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Գլուխ XIV. ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱ 

 

14.1. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող նյութերը 
Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի զարգացումը 

հիմնվում է նյութագիտության, բիոմեխանիկայի, ֆիզիկական քիմիայի, 

կենսաակտիվ և կենսաիներտ նյութերի պլազմային մշակման տեխնոլոգիայի 

ժամանակակից նվաճումների վրա: Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում 

կիրառվում են բազմաթիվ նյութեր: Իմպլանտատի կառուցվածքի նյութի ընտ-

րությունը մեծապես կանխորոշում է բուժման արդյունավետությունը:  

Իմպլանտոլոգիայում կիրառվող նյութերը պետք է բավարարեն հետևյալ 

պահանջներին. 

1.կլինիկակենսաբանական. իմպլանտատ-կենդանի հյուսվածք փոխազ-

դեցությամբ բնորոշվող առանձնահատկություններ` պայմանավորված թու-

նաբանական, ուռուցքածին, կորոզիոն հատկություններով, 

2. տեխնոլոգիական, 

3. էսթետիկական: 

Օգտագործվող նյութերի առջև դրված պահանջները պայմանավորված են 

նրանց կիրառման եղանակից: Նյութերը կարող են շփման մեջ մտնել օրգանիզմի 

ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միջավայրերի հետ: Ավելի խիստ պահանջ-

ներ են դրվում օրգանիզմի ներքին միջավայրի հետ շփման մեջ մտնող նյութերի 

առջև:   

Պայմանավորված շրջապատող հյուսվածքի հետ փոխազդեցության բնույ-

թով` առանձնացվում են հետևյալ նյութերը.     

- բիոտոլերանտ նյութեր՝ մետաղներ, մետաղների համաձուլվածքներ, 

կոմպոզիցիոն նյութեր, պլաստմասսա, 

- բիոիներտ նյութեր՝ տիտան (Ti), ալյումինիումի օքսիդ (Al2O3), 

ապակեածխածին և այլն, 

- բիոակտիվ նյութեր՝ Ca10(PO4)6(OH)2, բիոկերամիկա և այլն: 

Ըստ նյութերի խմբերի` իմպլանտոլոգիայում օգտագործվող նյութերը 

լինում են մետաղական և ոչ մետաղական:   

 Մետաղական նյութերի շարքին են դասվում լիգիրացված պողպատը, կոբալտ-

քրոմ-մոլիբդենային համաձուլվածքները, տանտալը, տիտանը, ցիրկոնիումը և 

այլն:  

Ոչ մետաղական նյութերի շարքին են դասվում պլաստմասսան, կերամիկական 

ալյումինիումի օքսիդի հիմքի վրա կենսաբանական ապակին, 

ապակեկերամիկան, կալցիումի ֆոսֆորի հիմքի վրա կերամիկան, հիդրօքսիա-

պատիտը և սինթետիկ ածխածնային նյութերը: 
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Մետաղներ և համաձուլվածքներ 

Ներկայումս իմպլանտոլոգիայում լայնորեն տարածված են մետաղներից 

և նրանց համաձուլվածքներից պատրաստված իմպլանտատները: Դա մեծապես 

պայմանավորված է դրանց բարձր մեխանիկական ամրությամբ, պլաստիկութ-

յամբ և պատրաստման մատչելիությամբ: Միաժամանակ կան որոշակի խնդիր-

ներ, որոնք պայմանավորված են նրանց կորոզիակայունությամբ, հյուս-

վածքների հետ համատեղելիությամբ, ցիկլիկ ծանրաբեռնվածություններով և 

մեխանիկական հատկությունների փոփոխմամբ: Կլինիկական պրակտիկայում 

լայնորեն կիրառվում են կոբալտի և քրոմի, ինչպես նաև նիկելի և տիտանի 

համաձուլվածքները: Դրանցից առաջին հերթին կարելի է առանձնացնել տի-

տանը և նրա համաձուլվածքները: Տիտանը շատ ամուր է, կորոզիակայուն, 

հեշտությամբ ենթարկվում է մեխանիկական մշակման: Միաժամանակ մեծ 

նշանակություն ունի տիտանի կենսաբանական իներտությունը, կայունությունը 

թթուների և հիմքերի նկատմամբ: Նրա պաշտպանական ֆունկցիան պայմա-

նավորված է տիտանի օքսիդի շերտով, որը մաքուր մշակված տիտանի 

մակերեսի վրա առաջանում է մի քանի րոպեների ընթացքում օդի հետ շփվելիս` 

հասնելով 2-10նմ հաստության: Օքսիդային շերտը կազմված է մի քանի 

օքսիդներից` TiO2, TiO, Ti2O3, Ti3O4: Բոլոր հայտնի տիտանային համաձուլ-

վածքներից կարևոր է տիտանի նիկելիդը, որը վերը նշված հատկությունների 

հետ միաժամանակ ունի ջերմամեխանիկական հիշողության հատկություն:  

Բարձր կորոզիակայունությունը, ուռուցքածնության և տոքսիկության 

բացակայությունը, կենդանի հյուսվածքներին մեխանիկական հատկություն-

ներով նմանությունը հնարավորություն են տալիս տիտանի նիկելիդը լայնորեն 

օգտագործել ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում: 

Պլաստմասսաներ 

Իմպլանտոլոգիայում, ինչպես նաև բժշկության այլ բնագավառներում 

օգտագործվում են տարբեր տեսակի պլաստմասսաներ: Սակայն ինչպես ցույց 

տրվեց Օպենհեյմերի աշխատանքներում (1958), դրանք օրգանիզմի ակտիվ 

նյութերի (հեղուկներ և ֆերմենտներ) ազդեցությամբ ենթարկվում են քայքայ-

ման: Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում ավելի հաճախ օգտագործվում 

է պոլիմեթիլմետակրիլատը (ՊՄՄԱ):  

Պլաստմասսաների ոչ բարձր մեխանիկական հատկությունները և փա-

փուկ հյուսվածքներում ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնելը սահմանափակում 

են դրանց կիրառումը: Մշակված է բարձր կենսահամատեղելիությամբ օժտված 

պոլիմեթիլմետակրիլատ ապակիական ածխածնի հետ (ՊՄՄԱ-ԱԱ): Այն ավելի 

իներտ է, բայց ավելի փխրուն և կիրառվում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում՝ 

մետաղական կոնստրուկցիաները ծածկելու նպատակով: 
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Կերամիկա 

Կերամիկական նյութերը լայնորեն օգտագործվում են ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայում՝ շնորհիվ բարձր կորոզիակայունության և հյուս-

վածքների հետ կենսահամատեղելիության: Սակայն դրանց պատրաստման 

տեխնոլոգիան որոշակի բարդություններով է պայմանավորված: Իմպլան-

տատներ պատրաստելու համար հաջողությամբ կիրառվում են կորունդային 

կերամիկան` սապֆիրը, ածխածնային միացությունները, ալյումինիումի օքսի-

դային կերամիկան: 

Բիոկերամիկական և կոմպոզիցիոն նյութեր 

Բավականին հեռանկարանային են կոմպոզիցիոն համակարգերը: 

Դրանցից հաճախ կիրառվում են սիտալները` սպոդումեն և լիթիումի 

դիսիլիկատը: Արդեն լայնորեն տարածված են մետաղական հիմքով (տիտան, 

նրա համաձուլվածքներ (BTi-O, BTi-OO, Ti-BA1-4V և այլն)) և կենսաակտիվ 

կերամիկայի ծածկույթով (տրիկալցիֆոսֆատ, ապակեկերամիկա` ակտիվ կո-

մպոնենտներով) իմպլանտատները: Բոլոր տեսակի կալցիում-ֆոսֆորային 

կերամիկական նյութերից, որոնք պատրաստվում են CaO-ից և P2O5-ից, 

կենսաակտիվ են միայն տրիկալցիֆոսֆատայինը և տետրակալցիֆոսֆորայինը: 

Այդ երկու տեսակի կերամիկական նյութերից պատրաստված իմպլանտատ-

ները ցուցաբերում են բարձր կենսահամատեղելիություն և օստեոինտեգրացիոն 

հատկություններ: Կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն գտագործվում է 

Ca10(PO4)6(OH)2: Հիդրօքսիապատիտը առկա է ոսկրային հյուսվածքի հանքա-

նյութերի կազմում: Այն ունի բյուրեղային կառուցվածք: Հիդրօքսիապատիտի 

ռեզորբցիայի արդյունքում անջատվող կալցիումի իոնները հյուսվածքում 

դրսևորում են հակաբորբոքային ազդեցություն, խթանում են ոսկրի ռեգե-

ներացիան և հանքայնացումը: Ֆոսֆորպարունակող խմբերը ցուցաբերում են 

անաբոլիկ ազդեցություն՝ ակտիվացնելով ռեակտիվ վերականգնման պրո-

ցեսները: Բազմաթիվ կլինիկական դիտարկումները ցույց են տվել, որ հիդրօք-

սիապատիտը բնութագրվում է բարձր կենսահամատեղելիությամբ, չի 

առաջացնում ալերգիկ ռեակցիաներ, չունի էմբրիոտոքսիկ և մուտագեն հատ-

կություններ, կարգավորում է իմունիտետը և չի առաջացնում լիմֆոցիտային 

բորբոքային ռեակցիա: Այդ պատճառով այն լայնորեն օգտագործվում է վիրա-

բուժական ստոմատոլոգիայում և իմպլանտոլոգիայում:  

Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են պլազմային փոշիացման եղանակով 

հիդրօքսիապատիտով պատած տիտանային իմպլանտատները:  

14.2.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող ոսկրափոխարինիչ 
(օստեոպլաստիկ) նյութերը  

 Ըստ ծագման` ոսկրային հյուսվածքի փոխարինման համար օգտագործ-

վող նյութերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 
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1.աուտոգեն (դոնորը հիվանդն է), 

2.ալոգեն (նյութը վերցվում է այլ դոնորից), 

3.քսենոգեն (նյութը վերցվում է կենդանուց), 

4.ալոպլաստիկ (սինթետիկ, այդ թվում` ստացված բնական նյութերից, 

կորալներից): 

 Համաձայն այլ հայտնի դասակարգման, որը կազմված է ինդուկտիվ պո-

տենցիալի արտահայտվածության հիման վրա, ոսկրային հյուսվածքի փո-

խարինման համար օգտագործվող բոլոր նյութերը կարելի է բաժանել օստեոին-

դուկտիվների, օստեոկոնդուկտիվների, օստեոնեյտրալների և այնպիսի նյու-

թերի, որոնք ապահովում են ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիան: 

Նպատակահարմար է օստեոկոնդուկտիվ իմպլանտատների խմբին դասել նաև 

որոշ չներծծվող նյութեր, չնայած դասակարգման բնօրինակում դրանք ներկա-

յացված են օստեոնեյտրալ իմպլանտատների բաժնում: 

Օստեոինդուկտիվ նյութեր 

Օստեոինդուկցիան (Urist, McLean 1952) նյութի հատկությունն է առաջաց-

նել. ա) օստեոգենեզ, բ) ցեմենտոգենեզ, գ) պարoդոնտալ կապանի աճ: 

Աուտոտրանսպլանտատներ 

Ոսկրային աուտոգեն տրանսպլանտատները տրանսպլանտոլոգիական 

նյութերի մեջ ոսկրային դեֆեկտների վերականգնման ոսկե ստանդարտն են, 

քանի որ պարունակում են կենսունակ օստեոբլաստներ, օժտված են օստոին-

դուկտիվ և օստեոկոնդուկտիվ հատկություններով: 

 Ոսկրային աուտոգեն տրանսպլանտատները դասակարգվում են.  

1.արտաբերանային՝ գանգի թաղ, զստոսկ-

րի կատար, փոքր ոլոք, կող,  

2.ներբերանային՝ կզակի շրջան, ստորին 

ծնոտի ճյուղ, վերին ծնոտային թումբ: 

Ամենատարածված դոնորային շրջանը 

ներբերանային գոտիներն են: Ներբերանային 

դոնորային շրջաններից ամենամեծ քանակի 

աուտոտրանսպլանտատ հնարավոր է ստանալ 

կզակային հատվածից և ստորին ծնոտի արտա-

քին թեք գծի և ճյուղի շրջանից: Աուտոգեն ներբե-

րանային տրանսպլանտատները հիմնականում կիրառվում են փոքր ոսկրային 

դեֆեկտները վերականգնելու համար, երբեմն քսենոգեն և ալոպլաստիկ 

ոսկրափոխարինիչների և արգելապատնեշ թաղանթների հետ համակացված:  

Արտաբերանային ամենատարածված դոնորային շրջանը զստոսկրի 

կատարն է: 

 

 

Նկ.14.1. Ներբերանային 

դոնորային շրջաններ: 
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Նկ.14. 2. Ներբերանային աուտոտրանսպլանտատ կզակի շրջանից: 

Աուտոգեն ոսկրանյութերի կիրառմանը զուգահեռ ոսկրային պլաստի-

կայի նպատակով լայնորեն կիրառվում են տարբեր ծագման ոսկրափոխարինիչ 

նյութեր: 

Օստեոկոնդուկտիվ նյութեր 

Օստեոկոնդուկցիան (Urist և համահեղինակներ, 1958) նյութի՝ նոր ոսկրի 

համար պասիվ մատրիքսի դեր կատարելու ընդունակությունն է: 

Ալոգեն իմպլանտատներ 

Ալոգեն ոսկրապատվաստը վերցվում է այլ անհատից կամ կարող է վերց-

վել դիակներից, այդ տրանսպլանտատները ենթարկվում են քիմիական մշակ-

ման՝ ալերգիկ ռեակցիաները և իմունային մերժումը կանխելու համար: Ալոգեն 

տրանսպլանտատների մշակման ամենատարածված ձևը սառեցման-չորացման 

մեթոդն է՝ լեոֆիլիզացիան: Անվտանգությունն ապահովելու համար արտադրող 

ընկերություններն այս պատվաստանյութերը պատրաստում են ըստ ման-

րակրկիտ մշակված արձանագրությունների, այն մշակելուց և մանրազերծելուց 

հետո պահում են ոսկրի պահեստավորման բանկերում: Արտադրվում են ալոգեն 

ոսկրապատվաստների կորտիակալ և սպունգանման տեսակները լինում են 

մածուկներ, փոշի, հատիկներ և բլոկներ: Դրանք կիրառվում են ատրոֆիայի 

ենթարկված ծնոտային հատվածներում և այնտեղ իրականացնում են երկու 

գործունեություն: Առաջին` դրանք ծառայում են որպես ուղղությունը ցույց տվող 

բեկակալ` ոսկրի կառուցման համար, և երկրորդ` դրանք օստեոինդուկտիվ 

պրոտեինների միջոցով ոսկրային մատրիքսում նպաստում են նոր ոսկրի 

ստեղծմանը:  

Նկ.14.3. Արտաբերանային 

դոնորային շրջան զստոսկրի 

կատարից:  
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1. Օրգանական մատրիքս.

ա) լիոֆիլիզացված ոսկրի ալոիմպլանտատ (ԼՈԱ),  

բ) ապահանքայնացված լիոֆիլիզացված ոսկրի ալո-

իմպլանտատ (ԱԼՈԱ), 

2. Ոչ օրգանական մատրիքս.

 ա) խորշավոր (օստեոմին): 

Քսենոգեն նյութեր 

Վերջին տասնամյակում քսնոգեն ոսկրային 

տրանսպլանտատները հաջողությամբ կիրառվում են 

ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում և ոսկրա-

վերականգնողական վիրաբուժությունում: Քսենոգեն 

ոսկրը վերցվում է կենդանիներից` հիմնականում ցուլի և խոզի ոսկրերից, որը 

կարող է լիոֆիլիզացվել, դեմիներալիզացվել և դեպրոտեինիզացվել: Անօրգա-

նական ոսկրային մատրիքսը ստացվում է երկու հիմնական եղանակով: Ըստ 

առաջին եղանակի սպիտակուցների և այլ օրգանական նյութերի հեռացումը 

կատարվում է բարձր ջերմաստիճանի և ջրի միջոցով (Օստեոգրաֆ/N), ըստ 

երկրորդի ցածր ջերմաստիճանի և քիմիական լուծիչների միջոցով(Բիո-Օսս): 

Առաջին եղանակը ավելի արդյունավետ է, քանի որ թույլ է տալիս հեռացնելու 

սպիտակուցների 100%-ը և ստանալու կենդանական ծագման մի նյութ, որը 

լիովին համապատասխանում է <Վիրաբուժության մեջ կիրառվող ոսկրի 

անօրգանական փոխարինողների բաղադրության> չափորոշիչներին: 

Նկ.14.5,6. Քսենոգեն Բիո-Օսս նյութ:  

Կիրառելուց առաջ ոսկրանյութը խառնում են արյան հետ: 

           Ալոպլաստիկ նյութեր 

Ալոիմպլանտատներից են արհեստական հիդրօքսիապատիտից ստաց-

ված ոսկրափոխարինիչ նյութերը և տիտանե կոնստրուկցիաները` ատամնային 

իմպլանտատները, ռեկոնստրուկտիվ աղեղները, միկրոթիթեղները և շյուղերը: 

Հիդրօքսիապատիտը սինթետիկ ոսկրային պատվաստանյութ է, որը բոլոր 

սինթետիկ նյութերից ամենաշատն է կիրառվում, ի շնորհիվ նրա օստեոկոն-

Նկ.14. 4. 

Լիոֆիլիզացված 

ալոոսկր: 
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դուկտիվ հատկության, կարծրության և ոսկրի կողմից ընդունելիության: Տրի-

կալցիում ֆոսֆատը, որն այժմ կիրառվում է հիդրօքսիապատիտի հետ հա-

մակցված, ունի ինչպես օստեոկոնդուկտիվ, այնպես էլ ներծծվող հատկություն:  

 Ռեկոնստրուկտիվ աղեղները կիրառվում են ստորին ծնոտի կողմնային 

հատվածները և ճյուղի դեֆեկտները վերականգնելու համար:  

 Խորշավոր հիդրօքսիապատիտ (օստեոգրաֆ/LD, Ալգիպոր):

 Ոչ խորշավոր հիդրoքսիապատիտ (օստեոգրաֆ/D, Պերմա-Ռիջ, Ինտերպոր):

 Կենսաբանական ակտիվ ապակի (Պերիո Գլոս, ԲիոԳրան):

 HTR-պոլիմեր:

 Կալցիումի սուլֆատ (Կապսետ):

 Մետաղական-դենտալ իմպլանտատներ, ֆիքսող պտուտակներ և թիթեղներ,

որոնք կիրառվում են դիմածնոտային վիրաբուժությունում:

14.3. Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիա 
 Այս մեթոդիկան կիրառվում է կամ առանձին իմպլանտացիայից առաջ՝ 

ոսկրի ծավալը վերականգնելու նպատակով, կամ իպլանտատներ տեղադրելու 

հետ միաժամանակ՝ ոսկրի անբավարար ծավալը վերականգնելու նպատակով: 

Վիրահատության գոտում կենսաբանական թաղանթը տեղադրվում է դեֆեկտը 

սահմանազատելու, ոսկրանյութը պաշտպանելու նպատակով՝ միաժամանակ 

արգելելով ոչ օստեոգեն բջիջների աճը այդ շրջանում: Տեղադրված թաղանթը 

միաժամանակ տարածություն է ստեղծում ոսկրային և շարակցական հյուս-

վածքների միջև, որտեղ ոսկրառաջացմանը ընդունակ ոսկրային հյուսվածքի 

նախաբջիջները, տեղաշարժվելով դեֆեկտի շրջան, ձևափոխվում են օստեո-

բլաստների և օստեոկլաստների: Կենսաթաղանթների միջոցով ուղղորդված 

ոսկրային ռեգեներացիան հանգեցնում է ոսկրային և էպիթելային հյուսվածք-

ների անջատմանը, որի նպատակն է կանխել էպիթելային և շարակցական 

հյուսվածքների միգրացիան վնասված ոսկրային հյուսվածքի շրջան` վերջինս 

աուտո- կամ ալոտրանսպլանտատով վերականգնելուց հետո: 

 Ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի հաջող կիրառելու համար 

անհրաժեշտ է խստորեն հետևել մի շարք պայմանների. 

1.Դեֆեկտի շրջանում պետք է ճշգրիտ լաթ ձևավորել, որպեսզի այն

ամբողջովին ծածկի դեֆեկտը լրացնող տրանսպլանտացիոն նյութը: 

2.Կատարել դեֆեկտի պատերի դեկորտիֆիկացիա` արյունամատա-

կարարումը լավացնելու և բազմացող ոսկրային բջիջների քանակն ավելացնելու 

նպատակով: 

3.Դեֆեկտի շրջանում ստեղծել արյան մակարդուկի կայունացման և

ֆիքսման պայմաններ` տարբեր մեթոդներ կիրառելով: 
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4.Վիրահատության գոտում տեղադրել կենսաբանական թաղանթ՝ դեֆեկ-

տը սահմանազատելու, արյան մակար-

դուկը պաշտպանելու նպատակով, միաժա-

մանակ արգելելով ոչ օստեոգեն բջիջների 

աճը այդ շրջան: 

5.Կայունացնել դեֆեկտի շրջանում

տեղադրված թաղանթը` ռեգեներացվող 

հյուսվածքի անհրաժեշտ ձև և ծավալ 

ստանալու նպատակով: Անհրաժեշտութ-

յան դեպքում թաղանթը ֆիքսվում է կայու-

նացնող պտուտակների միջոցով: 

70-ական թվականների սկզբում Դա-

նիական թագավորական ստոմատոլոգիական համալսարանի պրոֆեսոր Թ. 

Կարինգը "GORE" ֆիրմայի հետ համատեղ ստեղծեց ուղղորդված հյուսված-

քային ռեգեներացիայի GORE-TEX և REZOLUT թաղանթները, որոնք 

կիրառվեցին մեծ արդյունավետությամբ: 

Պայմանավորված նրանով, տեղադրված կենսաբանական թաղանթները 

մշտական են մնում, թե հեռացվում, լինում են՝  

ա. չներծծվող (Գորե-Տեքս, Տեֆգեն), 

բ. ներծծվող. 

1.բնական՝

ա) կոլագենային (Բիո-Գայդ, Բիո-Մենդ), 

բ) լամինացված ապահանքայնացված լիոֆիլիզացված ոսկր (Լամբոն), 

2.սինթետիկ

ա) կալցիումի սուլֆատ (Կապսետ), 

բ) պոլիմերային (Արտրիսորբ, Էպիգայդ, Ռեզոլյուտ, Վիկիրիլյան ցանց): 

Նկ.14.8. Բիո-Մենդ կոլագենային թաղանթ: 

Նկ.14.9. Հարիմպլանտային դեֆեկտի վերականգնումը Գորե-Տեքս թաղանթի 

կիրառմամբ: 

Նկ. 14. 7. Կենսաբանական թաղանթը

տեղադրելու սխեման:
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14.4.ԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
Իմպլանտատը (implant) օրգանիզմի համար օտար նյութ կամ առարկա է, 

որը տեղադրվում է`օրգանիզմում որոշակի ֆունկցիա կատարելու նպատակով: 

Որպես իմպլանտատ կարող են ծառայել. 

1.դեղանյութը (օրինակ` ենթամաշկային հորմոնային իմպլանտատը),

2.պրոթեզը (օրինակ` կոնքազդրային արհեստական հոդը, ներքին

ականջի խխունջի իմպլանտատը), 

3.ռադիոակտիվ նյութը (օրինակ` ռադիոակտիվ ասեղը, որը տեղադրվում

է մարմնի մեջ): 

 Դենտալ իմպլանտատը ծնոտոսկրում տեղադրված արհեստական 

կոնստրուկցիա է, որը հենարան է հանդիսանում բացակա ատամի վերա-

կանգնման համար պատրաստված արհեստական ատամի, կամրջաձև պրո-

թեզի կամ շարժական պրոթեզի համար: 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործ-

վում են բազմատեսակ իմպլանտատներ:  

Իմպլանտատները դասակարգվում են ըստ պատրաստման նյութերի, 

կոնստրուկցիայի, տեղակայման և ըստ ֆունկցիայի:  

        Իմպլանտատների կառուցվածքը 

Ըստ կոնստրուկցիայի` իմպլանտատում առանձնացնում են 2 հիմնական 

մասեր`1.ներոսկրային, 2.արտաոսկրային: 

Ներոսկրային մասը կոչվում է նաև արմատային 

մաս: Արտաոսկրային մասը կազմված է վզիկից և 

գլխիկից (հենարանային գլխիկ):  

 Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերում ար-

տաոսկրային մասի միացումը ներոսկրայինին իրա-

կանացվում է տարբեր եղանակներով` 

1.արտաոսկրային մասը ներպտուտակվում է

ներոսկրայինին,  

2.արտաոսկրային մասը ամրացվում է ներոսկ-

րայինին հատուկ ֆիքսող պտուտակների միջոցով,  

3.ներոսկրային և արտաոսկրային մասերը միա-

ձուլված են: 

Իմպլանտատի կոնստրուկցիայում առանձնացվում են օժանդակ մասեր.  

1. փակիչ պտուտակ (ներպտուտակվում է իմպլանտատի ներոսկրային

մասին երկփուլ իմպլանտացիայի առաջին փուլից հետո),  

Նկ.14.10.Իմպլանտատի 

ներոսկրային-1, 

արտաոսկրային-2 մասեր: 
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Նկ.14.11. Փակիչ պտուտակ 

2.լինդը ձևավորող մաս (ներպտուտակվում է իմպլանտատի ներոսկրային

մասին, իմպլանտացիայի երկրորդ փուլի սկզբում): 

Նկ.14,12. Լինդը ձևավորող մաս 

Բազմաթիվ կոնստրուկցիաների իմպլանտատների առկայությունը 

դժվարացնում է դրանց ընտրությունը: Իմպլանտատն ընտրելիս պետք է 

առաջնորդվել կոնկրետ կլինիկական պայմաններով: 

   Իմպլնտատների դասակարգումը 

Ըստ իմպլանտատի ձևի՝ գլանաձև, արմատաձև, թիթեղաձև, համակցված, 

սկավառակաձև:  

 Նկ.14.13. Գլանաձև իմպլանտատ:    Նկ.14.14.Արմատաձև իմպլանտատ: 
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               Նկ.14.15. Թիթեղաձև իմպլանտատներ: 

  Ըստ կենսահամատեղելիության 

Կենսատոլերանտ Կենսաիներտ     Կենսաակտիվ

կոբալտ քրոմային 

համաձուլվածք 

կերամիկա

պոլիմեթիլ 

մեթակրիլատ 

 ածխածին

տիտան 

     Տրիկալցիֆոսֆատ 

    Ապակեկերամիկա ակտիվ մակերեսով 

   Ըստ նյութի մակերեսի կառուցվածքի 

ոչ 

խորշավոր 

խորշավոր 

մակերեսով 

թափանցելի 

խորշերով 

համակցված 

կառուցվածք 

          Ըստ տեղակայման 

ենթալորձաթաղանթային ենթավերնոսկրային ներոսկրային միջոսկրային 

     Ըստ ֆունկցիայի 

փոխարինող հենարանային հենարանային-

փոխարինող 

     Ըստ ծամողական ճնշման ընդունման 

ամորտիզատորով առանց ամորտիզատորի 

Նկ.14.16. Համակցված         

իմպլանտատ:           

Նկ.14.17. 

Սկավառակաձև 
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14.5.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործվող գործիքները 

Իմպլանտացիոն յուրաքանչյուր համակարգ ունի համապատասխան գործիքների 
հավաքածու: Իմպլանտացիայից առաջ այդ գործիքներն ախտահանվում են: 
Կոնտամինացիան կանխելու նպատակով գործիքները հիմնականում 

պատրաստվում են տիտանից կամ պատվում են տիտանով և տեղադրվում են 

տիտանից պատրաստված տուփի մեջ: 

Բոլոր իմպլանտացիոն համակարգերի համար նախատեսված գործիքների 

հավաքածուներում կան հետևյալ գործիքները. 

