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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 
1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը(ԱՀԿ) ատամների լրիվ 
կամ մասնակի կորուստը համարում է հաշմանդամություն՝ ծամելու կարողության 
կորստի պատճառով։ Ավելին, ատամի կորուստը մեծ ազդեցություն ունի ոչ միայն 
ծամելու, այլև մարսողության, արտաքին տեսքի և խոսքի վրա: Որոշ հիվանդների մոտ ի 
հայտ են գալիս կծվածքի դեֆորմացիաներ  հանգեցնելով  վերին ծնոտային հոդերի 
դիսֆունկցիաների[1]։Երկարատև անատամությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է 
ծնոտի ոսկրերի ծավալի կորստի, այն հիվանդների մոտ առաջ է բերում  նաև 
գեղագիտական խնդիրներ, նրանց մոտ առաջացնելով դեմքի անհամաչափություն որը  
հանգեցնում է  նաև սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ հիվանդների մոտ:  
ՈՈււսսոոււմմննաասսիիրրոոււթթյյոոււննննեերրըը  ցցոոււյյցց  եենն  տտվվեելլ,,  ոորր  աատտաամմիի  հհեեռռաացցոոււմմիիցց  66  աամմիիսս  աաննցց  
աատտաամմննաաբբաաննաայյիինն  եելլոոււննիի  հհոորրիիզզոոննաակկաանն  ոոսսկկրրաայյիինն  կկոորրոոււսստտըը  կկաազզմմոոււմմ  էէ  2299--6633%%,,  իիսսկկ  
ոոււղղղղաահհաայյաացց  ոոսսկկրրաայյիինն  կկոորրոոււսստտըը՝՝  1111--2222%%[[22]]::  
Ծնոտի ապաճով հիվանդների մոտ ձևավորվում են բարդ կլինիկական պայմաններ 
ռացիոնալ օրթոպեդիկ բուժման համար: Ամբողջական բուժումը և պրոթեզավորումը 
թույլ են տալիս վերականգնել ատամնաշարի ֆունկցիան, օգնում է նորմալացնել 
մարսողական համակարգի աշխատանքը և ամբողջությամբ վերացնել գեղագիտական 
թերությունները[3]:  
Ատամնաբանային ելունի արտահայտված ապաճի հետևվանքով, շարժական 
թիթեղային պրոթեզներով բուժման արդյունավետությունը այդ խմբի հիվանդների մոտ  
ցածր  է,  ինչը բերում է պրոթեզի անբավարար ֆիքսիացիայի: Ուստի 
անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել այդ խմբի հիվանդների մոտ համալիր 
բուժման և վերականգնման արդյունավետ ծրագիր։  
Ծնոտների տարբեր ադենտիաներով հիվանդների  օրթոպեդիկ բուժման ժամանակակից 
մեթոդներից, կլինիկական պրակտիկայում ներկայումս լայնորեն տարածում են գտել 
ատամնային իմպլանտների կիրառմամբ վերակագնման մեթոդը:  
Ատամանային իմպլանտացիայի մեթոդների ներդրումը ստոմատոլոգիայում 
հնարավորություն է տալիս հիվանդների այս խմբի ատամնածնոտային համակարգում 
օպտիմալ պայմաններ ստեղծել հետագա վերականգնման համար[4,5]:  
Իմպլանտների կիրառման արդյունքում  ծնոտի ատրոֆիան կտրուկ դանդաղում է 
հասնելով  ֆիզիոլոգիական մակարդակին, այն անկասկած կարևոր դեր է խաղում 
պահպանելով դեմքի ընդհանուր համամասնությունները և համապատասխանաբար 
գեղագիտական տեսքը [6,7]: 
Հարկ է նշել, որ ատամնային իմպլանտների վրա արդյունավետ պրոթեզավորման 
կարևորագույն նախապայմաններից է ծնոտոսկրերի բավարար որակական և 
քանակական բնութագրերը՝ իմպլանտների պահպանման և կայունության, ինչպես նաև 
բուժման կանխատեսելի արդյունքների ստացման համար:  
Ծնոտոսկրերի ատամնաբնային ելունների ոսկրային ապաճով հիվանդների օրթոպեդիկ 
վերականգնումը լուրջ մարտահրավեր է ատամնային իմպլանտոլոգիայի համար, քանի 
որ ոսկրային ռեզորբցիան սահմանափակում է իմպլանտների օպտիմալ տեղակայման 
հնարավորությունը և մեծացնում է ստորատամնաբանյին, կզակային նյարդերի, վերին 
ծնոտային ծոցի և քթի խոռոչի հատակի վնասման հավանականությունը: 
Ատամնաբնային ելունի անհրաժեշտ ծավալը ոչ միայն պայմաններ է ապահովում 
իմպլանտների ճիշտ դիրքավորման համար, այլև նպաստում է ֆունկցիոնալ 
ծանրաբեռնվածության տակ ոսկրերի հետագա վերակազմավորմանը:  
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Գիտական շրջանակներում ատամնաբանային ելունների  ատրոֆիայով անատամ 
հիվանդների վերականգնման մեթոդների վերաբերյալ չկա  ընդհանուր  մոտեցում, 
արդյունավետ օրթոպեդիկ բուժման տարբեր ռազմավարություններ կարող են 
օգտագործվել։ Հայեցակարգային առումով այս ռազմավարությունները ընտրվում են 
երկու ուղիներից մեկի միջև, կա՛մ մեծացվում է ապաճած ատամնաբանային ելունի  
ոսկորի ծավալը, կա՛մ օգտագործվում է մնացորդային ոսկորի ծավալը նրանում ավելի 
նեղ տարամագծով կամ կարճ   իմպլանտների կիրառմամբ[8,9]: 
Առաջին հայեցակարգը՝ ոսկրա-վերականգնողական մեթոդներն ուղղված են ոսկրի 
օպտիմալ անատոմիայի վերականգնմանը և ստանդարտ երկարության և տրամագծի 
իմպլանտների տեղադրման  հնարավորության ստեղծմանը՝ ոսկրային բավարար 
ծավալների մեծացման եղանակով: Դիմածնոտային վիրաբուժության զինանոցում 
ներկայումս կիրառվող ոսկրա-վերականգնողական վիրաբուժության մեթոդները թույլ 
են տալիս վերականգնել ծնոտոսկրերի հյուսվածքների կորցրած ծավալի 
ամբողջականությունը և ռեգեներատիվ կարողությունները:  
Ոսկրերի ծավալը մեծացնելու համար կիրառվում են տարբեր  մեթոդներ[10-14]. 
■ Ատամնաբանային ելունների ոսկրային ծավալի  մեծացում՝ ոսկրային փոխարինիչ 
նյութերի և թաղանթների օգտագործմամբ, ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիա (GBR); 
■ Աուտոգեն ոսկրերի կիրառում; 
■Վերին ծնոտային ծոցի հատակի բարձրացում ոսկրանյութերի կիրառմամբ՝ սինուս-
լիֆտինգ 
■ Ստորին ատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիա; 
■ Սենդվիչ պլաստիկա; 
■ Նեղ ատամնաբանային ելունի ճեղքման մեթոդիկա; 
■ Դիստրակցիոն օստեոգենեզի կիրառում: 
Ոսկրա-վերականգնողական մեթոդների կիրառման ընտրությունը պայմանավորված է 
դեֆեկտի տեղակայությունով,  ծնոտոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների առկա 
քանակով, ինչպես  նաև հիվանդի  ընդհանուր առողջական վիճակով: 
Ոսկրավերականգնողական վիրահատություների բարենպաստ կանխատեսման համար 
այս պայմանները միշտ չէ, որ առկա են նույն հիվանդի մոտ և  բարենպաստ 
կանխատեսումը դեռևս մնում է վիճելի։ Կարևոր է արձանագրել նաև, որ այս 
վիրահատությունները պահանջում են բարձր մակարդակի վիրաբուժական հմտություն, 
ճշգրիտ վիրաբուժական տեխնիկա, ունեն երկար ապաքինման շրջան, ունեն 
բարդությունների բարձր ռիսկ  և բուժման  մեծ արժեք[15,16]:  
Երկրորդ  հայեցակարգը թելադրում է այդպիսի կլինիկական իրավիճակներում   նեղ 
կամ կարճ իմպլանտների կիրառում, որը կարող է հանդիսանալ պարզ և կանխատեսելի 
այլընտրանք, ներկայացնել պարզ վիրաբուժական տեխնիկա՝ համեմատած բազմափուլ 
ոսկարավերականգնողական վիրահատությունների հետ[17,18]:  
Ոսկրավերականգնողական մեթոդների բազմազանությունը բավականին դժվարացնում 
է բուժման օպտիմալ մեթոդի ընտրությունը:  
Հինգ տվյալների բազայում՝ PubMed, Embase, Cochrane, Scopus և Web of Science մեր  
կողմից իրականացվել է էլեկտրոնային որոնում օգտագործելով տերմիններ՝ կապված 
մասնակի կամ լրիվ անատամ հիվանդների մոտ կարճ իմպլանտների օգտագործման 
հետ: Գրականության որոնման ընթացքում 367 հոդվածները գնահատելուց հետո, 
վերլուծության համար ընդգրկվել է 45 հոդված, որոնք հապատասխանել են ընդգրկման 
չափանիշներին:  
Կարճ իմպլանտի սահմանումը լայնորեն քննարկվող հարց է գրականության մեջ: 
Սկզբում կարճ իմպլանտները համարվում էին <11 մմ երկարություն ունեցողները: 
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Հետագայում այն համարվել է կարճ, երբ նրանց երկարությունը <7 մմ է: 2016 թվականին 
համաձայն Կարճ Իմպլանտների Եվրոպական Կոնսենսուս Կոնֆերանսի կարճ 
իմպլանտների երկարությունները սահմանվում են հետևյալ կերպ[19] 
