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ԹԵՄԱ № 1. ԱՊԵՆԴԻՑԻՏ 

 

Որդանման ելունի բորբոքային հիվանդություն է: 

Անատոմիա և ֆիզիոլոգիա:  Որդանման ելունը խողովակավոր օրգան է, որը սկսվում է կույր 

աղու գմբեթից, երեք ժապավենների միացման տեղից: Երկարությունը 5-10սմ է , հաստությունը՝ 0.3-

1.0սմ: Ունի երեք շերտ` լորձային, ենթալորձային, մկանային` (ցիրկուլյար և երկայնակի) և շճային: 

Լորձաթաղանթը հարուստ է ավշային ֆոլիկուլներով, որի պատճառով ենթադրվում է, որ այն 

մասնակցում է իմունիտետին, անվանում են նույնիսկ որովայնի նշիկ:  

Որդանման ելունը ներորովայնամզային օրգան է, ունի միջընդերք, որի պատճառով շարժուն է և 

կարող է գրավել տարբեր դիրքեր, որից և հաճախ կախված է լինում հիվանդության կլինիկական 

ընթացքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաճախ այն ունի միջային դասավորություն, երբեմն կարող է իջնել փոքր կոնք, տեղակայվել 

դրսայնորեն, հասնել լյարդին և լեղապարկի հատակին: Ոչ հազվադեպ որդանման ելունը 

տեղակայվում է կույր աղու ետևում (ռետրոցեկալ) և նույնիսկ հետորովայնամզային տարածության 

մեջ (ռետրոպերիտոնեալ)` հպվելով աջ միզածորանին կամ երիկամին:  

 

  

 

 

 

Նկ. Միջայնորեն Նկ. Ռետրոպերիտոնեալ 

 

ՍՈՒՐ ԱՊԵՆԴԻՑԻՏ 

 

Ապենդիցիտը ամենատարածված սուր վիրաբուժական հիվանդությունն է: Այն հաճախ 

նկատվում է երիտասարդ տարիքում, մեծամասամբ կանանց մոտ: Հետվիրահատական 

մահացությունը կազմում է 0.2-0.3%, ընդ որում, դրա պատճառը առավել հաճախ այն 

 
Նկ. Որդանման ելուն 
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բարդություններն են, որոնք առաջանում են ուշացած վիրահատությունների դեպքում: 

Էթիոլոգիա և պաթոգենեզ: Սուր ապենդիցիտի առաջացման պատճառները բազմազան են, 

առաջարկված են հետևյալ տեսությունները` 

1. նյարդահումորալ 

2. վիսցերովիսցերալ 

3. ինֆեկցիոն 

4. պարազիտար 

5. մեխանիկական 

6. ալիմենտար 

7. լիմֆոգեն 

Ապենդիցիտի զարգացման համար անհրաժեշտ են երկու գործոններ` 

ա/ ենթալորձային անոթների իշէմիա 

բ/լուսանցքի խցանում 

Ենթալորձային անոթների իշէմիան փոքրացնում է լորձաթաղանթի դիմադրողականությունը, 

նվազեցնում է նրա ռեգեներատոր հատկությունները, իսկ լուսանցքի խցանումը բարձրացնում է 

լուսանցքում առկա միկրոբների վիրուլենտությունը:  

Ենթալորձային անոթների իշէմիա կարող է առաջանալ նյարդահումորալ խանգարումների, 

վիսցերովիսցերալ պաթոլոգիական գրգիռների, օրգանիզմի ալերգիկ սենսիբիլիզացիայի պատճառով: 

Ելունի լուսանցքը կարող է խցանվել կղանքային քարերով, սննդի մնացորդներով (օրինակ` 

կորիզներով), պարազիտներով և այլն: Տոնզիլիտից հետո զարգացող ապենդիցիտը խոսում է լիմֆոգեն 

ծագման մասին: Հայտնաբերված է, որ այն ազգերի մոտ, որոնց սննդային ռացիոնում գերակշռում է 

միսը (օրինակ` եվրոպացիների մոտ) ապենդիցիտ ավելի հաճախ է առաջանում, քան բուսակերների 

մոտ (օրինակ ճապոնացիների մոտ):  

Բորբոքումը սկսվում է լորձաթաղանթից, ապա տարածվում մկանային ու շճային շերտեր: 

Բորբոքումը ելունի պատի ողջ հաստությամբ տարածվելու դեպքում պրոցեսի մեջ են ընդգրկվում 

շրջակա հյուսվածքները և օրգանները: Արագ ի հայտ են գալիս որովայնամզի հիպերեմիա, շճային 

էքսուդատ, որը հետագայում կարող է վերածվել թարախայինի:  

Սուր ապենդիցիտի դասակարգումը` 

1. Ապենդիկուլյար կամ աղիքային խիթ 

2. Սուր կատառալ (հասարակ, մակերեսային) ապենդիցիտ 

3. Սուր դեստրուկտիվ ապենդիսիտ, որը լինում է  

 ֆլեգմոնոզ,  

 գանգրենոզ  

 պերֆորատիվ (թափածակված)  

4. Սուր բարդացած ապենդիցիտ, որը լինում է` 

 ապենդիկուլյար ինֆիլտրատ,  

 ապենդիկուլյար թարախակույտ, 

 տարածուն թարախային պերիտոնիտ, 

 հետորովայնամզային ֆլեգմոնա, 

 պիլեֆլեբիտ /դռներակի բորբոքում/ 

Ախտաբանական անատոմիա 

Ապենդիկուլյար խիթին բնորոշ է ենթալորձային անոթների իշէմիան, պրոցեսը դարձելի է: 
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Կատառալ ապենդիցիտի ժամանակ ախտահարվում է լորձաթաղանթը, մակրոսկոպիկ 

նկատվում է միայն անոթների արյունալցման ուժեղացում: Ելունը քիչ հաստացած է, թեթևակի 

լարված: Որավայնի խոռոչում կարող է առկա լինել քիչ քանակությամբ շճային հեղուկ (էքսուդատ): 

Սկսած կատառալից պրոցեսը անդարձելի է: 

Ֆլեգմոնոզ ապենդիցիտի ժամանակ դեստրուկտիվ պրոցեսը ընդգրկված բոլոր շերտերով: Շճային 

էքսուդատը վարակվում է, պղտորվում՝ վերածվելով թարախայինի: Զստափոսի շրջանի 

որովայնամիզը թորշոմում և պղտորվում է, ինչպես և որդանման ելունի շճաթաղանթը, այսինքն՝ 

պրոցեսը դուր ս է գալիս ելունի սահմաններից: Ելունը խիստ հաստանում է, լարվում, դառնում է  

հիպերմիկ և պատվում  ֆիբրինոզ փառով, նրա լուսանցքում նկատվում է թարախ: Եթե որդանման 

ելունից արտահոսքը ամբողջությամբ դադարում է, ապա նրա փակ խոռոչում կուտակվում է թարախ՝ 

առաջանում է ելունի էմպիեմա, որի դեպքում նա ունի փորձանոթի ձև, խիստ լարված է և հիպերեմիկ: 

Գանգրենոզ ապենդիցիտին բնորոշ է որդանման ելունի կամ պատի որոշ հատվածի մեռուկացում: 

Որվայնի խոռոչում առկա է թարախային էքսուդատ, հաճախ տհաճ հոտով: Ելունը ունի կեղտոտ-

կանաչ գույն: Գանգրենոզ ապենդիցիտի դեպքում որդանման ելունի շրջակա հյուսվածքները և 

օրգանները ընդգրկվում են բորբոքային պրոցեսի մեջ: Որովայնամզի վրա ի հայտ են գալիս 

արյունազեղումներ, այն պատվում է ֆիբրինոզ փառով: Աղեգալարներն և ճարպոնը կպչում են 

միմյանց:  

Որդանման ելունի գանգրենա կարող է զարգանալ առանց նախորդ փուլերի (կատառ, ֆլեգմոնա), 

երբ ինչ-ինչ պատճառներով առաջանում է a. appendicularis-ի թրոմբոզ կամ էմբոլիա, կոչվում է 

առաջնային գանգրենոզ ապենդիցիտ (զարգանում է տարեց և ծեր  անձանց մոտ, միտրալ ստենոզի, 

ստորին վերջույթների վարիկոզի և այն հիվանդությունների ժամանակ, երբ հակում կա թրոմբի 

առաջացման):  

Թափածակված ապենդիցիտի  ժամանակ որդանման ելունի պատի մի հատվածը մեռուկանում և 

ծակվում, ելունի պարունակությունը լցվում է ազատ որովայնի խոռոչ, որը և հանգեցնում է 

սահմանափակ կամ տարածուն պարիտոնիտի առաջացման:  

Կլինիկան: Կախված է հիվանդության զարգացման փուլից, ելունի տեղակայումից, ուղեկցող 

հիվանդություններից, օրգանիզմի ռեակտիվականությունից, հիվանդի տարիքից և այլն: Կլինիկական 

նշանները բաժանվում են երկու խմբի 

ա/ընդըանուր նշաններ 

բ/տեղային նշաններ 

Ընդհանուր նշաններից են` ընդհանուր թուլությունը, դիսկոմֆորտը, ախորժակի 

բացակայությունը, սրտխառնոցը, եզակի փսխումը, բերանի չորությունը, սուբֆեբրիլ ջերմությունը և 

այլն: Պուլսը սկզբում քիչ հաճախացած է, համապատասխանում է ջերմությանը: Պերիտոնիտի 

զարգացմանը զուգահեռ այդ համապատասխանությունը կորչում է: Կղանքը հիվանդության սկզբից 

սովորաբար բացակայում է, երբեմն նկատվում է գազերի հեռացման բացակայություն: Եթե որդանման 

ելունը տեղակայված է փոքր կոնքում և հպվում է ուղիղ աղուն, բնորոշ է լուծը, արտաթորման 

հաճախակի ցանկությունը: 

Տեղային նշանները ևս բաժանվում են երկու խմբի` 

ա/ ապենդիկուլյար նշաններ 

բ/որովայնամզի գրգռման նշաններ:  

Ապենդիկուլյար նշաններն են` 

Կոխեր-Վոլկովիչի ախտանիշ - ցավերը հաճախ սկսվում են էպիգաստրալ շրջանից, ապա 
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տեղակայվում աջ  զստային շրջանում, պատճառը ստամոքսի հետևում տեղակայված արևային 

հյուսակն է:  

Կախված ելունի տեղակայումից, ցավերը կարող են լինել նաև պորտի շրջանում, լյարդի տակ, 

որովայնի ստորին շրջանում, աջ գոտկային շրջանում: Հաճախ հիվանդության հենց սկզբից ցավերը 

տեղակայվում են աջ զստափոսում: Հիվանդության խորացման, պերիտոնիտի առաջացման դեպքում 

ցավերի հստակ տեղակայումը կորչում է, նրանց տարածվածության շրջանը մեծանում, և 

աստիճանաբար ընդգրկում է ողջ որովայնը: Ելունի էմպիէմայի դեպքում ցավերը կարող են 

ուժեղանալ և դառնալ պուլսացող:  

Ելունի գանգրենոզ կազմափոխման ժանամակ նյարդային վերջույթները մահանում են, որի 

պատճառով ցավերի զգացողությունը կարող է պակասել, սակայն մկանային լարվածությունը, 

ինտոքսիկացիայի նշանները պահպանվում և խորանում են:  

Թափածակման դեպքում, երբ պարունակությունը լցվում է որովայնի խոռոչ, ցավերը կտրուկ 

սաստկանում են: իսկ պերիտոնիտի զարգացման հետևանքով` կրում են տարածուն բնույթ: 

 Ռովզինգի ախտանիշ – ձախ զստային շրջանում աջ ձեռքով հրումային շարժում կատարելուց, 

երբ ձախ ձեռքով սիգմայաձև աղին սեղմել ենք զստոսկորի կատարին, ցավերը ուժեղանում են աջ 

զստային շրջանում: Պատճառը գազերի ռետրոգրադ հոսքն է: 

Սիտկովսկու ախտանիշ – ձախ կողքին պառկելուց ի հայ են գալիս կախվածության, ձգվածության 

զգացողություն, պատճառը` ծանրության ուժի ազդեցության տակ բորբոքված ելունը կախվում է. 

Ներքև  ձգելով նյարդային վերջույթներով հարուստ միջընդերքը: 

 Բարտոմե Միխելսոնի ախտանիշ – ձախ կողքին պառկած վիճակում աջ զստային շրջանի 

պալպացիայի ժամանակ ցավերը ավելի ուժեղ են լինում, քան պառկած վիճակում, որովհետև ձախ 

կողքին պառկելուց մեծ ճարպոնը և աղեգալարները, որոնք մինչ այդ շրջափակել էին որդանման 

ելունին (պաշտպանական ռեակցիա), ծանրության ուժի ազդեցության տակ իջնում են ներքև, և ելունը 

ավելի մատչելի է լինում շոշափել: 

Օբրազցովի կամ իլեոպսոաս ախտանիշ - հիվանդը մեջքին պառկած վիճակում աջ զստային 

շրջանում խորը սեղմելիս, երբ աջ ոտքը առանց ծնկան հոդում ծալելու վեր է բարձրացնում, ցավերը 

աջ զստային շրջանում ուժեղանում են: Այս նշանը դրական է որդանման ելունի ռետրոցեկալ 

դասավորության ժամանակ երբ բորբոքված ելունը գտնվում է իլեոպսոաս մկանի վրա: 

Ելունի այս դիրքում, երբ նա գտնվում է միզածորանին մոտ, կարող են լինել նաև դիզուրիկ 

երևույթներ: 

Կոուպի կամ օբտուրատորիուս ախտանիշ - հիվանդը մեջքին պառկած վիճակում աջ ոտքը 

ծնկան և կոնքազդրային հոդերում ծալած վիճակում ազդրը ռոտացիա ենք կատարում դեպի դուրս: 

Ցավերը աջ զստային շրջանում ուժեղանում են: Այս նշանը դրական է որդանման ելունի կոնքային 

դասավորության ժամանակ, երբ բորբոքված ելունը գտնվում է փականցքային մկանի վրա: 

Ելունի կոնքային դասավորության ժամանակ բնութագրական է ուղիղ աղու առաջային պատի 

ցավոտությունը ռեկտալ զննման ժամանակ և հետին Դուգլասի ցավորությունը հեշտոցային զննման 

ժամանակ: Միզապարկին մոտ դասավորության ժամանակ կլինեն նաև դիզուրիկ երևույթներ` 

հաճախամիզություն, զավոտ միզարձակում, հեմատուրիա: 

Որովայնամզի գրգռման նշաններ են`  

Շչյոտկին-Բլյումբերգի ախտանիշ - ցավի ուժեղացում ձեռքը նախապես որովայնի պատին 

սեղմելուց հետո կտրուկ հեռացնելու դեպքում: 

Ռազդոլսկու ախտանիշ - բորբոքային օջախի վրա բախելիս ցավերը ուժեղանում են: որն 
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առաջանում է բորբոքված որովայնամզի ցնցման հետևանքով: 

Վոսկրեսենսկու կամ շապիկի ախտանիշ - Ձեռքը որովայնի պատի երկարությամբ (առանց ուժեղ 

սեղմելու, բայց արագ) հիվանդի շապիկի վրայից վերից վար սահեցնելիս ցավերը սաստկանում են:  

Այս ախտանիշները խոսում են ախտաբանական պրոցեսի մեջ որովայնամզի ընդգրկման մասին, 

որը հանդիպում է ոչ միայն Սուր դեստրուկտիվ ապենդիցիտի, այլև որովայնի խոռոչի մյուս սուր 

վիրաբուժական հիվանդությունների դեստրուկտիվ ձևերի ժամանակ:  

Որովայնի առաջային պատի մկանների լարվածությունը կարող է բացակայել կամ լինել նվազ 

արտահայտված ելունի ռետրոցեկալ, ռետրոպերիտոնեալ, կոնքային դասավորությունների 

ժամանակ: 

Ախտորոշումը: Արյան հետազոտությամբ հայտնաբերվում է լեյկոցիտոզ, դեստրուկտիվ ձևերի 

ժամանակ` լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքում: Էական նշանակություն ունի լեյկոցիտների աճը 

դինամիկայում: 

Մեզի հետազոտությունը սովորաբար շեղումներ նորմայից չի հայտնաբերում: Սակայն ելունի 

ռետրոցեկալ տեղակայման կամ միզապարկին հպվելու դեպքում մեզում կարող են հայտնաբերվել 

սպիտակուցներ, էրիթրոցիտներ և լեյկոցիտներ: 

Գործիքային քննություններից կատարվում է ուլտրաձայնային հետազոտություն` սոնոգրաֆիա, 

որը հնարավորություն է տալիս Սուր ապենդիցիտը տարբերակել փոքր կոնքի օրգանների, 

երիկամաքարային   և այլ սուր վիրաբուժական հիվանդություններից: Վերոհիշյալ նպատակով 

կատարվում է նաև լապարասկոպիկ հետազոտություն, որով և հնարավոր է ավարտել 

վիրահատությունը:  

 

 
 

Նկ. Նորմալ որդանման ելուն Նկ. Սուր կատառալ ապենդիցիտ 
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Նկ. Սուր ֆլեգմոնոզ ապենդիցիտ Նկ. Սուր գանգրենոզ ապենդիցիտ 

  

  
Նկ. Սուր թափածակված ապենդիցիտ 

 

Սուր ապենդիցիտը երեխաների մոտ, կապված որովայնի առաջային պատի մկանների, մեծ 

ճարպոնի և նյարդային համակարգի ոչ լիարժեք զարգացվածության հետ, ընթանում է որոշ 

առանձնահատկություններով: Այն բնորոշվում է բուռն ընթացքով, հաճախ իր կլինիկական 

դրսևորմամբ հիշեցնում է գաստրոէնտերիտ: Ցավերը ունենում են տարածուն, կծկանքային բնույթ, 

լինում են  բազմակի փսխումներ, լուծ: Հզվադեպ է նկատվում պրոցեսի սահմանափակում և ավելի 

արագ ու հաճախ է զարգանում տարածուն պերիտոնիտ, որի ժամանակ անգամ մկանային 

լարվածություն կարող է չլինել: Դա դժվարացնում է վաղ ախտորոշումը և շատացնում ապենդիցիտի 

դեստրուկտիվ ձևերի քանակը:  

Սուր ապենդիցիտը տարեց և ծեր տարիքի անձանց մոտ օրգանիզմի առեակտիվության և 

արտահայտված ուղեկցող հիվանդությունների հետևանքով ունի սքողված ընթացք: Որովայնում 

ցավերը աննշան են արտահայտված, մարմնի ջերմաստիճանը սովորաբար նորմալ է: Որովայնի 

պատի մկանների պաշտպանական լարվածությունը թույլ է արտահայտված կամ բացակայում է: 

Տարեց և ծեր տարիքի մարդկանց մոտ ելունի դեստրուկցիան արագ է զարգանում, քանի որ նրանց 

մոտ առկա են անոթների աթերոսկլերոտիկ փոփոխություններ:  

Սուր ապենդիցիտը հղիների մոտ: Հղիության աեաջին կեսում առանձնահատկություն չկա: 

Երկրորդ կեսում տեղի է ունենում կույր աղու և որդանման ելունի տեղաշարժ դեպի վեր՝ մեծացած 

արգանդի կողմից: Դրա հետ կապված ցավերի տեղակայումը փոխվում է: Նրանք կարող են 



9 
 

տեղակայվել աջ թուլակողում: Հղիության ուշ շրջանում որովայնի պատի մկանների խիստ ձգման 

հետևանքով նրանց պաշտպանական լարվածության հայտնաբերումը բավական դժվար է: Եթե 

բորբոքված ելունը տեղակայված է մեծացած արգանդի հետևում, ապա որովայնամզի գրգռման 

ախտանիշերը կարող են չորոշվել: Երբեմն հղիների մոտ սուր ապենդիցիտը ընդունում են որպես 

սպառնացող վիժում, որը հանգեցնում է հիվանդների ուշ հոսպիտալացմանը և ուշ վիրահատմանը:  
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ԹԵՄԱ № 2. ՍՈՒՐ ԱՊԵՆԴԻՑԻՏԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ, 

ԲՈՒԺՈՒՄԸ: ԽՐՈՆԻԿ ԱՊԵՆԴԻՑԻՏ 

 

Սուր ապենդիցիտի բարդությունները: Որդանման ելունի բորբոքումը ուղեկցվում է որովայնամզի 

հիպերեմիայով, շճային էքսուդատով: Պաշտպանական ուժերի գերակշռության դեպքում մեծ 

ճարպոնը, աղեգալարները փորձում են օջախայնացնել պրոցեսը: Էքսուդատը ներ է ծծվում, սակայն 

բարձրամոլեկուլյար ֆիբրինոգենը ներծծվել չկարողանալով` վերածվում է ֆիբրինի, որը սոսնձում է 

աղեգալարները, ճարպոնը՝ առաջացնելով կանգլոմերատ: Այն ձևավորվում է հիվանդության սկզբից 

3-5 օր անց: Այդ ժամանակ սուր ցավերը մեղմանում են, ջերմությունը մնում է ենթատենդային: 

Որովայնի շոշափման ժամանակ ոչ միշտ է հաջողվում որոշել մկանային լարվածությունը, առկա է 

ցավոտություն աջ զստափոսի շրջանում: Այստեղ շոշափվում է ախտաբանական գոյացություն, քիչ 

շարժուն, բավական ամուր, հստակ եզրերով: Արյան մեջ առկա է լեյկոցիտոզ՝ ձախ թեքումով, ԷՆԱ - ի 

բարձրացում:  

Ապենդիկուլյար ինֆիլտրատը կարող է կամ ներծծվել կամ թարախակալվել: Նրա ներծծման 

դեպքում ջերմությունը նորմալանում է, աստիճանաբար վերանում են ցավերը, ինֆիլտրատը 

փոքրանում է, լեյկոցիտների քանակը կարգավորվում է: Ինֆիլտրատը, աստիճանաբար փոքրանալով, 

դառնում է ավելի ու ավելի ամուր և 2-3 շաբաթ անց ներծծվում է, տեղի է ունենում առողջացում:  

Ապենդիկուլյար ինֆիլտրատի թարախակալման դեպքում ձևավորվում է պերիապենդիկուլյար 

թարախակույտ: Հիվանդի վիճակը վատանում է, ջերմությունը՝ բարձրանում: Ջերմաստիճանի կտրուկ 

տատանումները ուղեկցվում են սարսուռով: Ուժեղանում են ցավերը աջ զստափոսի շրջանում, որտեղ 

շոշափվում է խիստ ցավոտ ախտաբանական գոյացություն, որն աստիճանաբար մեծանում է, 

փափկում, եզրագծերը դառնում են ոչ հստակ: Թարախակույտի շրջանում որոշվում է Շչյոտկին - 

Բլյումբերգի ախտանիշը: Արյան հետազոտությամբ հայտնաբերվում է բարձր լեյկոցիտոզ ձախ 

թեքումով, ԷՆԱ - ի բարձրացում:  

Թարախի կուտակումներ կարող են տեղի ունենալ նաև որովայնի խոռոչի այլ մասերում, 

ձևավորվում են միջգալարային, կոնքային, ենթաստոծանիական, ենթալյարդային թարախակույտեր:  

Կոնքի թարախակույտին բնորոշ չէ որովայնի առաջային պատի լարվածությունը: Հիվանդը 

գանգատվում է որովայնի ստորին հատվածների ցավից, տենեզմից: Բնութագրական է ուղիղ 

աղիքային կամ հեշտոցային մատնային հետազոտության ժամանակ կախվածության, ցավոտության 

առկայությունը: Տեղեկատու են ուլտրաձայնային հետազոտության տվյալները:  

Միջաղեգալարային թարախակույտի ժամանակ գերակշռում են աղիքային անանցանելիության 

նշանները` վքնածությունը, մետեորիզմը, թուլացած պերիստալտիկան: Որովայնի առաջային պատին 

մոտ տեղակայման ժամանակ կարող է լինել մկանային լարվածություն: 

Թարախակույտի ենթաստոծանիական տեղակայման դեպքում ցավերը կարող են ճառագայթվել 

դեպի ողնաշար, թիակ, ուսահոդ (ֆրենիկուս սիմպտոմ),  հիվանդը կունենա սրտխառնոց, զկռտոց, 

երբեմն կընդունի հարկադրական կիսանստած կամ մեջքի վրա պառկած դիրք: Ռենտգեն քննությամբ 

ստոծանին ունենում է բարձր դիրք, շարժումները սահմանափակվում են, համապատասխան կողմի 

պլևրալ խոռոչում հայտնաբերվում է ռեակտիվ հեղուկ:  

Սուր ապենդիցիտի ծանր բարդությունը տարածուն թարախային պերիտոնիտն է: Այն կարող է 

զարգանալ որդանման ելունի շուրջը բորբոքային պրոցեսի սահմանափակման բացակայության կամ 

պերիապենդիկուլյար թարախակույտը ազատ որովայնի խոռոչի մեջ պատռվելու հետևանքով: 

Հիավանդների վիճակը կտրուկ վատանում է: Ցավերը ընդունում են տարածուն բնույթ:  
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Պիլեֆլեբիտը դռներակի ճյուղերի թարախային թրոմբոֆլեբիտն է, ծանրագույն բարդություն է, 

որը հանգեցնում է լյարդի թարախակույտերի, սեպսիսի առաջացմանը: Հիվանդների վիճակը 

ծայրաստիճան ծանր է, արտահայտված է ինտոքսիկացիան: Ջերմությունը բարձր է, հեկտիկ բնույթի: 

Ի հայտ է գալիս դեղնուկ՝ հեպատոցիտների ախտահարման պատճառով: Լյարդը մեծացած է: 

Մահացությունը բարձր է: Հիվանդները մահանում են սուր լյարդ - երիկամային 

անբավարարությունից: 

 Սուր ապենդիցիտի տարբերակիչ ախտորոշումը: Սուր ապենդիցիտը պետք է տարբերակել 

որովայնի խոռոչի բոլոր սուր վիրաբուժական հիվանդություններից (կքննարկենք համապատասխան 

բաժիններում), երիկամային խիթից, արտաարգանդային հղիությունից, ձվարանի ապոպլեքսիայից, 

ալգոդիսմենոռեայից և այլն:  

 

Սուր ապենդիցիտի և երիկամային խիթի տարբերակումը` 

 

 Սուր ապենդիցիտ Երիկամային խիթ 

 

հիվանդության սկիզբը աստիճանաբար կտրուկ, հանկարծակի 

հիվանդի դիրքը մեջքի վրա կամ աջ 

կաղքին անշարժ պառկած 

խիստ անհանգիստ, 

«պատերի վրայով վազող» 

ցավերի ճառագայթումը չի ճառագայթվում Ճառագայթվում է 

գոտկային շրջանից 

միզածորանի պրոյեկցիայով 

դեպի արտաքին սեռական 

ուղիներ 

դիզուրիկ երևույթներ 

(հաճախամիզություն, 

ցավոտ, դժվարացած, 

միզարձակում, 

արյունամիզություն և այլն) 

բնորոշ չեն բնորոշ են 

լեյկոցիտոզ Բնորոշ է Բնորոշ չէ 

սոնոգրաֆիկ Բնորոշ նշաններ չկան Առկա է մեզի հոսքի 

խանգարում, բաժակ 

ավազանային համակարգի 

լայնացում 

Էքսկրետոր ուռոգրաֆիա ----- Մեզի արտահոսքի 

խանգարում կա 

 

Արտաարգանդային հղիությանը բնորոշ են ա/ հղիությանը բնորոշ նշաններ, բ/սուր անէմիային 

բնորոշ նշաններ: Սոնոգրաֆիկ կոնքի խոռոչում հայտնաբերվում է ազատ հեղուկ: Ախտորոշումը 

դրվում է հետին դուգլասից պունկցիայի հիման վրա: 

Ալգոդիսմենոռեա – ցավեր ի հայտ են գալիս յուրաքանչյուր դաշտանից առաջ, լեյկոցիտոզ բնորոշ 

չէ: 

Ձվարանի ապոպլեքսիա – ցավերը համընկնում են դաշտանի կեսերին, լեյկոցիտոզ չի լինում, 
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սոնոգրաֆիկ հնարավոր է հայտնաբերել պատռված ֆոլիկուլը 

Բուժումը 

Սուր ապենդիցիտի բուժումը վիրահատական է` բացառությամբ ինֆիլտրատիվ ապենդիցիտի: 

Վիրահատությունը կատարվում է երկու մեթոդով` լապարատոմիկ և լապարասկոպիկ:  

Լապարոտոմիա – կատարվում են հետևյալ  կտրվածքները` 

 թեք (Մակ-Բուռնեյ կամ Վոլկովիչ-Դյակոնովի) կտրվածք – տիպիկ, չբարդացած ապենդիցիտի 

ժամանակ,  

 աջ ստորին պարառեկտալ (Լենանդերի) կտրվածք – դեստրուկտիվ ապենդիցիտի և 

վիրահատության ծավալի հնարավոր մեծացմանդեպքում,  

 աջ ստորին լայնական կտրվածք - երեխաների մոտ 

 միջին գծով (ստորին կամ միջին - ստորին) կտրվածք - տարածուն պերիտոնիտի դեպքում: 

Լապարոսկոպիկ վիրահատության ժամանակ տրոակարները ներմուծելու համար կատարվում 

են երեք անցքեր` հարպորտային, աջ և ձախ զստային շրջաններում: 

Վիրահատությունը կատարվում է երկու եղանակով` 

 ա/անտեգրադ կամ տիպիկ 

բ/ռետրոգրադ կամ ատիպիկ 

Անտեգրադ կամ տիպիկ ապենդէկտոմիայի ժամանակ սկզբից կապվում և հատվում են ելունի 

միջընդերքի անոթները` ելունը մոբիլիզացիայի է ենթարկվում, ապա` ելունը հիմքի շրջանում 

կապվում է կետգուտե թելով, դրվում է քսակակար, կտրվում և հեռացվում է ելունը, իսկ ծայրատը 

խորասուզվում է քսակակարի, ապա` Z-աձև կարի մեջ:  

Ռետրոգրադ ապենդէկտոմիայի ժամանակ սկզբից ելունը հիմքի շրջանում կապվում է կետգուտե 

թելով, հատվում է,  դրվում է քսակակար, ծայրատը խորասուզվում է քսակակարի, ապա` Z-աձև 

կարի մեջ, ապա` նոր կատարվում է ելունի մոբիլիզացիա` հերթով կապելով միջընդերքի անոթները, 

հեռացվում է ելունը:  

Ծայրատը մշակելու վերը նշված մեթոդը կոչվում է քսակային, գոյություն ունի նաև 

լիգատուրային մեթոդը, որի ժամանակ քսակակարը և Z-աձև կարը չի դրվում, լիգատուրային մեթոդը 

կիրառվում է հատկապես երեխաների մոտ:  

Դեստրուկտիվ և բարդացած ձևերի դեպքում ցուցված է որովայնի խոռոչի դրենավորվումը: 

Տամպոնների թողնելը խստիվ արգելվում է, վերջիններս կիրառվում են միայն բորբոքային, առոզիվ, 

մազանոթային արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով:  

Հասարակ ապենդիցիտի հետվիրահատական շրջանում  նշանակվում է սիմպտոմատիկ բուժում` 

ցավազրկողներ և այլն, իսկ դեստրուկտիվ և բարդացած ձևերի դեպքում նշանակվում են 

անտիբիոտիկներ, դեզինտոկսիկացիոն պրեպարատներ, էլեկտրոլիտներ, պարէնտերալ սնուցում և 

այլն: 
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Ապենդիկուլյար ինֆիլտրատը բուժվում է կոնսերվատիվ եղանակով: Նշանակվում է լայն 

սպեկտորի անտիբիոտիկներ, տեղային սառը թրջոցներ և սահմանվում դինամիկ հսկողություն: 

Բարեհաջող ելքի դեպքում ջերմությունն իջնում է, հաճախասրտությունը` վերանում, լեյկոցիտոզը` 

նվազում, իսկ ինֆիլտրատի չափսերը` փոքրանում: Հիվանդը դուրս է գրվում հիվանդանոցից, սակայն 

2-3 ամիս անց, քանի որ հնարավոր է հիվանդության կրկնությունը. ներկայանում վրրահատության` 

Խրոնիկ մնացորդային ապենդիցիտ ախտորոշմամբ:  

Ինֆիլտրատիվ ապենդիցիտի կոնսերվատիվ բուժման ոչ բարեհաջող ելքի դեպքում ձևավորվում է 

պերիապենդիկուլյար թարախակույտ, որի դեպքում անհրաժեշտ է կատարել թարախակույտի բացում 

և դրենավորում: Այդ դեպքում նախընտրելի է արտաորովայնամզային մոտեցումը:  

Ապենդիկուլյար ծագման տարածուն պերիտոնիտի բուժումը իրականացնում են պերիտոնիտի 

բուժման ընդհանուր կանոններով՝ պերիտոնիտի պատճառի վերացում, որովայի խոռոչի 

մանրակրկիտ մաքրում, որովայնի խոռոչի լվացում և դրենավորում: 

 

ԽՐՈՆԻԿ ԱՊԵՆԴԻՑԻՏ 

Դասակարգումը 

1. Առաջնային խրոնիկ ապենդիցիտ, երբ նվվացող ցավեր մշտապես կան աջ զստային շրջանում, 

2. Կրկնվող խրոնիկ ապենդիցիտ, երբ աջ զստային շրջանում ժամանակ առ ժամանակ ի հայտ են 

գալիս բութ ցավեր: 

3. Մնացորդային խրոնիկ ապենդիցիտ` սուր ինֆիլտրատիվ ապենդիցիտի լավանալուց հետո: 

Կլինիկան – ընդհանուր նշաններից են դիսկոմֆորտը, աղիքային դիսպեպսիան վքնածությունը, 

սրտխառնոցը, դժվարամարսությունը: Տեղային նշաններից են Մակ Բուռնեյի, Լանցի և Գուբերգրիցի 

կետերում պալպատոր ցավոտությունը: 

  
 

Նկ. Ելունի համախմբում Նկ. Լապարոսկոպիկ ապենդէկտոմիա 

  
Նկ. Հեռացված ելուն Նկ. Ելունի ծայրատի խորասուզումը 

քսակակարով 
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Ախտորոշումը դրվում է հարակից օրգանների հիվանդությունները ժխտելուց և ցեկոգրաֆիա 

կատարելուց հետո: Վերջինիս ժամանակ կատարվում է ստամոքս-աղիքային կոնտրաստային 

հետազոտություն, խրոնիկ ապենդիցիտի ժամանակ կոնտրաստը կամ չի լցվում որդանման ելուն, 

կամ լցվելուց հետո այնտեղից խիստ դժվարությամբ է դատարկվում: 

Բուժումը  նման է սուր ապենդիցիտին: 
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ԹԵՄԱ № 3. ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ 

 

Ճողվածքը - որովայնի խոռոչի օրգանների դուրս գալն է անատոմիական թույլ տեղերից կամ 

բնական բացվածքներից առպատային որովայնամզի հետ միասին: 

Ճողվածքների ծագումնաբանությունը 

Որովայնի ճողվածքների առաջացմանը նպաստում են տարբեր տեղային և ընդհանուր 

գործոններ: 

Տեղային գործոններ – որովայնի պատի տարբեր թույլ վայրերը. 

 աճուկային խողովակ 

 ազդրային խողովակ (lacuna vasorum) 

 պորտային օղ 

 որովայնի սպիտակ գիծ 

 էպիգաստրալ շրջան 

 հետվիրահատական կտրվածքներ 

Ընդհանուր գործոններ  - բաժանվում են 2 խմբի` նախատրամադրող և առաջացնող: 

Նախատրամադրող գործոններն են. 

1. ժառանգական նախատրամադրվածությունը, 

2. ծերունական տարիքը – որովայնի պատի հյուսվածքների թուլացում և ատրոֆիա, 

3.  մանկական տարիքը – պորտային օղի թուլություն, որովայնամզի վագինալ ելուստի 

չսերտաճելը, 

4. սեռը – փոքր կոնքի յուրահատուկ կառուցվածքը, լայն ազդրային օղը և հաճախակի 

հղիությունները կանանց մոտ, աճուկային խողովակի բնական թուլությունը տղամարդկանց մոտ, 

5. մարմնի կառուցվածքի յուրահատկությունները – ճարպակալում, արագ նիհարում, 

6. որովայնի պատի վնասվածքները, հետվիրահատական սպիները, 

7. որովայնի պատի նյարդերի վնասում կամ պարալիչ 

Առաջացնող գործոններ – այն ամենը ինչը բերում է ներորովայնային ճնշման կտրուկ 

բարձրացման` 

1. ծանրության բարձրացումը, 

2. խրոնիկական հազը – շնչուղիների խրոնիկ հիվանդություններ, 

3. միզարձակման դժվարացումը – շագանակագեղձի ադենոմա, 

4. կղման ակտի դժվարացում – խրոնիկ փորկապություն, 

5. խրոնիկ մետեորիզմ, 

6. որովայնի խոռոչի պարունակությունը – ասցիտ, հղիություն, ճարպ: 

Ճողվածքի կառուցվածքը 

1. Ճողվածքի դարպասը և օղը – որովայնի պատի մկանաապոնևրոտիկ շերտերի թույլ 

անատոմիական շրջանները, դեֆեկտները, ճեղքերը և խողովակները: 

2. Ճողվածքապարկը – որովայնամզի  արտափքումը ճողվածքի դարպասից: Կազմված է 

դրունքից, վզիկից, մարմնից և հատակից: Կարող է լինել միախոռոչ և բազմախոռոչ: 

3. Ճողվածքի պարունակությունը – կազմում են որովայնի խոռոչի շարժուն օրգանները, (առավել 

հաճախ` բարակ աղու գալարները): 
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Նկ. Ճողվածքի կառուցվածքը 

Դասակարգումը 

Ա. Ըստ ծագման. 

1. Բնածին ճողվածք – էմբրիոգենեզի խանգարման պատճառով 

2. Ձեռքբերովի ճողվածք 

Այս խմբում են դասվում նաև  

1. կրկնված ճողվածքները,  

2. հետտրավմատիկ ճողվածքները  

3. հետվիրահատական ճողվածքները: 

Բ. Ըստ որովայնի պատերի հետ ունեցած կապի. 

1. Ներքին ճողվածք – ձևավորվում է որովայնամզի բնական անցքերի և ծալքերի միջով դեպի 

որովայնի խոռոչը (հիատուսային, ռետրոցեկալ և ռետրոդուոդենալ ճողվածքներ), կամ որովայնից 

դեպի կրծքավանդակի խոռոչ (ստոծանիական ճողվածքներ): 

2. Արտաքին ճողվածքներ – որովայնի պատի անատոմիական թույլ շրջաններից կամ բնական 

բացվածքներից որովայնի պարունակության դուրս գալն է մաշկի տակ առպատային որովայնամզի 

հետ միասին: 

Գ. Ըստ անատոմիական տեղակայման  

Հաճախակի հանդիպող ձևեր` 

1. Աճուկային ճողվածք (ուղիղ, թեք) 

2. Ազդրային ճողվածք 

3. Պորտային և հարպատային ճողվածք 

4. Սպիտակ գծի (էպիգաստրալ) ճողվածք 

Հազվադեպ ձևեր` 

1. Սպիգելյան գծի ճողվածք 

2. Գոտկային ճողվածք 

3. Նստային ճողվածք 

4. Փականցքային ճողվածք 

5. Սրբանային ճողվածք 

Դ. Ըստ կլինիկական ընթացքի. 

1. Ներուղղվող ճողվածք – այս դեպքում ճողվածքի պարունակությունը հեշտությամբ ներ է 

ուղղվում դեպի որովայնի խոռոչ, անգամ ինքնուրույն և նույնպիսի հեշտությամբ ի հայտ է գալիս 
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որովայնի լարման կամ ներորովայնային ճնշման բարձրացման դեպքում: 

2. Չներուղղվող ճողվածք – լինում են լրիվ և մասնակի: Պատճառը ճողվածքի պատի և ճողվածքի 

պարունակության միջև առաջացած կպումներն են, երբ անգամ արտաքին ոժի ազդեցության տակ 

պարունակությունը չի ներուղղվում որովայնի խոռոչ: Հաճախ չներուղղվող են դառնում 

հետվիրահատական, պորտային և ազդրային ճողվածքները: 

3. Սահող ճողվածք 

4. Բարդացած ճողվածք, դրանք են. 

