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  Ծնոտոսկրերի տարբեր էթիոլոգիայի ծավալուն 
դեֆեկտների և ատամնաբնային ելունների 
արտահայտված ատրոֆիաների վերականգնումը 
դասվում է դիմածնոտային վիրաբուժության  
կարևորագույն հիմնախնդիրների շարքին,  քանի  
որ այդ պաթոլոգիաները հաճախ ուղեկցվում են 
դիմածնոտային շրջանի արտահայտված  
ֆունկցիոնալ և էսթետիկ  խանգարումներով,    
բացի դրանից դժվարանում է նաև հիվանդների 
այդ խմբի սոցիալական ադապտացիան: 



  Հետևաբար շատ կարևորվում է դիմածնոտային 
դեֆեկտներով և ծնոտոսկրերի արտահայտված 
ատրոֆիաներով հիվանդների մոտ ոսկրա-
վերականգնողական վիրահատությունների 
մեթոդոլոգիայի կատարելագործումը և կլինիկական 
կիրառումը, ինչպես նաև ոսկրի վերականգնված 
հատվածում ատամնային իմպլանտատների 
տեղադրման և իմպլանտատների հետագա 
ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության ենթարկման 
օպտիմալ ժամկետները  բնութագրող արդյունավետ 
ախտորոշիչ մեթոդների կիրառումը:  

 Այս հիմնախնդիրների լուծումը  ունեն ինչպես 
գիտական, այնպես էլ գործնական նշանակություն, 
ինչը և հիմնավորում է կատարած աշխատանքի 
անհրաժեշտությունը:  
 
 
 





 1.Գնահատել  ծնոտոսկրերի դեֆեկտներով և 
արտահայտված ատրոֆիաներով  հիվանդների մոտ 
ոսկրա-վերականգնողական վիրահատությունների  
տարբեր  մեթոդների կիրառման  կլինիկական 
արդյունավետությունը:  
 

 2.Մշակել տարբեր էթիոլոգիայի և տեղակայության  
ատամնա-ծնոտային դեֆեկտներով հիվանդների մոտ 
իմպլանտ-վերականգնողական վիրաբուժական 
մեթոդների ալգորիթմ:  
 

 3.Կատարելագործել  ծնոտոսկրերի  դեֆեկտներով  
հիվանդների  մոտ  բուժման համակցված մեթոդները 
azat, bard  անոթավորված աուտոտրասպլանտատի 
կիրառմամբ: 
 



 4.Որոշել ոսկրա-վերականգնողական 
վիրահատություններից հետո ոսկրագոյացման 
պրոցեսների գնահատման նպատակով կիրառվող ոսկրի 
մետաբոլիզմի կենսաքիմիական մարկերների 
ախտորոշիչ կարևորությունը:  
 

 5.Գնահատել էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների  
կիրառմամբ վերին ծնոտային ծոցում տարբեր 
ախտահարումներով  հիվանդների մոտ ծոցի 
էնդոսկոպիկ բուժման և  միաժամանակյա սինուս-
լիֆտինգի արդյունավետությունը: 
 

 6.Գնահատել վերին ծնոտի թմբի և այտոսկրի շրջանում 
տեղադրված իմպլանտատների կիրառման 
արդյունավետությունը: 
 



 Միջդիսցիպլինար  մոտեցման  հիման  վրա  մշակվել  են  ծնոտոսկրերի  
տարբեր էթիոլոգիայի ախտահարումների բուժման համալիր մեթոդներ՝ 
անոթավորված աուտոփոխպատվաստների և ատամնային 
իմպլանտատների կիրառմամբ: 

  
 Ոսկրա-վերականգնողական վիրահատություններից հետո 
ոսկրագոյացման պրոցեսների  դինամիկայի մոնիթորինգը  իրականցվել 
է արյան պլազմայում ոսկրի մետաբոլիզմի  կենսաքիմիական 
մարկերների ցուցանիշների հիման վրա: 
 