■ գերկարճ,< 6 մմ երկարություն, տրամագիծը ≥ 4 մմ, 
■ կարճ, ≤ 8 մմ երկարություն, տրամագիծը ≥ 3,75 մմ, 
■ ստանդարտ իմպլանտներ, > 8 մմ երկարություն, տրամագիծ ≥ 3,75 մմ: 
Կարճ իմպլանտների առավելություններն այն են, որ դրանց օգտագործումը նվազեցնում 
է իմպլանտի համար բավարար ոսկրային հյուսվածք ստեղծելու համար բարդ և 
թանկարժեք վիրաբուժական միջամտությունների քանակը, կանխում է անատոմիական 
կառույցների  վնասումը, նվազեցնում է բուժման ժամանակը և ծախսեր[20,21]: 
Շատ հետազոտողներ կարճ իմպլանտները դիտարկում են որպես ոսկրերի ուղղահայաց 
բարձրության մեծացման այլընտրանք, արձանագրելով կարճ իմպլանտների կիրառման 
բարձր կլինիկական արդյունավետություն (80% մինչև 100%) ատրոֆիայով հիվանդների 
օրթոպեդիկ վերականգնման ժամանակ [22,23]. 
Լրիվ կամ մասնակի անատամություն և ատամնաբանային ելունի ոսկրային հյուսվածքի 
զգալի ապաճ հաճախ նկատվում է տարեց մարդկանց մոտ, իսկ այդպիսի հիվանդների 
մոտ հաճախ սովորական պրոթեզներով օրթոպեդիկ բուժումը չի ապահովում  
հիվանդների լիարժեք  ծամողական  ֆունկցիան, հնչյունավորումը և դեմքի էսթետիկան: 
Այդպիսի  հիվանդներին ծախսատար և ժամանակատար բազմափուլ իմպլանտ-
ոսկրավերականգնողական վիրահատություններից խուսափելու համար, խորհուրդ է 
տրվում  կարճ իմպլանտների կիրառմամբ միափուլ վիրահատական մեթոդի  կիրառում, 
ինչը  լավագույն լուծումը կարող է դիտարկվել: 
Ներկայումս գրականություն մեջ սակավաթիվ են հետազոտությունները կարճ 
իմպլանտների երկարաժամկետ (հինգ տարուց ավելի ժամանակահատված) 
ֆունկցիոնալ գործունեության արդյունավետությունը գնահատելու համար: 
Կան նաև մի շարք գիտական հետազոտություններ, որոնցում  արձանագրել են, որ   
կարճ  իմպլանտները ցույց են տվել հարիմպլանտային ոսկրային  ռեզորբցիայի, 
իմպլանտների  բարդությունների, պրոթեզների ձախողումների ավելի մեծ տոկոս 
համեմատած  ստանդարտ իմպլանտների հետ և առաջարկվում է  կարճ իմպլանտները՝ 
(5-ից-6մմ-ը)օգտագործել զգուշությամբ[24]:  
Ըստ այդ հրատարակումների անհաջողությունները պայմանավորված են մի շարք 
գործոններով, կարճ իմպլանտների սահմանափակ մակերեսը կարող է պոտենցիալ 
ռիսկ պարունակել նրանց  երկարաժամկետ կլինիկական գործունեության համար, քանի 
որ նրանք ծամողական ուժերի նկատմամբ ավելի քիչ դիմադրողականություն ունեն [25]: 
Հետևաբար, կարճ իմպլանտների մակրո և միկրո դիզայնը, մակերևույթը պետք է լինի 
օպտիմիզացված՝ նրանց արդյունավետությունը բարելավելու և երկարաժամկետ 
կայունությունը ապահովելու համար: Բացի իմպլանտի տրամագիծը և մակերևույթը 
մեծացնելուց, իմպլանտների քանակի ավելացումն ու դրանք նույն օրթոպեդիկ 
կոնստրուկցիայում ընդգրկելը ևս կարող է բալանսավորել ծամողական ճնշումը՝ 
կանխելով իմպլանտի հարվզիկային ստրեսը։  
Այն փաստը, որ իմպլանտի մակերևույթի փոփոխությունը կարող է ազդել 
օստեոինտեգրացիայի հաջողության վրա, ապացուցված է տարբեր 
հետազոտություններում: Դրան կարելի է հասնել իմպլանտի մակերևույթի  կա՛մ 
սուբստրակցիոն գործընթացների միջոցով, ինչպիսիք են օքսիդացումը, կամ 
հավելումային գործընթացները, ինչպիսիք են իմպլանտի մակերևույթին միկրոխորշերի 
ստացումը տիտանի պլազմային փոշու նստեցման, հիդրօքսիապատիտե և կալցիումի 
ֆոսֆատի նտեցման, մակերեսի թթվով մշակման (SLA), ինչպես նաև իոնային 
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նստեցման եղանակներով: Վերը նշված բոլոր մեթոդները բերում են իմպլանտի 
մակերեսի մեծացման՝ միաժամանակ նպաստելով մակերևույթի հիդրոֆիլության 
բարելավմանը: Ներկայումս իմպլանտների մակերևույթի թթվային մշակումը (SLA) 
ամենաշատ կիրառվող տխնիկան է [26]:  
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը երկար տարիներ օգտագործվել է 
արդյունաբերական և բժշկական տեխնոլոգիաներում տարբեր մակերեսների 
ախտահանման համար:Մարդկային տեսանելի լույսն ունի 400–700նմ ալիքի 
երկարության միջակայք:Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ըստ ալիքի 
երկարությունների (10–400 նմ) դասակարգվում է որպես UVA (320–400 նմ), UVB (290–
320 նմ) և UVC (10–290 նմ) [27]:Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը հիմնականում 
գործում է ֆոտոքիմիական եղանակով: Կենսաբանական հետազոտություններում 
օգտագործվող միջակայքը սովորաբար 200–400 նմ է, որը ներառում է բոլոր 
երկարությունները՝ UVA, UVB և որոշ UVC:  
Վերջերս ուլտրամանուշակագույն լույսից առաջացած տիտանի ֆոտոկատալիտիկ 
ակտիվությունը ներառյալ սուպերհիդրոֆիլության առաջացումը  լայն 
հետաքրքրություն է առաջացրել իմպլանտոլոգիայում: Իմպլանտի TiO մակերևույթը 
ունակ է ինտեգրվելու ոսկորին: Տիտանի մակերեսային շերտը վերածվում է տիտանի 
երկօքսիդի (TiO2) թթվածնի կամ մթնոլորտի օդի ազդեցության տակ հայտնվելուց 
անմիջապես հետո: Այնուամենայնիվ, արտադրված իմպլանտների TiO-ն կարող է 
կորցնել ոսկորին կենսաակտիվ կերպով ինտեգրվելու ունակությունը 2 շաբաթից փոքր 
պահեստավորման ժամանակից հետո, որի ընթացքում տեղի է ունենում 
կենսաակտիվության դեգրադացիա[28]: Իմպլանտի մակերևույթի կենսակտիվությունը 
կարող է վերականգնվել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ:  
Իմպլանտների մակերևույթների վրա ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման 
ազդեցության կենսաբանական էֆեկտները սահմանվում են որպես 
ֆոտոֆունկցիոնալացում, որը օստեոինտեգրացիան խթանելու պարզ և արդյունավետ 
մեթոդ է: Այս գործողությունը թարմացնում է տիտանի իմպլանտների կենսաբանական 
ռեակտիվությունը, որոնք կորցվել էր արտադրությունից և օդում պահպանվելուց հետո, 
բարելավում է իմպլանտի մակերևույթի օստեոինտեգրման հատկությունները: 
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը վերափոխում է Ti մակերևույթների բնական 
հիդրոֆոբ հատկությունները գերհիդրոֆիլ հատկությունների փոխելով[29]: 
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցությունը մակերևութային էներգիա է 
առաջացնում իմպլանտի TiO-ի մակերեսին, որը ջուրը վերածում է հիդրօքսիլային 
ռադիկալների՝ ջրածնի և թթվածնի: Գիտական հետազոտության տվյալները ցույց են 
տվել, որ տիտանի ուլտրամանուշակագույն լույսի նախնական մշակումն էապես 
մեծացնում է նրա օստեհաղորդունակությունը՝ կապված TiO2 մակերեսից 
ածխաջրածինների ուլտրամանուշակագույն կատալիտիկ առաջանցիկ հեռացման հետ, 
ինչը ենթադրում է տիտանի ֆոտոֆունկցիոնալացում՝ հնարավորություն տալով ոսկոր-
տիտան ինտեգրման ավելի արագ և ամբողջական հաստատմանը[30]: 
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը առաջացնում է տիտանի մակերեսների 
էլեկտրաստատիկ կարգավիճակի առաջացում, մակերեսի փոխակերպում հիդրոֆոբից 
սուպերհիդրոֆիլի, սպիտակուցի կլանման ակտիվացում, ֆիբրոբլաստների և 
օստեոբլաստների գործունեության բարելավում: Հիդրոֆիլությունը կարող է ուժեղացնել 
օստեոբլաստներ բջիջների սկզբնական կցումը իմպլանտի մակերեսին[31]:  
Ուլտրամանուշակագույն ֆոտոֆունկցիոնալացումը ապացուցված է որպես օժանդակ 
միջոց իմպլանտների կայունության բարելավման գործում:  
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Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ուլտրամանուշակագույն 
ֆոտոֆունկցիոնալացումը կարող է արագացնել օստեոինտեգրման գործընթացը և 
ավելի վաղ հասնել իմպլանտի և շրջակա ոսկորների միջև ամուր սերտաճման:   