1.Տարբեր տրամագծի գչիրներ (2-5մմ) (որոշ համակարգերի համար

նախատեսված գչիրների վրա գունավոր նշագծերով նշված են գչիրի 

ծայրակալի խորության տարբեր մակարդակները):      

2.Խորաչափեր տարբեր տրամաչափերի և համապատասխան խորության 

նշագծումների, որոնք օգտագործվում են իմպլանտատի օթյակի խորության 

որոշման նպատակով: 

Նկ.14.20. Խորաչափ: 

Նկ.14.18. Գործիքները տեղադրվում են 

տիտանից պատրաստված տուփի մեջ:

Նկ.14.19. Տարբեր տրամագծի գչիրներ: 
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3.Պտուտակահան. օգտագործվում է ոսկրային օթյակում պտուտակավոր 

իմպլանտատի համար պարույր ձևավորելու համար (վերջնական գչիրով այն 

մշակելուց հետո): 

Նկ.14.21. Պտուտակահան: 

4.Իմպլանտատը ոսկրային օթյակում տեղադրվում է իմպլանտատի

ֆիքսատորի միջոցով: 

Նկ.14.22. Իմպլանտատի ֆիքսատոր: 

5. Ոսկրային օթյակում մասամբ տեղադրված իմպլանտատից հեռացվում

է ֆիքսատորը և  ամրացվում է իմպլանտատի  բանալին:  

Նկ.14.23. Իմպլանտատի բանալի:            Նկ.14.24. Բանալին ֆիքսված իմպլանտատին 

6. Ռեվերսիոն բանալի. ամրացվում է իմպլանտատի բանալուն և դրա միջոցով

իմպլանտատը  ներպտուտակում է ոսկրային օթյակում: 

Նկ.14.25. Ռեվերսիոն բանալի: 

7.
Իմպլանտատը ոսկրային օթյակում տեղադրվելուց հետո փակիչ

պտուտակը ներպտուտակվում է բանալու միջոցով: 

Նկ.14.26.Փակիչ պտուտակի բանալի: 
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Գործիքների հավաքածուում կան տարբեր գործիքներ, մուրճիկ, օրթո-

պեդիկ փուլի համար նախատեսված գործիքներ:  

Իմպլանտացիան կատարվում է հատուկ 

սարքի միջոցով, որը կոչվում է ֆիզիոդիսպեն-

սեր: Այն իմպլանտատի ոսկրային օթյակ 

ձևավորելու ժամանակ ապահովում է աշխա-

տող գչիրի շրջանում հովացնող (NaCl-0,5%) 

լուծույթի անխափան ներարկումը:   

         14.6. Իմպլանտատի մակերեսային շերտը 

             Կան մի շարք կենսաբանական նախադրյալներ, որոնք նպաստում են 

իմպլանտատի և ոսկրի միջև կայուն կոնտակտի առաջացմանը և զգալիորեն 

ազդում են իմպլանտատի գործունեության ժամկետի վրա: Այդ նախադրյալների 

շարքում կարևորվում են իմպլանտատի մակերեսային շերտի կառուցվածքը և 

հատկությունները: 

Իմպլանտատի մակերեսային շերտի բաղադրությունը 

Իմպլանտատի ընդհանուր հատկությունները և կենսահամատեղելիու-

թյունը պայմանավորված է այն պատրաստելու համար ընտրված նյութով: 

Սակայն օստեոինտեգրացիայի հաջողությունը զգալիորեն կանխորոշվում է 

իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքից և բաղադրությունից: Տիտանից 

պատրաստած իմպլանտատի մակերեսի շփումը օդի թթվածնի հետ հանգեցնում 

է 1,0 նմ հաստությամբ օքսիդային շերտի առաջացմանը: Հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ իմպլանտատի մակերեսի բնութագիրը պայմանավորված է 

մի շարք գործոններով՝ 

1.պատրաստման տեխնոլոգիայով,

2.պատրաստի իմպլանտատի մակերեսը խառնուրդներից մաքրելով,

3.իմպլանտատի ախտահանումով,

4.իմպլանտատի փաթեթավորումով:

Օքսիդային շերտի հաստությունը կարող է մեծանալ մաքրման և 

ախտահանման տարբեր մեթոդների կիրառմամբ մինչև 3-20 նմ: Մակերեսային 

օքսիդային շերտի կազմը և հաստությունը կարևոր դեր ունեն իմպլանտատի 

օստեոինտեգրացիայի պրոցեսում: Հիմնականում օքսիդային շերտը կազմված է 

TiO2-ից, սակայն հանդիպում են նաև այլ օքսիդներ՝ TiO և Ti2O3: Կան կան-

խատեսումներ, ըստ որոնց՝ օքսիդային շերտն ազդեցություն կարող է ունենալ 

իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածքի սահմանային գոտու սպիտակուց պարու-

նակող շերտի հաստության վրա: Արդյունաբերական մաքուր տիտանից 

Նկ.14.23. Ֆիզիոդիսպենսեր: 
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պատրաստած իմպլանտատների կիրառման դեպքում այս շերտի հաստութ-

յունը 20նմ է: Ti-6Al-4V համաձուլվածքից պատրաստած իմպլանտատների 

կիրառման դեպքում այդ շերտի հաստությունը հասնում է մինչև 500նմ: Կարևոր 

դեր է կատարում իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքը (հարթ, անհարթ, 

խորշավոր, կենսաակտիվ նյութով պատված): 

Ըստ իրենց մակերեսի կառուցվածքի և պատրաստման տեխնոլոգիայի`   

իմպլանտատի մակերեսները կարելի է դասել հետևյալ կերպ. 

I 

Իմպալնտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսը անհարթ: Դրանք ստանում են մեխանիկական 
մշակման շնորհիվ: 

II 

Իմպլանտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսին պլազմային փոշիացման եղանակով նստեցված է 
տիտանի փոշի, որը մակերեսին տալիս է միկրոխորշավոր կառուցվածք: 

III 

Իմպլանտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսին պլազմային փոշիացման միջոցով նստեցված է 
տիտանի ենթաշերտ: 
Իմպլանտատի մակերեսը պատված է կենսաակտիվ շերտով (տրիկալցիֆոս-
ֆատ), որը նստեցվում է պլազմային փոշիացման եղանակով: Ստացվող խոր-
շավոր կենսաակտիվ մակերեսը լավագույնս նպաստում է օստեոինտեգ-
րացիային: 

Նկ.14.28. Նկարներում ներկայացված են էլեկտրոնային մանրադիտակով զննվող 

իմպլանտատների մակերեսային շերտը` ըստ դասակարգման հաջորդականության 

(նկարներ I, II, III): 

Իմպլանտատի պատրաստելուց հետո մակերեսի վրա, տիտանից բացի, 

կարող են հայտնաբերվել այլ տարրեր` ֆոսֆոր, կալցիում, ածխածին, քլոր, 

թթվածին, սիլիցիում: Իմպլանտատի պատրաստման տեխնոլոգիայի կարևոր 

խնդիրներից են իմպլանտատի մակերեսի մաքրումը անցանկալի տարրերից և 

կատարյալ մաքուր մակերեսի ստացումը: 

Իմպլանտատի մակերեսի մշակման պրոցեսում կարևորվում են նաև 

դեֆորմացիոն և ուժային չափանիշների գործոնները, որոնք պայմանավորում են 
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իմպլանտատի վրա ընկնող ծամողական ճնշման հավասարաչափ տեղաբաշ-

խումը ոսկրային հյուսվածքին: 

     Իմպլանտացիայի հաջողության կարևոր նախադրյալներից է իմպլանտատի 

մակերեսի ախտահանումը, որը կարող է կատարվել ջերմաօդային, ուլտրամա-

նուշակագույն ճառագայթներով, ռադիոլիցքերով: Իմպլանտատի մակերեսի 

կոնտամինացիան այլ նյութերով կարող է բացասաբար անդրադառնալ օստեո-

ինտեգրացիայի գործընթացին: Այդ պատճառով պարտադիր է յուրաքանչյուր 

ախտահանված իմպլանտատի տեղադրումը ախտահանված տարայում: 

14.7. Իմպլանտատի կենսամեխանիկան 
Իմպլանտացիոն համակարգի և ոսկրային հյուսվածքի միջև կենսա-

մեխանիկական համատեղելիության ստեղծումը իմպլանտոլոգիայի կարևորա-

գույն հիմնախնդիրներից է: Այդ ուղղությամբ տարվող հետազոտություններըն 

ուղղված են իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածքի սահմանագծում ծամողական 

ճնշման օպտիմալ բաշխմանը` այն հաշվարկով, որպեսզի իմպլանտատից ոսկ-

րային հյուսվածքին փոխանցվող ճնշումը չառաջացնի վերջինիս գերծան-

րաբեռնվածություն և քայքայում: 

Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերի կենսամեխանիկայի լավագույն 

բնութագիրը նվազագույն և հավասարաչափ լարվածությունն է ոսկրային 

հյուսվածքում: Բազմաթիվ հետազոտություններ այդ հիմնախնդրի վերաբերյալ 

թույլ են տալիս ենթադրել, որ գոյություն ունի լարվածության օպտիմալ մեծու-

թյուն, որի դեպքում ոսկրառաջացման և ոսկրաքայքայման պրոցեսները հավա-

սարակշռված են: Հնարավոր է, որ լարվածության որոշակի մեծություն խթանում 

է ոսկրառաջացմանը, իսկ փոքր ծանրաբեռնվածությունը առաջացնում է 

ոսկրային հյուսվածքի ատրոֆիա: Միաժամանակ գոյություն ունի ոսկրային 

հյուսվածքի լարվածության որոշակի սահման, որի գերազանցումը բերում է 

ոսկրային հյուսվածքի ախտաբանական քայքայման: 

Իմպլանտատի կենսամեխանիկայի ուսումնասիրման լավագույն ժամա-

նակակից մեթոդ է համարվում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Այդ մեթոդի 

միջոցով հնարավոր է ստեղծել իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածք բիոմեխա-

նիկական համալիրի համակարգչային մոդել և տեսականորեն հաշվարկել այն 

օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը, որը կապահովի համակարգի կայուն և 

երկարատև գործունեությունը:  

Մաթեմատիկական մոդելավորման դեպքում կարևոր նշանակություն է 

տրվում իմպլանտատի տեսակին (արմատաձև, թիթեղավոր), ներոսկրային 

մասի երկարությանը, տրամագծին, տեղադրվող իմպլանտատների քանակին, 

տեղակայման գոտուն (ֆրոնտալ կամ կողմնային), ծնոտոսկրերի կառուցված-

քին (կորտիկալ և սպոնգիոզ շերտի հարաբերակցությունը), իմպլանտատի 

արտաոսկրային մասի առանցքի ուղղությունը (ուղիղ կամ թեքված), պատ-
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րաստված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի ֆիքսացիային (ցեմենտած կամ 

պտուտակի միջոցով ամրացրած), կարկասը երեսապատող նյութին (պլաստ-

մասսա կամ կերամիկա): Այդ բոլոր չափանիշների համադրման և համա-

կարգչային մշակման միջոցով որոշվում է ներոսկրային իմպլանտատների 

կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման պլանը` կոնկրետ կլինիկական դեպքում: 

Իմպլանտատ և ոսկրային հյուսվածք կենսատեխնիկական համակարգը 

կազմված է մի շարք բաղադրամասերից՝ 

1. իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային հյուսվածքից,

2. իմպլանտատից (ներոսկրային մաս` I էլեմենտ),

3. հենարանից (արտաոսկրային մաս` II էլեմենտ),

4. հենարանային միացնող էլեմենտից, որը միացնում է I և II էլեմենտները,

5. պրոթեզը ֆիքսող էլեմենտից (պտուտակ),

6. պրոթեզի կարկասից,

7. կարկասը երեսապատող ծածկույթից,

8. օկլյուզիոն մակերեսից:

 Այս բաղադրամասերից յուրաքանչյուրը շփման մեջ է մտնում հաջորդի 

հետ, որոնցից վերջինը ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը հաղորդում է 

իմպլանտատին, շրջապատող ոսկրային հյուսվածքին: Այս բաղադրամասերի 

մակերեսները անվանվում են օրթոպեդիկ շփումային մակերեսներ, որոնցից 

յուրաքանչյուրը ունի յուրահատուկ դինամիկ ազդեցություն իմպլանտատի 

կենսամեխանիկական հատկության վրա:  

Իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքը նույնպես ունի կենսամեխա-

նիկական նշանակություն: Իմպլանտատները, որոնք ունեն անհարթ մակերես, 

ավելի ամուր են միանում շրջապատող ոսկրային հյուսվածքին: Ըստ մաթեմա-

տիկական մոդելավորման արդյունքների` հարթ և պտուտակավոր գլանաձև 

իմպլանտատներն ավելի հավասարաչափ են ընդունում և բաշխում ծանրա-

բեռնվածությունը, քան կոնաձև կամ աստիճանաձև իմպլանտատները: Ցույց է 

տրված նաև, որ մեծ երկարության և տրամագծի իմպլանտատը ավելի 

բարենպաստ է բաշխում ծամողական ճնշումը ոսկրային հյուսվածքի վրա: 

Ամորտիզացիա: Որոշ հետազոտողներ նշում են, որ իմպլանտատի ֆունկ-

ցիոնալ ծանրաբեռնվածությանը (որը ծամողական մակերեսից փոխանցվում է 

շրջապատող ոսկրային հյուսվածքներին) դիմակայման համար անհրաժեշտ է 

իմպլանտատի և պրոթեզային կոնստրուկցիայի միջև ամորտիզատորի առկա-

յություն: Սակայն գիտական տեսություններն այդ սկզբունքի հիմնավորվա-

ծության վերաբերյալ շատ քիչ են: 

Միացնող էլեմենտներ (hենարանային և օկլյուզիոն): Հիմնականում 

ուսումնասիրվել է միացնող էլեմենտների ամրությունը ստուգելու նպատակով 

ձգման ուժի դիմակայունությունը՝ միացնող էլեմենտի օպտիմալ պտտման ուժը 

25 Ncm է: 
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Իմպլանտատի արտաոսկրային մասի վրա պրոթեզի ֆունկցիոնալ 

ծանրաբեռնվածությունն ուսումնասիրվել է մաթեմատիկական մոդելավորման 

մեթոդով: Ըստ հետազոտության տվյալների` ուշադրություն պետք է դարձնել՝ 

- ծանրաբեռնվածության մեծությանը, ուղղությանը և տեղակայմանը, 

- պրոթեզի կարկասի մեխանիկական հատկություններին, 

- իմպլանտատների քանակին, տեղակայմանը և թեքմանը` ծան-

րաբեռնվածության տակ, 

- պրոթեզի կոնստրուկցիայի պատրաստման համար օգտագործվող 

նյութերին, 

- իմպլանտատի հետ շփման մեջ մտնող փափուկ և ոսկրային հյուս-

վածքների մեխանիկական հատկություններին: 

Այդ ուղղությամբ տարվող հետազոտությունները շարունակվում են և 

կնպաստեն իմպլանտատների կիրառմամբ բուժման երկարատև և կայուն 

արդյունքների ստացմանը: 

Նկ.14.29. Նկարներում ներկայացված են պտուտակաձև և թիթեղավոր իմպլանտատների 

մաթեմատիկական մոդելավորման սխեման: 

14.8. Ստոմոտոլոգիական իմպլանտացիայի անատոմիական 
նախադրյալները և տեսական հիմքերը 

Բնական ատամնակցվածքի անատոմիայի, մորֆոլոգիայի և կենսա-

բանության ժամանակակից գիտելիքները հիմք են դառնում բերանի խոռոչում 

արհեստական իմպլանտատի հարմարվողականության պրոցեսները և 

հարիմպլանտային հյուսվածքներում հաճախ հանդիպող ախտաբանություն-

ները հասկանալու համար: 

Իմպլանտացիոն մեթոդով բացակայող ատամների վերականգնումը 

հիմնված է ծնոտների կառուցվածքի և ծնոտներում ատամների ֆիքսման 

մեթոդի վրա: Բնական ատամները տեղակայված են ծնոտների ալվեոլներում: 

Երբ այս կամ այն պատճառով հեռացվում է ատամը, ծնոտոսկրը ժամանակի 

ընթացքում ենթարկվում է ատրոֆիայի: 
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Նկ.14.30. Ատամը հեռացնելուց հետո ծնոտոսկրը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է 

ատրոֆիայի: 

Հյուսվածքներում օտար մարմնի տեղադրմանը օրգանիզմը պատաս-

խանում է նրանց շուրջ շարակցական հյուսվածքի աճով, պատիճապատումով, 

որն ուղղված է օտար մարմնի ներծծմանը կամ ֆիբրոզ պատիճի միջոցով օտար 

մարմնի՝ շրջապատող հյուսվածքներից մեկուսացմանը: Օտար մարմնի 

շրջանում հատիկավոր (գրանուլացիոն) հյուսվածքի տարրերից երբեմն առա-

ջանում են գիգանտ բջիջներ: Դրանք շրջապատում են օտար մարմինը և երբեմն 

այն ֆագոցիտոզի են ենթարկում: Ներկայացված օրինաչափությունները 

վերաբերում են այն դեպքերին, երբ օտար մարմինը ամբողջությամբ հյուսվածքի 

ներսում է և չի հաղորդակցվում արտաքին միջավայրի հետ: Իմպլանտացիայի 

ժամանակ իմպլանտատի մի մասը գտնվում է հյուսվածքի ներսում (ոսկրում), 

իսկ մյուսը` հյուսվածքից դուրս` հաղորդակցվելով բերանի խոռոչի հետ: 

Կարևորն այն է, թե ինչպես է կատարվում այդպիսի օտար մարմնի ֆիքսացիան, 

ինչպիսի փոխհարաբերություններ են առկա իմպլանտատի և ոսկրի, լնդի, 

բերանի խոռոչի միջև, ինչպես է ընթանում վերնոսկրի և ոսկրային հյուսվածքի 

պաշտպանությունը վնասված լորձաթաղանթ ներթափանցած մանրէներից և 

նրանց տոքսիններից: Այդպիսի պաշտպանություն հնարավոր է իմպլանտատ-

փափուկ հյուսվածք սահմանային գոտում հակամանրէային պաշտպանական 

մեխանիզմների առկայության դեպքում: Այդ մեխանիզմի բնույթի 

պարզաբանումը ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի արմատական 

հիմնախնդիրներից է: 

14.9.Ծնոտոսկրերի կառուցվածքի մորֆոֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները 

 Ծնոտոսկրը արտաքին և ներքին ազդեցությունների նկատմամբ բարձր 

զգայունությամբ օժտված կենդանի հյուսվածք է, որին բնորոշ է մշտական վերա-

կառուցումը` հին ոսկրի ռեզորբցիան և նոր ոսկրի առաջացում: Այն կազմված է 

ոսկրային մատրիքսից և ոսկրային հյուսվածքի բջիջներից՝ օստեոբլաստներից 

(լինում են ակտիվ և ոչ ակտիվ (Pommer, 1885)), օստեոկլաստներից, օստեո-

ցիտներից: Ակտիվ օստեոբլաստները մասնակցում են օստեոիդ թիթեղների 
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կազմավորմանը, որը կատարվում է 10-օրյա ժամանակահատվածում` օրը 1-2 

մկմ, արդյունքում առաջացնելով 10-12մկմ հաստության օստեոիդ հյուսվածք: 

Դրանից հետո ակտիվ օստեոբլաստներից առաջանում են օստեոցիտներ, որոնք 

ոչ ակտիվ օստեոբլաստների հետ միասին մասնակցում են ոսկրային հյուս-

վածքում ընթացող նյութափոխանակությանը: Օստեոկլաստները (Rolliker, 1873) 

1200-4000 մկմ չափի բազմակորիզ գիգանտ բջիջներ են, որոնք թթու ֆոսֆատա-

զայով, լիզոսոմային ֆերմենտներով հարուստ լինելով հանդերձ, մասնակցում 

են ոսկրային հյուսվածքի քայքայմանը: Մեկ օստեկլաստը քայքայում է այնքան 

ոսկր, որքան նույն ժամանակահատվածում ստեղծում են 100 օստեոբլաստները: 

 Ոսկրային մատրիքսը 35%-ով կազմված է օրգանական մատրիքսից, 65%-

ով` անօրգանական նյութերից: Օրգանական մատրիքսի 95%-ը կազմում են 

կոլագենը և ոչ կոլագենային սպիտակուցները` պրոտեոգլիկանները, օստեո-

նեկտինը, ոսկրային մորֆոգեն սպիտակուցը: Անօրգանական նյութերից են 

կալցիումի ֆոսֆատը և կարբոնատը, որոնք հիդրօքսիապատիտի կազմի մեջ են 

մտնում, ինչպես նաև նատրիումի, կալիումի, մագնեզիումի աղերը: Պրոտեո-

գլիկանները կոլագենի հետ միասին առաջացնում են շարակցական հյուսվածքի 

արտաբջջային մատրիքսի հիմնական նյութը: Դրանք մեծ զանգվածով բազմա-

անիոնային մոլեկուլներ են, որոնք պարունակում են գլիկոզամիններ, հեքսո-

զամիններ և հեքսուրինային թթու` կազմելով պոլիպեպտիդային հիմք:  

Տարբեր պրոտեոգլիկանների առավել բնորոշ հատկությունն այն է, որ 

դրանք՝ որպես բազմաանիոններ, ձգում և անդառնալի կապում են կատիոնները 

արտաբջջային մատրիքսում: Ca2+ պոլիվալենտ կատիոններն ապահովում են 

պրոտեոգլիկանների ագրեգացիան: Քանի որ պրոտեոգլիկանները հյուսվածք-

ներում գոյություն ունեն որպես ագրեգատներ, ուստի շատ կարևոր է սինթեզի և 

բաղադրիչների կոորդինացիան: Ներկայումս ենթադրվում է, որ պրոտեո-

գլիկանների փոխանակության և բջջային տարբերակման մեջ գլիկոզամինո-

գլիկանները կատարում են ինֆորմացիոն-կարգավորիչ դեր: Հաստատվել է նաև 

մատրիքսի բաղադրիչների որակական և քանակական կազմի կախվածությունը 

օրգանի ծանրաբեռնվածությունից: Օրինակ` պարզված են գլիկոզամինո-

գլիկանների որակական կազմի և նրանց փոխանակության ինտենսիվության 

զգալի տարբերությունները հոդի ծանրաբեռնված և ոչ ծանրաբեռնված 

հատվածների միջև (Slowman, Brand, 1986): Ոսկրային հյուսվածքի 

ֆիզիոլոգիական ռեգեներացիան բնույթով տարբերվում է մյուս հյուսվածքների 

ռեգեներացիայից: Ի տարբերություն մյուս բջիջների` ոսկրային բջիջները չեն 

վերականգնվում միտոտիկ կիսման ճանապարհով: Մահացած բջիջները պետք 

է ռեզորբցիայի ենթարկվեն, հեռացվեն ոսկրային մատրիքսից և փոխարինվեն 

նորերով: Ընդ որում, պետք է վերաստեղծվեն նաև վերբջջային կառուցվածքները 

(օրինակ` հավերսյան խողովակները): Ոսկրային համակարգը մասնակցում է 
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ինտերստիցիալ հեղուկում և օրգանիզմի կենսամիջավայրերում կալցիումի 

հաշվեկշռի պահպանմանը:  

Իմպլանտատի և հարիմպլանտային հյուսվածքների փոխներգործությունը 

Իմպլանտատ-լինդ կապի բնույթը 

Որոշ հեղինակներ զուգահեռներ են անցկացնում բնական ատամի մար-

գինալ պերիօդոնտի կառուցվածքի և մորֆոլոգիայի ու իմպլանտատի վզիկային 

մասի (իմպլանտատ-փափուկ հյուսվածք) սահմանակից հյուսվածքների միջև: 

Իմպլանտատի շրջակա հյուսվածքների հետ կառուցվածքային կապերը, 

իրենց ամբողջ բարդությամբ հանդերձ, համարվում են միայն բնական պարo-

դոնտի կենսատեխնիկական մոդելը: Այնուամենայնիվ, դրանց համեմատումը 

(աղյուսակ) հնարավորություն է տալիս ավելի խոր վերլուծելու իմպլանտատ-

ների օգտագործման հնարավորությունը, ինչպես նաև նրանց դերն ու նշանա-

կությունը օրթոպեդիկ բուժման մեջ: 

Համեմատվող 

նշանները 
Պարօդոնտ 

Պարօդոնտի մոդելը` 

իմպլանտատ-ոսկր-լինդ 

(իմպլանտատը շրջակա 

հյուսվածքների հետ): 

Ընդհանուր 

բնութագիրը 

Հյուսվածքների համալիրի 

կառուցվածքային և 

գործառնական ընդհանրություն, 

պերիօդոնտի ոսկրի, ալվեոլի, 

լնդի, ատամի հյուսվածքի և 

վերնոսկրի հետ: 

Արհեստականորեն ստեղծված 

կենսատեխնիկական համակարգ` 

կազմված կենսաիներտ կամ 

կենսակտիվ նյութից, որը 

կառուցվածքային կամ 

ֆունկցիոնալ կապի մեջ է մտնում 

ոսկրային հյուսվածքի, վերնոսկրի 

և լորձաթաղանթի հետ 

(կենսատեխնիկական համակարգ 

իմպլանտատ-ոսկր-լինդ): 

Ատամնաբնի 

կառուցվածքը 

Ատամնաբունն առաջանում է 

ատամի արմատի ձևավորման 

գործընթացում: Ալվեոլի պատերի 

ներքին մակերեսը կազմված է 

կոմպակտ ոսկրից: Այստեղ կան 

բազմաթիվ անցքեր` հատկապես 

հատակում, որոնցով անցնում են 

նյարդերը և արյունատար 

անոթները: 

Մեծ մասամբ ստեղծվում է 

վիրաբուժական ճանապարհով: 

Ոսկրային բնի ներքին պատերը 

կազմված են սպունգանման 

նյութից, որն իր մեխանիկական 

հատկություններով կտրուկ 

տարբերվում է կոմպակտ ոսկրից: 
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Արմատի և ալվեոլի 

ոսկրի կապի 

բնույթը 

Պերիօդոնտի թելերը մի կողմից 

անցնում են արմատի ցեմենտի, 

մյուս կողմից` ալվեոլյար ոսկրի 

մեջ, առաջացնելով կապող 

ապարատ, որը կազմված է 

խրձերով հավաքված մեծ 

քանակի կոլագենային թելերից, 

որոնց միջև տեղավորված են 

անոթներ, նյարդեր, բջիջներ, 

միջբջջային նյութ:  

Պերիօդոնտի թելերի հիմնական 

ֆունկցիան համարվում է 

ծամելու ժամանակ առաջացած 

մեխանիկական էներգիայի 

կլանումը և դրա հավասարաչափ 

բաշխումը ալվեոլի ոսկրային 

հյուսվածքի, նյարդաընկալիչային 

ապարատի և պերիօդոնտի 

միկրոշրջանառության հունի 

վրա: 

Կախված իմպլանտատի 

մակերեսից և կառուցվածքից, 

իմպլանտացիայի մեթոդից` 

հնարավոր են իմպլանտատի և 

շրջակա հյուսվածքների միջև 

կապի հետևյալ ձևեր. 

(ֆիբրօստեոինտեգրացիա), 

իմպլանտատը և ոսկրային 

հյուսվածքը առաջացնում են 

անկիլոզային միացում` 

իմպլանտատի ներոսկրային մասի 

և ոսկրային հյուսվածքի 

սերտաճման հաշվին 

(օստեոինտեգրացիա): 

Ատամնա-լնդային 

միացության 

կառուցվածքը 

Նորմայում ունենք 

ատամնալնդային միացություն, 

որի կառուցվածքի վերաբերյալ 

կան տարբեր 

բացատրություններ: Առաջին 

տարբերակ. միացնող էպիթելի 

մակերեսային բջիջներն ունեն 

հեմիդեսմոսներ և կապված են 

ատամի մակերեսի ապատիտի 

բյուրեղների հետ` օրգանական 

նյութի բարակ հատիկավոր 

շերտի միջոցով:  

Հեմիդեսմոսներ հայտնաբերված 

են նաև իմպլանտատ-լինդ 

սահմանային գոտում, կան 

տվյալներ, որ այդ նուրբ 

կառուցվածքը ձևավորվում է 

իմպլանտացիայից  հետո՝ 48 

ժամվա ընթացքում: 

Պարօդոնտի 

ֆունկցիաները. 

