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Ծնոտի կատարային ոսկրի ծավալի կորուստը իմպլանտացիայի
արդիական խնդիրներից է: Առկա աշխատանքները հաստատում են, որ
ոսկրի կորուստը կախված է գերծանրաբեռնվածությունից և
պարաֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունից, բայց տվյալ
հետազոտություններում հաշվի չի առնվում իմպլանտատը շրջապատող
ոսկրի ծավալը,կոսնտրուկցիայի տեսակը, ուղղաձիգ և հորիզոնական
կոնսոլների երկարությունը, իմպլանտատի անգուլյացիան վերտիկալ
ծամողական ուժի առանցքի նկատմամբ և այլն: Էթիոլոգիական
գործոնների փոխկապակցվածության և պաթոգենեզի վրա դրա
ազդեցության տոկոսի ուսումնասիրության բացակայությունը և ոսկրի
ապաճի պրոֆիլակտիկայի կարևորութունը,պայմանավորում են
անցկացված հետազոտության արդիականությունը:



Ատամնային իմպլանտների վզիկի
շուրջ ոսկրի ապաճի մեթոդների
մշակում՝ հաշվի առնելով տարբեր
տեսակի ոսկորների
բիոմեխանիկական հատկությունները
և նոր օրթոպեդիկ կոսնտրուկցիայի
մշակում, որը կապում է իմպլանտը
ատամի հետ:



1.Ուսումնասիրել տարբեր տեսակի ոսկորների
ամորտիզացիոն հատկությունները ՝օպտիմալ
տրամագծով իմպլանտ ընտրելու նպատակով:
2. Ուսումնասիրել իմպլանտի շուրջ ոսկրի ապաճի
կախվածությունը ոսկրի տեսակից FEA մեթոդով:
3.Ուսումնասիրել իմպլնատատի օպտիմալ
տրամագծի կախվածությունը մուլտիէթիոլոգիկ
գործոններից և ներմուծել տվյալ կախվածությունը
արտահայտող բանաձևը :



4.Ուսումնասիրել իմպլանտը ատամին միացնող
կոնստրուկցիաների մաթեմաթիկական մոդելներն:
5.Անցկացնել իմպլանտը ատամին միացնող
կոնստրուկցիաների մաթեմաթիկական մոդելների անալիզ,
որը թույլ կտա որոշել ոսկրի լարվածության աստիճանը
իմպլանտների շուրջ՝ կախված պրոթեզավորման մեթոդից:
6.Ուսումնասիրել տարբեր ամորտիզացիոն տարրերի և
օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների կիրառումը , որոնք թույլ
կտան նվազեցնել բիոմեխանիկական
անհամատեղելիությունը իմպլանտ-ատամ կապի միջև:



Առաջին անգամ
1. Մշակվել է իմպլանտատի օպտիմալ տրամագիծը

հաշվելու մաթեմաթիկական բանաձև՝ կախված
պացիենտի ոսկրի որակական բնութագրից, ինչպես
նաև օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի
բարձրությունից,կոնսոլային միավորների
երկարությունից,կոնստրուկցիայի առանցքի կազմած
անկյունից իմպլանտատի առանցքի նկատմամաբ:

2. Առաջարկվել է իմպլանտատի տրամագծի
ընտրության ալգորիտմ ՝ հիմնվելով ստացված
բանաձևի վրա:



3. Որոշվել է կատարային ոսկրի լարվածության
կախվածությունը իմպլանտատի
տրամագծից,ոսկրային հյուսվածքի տեսակից և
օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայից՝ հիմնված FEA 
անալիզի վրա:

4. Մշակվել է նոր օրթոպեդիկ կոնստրուկցիա,
որը թույլ է տալիս միացնել իմպլանտը
ատամին:



1.Տարբեր տեսակի ոսկորների բիոմեխանիկական
հատկությունների գնահատում:

2.Մաթեմաթիկական բանաձևի մշակում
իմպլանտի օպտիմալ տրամագիծը հաշվարկելու
համար ՝ կախված մուլտիէթիոլոգիկ գործոններից:

3.Ոսկրի լարվածության գնահատում տարբեր
կոնստրուկցիաների դեպքում, որոնք միացնում են
իմպլանտը ատամին:



1.Կազվել է պացիենտների մինչվիրահատական
հետազոտության և վիրահատության
պլանավորման պրոտոկոլ՝ հաշվի առնելով
ոսկրային անհատական բնութագիրը:
2.Ուսումնասիրվել են իմպլանտների շուրջ ոսկրի
լարվածության նվազեցման մեթոդները տարբեր
տեսակի ոսկորների դեպքում:
3.Անցկացվել է իմպլանտը ատամին միացնող
տարբեր օրթոպեդիկ կոսնտրուկցիաների անալիզ
FEA մեթոդով:



Ներկայացված աշխատանքը հանդիսանում է
ռանդոմիզացված ռետրոսպեկտիվ
հետազոտություն,ինչպես նաև ներառում է
համակարգչային հետզոտություն՝ ANSYS, SolidWorks
ծրագրերի օգտագործմամբ:

Հետազոտվող պացիենտների քանակի տոկոսային հարաբերակցությունը
կախված տարիքից:25,6
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 Կլինիկական
 Ճառագայթային (ռենտգեն ԿՇ)
 Վիճակագրական
 Համակարգչային մոդելավորում



Տարբեր տեսակի ոսկորներ ունեն արմատապես
տարբեր ամորտիազացիոն հնարավորություններ, 
խիտ ոսկորների դեքում ոսկրի հաստությունը
իմպլանտի վզիկի շուրջ վեստիբուլո-օրալ
ուղղությամբ կարող է կազմել 1-1,5 մմ, իսկ
ծակոտկեն ոսկորների դեպքում իմպլանտի վզիկի
շուրջ ոսկրի պատի հաստությունը պետք է կազմի
3-4 մմ և ավելին:

Fупр= E∙ (Δl/l) ∙s



 FD1 =15000∆V /Ն/
 FD2=8250∆V /Ն/
 FD3=4875∆V /Ն/
 FD4 =2850∆V /Ն/



…

Կորտիկալ և սպունգանման շերտերի հարաբերությունը



Դեֆորմացիաները F=150Ն ուժով ծանրաբեռնելու
դեպքում



Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ
կորտիկալ շերտի նվազեցման դեպքում ոսկրի հակազդման
հնարավորությունը տրված ծանրաբեռնվածությանը
փոքրանում է: D4 տեսակի ոսկրի դեպքում մենք ստացել ենք
լարվածության և դեֆորմացիայի կրիտիկական ցուցանիշներ:

Լարվածություն
Պա

Դեֆորմացիա
մ

100 % կորտ. 3*107 5.22*10-7

50% կորտ. 50% 
սպունգ.

3.24*107 1.4*10-6

30% կորտ. 70 % 
սպունգ.

5.687*107 8.3*10-6

10% կորտ. 90 % 
սպունգ.

- -



Ստացվել է բանաձև, որը հնարավորություն է
տալիս ավելի արագ և համակարգված ընտրել
իմպլանտի տրամագիծը ՝ կախված կլինիկական
իրավիճակից:

D= Dср+ Dср(X%(Iср/I-1) +Y%(Hср/HD-1) +Z% 
(F(1+ d верт * sin α) /Fср-1)+K%(d гориз. / d гориз. 

ср-1)+*P%( d верт/dверт.ср -1)



Ստացվել է նաև բանաձև, որը հնարավորություն է
տալիս հաշվարկել՝ ինչ լայնության պետք է լինի
ատամնաբնային ելունը տվյալ ամորտիզացիոն
հատկությամբ անհրաժեշտ ծավալի ոսկոր
ապահովելու համար:

L=D + R+R(J%(Hср/HD-1)





 Պացինետի հետազոտումից, անամնեզի հավաքագրումից,
ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տեսակի և դիզայնի
ճշգրտումից և իմպլանտացիայի անցկացման որոշման
կայացումից հետո, պացիենտը ուղղորդվում է
համակարգչային շերտագրման:

 Համակարգչային շերտագրման հիման վրա հաշվարկվում
է հասանելի ոսկորի բարձրությունը և
լայնությունը,ինչպես նաև ոսկրի միջին խտությունը՝
Հաուսֆիլդի-ի միջին թիվը իմպլանտների տեղադրաման
հատվածում:

 Հաջորդիվ,կոնստրուկցիայի վերջնական պլանավորումից
հետո (ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի մոմե կամ
համակարգչային մոդելավորում) հաշվարկվում են
վերտիկալ և հորիզոնական կոնսոլային հատվածի
երկարությունները,ինչպես նաև իմպլանտի և օրթոպեդիկ
կոնստրուկցիայի կազմած անկյունը:



Վերոնշյալ տվյալների ստացումից հետո, վերջիններս
ներմուծվում են մեր կողմից ստացված բանաձև ՝
իմպլանտի օպտիմալ տրամագծի հաշվարկման
համար:
Իմպլանտատի ստացված տրամագիծը ներմուծվում է
հաջորդ բանաձևի մեջ և ստացվում է ատամնաբնային
ելունի օպտիմալ լայնությունը տվյալ կլինիկական
դեպքի համար: Համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետ
համեմատելով որոշում է ընդունվում հնարավոր
պարզ իմպլանտացիայի (երբ չկա ոսկրի ծավալի
պակասորդ), ոսկրի ծավալի մեծացման կամ մեկ
իմպլանտատը 2 ավելի բարակ իմպլանտներով
փոխարինելու վերաբերյալ:



Ոսկրի ներծծումը իմպլանտի շուրջը մեր կողմից
առաջարկված պլանավորման մեթոդով,կազմել է
0,925 մմ,իմպլանտի տրամագծի ստանդարտ
ընտրության դեպքում կազել է 0,737 մմ:
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Հիմն. Վերահսկ.