Պարզվել է, որ իմպլանտների մակերևույթի ուլտրամանուշակագույն լույսով մշակումը 
նպաստում է իմպլանտի օստեոինտեգրման  3 անգամ ավելացման [32]:  
Իմպլանտների բիոմեխանիկական թեստը ցույց է տվել, որ ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթման բուժումը 4 անգամ արագացրել է իմպլանտների ինտեգրումը[33,34]: 
Liou JW-ի և Chang HH-ի հետազոտությունը ցույց է տվել ֆոտոֆունկցիոնալացման 
արդյունավետությունը բարդ դեպքերում՝ օգտագործելով ավելի փոքր տրամագծով կարճ 
իմպլանտներ, այն թույլ է տվել կարճ իմպլանտներ տեղադրել նեղ ալվեոլային ելունում, 
որոնք բավարար չեն ավելի մեծ տրամագծով իմպլանտների տեղադրումը [35] 
Հայտնի է, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը ֆոտոքիմիական ռեակցիաների 
միջոցով նաև հակամանրէային ազդեցություն ունի, ազդում է բակտերիաների ԴՆԹ-ի 
վրա: Ուլտրամանուշակագույնոով լույսով տիտանի մակերեսների ճառագայթումը 
ցուցադրել է հակամանրէային ազդեցություն ուժեղացված ֆոտոկատալիտիկ 
հատկությունների շնորհիվ, ճնշելով պարօդոնտի պաթոգեն բակտերիաները: 
Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը նվազեցնում է բակտերիաների 
կպչունությունը TiO իմպլանտի մակերեսին և կարող է ուժեղացնել էպիթելային 
բջիջների կցումը TiO-ին[36]: Իմպլանտների ֆոտոֆունկցիոնալացումը ներկայումս 
կիրառվում է նաև պերիմպլանտիտների կանխարգելման և բուժման համալիրում[37]: 
Հաշվի առնելով իմպլանտի օստեօինտեգրացման օպտիմալացման կարևորությունը  
իմպլանտների ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնավածությունը  արագացնելու նպատակով, մեր 
առջև դրված խնդիրներից է  ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող է իմպլանտների 
ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը բարելավել կարճ իմպլանտի 
օստեոինտգրացիան: 
Գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իմպլանտի և նրա վրա հենված  
օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի  բարձրության հարաբերակցությունը (C/I) կարող է 
ռիսկային  գործոն լինել կենսամեխանիկական սթրեսի բաշխման տեսանկյունից, քանի 
որ կարճ իմպլանտների օգտագործումը կարող է մեծացնել բարդությունների վտանգը՝ 
կապված գերբեռնվածության հետ[38]:Մասնավորապես, կարճ իմպլանտների դեպքում 
պսակի բարձրության ավելացումը ստեղծում է անբարենպաստ պսակ-իմպլանտ(C/I) 
հարաբերակցություն, քանի որ լծակի թևը մեծանում է և ոչ առանցքային ուժեր են 
ստացվում, առաջանում է լարման աճ կատարային ոսկրում: Դրանով պայմանավորված 
ի սկզբանե C/I հարաբերակցությունը համարվում էր 1:1, ինչպես բնական ատամներում: 
Այնուամենայնիվ, որոշ հեղինակներ առաջարկում են 1:1-ից մեծ C/I 
հարաբերակցության օգտագործման հնարավորություն՝ փաստելով, որ C/I ցուցանիշը չի 
ազդում կարճ իմպլանտների կրառմամբ օրթոպեդիկ   բուժման արդյունավետության 
վրա[38,40]:   
Մյուս կողմից Urdaneta-ի և համահեղինակների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել  
է պրոթեզների հետ կապված բարդությունների ավելի մեծ հավանականություն բարձր 
պսակների կիրառման դեպքում[41]:  
Այս ենթատեքստում շատ կարևոր է մեր կողմից իրականացվող հետազոտությունում 
պարզել C/I հարաբերակցության ցուցանիշի կարևորությունը  իմպլանտների կրառմամբ 
օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության կանխատեսման համար, ինչը 
պլանավորվում է ներառել մեր աշխատանքում:  
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Որոշ ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ իմպլանտի տրամագիծը ազդում է 
իմպլանտների բուժման արդյունավետության վրա, ուստի լայն տրամագծով (>4մմ) 
կարճ իմպլանտների օգտագործումը կարող է արդյունավետ լինել [42]:  
Ըստ գիտական գրականության վերլուծության կարճ իմպլանտները և ստանդարտ 
երկարության իմպլանտները ոսկորների ուղղահայաց մեծացման 
վիրահատությունների հետ համատեղ, հանգեցնում են կանխատեսելի արդյունքների՝ 
իմպլանտների արդյունավետության առումով: Այնուամենայնիվ, ըստ վերջին 
կլինիկական ուսումնասիրությունների, որտեղ համեմատվում են տարբեր չափերի 
իմպլանտների կիրառման  տարբերակները, կարճ իմպլանտների օգտագործումը ունի 
մի շարք առավելություններ հիվանդների և բժիշկների համար[43]: 
Ըստ օստեոինտեգրացիայի Չորրորդը Եվրոպական Ասոցիացիայի (EAO) կոնսենսուս 
համաժողովի, կարճ իմպլանտների (<8մմ) կիրառման դեպքում 
ծանրաբեռնավածությունից 16-18 ամիս անց գրանցել է 99.0% արդյունավետություն [44]: 
Կարճ իմպլանտները դարձել են առաջադեմ վիրաբուժական միջամտությունների 
կենսունակ և ավելի կանխատեսելի այլընտրանք[45]: 
Չնայած ատամնային իմպլանտոլոգիայի առաջընթացի վերաբերյալ առկա 
հրապարակումներին, տարբեր ադենտիաներով և ատամնաբանային ելունների 
արտահայտված ատրոֆիայով հիվանդների օրթոպեդիկ վերականգնման խնդիրը մնում 
է արդիական:: 
Ներկայիս մասնագիտական գիտական գրականությունում հրատարակված գիտական 
հոդվածները բավարար չափով չեն բացահայտում կարճ իմպլանտների կիրառման 
արդյունվետությունը և կանխատեսելիությունը երկարաժամկետ ընթացքում՝ կախված 
կենսաբանական, տեխնիկական և բիոմեխանիկական գործոններից: Ներկայումս 
անատամությամբ և ծնոտի զգալի ատրոֆիայով հիվանդների համար անհատական 
վերականգնողական սխեմաների ընտրության հստակ հայեցակարգ չկա: 
Գրականության վերլուծությունը վկայում է, որ կա անհրաժեշտություն այդ կարգի 
հիվանդների մոտ գնահատել  կարճ իմպլանտների երկարության, տրամագծի և C/I 
հարաբերակցության ազդեցությունը կենսաբանական բարդությունների առումով, 
ինչպես նաև նրանց արդյունավետությունը երկարատև ժամանակահատվածում: 
Ներկայացված խնդիրների վերլուծությունը, ինչպես նրանց լուծման 
անհրաժեշտությունը  հիմնավորում է ներկա աշխատանքի արդիականությունը: 
 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ։ 
Աշխատանքում ծրագրվող հետազոտությունների արդյունքները իրենց մեջ 
պարունակելու են գիտական նորույթ:  
Ըստ էության, առաջին անգամ նախաձեռնվում է հետազոտություն, որն ուղղված է 
ատամնաբանային ելունի ոսկրային հյուսվածքի զգալի ապաճով հիվանդների մոտ 
համակարգված վերլուծությամբ գնահատել է կարճ իմպլանտների ֆունկցիոնալ 
երկարաժամկետ գործունեությունը՝ վելուծելով այդ կարգի իպալնտների երկարության, 
տրամագծի և պսակ-իմպլանտ հարաբերակցության (C/I) պարամետրերի 
ազդեցությունը օրթոպեդիկ վերականգնաման արդյունավետության վրա: 
Մշակվելու են արտահայտված ոսկրային հյուսվածքի ապաճով հիվանդների համար 
կարճ իմպլանտների կիրառմամբ օպտիմալ բուժման մեթոդի ընտրության հստակ 
ալգորիթմներ, դրանց կիրառման նոր մեթոդաբանության: 
Առաջին անագամ հիմնավորվելու է կարճ իմպլանտների մակերեսների 
ուլտրամանուշակագույն ֆոտոֆունկցիոնալացման ազդեցությունը իմպլանտների 
օստեոինտեգրացիայի գործընթացի վրա, ինչը կբարձրացնի բուժման 
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արդյունավետությունը, միաժամանակ կրճատելով համալիր բուժման 
ժամանակահատվածը: 
 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
1.Marco Esposito, Jacopo Buti, Carlo Barausse, Roberta Gasparro, Gilberto Sammartino, Pietro 
Felice Short implants versus longer implants in vertically augmented atrophic mandibles: A 
systematic review of randomised controlled trials with a 5-year post-loading follow-up. Int J 
Oral Implantol 2019;12(3):267–280 
 
Հեղինակների հետազոտության նպատակն է եղել համեմատել ստորին ծնոտի ապաճով 
հիվանդների մոտ 4-ից-6,6մմ երկարությամբ իմպլանտների և ստորին ծնոտի  ատրոֆիայի 
սեգմենտում ոսկրային բլոկներով ուղղահայաց աուգմենտացիայից հետո տեղադրված 11-
ից-13մմ երկարությամբ, 4 մմ տրամագծով իմպլանտների վրա հենված օրթոպեդիկ 
կոնստրուկցիաների կլինիկական արդյունավետությունը: Վերլուծվել է 135 հիվանդների 
բուժման արդյունքները պրոթեզավորումից հինգ տարի անց:  
Բուժման արդյունավետությունը գնահատելիս ընդգրկվել են հետևյալ ցուցանիշները.  

• կենսաբանական վաղ բարդություն՝ իմպլանտի դեզինտեգրացիա, 
• ցանկացած բարդություն իմպլանտի տեղադրման ժամանակ կամ կամ աուտոսկրի 

դոնորի տեղում (օրինակ՝ ինֆեկցիա, նյարդի վնասվածք, արյունահոսություն), 
• ատամնաբանային ելունի ուղղահայաց ոսկրային մեծացման ձախողում, երբ 

փոխպատվաստումը չի տվել բավարար չափի  ոսկոր ստանալու համար, որոնք 
անհրաժեշտ են պլանավորված երկար իմպլանտներ տեղադրելու համար. 