1.պատնեշային 

Պատնեշային ֆունկցիան

հուսալի պաշտպանությունն է և 

միկրոօրգանիզմների 

ինտոքսիկացիաների նկատմամբ 

կայունությունը: Այն որոշվում է  

1.լնդի էպիթելի եղջրացման

ընդունակությամբ, 

2.կոլագենային թելերի մեծ

քանակությամբ և նրանց խրձերի 

ուղղվածության 

առանձնահատկությամբ, 

3.լնդերի տուրգորով,

պարօդոնտի 

շարակցահյուսվածքային 

գոյացությունների 

Իմպլանտատին շրջապատող և 

նրա հետ համագործակցության 

մեջ մտնող հյուսվածքների 

պատնեշային ֆունկցիան 

գոյություն ունի, քանի որ 

պահպանվում է լնդի էպիթելի 

եղջրացման ընդունակությունը, 

հարիմպլանտային շրջանի 

շարակցահյուսվածքային 

գոյացությունների 

մուկոպոլիսախարիդները,  

լնդի տուրգորը կա, 

հայտնաբերվում են էպիթելիալ 

ամրացում, թքի հակաբակտերիալ 

ֆունկցիան չի խանգարվում, 
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մուկոպոլիսախարիդների 

վիճակով, 

4.ֆիզիոլոգիական ատամ-

լնդային գրպանիկի 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկություններով 

թքի հակաբակտերիային 

ֆունկցիայով` պայմանավորված 

նրա մեջ կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի (լիզոցիմ, սեկրետոր 

իմունոգլոբուլին A, ինհիբին) 

առկայությամբ լաբրոցիտների և 

պլազմատիկ բջիջների 

առկայությամբ, որոնք կարևոր 

դեր են կատարում 

աուտոհակամարմինների 

արտադրության մեջ: 

լաբրոցիտներ և պլազմատիկ 

բջիջներ հանդիպում են: 

2.տրոֆիկ

(սնուցող) 

Պարօդոնտի սնուցող ֆունկցիան 

հյուսվածքներում նորմալ 

սնուցման և 

նյութափոխանակության 

ապահովումն է, ի հաշիվ 

նեյրոհումորալ մեխանիզմների, 

որտեղ մազանոթը իր հետ շփվող 

հյուսվածքի մասով, դիտվում է 

որպես հյուսվածքի սնուցման 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

միավոր: 

Իմպլանտատի հետ կապված 

հյուսվածքների սնուցող 

ֆունկցիան կտրուկ տարբերվում է 

պարօդոնտի սնուցող ֆունկցիայից: 

Այն իրականացվում է ոսկրային 

հյուսվածքի և լնդի 

արյունամատակարարման և 

նյարդավորման համակարգով: 

3.ծամողական

ճնշման ռեֆլեկտոր 

կարգավորում 

Իրականացվում է պարօդոնտում 

եղած բազմաթիվ նյարդային 

վերջավորությունների միջոցով: 

Ռեցեպտորների գրգռումը 

փոխանցվում է ռեֆլեկտոր 

տարբեր ուղիներով: 

Ենթադրվում է, որ իմպլանտատին 

հարող շրջակա հյուսվածքների 

ծամողական ճնշման ռեֆլեկտոր 

կարգավորման ֆունկցիան առկա 

է, բայց իջած է, որովհետև 

բացակայում է պարօդոնտը իր 

ռեցեպտորային ապարատով:  

4.պլաստիկ

Պարօդոնտի պլաստիկ 

ֆունկցիան նրա հյուսվածքների 

մշտական վերականգնումն է, 

որոնք ֆիզիոլոգիական կամ 

ախտաբանական պրոցեսների 

ընթացքում մաշվում են: Այդ 

ֆունկցիան կատարում են 

ցեմենտո- և օստեոբլաստները:  

Իմպլանտատը շրջապատող 

հյուսվածքների պլաստիկ 

ֆունկցիան պահպանված է: 

Իմպլանտատին հարող ոսկրային 

հյուսվածքում հայտնաբերվում են 

օստեոբլաստներ: 
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5.ամորտիզացնող

Ամորտիզացնող ֆունկցիայի 

շնորհիվ պարօդոնտը 

թուլացնում և մեղմացնում է 

ծամող ճնշումը և պաշտպանում 

է վնասվածքներից ատամնային 

ալվեոլների, անոթների և 

նյարդերի հյուսվածքները: Սա 

իրականացվում է պարօդոնտի 

թելերի ֆիզիկո-մեխանիկական 

հատկությունների, հեղուկ 

պարունակության, 

միջհյուսվածքային ճեղքերի 

կոլագենների և բջիջների, ինչպես 

նաև անոթների ծավալի 

փոփոխության հաշվին: 

Իմպլանտատին շրջապատող 

հյուսվածքների ամորտիզացնող 

ֆունկցիան համարյա բացակայում 

է: Այն կարելի է ստեղծել միայն 

արհեստական ճանապարհով` 

իմպլանտատի կոնստրուկցիայի 

մեջ ամորտիզատորներ մտցնելով: 

Որոշ ամորտիզացնող  

ֆունկցիաներ վերագրում են 

իմպլանտատին շրջապատող 

շարակցահյուսվածքային 

պատիճին, բայց այդ պրոցեսում 

նրա դերը չնչին է: 

Նկ.14.31. Ատամ-մարգինալ պերիօդոնտի և իմպլանտատ-փափուկ հյուսվածքի միջև 

կառուցվածքային  կապերի մոդելը: 

            Իմպլանտատ-ոսկրահյուսվածք կապի բնույթ, օստեոինտեգրացիա 

Իմպլանտատ-ոսկր սահմանում, պայմանավորված իմպլանտատի հատ-

կանիշներով և կառուցվածքով կարող են ընթանալ 3 տեսակի պատասխան 

ռեակցիաներ՝  

I. դիստանտային օստեոգենեզ, 

II. կոնտակտային օստեոգենեզ,

III. oստեոգենեզ, որի դեպքում ոսկրային հյուսվածքը ներաճում է

իմպլանտատի մակերեսի մեջ:  

I տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է իմպլանտատի շուրջ շարակ-

ցահյուսվածքային պատիճի առաջացումով, որը ոսկրային հյուսվածքը սահ-

մանազատում է իմպլանտատի մակերեսից: Այս ռեակցիան բնորոշ է կոբալտի, 

քրոմի, մոլիբդենի համաձուլվածքներից պատրաստած իմպլանտատների 

իմպլանտացիային: 

II տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է իմպլանտատի շուրջ իմպլան-

տատի մակերես չներթափանցող ոսկրային հյուսվածքի առաջացումով: II 

տեսակի ռեակցիան առաջանում է ոչ խորշավոր հարթ մակերեսով տիտանից և 
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նրա համաձուլվածքներից, սապֆիրից և այլ նյութերից պատրաստած 

իմպլանտատների իմպլանտացիայի դեպքում: 

III տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է 

ոսկրային հյուսվածքի աճով և իմպլանտատի 

մակերես ներթափանցումով (օստեոին-

տեգրացիա): Այն բնորոշ է խորշավոր մակե-

րեսով տիտանից և նրա համաձուլվածքներից, 

կենսակերամիկայից և հիդրօքսիապատիտից 

պատրաստած իմպլանտատների իմպլան-

տացիային:  

Իշեմիզացիայի հետևանքով առաջացած

հյուսվածքային հիպօքսիայի դեպքում

բջիջների տարբերակումն ընթանում է ֆիբրոզ 

և գրանուլացիոն հյուսվածքների պրոլիֆերա-

ցիայի ուղիով, և ոսկրային մատրիքսը չի 

հանքայնացում: 

 Ֆիբրոօստեոինտեգրացիա տերմինը 

1987թ. առաջարկել է Ամերիկյան ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայի ակադեմիայի 

պրեզիդենտ Չարլզ Վեյսի կողմից: Ըստ նրա` 

իմպլանտատի ներոսկրային մասի և ոսկ-

րային հյուսվածքի միջև առաջացող ֆիբրոզ

հյուսվածքը`«օստեոգեն պերիիմպլանտային կապան», կատարում է բնական 

ատամի պերիօդոնտալ հյուսվածքին համարժեք ֆունկցիա՝ ապահովելով 

ոսկրային հյուսվածքի վրա ծամողական ճնշման վերաբաշխում և նվազեցում: 

Հեղինակի պնդմամբ` այդպիսի հյուսվածքային վերակառուցումն ավելի 

նախընտրելի է, քան օստեոինտեգրացիան: 

 Օստեոինտեգրացիա տերմինն առաջարկվել է 1977թ. շվեդ պրոֆեսոր 

Պ.Ի. Բրենեմարկի կողմից: Օստեոինտեգրացիան իմպլանտատի ներոսկրային 

մասի և ոսկրային հյուսվածքի սերտաճումն է` առանց շարակցահյուսվածքային 

թելերի ներդրման: Իմպլանտատի տեղադրման շրջանում հյուսվածքային 

այսպիսի պատասխանը մորֆոլոգիորեն օպտիմալ է: Օստեոինտեգրացիան 

կենսաբանական գործընթաց է, որը նշանակում է անկենդան (մետաղական) 

տարրի սերտաճում կենդանի հյուսվածքի հետ: Օստեոինտեգրացիան կարող է 

բնորոշվել որպես ոսկրային հյուսվածքի և իմպլանտատի մակերեսի միջև 

ուղղակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապ, որն իր վրա է կրում ծանրա-

բեռնվածությունը: 

 Ներկայումս օստեոինտեգրացիայի հիմնական տեսությունը արյան 

մակարդուկի ռետրակցիայի տեսությունն է (Blood clot retraction theory), 

Նկ.14.32. Դիստանտային 

օստեոգենեզ: 

Նկ. 14.33. Կոնտակտային 

օստեոգենեզ: 
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համաձայն որի՝ ատամնային իմպլանտատի օստեոինտեգրացիայի գործըն-

թացը կազմված է երեք հաջորդական փուլերից, որոնք արտացոլում են ոսկրի 

աստիճանական ռեգեներացիան անմիջապես իպլանտատի մակերեսին: 

Օստեոինտեգրացիայի առաջին և ամենակարևոր փուլը օստեոկոնդուկցիան է, 

այն իմպլանտատի շուրջը ձևավորված արյան մակարդուկից իմպլանտատի 

մակերեսին օստեոբլաստների միգրացիան է:  

Իմպլանտատի ներտնկման հանդեպ օրգանիզմի առաջնային պատաս-

խանը արտահայտվում է իմպլանտատ-ոսկր սահմանագծում հեմատոմայի 

առաջացմամբ, թրոմբոցիտների, տարբեր օստեոգեն բջիջների, աճի գործոնների 

և ցիտոկինների ակտիվացմամբ: Երբ օստեոգեն բջիջները հասնում են 

իմպլանտատի մակերեսին, նրանք առաջացնում են ոսկրային մատրիքս: 

Օստեոբլաստներն ամրանում են իմպլանտատի մակերևույթին և ներտնկումից 

մի քանի օր անց իմպլանտատի մակերևութին սկսում են առաջացնել կոլագե-

նային մատրիքս՝ հարուստ օստեոպրոտեինով և ոսկրային սիալոպրոտեինով: 

Երկրորդ փուլը ոսկրի անմիջական ձևավորումն է՝ օստեոինդուկցիան, որը 

կատարվում է ոսկրային մատրիքսի հանքայնացման արդյունքում: 

Մեզենխիմային բջիջների՝ ֆիբրոբլաստների և օստեոբլաստների տարբե-

րակման, ինչպես նաև թրոմբոցիտներից, մակրոֆագերից և այլ բջիջներից 

ցիտոգենեզի արդյունքում գոյանում են արտաբջջային մատրիցաներ, որոնք 

կազմված են կոլագենից, գլիկոպրոտեիններից, գլիկոզամինոգլիկաններից և այլ 

ֆերմենտներից: Տիտանե իմպլանտատի մակերեսին զուգահեռ ձևավորվում են 

մատրիցաներ, որոնք հարուստ են կալցիումի ֆոսֆատի իոններով, հիմնային 

ֆոսֆատազայի և ֆոսֆոլիպազայի ֆերմենտներով: Անմիջապես իմպլանտատի 

մակերեսի վրա և նրա մերձակայքում հայտնաբերվում են օստեոցիտներ: Այս 

փուլում զուգահեռ ընթանում են կոնտակտային և հեռակա օստեոգենեզի 

գործընթացներ: 

 Երրորդ փուլը՝ ոսկրի ռեմոդելավորում. բնութագրվում է որպես երկա-

րատև գործընթաց՝ ինքնաբավ փուլերով, ոսկրի ռեզորբցիայով և գոյացումով: 

Վերջնական փուլում տեղի է ունենում նոր գոյացած ոսկրային հյուսվածքի 

հանքայնացում: Ոսկրի միներալիզացիան արտահայտվում է հիմնական նյութի 

առաջացումով՝ խոնդրոիտինսուլֆատի հետ և կոլագենի սինթեզով գլիոզամինո-

գլիկանների միջոցով, կալցիումի կուտակմամբ: Բյուրեղացմանը մասնակցում 

են կոլագենները, ֆոսֆոլիպիդները և նրանց ֆոսֆատային խումբը, հանքայ-

նացման մեջ՝ խոնդրոիտինսուլֆատը, կալցիում կապող սպիտակուցները, 

օստեոկալցինը և ոսկրային մորֆոգեն պրոտեինը, ինչպես նաև կալցիումի 

հիդրոկարբոնատը: 

 Իմպլանտատի ոսկրային ինտեգրացիայի դեպքում վճռորոշ դերակա-

տարություն ունեն ապաքինման ձևի և ընթացքի համար հետևյալ գործոնները՝ 
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հիվանդի տարիքը, ոսկրերի որակը, մետաբոլիզմը (նյութափոխանա-

կություն), բերանի հիգիենան, ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնման ժամանակը: 

Իմպլանտատով պայմանավորված գործոններ (բաղադրիչ նյութի 

գործոն)` 

- ֆիզիկա-քիմիական գործոններ՝ իմպլանտատի բաղադրիչ նյութի 

կազմությունը, մակերեսի հատկությունները, 

-մեխանիկական-ֆիզիկական գործոններ՝ իմպլանտատի միկրո- և 

մակրոկազմությունը:  

 Օստեոինտեգրացիայի հիմքում առկա են իմպլանտատ-ոսկր սահմա-

նային գոտում ընթացող քիմիական և կենսաքիմիական պրոցեսները, ավելի 

ստույգ` պրոտեոգլիկանների մասնակցությամբ ընթացող տիտանի օքսիդային 

շերտի և օստեոիդ հյուսվածքի փոխազդեցությունը: Օստեոինտեգրացիայի 

մոդելը կարելի է սխեմատիկորեն ներկայացնել հետևյալ կերպ. վիրաբուժական 

միջամտության առաջին փուլից հետո իմպլանտատին մոտենում են 

մեծաքանակ բջիջներ: Նրանք շարժվում են ֆիբրինի և ֆիբրիոնեկտինի շնորհիվ, 

որոնց միացումը կովալենտ կապերով իրականացնում է XIII ֆակտորը: Արյան 

բջիջները ցուցաբերում են մեծ ակտիվություն. մակրոֆագերն ու նեյտրոֆիլները 

ֆագոցիտոզի են ենթարկում մահացած բջիջներն ու ներխուժում են իմպլան-

տատի մակերես: Ֆագոցիտոզն առաջացնում է մակրոֆագերի կողմից 

արտադրվող ինտերլեյկինների, ցիտոկինների, կոլագենազայի քանակի աճ: 

Իմպլանտատի օթյակի ձևավորումը հարակից շրջանում առաջացնում է 0,5մմ 

հաստությամբ մեռուկացած շերտ: Տարբերակված օստեոբլաստների շնորհիվ 

դրան հաջորդում է ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցումը և համապա-

տասխան բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում իմպլանտատի 

մակերեսի և ոսկրի միջև լցվում է նոր ոսկրային հյուսվածք` դրանով իսկ 

ապահովելով իմպլանտատի առաջնային կայունացումը: Պրոցեսների շարքը, 

որը երբեմն կոչվում է ասեպտիկ բորբոքում, ռեակցիայի գոտում նպաստում է 

ֆիբրոբլաստների քանակի և նրանց կողմից արտադրվող արտաբջջային 

սպիտակուցների արտարդման ավելացմանը, որն էլ անհրաժեշտ է ֆիբրոպա-

տիճավորման միջոցով օտար մարմնի արագ անշարժացման համար: Բջջային 

նյութափոխանակության խթանման շնորհիվ շփման շրջանում ընթանում է 

միջավայրի pH-ի փոփոխություն` 7,4-ից մինչև 6,5-6,3, որն անխուսափելիորեն 

ակտիվացնում է ոսկրային դետրիտի և շփման շրջանի հյուսվածքի 

օստեոբլաստիկ ռեզորբցիան: Վիրաբուժական վնասվածքն առաջացնում է 

ոսկրային հյուսվածքի քայքայում, վերնոսկրին հարող հյուսվածքներում 

օստեոբլաստների և օստեոկլաստների ոչնչացում, արյունատար անոթների և 

նյարդային վերջավորությունների պատռվածք: Իմպլանտացիայի ժամանակ 

վնասվում են ոսկրային հյուսվածքի կորտիկալ և սպունգանման շերտերը, 

հավերսյան խողովակները: Ֆոլկմանյան խողովակի վնասումն առաջացնում է 
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ոսկրային հյուսվածքի արյունամատակարարման խախտում, որը բերում է 

սնուցման, թթվածնի մատակարարման խանգարումների, նյութափոխանա-

կության արգասիքների կուտակման: Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի 

ձևավորման ընթացքում միշտ լինում է ծայրամասային գոտու ոսկրային հյուս-

վածքի մեռուկացում` մոտավորապես 1մմ-ով: Իմպլանտատը տեղադրվելուց 

հետո որոշ ժամանակ անց ոսկրի կառուցվածքը կարգավորում է: Ռեգենե-

րացիան առաջին շաբաթների ընթացքում առաջացնում է սպոնգիոզ հյուսվածք, 

որը, սակայն, դեռևս ի վիճակի չէ դիմակայելու ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվա-

ծությանը: Առանց ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության շուրջ 18 շաբաթ անց 

առաջանում է նոր ոսկր, որն ընդունակ է իր ֆունկցիաները դրսևորելու 

ծանրաբեռնվածության տակ: Եթե չի պահպանվում այդ ժամանակահատվածը, 

առաջանում է իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային հյուսվածքի մեռուկացում, 

իմպլանտատը դառնում է շարժուն և հետագայում տեղի է ունենում նրա 

կորուստ:  

Օստեոգենեզը դինամիկ գործընթաց է, որը բնութագրվում է ամբողջ 

օրգանիզմում միաժամանակ ընթացող ոսկրային հյուսվածքի ռեզորբցիայով և 

ռեգեներացիայով: Ռեպարատիվ ռեգեներացիայի ժամանակ անոթային 

համակարգի և ոսկրային հյուսվածքի արյունամատակարարման խանգարումը 

բերում է օստեոբլաստ-օստեոկլաստ փոխներգործության հաշվեկշռի խախտ-

ման և ռեզորբցիայի գերակշռման: Իմպլանտատը սխալ տեղադրելու և 

պերիօստի ու փափուկ հյուսվածքների լուրջ վնասվածքների դեպքում 

հնարավոր են հետվնասվածքային բարդություններ, իմպլանտատ-ոսկր շփման 

թուլացում, որն իր հերթին հանգեցնում է էպիթելային բջիջների՝ իմպլանտատի 

վզիկից ստորև ընկած հատվածներ ներխուժմանը:  

 Ընդհանրացնելով, պետք է նշել այն գործոնների մասին, որոնք 

խոչընդոտում են օստեոինտեգրացիան. 

1. Իմպլանտատի՝ ճնշման ազդեցությանը վաղաժամ ենթարկվելը (մինչև

3-6 ամիս): 

2.Էպիթելի ներխուժումը իմլանտատի և ոսկրի միջև, որին հետևում է

շարակցահյուսվածքային տարրերի ներխուժումը: 

3.Իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրի գերտաքացումը (>460C), որը

հանգեցնում է նրա ծայրամասային հատվածների ռեզորբցիայի: 

4.Ոսկրում իմպլանտատ տեղադրելու ժամանակ նրա վրա չափից ավելի

ճնշման ազդեցությունը: Դրա համար անհրաժեշտ է այնպես պատրաստել 

իմպլանտատի ոսկրաբունը, որ իմպլանտատը տեղադրվի առանց ճնշում 

գործադրելու: 

5.Իմպլանտատի և ոսկրաբնի չափսերի անհամապատասխանություն.

իմպլանտատը պետք է տեղադրվի այնպես, որ նրա շարժումները առավե-

լագույնս սահմանափակվեն: 
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14.10. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի մեթոդներն ու փուլերը 

Իմպլանտացիայի մեթոդները 

Իմպլանտացիայի մեթոդները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ. 

 Ըստ իմպլանտացիայի ժամկետի. 

1) Անմիջական. իմպլանտացիան կատարվում է անմիջապես ատամը հեռացնե-

լուց հետո, իմպլանտատը տեղադրվում է հեռացված ատամի ատամնաբնում: 

2) Հետաձգված. իմպլանտացիան կատարվում է հեռացված ատամի ատամնա-

բնում որոշ ժամանակ անց` հյուսվածքների լրիվ վերականգնումից հետո: 

Ըստ բերանի խոռոչի հետ իմպլանտատի հաղորդակցման. 

1) Հաղորդակցվող (միափուլ իմպլանտացիա). Իմպլան-

տատի արտաոսկրային մասը (սուպրաստրուկտուրան) դուրս 

է գալիս լնդից և հաղորդակցվում է բերանի խոռոչի հետ: 

2) Չհաղորդակցվող (երկփուլ իմպլանտացիա). Իմպլան-

տատի ներոսկրային մասը տեղադրելուց հետո այն լնդով 

ծածկվում է: Որոշ ժամանակ անց ներոսկրային մասի օս-

տեոինտեգրացիայից հետո (ստորին ծնոտի դեպքում 3-4 ամիս, 

վերին ծնոտի դեպքում` 5-6 ամիս) լնդի կտրվածքով բացվում է 

ներոսկրային մասը, և նրան ամրացվում է արտաոսկրայինը 

(սուպրաստրուկտուրան): 

Իմպլանտացիայի փուլերը 

 Ինչպես վերը նշվեց, իմպլանտացիան մի քանի փուլերից բաղկացած 

միջոցառումների համալիր է, որը ներառում է հետևյալը. 

1.Ախտորոշում. էթիոլոգիայի և պաթոգենեզի պար-

զաբանում, հիվանդի համալիր հետազոտություն, ցու-

ցումների և հակացուցումների ճշտում: 

2.Պլանավորում. այս փուլում կարևոր նշանակու-

թյուն ունի օրթոպեդիկ ապագա կոնստրուկցիայի ընտ-

րությունը: Ըստ ռենտգենյան, շերտագրական, ախտորո-

շիչ մոդելների հետազոտությունների արդյունքների 

ուսումնասիրման` որոշվում են ապագա իմպլանտատ-

ների տեղադրման տեղը, իմպլանտատների տեսակը 

(թիթեղավոր, գլանաձև), քանակն ու չափսը, իմպլան-

տացիայի մեթոդը (միափուլ, երկփուլ): 

3.Վիրաբուժական I և II փուլ` իմպլանտատի տեղադրում, հետվիրահա-

տական շրջանի բուժական միջոցառումներ, հսկողություն: 

4.Օրթոպեդիկ փուլ. պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա:

Նկ. 14.34. 

Միափուլ 

իմպլանտացիա: 

Նկ.14. 35. Երկփուլ 

իմպլանտացիա: 
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14.11.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում հիվանդների 
հետազոտության առանձնահատկությունները  

 Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի արդյունավետությունը զգալիո-

րեն պայմանավորված է հիվանդների ճիշտ ընտրությամբ, ցուցումների և 

հակացուցումների ճշտումով, իմպլանտատների կոնստրուկցիայի և իմպլան-

տացիայի մեթոդի ընտրությամբ: Հիվանդների հետազոտությունն իրականաց-

վում է ընդունված կարգով. գանգատների գնահատում, անամնեզի հավաքում, 

զննում, շոշափում, պերկուսիա և լաբորատոր-գործիքային հետազոտութ-

յուններ: Ընդհանուր ցուցումները և հակացուցումները ճշտելու համար ցանկալի 

է հարցումն անցկացնել համապատասխան անկետաների միջոցով: Հարցման 

համար առաջարկվում է հիվանդների հարցման հետևյալ սխեման. 

1. Անկետայի տվյալների և հետազոտությունների հիման վրա

պատկերացում ենք կազմում հիվանդի ընդհանուր վիճակի և իմպլանտացիայից 

հետո օրգանիզմի հնարավոր պատասխան ռեակցիայի վերաբերյալ: 

2. Հիվանդի ընդհանուր վիճակի գնահատականը տալիս է թերապևտը,

որն ընդհանրացնում է կլինիկա-լաբորատոր հետազոտության արդյունքները:  

3. Ընդհանուր վիճակի գնահատելուց, հակացուցումների և ցուցումների

ճշտելուց հետո անցնում են տեղային զննմանը: Պետք է հատուկ ուշադրություն 

դարձնել պարօդոնտի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, ատամնաշարի 

օկլյուզիայի, ստործնոտա-քունքային հոդի վիճակին:  

4. Բերանի խոռոչի զննելու ժամանակ գնահատվում են՝

-ադենտիայի տեսակը, 

-կծվածքի տեսակը, 

 -միջօկլյուզիոն բարձրությունը, 

-ատամանաշարերի օկլյուզիոն փոխհարաբերությունը, 

-ատամնաբնային ելունի բարձրությունը և լայնությունը, 

-բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակը, 

-բերանի խոռոչի նախադռան խորությունը,  

- ատամնաբնային ելունին սանձիկների կպման աստիճանը, 

-առկա ատամների շարժունությունը, 

-պարօդոնտի վիճակը, լնդագրպանների խորությունը: 

5. Օկլյուզիայի գնահատումն ընդգրկում է՝

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը սագիտալ հարթակում (մեդիալ, 

դիստալ), 

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը ուղղահայաց հարթակում 

(խորը կծվածք, բաց կծվածք),  

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը տրանսվերզալ հարթակում,  

(միակողմանի խաչաձև, երկկողմանի խաչաձև կծվածք), 
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-ատամնաշարերի դեֆորմացիաների առկայությունը կամ բացակայու-

թյունը,  

6. Գնահատվում են բերանի խոռոչի հիգիենան, ատամնափառի և

ատամնաքարի առկայությունը:  

Ատամնածնոտային համակարգի գործիքային հետազոտություններից 

հատկապես կարևոր են ատամնածնոտային համակարգի ռենտգենագրութ-

յունը, օրթոպանտոմոգրաֆիան, դենսիտոմետրիան, համակարգչային շեր-

տագրությունը, տելեռենտգենոմետրիան: Ծնոտների ախտորոշիչ մոդելների 

ուսումնասիրությունը նույնպես կարևոր տեղեկություն է հաղորդում 

իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում: 

14.12. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումներն ու 
հակացուցումները 

 Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի ցուցումներն 

ունեն որոշակի սահմանափակումներ:Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլո-

գիայում ընդունված է հակացուցումները բաժանել ընդհանուր և տեղային:  

 Ընդհանուր հակացուցումներ 

 Ընդհանուր հակացուցումներից են սիրտ-անոթային, արյան համակարգի 

հիվանդությունները, լյարդի (ցիռոզ), երիկամների (քրոնիկական երիկամային 

անբավարարություն), նյարդահոգեկան, վարակային, ալերգիկ հիվանդութ-

յունները, նորագոյացությունները, իմունաանբավարար վիճակները: Սակայն 

իմպլանտոլոգիայի զարգացմանը զուգահեռ այդ հակացուցումների շրջանակն 

աստիճանաբար փոքրանում է:  

 Տեղային հակացուցումներ՝ 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունները, 

պարօդոնտի հիվանդությունները, 

ստործնոտա-քունքային հոդի հիվանդությունը, 

նյարդային հիվանդությունները, 

կծվածքի արտահայտված դեֆեկտը, 

մակրոգլոսիան, 

դիմածնոտային համակարգի ճառագայթային բուժումից հետո, 

անատոմիատեղագրական անբարենպաստ պայմանները(ալվեոլյար 

կատարի արտահայտված ատրոֆիա), 

կծվածքի զգալի անոմալիայի պատճառով արհեստական պրոթեզային 

կոնստրուկցիայի համար տեղի բացակայությունը: 

Իմպլանտացիայի հաջող ելքի կարևոր նախապայմաններից է հիվանդի 

սանիտարահիգիենիկ կուլտուրայի բարձր մակարդակը:  

Սոցիալական հակացուցումներից են թմրամոլությունն ու ալկոհոլիզմը:  
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 Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումները 

 Ընդհանուր և տեղային հակացուցումների բացակայության դեպքում 

ստոմատոլոգիական հիվանդների՝ իմպլանտատների կիրառմամբ օրթոպեդիկ 

բուժումը ցուցված է հետևյալ դեպքերում.  

 Մեկ ատամի բացակայություն, երբ նպատակահարմար չէ հարևան 

ատամներն ընդգրկել օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի մեջ:  

Նկ.14.36. Մեկ ատամի բացակայություն: 

 Միակողմանի կամ երկկողմանի վերջնային դեֆեկտի առկայություն: 

Նկ.14.37. Միակողմանի վերջնային դեֆեկտ: 

 Ատամների լրիվ բացակայություն, երբ պրոթեզավորումը ավանդական 

եղանակով չի տալիս բավարար արդյունք` պրոթեզային դաշտի անբավարար 

մակերեսի, պրոթեզների վատ ադապտացիայի, պրոթեզի նյութերի նկատմամբ 

ալերգիայի, հիվանդի խոսակցական ակտի խանգարման և վատ ֆիքսացիայի 

հետևանքով: 

Նկ.14.38. Ատամների լրիվ բացակայություն: 

Բավականին մեծ դեֆեկտի առկայություն, երբ նպատակահարմար չէ 

անշարժ կամրջաձև պրոթեզների կիրառումը: Այն դեպքում, երբ խոսքը 

օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության մասին է պետք է նկատի ունենալ 

բուժման ֆունկցիոնալ, էսթետիկ, կանխարգելիչ, սոցիալական և հոգեբանական 

ուղղությունները:  

Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումները և հակացուցումները 

ճշտելու, իմպլանտատների կիրառմամբ ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 
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նախագծելու համար մշակված են համակարգչային ծրագրեր, որոնց միջոցով 

կլինիկա-լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները վերլուծելիս կարելի 

է կազմել օպտիմալ բուժման սխեմա: 

14.13. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ կատարվող 
բուժական միջոցառումներ 

 Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ կարևոր նշանակություն 

ունի նախավիրահատական միջոցառումներ անցկացնելը, որոնց նպատակն է 

կանխել իմպլանտացիայից հետո առաջացող բարդությունները: Այդ միջոցա-

ռումների շարքում կարևոր դեր է կատարում բերանի խոռոչի սանացիան, 

ինչպես նաև` ըստ իմունագրամի ցուցանիշների՝ ընդհանուր ամրապնդող 

բուժումը և իմունակարգավորիչ թերապիան: 

 Բերանի խոռոչի սանացիան պետք է ընդգրկի հետևյալ միջոցառումները. 

