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ԳԼՈՒԽ 7. 
 

ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
 

 Ներկայումս պուլպիտների բուժման մեթոդները բաժանվում են երկու 

հիմնական խմբերի՝ 

1.կակղանի կենսունակության պահպանմամբ՝ 

 - կենսաբանական մեթոդ, 

 - վիտալ ամպուտացիա, 

2.առանց կակղանի կենսունակության պահպանման՝ 

 - վիտալ էքստիրպացիա, 

 - դեվիտալ ամպուտացիա, 

 - դեվիտալ էքստիրպացիա, 

 - համակցված:  

 Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը ենթադրում է կակղանի 

ամբողջական  պահպանում, այսինքն՝ կակղանի բորբոքային օջախի բուժում 

դեղորայքով՝ պահպանողական բուժում:  

 Ըստ վիտալ ամպուտացիայի եղանակի՝ հեռացվում է միայն պսակային 

կակղանը և պահպանվում  արմատային կենսունակ կակղանը: 

  Ըստ վիտալ էքստիրպացիայի եղանակի՝ հեռացվում է ամբողջ կակղանը 

անզգայացմամբ, այսինքն՝ առանց նրա նախնական մեռուկացման: 

 Ըստ դեվիտալ էքստիրպացիայի եղանակի՝  հեռացվում է ամբողջ կակ-

ղանը նրա նախնական մեռուկացումից, այսինքն դեվիտալիզացիայից հետո: 

  Ըստ դեվիտալ ամպուտացիայի եղանակի՝ դեվիտալիզացված կակղանի 

պսակային մասը հեռացվում է, նրա արմատային հատվածի հետագա մումի-

ֆիկացումով: 

 Ըստ համակցված եղանակի՝ կակղանը մեռուկացվում է, նրա պսակային 

հատվածը՝ հեռացվում, նաև կակղանն է հեռացվում լավ անցանելի արմա-տա-

խողովակներից և մումիֆիկացվում վատ անցանելի և անանցանելի արմա-

տախողովակներում: 

Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը 
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Պուլպիտների բուժման կենսաբանական եղանակը կիրառելու դեպքում 

կակղանը պահպանվում է ամբողջությամբ կենսունակ: Սա հնարավոր է միայն 

կակղանի բորբոքումների դարձելի տեսակերի դեպքում:  

Ցուցումներ են` 

- սուր օջախային պուլպիտը, 

- վնասվածքային պուլպիտ ատամի խոռոչի հանկարծակի բացելու 

դեպքում: 

Արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայմանները՝ 

- երիտասարդ տարիքը /մինչև 28 տարեկան/ 

- զուգորդող ծանր քրոնիկական հիվանդությունների բացակայությունը 

/հիպերտոնիկ հիվանդություն, աթերոսկլերոզ, շաքարային դիաբետ, ավիտա-

մինոզներ, պարօդոնտիտ և պարօդոնտոզ/, որպես նաև սուր ռեսպիրատոր 

հիվանդությունների բացակայությունը բուժման ժամանակ,  

- կարիեսի ցածր ինտենսիվությունը, 

- ատամի արմատի շրջանում ռենտգենաբանական փոփոխությունների 

բացակայությունը, 

- կարիեսային խոռոչը պետք է չլինի վզիկային շրջանում, քանի որ 

բորբոքումը այս շրջանից արագ տարածվում է դեպի արմատային կակղան, 

որպես նաև այս խոռոչների փոքր խորությունը հնարավորություն չի տալիս 

այնտեղ տեղադրելու բազմաշերտ բուժիչ տակդիրներ, 

- ատամը չի պրոթեզավորվելու,  

- հանկարծակի թափածակման դեպքում պետք է անցած չլինի 48 ժամից 

ավելի, 

- թափածակման անցքի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 1մմ: 

 Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վնասվածքային պուլպիտների 

կենսաբանական բուժումը եղել է արդյունավետ 90% դեպքերում /քանի որ 

վնասվածքային պուլպիտի դեպքում կակղանը բորբոքված չէ, և դեռ բացակայում 

են մանրէների մեծ քանակներ/, իսկ օջախային պուլպիտի դեպքում՝ 30-40%: 
 

7.1.Կենսաբանական բուժման մեթոդ 
 

 Կենսաբանական բուժման մեթոդի հիմքում առկա են դեղորայքների 

միջոցով բորբոքային օջախի վերացումը կակղանում և դենտինագոյացման 

խթանումը: Դեղանյութերը այս դեպքում կարելի է տեղադրել որպես փակ՝ 
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կակղանի անուղղակի ծածկում, այնպես էլ մերկացած կակղանի վրա՝ կակղանի 

ուղղակի ծածկում: 

 Որպես բուժիչ դեղամիջոցներ կարելի է օգտագործել ցինկ-էվգենոլային 

մածուկներ, կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա նյութեր, գլյուկոկորտիկոիդներ, 

սուլֆանիլամիդներ, ֆերմենտներ, հակաբիոտիկներ: Սակայն ներկայումս 

հակաբիոտիկների կիրառումը կասկածելի է, քանի որ նրանց ազդեցությամբ 

բորբոքումը վերածվում  է քրոնիկական  փուլի, առաջանում են հակաբիոտիկ-

ների նկատմամբ մանրէների կայուն շտամներ, ընկճվում է կակղանային 

բջիջների ֆագոցիտար ակտիվությունը, թուլանում է օդոնտոբլաստների 

գործունեությունը: 

 Գլյուկոկորտիկոիդները ցուցաբերում են հակաբորբոքային, դեսենսիբի-

լիզացնող և թեթև ցավազրկող ազդեցություն, սակայն դրանք կարելի է 

օգտագործել կարճ ժամանակով՝ 1-2 օր, քանի որ երկարատև ազդեցության 

դեպքում դրանք ընկճում են դենտինոգենեզը: Ուստի 1-2 օրից դրանք 

փոխարինվում են ցինկ-էվգենոլային մածուկների և կալցիումի հիդրօքսիդի 

հիմքի վրա նյութերով, որոնք բարձր pH-ի շնորհիվ ունեն հակամանրէային և 

դենտինոտրոպ ազդեցություն: 

 Կենսաբանական բուժման փուլերը՝ 

1. անզգայացում, 

2. կարիեսային խոռոչի մեխանիկական մշակում մանրէազերծված գչիրներով, 

պետք է հեռացվի փափկած և վարակված դենտինը ամբողջությամբ՝ անընդ-

հատ փոխարինելով գչիրները, 

3. կարիեսային խոռոչի դեղորայքային մշակում հականեխիչներով և 

ֆերմենտներով /0,01-0,03%-անոց քլորհեքսիդին, 0,02%-անոց ֆուրացիլին, 

տրիպսին, լիզոցիմ, խիմոտրիպսին/, 

4. կարիեսային խոռոչի չորացում ախտահանված բամբակե գնդիկներով կամ 

օդի թույլ շիթով, 

5. բուժիչ տակդիրի տեղադրում. առաջին այցի դեպքում օգտագործվում են 

կարճատև ազդող, բայց ուժեղ դեղանյութեր՝ գլյուկոկորտիկոիդներ՝ զու-

գորդված սուլֆանիլամիդների հետ, ատամը ժամանակավորավոր 

լցավորում են, 
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6. 1-2 օրից այս տակդիրը հեռացնում են՝ այն փոխարինելով ցինկ-էվգենոլային 

մածուկով կամ կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա նյութերով, այնուհետև 

ատամը մշտական լցավորում են: 

Նույնիսկ ցուցումները հստակ պահպանելու դեպքում  կենսաբանական 

եղանակի բարդությունների հավանականությունը դեպքերի 10 մինչև 70% է՝ 

պայմանավորված ախտորոշմամբ: Ընդ որում, քանի որ ատամի կակղանի 

բորբոքային պրոցեսները հակված են անախտանիշ ընթացքի, ապա բուժումից 

հետո, նաև որոշ ժամանակ անց հիվանդը կարող է չունենալ որևէ բողոք: Երբեմն 

միայն 2-3 տարի հետո է պարզ դառնում, որ բուժումն անհաջող է անցել: Այս 

բուժումը ստացած հիվանդները պետք է լինեն դիսպանսեր հաշվառման մեջ և 

հետազոտվեն  3, 6 և 9 ամիսներին  և հետո տարին 1 անգամ /ԷԱԱ, ռենտգեն, 

կլինիկա/: ԷԱԱ-ի տվյալները տարվա ընթացքում պետք է վերականգնվեն մինչև 

2-12մկԱ: Ռենտգեն պատկերում գնահատվում են պերիօդոնտալ ճեղքի լայ-

նությունը՝ համեմատելով նույն ատամի նախկին պատկերի հետ կամ հակառակ 

կողմի նույն ատամի հետ: Արմատախողովակի պրոգրեսող օբլիտերացիան 

կարող է վկայել այն մասին, որ կակղանը կենսունակ է, բայց բորբոքված, 

այսինքն՝ բուժումն անհաջող է: Արմատախողովակի լայնացումը ցուցանշում է 

կակղանի մեռուկացումը, որի հետևանքով երկրորդային դենտինի առաջացումը 

արմատախողովակի պատերին դադարում է: Եվ, իհարկե, անհաջող բուժման 

մասին վկայում են պերիօդոնտի ապիկալ շրջանում ատամնաբնի ոսկրի 

դեստրուկցիայի օջախները: Այս բոլոր դեպքերում անց կացվում է էնդոդոնտիկ 

բուժում, այսինքն՝ կակղանի հեռացում և արմատախողովակի փակում և ատամ-

նալիցք: 
 

7.2. Կակղանի վիտալ ամպուտացիա 

 Վիտալ ամպուտացիան՝ պուլպոտոմիան, կենսունակ կակղանի պահ-

պանումն է արմատախողովակներում, իսկ պսակային կակղանի՝ հեռացումը: 

Ցուցումներն են՝ 

-  սուր օջախային պուլպիտը, 

- վնասվածքային պուլպիտը ատամի խոռոչը հանկարծակի մերկացնելու 

դեպքում, 

- չձևավորված արմատներով ատամները, 

- քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտը /ԷԱԱ-ն մինչև 40մկԱ է/, 

-  կենսաբանական եղանակի կիրառման անարդյունավետությունը: 



152 | ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

 
 

 Բարենպաստ ավարտի համար անհրաժեշտ են նույն պայմանները, ինչ  

կենսաբանական մեթոդի դեպքում, բացի այդ, հնարավոր է անցկացնել հարվզի-

կային կարիեսի դեպքում: Ավելի հաճախ կիրառվում է բազմարմատ ատամ-

ներում, որտեղ պսակային և արմատային կակղանի սահմանն ավելի 

արտահայտված է: Երբեմն կատարվում է խոր վիտալ ամպուտացիա, երբ 

հեռացվում է նաև արմատային կակղանի մի մասը /չձևավորված արմատներով 

ատամների մոտ/: 

Փուլերը՝ 

1. անզգայացում, 

2. կարիեսային խոռոչի մշակումը, պահպանելով  ասեպտիկայի և անտիսեպ-

տիկայի կանոնները, ատամի խոռոչի բացումը, 

3. պսակային կակղանի ամպուտացիան /հատում/ ախտահանված գնդաձև 

գչիրով կամ սուր արտաքերիչով, 

4. խոռոչի լվացումը չգրգռող հականեխիչներով  /0,02%-անոց ֆուրացիլին/ կամ 

ստերիլ ֆիզիոլոգիական լուծույթով, 

5. արմատախողովակների ելանցքից արյունահոսության կանգնեցումը՝ 

սեղմելով ստերիլ բամբակե գնդիկով, ադրենալինի լուծույթով, հեմոստատիկ 

սպունգով կամ էլեկտրակոագուլյացիայի միջոցով, 

6. ելանցքի շրջանում դենտինոտրոպ նյութով տակդիրի տեղադրումը, 

7. կալցիումի հիդրօքսիդով տակդիրի ծածկումը ապակեիոնոմերային 

ցեմենտով և մշտական լցավորումը: 

Այս եղանակով պուլպիտների բուժման ելքը մեծ մասամբ պայմանա-

վորված է բժշկի ունակությամբ որոշելու՝ բորբոքումը միայն ատամի պսակային 

հատված՞ում է տեղակայված, թե՞ այն տարածվել է նաև արմատային կակղանի 

վրա: Քանի որ կլինիկական եղանակներով դա պարզաբանելը դժվար է, ուստի 

ախտորոշման հավաստիությունը լավագույն դեպքում 40% է: Այսպիսով, բուժ-

ման կանխատեսումը բավականին քիչ է, այդ պատճառով այս եղանակը չի 

կարող օգտագործվել բորբոքված կակղանը այն ատամներում բուժելու համար, 

որտեղ արմատների ձևավորումն ավարտվել է: 

Կակղանի վիճակը բուժումից հետո պետք է ստուգվի 3, 6, 9 ամիս և մի 

տարի հետո՝ ուշադրություն դարձնելով ռենտգենաբանական նկարին. Արմա-

տախողովակի լայնացումը կամ նեղացումը վկայում է կակղանում բացասական 

փոփոխությունների մասին, ուստի արդեն ցուցված է էքստիրպացիան: ԷԱԱ-ի 



153 | ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

 

տվյալները արդյունավետ չեն, քանի որ կակղանը հատված է ատամի վզիկային 

շրջանում: 

 Հետազոտման ինֆորմատիվ եղանակ է ռենտգեն հետազոտությունը: 

Այս հետազոտման տվյալների հիման վրա գնահատվում է դենտինային 

կամրջակի առկայությունը և վիճակը, այս կամրջակն առաջանում է պահ-

պանված կակղանի մակերեսին, նաև գնահատվում է արմատախողովակի 

լայնությունը: Արմատախողովակի լայնությունը համեմատվում է հակառակ 

կողմի նույն ատամի արմատախողովակի լայնության հետ: Արմատախողովակի 

լայնացումը, նրա պետրիֆիկացիան,  ներքին ռեզորբցիան քրոնիկական 

բորբոքման զարգացման ակնհայտ նշան են: Այս բոլոր դեպքերում  կակղանը 

հեռացվում է:  
 

7.3.Կակղանի վիտալ էքստիրպացիա 
  

Կակղանի վիտալ էքստիրպացիան կակղանի ամբողջական հեռացումն է 

անզգայացմամբ, առանց նախնական մեռուկացման: Մեթոդը ցուցված է բոլոր 

տեսակի պուլպիտների բուժման դեպքում, որպես նաև անհաջող պահպանո-

ղական բուժման դեպքում: 

Այս մեթոդի օգտագործման սահմանափակումներն են ալերգիկ ռեակ-

ցիաները անզգայացնող նյութերի նկատմամբ, հիվանդի վախը անզգայացման 

հանդեպ, ատամների անատոմիական առանձնահատկությունները, որոնք 

հնարավորություն չեն տալիս կատարելու լիարժեք էքստիրպացիա: 

Փուլերը՝ 

1. անզգայացումը 

2. կարիեսային խոռոչի մշակումը, ինֆեկցված դենտինի ամբողջական 

հեռացումը, 

3. ատամի խոռոչի բացումը, 

4. պսակային կակղանի հեռացումը սուր արտաքերիչով կամ գչիրով, 

5. արմատային կակղանի հեռացումը պուլպէքստրակտորով, 

6. արմատախողովակի երկարությունը որոշելը, 

7. արմատախողովակի դեղորայքային և մեխանիկական մշակումը, 

8. արմատախողովակի լվացումը և չորացումը, 

9. արմատախոողովակի լցավորումը 

10. կարիեսային խոռոչի լցավորումը: 
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Կարելի է կատարել ինչպես մեկ այցելությամբ, այնպես էլ երկու. առաջին 

այցի ժամանակ կատարվում է էնդոդոնտիկ բուժում, երկրորդի ժամանակ 

դրվում է մշտական ատամնալիցք: 

Արմատախողովակների գործիքային և դեղորայքային մշակումը 

Արմատախողովակների գործիքային և դեղորայքային մշակումը կա-

տարվում է անկախ արմատախողովակի լայնության սկզբնական տվյալներից և 

անկախ ախտորոշումից, որի հիման վրա կատարվում է էնդոդոնտիկ բուժում:  

Գործնական էնդոդոնտիայում այս փուլը հաճախ կոչվում է արմատախո-

ղովակների լայնացում:  

Արմատախողովակների գործիքադեղորայքային մշակման խնդիրները` 

1) արմատախողովակի մաքրում կակղանի և նրա քայքայված մնացորդ-

ներից, ախտահարված (ինֆեկցված) դենտինից, մանրէներից և այլն, 

2) արմատախողովակի լայնացում և լցավորման համար նրան հարմար 

տեսակի հաղորդում, 

3) արմատախողովակի պատերի մաքրում` լցանյութի ամուր հպումը 

ապահովելու համար:  

Արմատախողովակների գործիքադեղորայքային մշակման կանոնները.  