 Օպտիմալացվել է վերին ծնոտային ծոցում տարբեր ախտահարումներով 
հիվանդների մոտ ծոցի բուժման և սինուս-լիֆտինգի միաժամանակյա 
մեթոդիկան՝ էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների  կիրառմամբ:  
 

 Իմպլանտ-վերկանգնողական վիրահատություններից հետո 
իմպլանտատների  ֆունկցիոնալ  ծանրաբեռնվածության  ժամկետները 
որոշվել են մագինիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդի կիրառմամբ: 
 



 Կատարելագործվել են փոքր ոլոքի անոթավորված 
աուտոտրանսպլանտատի փոխպատվաստման, վաղ 
իմպլանտացիայի և ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության 
մեթոդները: 
 

 Տարբեր էթիալոգիայի ատամնա-ծնոտային դեֆեկտներով 
հիվանդների մոտ ոսկրա-վերականգնողական մեթոդների 
ալգորիթմի կիրառումը թույլ կտա կոնկրետ կլինիկական 
իրավիճակում ընտրել բուժման օպտիմալ սխեմա՝ կախված 
դեֆեկտի չափերից և տեղակայությունից: 
 

 Ոսկրի մետաբոլիզմի կենսաքիմիական մարկերների որոշումը 
արյան պլազմայում  թույլ կտա գնահատել ոսկրա-
վերականգնողական վիրահատություններից հետո ոսկրային 
հյուսվածքում ռեպարատիվ ռեգեներացիայի ընթացքը:  
 



 Հիմնավորվել է վերին ծնոտոսկրերի արտահայտված 
ատրոֆիայով և ադենտիայով հիվանդների մոտ ոսկրա-
վերականգնողական վիրահատությունների  ցուցումների 
սահմանափակումների դեպքում վերին ծնոտի թմբի և 
այտոսկրի շրջանում իմպլանտատների կիրառման  
նպատակահարմարությունը: 

 
 Վերին ծնոտային ծոցում տարբեր ախտահարումներով 
հիվանդների մոտ էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների 
կիրառումը թույլ է տալիս կատարել ծոցի միաժամանակյա 
բուժում և սինուս-լիֆտինգ, դրանով իսկ կրճատելով 
վիրահատական միջամտությունների քանակը և 
նվազեցնելով հետվիրահատական բարդությունների 
առաջացման ռիսկը: 

   
 



 

                ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
        
         Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ծնոտոսկրերի տարբեր էթիոլոգիայի 
դեֆեկտներով, ատամնաբնային ելունների արտահայտված ատրոֆիաներով և 
ադենտիաներով 138 հիվանդներ (22-ից 69 տարեկան), որոնց մոտ 2011-
2019թ. ընթացքում կատարվել են տարբեր ոսկրա-վերականգնողական 
վիրահատություններ և ատամնային իմպլանտատների կիրառմամբ օրթոպեդիկ 
ռեաբիլիտացիա:  

                                        Հիվանդերի բաշխումը ըստ տարիքի և սեռի                                          

 
Սեռ 

Տարիք 

21-30 
տարեկան 

31-40 
տարեկան 

41-50 
տարեկան 

51-60 
տարեկան 

60 
տարեկանից 

բարձր 
Ընդամենը 

Արական 6 17 19 18 7 67 

Իգական 7 15 22 16 11 71 

Ընդամենը 13 32 41 34 18 138 



   Կատարված հետազոտությունը ռանդոմիզացված պրոսպեկտիվ հետազոտություն է, 
հիվանդների բաշխումը խմբերի կատարվել է ըստ ատամնածնոտային համակարգի 
պաթոլոգիայի: 
 

 I խմբում ընդգրկվել են 34 հիվանդներ, որոնց մոտ ախտորոշվել է տարբեր 
ախտաբանական ծագման և տեղակայության ծնոտոսկրային ախտահարումներ և 
դեֆեկտներ, 
 

 II  խմբում ընդգրկվել են 92 հիվանդներ, որոնց մոտ ախտորոշվել է մասնակի կամ լրիվ 
ադենտիա` ծնոտոսկրի արտահայտված ատրոֆիայի զուգակցմամբ,  
 