• բոլոր տեսակի բորբոքային օջախների վերացում (բուժմանը չենթարկվող

ատամների և արմատների հեռացում, կարիոզ խոռոչների մշակում և պլոմբում, 

կարիեսի բարդությունների թերապևտիկ և վիրաբուժական մեթոդներով 

բուժում), 

• ատամնաքարերի հեռացում,

• ցածր որակի պլոմբաների փոխարինում,

• օրթոպեդիկ թերի կոնստրուկցիաների փոխարինում:

Առաջնահերթ միջոցառումներից է իմպլանտացիայի շրջանում ծնոտ-

ների ալվեոլյար ելունների անբավարար բարձրության և լայնության պարա-

գայում վիրաբուժական և օստեոպլաստիկ միջոցառումների իրականացումը 

(հայմորյան ծոցի հատակի բարձրացում, ստորին ծնոտի ալվեոլյար կատարի 

բարձրացում աուտո- և ալոտրանսպլանտատների միջոցով): Այդ վիրաբու-

ժական միջոցառումների նպատակն է ծնոտի ծավալը մեծացնելու միջոցով 

ստեղծել օպտիմալ պայմաններ իմպլանտատ տեղադրելու համար (կատարվում 

են խիստ անհրաժեշտության և ցուցումների ճշտման դեպքում): 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլ 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլի ճիշտ կազմակերպումը վճռորոշ 

է իմպլանտացիոն մեթոդով բուժման արդյունավետություն ապահովելու 

համար: Ապագա իմպլանտատները տեղադրելու տեղը (գոտին) որոշվում է ըստ 

բերանի խոռոչի ատամների դեֆեկտի և ծնոտոսկրի չափսերի:  

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում հիվանդին ծանոթացնում են 

հետազոտությունների արդյունքներին, բուժման սխեմային, ընտրած օպտիմալ 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիային: Տրվում է բացատրություն ռիսկի գործոնների և 

հնարավոր բարդությունների վերաբերյալ: Գնահատվում է հիվանդի բերանի 

խոռոչի հիգիենայի պահպանման պատրաստականությունը: Հաշվի առնելով 

հիվանդի պահանջները` կապված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի էսթետիկ, 
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ֆունկցիոնալ, ֆոնետիկ, ֆինանսական պայմանների բավարարման հետ, 

ձևակերպվում են համապատասխան բժշկաիրավաբանական փաստաթղթեր:  

Այս փուլում ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու համար նպատակահարմար է 

օգտվել Ջուդի և Միշի ու Լեկհոլմի ու Զարբի դասակարգումներից: 

14.14. Ծնոտոսկրերի՝ իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ քանակական 
և որակական բնութագրերը ըստ տարբեր դասակարգումների 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման ժամանակ` պայմանավորած ադեն-

տիայի տեսակով, ծնոտոսկրի ատրոֆիայի աստիճանով, որոշվում է այն 

օպտիմալ իմպլանտացիոն համակարգը, որն անհրաժեշտ է կիրառել որպես 

հենարան ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի համար: Վճռորոշ նշանա-

կություն ունի պահպանված ծնոտոսկրի քանակական բնութագրումը, որը 

հնարավորություն է տալիս որոշելու կիրառվող իմպլանտացիայի եղանակն ու 

իմպլանտատների տեսակը, քանակը, չափսերը և ծնոտոսկրում տեղադրելու 

գոտին: Ծնոտոսկրի քանակական բնութագրման համար կարևոր նշանա-

կություն ունեն ռենտգենյան հետազոտությունը, համակարգչային շերտագրութ-

յունը, դենսիտոմետրիան և գիպսային ախտորոշիչ մոդելների ուսումնա-

սիրությունը:  

Ծոտոսկրերերի դասակարգումը ըստ Ջուդի և Միշի  

1. A խումբ. լրիվ ադենտիա (ծնոտոսկրերի չափսերը ներկայացված են սխեմա-

ներում): Ծնոտոսկրի քանակական բնութագիրը թույլ է տալիս վերին և ստորին 

ծնոտոսկրերում ներդնել բոլոր տեսակի ներոսկրային իմպլանտատներ: 

Սակայն այս դեպքում գերադասելի է գլանաձև իմպլանտատները տեղադրել 

կզակային երկու անցքերի միջև (ճակատային հատվածում` 2-ական 

իմպլանտատ սիմֆիզի երկու կողմից): Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներից 

ցուցված են համակցվածն ու կամրջաձևը: 

2. B խումբ. այս խումբում իմպլանտատների

ընտրությունը սահմանափակ է: Ցուցված է 

տրամագծով և երկարությամբ ավելի փոքր 

իմպլանտատների իմպլանտացիա: Այս դեպ-

քում ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը 

հավասարաչափ տեղաբաշխելու համար 

անհրաժեշտ է քանակապես ավելացնել

ներդրվող իմպլանտատների քանակը` 

իմպլանտատների և ոսկրի միջև մեծ շփման մակերես ստեղծելու նպատակով:  

Նկ.14. 39. A խումբ: 
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3. C խումբ. ծնոտոսկրերում իմպլանտացիան

ավելի դժվարացած է` անատոմիա-տոպոգրա-

ֆիկ անբարենպաստ պայմանների պատճա-

ռով: Ստորին ծնոտի ճակատային հատվածում 

ցուցված է տեղադրել փոքր երկարության 

գլանաձև և պտուտակավոր իմպլանտատներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում կողմնային հատ-

վածում իմպլանտացիոն դաշտ ստեղծելու հա-

մար կատարվում է ստործնոտային նյարդի 

տեղափոխում, ծնոտոսկրերի օստեոպլաստիկա (վերին ծնոտի ծոցի 

բարձրացում` սինուսլիֆտինգ, աուտոգեն ոսկրային պլաստիկա):  

4. D խումբ. ալվեոլյար ելունների ատրոֆիան

առավելագույնն է: Ալվեոլյար ելունների ռե-

զորբցիայի հետևանքով ստործնոտային 

նյարդը և վերծնոտային ծոցը ելունի կորտի-

կալ շերտից անջատված են բարակ ոսկրային 

շերտով: Գործնականում անհնար է կա-

տարել իմպլանտացիա: Իմպլանտատների 

կիրառմամբ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ նախապայմանը 

ալվեոլյար ելունների օստեոպլաստիկ վիրահատությունն է:  

 Մասնակի ադենտիայի դեպքում ծնոտոսկրերի 

քանակական դասակարգում 

I և II դասի հիվանդները ատամներ ունեն ճակա-

տային հատվածում, բայց չունեն կողմնային հատ-

վածում (մեկ կամ երկու կողմից): 

A խումբ 

Պահպանված ոսկրային հյուսվածքը բավարար է իմպլանտատների օգտագործ-

մամբ կամրջաձև պրոթեզներ տեղադրելու համար: Իմպլանտատների քանակը 

կախված է բացակայող ատամների քանակից և անտոգոնիստ ատամնաշարի 

առանձնահատկություններից:  

Նկ.14. 40. B խումբ: 

Նկ.14. 41. C խումբ: 

Նկ.14. 42. D խումբ:
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Նկ.14. 43. A խումբ: 

B խումբ  

Այս խմբում պահպանված ոսկրի ծավալն ավելի փոքր է, սակայն բավարար է 

անհրաժեշտ երկարությամբ և տրամագծով փոքր իմպլանտատների (8-3,2մմ), 

ինչպես նաև թիթեղավոր իմպլանտատներ տեղադրելու համար: 

Նկ.14. 44. B խումբ: 

C խումբ  

Այս խմբի հիվանդների շրջանում ծնոտոսկրի ծավալը բավարար չէ 

ներոսկրային իմպլանտացիայի համար: Նման դեպքերում նախքան իմպլան-

տացիան կատարում են ծնոտոսկրերի նախապատրաստական վիրահատութ-

յուններ` սինուս-լիֆտինգ, ստործնոտային նյարդի տեղափոխում: Սակայն այդ 

վիրահատությունները կատարվում են ցուցումները խստագույնս ճշտելուց 

հետո: 

Նկ.14. 45. C խումբ: 
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            D խումբ  

 Այս խմբում ալվեոլյար ելունի ատրոֆիան կրիտիկական է: Հիվանդներին 

ցուցված է ավանդական եղանակով պրոթեզավորում, ինչը երբեմն ստործնոտա-

յին նյարդն բարձր տեղադրման դեպքում ծնոտի ֆունկցիոնալ ծանրաբեռման 

ժամանակ պարէսթեզիայի պատճառ է դառնում:               

 
                                           Նկ.14.46. D խումբ: 

 III և IV դասերի հիվանդների շրջանում կա ներառված դեֆեկտ: 

A խումբ  

Այս խմբի հիվանդների պահպանված ծնոտոսկրը բավարար է գլանաձև և 

պտուտակավոր իմպլանտատների իմպլանտացիայի համար: Տեղադրվող 

իմպլանտատների քանակը կախված է ծնոտոսկրի անատամ հատվածի երկա-

րությունից և պլանավորվող պրոթեզի չափսերից:  

          
Նկ.14. 47. A խումբ: 

B խումբ 

Այս խմբի հիվանդների մոտ զգալի չափսերի անատամ տարածությունը կարելի 

է վերականգնել ֆիքսված կամրջաձև պրոթեզների միջոցով, որոնք հենվում են 

իմպլանտատների վրա, քանի որ ծնոտոսկրի քանակական բնութագրերը 

բավարար են: 

     
Նկ.14. 48. B խումբ: 
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     C խումբ  

Ծնոտոսկրերի երկար անատամ հատվածների օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայով 

վերականգնելու համար ծնոտոսկրի ծավալը անբավարար է իմպլանտատի 

ներդրման համար: Որոշ դեպքերում իմպլանտացիան հնարավոր է սինուս-

լիֆտինգից կամ ստործնոտային նյարդը տեղափոխելուց հետո: IV խմբում 

հնարավոր է օգտագործել կարճ պտուտակավոր և գլանաձև իմպլանտատներ, 

սակայն ֆունկցիոնալ և էսթետիկ տեսանկյունից պետք է առավելագույնս 

զգուշություն ցուցաբերել:  

Նկ. 14. 49. C Խումբ: 

D խմբում ալվեոլյար ելունի ատրոֆիայի մեծ չափերի պատճառով հնարավոր չէ 

ներոսկրային իմպլանտատներ տեղադրել: Ցուցված է պրոթեզավորում 

մասնակի պրոթեզների միջոցով:  

            Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի (1990) 

 Սովորաբար ծնոտոսկրի որակի դասակարգումները տրվում են ըստ ստորին և 

վերին ծնոտների տարբեր հատվածների` հաշվի առնելով առավել նպատա-

կահարմար բուժման մեթոդների, համապատասխան իմպլանտատների 

տեսակի ընտրության անհրաժեշտությունն ու հնարավոր բարդությունները: 

Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի հիմնված է ծնոտոսկրերի 

տարբեր հատվածների կոմպակտ և սպունգանման շերտերի փոխհա-

րաբերության  վրա և դասակարգվում է չորս խմբի: 

             Նկ. 14. 50. Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի: 
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D1. Հաստ կոմպակտ ոսկր  

Ատրոֆիայի ենթարկված ստորին 

ծնոտի ճակատային հատված 

Առավելությունները՝ իմպլանտատի սկզբնական 

կայունացում:  

Թերությունները՝ արյան անբավարար մատակարարում 

(վերականգնման փուլի ձգձգում), իմպլանտատի 

տեղադրման դաշտի նախապատրաստման հետ կապված 

դժվարություններ: 

D2. Հաստ կոմպակտ շերտ, 

տրաբեկուլյար սպոնգիոզ շերտ 

Ստորին ծնոտի առջևի և 

կողմնային սեգմենտներ 

Առավելությունները՝ առաջնային կայունացում, արագ և 

գոհացուցիչ լավացում (լավ արյունամատակարարում), 

ծնոտոսկրում իմպլանտատների ոսկրաբնի 

պատրաստման հեշտություն: 

Թերություններ չկան 

D3. Բարակ կոմպակտ ոսկր, 

միջին խտության սպոնգիոզ ոսկր 

Վերին ծնոտի կողմնային 

հատվածներ 

Առավելությունները

Արյան լավ մատակարարում: 

Թերությունները 

իմպլանտատների ոսկրաբնի պատրաստման 

դժվարություն(առաջնային կայունացման խնդիրներ), 

իմպլանտատ-ոսկր շփման մակերեսի պակաս: 

D4. Բարակ կոմպակտ ոսկր, 

նոսր սպոնգիոզ ոսկր 

Վերին ծնոտի հետին 

հատվածներ  

Առավելություններ չկան: 

Թերությունները 

Իմպլանտատի ոսկրաբնի պատրաստման դժվարություն 

(առաջնային կայունացման խնդիրներ), իմպլանտատ-

ոսկր շփման մակերեսի փոքրացում: 

Ծնոտոսկրի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի 

Ծնոտոսկրի դասակարգումը ըստ ատրոֆիայի աստիճանի՝ 

A լրիվ ինտակտ ալվեոլյար ելուն, 

B ալվեոլյար ելունի աննշան ռեզորբցիա, 

C ալվեոլյար ելունի ռեզորբցիա` մինչև ատամնաշարի աղեղի հիմքային 

հատված, 

D ատամնաշարի աղեղի հիմքային հատվածի ռեզորբցիայի սկզբնական շրջան, 

E ատամնաշարի աղեղի հիմքային հատվածի ռեզորբցիայի վերջնական շրջան 

(գիծն անցկացված է ալվեոլյար ելունի և ատամնաշարի աղեղի հիմի 

սահմանով): 

Նկ.14. 51. Ծնոտոսկրի ատրոֆիայի դասակարգումն ըստ Լեկհոլմի և Զարբի: 
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Ծնոտոսկրի որակի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի՝ 

1. ծնոտը ամբողջովին կազմված է հոմոգեն կոմպակտ ոսկրից,

2. կոմպակտ շերտը շրջապատում է բարձր տրաբեկուլյարությամբ միջուկը,

3. բարակ կոմպակտ շերտը շրջապատում է բարձր տրաբեկուլյարությամբ

միջուկը, 

4. բարակ կոմպակտ շերտը շրջապատում է նոսր տրաբեկուլյարությամբ

միջուկը: 

Նկ.14. 52. Ծնոտոսկրի որակի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի: 

14.15. Ծնոտոսկրերի ախտորոշիչ գիպսային մոդելներ և վիրաբուժական 
շաբլոն 

Պլանավորման փուլում կարևոր նշանակություն ունի ծնոտոսկրերի ախտո-

րոշիչ գիպսային մոդելներ պատրաստելն ու ուսումնասիրելը: Ախտորոշիչ 

գիպսային մոդելների վրա պատրաստում են մոմե օկլյուզիոն գլանակներ: 

Գիպսային մոդելները արտիկուլյատորում տեղադրելուց հետո որոշվում է 

կենտրոնական օկլյուզիան և համապատասխանաբար իմպլանտատի վրա 

կառուցած օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

բարձրությունը:  

Արտիկուլյատորում ֆիքսված գիպսային 

ախտորոշիչ մոդելների վրա իմպլանտատ-

ների քանակը, դրանց տեղադրման տեղը և 

ուղղությունը վերջնականապես ճշտելուց 

հետո ակրիլից պատրաստում են վիրաբու-

ժական շաբլոնը` ստենտը, որը վիրաբուժա-

կան փուլում օգտագործվում է՝ իմպլանտատի

ոսկրաբունը ձևավորելու և տեղադրելու տեղը 

ու ուղղությունը պահպանելու համար:      

        14.16. Ճառագայթային ախտորոշման 
մեթոդների կիրառումը 
 Ոսկրային հատվածի քանակական ու որա-

կական տվյալների ստացման նպատակով 

կիրառվում են ճառագայթային ախտորոշման 

մեթոդներ:  

Նկ.14.53. Գիպսային մոդելները 

արտիկուլյատորում: 

Նկ.14.54. Վիրաբուժական շաբլոն:
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 Ռենտգենաբանական հետազոտման ժամանակ կիրառվում են ներբերանային 

ռենտգենագրություն, օրթոպանտոմոգրաֆիա ինչպես նաև ռադիովիզիո-

գրաֆիա: Առաջատար ռենտգենաբանական հետազոտման եղանակ է հանդի-

սանում օրթոպանտոմոգրաֆիան, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու 

ատամնաշարերի, ոսկրային հյուսվածքի, վերին ծնոտային ծոցերի վիճակը:  

Նկ.14.55. Օրթոպանտոմոգրաֆիա: 

Ռենտգենաբանական հետազոտության մեթոդները կիրառվում են նաև 

իմպլանտացիայից հետո հիվանդների դինամիկ հսկողության ժամանակ: 

Ռենտգենյան հետազոտությամբ (օրթոպանտոմոգրամա) հնարավոր է կատա-

րել ծնոտոսկրի ծավալի և որակի նախնական գնահատում: Եթե հիվանդի 

տվյալները բավարար են իմպլանտացիայի համար, ապա կատարվում է ավելի 

մանրակրկիտ հետազոտություն՝ համակարգչային շերտագրություն: Համա-

կարգչային շերտագրության միջոցով գնահատվում են կորտիկալ թիթեղների 

բարձրությունը և հաստությունը, սպունգանման նյութի տրաբեկուլյար պատ-

կերի բնութագիրը, ստորին ատամնաբնային նյարդի, կզակային անցքերի, վերին 

ծնոտային ծոցերի, քթի խոռոչի տոպոգրաֆիական կառուցվածքի առանձնա-

հատկությունները: Տարբեր հարթություններում ստացված ռեֆորմատները թույլ 

են տալիս գնահատել ատամնածնոտային սեգմենտներում ոսկրային հյուս-

վածքի ուղղահայաց և հորիզոնական պարամետրերը, գնահատելու 

իմպլանտատի տեղադրման շրջանում ատամնաբնային ելունի բարձրությունը, 

լայնությունը: Համակարգչային շերտագրությամբ գնահատվում է Հոնսվիլդի 

ոսկրի խտության ինդեքսի ցուցանիշները՝ 1250 HU (D1), 850-1250 HU (D2), 350-

850 HU (D3), պակաս 350 HU (D4) (աղյուսակ):  

Ոսկրային հյուսվածքի խտության գնահատումը՝ ըստ Հոնսվիլդի ինդեքսի 

Ոսկրի դասակարգումը, 

ըստ խտության 

Հոնսվիլդի խտության 

ինդեքսի ցուցանիշները 

D1  1250 

D2  850–1250

D3  350–850

D4  150–350

Ծնոտների ոսկրերի համակարգչային շերտագրության սկանավորումը 

էֆեկտիվորեն օգտագործվում է ատամնաբնային ելունի ոսկրա-վերականգ-
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նողական վիրահատությունների պլանավորման, ինչպես նաև իմպլան-

տատների հետագա անհատական ընտրության ժամանակ: Համակարգչային 

շերտագրությունը հնարավորություն է տալիս վերլուծել անատոմիա-տեղագ-

րական առանձնահատկություններն ու ընտրելու համապատասխան տեսակի, 

չափսի և քանակի իմպլանտատներ: 

Նկ.14.56. Համակարգչային շերտագրության պատկերը տարբեր հարթություններում: 

Ըստ ռենտգենաբանական և կլինիկական հետազոտությունների` ճշտվում 

է ոսկրային հյուսվածքի այն նվազագույն ծավալը, որն անհրաժեշտ է 

իմպլանտացիա կատարելու և բարեհաջող ելքի ապահովելու համար: 

14.17. Իմպլանտատի օպտիմալ տեղակայությունը 
1. Իմպլանտատի և հարևան ատամների

միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ 

պակաս, քան 2 մմ: 

2. Երկու հարևան իմպլանտատների միջև

հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, 

քան 2-3 մմ: 

3. Վերին և ստորին ատամնաշարերի

կծվածքի պարագայում նվազագույն 

բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 7 մմ: 

4. Իմպլանտատի և նյարդի միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս,

քան 2 մմ:

14.18. Պերիօստոմետրիա 
Իմպլանտատի ֆունկցիոնալ վիճակը 

գնահատելու ժամանակակից մեթոդներից է 

պերիօստոմետրիան, որը կատարվում է Sirona 

(Simens, Գերմանիա) ապարատի միջոցով: Ըստ 

պերիոթեստի՝ բնական ատամների ֆիզիո-

լոգիական շարժունակության մակարդակը -8-

ից +9-ը պերիոթեստի ցուցանիշի պայմանական 

միավորի սահմաններում է: Առաջին աստիճանի 

շարժունակության դեպքում պերիոթեստի ցու-

ցանիշը գտնվում է +10-ից +19, 2-րդ աստիճանի շարժունակության ժամանակ` 

Նկ.14. 57. Նկարում ներկայացված է 

իմպլանտատի օպտիմալ 

տեղակայությունը: 

Նկ.14.58. Պերիոթեստի ապարատ 

Sirona (Simens, Գերմանիա): 
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+20-ից +29, ատամի ֆունկցիայի խանգարմամբ 3-րդ աստիճանի շարժունա-

կության ժամանակ +30 և ավելի տիրույթում: 

Նկ.14.59. Պերիոթեստի կատարման մեթոդիկան: 

14.19. Մագնիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդի կիրառումը  
Իմպլանտատի օստեոինտեգրացիան գնահատելու համար կիրառվում է մագնի-

սա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդը: Այս հետազոտության ժամանակ 

գրանցվում են էլեկտրոմագնիսական դաշտի ազդե-

ցությամբ իմպլանտատին ֆիքսված «Smartpeg» շտիֆտի 

ռեզոնանսային սպեկտրոմագնիսական տատանումների 

ցուցանիշները: Այն իրականցվում է Osstell-mentor 

(Շվեդիա) ապարատի միջոցով: Հետազոտության 

արդյունքներն արտահայտվում են իմպլանտատի 

կայունության գործակցի միավորներով- Implant Stability 

Quotient (ISQ) 1-ից մինչև 100: Ցուցանիշները գրանցվում 

են սարքի էկրանին: Ինչքան ցուցանիշը բարձր է, այնքան 

իմպլանտատի ֆիքսացիան ավելի ամուր է: Ըստ 

N.Meredith-ի վերին ծնոտում իմպլանտատի առաջնային 

սկզբնական կայունության ցուցանիշը 58 ISQ է, իսկ 

ստորին ծնոտում՝ 66 ISQ: Մագնիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդը 

իմպլանտատի օստեոինտեգրման գնահատման օբյեկտիվ և ինֆորմատիվ 

մեթոդ է հանդիսանում, հնարավորություն է տալիս որոշել իմպլանտատի 

ծանրաբեռնվածության ժամկետները և վաղ ախտորոշելու բարդությունների 

առաջացումը: 

14.20. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլը 
Իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի ստանդարտները մշակվել են Պ. 

Բրենեմարկի հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա, որոնցում 

լուսաբանվել են առողջ և վնասված ոսկրային և այլ հյուսվածքներում 

վերականգնողական պրոցեսների առանձնահատկությունները: Ստացված 

արդյունքների էությունն այն է, որ հյուսվածքների ռեակցիան պետք է ապահովի 

իմպլանտատների՝ որպես ատամնային պրոթեզի հենարանի կայուն 

գործունեությունը: Այդպիսի ռեակցիան պետք է բավարարի ֆունկցիոնալ 

Նկ.14.60. Osstell-mentor 

ապարատը(Integration 

Diagnostics, Շվեդիա): 
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պահանջները, այն է` ուղղակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապ 

իմպլանտատի մակերեսի և այն շրջապատող հյուսվածքների միջև:  

Ըստ Ալբրեկտսոնի և համահեղինակների (1981թ.)` հարիմպլանտային 

հյուսվածքների և իմպլանտատի մակերեսի փոխազդեցությունը որոշող 

հիմնական գործոններն են. 

1) կենսաբանական համատեղելիությունը,

2) իմպլանտատի մակրո- և միկրոկոնստրուկցիան,

3) ծնոտոսկրի որակական և քանակական չափանիշները,

4) իմպլանտատի տեղադրման վիրաբուժական մեթոդներն ու մարտա-

վարությունը,

5) հետագայում իմպլանտատի ծանրաբեռնվածության պայմանները:

       Նախավիրահատական միջոցառումներ 

Լրացուցիչ վիրահատություններ` ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ 

Ծնոտոսկրերի անատոմիա-տեղագրական առանձնահատկությունները, 

մկանների, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային ծածկույթի և ոսկրերի միացման 

առանձնահատկությունները կարող են ստեղծել լրացուցիչ բարդություններ և 

խոչընդոտներ իմպլանտատների տեղադրման համար: Այդ դեպքում փափուկ 

հյուսվածքների և ոսկրի վրա առանց լրացուցիչ նախաիմպլանտացիոն 

վիրաբուժական միջոցառումների անհնար է կատարել իմպլանտացիա:  

Փափուկ հյուսվածքների վիրաբուժական մշակումը` ստոմատոլոգիական 

իմպլանտացիայից առաջ 

        Որոշ դեպքերում փափուկ հյուսվածքների անբավարար քանակը խոչըն-

դոտում է իմպլանտատի ներոսկրային մասը ծածկելը: Հնարավորության 

դեպքում առաջացած դեֆեկտը փակվում է սեպարացիայի ենթարկված 

լորձաթաղանթ-ենթավերնոսկրային լաթի եզրերի մոբիլիզացիայի և մոտեցման 

շնորհիվ: Երբեմն կատարում են ազատ լորձաթաղանթային լաթի անշարժացում 

և տեղափոխում կամ լորձաթաղանթային լաթի տեղափոխում ոտիկի միջոցով: 

Շարժուն փափուկ հյուսվածքների ավելցուկը նույնպես կարող է ստեղծել որոշ 

դժվարություններ և իմպլանտացիայի ժամանակ, և հետագայում: Այդ բարդութ-

յունները կանխելու նպատակով իմպլանտացիայից առաջ կատարում են 

ավելորդ շարժուն հյուսվածքների հատում: Լեզվի և շրթունքի սանձիկների 

կարճության, ինչպես նաև անցումային ծալքի և ալվեոլյար ելունի միջև փոքր 

տարածության պարագայում կարող են ծագել դժվարություններ` կապված 

կարերի ձգման, իմպլանտատի մերկացման, լնդի ռեցեսիայի հետ: Այդ 

դեպքերում նախապես կատարում են վեստիբուլոպլաստիկա:  

       Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ժամանակ կարող են առաջանալ 

որոշակի դժվարություններ` պայմանավորված որոշ մկանների (վերին շրթուն-

քը բարձրացնող, ենթակզակային, թշային, ծնոտ-ենթալեզվային մկաններ) 
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տեղագրական առանձնահատկություններով: Նման դեպքերում մկանների 

խրձիկները լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի սեպարացիայի հետ մեկտեղ 

տեղափոխվում են` ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ իմպլանտատի 

տեղադրման համար (մկանի ռեպոզիցիա): Հյուսվածքների արյունամատա-

կարարման բավարար մակարդակ ապահովելու համար փափուկ հյուսվածք-

ների վրա վիրաբուժական միջամտություններ կատարելիս, հնարավորինս 

խնայող մոտեցում պետք է ցուցաբերվի 

14.21.Ոսկրային հյուսվածքի վրա կատարվող վիրաբուժական 
միջամտություններ 

Իմպլանտատի տեղադրման համար անհրաժեշտ է որոշակի չափանիշների 

համապատասխանող ոսկրային հյուսվածք: Եթե իմպլանտացիայի ընթացքում 

ոսկրային հյուսվածքն իր քանակական և որակական չափանիշներով չի 

բավարարում իմպլանտատի տեղադրման անհրաժեշտ չափանիշները, 

կատարում են ոսկրային հյուսվածքի ալո- կամ աուտոտրանսպլանտացիա: 

Ալվեոլյար ելունի պլաստիկայի համար որպես աուտոտրանսպլանտատ 

առավել հաճախ օգտագործում են ծնոտոսկրից վերցրած աուտոտրանսպլան-

տատ, մեծ ծավալի ատրոֆիաների դեպքում կիրառում են զստոսկրից, 

կողոսկրից, վերցրած աուտոտրանսպլանտներ: Այդ ճանապարհով հնարավոր է 

մեծացնել ոսկրային հյուսվածքի ծավալը և 5-6 ամիս անց կատարել 

իմպլանտացիա: 

Նկ. 14. 61. Ոսկրի ռեզորբցիայի սխեման՝ ատամները հեռացնելուց հետո դեֆեկտի 

վերականգնումը աուտոգեն տրանսպլանտատներով և հետագա իմպլանտատների 

տեղադրմամբ: 

 14.22. Իմպլանտացիայի վիրաբուժական մարտավարությունը 
Իմպլանտացիայի ախտորոշման և պլանավորման փուլերի ճիշտ կազմա-

կերպումը մեծապես նպաստում են իմպլանտացիայի նախավիրահատական 

միջոցառումներ անցկացնելու ժամանակ(ստանդարտ կանոնների պարտադիր 

կատարման հետ մեկտեղ) յուրաքանչյուր հիվանդի հանդեպ անհատական 

մոտեցում ցուցաբերելուն: Հաշվի առնելով կատարված կլինիկա-լաբորատոր 

հետազոտությունների արդյունքները և հիվանդների հոգեհուզական վիճակը՝ 
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ընտրվում է անհրաժեշտ անզգայացման եղանակը: Անհատական ցուցումների 

հիման վրա կատարվում է պրեմեդիկացիա: Վիրահատության նախորդ օրը 

սկսվում է կանխարգելիչ հակաբորբոքային բուժում (հաճախ օգտագործվում են 

ցեֆալոսպորինների շարքի հակաբիոտիկներ):Անզգայացումը կատարվում է 

ներսփռական կամ հաղորդչական անզգայացմամբ (ուլտրակաին, սկանդո-

նեստ): Մինչ վիրաբուժական միջամտությունը բերանի խոռոչը և բերանի 

շրջանի մաշկը մշակվում են քլորհեքսիդինի 0,2%-անոց լուծույթով: Հիվանդը 

ծածկվում է ախտահանված սավանով, դեմքն ու գլուխը նույնպես ծածկվում է 

ախտահանված սավանով` բաց թողնելով բերանի խոռոչի շրջանը: Վիրա-

հատությունը կատարվում է վիրահատական սեղանին կամ ստոմատո-

լոգիական բազկաթոռի վրա` կիսապառկած վիճակում: Վիրաբուժական փուլի 

հաջողության գրավականը ասեպտիկայի կանոնների պահպանումն է: Այդ 

նպատակով կարևոր է վիրահատարանում ստերիլության ապահովումը, ինչը 

հնարավորություն է տալիս առավելագույնս նվազեցնել ինֆեկցիայի ներթա-

փանցման վտանգը: Շատ կարևոր է ինֆեկցիայի կոնտամինացիայի կանխումը` 

ոսկրային հյուսվածքը և իմպլանտատի մակերեսը զերծ պահելով ոչ 

տիտանային գործիքների հետ շփումից: Այդ պատճառով իմպլանտացիայի 

ժամանակ օգտագործվում են հիմնականում տիտանից պատրաստած գործիք-

ների հավաքածու և ստերիլ տարա` իմպլանտատները տեղափոխելու համար: 

Անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ վնասել ոսկրային և փափուկ հյուսվածքները, 

օգտագործել սուր գչիրներ և ավելորդ ճնշում չգործադրել հյուսվածքների վրա: 

Ոսկրային հյուսվածքը մշակել աստիճանաբար մեծացող տրամագծի գչիրներով 

և ընդհատումներով: Քանի որ ոսկրային հյուսվածքի մշակումը ուղեկցվում է 

նրանում ջերմության բարձրացումով, ուստի կարևոր է մշտական հովացում 

ապահովել: Հայտնի է, որ ոսկրային հյուսվածքում ջերմաստիճանի բարձրա-

ցումը 470C-ից ավելի ուղեկցվում է ոսկրային հյուսվածքի բջիջների մահով և 

հարակից հյուսվածքների մեռուկացումով: Մեռուկացված բջիջները հետա-

գայում փոխարինվում են ցածրաստիճան տարբերակված հյուսվածքով, ինչը 

վտանգում է իմպլանտատի օստեոինտեգրացիան: Դրանից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է գչիրների պտույտի արագությունը պահել խիստ հսկողության 

տակ` չգերազանցելով այն 600 պտույտ/րոպե արագություն: Ոսկրային 

հյուսվածքում իմպլանտատի ոսկրաբնի ձևավորումը պետք է ուղեկցվի 6-80C 

ջերմաստիճանի NaCl-ի 0,9%-անոց լուծույթի շիթով մշտական հովացումով: 

Հաշվի առնելով կորտիկալ ոսկրային շերտի ամրությունը՝ անհրաժեշտ 

պտույտների արագությունը ավելի մեծ պետք է լինի, քան սպոնգիոզ հյուսվածքի 

դեպքում: 
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Վիրաբուժական դաշտը 

Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում` պայմանավորված իմպլան-

տատների քանակով, որոշվում են վիրաբուժական դաշտի սահմանները: 

Նկատի ունենալով անատոմիա-տեղագրական առանձնահատկությունները` 

կտրվածքը կատարվում է ալվեոլյար ելունի կատարով կամ փոքր-ինչ վեստի-

բուլյար ուղղությամբ: Վեստիբուլյար, լեզվային կամ քմային լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը բարձրացվում է և անջատվում ոսկրային հյուսվածքից այն 

չափով, որ հսկվի իմպլանտատը տեղադրելու ընթացքը: Եթե ալվեոլյար ելունը 

շատ նեղ է, և կան ոսկրային խորդուբորդներ, ապա իմպլանտատը տեղադրելու 

գոտում մշակվում է ոսկրային կատարը այնպես, որ տեղադրվող իմպլանտատը 

առնվազն 1մմ-ով շրջապատված լինի ոսկրային հյուսվածքով: Այս դեպքում 

օգտագործվում է գնդաձև գչիր կամ ոսկրային լայնացուցիչ: Առաջացած 

ոսկրային տաշեղները հավաքվում և անհրաժեշտության դեպքում 

օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքի հարիմպլանտային գոտին մեծացնելու 

համար: Իմպլանտատների տեղը որոշվում է նախօրոք պատրաստած 

վիրաբուժական շաբլոնի (ստենտի) միջոցով:  

Իմպլանտացիայի վիրաբուժական տեխնիկան 

Փոքրիկ գնդաձև գչիրի միջոցով ոսկրային դաշտի վրա նշվում է իմպլանտատի 

տեղադրման տեղը: Ոսկրային օթյակի ձևավո-

րումը սկսվում է 2,5 մմ տրամագծի գչիրով` 

հետագայում օգտագործելով ավելի մեծը: 

Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է 

հսկիչ ռադիովիզիոգրաֆիա ոսկրային օթյակ-

ների զուգահեռությունը ստուգելու համար: 

Վերջնական ձևավորման համար օգտագործ-

վող գչիրի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 

ընտրած իմպլանտատի տրամագիծը: Այն պետք 

է լինի փոքր, օրինակ` 3,5մմ տրամագծի իմպլանտատի դեպքում` 3,35մմ 

տրամագծի գչիր, 4մմ-ի դեպքում` 3,85մմ (այսինքն`0,15մմ-ով փոքր): Դա 

կարևոր նախապայման է իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ որոշակի 

դիմադրություն ստեղծելու և իմպլանտատի առաջնային կայունության համար: 

Տեղադրման ընթացքում հսկվում են իմպլանտատի ներդրման(թիթեղային 

իմպլանտատներ) կամ ներպտուտակման (արմատաձև իմպլանտատներ) 

համար գործադրվող ուժը և պտույտների արագությունը (6-10 պտույտ/րոպե): 

Անհրաժեշտության դեպքում պետք է կրկին լայնացնել ոսկրային օթյակը և նոր 

անցնել իմպլանտատի տեղադրմանը: 

Վիրաբուժական փուլի մարտավարությունը տարբերվում է` պայմանա-

վորված իմպլանտացիայով՝ միափուլ կամ երկփուլ: Միափուլ իմպլանտացիայի 

դեպքում իմպլանտատը տեղադրելուց հետո ներոսկրային մասին ներպտու-

Նկ.14.62. Հսկիչ 

ռադիովիզիոգրաֆիա: 
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տակվում է լնդի ձևավորիչը և բերանի խոռոչի հետ հաղորդակցվում է 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի մեջ բացված համապատասխան տրա-

մագծի անցքով: Վիրաբուժական փուլն ավարտվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկ-

րային լաթի վրա բերումով և կարերի տեղադրումով: Կարերը տեղադրելուց 

հետո ապահովվում է հյուսվածքների հարթ և հանգիստ վիճակ, ինչպես նաև 

հյուսվածքներով իմպլանտատի վզիկի շրջապատում: 

Երկփուլ իմպլանտացիայի դեպքում տեղադրվող իմպլանտատը, որը շուրջ 

0,5մմ ցածր է ալվեոլյար ելունի մակարդակից, փակվում է ներպտուտակվող 

փակիչ պտուտակի միջոցով, որը կանխում է փափուկ և ոսկրային հյուսվածք-

ների ներխուժումը իմպլանտատի մեջ: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը 

վրա է բերվում, և տեղադրվում են կարեր: Պարտադիր է, որ փափուկ 

հյուսվածքները ամբողջովին փակեն իմպլանտատը և մեկուսացնեն բերանի 

խոռոչից: Կարերը տեղադրելուց հետո` հեմատոմայից խուսափելու համար 

կտրվածքի վրա 1-2 ժամ դրվում է ճնշող վիրախծուծ: Արտաքինից վիրաբու-

ժական դաշտի շրջանում 1-2 ժամ տեղադրվում է սառցապարկ: 

Նկ.14.63. Նկարներում` ըստ հաջորդականության պատկերված է միափուլ 

իմպլանտացիայի սխեման: 
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Հետվիրահատական շրջանում 7-10 օրվա ընթացքում անցկացվում են 

դեղորայքային, ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ, բերանի խոռոչի հակա-

նեխիչ մշակումներ և հիգիենիկ միջոցառումներ: Կարերը հեռացվում են 7-10 օր 

անց: Եթե կատարվել է երկփուլ իմպլանտացիա, հաջորդ վիրաբուժական փուլը 

կատարվում է 6 ամիս անց վերին ծնոտի և 3 ամիս անց` ստորին ծնոտի վրա: 

Նախօրոք որոշելով իմպլանտատի փակիչ պտուտակի տեղը կտրվածքով կամ 

հատուկ գործիքով (մուկոտոմ), բացվում է այն, հետ է պտուտակվում և նրա 

տեղը տեղադրվում է լինդի ձևավորիչը: Լավացումից 10-15 օր անցնելուց հետո՝ 

այն հեռացվում է, տեղադրվում է իմպլանտատի հենարանային գլխիկը, և 

անցկացվում է հաջորդ փուլը` իմպլանտատի վրա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

պատրաստում և բերանի խոռոչում ֆիքսում: 
Ընդհանրացնելով պետք է առանձնացնել այն նախապայմանները, որոնց 

կատարումը պարտադիր է, և որոնք ապահովում են այս փուլի հաջող ելքը: 

 Հաջող իմպլանտացիայի նախապայմանները՝ 

1.Ինֆեկցիայի վտանգի նվազեցում՝

ա) նախավիրահատական միջոցառումների ճիշտ կազմակերպում, 

ախտահանված սավաններով վիրահատական դաշտի պաշտպանում, 

բ) վիրահատարանում ստերիլ պայմանների ապահովում, 

գ) վաղօրոք ախտահանված գործիքների և իմպլանտատների օգտագործում, 

դ) հակաբիոտիկների օգտագործում: 

2. Հյուսվածքների խնայող մշակում՝

ա) ոսկրային օթյակ ձևավորելու ընթացքում ընդհատումներով համեմատաբար 

ցածր ճնշման գործադրում աշխատող գչիրի վրա, 

բ) գչիրների պտույտների արագության խիստ հսկողություն, 

գ) գչիրի աշխատանքի ընթացքում ոսկրային օթյակի ոռոգում 6-80C ջերմաս-

տիճանի ֆիզիոլոգիական լուծույթի շիթով` 120 սմ2/րոպե արագությամբ, 

դ) սուր, աստիճանաբար մեծացող տրամագծի գչիրների կիրառում, 

ե) իմպլանտատի չափսերին համապատասխան ոսկրային օթյակի ձևավորում, 

զ) առանց ուժի գործադրման իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում 

(առավելագույն պտտման մոմենտը 35 ն/սմ), 

է) լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթով իմպլանտատի ծածկում և մեկուսա-

ցում բերանի խոռոչից, կարերը տեղադրելուց հետո փափուկ հյուսվածքների 

հանգիստ վիճակի ապահովում` վիրաբուժական վերքի եզրերի հեռացումը 

կանխելու նպատակով: 

3. Իմպլանտատի մակերեսի մանրէային կոնտամինացիայի կանխում՝

ա) տիտանային գործիքների և էլեմենտների անջատում իրարից և 

մետաղական այլ գործիքների հետ շփման կանխում, 

բ) իմպլանտատի ստերիլության պահպանում: 

4.Հետվիրահատական (վերականգնողական) փուլի ճիշտ կազմակերպում՝
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ա) դեղորայքային, 

բ) ֆիզիոթերապևտիկ, 

գ) սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ, 

դ) ֆունկցիոնալ ծանրաբեռման բացառում: 

              Իմպլանտացիա բարդ կլինիկական իրավիճակներում 

Ծնոտոսկրերի արտահայտված ատրոֆիաների վերականգնման ժաման-

ակակից մեթոդները բազմազան են, և դրանց կիրառման ընտրությունը պայմա-

նավորված է դեֆեկտի անատոմիական–տեղագրական առանձնահատկություն-

ներով: Ներկայումս այդպիսի հիվանդներին իմպլանտացիոն մեթոդով բուժման 

նախապատրաստելու համար կատարվում են տարբեր ոսկրա-վիրահատական 

միջամտություններ՝ սենդվիչ-պլաստիկա, նեղ ատամնաբնային ելունի միջկոր-

տիկալ ոսկրահատում, օստեոդիստրակցիա, ուղղորդված հյուսվածքային 

ռեգեներացիա, աուտոգեն տրանսպլանտատների կիրառում, սինուս-լիֆտինգ, 

ստորատամնաբնային նյարդի տեղափոխում: 

14.23. Սենդվիչ-պլաստիկա  

Ստորին ծնոտի ուղղահայաց ատրոֆիայի դեպքում կիրառվող մեթոդներից է 

սենդվիչ-պլաստիկան, որն առաջին անգամ նկարագրվել է 1976թ. D. Schettler-ի 

կողմից: Այդ մեթոդը նախատեսում է մեկ հորիզոնական և երկու ուղղահայաց 

ոսկրի հատումներ, առանձնացված ոսկրի բեկորի տեղաշարժ ուղղահայաց 

ուղղությամբ և ստեղծված տարածության վերականգնում աուտոգեն և քսենոգեն 

ոսկրանյութով: 

Նկ.14. 64. Սենդվիչ-պլաստիկայի կիրառման սխեման: 

14. 24. Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկա 
Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկան(splitting) կիրառվում է 

ատամնաբնային ելունների հորիզոնական ատրոֆիայով հիվանդների մոտ: Այս 

մեթոդն առաջին անգամ նկարագրվել է Simion-ի և համահեղինակների կողմից 

1992թ.-ին և հետագայում մոդիֆիկացվել է տարբեր հեղինակների կողմից: 
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Մեթոդի էությունն այն է, որ ատամնաբնային ելունի կատարի երկարությամբ 

կատարվում է ոսկրահատում և երկու ուղղահայաց ոսկրահատում էլ 

կատարվում է ատամնաբնային ելունի վեստիբուլյար հատվածում: Հատուկ 

տրեպանների միջոցով կատարվում է ելունի ճեղքում և վեստիբուլյար սեգմենտի 

տեղաշարժում: Առաջացած երկու ոսկրային հատվածների միջև տեղադրվում է 

ոսկրափոխարինիչ նյութ, հնարավոր է նաև իմպլանտատների միաժամանակյա 

տեղադրում: 

  Նկ.14. 65. Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկայի սխեման: 

         14.25. Սինուսլիֆտինգ և սուբանտրալ իմպլանտացիա 
Ծնոտոսկրերի քանակական և որակական հատկություններով պայմանա-

վորված որոշ հարաբերական հակացուցումներ, մասնավորապես հայմորյան 

ծոցի հատակի ոսկրի ատրոֆիան, կարող են դժվարացնել իմպլանտատների 

տեղադրումը: Իմպլանտացիայի ընդհանուր հակացուցումների բացակայության 

դեպքում այդպիսի կլինիկական իրավիճակներում անհրաժեշտ է լինում 

մեծացնել ծնոտոսկրի ծավալը: Կատարվում է ալվեոլյար ելունի պլաստիկա` 

տարբեր ոսկրափոխարինիչների և աուտոոսկրի կիրառմամբ (սինուսգրաֆտ), 

կամ վերծնոտային ծոցի հատակի բարձրացում (սինուսլիֆտինգ):  

 Դասական սինուսլիֆտինգի տեխնիկան մշակվել է ԱՄՆ-ում 70-ական 

թվականների սկզբում Hilt Tatum-ի կողմից: Հետագայում՝ 1980թ. Phillip Boune-ի 

կողմից Oral and Maxillofacial Surgery ամսագրում հրապարակվեց այդ 

վիրահատության սեփական եղանակը և վիրահատությունների արդյունքները: 

Հեղինակների աշխատանքների շնորհիվ նախադրյալներ ստեղծվեցին հայմոր-

յան ծոցի հատակի բարձրացման տեղում անմիջապես վիրահատության 

ժամանակ աուտո- և ալոգեն ոսկրային հյուսվածքներ կիրառելով իմպլան-

տատներ տեղադրելու համար (սուբանտրալ իմպլանտացիա): 

Սուբանտրալ իմպլանտացիայի ցուցումները ճշտելու համար կարևոր են 

հետևյալ հետազոտությունների արդյունքները՝ 

• ընդհանուր առողջական վիճակի գնահատում,
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• տեղային ստատուսի գնահատում, 

• համակարգչային շերտագրություն (վերջինս հնարավորություն է տալիս 

օբյեկտիվ գնահատել ծնոտոսկրի ծավալն ու որակը):  

Եթե ընդհանուր և տեղային հակացուցումներ չկան, վերծնոտային ծոցի 

հատակի ոսկրի բարձրությունն 4-5մմ է, ծնոտոսկրի ծավալը նպաստավոր է 

իմպլանտատների սկզբնական կայունության համար, ապա կատարվում է 

սինուսլիֆտինգ` միաժամանակյա իմպլանտատների տեղադրմամբ: Եթե 

ծնոտոսկրի ծավալը (երկարությունն ու լայնությունը) 4 մմ-ից պակաս է, ապա 

կատարվում է սինուսլիֆտինգ և 6-8 ամիս անց` նոր ոսկր ձևավորվելուց և 

իմպլանտատների սկզբնական կայունացման համար պայմաններ ստեղծվելուց 

հետո, տեղադրում են իմպլանտատները: Համակարգչային շերտագրության, 

ախտորոշիչ մոդելների ուսումնասիրության հիման վրա որոշվում է իմպլան-

տատների տեղադրման տեղը, քանակը, ուղղությունը, չափը: Որոշվում է 

կտրվածքի տեղը և տեղաշարժվող ոսկրի չափը: Համապատասխան դեղորայ-

քային նախավիրահատական միջոցառումներից հետո կատարվում է 

վիրահատություն` ըստ հաջորդական փուլերի: 

 

 
Նկ.14.66. Բաց սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկայի սխեման: 

 

Վերին ծնոտոսկրի վեստիբուլյար մակերեսին դիստալ ուղղությամբ 

կատարվում է կտրվածք, որը շարունակվում է ուղղահայաց` մինչև դեֆեկտը 

շրջապատող ատամները կամ ատամը: Ծնոտոսկրի վեստիբուլյար մակերեսից 

անջատվում և շերտազատվում է ենթոսկր-լորձաթաղանթային լաթը: Կիսալուս-

նաձև կամ տրապեցաձև ոսկրային հատվածը ձևավորելու նպատակով 

օգտագործում են 1մմ տրամագծի գնդաձև գչիրներ: Ոսկրը մշակվում է ողջ 

հաստությամբ` չվնասելով ներխոռոչային լորձաթաղանթը      6-80C-ի 

ֆիզիոլոգիական լուծույթի շիթով մշտական հովացումով (100 մլ/րոպ): 

Ձևավորված ոսկրային հատվածը, որը պետք է տեղաշարժվի դեպի հայմորյան 

ծոցի հետին պատը, ձևավորվում է այն չափսի, որ տեղաշարժվելուց հետո հպվի 

հայմորյան ծոցի հետին պատին: Ոսկրային հյուսվածքի հատվածը 

տեղաշարժվում է վեր և հետ, ստորին եզրով հպվելով հայմորյան ծոցի հետին 

պատին: Ծոցի ստորին հատվածում ձևավորվում է նոր խոռոչ, որի վերին պատը 

դառնում է տեղաշարժված ոսկրային հատվածի վեստիբուլյար մակերեսը: 
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Այսպիսով, տեղաշարժված ոսկրային հատվածը հայմորյան ծոցը կիսում է երկու 

մասի` վերին և ստորին: Ըստ պլանավորման փուլում ընտրված իմպլան-

տատների քանակի և նախօրոք շաբլոնների վրա որոշված տեղի` ալվեոլյար 

ելունի վրա համապատասխան հերթականությամբ ձևավորում են իմպլան-

տատների օթյակներ և տեղադրում իմպլանտատները: Իմպլանտատների 

երկարության մի մասը թափանցում է նոր ձևավորված խոռոչի ստորին 

հատված: Ստորին հատվածը լցվում է օստեոպլաստիկ նյութով և աուտոսկրով: 

Վերծնոտային ծոցի վեստիբուլյար պատի կոնտուրին համապատասխան 

աուտոսկրով և օստեոպլաստիկ նյութերով ձևավորվում է մնացորդային խոռոչի 

վեստիբուլյար պատը, այն փակվում է ռեզորբցվող թաղանթով: Լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և տեղադրվում են հանգուցավոր կարեր:  

Նկ.14. 67. Նկարներում ներկայացված է սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկան: 

Նկ. 14.68. Նկարներում ներկայացված է սինուս-լիֆտինգից հետո oրթոպեդիկ 

վերականգնումը: 
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 Փակ սինուս-լիֆտինգ 

Դասական սինուսլիֆտինգը բավականին բարդ վիրահատություն է և կարող 

է ուղեկցվել լուրջ բարդություններով: Այն դեպքում երբ վերծնոտային ծոցի 

հատակի ոսկրի բարձրությունը և լայնությունը 6-8մմ է, կատարվում է փակ 

սինուս-լիֆտինգ օստեոտոմների միջոցով, որն ավելի քիչ վնասվածքային է, իսկ 

բարդությունների հավանականությունը` քիչ: Այս վիրահատության ժամանակ 

հայմորյան ծոցի վեստիբուլյար պատը չի տեղաշարժվում: Իմպլանտացիայի 

գոտում լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթն անջատելուց հետո օստեոտոմի 

միջոցով իմպլանտատի տեղադրելու տեղում զգուշորեն հատվում է ծնոտոսկրը 

և լորձաթաղանթի հետ միասին վեր բարձրացվում: Աուտոսկրով և օստեոպ-

լաստիկ նյութերով ստեղծված տարածությունը լցնելուց հետո տեղադրում են 

իմպլանտատները: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և 

կարվում: 6 ամիս անց կատարվում է իմպլանտացիայի երկրորդ վիրաբուժական 

փուլը և պրոթեզավորումը:  

 

Նկ.14. 69. Փակ սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկայի սխեման: 

 

        
Նկ.14.70. Նկարներում ներկայացված է փակ սինուս-լիֆտինգի մեթոդիկան: 
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14.26. Իմպլանտատների տեղադրում այտոսկրի շրջանում 
Դասական սինուս-լիֆտինգ վիրահատության համար անհրաժեշտ աուտո-

գեն ոսկր վերցնելու անհրաժեշտությունը, բուժման երկարատև ընթացքը, 

հետվիրահատական շրջանի հնարավոր բարդությունների առաջացման ռիսկը 

շատ հիվանդներին դրդում է հրաժարվելու այդ մեթոդով բուժվելուց: Ըստ այդմ 

անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառելու իմպլանտացիայի ալտերնատիվ 

մեթոդներ՝ առանց ոսկրային պլաստիկայի կիրառման, որոնք թույլ կտան 

կրճատել վիրահատական միջամտությունների ծավալը և քանակը միաժա-

մանակ կրճատելով բուժման ժամանակահատվածը: Այդ նպատակով վերջին 

տարիներին այդպիսի հիվանդների օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության 

բարձրացման համար մշակվել և կիրառվում են ալտերնատիվ իմպլանտացիոն 

մեթոդներ՝ իմպլանտատների տեղադրում այտոսկրի շրջանում:  

 Այտոսկրային իմպլանտատների կիրառումը ներդրվել է Պ.Ի.Բրենեմարկի 

կողմից 1989 թվականին, որի կատարած հետզոտությունների արդյունքում 

հիմնավորվել է այտոսկրում նրանց օստեոինտեգրացիան: Այտոսկրում 

տեղադրվում են այտոսկրային իմպլանտատներ, որոնց երկարությունը 30-50մմ 

է, կամ երկար արմատաձև իմպլանտատներ, իսկ ֆրոնտալ հատվածում՝ չորս 

արմատաձև իմպլանտատներ: Օստեոինտեգիացիայից վեց ամիս անց կատար-

վում է օրթոպեդիկ վերականգնում: Այտոսկրային իմպլանտատներ կիրառում են 

նաև վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի մասնակի ռեզեկցիայից հետո՝ 

օնկոլոգիական ախատահարումների դեպքում:  

Նկ.14.71. Ներկայացված է այտոսկրային իմպլանտատների տեղադրման սխեման: 

Նկ.14.72. Նկարներում ներկայացված է այտոսկրային իմպլանտատներ տեղադրելու 

վիրաբուժական մեթոդիկան և օրթոպեդիկ բուժումը:       
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14.27. Ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիա 
Ստոր ատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիան ստորին ծնոտի ծամո-

ղական հատվածում արտահայտված ատրոֆիաների դեպքում իմպլանտացիոն 

բուժման մեթոդներից է, որն առաջին անգամ նկարագրավել է C. Alling-ի կողմից 

(1977թ.) արտահայտված ատրոֆիայով հիվանդների մոտ:  

 Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը շերտազատելուց հետո գչիրների 

միջոցով ատամանաբնային ելունի վեստիբուլյար մակերեսին կատարվում է 

ոսկրի հորիզոնական օստեոտոմիա ստորատամնաբնային նյարդի ուղղու-

թյամբ: Մերկացվելով նյարդը այն դուրս է հանվում ստորատամնաբնային 

խողովակից, ատամնաբնային ելունի կատարով մշակվում է իմպլանտատների 

օթյակները և տեղադրվում են անհրաժեշտ քանակի իմպլանտատներ, 

իմպլանտատների տեղադրումից հետո նյարդը վերատեղադրվում և փակվում է 

թաղանթով: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վերատեղադրելուց հետո 

դրվում են հանգուցավոր կարեր որոնք 8-10 օր անց հեռացվում են:  

 Շատ հեղինակներ հիվանդների շրջանում տրանսպոզիցիայից 12 ամիս անց 

նշում են նյարդի պարէսթեզիաներ: Որոշ հեղինակներ նշել են նաև ծնոտի 

կոտրվածքի և օստեոմիելիտի վտանգ:  Այս մեթոդի կատարումը պահանջում է 

բարձր տեխնիկական պատրաստվածություն և միշտ կա նյարդի վնասման 

վտանգ, որը հետագայում բերում է վնասվածքային նեյրոպաթիայի 

առաջացման:  

Նկ.14.73.Ներկայացված է ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիայի սխեման: 

Նկ.14.74.Նկարներում ներկայացված է ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիայի 

վիրաբուժական մեթոդիկան: 
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Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերի կիրառումը ստոմատոլոգիական 

իմպլանտոլոգիայում  

 Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործում են 

բազմատեսակ իմպլանտատներ, որոնք դասակարգվում են ըստ պատրաստման 

նյութերի, կոնստրուկցիայի, տեղակայման և ֆունկցիայի: Իմպլանտատների 

կոնստրուկցիաները միավորվում են համակարգերով` ստանալով որոշակի 

անվանումներ: Բազմաթիվ կոնստրուկցիաների իմպլանտատների առկայու-

թյունը վկայում է այն մասին, որ չկա միասնական մոտեցում տարբեր տեսակի 

իմպլանտատների կլինիկական կիրառման հարցում:  Բազմաթիվ կոնստրուկ-

ցիաների իմպլանտատների առկայությունը դժվարացնում է դրանց 

ընտրությունը:  

 
14.28. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների թիթեղային համակարգ 

Թիթեղային իմպլանտատները ստոմատոլոգիայում կիրառվում են 60-ական 

թվականներից: Այս համակարգերի լայնորեն կիրառմանը նպաստել է 

իմպլանտոլոգիայի հիմնադիրներից մեկը՝ Լեոնարդ Լինկովը, որի անունով էլ 

դրանք հաճախ կոչվում են: Միջազգային ստոմատոլոգիական շուկայում 

տարածված են նաև Վեյսի թիթեղավոր իմպլանտատները: Այս իմպլանտացիոն 

համակարգերը օգտագործվում են միափուլ իմպլանտացիայի համար: 

Օրթոպեդիկ փուլն սկսում են վիրաբուժական փուլից 1 ամիս անց:  Շնորհիվ 

յուրահատուկ կոնստրուկցիայի՝ թիթեղային իմպլանտատներն օպտիմալ 

բաշխում են իրենց վրա գործող 

ծամողական ճնշումը: Համակարգի 

թերությունն այն է, որ լինելով ամբող-

ջական (ներոսկրային և արտաոսկ-

րային մասերը ձուլված են)՝ վիրա-

հատությունից անմիջապես հետո 

այն հաղորդակցվում է բերանի խոռո-

չի հետ, որը նպաստավոր պայման է 

հարվզիկային շրջանից դեպի իմպ-

լանտատի ներոսկրային մաս միկրո-

օրգանիզմների ներթափանցման համար, գնալով դրանց կիրառումը նվազում է:                

 Ներկայումս կան նաև թիթեղային իմպլանտացիոն համակարգեր, որոնց 

ներոսկրային և արտաոսկրային մասերը առանձնացված են, և իմպլանտացիայի 

վիրաբուժական փուլը կատարվում է երկու փուլով: Թիթեղային իմպլան-

տատները ցուցված են առաջին հերթին միակողմանի և երկկողմանի վերջնային 

դեֆեկտները վերականգնելու համար: Այս դեպքում օրթոպեդիկ կոնստ-

րուկցիան հենվում է մի կողմից սեփական ատամի, մյուս կողմից` իմպլան-

տատի գլխիկի վրա: Սա հնարավորություն է տալիս մի քանի բացակայող 

Նկ.14.75. Թիթեղային իմպլանտատներ: 
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ատամների տեղը տեղադրելու ընդամենը մեկ իմպլանտատ և վերականգնելու 

ատամնաշարը:  

Թիթեղային իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

առանձնահատկությունները. 

1. Հիմնական սկզբունքները.

Ներոսկրային թիթեղային կառուցվածքների իմպլանտացիայի ժամա-

նակ կիրառվում են վիրաբուժության հիմնական սկզբունքները: Հարկավոր է 

խիստ հետևել ասեպտիկայի կանոններին, վիրահատական դաշտի հյուս-

վածքները, մանրակրկիտ զննել և հայտնաբերել անատոմիական բոլոր գոյա-

ցությունները: Հյուսվածքների նկատմամբ անհրաժեշտ է խնայող մոտեցում, որը 

կանխում է զգալի վնասվածքային այտուցի և բարդությունների առաջացումը, 

արագացնում ապաքինումը:  

2. Այլ մետաղների հետ իմպլանտատի փոխներգործության կանխումը.