1. Արմատախողովակների մեխանիկական մշակումը կատարվում է 

էնդոդոնտիկ ֆայլերով: Անհրաժեշտ է ունենալ որակյալ էնդոդոնտիկ գործիք-

ների ամբողջական հավաքածու: Գործիքներն օգտագործվում են՝ խստորեն 

պահպանելով դրանց հերթականությունը, որը նախատեսված է արմատախո-

ղովակների լայնացման ընտրված եղանակով:   

2. Արմատախողովակների մեխանիկական մշակումից առաջ անհրա-

ժեշտ է որոշել աշխատանքային երկարությունը:   

3. Մեխանիկական մշակման ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել արմա-

տախողովակների քիմիական լայնացման համար նախատեսված միջոցներ, 

առաջին հերթին` գելեր-էնդոլյուբրիկանտներ:  Հաջորդաբար արմատախողո-

վակներն  անհրաժեշտ է լվանալ հականեխիչների լուծույթներով:  

4. Գործիքային մշակման ընթացքում արմատախողովակը պետք է իր 

սկզբնական լայնությունից լայնացվի նվազագույնը երկու համար ավելի:  

5. Արմատախողովակի ապիկալ հատվածը պետք է լայնացվի նվազա-

գույնը մինչև №25 համարը, հակառակ դեպքում չի հաջողվի կատարել 

արմատախողովակի որակյալ մշակում, լվացում և լցավորում: Ֆայլը, որով 
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ավարտվում է արմատախողովակի ապիկալ հատվածի մշակումը աշխատան-

քային երկարության չափով, կոչվում է հիմնական կամ մաստեր-ֆայլ (Master 

file): 

6. Արմատախողովակի բավարար մեխանիկական մշակման հիմնական 

չափանիշն է ամուր դենտինի շոշափելիքային զգացողությունը և սպիտակ 

դենտինային խարտուկների առկայությունը:   

7. Արմատախողովակը մեխանիկական մշակմամբ  պետք է ստանա 

կոնաձև տեսք` ելանցքի շրջանում ձագարանման լայնացումով: Ֆիզիոլոգիա-

կան գագաթի շրջանում անհրաժեշտ է ստեղծել կոնաձև ապիկալ հենք: Ապիկալ 

անցքը պետք է պահպանի իր բնական անատոմիական նեղացումը  (նկ. 89): 

 
Նկ. 89. Արմատախողովակի ձևը՝ ա) գործիքային մշակումից առաջ և բ) հետո 

(սխեմատիկ պատկերը): 
 

Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման (լայնացման) եղա-

նակները բաժանվում են երկու խմբի` գագաթ-պսակային և պսակ - գագաթային:  

Ըստ գագաթ-պսակային եղանակների՝ նախատեսվում է աշխատան-

քային երկարությունը որոշելուց հետո արմատախողովակի մշակում և լայնա-

ցում ապիկալ անցքից դեպի արմատախողովակի ելանցքը, գործիքները այս 

դեպքում օգտագործում են փոքրից մեծ:   

1. Ստանդարտ եղանակ: Նախատեսվում է արմատախողովակի լայնա-

ցումը К-ֆայլերով և ընդգրկում է մի քանի փուլ.  

Առաջին փուլ. արմատախողովակի անցում և աշխատանքային երկա-

րության որոշում: Արմատախողովակը անցնում են մինչև ֆիզիոլոգիական 

գագաթային անցքը բարակ К-ռիմերով կամ К-ֆայլով (նկ. 90,ա): Որոշվում է 

աշխատանքային երկարությունը և ֆիքսվում բոլոր գործիքների վրա ստո-

պերների միջոցով:  
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Երկրորդ փուլը արմատախողովակի լայնացումն է աշխատանքային 

երկարության չափով: Սկզբում աշխատանքային երկարության չափով արմա-

տախողովակը մշակում են այն համարի К-ֆայլով, որը համապատասխանում է 

արմատախողովակն անցած ռիմերին (տվյալ դեպքում №10 ըստ ISO-ի): К-ֆայլը 

ներմուծում են արմատախողովակ պտտվող շարժումներով («ժամացույցը 

լարելու շարժում»), այնուհետև արմատախողովակը լայնացնում են գործիքի 

քերող շարժումներով (նկ. 90, բ): Երբ К-ֆայլի շարժումները դառնում են ազատ, 

այն դուրս է բերվում արմատախողովակից և ներմուծվում է հաջորդ համարի К-

ֆայլը (№15) (նկ. 90,գ): Այնուհետև արմատախողովակն աշխատանքային 

երկարության չափով հաջորդաբար մշակում են մեծացող չափերի К-ֆայլերով` 

№20, 25, 30 և այլն (նկ. 90, դ-թ): Գործիքային մշակման ընթացքում 

արմատախողովակը պարբերաբար լվանում են հականեխիչների լուծույթներով: 

Արմատախողովակը լայնացնում են նախապես որոշված չափով (տվյալ 

դեպքում մինչև №40 ըստ ISO-ի), բայց ոչ պակաս, քան №25: 

Այս եղանակի կիրառումը ցուցված է կլոր հատումով նեղ արմատա-

խողովակները մշակելու դեպքում, ինչպես նաև բարակ արմատներում, երբ 

արմատախողովակների չափից ավելի լայնացումը կարող է հանգեցնել 

թափածակման կամ արմատի ճաքի 

(օրինակ՝ ստորին մեծ աղորիքների 

մեդիալ արմատները): Մեծ թեքու-

թյուն ունեցող կամ բարդ կառուց-

վածքով արմատախողովակները 

մշակելու համար այս եղանակը քիչ է 

պիտանի:  

2. «Step Back» եղանակը («քայլ 

հետ») (նկ. 91) արմատախողովակ-

ների գործիքային մշակման հեշտ, 

ունիվերսալ և արդյունավետ եղա-

նակներից մեկն է: «Step Back» եղանա-

կով աշխատելու համար անհրաժեշտ 

է ունենալ К-ֆայլերի հավաքածու և 

արմատախողովակների ելանցքները 

Նկ. 90. Արմատախողովակը լայնացնելու 

ստանդարտ եղանակ (արմատախողովակի

սկզբնական երկարությունը №10 ըստ ISO-

ի, աշխատանքային երկարությունը 21մմ) 

(սխեմատիկ պատկերը): 
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լայնացնող գործիքներ (օրինակ՝ Gates Glidden): 

«Step Back» եղանակը ներառում է մի քանի փուլ.  

Առաջին փուլ. Արմատախողովակի անցում և աշխատանքային երկա-

րության որոշում: Արմատախողովակը անցնում են բարակ К-ռիմերով կամ К-

ֆայլով: Որոշվում է աշխատանքային երկարությունը և ստոպերների միջոցով 

ֆիքսվում բոլոր գործիքների վրա:  

Երկրորդ փուլ. ապիկալ հենքի ձևավորում: Այս փուլի նպատակն է 

ֆիզիոլոգիական գագաթի շրջանում ստեղծել հենք, որը լցավորման ընթացքում 

պետք է խոչընդոտի գուտապերչե գամերի և էնդոհերմետիկի թափանցումը 

գագաթային անցքից դուրս:   

Այս փուլը սկսում են այն չափի К-ֆայլով, որը համապատասխանում է 

մինչև գագաթ անցած գործիքի չափին (տվյալ դեպքում №10 ըստ ISO-ի) (նկ. 

91,ա): Պտտող շարժումներով К-ֆայլը ներմուծում են արմատախողովակ 

աշխատանքային երկարության չափով, իսկ հետո վեր ու վար քերող շարժում-

ներով արմատախողովակը մշակում են  աշխատանքային երկարության չափով:  

Երբ К-ֆայլի շարժումները դառնում են ազատ, այն դուրս է բերվում 

արմատախողովակից և ներմուծվում է հաջորդ համարի К-ֆայլը (№15), և 

արմատախողովակը նույն կերպով մշակվում է աշխատանքային երկարության 

չափով (նկ. 91,բ): Հետո նորից վերադառնում են նախորդ համարին (10, 15, 10, 20, 

15, 25, 20)` գագաթային անցքի շրջանից դենտինային խարտուկները հեռացնելու 

նպատակով: Այսպիսով, հաջորդաբար մեծացնելով գործիքների լայնությունը՝ 

արմատախողովակի ապիկալ հատվածը մինչև ֆիզիոլոգիական գագաթ 

լայնացնում են սկզբնական գործիքի չափից երեք-չորս համար ավելի, բայց ոչ 

պակաս, քան №25 ըստ ISO: (նկ. 91, գ-զ): Գործիքային մշակման ընթացքում 

արմատախողովակը պարբերաբար լվանում են հականեխիչների լուծույթներով:  

Այսպիսի մշակման արդյունքում արմատախողովակի գագաթային 

հատվածը ստանում է կոնաձև տեսք` համապատասխան 2% ստանդարտ 

էնդոդոնտիկ գործիքի տեսակին, իսկ ֆիզիոլոգիական ապիկալ անցքի շրջանում 

ձևավորվում է ապիկալ հենք:   

Այն ֆայլը, որով ավարտվում է արմատախողովակի ապիկալ հատվածի 

մշակումը աշխատանքային երկարության չափով կոչվում է հիմնական կամ 

մաստեր-ֆայլ (Master file): 
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Երրորդ փուլ. արմատախողովակի գագաթային 1/3-ի գործիքային 

մշակում: Այս փուլի նպատակն է արմատախողովակին հաղորդել կոնաձև 

տեսք: Գործիքների օգտագործման հաջորդականությունը ներկայացված է նկար 

91-ում (է-լ): Արմատախողովակի լայնացումը շարունակում են մաստեր-ֆայլի 

չափից մեկ համար մեծ К-ֆայլով (տվյալ դեպքում №30 ըստ ISO-ի): Այն ներհրում 

են աշխատանքային երկարության չափից 1մմ քիչ, այնուհետև վեր ու վար քերող 

շարժումներով մշակում են արմատախողովակի պատերը (նկ. 91,է): Հետո մաս-

տեր-ֆայլով (տվյալ դեպքում №25) արմատախողովակը անցնում են աշխա-

տանքային երկարության չափով՝ գագաթային հատվածը մաքրելով դենտինային 

խարտուկներից  (նկ. 91, ը): 

Հաջորդ համարի ֆայլը (№35) ներհրում են աշխատանքային երկարու-

թյան չափից 2մմ պակաս (նկ. 91,թ), այնուհետև նորից վերադառնում են 

մաստեր-ֆայլին, որով անցնում են ամբողջ աշխատանքային երկարությամբ (նկ. 

91, ժ): Հաջորդ համարի ֆայլով (№40) արմատախողովակը մշակվում է 

աշխատանքային երկարության չափից 3մմ պակաս (նկ. 91, ի), իսկ հետո նորից 

մաստեր-ֆայլով անցնում են աշխատանքային երկարությամբ (նկ. 91, լ): 

Այս փուլի ընթացքում արմատախողովակը նույնպես պարբերաբար 

լվանում են հականեխիչների լուծույթներով:  

Չորրորդ փուլ՝ արմատախողովակի միջին և ելանցքային հատվածի 

ձևավորում: Այս փուլի նպատակը արմատախողովակի ելանցքային հատվածին 

ձագարանման տեսք հաղորդելն է ` հեշտացնելով հետագա դեղորայքային 

մշակումը և լցավորումը:   

Այս փուլը խորհուրդ է տրվում կատարել «Gates Glidden» (GGD) տեսակի 

գործիքներով՝ հաջորդաբար մեծացնելով նրանց չափերը` №1  №2  №3 և այլն 

(նկ. 91, խ-կ):  

Վերջացնում են չորրորդ փուլը, օգտագործելով մաստեր-ֆայլ (նկ. 91,հ): 

Արմատախողովակը լվանում են հականեխիչի լուծույթով:   

Հինգերրորդ փուլ՝ արմատախողովակի պատերի վերջնական հարթե-

ցում:  

Այս փուլի ընթացքում Н-ֆայլի քերող շարժումներով կատարում են 

արմատախողովակի վերջնական մեխանիկական մշակում ամբողջ երկարու-

թյան չափով: Н-ֆայլը ընտրում են մաստեր-ֆայլի չափից մեկ համարով փոքր 
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(նկ. 91, ձ): Վերջում արմատախողովակը առատ լվանում են հականե-խիչների 

լուծույթներով:  

 

 
Նկ. 91. Արմատախողովակի լայնացման «Step Back» եղանակը (արմատախողովակի 

սկզբնական լայնությունը՝ №10 ըստ ISO, աշխատանքային երկարությունը 21մմ) 

(սխեմատիկ պատկեր): 

Եղանակի թերություններն ու հավանական բարդություններն են` 

 1. վարակված հյուսվածքների ներհրում դեպի պերիօդոնտ, 

 2. դենտինային խարտուկներով ապիկալ անցքի խցանում, 

 3. աստիճանների առաջացում արմատախողովակում, 

 4. արմատախողովակի աշխատանքային երկարության անվերահսկելի 

կարճացում, 

 5. գործիքների խցանում և կոտրում: 

Պսակ-գագաթային եղանակները նախատեսում են արմատախողովակի 

լայնացում ելանցքից դեպի գագաթային անցք՝ օգտագործելով գործիքները մեծից 

փոքր հաջորդականությամբ: Սկզբում լայնացնում են արմատախողովակի 

ելանցքային մասը և միջին հատվածը, այնուհետև որոշում են աշխատանքային 

երկարությունը, որից հետո էլ մշակում են ապիկալ հատվածը և ստեղծում 

ապիկալ հենք:   

Պսակ-գագաթային եղանակների օգտագործման ցուցումներն են`  

● բավականաչափ վարակված արմատախողովակների մշակում, 

որպեսզի կանխվի վարակված հյուսվածքների ներհրումը դեպի պերիօդոնտ, 

● ծայրակալով աշխատելու համար նախատեսված նիկել-տիտանյին 

գործիքներ (պրոֆայլեր, GT-ֆայլեր, պրոտեյպերներ և այլն) կիրառելու դեպքում, 
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● արմատախողովակների ապալցավորման դեպքում:  

Պսակ-գագաթային եղանակների առավելություններն են.  

1.  Լավ մուտք է ապահովվում դեպի արմատախողովակի գագաթային 

հատված:  

2. Նվազում է շուրջգագաթային հյուսվածքների վարակման հավանակա-

նությունը:  

3.  Հեշտանում է արմատախողովակի դեղորայքային մշակումը:  

4. Նվազում է գործիքի խցանման ռիսկը արմատախողովակի գագաթային 

հատվածում:  

5. Նվազում է փափուկ հյուսվածքներով և դենտինային խարտուկներով  

արմատախողովակի գագաթային հատվածի խցանման հավանականությունը:  

6. Նվազում է արմատախողովակի աշխատանքային երկարության 

անվերահսկելի կարճացման  հավանականությունը:  

7. Պահպանվում է արմատախողովակի անատոմիական տեսքը:  

Պսակ-գագաթային եղանակների թերություններն են.  