• իմպլանտի կորուստ, 
• շուրջիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի բարձրությունը, որը գնահատվել 

է պերիապիկալ ռադիոգրաֆիայի վրա տեխնոլոգիայով հաշված մմ-ով, 
• պերիիմպլանտիտ՝ եզրային ոսկրերի մակարդակի փոխոխմամբ, 
• մեխանիկական բարդություններ (օրինակ՝ իմպլանտի կոտրվածք կամ իմպլանտ-

աբաթմենտ կապի դեֆորմացիա)՝  
• պրոթեզը ֆիքսող պտուտակի թուլացում կամ կոտրվածքներ: 

Տասներկու (14%) hիվանդների մոտ ոսկրի աուգմենտացիայի վիրահատությունները չի 
հանգեցրել ոսկրերի պլանավորված բարձրությանը, որը թույլ կտար տեղակայել 
պլանավորված երկարությամբ իմպլանտներ: Ծանրաբեռնումից հինգ տարի անց 28 
հիվանդ (21%) դուրս է մնացել հսկողությունից և այդ հիվանդների հետազոտության 
արդյունքները չեն ընդգրկվել ընդհանուր արդյունքներում:  
Ըստ հեղինակների հետազոտության արդյուքների, պրոթեզավորումից 5 տարի անց 
պրոթեզների և իմպլանտների կորուստները կարճ իմպլանտների և ուղղահայաց ոսկրային 
աուգմենտացիայից հետո  10 մմ ից ավել երկարությամբ տեղադրված իմպլանտների մոտ 
բարդությունների նույն տոկոսն են արձանագրվել, սակայն հարիմպլանտային  եզրային 
ոսկորի կորուստը ավելի մեծ է  եղել ուղղահայաց ոսկրային աուգմենտացիայի 
սեգմենտում 10 մմ ից ավել երկարությամբ տեղադրված իմպլանտների մոտ: Ըստ 
հեղինակների նման կլինիկական դեպքերում նախընտրելի տարբերակ կարող են լինել 
կարճ իմպլանտները, միևնույն ժամանակ նշելով, որ ավելի երակարաժամկետ 
դիտարկումը  կարող է տալ ավելի հավաստի արդյունք:   
Չնայած աշխատանքի արժեքավորությանը, այն չի պարունակում տվյալներ վերին ծնոտի 
հետին հատվածում ապաճով հիվանդների մոտ սինուս լիֆտինգ վիրահատությունից հետո 
տեղադրված երկար իմպլանտների արդյունավետությունը: 
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Հետազոտությունները չեն ներառում նաև կարճ իմպլանտների վրա հենված  օրթոպեդիկ 
կոնստրուկցիայի  պսակ-իմպլանտ (C/I) հարաբերակցության տարբեր ցուցանիշների 
դեպքում իմպլանտների արդյունավետությունը:  
Ի տարբերություն այս ուսումնասիրության, մեր կողմից նախատեսվող 
ուսումնասիրությունում  կարճ իմպլանտների արդյունավետությունը գնահատվելու է 
կատարելով համեմատական վերլուծություն նաև այն հիվանդների խմբերի հետ, որոնց  
մոտ կիրառվել սինուս լիֆտինգ և տեղադրվել են երկար իմպլանտներ: Ըստ մեզ, այդպիսի 
հիվանդերի խմբում հետազոտության արդյունքները կլինեն ավելի հավաստի քանի, որ 
բարդություների հավանականությունը մեծ է ոսկրավերականգնողական 
վիրահատություններ տարած հիվանդերի մոտ: 
  
2.Tang Y, Yu H, Wang J, Gao M, Qiu L. Influence of crown to implant ratio and different 
prosthetic designs on the clinical conditions of short implants in posterior regions: A 4 year 
retrospective clinical and radiographic study. Clin Implant Dent Relat Res 2020;22:119–127. 
 
Հեղինակները նշված գիտական աշխատանքում նպատակ են դրել գնահատել կարճ 
իմպլանտների (8 մմ երկարությամբ և 5 մմ տրամագծով) կլինիկական էֆեկտիվությունը  
կապված պսակ-իմպլանտ հարաբերակցության (C/I) ինչպես նաև հիվանդի, պրոթեզի հետ 
կապված այլ գործոնների ազդեցությունը կարճ իմպլանտների կենսագործունեության վրա: 
Հետազոտությունում ընդգրկվել են մասնակի անատամությամբ  և ատամնաբնային ելունի  
արտահայտված ապաճով 130 հիվանդներ, որոնց մոտ տեղադրվել են 180 կարճ 
իմպլանտներ, դինամիկ հսկողությունը իրականացվել է ֆունկցիոնալ 
ծանարաբեռնվածությունից հետո 3-ից մինչև 7 տարվա ընթացքում (միջինը՝ 4,2): 
Գնահատվել են ռիսկի պոտենցիալ գործոնները (հիվանդի սեռը և տարիքը, իմպլանտի 
տրամագիծը և տեղակայումը, շինավորված և միայնակ ատամի վերականգնումները, 
անատոմիական և կլինիկական C/I հարաբերակցությունները): 
Արդյունավետությունը  գնահատելիս ընդգրկվել են հետևյալ ցուցանիշները՝ իմպլանտի 
ոսկրային ինտեգրում,հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորուստ(MBL), 
մեխանիկական և կենսաբանական բարդությունները: 
Արդյունքները՝ ընդհանուր առմամբ չորս հիվանդների 4 իմպլանտները դեզինտեգրվել են 
պերիիմպլանտիտի հետևանքով: Հարիմպլանտային սահմանային ոսկրային կորուստ 
(MBL) 180 կարճ իմպլանտների մոտ եղել է 0,90±0,78 մմ: Միջին կլինիկական C/I 
հարաբերակցությունը եղել է 1,16±0,36: Հարաբերակցության վերլուծությունը ցույց է տվել, 
որ կլինիկական C/I հարաբերակցության ազդեցությունը և հիվանդի տարիքը նշանակալի 
են եղել  ոսկրային կորուստի (MBL) համար, մինչդեռ այլ պոտենցիալ ռիսկի գործոններ չեն 
ցույց տվել էական կապ արդյունքի հետ: 180 կարճ իմպլանտների թվում. 24 դեպք (13,3%) 
ունեցել է կենսաբանական բարդություններ, իսկ 32 դեպք (17,8%)՝ մեխանիկական 
բարդություններ: Ոսկրային կորստի (MBL)  և բարդությունների հաճախականությունը մեկ 
կոնստրուկցիայում  ընդգրկված և առանձին ատամանապսակների  կիրառման դեպքում 
վիճակագրորեն տարբերություններ չէն եղել: Արդյունքները ցույց  են տվել կարճ 
իմպլանտների գործունեության 97.8% ցուցանիշ, շուրջ 3-ից 7 տարի տևողությամբ 
հսկողությունից հետո, ինչը համահունչ է նախորդ ուսումնասիրություններին։ Այս 
հետազոտություներից հեղինակները եզրակացրել են, որ ապաճով ծնոտի հետին շրջանում 
տեղադրված  կարճ իմպլանտների վրա ֆիքսված պրոթեզները ցույց են տվել  
կանխատեսելի կլինիկական արդյունքներ՝ 3-ից մինչև 7տարի ժամկետում: 0,47-ից 3,01 
միջակայքում, որքան բարձր է C/I հարաբերակցությունը, այնքան պակաս է ոսկրային 
կորուստը (MBL): Այլ հետազոտողներ չեն գտնել էական կապ հարիմպլանտային  