 III խմբում (հսկիչ) ընդգրկվել են 12 առողջ հիվանդներ, որոնց մոտ ախտորոշվել է 
մասնակի կամ լրիվ ադենտիա ծնոտոսկրի քանակական և որակական նորմալ 
պարամետրերով: 
 

92 

34 
12 



 կլինիկական,  
 լաբորատոր, 
 ճառագայթային ախտորոշման մեթոդներ, 
  մագնիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդ, 
 գործիքային հետազոտություններ, 
 վիճակագրական վերլուծություն: 



 I խմբի 34 հիվանդների մոտ կատարվել է ծնոտոսկրի 
սեգմենտար ռեզեկցիա, միաժամանակյա 
աուտոտրանսպլանտացիա, 4-6 ամիս անց 
տրանսպլանտացիայի սեգմենտում տեղադրվել են 196 
իմպլանտատներ: Օրթոպեդիկ ռեաբիլիտացիան իրականցվել 
է 2-4 ամիս անց :  
 

նորագոյացությունային 
ախտահարումներ  
հետվնասվածքային դեֆեկտներ 

79,4% (n=27 )  

14,7%(n=5)  
5,9%(n=2)  

 
Առաջին խմբի հիվանդների բաշխումը ըստ դեֆեկտների 
էթիոլոգիայի  



 I խմբի 14 հիվանդների մոտ կիրառվել է զստոսկրի 
կատարից վերցված autotransplantat,  

 20 հիվանդների մոտ կիրառվել է փոքր ոլոքից  
վերցված autotransplantat 

զստոսկրի կատարից վերցված 
աուտոտրանսպլանտատ 

փոքր ոլոքից  վերցված 
աուտոտրանսպլանտատ 

14 20 20 



Ֆիբուլայի պարզ անատոմիան եւ հասանելիությունը հանգեցրեց 
ծնոտների վերակառուցման քանի որ այն արդյունավետորեն դիմանում է 
ծամելու ուժերին եւ հեշտությամբ պահպանում է օստեոինտեգրացիոն 
իմպլանտները: 







Կլինիկական դեպք 

















Կիրառված    մեթոդները 
Հիվանդների 

քանակը 
Տեղադրված 

իմպլանտների  քանակը 

n P±m n % 

Աուտոգեն ոսկրապլաստիկա 24 26,1±4,5** 69 27,1 

Նեղ  ատամնաբնային   ելունի 
ճեղքման   մեթոդիկա 

13 14,1±3,6** 34 13,4 

Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիա 9 9,8±3,1** 21 8,3 

Սինուս-լիֆտինգ 23 25,0±4,5** 68 26,8 

Իմպլանտների տեղադրում վերին 
ծնոտի թմբի  և  այտոսկրի   շրջանում 

8 8,7±2,9* 14 5,5 

Դիստրակցիոն օստեոգենեզի 
մեթոդիկա 

8 8,7±2,9* 26 10,2 

Ստորատամնաբնային նյարդի 
փոխատեղում 

7 7,6±2,7* 22 8,7 

Ընդամենը 92 100 254 100 

II խմբի 92 հիվանդների մոտ կիրառված  ոսկրա-վերականգնողական  վիրաբուժական  մեթ
           



 I խմբի հիվանդների մոտ ծնոտոսկրային 
դեֆեկտները  անոթավորված 
աուտոտրասպլանտատով վերականգնելուց հետո 
լուրջ բարդություններ  և  ֆունկցիոնալ  
խանգարումներ  չեն  արձանագրվել սակայն մեկ 
դեպքում 20-րդ օրը տեղի է ունեցել փոքր ոլոքի 
աուտոտրասպլանտատի տոտալ նեկռոզ, վերջինս 
փոխարինվել է թիակի աուտոտրասպլանտատի  

 Իմպլանտացիան և վաղ ծանրաբեռնվացությունը 
կանխում է աուտոտրասպլանտատի լիզիսը: 
արդյունավետության ցուցանիշը առաջին խմբի 
հիվանդների մոտ կազմել է 96,5%: 
 