1. Աշխատանքի սկզբում չկա հնարավորություն որոշելու աշխատան-

քային երկարությունը:  

2. Ավելի շատ ժամանակ է ծախսվում, քան գագաթ-պսակային 

մեթոդների դեպքում:  

Ըստ «Crown Down» եղանակի («պսակից ցած»)՝ արմատախողովակը 

մշակվում է ելանցքից դեպի գագաթ` հաջորդաբար փոխելով գործիքները մեծից 

փոքր չափերի (նկ. 92): Այս դեպքում հարպատային դենտինը հեռացվում է 

գործիքի միայն գագաթային հատվածով, որը լավացնում է շոշափելիքային 

վերահսկողությունը և նվազեցնում գործիքի խցանման և կոտրվելու ռիսկը:  

Առաջին փուլ՝ արմատախողովակի մեջ 16մմ խորությամբ №35 К–ֆայլի 

ներմուծում:  Սկզբում արմատախողովակի մեջ 16մմ խորությամբ փորձում են 

ներհրել №35 К–ֆայլ (նկ. 92,ա): Եթե դա չի հաջողվում, ապա արմատախո-

ղովակը 16մմ խորությամբ լայնացնում են ավելի բարակ К-ֆայլերով, մինչև որ 

№35 К–ֆայլը ազատ ներհրվի այդ խորությամբ (նկ. 92, բ-զ): 

Այն դեպքում, երբ №35 К–ֆայլը միանգամից է հաջողվում ներհրել 16մմ 

խորությամբ, կատարում են արմատախողովակի այդ հատվածի մեխանիկական 

մշակում:   
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Երկրորդ փուլ՝ «ժամանակավոր աշխատանքային երկարության» որո-

շում: Արմատախողովակի մեջ տեղադրում են К-ֆայլ` մոտավորապես 3մմ 

ֆիզիոլոգիական գագաթ  չհասած, և կատարում են «չափողական» ռենտգենո-

գրամա: Այսպիսի ռենտգեն պատկերի հիման վրա հաշվարկած ցուցանիշը 

կոչվում է «ժամանակավոր աշխատանքային երկարությունը»: «ժամանակավոր 

աշխատանքային երկարություն» որոշելու համար կարելի է օգտագործել նաև 

ախտորոշիչ ռենտգենոգրամմա:  

Երրորդ փուլ՝ արմատախողովակի գագաթային հատվածի անցում 

«ժամանակավոր աշխատանքային երկարության» չափով:   

Այս փուլը սկսում են՝ ներմուծելով №35 К-ֆայլ մինչև դիմադրողության 

զգացողությունը, երկու անգամ պտտում ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և 

արմատախողովակից դուրս բերում (նկ. 92, է):  Այնուհետև նույն գործողությունը 

կատարում են №30 К-ֆայլով (նկ. 92, ը), իսկ հետո №25, №20 К-ֆայլերով և այլն, 

մինչև «ժամանակավոր աշխատանքային երկարության» հասնելը (տվյալ 

դեպքում մինչև №25) (նկ. 92, թ): 

Չորրորդ փուլ՝ «վերջնական աշխատանքային երկարության» որոշում: 

Արմատախողովակի մեջ «ժամանակավոր աշխատանքային երկարության» 

չափով տեղադրված էնդոդոնտիկ գործիքով կատարում են «չափողական» 

ռենտգենոգրամա: Որոշում են «վերջնական աշխատանքային երկարությունը»:   

Հինգերրորդ փուլ՝ արմատախողովակի լայնացում: Այս փուլը սկսում են՝ 

արմատախողովակ ներմուծելով №40 К-ֆայլ մինչև դիմադրողության զգացողու-

թյունը: Ֆայլը երկու անգամ պտտում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և 

արմատախողովակից դուրս բերում (նկ. 92, ժ):  

Այնուհետև նույն գործողությունը կատարում են №35 К-ֆայլով (նկ. 92, ի), 

իսկ հետո №25, №20, №15 К-ֆայլերով և այլն, մինչև «վերջնական աշխատան-

քային երկարության» հասնելը [տվյալ դեպքում մինչև №30 (նկ. 92, լ)]: 

Հետո նորից սկսվում է պսակային հատվածի լայնացումը №45 К-ֆայլով 

(նկ. 92,խ-կ) մինչև գագաթ՝ կրկնելով վերը նշված գործողությունները, հետո 

վերադառնում են №50 К-ֆայլին (նկ. 92, հ-ղ) և այսպես շարունակ:   

Արմատախողովակի մեխանիկական մշակումը շարունակում են այն-

քան, մինչև նրա գագաթային հատվածը լայնանա մինչև բժշկին ցանկալի տրա-

մագիծը, սակայն №25 չափից ոչ պակաս (տվյալ դեպքում մինչև №40 (նկ. 92. ղ): 
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Նկ. 92. Արմատախողովակի լայնացման «Crown Down» պսակ-գագաթային եղանակը 

(աշխատանքային երկարությունը 21մմ է): 

«Crown Down» եղանակի կիրառումը հնարավորություն է տալիս պահ-

պանելու արմատախողովակի սկզբնական տեսակը և ուղղությունը, սակայն այս 

եղանակը շատ աշխատատար է: Այդ պատճառով առավել հաճախ այն օգտա-

գործում են ծայրակալով աշխատելու համար նախատեսված նիկել-տիտանային 

ֆայլեր (պրոֆայլեր, GT-ֆայլեր, պրոտեյպերներ և այլն) կիրառելու դեպքում (նկ. 

93): 

Նկ. 93. Պրոֆայլ:  

 

 

Այս դեպքում արմատախողովակի ելանցքային հատվածը լայնացնում են 

բարձր կոնության ֆայլերով, իսկ որքան մոտենում են արմատի գագաթին, 

այնքան ֆայլերի կոնությունը փոքրացնում են (նկ. 94.): 
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 Էնդոդոնտիկ բուժման այս փուլն ավարտում են արմատախողովակների 

լվացումով` սկզբում՝ հականեխիչների 

լուծույթներով, իսկ հետո՝ թորած ջրով, 

որից հետո արմատախողովակը չորաց-

նում են:  

Ներկայումս այս եղանակը ամե-

նաօպտիմալ բուժման եղանակն է, որը 

ճիշտ իրականացնելու դեպքում  մինչև 

95%  բուժման դրական արդյունք ունի: 

Բայց նույնիսկ բոլոր կանոնները կիրա-

ռելու դեպքում հնարավոր են բար-

դություններ, այդ պատճառով բուժումից 

6, 12 ամիս հետո, անհրաժեշտության 

դեպքում նաև հետագայում տարին 1 

անգամ պետք է անցկացնել ստուգիչ 

զննումներ /ռենտգեն հետազոտություն/:  
 

 

7. 4. Կակղանի դեվիտալ էքստիրպացիա 
 

Կակղանի դեվիտալ էքստիրպացիան կակղանի ամբողջական հեռա-

ցումն է նրա նախնական մեռուկացումից հետո: Ցուցումներն են բոլոր այն 

դեպքերը, երբ հնարավոր չէ անցկացնել վիտալ մեթոդներից որևէ մեկը /ալեր-

գիա, վախ, վատ անզգայացում/: 

 Կակղանը մեռուկացնելու համար օգտագործում են մկնդեղային անհիդ-

րիդի և պարաֆորմալդեհիդի պրեպարատներ:  

 Մկնդեղային անհիդրիդը այս նպատակով օգտագործելու համար առա-

ջինն առաջարկել է Սպուները 1836թ.: Մկնդեղային թթուն ուժեղ ցիտոպլազ-

մատիկ թույն է, որը, ազդելով բջիջում ընթացող թթվածնային հիդրոլիզի /շնչա-

ռական ցիկլ/ ֆերմենտների վրա, խախտում է այն, և հյուսվածքում կուտակվում 

են թթուներ, որոնք առաջացնում են ացիդոզ, որի հետևանքով և կակղանը մեռու-

կանում է: Այդ պատճառով բավական է նույնիսկ չնչին քանակ՝ 0,0006-0,0008 

գրամ: 

Նկ. 94. Արմատախողովակի լայնացման

սկզբունքը՝ ըստ  «Crown Down» 

եղանակի` ծայրակալով աշխատելու 

համար նախատեսված նիկել-

տիտանային ֆայլերով: 
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 Այժմ այդ նպատակով օգտագործում են հատուկ պատրաստված մկնդե-

ղային մածուկներ, որոնց բաղադրության մեջ, բացի մկնդեղային թթվից, կան 

հականեխիչներ /թիմոլ, էվգենոլ/, ցավազրկողներ /կոկաին, անէսթեզին/ և 

դաբաղող նյութեր: Դրա դեղատոմսն է` 

 Rp.: Acidi arsenicosi 3,0 

Thymoli 

Cocaini hydrochloridi ana 0,5 

M.f.p. 

D.S. կակղանը մեռուկացնելու համար 

Այս մածուկը դրվում է կակղանի եղջյուրի վրա /մեկարմատանիների 

դեպքում՝ 24 ժամով, իսկ բազմարմատանիների դեպքում՝ 48 ժամով/ ամենա-

փոքր գնդաձև գչիրի չափով: Վրայից դրվում է էվգենոլով թրջած և քամած բամ-

բակե գնդիկ, իսկ խոռոչը ժամանակավոր փակվում է արհեստական դենտինով 

/ԴԵՆՏԻՆ-մածուկ խորհուրդ չի տրվում, քանի որ այն ուշ է կարծրանում և չի 

ապահովի անհրաժեշտ մեկուսացումը, որի հետևանքով մկնդեղային մածուկը 

կարող է թափանցել դուրս և ազդել լնդի և լորձաթաղանաթի վրա` առաջացնելով 

նեկրոզ: 

 Հաճախ երկարատև ազդեցության նպատակով /երբ հնարավոր չէ 

հիվանդի այցելությունը կարճ ժամկետներում/ կարիք է լինում օգտագործել այլ 

մեռուկացնող մածուկներ, որոնք պարունակում են պարաֆորմալդեհիդ, որը 

մարմնի ջերմաստիճանում դեպոլիմերիզացվում է՝ անջատելով ֆորմալդեհիդի 

մոլեկուլներ, որն էլ հանգեցնում է կակղանի ջրազրկման և մումիֆիկացիայի: 

Դրա դեղատոմսն է՝ 

 Rp.: Paraformaldehidi 9,0 

Anaesthesini1,0 

Eugenoli q.s. 

M.f.p. 

D.S. կակղանը մեռուկացնելու համար 

 Պարաֆորմալդեհիդի մածուկները տեղադրվում են 1-2 շաբաթով: 

 Այս մեթոդով բուժումը կատարվում է երկու այցելությամբ: 

Առաջին այցելություն. 
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1. Կարիեսային խոռոչում նախնական նեկրեկտոմիա են կատարում արտա-

քերիչով և բացում կակղանի եղջյուրը /զոնդով կամ փոքր գչիրով/: Ցավո-

տությունը նվազեցնելու համար խոռոչի մեջ կարճ դեպքումով կարելի է 

տեղադրել անէսթետիկով թրջած բամբակ: 

2. Կակղանի բացված եղջյուրի վրա մեռուկացնող մածուկ են տեղադրում և այն 

ծածկում էվգենոլով թրջած բամբակով: 

3. Խոռոչը ժամանակավոր փակում են արհեստական դենտինով: Հիվանդին 

պետք է զգուշացնել, որ նշանակած օրվանից այցելությունը ուշացնել չի 

կարելի, քանի որ կարող է զարգանալ բարդություն՝ մկնդեղային պերիօդոն-

տիտ, որի բուժումը շատ դժվար է: 

Մկնդեղը դնելուց հետո հնարավոր է ցավերի ուժգնացում առաջին 2 

ժամում, որի մասին անպայման զգուշացնում են հիվանդին:  

Երկրորդ այցելություն. 

1. Ժամանակավոր լցանյութը հեռացնում են և խոռոչը վերջնական մշակում և 

ձևավորում: 

2. Ատամի խոռոչը բացում են և պսակային կակղանը հեռացնում: 

3. Հեռացնում են արմատային կակղանը:  

4. Որոշում են արմատախողովակի աշխատանքային երկարությունը: 

5. Կատարում են արմատախողովակների դեղորայքային /նաև յոդ պարունա-

կող պրեպարատներով / և մեխանիկական մշակում: 

6. Արմատախողովակը լվանում և չորացնում են: 

7. Արմատախողովակը լցավորում են: 

8. Կատարում են մշտական լցավորում: 
 

7.5. Կակղանի դեվիտալ ամպուտացիա 

 

Կակղանի դեվիտալ ամպուտացիան՝ կակղանի մասնակի հեռացումն է 

նախնական մեռուկացումից հետո: Այս մեթոդը այժմ չի  գործածվում, քանի որ 

այն կիրառելուց հետո հնարավոր են բազմաթիվ բարդություններ /պերիօդոն-

տիտներ, ատամի գույնի փոփոխություն և այլն/:  

Ցուցումներ են՝ 

 - արմատախողովակների բացարձակ անանցանելիությունը,  

 - հիվանդի ընդհանուր ծանր վիճակը, երբ նա  այլ հիվանդանոցում է, 
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 -երրորդ մեծ աղորիքները բուժելու ժամանակ էնդոդոնտիկ միջամտութ-

յան անհնարինությունը: 

Փուլերը. 

Առաջին այցելություն. 

1. Կատարվում է կարիեսային խոռոչի նախնական նեկրեկտոմիա արտաքե-

րիչով, և բացում են կակղանի եղջյուրը /զոնդով կամ փոքր գչիրով/: Ցավոտու-

թյունը նվազեցնելու համար խոռոչի մեջ կարճ ժամանակով կարելի է 

տեղադրել անէսթետիկով թրջած բամբակ: 

2. Կակղանի բացված եղջյուրի վրա դնում են մեռուկացնող մածուկ և այն 

ծածկում էվգենոլով թրջած բամբակով: 

3. Խոռոչը ժամանակավոր փակում են արհեստական դենտինով:  

Երկրորդ այցելություն. 