 Ճողվածքի օղակումը 

 կոպրոստազը 

  ճողվածքի բորբոքումը 

Կլինիկան -  տարբերում են ընդհանուր նշաններ և տեղային նշաններ: 

ա) ընդհանուր նշաններից են` մետեորիզմը, փորկապությունը, դիզուրիկ երևույթները, 

դիսկոմֆորտը: 

բ) տեղային նշաններն են`  

 արտափքվածությունը, որը ներուղղվում է պառկելիս և արտահայտվում է լարման` հազալու 

կամ կանգնելու դեպքում,  

 ցավ, որը ոչ մշտական է, սովորաբար ուժեղանում է քայլելիս կամ ծանրություն բարձրացնելիս,  

 “հազի հրոցի” ախտանիշ – ճողվածքի օղի միջով անցկացված ցուցամատի ծայրին հազի 

ժամանակ զգացվում է հրոց: 

Բարդությունների ժամանակ կարող են լինել բերանի չորություն, տախիկարդիա, բարձր 

ջերմություն, ցավը լինում է արտահայտված և մշտական, միանում են աղիքային 

անանցանելիությանը բնորոշ նշաններ` կծկումային ցավեր, սրտխառնոց, փսխում, վքնածություն, 

գազերի և կղանքի բացակայություն,  “հազի հրոցի” ախտանիշը բացասական է: 

Ախտորումը 

1. Հիվանդի զննում. 

 կատարվում է պառկած, այնուհետև կանգնած դիրքում: Ճողվածքի շոշափման միջոցով կարելի 

է պարզել ճողվածքի պարունակությունը (փափուկ-էլաստիկ – դա աղիքային գալարներն են, 

բլթիկավոր և պինդ – դա մեծ ճարպոնն է), ճողվածքի իրական չափսերը, ներուղղվելը, ցավի 

առկայությունը, 

 ճողվածքի աուսկուլտացիա – ճողվածքապարկում հայտնաբերվում է աղիքային աղմուկ, 

 ճողվածքի պերկուսիա – հայտնաբերվում է տիմպանիտ (աղեգալարներ), բթություն (մեծ 

ճարպոն, պարենխիմատոզ օրգան, հեղուկ), 

2. Գործիքային հետազոտում. 

 սոնոգրաֆիա- հայտնաբերվում է որովայնի առաջային պատի դեֆեկտը 

 տրանսիլյումինացիա – աճուկափոշտային ճողվածքի դեպքում: 

 աղեստամոքսային տրակտի կոնտրաստային ռենտգենոսկոպիա  

 համակարգչային տոմոգրաֆիա – հիմնականում կատարվում է ճողվածքների տարբերակիչ 

ախտորոշման նպատակով ուռուցքներից, լիմֆադենիտից և բշտերից, 

 լապարոսկոպիա – հիմնականում կատարվում է ներքին ճողվածքների ախտորոշման 

նպատակով: 
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ԱՃՈւԿԱՅԻՆ ՃՈՂՎԱԾՔ 

 

Տեղակայվում են աճուկային շրջանում, կազմում են  որովայնային բոլոր ճողվածքների շուրջ 80%-

ը: Զարգանում է հիմնականում տղամարդկանց մոտ:  

Աճուկային ճողվածքները լինում են` 

ա/ թեք 

բ/ ուղիղ 

Թեք աճուկային ճողվածքը հետևանք է առաջային պատի թուլության, այն կարող է լինել բնածին և 

ձեռքբերովի: Բնածին ճողվածքի  ժամանակ ճողվածքապարկը զարգանում է որովայնամզի 

բունոցային ելունից, ամորձին գտնվում է ճողվածքապարկում: Թեք աճուկային ճողվածքի  ժամանակ 

պարունակությունը անցնում է աճուկային խողովակով, որի ներքին բացվածքը գտնվում  է 

a.epigastrika inferioe-ից դրսայնորեն: Աճուկային խողովակով  տղամարդկանց մոտ անցնում է 

սերմնալարը, իսկ  կանանց մոտ` արգանդի կլոր կապանը: Աճուկային խողովակը ունի երկու 

բացվածք կամ օղ`  

 ներքին օղ – աճուկային խողովակի մուտքը 

 արտաքին օղ – աճուկային խողովակի ելքը 

Աճուկային խողովակը ունի չորս պատ`  

1. առաջային պատ – որովայնի արտաքին թեք մկանի ապոնևրոզը 

2. հետին պատ – լայնաձիգ փակեղը 

3. վերին պատ – որովայնի ներքին թեք և լայնաձիգ մկանների ազատ եզրերը 

4. ստորին պատ – աճուկային կապանը 

Ուղիղ աճուկային ճողվածքին բնորոշ է հետին պատի թուլությունը, որի պատճառով որովայնի 

առաջային պատի ներսային երեսի միջային փոսությունից, որը գտնվում է a.epigastrika inferioe-ից 

միջայնորեն, ձևավորվում է մինչ այդ գոյություն չունեցող խողովակ, որը դուրս է գալիս աճուկային 

խողովակի արտաքին բացվածքով: 

  
Նկ. Աճուկային ճողվածք Նկ. Երկկողմանի աճուկային ուղիղ ճողվածք 
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External oblique aponeurosis

 

Նկ. Աճուկային խողովակի կառուցվածքը 

 

Աճուկային թեք և ուղիղ ճողվածքների տարբերակիչ նշանները: 

 

 թեք ճողվածք   ուղիղ  ճողվածք 

ծագումը կարող է լինել բնածին և 

ձեռքբերովի  

 

միայն ձեռքբերովի 

տարիքը ավելի հաճախ առաջանում է 

երեխաների մոտ 

 

ավելի հաճախ առաջանում է 

մեծահասակների մոտ 

 

կողմը ավելի հաճախ լինում է 

միակողմանի 

 

ավելի հաճախ լինում է 

երկկողմանի 

 

Ձևը երշիկանման է 

 

Գնդաձև է 

Փոշտ իջնելը Կարող է իջնել փոշտ 

 

Փոշտ չի իջնում 

“հազի հրոցի” ախտանիշը, երբ 

մատը մտցնում ենք 

աճուկային խողովակ 

 

Հրոցը զգացվում է մատի 

ծայրին 

 

Հրոցը զգացվում է մատի 

միջային եզրին 

Ճողվածքապարկի դիրքը ըստ 

սերմնալարի  

Ճողվածքապարկը գտնվում է 

սերմնալարի թաղանթներից 

ներս, սերմնալարից` 

դրսայնորեն 

Ճողվածքապարկը գտնվում է 

սերմնալարի թաղանթներից 

դուրս, նրանից  միջայնորեն 

 

 

SSppeerrmmaattiicc  

ccoorrdd  

IInngguuiinnaall  

lliiggaammeenntt  

FFaasscciiaa  

ttrraannssvveerrssaalliiss  
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Նկ. “Հազի հրոցի” ախտանիշի ստուգում Նկ. Փոշտի տրանսիլյումինացիա 

 

 

ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ՍԱՀՈՂ ՃՈՂՎԱԾՔ 

 

Սահող ճողվածքին բնորոշ է այն, որ ճողվածքապարկի պատերից մեկը համարվում է մասամբ 

առպատային որովայնամզով ծածկված օրգանի պատը, օրինակ միզապարկը, որը հաճախ է 

մասնակցում սահող ճողվածքի կազմին, երբեմն` կարող է մասնակցել նաև կույր աղին և վերելակ 

հաստ աղին աջից, սիգմայաձև աղին` ձախից: Սահող ճողվածքները ավելի հաճախ հանդիպում են 

մեծահասակների մոտ և կախված են հիվանդության ընթացքի երկարատևությունից: Ճողվածքային 

արտափքումը արտահայտվում է կամ վերանում է` կախված ընդգրկված օրգանի ֆունկցիոնալ 

ակտիվությունից: Եթե ճողվածքապարկում միզապարկն է, առկա են դիզուրիկ երևույթներ, եթե կույր 

աղին է կամ սիգման` վքնածություն, փորկապություն և այլն:  

Սահող ճողվածքի ախտորոշմը ճշտելու նպատակով առավել ինֆորմատիվ մեթոդ են 

կոնտրաստային ցիստոգրաֆիան և իրիգոսկոպիան:  

Վիրահատության ընթացքում ճողվածքի սահող լինելու անբավարար փաստը հաճախ կարող է 

ճողվածքապարկում ընդգրկված օրգանի վնասման պատճառ հանդիսանալ: Տոկոսային առումով 

հաճախ վնասվում է միզապարկը:  

 

 

Նկ. Սահող աճուկային ճողվածք Նկ. Սահող ճողվածքի վիրահատություն 

 

Աճուկային ճողվածքները պետք է տարբերակել `  

 ազդրային ճողվածքից - ազդրային ճողվածքի ժամանակ արտափքումը գտնվում է աճուկային 

ծալքից ներքև և դրսայնորեն, իսկ աճուկային ճողվածքի ժամանակ` աճուկային ծալքից վերև և 

միջայնորեն(Կուպերի ախտանիշ): 
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 ամորձիների հիդրոցելեից և վարիկոցելեից – հազի հրոցի ածտանիշը բացասական է, առավել 

ինֆորմատիվ է փոշտի տրանսիլյումինացիան 

 ամորձու էկտոպիայից և չիջեցումից 

 աճուկային լիպոմայից 

 աճուկային լիմֆադենիտից և ավշային գեղձերի մեծացումից (դիաֆանոսկոպիա) 

 աճուկային շրջանի թարախակույտից 

 

  

 

 

 

 

Նկ. “Հազի հրոցի” ախտանիշի ստուգում Նկ. Փոշտի տրանսիլյումինացիա 

 

Աճուկային ճողվածքների բուժումը:  Վիրահատական է: Գոյություն ունի երկու սկզբունք` 

1. Առաջային պատի պլաստիկա (Ժիրար-Սպասոկուկոցկի-Կիմբարովսկու, Մարտինովի, Ռուի-

Օպելի, Բաբրովի եղանակները) 

2. Հետին պատի պլաստիկա (Բասինիի, Շոլդայսի, Կուկուջանովի, Պոստեմսկու եղանակները) 

Երկու դեպքում էլ վերացվում է աճուկային եռանկյունին` որովայնի արտաքին թեք մկանի ջլոնի 

վերին եզրը, ներքին թեք և լայնական մկանների ազատ եզրերը պուպարյան կապանին կարելով, ապա 

որովայնի արտաքին թեք մկանի ջլոնի ստորին եզրով դուբլիկատուրայի ստեղծումով:  Եթե 

պլաստիկան կատարվում է սերմնալարի առջևով, կոչվում է առաջային պատի պլաստիկա: Այն 

հիմնականում կատարվում է թեք ճողվածքների դեպքում, որը նախապատվելի է երեխաների և միջին 

տարիքի հիվանդների մոտ, եթե պլաստիկան կատարվում է սերմնալարի հետևով, կոչվում է հետին 

պատի պլաստիկա: Այս եղանակը ցուցված է մեծ թեք, ուղիղ, սահող և կրկնված ճողվածքների 

դեպքում: 

Վերը նշված մեթոդների ժամանակ օգտագործվում են սեփական հյուսվածքները 

(մկանաջլոնային աուտոպլաստիկա), որոնք ձգվում, ամրացվում են իրար: Նման թերությունից 

խուսափելու համար  պատի ամրացման նպատակով առաջարկվել են  աճուկային խողովակի ոչ 

ձգողական պլաստիկա պրոթեզավորման միջոցով: 

Այս եղանակը նշանակում է. 

 Սինթետիկ չներծծվող պրոթեզային ցանցի տեղադրում աճուկային խողովակում 

(պոլիպրոպիլեն, դակրոն, տեֆլոն և այլն): 

 Կենսաբանական պրոթեզային լաթի տեղադրում աճուկային խողովակում (ցլի 

քսենոպերիկարդ, դուրա մատեր, ազդրի լայն փակեղ): 

Աճուկային խողովակի պրոթեզային վերականգման նպատակով հիմնականում օգտագործվում 

են Լիխտենշտեյնի եղանակը: 

Ճողվածքների վիրահատությունում մեծ թափ է ստանում լապարասկոպիկ եղանակով 

ճողվածքահատումը, որի ժամանակ տեղադրվում է պրոթեզային ցանց (Ստոպայի եղանակ), այն 
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համարվում է առավել պակաս տրավմատիկ գործողություն: 

Եթե աճուկային ճողվածքը ուղեկցվում է շագանակագեղձի ադենոմայով, նպատակահարմար է 

նախ` կատարել ադենոմէկտոմիա, այնուհետև` ճողվածքահատում: 

Աճուկային ճողվածքահատումից հետո կարող են զարգանալ հետևյալ բարդությունները` 

1. ժամանակավոր միզակապություն  

2. փոշտի հեմատոմա  

3. սերմնալարի և n. ilioinguinalis-ի վնասում 

4. հետագայում` ճողվածքի կրկնում, որի համար նշանակություն ունի հերնիոպլաստիկայի 

ձգողական եղանակների օգտագործումը, շագանակագեղձի չբուժված ադենոման, հազը, 

փորկապությունը, հետվիրահատական վերքի թարախակալումը և այլն: 

 

 

   

Նկ. Ճողվածքահատում 

 
 

նկ. Կիմբարովսկու եղանակ Նկ. Ժիրար-Սպասոկուկոցկու եղանակ 

  

 

 
Նկ. Աճուկային խողովակի աուտոպլաստիկա ըստ Բասինիի 

 



23 
 

 
 

Նկ.Աճուկային խողովակի 

աուտոպլաստիկա ըստ Մակ-Վեի 

Նկ.Աճուկային խողովակի 

աուտոպլաստիկա ըստ Շոլդայսի 

 

 
 

Նկ. Հատուկ պատրաստված պոլիպրոպիլենային ցանց Նկ. Պոլիպրոպիլենային ցանցիտեղադրում 

 

     

 
 

Նկ. Լապարոսկոպիկ ճողվածքահատում Նկ. Կրկնված աճուկային ճողվածք 

 

ԱԶԴՐԱՅԻՆ ՃՈՂՎԱԾՔ 
 

Տեղակայվում են սկարպյան եռանկյունում, ազդրի վերին-առաջային մասում` աճուկային 

կապանից ներքև, սիմֆիզից` դրսայնորեն: Այս ճողվածքները ձեռքբերովի են, ավելի հաճախ դիտվում 

են կանանց մոտ` կոնքի ավելի լայն և աճուկային կապանի պակաս ամուր լինելու պատճառով: 
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Նկ. Ազդրային ճողվածք 

 

Ազդրային ճողվածքի անատոմիան: Աճուկային կապանի և կոնքոսկրի միջև կա տարածություն, 

որը զստազդրային կապանի միջոցով բաժանվում է երկու մասի (թողանցքերի)` մկանային և 

անոթային: Անոթային լակունայում տեղակայված են ազդրային զարկերակը, երակը: Նրանից 

միջայնորեն գտնվում է անատոմիական թույլ կետ` ծածկված ճարպաբջջանքով և Պիրոգով-

Ռոզենմյուլլերի ավշային գեղձով: Համապատասխան պայմանների դեպքում այդ թույլ կետը դառնում 

է նորմայում գոյություն չունեցող ազդրային խողովակի ներքին բացվածքը, որտեղից մտնում է 

ազդրային ճողվածքը և անցնում մաշկի տակ v. saphena magna-ի բացվածքից, օվալ անցքից, որը 

հանդիսանում է ազդրային ճողվածքի արտաքին օղը: Ազդրային խողովակի ներքին բացվածքի 

սահմաններն են` 

 վերևից  - աճուկային կապանը, 

 ներքևից – ցայլոսկրի հաստացած վերնոսկրը կամ կտինային կապանը, 

 դրսայնորեն – ազդրային երակը, 

 միջայնորեն – Ջիմբերնատյան կապանը: 

Ազդրային խողովակը եռանկյունաձև ճեղք է, որի դրսային պատը կազմում է ազդրային երակը, 

իսկ առաջային և հետին պատերը` ազդրի լայն փակեղի մակերեսային և խորանիստ թերթիկները: 

 

 

Femoral 

sheath    

Lymph node in 

femoral canal

g

 

Femoral 

sheath    

 

Նկ. Ազդրային խողովակ 
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Նկ. Ձախակողմյան ազդրային ճողվածք Նկ. Օղակված ազդրային ճողվածք 

 

Ազդրային ճողվածքի տարբերակիչ ախտորոշումը 

1. Աճուկային ճողվածք – արտափքումը գտնվում է աճուկային ծալքից վերև և միջայնորեն, իսկ 

ազդրային ճողվածքը գտնվում է աճուկային ծալքից ներքև և դրսայնորեն (Կուպերի ախտանիշ): 

2. v. saphena magna-ի վարիկոզ լայնացում – ճնշվող է, վերանում է սեղմելու ընթացքում: 

3. Մեծացած ավշային գեղձ – սովորաբար բազմաքանակ է, պնդացած և չներուղղվող: 

4. Լիպոմա – փափուկ է, բլթիկավոր և չներուղղվող: 

5. Ազդրային զարկերակի անևրիզմա – ճնշվող է, սաստկացած պուլսացիա, առկա է սիստոլիկ 

աղմուկ: 

6. Թարախակույտ – ֆլյուկտուացիա, սաստիկ ցավ, մաշկի հիպերեմիա, հիպերթերմիա: 

7. Էկտոպիկ ամորձի – պինդ կոնսիստենցիայի, չներուղղվող, դատարկ փոշտի առկայությունը: 

Ազդրային ճողվածքի բուժումը: Վիրահատական է: Հայտնի է ազդրային ճողվածքի վիրահատման 

երկու սկզբունք` 

 ազդրային մուտք  (Բասինիի եղանակ): 

 աճուկային մուտք (Ռուջի-Պարլավեչիոյի եղանակ): 

Ազդրային մուտքի  ժամանակ  կտրվածքը կատարվում է ճողվածքային արտափքման վրայով, 

աճուկային կապանից ներքև: Ճողվածքապարկը հեռացնելուց հետո ազդրային օղը փակվում է` 

աճուկային կապանը մի քանի կարերով Կուպերյան կապանին կարելու միջոցով:Այս մեթոդի 

ժամանակ արհեստականորեն մեծանում է աճուկային տարածությունը, ուստի մեծանում է նաև 

աճուկային ճողվածքի հավանականությունը:  

  Աճուկային մուտքի ժամանակ կտրվածքը կատարվում է ինչպես աճուկային ճողվածքների 

դեպքում` աճուկային կապանից վերև: Բացվում է աճուկային խողովակը: Ճողվածքապարկը 

հեռացնելուց հետո աճուկային եռանկյունին և ազդրային օղը փակվում են որովայնի արտաքին թեք 

մկանի ջլոնը, ներքին թեք մկանի և լայնաձիգ մկանի ազատ եզրերը  աճուկային կապանին և 

Կուպերյան կապանին կարելու միջոցով: Նախորդ մեթոդի թերությունը այս դեպքում բացակայում է: 

Ազդրային ճողվածքի վիրահատության ժամնակ պետք է խուսափել դրսայնորեն անցնող  arteria et 

vena femoralis-ների վնասումից, որը կարող է սաստիկ արյունահոսության պատճառ դառնալ: 
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Նկ. Ազդրային ճողվածքահատում Բասինիի եղանակով 

 

 

ՊՈՐՏԱՅԻՆ ՃՈՂՎԱԾՔ 

 

Պորտային ճողվածքը որովայնի օրգանների դուրս գալն է չփակված կամ լայնացած պորտային 

օղից, առպատային որովայնամզի հետ միասին: Հաճախ հանդիպում է բազմակի անգամ ծննդաբերած 

կանանց մոտ: 

 
Նկ. Պորտային ճողվածք 

 

Պորտային ճողվածքի դասակարգումը 

 Բնածին (նորածինների) պորտային ճողվածք: 

 Ձեռքբերովի (մեծահասակների) պորտային ճողվածք: 

 Ներուղղվող և չներուղղվող պորտային ճողվածքներ: 

Նորածինների պորտային ճողվածք: Պորտալարը կապելուց հետո պորտային օղը նորմայում 

փակվում է շարակցական հյուսվածքով: Սակայն վերջինիս դանդաղ աճի և որովայնի ճնշման 

մեծացման (հաճախակի լացը, հազը, փորկապությունը) պարագայում զարգանում է ճողվածք: 

Սովորաբար նորածինների ճողվածքները փոքր են և հազվադեպ են օղակվում: Սակայն երբեմն նրանք 

կարող են լինել բնածին և մեծ:    
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Նկ. Նորածինների պորտային ճողվածք 

 

  
  

Նորածինների պորտային ճողվածքի բուժումը:  Կոնսերվատիվ է մինչև 4-5 տարեկանը, եթե  

բարդություններ չի տալիս: Այն ներառում է 

 հազի, լացի, փորկապության պրոֆիլակտիկա 

 բուժական մերսում 

 բուժական վարժություններ 

 պորտային օղի նեղացում և դեֆեկտի փակում կպչուն սպեղանու միջոցով: 

Հինգ տարեկանից հետո, պորտային ճողվածքի բուժումը վիրահատական է:  Կատարվում է 

Լեքսերի վիրահատությունը` ճողվածքային օղը փակվում է մի քանի հանգուցակարերով կամ 

քսակակարով:  

Բնածին մեծ ճողվածքները վիրահատվում են հետծննդյան առաջին օրերին:  

Ձեռքբերովի (մեծահասակների) պորտային ճողվածք:  

 
 

 Նկ. Իսկական պորտային ճողվածք Նկ. Հարպորտային ճողվածք 

 

Մեծահասակների պորտային ճողվածք: Կանայք ավելի հաճախ են տառապում այս 

ճողվածքներով: Պորտային ճողվածքները հաճախ լինում են բազմախոռոչավոր և ենթարկվում են 

օղակման: Ճողվածքապարկը աստիճանաբար մեծանալու միտում ունի, հետագայում պարկի 

պարունակության և ճողվածքապարկի պատի միջև առաջանում են կպումներ, ինչի հետևանքով 

ճողվածքը դառնում է չներուղղվող: 

Պատճառներն են` 

 ճարպակալումը 

 բազմակի հղիությունները 

 ծանր ֆիզիկական աշխատանքը 

 ասցիտը 

 որովայնի խոռոչի բարորակ և չարորակ ուռուցքները: 

Մեծահասակների պորտային ճողվածքների բուժումը: Վիրահատական է: Պորտային 
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ճողվածքահատումները կատարվում են հետևյալ եղանակներով՝ 

1. Որովայն առաջային պատի պլաստիկա սեփական հյուսվածքներով (աուտոպլաստիկա). 

 Լեքսերի եղանակ – փոքր ճողվածքների դեպքում մի քանի հանգուցակարերով կամ 

քսակակարով փակվում է ճողվածքի դրունքը: 

 Մեյոի եղանակ - պլաստիկան կատարվում է լայնաձիգ մկանա-ջլոնային դուբլիկատուրայի 

ձևավորումով 

 Սապեժկոյի եղանակ – պլաստիկան կատարվում է երկայնաձիգ մկանա-ջլոնային 

դուբլիկատուրայի ձևավորումով: 

2. Որովայն առաջային պատի պլաստիկա սինթետկ նյութերով (ալլոպլաստիկա).: 

 

  
Նկ. Պորտային ճողվածքահատում  Լեքսերի եղանակով 

 

 

  
 

                                    Նկ. Պորտային ճողվածքահատում  Մեյոյի եղանակով 
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Նկ. Պորտային ճողվածքը նախքան 

վիրահատությունը 

Նկ. Որովայնը պորտային ճողվածքի 

վիրահատությունից հետո 

 

 

 
Նկ. Պորտային ճողվածքահատում ըստ Սապեժկոյի 

                     

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՍՊԻՏԱԿ ԳԾԻ (ԷՊԻԳԱՍՏՐԱԼ) ՃՈՂՎԱԾՔ 

 

Անատոմիա:  Սպիտակ գիծը կազմավորվում է որովայնի ուղիղ մկանների ապոնևրոզի միացման 

և միահյուսման միջոցով` կրծոսկրի թրանման ելունից մինչև ցայլոսկրի սիմֆիզը: Սպիտակ գիծը իր 

վերին հատվածում 1-2 սմ լայնությամբ ֆիբրոզ գոյացություն է, իսկ պորտից ներքև աստիճանաբար 

նեղանում է:  

Էթիոպաթոգենեզ:  Սպիտակ գծի ճողվածքները կարող են առաջանալ վերջինիս բնածին 

թուլության կամ տարբեր դեֆեկտների պատճառով: Թույլ կետեր են համարվում նաև սպիտակ գծով 

անցնող նյարդաանոթային ցողունների անցքերը:  

Սպիտակ գծի ճողվածքով տղամարդիկ մոտավորապես երեք անգամ ավելի հաճախ են 

հիվանդանում, քան կանայք:  

 
Նկ. Էպիգաստրալ ճողվածք 

 

Կլինիկական նշանները: Սովորաբար սպիտակ գծի ճողվածքները փոքր են լինում, ընթանում են 

քողարկված և ի հայտ են գալիս միայն օղակման դեպքում, կամ պատահականորեն` հիվանդի 

ֆիզիկալ զննման ժամանակ: 

Սպիտակ գծի ճողվածքների բուժումը: Վիրահատական է, նման` պորտային ճողվածքներին, իսկ 

որովայնի ուղիղ մկանների դիաստազով ուղեկցվելու դեպքում ցուցված է կատարել 

ճողվածքահատում ըստ Նապալկովի:  
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ԹԵՄԱ № 4. ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ:  ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: 

ԿՈՊՐՈՍՏԱԶ: 

 

Հետվիրահատական ճողվածքներ - զարգանում են անատոմիական թույլ շրջան համարվող 

հետվիրահատական սպիից: Պատճառները բաժանվում են 3 խմբի` 

1. նախավիրահատական գործոններ` հիվանդի տարիքը, սեռը, ուղեկցող հիվանդությունները, 

ճարպակալումը և այլն: 

2. վիրահատական գործոններ` կտրվածքի տեսակը, տրավմատիզացիան, մկանաջլոնային 

ձգողական աուտոպլաստիկան, վերքի կարման տեխնիկան,  դրենավորումը և այլն: 

3. հետվիրահատական գործոններ` վերքի թարախակալումը, աղիների հետվիրահատական 

պարեզը, հազը, միզակապությունը` շագանակագեղձի ադենոմայի դեպքում և այլն: 

Հետվիրահատական ճողվածքները կարող են հասնել մեծ չափսերի, չներուղղվող են, 

բազմախոռոչանի:  

Հետվնասվածքային ճողվածքներ -  առաջանում են որովայնի պատի փակ վնասվածքի 

հետևանքով, որը ուղեկցվում է մկանային, փակեղային և ապոնևրոտիկ շերտերի ենթամաշկային 

պատռվածքով: Դրա հետևանքով, ներորովայնային ճնշման բարձրացման հետևանքով տեղի է 
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ունենում առպատային որովայնամզի և ներքին օրգանների արտափքում պատռվածքի շրջանից, 

այսինքն զարգանում է ճողվածք: Հետվնասվածքային ճողվածքները սովորաբար զարգանում են  

վնասվածքի հետ միաժամանակ կամ մոտակա մի քանի օրերի ընթացքում:  

Որովայնի թափանցող վնասվածքների ժամանակ որովայնի օրգանները կարող են դուրս գալ 

արտաքին միջավայր: Այն կոչվում է էվենտերացիա, ճողվածքից տարբերվում է նրանով, որ 

օրգանները պատված չեն առպատային որովայնամզով:  

 

ՈՐՈՎԱՅՆԻ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱԶՎԱԴԵՊ ՁԵՎԵՐԸ 

 

Սպիգելյան գծի ճողվածք:  Այս ճողվածքները առաջանում են որովայնի կիսալուսնաձև գծի 

շրջանից (պորտը spina iliaca anterior  superior-ի հետ միացնող գիծը):   

Փականցքային ճողվածք Այս ճողվածքը առաջանում է կոնքի փականցքից, որտեղով անցնում են 

փականցքային նյարդը և անոթները: 

  
Նկ. Սպիգելյան գծի ճողվածք Նկ. Փականցքային ճողվածք 

 

Կլինիկական նշանները` 

 աղիքային անանցանելիության և օղակման նշաններ, 

 փականցքային նյարդի ճնշման նշաներ – հիվանդը պահում է ոտքը ծալած, 

 ազդրային եռանկյունում շոշափվում է ցավոտ գոյացություն, 

 ռեկտալ և վագինալ հետազոտության ընթացքում կարող է հայտնաբերվել գոյացություն 

փականցքի շրջանում: 

Գոտկային ճողվածք: առաջանում են գոտկային շրջանի անատոմիական թույլ կետերից` 

գոտկային վերին եռանկյունին (Լեսգաֆթ-Գրյունֆելդի եռանկյունի) և գոտկային ստորին եռանկյունի 

(Պետիի եռանկյունի)լինում են, ինչպես նաև հետվիրահատական սպիների տեղում: 
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Նկ. Գոտկային ճողվածք 

 

Նստատեղային ճողվածք - առաջանում է կոնքի մեծ կամ փոքր նստանցքերի միջով` կոնքային 

որովայնամզի և ներքին օրգանների արտափքման հետևանքով: 

 

 

 
Նկ. Նստատեղային ճողվածք Նկ. Սրբանային ճողվածք 

 

Կլինիկական նշանները: Հիվանդը սովորաբար գանգատվում է նստատեղի շրջանում առկա 

ծանրության և դիսկոմֆորտի զգացումից, ցավոտ արտափքման ներկայությունից: Հաճախ առկա են 

նստանյարդային ճնշման ախտանիշները: Սովորաբար նստային ճողվածքը ավելի ցայտուն 

արտահայտվում է կանգնելիս: Ճողվածքապարկի պարունակությունը հիմնականում կազմում են 

աղիների գալարները, մեծ ճարպոնը և միզածորանը: Վերջինիս դեպքում առկա են դիզուրիայի 

երևույթներ: 

Սրբանային (շեքային) ճողվածք զարգանում է կոնքի հատակի մկանների թուլության հետևանքով: 

Ռիսկի խմբում են գտնվում հաճախ ծննդաբերած, ուղիղ աղու, կոնքի օրգանների 

վիրահատություններ տարած անձինք:  

Ճողվածքապարկի պարունակությունը սովորաբար կազմում են կանացի ներքին սեռական 

օրգանները կամ միզապարկը: Հիվանդը սովորաբար գանգատվում է սրբանի շրջանում 

արտափքումից և դիսկոմֆորտի զգացումից նստած վիճակում: Ճողվածքի բացվածքը լայն է և ունի 

էլաստիկ եզրեր: Որոշ դեպքերում, առաջային սրբանային ճողվածքը անհրաժեշտ է տարբերակել մեծ 

աճուկային ճողվածքից, որը նույնպես կարող է արտափքվել հեշտոցի մեծ շրթերից: Այդ նպատակով 

չափազանց արդյունավետ է հեշտոցի մատնային զննումը: 

 

ԲԱՐԴԱՑԱԾ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ 

Ճողվածքների բարդություններ են` 

1. Օղակումը 

2. Կոպրոստազը 

3. Բորբոքումը 

  

ՕՂԱԿՎԱԾ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ 

Ճողվածքի օղակումը ճողվածքապարկի պարունակության սեղմումն է  ճողվածքի դրունքում, 

պատճառը ճողվածքի դարպասի և ճողվածքապարկում պարունակող օրգանների միջև չափսերի 
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անհամապատասխանությունն է: Տոկոսային առումով հաճախ օղակվում են ազդրային ճողվածքները: 

Դասակարգումը`  

1. Էլաստիկ օղակում 

 ռետրոգրադ կամ W-ձև օղակում (Մայդլի ճողվածք), 

 առպատային օղակում (Ռիխտերյան ճողվածք) 

2. Կղանքային օղակում; 

3. Խառը  օղակում: 

 

 

Նկ. Օղակված ճողվածք 

 

 

 

Էլաստիկ Կղանքային Ռետրոգրադ 

Նկ. Օղակված ճողվածքներ 

 

Էլաստիկ օղակում: 

ներորովայնային ճնշման հանկարծակի բարձրացման հետևանքով, ճողվածքի դրունքը չափից 

ավելի ձգվում, լայնանում է, իսկ որովայնի ներքին օրգանները մեծ ծավալով անցնում են 

ճողվածքապարկի մեջ: Այնուհետև, ներորովայնային ճնշման իջեցումից հետո ճողվածքային օղի 

փակեղամկանային շերտը նորից սեղմվում է և ճնշում ճողվածքապարկի պարունակությանը: 

Օղակման հետևանքով խանգարվում է ճողվածքապարկի ներսում գտնվող օրգանների արյան 

մատակարարումը, շրջանառությունը և ավիշի հոսքը, զարգանում է օղակված հյուսվածքների այտուց: 

Արյունատար անոթների թափանցելիությունը բարձրանում է: Ճողվածքապարկում կուտակվում է 

շճային էքսուդատ, իսկ հյուսվածքները ենթարկվում են իշեմիկ նեկրոզի: Եթե օղակվում է մեծ 

ճարպոնը, ապա նեկրոզը ասեպտիկ է լինում, բայց երբ օղակվում են աղու գալարները, զարգանում է 

բակտերիալ նեկրոզ և գանգրենա: Աղիքային վարակը տարածվելով և բազմանալով ճողվածքային 
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հեղուկում` առաջացնում է ճողվածքի թարախակալում և ֆլեգմոնա: Հետագայում ինֆեկցիան 

տեղափոխվում է որովայնի խոռոչ` առաջացնելով պերիտոնիտ: 

 

  

Նկ. Օղակված ճողվածքի գանգրենոզ աղիները մասնահատումից առաջ և հետո 

 

Էլաստիկ օղակված ճողվածքների ձևերը  

Ռետրոգրադ օղակում -  բարակ աղու գալարը մտնում է ճողվածքապարկ, դուրս գալիս որովայնի 

խոռոչ, ապա` կրկին մտնում ճողվածքապարկ: Օղակվելուց պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են երեք 

գալարներն էլ` երկուսը ճողվածքապարկում, մեկը` որովայնի խոռոչում, ընդ որում` առավելապես 

կազմափոխվում է որովայնում գտնվող միջանկյալ աղեգալարը: 

 

Նկ. Ռետրոգրադ օղակում (Մայդլի ճողվածք) 

Առպատային  օղակում: Ճողվածքների օղակման այս ձևում սեղմվում է աղեգալարի պատի մի 

մասը այնպես, որ սկզբնական շրջանում բացակայում են աղիքային անանցանելիության երևույթները: 

 

  
Նկ. Ռիխտերյան ճողվածք Նկ. Մեռուկացված աղիները Ռիխտերյան 
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օղակման դեպքում 

Օղակված ճողվածքների կլինիկական նշանները 

 հանկարծակի սուր ցավեր ճողվածքի շրջանում, 

 ճողվածքային արտափքման կտրուկ մեծացում և լարվածություն, 

 սկզբում ներուղղվող ճողվածքը դառնում է չներուղղվող, հազի հրոցի ախտանիշը դառնում է 

բացասական: 

 ի հայտ են գալիս սուր աղիքային անանցանելիությանը (սրտխառնոց, փսխում, վքնածություն, 

գազերի և կղանքի բացակայություն) և ինտոքսիկացիային (սրված դիմագծեր, չոր լեզու, 

տախիկարդիա և այլն) բնորոշ նշաններ:  

Օղակված ճողվածքների բուժումը - ցուցված է անհետաձգելի վիրահատություն, անգամ 

նորածինների կամ ծանր ուղեկցող հիվանդությունների ժամանակ: 

Ճողվածքահատումը կատարվում է մաշկի և փափուկ հյուսվածքների հատումով, ապա 

ճողվածքապարկը առանձնացվում է շրջակա հյուսվածքներից և հատվում, բացվում է մինչև օղը 

հատելը, ի տարբերություն ոչ օղակված ճողվածքների: Օղը հատելուց պետք է հաշվի առնել 

անատոմիական առանձնահատկությունը, օրինակ` աճուկային թեք ճողվածքի ժամանակ օղը 

հատվում է դրսայնորեն, որպեսզի չվնասվի միջայնորեն դասավորված a.hypogastrica inferior–ը, 

աճուկային ուղիղ օղակված ճողվածքի ժամանակ օղը հատվում է միջայնորեն, նույնպես` 

a.hypogastrica inferior-ը չվնասելու համար: Ազդրային օղակված ճողվածքի ժամանակ  օղը հատվում է 

միջայնորեն, որովհետև դրսայնորեն անցնում է ազդրային երակը, սակայն 4-15% դեպքերում 

a.obturatorius–ը կարող է դուրս գալ a.ileaca externa–ից կամ a.hypogastrica inferior –ից և վերևից, 

միջայնորեն և ներքևից շրջանցելով ազդրային ճողվածքի ներքին բացվածքը` մոտենա փականցքին: 

Այս վիճակը հին վիրաբույժները անվանում էին «մահվան օղ» (corona mortis): 

 Ճողվածքապարկը բացելուց հետո պարունակությունը պետք է ֆիքսել, ապա հատել օղը, դուրս 

բերել օղակված հատվածը, ստուգել պարունակության կենսունակությունը:  

Աղիների կենսունակությունը որոշվում է դասական եղանակով` գնահատվում է աղիքի գույնը, 

փայլը, պերիստալտիկան և միջընդերքի անոթների պուլսացիան: 

Ճողվածքի ռետրոգրադ օղակման դեպքում անհրաժեշտ է նաև ստուգել ճողվածքապարկից դուրս 

որովայնում տեղակայված աղեգալարները:  

Եթե աղեգալարները կենսունակ են, ապա նրանք ներուղղվում են որովայնի խոռոչ և կատարվում 

է ճողվածքի պլաստիկա: Իսկ եթե աղեգալարները անկենսունակ են, կատարվում է նրանց 

մասնահատում: Այդ նպատակով միջին գծով կատարվում է լապարատոմիա, ոչ կենսունակ 

աղեգալարների մասնահատում` հաշվի առնելով այն փաստը, որ բերող գալարը ավելի փքված է, 

լարված, որի ժամանակ ենթալորձային անոթները իշէմիայի են ենթարկվում, իսկ աղիներում 

կազմափոխումը տեղի է ունենում լորձաթաղանթից, բերող հատվածից հեռացվում է 30-40 սմ, 

տանողից`15-20 սմ, ապա դրվում է անաստոմոզ, որից հտո կատարվում է որովայնի խոռոչի 

սանացիա, դրենավորում: Որովայնը փակելուց հետո նոր կատարվում է պլաստիկա: 

Խստիվ արգելվում է օղակված ճողվածքի ուժային ներուղղումը: Ինքնուրույն ներուղղվելուց հետո 

էլ անգամ սահմանվում է դինամիկ հսկողություն, պերիտոնեալ երևույթների ի հայտ գալու դեպքում 

ցուցված է միջին գծով լապարոտոմիա: Երե հիվանդի վիճակը դինամիկայում չի վատանում,  ցուցված 

է հետագա օրերին  կատարել պլանային ճողվածքահատում: 

 

Կղանքային օղակում 
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Զարգանում է հիմնականում մեծահասակների մոտ, պայմանավորված աղիների ատոնիայով, 

նպաստող գործոն է ճողվածքապարկի կպումները: Բերող գալարով պարունակությունը գալիս է 

ճողվածքապարկ, իսկ տանող  գալարով դժվարանում դատարկվել: Արդյունքում` բերող գալարը 

լայնանում է այնքան, որ սեղմում է տանողին և կոպրոստազը վերածվում է կղանքային օղակման:  

Հետագայում պրոցեսին կարող է միանալ  ճողվածքադրունքի մկանափակեղային էլաստիկ 

կոմպոնենտը` այսինքն առաջանում է խառը ճողվածքային օղակում: Վերը նշված պաթոլոգիական 

պրոցեսը հաճախ բարդանում է աղիների թափածակումով և պերիտոնիտով: 

Կղանքային օղակումը էլաստիկ օղակումից տարբերվում է նրանով, որ զարգանում է 

աստիճանաբար, կլինիկական նշանները լինում են մեղմ, հազի հրոցի ախտանիշը լինում է դրական:  

 

ԿՈՊՐՈՍՏԱԶ 

(Կղանքականգ) 
 

Էթիոպաթոգենեզ: Կոպրոստազը` դա ճողվածքների այնպիսի բարդություն է, որը զարգանում է 

աղեգալարների կծկումների խանգարման պատճառով: Սովորաբար, կոպրոստազի դեպքում 

ճողվածքապարկի պարունակությունը կազմում է հաստ աղին:  

Կոպրոստազի պատճառներ կարող են լինել` 

 ճողվածքի չներուղղումը, 

 ծերունական տարիքը, 

 առատ և կոշտ կերակուրը, 

 խրոնիկական փորկապությունը, 

 մկանային թուլությունը, 

 գիրությունը: 

Կոպրոստազը հաճախ զարգանում է կանանց մոտ պորտային ճողվածքի դեպքում, իսկ 

տղամարդկանց մոտ՝ աճուկային ճողվածքի դեպքում: 

