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1. Ատամների ոչկարիեսային ախտահարումների դասակարգումը: Հիպոպլազիա,   

հիպերպլազիա: Պատճառագիտությունը, կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, կանխարգելումը, բուժումը:   

2. Ատամների էնդեմիկ ֆլյուորոզ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, 

ախտաբանական անատոմիան, կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, կանխարգելումը և բուժումը: 

3. Ատամի գունափոխում (դիսկոլորիտներ): Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, 

կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ ախտորոշումը  և բուժումը: Վիտալ և դեվիտալ 

ատամների սպիտակեցում: Էմալի միկրոհղկում: 

4. Ատամի կարծր հյուսվածքների մաշվածություն: Ատամի կարծր հյուսվածքների 

էրոզիա: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, 

կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը:  

5. Սեպաձև դեֆեկտ: Ատամի էմալի աբֆրակցիա: Դասակարգումը, 

պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, կլինիկական պատկերը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, կանխարգելումը և բուժումը: 

6. Ատամի կարծր հյուսվածքների հարվզիկային, թթվային և հետճառագայթային մեռուկ: 

Ատամի հյուսվածքների գերզգայնություն: Պատճառագիտությունը, ախտաբանական 

անատոմիան, կլինիկական պատկերը, տարբերակիչ ախտորոշումը, կանխարգելումը 

և բուժումը: 

7. Ատամների կարծր հյուսվածքների վնասվածքներ՝ սալջարդ, հոդախախտ, 

կոտրվածք: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, լինիկական պատկերը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը: 

8. Ատամնանստվածքներ: Դասակարգումը, զարգացման փուլերը, կառուցվածքը, 

ախտորոշումը, նշանակությունը: Ատամնանստվածքների հեռացման մեթոդները,  

գործիքները և սարքերը: 

9. Ատամների կարծր հյուսվածքների կարիես: Համաճարակաբանությունը, 

պատճառագիտությունը, ախտածնությունը: Կարիեսի դասակարգումը: Կարիեսի 

տարածումը և զարգացումը ատամի կարծր հյուսվածքներում: 

10. Կարիեսի ախտորոշման մեթոդները: Բծի շրջանի կարիես: Մակերեսային կարիես: 

Ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը: 

11. Միջին կարիես: Խորանիստ կարիես: Ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը:  

12. Կարիեսային խոռոչների մշակման ընդհանուր սկզբունքները: I և II դասերի 

կարիեսային խոռոչների մշակման  և լցավորման առանձնահատկությունները: 

13. Կարիեսային խոռոչների մշակման ընդհանուր սկզբունքները: III, IV և V դասերի 

կարիեսային խոռոչների մշակման  և լցավորման առանձնահատկությունները: 

14. Կարիեսային խոռոչի լցավորումը ամալգայմով, ապակեիոնոմերային ցեմենտներով:  



15. Կարիեսային խոռոչի կոմպոզիտներով լցավորման եղանակները (ադհեզիվ եղանակ, 

բոնդինգ - տեխնիկա):    

16. Կարիեսային խոռոչի կոմպոզիտներով լցավորման եղանակները (սենդվիչ - 

տեխնիկա,  շերտային վերականգնման եղանակ): Կարիեսային խոռոչների մշակման 

և լցավորման ժամանակ առաջացած սխալներն ու բարդությունները: 

17. Կակղանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Կակղանի տարիքային և դիստրոֆիկ 

փոփոխությունները: Պուլպիտների դասակարգումը, պատճառագիտությունը և 

ախտածնությունը: 

18. Սուր օջախային պուլպիտ: Պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, 

կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

19. Սուր տարածուն պուլպիտ: Պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, 

կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:  

20. Քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ: Քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ: 

Պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը:   

21. Քրոնիկական հիպերտրոֆիկ պուլպիտ: Քրոնիկական պուլպիտների սրացում: 

Պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը:   

22. Արմատախողովակների մեխանիկական մշակման եղանակները («Step Back», «Crown 

Down»):  

23. Արմատախողովակների լցավորման եղանակները (մածուկով, մեկ գամով, կողմնային 

և ուղղահայաց կոնդենսացիաների եղանակով): 

24. Արմատախողովակների լցավորման եղանակները ( քիմիական լուծիչով փափկեցված 

գուտապերչով, OBTURA II ինյեկցիոն համակարգով, Thermafil համակարգով):  

25. Պուլպիտների բուժման ժամանակ թույլ տրվող սխալները և դրանցից առաջացող 

բարդությունները: 