1. Ժամանակավոր լցանյութը հեռացնում են և խոռոչը վերջնական մշակում ու 

ձևավորում: 

2. Ատամի խոռոչը բացում են և պսակային կակղանը հեռացնում: 

3. Կատարվում է արմատախողովակի կակղանի մումիֆիկացիա ռեզորցին-

ֆորմալինային մեթոդով: 

4. Կատարվում է մշտական լցավորում: 
 

7.6. Համակցված մեթոդ 
 

 Համակցված մեթոդը դեվիտալ ամպուտացիայի տարատեսակ է և ունի 

նույն ցուցումները, օգտագործվում է բազմարմատանի ատամները բուժելու 

դեպքում, երբ արմատախողովակներից մեկը կամ երկուսը լավ անցանելի են, 

իսկ մնացածը` անանցանելի /օրինակ՝ ստորին աղորիքներում դիստալն անցա-

նելի է, մեդիալներն անանցանելի են, վերին աղորիքներում քմայինն անցանելի 

է, թշայիններն անանցանելի են/: Մեռուկացումից հետո անցանելի արմատախո-

ղովակներում կատարում են էքստիրպացիա և լցավորում լցանյութով և գու-

տապերչով, իսկ մյուսներում կատարում են մումիֆիկացում, հետո՝ ելանցքի 

փակում ռեզորցին-ֆորմալինի հիման վրա պատրաստված մածուկով: Ատամը 

վերջնական լցավորվում է:  

Պետք է նշել, որ արդի ատամնաբուժության մեջ «անանցանելի արմատա-

խողովակ» հասկացողություն գրեթե չկա, քանի որ այժմյան էնդոդոնտիկ 
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գործիքները և քիմիական լայնացման համար նյութերը հնարավորություն են 

տալիս անցնելու և լայնացնելու ամեն, նույնիսկ նեղ և օբլիտերացված արմա-

տախողովակ:  
 

7.7. Արմատախողովակների լցավորման եղանակները 
  

Արմատախողովակների լցավորումը կարող է լինել ժամանակավոր և 

մշտական: 

Ժամանակավոր լցավորումը բուժելու նպատակով կատարում են 

չկարծրացող մածուկներով:  

Արմատախողովակների մշտական լցավորումը  էնդոդոնտիկ բուժման 

վերջին փուլն է: Այն կատարում են կարծրացող էնդոհերմետիկներով և առաջ-

նային կարծր նյութերով:  

Արմատալիցքը պետք է՝   

● լցավորի ցանկացած տեսակի արմատախողովակ՝ չհասնելով 1-1,5մմ մինչև 

ռենտգենաբանական գագաթին, 

● արմատախողովակի ամբողջ երկայնքով ամուր հպվի նրա պատերին` 

ապահովելով լցանյութ-ատամի հյուսվածքներ սահմանի հերմետիկությունը, 

● ֆիզիոլոգիական գագաթի մակարդակով հերմետիկ փակի գագաթային անցքը, 

● լինի հոմոգեն, չունենա ծակոտիներ և արատներ; 

● լինի ռենտգենկոնտրաստ, 

● լինի մանրէազերծված, 

● ժամանակի ընթացքում չլուծվի արմատախողովակի մեջ:  

Արմատախողովակների դեղորայքա-գործիքային մշակման և լցավոր-

ման որակի օբյեկտիվ հաստատումը  վերահսկիչ ռենտգենոգրաման է, որի 

միջոցով ստուգում են արմատախողովակների լայնացման աստիճանը, լցավոր-

ման որակը, լցանյութի հպման խտությունը արմատախողովակի պատերին, 

օդային բշտիկների բացակայությունը լցանյութի հաստաշերտի մեջ և այլն: 
   

1. Արմատախողովակների լցավորում մածուկներով 
 

Այս մեթոդի առավելություններն են կատարման դյուրինությունը և 

էժանությունը: Այս մեթոդն ունի մի շարք բացասական կողմեր. մածուկը լավ չի 

հերմետիզացնում արմատախողովակը, ժամանակի ընթացքում փոքրանում է 

ծավալով և ներծծվում է հյուսվածքային հեղուկում:  
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Մեթոդը հիմնականում կիրառվում է չկարծրացող բուժիչ մածուկներով 

արմատախողովակների ժամանակավոր լցավորման համար: Մշտական լցա-

վորման դեպքում այն օգտագործվում է ֆոսֆատ-ցեմենտի, ռեզորցին-ֆորմա-

լինային մածուկի, երբեմն նաև ցինկօքսիդէվգենոլային մածուկների հիման վրա 

էնդոհերմետիկներ կիրառելու դեպքում: Լցավորման առավելագույն արդյունա-

վետության համար մածուկը պետք է ունենա թանձր թթվասերի կազմություն:   

Մածուկով լցավորումը կարելի է կատարել «ձեռքի» եղանակով և 

արմատալցիչով:  
 

ա) Արմատախողովակի մածուկով լցավորման «ձեռքի» եղանակ (նկ. 95). 

1. Արմատախողովակի պատերին թղթե գամի միջոցով քսում են այն 

հեղուկը, որով շաղախել են 

մածուկը (էվգենոլ, ռեզորցին-

ֆորմալինային հեղուկ և այլն) (նկ. 

95,ա): 

2. К-ֆայլով, К-ռիմերով կամ 

արմատային ասեղով մածուկը քիչ 

քանակությամբ ներհրում են մինչև 

արմատախողովակի գագաթ (նկ. 

95,բ): 

3. Մածուկը 

արմատախողովակում խտացնում 

են էնդոդոնտիկ գործիքի 

աշխատանքային հատվածին 

փաթաթված բամբակե խծուծի 

միջոցով (նկ. 95,գ): 

4. Մածուկի հաջորդ 

չափաբաժինը արմատախողովակ 

են ներհրում ավելի քիչ խորության 

վրա (նկ. 95,դ): 

5. Մածուկը խտացնում են բամբակե խծուծով էնդոդոնտիկ գործիքով, 

որը նույնպես ներհրում են ավելի քիչ խորությամբ (նկ. 95,ե): 

Նկ. 95. Արմատախողովակի մածուկով 

լցավորման «ձեռքի» եղանակ: 
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6. Նվազեցնելով մածուկի հաջորդ չափաբաժինների և գործիքի 

ներհրման խորությունը՝ լցավորումը շարունակում են մինչև 

արմատախողովակի ամբողջական օբտուրացիան:  

7. Արմատախողովակի ելանցքի շրջանում կուտակված մածուկի 

ավելցուկը բամբակե գնդիկով ներհրում են արմատախողովակի մեջ  (նկ. 95,զ): 

8. Կատարում են լցավորման որակի ռենտգենաբանական վերահսկում:  

բ) Արմատախողովակի մածուկով լցավորում արմատալցիչով  (նկ. 96). 

1. Արմատալցիչը մաստեր-ֆայլից մեկ համար փոքր են ընտրում:  

2. Արմատալցիչն ամրացնում են ծայրակալին և ստոպերի միջոցով ֆիքսում 

աշխատանքային երկարությունը: Արմատալցիչի աշխատանքային հատվածը 

ընկղմում են լցանյութի մեջ այնպես, որ նյութի որոշակի քանակություն պահ-

պանվի պարույրի վրա (նկ. 96, ա): 

3. Արմատալցիչը տեղադրում են արմատախողովակում աշխատանքային 

երկարության չափով՝ հետևելով, որ նրա շարժումները ազատ լինեն, առանց 

խցանումների: Միացնում են բորմեքենան ցածր արագությամբ (100-120պ/ր)` 2-

3 վայրկյան, որից հետո, առանց պտույտները դադարեցնելու, արմատալցիչը 

դանդաղ դուրս են բերում արմատախողովակից (նկ. 96, բ): 

4. Արմատալցիչը նորից ընկղմում են լցանյութի մեջ և մածուկի երկրորդ 

չափաբաժինը ներմուծում են արմատախողովակի միջին հատված, այսինքն՝ 

աշխատանքային երկարության 2/3-ի չափով և լցավորում (նկ. 96, գ): 

5. Միջամտությունը կրկնում են`  արմատալցիչը մտցնելով աշխատանքային 

երկարության 1/3-ի չափով (նկ. 96, դ): 

6. Արմատախողովակի ելանցքի շրջանում կուտակված մածուկի ավելցուկը 

ներհրում են արմատախողովակ բամբակե գնդիկով (նկ. 96, ե): 

7. Կատարում են լցավորման որակի ռենտգենաբանական վերահսկում:  

Այն դեպքում, երբ գագաթային անցքը լայն է կամ այն լայնացվել է 

գործիքային մշակման ընթացքում, մածուկի առաջին չափաբաժինը ներմուծում 

և խտացնում են «ձեռքի» եղանակով և միայն դրանից հետո օգտագործում են 

արմատալցիչ: Հակառակ դեպքում, երբ գագաթային լայն անցքով արմատախո-

ղովակում օգտագործում են արմատալցիչ, մեծանում է դեպի շուրջգագաթային 

հյուսվածքներ էնդոհերմետիկի դուրսմղման ռիսկը և բարդությունների զար-

գացման հավանականությունը (հետլիցքային ցավեր, ստորատամնաբնային 

նյարդի վնասվածքային նևրիտ և այլն): 
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1.Արմատախողովակների 

լցավորումը առաջնային կարծր 

նյութերով 

 

Առաջնային կարծր նյու-

թերի օգտագործման պարտա-

դիր պայմանն է նրանց օգտա-

գործումը էնդոհերմետիկների 

(սիլերների) հետ միասին: 

Դրանով ապահովվում է գագա-

թային անցքի հերմետիկ փա-

կումը, արմատալիցքի հոմո-

գենությունը, որպես նաև արմա-

տալիցք-ատամի հյուսվածքներ 

սահմանի հերմետիկությունը:  

 

ա) Արմատախողովակների լցավորում մեկ գամի եղանակով 

Արմատախողովակը լցավորելու համար օգտագործում են մեկ գամ և 

որևէ կարծրացող մածուկ: Այս եղանակը նաև կիրառում են ԱԻՑ-ով լցավորելու 

դեպքում` անհրաժեշտության դեպքում ապալցավորումը հեշտացնելու համար: 

Մեկ գամով լցավորելու դեպքում արմատախողովակը պետք է ունենա համա-

չափ կոնաձև տեսք՝ կլոր հատումով:  

Եղանակի դրական կողմերն են կատարման դյուրինությունը, ցածր 

արժեքը, միայն մածուկներով լցավորման համեմատ արմատալիցքի  ավելի 

բարձր հերմետիկությունը:  

Եղանակի բացասական կողմը արմատախողովակի անհուսալի օբտու-

րացիան է, քանի որ գամի և արմատախողովակի պատի միջև տեղակայված 

մածուկի շերտը ժամանակի ընթացքում կարող է ներծծվել:   

Մեկ գամի եղանակով արմատախողովակների լցավորման փուլերը (նկ. 

97). 

1. Գամի ընտրություն և հարմարադրում (նկ. 97, ա): Ընտրում են 

ստանդարտ գուտապերչե գամ` մաստեր-ֆայլի չափով: Աշխատանքային երկա-

րության չափով գամը տեղադրում են արմատախողովակի մեջ, այնպես որ նրա 

Նկ. 96. Արմատախողովակի մածուկով լցավորում

արմատալցիչով: 
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ծայրը գագաթի շրջանում թեթև խցանվի:  Գամի վրա նշում են աշխատանքային 

երկարությունը: Կասկածելի դեպքերում կատարում են գամի դիրքի ռենտգենա-

բանական ստուգում:  

2. Էնդոհերմետիկի ներմուծումը արմատախողովակ (նկ. 97,բ): Մածուկը 

ներմուծում են արմատախողովակի մեջ К-ֆայլով, К-ռիմերով կամ արմա-

տալցիչով մինչև գագաթային անցք: Խորհուրդ չի տրվում արմատախողովակը 

մածուկով խիտ լցավորել. արմատալցիչ օգտագործելու դեպքում բավական է 

մեկ չափաբաժին, իսկ ձեռքի գործիքներով՝ երկու-երեք չափաբաժին:   

3. Արմատախողովակի նախապատրաստումը գամի համար (նկ. 97., գ): 

Այս փուլը հեշտացնում է գամի ներհրումը արմատախողովակի մեջ: Այդ 

նպատակով դեպի գագաթ դանդաղ ներհրում և դանդաղ դուրս են բերում ավելի 

փոքր համարի К-ռիմեր, քան ընտրված գամը:  

4. Գամի ներմուծում արմատախողովակ (նկ. 97, դ): Գամն ընկղմում են 

սիլերի մեջ և տեղադրում արմատախողովակ աշխատանքային երկարության 

չափով: Գամը պետք է շարժել դանդաղ, որ-

պեսզի օդի պղպջակները արմատախողո-

վակից դուրս մղվեն: Նույն նպատակով 

խորհուրդ է տրվում արմատախողովակում 

գամով կատարել մի քանի հետադարձ-

պտուտակային շարժումներ: Արմատախո-

ղովակից դուրս մղված էնդոհերմետիկի 

ավելցուկը հեռացնում են արտաքերիչով 

կամ բամբակե գնդիկով:  

5. Գամի ավելորդ հատվածի հեռա-

ցում (նկ. 97, ե): Գուտապերչե գամի ավելորդ 

հատվածը կտրում են տաքացրած գործի քով:  

6. Կատարվում է լցավորման որակի 

ռենտգենաբանական վերահսկում:  

7. Կարիեսային խոռոչի ժամանակա-

վոր լցավորում: Կարիեսային խոռոչի մշտական լցավորումը նպատա-

կահարմար է հետաձգել 1-3 օրով` մինչև արմատախողովակում մածուկի 

վերջնական կարծրանալը:  
 

բ) Գուտապերչե գամերի կողմնային (լատերալ) կոնդենսացիայի եղանակ 

Նկ. 97. Արմատախողովակների 

լցավորումը մեկ գամի եղանակով:



172 | ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

 
 

Կողմնային (լատերալ) կոնդենսացիայի եղանակը հատկապես ցուցված 

է օվալաձև հատում ունեցող արմատախողովակներում: 

Եղանակը իրականացվում է հետևյալ փուլերով (նկ. 98)՝ 

1. Հիմնական գամի (master point) ընտրությունը  (նկ. 98, ա). 

 Ընտրում են ստանդարտ գուտապերչե գամ` մաստեր-ֆայլի չափով և 

հարմար տեղադրում արմատախողովակի մեջ այնպես, որ 1մմ-ով չհասնի 

ֆիզիոլոգիական գագաթին: Դա անհրաժեշտ է լատերալ կոնդենսացիայի 

ընթացքում գամը շուրջգագաթային հյուսվածքներում դուրս բերելուց 

խուսափելու համար: Գոյություն ունի հիմնական գամը հարմար տեղադրելու մի 

քանի եղանակ.  

ա. Վիզուալ թեստ  

Գամի վրա արվում է նշան` 

աշխատանքային երկարության չափից 

1մմ-ով պակաս: Նշված չափով գամը 

տեղադրում են արմատախողովակի մեջ: 

Եթե հնարավորություն կա գամը ներ-

հրելու ավելի խոր, ապա վերցնում են 

ավելի մեծ համարի գամ կամ կտրում են 

սկզբնական գամի ծայրը՝ մեծացնելով 

նրա տրամագիծը: Գամը հարմարեցնում 

են այնքան, մինչև այն չտեղադրվի 

անհրաժեշտ դիրքում:  

բ. Շոշափողական թեստ  

Մաստեր-ֆայլի չափով գուտա-

պերչե գամը ներհրվում է արմատախո-

ղովակ աշխատանքային չափից 1մմ պա-

կաս: Եթե գամի ընտրությունը ճիշտ էր, 

ապա  3-4մմ ֆիզիոլոգիական գագաթ 

չհասած գամի հետագա ներհրումը պա-

հանջում է որոշակի ջանքերի գործադրում, իսկ գամը դուրս բերելիս նկատվում 

է նրա «խցանման» զգացողությունը: Այս չափանիշը ստոմատոլոգիական 

գրականության մեջ կոչվում է «tugback» (դուրս բերել, դուրս քաշել): Այն դեպքում, 

Նկ. 98. Արմատախողովակի լցավորում

կողմնային կոնդենսացիայի 

եղանակով: 
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երբ գամի շարժումները արմատախողովակում ազատ են, առանց դիմադ-

րության նշանների, ապա անհրաժեշտ է վերցնել ավելի մեծ համարի գամ կամ 

կարճացնել նախկինը:  

գ. Ռենտգենոգրաֆիկ թեստ  

Ռենտգենոգրաֆիկ թեստը կատարում են վիզուալ կամ շոշափողական 

եղանակներից որևիցե մեկով հիմնական գամի կողմնորոշիչ ընտրությունից 

հետո:  Արմատախողովակի մեջ տեղադրված գամերով կատարում են ներբերա-

նային ռենտգենոգրամա: Արմատախողովակի մեջ գամի դիրքի ռենտգենա-

բանական գնահատումը առավել ճշգրիտ և ստույգ եղանակ է:  

Արմատախողովակի մեջ հարմար տեղադրելուց հետո հիմնական գամի 

վրա նշվում է այն երկարությունը, որի չափով այն պետք է ներմուծվի 

արմատախողովակ:  Այնուհետև գամը դուրս են բերում արմատախողովակից և 

անցնում հաջորդ փուլին:  

2. Սպրեդերի ընտրություն (նկ. 98,բ).  

Սպրեդերի ընտրությունը նույնպես կատարում են մաստեր-ֆայլի չափով 

կամ մեկ համար մեծ: Աշխատանքի երկարությունը 1-2մմ–ով պետք է կարճ լինի 

արմատախողովակի աշխատանքային երկարությունից:  

3. Էնդոհերմետիկի ներմուծում արմատախողովակի մեջ (նկ. 98, գ):  

Մածուկը ներմուծում են արմատախողովակ К-ֆայլով, К-ռիմերով կամ 

արմատալցիչով մինչև գագաթային անցք և հավասարաչափ տեղաբաշխում 

արմատախողովակի պատերով: Խորհուրդ չի տրվում արմատախողովակը 

մածուկով խիտ լցավորել. արմատալցիչ օգտագործելու դեպքում բավական է 

մեկ չափաբաժին, իսկ ձեռքի գործիքներով՝ երկու-երեք չափաբաժին:  

4. Հիմնական գամի ներհրում արմատախողովակ (նկ. 98, դ).  