Կլինիկան`  գերակշռում են խրոնիկ փորկապության նշանները` վքնածությունը, դիսկոմֆորտը, 

դժվարամարսությունը և այլն:  

Կոպրոստազի ընթացքում աղեգալարներում ատոնիայի պառճառով կուտակված կղանքային 

զանգվածները աստիճանաբար պնդանում են: Ճողվածքապարկում տեղակայված աղեգալարների 

դատարկումը դանդաղում է և աստիճանաբար վերածվում կղանքային օղակման: 

Բուժումը` ճողվածքապարկի պարունակության օղակման, բորբոքման կամ պերիտոնիտի 

նշանների առկայության դեպքում  ցուցված է անհետաձգելի վիրահատություն: 

 

ՃՈՂՎԱԾՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ  
 

Զարգանում է ճողվածքապարկի պարունակության ինֆեկցման և բորբոքման հետևանքով: 

Պատճառ կարող են լինել` 

 ճողվածքապարկում գտնվող որդանման ելունի բորբոքումը (-------), 

 ճողվածքապարկում գտնվող մեկելյան դիվերտիկուլի բորբոքումը (Լիտրեի ճողվածք),  

 ճողվածքապարկում գտնվող աղեգալարի տուբերկուլյոզային կամ տիֆոզ խոցի 

պերֆորացիան, 

 ճողվածքապարկում գտնվող արգանդի հավելումների բորբոքումը 

 ճողվածքի շրջանի մաշկի ֆուրունկուլը 
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Նկ. Լիտրեի ճողվածք 

Կլինիկան – ճողվածքի շրջանում առկա են բորբոքման (ցավ, կարմրություն, այտուցվածություն), 

աղիքային անանցանելիության (սրտխառնոց, փսխում, վքնածություն, գազերի և կղանքի 

բացակայություն) և ինտոքսիկացիայի (բերանի չորություն, բարձր ջերմություն, դող, սարսուռ) 

նշաններ:  

Բուժումը: Ցուցված է շտապ վիրահատություն` ճողվածքահատում, բորբոքված հյուսվածքների և 

օրգանների հեռացում, վիրահատական վերքի դրենավորում` առանց ճողվածքի դարպասների 

պլաստիկայի: Իսկ եթե կար նաև աղիների նեկրոզ, կատարվում է միջին լապարատոմիա, աղիների 

մասնահատում նշված կանաններով, անաստոմոզ, որովայնի խոռոչի սանացիա, դրենավորում:   

ԹԵՄԱ № 5. ՍՈՒՐ ԵՎ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏ, ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏԵՐ 

ԵՎ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ: 

 

 Ենթաստամոքսային գեղձը արտաքին և ներքին զատման օրգան է: Այն տեղակայված է 

հետորովայնամզային տարածությունում: Գեղձի  երկարությունը տատանվում է 14-ից 18 սմ., իսկ 

քաշը` 70-100 գր: 

Ենթաստամոքսային գեղձում տարբերում են գլխիկը, մարմինը և պոչը: Գլխիկը կազմում է գեղձի 

քաշի 30%-ը և շրջապատված է 12-մատնյա աղիքով: 

 

Գեղձի գլխավոր (Վիրսունգյան) ծորանը ձգվում է նրա ամբողջ երկարությամբ` պոչից մինչև 

գլխիկը, ատիճանաբար լայնանալով: Վիրսունգյան ծորանը ավելի հաճախ միանում է ընդհանուր 

լեղային ծորանի հետ, որից հետո բացվում է 12-մատնյա աղու խոռոչ` նրա մեծ պտկիկի միջոցով: 

Երբեմն  գլխավոր ենթաստամոքսային ծորանը և ընդհանուր լեղային ծորանը բացվում են 12-մատնյա 

աղի միմյանցից առանձին: Ավելի հազվադեպ ենթաստամոքսային գեղձը կարող է ունենալ լրացուցիչ 

ծորան(ներ) (Սանտորինյան), որը կամ միանում է Վիրսունգյան ծորանին գլխիկի շրջանում, կամ 

բացվում է  12-մատնյա աղի առանձին փոքր պտկիկի միջոցով:  
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The The main 

pancreatic 

duct of 

WirsungAmpulla of Vater

The The accessory pancreatic 

duct of Santorini

 

Ենթաստամոքսային գեղձի արյունամատակարարումը տեղի է ունենում a. pancreatoduodenalis-ի 

(գլխիկը), a. mesenterica superior-ի (գլխիկը և մարմինը) և a. lienalis-ի (մարմինը և պոչը) ճյուղերով, իսկ 

երակային արյան արտահոսքը` վերին միջընդերային և փայծաղային երակներով, իսկ այնուհետև` 

դռներակով: 

 

Ենթաստամոքսային գեղձի արտազատիչ և ներզատիչ ֆունկցիաները ապահովվում են տարբեր 

բջջային կուտակումներով: Գեղձի հյուսվածքի մեծ մասը  (մինչև 98%) կազմված է ացինար բջիջներից, 

որոնք արտադրում են էնզիմներ և բացվում են դեպի ներգեղձային փոքր ծորանիկներ (դուկտուլաներ): 

Գեղձի էնդոկրին բջիջների խումբը ներկայացված է ներգեղձային կղզյակների տեսքով 

(Լանգերհանսյան) ինսուլին արտադրող բջիջներ`В-բջիջներ-75%, գլյուկագոն արտադրող բջիջներ` А- 

բջիջներ՝ 20% և մնացած D- բջիջներ, որոնք արտադրում են սոմատոստատին: 

 

 

ՍՈՒՐ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏ 

 

Պանկրեատիտը դեգեներատիվ, դեստրուկտիվ փոփոխություններով ընթացող հիվանդություն է, 

որի հիմքում ընկած է գեղձի հյուսվածքում սեփական ֆերմենտների ակտիվացումը և դրանով 

պայմանավորված աուտոլիզը:  

էթիոլոգիան Սուր պանկրեատիտի առաջացման ամենահաճախ պատճառներն են` լեղաքարային 

հիվանդությունը (50-70%) և ալկոհոլը (25%): Մնացած հազվադեպ պատճառներին են պատկանում 

ենթաստամոքսային ծորանի զարգացման անոմալիաները, նեղացումները, ուռուցքները, 

վնասվածքները, էնդոկրին խանգարումները (հիպերպարաթիրեոզը, հեմոխրոմատոզները, 
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հիպերլիպիդեմիաները), կարիճի խայթոցը և որոշ դեղամիջոցներ (կորտիկոստերոիդները, 

ազատիոպրինը և այլն):  

Պաթոգենեզի  հիմքում ընկած են պանկրեատիկ հյութի արտազատման խանգարումները և 

ֆերմենտների ներպարենխիմատոզ ակտիվացումը, որը բերում է գեղձի ինքնամարսման, արյան մեջ 

արտազատվում են մեծ քանակությամբ բիոգեն ամիններ (կինինային հրդեհ), որը բարձրացնում է 

անոթների թափանցելիությունը, մեծացնում է հյուսվածքների հիդրոֆիլականությունը, առաջ բերում 

պերիֆերիկ անոթների  միկրոցիրկուլյատոր խանգարումներ, որի արդյունքում արյան հունից մեծ 

քանակությամբ հեղուկ դուրս է գալիս միջբջջային տարածություն` իր հետ տանելով նաև ձևավոր 

տարրեր, կամ դեպոյավորվում է ծայրամասային միկրոցիրկուլյատոր հունում` պատճառ դառնալով 

պանկրեատոգեն շոկի: Առաջացած հիպովոլէմիան բերում է երիկամների ֆունկցիայի ընկճման, 

առաջանում է օլիգո կամ անուրիա: Թոքային հյուսվածքում զարգանում է ինտերստիցիալ այտուց, 

խանգարվում է արտաքին շնչառությունը, անզուսպ փսխումները բերում են էլեկտրոլիտների մեծ 

քանակի կորստի, հիպոկալիէմիան խորացնում է աղիների պարեզը և բերում սրտի 

հաղորդականության խանգարման, գլխուղեղի այտուցի հետևանքով կարող է զարգանալ 

էնցեֆալոպաթիա:   

Դասակարգումը:  

1. Սուր այտուցային պանկրեատիտ 

2. Սուր ճարպային պանկրեատոնեկրոզ 

3. Սուր հեմոռագիկ պանկրեատոնեկրոզ 

4. Սուր թարախային պանկրեատիտ 

Սուր այտուցային պանկրեատիտի ժամանակ պանկրեասը չափսերով խիստ մեծանում է, 

պնդանում: Շրջակա հյուսվածքների հիդրոֆիլության պատճառով զարգանում է վերջիններիս 

ապակենման այտուց:  

Սուր ճարպային պանկրեատոնեկրոզին բնորոշ է որովայնի խոռոչում, տարբեր օրգանների, 

հատկապես մեծ ճարպոնի վրա «ստեարինային  փաթիլների» կամ «մարգարտահատիկների» ի հայտ 

գալը, որոնք լիպոլիտիկ ֆերմենտների ազդեցության տակ ճարպերի հիդրոլիզատներ են:  

Սուր հեմոռագիկ պանկրեատոնեկրոզի ժամանակ որովայնում` կապված պրոցեսի 

արտահայտվածության աստիճանից, ի հայտ է գալիս հեմոռագիկ բնույթի հեղուկ, որի մեջ 

հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան կարող է լինել բավականին բարձր: Գեղձը, շրջակա հյուսվածքները 

իմբիբիցված են լինում արյունով: 

Սուր ճարպային պանկրեատիտը և սուր հեմոռագիկ պանկրեատոնեկրոզը շատ հեղինակներ  

Սուր թարախային պանկրեատիտը զարգանում է, երբ դեստրուկտիվ պրոցեսներին միանում  է 

ինֆեկցիան: Թարախային պրոցեսը կարող է օջախայնանալ գեղձի մակարդակով, կարող է ընդգրկել 

որովայնի խոռոչը, կամ հետորովայնամզային տարածությունը: 
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Նկ. Ճարպային պանկրեոնեկրոզ  Նկ. Հեմոռագիկ պանկրեոնեկրոզ 

 

Կլինիկան բաժանվում  է ընդհանուր և տեղային նշանների: 

 ա/Ընդհանուր նշաններից են` 

 սուր, հանկարծակի սկսվող, անընդհատ, տանժող, դեպի ողնաշարը ճառագայթող, գոտևորող 

բնույթի ցավը, որի ուժգնությունը կարող է ուշագնացություն առաջացնել,  

 սրտխառնոցը,  

 անզուսպ փսխումները, որոնք հանգստություն չեն բերում,  

 տախիպնոէն,  

 ցիանոզը,  

 տախիկարդիան,  

 սրտխփոցը,  

 ընդհանուր թուլությունը,  

 ճնշման անկումը` ընդհուպ մինչև շոկի,   

 գեղձի գլխիկի ախտահարման ժամանակ կարող է լինել նաև մաշկի և սկլերաների 

դեղնուկ`ընդհանուր լեղածորանին սեղմելու հետևանքով:  

 Թարախային պանկրեատիտի ժամանակ ախտանիշներին ավելանում են բարձր հեկտիկ 

ջերմությունը, դողը, սարուռը: 

բ/Տեղային նշաններն են` 

 որովայնի վերին հարկը փքված է, փափուկ, խիստ ցավոտ հատկապես էպիգաստրալ 

շրջանում, ցավերը ունեն գոտևորող բնույթ, որոնք ճառագայթվում են դեպի ողնաշարը, 

 Կուլենի ախտանիշը – արյունազեղումներ հարպորտային շրջանում` գեղձի գլխիկի 

ախտահարման ժամանակ, 

 Կերտեի ախտանիշը - ենթաստամոքսային գեղձի պրոյեկցիայով պալպացիան ցավոտ է, 

 Վոսկրեսենսկու ախտանիշը - որովայնային աորտայի պուլսացիայի բացակայություն, 

 Գրեյ-Տերների ախտանիշը - որովայնի ձախ կողմնային պատի ենթամաշկային 

արյունազեղումների` էկխիմոզի առկայություն գեղձի պոչի ախտահարման ժամանակ, 

 Մեյո-Ռոբսոնի ախտանիշը - կետային ցավոտություն ձախ կող-ողնաշարային անկյունում, 

 Տեղային նշաններին Սուր հեմոռագիկ պանկրեատոնեկրոզի և Սուր թարախային 

պանկրեատիտի ժամանակ գումարվում են նաև որովայնամզի գրգռման նշանները (Շչոտկին –

Բլումբերգի, Վոսկրեսենսկու կամ շապիկի, Ռազդոլսկու ախտանիշները):  

    

 

 

 

Նկ. Գրեյ-Տերների ախտանիշը Նկ. Կուլենի ախտանիշը 

 

Ախտորոշումը դրվում է կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների հիման 
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վրա 

Լաբորատոր հետազոտություններ` 

 արյան ընդհանուր քննություն – լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ-ի բարձրացում, 

 արյան բիոքիմիական քննություն — հիպերֆերմենտէմիա, մասնավորապես` ամիլազայի, 

լիպազայի, տրիպսինի մակարդակի բարձրացում, հիպոկալցիէմիա, որն ունի նաև պռոգնոստիկ 

նշանակություն, բիլիռուբինէմիա: 

Գործիքային հետազոտություններ` 

 Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիան կարող է հայտնաբերվել  

1. գեղձի պարենխիմայի այտուց և դիֆուզ փոփոխություններ 

2. որովայնի խոռոչում ազատ հեղուկ  

3. լեղածորանների լայնացում, լեղային քարեր, 

 

  

Որովայնի խոռոչի շրջադիտակային ռենտգենաբանական հետազոտությանբ 

1. պայտի տեսքով երևում է պարեզի ենթարկված, գազով լցված 12մ.աղին 

2. պահակ աղեգալարի ախտանիշ – երևում է  պարեզի ենթարկված, գազով լցված բարակ աղու 

սկզբնական հատվածը 

3. գաստրոկոլիկա կապանի լայնացում` ստամոքսի և լայանական հաստ աղու պարեզի 

պատճառով 

4. ձախ պլևրալ խոռոչում կարող է հայտնաբերվել հեղուկ  

 

 

Ախտորոշման վերջնական հաստատման համար կարելի է կատարել ԿՏ և ՄԿՌ: 
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Լապարոսկոպիկ եղանակով կարելի է հայտնաբերել բորբոքված լեղապարկ, պերիտոնիտի 

մակրոսկոպիկ նշաններ` ախտաբանական էքսուդատ, ֆիբրինային փառեր, ճարպային մեռուկացման 

օջախներ (ստեարինային բծեր), արունազեղումներ: 

 

   

Տարբերակիչ ախտորոշումը. 

 Սուր խոլեցիստիտ - հաճախ նախորդում է պանկրեատիտին, նման է ցավերի հանկարծակի 

սկիզբով, ճառագայթումով, սակայն  խոլեցիստիտին բնորոշ է ճարպոտ սնունդ ընդունելուց հետո 

սկսվող  ցավերը, որոնք գոտևորող չեն (պանկրեատիտի ժամանակ` ցավերը հաճախ սկսվում են  

ալկոհոլից և գոտևորող են), աջ ենթակողում տեղակայվելը, արյան մեջ ամիլազայի նորմալ քանակը, 

սոնոգրաֆիկ չփոփոխված պանկրեասը: 

 Թափածակված խոց - սկսվում է հանկարծակի «դաշույնի հարված» հիշեցնող ցավերով, որոնք 

գոտևորող չեն, որովայնը պանկրեատիտի նման լինում է ոչ թե փափուկ և փքված, այլ` «նավակաձև» 

ներս ընկած և «տախտականման» լարված, փսխումը բնորոշ չէ, հիվանդը կարող է նշել խոցային 

անամնեզ: Ռենտգեն քննությամբ ստոծանու տակ հայտնաբերվում է ազատ գազ: 

 Սուր ապենդիցիտ – ցավերը սկսվում են աստիճանաբար, էպիգաստրալ շրջանից, սակայն 

այնուհետև տեղակայվում աջ զստային շրջանում, գոտևորող չեն, փսխումը եզակի է, արյան մեջ 

հիպերֆերմենտէմիան բացակայում է: 

 Ստրանգուլյացիոն աղիքային անանցանելիություն – որովայնը փքված է, ասիմետրիկ, ցավերը 

ունեն սպաստիկ բնույթ, գոտևորող չեն, սկզբնական շրջանում աղիների պերիստալտիկան նույնիսկ 

ակտիվացած է: Ռենտգեն քննությամբ հայտնաբերվում են Կլոյբերի գավաթներ:  

 Միջընդերային անոթների թրոմբոզ – հիվանդի վիճակը ի սկզբանե խիստ ծանր է, անամնեզում 

հաճախ նշում է միոկարդի սուր ինֆարկտ, ռևմոկարդիտ, միտրալ ստենոզ, ստորին վերջույթների 

վարիկոզ և այլն, ցավերը տարածված են ամբողջ որովայնով մեկ, գոտևորող չեն, բնորոշ է արյունոտ 

լուծը: Կասկածի դեպքում ցուցված է ախտորոշիչ լապարասկոպիան: 

 Սրտամկանի սուր ինֆարկտ – բնորոշ չեն գոտևորող բնույթի ցավերը և արյան մեջ 

հիպերֆերմենտէմիան; 

 Աորտայի շերտազատվող անևրիզմա – կարևոր նշանակություն ունեն կոնտրաստային ԿՏ և 

անգիոգրաֆիայի տվյալները ; 
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Բուժում 

Կոնսերվատիվ միջոցառումներ - ներառում են հետևյալ սկզբունքները 

1. Գեղձի սեկրեցիայի ընկճում – հակախոցային միջոցներ (H2-բլոկատորներ, անտացիդներ), 

Ցիտոստատիկներ (սանդոստատին, ֆտորուրացիլ), նազոգաստրալ զոնդավորում, պարէնտերալ 

սնուցում: 

2. Գերարտադրված ֆերմենտների չեզոքացում - պրոտեազների ինհիբիտորներ (կոնտրիկալ, 

գորդոքս): 

3. Սիմպտոմատիկ թերապիա – ցավազրկողներ (մորֆինը հակացուցված է` առաջացնում է 

Օդդիի սեղմանի սպազմ), սպազմոլիտիկներ, դեզինտոքսիկացիա, ինֆուզիոն թերապիա, լայն 

սպեկտրի հակաբիոտիկներ: Ցավազրկման նպատանով կիրառվում է վագոսիմպատիկ բլոկադա, 

պերիդուրալ անզգայացում, պարանեֆրալ բլոկադա և այլն: 

 

Վիրաբուժական. Վիրահատությունը ցուցված է սուր պանկրեատիտի դեստրուկտիվ ձևերի և 

պերիտոնիտի ժամանակ: Նպատակն է`  

 որովայնի խոռոչը լվանալ ֆերմենտներից, նեկրոտիկ զանգվածներից, թարախից,  

 մանրակրկիտ դրենավորել հեղուկի կուտակման հնարավոր վայրերը, 

 դրենավորել լեղուղիները` ընդ որում` չփոփոխված լեղապարկի դեպքում պետք է ձևավորել 

խոլեցիստոստոմա, իսկ լեղապարկի բորբոքման կամ քարակրության ժամանակ պետք է հեռացնել 

լեղապարկը և դրենավորել ընդհանուր լեղածորանը:  

 
Նկ. Վիրաբուժական մուտքը դեպի ենթաստամոքսային գեղձ  

 

  

Վիրահատությունից առաջ և հետո ցուցված են վերոհիշյալ կոնսերվատիվ միջոցները: Սուր 

պանկրեատիտը կարող է տալ հետևյալ բարդությունները` 

 հետորովայնամզային և ներորովայնային թարախակույտեր, 

 պոլիօրգանային անբավարարություն, 

 ենթաստամոքսային գեղձի էկզո- և էնդոկրին ֆունկցիաների անբավարարություն, 
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 ենթաստամոքսային գեղձի կեղծ բշտերի ձևավորում: 

 

ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՆԿՐԵԱՏԻՏ 

 

Խրոնիկական պանկրեատիտը ենթաստամոքսային գեղձի պարենխիմայի անդարձելի 

պրոգրեսիվող դեստրուկցիայով և շարակցական հյուսվածքի, սկլերոզի զարգացումով ընթացող 

պոլիէթիոլոգիական հիվանդություն է: Այն հաճախ հետևանք է սուր պանկրեատիտի, սակայն կարևոր 

նշանակություն ունեն 

 լեղաքարային հիվանդությունը, 

 ալկոհոլի չարաշահումը, 

 դուոդենոստազը, 

 նյութափոխանակության խանգարումները, 

 սուր և խրոնիկական ինֆեկցիաները, 

 վնասվածքները, 

 հիպերպարաթիրեոզը, 

 ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցները, 

 թունավորումները: 

Դասակարգումը` 

Ըստ մորֆոլոգիական փոփոխությունների խրոնիկ պանկրեատիտը լինում է` 

 Խրոնիկական ինդուրատիվ պանկրեատիտ: 

 Խրոնիկական պսևդոտումորոզ (կեղծուռուցքային) պանկրեատիտ: 

 Խրոնիկական պսևդոկիստոզ (կեղծբշտային) պանկրեատիտ: 

 Խրոնիկական կալկուլյոզ (քարային)  պանկրեատիտ (վիրսունգոլիթիազ): 

Ըստ կլինիկական ընթացքի խրոնիկ պանկրեատիտը լինում է` 

 Խրոնիկ կրկնվող պանկրեատիտ - բնութագրվում է հիվանդության սրացումներով և 

ռեմիսիաներով 

 Առաջնային խրոնիկ պանկրեատիտ – բնութագրական են պաննկրեասի պրոյեկցիայով 

մշտական ոչ ուժեղ ցավերը, դիսպեպտիկ երևույթները 

Կլինիկական պատկերը – ընթանում է ռեմիսիաներով և սրացումներով: Սրացման ժամանակ 

կլինիկան նման է Սուր պանկրեատիտին: Ռեմիսիային բնորոշ են 

 Ցավեր (տարբեր ուժգնության, գոտևորող բնույթի, դեպի մեջքը ճառագայթող): 

 Սրտխառնոց, երբեմն փսխում: 

 Պանկրեատիկ  լուծ - գեղձի արտահայտված էկզոկրին անբավարարության ժամանակ 

պրոտեոլիտիկ ֆերմենտների պակասի դեպքում լինում է կրեատորեա, իսկ լիպոլիտիկ ֆերմենտների 

պակասի դեպքում` ճարպային լուծ` ստեատորեա,  

 Շաքարային դիաբետ - ինսուլինի դեֆիցիտ, որը զարգանում է էնդոկրին անբավարարության 

ժամանակ:  

 Մալաբսորբցիա և քաշի կորուստի: 

 Կուրվուազիեի դրական ախտանիշ (տրիադան)`  

1. մեծացած, լարված, անցավ լեղապարկ,  

2. մեխանիկական դեղնուկ,  

3. ախոլիկ կղանք, 

Ախտորոշում:  
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Ֆերմենտների որոշում արյան մեջ ռեմիսիայի շրջանում չունի բարձր ախտորոշիչ 

նշանակություն, սակայն ցուցանիշը կարող է բարձրանալ ցավերի սուր նոպաների ժամանակ:  

1.Սոնոգրաֆիկ կարելի է հայտնաբերել 

 գեղձի չափսերի փոփոխություն 

 ծորանների լայնացումը,  

 բշտերի, քարերի առկայություն: 

 

  

2.Որովայնի խոռոչի շրջադիտակային ռենտգենաբանական հետազոտությունը կարող է 

հայտնաբերել կրակալված գեղձի բնորոշ լայնական ստվերը:  

3.Կոնտրաստային ռելաքսացիոն դուոդենոգրաֆիան հայտնաբերում է ենթաստամոքսային գեղձի 

մեծացած գլխիկով12-մատնյա աղու ճնշման նշանները: 

  

4.ԿՏ և ՄԿՌ կարող են նկարագրել գեղձի չափսերի փոփոխությունները, ֆիբրոզ հյուսվածքի 

զարգացումը: 

 

5.Ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատիկոգրաֆիան որոշում է Վիրսունգյան ծորանի 

ստրիկտուրաները,  քարերը և այլն:  
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6.Անգիոգրաֆիան վաղ շրջանում տալիս է հիպերվասկուլյարիզացիա, ուշ շրջանում,  տարածուն 

ֆիբրոզի հետ կապված, անոթային պատկերի աղքատացում: 

 

Բուժումը: Սրացման շրջանում Խրոնիկ պանկրեատիտի բուժումը նման է Սուր պանկրեատիտին, 

իսկ ռեմիսիայի շրջանում` հետևյալ կերպ` 

Կոնսերվատիվ բուժում. 

 Սիմպտոմատիկ թերապիա (ցավազրկողներ, սպազմոլիտիկներ), 

 Փոխարինող թերապիա - էկզոկրին անբավարարության ժամանակ կիրառվում են 

մարսողական ֆերմենտներ (պանզինորմ, ֆեստալ և այլն),  

 Դիետա – սննդակարգից բացառել սուր համով կերակուրները, ավելացնել 

բարձրկալորիականություն ուեցող, դյուրամարս, սպիտակուցային սննդատեսակները: 

Վիրաբուժական միջամտություններ` 

Վիրահատական բուժումը ցուցված է վիրսունգոլիթիազի, գլխավոր պանկրեատիկ ծորանի 

ստրիկտուրաների, ինտենսիվ ցավային համախտանիշի ժամանակ: Կատարվում են հետևյալ 

վիրահատությունները` 

 Վիրսունգոպլաստիկա: 

 Պանկրեատիկոյեյունոստոմիա: 

 Պանկրեասի սուբտոտալ, տոտալ, մասնահատում: 

 Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում (Ուիփլի վիրահատություն): 

   

Նկ. Պանկրեատիկոյեյունոստոմիա Նկ. Պանկրեասի մասնահատում 
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Նկ. Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում (Ուիփլի 

վիրահատություն) 

 

 

 

 

 

ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏԵՐ 

 

Ենթաստամոքսային գեղձի բշտերը հեղուկով լցված, կապսուլավորցած խոռոչներ են:  

 

 

Դասակարգում. 

Ա. Ըստ ծագման` 

I. Բնածին-զարգացման անոմալիաների հետևանք են;  

II. Ձեռքբերովի – որոնք լինում են` 

 1.ռետենցիոն բուշտեր`  զարգանում են ենթաստամոքսային գեղձի ծորանների խցանումից 

(ստրիկտուրաներով, քարերով, ուռուցքներով) հետո, 

2.դեգեներատիվ բուշտեր` զարգանում են ենթաստամոքսային գեղձի հուսվածքի մեռուկացումից 

հետո սուր պանկրեատիտի, տրավմաների ժամանակ, 

3.պրոլիֆերատիվ բուշտեր` (ցիստադենոմաներ, ցիստադենոկարցինոմաներ), 

4.պարազիտար բուշտեր` (էխինոկոկ, ցիստիցերկ): 

Բ. Ըստ թաղանթի կառուցվածքի` 

I. Իսկական - (ռետենցիոն, ցիստադենոմաներ, ցիստադենոկարցինոմաներ) 

II. Կեղծ – դեգեներատիվ բուշտեր 

Ախտաբանական անատոմիա: Ենթաստամոքսային գեղձի բշտերի 20%-ը իսկական բշտեր են 
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(ռետենցիոն, ցիստադենոմաներ, ցիստադենոկարցինոմաներ), որոնք ներսից պատված են 

էպիթելային շերտով և մեծ չափսեր չունեն:  

Բշտերի 80%-ը կեղծ են, նրանք ներսից պատված են գրանուլյացիոն հյուսվածքով և հասնում են 

մեծ չափսերի: Պատճառը տարած սուր դեստրուկտիվ պանկրեատիտն է կամ տրավման: Այն լցված է 

պանկրեատիկ հյութով, նեկրոտիկ հյուսվածքներով: 

Կլինիկան:  

Փոքր բշտերը կարող են երկարատև մնալ առանց կլինիկական նշանների: Մեծ բուշտերի 

ժամանակ կլինիկան պայմանավորված է նրանց չափսից, որևէ օրգանի նկատմամբ գրաված դիրքից: 

Առավել հաճախ հադիպող ախտանիշներն են` 

 ծանրության զգացողություն, անցողիկ կամ մշտական ցավեր էպիգաստրալ շրջանում, 

 սրտխառնոց, երբեմն փսխում, երբ բուշտը ճնշում է ստամոքսին կամ 12մ.աղուն: 

 դեղնուկ, երբ բուշտը ճնշում է լյարդի դրունքին: 

 ընդհանուր թուլություն, քաշի կորուստ, 

 շոշափվող գոյացություն որովայնի խոռոչում:  

 աղիքային անանցանելիության նշաններ, երբ բուշտը ճնշում է աղեգալարները, 

մասնավորապես` լայնական հաստ աղուն: 

Բարդությունները 

 Արյունահոսություն բուշտի խոռոչ: 

 Բուշտի թարախակալում: 

 Բուշտի պատռում, պերիտոնիտ: 

Ախտորոշում: 

Սոնոգրաֆիան և Համակարգչային տոմոգրաֆիան առավել ինֆորմատիվ քննության մեթոդներ են 

պանկրեասի բուշտերի հայտնաբերման  համար, նրանք կարող են նկարագրել բշտի տեղակայումը և 

չափսերը: 

  

 

  
Ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատիկոգրաֆիան թույլ է տալիս որոշել գլխավոր 

ենթաստամոքսային ծորանի անատոմիական վիճակը (խցանումը, ստրիկտուրաները, կապը բշտի 
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խոռոչի հետ, որը շատ կարևոր է վիրահատության տեսակի ընտրության ժամանակ): 

Բուժումը` միայն վիրահատական է, կատարվում են` 

1. Արմատական վիրահատություններ` 

 ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարված հատվածի մասնահատում` բուշտի հետ միասին 

- կատարվում է դիստալ տեղակայման փոքր, իսկական (պրոլիֆերատիվ, պարազիտար) և 

դեգեներատիվ բուշտերի ժամանակ: 

 ներքին դրենավորման վիրահատություն - ցիստոգաստրոստոմիան, 

ցիստոդուոդենոստոմիան, ցիստոյեյունոստոմիան: Կատարվում է հատկապես ռետենցիոն բուշտերի 

ժամանակ:  

2. Ամոքիչ վիրահատություններ, որոնք ենթադրում են հետագա կրկնակի վիրահատական 

միջամտություն` 

 Բուշտի արտաքին դրենավորում և մարսուպիալիզացիա - ցուցված են բշտի 

թարախակալման և մեծ չափերով բշտերի ժամանակ:  

 Բուշտի միջմաշկային պունկցիա և դրենավորում սոնոգրաֆիայի կամ ԿՏ-ի հսկողությամբ 

(բշտի թարախակալման ժամանակ): 

 

   
Նկ. Ցիստոգաստրոստոմիա Նկ. Ցիստոյեյունոստոմիա Նկ. Մարսուպիալիզացիա 

 

ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 

 

Ենթաստամոքսային գեղձի խուղակները ախտաբանական հաղորդակցություններ են գեղձի 

ծորանների և այլ օրգանների խոռոչների կամ արտաքին միջավայրի հետ: 

  

  

Դասակարգումը: 

 Արտաքին  (բացվում են մաշկի վրա) և ներքին (բացվում են այլ օրգանների (ստամոքս, 
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աղիներ) խոռոչներ; 

 Լրիվ և ոչ լրիվ  խուղակներ: 

Ոչ լրիվ խուղակների ժամանակ ենթաստամոքսային գեղձի հիմնական արտադրուկը անցնում է 

նորմալ ճանապարով 12-մատնյա աղիք, իսկ լրիվ խուղակների ժամանակ ամբողջ արտադրված 

հեղուկը դուրս է գալիս մաշկի վրա կամ այլ օրգանի խոռոչ:  

Էթիոլոգիան: 

 Ենթաստամոքսային գեղձի վնասվածքները: 

 Վիրահատությունները ենթաստամոքսային գեղձի վրա: 

 Սուր պանկրեատիտը: 

Կլինիկան - ներքին խուղակի ժամանակ լինում է աղքատ, արտաքին խուղակին բնորոշ են` 

 պանկրեատիկ հեղուկի, երբեմն նաև արյան կամ թարախի խառնուրդով արտադրություն 

մաշկի վրա, որը բերում է  մաշկի մացերացիայի, 

 Լրիվ խուղակների ժամանակ հիվանդը կորցնում է օրեկան մոտ 1.5լ մարսողական հյութ, որը 

բերում է սպիտակուցային, ածխաջրատային և ճարպային փոխանակության խանգարման, 

ջրաաղային և էլեկտրոլիտային դիսբալանսի, հիվանդի վիճակի կտրուկ վատացման, 

աստենիզացիայի: 

Ախտորոշումը: 

 Կլինիկական պատկեր; 

 Արտադրության մեջ պանկրեատիկ ֆերմենտների հայտնաբերում; 

 Ֆիստուլոգրաֆիա: 

Բուժումը: 

Կոնսերվատիվ եղանակ – ցուցված է մասնակի խուղակների ժամանակ, կատարվում է` 

 Մաշկի տեղային մշակում խուղակի շուրջ: 

 Ինֆուզիոն և վիտամինաթերապիա: 

 Սպիտակուցներով հարուստ սնունդ:  

 Ցիտոստատիկներ և սպազմոլիտիկներ: 

Վիրահատական բուժումը ցուցված է լրիվ խուղակների ժամանակ, կատարվում է` 

 խուղակի հատում, ֆիստուլոգաստրոստոմիա, 

 խուղակի հատում, ֆիստուլոյեյունոստոմիա, 

 խուղակի հատում, ենթաստամոքսային գեղձի մասնահատում: 
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ԹԵՄԱ № 6. ԼԵՂԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ, ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏ: 

 

Լեղաքարային հիվանդությունը տարածված հիվանդություն է, այն առավելապես զարգանում է 

40-ն անց տարիքի մարդկանց մոտ: Հաճախ հիվանդանում են կանայք: 

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը:  Լեղքարային հիվանդության մորֆոլոգիական սուբստրատ են 

լեղապարկում և լեղուղիներում առջացող տարբեր տրամաչափի և ձևի քարերը: Քարագոյացման 

համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայմանները 

1. լեղականգ 

2. նյութափոխանակության խանգարում 

3. բորբոքում 

Լեղականգ կարող է առաջանալ անատոմիական առանձնահատկությունների, լեղուղիների 

դիսկինեզիայի պատճառով: Նյութափոխանակության խանգարման դեպքում կարևոր նշանակություն 

ունի խոլեստերինի, ֆոսֆոլիպիդների (լեցիտինի) և լեղաթթուների փոխհարաբերությունը: 

Ինֆեկցիան լեղուղիներ կարող է թափանցել արյան, ավիշի և 12մ.աղուց ռետրոգրադ ճանապարհով: 

Ըստ գույնի քարերը լինում են 

 դեղին կամ խոլեստերինային, 

 սև կամ պիգմենտային 

 սպիտակ կամ կալցիումական 

 խառը  

Լեղաքարային հիվանդությունը կարող է ընթանալ անախտանիշ: Քարերը լեղապարկում կարող 

են հայտնաբերվել այլ հիվանդության կապակցությամբ հիվանդի հետազոտման, որովայնի խոռոչի 

օրգանների վիրահատությունների, հերձման ժամանակ: Առավել հաճախ լեղաքարային 

հիվանդությունն արտահայտվում է լյարդային (լեղային) խիթի ձևով: Ցավային նոպայի առաջացման 

պատճառ են հանդիսանում լեղապարկի վզիկի կամ լեղածորանի խցանումը քարով: Զարգանում է 

քարային խոլեցիստիտ: 

ՍՈՒՐ ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏ 

 

Սուր խոլեցիստիտը լեղապարկի սուր բորբոքումն է: Լինում է քարային և ոչ քարային: 
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Դասակարգումը 

 կատառալ 

 Ֆլեգմոնոզ 

 գանգրենոզ 

Սոր խոլեցիստիտը կարող է տալ հետևյալ բարդությունները 

 լեղապարկի էմպիէմա 

 պերիտոնիտ 

 խոլեդոխոլիթիազ  

 բիլիար պանկրեատիտ  

 սուր խոլանգիտ 

Կլինիկան: Տարբերում են ընդհանուր և տեղային նշաններ:  

Տեղային նշաններն են` 

 Օրթների Գրեկովի ախտանիշ - աջ կողաղեղին բախելիս ցավերը սաստկանում են 

 Մերֆիի ախտանիշ – աջ ենթակողում սեղմելիս, երբ հիվանդը խորը ներշնչում է կատարում, 

ցավերը ուժեղանում են, 

 Գեորգիևսկի-Մյուսսիի ախտանիշ - կրծոսկրաանրակապտկային մկանի ոտիկների միջև 

սեղմելուց ցավերը ուժեղանում են: 

Ընդհանուր նշաններից են` 

 ցավը - հաճախ առաջանում է ճարպոտ  սնունդ ընդունելուց: Կրում է նոպայաձև բնույթ, 

տեղակայվում է աջ թուլակողի և էպիգաստրալ շրջաններում, ճառագայթում է դեպի աջ թիակ, աջ 

ուսահոդ, պարանոցի աջ կես (աջ ստոծանիական նյարդի ճյուղերի գրգռման հետևանքով), 

հազվադեպ` սրտի շրջան, նմանվելով ստենոկարդիայի նոպայի   (Բոտկինի ախտանիշ, խոլեցիստո 

կորոնար ախտանիշ): 

 սրտխառնոց և փսխում - որոնցից հիվանդի վիճակը չի թեթևանում, 

Դեստրուկտիվ ձևերի (ֆլեգմոնոզ, գանգրենոզ և բարդացած) խոլեցիստիտների ժամանակ աջ 

ենթակողում լինում է մկանային դեֆանս, որովայնը հետ է մնում շնչական շարժումներից, 

որովայնամզի գրգռման ախտանիշները (Շչոտկին Բլումբերգի, Ռազդոլսկու, Վոսկրեսենսկու կամ 

շապիկի ախտանիշները) լինում են դրական: Երբ բորբոքային պրոցեսը անցնում է գանգրենոզ ձևի, 

կարող է առաջանալ ցավային զգացողության նվազում և հիվանդի վիճակի թվացյալ լավացում: Դա 

կապված է լեղապարկում զգայական նյարդային վերջույթների նեկրոզի հետ: Սակայն, թվացյալ 

լավացման շրջանը շատ արագ հաջորդվում է հարաճուն ինտոքսիկացիայով, ինչը հատկապես 

արտահայված է լեղապարկի պատի թափածակման ժամանակ, երբ զարգանում է տեղային կամ 

տարածուն պերիտոնիտ: Սուր խոլեցիստիտը մեծահասակների և, հատկապես, ծերերի մոտ` 

օրգանիզմի ցածր ռեակտիվականության, ուղեկցող հիվանդությունների ֆոնի վրա, ունենում է ջնջված 

ընթացք` հաճախ բացակայում են ինտենսիվ ցավային զգացողությունները, արտահայտված չէ 

որովայնի առաջային պատի մկանների պաշտպանական լարվածությունը, չկա բարձր լեյկոցիտոզ:  

Սուր խոլեցիստիտը կարող է բարդանալ խոլեդոխոլիթիազով` ընդհանուր լեղածորանում 

տարբեր տրամաչափի քարերի առկայությամբ, որոնք հիմնականում ընդհանուր լեղածորան են 

անցնում լեղապարկից: Նրանց միգրացիան հնարավոր է կարճ և լայն լեղածորանի, լեղապարկի 

վզիկի կամ Գարտմանի գրպանիկի շրջանի պառկելախոցերի դեպքում, երբ լեղապարկի և ընդհանուր 

լեղածորանի միջև առաջանում է լայն խուղակ: Խանգարվում է դեպի աղիք լեղու արտահոսքը, 

զարգանում է օբտուրացիոն դեղնուկ: Հիվանդի մոտ ի հայտ են գալիս մաշկի, սկլերաների 
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դեղնություն, կղանքը դառնում է անգույն, մեզը մգանում է: 

Տասներկումատնյա աղու մեծ պտկիկի ամպուլան քարերով խցանման դեպքում, օբտուրացիոն 

դեղնուկի հետ միասին, կարող է զարգանալ բիլիար պանկրեատիտ: Հիվանդի գանգատներին 

ավելանում են անզուսպ փսխումն ու գոտևորող ցավերը:  

Լեղածորաններում լեղու կանգը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում միկրոբների բուռն աճին, 

զարգանում սուր խոլանգիտ` որը լինում է կատառալ և թարախային:  բնութագրվում է մարմնի 

ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացմամբ` մինչև ֆեբրիլ թվերի, ցնցող դողով, յուրաքանչյուր նոպայից 