 Տարբեր դոնորային շրջաններից ստացված 
աուտոտրասպլանտատի կլինիկական կիրառման համար 
ցուցաբերվել  է տարբերակված մոտեցում՝ կախված 
դեֆեկտի անատոմո-տոպոգրաֆիկ 
առանձնահատկություններից: 

  Փոքր ոլոքից վերցված անոթավորված 
աուտոտրասպլանտատը կիրառելի է ծնոտի ցանկացած 
տեղակայության ընդարձակ ոսկրային դեֆեկտների 
վերականգնման դեպքում,  

 զստոսկրի կատարից ստացված աուտոգեն ոսկրային 
աուտոտրասպլանտատի կիրառումը նախընտրելի է ավելի 
սահմանափակ դեֆեկտների վերականգնման դեպքում: 
 

 Կատարված աշխատանքի հիման վրա մշակվել է ոսկրա-
վերականգնողական վիրահատական մեթոդների ալգորիթմ,  
ինչի կիրառումը թույլ  է տալիս ընտրել բուժման օպտիմալ 
սխեմա, կրճատել բարդությունների հավանականությունը և 
բարձրացնել   բուժման ֆունկցիոնալ և էսթետիկ 
արդյունավետությունը: 

   
 



 



      II խմբում իմպլանտացիայի արդյունավետության ցուցանիշը  կազմել է  
 

 աուտոգեն ոսկրային փոխպատվաստման մեթոդիկայի ենթախմբում  97,6%; 
 նեղ ատամնաբանյին ելունի ճեղքման մեթոդիկայի ենթախմբում 97,3%;  
 ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիայի  ենթախմբում  կազմել է 96,1%; 
դիստրակցիոն  օստեոգենեզի ենթախմբում կազմել է 96,4%; 
ստորատամնաբնային  նյարդի փոխատեղման ենթախմբում կազմել է 
95,8%: 

 Ատամնաբնային ելունի արտահայտված  ատրոֆիայով հիվանդների մոտ 
կիառված մեթոդների արդյունավետության համեմատական վերլուծությունը 
ցույց է տալիս, որ ատամնաբնային ելունի հորիզոնական ատրոֆիայի 
դեպքում ամենաբարձր ադյունավետություն  արձանագրվել   է նեղ 
ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկայի  կիրառման  արդյունքում:  

 Ատամնաբնային ելունի ուղղահայաց ատրոֆիայի դեպքում ամենաբարձր 
ադյունավետություն  արձանագրվել   է աուտոգեն ոսկրային պլաստիկայի 
մեթոդիկայի  կիրառման  արդյունքում:  

 Ատամնաբնային ելունի արտահայտված  ատրոֆիայի դեպքում ոսկրային 
պլաստիկայի համար աուտոգեն աուտոտրասպլանտատի ընտրությունը 
անհրաժեշտ է կատարել ելնելով ոսկրային հյուսվածքի արատի չափից և 
տեղակայությունից:  



n M σ m t 
Մինչև  վիրահատությունը 12 2.5 0.14 0.04  

t=76.0 
P < 0.0001 Աուտոսկրի պլաստիկայից  4 ամիս անց 12 6.8 0.14 0.04 

Աուտոգեն ոսկրի կիրառմամբ նեղ ատամնաբնային ելունի պլաստիկա 
ատամնաբնային ելունի  միջին  լայնության համեմատական բնութագիրը 

n M σ m t 
Մինչև  վիրահատությունը 12 6.2 0.13 0.04  

t=130.2 
P < 0.0001 

Աուտոսկրի պլաստիկայից  4 ամիս անց 12 12.8 0.12 0.03 

Աուտոգեն ոսկրի կիրառմամբ ատամնաբնային ելունի ուղղահայաց ռեզորբցիայի վերականգնում  
ատամնաբնային ելունի միջին  բարձրության համեմատական բնութագիրը 