Թիթեղային իմպլանտատների մեծ մասը տիտանից է պատրաստված: 

Որպեսզի կանխվի նրա մետաղական հատկությունների փոփոխությունը, 

հարկավոր է իմպլանտատը զերծ պահել այլ մետաղների հետ փոխներգոր-

ծությունից: Ապահովության տեսակետից նպատակահարմար է օգտագործել 

միայն տիտանային գործիքներ: Վիրահատական սեղանի վրա այդ գործիքները 

դրվում են մյուսներից առանձին:  

3.Նախավիրահատական պատրաստություններ. 

Գործնականում լայնորեն կիրառվում են թիթեղային ներոսկրային 

իմպլանտատներ միափուլ իմպլանտացիայի համար, քանի որ դրանց դեպքում 

բուժումը տևում է ընդամենը 4-6 շաբաթ: Թիթեղային իմպլանտատներով 

հիվանդների 98%-ի շրջանում վիրահատությունից 5 տարի անց հեռակա 

արդյունքները գոհացուցիչ են: Երբ բնական ատամներն օգտագործվում են 

որպես հիմք իմպլանտատի հետ միասին, դրանց մշակումը կատարում են կամ 

նախօրոք, կամ անմիջապես վիրահատությունից առաջ: Իմպլանտատի 

ընտրությունը կատարվում է` ըստ իմպլանտացիայի գոտում ոսկրային 

հյուսվածքի ծավալի: Թիթեղային իմպլանտատները տեղադրվում են ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի կենտրոնում: Եթե նեղ ալվեոլյար կատար է, ապա ընտրվում է 

նեղ իմպլանտատ` 1,2մմ ներոսկրային մասի լայնությամբ, իսկ հաստ ալվեոլյար 

ելունի դեպքում` 1,35-1,75մմ լայնությամբ: Իմպլանտատը տեղադրելուց առաջ 

կարևոր է որոշել իմպլանտատի արտաոսկրային մասի և անտոգոնիստ 

ատամների օկլյուզիոն մակերեսների միջև տարածությունը, որպեսզի 

անհրաժեշտության դեպքում մինչև իմպլանտատ տեղադրելը արտաոսկրային 

մասը կարճացվի:  

Սովորաբար իմպլանտատի արտաոսկրային մասն ունի 7-8մմ բարձրություն: 

Օկլյուզիոն մակերեսների միջև պարտադիր է 2մմ տարածության պահպանելը, 

այդ պատճառով, ըստ անհրաժեշտության, վիրահատությունից առաջ 
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իմպլանտատի արտաոսկրային մասը շտկվում է, որից հետո իմպլանտատը 

ախտահանվում է:  

Վիրաբուժական փուլի էտապները հետևյալն են.  

1.Կտրվածք 

Կտրվածքի գիծը պետք է անցնի ալվեոլյար ելունի կենտրոնով: Ալվեոլյար ելունի 

ոսկրային մասում լավ մուտքի համար անհրաժեշտ է՝ կտրվածքի գիծը ամեն 

կողմից 3-5մմ երկար լինի իմպլանտատի ներդնելու համար պատրաստվող 

ոսկրային դաշտից: Կտրվածքը պետք է ընդգրկի լինդը և վերնոսկրը` հասնելով 

ոսկրի մակերեսին:  

2. Հյուսվածքների շերտազատում

Շերտազատումը կատարում են հատուկ վերնոսկրային էլևատորով: Այն 

տեղադրվում է ալվեոլյար ելունի ոսկրի և վերնոսկրի արանքում ու լյուքսացիոն 

շարժումների միջոցով վերնոսկրը շերտազատվում է ոսկրից: Սեպարացիայից 

հետո ուսումնասիրվում է պլանավորվող իմպլանտացիայի տեղում ալվեոլյար 

ոսկրը ողջ երկայնքով:  

3. Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի ձևավորումը

Իմպլանտատի տեղադրման համար ոսկրային ելունի վրա ձևավորում են 

ոսկրային օթյակ` 1-2մմ երկար իմպլանտատի չափից, 1մմ խորը իմպլանտատի 

մարմնի բարձրությունից և փոքր-ինչ նեղ իմպլանտատի ներոսկրային մասի 

հաստությունից: Դա կարևոր է իմպլանտատի տեղադրման և առաջնային 

կայունացման համար: Ոսկրային օթյակի պատրաստման համար օգտագործում 

են ոսկրային գչիրներ` պտույտի ցածր արագությամբ (400-600 պտույտ/րոպե), և 

պարտադիր 6-80C-ի NaCl-ի 0,9%-անոց լուծույթով հովացումով: Գչիրների 

տրամագիծը պետք է լինի իմպլանտատի հաստությունից փոքր: Տեղադրելուց 

հետո իմպլանտատի մարմնի մակերեսը ոսկրի մակերեսից 1մմ ցածր լինի:  

4. Իմպլանտատի տեղադրում

Իմպլանտատի տեղադրումն արդեն պատրաստի ոսկրային օթյակում 

կատարվում է իմպլանտատի տեղադրելու համար հատուկ նախատեսված 

գործիքով` ֆիքսատորով (իմպլանտացիայի գործիքների հավաքածուի մեջ է): 

Այդ նպատակով իմպլանտատը ներդրվում է` նրա մարմնի և գլխիկի վրա 

որոշակի ճնշում գործադրելով: Տեղադրելուց հետո ճշտվում է իմպլանտատի 

գլխիկային մասի և անտոգոնիստ ատամների օկլյուզիոն մակերեսների 

հարաբերությունը (2մմ տարածության առկայությունը անհրաժեշտ է): 

Ստուգվում է նաև գլխիկային մասի զուգահեռությունը բերանի խոռոչում առկա 

ատամների նկատմամբ:  
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 5.Կարերի տեղադրում 

Գլխիկային մասի շուրջ շտկվում է լինդը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

կատարվում է լնդային հյուսվածքի 

հատում: Անհրաժեշտ է ապահովել 

փափուկ հյուսվածքների ուղիղ և 

հարթ միաբերումը: Հետվիրա-

հատական շրջանում անցկացվում են 

տեղային և ընդհանուր 

միջոցառումներ՝ հականեխիչ լու-

ծույթներով վիրահատման գոտու 

մշակում, ռեգեներացիան խթանող 

դեղամիջոցների օգտագործում, 

հակաբորբոքային թերապիա: Կարե-

րը հեռացվում են վիրահա-

տությունից 7-12օր հետո: 4-5 շաբաթ 

անց կատարվում է պրոթեզավորում: 

Նկ.14.77. Տեղադրված թիթեղային իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 

14.29. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների գլանաձև և պտուտակավոր 
համակարգ 

Այս համակարգը մշակվել է նախորդ դարի կեսերին և 1956թ-ից նոր 

զարգացում է ստացել շվեդ պրոֆեսոր Պ.Ի. 

Բրենեմարկի աշխատանքների շնորհիվ: Գլանաձև և 

պտուտակավոր իմպլանտատները հիմնականում 

կիրառվում են երկփուլ իմպլանտացիայի դեպքում: 

 I փուլում տեղադրվում է իմպլանտատի 

ներոսկրային մասը, II փուլում` արտաոսկրային 

մասը (ստորին ծնոտում տեղադրելուց հետո` 3-4 

ամիս անց, վերին ծնոտում` 5-6 ամիս): Պայմանա-

վորված ծնոտոսկրի որակական հատկանիշներով` 

օգտագործում են տարբեր երկարության և տրամագծի 

իմպլանտատներ: Տարբեր ֆիրմաների հավա-

քածուներում են 8-15մմ երկարությամբ և 3,25-6մմ 

Նկ.14.78. 

Պտուտակավոր  

և գլանաձև 

իմպլանտատներ 

Նկ.14.76. Սխեմատիկորեն ներկայացված է 

թիթեղային իմպլանտատի իմպլանտացիան 

ըստ փուլերի: 
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տրամագծի իմպլանտատներ: Ներոսկրային մասը կարող է լինել գլանաձև կամ 

կոնաձև, հարթ կամ պտուտակավոր: Արտաոսկրային մասը նույնպես կարող է 

ունենալ տարբեր տրամագծեր և երկարություն` ներոսկրային մասի առանցքի 

հետ նույն ուղղությամբ կամ թեքված: Արտաոսկրային մասին օրթոպեդիկ 

կոնստրուկ-ցիան ամրանում է ցեմենտելով կամ պտուտակով: Այս 

իմպլանտատները կիրառվում են մեկ կամ մի քանի ատամների բացակա-

յության, ինչպես նաև լրիվ անատամ ծնոտների դեպքում` որպես օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի հենարան: 

Պլանավորման փուլում համակարգչային շերտագրության նկարները և 

ախտորոշիչ մոդելները ուսումնասիրելուց հետո ճշտվում և որոշվում են 

տեղադրվող իմպլանտատների քանակը, տեղը ծնոտոսկրում, իմպլանտատի 

առանցքի ուղղությունը (զուգահեռականությունը ապահովելու նպատակով), 

անտոգոնիստ ատամների հետ արտաոսկրային մասի փոխհարաբերությունը:  

Անցկացվում են նախա- և հետվիրահատական կանխարգելիչ հակաբոր-

բոքային թերապիա, կատարվում է լիարժեք ցավազրկում: Վիրահատությունից 

առաջ ընտրվում են համապատասխան մշակող գործիքներ և լրացուցիչ իմպ-

լանտատներ` անհրաժեշտության դեպքում օգտվելու համար: Ոսկրաբունը 

ձևավորելու համար օգտագործում են որակյալ սուր գործիքներ, հետևում գչիրի 

պտույտների արագությանը (<700 պտույտ/րոպեում) և ֆիզիոլոգիական 

լուծույթով հովացում կատարում: 

Գլանաձև հարթ իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական 

փուլի առանձնահատկությունները  

 Պլանավորման փուլում՝ ըստ կլինիկական իրավիճակի, ընտրվում է 

համապատասխան չափսի իմպլանտատ, որոշվում իմպլանտատի տեղադրման 

տեղը: Իմպլանտացիան կատարվում է` հաշվի առնելով վիրաբուժական փուլի 

բոլոր կանոնները:  

 Գլանաձև իմպլանտատների իմպլանտացիան կատարվում է հետևյալ 

հաջորդականությամբ. 

1.Վիրաբուժական դաշտի մշակում հականեխիչ նյութով: 

2.Տեղային ցավազրկում: 

3.Կտրվածք ալվեոլյար ելունի կենտրոնով (ոսկրային օթյակի չափսերից 5 

մմ երկար): 

4.Հյուսվածքների շերտազատում: Ենթոսկրի տակ տեղադրվում է հատուկ 

ռասպատոր և զգույշ շարժումներով օրալ-վեստիբուլյար ուղղությամբ անջատ-

վում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը: 

5.Իմպլանտատի ներդրման տեղի մշակում: Ալվեոլյար ելունի ոսկրը 

մերկացնելուց հետո ուսումնասիրվում է իմպլանտացիոն դաշտը, անհրաժեշ-

տության դեպքում հարթվում է ոսկրի մակերեսը: 
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6.Իմպլանտատի օթյակի ձևավորում: Համապատասխան տրամագծի

գչիրներով իմպլանտատի օթյակը մշակվում է այնպես, որ ոսկրային օթյակի 

տրամագիծը իմպլանտատից 0,35մմ նեղ լինի, իսկ խորությունը` 1մմ ավելի: 

Ուշադրություն է դարձվում համապատասխան չափսի գչիրների օգտագործ-

մանը, ինչը կարևոր է առաջնային օստեոստաբիլիզացիայի համար: Ուշադրու-

թյուն է դարձվում իմպլանտատի առանցքի ճիշտ ուղղությանը և խորաչափի 

միջոցով ոսկրաբնի խորությունը որոշելուն:  

7.Իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում: Oթյակը ձևավորելուց և

չափսերը ճշտելուց հետո ֆիքսատորին ամրացրած իմպլանտատը մասնակի 

մտցնում են օթյակ և մուրճով թեթևակի հարվածելով ֆիքսատորին՝ իմպլան-

տատը վերջնական տեղադրում են: Իմպլանտատի ներոսկրային մասի վերին 

հատվածը ոսկրի կորտիկալ շերտից պետք է 1-1,5 մմ ցածր լինի: Իմպլանտատը 

փակվում է փակիչ պտուտակով: 

8.Կարերի տեղադրում: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է

բերվում, և դրվում են կարեր: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ լաթն 

ամբողջությամբ ծածկի իմպլանտատի փակիչ պտուտակը, փափուկ հյուսվածք-

ները չձգվեն (անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել լաթի 

անշարժացում):  

9.Լինդը ձևավորող էլեմենտի տեղադրում: Հականեխիչ մշակումից և

տեղային անզգայացումից հետո հատուկ պերֆորատորով փակիչ պտուտակի 

վրայից հեռացվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը, մերկացվում այն և 

հեռացվում իմպլանտատից: Եթե պտուտակի տեղը դժվար է ստույգ որոշել, 

կատարվում է ուղիղ կտրվածք և շերտազատելով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթը, պտուտակը բացվում ու հեռացվում է: Պտուտակի տեղը տեղադրվում է 

լնդի ձևավորիչը: Անհրաժեշտության դեպքում կտրվածքի տեղում դրվում է կար: 

10. Իմպլանտատի գլխիկի տեղադրում: Վերքը լավանալուց 7-10 օր անց

հեռացվում է լնդի ձևավորիչը և նրա տեղում իմպլանտատի ներոսկրային մասին 

ամրացվում է արտաոսկրայինը (իմպլանտատի գլխիկը): Դրանից հետո կարելի 

է անցնել բուժման օրթոպեդիկ փուլին: 

     Պտուտակավոր իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

առանձնահատկությունները 

 Պտուտակավոր իմպլանտատների վիրաբուժական փուլի միջոցառում-

ները կրկնում են գլանաձև հարթ իմպլանտատների իմպլանտացիայի 

հաջորդականությունը (1-5): 

6. Իմպլանտատի օթյակի ձևավորում: Օթյակի սկզբնական մշակումը

կատարվում է այնպես ինչպես գլանաձև իմպլանտատների դեպքում: Վերջ-

նական մշակումը կատարվում է հատուկ գործիքի` պտուտակահանի միջոցով: 

Այն ոսկրային օթյակը դարձնում է պտուտակաձև: Կարևոր է պահպանել 
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ձևավորված օթյակի առանցքի ուղղությունը: Զգալի դիմադրություն առաջա-

նալու դեպքում պարույրի ձևավորումը դադարեցվում է: Պտուտակահանի 

պտույտները կատարում են հատուկ ռեվերսիոն բանալու միջոցով, որը 

պտուտակահանն աշխատացնում է միայն մեկ ուղղությամբ:  

7. Իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում: Իմպլանտատի

տեղադրումը կատարվում է հատուկ գործիքի` ֆիքսատորի միջոցով: Նրան 

ամրացված իմպլանտատը տեղադրվում է ոսկրային օթյակ և ռեվերսիոն 

բանալին ֆիքսատորին ամրացնելուց հետո ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 

ձգվում է կորտիկալ ոսկրի մակերեսից 0,5մմ ցածր: Փակիչ պտուտակը 

ներպտուտակվում է ներոսկրային մասին: 

8.Կարերի տեղադրում: Լինդը վրա է բերվում և կարվում: Վիրահատութ-

յունից հետո անցկացվում են վերականգնողական միջոցառումներ: 

Նկ.14.79. Սխեմատիկորեն ներկայացված են պտուտակավոր իմպլանտատների 

իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլը: 

14.30. Անհապաղ իմպլանտացիա 
 Անհապաղ իմպլանտացիան ատամը հեռացնելուց անմիջապես հետո 

նրա տեղում իմպլանտատի տեղադրումն է: Այս մեթոդի ցուցումները և 

հակացուցումները ճշտելու հարցում կարևորվում է ընդհանուր և տեղային 

գործոնների ուսումնասիրությունը: Տեղային գործոններն ուսումնասիրելիս 

հաշվի են առնում այն, որ իմպլանտատը տեղադրվելու է հեռացված ատամի 

ատամնաբնի մեջ: Դրանից բացի, ուշադրություն են դարձնում հետևյալ 

գործոններին՝ 

1.ընդհանուր առողջական վիճակին,
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2.պարօդոնտի վիճակին,

3.հեռացված ատամի շրջակա ոսկրային հյուսվածքում բորբոքային

պրոցեսների բացակայությանը, 

4.հեռացված ատամի շրջակա ոսկրային հյուսվածքի բավարար

քանակության առկայությանը, 

5.ստործնոտային նյարդանոթային խրձից, հայմորյան ծոցի հատակից և

քթի խոռոչից բավարար հեռավորության առկայությանը, 

6.իմպլանտատը ծածկելու համար փափուկ հյուսվածքների բավարար

ծավալի առկայությանը, 

7.հետագա օրթոպեդիկ վերականգնման անհրաժեշտ պայմանների

առկայությանը, 

8.հիվանդի պատրաստակամությանը հիգիենիկ միջոցառումների

անցկացմանը: 

 Հաշվի առնելով այդ գործոնները, նշենք այն կլինիկական իրավի-

ճակները, որոնց դեպքում հնարավոր է կատարել անհապաղ իմպլանտացիա. 

1.hիմնականում այն կատարվում է, երբ վնասվածքի հետևանքով

կոտրվում է ատամի պսակային մասը արմատի 1/2-ի հետ միասին (այդ դեպքում 

ծնոտոսկրում մնացած արմատը չի կարող հենարան լինել օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի համար),  

2.անհապաղ իմպլանտացիա կատարվում է նաև, երբ ատամի էնդօդոն-

տիկ բուժումն արդյունավետ չէ և անհրաժեշտ է այն հեռացնել: 

 Անհապաղ իմպլանտացիան նպատակահարմար է և առավել արդյու-

նավետ մեկ արմատանի ատամների հեռացնելուց հետո: Նշված պայմանները 

բավարարելու դեպքում կատարվում է անհապաղ իմպլանտացիա` ըստ 

հետևյալ հաջորդականության: 

1.Տեղային անզգայացմամբ ատամի շրջանի վերնոսկր-լորձաթաղան-

թային լաթն անջատում են, և ատամը ատրավմատիկ հեռացնում: 

2.Ատամնաբնից հեռացվում են ոսկրի սուր եզրերը, առկայության

դեպքում` նաև գրանուլացիոն հյուսվածքը:  

3.Հեռացված ատամի ատամնաբունը մշակում են` ըստ ընտրած

իմպլանտատի տրամագծի և երկարության: Ձևավորված ոսկրաբունը պետք է իր 

չափսերով համապատասխանի իմպլանտատի չափսերին այնպես, որ 

իմպլանտատը տեղադրելուց հետո հնարավոր լինի վերջինիս սկզբնական 

կայունացում: Ըստ այդմ հեռացված ատամի ատամնաբունը արմատային 

ուղղությամբ խորացվում և մշակվում է ընտրած իմպլանտատի երկարությամբ: 

Ստացվում է ոսկրաբուն, որի մի մասը կազմված է ատամնաբնից, իսկ մյուսը` 

ատամնաբնի սահմանից դուրս եղող ոսկրային հյուսվածքից (3-4մմ):  
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4.Կատարվում է իմպլանտատի տեղադրում ոսկրաբնում կորտիկալ

շերտից 1մմ ցածր: Իմպլանտատի մակերեսի 

և ատամնաբնի պատի միջև պետք է առա-

ջանա ամուր շփում: Եթե իմպլանտատի 

հարվզիկային շրջանի և ոսկրաբնի միջև 

մնում է տարածություն, այն լցվում է 

ոսկրափոխարինիչ նյութով: Իմպլանտատը 

փակվում է փակիչ պտուտակով: 

5.Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը

վրա է բերվում և փակվում իմպլանտատը: 

Կատարվում են հետվիրահատական միջո-

ցառումներ (7 օրվա ընթացքում անցկացվում 

է հակաբորբոքային թերապիա): 

Իմպլանտացիայի երկրորդ փուլն անցկացնում են վերին ծնոտի վրա 

առաջին փուլից հետո 6 ամիս անց, իսկ ստորին ծնոտի վրա 3-4 ամիս անց:  

1.Բացվում է իմպլանտատի ներոսկրային մասը, հանվում է փակիչ

պտուտակը և ներոսկրային մասին ֆիքսվում լնդի ձևավորիչը: 

2.Բնականոն ընթացքի դեպքում երկրորդ փուլի ավարտից 10-15 օր անց

անցնում են օրթոպեդիկ փուլին, և պատրաստած ատամնաշապիկը ֆիքսվում է 

իմպլանտատի գլխիկին: 

 14.31. Դիստրակցիոն օստեոգենեզի կիրառումը ծնոտոսկրի ատրոֆիայի դեպքում 
 Ինչպես հայտնի է, ատամների երկարատև բացակայությունը կարող է 

հանգեցնել ծնոտոսկրի ատրոֆիայի, որը դժվարացնում է իմպլանտատների 

կիրառմամբ բուժումը: 

Այդպիսի կլինիկական 

իրավիճակներում 

ատրոֆիայի շրջանում 

կատարվում են ալո- 

կամ 

աուտոպլաստիկա, 

օստեոդիստրակցիա: 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օստեոդիստրակցիայի 

սկզբունքը օգտագործվում է ատրոֆիայի ենթարկված ծնոտոսկրի ուղղահայաց 

Նկ.14.80. Սխեմատիկորեն 

ներկայացված է անհապաղ 

ինպլանտացիայի կատարման 

մեթոդիկան: 

Նկ.14.81. Նկարներում պատկերված է անհապաղ 

իմպլանտացիայի կատարումը: 
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բարձրացման համար: Դիստրակցիոն օստեոգենեզի մեթոդը հիմնված է Գ. 

Իլիզարովի դիստրակցիոն օստեոգենեզի սկզբունքի վրա և ներառում է ոսկրի 

օստեոտոմիա, դիստրակտորի տեղադրում, ոսկրերի հեռացում իրարից 

անհրաժեշտ հեռավորության վրա, ոսկրային հատվածների միջև ոսկրային 

կոշտուկի առաջանալուց հետո դիստրակտորի հեռացում: Դիստրակտորը 

տիտանից պատրաստած կոնստրուկցիա է, որը կազմված է ուղղահայաց ձողից 

և 2 հորիզոնական թիթեղներից, որոնցից յուրաքանչյուրը տիտանային 

պտուտակի միջոցով ամրացվում է ոսկրի մեկ հատվածին:  

 

                     
Նկ.14.82. Դիստրակտոր, բանալի, դիստրակտորի կիրառման սխեման:  
 

Հատուկ բանալու միջոցով ուղղահայաց ձողի գլխիկի պտույտներով 

ոսկրային հատվածներին ֆիքսված հորիզոնական թիթեղներն իրարից 

հեռացվում են` միաժամանակ իրենց հետ տեղաշարժելով օստեոտոմիայի 

ենթարկված ոսկրային հատվածները: Գլխիկի պտույտների քանակով 

կարգավորվում է դիստրակտորի հորիզոնական թիթեղների միջև եղած 

հեռավորությունը: 

Պայմանավորված դեֆեկտի մեծությամբ և բացակայող ատամների 

քանակով կատարվում է դիստրակցիա, այնուհետև՝ իմպլանտացիա: 

 

 
 

Նկ.14.83. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է դիստրակցիոն օստեոգենեզի 

կիրառումը: 

  

 Ծնոտոսկրի դիստրակցիայի վիրաբուժական մեթոդիկան 

 Կատարման մեթոդիկան բաղկացած է հետևյալ փուլերից: 

1.Ատրոֆիայի ենթարկված դեֆեկտի շրջանում կատարվում է կտրվածք 

ալվեոլային ելունի կատարի ուղղությամբ: 

2.Վեստիբուլյար և օրալ ուղղություններով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթի այնպիսի շերտազատում, որ շերտազատվող հյուսվածքը հեռացնելուց 
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հետո լավ տեսանելի լինի ոսկրային հյուսվածքի այն հատվածը, որը օստեո-

տոմիայից հետո պետք է տեղաշարժվի: Ստորին ծնոտի դեպքում ուշադրություն 

է դարձվում կզակային անցքի և նյարդի տեղակայությանը (կտրվածքի գիծը 

տարվում է անցքից հետ):  

3.Գչիրների և օստեոտոմների միջոցով ձևավորում է ոսկրի հատվածը և 

անջատվում ծնոտոսկրի հիմքային շրջանից այնպես, որ չվնասվի ստոր-

ծնոտային նյարդանոթային խուրձը (շուրջ 2մմ տարածության պահպանում):  

4.Դիստալ և մեդիալ հատվածներում ծնոտոսկրի կորտիկալ ոսկրային 

շերտում և օստեոտոմիայի միջոցով առաջացած ոսկրային բեկորի վրա 

ստեղծվում են շուրջ 1-2մմ խորությամբ օթյակներ` պտուտակներով դիստրակ-

տորը ֆիքսելու համար:  

5.Օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկրային հատվածը տեղաշարժվում է 

ուղղահայաց և ծնոտոսկրից 1-1,5մմ հեռավորության վրա ֆիքսվում դիստրակ-

տորին: Ոսկրային հատվածի ստորին մասը միկրոթիթեղի միջոցով ֆիքսվում է 

ծնոտոսկրի ալվեոլյար ելունին:  

6.Շարժուն լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և 

կարվում` ամբողջովին փակելով օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկրային 

հատվածը: Դիստրակտորի ուղղահայաց ոտիկը, որի միջոցով հետագայում 

պետք է կարգավորվի դիստրակտորի աշխատանքը, դուրս է հանվում բերանի 

խոռոչ և նրա շուրջ կարվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը: Մեկ 

շաբաթվա ընթացքում անցկացնում են հակաբորբոքիչ, վերականգնողական 

միջոցառումներ: 

7.Դիստրակտորի գլխիկի պտույտները կատարում են ամեն օր օրը 3 

անգամ: Դրա հետևանքով ոսկրային հատվածը հեռացնում է օրը շուրջ 0,9մմ: 

Տաս օրվա ընթացքում ոսկրային հատվածը տեղաշարժվում է անհրաժեշտ 

բարձրությամբ: 

8.10 շաբաթ անց տեղային անզգայացմամբ դիստրակտորը ենթոսկր-

լորձաթաղանթային լաթի կտրվածքով բացվում է և հեռացվում: 

9.Տեղաշարժված ոսկրային հատվածի կատարին ստեղծվում են 

անհրաժեշտ քանակությամբ ոսկրային օթյակներ, և տեղադրվում են պտուտա-

կաձև իմպլանտատներ: Կատարվում է հսկիչ ռենտգենագրություն: 

10.Եթե իմպլանտատները ճիշտ են տեղադրված, ապահովված է 

ստործնոտային նյարդանոթային խրձի և իմպլանտատների միջև անհրաժեշտ 

հեռավորությունը (շուրջ 2 մմ), ապա լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է 

բերվում և կարվում: Անցկացվում են հակաբորբոքային թերապիա և ամենօրյա 

հականեխիչ մշակում: 7-10 օր անց կարերը հեռացվում են: 

11.3-4 ամիս անց անցկացվում է իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

2-րդ մասը` ըստ ավանդական սխեմայի, այնուհետև իմպլանտացիայի օրթո-

պեդիկ փուլը: 
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Նկ. 14.84. Նկարներում ներկայացված են դիստրակցիոն մեթոդով տեղադրված 

իմպլանտատներ: 

        Դիստրակցիոն իմպլանտատի կառուցվածքը 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիական շուկայում կան դիստրակցիոն 

իմպլանտացիոն համակարգեր (օրինակ` SIS իմպլանտատներ), որոնք 

ծնոտոսկրի ատրոֆիայի շրջանում կատարում են դիստրակցիա և միաժա-

մանակ ծառայում են որպես իմպլանտատ: Դիստրակցիոն իմպլանտատը ար-

մատաձև է, պտուտակաձև իմպլանտատին նման: Նրա ներոսկրային մասը 

կազմված է արտաքին և ներքին մասերից: Արտաքին պտուտակավոր մասը 

կազմված է վերին և ստորին հատվածներից: Ստորին հատվածը ֆիքսվում է 

ոսկրում ձևավորված օթյակում, իսկ վերինը` օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկ-

րային սեգմենտի օթյակում: 

 Արտաոսկրային մասում գտնվող գլխիկի պտույտների շնորհիվ ներքին 

գլանաձև մասը բարձրանում է և իր հետ տանում արտաքին պտուտակավոր 

մասի վերին հատվածը, որն անցնում է օստեո-

տոմիայի ենթարկված ոսկրի բեկորով: Արդյուն-

քում արտաքին պտուտակավոր մասի ստորին և 

վերին հատվածներն իրարից հեռացվում են` 

առաջացնելով տարածություն: Այդ տարածության 

մեծությունը կախված է գլխիկի պտույտների 

քանակից (ամեն պտույտից վերին և ստորին 

հատվածներն իրարից հեռանում են շուրջ 0,3 մմ):  

Դրանց տեղադրման փուլերը հետևյալն են. 