հետո դեղնության բարձրացմամբ: Սուր թարախային խոլանգիտի դեպքում լեղածորանների 

պատերում, լյարդի պարենխիմայում և նրա մակերեսին առաջանում են մանր թարախակույտեր, ինչը 

հետագայում բերում է լյարդի բազմակի խոլանգիոգեն թարախակույտերի: Այդ ժամանակ դեղնուկը 

պայմանավորված է ոչ միայն լեղու արտահոսքի դժվարացմամբ, այլ նաև` լյարդային պարենխիմայի 

վնասմամբ: Թարախային խոլանգիտի բուռն հարաճուն ընթացքը կարող է բերել սեպսիսի և 

կանխորոշել հիվանդության անբարենպաստ ելքը: 

Ախտորոշումը դրվում է կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների հիման 

վրա: 

Լաբորատոր հետազոտություններ` Արյան հետազոտությամբ հայտնաբերվում է լեյկոցիտոզ, 

դեստրուկտիվ ձևերի ժամանակ` լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքում, ԷՆԱ-ի բարձրացում, 

կրեատինինի, միզանյութի կոնցենտրացիաների բարձրացում, սուր խոլանգիտի, խոլեդոխոլիթիազի 

դեպքում` բիլիռուբինէմիա, ռեակտիվ պանկրեատիտի ժամանակ` ամիլազայի ավելացում: 

Գործիքային հետազոտություններ` 

 Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիան կարող է հայտնաբերել լեղապարկի պատերի հաստացում, 

քարերի առկայություն նրա լուսանցքում: Խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ` ներ- և արտալյարդային 

ծորանների լայնացում, ծորանում քարերի առկայություն:  

Ռենտգեն շրջադիտական քննությամբ ստոծանու աջ գմբեթը կլինի բարձր դասավորված, իսկ 

շարժումները կլինեն սահմանափակ, կարող են երևալ նաև ռենտգեն պոզիտիվ քարերը: 

Ռետրոգրադ Խոլանգիո Պանկրեատո Գրաֆիան (ՌԽՊԳ) ցուցված է հատկապես 

խոլեդոխոլիթիազիժամանակ: 

  
Նկ. Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ 

խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա: 

Փոքր եզակի քար լեղածորանում: 

Նկ. Էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ 

խոլանգիոպանրեատոգրաֆիա: 

Բազմաթիվ քարեր լայնացած ընդհանուր լեղածորանում: 
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Լապարասկոպիկ հետազոտությամբ վերջնականապես կարելի է ախտորոշել և այդ մեթոդով  էլ 

ավարտել վիրահատությունը: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը 

 Սուր ապենդիցիտի ժամնակ ցավերը սկսվում են աստիճանաբար, էպիգաստրալ շրջանում, 

ապա  տեղակայվում են աջ զստային շրջանում, չեն ճառագայթվում, կապ չունեն սնունդ ընդունելու 

հետ:   

 Սուր պանկրեատիտի ժամանակ ցավերը ունեն գոտևորող բնույթ, արյան մեջ ամիլազան 

լինում է բարձր  

 Թափածակված խոց - սկսվում է հանկարծակի «դաշույնի հարված» հիշեցնող ցավերով,որոնք  

տեղակայված են էպիգաստրալ շրջանում, չեն ճառագայթում, որովայնը «նավակաձև» ներս ընկած և 

«տախտականման» լարված, փսխումը բնորոշ չէ, հիվանդը կարող է նշել խոցային անամնեզ: 

Ռենտգեն քննությամբ ստոծանու տակ հայտնաբերվում է ազատ գազ: 

 Ստրանգուլյացիոն աղիքային անանցանելիություն – որովայնը փքված է, ասիմետրիկ, ցավերը 

ունեն սպաստիկ բնույթ, չեն ճառագայթուն աջ թիակ ու ուսահոդ, սկզբնական շրջանում աղիների 

պերիստալտիկան նույնիսկ ակտիվացած է: Ռենտգեն քննությամբ հայտնաբերվում են Կլոյբերի 

գավաթներ:  

 Միջընդերային անոթների թրոմբոզ – հիվանդի վիճակը ի սկզբանե խիստ ծանր է, անամնեզում 

հաճախ նշում է միոկարդի սուր ինֆարկտ, ռևմոկարդիտ, միտրալ ստենոզ, ստորին վերջույթների 

վարիկոզ և այլն, ցավերը տարածված են ամբողջ որովայնով մեկ, բնորոշ է արյունոտ լուծը: Կասկածի 

դեպքում ցուցված է ախտորոշիչ լապարասկոպիան: 

 Սրտամկանի սուր ինֆարկտ – ցավերը կապ չունեն սննդի հետ, տրոպոնինը արյան մեջ լինում 

է դրական, էական են ԷՍԳ –ի և սոնոգրաֆիայի տվյալները: 

 Աորտայի շերտազատվող անևրիզմա – կարևոր նշանակություն ունեն կոնտրաստային ԿՏ և 

անգիոգրաֆիայի տվյալները ; 

 Երիկամային խիթի – ցավերը սկսվում են հանկարծակի, գոտկային շրջանից, ճառագայթվում 

են դեպի վար` արտաքին սեռական օրգաններ, առկա են դրական դիզուրիկ երևույթներ 

հաճախամիզություն, ցավոտ միզարձակում, արյունամիզություն, սոնոգրաֆիկ` առկա է մեզի հոսքի 

խանգարում: 

Բուժումը: Վիրահատական է: Կատարվում է խոլեցիստէկտոմիա, բայց երբեմն (պերիտոնեալ 

ախտանիշների բացակայության, ուղեկցող ծանր հիվանդությունների առկայության կամ 

վիրահատական միջամտության անհնարինության ժամանակ) անհրաժեշտություն է առաջանում 

մինչև վիրահատությունը նշանակել կոնսերվատիվ միջոցառումներ` լյարդային խիթից հանելու և 

(կամ) ժամանակ շահելու նպատակով: Դրա մեջ ներառում են ճարպաթթուներով հարուստ սննդի 

սահմանափակում, սպազմոլիտիկների, ցավազրկողների կիրառում (բացառությամբ Օփիումի խմբի 

պրեպարատների, որոնք բերում են Օդիի սֆինկտերի սպազմի), ինֆուզիոն թերապիա, 

անտիբիոտիկոթերապիա: 

Խոլեցիստէկտոմիայի համար հաճախ մուտք են ծառայում`  

 աջ կողաղեղին զուգահեռ թեք կտրվածքը` ըստ Կոխերի (ուղիղ) կամ ըստ Ֆեոդորովի (Ѕ-աձև),  

 վերին միջային կտրվածքը,  

 աջ վերին լայնական կտրվածքը 

 աջ վերին պարառեկտալ կամ տրանսռեկտալ կտրվածքը 
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Ներկայումս առավելությունը տրվում է լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիային, որի ժամանակ 

մուտք են ծառայում որովայնի առաջային պատին կատարվող մի քանի անցքերը:  

Խոլեցիստէկտոմիան իրականացվում է երկու եղանակով` 

1. հատակից կան անտեգրադ 

2. վզիկից կամ ռետրոգրադ 

Անտեգրադ եղանակը ցուցված է արտահայտված բորբոքային փոփոխությունների ժամանակ:  

Վիրահատության ժամանակ կասկածելի դեպքերում (անամնեզում դեղնուկ, խոլեդոխոլիթիազ, 

խոլեդոխի դիստալ հատվածի ստրիկտուրա և այլն) անհրաժեշտ է կատարել խոլեդոխի զոնդավորում, 

խոլեդոխոսկոպիա կամ խոլանգիոգրաֆիա: Խոլեդոխոլիթիազի հայտնաբերման դեպքում պետք է 

կատարել  խոլեդոխոտոմիա, քարի հեռացում, խոլեդոխի արտաքին կամ ներքին դրենավորում: 

Խոլանգիտով, պանկրեատիտով բարդանալու դեպքում անհրաժեշտ է կատարել նաև խոլեդոխի 

արտաքին դրենավորում: Եթե սովորական դրենաժը դրվում է լեղապարկի վզիկից, կոչվում է 

Պիկովսկու անունով, եթե այն դրվում է խոլեդոխի վրա կատարված առանձին կտրվածքով` 

Վիշնևսկու անունով: Հաճախ կիրառվում է T–աձև դրենաժը, որը նույնպես դրվում է խոլեդոխի վրա 

կատարված առանձին կտրվածքով` կոչվում է Կեռի անունով: 

Խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ մինչ խոլեցիստէկտոմիան կատարվում է ՌԽՊԳ, Էնդոսկոպիկ 

Պապիլոսֆինկտերոտոմիա (ԷՊՍՏ), Դորմիայի անունը կրող զամբյուղով խոլեդոխից հեռացնում են 

քարը, այնուհետև կատարում խոլեցիստէկտոմիա: Իսկ, եթե ՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ–ով քարը հնարավոր չի 

լինում հեռացնել, ապա կատարվում է խոլեցիստէկտոմիա, որից հետո կատարվում է 

խոլեդոխոտոմիա, քարի հեռացում, խոլեդոխի արտաքին կամ ներքին դրենավորում, 

վիրահատությունը ավարտվում է ենթալյարդային տարածության, իսկ պերիտոնիտի առկայության 

ժամանակ` նաև ենթաստոծանիական տարածության, կողմնային ակոսների, փոքր կոնքի  

դրենավորումներով: Պանկրեատիտի ժամանակ ավելանում է ճարպոնային ծոցի դրենավորումը: 

 

ԽՐՈՆԻԿ ՔԱՐԱՅԻՆ ԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏ 

 

Դաասակարգումը 

1. Առաջնային խրոնիկ քարային խոլեցիստիտ  

2. Մնացորդային խրոնիկ քարային խոլեցիստիտ 

3. Բարդացած խրոնիկ քարային խոլեցիստիտ: Բարդությունները  կարող են լինել` 

 խոլեդոխոլիթիազը,  

 խոլանգիտը,  

 դուոդենալ մեծ պտկիկի սպիական նեղացումները,  

 ներքին բիլիոդիգեստիվ խուղակները,  

 լեղապարկի ջրգողությունը: 

Կլինիկան: Խրոնիկ քարային խոլեցիստիտը ընթանում է սրացումներով և ռեմիսիայով: Սուր 

շրջանում այն նման է Սուր քարային խոլեցիստիտին, ռեմիսիայի ժամանակ ախտանիշները կարող են 

բացակայել կամ աջ թուլակողում պահպանվում են ծանրության զգացողությունը և բութ ցավերը, 

որոնք ուժեղանում են ճարպոտ սնունդ ընդունելուց հետո, դառնության զգացում բերանում, այրոց, 

կապված` դուոդենոգաստրալ և գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսների հետ: 
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Նկ. Ուլտրաձայնային հետազոտություն: 

Եզակի մեծ քար լեղապարկի խոռոչում: 

 

Խոլեդոխոլիթիազը երկար ժամանակ կարող է ընթանալ անախտանիշ, հատկապես փոքր և 

այսպես կոչված պտուտակային  քարերի դեպքում: Ընդհանուր լեղածորանի խցանման ժամանակ 

զարգանում է լեղուղիների հիպերտենզիա, որը կլինիկորեն արտահայտվում է  աջ թուլակողի 

շրջանում բութ ցավերով և օբտուրացիոն դեղնուկով` հիվանդի մոտ ի հայտ է գալիս մաշկի, 

սկլերաների դեղնություն, կղանքը դառնում է անգույն, մեզը մգանում է: Պտուտակային քարը կարող է 

փոխել իր դիրքը, լեղու հոսքը այդ ժամանակ կվերականգնվի, դեղնությունը կանցնի մինչև հաջորդ 

սրացում:  

Խրոնիկ խոլանգիտը հետևանք է  լեղուղիներում լեղու կանգի և ինֆեկցիայի թափանցման: Նրա 

տարատեսակներից է խրոնիկ սկլերոզացնող խոլանգիտը, որը լեղուղիների պատերի հաստացմամբ և 

սկլերոզով ուղեկցվող խրոնիկ բորբոքում է, հանգեցնում է ներլյարդային լեղածորանների խցանման և 

անցավ օբտուրացիոն դեղնուկի առաջացման:  

Դուոդենալ մեծ պտկիկի ստենոզի ժամանակ ի հայտ են գալիս խոլեցիստոպանկրեատիտի, 

օբտուրացիոն դեղնուկի, խոլանգիտի ախտանիշներ: Հաճախ նեղացումները զուգակցվում են 

խոլեդոխոլիթիազի հետ: 

Ներքին լեղային խուղակները – լինում են լեղաաղիքային, լեղաբրոնխային և այլն: Առաջանում են 

այդ զոնայի ծավալային դեստրուկտիվ պրոցեսների (լյարդի, լեղապարկի քայքայվող ուռուցքի, 

թարախակալված բշտի, թարախակույտի, լյարդի վնասվածքի և այլն) կամ լեղապարկում քարերի 

(հատկապես` խոշոր) երկարատև գտնվելու հետևանքով: Լեղապարկի պատում առաջանում է 

պառկելախոց: Լեղապարկի պատը սպիական հյուսվածքով սերտորեն միանում է մոտակա 

խոռոչավոր օրգանի պատի հետ (միջաձիգ հաստ աղիք, տասներկումատնյա աղիք, ստամոքս, բարակ 

աղիք), այնուհետև տեղի է ունենում լեղապարկին միաձուլված օրգանի պատի քայքայում և խուղակի 

առաջացում: Առավել հաճախ խուղակներ առաջանում են լեղապարկի և տասներկումատնյա աղու 

կամ հաստ աղու լյարդային անկյան միջև: Ներքին բիլիոդիգեստիվ խուղակների կլինիկական 

արտահայտությունները սակավ են, հետևաբար ախտորոշել մինչև վիրահատությունը հնարավոր է 

լինում ոչ բոլոր հիվանդների մոտ: Ռենտգեն քննության ժամանակ լեղուղիներում հայտնաբերվում են 

գազի պղպջակներ, որը խոսում է լեղուղիների և խոռոչավոր օրգանների կապի մասին: Հայտնի են 

Սուր աղիքային օբտուրացիոն անանցանելիության դեպքեր, որոնց պատճառը լեղապարկից դեպի 

աղիքի լուսանցք խոշոր քարերի տեղաշարժն է եղել: 

Լեղապարկի ջրգողությունը զարգանում է լեղապարկի վզիկի բորբոքային օբլիտերացիայի կամ 

քարերով խցանման և լեղու միկրոֆլորայի թույլ վիրուլենտության դեպքում: Զարգանում է այսպես 
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կոչված «անջատված լեղապարկ», որտեղ տեղի է ունենում լեղու բաղադրամասերի ներծծում, 

մանրէները վերանում են, լեղապարկի պարունակությունը դառնում է անգույն` «սպիտակ լեղի»: 

Բուժումը`Խրոնիկ խոլեցիստիտի բուժումը, ինչպես Սուր խոլեցիստիտի ժամանակ, 

վիրահատական է: Խոլեդոխոլիթիազով, կամ դուոդենալ մեծ պտկիկի ստենոզով բարդանալու 

ժամանակ մինչև վիրահատությունը կատարվում է ՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ: Եթե քարը հնարավոր չի լինում 

հեռացնել, կամ ստենոզը` վերացնել, վիրահատության ժամանակ խոլեցիստէկտոմիայից հետո 

կատարվում է խոլեդոխի հատում, քարի հեռացում և ընդհանուր լեղածորանի արտաքին 

դրենավորում: Իսկ եթե առկա են բազմաթիվ քարեր, ընդհանուր լեղածորանի տրամագիծն էլ 2սմ-ից 

ավելի է, դրվում է բիլեոդեգիստիվ (լեղածորան-աղիքային) բերանակցում: Դուոդենալ մեծ պտկիկի 

ստենոզի ժամանակ կատարվում է բաց պապիլոսֆինկտերոտոմիա: Ընդհանուր լեղածորանի 

սպիական նեղացումները ենթակա են վերականգնողական վիրահատության, կամ` փոքր ինվազիվ 

միջամտության` նեղացած հատվածի բալոնային լայնացման (բուժավորում) և այդ տեղում ստենտի 

տեղադրման ձևով:  

Խրոնիկ սկլերոզացնող խոլանգիտի կոնսերվատիվ բուժման նպատակով կիրառում են 

ստերոիդային հորմոններ, իմունոդեպրեսանտներ, անտիբիոտիկներ, սակայն արդյունքները 

բավարար չեն: Վիրահատական բուժումը ենթադրում է լյարդի տրանսպլանտացիա:  

 

ԹԵՄԱ № 7. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՂՆՈՒԿ:  ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 

ՀԵՏԽՈԼԵՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ:  

Դեղնուկը կամ դեղնախտը մաշկի, լորձաթաղանթի, սկլերաների դեղնությամբ ընթացող 

հիվանդությունների կամ ախտաբանական վիճակների ընդհանուր անվանում է: Պատճառը 

բիլիռուբինի մեծ քանակի կուտակումն է մաշկում կամ հյուսվածքներում: Դեղնուկները  լինում են` 

1. Վերլյարդային կամ հեմոլիտիկ 

2. Լյարդային կամ պարենխիմատոզ 

3. Ստորլյարդային կամ մեխանիկական 

Վերլյարդային կամ հեմոլիտիկ դեղնուկ – Զարգանում է էրիթրոցիտների զանգվածային, 

ինտենսիվ քայքայման ժամանակ, երբ անուղղակի կամ ազատ բիլիռուբինը չի հասցնում լյարդում 

կապվել գլյուկուրոնաթթվի հետ և լեղու հետ հեռանա, այլ մնում է արյան մեջ: Պատճառները 

բազմազան են, կարող է լինել ռետիկուլոէնդոթելյար համակարգի հիպերֆունկցիան, 

հիպերսպլենիզմը, հեմոլիտիկ անէմիան, մեծ հեմատոմաների ներծծումը, ծանր մետաղի աղերով 

թունավորվելը, որոշ միջատների և սողունների կծելը և այլն: 

Լյարդային կամ պարենխիմատոզ դեղնուկ – զարգանում է հեպատոցիտների ախտահարման 

հետևանքով, երբ անուղղակի կամ ազատ բիլիռուբինը ամբողջությամբ չի հասցնում միանալ 

գլյուկուրոնաթթվի հետ և վերածվել ուղղակի կամ կապված բիլիռուբինի, իսկ արդեն կապված 

բիլիռուբինն էլ ամբողջությամբ չի անցնում լեղածորաններ, այլ` քայքայված հեպատոցիտից 

վերադառնում է արյան հուն: Արդյունքում բիլիռուբինի երկու ֆրակցիաներն էլ արյան մեջ լինում են 

բարձր: Պարենխիմատոզ դեղնուկի հաճախ հանդիպող պատճառը վիրուսային հեպատիտն է, 

այնուհետև պատճառ կարող են լինել լեպտոսպիրոզը, լյարդի ցիռոզը, որոշ թունաքիմիկատները 

(արսենի, ֆոսֆորի քլորի միացությունները) և այլն: 

 Ստորլյարդային կամ մեխանիկական դեղնուկը  ախտաբանական համախտանիշ է, որը 

պայմանավորված է լեղուղիներով լեղու արտահոսքի լրիվ կամ մասնակի խանգարմամբ: Պատճառ 

կարող են լինել` 
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1. զարգացման արատները (խոլեդոխի ատրեզիան, կիստաները, ֆատերյան պտկիկին մոտ 

գտնվող 12-մատնյա աղու դիվերտիկուլները, լեղուղիների հիպոպլազիան), 

2. լեղաքարային հիվանդությունը, խոլեդոխոլիթիազը - ընդհանուր և լյարդային լեղուղիներում 

քարի առկայությունը, ֆատերյան պտկիկի քարով խցանումը, (այս խումբը անենահաճախն է 

հանդիպում): 

3. լեղուղիների և ֆատերյան մեծ պտկիկի ստրիկտուրաները, 

4. բորբոքային հիվանդությունները` սուր խոլեցիստիտը և պերիխոլեցիստիտը, խոլանգիտը, 

պանկրեատիտը,  

5. հեպատոդուոդենալ շրջանի ուռուցքները և բշտերը  (ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի 

քաղցկեղը,  ֆատերյան մեծ պտկիկի քաղցկեղը, լյարդի էխինոկոկոզը, լեղուղիների պապիլոման, 

լյարդի դրունքի  մետաստազները և լիմֆոմաները): 

Պաթոգենեզը: Նորմայում ընդհանուր լեղածորանի տրամագիծը կազմում է 6-8մմ, լեղու 

արտահոսքի խանգարման հետևանքով այն կարող է հասնել 2.5 և ավելի սանտիմետրի, զարգանում է 

ներծորանային հիպերտենզիա (մոտ 250-300 մմ.ջրի սյուն), որը բերում է հեպատոցիտի պատի 

քայքայման, լեղին անցնում է նախ` հեպատոցիտի մեջ, ապա` արյան հուն: Քայքայված 

հեպատոցիտները չեն վերականգնվում, և, եթե նրանք մեծ քանակի են հասնում, զարգանում է 

լյարդային անբավարարություն: Հետագայում քայքայված հեպատոցիտի տեղում առաջանում է 

շարակցական հյուսվածք` պայմանավորելով բիլիար ցիռոզի զարգացումը: Խոլեստազի 

պայմաններում մանրէները հեշտությամբ կարող են թափանցել լեղածորաններ և բազմանալ, քանի որ 

լեղին լավ սննդային միջավայր է` առաջացնելով խոլանգիտ: Հատկապես վտանգավոր է թարախային 

խոլանգիտը, որի ժամանակ լյարդի հյուսվածքում զարգանում են տարբեր տրամագծի 

թարախակույտեր և բերում սեպտիկ վիճակի: 

Արյան հուն անցած լեղաթթուներն ու նրանց խանգարված փոխանակության արգասիքները 

նստում են բուն մաշկում` գրգռելով նյարդային վերջույթները` առաջացնելով սաստիկ քոր և 

պայմանավորում մաշկի դեղին գույնը:  

Լեղին աղիքի լուսանցք չանցնելու պատճառով խանգարվում է ճարպերի էմուլգացումը և 

ճարպալուծ վիտամինների, հատկապես վիտամին K-ի ներծծումը, արյան մեջ բարձրանում է 

խոլեստերինի կոնցենտրացիան,  ընկնում է արյան մակարդելիությունը, զարգանում է 

հիպոպրոտեինէմիա: Կղանքում բացակայում է ստերգոբիլինը, որը բիլիռուբինի օքսիդացման 

արդյունք է, կղանքը անգունանում է: Ուռոբիլինը, որն առաջանում է ստերգոբիլինից և 

պայմանավորում է մեզի գույնը, նույնպես կբացակայի, բայց քանի որ բիլիռուբինը արյան մեջ բարձր 

կոնցենտրացիայի պատճառով մասամբ դուրս է գալիս մեզով, ուստի մեզը կլինի մուգ գույնի: 

Ըստ մորֆոլոգիական հետազոտության տարբերում են հիվանդության 4 փուլ (Վիտալին 

Վ.Ի.1965թ.) 

1-ին փուլը արտալյարդային խոլեստազի փուլն է, որը բնորոշվում է հեպատոցիտների 

սահմանափակ ախտահարմամբ և լյարդի բավարար ֆունկցիայով: 

2-րդ փուլում նկատվում է լյարդի պարենխիմայի դիստրոֆիկ փոփոխություններ և ֆունկցիայի 

արտահայտված ընկճում: 

3-րդ փուլում նկատվում է լյարդի մորֆոլոգիական և ֆունկցիոնալ վիճակի բարելավում 

(հարաբերական ադապտացիայի փուլ): 

4-րդ փուլը բնորոշվում է լյարդի պարենխիմայի մեռուկացումների ռեցիդիվով: 

Բիլիար հիպերտենզիան բերում է խոլեստատիկ թունավորման, խոլանգիտի, հարաճող 
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լյարդային անբավարարության, որը լյարդի թունազերծման և սինթետիկ ֆունկցիաների ընկճման 

արդյունք է: Լյարդում պաթոլոգիական փոփոխությունների արագությունը և աստիճանը կախված է 

պրոցեսի ակտիվությունից, միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումից, հյուսվածքների հիպօքսիայից, 

լեղուղիներում  բորբոքման առկայությունից և պաթոլոգիական ազդեցության երկարատևությունից; 

Մեխանիկական դեղնուկի դասակարգումը: 

Ըստ էթիոլոգիայի  

 բարորակ (խոլեդոխոլիթիազ, սպիական փոփոխություններ և այլն)  

 չարորակ (ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի, ֆատերյան պտկիկի, լեղուղիների քաղցկեղ և 

այլն): 

Ըստ կլինիկական ընթացքի`  

 սուր 

 խրոնիկական 

Ըստ լեղու արտահոսքի աստիճանի`  

 լրիվ  

 ոչ լրիվ, այդ թվում նաև փականային  

Կլինիկան:  Բնորոշ է մաշկի, սկլերաների, տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնությունը, մաշկի 

քորը, անգույն ախոլիկ կղանքը, մեզի մուգ գունավորումը: Ցավի բնույթը կախված է բուն 

հիվանդությունից: Լեղաքարային հիվանդության, խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ ցավերը նման են 

Սուր խոլեցիստիտին, ընդ որում` սկզբից լինում է սուր ցավ, այնուհետև  ի հայտ է գալիս 

դեղնությունը, իսկ ուռուցքների ժամանակ հիվանդը սկզբից դեղնում է, ապա միանում են բութ 

ցավերը` պայմանավորված լյարդի մեծացմամբ և Գլիսոնի կապսուլայի ձգմամբ: Խոլանգիտով 

բարդանալու դեպքում կմիանան բարձր, հեկտիկ ջերմությունը, դողը, սարսուռը: Հիվանդը ունենում է 

դիսպեպտիկ երևույթներ; Հիվանդության խորացմանը զուգընթաց զարգանում է լյարդային և 

պոլիօրգանային անբավարարություն, որը կարող է բերել լետալ ելքի: 

Ախտորոշումը:  

Լաբորատոր քննություններ - Արյան մեջ խիստ բարձրանում է կապված բիլիռուբինի քանակը: 

Բարձր են նաև հիմնային ֆոսֆատազայի, խոլեստերինի կոնցենտրացիաները, առկա է 

հիպոկոագուլյացիա:  

Գործիքային քննություններ  

 սոնոգրաֆիա -  առկա է լեղուղիների լայնացում, հնարավոր է տեսնել նաև բիլյար 

հիպերտենզիայի պատճառը` քար կամ այլ ծավալային գոյացություն:  

 էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա (ԷՌԽՊԳ) – մեխանիկական 

դեղնուկի ժամանակ համարվում է առավել ինֆորմատիվ մեթոդը 

 կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա  (ԿՏ) 

 միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոգրաֆիա (ՄՄԽԳ),  

 լապարասկոպիա 

Բուժումը:  

Կոնսերվատիվ բուժումը հանդիսանում է նախավիրահատական պատրաստություն: Այն իր մեջ 

ներառում է սպազմոլիտիկ, հեմոստատիկ, ինֆուզիոն, դետոքսիկացիոն, դեզագրեգացիոն, 

հեպատոտրոպ, իմունոկարգավորող, հակաբիոտիկոթերապիա: 

Վիրաբուժական բուժում: Տարբերում ենք արմատական և ամոքիչ վիրահատություններ: 

Արմատական է, օրինակ` խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ կատարել ԷՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ (էնդոսկոպիկ 
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պապիլոսֆինկտերոտոմիա) քարերի հեռացում, կամ բաց եղանակով կատարել խոլեդոխոտոմիա, 

քարի հեռացում, խոլեդոխի արտաքին  կամ ներքին դրենավորում: Պանկրեասի գլխիկի ուռուցքի 

ժամանակ կատարել Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում: 

Ամոքիչ վիրահատություններ – երբ հնարավոր չէ արմատական վիրահատություն կատարելը, 

օրինակ` Պանկրեասի գլխիկի քաղցքեղի ուշ փուլերում կատարվում է ԷՌԽՊԳ, ընդհանուր 

լեղածորանի ստենտավորում կամ բաց վիրահատություն` շրջանցող բիլեոդեգիստիվ անաստոմոզ, 

օրինակ` խոլեցիստո-յեյունո, կամ խոլեդոխոյեյունո, ապա յեյունո-յեյունո անաստոմոզներ: Երբեմն 

լապարոսկոպիկ եղանակով ախտորոշումը ճշտելուց հետո հնարավոր է ձևավորել 

միկրոխոլեցիստոստոմիա: Կիրառվում է նաև միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոգրաֆիայի 

(ՄՄԽԳ) եղանակով լեղուղիների արտաքին դրենավորումը:  

 

ԽՈԼԵԴՈԽՈԼԻԹԻԱԶ: ԽՈԼԱՆԳԻՏ 

 

Խոլեդոխոլիթիազը - լեղածորանում քարի առկայությունն է: Քարերը հիմնականում առաջանում 

են լեղապարկում, ապա  անցնում ընդհանուր լեղածորան լեղապարկի կարճ և լայն ծորանի, 

լեղապարկի վզիկի կամ Գարտմանի գրպանիկի շրջանի պառկելախոցերի դեպքում, երբ լեղապարկի 

և ընդհանուր լեղածորանի միջև առաջանում է լայն խուղակ: Լեղու հոսքի խանգարման դեպքում 

քարեր կարող են առաջանալ նաև լեղածորաններում: Նրանք հաճախ տեղակայվում են Օդիի 

սֆինկտերի շրջանում, լրիվ կամ մասնակիորեն փակելով  լեղու արտահոսքը, առաջացնելով 

օբտուրացիոն դեղնուկ: Լեղուղիներում քարերը կարող են լինել տարբեր ձևի, քանակի և չափսերի: 

Փոքր քարերը անցնում են աղիքի լուսանցք, ավելի մեծ քարերը օղակվում են դուոդենալ մեծ 

պտկիկում, որի դեպքում բացի մեխանիկական դեղնուկից կարող է առաջանալ նաև սուր 

պանկրեատիտ: Քարերը անցնելով դուոդենալ մեծ պտկիկի միջով,  առաջացնում են նրա բազմաթիվ 

վնասումներ, որի հետևանքով զարգանում է  ստենոզացվող պապիլիտ: Լեղու արտահոսքի 

խանգարման հետևանքով  նրա հատկությունները փոխվում են և լեղուղիներում առաջանում է 

այսպես կոչված լեղային մածուկ, որից հետագայում ձևավորվում են փխրուն և կլոր քարեր:  

Խոլեդոխոլիթիազը բերում է բիլիար հիպերտենզիայի և լեղուղիների լայնացման, չնայած երբեմն 

կարող են քարեր հայտնաբերվել նաև չլայնացած լեղուղիներում: Կան այսպես կոչված պտուտակային 

կամ փականային քարեր, որոնք, դիրքից կախված, կարող են ամբողջությամբ կամ մասնակի խցանել 

լեղածորանը` առաջ բերելով անցողիկ կամ ընդմիջվող դեղնություն: 

Կլինիկան – նման է սուր քարային խոլեցիստիտին, կարող է սկսվել հանկարծակի, ճարպոտ 

սնունդ ընդունելուց, աջ ենթակողի նոպայաձև, սուր, դեպի աջ ուսը  ճառագայթող ցավերով: Բնորոշ է 

մաշկի, սկլերաների, տեսանելի լորձաթաղանթների դեղնությունը, մգացած մեզը, ախոլիկ կղանքը, 

մաշկի քորը: Տեղային նշաններից կարող են դրական լինել Օրթների, Մերֆի, Մյուսսի ախտանիշները: 

Ախտորոշումը – Լաբորատոր քննություններից` առկա է արտահայտված բիլիռուբինէմիա` ի 

հաշիվ կապված բիլիռուբինի:  

Գործիքային քննություններից` սոնոգրաֆիկ հայտնաբերվում են լայնացած լեղուղիներ, հաճախ 

նաև` քարը: Բայց խոլեդոխոլիթիազի ժամանակ քարը հայտնաբերելու համար առավել ինֆորմատիվ 

է էնդոսկոպիկ ռետրոգրադ խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիան (ԷՌԽՊԳ), բայց այն կարող է 

առաջացնել սուր պանկրեատիտ՝ կոնտրաստային նյութը պանկրեատիկ ծորան անցնելու 

պատճառով: 

Բուժումը -  վիրահատական է, պետք է հեռացնել քարը և վերականգնել լեղու արտահոսքը: Այդ 
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նպատակի համար մինիմալ տրավմատիկ միջամտությունը էնդոսկոպիկ եղանակն է` կատարվում է 

ԷՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ (էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիա), Դորմիայի զամբյուղը մտցվում է 

ընդհանուր լեղածորան, քարն անցկացվում է նրա մեջ և հեռացվում: Եթե այս եղանակով չի ստացվում 

քարը հեռացնել ապա կատարվում է լապարատոմիա, հատվում է խոլեդոխը, հեռացվում է քարը:  

Խոլեդոխոտոմիայից հետո վիրահատությունը ավարտվում է կամ խոլեդոխի արտաքին, կամ 

ներքին դրենավորմամբ, կամ խոլեդոխը խուլ կարելով: 

Եթե քարը եզակի է, ընդհանուր լեղածորանի տրամագիծն էլ չի գերազանցում 2սմ-ն, ապա 

կատարվում է խոլեդոխի ժամանակավոր արտաքին դրենավորում` 

1. Կեռի T-աձև դրենաժով 

2.Վիշնևսկու Г-աձև դրենաժով: Դրենաժի ներքին ծայրը ուղղում են դեպի լյարդի դրունք: 

Լրացուցիչ անցք ենք բացում դրենաժի կորության վրա, որպեսզի լեղին անցնի նաև դեպի 12-մատնյա 

աղի: 

3.Հոլստեդ-Պիկովսկովսկու խողովակավոր դրենաժը, որը տեղադրվում է լեղապարկի ծորանի 

միջով: 

Սահմանափակ կիրառություն ունի նաև նազոբիլիար դրենավորումը: 

Ընդհանուր լեղածորանի ժամանակավոր դրենավորումը անհրաժեշտ է լեղուղիներում ճնշումը 

իջեցնելու և կանխելու լեղու հնարավոր արտահոսքը դեպի որովայնի խոռոչ, որի հետևանքով կարող 

է զագանալ պերիտոնիտ: Դրենաժները հեռացվում են երեք շաբաթից ոչ շուտ ժամանակում, մինչև 

դրենաժի շուրջ շրջակա հյուսվածքներից խուղակի ձևավորվելը: Հեռացնելուց առաջ դրենաժը որոշ 

ժամանակ բարձրացվում է վեր, ապա փակվում է: Եթե լեղու բնականոն հոսքը կասկած չի հարուցում` 

հիվանդը չի դեղնում, ցավեր, բարձր ջերմություն չի ունենում, դրենաժը հեռացվում է: 

Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել ֆիստուլոգրաֆիա (դրենաժով կոնտրաստ նյութը 

սրսկում են և կատարում ռենտգենոգրաֆիա):    

Եթե խոլեդոխի տրամագիծը 2սմ-ից ավելի է, լուսանցքում էլ կան բազմաթիվ քարեր, ապա 

նպատակահարմար է կատարել ընդհանուր լեղածորանի ներքին դրենավորում` ձևավորելով 

խոլեդոխո-դուոդենոանաստոմոզ կամ խոլեդոխոյեյունո և յեյունո-յեյունոանաստոմոզներ: 

 Խոլեդոխոլիթիազի բարդությունները 

1.Մեխանիկական դեղնուկ: 

2.Սուր և խրոնիկ պանկրեատիտ: 

3.Լյարդի բիլյար ցիռոզ: 

4. Դուոդենալ մեծ պտկիկի ստենոզ: 

5.Սուր և խրոնիկ խոլանգիտ : 

Խոլանգիտ – Լեղուղիների բորբոքումն է: Հաճախ զարգանում է խոլեստազի ժամանակ: 

Ինֆեկցիան թափանցում է  ռետրոգրադ, հեմատոգեն, լիմֆոգեն ճանապարհներով: 

Դասակարգումը - Խոլանգիտը կարող է լինել սուր և խրոնիկ: Սուրը իր հերթին կարող է լինել 

կատառալ և թարախային: Խրոնիկ խոլանգիտի տարատեսակ է սկլերոզացնող խոլանգիտը, ոորը 

բերում է բիլիար ցիռոզի զարգացման:  

Կլինիկան - Սուր խոլանգիտը արտահայտվում է դեղնուկով, մարմնի բարձր հեկտիկ 

ջերմությամբ և ցնցող դողով (Շարկոյի տրիադա): Յուրաքանչյուր նոպայից հետո դեղնությունն աճում 

է: Սուր թարախային խոլանգիտի դեպքում լեղածորանների պատերում, լյարդի պարենխիմայում և 

նրա մակերեսին առաջանում են մանր թարախակույտեր, ինչը հետագայում բերում է լյարդի 

բազմակի խոլանգիոգեն թարախակույտերի առաջացման: Այդ ժամանակ դեղնուկը պայմանավորված 
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է ոչ միայն լեղու արտահոսքի դժվարացմամբ, այլ նաև` լյարդային պարենխիմայի վնասմամբ: Ի հայտ 

է գալիս հեպատոսպլենոմեգալիա: Թարախային խոլանգիտի բուռն հարաճուն ընթացքը կարող է 

բերել սեպսիսի և կանխորոշել հիվանդության անբարենպաստ ելքը:  

Բուժումը – անհրաժեշտ է կարգավորել լեղու արտահոսքը, պայքարել ինֆեկցիայի և 

ինտոքսիկացիայի դեմ:    

Ներքին լեղային խուղակները  հանդիպում են համեմատաբար հազվադեպ և կլինիկորեն կարող 

են չարտահայտվել, հայտնաբերվում են պատահականորեն, օրինակ ռենտգեն հետազոտության 

ժամանակ: Ավելի հաճախ էթիոլոգիկ գործոն (60—90%) է հանդիսանում լեղաքարային 

հիվանդությունը: Ավելի հազվադեպ լեղային խուղակ հանդիպում է խոցային հիվանդության, 

լեղապարկի քաղցկեղի, ստամոքսի քաղցկեղի, ակտինոմիկոզի, ալվեոլոկոկոզի, լյարդի և լեղուղիների 

վնասման ժամանակ: Ներքին լեղային խուղակները սովորաբար ձևավորվում են լեղապարկի կամ 

ընդհանուր լեղածորանի և 12-մատնյա աղու միջև: 

Կլինիկորեն ներքին լեղային խուղակները քողարկվում են հիմնական հիվանդության 

հետևում`խրոնիկական քարային խոլեցիստիտ, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային 

հիվանդություն և այլն, բացառություն են կազմում լեղա-բրոնխային խուղակները, որոնց ժամանակ 

խորխում առակ է լեղային  պարունակություն: 

 
Նկ. Սխեմատիկորեն պատկերված է լեղա-բրոնխային խուղակը լեղաքարային հիվանդության ժամանակ: 

1. լեղա-բրոնխային  խուղակ; 2. քարը ընդհանուր լեղածորամում: 

 

Բիլիոդիգեստիվ խուղակները հաճախ բարդանում են` խոլանգիտով, որը հետևանք է դեպի 

լեղուղիներ ստամոքս-աղիքային պարունակության անցման, լյարդի թարախակույտի: Լեղապարկ-

հաստաղիքային խուղակները  ուղեկցվում են արտահայտված կոլիտով, հաճախակի լուծով, որը 

բերում է ջրա-աղային, սպիտակուցային փոխանակության խանգարմանը և հիվանդի կտրուկ 

հյուծմանը: Մեծ քարի անցումը լեղա-աղիքային խուղակով կարող է բերել սուր աղիքային 

անանցանելիության: 

Լեղային խուղակների ախտորոշումը դժվար է, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հազի ժամանակ 

խորխի հետ առկա է լեղի (լեղա-բրոնխային խուղակ), կամ օդի առկայությունը լեղուղիներում 

ռենտգեն հետազոտության (բիլիոդիդեստիվ խուղակ) ժամանակ:Լեղային խուղակների 

բացահայտմանը կարող են նպաստել դուոդենոգրաֆիան արհեստական հիպոտոնիայի ժամանակ, 

բրոնխոգրաֆիան: 

Ներքին լեղային խուղակների վիրաբուժական միջամտության ցուցում են նրանց 
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բարդությունները (խոլանգիտը, լյարդի թարախակույտը, աղիքային անանցանելիությունը, թոքային 

արյունահոսությունը և այլն) և հիմնական հիվանդությունը (խոլեցիստիտը, ստամոքսի խոցային 

հիվանդությունը, էխինոկոկոզը և այլն): Վիրաբուժական միջամտությամբ խուղակի միջոցով 

հաղորդակցվող օրգանները անջատվում են միմյանցից և անցքերը կարվում են: 

 

ՀԵՏԽՈԼԵՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԿ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

 

Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշը ախտանիշների ընդհանրություն է, որը հանդիպում է  

նախկինում խոլեցիստէկտոմիա տարած հիվանդների մոտ: Այս տերմինը չի կարելի համարել 

հաջողված, որովհետև խոլեցիստէկտոմիան հաճախ որևէ կապ չի ունենում առկա գանգատների հետ:  

 Դասակարգումը: Տարաբնույթ հիվանդությունների այս անմբողջությունը փորձել են 

համակարգել մի շարք հեղինակներ` Կուզինը, Տալմանը, Պրիբրամը, Գալպերինը, Վոլկովը և 

ուրիշներ: Առանձնացնում ենք  հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշի  երեք հիմնական խմբեր` 

1-ին խումբ - Այն հիվանդություններն են, որոնք կային մինչև խոլեցիստէկտոմիան, սակայն մինչև 

վիրահատությունը ամբողջությամբ կամ չեն հետազոտվել, կամ լիարժեք չեն բուժվել: Դրանք են` 

խրոնիկ գաստրիտը, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդությունը, ստոծանու 

կերակրափողային բացվածքի ճողվածքները, խրոնիկական կոլիտը, ռեֆլյուքս էզոֆագիտը, 

հեպատիտը, խրոնիկ պանկրեատիտը, լեղուղիների դիսկինեզիան և այլն:  

2-րդ խումբ – Այն հիվանդություններն են, որոնք անմիջական կապ ունեն խոլեցիստէկտոմիայի 

հետ և համարվում են նրա բարդությունները: Դրանք են`  

 լեղապարկի վզիկի երկար ծայրատ թողնելը 

 մոռացված քարերը 

 ընդհանուր լեղածորանի կապելը, կտրելը 

 դուոդենալ մեծ  պտկիկի և խոլեդոխի ստրիկտուրաները և սպիական փոփոխությունները  

 խոլանգիտը  

3-րդ խումբ -  Այն հիվանդություններն են, որոնք առաջանում են լեղապարկի ֆունկցիայի (լեղու 

կուտակումը, խտացումը և նրա պատերի կծկումը) բացակայության և լեղու ոչ ֆիզիոլոգիական 

արտահոսքի պատճառով: Նորմայում եղին արտադրվում է լյարդում, կուտակվում, խտանում է 

լեղապարկում և 12մ.աղի է դատարկվում պարբերաբար, կախված սննդի ընդունումից: Լեղապարկի 

հեռացումից հետո լեղին 12մ.աղի է լցվում անընդհատ, անկախ սննդի ընդունումից: Մեծ մասամբ 

դեպքերում այս վիճակը կոմպենսացվում է, սակայն երբեմն զարգանում են ռեֆլյուքս գաստրիտ, 

էզոֆագիտ, խոցային հիվանդություն, պանկրեատիտ, խոլանգիտ, հեպատիտ, փոխվում է 

միկրոֆլորան, որը բերում է էնտերիտի, կոլիտի և այլն: 

Այս դասակարգման մեջ առանձնահատուկ է երկրորդ խումբը այն առումով, որ տվյալ 

հիվանդության զարգացման գործում առկա է յատրոգեն գործոնը: Ուստի նրա զարգացման 

պաթոգենեզի իմացությունը թույլ կտա կանխել հիվանդությունը:  

1.Լեղապարկի վզիկի երկար ծայրատ թողնել հնարավոր է  

 անատոմիական առանձնահատկությունների դեպքում օրինակ` լեղապարկի վզիկը 

մոտենում է ընդհանուր լեղածորանին, սերտաճելով նրա պատին, զուգահեռ իջնում է մի քանի 

սանտիմետր, հետո բացվում է խոլեդոխի մեջ: Կամ` լեղապարկի վզիկը պարույրաձև  փաթաթվելով 

ընդհանուր լեղածորանին իջնում է մի քանի սանտիմետր, նոր բացվում է խոլեդոխի մեջ, 

 դեստրուկտիվ խոլեցիստիտի ժամանակ, երբ լյարդի դրունքի բորբոքային իմֆիլտրատի 
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պատճառով հնարավոր չէ, կամ վտանգավոր է լեղապարկի վզիկի մոբիլիզացիան լիարժեք 

կատատարել:  

 անփութության պատճառով վզիկը լիարժեք չի մոբիլիզացվում: 

Երկար թողնված վզիկը հետագայում ենթարկվելով խոլեդոխի ներլուսանցքային ճնշմանը` 

կարող է լայնանալ, կատարել ռեզերվուարի դեր: Բայց քանի որ մկանային համակարգը այս 

պարկանման գոյացության մեջ թույլ է զարգացած, առաջանում է լեղականգ, որն էլ բերում է  քարի 

առաջացման: Զարգանում է քարային խոլեցիստիտ` իր բնորոշ կլինիկայով: Հետագա տակտիկան 

տարվում է ինչպես Սուր խոլեցիստիտի ժամանակ: Հայտնաբերվում է սոնոգրաֆիկ քննությամբ, 

կատարվում է ծայրատի հեռացում: 

2. Մոռացված քարերը – հանդիպում են վատ ախտորոշման կամ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ: 

Վերջինս կարող է լինել վիրահատության ժամանակ լարված, լայն վզիկ ունեցող լեղապարկը ձգելուց, 

սեղմելուց, երբ ճնշման պատճառով մանր քարերը անցնում են ընդհանուր լեղածորան: Այս 

բարդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է լեղապարկը մոբիլիզացիայից առաջ պունկցիա 

կատարել, հեռացնել լեղին, տոնուսը պակասեցնել, իսկ լեղապարկը հեռացնելուց հետո, մինչև վզիկը 

կապելը, կատարել խոլեդոխի զննում զոնդի միջոցով, խոլեցիստոսկոպիա, խոլանգիոգրաֆիա:  

Քարեր կարող են առաջանալ նաև խոլեցիստէկտոմիայից հետո` լեղածորանների 

ստրիկտուրայով պայմանավորված լեղականգի պատճառով:  

Առավել ինֆորմատիվ հետազոտման եղանակը ՌԽՊԳ-ն է, բուժման լավագույն տարբերակը` 

էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիան, որի անհնարինության կամ անարդյունավետության 

դեպքում ցուցված է կատարել լապարատոմիա, ընդհանուր լեղածորանի հատում, քարի հեռացում, 

խոլեդոխի արտաքին կամ ներքին դրենավորում:   

3. Ընդհանուր լեղածորանի կապելը, կտրելը – հնարավոր է դառնում, երբ խոլեցիստէկտոմիայի 

ժամանակ վզիկը մոբիլիզացնելուց լեղապարկը խիստ ձգվում է վերև, իր հետ բարձրացնելով 

ընդհանուր լեղածորանը, և բավական խորը կապվում: Այդ ժամանակ հնարավոր է կապի մեջ վերցնել 

խոլեդոխի պատը, կամ ամբողջ խոլեդոխը և հատել: Մի դեպքում կունենանք նեղացում, մյուս 

դեպքում` ընդհատում: Զարգանում է մասնակի կամ լրիվ մեխանիկական դեղնուկ:  

Առավել ինֆորմատիվ հետազոտման եղանակը նույնպես ՌԽՊԳ-ն է (երբեմն զուգահեռ 

կիրառվում է նաև միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոգրաֆիան), բուժման լավագույն 

տարբերակը` խոլեդոխի արտաքին կամ ներքին դրենավորումը:   

4. Դուոդենալ մեծ  պտկիկի և խոլեդոխի ստրիկտուրաները և սպիական փոփոխությունները 

կարող են առաջանալ մինչև վիրահատությունը առաջացած թարախային խոլանգիտի, կամ  

վիրահատության ժամանակ կոպիտ զոնդով ընդհանուր լեղածորանը զննելուց լորձաթաղանթը 

վնասելուց հետո: Դուոդենալ մեծ  պտկիկի սպիական փոփոխություններ կարող են զարգանալ նաև 

էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիայից հետո: Ի հայտ է գալիս մեխանիկական դեղնուկի 

կլինիկա: Առավել ինֆորմատիվ հետազոտման եղանակը ՌԽՊԳ-ն է, բուժման լավագույն 

տարբերակը` էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիան:  

5.Խոլանգիտը կարող է ուղեկցել վերը թվարկած բոլոր բարդություններին: 
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ԹԵՄԱ № 8. ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՎ 12Մ.Ա. ԽՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ: 

 

 Ստամոքսը տեղակայված է որովայնի խոռոչի վերին հարկում, ուղիղ գծից ձախ, իսկ աջից 

տեղակայվում է միայն նրա վերջնային հատվածը: Ստամոքսի անատոմիական բաժիններն են 

կարդիան, հատակը, մարմինը, անտրալ հատվածը և պիլորիկ խողովակը: Վերջինս ստամոքսի և 12 մ 

աղու սահմանն է և, միաժամանակ, նրանց իրար միացնող կամուրջը: 12 մ աղին ունի 25-30սմ 

երկարություն, վերին ու ստորին հորիզոնական, վայրէջ ու վերել հատվածներ, գրկում է 

ենթաստամոքսագեղձի գլխիկը, Տրեյցի կապանի մոտ վեր է ածվում աղիճ աղու: 12 մ աղու վայրէջ 

հատվածի հետին-միջային մակերեսին տեղակայվում է դուոդենալ մեծ պտկիկը, որտեղ բացվում են 

ըհդհանուր լեղային և Վիրսունգյան ծորանները: 

 

Ստամոքսն ու 12 մ աղին ունեն հարուստ արյունամատակարարում ընդերային ցողունի մեծ 

ճյուղերից /ընդհանուր լյարդային, ձախ ստամոքսային, փայծաղային զարկերակներ/, բոլոր անոթներն 

իրար հետ ունեն բերանակցումներ՝ կազմելով առատ արյունամատակարարվող զարկերակային 

ցանց: Երակային ցանցը հիմնականում համապատասխանում է զարկերակայինին, իսկ ներհոսքը 

դեպի ստորին սիներակ իրականացվում է դռներակային համակարգով:  
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Կարդիալ հատվածում ենթալորձային երակների մի մասը միանում է ստորին սիներակային 

համակարգին, որտեղ և ստեղծվում են բնական դռներակ-սիներակային բերանակցումներ: 

Ավշահոսքը իր հերթին համապատասխանում է երակային հոսքին: Ստամոքսի պարասիմպատիկ 

նյարդավորումն իրականացվում է թափառող նյարդով, որն իրականացնում է ստամոքսի 

հյութազատության և շարժողունակության խթանում: Վագուսի աջ ու ձախ ցողունները կերակրափողի 

հետ իջնելով, որովայնում համապատասխանաբար վեր են ածվում հետին ու առաջային վագուսների: 

Կարդիալ հատվածում, երբեմն նույնիսկ կերակրափողային բացվածքը չանցած,  հետին ցողունից 

անջատվում է մի ճյուղ, որը անցնելով դեպ ձախ, կերակրափողի հետևով մոտենում է ստսմոքսի մեծ 

կորությանը: Այն նշանակություն ունի վագոտոմիաների ժամանակ, երբ չի հատվում, պատճառ է 

դառնում խոցի կրկնման, կոչվում է Գրասսի կրիմինալ ներվ:     Մյուս ճյուղը, որ կոչվում է ընդերային, 

շրջանցելով ստամոքսը` մտնում է արևային հյուսակ, առանց ընդհատվելու, միանում է սիմպատիկ 

նյարդաթելերին և նյարդավորում որովայնի օրգանները` մինչև փոքր կոնք: Առաջային ցողունը 

ճյուղեր տալով լյարդին ու լեղուղիներին` հետին ստամոքսային ճյուղի հետ  փոքր կորությունով 

իջնելով` ճյուղեր է տալիս ստամոքսին և Լետարժեի նյարդեր անվան տակ, նյարդավորում պիլորիկ 

սֆինկտերը: Այս նյարդի վնասման ժամանակ առաջանում է կայուն պիլորոսպազմ: 

Ստամոքսի և 12 մ աղու լորձաթաղանթը կազմված է միաշերտ գլանաձև էպիթելով, որն 

արտազատում է լորձ՝ կազմված բիկարբոնատներից, ֆոսֆոլիպիդներից և ջրից: Այն պաստառելով 

լորձաթաղանթը` հեշտացնում է սննդանյութի անցումը, պաշտպանում է լորձաթաղանթը 

մեխանիկական, քիմիական վնասվածքներից, թթու ստամոքսահյութից:  

Ստամոքսի լորձաթաղանթում տարբերում ենք երեք հիմնական գեղձային գոտիներ. 

1. կարդիալ գոտի, որտեղ արտադրվոմ է լորձ, 

2. ֆունդալ գոտի, որտեղ կան չորս տեսակի գեղձային բջիջներ.  

 գլխավոր բջիջներ – արտադրում են պեպսինոգեն,  

 պարիետալ բջիջներ – արտադրում են  աղաթթու և Կաստլի ներքին գործոն,  

 հավելյալ բջիջներ – արտադրում են  բուֆերային հատկանիշներով օժտված լուծվող լորձ  

 չդիֆերենցված բջիջներ –որոնցից զարգանում են մյուսները: 

3. անտրալ գոտի, որտեղ կան լորձ արտադրող և էնդոկրին G–բջիջներ, որոնք արտադրում են  

գաստրին: 

12 մ աղու լորձաթաղանթում էկզոկրին գեղձերի միջև տեղակայվում են էնդոկրինները՝  

 G-բջիջներ – արտադրում են գաստրին,  

 S-բջիջներ – արտադրում են սեկրետին,  

 I-բջիջներ – արտադրում են խոլեցիստոկինին, պանկրեոզւմին:  

Առողջ մարդու մոտ հանգստի վիճակում ժամում արտադրվում է 50մլ ստամոքսահյութ: Այն 
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ավելանում է սնվելիս: Տարբերում ենք ստամոքսահյութի արտադրության երեք փուլեր` 

 I փուլ կամ ռեֆլեկտոր /նյարդային/,  

II փուլ կամ ստամոքսային /հումորալ կամ գաստրինային/  

III փուլ կամ աղիքային:  

Աղաթթվի արտադրությունը խթանվում է ացետիլխոլինի, գաստրինի, հիստամինի, մարսման 

արդյունքների /պեպտիդներ, ամինոթթուներ/ կողմից: Ստամոքսի անտրալ հատվածում աղաթթվի 

արտադրությունը կարգավորվում է  рН-ի փոփոխությամբ. երբ այն մեծ է 2,0-ից, խթանվում է 

գաստրինի արտադրությունը, իսկ 2,0-ից ցածրի դեպքում գաստրինի և աղաթթվի արտադրությունը 

ճնշվում է: 

Թթու ստամոքսահյութը 12 մ աղում խթանում է սեկրետինի արտադրությունը, որն էլ հետադարձ 

կապով ճնշում է աղաթթվի և խթանում է բիկարբոնատների արտադրությունը: Երբ ստամոքսահյութը 

չեզոքանում է դուոդենալ հյութով, արգելակվում է սեկրետինի արտադրությունը և որպես հետևանք, 

խթանվում է աղաթթվի արտադրությունը ստամոքսում: 

Աղաթթվի հզոր արգելակիչ է D-բջիջների կողմից արտադրվող սոմատոստատինը, վազոակտիվ 

ինտեստինալ պոլիպեպտիդը (VIP), որոնք արտադրվում են առավելապես բարակ աղիներում: 

Ստամոքսի մկանների կծկողականության երկու տիպ կա` տոնիկ և պերիստալտիկ: Մարմինն ու 

հատակը կատարում են ռեզերվուարային և մարսողական ֆունկցիա, իսկ պիլորոանտրալ 

հատվածում սնունդը խառնվում է, մանրանում և շարժվում դեպի 12 մ աղի: Երբ պերիստալտիկ ալիքը 

հասնում է պիլորիկ սեղմանին, այն թուլանում է և 12 մ աղի է անցնում քիչ անտրալ 

պարունակություն: Այնուհետև այն փակվում է, անտրալ հատվածում բարձրացած ճնշման 

հետևանքով սնունդը ետ է տեղաշարժվում դեպի մարմին, հատակ, որտեղ նորից մշակվում է 

աղաթթվով և ֆերմենտներով: 

 

ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՎ 12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂՈՒ ԽՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 Խոցային հիվանդությունը օրգանիզմի ընդհանուր հիվանդություն է, որի տեղային 

արտահայտությոնը ստամոքսի կամ 12մ.աղու լորձաթաղանթի վրա կայուն, չլավացող վերքի` խոցի 

առկայությունն է:  

Հաճախ հիվանդանում են տղամարդիկ: Դուոդենալ խոցերը 7-10 անգամ հաճախ են հանդիպում, 

տարիքի հետ նրանց տարբերությունը պակասում է:  

Դասակարգումը  - Տարբերում են դասակարգումներ ըստ խոցի տեղակայման, մեծության, 

քանակի, բարդության: Ներկայումս ընդուված է  Ջոնսոնի դասակարգումը, ըստ որի խոցերը 

բաժանվում են.  

I տիպ –ստամոքսի փոքր կորության խոցեր,  

II տիպ-ստամոքսի և 12 մ. աղու զուգակցված խոցեր,  

III տիպ-պրեպիլորիկ հատվածի խոցեր 

IV տիպ- 12 մ. աղու խոց: 



68 
 

 
Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը: Խոցային հիվանդությունը բազմապատճառային հիվանդություն է: 

Վերջին շրջանում շատ գաստրոէնտերոլոգներ խոցային հիվանդության գլխավոր էթիոլոգիական 

գործոն են համարում Helicobacter pylori անվամբ մանրէն, որը հանդիպում է 90—100 % դեպքերում 

ստամոքսի և 70-80% դեպքերում՝ 12 մ աղու խոցային հիվանդության ժամանակ: Հելիկոբակտերի 

կողմից արտադրած ուրեազայի, ամոնիակի, տոքսինների, ազատ ռադիկալների ազդեցությամբ 

թուլանում է լորձաթաղանթի լորձա-բիկարբոնատային պաշտպանաշերտը, ինչի շնորհիվ H 

պրոտոնները ետ են ներծծվում լորձաթաղանթի բջիջներ և քայքայում վերջինններիս` առաջանելով 

էրոզիաներ և խոցեր, որոնք աստիճանաբար ստանում են խրոնիկական բնույթ: Այն ընթանում է  մի 

կողմից` լորձաթաղանթի ռեգեներացիոն հատկությունների ընկճման, մյուս կողմից` արյան 

շրջանառության վատացման (ենթալորձային անոթների կայուն իշէմիայի) ֆոնի վրա:  

Խոցի առաջացման համար անհրաժեշտ է պաշտպանական գործոնների և ագրեսիայի 

գործոնների  հավասարակշռության խախտումը: Պաշտպանական գործոններն են լորձաթաղանթի 

կայունությունը, անտրոդուոդենալ թթվային «արգելակը»,  հիմնային լորձի սեկրեցիան, սնունդը: 

Ագրեսիայի գործոնները բաժանվում են ներքին և արտաքին գործոնների: Ներքին գործոններից են` 

ժառանգական նախատրամադրվածությունը, նեյրոէնդոկրին տեղաշարժերը, 

նյութափոխանակության խանգարումները, ուղեկցող հիվանդությունները: Ագրեսիայի արտաքին 

գործոններն են` վնասակար սովորությունները, արտաքին միջավայրի ախտոտվածությունը, տարբեր 

տեսակի ստրեսները, սննդի ռիթմի խախտումը, ուլցերոգեն դեղորայքի ընդունումը և այլն:  

Դուոդենալ խոցերն հաճախ հանդիպում են արյան առաջին խումբ, իսկ ստամոքսային 

խոցերը`արյան երկրորդ խումբ ունեցող անձանց մոտ: Խոցային հիվանդության զարգացման մեջ 

նշանակություն ունեն հոգե-էմոցիոնալ գերբեռնվածությունը, հոգեկան վնասվածքները: 

 12մ.աղու խոցերին բնորոշ է հիպերացիդ վիճակը, իսկ ստամոքսի խոցերի ժամանակ կարող է 

լինել նորմոացիդ վիճակ: Ստամոքսի խոցը հաճախ տեղակայվում է փոքր կորության վրա` անտրալ 

հատվածին մոտ: Պիլորիկ հատվածի խոցերն ունեն բավականին ագրեսիվ կլինիկական ընթացք, 

ուղեկցվում են բարձր թթվայնությամբ: Մեծ կորության, առաջային պատի, կարդիալ, ֆունդալ խոցերը 

կարող են չարորականալ` ինչքան ստամոքսի խոցի տեղակայումը պրոքսիմալ է, այնքան ցածր է 

թթվայնությունը և այնքան բարձր է չարորակացման հնարավորությունը: 

12 մ աղում խոցերն հիմնականում տեղակայվում են կոճղեզում, երբեմն հետբուլբար հատվածում: 

Այս խոցերը կարող են լինել մեկից ավել, տեղակայված լինել դեմ դիմաց, որի պատճառով կոչվում են 

”համբուրվող կամ հայելային խոցեր”: 12 մ աղու վայրէջ հատվածում տեղակայված խոցերը կոչվում են  

ցածր խոցեր: Հետբուլբար տեղակայման խոցերը երկարատև անամնեզի պայմաններում առաջացնում 
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են խոցա – սպիական ձևախեղումներ և նեղացումներ:  

Կլինիկան: Տարբերում ենք խոցային հիվանդության բարդացած և չբարդացած ձևեր: Չբարդացած 

խոցային հիվանդությանը բնորոշ են` ցավը, ստամոքսային և աղիքային դիսպեպսիաները: 

1. ցավը  ունի` 

 Պարբերական ընթացք -  հիվանդությունը ընթանում է սրացումներով և ռեմիսիաներով: 

 Սեզոնային բնույթ – հիվանդությունը սրանում է գարնանը և աշնանը, 

 Ռիթմիկ բնույթ – ցավերը սաստկանում են գիշերը` «գիշերային» ցավեր: Երկարավուն 

ուղեղում տեղակայված վագուսի կորիզները դրդվում են տևական ժամանակով հորիզոնական 

դիրք ընդունելուց: 

 Ցավերը կապված են սննդի ընդունման հետ -  նրանք լինում են վաղ և ուշ: Վաղ ցավերն 

առաջանում են սնունդն ընդունելուց հետո: Բնորոշ են ստամոքսի խոցերի ժամանակ, 

պայմանավորված են սննդի մեխանիկական ազդակով, դադարում են ստամոքսից սննդի 

էվակուացիայից հետո: Ուշ կամ «սոված» ցավերը ծագում են ուտելուց 1,5-2,0 ժամ անց, 

“հանգստանում” են սնունդ կամ անտացիդներ ընդունելիս, պայմանավորված են ջրածինի 

պրոտոնների կոնցենտրացիայի բարձրացմամբ, բնորոշ են12 մ աղու խոցային 

հիվանդությունը: Ցավերը  կարող են ի հայտ գալ ուտելուց 6-7 ժամ անց, կրկին հանգստանում 

են սնունդ կամ անտացիդներ ընդունելուց հետո, բնորոշ են դուոդենալ խոցերին: 

 Ցավերը չեն ճառագայթվում , տեղակայվում են էպիգաստրալ շրջանում, թրաձև ելունի տակ, 

նրանից աջ կամ ձախ: 

 Ցավերը լինում են աստիճանական, նվվացող, այրող, ծծող, կտրատող բնույթի: 

2. ստամոքսային դիսպեպսիա, որի մեջ մտնում են` 

 Այրոցի զգացողությունը – հետևանք է դուոդենոգաստրալ կամ գաստրոէզոֆագալ ռեֆլյուքսի 

 Սրտխառնոցը  

 Փսխումը, որը ոչ հազվադեպ, արհեստական է, քանի որ հանգստություն է բերում: Խոցի 

ստամոքսային դասավորության ժամանակ փսխումն առաջանում է ուտելուց 15-20 րոպ անց, 

դուոդենալ խոցերի դեպքում 2,0-2,5 ժամ անց: Փսխման զանգվածների գնահատումը ունի 

ախտորոշիչ նշանակություն. լեղային պարունակությունը խոսում է դուոդենո-գաստրալ 

ռեֆլյուքսի, չմարսված սննդի խառնուրդը` ստամոքսաելքի նեղացման, “սրճի նստվածքի” 

տեսքով պարունակությունը` արյունահոսության մասին: 

 Գղտոցը  

3. աղիքային դիսպեպսիա, որի մեջ մտնում են  

 վքնածություն 

 փորկապություն 

 դժվարամարսություն 

Խոցային հիվանդությունը կարող է բարդանալ խոցի պերֆորացիայով, պենետրացիայով 

(խոցային ինֆիլտրացիայի ներաճը հարևան օրգան), արյունահոսությամբ, ստամոքսաելքի 

նեղացմամբ և չարորակացմամբ: Բարդությունները կքննարկվեն համապատասխան բաժիներում: 

Հետազոտման մեթոդները:  

Գործիքային քննություններ` 

 Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա (ԷԳԴՍ) – Խոցային հիվանդության հայտնաբերման 

հիմնական եղանակն է, այն հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն ախտորոշել ստամոքսի, 12 մ աղու 

ախտահարումները,  կատարել բջջաբանական քննություն, բիոպսիա` բարորակ և չարորակ 
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նորագոյացությունների կապակցությամբ, այլ նաև իրականացնել որոշ բուժական միջամտություններ: 

 Ռենտգենաբանական քննություն - շրջադիտակային քննությունը հնարավորություն է տալիս 

ստանալու որոշ կողմնորոշիչ տվյալներ անհետաձգելի գաստրո-վիրաբուժությունում: Ռենտգեն 

կոնտրաստային քննությամբ տվյալներ են ստացվում ստամոքսի ֆունկցիոնալ վիճակի, 

լորձաթաղանթի դեֆեկտի (խոցային նիշա), տարբեր հատվածների համաձայնեցված աշխատանքի 

խանգարման և այլնի մասին:  

 

   

 

 

 

 

 

Նկ. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու 

ռենտգեն կոնտրաստային  

հետազոտություն 

Նկ. Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու էնդոսկոպիկ հետազոտություն 

 

 Որովայնի խոռոչի սոնոգրաֆիկ քննությունը հայտնաբերում  է ստամոքսի հիվանդությունների 

բարդությունները, ուղեկցող այլ ախտահարումները:  

 Համակարգչային շերտագրություն –  կատարվում է հատկապես ուռուցքային 

ախտահարումների, մետաստազների կամ հարակից օրգանների ծավալային փոփոխությունների 

դիֆերենցացիայի նպատակով: 

Լաբորատոր քննություններ 

Ստամոքսի սեկրետոր ֆունկցիայի որոշումը ունի ախտորոշիչ նշանակություն: Այն կատարելու 

համար բարակ զոնդ է անցկացվում ստամոքս, որոշվում է սեկրեցիան սոված ժամանակ և սեկրեցիան 

ստիմուլյացիայից հետո (ֆրակցիոն զոնդավորում): Բազալ “սոված” սեկրեցիայի որոշումը 

պատկերացում է տալիս հյութազատության կենտրոնական փուլի մասին: Ստիմուլյացիան 

կատարվում է հիստամինով, պենտագաստրինով և ինսուլինով:  

Հիստամինային «մաքսիմալ» տեստը /Կեյի փորձ/ թույլ է տալիս պատկերացում կազմել 

ստամոքսի լորձաթաղանթի հյութազատության մաքսիմալ հնարավորությունը:  

Ինսուլինային տեստը /Հոլանդերի փորձ/ կիրառվում է հատկապես  վագոտոմիայից հետո նրա 

լիարժեքության մասին կարծիք կազմելու համար:  

Ներստամոքսային pH–մետրիան թույլ է տալիս որոշելու ստամոքսի տարբեր բաժինների 

թթվայնությունը սոված ժամանակ և ստիմուլյացիայից հետո: 

Խոցային հիվանդության և Զոլինգեր-Էլիսոնի համախտանիշի տարբերակիչ ախտորոշման մեջ 

որոշիչ նշանակություն ունի արյան պլազմայում գաստրինի կոնցենտրացիայի որոշումը: Այս 
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քննությունն անգնահատելի է կրկնված խոցերի տարբերակիչ ախտորոշման մեջ: Ախտորոշման 

ծրագիրը միշտ կլինի թերի առանց դինամիկ գաստրոսկոպիկ քննության, որը հնարավորություն է 

տալիս հետևել խոցի սպիացման պրոցեսին, խոցի ստամոքսային տեղակայման դեպքում՝ վերցնելու 

հյուսվածքի կտորներ հետագա բջջաբանական,  հիստոլոգիական քննության նպատակով: 

Բուժումը: Կան բուժման  կոնսերվատիվ և վիրաբուժական մոտեցումներ:  

Կոնսերվատիվ բուժումը ենթադրում է` 

1. բուժական դիետա 

2. HCl – ի սեկրեցիայի ընկճում, 

3. H պրոտոնների ռեաբսորբցիայի պաշարիչներ 

4. անտացիդներ 

5. լորձաթաղանթի ռեգեներացիոն հատկությունները խթաննողներ  

6. Н. Pylori-ի վրա ազդող պրեպարատներ 

7. ստամոքսի և 12 մ աղու մոտոր-էվակուատոր ֆունկցիան կարգավորողներ, 

8. սեդատիվ պրեպարատներ  և այլն 

 Վիրահատական բուժման ցուցումները լինում են բացարձակ և հարաբերական: 

Բացարձակ ցուցումներն են բոլոր բարդությունները. 

1. պերֆորացիան  

2. արյունահոսությունը,  

3. ստամոքսաելքի նեղացումը` ստենոզը, 

4. պենետրացիան, 

5. չարորակացումը 

Հարաբերական ցուցումներ են 

1. անարդյունավետ կոնսերվատիվ բուժումը և հաճախակի ռեցիդիվները 

2. ադեկվատ կոնսերվատիվ բուժման պայմաններում հիվանդության ծանր (խիստ ցավային 

սինդրոմով) ընթացքը, 

3. ստամոքսի խոցերը, 

4. կալյոզ, գիգանտ խոցերը (երբ խոցի չափսերը գերազանցում են 2սմ), 

5. բազմակի, համակցված խոցերը: 

Խոցային բարդություններից պերֆորացիայի և չդադարող արյունահոսության դեպքում  

վիրահատությունը կատարվում է անհետաձգելի վիրաբուժական ցուցունմերով` հիվանդի կյանքը 

փրկելու նպատակով, իսկ խոցային ստենոզի, պենետրացիայի, չարորակացման, ինչպես նաև 

հարաբերական ցուցում ունեցողների դեպքում, վիրահատությունը կատարվում է պլանային 

կարգով`պաթոգենետիկ բուժում ապահովելու նպատակով: Այս նպատակին հասնելու համար 

կատարվում է ստամոքսի մասնահատում` հեռացվում է անտրալ հատվածը` գաստրին արտադրող G 

–բջիջները հեռացնելու նպատակով և ստամոքսի մարմնի մի մասը` աղաթթու արտադրող պարիետալ 

բջիջների քանակը պակասեցնելու նպատակով: Ինչպես նաև ստամոքսի սեկրեցիայի առաջին տիպի 

վրա ազդելու նպատակով առաջարկվել է կատարել վագոտոմիա: 

Ստամոքսի մասնահատումը որպես վիրահատական միջամտություն առաջարկվել է դեռևս 19-րդ 

դարում, ու մինչ այժմ էլ կիրառվում է: Նախ կատարվում է ստամոքսի դիստալ հատվածի 

կմախքացում` կապելով և հատելով մեծ և փոքր կորություններով այդ շրջանի բոլոր անոթները, 

ապա` մասնահատվում է տվյալ հատվածը: Այնուհետև, առաջարկվել է վիրահատությունը 

ավարտելու երկու մեթոդ`Բիլռոթ առաջին և Բիլռոթ երկրորդ:  
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Ըստ Բիլռոթ առաջինի ստամոքսի ծայրատը բերանակցվում է 12մ.աղու հետ: Այս դեպքում 

սնունդը ստամոքսից անցնում է 12մ.աղի, ենթարկվում նախնական մարսման, ապա` անցնում բարակ 

աղիներ, պահպանվում է սննդի անցման նորմալ ֆիզիոլոգիական ընթացքը:  

 
Նկ.Մասնահատում Բիլրոթ 1 եղանակով 

Բիլռոթ երկրորդի ժամանակ սնունդը ստամոքսից անցնում է միանգամից բարակ աղի` 

շրջանցելով 12մ.աղին: Սա ոչ ֆիզիոլոգիական է և երբեմն կարող է բերել պաթոլոգիական վիճակների: 

Այդ պատճառով ցուցումները սահմանափակ են` Բիլռոթ երկրորդ մեթոդով կատարվում է այն 

դեպքում, երբ հնարավոր չէ կատարել Բիլռոթ առաջին (օր.` երբ մասնահատումից հետո ստամոքսի և 

12մ.աղու ծայրատները  չեն մոտենում միմյանց, կամ առկա է 12մ.աղու ցածր խոց, կամ 

հայտնաբերված է  խրոնիկ դուոդենոստազ և այլն):  

Երկու մեթադներն էլ ունեն բազմաթիվ մոդիֆիկացիաներ: 

Բիլրոթի 2 վիրահատության ժամանակ ստամոքսի մշակված ծայրատը բերանակցվում է աղիճ 

աղու հետ, որը մոտեցվում է ծայրատին կամ կարճ ճանապարհով` միջաձիգ հաստ աղու հետևով` 

միջընդերքում բացված պատուհանի միջով (օրինակ` Հոֆմեյստր-Ֆինստերերի մեթոդ), կամ երկար 

ճանապարհով` միջաձիգ աղու առջևով (օրինակ` Բալֆուրի մեթոդ): Այս դեպքում, որպեսզի  բերող 

գալարում ճնշումը չբարձրանա պանկրեատիկ հյութի, լեղու, դուոդենալ հյութի դժվար անցնելու 

պատճառով, առաջարկվում է բերող և տանող գալարների միջև ձևավորել միջգալարային 

բերանակցում (Բրաունի անաստոմոզ): 

Հոֆմեյստր-Ֆինստերերի մոդիֆիկացիայի ժամանակ լեղա-պանկրեատիկ հյութի մշտական 

ռեֆլյուքսը ստամոքսի ծայրատում առաջացնում է ատրոֆիկ, մետապլաստիկ փոփոխություններ` 

վերածելով իրավիճակը նախաքաղցկեղայինի: Երկար գալարի դեպքում միջգալարային Բրաունյան 

բերանակցման շնորհիվ ռեֆլյուքսի հնարավորությունը կտրուկ իջնում է:  Այս իմաստով Բիլռոթ – II 

եղանակով ստամոքսի մասնահատումից հետո վերակազմավորման առավել ֆիզիոլոգիական մեթոդ 

է համարվում մոդիֆիկացիան ըստ Ռուի (Y -աձև բերանակցում): Երբ աղիճ աղին հատվում է Տրեյցի 

կապանից մոտ 10սմ հեռավորության վրա, տանող մասը բերանակցվում է ստամոքսի ծայրատի հետ, 

իսկ բերող հատվածը անաստամոզ է դրվում աղիճ աղու հետ:  

Բիլրոթ 2 վիրահատության և նրա մոդիֆիկացիաների թերությունն այն է, որ վատ մարսված, 

բարակ աղու համար անսովոր սննդախյուսն ստամոքսից անցնում է միանգամից աղիճ աղի` 

առաջացնելով տարբեր ֆիզիոլոգիական շեղումներ (օր` դեմպինգ-համախտանիշ և այլն):  
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Նկ. Ստամոքսի մասնահատման սահմանները Նկ. Միջգալարային բերանակցում ըստ Բրաունի 

 

Վագոտոնիկ հիվանդների մոտ, որոնց ստամոքսի թթվայնությունը հիմնականում առաջին տիպի 

է, այսինքն պայմանավորված է վագուսով, ստամոքսի սեկրեցիան ընկճելու նպատակով կատարվում 

է  վագոտոմիա: Քանի որ ստամոքսի խոցային հիվանդության ժամանակ թթվայնությունը բարձր չէ, 

ուստի վագոտոմիա այս դեպքում գրեթե չի կիրառվում: Վագոտոմիան լինում է` 

1. ցողունային - երբ վագուսի ցողուններն ու ճյուղերը հատվում են հենց որկորի վրա, 

2. սելեկտիվ - երբ պահպանվում են դեպի լյարդ, լեղուղիներ գնացող ճյուղերը, հատվում են 

միայն ստամոքսային ճյուղերը 

3. պրոքսիմալ սելեկտիվ - երբ բացի լյարդային ճյուղերից պահպանվում է դեպի անտրալ 

հատված իջնող Լետարժեի շարժիչ նյարդը` պահպանելու համար պիլորիկ սֆինկտերի 

գործունեությունը: Այն ցուցված է հիմնականում չբարդացած  վագոտոնիկ խոցերին, օրինակ` 

12մատնյա աղու խոցային հիվանդության դեպքում: 

 

 

  

Նկ. Ցողունային վագոտոմիա Նկ. Սելեկտիվ վագոտոմիա Նկ. Պրոքսիմալսելեկտիվ վագոտոմիա 

 

Ցողունային և սելեկտիվ վագոտոմիաներից հետո ի հայտ է գալիս պիլորիկ սեղմանի կայուն 

սպազմ, որը բերում է գաստրոստազի: Այն կանխարգելման նպատակով կատարվում է ստամոքսը 
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դրենավորող վիրահատություններ: Դրանցից են` 

Պիլորոպլաստիկա ըստ Հեյնեկե-Միկուլիչի -   պիլորիկ սեղմանից 1,5 - 2սմ վեր և վար, 

երկայնակի ուղղությամբ բացվում է պիլորիկ խողովակը, ապա` այն վերականգնվում լայնական 

ուղղությամբ, ինչի շնորհիվ ստամոքս-աղիքային անցումը լայնանում է:  

Պիլորոպլաստիկա ըստ Ջադի - կիրառվում է հիմնականում թափածակված խոցի ժամանակ` 

երկայնակի ուղղությամբ, ռոմբաձև կտրվածքով հեռացվում է խոցը, ապա` դեֆեկտը վերականգնվում 

լայնական ուղղությամբ, արդյունքում և’ խոցն է հեռանում, և’ստամոքսաելքն է լայնանում:  

Պիլորոպլաստիկա ըստ Ֆինեի - նման է Հեյնեկե Միկուլիչի եղանակին. միայն թե` այս դեպքում 

կտրվածքը սկսվում է ստամոքսի պրեպիլորիկ հատվածից, պիլորիկ սեղմանի վրայով աղեղնաձև 

ձգվում է մինչև 12 մ աղու վայրէջ հատված: Դեֆեկտը վերականգնվում է նույնպես լայնական 

ուղղությամբ: 

Գաստրոդուոդենոանաստոմոզ ըստ Ջաբուլեի – ձևավորվում է կողքը` կողքին անաստոմոզ 

ստամոքսի անտրալ հատվածի և 12մ.աղու վայրէջ հատվածի միջև: 

Գաստրոյեյունոանաստոմոզ - ձևավորվում է կողքը` կողքին անաստոմոզ ստամոքսի և աղիճ 

աղու միջև:  

  
 

Նկ. Պիլորոպլաստիկա ըստ Հեյնեկե-

Միկուլիչի 

Նկ. Պիլորոպլաստիկա ըստ Ֆինեի Նկ. Պիլորոպլաստիկա ըստ Ջաբուլեի 

 

ԹԵՄԱ № 9. ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԵՎ 12Մ.Ա. ԽՈՑԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: 

 

Խոցային հիվանդության բարդություններ: Ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցերի 

բարդություններն են`  

 արյունահոսություն (10-20%), 

 պերֆորացիա (10%), 

 պենետրացիա (5%), 

 ստամոքսաելքի ստենոզ (10-40%),  

 մալիգնիզացիա (12մ.աղու խոցի դեպքում՝0.3%, ստամոքսի խոցին՝ 3 - 15%): 

Ստամոքս-աղիքային արյունահոսություն:  

Էթիոլոգիա և պաթոգենեզ: Արյունահոսությունը կարող է լինել զարկերակային, երակային, 

մազանոթային, ինչպես նաև՝ թաքնված  և բացահայտ: 

Թաքնված արյունահոսությունը հաճախ լինում է խրոնիկական և սկիզբ է առնում 

մազանոթներից: Այն կարելի է ախտորոշել կղանքի կամ ստամոքսի  պարունակության մեջ արյան 

հայտնաբերմամբ (բենզիդինային կամ գվայակային փորձ): 
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Նկ. Խոցային արյունահուսություն 

Ստամոքս-աղիքային արյունահոսությունների պատճառը առավել հաճախ կարող են լինել 

ստամոքսի կամ 12 մատնյա աղու խոցերը, ստրես խոցերը, լորձաթաղանթի սուր էրոզիաները (էրոզիվ 

գաստրիտ): Հազվադեպ արյունահոսությունները հանդիպում են Մելորի-Վեյսի համախտանիշի 

(ստամոքսի լորձաթաղանթի երկայնակի ճաքերի) ժամանակ, կերարկրափողի վարիկոզ լայնացած 

երակներից, ստամոքսի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների անոթներից, ստամոքսի և 12 

մատնյա աղու դիվերտիկուլներից, ստոծանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքների ժամանակ: 

Արյունահոսության ժամանակ հիվանդի օրգանիզմի ռեակցիան կախված է կորցրած արյան 

ծավալից և արագությունից, հեղուկի և էլեկտրոլիտների կորստի աստիճանից, հիվանդի տարիքից, 

ուղեկցող հիվանդություններից (հատկապես սիրտ-անոթային համակարգի): 

Կլինիկան և ախտորոշումը: Սուր զանգվածային արյան կորստի ժամանակ հիվանդը վախեցած է, 

անհանգիստ, զգում է կտրուկ թուլություն, գլխապտույտ,  ծարավի զգացողություն, բերանի 

լորձաթաղանթի չորություն,  երբեմն կարող է լինել նաև ուշագնացություն: Մաշկային ծածկույթները 

գունատ են, խոնավ, պատված սառը քրտինքով, պուլսը հաճախացած է, զարկերակային ճնշումը՝ 

իջած, կարող է ունենալ սուրճի մրուրի տեսքով փսխում: Ավելի ուշ ի հայտ են գալիս արյունային 

փսխումը (հեմատեմեզիս) և մելենան (ձյութանման կղանք): Փսխման զանգվածի բնույթը (ալ կարմիր 

արյուն, մուգ-բալագույն մակարդուկներ կամ ստամոքսի պարունակություն «սուրճի մրուրի» տեսքով) 

կախված է աղաթթվի և հեմոգլոբինի փոխազդեցությունից առաջացող աղաթթվային հեմատինի 

քանակից: Արյունահոսությունից առաջ հաճախ  ցավը սաստկանում է, իսկ արյունահոսության 

սկսվելուն պես` պակասում կամ վերանում (Բերգմանի ախտանիշ): Այն պայմանավորված է արյան 

բուֆերային հատկությամբ: Արյունահոսության ծանրությունը կարելի գնահատել որոշելով, Ալհովերի 

շոկային ինդեքսը (ՇԻ), ըստ որի սրտի զարկերի հաճախությունը բաժանում են սիստոլիկ ճնշմանը: 

Նորմայում այն հավասար է 0.5-ի, շոկի ժամանակ լինում է 1.0 և ավել: 

Հեմոգլոբինի, հեմատոկրիտի, կենտրոնական երակային ճնշման (ԿԵՃ), շրջանառող արյան 

ծավալի (ՇԱԾ), դիուրեզի, շոկային ինդեքսի ցուցանիշները հնարավորություն են տալիս հստակ 

գնահատել արյունահոսության ծանրությունը և բուժման արդյունավետությունը:   

Հաշվի առնելով վերը թվարկված ցուցանիշները՝ արյունահոսությունը բաժանվում է 4 

աստիճանի՝ 

I աստիճան - Շրջանառող արյան ծավալի կորուստը կազմում է մինչև 5%, հեմոդինամիկայի 

խանգարումներ չկան, բնորոշ է թաքնված արյունահոսությանը: 

II աստիճան -  Շրջանառող արյան ծավալի կորուստը կազմում է մինչև 10-15%, (մինչև 500մլ 
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արյան կորուստ), շոկային ինդեքսը փոքր է 1-ից, սովորաբար չի ուղեկցվում սիրտ-անոթային 

համակարգի նկատելի ռեակցիայով, հմոգլոբինի քնանակը նվազած է (80 - 90գ/լ): 

III աստիճան - Շրջանառող արյան ծավալի կորուստը կազմում է մինչև 25-30%, շոկային ինդեքսը 

1-ից ավել է, սիստոլիկ ճնշումը  մինչև 80 մմ ս.ս. է, դիաստոլիկը` մինչև 45-40մմ ս.ս.,  հեմոգլոբինի 

պարունակությունը մոտ 60գ/լ է: 

IV աստիճան -  Շրջանառող արյան ծավալի կորուստը կազմում է 30%-ից ավել, շոկային ինդեքսը 

1.5 և ավել է, սիստոլիկ ճնշումը 80մմ ս.ս.-ից ցածր է, պուլսը` 120զ/ր-ից ավել, առկա է օլիգուրիա` 

դիուրեզը 40մլ/ժ-ից պակաս), զարգանում է պոլիօրգանային անբավարարություն: 

 Հետազատությունները: Արյունահոսության ախտորոշման առավել ինֆորմատիվ մեթոդը 

էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիան (ԷԳԴՍ) է: Համաձայն էնդոսկոպիկ հետազոտության 

արդյունքների տարբերում են խոցային արյունահոսության 3 տիպ (ըստ Ֆորրեստի),. 