Հիմնական գամն ընկղմում են սիլերի մեջ և աշխատանքային երկա-

րության չափով դանդաղ ներհրում արմատախողովակի մեջ: Օդի պղպջակները 

արմատախողովակից դուրս մղելու նպատակով գամով կատարում են մի քանի 

հետադարձ-պտուտակային շարժումներ:  

5. Գուտապերչի կողմնային կոնդենսացիա (նկ. 98, ե):  

Գուտապերչի կողմնային կոնդենսացիան կատարում են նախօրոք 

ընտրված սպրեդերով, որ կատարելով ժամացույցի լարման շարժումներ, 

ներհրում են արմատախողովակի մեջ աշխատանքային երկարությունից 1-2մմ-

ով պակաս՝ գամը սեղմելով պատերին:  
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6. Սպրեդերի դուրսբերումը և հավելյալ գամի ներհրում  (նկ. 98, զ).  

Պտտող շարժումներով սպրեդերը դանդաղ դուրս են բերում արմա-

տախողովակից և անմիջապես տեղադրում օժանդակ գամը:  Այն ընտրվում է 

սպրեդերի չափով կամ մեկ համար փոքր: Արմատախողովակի մեջ ներհրելուց 

առաջ օժանդակ գամն ընկղմում են էնդոհերմետիկի մեջ:  

7. Գուտապերչի կողմնային կոնդենսացիա, սպրեդերի դուրսբերում և 

հաջորդ օժանդակ գամի ներհրում (նկ. 98, է): Սպրեդերը տեղադրում են 

արմատախողովակի մեջ 1-2մմ-ով պակաս, քան նախորդ փուլում: Եթե նրա 

տեղադրումը անհրաժեշտ խորության չափով դժվարացած է, ապա ընտրում են 

մեկ համար փոքր սպրեդեր: Կատարում են գուտապերչի կողմնային 

կոնդենսացիա և հաջորդ օժանդակ գամի ներհրում: Միջամտությունը կրկնում 

են մինչև արմատախողովակի ամբողջական լցավորումը (նկ. 98, ը), այսինքն՝ 

երբ սպրեդերի տեղադրումը արմատախողովակի մեջ անհնար դառնա: Մեկ 

արմատախողովակ լցավորելու համար հիմնականում անհրաժեշտ է լինում  4-

6 գամ:   

8. Գամերի և մածուկի ավելցուկի հեռացումը (նկ. 98, թ):  

Գամերի ավելցուկի հեռացումը ելանցքի շրջանում կատարում են 

տաքացրած որևէ գործիքով: Ելանցքների շրջանում արմատալիցքը խտացնում 

են (կոնդենսացնում), իսկ էնդոհերմետիկի ավելցուկը հեռացնում են բամբակե 

գնդիկով:   

9. Լցավորման որակի ռենտգենաբանական վերահսկումը:  

10. Կարիեսային խոռոչի ժամանակավոր լցավորումը (նկ. 98,ժ).  

Կարիեսային խոռոչի մշտական լցավորումը նպատակահարմար է 

հետաձգել 1-3 օրով, մինչև արմատախողովակում մածուկը վերջնական կարծ-

րանա:  Հատկապես կարևոր է այս պայմանի պահպանումը, երբ նախատեսվում 

է ներխողովակային անկերային գամերի օգտագործումը:   

Կողմնային կոնդենսացիայի դեպքում գուտապերչե գամերը երբեք չեն 

միաձուլվում՝ առաջացնելով համասեռ զանգված. նրանց միջև եղած տարա-

ծությունները լրացվում են կարծրացող մածուկով:  Ճիշտ կատարած լցավորման 

դեպքում գագաթային անցքը պետք է փակվի միայն մեկ գամով (նկ. 99): 

Գագաթային հատվածում մի քանի գամերի առկայությունը բարձրացնում է 
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արմատախողովակի ապահերմետիզացման ռիսկը, քանի որ այդ դեպքում 

գագաթային հատվածում ստեղծվում են էնդոհերմետիկի հավելյալ շերտեր:  

Արմատախողովակի գագաթային և միջին հատվածների լայնական 

հատման սխեմատիկ պատ-

կերը:  

գ) Գուտապերչի 

ուղղահայաց 

կոնդենսացիայի եղանակ 

Գուտապերչի ուղղա-

հայաց կոնդենսացիայի եղա-

նակը կիրառելու դեպքում 

օգտագործվում են ստան-

դարտ կամ ոչ ստանդարտ 

գուտապերչե գամեր, 3 

չափեր պլագերներ, սիլեր և 

տաքացվող պլագեր (հիթ-կարիեր):  

Կատարվում է հետևյալ փուլերով. 

 - Արմատախողովակի լվացում և չորացում: 

 - Գամի ընտրություն. այն պետք է վերջին օգտագործած էնդոդոնտիկ 

գործիքից մեկ համարով մեծ լինի: Գամի ծայրը կտրում են և ներհրում արմա-

տախողովակի մեջ այնպես, որ այն 2-3մմ-ով պակաս լինի աշխատանքային 

երկարությունից: Ապա գամը դուրս են հանում արմատախողովակից: 

 - Սիլերի ներմուծում: 

 - Պլագերի նախապատրաստում. առաջինը պետք է լինի հաստ և մտնի 

արմատախողովակ` չհասնելով գագաթին 15մմ-ով, երկրորդը` 10մմ-ով, իսկ 

երրորդը` 3-4 մմ-ով: 

 - Գամի ներհրում արմատախողովակի մեջ` նախապես թաթախելով 

սիլերի մեջ: 

 Գամը ներհրում են արմատախողովակի մեջ և տաք գործիքով կտրում, 

ապա փափկած գուտապերչը առաջին պլագերով սեղմում են գագաթային 

ուղղությամբ: Այնուհետև գուտապերչը նորից տաքացնում են հիթ-կարիերով և 

սեղմում երկրորդ պլագերով ևս 5մմ խորությամբ: Ապա գործողությունը կրկնում 

Նկ. 99. Սառը գուտապերչի կողմնային 

կոնդենսացիան: 
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են երրորդ պլագերով մինչև արմատախողովակի գագաթային հատվածի՝ 5–6մմ-

ով լցավորումը:  

 - Ռենտգեն հսկում: 

 - Արմատախողովակի մնացած մասը լցավորում են գուտապերչե այլ 

գամերով կամ գամերի մնացորդներով, նույն եղանակով կամ լատերալ 

կոնդենսացիայով: 

 - Ատամի ժամանակավոր լցավորում: 

 - Ատամի մշտական լցավորում 1-2 օրից: 
 

Արմատախողովակների լցավորում առաջնային կարծր նյութերով 
 

դ. Արմատախողովակների լցավորում քիմիական լուծիչով փափկեցրած 

գուտապերչով   

Կողմնային կոնդեսացիայի տարատեսակներից մեկն է, որի հիմքում 

առկա է  քիմիական լուծիչի օգտագործումը: Հիմնականում որպես լուծիչ օգտա-

գործվում է քլորոֆորմը կամ նրա փոխարինիչները (էվկալիպտի յուղ և այլն):  

Հարմար դնելուց հետո հիմնական գուտապերչե գամը դուրս են բերում 

արմատախողովակից և նրա ծայրը 1 վայրկյանով ընկղմում լուծիչի մեջ: 

Այնուհետև գամը պատում են էնդոհերմետիկով և նորից ներհրում արմատա-

խողովակի մեջ աշխատանքային երկարության չափով: Գամը 1 րոպեի 

ընթացքում կոնդենսացնում են սպրեդերով, որից հետո սպրեդերը պտտող 

շարժումներով դուրս են բերում արմատախողովակից և նրա տեղը դնում 

էնդոհերմետիկով պատված հավելյալ գուտապերչե գամ: Գուտապերչե գամի 

փափկած ծայրը շատ հեշտ կոնդենսացվում է, որի շնորհիվ արմատալիցքը 

գագաթային հատվածում ամուր հպվում է արմատախողովակի պատերին և 

փակում կողմնային ճյուղավորումները:   

ե. Արմատախողովակների լցավորում OBTURA II ինյեկցիոն համակարգով 

Այս եղանակն առավել արդյունավետ է ռեզորբտիվ դեֆեկտներով լայն 

կամ բարդ անատոմիական կառուցվածք ունեցող արմատախողովակները 

լցավորելու դեպքում: Լցավորումը կատարում են հատուկ ներարկիչով.  

գուտապերչը տաքանում է մինչև 200°С և բարակ ասեղով ներմուծվում արմա-

տախողովակ:  Ասեղի վրա տեղադրում են ստոպեր` աշխատային երկա-

րությունից 1մմ կարճ: Մինչև ասեղը արմատախողովակի մեջ տեղադրելը, թույլ 

պտտելով ներարկիչի վրա տեղադրված պտուտակը, ստուգում են գուտապերչի 
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ասեղի միջով անցանելիությունը: Ասեղը տեղադրում են արմատախողովակի 

մեջ և դանդաղ ներարկում գուտապերչը` ամբողջությամբ լցնելով գագաթային 

հատվածը, որից հետո, դանդաղ դուրս բերելով ասեղը, ներարկում են նյութի 

հաջորդ չափաբաժինը, որով լցավորում են ասեղի ազատած տարածությունը, 

այնուհետև, շարունակելով դուրս բերել ասեղը, լցավորում են 

արմատախողովակի մնացած հատվածները: Այսպիսով, ասեղի դուրսբերման 

հետ մեկտեղ արմատախողովակն ամբողջությամբ լցավորվում է:   

 

զ. Արմատախողովակների լցավորում  Thermafil համակարգով 

Thermafil-ով լցավորումն առաջարկվել է 1978-ին: Ջոնսոնի թերմաֆիլը 

կոնաձև ձող է, որը պատված է α ֆազայի գուտա-

պերչով: Ձողը կարող է լինել չժանգոտվող պողպա-

տից կամ տիտանից: Չափերը համապատաս-

խանում են ISO-ի ստանդարտի գործիքներին: Ցուց-

ված է ուղիղ արմատախողովակները լցավորելու 

համար:  

 Գուտապերչը հավասարաչափ տաքաց-

նելու համար օգտագործում են հատուկ վառարան՝ 

«Termaprep» (նկ.100): 

Լցավորման փուլերն են (նկ. 101). 

- Անզգայացում: Այս փուլն անհրաժեշտ է, քանի որ տաք թերմաֆիլի 

ներմուծումը արմատախողովակի մեջ կարող է բերել ցավային ռեակցիայի:  

- Արմատախողովակի գործիքային և դեղորայքային մշակում: 

Գործիքային մշակման առանձնահատկությունն այն է, որ գագաթային 

մասում պետք է ստեղծել գագաթային հենարան, իսկ արմատը պետք է ունենա 

արտահայտված կոնություն, որը հատկապես ելանցքի շրջանում պետք է 

լայնանա: Հետո կատարվում է արմատախողովակի դեղորայքային մշակում և 

չորացում: 

- Արմատախողովակի չափում և թերմաֆիլի ընտրություն: Չափումը 

կատարում են վերիֆերների միջոցով, հետո համապատասխանաբար ընտրում 

թերմաֆիլը: 

- Թերմաֆիլի տաքացում վառարանում 30-90 վրկ. և ներմուծում 

արմատախողովակի մեջ 8-10 վրկ. ընթացքում: Մինչև այդ արմատախողովակը 

Նկ. 100. Վառարան 

«Termaprep»: 
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լցավորում են սիլերով, որը հիմնականում ներմուծում են արմատախողովակի 

վերին (ելանցքային) հատվածում` քսելով պատերին:  

 Թերմաֆիլը ներմուծելիս սիլերը հրվում է արմատախողովակի ստորին 

հատվածներին` լցնելով թերմաֆիլի և արմատախողովակի միջև եղած 

տարածությունը: Ելանցքի շրջանում ավելորդ գուտապերչը կոնդենսացվում է 

սեղմիչով:  

 - Ռենտգեն նկար: 

 - Թերմաֆիլի ձողի հատում գչիրով: 

- Ժամանակավոր լցավորում: 
 

7.8. Էնդոդոնտիկ բուժումը անանցանելի արմատախողովակների 

դեպքում  

Իմպրեգնացիոն մեթոդներ: Դեպոֆորեզ պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով 

Կլինիկական պայմաններում ոչ միշտ է հաջողվում արմատախողո-

վակները անցնել, մշակել և 

լցավորել ամբողջ երկարութ-

յամբ: Այս դեպքում հար-

կադրված օգտագործում են 

այնպիսի մեթոդներ, որոնք 

արմատախողովակների մեջ 

հնարավորություն են տալիս 

թողնել չհեռացված կակղանը 

կամ նրա քայքայված մնա-

ցորդները:  Այդպիսի մեթոդ-

ներից են` իմպրեգնացիոն 

մեթոդները: Սակայն դրանք 

չեն ապահովում արմատախո-

ղովակների պարունակութ-

յան հուսալի ախտահանումը, 

ինչպես նաև շուրջգագաթային 

հյուսվածքներից արմատա-

ղողովակների մեկուսացումը: 

Անցյալում այս մեթոդները 

Նկ. 101. Արմատախողովակների լցավորում  

Թերմաֆիլ համակարգով՝ 1)կոնություն 04,  

2) ձագարանման լայնացում, 3) վերիֆեր, 

4) էնդոհերմետիկ, 5)  գուտապերչի և 

էնդոհերմետիկի ավելցուկը, 6)  պլաստիկ ձող,  

7) գուտապերչ, 8) նյութի անցումը կողմնային 

ճյուղավորումներ, 9) հատման գիծը,  

10) արմատախողովակի ելանցք, 11)  սեղմիչ,  

12) լցանյութ: 



179 | ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

 

լայնորեն կիրառվել են անանցանելի արմատախողովակների բուժման համար: 

Սակայն ժամանակակից նյութատեխնիկական հնարավորությունները թույլ են 

տալիս  «անանցանելի արմատախողովակներ» արտահայտությունը փոխա-

րինել «դժվարանցանելի արմատախողովակներ» արտահայտությամբ՝ իմպրեգ-

նացիոն մեթոդների կիրառությունը հասցնելով նվազագույնի: 

1. Արմատախողովակի անանցանելի հատվածի մշակման իմպրեգնացիոն 

եղանակները.  

Իմպրեգնացիան - արմատախողովակի անանցանելի հատվածի հա-

գեցումն է տարբեր նյութերով, որի նպատակն է նրա պարունակությունը 

դարձնել երկարատև նեխման չենթարկվող սեպտիկ ձգան:   

ա. Արմատախողովակի անանցանելի հատվածի մշակման ռեզորցին-

ֆորմալինային իմպրեգնացիայի եղանակը.  

Ռեզորցին-ֆորմալինային մեթոդը կիրառելու նպատակը արմատախո-

ղովակի անանցանելի հատվածում կակղանը կամ նրա մնացորդները պլաստ-

մասսանման ասեպտիկ ձգան դարձնելն է, որը մանրէների և հյուսվածքային 

հեղուկի ազդեցությամբ տակ լուծման և քայքայման չի ենթարկվում:   

Ռեզորցին-ֆորմալինային մեթոդի անցկացման եղանակը . 