 – 10 –

ոսկրային կորստի (MBL) իմպլանտի և պսակի բարձրության C/I հարաբերակցության 
միջև[40]: 
Հաշվի առնելով տարբեր հեղինակների կողմից ստացված հարիմպլանտային ոսկրային 
կորստի (MBL) և իմպլանտ-պսակի բարձրություն C/I հարաբերակցության  միջև եղած 
կապի հակասական տվյալները, մեր հետազոտություններում նախատեսվում է գնահատել 
կարճ իմպլանտների հարիմպլանտային ոսկրային կորուստի (MBL) ցուցանիշը, ինչպես 
նաև իմպլանտի արդյունավետությունը տարբեր բարձրության օրթոպեդիկ 
կոնստրուկցաների կիրառման դեպքում: 
 
3. Eduardo Anitua, Virginia Escuer, Mohammad Alkhraisat.Short Narrow Dental Implants 
versus Long Narrow Dental Implants in Fixed Prostheses: A Prospective Clinical Study. 
Dentistry Journal 2022, 10(3)  10.3390/dj10030039 
   
Այս ուսումնասիրությունը նպատակ ուներ գնահատել անատամությամբ և  
ատամնաբնային ելունի ոսկրային հյուսվածքի արտահայտված ապաճով հիվանդների մոտ  
տեղադրված կարճ  (≤8 մմ) և նեղ տրամագծով (≤3,5 մմ ) իմպլանտների վրա ֆիքսված 
օրթոպեդիկ վերականգնման արդյունավետությունը: Վերահսկիչ խմբում ընդգրկվել են 
հիվանդներ, որոնց մոտ կիրառվել են երկար և նեղ իմպլանտներ (երկարությունը > 8 մմ և 
տրամագիծը ≤ 3,5 մմ): Հետազոտության ընթացքում իմպլանտների արդյունավետությունը 
և հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորուստը գնահատվել և վիճակագրորեն 
վերլուծվել է: Կիրառվել է 41 իմպլանտ (համապատասխանաբար 18 և 23 իմպլանտ՝ 
հիմնական և վերահսկիչ խմբերում): Հետազոտման միջին ժամանակահատվածը երկու 
խմբերում  իմպլանտների տեղադրումից հետո եղել է 26 ամիս: Արդյունքները  ցույց  են 
տվել, որ իմպլանտի կորուստ և վիճակագրորեն նշանակալի տարբերություններ չկան 
հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի առումով: Կարճ իմպլանտների խմբում 
տեղի է ունեցել պտուտակների թուլացման միայն մեկ դեպք: Եզրակացվել է որ, կարճ և 
փոքր տրամագծով իմպլանտները կարող են այլընտրանք լինել խիստ ապաճած ծնոտների 
վերականգնման համար: 
Քննադատորեն վերաբերվելով այս հետազոտությանը, պետք է նկատել հետևյալը, 
հեղինակների կողմից չի կատարվել իմպլանտացիայի արդյունավետության 
համեմատական գնահատում կարճ և փոքր տրամագծով իմպլանտների և կարճ և հաստ 
տրամագծով իմպլանտների միջև: Կիրառված իմպլանտների քանակը 
(համապատասխանաբար 18 և 23 իմպլանտ՝ հիմնական և վերահսկիչ խմբերում) 
անբավրար է վիճակագրորեն հավաստի տվյալներ ստանալու  համար, դիտարկումների 
ծավալը բավական սահմանափակ է, հավանաբար ինչի պատճառով հեղինակները նշում 
են կատարված ուսումնասիրության նախնական բնույթի ու դրանց շարունակման 
անհրաժեշտության մասին: Հետազոտության մեջ ընդգրկված է 2017թ.ից 2019թ. ընկած 
ժամանակաշրջանը, ինչը բավարար չէ օբյեկտիվ հետևություների համար: 
Հաշվի առնելով վերը նշվածը, մեր հետազոտություններում պլանվորվում է այդ կարգի 
հիվադների մոտ իմպլանտացիայի արդյունավետությունը գնահատել ինչպես կարճ և 
փոքր տրամագծով իմպլանտների, այնպես էլ  կարճ և հաստ տրամագծով իմպլանտների 
կիրառմամբ, յուրաքանչյուր իմպլանտից 100-ից ոչ պակաս քանկությամբ և հինգ տարվա 
ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնավածությունից հետո:  
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4.Dr. Faraaz M. Ansari, Dr. Abhinav Gupta, Dr. Gaurav Singh, Dr. Shraddha Rathi and Dr. 
Zeba Naaz.TO EVALUATE SUCCESS RATE OF OSSEOINTEGRATION OF UV- 
PHOTOFUNCTIONALIZED SHORT DENTAL IMPLANTS: AN IN-VIVO STUDY 
European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences. 2021; 8(7 ):497-504 
Այս in vivo ուսումնասիրությունը նպատակ ուներ գնահատել ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթի կիրառմամբ ֆոտոֆունկցիոնալացված կարճ իմպլանտների և առանց 
նախնական ֆոտոֆունկցիոնալացմամբ ստանդարտ երկարությամբ իմպլանտների 
օստեոինտեգրման հաջողության մակարդակը: Հետազոտությանը մասնակցել են 18 
տարեկանից բարձր 20 հիվանդներ (10 տղամարդ 50% և 10 կին 50%): 10 իմպլանտներ 
տեղադրվել են վերին ծնոտում, ստորին ծնոտի առջևի հատվածում տեղադրվել են 8 
իմպլանտներ, հետին հատվածում տեղադրվել են 12 իմպլանտներ: Հիվանդները բաժանվել 
են  երկու խմբերի. վերահսկիչ խմբի հիվանդների մոտ կիրառվել են առանց նախնական 
ֆոտոֆունկցիոնալացմամբ ստանդարտ երկարությամբ իմպլանտներ: Հիմնական խմբում 
ընդգրկված հիվանդների մոտ  կիրառվել են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի 
կիրառմամբ ֆոտոֆունկցիոնալացված կարճ իմպլանտներ:  
Կարճ իմպլանտների նախնական ֆոտոֆունկցիոնալացումը իրականացվել է 253,7 նմ 
ալիքի երկարությամբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ՝ 20 րոպե տևողությամբ 
UV-Makers սարքի խցիկում (Palghar,Maharashtra,India):  
Իմպլանտի կայունության գնահատումը իրականացվել է ռեզոնանսային 
հաճախականության անալիզի (RFA) մեթոդով, ISQ ցուցանիշների  ստացված արժեքները 
գրանցվել են իմպլանտի տեղադրումից անմիջապես հետո և 2, 6 և 12 ամիս ընդմիջումով: 
Իմպլանտների տեղադրումից անմիջապես հետո հիմնական խմբում ISQ ցուցանիշը եղել է 
39.1,վերահսկիչ խմբի համար ISQ ցուցանիշը համապատասխանաբար 39,0: 2-րդ ամսում, 
հիմնական խմբի իմպլանտները ցույց են տվել զգալիորեն մեծ կայունություն: Նույն զգալի 
արդյունքները հայտնաբերվել են կրկին, երբ իմպլանտների ISQ ցուցանիշը համեմատվել 
են տեղադրումից  6-րդ և 12-րդ ամիսում։ Հիմնական խմբի իմպլանտների մոտ 
արձանագրվել է ISQ 72,3 ցուցանիշ, վերահսկիչ խմբի մոտ արձանագրվել է ISQ 65,9 
ցուցանիշ, նկատվել են զգալի տարբերություններ: 
Հեղինակները եզրակացրել են, որ իմպլանտի մակերևույթի  ուլտրամանուշակագույն 
ֆոտոֆունկցիոնալացումը բարելավում է իմպլանտի կայունությունը և կարող է կիրառվել 
որպես օժանդակ միջոց կարճ երկարությամբ իմպլանտների  օստեոինտեգրացիան 
խթանելու համար:  
Գնահատելով կատարված հետազոտության արժեքավորությունը, հարկ է նշել, որ 
ուսումնասիրությունը սահմանափակ է, փոքր քանակի   հիվանդների մոտ և քիչ քանակի 
իմպլանտների կիրառմամբ, հետազոտության դինամիկ հսկողության տևողությունը  շատ 
կարճ է: Հետազոտությունում  չեն ներառված հարիմպլանտային ոսկրային կորոստի (MBL) 
արժեքները ֆունկցիոնալ  ծանրաբեռնվածությունից  հետո տարբեր 
ժամանակահատվածում: Հետազոտողները չեն նշում  ISQ ցուցանիշների  ստացված 
արժեքները գրանցվել  են ամիջապես ֆունկցիոնալ  ծանրաբեռնավածության  ենթարկված 
իմպլանտների մոտ, թե հետաձգված ֆունկցիոնալ  ծանրաբեռնավածության  ենթարկված 
իմպլանտների մոտ, ինչը կարևոր է: Չի ներկայացված կարճ իմպլանտների 
արդյունավետության ցուցանիշները, եթե եղել են իմպլանտի կորուստներ կամ 
բարդություններ՝  դրանց քանակը և պատճառները:  
Իմպլանտի օստեօինտեգրացման օպտիմալացումը մեծ կարևորություն ունի   
իմպլանտների ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը  արագացնելու նպատակով: 
Ելնելով վերը նշվածից, մեր առջև դրված խնդիրներից են նաև ուսումնասիրել 
ծնոտոսկրի ապաճի հատվածում տեղադրված ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի 
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կիրառմամբ  ֆոտոֆունկցիոնալացված կարճ իմպլանտների  օստեոինտգրացիայի 
խթանման արդյունավետությունը: 
 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՆ  ՈՒ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Նպատակը:  Ատամնաշարերի դեֆեկտներով  և ատամնաբանային ելունի արտահայտված 
ապաճով հիվանդների  օրթոպեդիկ վերականգնման արդյունավետության  բարելավումը 
կարճ իմպլանտների կիռամամբ: 
 