I տիպ (Ֆորրեստ 1) - ակտիվ արյունահոսող խոց, 

II տիպ (Ֆորրեստ 2) - թարմ արյունահոսության դադարեցման նշաններ, նկատելի են խոցի 

հատակում թրոմբի ենթարկված անոթներ, խոցը ծածակող արյան մակարդուկ ստամոքսում կամ 

12մատնյա աղիքում արյան մնացորդներ, 

III տիպ (Ֆորրեստ 3) -  արյունահոսության տեսանելի նշանների բացակայություն: 

Ռետնգենաբանական հետազոտությունը խոցային արյունահոսությունների ախտորոշման 

համար քիչ ինֆորմատիվ է, այն դեր ունի ստամոքս-աղիքային արյունահոսությունը թոքային 

արյունահոսությունից տարբերակելու գործում: Թոքային արյունահոսությունը ի հայտ է գալիս հազի 

ժամանակ, ունի ալ կարմիր փրփրանման տեսք, սննդի մնացորդներ չի պարունակում, թոքերում 

հաճախ լսվում են տարբեր տրամաչափի թաց խզզոցներ, կրծքավանդակի ռենտգեն քննությամբ առկա 

են թոքային նկարի փոփոխություններ: 

Բուժումը: Բուժման մեթոդը ընտրելիս հաշվի է առնվում էնդոսկոպիայի տվյալները 

(արյունահոսության տիպը ըստ Ֆորրեստի), արյուահոսության ինտենսիվությունը, նրա 

երկարատևությունը, ռեցիդիվները, հիվանդի ընդհանուր վիճակը, ուղեկցող հիվանդությունները, 

տարիքը և այլն: 

Կոնսերվատիվ միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն շոկի կանխարգելմանը և բուժմանը, 

աղաթթվի և պեպսինի արտադրության ընկճմանը, արյան մակարդելիության բարձրացմանը: 

Էնդոսկոպիայի ժամանակ արյունահոսությունը հնարավոր է դադարեցնել հարխոցային շրջանում  

հեմոստատիկներ (հեղուկ ֆիբրինոգեն, դիցինոն և այլն) ներարկելով,  արյունահոսող անոթը 

կոագուլյացիայի (դիաթերմոկոագուլյացիա, լազերային ֆոտո կոագուլյացիա) ենթարկելով: Հաճախ 

(մոտ 90% դեպքերում) սուր արյունահոսությունները հնարավոր է դադարեցնել կոնսերվատիվ 

միջոցառումներով: 

Արյունահոսող խոցի վիրահատական բուժումը: Անհետաձգելի վիրահատություն ցուցված է 

ակտիվ արյունահոսությամբ հիվանդներին (Ֆորրեստ 1), երբ հնարավոր չի արյունահոսությունը 

դադարեցնել էնդոսկոպիկ կամ այլ կոնսերվատիվ եղանակներով: Հեմոռագիկ շոկի և շարունակվող 

արյունահոսության ժամանակ վիրահատությունը կատարում են զանգվածային արյան 

փոխներարկման , պլազմայի փոխարինիչների և այլ հակաշոկային միջոցառումների հետ միասին: 

Շտապ վիրահատությունը ցուցված է  այն հիվանդներին, որոնց մոտ կոնսերվատիվ միջոցառումերն 

ու արյան փոխներարկումը (մինչև 1500մլ 24 ժամվա ընփացքում) հնարավորություն չեն տվել 

կարգավորելու հիվանդի վիճակը: Արյունահոսության դադարեցումից հետո (Ֆորրեստ 2, 3) 

վիրահատությունը ցուցված է  երկարատև խոցային անամնեզով, ռեցիդիվող արյունահոսությամբ, 
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կալյոզ և ստենոզացվող խոցով հիվանդներին, երբ հիվանդի տարիքը գերազանցում է 50 տարին: 

Արյունահոսության ժամանակ վիրահատության առաջնահերթ խնդիրն է դադարեցնելու 

արյունահոսությունը, փրկել հիվանդի կյանքը, ապա, հնարավորության ու ցուցումների  առկայության 

դեպքում, նոր  պաթոգենետիկ բուժում կազմակերպել:  

Այդ պատճառով ստամոքսի կամ 12մատնյա աղու առաջային պատի խոցի ժամանակ կատարվում 

է խոցի հեռացում, ապա՝ գաստրո- կամ դուոդենոպլաստիկա, իսկ պիլորիկ շրջանի խոցերի դեպքում՝ 

պիլորոպլաստիկա: Հետին պատի արյունահոսող խոցի ժամանակ կատարվում է գաստրո- կամ 

դուոդենոտոմիա, խոցի կարում, այնուհետև՝ գաստրո կամ դուոդենոպլաստիկա, իսկ պիլորիկ շրջանի 

խոցերի դեպքում՝ պիլորոպլաստիկա: Եթե հիվանդի վիճակը թույլ է տալիս՝ երկու դեպքում էլ 

վիրահատությունը պետք է ավարտել  ցողունային վագոտոմիայով: 

I և II աստիճանի արյունահոսությունների ժամանակ, եթե չկա ուղեկցող հիվանդություն կամ 

հիվանդի վիճակը ծանրացնող այլ հանգամանք, ցուցված է կատարել ստամոքսի մասնահատում: 

Արյունահոսության հակում ունեցող խոցերի դեպքում, եթե կոնսերվատիվ թերապիան եղել է 

արդյունավետ, ապա հիվանդին վիրահատում են պլանային կարգով՝ նախավիրահատական 

պատրաստությունից հետո, որն իրականացվում է 2-4 շաբաթվա ընթացքում:  

Մելորի-Վեյս համախտանիշի ժամանակ կիրառում են տամպոնադա Բլեկմորի զոնդով: 

Անարդյունավետության դեպքում կատարվում է վիրահատություն` գաստրոտոմիա, լորձաթաղանթի 

ճաքերի կարում: 

Բլեկմորի զոնդով տամպոնադան կիրառվում է նաև կերակրափողի վարիկոզ երակներից 

արյունահոսության ժամանակ: 

Խոցի պերֆորացիա (թափածակում): Խոցի թափածակումը ստամոքսի կամ 12մ.աղու պատի 

միջանցիկ դեֆեկտի առաջացումն է, երբ պարունակությունը դուրս է գալիս օրգանի սահմաններից 

դուրս: Տարբերում են`  

 խոցի թափածակում  ազատ որովայնի խոռոչ (92 – 95 %) 

 քողարկված թափածակում (5 – 8 %) 

 ատիպիկ թափածակում (0.3 – 1.0 %) 

Խոցի թափածակում ազատ որովայնի խոռոչ:  Ստամոքսի կամ 12 մատնյա աղիքի առաջային 

պատի խոցերի թափածակման ժամանակ պարունակությունը լցվում է ազատ որովայնի խոռոչ՝ սկիզբ 

դնելով պերիտոնիտի զարգացման: 

Կլինիկական պատկերը և ախտորոշումը: Բնորոշ է Մոնդորի եռյակը՝ դաշույնանման 

հանկարծակի սուր ցավ, տախտականման որովայն, խոցային անամնեզ: Թափածակման կլինիկանան 

ընթացքը պայմանականորեն բաժանում են 3 շրջանի`  

առաջին - հանկարծակի սուր ցավերի, շոկի կամ ռեակտիվ շրջան,  

երկրորդ - կեղծ լավացման շրջան,  

երրորդ -  տարածուն պերիտոնիտի շրջան: 

Առաջին շրջանը տևում է 6-8 ժամ (կախված ձևավորված անցքի մեծությունից, դեպի որովայն 

անցած ստամոքսի պարունակության քանակից և որակից): Թափածակման ժամանակ էպիգաստրալ 

շրջանում հանկարծակի ի հայտ է գալիս կտրուկ, դանակի հարված հիշեցնող մշտական ցավ: 

Ստամոքսի պարունակության մեխանիկական, քիմիական և բակտերիալ գործոններով 

պայմանավորված՝ մեծածավալ ռեցեպտոր դաշտի գրգռումը կարող է բերել  շոկի:  

Այս  փուլում հիվանդի դիրքը հարկադրական է՝ մեջքին, կամ աջ կողքին պառկած՝  արմունկ-

ծնկային դիրք ընդունած: Աննշան շարժումը ուժեղացնում է որովայնի ցավերը: Դիմագծերը սրված են, 
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ակնագնդերը՝ ներս ընկած (facies Hipocratika), արտահայտում է վախ: Լեզուն չոր է, փառակալած, 

մարմինը պատված է սառը քրտինքով: Շնչառությունը կրծքային է, մակերեսային, հաճախացած: 

Որովայնը տախտականման լարված է, նավակաձև ներս ընկած, արտահայտված մկանային 

լարվածության հաշվին: Որորվայնամզի գրգռման նշանները դրական են: Որովայնի խոռոչում, 

ստոծանու գմբեթի տակ ազատ գազի առկայությունը համարվում է բնութագրական նշան: Լյարդի 

շրջանում պերկուտոր բթության փոխարեն հայտմաբերվում է տիմպանիկ հնչյուն (“լյարդային 

բթության” վերացում` Սպիժարնիի դրական ախտանիշ): Պուլսը, կապված թափառող նյարդի 

գրգռման հետ, կարող է դանդաղացած լինել: Այս փուլին բնորոշ չէ փսխումը: 

Երկրորդ կամ կեղծ լավացման շրջան - սկսվում է հիվանդության սկզբից մոտ 8- 10 ժամ հետո, 

տևում է կարճ, պայմանավորված է նյարդային ռեցեպտորների հյուծմամբ: Այս փուլում խիստ 

արտահայտված ախտանիշները հարթվում են, հիվանդի ինքնազգացողությունը լավանում է, 

որովայնի ցավերը համեմատաբար մեղմանում են, սակայն որովայնի լարվածությունը պահպանվում 

է: 

Երրորդ շրջան` տարածուն պերիտոնիտի շրջան, սկսվում է 12 ժամ հետո: Ջրազրկման և 

ինտոքսիկացիայի հետևանքով հվանդի վիճակը գնալով ծանրարնում է` դիամգծերը սրված են, 

աչքերը կորցնում են իրենց փայլը, դառնալով սմքած: Լեզուն չոր  է, փառակալած: Շնչառությունը 

կրծքային է, հաճախացած, մակերեսային: Որովայնը փքված է (աղիների պարեզի կամ ավելի 

կոնկրետ պարալիտիկ անանցանելիության հետևանքով), լարված, ցավոտ, որովայնամզի գրգռման 

ախտանիշները դրական են ամբողջ որովայնով մեկ, պերկուտոր լսվում է տիմպանիկ հնչյուն, 

աուսկուլտատիվ՝ պերիստալտիկա չի լսվում: Պուլսը 110-120 զ/ր, թույլ լեցունությամբ, զարկերակային 

ճնշումը իջած է:  

Փոքր կոնքում մեծաքանակ էքսուդատի կուտակումը հնարավոր է հայտնաբերել ուղիղ աղու 

մատնային զննմամբ (աղիքի առաջային պատի ցավոտություն և կախվածություն), հեշտոցի 

մատնային զննմամբ (հեշտոցի կապանների հաստացում և ցավոտություն): 

Լաբորատոր հետազոտություններով առկա է լեյկոցիտոզ՝ լեյկոցիտար բանաձևի ձախ թեքումով, 

ջրազրկման հետևանքով հեմատոկրիտի ցուցանիշի բարձրացում: Բիոքիմիական 

հետազոտություններով հայտնաբերվում է ջրաաղային  և թթվահիմնային վիճակների խանգարում, 

միզանյութի և կրեատինինի բարձրացում: 

Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է ազատ գազ որովայնում (75-80% դեպքերում), ստոծանու 

բարձր դիրք և էքսկուրսիայի սահմանափակում, ավելի ուշ՝ աղիների պնևմատոզ, որը վկայում է 

պարալիտիկ անանցանելիության մասին: ՈՒլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ նկատվում է 

ազատ հեղուկ որովայնի խոռոչում: 
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Նկ. Ազատ գազ որովայնի խոռոչում 

Քողարկված թափածակման ժամանակ թափածակված անցքը ծածկվում է հարևան օրգանով (մեծ 

ճարպոն, լյարդ, ենթաստամոքսային գեղձ, մեզոկոլոն և այլն): Կլինիկորեն սկիզբը նման է նախորդի 

առաջին փուլին: Կախված անցքի մեծությունից, փակվելու արագությունից, ստամոքսից դուրս եկած 

պարունակության քանակից և որակից, ինչպես նաև ադեկվատ կոնսերվատիվ թերապիայից՝ 

կլինիկան կարող է կամ աստիճանաբար մարել, կամ ձևավորվում է  թարախակույտ, էպիգաստրալ 

շրջանի լոկալ ցավերով, բարձր ջերմությամբ, դողով, սարսուռով: 

Ատիպիկ թափածակում - Ստամոքսի հետին պատի խոցի թափածակումն է  ճարպոնային ծոց, 

կամ 12մ. աղու հետին պատի խոցի թափածակումն է հետորովայնամզային տարածություն:  Երկու 

դեպքում էլ ցավը էպիգաստրալ շրջանում լինում է ոչ այդքան արտահայտված, ինչպես ազատ 

որովայնի խոռոչ խոցի թափածակվելու ժամանակ: Հիվանդի օբյեկտիվ հետազոտման ժամանակ 

էպիգաստրալ շրջանում հայտնաբերվում է ցավոտություն, որովայնի առաջային պատի մկանային 

լարվածություն, «լյարդային բթությունը» պահպանված է: Ճարպոնային ծոցում կամ 

հետորովայնամզային տարածությունում ձևավորվում է թարախակույտ՝ համապատասխան 

կլինիկայով: Ճարպոնային ծոցից պարունակությունը Վինսլովի բացվածքով կարող է դուրս գալ 

ազատ որովայնի խոռոչ և պատճառ դառնալ  պերիտոնիտի:  

Տարբերակիչ ախտորոշում: Խոցի թափածակումը անհրաժեշտ է  տարբերակել որովայնի խոռոչի 

սուր վիրաբուժական հիվանդություններից (սուր խոլեցիստիտ, սուր պանկրեատիտ, սուր 

ապենդիցիտ), ինչպես նաև երիկամային խիթից, սրտամկանի ինֆարկտից, բազալ պնևմոնիայից, 

պլևրիտից, սպոնտան պնևմոթորաքսից և այլն: 

 Սուր խոլեցիստիտ - ցավերը սկսվում են ճարպոտ, տապակած սննդի ընդունումից հետո, 

տեղակայվում են աջ թուլակողում, ճառագայթվում են դեպի աջ թիակ, աջ ուսային շրջան: Ցավն 

ուղեկցվում է բազմանվագ փսխումով, որը հանգստություն չի բերում: Երբեմն հնարավոր է շոշափել 

մեծացած ցավոտ լեղապարկը, Օրթների, Մերֆիի, Մյուսիի ախտանիշները դրական են: ՈՒՁՀ-ի 

ժամանակ հայտնաբերվում են լեղապարկում քարեր, նրա պատերի հաստացում: 

Սուր պանկրեատիտը սկսվում է որովայնի վերին հատվածի սուր մշտական ցավերով, որոնք 

ընդունում են գոտևորող բնույթ: Ցավերը հաճախ սկսվում են ալկոհոլի ընդունումից հետո: Որովայնը 

փքված է, բայց լարված չէ, առկա է ցավոտություն ենթաստամոքսային գեղձի պրոյեկցիայով: Մեյո 

Ռոբսոնի, Գրեյ Տերների, Կուլենի, Կերտեի, Վոսկրեսենսկու ախտանիշները լինում են դրական: 

Սուր ապենդիցիտի սկիզբը, երբ ցավերը սկսվում են էպիգաստրալ, ապա տեղակայվում աջ 

զստային շրջանում (Կոխեր-Վոլկովիչի սիմպտոմ) նման են թափածակված խոցին միայն  մեկ 

դեպքում, երբ ստամոքսի պարունակությունը աջ կողմնային ակոսով իջնում է դեպի աջ զստափոս:  

Երիկամային խիթը բնութագրվում է հանկարծակի սուր ցավերի առաջացմամբ աջ կամ ձախ 

գոտկային շրջաններում, որոնք ճառագայթվում են դեպի աճուկային շրջան, սեռական օրգաններ, 

ուղեկցվելով դիզուրիկ երևույթներով: Որովայնը քիչ փքված է և լարված, «լյարդային բթությունը» 

պահպանված է: ՈՒՁՀ-ի ժամանակ երիկամների բաժակ-ավազանային համակարգը լայնացած է, 

հնարավոր է քարի հայտնաբերում: 

Բուժումը: Խոցի թափածակումը ազատ որովայնի խոռոչ բացարձակ ցուցում է անհետաձգելի 

վիրահատության համար: Կախված հիվանդի վիճակի ծանրությունից, տարիքից, ուղեկցող 

հիվանդությունից, պերիտոնիտի զարգացման շրջանից, խոցային անամնեզի վաղեմությունից և 

վիրահատության համար հնարավոր պայմաններից կիրառվում է`   

 խոցի տամպոնադա ճարպոնի եզրով (Օպել-Պոլիկարպովի եղանակ);  
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 խոցի կարում (Նեյմարկի եղանակ);  

 խոցի հատում, հեռացում, պիլորոպլաստիկա (Ջադի եղանակ)` զուգակցված վագոտոմիայի 

հետ,  

 ստամոքսի խնայողական մասնահատում (անտրումէկտոմիա) զուգակցված ցողունային 

վագոտոմիայի հետ,  

 ստամոքսի մասնահատում: 

Թափածակված խոցի ժամանակ կոնսերվատիվ բուժումը (ըստ Թեյլորի) իրականացնում են 

ծայրահեղ դեպքերում, երբ չկան պայմաններ վիրահատության համար: Դրվում է նազոգաստրալ զոնդ 

և ամեն 15-30 րոպեն մեկ կատարվում ստամոքսի պարունակության ասպիրացիա, որին զուգահեռ 

տարվում է դեզինտոքսիկացիոն, հակաբակտերիալ, հակախոցային բուժում: 

Պիլորոդուոդենալ ստենոզ:  Պատճառը հաճախ 12 մատնյա աղու, երբեմն էլ` պրեպիլորիկ և 

պիլորիկ խողովակի խոցերի սպիական փոփոխություններն են: Նեղացման աստիճանը որոշվում է 

ռենտգենաբանորեն: Ի պատասխան ստամոքսից էվակուացիայի դժվարացման՝ սկզբնական 

շրջանում ստանոքսի մկանային շերտը ենթարկվում է հիպերտրոֆիայի, ապա՝ հյուծման, որն էլ 

բերում է մկանների կծկողականության թուլացման: Զարգանում է ստամոքսի լայնացում 

(գաստրէկտազիա): 

 
Նկ. Ստամոքսաելքի ստենոզ 

Կլինիկան և ախտորոշումը: Տարբերում են ստենոզի 3 փուլ` 

 I   կամ կոմպենսացիայի փուլ,  

 II կամ սուբկոմպենսացիայի փուլ,  

 III կամ դեկոմպենսացիայի փուլ; 

Կոմպենսացիայի փուլը չունի արտահայտված կլինիկական նշաններ: Խոցային հիվանդության 

ընդհանուր ախտանիշների ֆոնի վրա՝ հիվանդները նշում են շարունակական ցավեր էպիգաստրալ 

շրջանում սննդի ընդունումից հետո, ծանրության և լցվածության զգացում, այրոց, գղտոց: 

Պարբերաբար լինում է փսխում, ստամոքսի պարունակության զգալի քանակությամբ, որը հիվանդին 

հանգստություն է բերում: Ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ տամոքսից բարիումի սուլֆատի 

լրիվ էվակուացիան դանդաղած է միչև 6-12 ժամ,  ստամոքսը քիչ լայնացած է, նրա պերիստալտիկան՝ 

արագացած:  

Սուբկոմպենսացիայի փուլում էպիգաստրալ շրջանում ծանրության և վքնածության 

զգացողությունը ուժեղանում է, ի հայտ է գալիս նեխած ձվի հոտով գղտոց: Հաճախ անհանգստացնում 

են նոպայաձև ցավերը, կապված ստամոքսի պերիստալտիկայի ակտիվացման հետ: Գրեթե ամեն օր 

հիվանդն ունենում է առատ փսխում, որը հանգստություն է բերում: Հաճախ հիվանդն ինքն է այն 
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առաջացնում: Փսխման զանգվածները պարունակում են չմարսված սնննդի մնացորդներ: 

Սուբկոմպենսացիայի փուլին բնութագրական է մարմնի զանգվածի նվազումը: Նիհար 

հիվանդների որովայնի զննման ժամանակ նկատելի է ստամոքսի ալիքանման պերիստալտիկան, 

“ծփանքի” ախտանիշը դրական է:  

Ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ անգամ քաղցած ժամանակ ստամոքսը պարունակում է 

հեղուկ, լայնացած է, բարիումի սուլֆատի լրիվ էվակուացիան կատարվում է 12-24 ժամվա 

ընթացքում:  

Դեկոմպենսացիայի շրջանում աճում են գաստրոստազը, ստամոքսի ատոնիան: Ստամոքսի 

գերլայնացումը բերում է նրա պատի հյուծման, մոտոր-էվակուատոր ֆունկցիայի կայուն 

խանգարման: Հիվանդի վիճակը նկատելի վատանում է: Նկատվում է բազմանվագ փսխում: 

Էպիգաստրալ շրջանում վքնածությունը դառնում է անտանելի, որը հիվանդին ստիպում է 

առաջացնել արհեստական փսխում: Փսխման զանգվածները (մի քանի լիտր) պարունակում են 

գարշահոտ, մի քանի օրվա սննդի քայքայվող մնացորդներ: Դեկոմպենսացված ստենոզով 

հիվանդները սովորաբար հյուծված են, ջրազրկված, ադինամիկ, նրանց անհանգստացնում է ծարավի 

զգացումը: Նկատվում է դիուրեզի նվազում: Մաշկը չոր է, տուրգորը՝ իջած: Լեզուն և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթը չոր են: Այս շրջանում ստամոքսը խիստ լայնացած է, իջած, քաղցած ժամանակ 

նրանում առկա է մեծ քանակությամբ պարունակություն: Պերիստալտիկան խիստ թուլացած է:  

Ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ ստամոքսից բարիումի սուլֆատի լրիվ էվակուացիան 

դանդաղած է և կազմում է 24 ժամից ավել: 

Ստամոքսաելքի  նեղացման մասին կարելի է դատել նաև էնդոսկոպիկ հետազոտությամբ: 

I շրջանում նկատվում է պիլորոդուոդենալ գոտու նեղացում՝ խոցասպիական ձևափոխմամբ 

մինչև 0.5-1սմ: 

II շրջանում ստամոքսը լայնացած է, պիլորոդուոդենալ գոտին նեղացած է 0.3-0.5սմ-ով, ի հաշիվ 

կտրուկ սպիական ձևափոխման: Պերիստալտիկ ակտիվությունը նվազած է: 

III շրջանում ստամոքսը հասնում է մեծ չափերի, առաջանում է լորձաթաղանթի ատրոֆիա: 

Պիլորոդուոդենալ ստենոզով հիվանդների մոտ հաճախակի փսխումները, որի ժամանակ  

ստամոքսահյութի հետ հեռանում են մեծ քանակությամբ էլեկտրոլիտներ՝ H+, K+, Na+, Cl-, սպիտակուց,  

ոչ նորմալ սնվելը բերում են ջրազրկման, պրոգրեսիվող հյուծման, էլեկտրոլիտային, թթվահիմնային 

հաշվեկշռի  և մետաբոլիկ խանգարումների: 

Ջրաէլեկտրոլիտային խանգարումները կարող են առաջացնել գլխապտույտ,  ուշագնացություն` 

հորիզոնականից ուղղահայց դիրքի կտրուկ անցնելուց, հաճախասրտություն, զարկերակային ճնշման 

իջեցում, մաշկային ծածկույթների գունատություն, դիուրեզի նվազում: Հիպոկալիեմիան (K+-ի 

կոնցենտրացիան ցածր է 3.5մմոլ/լ-ից) կլինիկորեն արտահայտվում է մկանային թուլությամբ: 

Պլազմայում K+-ի մակարդակի իջեցումը մինչև 1.5մմոլ/լ կարող է բերել ստոծանու և միջկողային 

մկանների պարալիչի, շնչառության և սրտի գործունեության կանգի: Հիպոկալիեմիայի ժամանակ 

դիտվում է զարկերակային ճնշման անկում (գերազանցապես դիաստոլիկ), սրտի կծկումների ռիթմի 

խանգարում, սրտի սահմանների մեծացում, սրտագագաթում սիստոլիկ աղմուկի առկայություն: 

Հնարավոր է սիստոլայի փուլում սրտի կանգ: ԷՍԳ-ի վրա հայտնաբերվում են Q-T ինտերվալի 

երկարում, T ատամիկի ամպլիտուդի իջեցում և կարճացում, U ատամիկի առաջացում: 

Հիպոկալիէմիայի ֆոնի վրա կարող է ի հայտ գալ դինամիկ աղիքային անանցանելիություն: 

Օրգանիզմի ջրազրկման հետևանքով պակասում է երիկամների ֆիլտրացիան և դիուրեզը, 

առաջանում է ազոտէմիա: Կապված երիկամային անբավարարության հետ օրգանիզմից չեն 
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հեռացվում նյութափոխանակության “թթու”  արգասիքները: Իջնում է արյան pH-ը: Արյան մեջ 

էլեկտրոլիտների քանակի փոփոխությունը ազդում է նյարդամկանային գրգռականության վրա: Ծանր 

դեպքերում հիպոկալցիէմիայի ֆոնի վրա զարգանում է ստամոքսային տետանիա` ընդհանուր դող, 

տրիզմ, “մանկաբարձի ձեռք” (Տրուսսոյի ախտանիշ), դեմքի մկանների կծկանքախաղ (Խվոստեկի 

ախտանիշ), դիմային նյարդի պրոյեկցիայով ծակծկոցներ: Էլեկտրոլիտային, թթվահիմնային 

դիսբալանսը, մետաբոլիկ խանգարումները և նրանց ոչ ադեկվատ ու ժամանակին կոռեկցիան կարող 

են հիվանդին մահվան հասցնել: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը: Խոցային ծագման պիլորոդուոդենալ ստենոզը հարկավոր է 

տարբերակել այն ստենոզներից, որոնք պայմանավորված են ստամոքսաելքի ուռուցքներով: 

Էնդոսկոպիկ (ներառյալ բիոպսիան) և ռենտգենաբանական հետազոտությունները հնարավորություն 

են տալիս ճշտելու ախտորոշումը: 

Բուժումը վիրահատական է՝ էլեկտրոլիտային, թթվահիմնային դիսբալանսը, մետաբոլիկ 

խանգարումները շտկելուց հետո: Խոցային հիվանդության սրացման նշաններուվ հիվանդներին 

կոմպենսացված և սուբկոմպենսացված ստենոզի ժամանակ անց են կացնում կոնսերվատիվ բուժում 

2-3 շաբաթ տևողությամբ, որի արդյունքում անհետանում են կոճղեզի և 12 մատնյա աղու 

սկզբնամասի լորձաթաղանթի այտուցը, իջնում է հարխոցային ինֆիլտրատը, լավանում է կոճղեզի 

անցանելիությունը: Միևնույն ժամանակ կարգավորվում են ջրաաղային և սպիտակուցային 

խանգարումները: 

Կոմպենսացված ստենոզի ժամանակ պիլորոդուոդենալ գոտու բավարար անցանելիության 

դեպքում հնարավոր է կատարել սելեկտիվ պրոքսիմալ վագոտոմիա: Եթե վիրահատության 

ժամանակ հնարավոր չէ անցկացնել ստամոքսային հաստ զոնդ, ապա վագոտոմիային ավելացնում են 

դուոդենոպլաստիկա կամ պիլորոպլաստիկա: 

Սուբկոմպենսացված ստենոզի ժամանակ, երբ պահպանված է ստամոքսի մկանների կծկողական 

հնարավորությունը, ցուցված է վագոտոմիա՝ ստամոքսը դրենավորող վիրահատության հետ միասին: 

Ստամոքսի մասնահատում ցուցված է դեկոմպենսացված ստենոզների ժամանակ:  

 

 

ԽՈՑԻ ՊԵՆԵՏՐԱՑԻԱ 

Հարխոցային շրջանի բորբոքային պրոցեսների ներաճելը հարակից օրգան կոչվում է 

պենետրացիա: Առավել հաճախ խոցի պենետրացիան լինում է դեպի հեպատոդուոդենալ կապան, 

փոքր ճարպոն, ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկ և այլն: 

 
Նկ. Խոցի պենետրացիա 
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Կլինիկական պատկերը  և ախտորոշումը: Ցավերը պենետրացված խոցի ժամանակ կրում են 

մշտական բնույթ, ինտենսիվ են, կորցնում են ռիթմիկությունը, սեզոնայնությունը, կանոնավոր կապը 

սննդի ընդունման հետ, չեն մեղմանում անտացիդների ընդունումից: Ձեռք են բերում ճառագայթող 

բնույթ՝ դեպի ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկ պենետրացիայի ժամանակ ցավը ճառագայթվում է 

դեպի ողնաշար,  հեպատոդուոդենալ կապան խոցի պենետրացիայի դեպքում՝ աջ ուսահոդ, այս 

դեպքում, եթե բորբոքային պրոցեսի մեջ ընդգրկվի ընդհանուր լեղածորանը, կզարգանա նաև 

մեխանիկական դեղնուկ: Ստամոքսի մարմնի պենետրացվող խոցի համար բնութագրական են 

ճառագայթվող ցավերը դեպի կրծքավանդակի ձախ կես, սրտի շրջան: 

 Պենետրացիայի ժամանակ ուժեղանում են սրտխառնոցն ու փսխումը: Գերակշռում են 

բորբոքման նշանները, որոնց մասին վկայում է  սուբֆեբրիլ ջերմությունը, լեյկոցիտոզը, ԷՆԱ-ի 

բարձրացումը:  

Էնդոսկոպիկ հետազոտությամբ հայտնաբերվում է խորը, թմբիկավոր եզրերով խրոնիկ խոց: 

Ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ հայտնաբերվում է խորը նիշա, որի սահմանները դուրս են 

գալիս պատի սահմաններից: Ուռուցքից դիֆերենցելու համար կատարվում է  եզրերի բիոպսիա: 

Բուժումը: Պենետրացվող խոցերի ժամանակ կոնսերվատիվ հակախոցային բուժումը 

անարդյունավետ է, ցուցված է վիրահատական բուժում: Կատարվում է ստամոքսի մասնահատում: 

Մալիգնիզացիա: Հաճախ մալիգնիզացիայի ենթարկվում են ստամոքսի հատկապես մեծ 

կորության խոցերը: Ենթադրվում է, որ կազմափոխումը սկսվում է  խոցին հարակից ատրոֆիկ 

գաստրիտի ֆոնի վրա: Այն կարող է առաջանալ խոցի որևիցե եզրից, նրա հատակից կամ առողջացած 

խոցի սպիական հյուսվածքից:  

Տարբերակման գործում կարևոր դեր ունեն գաստրոբիոպոպսիայի տվյալները` բիոպտատների 

բջջաբանական և հյուսվածաբանական հետազոտությունները: Սակայն մորֆոլոգիական 

հետազոտության արդյունքները կարող են լինել կեղծ բացասական՝ ոչ ադեկվատ բիոպսիայի 

դեպքում: Խոցի մալիգնիզացիան կարող է տեղի ունենալ խոցային անամնեզի տարբեր 

ժամանակահատվածներում, ցանկացած տարիքում, հաճախ՝ երկարատև անամնեզով տարեց 

հիվանդների մոտ: 

Ստամոքսի խոցի մալիգնիզացիայի կլինիկական դրսևորումները գործնականում վկայում են 

ձևավորված քաղցկեղի, այլ ոչ թե նրա զարգացման վաղ շրջանի մասին: Ստամոքսի խոցի 

մալիգնիզացիայի ախտանիշներն են` ստամոքսի խոցային հիվանդության ընթացքի փոփոխությունը 

(պերիոդիկության, ցիկլայնության վերացում, ռեմիսիայի շրջանների կրճատում), ցավերի բնույթի 

փոփոխությունը (մշտական են, համեմատաբար՝ մեղմ, կապված չէ սննդի ընդունման հետ), 

ախորժակի վատացումը, ստամոքսահյութի թթվայնության իջեցում, պրոգրեսիվող նիհարում, 

անկառավարելի թուլություն, հիպոքրոմ անէմիան, կղանքում մշտական քողարկված արյան 

առկայությունը: 

Նիշայի (խորշի) վերացումը, որը նկատվում է ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ, 

կարող է պայմանավորված լինել ուռուցքի աճով, այլ ոչ թե խոցի լավացմամբ: 

Խոցերը, որոնց տրամագիծը 2.5 սմ-ից ավել է և տեղակայված են պրեպիլորիկ հատվածում, թույլ 

են տալիս մտածել նրանց մալիգնիզացվելու մասին: Խոցի մալիգնիզացիայի ռենգենաբանական 

նշաններն են` մեծ նիշան (2սմ-ից ավել), շրջակա խորը և լայն ինֆիլտրացիայով (ներմղված նիշայի 

ախտանիշ), նիշայի շրջակա լորձաթաղանթի ռելիեֆի հարթեցումը, մկանային պատի 

կծկողականության թուլացումը: Դինամիկայում խոցային նիշայի մեծացմանը զուգընթաց՝ նվազում են 

խոցին բնորոշ ցավերը: 
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Խոցի մալիգնիզացիան համարվում է բացարձակ ցուցում վիրահատության համար, որն 

իրականացվում է օնկոլոգիական ռադիկալիզմի բոլոր սկզբունքներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԹԵՄԱ № 10. ՎԻՐԱՀԱՏՎԱԾ ՍՏԱՄՈՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 

 

Ստամոքսը վիրահատված հիվանդներից գրեթե ամեն չորրորդի մոտ տարբեր 

ժամանակահատվածում զարգանում են այս կամ այն տեսակի և արտահայտության մարսողության 

խանգարումներ, որոնք էապես վատացնում են հիվանդի կյանքի որակը, իջեցնում  

աշխատունակությունը, հաճախ` բերում հաշմանդամության:  

Ստամոքսի մասնահատումից (պոստռեզեկցիոն սինդրոմ), ինչպես նաև վագոտոմիայից 

(պոստվագոտոմիկ սինդրոմ) հետո ի հայտ եկող ախտաբանական փոփոխությունները դասակարգվել 

են շատ հեղինակների կողմից:  
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Նկ. Վիրահատված ստամոքսի հիվանդությունները 

Վ.Ս. Մայատը և Յու.Մ. Պանցիրևը ըստ ծագման համախտանիշները բաժանել են օրգանական և 

ֆունկցիոնալ խմբերի:  

I. Օրգանական խումբ` 

 Փոքր ստամոքսի համախտանիշ 

 Կրկնված (ռեցիդիվ կամ պեպտիկ) խոց կամ Վիրահատված ստամոքսի պեպտիկ 

հիվանդություն  

 Բերող գալարի համախտանիշ: 

 Տանող գալարի համախտանիշ 

 Ստամոքսի ծայրատի քաղցկեղ: 

 Ստամոքս-աղիքային, ստամոքս-լեղային, աղիճ աղի-հաստաղիքային խուղակներ: 

II.Ֆունկցիոնալ խումբ` 

 Դեմպինգ-համախտանիշ: 

ա) վաղ կամ հիպերգլիկեմիկ համախտանիշ  

բ) ուշ կամ հիպոգլիկէմիկ համախտանիշ: 

 Պոստգաստրոռեզեկցիոն անէմիա: 

 Պոստգաստրոռեզեկցիոն ասթէնիա: 

 Գաստրոստազ: 

 Լուծ: 

 Դիսֆագիա: 

 Ռեֆլյուքս գաստրիտ, էզոֆագիտ: 