1.Կտրվածք. լորձաթաղանթ-վերնոսկրային

լաթի սեպարացիա և անջատում ծնոտոսկրից: 

2.Գչիրների միջոցով կատարվում է իմպլանտացիայի շրջանում ոսկրային

հատվածի օստեոտոմիա (կատարվում է այնպես, որ տեղաշարժվող հատվածը 

լինի այդ շրջանի ոսկրային հյուսվածքի մակարդակին): 

Նկ.14.85. Սխեմատիկ 

նկարներում ներկայացված են 

դիստրակցիոն իմպլանտատի 

կիրառման սխեման: 



540 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

3.Ոսկրային օթյակի ձևավորում (կատարվում է այնպես, որ իմպլանտատը

տեղադրելուց հետո անցնի ոսկրային հատվածով և ֆիքսվի ծնոտոսկրին): 

4.Դիստրակցիոն իմպլանտատի տեղադրում:

5.Ոսկրային հատվածը դիստրակցիոն իմպլանտատի գլխիկի պտույտի

միջոցով տեղաշարժվում է անհրաժեշտ մակարդակի: Ծնոտոսկրի և ոսկրային 

հատվածի միջև առաջանում է տարածություն, որը հետագայում լցվում է 

ոսկրային հյուսվածքով: 

6.Ոսկրային հյուսվածքում իմպլանտատի օստեոինտեգրացիայից հետո

անցնում են իմպլանտացիայի օրթոպեդիկ փուլին (ստորին ծնոտի վրա 4 ամիս 

անց, վերին ծնոտի վրա 6 ամիս անց): 

Նկ.14.86. Նկարներում ներկայացված են դիստրակցիոն իմպլանտատների տեղադրումը: 

14.32. Տրամուս իմպլանտատների կիրառումը ստորին ծնոտի ատրոֆիայի 
դեպքում 

Լրիվ ադենտիայի դեպքում կարող է խախտվել ոչ միայն ծամողական 

ֆունկցիան, այլև առաջանա ծնոտոսկրի ալվեոլյաին ելունների բավականաչափ 

ատրոֆիա: Այդպիսի կլինիկական իրավիճակներում պրոթեզավորումը 

ավանդական եղանակով (լրիվ շարժական պրոթեզների միջոցով) չի տալիս 

բավարար արդյունք: Նման իրավիճակներում որոշ մասնագետներ առաջար-

կում են ոսկրային հյուսվածքի պլաստիկա, ստործնոտային նյարդի 

տեղափոխում և հետագայում իմպլանտատների տեղադրում: Սակայն բուժման 

այդ պլանը բավականին բարդ է և ոչ բոլոր հիվանդների համար է ընդունելի: 

Խնդիրը լուծելու համար առաջարկվել են տրամուս իմպլանտատները:  

Ստորին ծնոտի ճյուղում իմպլանտատն տեղադրելու գաղափարը 

պատկանում է ամերիկացի ստոմատոլոգ Ռալֆ Ռոբերտսին: 1967 թվականին 

նրա առաջարկած մանգաղաձև իմպլանտատը ֆիքսվում էր ստորին ծնոտի 

ռետրոմոլյար մասում` պսակաձև ելունում ստեղծված ոսկրային օթյակում: 

Իմպլանտատի թևը պատրաստված էր այնպես, որ այն կարողանա անցնել 

ստորին ծնոտի պսակաձև ելունի արտաքին և ներքին պատերի միջով: 

 1981 թվականին բելգիացի Ռ. Ստրելը ձևափոխեց այդ իմպլանտացիոն 

համակարգը` առջևից այն կայունացնելով հորիզոնական թիթեղով: Իմպլան-
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տացիոն համակարգի վրա կարող է ֆիքսվել անշարժ կամրջաձև օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիա, կամ այն կարող է հանդիսանալ հենարան լրիվ շարժական 

պրոթեզի համար: Այս համակարգի իմպլանտատների կիրառումը մեծ 

նշանակություն ունի լրիվ ադենտիայի դեպքում, երբ ծնոտոսկրի ատրոֆիան 

հասնում է մեծ չափերի: Պայմանավորված ծնոտոսկրի ատրոֆիայի աստի-

ճանով` ընտրություն է կատարվում տրամուս իմպլանտատ N 1-ի և N 2-ի միջև:  

 Տրամուս իմպլանտատ N1 

 Այս իմպլանտատն օգտագործվում է, երբ ծնոտոսկրի ատրոֆիան 

դասվում է C խմբին` ըստ Ջուդի և Միշի դասակարգման. ստործնոտային նյարդի 

վրայի ոսկրային շերտի հաստությունը չի գերազանցում 5մմ.: N 1 տրամուս 

իմպլանտատի մոդելը ներառում է իր մեջ 1967թ. Ռոբերտսի ( ՙRamus ՚) և 1979թ. 

Ռ.Ստրելիի կողմից առաջարկված իմպլանտատների հատկանիշները: 

Տրամուս իմպլանտատ N1-ը կազմված է 3 մասերից. 

1.Կողմնային հատված, որն ամրանում է պսակաձև ելունի արտաքին և 

ներքին պատերի միջև` նախօրոք ստեղծված ոսկրային օթյակում: Իմպլան-

տատն ունի հրթիռի տեսք` թեք մխրճված ոսկրի կորտիկալ մասի մեջ` 

համապատասխանելով ոսկրի չափսերին և հաստությանը:  

2.Առաջնային հատված ` կազմված հորիզոնական թիթեղից, որը մտցված 

է ոսկրի կորտիկալ շերտի տակ:  

3.Արտաքին (արտաոսկրային) հատված, որը իմպլանտատը հենարան է 

դարձնում ատամնային պրոթեզի համար:  

 

                 
Նկ.14. 87. Տրամուս իմպլանտատ N1: Տեղադրված Տրամուս N1 իմպլանտատի 

օրթոպանտոմոգրաֆիան 
 

Այս եղանակով ստեղծված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան լիարժեք 

վերականգնում է ոչ միայն ծամողական ֆունկցիան, այլև կանխում է 

ստործնոտքունքային հոդի դիսֆունկցիայի առաջացումը` ի հաշիվ ծամողական 

ճնշման ուժային վեկտորի հավասարաչափ բաշխմանը ատամնաաղեղի ողջ 

երկարությամբ: Կարևոր է նաև ֆոնետիկայի և էսթետիկայի բարելավումը, որն 

իր հերթին բարելավում է հիվանդի հոգեկան վիճակը: 
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 Տրամուս իմպլանտատ N 2 

Դրա մոդելի հիմքում առկա են առաջին անգամ 1981թ. ԱՄՆ-ի Ալաբամա 

նահանգում М20 տեսակի և նույն թվականին Ռ. Ստրելի կողմից օգտագործված 

իմպլանտատները: Տրամուս իմպլանտատ N 2-ը նույնպես կազմված է 3 մասե-

րից. ունի 2 թև և արտաոսկրային մաս (հենարանային գլխիկ): Թևերը ծառայում 

են կայունության պահպանմանը: Դրանք սիմետրիկ տեղադրված են արտաոսկ-

րային հենարանի 2 կողմերում:  

 Առաջին թևը տեղադրվում է 

ստորին ծնոտի արտաքին թեք գծի 

ուղղությամբ՝ արտաքին և ներքին 

պատերի միջև, երկրորդ թևը` ռետ-

րոմոլյար թմբի մակարդակի վրա` 

ստործնոտային նյարդից 4մմ տա-

րածության վրա ձևավորված ոսկ-

րային օթյակում: Արտաոսկրային

մասը ճակատային հատվածում 

տեղադրված իմպլանտատների հետ 

ֆիքսված է կայունացնող աղեղով, որը հնարավորություն է ընձեռում ստեղծելու 

եռահենարանային կայունացնող համակարգ, և որի վրա հենվում է օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիան:           

           14.33. Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիա 
1940թ. անգլիացի բժիշկ Հանս Օրլեյը մշակեց շարժվող, թուլացած 

ատամներն ամրացնելու նոր մեթոդ` ատամ-

նախողովակում տեղադրած, ատամի արմա-

տի գագաթային մասից դուրս եկող ու 

ծնոտոսկրում ֆիքսված իմպլանտատների 

միջոցով: Նրա կողմից ստեղծված իմպլան-

տատը կոչվեց էնդօդոնտիկ ստաբիլիզատոր: 

Առաջին էնդoդոնտիկ ստաբիլիզատորները 

նեղ էին ու երկար, նման ուղիղ շտիֆտերին: 

Այդ պատճառով էլ դրանք կոչվում էին նաև 

շտիֆտ-ստաբիլիզատորներ: Այս իմպլան-

տատները պատրաստում են հիմնականում 

վիտալիումից կամ տիտանից: 

Էնդoդոնտիկ ստաբիլիզատորները կիրառում են գտել պարoդոնտի 

հիվանդությունների համալիր բուժման մեջ: Դրանք օգնում են ամրացնել 

պարօդոնտի հիվանդությունների պատճառով ախտահարված II և III աստիճա-

նի շարժվող ատամները: Ի տարբերություն մյուս իմպլանտացիոն համակար-

գերի իմպլանտացիայի` այս դեպքում այն կատարվում է փակ եղանակով 

Նկ.14.88. Տեղադրված Տրամուս N2 

իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան:  

Նկ.14. 89. Նկարներում 

ներկայացված են էնդօդոնտիկ 

ստաբիլիզատորներ և նրանց 

կիրառման սխեման: 
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(իմպլանտատը չի հաղորդակցվում բերանի խոռոչի հետ): Էնդօդոնտային 

էնդօսսալ իմպլանտացիայի կարևոր նախապայման է ատամների արմատների 

շրջանում ոսկրային շերտի անհրաժեշտ ծավալի առկայությունը, որի շնորհիվ 

իմպլանտատները տեղադրվում են օպտիմալ խորության վրա: 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիայի ընդհանուր հակացու-

ցումներն են. 

- ներքին օրգանների համակարգային հիվանդություններ, 

- արյունաստեղծ համակարգի հիվանդություններ, 

-նյութափոխանակության խանգարումներով ընթացող 

հիվանդություններ, 

- հոգեկան հիվանդություններ, 

- ինֆեկցիոն հիվանդություններ (տուբերկուլյոզ, հեպատիտ և այլն): 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիայի տեղային հակացուցումներն են. 

- բերանի խոռոչում հիվանդ ատամների առկայությունը, 
- էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտատների տեղադրման շրջանում 

ոսկրային հյուսվածքի ախտահարումը (խրոնիկական պերիօդոնտիտ, 
խրոնիկական օստեոմելիտ և այլն), 

- ատամի արմատի գագաթի անբարենպաստ անատոմիա-տեղագրական 
փոխհարաբերությունները վերծնոտային ծոցի, քթի խոռոչի հատակի, 
ստորատամնաբնային նյարդի հետ,  

- բերանի խոռոչի հիգիենայի անբարենպաստ պայմանները: 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիան կատարում են հիմնականում 

առջևի ատամների շրջանում: Այն ներառում է հետևյալ փուլերը.  

1. անզգայացումից հետո ատամը էնդօդոնտիկ մշակվում է,  

2. իմպլանտատի տրամագծին համապատասխանող արմատային լայնիչների 

միջոցով ատամի արմատը լայնացվում է և գագաթը բացվում, 

3. արմատի գագաթային անցքը լայնացվում և դուրս է բերվում ոսկրային 

հյուսվածք իմպլանտատի տրամագծից 0,1մմ-ով փոքր գչիրների միջոցով 

(պտույտների արագությունը 400-500 մեկ րոպեում): Այդ ընթացքում կատար-

վում է մշտական հովացում 7-8օC-ի NaCl-ի  0,9-%-անոց լուծույթով,  

4. ձևավորված ոսկրաբուն մտցվում է իմպլանտատի ախտահանված կրկնօրի-

նակը և արվում ռենտգենագրություն` իմպլանտատ տեղադրելու խորութ-

յունն ու առանցքի ուղղությունը ճշտելու համար: Արյունահոսության առա-

ջացման դեպքում ոսկրաբունը մշակում են 3%-անոց ջրածնի գերօքսիդի 

լուծույթով, որից հետո արմատի խողովակը ենթարկվում դեղորայքային 

մշակման, 

5. իմպլանտատի ներարմատային մասը պատվում է որևէ ֆիքսող ցեմենտով և 

զգուշորեն սողացող ու պտուտակաձև շարժումներով ներդրվում ձևավորված 

ոսկրաբնում: Արագ և կտրուկ շարժումներից պետք է խուսափել: Հակառակ 

դեպքում իմպլանտատի հետ ոսկրաբուն կարող է ներհրվել նաև ցեմենտը: 
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Իմպլանտատի ավելորդ մասը, որը ցեմենտը չորանալուց հետո դուրս է գալիս 

ատամի պսակից, կտրվում է: Զննում են նաև օկլյուզիոն մակերեսը և 

անհրաժեշտության դեպքում մշակում այն: Կիրառվող իմպլանտատի 

տրամագիծը պետք է լինի 1,2-1,5մմ` կախված նրանից, թե որ ատամում են 

այն տեղադրում (վերին ծնոտում` հաստ, ստորինում` բարակ): Ընտրած 

իմպլանտատը անհրաժեշտ է տեղադրել ոսկրի մեջ 3-5 մմ խորության վրա: 

Իմպլանտացիայից հետո մի քանի օր անցկացնում են հակաբորբոքիչ, 

դեղորայքային և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ:  

 14.34. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների ենթավերնոսկրային համակարգ 
Ծնոտոսկրերի ատրոֆիայի դեպքում ներոսկրային իմպլանտատների 

կիրառումը գործնականում անհնար է: Այդ կլինիկական իրավիճակներում (C և 

D խմբեր` ըստ Ջուդի և Միշի դասակարգման) ցուցումների դեպքում կիրառում 

են ենթավերնոսկրային իմպլանտատներ: Վերջիններս հիմնականում պատ-

րաստվում են տիտանի, վիտալիումի, կոբալտի և քրոմի համաձուլվածքներից:  

 Այս համակարգի իմպլանտատները առաջարկել է շվեդ ատամնաբույժ 

Հուստավ Դահելը:  

 Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները բաղկացած են հետևյալ 

մասերից.  

1.Հիմքային մաս, որն իր ռելիեֆով համընկնում է ծնոտոսկրի

մակերեսին: Այդ մասի վրայի անցքերի միջով վերնոսկրն ամրանում է ոսկրին` 

ֆիքսելով այդ կոնստրուկցիան:  

2.Հենարանային գլխիկներ: Այս գլխիկներն ամրացված են հիմքային

մասին: Դրանք դուրս են բերվում բերանի խոռոչ և ծառայում որպես 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի հենարան: 

Ըստ կառուցվածքի` այս իմպլանտատները թամբաձև են, իրենց հենման 

մակերեսով հարմարացված են ծնոտոսկրերի մակերեսի ռելիեֆին: 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները, հենվելով ոսկրին, տեղում պահվում և 

ամրացվում են լնդի հյուսվածքի շնորհիվ:  

 Ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատների 

կիրառման ցուցումները 

Իմպլանտատների 

ձևի ընտրությունը պայմա-

նավորված է կլինիկական 

իրավիճակով` առկա 

ծնոտոսկրի չափերով և 

անատոմիական 

Նկ.14. 90. Ենթավերնոսկրային իմպլանտատի կիրառման

սխեման: 
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առանձնահատկություններով: Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները 

հիմնականում օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ ծնոտոսկրի ծավալը 

հնարավորություն չի տալիս կատարելու ներոսկրային իմպլանտացիա (լրիվ 

ադենտիայի դեպքում ծնոտոսկրի ատրոֆիա): 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտատների իմպլանտացիայի փուլերը 

1.Տեղային անզգայացումից հետո կատարում են լնդի կտրվածք և ոսկրի

մերկացում այն մասում, որը պետք է հենարան լինի ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատի բազիսի համար: Ապագա իմպլանտատի հենարանային բազիսը 

նախագծվում է այնպիսի մակերեսով, որ այն չհպվի ենթակզակային 

նյարդանոթային խրձին:  

2.Ոսկրը մերկացնելուց և փափուկ հյուսվածքներն ազատելուց հետո

վերցնում են դրոշմ` սիլիկոնային դրոշմանյութով: Դրանից հետո կտրվածքը 

կարվում է: Այդ դրոշմից լաբորատոր պայմաններում ստացվում է ծնոտոսկրի 

գիպսային դրոշմը, և բժիշկ-իմպլանտոլոգը նախագծում է ապագա իմպլան-

տատի բազիսը:  

3.Ատամնատեխնիկը մշակում է նախագծված իմպլանտատի մոմե մոդելը

և այն ուղարկում ձուլարան: Ձուլված իմպլանտատը մշակվում է տեխնիկի 

կողմից և հանձնվում բժշկին: 

Հաջորդ փուլն իրականացվում են երկու շաբաթ անց: Իմպլանտացիայից 

առաջ կատարվում է իմպլանտատի ախտահանում: Իմպլանտացիան կատար-

վում է տեղային անզգայացմամբ:  

4.Կտրվածքն արվում է նախկին կտրվածքի պես: Ոսկրը մերկացնելուց

հետո նրա վրա տեղադրվում է նախօրոք ախտահանված ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատ: Երբեմն հուսալի ֆիքսման համար վեստիբուլյար մասում մի 

քանի մանր տիտանե պտուտակներով այն ամրացվում է ծնոտին:  

5.Այնուհետև լինդը վրա է բերվում և կարվում: Լնդից դուրս են թողնվում

ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի հենարան ծառայող ուղղահայաց 

գլխիկները` շտիֆտերը: Մեկ շաբաթից կարերը հեռացվում են, և հիվանդներին 

նախապատրաստում են օրթոպեդիկ բուժման:  

Նկ.14. 91,92. Ծնոտոսկրի վրա տեղադրված ենթավերնոսկրային իմպլանտատը:              

Տեղադրված ենթավերնոսկրային իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 
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14.35. Միջոսկրային իմպլանտատների համակարգ 
 Այս իմպլանտատները կիրառվում են ստորին ծնոտի լրիվ ադենտիայի 

ժամանակ` շարժական պրոթեզների հուսալի ֆիքսման համար: Այս իմպլան-

տատների տեղադրումը բավականին վնասվածքային է: Այդ պատճառով դրանք 

ժամանակակից ստոմատոլոգիայում սահմանափակ են կիրառվում: Այս 

իմպլանտատները տեղադրվում են ստորին 

ծնոտի ճակատային հատվածում` սիմֆիզի 

շրջանում: 

Միջոսկրային իմպլանտատները կազմված 

են թիթեղից, որը հպվում է ստորին ծնոտի 

ստորին երեսին (սիմֆիզի շրջանում), և 

թիթեղից դուրս եկող շտիֆտերից, որոնցից 

երկուսը, անցնելով ոսկրային հյուսվածքի

միջով, դուրս են բերվում բերանի խոռոչ 

(մոտավորապես 5-7 մմ բարձրության վրա), և նրանց վրա ֆիքսվում են 

գլխիկները: Այդ շտիֆտերը նպաստում են շարժական պրոթեզի կայուն 

ֆիքսմանը: Մնացած շտիֆտերը ֆիքսվում են ծնոտոսկրի մեջ: Դրանք 

կատարում են ֆիքսատորի դեր: Այս իմպլանտատները պատրաստվում են 

տիտանից, վիտալիումից կամ ոսկու համաձուլվածքից:  

Միջոսկրային իմպլանտատների իմպլանտացիան բավականին բարդ է: Այն 

կատարվում է ստացիոնար պայմաններում` ընդհանուր անզգայացման տակ:  

         14.36. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի բարդությունները 
 Չնայած ատամնային իմպլանտացիայի մեթոդները կատարելագործվում 

են, ներդրվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ, կանխարգելիչ հակաբորբոքային 

դեղամիջոցների և ֆիզիկական թերապայի մեթոդների կիրառումը ընդլայնվում 

է՝ այնուամենայնիվ ըստ բազմաթիվ հեղինակների հրապարակումների՝ ատամ-

նային իմպլանտացիայի տարբեր փուլերում արձանագրվում են զանազան 

բարդություններ: 

Նկ.14. 93. Միջոսկրային իմպլանտատ:

 Նկ.14.94. Ստորին ծնոտի ճակատային հատվածում տեղադրված միջոսկրային 

իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 
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Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի բարդություններն ու անհաջողու-

թյունները հաճախ պայմանավորված են հիվանդների սխալ ընտրությամբ, 

բուժական պլանի թերի մշակմամբ, վիրաբուժական միջացառումների անկա-

տարությամբ: 

 Ստոմատոլոգիական հաջող իմպլանտացիայի չափանիշներն են՝ 

-կլինիկական կայուն ընթացքը, 

-ախտաբանական նշանների բացակայությունը, 

-հարևան կառուցվածքների վնասման նշանների բացակայությունը, 

-իմպլանտատի շուրջ ոսկրային հյուսվածքի արագընթաց ռեզորբցիայի 

բացակայությունը, 

-ծնոտոսկրի ծավալի ուղղահայաց ուղղությամբ նվազագույն կորուստը: 

Եթե իմպլանտացիայից հետո առկա են ցավ, դիսկոմֆորտ, ապա անհրա-

ժեշտ է մանրակրկիտ հետազոտել և ճշտել դրանց առաջացման պատճառները: 

Ներոսկրային իմպլանտատի շարժողականությունը վկայում է անհաջող 

իմպլանտացիայի մասին: Այդպիսի իմպլանտատը ենթակա է հեռացման:  

Բարդությունները կարող են առաջանալ կենսաբանական, յաթրոգեն և 

մեխանիկական գործոնների ազդեցության հետևանքով: 

 Կենսաբանական գործոններից են ծնոտոսկրի անբավարար ծավալն ու 

որակը, իմունային համակարգի ընկճվածությունը, ճառագայթային թերա-

պիայից հետո օրգանիզմի վիճակը, ծխելը:  

Յաթրոգեն գործոններից են այն բարդությունները, որոնք պայմա-

նավորված են հիվանդների սխալ ընտրությամբ, բուժման թերի պլանավորմամբ, 

վիրաբուժական միջամտության ոչ ադեկվատ մեթոդիկայի կիրառմամբ, սուպ-

րաստրուկտուրայի և օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի սխալ ընտրությամբ և 

իմպլանտատի գերծանրաբեռնվածությամբ:  

Մեխանիկական գործոններից են կծվածքի անոմալիան, բրուքսիզմը և այլն: 

Իմպլանտացիայի արդյունավետությունը գնահատվում է` ըստ Թ. 

Ալբրեկստոնի կողմից առաջարկված չափանիշների. 

1.մշտական կամ անցողիկ ցավի, բորբոքման, պարեսթեզիայի բացա-

կայություն, 

2.իմպլանտատի շարժողության բացակայություն,

3.հարիմպլանտատային ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման

բացակայություն ռենտգեն հետազոտության ժամանակ, 

4.մեկ տարվա ընթացքում իմպլանտատի գործունեության հետևանքով

ոսկրի ուղղահայաց կորուստը չի գերազանցում 1 մմ., իսկ հետագայում` 0,2 մմ. 

տարվա մեջ: 

Հիվանդների՝ իմպլանտացիոն մեթոդով օրթոպեդիկ բուժման ժամանակ 

առաջացող բարդությունները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝  
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1.իմպլանտացիայի վիրահատական փուլի ժամանակ կամ անմիջապես

հետո առաջացող բարդություններ, 

2.հետվիրահատական վաղ շրջանի բարդություններ,

3.հետվիրահատական ուշ շրջանի բարդություններ:

 14.37. Վիրաբուժական փուլում առաջացող բարդություններ 
 Վիրաբուժական փուլում բարդությունները հիմնականում պայմանա-

վորված են սխալ պլանավորմամբ, վիրաբուժական աշխատանքի անբավարար 

փորձով, իմպլանտացիոն համակարգերի և դրանց տեղադրման համար 

անհրաժեշտ գործիքների սխալ ընտրությամբ:  

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա 

Պատճառը հիմնականում պլանավորման փուլում սխալ չափսի իմպլան-

տատի ընտրությունն է: Հայմորյան ծոցի պերֆորացիան կարող է առաջանալ 

առանց հայմորյան ծոցի լորձաթաղանթի վնասմամբ կամ վնասումով: 

Հայմորյան ծոցի ոսկրային պատի մեկուսացված վնասման դեպքում 

իմպլանտատը կարելի է տեղադրել` վնասված մասում որևէ օստեոպլաստիկ 

նյութ տեղադրելուց հետո: Հայմորյան ծոցի լորձաթաղանթի վնասման դեպքում 

տեղադրվում է կար և այդ մասում խորհուրդ չի տրվում տեղադրել իմպլանտատ: 

Ավելի նպատակահարմար է իմպլանտատ տեղադրելու համար պատրաստել 

նոր ոսկրաբուն, իսկ վնասվածքը վերացնել օստեոպլաստիկ նյութերով: 

Բարդություններից է նաև իմպլանտատի միգրացիան հայմորյան ծոց, այս 

բարդության ժամանակ իմպլանտատը հեռացվում է ծոցից՝ վեստիբուլյար 

պատում բացված պատուհանից: 

Իմպլանտացիայի շրջանում հարևան ատամի արմատի վնասումը  

Այս բարդությունը հիմնականում առաջանում է իմպլանտատի 

ոսկրաբունը ձևավորելու համար օգտագործվող փորող գործիքի առանցքը սխալ 

Նկ.14. 95. Հայմորյան ծոցի 

լորձաթաղանթի պերֆորացիա: 

Նկ. 14. 96. Հայմորյան ծոցի 

լորձաթաղանթի պերֆորացիայի 

փակումը ռեզորբացվող թաղանթով: 
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ընտրելու դեպքում (այսինքն` ոսկրաբունը հարևան ատամի առանցքին 

զուգահեռ չէ):  

Նկ.14.97, 98 Իմպլանտատի միգրացիա դեպի Հայմորյան ծոց: Իմպլանտատը հեռացվում է 

հայմորյան ծոցից: 

Այդ բարդությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է ռենտգեն նկարը և 

գիպսային ախտորոշիչ մոդելը մանրակրկիտ ուսումնասիրել: Եթե առաջացել է 

այդ բարդությունը, պետք է դադարեցնել օթյակի ձևավորումը և հնարավո-

րության դեպքում ձևավորել այլ օթյակ, իսկ առաջացած դեֆեկտը լցնել 

օստեոպլաստիկ նյութերով, վնասված ատամը բուժել էնդօդոնտիկ եղանակով: 

Նկ. 14.99,100. Հարևան ատամի արմատի վնասում իմպլանտատով, առաջացած դեֆեկտը 

լցվում է օստեոպլաստիկ նյութով, վնասված ատամը բուժվում է էնդօդոնտիկ եղանակով: 

 Ստորատամնաբնային և ենթակզակային նյարդերի վնասում  

Ատամնային իմպլանտացիայի տարբեր բարդությունների շարքում 

առանձնահատուկ են հետվնասվածքային նեյրոպաթիաները, որոնց բուժման 

ախտաբանորեն հիմնավորված մարտավարության մշակումը ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է: Վնասված-

քային նեյրոպաթիաների առաջացման ռիսկը մեծ է ստորին ծնոտի ատամ-

նաբնային ելունի ատրոֆիայի դեպքում ծամողական հատվածում ատամնային 

իմպլանտացիայի դեպքում:  
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Իմպլանտոլոգիական բուժման ժամանակ ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի տարբեր աստիճանի խան-

գարումներն առաջանում են օստեոտո-

միայի ժամանակ ստործնոտային խո-

ղովակի անմիջական թափածակման, 

ներոսկրային հեմատոմայով կամ 

իմպլանտատի տեղադրմամբ պայմա-

նավորված նյարդի ճնշման հետևան-

քով: Այն արտահայտվում է նյար-

դավորման շրջանում հետվնասված-

քային ցավային սինդրոմի հատ-

կանշական կլինիկայով, ստորա-

տամնաբնային նյարդի ծայրամասային 

հատվածների կայուն պարէսթեզիաներով, ինչպես նաև ուղեկցվում է 

հոգեհուզական խանգարումներով և զգալիորեն վատացնում է հիվանդի կյանքի 

որակը:  

Ատամնային իմպլանտացիայից հետո ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի խանգարման նկարագրման մեջ հիմնականում օգտագործվում է 

H.J.Seddon-ի դասակարգումը: Ըստ Seddon-ի նեյրոպաթիան դասվում է երեք 

դասի. 