n M σ m t 

Մինչև  վիրահատությունը 13 3.6 0.18 0.05  

t=72.0 

P< 0.0001 

Ատամնաբնային ելունի ճեղքման 
մեթոդի կիրառումից 4 ամիս անց 

13 7.8 0.12 0.03 

Ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդի կիրառմամբ ոսկրային  սեգմենտի միջին  լայնության  
համեմատական բնութագիրը  
 

n M σ m t 

Մինչև  վիրահատությունը 9 4.7 0.12 0.04  

t=44.4 

P < 0.0001 

Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիայից   

4 ամիս անց 

9 7.9 0.19 0.06 

Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիայի  կիրառմամբ ոսկրային  սեգմենտի միջին  լայնության  համեմատական բնութագիրը  



 Կատարված աշխատանքում էնդոսկոպիկ 
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կատարվել է  ծոցի 
ախտահարումներով հիվանդների մոտ ծոցի էնդոսկոպիկ  
վիրաբուժական բուժման, միաժամանակյա սինուս-
լիֆտինգի և երկփուլ բուժման արդյունավետության 
համեմատական վերլուծություն:  

 Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ծոցի 
էնդոսկոպիկ  վիրաբուժական բուժումը և 
միաժամանակյա սինուս-լիֆտինգը կանխատեսելի և 
հուսալի բուժման մեթոդ է՝ արդյունավետությամբ 
համադրելի է ծոցի ախտահարումներով հիվանդների 
երկփուլ էնդոսկոպիկ բուժման արդյունավետությանը: 
 





 



 



 Վերին ծնոտի ծամողական հատվածում 
ատամնաբնային ելունի արտահայտված 
ատրոֆիայի դեպքում ոսկրա-վերականգնողական 
վիրահատությունների հակացուցումների 
առակայությամբ հիվանդների մոտ  կատարվել է 
իմպլանտատների տեղադրում վերին ծնոտի թմբի և 
այտոսկրի շրջանում՝ շրջանցելով վերին ծնոտային 
ծոցը: Այդ հիվանդների մոտ ստացված 
արդյունքները հիմնավորում են բուժման 
այլընտրանքային մեթոդների կիրառման 
արդյունավետությունը: 
 













 Ոսկրա-վերականգնողական վիրահատություններից հետո 
իմպլանտատների ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության ժամկետների 
որոշման համար գնահատվել է իմպլանտատների 
օստեոինտեգրացիայի աստիճանը Մագինիսա-ռեզոնանսային 
հաճախականության անալիզի մեթոդի կիրառմամբ(RFA-Resonance 
Frequency Analysis): 
 

 Իմպլանտատների կայունության ցուցանիշները(ISQ) 53,2-65,4 
միջակայքում  թույլ է տալիս  օստեոինտեգրացիան լիարժեք 
գնահատել և իմպլանտատները ենթարկել ֆունկցիոնալ 
ծանրաբեռնվածության: 

  Այն հիվանդների մոտ, որոնց իմպլանտատների կայունության 
ցուցանիշը(ISQ)  ցածր է եղել 52 միավորից, ֆունկցիոնալ 
ծանրաբեռնվածության ժամկետները հետաձգվել են և իրականացվել 
է իմպլանտատների կայունության ցուցանիշը(ISQ) 52 միավորից 
անցնելու դեպքում: 
 

 Այսպիսով Մագինիսա-ռեզոնանսային հաճախականության անալիզի 
մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս օբյեկտիվորեն գնահատել 
իմպլանտ-վերկանգնողական վիրահատություններից   հետո  
ծնոտոսկրի վերականգնված հատվածում  տեղադրված ատամնային 
իմպլանտատների օստեոինտեգրացիայի աստիճանը և որոշել  
իմպլանտատների ֆունկցիոնալ  ծանրաբեռնվածության 
ժամկետները:  
 



 

Տեղակայում 

Իմպլանտատի կայունության գործակիցի 

ISQ (Implant Stability Quotient) միջին 

ցուցանիշը 

 