 

Փոքր ստամոքսի համախտանիշ – Մասնահատումից հետո ստամոքսի տարողունակությունը 

կտրուկ նվազում է: Խանգարվում է նրա ռեզերվուար ֆունկցիան, փոքր ծավալով սնունդ ընդունելուց 

անգամ, ստամոքսի պատը լարվում է` դրդելով այնտեղ գտնվող բարոռեցեպտորները, որոնք այդ 

գրգիռները հասցնում են ուղեղի հագեցման կենտրոն` առաջ բերելով ախորժակի բացակայություն: 

Օրգանիզմը սովորաբար կոմպենսացնում է այս վիճակը, սակայն երբեմն հիվանդների մոտ 

պահպանվում է էպիգաստրալ շրջանում ծանրության զգացողությունը, վքնածությունը, 

դիսկոմֆորտը, գխտոցը, սրտխառնոցը, փսխումը: Հիվանդը աստիճանաբար նիհարում է: 

Բուժումը – Սնունդը պետք է լինի բարձր կալորիականության, սպիտակուցներով հարուստ, այն 

պետք է ընդունել փոքր ծավալով, հաճախակի:  
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 Եթե ստամոքսից էվակուացիան խանգարված է, ապա կատարվում է անաստոմոզի 

բուժավորում, անարդյունավետության դեպքում` վիրահատություն` պլաստիկա կամ ձևավորվում է 

ստամոքս աղիքային նոր անաստոմոզ: 

Ռեցիդիվ կամ պեպտիկ խոց: Խոցային հիվանդության կապակցությամբ ստամոքսի 

վիրահատությունից հետո (մասնահատում կամ վագոտոմիա) խոցը կրկնվում է աղաթթվի 

հիպերսեկրեցիայի չնվազելու պատճառով, որը կարող է լինել հետևյալ դեպքերում` 

1. ստամոքսի խնայողական մասնահատումից հետո – երբ աղաթթու և պեպսին արտադրող 

գեղձերի մի մասը չի հեռացվում և աղաթթվի հիպերսեկրեցիան էապես չի նվազեցնում:  

2. 12 մատնյա աղու ծայրատում ստամոքսի անտրալ հատվածի լորձաթաղանթ  (G – բջիջներ) 

թողնելու ժամնակ - երբ արյան մեջ բարձրանում է գաստրինի կոնցենտրացիան և ստամոքսի անգամ 

ադեկվատ մասնահատման ժամանակ աղաթթվի հիպերսեկրեցիան չի նվազում: 

3.  ստամոքս- աղիքային անաստոմոզի նեղ լինելու ժամանակ –  երբ վիրահատությունից հետո 

աղաթթվի սեկրեցիան ընկճվում է, սակայն քանի որ էվակուցիան ստամոքսից դժվարացած է, 

հետևաբար` միավոր ժամանակում, միավոր ծավալում H-պրոտոնների կոնցենտրացիան լինում է 

բարձր: 

4. Զոլինգեր –Էլիսոնի համախտանիշի ժամանակ - երբ առկա է ենթստամոքսային գեղձի 

գաստրինոմա, կամ ստամոքսաղիքային տրակտի պատում G –բջիջների կուտակում(ներ): Արյան մեջ 

բարձրանում է գաստրինի կոնցենտրացիան, որն էլ խթանում է աղաթթվի սեկրեցիան: 

5. հիպերպարաթիրեոզի ժամանակ – հարվահանագեղձի ադենոմայի ժամանակ ոսկրերից մեծ 

քանակությամբ կալցիումի իոններ են դուրս գալիս արյան մեջ, որոնք խթանում են ինչպես գաստրինի, 

այնպես էլ աղաթթվի սեկրեցիան: 

6. ոչ լրիվ վագոտոմիայի ժամանակ - կապված է ոչ լրիվ, կամ ոչ ադեկվատ վագոտոմիայի 

հետ, ինչպես նաև, եթե վագոտոմիան չի ուղեկցվել պիլորոպլաստիկայով և զարգացել է 

ստամոքսաելքի նեղացում:  

Կլինիկական պատկերը  և ախտորոշումը:  Ռեցիդիվ խոցի կլինիկական ընթացքը խիստ ագրեսիվ 

է, այն չունի խոցային հիվանդությանը բնորոշ սեզոնայնությունը, ռիթմիկությունը, կապը սննդի 

ընդունման հետ, հաճախ է բարդություններ տալիս: 

Ցավը լինում է ավելի ինտենսիվ, ավելի ուժգին, անընդհատ, տանջող բնույթի, դժվար է 

ենթարկվում դեղորայքային բուժմանը: Պեպտիկ խոցի ժամանակ ցավերի տեղակայումը ունի իր 

առանձնահատկությունը: Եթե 12 մատնյա աղու խոցին բնորոշ է ցավերի առկայություն էպիգաստրալ 

շրջանում , միջին գծից աջ, ապա պեպտիկ խոցի ժամանակ ցավը տեղակայված է ենթակողում, միջին 

գծից ձախ և ավելի մոտ պորտին, այսինքն համապատասխանում է ստամոքս-աղիքային 

անաստոմոզի պրոյեկցիային: Մեծ բորբոքային ինֆիլտրատի կամ որովայնի առաջային պատի խոցի 

պենետրացիայի դեպքում, երբեմն շոշափվում է պինդ, ցավոտ ուռուցքանման գոյացություն: Այն 

ճառագայթվում է, կախված պենետրացիայի ուղղությունից, դեպի մեջքը` ենթաստամոքսային գեղձի, 

դեպի աջ ուսահոդ` հեպատոդուոդենալ կապան պենետրացիայի ժամանակ և այլն:  

Հիվանդին հաճախ տանջում է էպիգաստրալ շրջանի այրոցի, վքնածության զգացողությունը, 

փսխումը: Արյունահոսությամբ բարդանալու դեպքում փսխման զանգվածները լինում են սուրճի 

նստվածքի տեսքով, կղանքը լինում է ձյութանման: Կլինիկան առավել ագրեսիվ է  ընթանում 

Զոլլինգեր-Էլլիսոնի համախտանիշի ժամանակ: Բնութագրական է պեպտիկ խոցի տեղակայումը: 

Դեպքերի մեծամասնության մոտ նրանք գտնվում են տանող գալարում կամ անաստոմոզի գոտում, 

հազվադեպ բերող գալարում: Վերջինս հաստատոււմ է այս խոցերի առաջացման գործում 
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թթվապեպտիկ գործոնի դերը, քանի որ քայքայիչ գործընթացի ենթարկվում է անաստոմոզի բարակ 

աղու հատվածը և հատկապես նրա տանող գալարը: 

Ախտորոշման համար կատարվում են լաբորատոր և գործրքային քննություններ: Որոշվում է 

ստամոքսահյութում ազատ աղաթթվի կոնցենտրացիան: Այդ նպատակով լայն կիրառում են զոնդային 

մեթոդները` ներստամոքսային ասպիրացիոն-տիտրացիոն pH մետրիան: Որի օգնությամբ հնարավոր 

է գնահատել բարձր թթվարտադրության վագուսային ծագումը: Այդ նպատակով անցկացվում է 

դեղորայքային վագոտոմիայի տեստ, որի նպատակն է որոշել ստամոքսի ծայրատում pH-ի 

տեղաշարժը բենզոհեքսոնիումի և ատրոպինի ներմուծումից հետո: Այն կատարելու համար բարակ 

զոնդ է անցկացվում ստամոքս, որոշվում է սեկրեցիան սոված ժամանակ և սեկրեցիան 

ստիմուլյացիայից հետո: Բազալ “սոված” սեկրեցիայի որոշումը պատկերացում է տալիս 

հյութազատության կենտրոնական փուլի մասին: Ստիմուլյացիան կատարվում է հիստամինով, 

պենտագաստրինով և ինսուլինով:  

Հիստամինային «մաքսիմալ» տեստը /Կեյի փորձ/ թույլ է տալիս պատկերացում կազմել 

ստամոքսի լորձաթաղանթի հյութազատության մաքսիմալ հնարավորությունը:  

Ինսուլինային տեստը /Հոլանդերի փորձ/ կիրառվում է հատկապես  վագոտոմիայից հետո նրա 

լիարժեքության մասին կարծիք կազմելու համար:  

Զոլինգեր-Էլիսոնի համախտանիշի տարբերակիչ ախտորոշման մեջ որոշիչ նշանակություն ունի 

արյան պլազմայում գաստրինի կոնցենտրացիայի որոշումը:  

Հիպերպարաթիրեոզի ախտորոշման ժամանակ կարևոր նշանակություն ունի կալցիումի 

կոնցենտրացիայի, պարաթ.հորմոնի որոշումը:  

Գործիքային քննություններից առաջնահերթը ֆիբրոգաստրոսկոպիայինն է, այն 

հնարավորություն է ընձեռում ոչ միայն ախտորոշել լորձաթաղանթի ախտահարումները, կատարել 

բջջաբանական քննություն, բիոպսիա` բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների 

կապակցությամբ, այլև` իրականացնել որոշ բուժական միջամտություններ: Ռենտգեն 

շրջադիտակային քննությունը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու կրկնված խոցի 

թափածակումը (ազատ գազ որովայնում), իսկ ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ տվյալներ են 

ստացվում ստամոքս-աղիքային անաստոմոզի նեղացման և ստամոքսի էվակուատոր ֆունկցիայի 

մասին: Գաստրոէնտերոանաստոմոզի պեպտիկ խոցը ռենտգենաբանորեն դժվար է ախտորոշել, քանի 

որ կպումային պրոցեսները, սպիական գրպանիկները  քողարկում են խոցային նիշան:  

Որովայնի խոռոչի և պարանոցի սոնոգրաֆիկ քննության և համակարգչային շերտագրության 

միջոցով հնարավոր է հայտնաբերել ենթաստամոքսային գեղձի գաստրինոման Զոլինգեր-Էլիսոնի 

համախտանիշի և հարվահանաձև գեղձի ադենոման հիպերպարաթիրեոզի ժամանակ:  

 

Բուժումը: Ախտորոշումը հաստատելուց հետո անհրաժեշտ է նշանակել կոնսերվատիվ 

թերապիա: Դեղորայքային բուժման արդյունքի բացակայության կամ կյանքի համար վտանգավոր 

բարդությունների առաջանալու դեպքում ցուցված է վիրահատական միջամտություն, որի նպատակը 

պետք է լինի ռեցիդիվ խոցերի առաջացման պատճառների վերացումը: 

Վիրահատական մեթոդները: Ստամոքսի խնայողական մասնահատումից հետո ռեցիդիվ խոցի 

ժամանակ լավ արդյունք է տալիս ցողունային վագոտոմիան: Կատարվում է նաև ռեռեզեկցիա: 

Ստամոքսի մասնահատման ժամանակ 12 մատնյա աղու ծայրատից վեր չհեռացված անտրալ 

հատվածի պահպանված լորձաթաղանթը ցուցում է նրա հեռացման համար:  

Ստամոքս աղիքային անաստոմոզի նեղացման ժամանակ, եթե բուժավորումը անարդյունավետ է, 
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կատարվում է կամ անաստոմոզի պլաստիկա կամ ռեռեզեկզիա և նոր անաստոմոզի ձևավորվում:  

Վագոտոմիայից հետո կրկնված խոցի դեպքում կատարվում է ստամոքսի մասնահատում և 

ցողունային վագոտոմիա: 

Հիպերպարաթիրեոզի ժամանակ հեռացվում է հարվահանագեղձի ադենոման: 

Զոլլինգեր-Էլլիսոնի համախտանիշի ժամանակ, եթե հայտնաբերվել է ենթաստամոքսային գեղձի 

գաստրինոման, ապա այն հեռացվում է: Բայց հաճախ այն չի հայտնաբերվում, G –բջիջների 

կուտակումներ լինում են ամբողջ ստամոքսաղիքային ուղու երկայնքով: Այդ դեպքում, եթե 

պահպանվի ստամոքսի թեկուզ շատ փոքրիկ հատված անգամ, գաստրինի ազդեցության տակ տեղի է 

ունենում լորձաթաղանթի մեզենխիմոիդ բջիջների  դիֆերենցացիա պարիետալ բջիջների և աղաթթվի 

հիպերսեկրեցիա և խոցի առաջացում, ուստի Զոլլինգեր-Էլլիսոնի համախտանիշի դեպքում ցուցված է  

գաստրէկտոմիա:  

 Բերող գալարի համախտանիշ:  Զարգանում է Բիլրոթ II եղանակով ստամոքսի մասնահատումից 

հետո: Լեղին, դուոդենալ և պանկրեատիկ հյութը կուտակվում են 12 մատնյա աղիքում,  պարկանման 

լայնացնելով վերջինիս, չեն նպաստում, կամ մասնակիորեն են նպաստում մարսողությանը, որն էլ 

բերում է զանազան մարսողական խանգարումների: Պատճառ կարող են լինել` 

1. ստամոքս-աղիքային անաստոմոզի բերող հատվածի նեղացումը, 

2. երկար թողնված բերող գալարը, 

3. բերող գալարի պտույտը սեփական երկայնակի առանցքի շուրջ, 

4. չափից կարճ բերող գալարը, որի հավելյալ ֆիքսումը փոքր կորությանը կարող է առաջացնել 

աղիքի ծռում, 

5. ստամոքս-աղիքային անաստոմոզին դրսից ուռուցքով կամ բորբոքային բնույթի ինֆիլտրատով 

սեղմվելը, 

6. աորտոմեզէնտերալ անանցանելիությունը, 

7. բերող գալարի լորձաթաղանթի արտանկումը դեպի ստամոքս կամ տանող գալար, 

8. խրոնիկ դուոդենոստազը: 

 

  
Նկ. Բերող գալարի համախտանիշ Նկ. Տանող գալարի համախտանիշ 

 

Տարբերում են բերող գալարի սուր և խրոնիկ համախտանիշներ: Ստամոքսի մասնահատումից 

հետո 12մատնյա աղու և բերող գալարի սուր անանցանելիությունը համարվում է առավել հազվադեպ 

բարդություններից: Այն առաջանում է վիրահատությունից հետո առաջին օրերին և գրեթե միշտ 

առաջանում է մեխանիկական պատճառներից` միջընդերքի հետևում ստամոքսի հետ բերանակցված 
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աղեգալարի օղակում, բերող գալարի ոլորում, տանող գալարի ինվագինացիա բերող գալարի մեջ և 

այլն: 

Այն միշտ ունենում է ծանր ընթացք: Սնունդ ընդունումից հետո էպիգաստրալ շրջանում 

առաջանում են կծկանքանման ցավեր, վքնածություն, սրտխառնոց, փսխում ստամոքսային 

պարունակությամբ և միշտ առանց լեղու: Ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է, զարգանում է շոկ 

հիշեցնող կլինիկական պատկեր: Որովայնը լարված է և ցավոտ: Էպիգաստրալ շրջանում շոշափվում 

է ուռուցքանման գոյացություն: Աստիճանաբար զարգանում է բերող գալարի նեկրոզ և պերիտոնիտ: 

Երբեմն նկատվում է դեղնուկ, պայմանավորված լեղուղիներով լեղու էվակուացիայի դժվարացմամբ: 

Բերող գալարի սուր անանցանելիության բուժումը վիրահատական է: Այն ենթադրում է սեղմող 

ստրանգուլյացիայի հատում, օղակված աղեգալարի ազատում, աղիքի մեռուկացված հատվածի 

մասնահատում, նոր անաստոմոզի ձևավորում և այլն: 

Հաճախ հանդիպում է 12 մատնյա աղու և բերող գալարի անանցանելիության խրոնիկ ձևը: 

Կլինիկորեն այն արտահայտվում է սրտխառնոցով, կրծոսկրի շրջանում այրոցի զգացումով, 

էպիգաստրալ և աջ ենթակողի շրջանում ծանրության զգացումով, որձկումով: Որովայնը փափուկ է, 

փքված էպիգաստրալ շրջանում, որտեղ ծփանքի ախտանիշը դրական է: Փսխումից հետո ի հայտ է 

գալիս զգալիս թեթևություն, էպիգաստրալ շրջանի ուռուցքանման գոյացությունը վերանում է, 

ծփանքի ախտանիշը դառնում է բացասական: Փսխման զանգվածը իրենից ներկայացնում է լեղին, 

պանկրեատիկ և դուոդենալ հյութը միախառնված, այն սովորաբար սննդի մնացորդներ չի 

պարունակում: Ծանր դեպքերում փսխումը կրում է տանջող բնույթ, խանգարվում են սննդի մարսումը 

և ներծծումը, կղանքում պարունակվում է զգալի քանակությամբ չմարսված ճարպ և մկանաթելեր, 

հիվանդները աստիճանաբար կորցնում են քաշը և հյուծվում են:  

12մատնյա աղու պարկանման լայնացումը բերում է Օդդիի սեղմանի լայնացման, 

պարունակության ռեֆլյուքս դեպի լեղուղիներ և Վիրսունգյան ծորան: Զարգանում է խոլանգիտ, 

պանկրեատիտ: Ի հայտ է գալիս բարձր ջերմություն, դող, սարսուռ, դեղնություն: Արյան մեջ 

բարձրանում է ամիլազայի կոնցենտրացիան: 

Ըստ կլինիկական պատկերի ծանրության` կարելի է առանձնացնել հիվանդության 4 աստիճան` 

Համախտանիշի առաջին աստիճանին դասում են այն հիվանդներին, որոնց մոտ առկա են թեթև 

խանգարումներ`որձկումի տեսքով, փսխում լեղային պարունակությամբ` ամիսը 1-2 անգամ, որոնք 

պայմանավորված են կաթի ընդունման հետ: Դիսպեպտիկ երևույթները և ցավային զգացումները   

հիվանդներին գրեթե չեն անհանգստացնում, ընդհանուր վիճակը բավարար է, աշխատունակությունը 

խանգարված չէ: 

Համախտանիշի երկրորդ աստիճանին բնութագրական են միջին ծանրության դրսևորումներ: 

Լեղով փսխումը ի հայտ է գալիս շաբաթական 2-3 անգամ, փսխման զանգվածները կազմում են 200-

300 մլ: Փսխման առաջացմանը նախորդում է աջ թուլակողում և էպիգաստրալ շրջանում ծանրության 

զգացումը սննդի ընդունումից հետո, հատկապես հեղուկ սննդից և կաթից հետո: Փսխումը բերում է 

թեթևության: Այս հիվանդների մոտ առկա է աշխատունակության իջեցում, քաշի կորուստ: 

 Համախտանիշի երրորդ աստիճանին դասում են այն դեպքերը, երբ փսխումը առաջանում է 

գրեթե ամեն օր, փսխման զանգվածները կազմում են 400-500 մլ և ավելի: Սննդի ընդունումից հետո 

առաջանում են ճնշող ցավեր էպիգաստրալ և աջ ենթակողի շրջաններում: Վիճակի թեթևացման 

նպատակով հիվանդները իրենք են առաջացնում փսխում: Բնութագրական է հյուծումը, 

աշխատունակության զգալի իջեցումը: 

Հիվանդության չորրոդ աստիճանին բնորոշ է, բացի վերոնշյալ նշաններից, սնուցման և 
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նյութափոխանակության կտրուկ խանգարումներ (հիպոպրոտեինէմիկ այտուցներ, կտրուկ հյուծում, 

անէմիա), ինչպես նաև զգալի դիստրոֆիկ փոփոխություններ պարենխիմատոզ օրգանների կողմից: 

Ախտորոշման նպատակով կատարվում է ֆիբրոգաստրոսկոպիա, որով կարելի է տեսնել 

ստամոքս-աղիքային անաստոմոզի բերող հատվածի նեղացումը:  

Որովայնի սոնոգրաֆիկ քննությամբ էպիգաստրալ շրջանում հայտնաբերվում է հեղուկ 

պարունակող գոյացություն, որը փսխելուց հետո անհայտանում է:  

Ռենտգեն շրջադիտական քննությամբ հայտնաբերվում է հեղուկի մակարդակ:  

Ռենտգեն կոնտրաստային քննությամբ բերող գալարը չի կոնտրաստավորվում (նորմայում այն 

պետք է կոնտրաստավորվեր, ապա` աստիճանաբար դատարկվեր): 

Բուժումը վիրահատական է, կատարվում են` 

1. դուոդենո-յեյունոանաստոմոզ կամ էնտերո-էնտերոանաստոմոզ ըստ Բրաունի, 

2. ռեռեզեկցիա Y-ձև անաստոմոզ ըստ Ռուի, 

3. գաստրոյեյունոդուոդենոպլաստիկա: 

Տանող գալարի համախտանիշ:  Զարգանում է ստամոքս-աղիքային անաստոմոզի տանող 

հատվածի նեղացման, տանող գալարի երկայնակի առանցքի շուրջ պտույտի, ստամոքս-աղիքային 

անաստոմոզին դրսից ուռուցքով կամ բորբոքային բնույթի ինֆիլտրատով սեղմվելու և այլնի 

պատճառով: Արդյունքում` լեղին, դուոդենալ և պանկրեատի հյութը, ինչպես նաև` ընդունած սնունդը 

կուտակվում են 12մատնյա աղիքում: Կլինիկական ընթացքով նման է նախորդին, այն 

տարբերությամբ, որ ունի ավելի բուռն ու ծանր ընթացք: Փսխման զանգվածներում առկա են սննդի 

մնացորդներ, հիվանդը շուտ է հյուծվում և աստենիզացիայի ենթարկվում: Հիվանդությունը շատ 

արագ է անցնում ծանր ձևի: 

Ախտորոշման համար կարևոր նշանակություն ունի ռենտգեն կոնտրաստային քննությունը` 

կոնտրաստը ստամոքսի ծայրատից միանգամից անցնում է բերող հատված, իսկ էվակուացիան դեպի 

տանող գալար` խիստ խանգարված է: 

Բուժումը վիրահատական է, նման է նախորդին: 

 

Վիրահատված ստամոքսի ուռուցքներ: Մասնահատված ստամոքսը համարվում է 

նախատրամադրող գործոն քաղցկեղի զարգացման համար:  Դրան նպաստում են հիպոացիդ վիճակը, 

ատրոֆիկ գաստրիտը և ստամոքսի ծայրատ լեղու ռեգուրգիտացիան: Չնայած որոշ հեղինակների 

կարծիքով քաղցկեղային պրոցեսը ինքնուրույն հիվանդություն է և  վիրահատված հիվանդների մոտ 

ստամոքսի ծայրատի քաղցկեղի զարգացման վտանգը նույքան է, որքան և խոցային հիվանդությամբ 

չվիրահատված հիվանդների մոտ:  

Կլինիկական պատկերում գերակշռում է դիսկոմֆորտի առաջացումը, ախորժակի կորուստը, 

աճող թուլությունը, գղտոցը, սրտխառնոցը և փսխումը, որոնք առկա չեին հիվանդի մոտ 

վիրահատությունից հետո երկար ժամանակ: Ցավային համախտանիշը հաճախ լինում է համակցված 

պանկրեատիտի կամ պեպտիկ խոցի հետ: Առկա է արտահայտված քաշի կորուստ, արտահայտված 

հիպոքրոմ անեմիա, ԷՆԱ-ի բարձրացում: Հաճախ դիտվում է տանող գալարի անանցանելիության 

պատկեր:  

Վիրահատված ստամոքսի ուռուցքի ախտորոշումը ներկայացնում է զգալի դժվարություն: Այն 

պայմանավորված է նրանով, որ ստամոքսի քաղցկեղի ախտանիշները կարող են քողարկվել կամ 

նմանեցվել վիրահատված ստամոքսի տարբեր հիվանդությունների կլինիկական պատկերին և այդ 

կերպ թուլացնել օնկոլոգիական զգոնությունը: Տարբեր ձևախախտումները, պայմանավորված 
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կպումներով, սպիական փոփոխություններով կամ անաստոմոզի ձևախեղմամբ,  ռենտգենաբանական 

հետազոտությունը դարձնում են  քիչ ինֆորմատիվ: Կարևոր նշանակություն ունի 

ֆիբրոգաստրոսկոպիան, գաստրոբիոպսիան:  

Ճիշտ և ժամանակին հիվանդության ախտորոշման համար հարկավոր է ստացված բոլոր 

ինֆորմացիայի մանրակրկիտ և մտածված վերլուծություն` անամնեստիկ տվյալներ, գանգատներ, 

ընդհանուր վիճակ, լաբորատոր-ռենտգենաբանական և էնդոսկոպիկ քննություններ: 

Դեմպինգ համախտանիշ: Այն ստամոքսի մասնահատում տարած հիվանդների մոտ 

ամենահաճախն է հանդիպում: Բնութագրական է սննդի ընդունումից հետո ի հայտ եկող թուլության 

կտրուկ նոպան: 

 
Նկ. Դեմպինգ համախտանիշ 

Դեմպինգ համախտանիշը, ըստ կլինիկական երևույթների ի հայտ գալու ժամանակի, բաժանվում 

է վաղ և ուշ ձևերի: 

Վաղ դեմպինգի պատճառը ստամոքսում լավ չմշակված, 12մատնյա աղու մարսողությունը 

չանցած սննդային զանգվածի միանգամից անցումն է ստամոքս - աղիքային լայն անաստոմոզով դեպի 

իր համար ոչ ֆիզիոլոգիական միջավայր` բարակ աղու լուսանցք: Որտեղ կտրուկ զարգանում է 

հիպերօսմոտիկ վիճակ: Այն կոմպենսացնելու նպատակով աղիքի պատի անոթներից մեծ 

քանակությամբ հեղուկ դուրս է գալիս աղու լուսանցք` դրան նպաստում է նաև արյան մեջ 

արտազատված մեծ քանակի բիոակտիվ նյութերը` սերոտոնինը, հիստամինը, բրադիկինինը, որոնք 

մեծացնում են անոթների թափանցելիությունը, առաջացնում են պերիֆերիկ վազոդիլատացիա:  

Արդյունքում` շրջանառող արյան ծավալը  (ՇԱԾ) կտրուկ պակասում է, զարգանում է 

հիպովոլէմիա, ինչով էլ պայմանավորված են վաղ դեմպինգի կլինիկական նշանները:  

Սովորաբար նրանք ի հայտ են գալիս սննդի ընդունումից 15-20 րոպե հետո, հատկապես քացր և 

կաթնային մթերքներից հետո: Ցածր մոլեկուլային զանգված ունեցող ածխաջրատները  բարակ աղու 

վերին հատվածներից հեշտությամբ ներ են ծծվում արյան մեջ` բարձրացնելով գլյուկոզայի 

կանցենտրացիան: Այդ պատճառով վաղ դեմպինգը կոչվում է նաև հիպերգլիկէմիկ համախտանիշ 

(այստեղ հիպերգլիկէմիան որևէ կլինիկական արտահայտություն չունի): 

Կլինիկան – Սնունդ ընդունելուց 15-20 րոպե հետո զարգանում է ընդհանուր թուլություն, 

սրտխփոց, վքնածություն, դիսկոմֆորտ, ախորժակի բացակայություն, փսխում, անկանոն ջրիկ 

կղանք, գլխապտույտ, աչքերի առաջ մթագնում, որովայնի կծկանքային բնույթի ցավ, ճնշման անկում, 

պուլսի հաճախացում և թույլ լեցունություն:  

Աստիճանաբար հիվանդը նիհարում է, զարգանում է անէմիա, ընկնում է աշխատունակությունը, 
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ի հայտ է գալիս անձի ասթենիզացիա՝ գրգռվածություն, անքնություն, գլխացավեր, 

անհավասարակշռվածություն, ֆիքսացիոն նևրասթենիա: 

Նոպաների ծանրությունը տատանվում է, սկսած կարճաժամկետ ընդհանուր թուլությունից մինչև 

ընդհանուր ֆիզիկական անկարողության: Նրանց տևողությունը կարող է տատանվել 20-25 րոպեից 

մինչև մի քանի ժամ, և գտնվում է ուղիղ համեմատական կապի մեջ հիվանդության ծանրությունից:  

Դեմպինգ համախտանիշը բնութագրվում է երկարատև և տորպիդ ընթացքով: Որպես կանոն, 

հիվանդների մոտ նոպաները ի հայտ են գալիս վիրահատությունից հետո առաջին  տարում, 

պայմանավորված ընդունվող սննդամթերքի  տեսականու շատացման հետ:  Եթե վիրահատությունից 

հետո 2-3 ամիս անց հիվանդության հիմնական արտահայտությունը համարվում են թուլության 

նոպաները, որոնք առաջանում են սննդի ընդունումից հետո, ապա ժամանակի ընթացքում դեմպինգ 

համախտանիշի կլինիկական պատկերին ավելանում են գանգատները՝ կապված անձի ֆիզիկական և 

նյարդա-հոգեկան ասթենիզացիայի հետ: 

      Դեմպինգ նախատրամադրվածության կամ նրա պրովոկացիայի նպատակով երբեմն 

կիրառվում Ֆիշերի պրոբան` հիվանդին խմեցնում են, կամ նազոգաստրալ զոնդով ներմուծում են 

50%-ոց  150մլ գլյուկոզայի լուծույթ և հետևում կլինիկային: Գանգատների, կլինիկական պատկերի, 

սնուցման վիճակի և աշխատունակության կորստի մակարդակի վրա հիմնվելով` գնահատվում է 

դեմպինգ համախտանիշի ծանրության աստիճանը:  

I աստիճան - սա հիվանդության թեթև ձևն է, բնութագվում է կլինիկական թույլ 

արտահայտվածությամբ և 15-20 րոպե կարճաժամկետ տևողությամբ թուլության նոպաներով կամ 

քաղցր սնննդի և կաթի ընդունումից հետո տհաճ զգացումով: Դիետայի պահպանման և սննդակարգի 

պահպանման ժամանակ հիվանդներն իրենց լավ են զգում և աշխատունակ են: Քաշի կորուստը 

կազմում է 3-5 կգ, սակայն սնուցումը բավարար է: Շաքարային կորի հետազոտման ժամանակ 

հիպերգլիկեմիկ գործակիցը չի գերազանցում 1,5-1,6: Դեմպինգ համախտանիշի ժամանակ պուլսը 

հաճախացած է 10 զարկ/րոպեով, սիստոլիկ ճնշումը իջնում է 5 մմ սնդ.սյուն.: Ստամոքսից բարիումի 

էվակուացիան կատարվում է 15-20 րոպեի ընթացքում, իսկ սննդային նախաճաշը 60-70 րոպե հետո: 

Բարակ աղիքում կոնտրաստ նյութի տևողությունը ձգվում է 5 ժամից ոչ քիչ: 

II աստիճան - բնութագրվում է միջին ծանրության կլինիկական արտահայտվածությամբ: 

Նոպաները կարող են սկսվել ցանկացած բնույթի սննդի ընդունումից հետո և տևում են 30-40 րոպե, 

իրենց արտահայտությամբ առավել վառ բնույթի են: Կղանքն անկայուն է: Աշխատունակությունը 

նվազած է: Քաշի կորուստը կազմում է 8-10 կգ: Հիպերգլիկեմիկ գործակիցը հասնում է մինչև 1,6-1,7: 

Նոպայի ժամանակ պուլսը հաճախանում է 10-15 զարկ/րոպեով, զարկերակային ճնշումը նվազում է 

5-10 մմ սնդ. սյուն: Ստամոքսի ծայրատը բարիումից դատարկվում է 10-15 րոպեի ընթացքում, իսկ 

նախաճաշի սննդից՝ 30-40 րոպեում: Բարակ աղիքում բարիումի կուտակման ժամանակը չի անցնում 

3-3,5 ժամից: 

III աստիճան - հիվանդության ծանր ձևն է: Խանգարումները սկսվում են ամեն սննդի ընդունումից 

հետո և տևում են 1,5-2 ժամ: Հիվանդները նոպաների ժամանակ ստիպված են պառկել, քանզի 

կանգնելու ամեն մի փորձն ավարտվում է ուշագնացությամբ: Վախը սննդի ընդունման և 

մարսողության պրոցեսների ու սննդի մարսման պրոցեսի խանգարումները բերում են հիվանդի 

հյուծման: Լինում է հյուծող լուծ, աշխատունակության զգալի նվազում, հիվանդներին տրվում է 

հաշմանդամության 2-րդ կարգ: Քաշի կորուստը կազմում է 13-15կգ: Հիպերգլիկեմիկ գործակիցը 

կազմում է 2,0-2,5: Նոպայի ժամանակ պուլսը հաճախանում է 15-20 զարկ/րոպե, սիստոլիկ ճնշումը 

նվազում է 10-15 մմ սնդ. սյուն: Ստամոքսի ծայրատից բարիումի էվակուացիան կատարվում է 5-
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7րոպեի ընթացքում, սննդային նախաճաշը՝ 12-15րոպեում: Բարակ աղիքում բարիումը կուտակվում է 

ոչ ավել  քան 2-2,5 ժամ: 

IV աստիճան - հիվանդության խիստ ծանր կամ դեկոմպենսացված ձևն է: Այս կատեգորիայի 

հիվանդների մոտ վերոնշյալ երևույթներին գումարվում են նաև ներքին օրգանների դիստրոֆիկ 

փոփոխությունները, հյուծվածությունը հասնում է կախեքսիայի, ի հայտ են գալիս հիպոպրոտեինէմիկ 

այտուցներ, անեմիա: Հիվանդները անաշխատունակ են, հաճախ ունեն խնամքի կարիք: 

Բուժումը – Թեթև ձևերի ժամանակ տարվում է կոնսերվատիվ թերապիա: Նշանակվում է բարձր 

կալորիականությամբ, սպիտակուցային, պինդ վիճակով սննդային դիետա: Հիվանդները սնունդը 

պետք է ընդունեն հորիզոնակն դիրքում: Նշանակվում է ստամոքս աղիքային ուղու մոտոր – 

էվակուատոր ֆունկցիան ընկճող պրեպարատներ, վիտամիններ: Հիվանդության ծանր ձևերի 

ժամանակ ցուցված է վիրահատական բուժումը: Կատարվում են հետևյալ վերականգնողական 

վիրահատությունները` 

1. ստամոքս-աղիքային անաստոմոզի նեղացում, 

2. հավելյալ միջաղիքային բերանակցումների ձևավորում ըստ Բրաունի բերող և տանող 

գալարների միջև, 

3. ռեդուոդենիզացիա` Բիլրոթ-II վիրահատության ձևափոխում Բիլրոթ-I-ի:  

Ուշ դեմպինգ կամ հիպոգլիկէմիկ համախտանիշ: Զարգանում է սննդի ընդունումից 2-3 ժամ 

հետո: Պաթոգենեզը կապված է վաղ դեմպինգ ռեակցիայի հետ, երբ ցածր մոլեկուլյար զանգված 

ունեցող ածխաջրատների ներծծումը բերում է արյան մեջ  գլյուկոզայի կոնցենտրացիայի կտրուկ 

մեծացման, վերջինս դրդում է ենթաստամոքսային գեղձի էնդոկրին  ֆունկցիան, արտադրվում է մեծ 

քանակի ինսուլին: Հիպերինսուլինեմիայի արդյունքում տեղի է ունենում արյան մեջ գլյուկոզայի 

մակարդակի իջեցում մինչև սուբնորմալ ցուցանիշներ: Զարգանում է հիպոգլիկէմիա և հիպոգլիկէմիկ 

կոմա: Այսինքն` ուշ դեմպինգ համախտանիշի կլինիկան պայմանավորված է հիպոգլիկէմիայով:  

Կլինիկական պատկերը  և ախտորոշումը: Բնութագրական են սուր զարգացող թուլության 

զգացումը, գլխապտույտը, սովի կտրուկ զգացումը, էպիգաստրալ շրջանում տրորող ցավը, դողը, 

սրտխփոցը, երբեմն բրադիկարդիան, մաշկային ծածկույթների գունատությունը, սառը քրտինքը: 

Հնարավոր է գիտակցության կորուստ: Այս ախտանիշները արագ անհետանում են ածխաջրերով 

հարուստ սննդի ընդունումից հետո,: Հիպոգլիկեմիայի ախտանիշները կարող են առաջանալ սննդի 

ընդունման երկարատև ընդմիջումների ժամանակ, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից հետո: 

Հիպոգլիկեմիայի համախտանիշի արտահայտված դրսևորումների կանխարգելման համար 

հիվանդները փորձում են հաճախակի սնվել, իրենց հետ վերցնում են շաքար, հաց և ընդունում են 

հիպոգլիկեմիայի առաջին նշանների ի հայտ գալու ժամանակ: 

Բուժումը: Հիպոգլիկեմիկ համախտանիշի մշտական համակցումը դեմպինգ համախտանիշի հետ 

պայմանավորված է նրանց պաթոգենետիկ ընդհանրությամբ: Առաջատար խնդիր է հանդիսանում 

դեմպինգ համախտանիշը, նրա լիկվիդացիայի համար անհրաժեշտ են բուժական միջոցառումներ: 

Նշանակվում են մարսողական տրակտի վերին հատվածների մոտոր-էվակուատոր ֆունկցիան 

կարգավորող պրեպարատներ և դիետա: Անարդյունավետության դեպքում` վիրահատական բուժում: 

Ռեֆլյուքս-գաստրիտ:  Զարգանում է ստամոքսի ծայրատի մեջ 12մատնյա աղուց լեղաթթուների, 

լիզոլեցիտինի և պանկրեատիկ հյութի հետհոսքից: Այդ նյութերը քայքայում են լորձա-

բիկարբոնատային պատնեշը, վնասում են ստամոքսի լորձաթաղանթը և բերում են բիլիար (հիմնային) 

ռեֆլյուքս-գաստրիտի: Արտահայտված դուոդենոգաստրալ ռեֆլյուքսի պատճառները կարող են լինել 

խրոնիկ դուոդենոստազը, վագոտոմիան` պիլորոպլաստիկայի հետ, ստամոքսի մասնահատումը, 
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գաստրոէնտերոստոմիան: 

 
Նկ. Ռեֆլյուքս-գաստրիտ 

Կլինիկական պատկերը  և ախտորոշումը: Ռեֆլյուքս-գաստրիտի հիմնական ախտանիշներ են 

համարվում էպիգաստրալ շրջանի ցավերը, զկրտոցը, սրտխառնոցը և փսխումը, քաշի կորուստը: 

Ցավը ուժեղանում է սննդի ընդունումից հետո, լինում է բութ, երբեմն այրող բնույթի: Հաճախակի 

փսխումը հանգստություն չի բերում: Հիվանդներին անհանգստացնում է բերանի տհաճ համը: 

Ռեֆլյուքս-էզոֆագիտի միացումը ուղեկցվում է կրծոսկրի շրջանի այրոցով, դիսֆագիայով: 

Հիվանդության պրոգրեսիվման ժամանակ զարգանում է հիպո- և աքլորհիդրիա, անէմիա, նիհարում: 

Լեղու և աղիքային պարունակության կրկնակի ազդեցությունը վիրահատված ստամոքսի 

լորձաթաղանթի վրա, հատկապես անաստոմոզի շրջանում, կարող է առաջացնել էրոզիվ գաստրիտ, 

որը կբերի լորձաթաղանթի ատրոֆիկ փոփոխությունների, աղիքային մետապլազիայի և ստամոքսի 

էպիթելի դիսպլազիայի: Էրոզիվ գաստրիտը ուղեկցվում է արյան կորստով և նպաստում է հիպոքրոմ 

անեմիայի զարգացմանը: Խրոնիկ ատրոֆիկ գաստրիտի ժամանակ նվազում է պարիետալ բջիջների 

թիվը, որոնք արտադրում են գաստրո-մուկոպրոտեիդ (Կասլի ներքին գործոն), և նկատվում է 

տենդենց արյան մեջ վիտամին B12-ի քանակի նվազման, հետագա պերնիցիոզ անեմիայի 

զարգացմամաբ: Դուոդենո- կամ յեյունոգաստրալ ռեֆլյուքսով հիվանդների մոտ վիրահատությունից 

որոշ ժամանակ հետո կարող է զարգանալ ստամոքսի ծայրատի քաղցկեղ, որի հավանականությունը 

3-6 անգամ բարձր է համեմատած նույն խմբի չվիրահատված հիվանդների հետ:  

Դուոդենոգաստրալ ռեֆլյուքսը հնարավոր է հայտնաբերել ռենտգեն կոնտրաստային 

հետազոտության ժամանակ:  

Էնդոսկոպիայի ժամանակ վիրահատված ստամոքսում հայտնաբերում են լեղի, լորձաթաղանթի 

հիպերեմիա և այտուց, սակայն ստամոքսում լեղու քիչ քանակությունը չի տալիս հիմք ռեֆլյուքս-