Իմպրեգնացիայից առաջ կակղանն անհրաժեշտ է մեռուկացնել, քանի որ 

«կենդանի» կակղանի իմպրեգնացիան անարդյունավետ է և հանգեցնում է 

մնացորդային «պուլպիտի»:  

Հիվանդի համար անհրաժեշտ է այնպիսի դիրք ապահովել, որ իմպրեգ-

նացող լուծույթի ներհոսքն արմատախողովակ կատարվի ծանրության ուժի 

ազդեցությամբ՝ տակ` ստորին ծնոտի ատամները բուժելու դեպքում՝ բազկա-

թոռի մեջ նստած, վերին ծնոտի ատամները բուժելու դեպքում՝ պառկած դիրքով` 

գլուխը հետ գցած:   

Ատամի խոռոչը բացելուց հետո որոշում են արմատախողովակների 

անցանելիությունը, որից հետո կատարում են լավ անցանելի արմատախողո-

վակների մեխանիկական և դեղորայքային մշակում և լցավորում:  

Անանցանելի արմատախողովակները մշակում են նրանց անցանելիութ-

յան չափով, ձագարատեսակ լայնացնում են ելանցքները, արմատախողովակի 

անանցանելի հատվածում մեռուկացնում են կակղանը (մեռուկացնող մածուկ-

ների կամ էլեկտրաքիմիական մեռուկացման միջոցով) և անցնում են իմպրեգ-

նացիայի:  

Ռեզորցին-ֆորմալինային մեթոդով իմպրեգնացիան պարտադիր պետք է 

կատարվի  3-4 բուժայցով (ոչ պակաս): 
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Առաջին այցելության դեպքում արմատախողովակը մշակում են 

ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով առանց խթանիչի (կատալիզատորի):  

Պատրաստման եղանակը. ապակու վրա կաթեցնում են ֆորմալինի 5-6 

կաթիլ և ավելացնում բյուրեղային ռեզորցին մինչև հագեցում: Ռեզորցինը 

(առանց տրորելու) խառնում են ֆորմալինի հետ մետաղական մածկիչով: 

Ռեզորցինի այլևս չլուծվելը վկայում է լուծույթի հագեցման մասին (մի քանի 

բյուրեղ կարող է մնալ չլուծված):  

Պատրաստած լուծույթով կատարում են արմատախողովակի անանցա-

նելի հատվածի իմպրեգնացիա: Այդ նպատակով նախ՝ ատամը մեկուսացնում են 

թքից և չորացնում, այնուհետև՝ կաթոցիչի կամ ունելու միջոցով արմատա-

խողովակի ելանցքի շրջանում կաթեցնում են ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկի 

1-2 կաթիլ և էնդոդոնտիկ գործիքով այն ներմղում արմատախողովակի անցա-

նելի հատված 3 րոպեի ընթացքում: Հեղուկի ավելցուկը հեռացնում են բամբակե 

խծուծով, ավելացնում են հեղուկի նոր չափաբաժին և նորից ներմղում արմա-

տախողովակ 3 րոպեի ընթացքում: Այս գործողությունը կատարում են երեք 

անգամ: Այնուհետև անանցանելի արմատախողովակների ելանցքերին տեղադ-

րում են ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով (առանց խթանիչի) հագեցած բամ-

բակե խծուծ և ատամը հերմետիկ փակում արհեստական դենտինով:  Հաջորդ 

այցը նշանակվում է 1-2 օրից: 

Երկրորդ այցելության դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը 

և ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով (առանց խթանիչի) կրկին կատարում 

արմատախողովակների իմպրեգնացիա, ինչպես առաջին այցելության ժամա-

նակ:  Անանցանելի արմատախողովակների ելանցքերի շրջանում տեղադրում 

են ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով (առանց խթանիչի) հագեցած բամբակե 

խծուծ և ատամը հերմետիկ փակում արհեստական դենտինով:  Հաջորդ այցը 

նշանակվում է 1-2 օրից:  

Երրորդ այցելության դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը 

և իմպրեգնացիան արդեն կատարում են խթանիչ պարունակող ռեզորցին-

ֆորմալինային հեղուկով:  

Խթանիչ պարունակող ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկի պատրաստ-

ման եղանակը. ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկը պատրաստում են վերը նշված 

եղանակով, այնուհետև ավելացնում են 2-3 քլորամինի բյուրեղ (խթանիչ) և 

մանրազնին խառնում: Խառնուրդը ստանում է դեղնավուն երանգ:  
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Արմատախողովակների մշակումը կատարում են վերը նշված եղանա-

կով (3 անգամ 3ր): Հեղուկի ավելցուկը հեռացնում են բամբակե խծուծով և 

արմատախողովակի անցանելի հատվածը լցավորում են ռեզորցին-ֆորմալինա-

յին մածուկով (խթանիչով ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկը՝ շաղախված ցինկի 

օքսիդով): 

Ատամի խոռոչից հեռացնում են մածուկի ավելցուկը, ելանցքերի շրջա-

նում տեղադրում են մեկուսիչ տակդիր և ատամը լցավորում մշտական լցանյու-

թով:   

Ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով իմպրեգնացիայի եղանակը կատա-

րում են չորս բուժայցով այն դեպքում, երբ բժիշկը համոզված չէ, որ երեք 

բուժայցը բավական կլինի լիարժեք իմպրեգնացիայի համար (շատ նեղ և 

օբլիտերացված արմատախողովակների դեպքում, երբ արմատախողովակը 

հաջողվել է անցնել ընդամենը 2-3մմ-ով, գանգրենոզ պուլպիտի դեպքում և այլն):  

Այս դեպքում երրորդ այցելության դեպքում իմպրեգնացիան կատարում են 

ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով առանց խթանիչի, իսկ խթանիչով իմպրեգ-

նացիան և արմատախողովակի անցանելի հատվածի լցավորումը կատարում են 

չորրորդ այցելության դեպքում: Պետք է նշել, որ անկախ բուժայցերի քանակից՝ 

խթանիչը օգտագործում են միայն վերջին այցելության դեպքում:  

 Ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակը կիրառելու ընթացքում արմատա-

խողովակի պարունակությունը հագեցվում է ռեզորցին-ֆորմալինային հեղու-

կով, որը խթանիչի ազդեցությամբ պոլիմերիզացվում՝ վերածվելով ֆենոլ-

ֆորմալդեհիդային պլաստմասսի: Արդյունքում կակղանը մանրէների հետ 

մեկտեղ զմռսվում է այդ ապակենման 

զանգվածի մեջ, որը լուծման և 

քայքայման չի ենթարկվում: Սակայն 

այս զանգվածը պոլիմերիզացիայի 

ընթացքում տալիս է ծավալային 

նստեցում և հեռանում է արմատա-

խողովակի պատերից ու գագաթային 

անցքից, հետևաբար ռեզորցին-

ֆորմալինային եղանակով արմա-

տախողովակը հնարավոր չէ հերմե-

տիկ փակել: Ծավալային կրճատումը 

նվազեցնելու համար արմատախողովակի անցանելի հատվածը լցավորում են 

ռեզորցին-ֆորմալինային մածուկով  (նկ. 102): 

Նկ. 102. Ռեզորցին-ֆորմալինային 

եղանակ: 
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Ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակից հետո ատամի պսակը դառնում է 

վարդագույն: Գագաթային անցքից դուրս գալու դեպքում ռեզորցին-ֆորմալինը 

գրգռում է պերիօդոնտալ հյուսվածքները: Ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակով 

բուժված ատամները դառնում են փխրուն և ձուլվում են ոսկրային հյուսվածքի 

հետ, որը այդ ատամները հեռացնելու անհրաժեշտության դեպքում որոշակի 

խնդիրներ է առաջացնում:   

բ. Արմատախողովակի անանցանելի հատվածի իմպրեգնացիա 

արծաթեցման եղանակով.  

Այս եղանակի դեպքում արմատախողովակի անանցանելի հատվածը 

հագեցնում են արծաթի նիտրատով, իսկ հետո վերականգնման ռեակցիայի 

շնորհիվ առաջանում են արծաթի մասնիկներ: Մետաղական արծաթի բարակ 

թաղանթը պատում է միկրո- և մակրոխողովակների պատերը («արծաթե 

հայելու ռեակցիա»)՝ մանրէները զմռսելով դենտինի շերտում: Արծաթի և 

կակղանի սպիտակուցների փոխազդեցության հետևանքով առաջանում են 

արծաթի ալբումինատներ, որոնք  «պահածոյացնում են» կակղանը՝ այն 

դարձնելով նեխման չենթարկվող ասեպտիկ ձգան (նկ. 103): Բացի այդ, արծաթի 

հականեխիչ ազդեցությունն արգելակում է մանրէների աճը և խոչընդոտում է 

գագաթային պերիօդոնտի բորբոքային բարդությունների զարգացում:  

Արծաթեցման եղանակի բացա-

սական կողմերից է չհեռացված 

կակղանի կամ նրա մնացորդների 

ոչ բավարար ախտահանումը, քանի 

որ արծաթի ալբումինատները հիմ-

նականում առաջանում են մակերե-

սային շերտերում, այդ պատճառով 

հյուսվածքների խորանիստ շերտե-

րում պահպանվում են ախտածին 

մանրէները, որոնք գագաթային 

պերիօդոնտում կարող են առաջացնել բորբոքային բարդություններ: Բացի այդ, 

արծաթեցման եղանակից հետո ատամի պսակը դառնում է մոխրագույն, իսկ 

գագաթային անցքից դուրս գալու դեպքում արծաթի նիտրատը գրգռում է 

պերիօդոնտալ հյուսվածքները:  

Արծաթեցման մեթոդը կիրառելու եղանակը  

Նկ. 103. Արծաթեցման եղանակ: 
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Եղանակը կիրառելուց առաջ կակղանն արմատախողովակում անհրա-

ժեշտ է մեռուկացնել:  

Հիվանդի համար անհրաժեշտ է այնպիսի դիրք ապահովել, որ իմպրեգ-

նացող լուծույթի ներհոսքը դեպի արմատախողովակ կատարվի ծանրության 

ուժի ազդեցությամբ տակ` ստորին ծնոտի ատամները բուժելու դեպքում՝ 

բազկաթոռի մեջ նստած, վերին ծնոտի ատամները բուժելու դեպքում՝ պառկած 

դիրքով` գլուխը հետ գցած:  

Ատամի խոռոչը բացելուց հետո կատարում են լավ անցանելի արմա-

տախողովակների մեխանիկական և դեղորայքային մշակում և լցավորում, իսկ 

հետո անցնում են անանցանելի արմատախողովակների իմպրեգնացիայի:  

Անանցանելի արմատախողովակները հնարավորինս լայնացնում են, 

իսկ ելանցքին հաղորդում են ձագարանման տեսք: Եթե անանցանելի 

հատվածում մնացել է «կենդանի» կակղան, այն մեռուկացնում են մեռուկացնող 

մածուկներով կամ կատարում են էլեկտրաքիմիական մեռուկացում:   

Արծաթեցման եղանակը կատարում են 3-4 բուժայցով (ոչ պակաս): 

Առաջին բուժայցի դեպքում արմատախողովակի անանցանելի հատ-

վածի պարունակությունը հագեցնում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց ջրային 

լուծույթով: Այդ նպատակով ատամը մեկուսացնում են թքից և չորացնում, 

արմատախողովակների ելանցքերի շրջանում կաթոցիչի կամ ունելու միջոցով 

կաթեցնում են արծաթի նիտրատի լուծույթի 1-2 կաթիլ և էնդոդոնտիկ գործիքով 

ներմղում դեպի արմատախողովակի անցանելի հատված 3 րոպեի ընթացքում: 

Այս միջամտությունը կատարում են երեք անգամ: Այնուհետև արմատա-

խողովակների ելանցքերի շրջանում կաթոցիչի կամ ունելու միջոցով կաթեցնում 

են վերականգնիչի 1-2 կաթիլ: Որպես վերականգնիչ կարելի է օգտագործել 

հիդրոքինոնի 4%-անոց լուծույթը (ըստ Պեկերի), կամ ex tempore պատրաստած 

30%-անոց անուշադրի սպիրտի և 10% ֆորմալինի խառնուրդը 1:1 հարաբե-

րությամբ (ըստ Պլատոնովի): Վերականգնիչը ներմղում են արմատախողովակ 

էնդոդոնտիկ գործիքով 3 րոպեի ընթացքում:  

Վերջում անանցանելի արմատախողովակների ելանցքերի շրջանում 

տեղադրում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց ջրային լուծույթով հագեցված 

բամբակե խծուծ, ատամը ժամանակավոր փակում են արհեստական դենտինով: 

Հաջորդ բուժայցը նշանակում են 1-2 օրից: 
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Երկրորդ բուժայցի դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը և 

կատարում իմպրեգնացիա նույն եղանակով, ինչպես կատարել են առաջին 

բուժայցի ժամանակ. 3 անգամ 3 րոպե անանցանելի արմատախողովակները 

մշակում են արծաթի նիտրատի լուծույթով, իսկ հետո 3 րոպե ընթացքում նրանց 

մեջ ներմղում են վերականգնիչը: Արմատախողովակների ելանցքերի շրջանում 

տեղադրում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց ջրային լուծույթով հագեցած 

բամբակե խծուծ, ատամը ժամանակավոր փակում են արհեստական դենտինով: 

Հաջորդ բուժայցը նշանակվում է 1-2 օրից:  

Երրորդ բուժայցի դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը և 

կատարում իմպրեգնացիա նախորդ բուժայցերի եղանակով: Այնուհետև 

լուծույթի ավելցուկը հեռացնում են բամբակե խծուծով, ատամի խոռոչը չորաց-

նում են և արմատախողովակի անցանելի հատվածը լցավորում են որևէ 

կարծրացող մածուկով: Արմատախողովակների ելանցքերի շրջանում տեղադ-

րում են մեկուսիչ տակդիր, իսկ ատամի պսակը վերականգնում մշտական 

լցանյութով:  

Որոշ դեպքերում արծաթեցման եղանակը կատարում են չորս բուժայցով: 

Դա անհրաժեշտ է լինում նեղ, օբլիտերացված արմատախողովակների դեպ-

քում, երբ հաջողվել է անցնել միայն խողովակի ելանցքային հատվածը, ինչպես 

նաև վերին ծնոտի ատամները բուժելու ժամանակ կամ արմատախողովակի 

պարունակության զգալի մասի վարակված լինելու դեպքում (օրինակ՝ գանգ-

րենոզ պուլպիտի դեպքում): 

Արծաթեցման եղանակի կատարման ընթացքում վերականգնիչը օգտա-

գործում են յուրաքանչյուր բուժայցի դեպքում, նույնիսկ մինչև հաջորդ բուժայցը 

թույլատրվում է ելանցքերի շրջանում թողնել վերականգնիչով թրջած բամբակե 

խծուծ:  

Վերին ծնոտի ատամները արծաթեցման եղանակով բուժման դեպքում 

խորհուրդ է տրվում օգտագործել վերականգնիչ ըստ Պլատոնովի (ex tempore 

պատրաստած 30%-անոց անուշադրի սպիրտի և 10% ֆորմալինի խառնուրդ 1:1 

հարաբերությամբ): Դա պայմանավորված է նրանով, որ խառնուրդի երկու 

բաղադրիչն էլ առաջացնում են գոլորշիներ, որոնք ավելի լավ են ներթափանցում 

վերին ատամների արմատախողովակների մեջ, քան հիդրոքինոնը:   
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գ. Արծաթեցման և ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակների համակցումը.  

Սկզբում կատարում են արծաթեցման եղանակը, որի հետևանքով միկրո- 

և մակրոխողովակների պատերը պատվում են արծաթե թաղանթով: Այնուհետև 

կատարում են ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակով իմպրեգնացիա, որի 

հետևանքով արմատախողովակի անանցանելի հատվածում կակղանը 

վերածվում է մանրէների և հյուսվածքային հեղուկի ազդեցությամբ չլուծվող և 

չքայքայվող ասեպտիկ պլաստմասսանման ձգանի (նկ. 104): 

Տվյալ եղանակը առավել 

հուսալի է, սակայն ինչպես 

և բոլոր իմպրեգնացիոն մե-

թոդների դեպքում հնարա-

վոր չէ երաշխավորել բուժ-

ման բարենպաստ ելք: 

Բացի այդ, եղանակի կա-

տարման համար անհրա-

ժեշտ է զգալի ժամանակ:  

 

Արծաթեցման և ռեզորցին-ֆորմալինային մեթոդների համակցման 

կատարման եղանակը.  