Հավաստիություն  

n M σ m 

Վերին ծնոտ 

ֆրոնտալ հատված 

12 56,3 0,26 0,08 t= 31, 

P< 0.0001 

Վերին ծնոտ 

ծամող.հատված 

12 53,2 0,19 0,06 

Ստորին ծնոտ 

ֆրոնտալ հատված 

12 62,3 0,25 0,07 t=42.3, 

P<0.0001 

Ստորին ծնոտ 

ծամող. հատված 

12 58,4 0,22 0,06 

Իմպլանտատի կայունության գործակիցի ISQ (Implant Stability Quotient)  միջին ցուցանիշը 
 



 Ոսկրի ռեմոդելավորման պրոցեսի դինամիկան 
ուսումնասիրելու համար հիվանդների տարբեր 
խմբերի մոտ կատարվել է արյան պլազմայում ոսկրի 
կենսաքիմիական մարկերների (օստեոկալցին, β-
Cross-Laps)  դինամիկ մոնիթորինգ՝ մինչ ոսկրա-
վերականգնողական վիրահատությունը, 
վիրահատությունից  երկու,  չորս,  վեց և տասերկու 
ամիս անց:  
 

 Արյան պլազմայում ոսկրի կենսաքիմիական  
մարկերների ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս որ, այդ ցուցանիշների փոփոխությունների 
դինամիկան  հիվանդների երեք խմբերում տարբեր 
կերպ են արտահայտվել:  
 



 
 

 
            Օստեոկալցին դինամիկ մոնիթորինգ 

β-Cross-Laps դինամիկ 
մոնիթորինգ 



 Այսպիսով  օստեոկալցինի կոնցենտրացիայի ցուցանիշի 
ավելացումը  11ng/ml-ից  վկայում է ոսկրի 
վերականգնման ակտիվ պրոցեսների մասին, 
ատամնային իմպլանտացիան կարելի է սկսել ավելի 
վաղ,  
 

  իսկ β-Cross-Laps-ի  պարունակության բարձրացումը 
1,6ng/ml-ից  վկայում է ոսկրի ռեզորբտիվ պրոցեսների 
ակտիվ ընթացքի մասին և իմպլանտացիան պետք է 
հետաձգել մինչ ցուցանիշների կայունացում:  
 

 Ստացված ցուցանիշները արտացոլում են  ոսկրա-
վերականգնողական պրոցեսների ընթացքը  և ունեն 
կարևոր պրոգնոստիկ նշանակություն բուժման 
հետագա փուլերի պլանավորման համար: 
 



 Կատարված հետազոտությունների արդյունքնում  
առաջարկված ծնոտների ոսկրա-վերականգնողական 
օպտիմալ մեթոդների կիրառումը  կլինիկական 
պրակտիկայում զգալիորեն ընդլայնել են ատամնային 
իմպլանտացիայի ցուցումները, բարձրացնելով 
օրթոպեդիկ բուժման հուսալիությունը,   

 ֆունկցիոնալ և էսթետիկ  արդյունավետությունը՝ 
ապահովելով  լիարժեք  բժշկա-սոցիալական 
ռեաբիլիտացիա 



  
 1.Ստորին  ծնոտի  ընդարձակ  դեֆեկտների  վերականգնումը  
փոքր  ոլոքի  անոթավորված աուտոգեն փոխպատվաստով 
հանդիսանում է հուսալի ոսկրա-վերականգնողական 
վիրաբուժական մեթոդ և  կիրառելի  է  ստորին ծնոտի 
ցանկացած տեղակայության և չափի ոսկրային դեֆեկտների 
վերականգնման համար՝  ներառած հոդային  ելունի  
ընդգրկմամբ: 

 2.Ատամնաբնային ելունի հորիզոնական ռեզորբցիայի դեպքում 
ավելի արդյունավետ է նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման 
մեթոդիկան, ուղղահայաց ռեզորբցիայի դեպքում  ավելի 
արդյունավետ  է   աուտոգեն  ոսկրային  պլաստիկան: 

 3.Իմպլանտ-վերականգնողական վիրահատական մեթոդների 
ալգորիթմի  կիրառումը թույլ  է տալիս ընտրել տարբեր 
տեղակայության ծնոտոսկրային դեֆեկտների  վերականգման 
ռացիոնալ  եղանակ: 