 Նշված նպատակի իրագործման համար ծրագրվում է հետևյալ խնդիրների լուծումը՝ 
1.Իրականացնել ատամնաշարերի դեֆեկտներով և ատամնաբանային ելունի 
արտահայտված ապաճով հիվանդների մոտ կարճ իմպլանտների և աուգմենտացիայի 
հատվածում տեղադրված ստանդարտ իմպլանտների  արդյունավետության 
համեմատական վերլուծություն:  
2.Գնահատել հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի (MBL)ցուցանիշը 
տարբեր տրամագծով կարճ իմպլանտների  ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից 
հետո: 
3.Գնահատել հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի (MBL)ցուցանիշը կարճ 
իմպլանտների վրա ֆիքսված առանձին պսակների և ֆիքսված պրոթեզների  
կիրառմամբ՝ իմպլանտների  ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից հետո: 
4.Գնահատել կարճ իմպլանտների ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից հետո 
հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի(MBL) ցուցանիշի և իմպլանտ-
պսակի բարձրություն հարաբերակցության(C/I) ցուցանիշի կորելայցիայի դինամիկան:  
5.Գնահատել կարճ իմպլանտների արդյունավետությունը անհապաղ և հետաձգված  
ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնավածությունից հետո:  
6.Գնահատել կարճ իմպլանտների մակերեսների ուլտրամանուշակագույն 
ֆոտոֆունկցիոնալացման ազդեցությունը իմպլանտների կայունության գործակիցի 
(ISQ) ցուցանիշի փոփոխության և օստեոինտեգրացիայի գործընթացի վրա:  
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
Կլինիկական,Կիրառական 
  
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ  ՆՅՈՒԹԸ  ԵՎ  ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ        
4.1.Հետազոտության մեջ ընդգրկվելու են մասնակի և լրիվ անատամությամբ,  ծնոտների 
ապաճով շուրջ 125  հիվանդներ (տարբեր տարիքի և սեռի), որոնց մոտ  կատարվելու է 
իմպլանտների վրա հենված  օրթոպեդիկ վերականգում:  
Հետազոտությունում ներառման չափանիշներ են. 
Հիվանդներ, որոնց ատամնաբանային ելունի բարձրությունը  ստորին 
ատամնաբանային նյարդից <7 մմ և վերին ծնոտային ծոցից <7 մմ, լայնությունը ≥5 մմ 
(համակարգչային ախտորոշման հիման): 
Բացառման չափանիշներ են 
Բացառման չափանիշները ներառում են ցանկացած համակարգային վիճակ, որը կարող 
է ազդել բերանի խոռոչ վերքերի ֆիզիոլոգիական բուժման վրա,բորբոքային պրոցեսներ, 
դիմածնոտային շրջանի քաղցկեղ, գլխի և պարանոցի շրջանի ճառագայթային/ 
քիմիաթերապիա, չբուժված ակտիվ պարօդոնտիտ: 
Խմբերի բաժանումը կատարվելու է ըստ կիրառված իմպլանտների դիզայնի, 
վիրահատական մեթոդների, ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության ժամկետների: 
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Գիտական աշխատանքի իրականացման համար որպես բազա է հանդիսանալու   
ԵՊԲՀ-ի վիրաբուժական  ստոմատոլոգիայի և վիրաբուժության  ամբիոնի կլինիկական 
բազա հանդիսացող ՛՛Ջիլավյան  ստոմատոլոգիական կլինիկան՛՛, ք.Երևան: 
Հետազոտվող հիվանդների  կոնտինգենտը հասանելի է: 
 
4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 
Հետազոտությունն իրականացվելու է կլինիկական, ճառագայթային, գործիքային և 
վիճակագրական մեթոդներով՝ որոնք պետք է արձանագրվեն հիվանդի բժշկական 
քարտերում;  
 
Կլինիկական ուսումնասիրությունները ընդգրկելու են. 
Անամնեզի հավաքում, գանգատների պարզաբանում;  
Դեմքի արտաքին զզնում, բերանի բացման աստիճանի  որոշում; 
Պարօդոնտի, հիգիենիկ վիճակի գանահատում; 
Ատամնաշարի զննում,ադենտիայի տեսակի գնահատում,ատամնաբանային ելունի  
չափերի  նախնական գնահատում; 
Հարիմպլանտային կատարային ոսկրային կորստի գնահատում(MBL); 
Իմպլանտ-պսակի հարաբերակցության(C/I) ցուցանիշների արձանագրում:  
 