Ծայրային անատամության դեպքում լուծման

տարբերակներից մեկը իմպլանտը ատամին

միացնող ոչ հոծ կոնստրուկցիաներն են, այդ

թվում նաև մեր կողմից առաջարկված և

պատենտավորված ամորտիզացիոն էլեմենտներ

պարունակող կոնստրուկցիան :





Մոդելավորվել են իմպլանտը իմպլանտին միացնող
կոնստրուկցիաներ, ատամ-իմպլանտ հոծ միացումով
կոնստրուկցիանե, և մեր կողմից առաջարկված
կոնստրուկցիան: Կոնստրուկցիաների յուրաքանչյուր
միավորի վրա ներգործվել է 100,150,250Ն ուժ:



Կոնստրուկցիայի դեֆորմացիան FEA 
հետազոտության դեպքում



Կոնստրուկցիայ
ի տեսակ

Ոսկրի մաքսիմալ
լարվածությունը
ամեն միավորի
վրա 100Ն ուժ
գործադրելիս

Ոսկրի մաքսիմալ
լարվածությունը
ամեն միավորի
վրա 150Ն ուժ
գործադրելիս

Ոսկրի մաքսիմալ
լարվածությունը
ամեն միավորի
վրա 200Ն ուժ
գործադրելիս

Ոսկրի մաքսիմալ
լարվածությունը
ամեն միավորի
վրա 250Ն ուժ
գործադրելիս

Իմպլանտ-
իմպլանտ
միացում

36.951 73.9 110.85 147.8

Իմպլանտ-
ատամ հոծ
միացում

33.32 66.64 108.29 144.94

Իմպլանտ-
ատամ ոչ հոծ
միացում,ամո
րտիզացիոն
տարրերի
կիրառմամբ

12.39 27.56 37.198 49.597





 1.Ոսկրի ավելի նոսր տեսակները,որոնք ունենք կորտիկալ շերտի
մինիմալ քանակ, ունեն ամորտիզացիոն ավելի քիչ
հնարավորություններ,քան ավելի խիտ տեսակի ոսկորները ը
հետևաբար,եթե D1,D2 տեսակի ոսկորների դեպքում վեստիբուլո-օրալ
ուղղությամբ իմպլանտի վզիկի շուրջ պետք է լինի մոտավորապես 1 
մմ,ապա D4 տեսակի ոսկրի դեպքում այն պետք լինի 3-4 մմ և ավել:

 2.Կլինիկական իրավիճակում,երբ դիտվում է ատամնաբնային ելուստի
լայնության անբավարարվածություն,իմպլնատի շուրջ բավարար
քանակի ոսկրի ապահովման համար ավելի նախընտրելի է 2 ավելի
նեղ,քան մեկ լայն իմպլանտատ:Այդպես մենք ստանում ենք միևնույն
ժամանակ քիչ ճնշում ոսկրի վրա(2 նեղ իմպլանտների միասնական
ծավալը ավելի մեծ կամ հավասար կլինի 1 լայն իմպլանտի ծավալին)և
միաժամանակ ոսկրի բավարար ծավալ կունենանք ճնշման
ամորտիզացիայի համար:

 3.Իմպլանտատի տրամագիծն ընտրելիս մեր կողմից ներմուծված
մաթեմաթիկական բանաձևը հնարավորություն է տալիս ավելի արագ
և հետևողական ստանալ իմպլանտատի օպտիմալ տրամագիծը, 
երկարատև հաջող արդյունք ստանալու համար կախված այնպիսի
գործոններից, ինչպիսիք են իմպլանտատի երկարությունը,ոսկրի
տեսակը,իմպլանտի անգուլացիան օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի
առանցքի նկատմամբ, վերտիկալ և հորիզոնական կոնսոլների
երկարությունը:



 4.Ատամնաբնային ելուստը չափելիս,կարևոր է որոշել ելուստի
օպտիմալ լայնությունը հետագայում ոսկրային ապաճը միմիմալի
հասցնելու համար: Ատամնաբնային ելուստի օպտիմալ լայնության
հաշվարկը, կախված ոսկրի տեսակից, կարելի է կատարել մեր
կողմից ստացված բանաձևի միջոցով: Ատամնաբնային ելուստի
լայնության անբավարվածության դեպքում որոշում է կայացվում
աուգմենտացիայի կամ 1 լայն իմպլանտը 2 ավելի նեղ
իմպլանտներով փոխարինելու մասին:

 5.Մեր կողմից մշակված կոնստրուկցիան՝ բավարար
ամորտիզացիոն ունակություն ունենալով, թույլ կտա միացնել
իմպլանտը ատամին՝ հաղթահարելով կեսնամեխանկիկական
անհամատեղելիությունը ՝ դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր
հենարան կգործի պրակտիկորեն մեկուսացված: Ամորտիզացիոն
էլեմենտներիառկայության դեպքում տեղի է ունենում
ազդեցության առաջնային իմպուլսի մարում, ինչի հետևանքով
տեղի է ունենում ճնշման ուժերի ավելի համաչափ վերաբաշխում
հենակետային միավորների և հետևաբար շրջապատող
հյուսվածքների վրա:

 6.Ամորտիզացիոն տարրերի կիրառումը օգնում է նվզեցնել
բիոմեխանիկականանհամատեղելիությունը և ստեղծում է ավելի
բարենպաստ վերաբաշխում ծամողական ոժերի համար:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