 4.Ոսկրա-վերականգնողական վիրահատություններից հետո 
ատամնային իմպլանտացիայի ժամկետների ճշգրտման  համար 
արյան պլազմայում ոսկրի մետաբոլիզմի կենսաքիմիական 
մարկերների որոշումը ունի ախտորոշիչ նշանակություն, 
հանդիսանում է կանխատեսման արժեքավոր ցուցանիշ և լրացնում 
է ճառագայթային հետազոտության  արդյունքները: 

 5.Վերին ծնոտային ծոցի տարբեր ախտահարումների դեպքում 
էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ  ծոցի էնդոսկոպիկ  
վիրաբուժական բուժումը և միաժամանակյա սինուս-լիֆտինգը 
նվազեցնում է բարդությունների առաջացումը, կրճատում է 
բուժման ընդհանուր ժամանակահատվածը և բարձրացնում է 
բուժման արդյունավետությունը:  

 6.Սինուս-լիֆտինգ վիրահատության ցուցումների 
սահմանափակման դեպքում վերին ծնոտի թմբի և այտոսկրի 
շրջանում իմպլանտատների տեղադրմամբ ընդլայնվում է 
իմպլանտացիայի ցուցումները, ինչը  բարձրացնում է օրթոպեդիկ  
ռեաբիլիտացիայի արդյունավետությունը: 
 



    ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 1.Փոքր ոլոքից վերցված անոթավորված աուտոտրասպլանտատի 
կիրառումը  նախընտրելի է 5 սմ և ավելի  երկարությամբ 
ծնոտոսկրի դեֆեկտների վերականգնման դեպքում, զստոսկրի 
կատարից ստացված աուտոգեն ոսկրային աուտոտրասպլանտատի 
կիրառումը նախընտրելի է ավելի սահմանափակ դեֆեկտների 
վերականգնման դեպքում: 
 

 2.Ատամնա-ծնոտային դեֆեկտներով հիվանդների մոտ բուժման 
օպտիմալ սխեմա ընտրելիս  կիրառել  իմպլանտ-
վերականգնողական վիրահատական մեթոդների ալգորիթմը:  
 

 3.Ծնոտների դեֆեկտների աուտոգեն ոսկրային 
փոխպատվաստումից հետո ոսկրագոյացման պրոցեսների  
դինամիկ մոնիթորինգի ինչպես նաև ոսկրի վերականգնված 
հատվածում իմպլանտատների տեղադրման ժամկետների 
ճշգրտման համար նպատակահարմար  է  արյան  պլազմայում  
որոշել  ոսկրագոյացման` օստեոկալցին և ոսկրի ռեզորբցիայի`  β-
Cross-Laps  մարկերները:  



 4.Ծնոտների տարբեր ոսկրա-վերականգնողական 
վիրահատություններից հետո վերականգնված հատվածում 
տեղադրված իմպլանտատների ֆունկցիոնալ 
ծանրաբեռնվածության  օպտիմալ  ժամկետների  որոշման  
համար  նպատակահարմար  է  կիրառել  ռեզոնանս-
հաճախականության  մեթոդը: 
 

 5.Հիվանդների այն խմբի մոտ, որոնք ունեն վերին ծնոտային 
ծոցում տարբեր ախտահարումներ, իմպլանտոլոգիական 
բուժման օպտիմալացման նպատակով կատարել ծոցի 
վիրաբուժական բուժում և միաժամանակյա սինուս-լիֆտինգ  
էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ: 
 

 6.Հիվանդների այն խմբի մոտ, որոնք ունեն վերին ծնոտի 
ծամողական սեգմենտում արտահայտված ատրոֆիա և 
սինուս–լիֆտինգ վիրահատության ցուցումների 
սահմանափակում, իմպլանտացիա իրականցնել  վերին 
ծնոտի թմբի և այտոսկրի շրջանում: 

   
 



Շնորհակալություն 
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