Առաջին դաս թեթև՝ ախտահարումը պայմանավորված է ստործնոտային 

նյադի շրջանում հեմատոմայով և այտուցով, նյարդի ֆունկցիան վերա-

կանգնվում է բուժումից մեկ-երկու ամիս անց:  

Երկրոդ դաս միջին՝ ախտահարումը պայմանավորված է իմպլանտատի 

շրջանում ստործնոտային նյարդի ճնշմամբ, բուժման դեպքում նյարդի 

ֆունկցիան վերականգնվում է երեք-չորս ամիս անց: 

 Երրոդ դաս՝ ծանր-ախտահարումը պայմանավորված է ստործնոտային 

նյարդի մեխանիկական վանասվածքով և համալիր արդյունավետ բուժումից 

մեկ տարի անց նյարդի ֆունկցիան վերականգնվում է մասամբ կամ չի 

վերկանգնվում: 

Նկ.14.101. Սխեմատիկորեն պատկերված է 

ստորատամնաբնային և ենթակզակային 

նյարդերի վնասում ատամնային 

իմպլանտացիայի ժամանակ: 

Նկ.14. 102. Առաջին 

դաս ըստ Seddon-ի:

Նկ. 14. 103. Երկրոդ

դաս ըստ Seddon-ի:
Նկ. 14. 104. Երրորդ 

դաս ըստ Seddon-ի: 
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Ստորին ատամնաբնային նյարդի վնասումը ուղղեկցվում է տարբեր զգայական 

ախտահարումներով նյարդավորման համապատասխան շրջանում: 

Ստործնոտային նյարդի վնասումը կանխելու նպատակով պլանավորման 

փուլում ընտրվում է համապատասխան երկարության իմպլանտատ: 

Ստործնոտային նյարդի և իմպլանտատի միջև տարածությունը պետք է լինի 

2մմ-ից ոչ պակաս: Ստործնոտային նյարդի վնասումը պայմանավորված է ոչ 

միայն իմպլանտատի երկարության սխալ ընտրությամբ, այլև թերի վիրա-

բուժական տեխնիկայով: Բարդությունը կանխելու համար ոսկրային օթյակը 

ձևավորելու ժամանակ պարբերաբար դադարեցվում է փորող գչիրի աշխա-

տանքը և խորաչափի միջոցով ստուգվում օթյակի խորությունը: Ենթակզակային 

նյարդի վնասումն ու արյունահոսությունը կանխելու նպատակով 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը անջատելու ժամանակ պետք է ապահովվի 

կզակային անցքի շրջանի հսկողություն: Լաթի անջատումը կատարում են 

զգուշորեն` հաշվի առնելով կզակային անցքի անատոմիական առանձնա-

հատկությունը: Ստործնոտային նյարդի վնասման դեպքում, իմպլանտացիան 

դադարեցվում է, ոսկրային հյուսվածքի դեֆեկտը վերականգվում է օստեո-

պլաստիկ նյութերով, նշանակվում են հակաբորբոքային դեղեր, B խմբի 

վիտամիններ և ֆիզիոթերապիա: 

Նկ.14. 105, 106. Իմպլանտատ տեղադրելիս վնասվել է ստորատամնաբնային նյարդը: 

Իմպլանտատ տեղադրելիս վնասվել է ենթակզակային նյարդը 

    Իմպլանտատի սկզբնական անբավարար կայունացում 

Այս բարդությունը պայմանավորված է բժշկի կողմից վիրահատական 

տեխնիկային անբավարար տիրապետելով (անհամապատասխան ոսկրային 

օթյակի ձևավորում): Անբավարար սկզբնական կայունացումը հետագայում 

բերում է օստեոինտեգրացիայի խաթարման և, ի վերջո, իմպլանտատի հեռաց-

ման որոշ ժամանակ անց: Այս բարդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ 

է համապատասխան տրամագծով փորող գչիր ընտրել (իմպլանտատի 

տրամագծից 0,2-0,3 մմ-ով փոքր): 
 

Վերին ծնոտի քմային և վեստիբուլյար թիթեղների ու ստորին ծնոտի 

պերֆորացիա 

 Հիմնականում առաջանում է ոսկրային օթյակը ձևավորելու ժամանակ 

առանցքի և իմպլանտատի տրամագիծը սխալ ընտրելու դեպքում: Այդ դեպքում 
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իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային պատի որոշ հատված կարող է կոտրվել` 

մերկացնելով իմպլանտատի թշային, լեզվային կամ քմային մակերեսը:  

Նկ.14.107-110. Նկարներում ներկայացված է վերին ծնոտում պտուտակավոր 

իմպլանտատների շրջանում ոսկրային պատի վնասվածք, որը վերականգնված է 

ոսկրափոխարինիչ նյութերի և թաղանթների կիրառմամբ: 

Անհրաժեշտ է լինում առաջացած դեֆեկտը փակել ոսկրափոխարինիչ նյութերի 

և թաղանթների կիրառմամբ (ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի 

մեթոդով): 

        Իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ իմպլանտատի կոտրվածք 

Այս բարդությունը կարող է ի հայտ գալ ցածր որակի իմպլանտատի 

կիրառման (պատրաստման տեխնոլոգիայի և օգտագործված նյութի հետ 

կապված խնդիրներ) և իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ բժշկի կողմից 

ուժի գործադրման դեպքում: Եթե իմպլանտատը ոսկրային օթյակ անցնում է 

դժվարությամբ, անհրաժեշտ է այն հանել, վերստուգել իմպլանտատի և օթյակի 

չափսերը և անհրաժեշտության դեպքում փորող և լայնացնող գործիքներով 

համապատասխանեցնել այդ չափսերը: Իմպլանտատի կոտրվածքի դեպքում 

կոտրված իմպլանտատը հեռացվում է: 

Նկ.14.111,112. Նկարներում ներկայացված է իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ 

իմպլանտատի կոտրվածք և կոտրված իմպլանտատի հեռացում: 

Ատամնային իմպլանտացիայի հետվիրահատական վաղ շրջանում 

առաջացող բարդություններ 

 Հետվիրահատական այտուց 

 Հետվիրահատական այտուցը օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան է 

վիրաբուժական միջամտությանը և այն ամենաշատ հանդիպող հետվիրա-

հատական բարդությունն է: Այտուցը կարող է ընդգրկել դեմքի շրջանի փափուկ 
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հյուսվածքները և բերանի խոռոչում հարիմպլանտային հյուսվածքները, կամ 

կարող է արտահայտվել միայն բերանի խոռոչում: Այտուցի մեծությունը 

կախված է վիրահատության ծավալից, տևողությունից, վիրահատական ուղե-

ցույցների կանոնների խախտումներից, ինչպես նաև հիվանդի ընդհանուր 

սոմատիկ կարգավիճակից: Իմպլանտացիայի վիրահատական փուլից անմիջա-

պես հետո հնարավոր է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և հարակից փափուկ 

հյուսվածքների արյունազեղում: 

Նկ.14. 113, 114. Նկարներում ներկայացված է իմպլանտացիայի հաջորդ օրը բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի և հարակից փափուկ հյուսվածքների արյունազեղում: 

 Այտուցը սովորաբար պահպանվում է երեքից-հինգ օրվա ընթացքում և 

եթե չի բարդանում բորբոքային երևույթներով գնալով նվազում է:  

 Իմպլանտատի շրջակա հյուսվածքների թարախային բորբոքում 

 Այս բարդությունը առաջանում է երբ վիրահատական միջամտությունը 

ընդունում է ձգձգվող ընթացք, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը չափից 

ավելի խորն է շերտազատվում, օստեոտոմիայի ժամանակ ոսկրային հյուս-

վածքի գերտաքացում է լինում, ապանեխման կանոնների կոպիտ խախտումներ 

լինում: Այս բարդության դեպքում կատարվում է տեղային և ընդհանուր 

հակբորբոքային թերապիա, աբցեսների բացահատում, դրենավորում, լվացում 

քլորհեքսիդիդնի լուծույթով, խոլիսալ քսուկի տեղադրում վերքի շրջանում, 

լազերային թերապիա:  

Կատարված համալիր բուժման արդյունքում նշված սիմպտոմները 

նվազում են և արդեն հինգ օր հետո վերքերի լավացումը ընթանում է բնականոն 

հունով: 

 Կարերի բացում 

 Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի վրա տեղադրված կարերի բացումը 

առաջանում է վիրահատությունից 3-5օր հետո: Առաջացման պատճառներ 

կարող են հանդիսանալ վիրահատության շրջանում անշարժ լնդի պակասը, 

հետվիրահատական բորբոքային պրոցեսների առակայությունը, կարերի 

տեղադրման մեթոդիկայի խախտումները, ոսկրախթանիչ նյութերի 

տեղադրման արդյունքում փափուկ հյուսվածքների անբավար քանակը: Կլինի-

կորեն արտահայտվում է իմպլանտատ-ոսկրային հատվածում այտուցով, 

հիպերեմիայով, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի բացազատումով, ոսկրա-
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յին հատվածի և տեղադրված իմպլանտատների փակիչ պտուտակների 

մերկացումով: Անհրաժեշտության դեպքում դրվում են նոր կարեր: 

 Արտահայտված ցավային  սինդրոմ իմպլանտատի տեղադրումից հետո 

 Ատամնային իմպլանտատի տեղադրումից հետո առաջին երկու օրվա 

ընթացքում թեթև ցավի առակայությունը վիրահատական միջամտության 

արդյունքն է և արտահայտվում է հիվանդների մեծ մասի մոտ: Որոշ դեպքերում 

հետվիրահատական առաջին երկու օրերին հիվանդների մոտ ցավային 

սիմպտոմները և այտուցը բացակայում են և երրորդ օրվանից սկսած ուժեղ 

պուլսացվող ցավեր են առաջանում տեղադրված իմպլանտատի շրջանում, 

զարգանում է այտուց հարիմպլանտային շրջանում, ցավերի ինտենսիվությունը 

գնալով ուժգնանում է և պահպանվում է նույն ուժգնությամբ տաս օրվա 

ընթացքում, որից հետո ցավը մեղմանում է և դադարում է երեք շաբաթ անց: 

Ստորին ծնոտում տեղադրված իմպլանտատի ցավերը ավելի ինտենսիվ են 

լինում քան վերին ծնոտում տեղադրվածը: Ռենտգենաբանորեն յոթ-տաս օր անց 

նկատվում է իմպլանտատի շուրջը դեստրուկտիվ օջախի առկայություն: 

Իմպլանտացիայից երեք շաբաթ անց նկատվում է իմպլանտացիայի շրջանի 

լորձաթաղանթի հիպերեմիա, հիպերպլազիա, խուղակի և շճաթարախային 

էքսուդատի առաջացում:  

 Այդ բարդության հիմնական պատճառը 

ոսկրի գերտաքացումն է ոսկրային օթյակի 

օստեոտոմիայի ժամանակ, 470C ավելի ջերմության 

դեպքում սկսվում է հարիմպլանտային ոսկրային 

հյուսվածքի նեկրոզ, ներոսկրային բորբոքում՝ 

հետագա գրանուլացիոն հյուսվածքի առաջաց-

մամբ և որը ի վերջո ավարտվում է իմպլանտատի 

դեզինտեգրացիայով: Խիտ ոսկրային հյուսվածքում 

իմպլանտատների տեղադրումը ևս կարող է 

առաջացնել ոսկրի գերտաքացում:  

Մյուս հիմնական պատճառը խիտ 

ոսկրային հյուսվածքում իմպլանտատի 

տեղադրման ժամանակ հարիմպլանտային 

ոսկրային հյուսվածքի գերճնշումն է՝ որը 

բերում է իմպլանտատ-ոսկր հպման 

շրջանում ոսկրային բջիջների մեռուկաց-

մանը, նեկրոզի, հետագայում իմպլանտատի 

դեզինտեգրացիայի և կորստի:  

Վերին ծնոտային ծոցի բորբոքում 

Իմպլանտացիայից հետո վերին 

ծնոտային ծոցի բորբոքման առաջացման 

Նկ. 14. 115. Ոսկրի օթյակի 

ձևավորման ժամանակ 470C 

ավելի ջերմության դեպքում 

առաջացել է հարիմպլանտային 

ոսկրային հյուսվածքի նեկրոզ: 

Նկ.14.116. Վերին ծնոտային ծոցի 

բորբոքում՝ որպես սինուս-լիֆտինգ 

վիրահատության բարդություն: 
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հիմնական պատճառներն են ծոցի լորձաթաղանթի թափածակումը օստեոտո-

միայի ժամանակ, տեղադրված իմպլանտատի մխրճումը ծոցի մեջ, որպես 

սինուս-լիֆտինգ վիրահատության բարդություն: Կլինիկորեն դրսևորվում է սուր 

հայմորիտին բնորոշ պատկերով և ոչ լիարժեք բուժական միջոցառումների 

իրականացման դեպքում կարող է բերել իմպլանտատների դեզինտեգրացիայի 

և հետագա կորստի: 

Ծանր բարդություններ 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի դեպքում շատ հազվադեպ կարող 

են առաջանալ նաև լուրջ բարդություններ: Նկարագրված է իմպլանտացիայի 

հետվիրահատական փուլում էմֆիզեմայի դեպք` մահացու ելքով (էմբոլիայի 

հետևանքով): Այդ լուրջ բարդության պատճառը կապված է փորող գչիրների 

օդաջրային սխալ հովացման հետ:  

 Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի ձևավորման ժամանակ ստորին ծնոտի 

լեզվային պատի պերֆորացիան կարող է վնասել բերանի հատակի փոքր անոթ-

ները և առաջացնել արյունահոսություն: Առատ արյունահոսությունը կարող է 

բերել ասֆիքսիայի: Այդ դեպքում անհապաղ կատարվում է վիրաբուժական 

միջամտություն արյունահոսությունը դադարեցնելու համար: Նման բարդութ-

յունները կանխելու համար վիրաբուժական միջամտության ժամանակ մշտա-

կան հսկողության տակ են պահում փորող 

գչիրի առանցքը: Իմպլանտատները և դրանց 

տեղադրման համար օգտագործվող գործիք-

ները լինելով համեմատաբար փոքր չափսերի, 

աշխատանքի ընթացքում ընկղմվելով թքի և 

արյան մեջ, բժշկի տեսադաշտից կարող են 

անհետանալ և կուլ գնալ, առավել վտանգավոր 

է, երբ ընկնեն շնչուղիներ: Այդպիսի բար-

դություններ հաճախ առաջանում են այն 

ժամանակ, երբ վիրահատական միջամտութ-

յունը կատարվում է հիվանդի պառկած վիճա-

կում: Բարդության դեպքում կատարվում է ախտորոշիչ և բուժական 

էնդոսկոպիկ հետազոտություն:  

Լուրջ բարդությունների թվին են պատկանում արտահայտված ատրո-

ֆիայի ենթարկված ծնոտների կոտրվածքները: Այս բարդությունից խուսափելու 

համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ պլանավորել բուժումը և վիրաբուժական 

միջամտության ժամանակ ցուցաբերել խնայողական մոտեցում:  

Հետվիրահատական ուշ շրջանի բարդություններ 

Հետվիրահատական շրջանի հաճախ հանդիպող բարդություններից են 

պերիմուկոզիտը և պերիիմպլանտիտը: 

 Պերիմուկոզիտը դրսևորվում է հետևյալ կլինիկական ախտանիշներով. 

Նկ.14.117. Նկարում ներկայացված է 

ստորին ծնոտի կոտրվածք՝ 

իմպլանտատ տեղադրելու ժամանակ:
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 Այտուց, գերարյունություն, հիպերպլազիա հարիմպլանտային լորձա-

թաղանթի շրջանում:

 Փառի կամ քարի առկայություն իմպլանտատի հարվզիկային շրջանում:

 Արյունահոսություն զոնդավորման ժամանակ:

 Ռենտգենաբանորեն ոսկրի ռեզորբցիայի բացակայություն:

14.38.Պերիիմպլանտիտը դրսևորվում է հետևյալ կլինիկական 

ախտանիշներով. 

 Այտուց, գերարյունություն, հիպերպլազիա հարիմպլանտային լորձաթա-

ղանթի շրջանում փառի կամ քարի առկայություն իմպլանտատի 

հարվզիկային շրջանում: 

 Արյունահոսություն զոնդավորման ժամանակ, զոնդավորման խորության

մեծացում: 

 Լնդագրպանից շճային կամ թարախային արտադրություն:

 Հարիմպլանտային ոսկրային հյուսվածքի քայքայում:

 Ռենտգենաբանորեն ոսկրի ռեզորբցիա:

 Վերջնական փուլում ոսկրի արտահայտված ռեզորբցիա, իմպլանտատի

շարժողություն:

 Պերիիմպլանտիտի պատճառա-ախտածագումը շատ բարդ է և ներառում 

է 3 հիմնական գործոններ՝ 

 մանրէաբանական,

 կենսամեխանիկական,

 հիվանդով պայմանավորված ընդհանուր գործոններ:

 Պերիիմպլանտիտ հարուցում են բերանի խոռոչում բնակվող միկրո-

օրգանիզմները՝ Gram-negative 

anaerobes, Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis, Aggre-

gatibacter actinomycetemcomitans, 

Bacterioides forsythus, Treponema 

denticola, Prevotella nigrescens, 

Peptostreptococcus mic-

ros, Fusobacterium nucleatum: 

Ենթադրվում է, որ իմպլան-

տացիայի ժամանակ բերանի 

խոռոչի միկրոֆլորան ազդում է 

իմպլանտատի մակերեսին կեն-

սաթաղանթի ձևավորման վրա: Հետևաբար, բնական ատամների պարօդոն-

տոլոգիական գրպաններում առկա ախտածին մանրէները կարող են 

տեղափոխվել տեղադրված իմպլանտատների շրջան:  

Նկ.14.118. Պերմուկոզիտ: Նկ.14.119. 

Պերիիմպլանտիտ: 
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Պատճառական գործոններից ըստ տարբեր հետազոտողների, առաջ-

նային են վիրահատական կանոնների կոպիտ խախտումները:  

 Կենսամեխանիկական գործոնները ներառում են. 

 օկլյուզիոն գերծանրաբեռնվածություն՝ պայմանավորված ոչ ռացիոնալ

պրոթեզավորման հետ,  

 պարա-ֆունկցիոնալ սովորույթներ, այդ թվում ՝բրուքսիզմ:

Հիվանդներով պայմանավորված գործոնները բազմազան են և ներառում 

են համակարգային հիվանդությունները, օստեօպարոզը, կորտիկոստերոիդ-

ներով և բիֆոսֆոնատներով երկարատև բուժումը, քիմիաթերապիան, շա-

քարային դիաբետի դեկոմպենսացված տեսակը: 

Պերիմպլանտիտների առաջացման մեջ մեծ տեղ է հատկացվում ծխա-

խոտի բացասական ազդեցությանը: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

ծխելը հանդիսանում է պարօդոնտիտի, պերիիմպլանտիտի, իմպլանտատների 

շուրջը ոսկրի կատարի ռեզորբցիայի առաջացման լուրջ պատճառ: Պատ-

ճառական գործոններից է նաև անբավարար հիգիենան: 

Նկ.14.120,121. Տեղադրված իմպլանտատների շրջանում անբավարար հիգիենա: 

 Տեղային գործոնները ևս կարևոր 

նշանակություն ունեն պերիիմպլանտիտների 

ախտածնության մեջ: Իմպլանտատների 

շուրջը կերատինիզացված լնդի բավարար 

գոտու բացակայությունը կարող է նպաստել 

պերիիմպլանտիտների առաջաց-մանը:  

Իմպլանտատները պրոթեզներին ցեմեն-

տով ֆիքսելու դեպքում հարիմպլանտային 

լնդային ակոսում ցեմենտի մնացորդների 

պահպանումը հանգեցնում է բորբոքման 

առաջացման: 
                      

Պերիիմպլանտիտների դասակարգման տարբեր մոդելներ են առաջարկ-

ված, առավել ընդունվածներից է Froum-ի դասակարգման մոդելը (Froum and 

Rosen, 2012), որտեղ որպես գնահատման ցուցանիշներ են ընդգրկվել.  

 արյունահոսությունը զոնդավորման ժամանակ(BOP- bleeding on

probing),  

Նկ. 14. 122. Հարիմպլանտային 

լնդային ակոսում ցեմենտի 

մնացորդների առկայության 

հետևանքով առաջացել է 

պերիմպլանտիտ՝ ոսկրի 

արտահայտված ռեզորբցիայով: 
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 հարիմպլանտային ակոսի խորությունը(PD-pocket depth),

 հարիմպլանտային ոսկրի կատարի կորստի աստիճանը (BL -bone

lose):

 Պերիիմպլանտիտների դասակարգումը ըստ Froum & Rosen, 2012  

Թեթև պերիմպլանտիտ-PD≥4մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ <25 

Միջին պերիիմպլանտիտ-PD≥6մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ 25%-50% 

Ծանր պերիմպլանտիտ-PD≥8մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ > 50%  

Պերիիմպլանտիտի սկզբնական նշաններից է հարիմպլանտատային 

լորձաթաղանթի գերարյունությունը, որն արտահայտվում է պերիմուկոզիտով:  

Նկ.14.123,124. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատների շրջանում 

թեթև պերիիմպլանտիտ: 

Այնուհետև լորձաթաղանթի մակերեսային բորբոքումը փոխանցվում է 

խորանիստ շերտերին: 

Նկ.14.125,126. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատների շրջանում 

միջին պերիիմպլանտիտ: 

Նկ.14.127,128. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատի 

շրջանում ծանր պերիիմպլանտիտ: 

Պերիիմպլանտիտի բուժումը 

Պերիիմպլանտիտի բուժման հիմնական միջոցառումներ են.  

1. Ինֆեկցիոն գործոնի հեռացում:

2. Վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական ուղղորդող բուժում:
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3. Անհրաժեշտության դեպքում ռեգեներատիվ միջամտություն:

4. Պահպանող թերապիա:

Բուժման պլանը կազմելիս հաշվի են առնվում կլինիկական իրավիճակի 

առանձնահատկությունները: Եթե իմպլանտատն անշարժ է, ծնոտոսկրի ռե-

զորբցիան չի գերազանցում 1,5-1,6մմ, ապա բուժման պլանը պետք է ընդգրկի 

հետևյալը՝ բորբոքային նշանների վերացում, հարիմպլանտատային շրջանում 

հատիկավոր հյուսվածքի կյուրետաժ, ռեզորբացված ոսկրային հյուսվածքի 

վերականգնում: Իմպլանտատի և լնդի միջև առաջացած լնդագրպանիկը մշակ-

վում է հակնեխիչ լուծույթով (քլորհեքսիդին) և անցկացվում հակաբորբոքային 

թերապիա:  

Նկ.14.129. Պերիիմպլանտիտի վիրաբուժական բուժման սխեման: 

 Հարիմպլանտային շրջանում գրանուլացիայի և ոսկրի ռեզորբցիայի 

առկայության դեպքում կիրառում են նաև վիրաբուժական միջոցառումներ: 

Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթն անջատելուց և հատիկավոր հյուսվածքը 

հեռացնելուց հետո կատարում են իմպլանտատի մակերեսի մշակում (ցանկալի 

է կիտրոնաթթվի միջոցով), ինչը կնպաստի մանրէների էնդոտոքսինների 

հեռացմանը:  

 Խորը ոսկրային դեֆեկտի առկայության դեպքում ցուցված է նոր ոսկրի 

խթանմանը նպաստող միջոցառումներ անցկացնել (աուտոտրանսպլան-

տատների, ոսկրախթանիչների  և թաղանթային տեխնիկայի կիրառում):  
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Նկ.14.130-137. Ռենտգեն նկարներում երևում է ոսկրի ռեզորբցիան իմպլանտատի 

շրջանում: Հատիկավոր հյուսվածքի կյուրետաժից հետո դեֆեկտը վերացված է Բիո-Օսս 

նյութի միջոցով և թաղանթային տեխնիկայի կիրառմամբ: 

 Իմպլանտատի արտահայտված շարժողության, լնդագրպանիկից առատ 

թարախային արտադրության և ոսկրային հյուսվածքի արտահայտված ռեզորբ-

ցիայի դեպքում իմպլանտատը ենթակա է հեռացման: Այդպիսի դեպքերում 

հեռացնում են իմպլանտատը և հարիմպլանտատային հյուսվածքների կյուրե-

տաժից հետո դեֆեկտը վերականգնում են ոսկրախթանիչներով,  անցկացնում 

հակաբորբոքային միջոցառումներ: 

Նկ.14.138,139. Հարիմպլանտային  ոսկրի ռեզորբցիա: Իմպլանտատների հեռացում: 

Հեռացված իմպլանտատի տեղում հնարավոր է նոր իմպլանտատ տեղադրել՝ 

ռեիմպլանտացիա: Ռեիմպլանտացիան կարող է լինել անմիջական կամ 

հետաձգված:  

Անմիջական ռեիմպլանտացիան ներառում է 3 փուլ. 

1) իմպլանտատի հեռացում (ոսկրային հյուսվածքի բորբոքման նշանների

բացակայության և շրջակա փափուկ հյուսվածքների բավարար վիճակի 

դեպքում), 
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2) նոր իմպլանտատի տեղադրում,

3) հետվիրահատական շրջանի վերականգնողական միջոցառումներ և նոր

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի պատրաստում ու ֆիքսում:

Առկա են անմիջական ռեիմպլանտացիայի մի շարք հակացուցումներ. 

1) հարիմպլանտատային փափուկ և ոսկրային հյուսվածքների արտահայտված

բորբոքում, որն ուղեկցվում է ցավով, թարախային արտադրությամբ, 

խուղակների առկայությամբ, 

2) իմպլանտատի շուրջ փափուկ հյուսվածքների և վերնոսկրի արտահայտված

դեֆեկտ, 

3) ոսկրի ռեզորբցիայի պատճառով հայմորյան ծոցի և ստործնոտային

նյարդանոթային խրձի հաղորդակցություն իմպլանտատի ոսկրային օթյակի 

հետ: 

 Նման դեպքերում կատարվում է հետաձգված ռեիմպլանտացիա   

իմպլանտատի հեռացումից 6-8 ամիս անց: 

        14.39. Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով պայմանավորված բարդություններ 

 Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ֆիքսում են իմպլանտատի գլխիկին 

ֆիքսող ցեմենտի կամ պտուտակի միջոցով: 

Գործնականում հաճախ լինում են բարդութ-

յուններ`կապված իմպլանտատի գլխիկի և 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի ֆիքսացիայի 

խախտման հետ, որի պատճառներից են 

ցեմենտի անջատումը իմպլանտատի գլխիկի 

մակերեսից, օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան 

իմպլանտատի գլխիկին ֆիքսող պտուտակի

թուլացումը կամ կոտրվածքը: Հազվադեպ 

կարող են դիտվել իմպլանտատի գլխիկի և ներոսկրային մասի կոտրվածք:  

Այս բոլոր բարդությունները հանգեցնում են իմպլանտատի օկլյուզիոն 

մակերեսի խախտմանը և դրա հետևանքով օկլյուզիոն գերծանրաբեռնվա-

ծությանը: Կլինիկորեն այդ բարդությունները դրսևորվում են օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի շարժողությամբ: Բժիշկը զննելիս պետք է պարզի դրա 

պատճառը:  

Նկ.14.140. Իմպլանտատի 

ներոսկրային մասի կոտրվածք: 

Նկ.14.141,142. Իմպլանտատի ֆիքսող պտուտակի կոտրվածք: 
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Օրթոպեդիկ կոնստրուկցայի ֆիքսացիայի խախտման դեպքում (ֆիքսող 

պտուտակի թուլացում, պտուտակի 

կոտրվածք, ցեմենտի անջատում) կոնստ-

րուկցիայի շարժի առանցքը տեղակայված է 

իմպլանտատի վզիկի շրջանում:  

Իմպլանտատի կոտրվածքով պայմա-

նավորված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

շարժման դեպքում շարժման առանցքը 

տեղակայված է իմպլանտատի ավելի խորը 

հատվածում:  

Եթե պատճառը ցեմենտից անջատումն է, 

ապա կոնստրուկցիան զգուշորեն հանվում է 

իմպլանտատի գլխիկից, ցեմենտը մաքրվում 

է, և կոնստրուկցիան նորից ցեմենտվում է:  

Եթե կոնստրուկցիան ֆիքսող պտուտակը 

թուլանում է, ապա այն ձգում են  դինա-

մոմետրիկ բանալու միջոցով՝ 25 Ncm 

ուժով:  

Եթե կոնստրուկցիան ֆիքսող 

պտուտակը կոտրվել է, ապա  այն պետք է 

փոխարինել նորով: Իմպլանտատի գլխիկի

կոտրվածքի դեպքում այն փոխարինվում է 

համապատասխան չափսի նույն համակարգի գլխիկով:                       

 Իմպլանտատը՝ կոտրվելու դեպքում, հեռացվում է,  և կատարվում է  

անմիջական կամ հետաձգված ռեիմպլանտացիա: 

Նկ.14.145. Աբաթմենտի ոչ լրիվ 

ֆիքսացիա: 

Նկ. 14. 143,144. Օրթոպեդիկ

կոնստրուկցայի ֆիքսացիայի 

խախտման հետ պայմանավորված 

շարժ: Իմպլանտատի կոտրվածքով 

պայմանավորված շարժ: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 563 

 

 

  

 

Թեստեր  

 
1.Կոնտակտային օստեոգենեզը` 

ա) իմպլանտատի շուրջը ոսկրային հյուսվածքի առաջացումն է,առանց           

իմպլանտատի մակերևույթի մեջ ներթափանցելու  

բ) իմպլանտատի և ոսկրի միջև ադհեզիվ կապի ստեղծումն է 

գ) ոսկրային հյուսվածքի ներթափանցումն է իմպլանտատի մակերեսից ներս 

դ) իմպլանտատի շուրջը շարակցահյուսվածքային պատիճի առաջացումն է 

 

2.1/Իմպլանտացիայի առաջին տարվա ընթացքում ոսկրի կորուստը կազմում է. 

ա)0,5 -1,0մմ 

բ)0,1-0,5մմ 

գ)0,5-1մմ 

դ)1,5-2մմ 

3.1/Դիստանային օստոեգենեզը բնորոշ է. 

ա) կենսակերամիկային 

բ) սապֆիրին 

գ) քրոմին 

դ) տիտանին 

4.2/Ըստ կառուցվածքի և պատրաստման տեխնոլոգիայի իմպլանտատի         մակերեսի 

դասակարգման մեջ չի մտնում. 

ա) իմպլանտատի մակերևույթին նստեցված է տիտանի երկրորդ շերտ 

բ) իմպլանտատի մակերևույթը պատված է կենսաակտիվ շերտով 

գ) իմպլանտատի մակերևույթին նստեցված է տիտանի փոշի 

դ) իմպլանտատի մակերևույթի վրա նստեցված են այլ 

էլմենտներ`ֆոսֆոր,քլոր,սիլիցիում և այլն 

 

5.2/Իմպլանտատի կենսամեխանիկայի մաթեմատիկական        մոդելավորման ժամանակ 

կարևոր նշանակություն չի տրվում. 

ա) տեղակայման գոտուն 

բ) իմպլանտատի տեսակին 

գ) տեղադրվող իմպլանատատների քանակին 

դ) վերին ծնոտային ծոցերից իմպլանտատի հեռավորությանը 

 

  

  