Առաջին այցելության դեպքում ատամը համապատասխանաբար մշակե-

լուց հետո կատարում են արմատախողովակի անանցանելի հատվածի 

պարունակության իմպրեգնացիա արծաթեցման եղանակով: Այդ նպատակով 

ատամը մեկուսացնում են թքից և չորացնում, արմատախողովակների ելանց-

քերի շրջանում կաթեցնում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց լուծույթի 1-2 

կաթիլ և էնդոդոնտիկ գործիքով ներմղում դեպի արմատախողովակի անցանելի 

հատված 3 րոպեի ընթացքում: Այս միջամտությունը կատարում են երեք անգամ: 

Այնուհետև արմատախողովակների ելանցքերին կաթեցնում են վերականգնիչի 

1-2 կաթիլ և ներմղում արմատախողովակ 3 րոպեի ընթացքում:  

Ատամի խոռոչի մեջ տեղադրում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց 

լուծույթով թրջած բամբակե խծուծ և ատամը ժամանակավոր լցավորում 

արհեստական դենտինով: Հաջորդ բուժայցը նշանակում են 1-2 օրից: 

Երկրորդ այցելության դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը 

և կատարում իմպրեգնացիա նույն եղանակով, ինչպես կատարել են առաջին 

Նկ. 104. Արծաթեցման և ռեզորցին-ֆորմալինային 

եղանակների համակցումը: 
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բուժայցի ժամանակ` 3 անգամ 3 րոպեով արծաթի նիտրատի լուծույթով, որից 

հետո 3 րոպեի ընթացքում ներմղում են վերականգնիչը: Ատամի խոռոչի մեջ 

տեղադրում են արծաթի նիտրատի 30%-անոց լուծույթով թրջած բամբակե խծուծ 

և ատամը ժամանակավոր լցավորում արհեստական դենտինով: Հաջորդ 

բուժայցը նշանակվում է 1-2 օրից: 

Երրորդ այցելության դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը 

և կատարում արծաթեցում նախորդ բուժայցերի եղանակով: Լուծույթի 

ավելցուկը հեռացնում են բամբակե խծուծով, ատամի խոռոչը չորացնում են, 

որից հետո կատարում են արմատախողովակի անանցանելի հատվածի պարու-

նակության իմպրեգնացիա ռեզորցին-ֆորմալինային եղանակով: Արմատա-

խողովակների ելանցքերի շրջանում կաթեցնում են ռեզորցին-ֆորմալինային 

հեղուկի (առանց խթանիչի) 1-2 կաթիլ և այն ներմղում արմատախողովակների 

մեջ 3 րոպեի ընթացքում:  

Ատամի խոռոչին դնում են ռեզորցին-ֆորմալինային հեղուկով հագեց-

րած բամբակե խծուծ (առանց խթանիչի) և ատամը ժամանակավոր լցավորում 

արհեստական դենտինով: Հաջորդ բուժայցը նշանակվում է 1-2 օրից:  

Չորրորդ այցելության դեպքում հեռացնում են ժամանակավոր լցանյութը 

և կատարում իմպրեգնացիա խթանիչ պարունակող ռեզորցին-ֆորմալինային 

հեղուկով վերը նշված եղանակով` 3 անգամ 3 րոպեով: Հեղուկի ավելցուկը 

հեռացնում են բամբակե խծուծով և արմատախողովակի անցանելի հատվածը 

լցավորում են ռեզորցին-ֆորմալինային (խթանիչով ռեզորցին-ֆորմալինային 

հեղուկը շաղախված ցինկի օքսիդի հետ):  

Ատամի խոռոչից հեռացնում են մածուկի ավելցուկը, ելանցքերի շրջա-

նում դնում են մեկուսիչ տակդիր և ատամը լցավորում մշտական լցանյութով:  

2. Դեպոֆորեզ պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով. 

 Կատարման եղանակը 

Դեպոֆորեզից առաջ կակղանը պետք է լինի մեռուկացված: Դեպոֆորեզը 

բուժական միջամտություն է, և այն կատարում է ոչ թե ֆիզիոթերապևտը, այլ 

բժիշկ-ստոմատոլոգը:   

Արմատախողովակները անցնում և լայնացնում են նրանց երկարության 

1/3-2/3-ի չափով, որից հետո արմատախողովակներից մեկի մեջ լցնում են 

պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդի ջրային սուսպենզիան և տեղադրում բացա-
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սական ասեղանման էլեկտրոդը (կատոդը) (նկ. 105): Դրական պասիվ էլեկտ-

րոդը (անոդը) տեղադրում են հիվանդի այտի լորձաթաղանթին:  Էլեկտրոդները 

միացնում են դեպոֆորեզի սարքին: Միացնում են սարքը՝ հոսանքի ուժը դան-

դաղ ավելացնելով այնքան, մինչև տվյալ ատամի շրջանում առաջանա 

տաքության կամ թեթև ծակծկոցի 

զգացողություն:  Այնուհետև 

հոսանքի ուժը նվազեցնում են, իսկ 

հետո ավելի դանդաղ նորից 

բարձրացնում` հասցնելով 1-2 մԱ-ի:  

Հոսանքի օպտիմալ ուժը 1 սեանսի 

ընթացքում պետք է լինի 5մԱ/ր 1 

արմատախողովակի դեպքում:  

Նույն եղանակով կատարում 

են մնացած արմատախողովակների 

մշակումը: Կայուն արդյունք ստա-

նալու համար խորհուրդ է տրվում կատարել դեպոֆորեզի երեք միջամտություն` 

8-14 օր ընդմիջումներով:  

Վերջում արմատախողովակները լցավորում են պղինձ պարունակող 

«Ատացամիդ» հիմնային ցեմենտով:   

Դեպոֆորեզի թերապևտիկ ազդեցության մեխանիզմը  

Հաստատուն էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ հիդրօքսիլ իոնները 

(ОН-) և հիդրօքսիկուպրատի [Cu(OH4)]2 իոնները ներթափանցում են «հիմնա-

կան» արմատախողովակի գագաթային հատված և առաջացնում դելտայաձև 

ճյուղավորումներ:  Կուտակվելով արմատախողովակի մեջ՝ պղինձ-կալցիումի 

հիդրօքսիդը մասնակիորեն նստվածք է տալիս և պատում  նրա պատերը: 

Հիդրօքսիկուպրատի իոնները քայքայվելով վերածվում են քիչ լուծվող պղնձի 

հիդրօքսիդի, որը նույնպես նստվածք է տալիս: Այսպիսով, առաջանում են 

«պղնձե խցաններ», որոնք հուսալիորեն  փակում են արմատախողովակի բոլոր 

ելքերը դեպի արմատի մակերես:  

Նկարագրված պրոցեսների հետևանքով արմատախողովակում և 

շրջակա հյուսվածքներում կատարվում են հետևյալ երևույթները.  

1.  Արմատախողովակի և դելտայատեսակ ճյուղավորումների փափուկ 

պարունակության քայքայում. քայքայման արգասիքներն անցնում են շուրջգա-

գաթային հյուսվածքներ և ներծծվում:  

Նկ. 105. Դեպոֆորեզ պղինձ-կալցիումի 

հիդրօքսիդով: 
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2. «Հիմնական» արմատախողովակը և դելտայաձև ճյուղավորումները 

մասնակի ախտահանվում են օգտագործվող միջոցների մանրէասպան ազդե-

ցության շնորհիվ:  

3. «Հիմնական» արմատախողովակը և դելտայաձև ճյուղավորումների 

պատերը պատվում են պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով, և արմատախողովակի 

չլցավորված հատվածում ստեղծվում է նրա դեպոն:  

4. Առաջանում են «պղնձե խցաններ», որոնք փակում են արմատա-

խողովակի բոլոր ելքերը դեպի արմատի մակերես, որը երկար դեպքում 

արմատախողովակի «խնդրահարույց» հատվածը պահում է հերմետիկ փակված 

և ախտահանված վիճակում:  

5. Պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդի բուժիչ ազդեցության և միջավայրի 

հիմնայնացման հետևանքով օստեոբլաստների ֆունկցիան և շուրջգագաթային 

շրջանի ոսկրային հյուսվածքի ռեգեներացիան խթանվում են:   

Պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով դեպոֆորեզի թերություններն են.  

● Չկան արմատախողովակի լցավորման որակը գնահատող օբյեկտիվ 

ախտորոշիչ թեստեր, քանի որ ռենտգեն պատկերում գագաթային մեկ երրորդը 

երևում է չլցավորված: 

● Կատարման դժվարությունը միջամտության ընթացքում (4-10ր) 

անհրաժեշտ է ապահովել ատամի բացարձակ չորություն: Բժիշկը պետք է պահի 

ակտիվ էլեկտրոդը, անհրաժեշտության դեպքում փոխի բամբակե գլանակները, 

պարբերաբար հեռացնի կատոդային փրփուրը, որը կուտակվում է ատամի 

խոռոչում, ֆիքսի բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքները (այտերը, լեզուն) և 

միաժամանակ հետևի սարքի ցուցումներին և կարգավորի հոսանքի ուժը:  

● Դեպոֆորեզից հետո ատամի պսակը ստանում է դեղնավուն երանգ, 

բացի այդ, չի կարելի բացառել գույնի հետագա փոփոխությունը, քանի որ 

արմատախողովակում առկա պղնձի միացությունները կարող են ենթարկվել 

քիմիական փոփոխությունների:  

● Երկարատև բուժումը (2-4 շաբաթ) անհարմարավետ է հիվանդի 

համար, նվազեցնում է բուժումը շարունակելու ցանկությունը և հավատը, որ 

բժիշկը ունակ է արագ և որակյալ բուժում իրականացնելու:  

● Դեպոֆորեզ կատարելու դեպքում բոլոր սարքավորումների և 

միջոցների համար անհրաժեշտ են զգալի ֆինանսական ծախսեր :  
 

Պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով դեպոֆորեզի օգտագործման ցուցում-

ներն են`  
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● անանցանելի արմատախողովակներով ատամների էնդոդոնտիկ 

բուժում, 

● արմատախողովակում գործիքի կոտրում, եթե կոտրված հատվածը 

դուրս չի եկել գագաթային անցքի սահմաններից, 

● ատամի բուժման ավանդական եղանակների անարդյունավետություն, 

● կրկնակի էնդոդոնտիկ բուժման դեպքում, երբ չի հաջողվում կատարել 

արմատախողովակի ապալցավորում:  

Պղինձ-կալցիումի հիդրօքսիդով դեպոֆորեզի օգտագործման հակա-

ցուցումներն են`  

● չարորակ նորագոյացությունները, 

● աուտոիմուն հիվանդությունների ծանր տեսակները, 

● հղիություն, 

● էլեկտրական հոսանքի նկատմամբ անտանելիություն, 

● պղնձի նկատմամբ ալերգիա, 

● քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացում, 

● կիստայի թարախակալում, 

● արմատախողովակում արծաթե գամի առկայություն:  

Դեպոֆորեզը չի կարող դիտարկվել լիարժեք գործիքադեղորայքային 

մշակմանը և մինչև գագաթ արմատախողովակի լցավորմանը փոխարինող 

միջամտություն: Այն այլընտրանք է իմպրեգնացիոն եղանակների հանդեպ:   
 

7.9.Պուլպիտների բուժման դեպքում թույլ տրված սխալները 

և դրանցից առաջացած բարդությունները 
 

I.Անզգայացման դեպքում առաջացած սխալներ և բարդություններ   

 1. Ընդհանուր.  

 ա/ Ուշագնացություն. հիմնական պատճառը է վախն է միջամտության 

նկատմամբ: Առաջանում են գլխապտույտ, սրտխառնոց, գունատություն և 

մաշկի խոնավացում, բիբերի լայնացում, ԶՃ-ի անկում, արագացած թույլ պուլս, 

գիտակցության կարճաժամկետ կորուստ: Օգնությունը. հիվանդին տալիս են 

հորիզոնական դիրք, ապահովում ազատ շնչառություն, մաքուր օդի ապահո-

վում, սառը ջրով թրջած սրբիչով մշակում մաշկը, անուշադիրի սպիրտ 

ներշնչում: Ծանր դեպքերում ներարկում են սրտանոթային պրեպարատներ 

/կորդիամին, կոֆեին, էֆեդրին/: 
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 բ/ Կոլսպս. առաջանում են գլխապտույտ, թուլություն, գունատություն, 

արագացած թելանման պուլս, ԶՃ ընկնում է, հիվանդները գիտակցությունը չեն 

կորցնում: 

Օգնությունը. հիվանդին տալիս են հորիզոնական դիրք, տաքացնում են, 

ն/ե 20-60մլ 40%-անոց գլյուկոզա 2-5մլ 3%-անոց ասկորբինաթթվի հետ, կարելի 

է նաև ներարկել 2-3մլ կորդիամին, 1-2մլ 10%-անոց կոֆեինի լուծույթ, 2-3մլ 3%-

անոց պրեդնիզալոն: 

 գ/ Դեղորայքային անաֆիլակտիկ շոկ. առաջանում է որպես ալերգիկ 

ռեակցիա անէսթետիկի նկատմամբ: Լինում է մի քանի տեսակ. 

- Հեմոդինամիկ. առաջանում են ցավեր սրտի շրջանում, կտրուկ ընկնում ԶՃ-

ն, գունատություն, պերիֆերիկ անոթների սպազմ: 

- Ասֆիքսիկ. շնչառական անբավարարություն, որը պայմանավորված է 

կոկորդի այտուցով, բրոնխասպազմով և թոքերի այտուցով: 

- Ցերեբրալ. արտահայտվում է պսիխոմոտոր գրգռվածությամբ, վախով, 

գիտակցության խանագարումներով, ցնցումներով և շնչառական առիթ-

միայով: 

- Աբդոմինալ. արտահայտվում է էպիգաստրալ շրջանի կտրուկ ցավերով: 

 Անաֆիլակտիկ շոկի դեպքում հնարավոր է մահացու ելք, ուստի կարևոր 

է առաջին օգնության ճիշտ ցուցաբերումը: 

 Օգնությունը. առաջին հերթին պետք է դադարեցնել դեղանյութի 

ներմուծումը և ապահովել շնչառական օրգանների անցանելիությունը՝ թեքել 

հիվանդի գլուխը կողքի, հանել և ֆիքսել լեզուն, ազատել բերանի խոռոչը 

փսխման զանգվածներից, կատարել արհեստական շնչառություն:  Ալերգենի 

ներմուծման շրջանում ներարկել 0,5մլ 0,1%-անոց ադրենալին՝ նրա ներծծումը 

դանդաղեցնելու նպատակով, հակահիստամինային պրեպարատներ՝ 2-4մլ 1%-

անոց դիմեդրոլ, 2-3մլ 2,5%-անոց սուպրաստին: Օրգանիզմի ռեակտիվակա-

նությունը նվազեցնելու համար ցուցված են գլյուկոկորտիկոիդներ՝ 1-2մլ 3%-

անոց պրեդնիզալոն ն/ե կամ ե/մ: Բրոնխասպազմի խորացման դեպքում 

ներարկում են 10 մլ 2,4%-անոց էուֆիլին:  

 2. Տեղային. 