26. Պերիօդոնտի կառուցվածքը և ֆունկցիաներ: Պերիօդոնտի տարիքային 

փոփոխությունները: Պերիօդոնտիտների դասակարգումը, պատճառագիտությունը և 

ախտածնությունը: 

27. Սուր գագաթային պերիօդոնտիտներ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, 

ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:  

Պերիօդոնտիտների բուժման ժամանակ թույլ տրվող սխալները և դրանցից 

առաջացող բարդությունները: 

28. Քրոնիկական պերիօդոնտիտներ: Քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացում: 

Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:  Պերիօդոնտիտների բուժման ժամանակ թույլ 

տրվող սխալները և դրանցից առաջացող բարդությունները: 

29. Պարօդոնտի հյուսվածքների կառուցվածքը, ֆունկցիաները: Պարօդոնտի 

հիվանդությունների դասակարգումը, պատճառագիտությունը և ախտածնությունը:  



30. Պարօդոնտի հիվանդություններով հիվանդների հետազոտման ֆունկցիոնալ և 

հավելյալ մեթոդները և փորձարկումները: Ինդեքսային հետազոտման մեթոդները: 

31. Գինգիվիտ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, ախտաբանական 

անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:   

32. Պարօդոնտիտ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, ախտաբանական 

անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:   

33. Պարօդոնտոզ: Պարօդոնտոմաներ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, 

ախտաբանական անատոմիան, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:   

34. Պարօդոնտոլիզ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը:  Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժման համալիր 

եղանակը: 

35. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքը, ֆունկցիաները, հետազոտման 

եղանակները:  

36. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի առաջնային և երկրորդային ախտաբանական 

տարրերը, դեգեներատիվ փոփոխությունները: 

37. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վնասվածքները (մեխանիկական, քիմիական և 

ֆիզիկական): Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը:   

38. Սուր հերպետիկ ստոմատիտ, քրոնիկական կրկնվող հերպես: 

Պատճառագիտությունը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:   

39. Գոտևորող հերպես, հերպետիկ անգինա: Պատճառագիտությունը, կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:   

40. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ալերգիկ ախտահարումներ: Դասակարգումը, 

պատճառագիտությունը, ախտածնությունը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժումը:   

41. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները սիֆիլիսի ժամանակ: 

Պատճառագիտությունը, ախտորոշումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժումը:   

42. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները պալարախտի ժամանակ: 

Պատճառագիտությունը, ախտորոշումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, 

բուժումը: 

43. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները սնկային հիվանդությունների 

ժամանակ: Դասակարգումը, պատճառագիտությունը, ախտորոշումը, կլինիկան, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

44. Քրոնիկական կրկնվող աֆթոզ ստոմատիտ: Պատճառագիտությունը, 

ախտածնությունը, ախտորոշումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

45. Բազմաձև արտաքիրտային էրիթեմա: Պատճառագիտությունը, ախտորոշումը, 

կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

46. Կարմիր տափակ որքին: Պատճառագիտություն և ախտածնություն, կլինիկա, 

ախտորոշում, տարբերակիչախտորոշում, բուժում: 



47. Բշտախտ: Պատճառագիտությունը, ախտածնությունը, կլինիկան, ախտորոշումը, 

տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը: 

48. Լեզվի հիվանդություններ (գլոսիտներ): Կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

49. Շրթունքների հիվանդություններ (էքսֆոլիատիվ խեյլիտ, մետերոլոգիական  խեյլիտ, 

մակրոխեյլիտ, շրթունքների քրոնիկական ճաք): Պատճառագիտությունը, 

ախտորոշումը, կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:  

50. Լեյկոպլակիա: Պատճառագիտությունը, ախտորոշումը, կլինիկան, տարբերակիչ 

ախտորոշումը, բուժումը: 

 

 

Գրականության ցանկ 

թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի պետական քննության համար 

 

1. ԵսայանԼ.Կ. Ատամի կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային ախտահարումներ, 2010 

2. Боровский Е.В., Терапевтическая стоматрология, 2002 

3. Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология, 2002 

4. Данилевский Н.Ф., и др., Заболевания пародонта. Атлас, 1999 

5. Боровский Е.В Данилевский Н.Ф., Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

1981 

  

 

 

 

 

 

 

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի 

ամբիոնի վարիչ՝                                                                                   բ.գ.դ., պրոֆ. Լ.Կ.Եսայան 

 