Գործիքային հետազոտության մեթոդներ 
Ատամնային իմպլանտացիայի տարբեր փուլերում կիրառվելու են ճառագայթային 
ախտորոշման մեթոդներ՝ օրթոպանտոմոգրաֆիա, ռադիովիզիոգրաֆիա: 
Ծնոտոսկրերի քանակական և որակական ցուցանիշների գնահատման համար, որպես 
ախտորոշման հիմնական մեթոդ կիրառվելու է համակարգչային շերտագրությունը(CT); 
Իմպլանտացիայի պլանավորումը կատարվելու է համակարգչային  3D մոդելավորմամբ, 
անհրաժեշտության դեպքում վիրաբուժական շաբլոնների նախագծում: 
Իմպլանտացիայից առաջ իրականացվելու է իմպլանտների մակերեսների 
ուլտրամանուշակագույն ֆոտոֆունկցիոնալացում;  
Ռեզոնանսային հաճախականություն անալիզի մեթոդը (RFA-Resonance Frequency 
Analisis)  կիրառվելու է իմպլանտի առաջնային կայունությունը գնահատելու համար, 
իմպլանտները տեղադրումից հետո և իմպլանտները բեռնելուց առաջ: Իմպլանտի 
առաջնային կայունությունը դասակարգվելու է որպես վատ՝ <60 ISQ, միջին՝ 60–70 ISQ և 
բարձր՝ >70 ISQ  ցուցանիշովներով; 
Ատամաշարերի կցվածքի որոշման համար կիրառվելու է գիպսային մոդելներ և 
հոդփոխանակիչ; 
Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները պատրաստվելու են CAD/CAM համակարգերի 
կիրառմամբ: 
Բոլոր հիվանդների մոտ բուժումից առաջ և հետո կատարվելու է բերանի խոռոչի 
ֆոտոգրաֆիա: 
Լաբորատոր հետազոտության մեթոդները իր մեջ ընդգրկելու են արյան կլինիկական և 
կենսաքիմիական հետազոտություններ, արյան մակարդելիության պրոթրոմբինային 
ինդեքսի, գլյուկոզայի, հեպատիտ C-ի թեստեր: 
Կլինիկական և ճառագայթային հետազոտություններն իրականացվելու են բուժման 
պլանավորման փուլում և պրոթեզավորումից  հետո յուրաքնչյուր տարի դինամիկ 
հսկողության փուլերում: 
 
 



 – 14 –

Վիճակագրական մշակում  
Հետազոտության տվյալների վիճագրական վերլուծությունը իրականացվելու է Microsoft 
office Exel 2007 վիճակագրական փաթեթի և BIOSTAT v 3.03 մասնագիտացված փաթեթի 
օգնությամբ: Քանակական ցուցանիշների վերլուծության համար հաշվարկվել է միջին 
թվաբանական (M), 9 ստանդարտ շեղում(σ), միջին թվաբանականի միջին սխալը(m): 
Երկու նորմալ բաշխման միջավայրերից ստացված միջին թվաբանականների և 
ցուցանիշների համեմատության համար հաշվարկվել է տարբերության 
հավաստիության Ստյուդենտի գործակցը (t=2; 95,5%): 
Հետազոտական մեթոդները հասանելի են: 
 
Հետազոտական մեթոդների ընտրության գիտական հիմնավորումը: 
Հետազոտական մեթոդները ստոմատոլոգիայում և իմպլանտոլոգիայում գիտականորեն 
հիմնավորված հայտնի և լայն կիրառություն ունեցող մեթոդներ են։ 
Հեղինակի գիտելիքները, հմտությունները և բազմամայա փորձի առակայությունը 
բավարար է  հետազոտությունում նշված մեթոդների  կիրառման համար։ 
Հավաքագրված տվյալների վիճակագրական վերլուծության համար կիրառվող ծրագրին 
հայցորդը հիմնականում տիրապետում է, ավելի մանրամասն այդ ծրագիրը 
կուսումնասիրի համալսարանի կողմից նախատեսված կրթական ծրագրի 
սահմաններում։ 
Հետազոտությունների ֆինանսական ծախսերը կատարվելու են հետազոտողի 
սեփական միջոցներով, այլ ֆինանսավորման աղբյուրներ չեն ներառնված: 
 
Հետազոտական  մեթոդները ապահովող անհրաժեշտ  սարքավորումներն են` 
Իմպլանտի մակերեսի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի կիրառմամբ 
ֆոտոֆունկցիոնալացումը   իրականացվելու է UV Activator YWJ-QSY001 սարքով  
(Foshan Wenjian Medikal Enstriman co, Ltd):Սարքի տեխնիկական բնութագրերը հետևյալն 
են.մուտքային լարում: AC 100-ից մինչև 240 V, 50/60Hz, ելքային հզորություն: 5V-6A. 2 
4V-3A ալիքի երկարություն 360 նմ (0,05 մՎտ/սմ2) և 250 նմ (2 մՎտ/սմ2):  
Իմպլանտների տեղադրման համար կիրառվելու  են Bicon (LLC, Boston, MA), Biohorizons 
(CAMLOG Biotechnologies GmbH) իմպլանտացիայի  գործիքների հավաքածու: 
Ոսկրային օթյակի ձևավորման համար կիրառվելու է ֆիզիոդիսպենսեր՝ TRAUS optic 
(Saeshin,Կորեա);  
Իմպլանտի առաջնային կայունությունը գնահատվելու է RFA-Resonance Frequency (RFA) 
մեթոդով (Osstell AB, Gothenburg, Շվեդիա): 
Ռենտգեն հետազոտությունները և համակարգչային շերտագրությունը իրականացվելու 
Planmeca (Ֆինլանդիա) սարքի միջոցով: 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Աշխատանքն հանդիսանում է հեղինակի ինքնուրույն նախաձեռնություն: 
Հայցորդի մասնաբաժինը` կատարելու է հիվանդների կլինիկական 

հետազոտություններ, ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքների 
գնահատում, իմպլանտացիայի վիրահատություններ, հիվանդների 
հետվիրահատական դինամիկ հսկողություն, բուժման արդյունավետության 
կլինիկական ռենտգենաբանական ցուցանիշների վերլուծում և գնահատում: 

 
        

 



 – 15 –

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 
քննություններ Քանակ 

Ժամանակահատված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2022 աշուն 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2023 գարուն 
3.  Որակավորման քննություններ  2022 աշուն, 2024 

 
 
 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2022 
 Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2022 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2023 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2022- 2024 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2024 գարուն_ 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2022-2025 
7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2025աշուն 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման 

վրա Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2022-2025 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2025 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2025 
11. Զեկույցների ներկայացում 2023-2025 
12. Գործուղումներ 2023, 2024,2025 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2025 մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2025 նոյեմբեր 

 
 
8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
1.Г. Акопян, А. Бояджян, А. Джилажян, Н. Гамбарян, В. Сейранян, С. Геворгян, А.Хачатрян 

Сравнительная оценка эффективности дентальной имплантацииу пациентов с атрофией 
костей челюсти с короткими и более длинными имплантатами. СУЧАСНА 
СТОМАТОЛОГІЯ, ІМПЛАНТОЛОГІЯ. 2021;3:44-49 DOI: 10.33295/1992-576X-2021-3-44 
https://www.dentalexpert.com.ua/index.php/stomatology/article/view/410/332?fbclid=IwAR3iLI3XB-
99di_QIfOPgoaSfwD4c2hsRFGMGmGhNRiLcxMdlsSDmfeupyI 

2. Gagik Hakobyan,Ashot Jilavyan, Gagik Khachatryan, Davit Mathevosyan, Gekham 

Tunyan,Naira Ghambaryan,Evaluation of the survival rate of short implants placed in the 
posterior segments of the atrophic mandible: 5-year clinical study. Quintessence Int  2022 Jun 
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