 ա/ Արյունահոսություն հնարավոր է ներարկման տեղից՝ անոթը 

վնասելու պատճառով: Արյունահոսությունը կանգնեցնելու համար պետք է 

ներարկման շրջանը սեղմել ախտահանված  թանզիվե խծուծով: 
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 բ/ Հեմատոմա. առաջանում է անոթի վնասման հետևանքով: Պետք մաշկի 

վրա այդ շրջանում 15 րոպեով դնել սառը սեղմող թրջոց:  

 գ/ Իշեմիա. արտահայտվում է դեմքի մաշկի սահմանափակ կտրուկ 

գունատությամբ անոթասեղմիչների ազդեցության կամ անոթների՝ անէսթե-

տիկով մեխանիկական սեղմման պատճառով: Պետք է մի քանի րոպե մերսել 

իշեմիայի շրջանում: 

 դ/ Հյուսվածքների նեկրոզ. առաջանում է սխալ դեղանյութ /կալցիումի 

քլորիդ կամ անուշադրի սպիրտ/ ներարկելու պատճառով: Այդ դեպքում 

առաջանում է սուր ցավ դեղանյութը ներարկելու հենց առաջին պահից: Պետք է 

անհապաղ կանգնեցնել նյութի ներարկումը, բացահատել օջախը, այդ շրջանը 

պաշարել 0,5%-անոց նովոկաինի լուծույթով և դրենավորել: Կարելի է նշանակել 

հակաբիոտիկներ՝ թարախային պրոցեսները կանխարգելու նպատակով: 

 ե/ Վնասվածքային կոնտրակտուրա. առաջանում է ասեղով ծամիչ 

մկանները /հատկապես մեդիալ թևակերպային մկանը/ վնասելու պատճառով: 

Սովորաբար 3-4 օրից անցնում է ինքնուրույն: 

 զ/ Հետներարկային աբսցես և ֆլեգմոնա. առաջանում է ասեպտիկայի և 

անտիսեպտիկայի կանոնները խախտելու պատճառով անզգայացման ժամա-

նակ: Պետք է բացահատել օջախը և դրենավորել, անցկացնել հակաբորբոքային 

բուժում: 

 է/ Նևրիտ. առաջանում է նյարդային ցողունը վնասելու պատճառով: Այս 

դեպքում առաջանում են պարէսթեզիայի երևույթներ, զգացողության նվազում, 

տարբեր ինտենսիվության ցավեր: Նևրիտը կարող է տևել մի քանի օրից մինչև 

մի քանի ամիս: Խորհուրդ է տրվում կատարել ֆիզիոթերապիա, վիտամինա-

թերապիա, մերսում: 

 թ/ Ասեղի կոտրում. առաջանում է անզգայացման տեխնիկան խախտելու 

պատճառով: Եթե ասեղի ծայրը երևում է, ապա այն պետք է հեռացնել սեղմիչով, 

եթե չի երևում. ապա  վիրահատական եղանակով: 

II.Կենսաբանական բուժման և վիտալ ամպուտացիայի ընթացքում թույլ 

տված սխալները և դրանց բարդությունները. 

 ա/ Սխալ ախտորոշում, որի հետևանքով առաջանում են հետևյալ 

բարդությունները՝ 

- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ, 

- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ, 

- դենտիկլների և պետրիֆիկատների առաջացում, ատամի խոռոչի 

փոքրացում, որը հետագայում կդժվարացնի էնդոդոնտիկ բուժումը: 
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 բ/ Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների խախտումը խոռոչի 

մշակման ընթացքում՝ 

- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ, 

- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ: 

 գ/ բուժիչ տակդիրի ոչ հերմետիկ ծածկումը, որի հետևանքով ինֆեկցիան 

կարիեսային խոռոչից դենտինային խողովակներով անցնում է կակղան՝ 

- բորբոքման պրոցեսի շարունակում, կակղանի նեկրոզ, 

- բորբոքման տարածում դեպի պերիօդոնտ: 

Բոլորի դեպքում շտկելու համար կատարում են էնդոդոնտիկ բուժում: 

III.Վիտալ էքստիրպացիայի ընթացքում թույլ տված սխալները և նրանց 

բարդությունները. 

1.Սխալներ, որոնք առաջանում են ատամի խոռոչը բացելու ժամանակ, 

այսինքն՝ էնդոդոնտիկ մուտք ստեղծելու ընթացքում. 

ա/ Անբավարար մուտք. 

Բարդությունը. Բժիշկը կարող է չնկատել ելանցքը: 

-Արմատախողովակի մշակման և լցավորման ընթացքում էնդոդոնտիկ 

գործիքները կարող են խոռոչի պատի մեջ խրվել: 

- Ստեղծվում է գործիքի արհեստական թեքություն, որը կարող է 

հանգեցնել այն բանին, որ գործիքը կոտրվի արմատախողովակի մեջ: 

- Ատամի խոռոչում կարող են մնալ փափուկ հյուսվածքների մնացորդ-

ներ, որը կհանգեցնի ատամի գույնի փոփոխության: 

Շտկման եղանակները. ստեղծում են համապատասխան էնդոդոնտիկ 

մուտք:  

բ/ Չափից լայն մուտք. 

Բարդությունը. Ատամի պատերը թուլանում են և հնարավոր է կոտրվեն: 

Շտկման եղանակները. ատամը վերականգնում են ներխողովակային 

գամիկներով կամ արհեստական պսակներով: 

գ/ Կակղանի խոռոչի պատերի և հատակի թափածակում. կարող է լինել 

ատամների տեղագրական անատոմիան չիմանալու պատճառով, ինչպես նաև 

կարող է լինել ատամների ոչ տիպիկ թեքության դեպքում: 

Բարդությունը. պերիօդոնտում առաջանում են քրոնիկական բորբոքում-

ների օջախներ:  
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Շտկման եղանակները. թափածակումները փակում են ապակեիոնոմեր 

ցեմենտով կամ ամալգամով՝ օգտագործելով ոսկրածին նյութ /MTA/: Հնարավոր 

են նաև կորոնո-ռադիկուլյար սեպարացիան կամ արմատի ամպուտացիան: 

2. Սխալներ, որոնք առաջանում են ատամի աշխատանքային 

երկարության որոշելու ժամանակ.  

-ոչ ճշգրիտ որոշելը կամ ընդհանրապես այս փուլի անտեսումը:  

Բարդությունը. արմատախողովակը ոչ լիարժեք մեխանիկական մշակ-

ման և լցավորելու դեպքում:  

- Առաջանում է գագաթային անցքը լայնացնելու և գերլցավորելու 

դեպքում: 

  Շտկման եղանակները. շտկում են ատամի աշխատանքային երկարու-

թյունը ևանցկացնում կրկնակի էնդոդոնտիկ բուժում: 

1. Սխալներ, որոնք առաջանում են արմատախողովակի մեխա-

նիկական մշակման ընթացքում. 

ա/ Ելանցքերի անբավարար լայնացում. 

Բարդությունը. առաջանում է մեխանիկական մշակման և լցավորման 

դժվարության, գործիքի կոտրվելու դեպքում: 

 Շտկման եղանակները. լայնացնում են ելանցքերը:  

բ/ Արմատախողովակի թափածակում. առաջանում են՝ 

- թեքված արմատների մշակելիս սուր ծայրով ոչ ճկուն գործիքներով,  

- արմատի թեքության աստիճանը հաշվի չառնելու պատճառովով, որից 

արմատախողովակի պատը «փոքր թեքության» հատվածում կա´մ չափազանց 

բարակում է «stripping», կա´մ թափածակվում: 

Բարդությունը. պերիօդոնտում առաջանում են քրոնիկական բորբո-

քումների օջախներ:  

Շտկման եղանակները. պետք է փորձել անցնել և լցավորել արմատա-

խողովակը և թափածակված անցքը: Անհաջողության դեպքում անցկացվում է 

վիրաբուժական միջամտություն: 

գ/ Արմատախողովակի մեջ հարթակների ստեղծում. առաջանում են սուր 

ծայրով ոչ ճկուն գործիքներով թեք արմատները մշակելու ժամանակ, նաև 

գործիքի համարից մեկ համարով մեծ գործիքով աշխատելու դեպքում /օրինակ՝ 

30 համարի գործիքի օգտագործում, 20 համարի գործիքից հետո/:  

Բարդությունը. դժվարանում կամ անհնարին է դառնում արմատա-

խողովակի անցումը:   
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Շտկման եղանակները. պետք է փորձել բարակ գործիքներով նորից 

անցնել արմատախողովակով՝ պահպանելով նրանց համարների հերթակա-

նությունը:  

դ/ Գործիքի կոտրվածք արմատախողովակի մեջ առաջանում է՝ 

- անորակ, թեքված, ծալքերի բացվածքով գործիքներ օգտագործելու 

պատճառով, 

-արմատախողովակը չափազանց մեծ ուժով մեխանիկական եղանակով 

մշակելու պատճառով,  

- արմատում գործիքի պտույտի անհրաժեշտ աստիճանը հաշվի չառնելու 

պատճառով / К- ռիմերների պտույտի առավելագույն անկյունը 1800 է, К-

ֆայլինը՝ 900, Н- ֆայլը պտտելն արգելվում է արմատախողովակում/,  

- արմատախողովակը առանց լյուբրիկանտի մեխանիկական եղանակով 

մշակելու պատճառով, 

- ատամի խոռոչի և արմատախողովակների ելանցքերը անբավարար 

բացելու պատճառով: 

Բարդությունը. առաջանում է հարգագաթային բորբոքում, անհնար են 

դառնում գործիքային մշակումը և լցավորումը:  

Շտկման եղանակները. արմատախողովակից հեռացնում են կոտրված 

հատվածը կամ փորձում են անցնել կողքով: Անհաջողության դեպքում կարելի է 

կիրառել դեպոֆորեզ կամ վիրաբուժական եղանակներ /կոտրված հատվածը 

հեռացնում են կամ անցկացնում ռետրոգրադ լցավորում/: 

ե/ Արմատախողովակի լուսանցքի փակում դենտինային խարտուկներով 

կամ փափուկ հյուսվածքներով. առաջանում է մեծ համարի գործիքները ժամա-

նակից շուտ օգտագործելու, անբավարար լվանալու, կակղանը ոչ լրիվ 

հեռացնելու դեպքում:  

Բարդությունը. արմատախողովակի անցումը դժվարանում կամ անհնար 

է դառնում: 

Շտկման եղանակները. արմատախողովակը պետք է լավ լվանալ և նրա 

ամբողջ երկարությամբ անցնել բարակ ռիմերներով: 

զ/ Գագաթային լայնացման առաջացում /zipping/. առաջանում է թեք 

արմատում հաստ, ոչ ճկուն ֆայլով աշխատելու ժամանակ, որի հետևանքով 

արմատախողովակն ընդունում է ավազի ժամացույցի տեսք 

Բարդությունը. դժվարանում է արմատախողովակի գագաթային հատ-

վածի հերմետիկ փակումը:  
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Շտկման եղանակները. արմատախողովակը լցավորել ուղղահայաց 

կոնդենսացիայի եղանակով:  

2. Սխալներ, որոնք առաջանում են արմատախողովակը լցավորելու ժամանակ. 

ա/ Ոչ լիարժեք լցավորում. 

Բարդությունը. առաջանում է հարգագաթային բորբոքում: 

Շտկման եղանակները. անցկացվում է կրկնակի էնդոդոնտիկ բուժում, և 

լցավորում են մինչև ֆիզիոլոգիական գագաթ: 

բ/ Գերլցավորում. 

Բարդությունը. առաջանում է հարգագաթային սուր բորբոքում բուժումից 

անմիջապես հետո: 

Շտկման եղանակները. լցանյութը պերիօդոնտ դուրս գալու դեպքում 

բորբոքումն ինքնուրույն անցնում է մի քանի օրից: Եթե պերիօդոնտ դուրս է եկել 

գուտապերչե կամ մետաղյա գամիկը, ապա այն պետք է հանել և անցկացնել 

կրկնակի էնդոդոնտիկ բուժում: 

գ/ Արմատախողովակի ոչ խիտ լցավորում. 

Բարդությունը. առաջանում է հարգագաթային բորբոքում: 

Շտկման եղանակները. կատարվում է կրկնակի լցավորում: 
 

IV. Դեվիտալ էքստիրպացիայի ընթացքում թույլ տված սխալները և նրանց 

բարդությունները. 

 ա/Մկնդեղային մածուկի քանակի գերդոզավորում՝ 

բարդությունը՝ մկնդեղային պերիօդոնտիտ, 

բուժումը՝ պերիօդոնտիտի բուժում մկնդեղի հակաթույների օգտագործումով 

/յոդինոլ, ունիտիոլ/: 

 բ/մկնդեղային մածուկի պիտանելիության  ժամկետի խախտում՝  

բարդությունը՝  մկնդեղային պերիօդոնտիտ, 

բուժումը՝ պերիօդոնտիտի բուժում մկնդեղի հակաթույների օգտագործումով 

/յոդինոլ, ունիտիոլ/: 

 գ/ Մկնդեղային մածուկի ոչ լիաժեք հերմետիզացիա՝ 

բարդությունը՝ լնդապտկիկի և հարակից լնդի մկնդեղային նեկրոզ, 

բուժումը՝ բուժում մկնդեղի հակաթույների օգտագործումով /յոդինոլ, ունիտիոլ/: 

 դ/ Մկնդեղային մածուկի տեղադրում չբացված կակղանի վրա՝ 

բարդությունը՝ ազդեցության անարդյունավետություն, ցավերի ուժգնացում, 

բուժումը՝ կակղանի եղջյուրի բացում և մկնդեղային մածուկի կրկնակի 

տեղադրում: 
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7.10. Ամփոփիչ թեստեր 
 

1. Առանց կակղանի մեռուկացման 

պուլպիտների բուժման եղանակներից են՝ 

1. կենսաբանականը  

2. վիտալ ամպուտացիան 

3. վիտալ էքստիրպացիան 

4. դեվիտալ ամպուտացիան 

ա)1.2.3.   

բ)1.3.   

գ) 2.4.   

դ)2.3.  

Պատասխան՝ ա 

2. Կակղանի դեվիտալ էքստիրպացիան` 

ա) կակղանի մասնակի հեռացումն է 

նախնական մեռուկացումից հետո 

բ) կակղանի ամբողջական հեռացումն է նրա 

նախնական մեռուկացումից հետո 

գ) կակղանի ամբողջական հեռացումն է 

անզգայացմամբ, առանց նախնական 

մեռուկացման 

դ) կենսունակ կակղանի պահպանումն է 

արմատախողովակներում, իսկ պսակային 

կակղանի՝ հեռացումը 

Պատասխան՝ բ 

3. Վնասվածքային պուլպիտների 

կենսաբանական բուժումն  արդյունավետ է`  

ա) 90% դեպքերում 

բ) 100% դեպքերում 

գ) 10% դեպքերում 

դ) 30% դեպքերում 

Պատասխան՝ ա 

 

4. Ի՞նչ սխալներ են հնարավոր 

արմատախողովակի մեխանիկական 

մշակման ընթացքում` 

ա) արմատախողովակի թափածակում 

բ) աշխատանքային երկարության ոչ ճշգրիտ 

որոշում 

գ) արմատախողովակի ոչ խիտ լցավորում 

դ) կակղանի խոռոչի հատակի թափածակում 

Պատասխան՝ ա 

5. Մկնդեղային մածուկը բազմարմատ 

ատամին դրվում է՝ 

ա) 48 ժամով 

բ) 24 ժամով 

գ) 36 ժամով 

դ) 12 ժամով  

Պատասխան՝ ա 

 

6. Պուլպիտների բուժման ժամանակ 

գլյուկոկորտիկոիդներն օգնտագործում են 

որպես՝ 

ա) թույլ երկարատև ազդող նյութեր 

բ) թույլ կարճատև ազդող նյութեր 

գ) ուժեղ երկարատև ազդող նյութեր 

դ) ուժեղ կարճատև ազդող նյութեր 

Պատասխան՝ դ 

7. Կակղանի դեվիտալ էքստիրպացիայի

եղանակի էությունն է՝  

ա) այն հեռացնել անզգայացմամբ, առանց 

կակղանի մեռուկացման  

բ) ատամի կակղանի հեռացումը նախնական 

մեռուկացումից հետո  

գ) կակղանի կենսունակության պահպանումը 

դ) արմատախողովակներում մեռուկացած 

կակղանի պահպանումը 

Պատասխան՝ բ 

 

8. Կակղանի վիտալ ամպուտացիան ցուցված

է՝ 

1. սուր օջախային պուլպիտի (շճային 

փուլում) դեպքում 

2. կակղանի հանկարծակի մերկացման 

դեպքում 

3. կենսաբանական բուժման 

անարդյունավետության դեպքում 

4. քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտի դեպքում 

ա) 1.2.3. բ) 3.4.  գ)1.3.  դ)բոլորը 

Պատասխան՝ դ 

 

 

 