գաստրիտ ախտորոշելու համար: Առավել վստահելի և ինֆորմատիվ է ռադիոիզոտոպային 

սցինտիգրաֆիան և լորձաթաղանթի բիոպսիան: Բիոպտատների հիստոլոգիական հետազոտության 

ժամանակ հայտնաբերում են փոփոխություններ, որոնք բնորոշ են գաստրիտին: Դրանով և որոշում 

են հիվանդության ձևը: 

Բուժումը: Կոնսերվատիվ թերապիան իր մեջ ներառում է դիետա- և դեղորայքային բուժում: 

Սովորաբար նշանակում են անտացիդ պրեպարատներ, որոնք պարունակում են մագնեզիում և 

ալյումին, որոնք կապում են լեղաթթուները, պրեպարատներ, որոնք կարգավորում են ստամոքսի և 

12մատնյա աղու մոտորիկան:  

Վիրահատական բուժումը ցուցված է արտահայտված ախտանիշների և հիվանդության զգալի 



95 
 

երկարաձգման դեպքում, ինչպես նաև բարդությունների զարգացման ժամանակ, ինչպիսին են էրոզիվ 

մակերեսներից արյունահոսությունը և միկրոսֆերոցիտար անէմիան: 

Վիրահատությունը միտված է դեպի ստամոքս դուոդենալ պարունակության թափանցման 

կանխմանը:  

Առավել արդյունավետ է համարվում ռեռեզեկցիան և Ռուի եղանակով 

գաստրոյեյունոանաստոմոզի ձևավորումը: Իր նվազ արդյունավետության պատճառով 

համեմատաբար քիչ կիրառություն է գտել  նաև գաստրոյեյունոդուոդենոպլաստիկան (բարակ 

աղիքային տրանսպլանտատի ինտերպոզիցիա ստամոքսի ծայրատի և 12 մատնյա աղու ծայրի միջև) :  

  
Նկ. Գաստրոյեյունոանաստոմոզ ըստ Ռուի Նկ. Գաստրոյեյունոդուոդենոպլաստիկա 

 

 

Դիսֆագիա: Նկատվում է համեմատաբար հազվադեպ վագոտոմիայից հետո, մոտակա 

հետվիրահատական շրջանում, արտահայտված է թույլ աստիճանով և արագ անցնում է: 

Պայմանավորված է կերակրափողի դիստալ հատվածի դեներվացիայով, պերիէզոֆագեալ 

բորբոքմամբ, հետվիրահատական էզոֆագիտով:  

Բուժումը կոնսերվատիվ է, կիրառում են պրեպարատներ, որոնք կարգավորում են ստամոքսի և 

12մատնյա աղու մոտորիկան և անտացիդներ:  

Գաստրոստազ:  Առաջանում է որոշ հիվանդների մոտ ցողունային վագոտոմիայից և հատկապես 

ոչ ադեկվատ պիլորոպլաստիկայից հետո: Հիմնական ախտանիշները` սրտխառնոց, որձկոց, փսխում, 

բութ ցավ կամ ծանրության զգացում որովայնի վերին հատվածներում: Ռենտգեն կոնտրաստային 

հետազոտության ժամանակ հայտնաբերում են ստամոքսից կոնտրաստի դուրս բերման դանդաղում:  

Բուժման համար խորհուրդ է տրվում ստամոքսի պարունակության մշտական նազոգաստրալ 

ասպիրացիա, ստամոքսի մոտորիկան կարգավորող պրեպարատներ: Եթե պիլորոպլաստիկան 

ադեկվատ է, ապա կոնսերվատիվ բուժման ժամանակ գաստրոստազի ախտանիշները վերանում են 

ստամոքսի մոտորիկայի վերականգնմանը զուգընթաց, եթե` ոչ, ապա` ցուցված է ստամոքսը 

դրենավորող վիրահատություն կատարել: 

Դիարեա: Համարվում է ստամոքսը դրենավորող վիրահատությամբ համակցված ցողունային 

վագոտոմիայի բարդություն: Ստամոքսի մասնահատումից հետո այն հազվադեպ է հանդիպում:  

Հիմնական գանգատները, որոնք նպաստում են դիարեայի զարգացմանը, համարվում են 

աղաթթվի պրոդուկցիայի իջեցումը, մարսողական տրակտի մոտորիկայի փոփոխությունը, խիմուսի 

արագացած պասաժը աղիներով, ենթաստամոքսային գեղձի էքսկրետոր ֆունկցիայի իջեցումը, 

գաստրոինտեստինալ հորմոնների դիսբալանսը, աղիների լորձաթաղանթի մորֆոլոգիական 

փոփոխությունները (յեյունիտ), լեղաթթուների փոխանակության խանգարումները, աղիքային 

միկրոֆլորայի փոփոխությունը:  



96 
 

Կղանքի հաճախությունը, նրա հայտնվելու հանկարծակիությունը, սննդի ընդունման հետ կապը 

համարվում են դիարեայի ծանրության 3 աստիճանների տարբերակման կրիտերիաներ: Դիարեայի 

թեթև աստիճանի ժամանակ ջրիկ կղանքը առաջանում է սկսած ամսական 1 անգամից մինչև 

շաբաթական 2 անգամ կամ էպիզոդիկ ` որոշակի մթերքների ընդունումից հետո: Միջին աստիճանի 

ժամանակ ջրիկ կղանքը առաջանում է սկսած շաբաթական 2 անգամից մինչև 5 անգամ օրվա 

ընթացքում: Ծանր աստիճանի ժամանակ ջրիկ կղանքը առաջանում է օրվա ընթացքում 5 անգամից 

ավել, հանկարծակի, երբեմն ցանկացած սննդի ընդունումից անմիջապես հետո: Դիարեան հաճախ 

ընթանում է հիվանդների ընդհանուր  վիճակի պրոգրեսիվող վատացմամբ: 

Բուժումը: Խորհուրդ է տրվում սննդի ռացիոնից բացառել կաթը և այլ մթերքներ, որոնք 

պրովակացնում են դեմպինգ-ռեակցիան: Ներառել սննդակարգում մթերքներ, որոնք առաջացնում են 

կղանքի կանգ: Աղիքային միկրոֆլորայի նորմալացման համար կիրառում են պրոաբակտերիաներ և 

միջոցներ, որոնք ադսորբում են լեղաթթուները: Արագ դրական էֆեկտ է առաջացնում իմոդիումը` 

հակադիարեային միջոց, որը իջեցնում է ստամոքս-աղիքայի տրակտի մոտորիկան: 

Մետաբոլիկ խանգարումներ: Հաճախ զարգանում է ստամոքսի դիստալ մասնահատումից կամ 

գաստրէկտոմիայից հետո ստամոքսի պարիետալ բջիջների զգալի մասի հեռացման հետևանքով, 

որոնք արտադրում են Կաստլիի գործոնը: Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի վիտամին B12-ը ներծծվի 

աղիներից: Որոշ հեղինակներ ենթադրում են, որ վիտամին B12-ի դեֆիցիտը և մեգալոբլաստային 

անէմիան կապված չեն գաստրոմուկոպրոտեինի պարիետալ բջիջների արտադրության հետ, այլ 

կապված է բարակ աղիքային ներծծման խանգարման հետ (մալաբսորբցիայի համախտանիշ), 

բակտերիաների առատ աճով կամ աուտոիմուն գաստրիտով: Որոշ հիվանդների մոտ զարգանում է 

երկաթ-դեֆիցիտային անէմիա, վիտամին B12 –ի դեֆիցիտ: Մալաբսորբցիայի ժամանակ խանգարվում 

է սննդի որոշ ինգրեդիենտների ներծծումը, հաճախ զարգանում է ստեատորեա: Դա բերում է արագ 

հյուծման և նույնիսկ կախեքսիայի: 

Բուժում: Հաճախ խորհուրդ է տրվում օգտագործել բարձր կալորյականությամբ սնունդ` 

հաճախակի, քիչ քանակով: Սրսկման ձևով նշանակվում է վիտամին B12: Ծանր դեպքերում ցուցված է 

ստացիոնար բուժում մետաբոլիկ խանգարումների վերականգնման նպատակով: 

ԹԵՄԱ № 11. ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ:  

 

Աղիքային անանցանելիությունը ախտաբանական վիճակ է, որի դեպքում մեխանիկական 

արգելքի կամ ֆունկցիոնալ խանգարման հետևանքով խախտվում է աղիքային խողովակով 

պարունակության անցումը։  

Դասակարգումը:  

Ըստ ծագման մեխանիզմի` 

1. Դինամիկ (ֆունկցիոնալ) անանցանելիություն. 

 սպաստիկ (կծկանքային) 

 պարալիտիկ (լուծանքային)  

2. Մեխանիկական անանցանելիություն. 

 ստրանգուլյացիոն (ոլորում, հանգուցագոյացում, օղակում ճողվածքի դարպասներում) 

 օբտուրացիոն (խցանում օտար մարմնով, կղանքային կամ լեղաքարերով, ասկարիդների 

կծիկով, ուռուցքով, կոպրոստազ) 

 ստրանգուլյացիոն և օբտուրացիոն անանցանելիության խառը ձևեր (ինվագինացիա, 

կպումային անանցանելիություն)։ 
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Ըստ կլինիկական ընթացքի` 

 մասնակի անանցանելիություն 

 լրիվ անանցանելիություն (սուր, ենթասուր, խրոնիկ և ռեցիդիվող)։  

Ըստ մակարդակի  

 բարակ աղիքային (բարձր)  

 հաստ աղիքային (ցածր) անանցանելիություն։ 

Մեծ մասամբ՝ մինչև 88% դեպքերում դիտվում է մեխանիկական անանցանելիություն։ Աղիների 

զարգացման արատներով պայմանավորված բնածին անանցանելիությունը դիտվում է առավելապես 

նորածինների և երեխաների մոտ։ Ձեռքբերովի անանցանելիությունը դիտվում Է 30-60 տարեկանների, 

հաճախ` տղամարդկանց մոտ։  

էթիոլոգիան և պաթոգենեզը։ Աղիքային անանցանելիություն առաջացնող պատճառները 

բազմազան են։ Դրանք են՝ աղիների և միջընդերքի բնածին արատները, որովայնի խոռոչում 

կպումային պրոցեսը, աղու պատից ծագող կամ աղին դրսից սեղմող ուռուցքները, աղիքի պատի 

սպիական փոփոխությունները, աղիների լուսանցքում օտար մարմինները և այլն։ 

Դինամիկ անանցանելիության գործում մեծ են աղիների մոտորիկայի խանգարումները, որոնք 

կարող են պայմանավորված լինել որովայնի և կրծքավանդակի խոռոչների, հետորովայնամզային 

տարածության տարբեր ախտաբանական պրոցեսները, օրգանիզմի նյութափոխանակության 

խանգարումները, տարբեր թունավորումները։ 

Աղիքային սուր անանցանելիության պաթոգենեզը հետազոտված է բավական լավ, սակայն կան 

որոշ տարբերություններ օբտուրացիոն և ստրանգուլյացիոն անանցանելիությունների 

պաթոգենեզում։ Երկու դեպքում էլ տեղի են ունենում ջրա-էլեկտրոլիտային, սպիտակուցային 

փոխանակությունների, թթվա-հիմնային հավասարակշռության խանգարումներ, և մի շարք 

շեղումներ՝ կապված ռեֆլեկտոր ազդեցությունների և ինֆեկցիայի զարգացման հետ։  

Ստամոքս-աղիքային խողովակում օրական արտադրվում է 6-8 լիտր մարսողական հյութ 

(սեկրետ)։ Նորմայում մարսողական բոլոր հյութերը նորից ներծծվում են, ուղիղ աղիքով հեռանում է 

հեղուկի ոչ մեծ քանակություն։ Ներծծումը տեղի է ունենում հիմնականում բարակ աղիքում։ Երբ 

զարգանում է աղիքային սուր անանցանելիություն, սննդային զանգվածները աղիների ստորադիր 

հատվածներ չեն անցնում, կտրուկ փոքրանում է աղիների ներծծող մակերեսը։ Բացի այդ, 

անանցանելիության մակարդակից վեր գտնվող աղիների հատվածներում ներծծումը կտրուկ նվազում 

է, այդ պատճառով այստեղ կուտակվում է սննդային զանգվածների և մարսողական հյութերի մեծ 

քանակ, տեղի է ունենում քայքայում՝ թունավոր նյութերի առաջացումով։ 

Նորմալ գործող աղիներում մարսողական հյութերի ներծծման ժամանակ օրգանիզմ են անցնում 

ջուր, հանքային աղեր, սպիտակուցներ: Աղիքային սուր անանցանելհության դեպքում նշված նյութերի 

ներծծումը խանգարվում է, ինչը առաջացնում է նյութափոխանակության խանգարում։ Աղիներից 

ներծծված թունավոր նյութերը արագ խորացնում են ինտոքսիկացիան։  

Օբտուրացիոն անանցանելիության դեպքում, երբ փակվում է աղու լուսանցքը, արգելքից վեր 

փքված աղու լուսանցք է արտազատվում արյան հեղուկ մասը։ Զարգանում են խմորման և նեխման 

պրոցեսներ։ Փսխման ժամանակ հեղուկի հետ միասին օրգանիզմից հեռանում են սպիտակուցներ, 

էլեկտրոլիտներ, հատկապես կալիում, մարսողական հյութեր և այլն։ Տեղի է ունենում արյան 

խտացում, ի հայտ են գալիս շրջանառության խանգարումներ։ Որովայնի խոռոչում ևս արտազատվում 

է հեղուկ, որը սկզբում թափանցիկ է, ունի դեղին գույն, իսկ հետագայում նրա մեջ արյան ձևավոր 

տարրերի թափանցման հետևանքով դառնում է հեմոռագիկ բնույթի։ Ավելի ուշ շրջաններում հեղուկը 
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դառնում է պղտոր և ունենում է տհաճ հոտ՝ բակտերիաների և տոքսինների  կուտակման հետևանքով: 

Ինչքան բարձր է անանցանելիության մակարդակը, այնքան արագ են զարգանում այս բոլոր 

երևույթները, հատկապես ջրա-էլեկտրոլիտային փոխանակության խանգարումները։ 

Այս ամենը բերում են շրջանառող արյան ծավալի նվազման։ Զարգանում են հիպովոլեմիկ շոկ, 

միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումներ, ներանոթային տարածուն թրոմբագոյացման համախտանիշ և 

առաջանում է բազմաօրգանային անբավարարություն։ Հիպովոլեմիայի և հեղուկի մեծ կորուստների 

հետևանքով ուժեղանում է անտիդիուրետիկ հորմոնի և ալդոստերոնի արտադրությունը։ Վեր-

ջիններիս ազդեցությունը կրճատում է դիուրեզը, հանգեցնում նատրիումի ռեաբսորբցիային։ Բայց 

դրանք չեն կանխում մեզի հետ կալիումի հեռացումը և նրա կորուստները շարունակվում են։ 

Զարգացող հիպոկալիէմիան բացասաբար է անդրադառնում միոկարդի կծկողական ֆունկցիայի, 

աղիքային գալարակծկանքի վրա։ Կալիումի իոնները դուրս են գալիս բջջից դեպի արտաբջջային 

տարածություն, տեղը զիջելով նատրիումի և ջրածնի իոններին, զարգանում է ներբջջային ացիդոզ և 

արտաբջջային ալկալոզ։ 

Հետագայում, օլիգուրիայի զարգացման հետ կալիումի հեռացումը պակասում է, արյան մեջ նրա 

մակարդակը բարձրանում, ինչին նպաստում է նաև բջիջների քայքայումը։ Հիպոկալիէմիան 

փոխարինվում է հիպերկալիեմիայով, ալկալոզը՝ մետաբոլիկ ացիդոզով։ Այս բոլոր 

փոփոխություններն էլ ավելի են խանգարում բոլոր օրգանների և համակարգերի ֆունկցիան։ 

Ստրանգուլյացիոն անանցանելիությունը, որի ժամանակ աղու լուսանցքի փակման հետ միասին 

միջընդերքի ոլորման կամ սեղմման հետևանքով խանգարվում է նաև աղու 

արյունամատակարարումը, վերը նշված փոփոխությունները ավելի բուռն են զարգանում: Պրոցեսի 

մեջ հայտնված աղեգալարում նախ սեղմվում են երակները, իսկ զարկերակները, որպես ավելի 

առաձգական, շարունակում են գործել և արյուն մատակարարել աղու սեղմված հատվածներին։ Աղին 

այտուցվում է, ուժեղանում է երակային կանգը, խանգարվում ավշաշրջանառությունը։ Աղիքի և 

միջընդերքի հյուսվածքները դառնում են այտուցված, հաստացած, փխրուն։ 

Արյունամատակարարման լրիվ դադարելու դեպքում առաջանում է մեռուկացում։ Այն սկսվում է 

լորձաթաղանթից և աստիճանաբար տարածվում բոլոր շերտերի վրա։ Աղիքի գույնը դառնում է մուգ 

մանուշակագույն, ցիանոտիկ, իսկ հետո՝ գորշասևավուն։ Հարկ է նշել, որ շճաթաղանթի կողմից 

նկատելի փոփոխությունները չեն համապատասխանում աղու վնասվածքի իրական չափին։ 

Սովորաբար դրանք տեսանելիից ավելի շատ են, ինչը պետք է հաշվի առնել աղու մասնահատման 

դեպքում։  

Կլինիկական պատկերը: Բնութագրական է ախտանիշների եռյակը`  

1. ցավ որովայնում,  

2. փսխում և մետեորիզմ,  

3. կղանքի և գազերի հեռացման բացակայություն։  

Հիվանդությունը, որպես կանոն, սկսվում է սուր։ Առաջանում են տարբեր ինտենսիվության 

կծկանքային բնույթի ցավեր։ Ստրանգուլյացիոն անանցանելիության դեպքում ցավերը հատկապես 

ուժեղ են, կարող են առաջացնել շոկի երևույթներ, ուղեկցվում են մաշկային ծածկույթների 

գունատությամբ, սառը քրտինքով, սրտի գործունեության անկմամբ, թույլ և հաճախացած պուլսով։  

Ցավերն աստիճանաբար ուժեղանում են, առաջանում է որովայնի փքվածություն և տարածության 

վրա լսելի պերիստալտիկ աղմուկ, ի հայտ են գալիս սրտխառնոց, գղտոց և փսխում։ Պրոցեսի 

զարգացման ընթացքի հետ փսխումը դառնում է ավելի առատ։ Նախ` փսխման զանգվածները 

իրենցից ներկայացնում են ստամոքսի պարունակություն, հետո՝ լեղի, վերջապես՝ նեխային հոտով 



99 
 

աղիքային պարունակություն։ Ստրանգուլյացիոն և աղիքային բարձր անանցանելիության դեպքում 

փսխումը կարող է լինել ինտենսիվ և արագ հանգեցնել ջրազրկման։ Օբտուրացիայի, ցածր 

անանցանելիության դեպքում փսխումը ավելի հազվադեպ է, երբեմն կարող է և չլինել, ավելի շատ 

նկատվում է սրտխառնոց։ 

Մետեորիզմը աղիքային անանցանելիության պարտադիր ախտանիշ է, այն արտահայտվում է 

որովայնի տեղային կամ տարածուն փքվածությամբ, կղանքի և գազերի հեռացման բացակայությամբ։ 

Միշտ պետք է հաշվի առնել, որ բարձր անանցանելիության դեպքում հաստ աղուց կարող են հեռանալ 

գազերը և կղանքը (մեկ կամ երկու անգամ)։ Սակայն դրանից հիվանդի վիճակը չի թեթևանում, 

որովայնի փքվածությունը և ցավերը շարունակվում են։  

Աղիքային սուր անանցանելիության ընթացքը ըստ կլինիկական արտահայտությունների կարելի 

է պայմանականորեն բաժանել երեք շրջանի։ Սկզբնական շրջանը կոչվում է ցավի կամ 

անանցանելիության ''ճիչի'' շրջան և տևում է 12-16 ժամ։ Երկրորդ շրջանը` թունավորման, երրորդը՝ 

պերիտոնիտի շրջանն է։ 

Առաջին շրջանում գերակշռում է ցավը։ Երկրորդ շրջանում աճում են թունավորումը և ջրա-

էլեկտրոլիտային փոխանակության խանգարումները։ Թունավորման շրջանում ցավերը կորցնում են 

իրենց նոպայաձև բնույթը և դառնում մշտական։ Աճում են որովայնի փքումը և ասիմետրիան։ 

Անհետանում է նախապես ակտիվացած գալարակծկանքը, հաճախակի են դառնում փսխումը և 

գղտոցը։ Պուլսը հաճախանում է, զարկերակային արյան ճնշումը կարող է իջնել։ Նկատվում է կղանքի 

և գազերի հեռացման բացակայություն։ Ավելի հստակ են դառնում անանցանելիության 

ռենտգենաբանական ախտանիշները։  

Տերմինալ փուլը զարգանում է հիվանդության սկզբից 36 ժամ անց։ Բնորոշ են ընդհանուր վիճակի, 

օրգանների և համակարգերի խորը խանգարումներ։ Որովայնը խիստ փքված է, գալարակծկանք չկա։ 

Որովայնի խոռոչում կա հեղուկ։ Լեզուն չոր է, ծածկված շագանակագույն փառով։ Պարբերաբար 

նկատվում է աղիքային պարունակությամբ փսխում։ Իջնում է արյան ճնշումը, պուլսը արագ է և թույլ։ 

Որովայնի խոռոչում ինֆեկցիայի ներթափանցումից զարգանում է պերիտոնիտ։ Այսպիսով, այս 

շրջանը բնութագրվում է կոմպենսատոր մեխանիզմների հյուծմամբ, ջրա-էլեկտրոլիտային 

փոխանակության հարաճուն խանգարումներով, խորը թունավորումով և լյարդ-երիկամային 

անբավարարության զարգացմամբ։ 

Կլինիկական ընթացքի վերոհիշյալ բաժանումը և շրջանների (փուլերի) ժամկետները պայմա-

նական են։ Յուրաքանչյուր փուլի տևողությունը կախված է անանցանելիության ձևից և նրա 

մակարդակից՝ ինչքան բարձր է անանցանելիությունը, այնքան պրոցեսը ավելի բուռն ընթացք ունի և 

այնքան արագ Է զարգանում դեկոմպենսացիան և պոլիօրգանային անբավարարությունը։ 

Ախտորոշումը։ Կարևոր է հավաքել մանրակրկիտ անամնեզ։ Որովայնի խոռոչի օրգանների 

նախկինում տարած բորբոքային հիվանդությունները, վիրահատական միջամտությունները, 

որովայնի բաց կամ փակ վնասվածքները հաճախ ստեղծում են նախադրյալներ աղիքային սուր 

անանցանելիության համար։ Օբյեկտիվ հետազոտության ժամանակ հիվանդի դեմքը լինում է սրված և 

անշարժ, հատկապես անանցանելիության արագ ընթացող ձևերի դեպքում։ Լեզուն չոր է, պատված 

սպիտակ կամ գորշ փառով։ Պուլսը հաճախացած է, ջերմությունը՝ նորմալ կամ ենթատենդային։  

Որովայնի զննման ժամանակ հատկանշական են հետևյալ ախտանիշները`  

ծուռ փորի ախտանիշ – որովանը փքված է և ասիմետրիկ, ընդ որում` կույր աղու ոլորման 

դեպքում ասիմետրիան կարող է արտահայտվել աջ զստափոսի շրջանի ներանկումով և ձախ 

թուլակողի արտափքվածությամբ (Շիման-Դանսի ախտանիշ), սիգմայաձև աղու ոլորման դեպքում` 
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ձախ զստափոսի շրջանի ներանկումով և աջ թուլակողի արտափքվածությամբ (Բայերի ախտանիշ)։ 

Վալի ախտանիշ - արգելքից վեր շոշափվում է բալոնաձ¨ փքված աղեգալարը, 

Շլանգեի ախտանիշ – որովայնի առաջային պատին նկատվում են աղիների  գալարակծկանքը, 

Սկլյարովի ախտանիշ - որովայնի պատի ցնցման դեպքում հեղուկով գերլցված և լարված 

աղիքում լսվում է ծփանքի աղմուկ,  

Տեվենարի ախտանիշ - պորտի շրջանում և նրանից ցած շոշափումը ցավոտ է, որը 

համապատասխանում է բարակ աղու միջընդերքի արմատին, այն բնորոշ է բարակ աղու ոլորմանը,  

Սպասոկուկոցկու ախտանիշ - աուսկուլտատիվ կարելի է լսել հեղուկի հոսքի ձայնը, կլկլոցը, 

ընկնող կաթիլի աղմուկը 

Դագաղային լռություն - բնորոշ է ավելի ուշ շրջանին, երբ աղիների պերիստալտիկան 

բացակայում է, զարգանում է պարեզ, 

Լոտեյսենի ախտանիշ – որովայնային աորտայի վրա լսվում են սրտի տոները, 

Օբուխովյան հիվանդանոցի ախտանիշ – ռեկտալ մատնային զննման ժամանակ անուսի 

սֆինկտերի տոնուսը ընկած է, իսկ ամպուլան` դատարկ: 

Գործիքային քննություններից հատկանշական է Ռենտգեն շրջադիտական քննությունը, որը Սուր 

աղիքային անանցանելիության ժամանակ հայտնաբերում է բնորոշ պատկեր` Կլոյբերի գավաթներ, 

որոնք աղիների գալարներում գազի կուտակումներ են հեղուկի հորիզոնական մակարդակների վրա: 

Բարակ աղիքային անանցանելիության դեպքում հեղուկի մակարդակի լայնությունը ավելի մեծ է 

նրա վրա գազի եղած բարձրությունից։ Հաստ աղիքային անանցանելիության դեպքում Կլոյբերի 

գավաթները ավելի մեծ են, գազը գերակշռում է հեղուկի նկատմամբ, և գավաթները տեղաբաշխված են 

որովայնի խոռոչի պերիֆերիայով, իսկ մակարդակները անհարթ են, աղիքում կղանքային 

զանգվածների առկայության պատճառով։ 

 

 
Նկ. Կլոյբերի գավաթներ և կամարներ անանցանելիության դեպքում 

 

Բարակ աղիքային անանցանելիության դեպքում, գազի ֆոնի վրա երևում են աղու այտուցված 

լորձաթաղանթի ծալքերը (Կերկրինգյան ծալքեր), ինչը նմանեցվում է «ձկան կմախքի» (Կեյսիի 

ախտանիշ)։ Կլոյբերի գավաթների հետ միասին բարակ աղիքային անանցանելիության դեպքում 

առկա են գազով լցված, փքված աղեգալարներ, որոնք նմանեցվում են կամարների կամ երգեհոնային 

խողովակների։ 

Հաստ աղիքային անանցանելիության դեպքում երբեմն կարելի է տեսնել լարված գալարների 

հաուստրացիաները։ Ցածր հաստաղիքային անանցանելիության դեպքում, երբ փքված հաստ աղին 

զբաղեցնում է ամբողջ որովայնը, առաջանում է «լուսավոր որովայնի» պատկեր։ Դինամիկական 

անանցանելիության դեպքում աղեգալարների լուսանցքում դիտվում է գազի գերակշռում հեղուկի 
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նկատմամբ։ Աղիքային կամարները չունեն մակարդակներ կամ դրանք հստակ չեն։ 

Ռենտգեն կոնտրաստային քննություն – հիվանդին տալիս են խմելու կոնտրաստ նյութ օրինակ` 

բարիումի սուլֆատի կախույթ, և դինամիկայում հետևում նրա ընթացքին: 

Իրիգոսկոպիա – Կիրառվում է հաստ աղիքային անանցանելիության և ինվագինացիաների 

դեպքում: Կոնտրաստ նյութը լցնում են հաստ աղի և որոշում անանցանելիության մակարդակը: 

Ուլտրաձայնային հետազոտությունը հայտնաբերում է աղեգալարների այտուց, 

պարունակության կանգ, գալարակծկանքի դանդաղում կամ բացակայություն, ազատ հեղուկի 

առկայություն որովայնի խոռոչում։  

Լաբորատոր տվյալներ: Կան բնութագրական փոփոխություններ արյան և մեզի մեջ։ Նկատվում է 

արյան խտացում (էրիթրոցիտոզ, հեմոգլոբինի քանակի շատացում), աճում է լեյկոցիտոզը։ Ինչքան 

աղիքում խորն են փոփոխությունները, այնքան մեծ է ձախ թեքումը լեյկոֆորմուլայում։ 

Միելոցիտների առկայությունը խոսում է աղու մեռուկացման և պերիտոնիտի մասին։ Փոխվում է 

պլազմայի սպիտակուցային կազմը՝ պակասում են ալբումինները և շատանում գլոբուլինները։ 

Ամենամեծ փոփոխություններ կրում են արյան քլորիդները, որոնց մակարդակը հարաճուն իջնում է և 

նույնիսկ ինչ-որ չափով ունի կանխագուշակիչ նշանակություն։ Դիտվում է հիպոկալիեմիա, 

հիպոնատրիեմիա։ Կա հիպերկոագուլյացիայի միտում։ 

Բուժումը:  Սովորաբար սկսվում է կոնսերվատիվ միջոցառումներից՝ ստամոքս աղիքային 

տրակտի դատարկում, դեզինտոքսիկացիոն միջոցների կիրառում, ջրա-էլեկտրոլիտային 

փոխանակության կարգավորում: Ստամոքս-աղիքային տրակտի վերին բաժինների դատարկումը 

կատարվում է նազոգաստրալ զոնդով ստամոքսի լվացման, իսկ ստորին բաժիններինը՝ մաքրող կամ 

սիֆոնային հոգնաների միջոցով: Օգտագործվում են նաև աղիների ֆունկցիան խթանող միջոցներ: 

Եթե այս միջոցառումները անարդյունավետ են 2-3 ժամվա ընթացքում, ապա ցուցված է 

վիրահատական բուժումը: Որովայնի խոռոչը բացվում է միջին գծով, հեռացվում է այնտեղ 

կուտակված հեղուկը: Արգելքի տեղակայումը որոշվում է  աղիների գալարների վիճակով, որոնք 

արգելքից վեր լինում են փքված, իսկ նրանից վար՝ սմքած: Փքված աղիները պետք է դատարկել իրենց 

պարունակությունից նազոինտեստինալ կամ անոռեկտալ զոնդերի միջոցով: Աղիների միջև եղած 

կպումների դեպքում վերջիններս անջատվում են: Այս ամենից հետո պետք է որոշել աղիքի 

կենսունակությունը աղիքի գույնի, փայլի, պերիստալտիկայի և միջընդերքի անոթների պուլսացիայի 

գնահատման միջոցով: Եթե աղիքը համարվում է անկենսունակ, ապա կատարվում է  մասնահատում: 

Վերջինս կատարվում է առողջ հյուսվածքների սահմաններում, բերող գալարը մասնահատվում է 

նեկրոզի սահմանից հաշված 30-40սմ, իսկ տանողը 15-20 սմ չափով: Աղիքային խողովակի 

անընդհատությունը վերականգնվում է մասնահատված աղեգալարների միջև բերանակցման 

միջոցով: Ապա կատարվում է որովայնի խոռոչի սանացիա և դրենավորում: 

Հետվիրահատական շրջանում պետք է վերականգնել օրգանիզմի կողմից կորցրած հեղուկի 

ծավալը, տանել դեզինտոքսիկացիոն բուժում, կարգավորել ջրա-աղային և էլեկտրոլիտային 

փոխանակությունները, վերականգնել աղիների ֆունկցիան:  

Օբտուրացիոն անանցանելիություն: Անանցանելիության այս տեսակին բաժին են ընկնում 

աղիքային սուր անանցանելիության բոլոր տեսակների 9-10%-ը։ Կլինիկան բնութագրվում է 

պարբերաբար առաջացող կծկանքային ցավերով։ Նոպաների միջև ընկած ընդմիջումներում հիվանդը 

հանգիստ է, ցավեր չկան։ Ուժեղ կծկանքային ցավերը աղիքային պատի հյուծման հետ 

աստիճանաբար դառնում են ավելի թույլ, կորցնում իրենց կծկանքային բնույթը և անցնում մշտական 

ոչ սուր ցավերի։ Ընդհանուր թունավորումն առաջանում է բավական ուշ, երբեմն նույնիսկ մի քանի օր 
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անց, ինչը կախված է օբտուրացիայի մակարդակից։ Շոկ, որպես կանոն, չի լինում։ Եթե արգելքը լրիվ 

չի փակում աղու լուսանցքը կամ առաջանում է պարբերաբար և գալարակծկանքային ալիքը ի վիճակի 

է անցկացնել աղիքային պարունակությունը, ապա շատ բուռն և սուր երևույթներ չեն լինում։  

Օբտուրացիոն աղիքային անանցանելիությունը հաճախ զարգանում է աստիճանաբար, 

ենթասուր, հատկապես ուռուցքների ֆոնի վրա: Վերջիններս հանդիսանում են ախտահարման 

հիմնական պատճառներից։ Օբտուրացիոն անանցանելիությունը ոչ հազվադեպ առաջանում է 

աղիներում օտար մարմիններով, բուսական ծագման ֆիտոբեզոարներով։ Հաճախ այդ հիվանդների 

մոտ վատ վիճակում է ծամիչ ապարատը, և նրանք կուլ են տալիս ոչ բավարար մանրացված 

բուսական սնունդ։ Որոշ դեպքերում հիվանդները հարբած վիճակում կամ չմտածված ձևով 

(երեխաներ) կուլ են տալիս տարբեր պտուղներ կորիզների հետ (ճապոնական խուրմա, հոն և այլն)։ 

Դրա հետևանքով ստամոքսում ձևավորվում են բեզոարներ, որոնք հետագայում անցնում են բարակ 

աղի և սովորաբար խցանում են առավել նեղ զստաղին։  

Օբտուրացիոն անանցանելիության պատճառ կարող են լինել լեղաքարերը։ Դրանք անցնում են 

բարակ աղի սովորաբար բիլիոդիգեստիվ խուղակներով, սովորաբար լեղապարկ-ստամոքսային կամ 

լեղապարկ-տասներկումատնյա աղիքային (քարը պառկելախոց է առաջացնում լեղուղիների և աղու 

կամ ստամոքսի պատի վրա)։ Անանցանելիության նման ծագման մասին կարող են վկայել 

լեղուղիներում գազի առկայությունը, որը լինում է բիլիոդիգեստիվ խուղակների դեպքում, և 

լեղապարկում՝ հեղուկի մակարդակը գազի բշտով։ 

Անանցանելիություն կարող է առաջանալ ասկարիդոզի պատճառով, ընդ որում նշանակություն 

ունի ոչ միայն ասկարիդների կծիկով մեխանիկական խցանումը, այլ նաև աղիների մոտորիկայի վրա 

դրանց թույների ազդեցությունը։  

Կղանքային քարեր (կոպրոլիտներ) առաջանում են ինչպես բարակ, այնպես էլ հաստ աղիքում։ 

Կղանքային քարերի առաջացման համար նախաարամադրող գործոն է կղանքային զանգվածների 

կանգը երկարատև փորկապաթյան և գալարակծկանքի թուլության, խրոնիկ կոլիտի, որովայնի 

մկանների թուլության, լուծողականի օգտագործման հողի վրա։ Նշանակություն ունեն նաև հաստ 

աղու անոմալիաները (մեգակոլոն)։  

Կոպրոստազը անանցանելիության հաճախակի պատճառներից մեկն է: Շատ դեպքերում 

հաջողվում է այն վերացնել կոնսերվատիվ միջոցներով։ Պատճառները կարող են լինել ֆունկցիոնալ 

և օրգանական։ Կոպրոլիտները նպաստում են կոպրոստազի առաջացմանը։ Բացի այդ, կղանքային 

զանգվածներով օբտուրացիան կարող է զարգանալ հետանցքի ճաքի կամ թութքի, սիգմայաձև աղու 

սպազմի, երիկամաքարային հիվանդության, խրոնիկ ապենդիցիտի, խոլեցիստիտի հետևանքով։ 

Աղիների կապանային ապարատի օրգանական փոփոխությունները, աղու դեֆորմացիաները 

դժվարացնում են կղանքային զանգվածների անցումը։ 

Ախտորոշումը։ Աստիճանական սկիզբ, անամնեզում կոշտ սննդի ընդունում, կղանքի և գազերի 

անցման բացակայություն, ցավ որովայնում։ Սկզբում ցավը նոպայաձև է, հետո` մշտական։ 

Օբյեկտիվորեն հաջողվում է շոշափել պինդ զանգված որովայնի այս կամ այն հատվածում։ 

Կղանքային զանգվածի տեղակայումից կախված ուղիղ աղու ամպուլան կարող է լինել լիքը կամ 

դատարկ։ Առավել հաճախ աղիների օբտուրացիոն անանցանելիությունը պայմանավորված է 

ուռուցքներով, հաճախ` չարորակ։ Աղիների ուռուցքային ախտահարման ախտորոշման մեջ 

հիմնականն են ցայտներանգ նյութով ռենտգենաբանական հետազոտությունը և կոլոնոսկոպիան։ 

Օբտուրացիա կարող է առաջանալ նաև հարևան օրգաններից և հյուսվածքներից ծագող 

ուռուցքներից կամ կիստաներից։ Այս դեպքում կլինիկական պատկերում աղիքային 
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անանցանելիության երևույթներին նախորդում են առաջնային պաթոլոգիայի ախտանիշները, 

օրինակ՝ ձվարանի, միզապարկի ուռուցք կամ կիստա։ Դրսից ճնշման բնորոշ օրինակ է հանդիսանում 

արտերիոմեզենտերիալ անանցանելիությունը, որի դեպքում տասներկումատնյա աղու ստորին 

հորիզոնական հատվածը սեղմվում է դրա վրայով անցնող վերին միջընդերային զարկերակով։ 

Զարգանում է աղիքային բարձր անանցանելիության կլինիկա` ուժեղ ցավերով և լեղիով առատ 

փսխումով։ 

Բուժումը: Օբտուրացիոն աղիքային անանցանելիության բուժումը կախված է այն 

պայմանավորող պատճառից։ Օրինակ, ֆիտոբեզոարի կամ բարակ աղիքում բուսական մեծ 

զանգվածների առկայության դեպքում ընտրության մեթոդ է հանդիսանում օտար մարմնի 

մանրացումը առանց աղու լուսանցքի բացման կամ անցկացումը դեպի կույր աղի, որտեղից այն 

կգնա բնական ճանապարհով։ Շատ հազվադեպ անհրաժեշտ է լինում կատարել էնտերոտոմիա, 

ֆիտոբեզուարի հեռացում:  

Կոպրոստազի դեպքում ցուցված է ըստ հնարավորության աղու մեխանիկական մաքրում 

կղանքային զանգվածներից՝ մատնային, գործիքային մեթոդներով, մաքրող, սիֆոնային կամ յուղային 

հոգնաների օգնությամբ։  

Ուռուցքային ախտահարումը պահանջում է աղու մասնահատում, բարակ աղիքի դեպքում 

կատարվում է աղիք-աղիքային բերանակցում, իսկ արտահայտված պերիտոնիտի դեպքում`  

էնտերոստոմայի ձևավորում, 3-6 ամիս հետո ռեկոնստրուկտիվ վիրահատության ակնկալիքով:  

Հաստ աղիքի աջ կեսի ուռուցքների ժամանակ կատարվում է աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա, 

իլեոտրանսվերզոստոմայի ձևավորումով: Պերիտոնիտի դեպքում  աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիայից 

հետո լայնական հաստ աղին խուլ կարվում է և ձևավորվում է ծայրային իլեոստոմա, իսկ 

անաստոմոզը ձևավորվում է 3-6 ամիս հետո:  

Հաստ աղու ձախ կեսի ուռուցքների ժամանակ կատարվում է  ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա, 

իսկ վիրահատությունը ավարտվում է կամ միամոմենտ անաստոմոզի ձևավորմամբ, կամ տանող 

հատվածը խուլ կարվում է, իսկ բերող հատվածով ձևավորվում է կոլոստոմա (Հարդմանի 

վիրահատություն), կամ ուռուցքը մասնահատելուց հետո երկու ծայրն էլ դուրս է բերվում ստոմայի 

ձևով (Միկուլիչի վիրահատություն): 

 Ուռուցքների ինօպերաբիլ լինելու դեպքում ձևավորվում է շրջանցող անաստոմոզ` առանց 

ուռուցքի հեռացման: 

Ստրանգուլյացիոն անանցանելիություն: Ստրանգուլյացիոն անանցանելիությունը կազմում է 

աղիքային անանցանելիության բոլոր դեպքերի 40-50%-ը։ Այս անանցանելիության բնորոշ ձև է աղու 

ոլորումը (volvulus), երբ աղին ոլորվում է իր  երկայնաձիգ առանցքի շուրջը միջընդերքի հետ միասին։ 

էթոլոգիան և պաթոգենեզը։ պատճառները լինում են նախատրամադրող և կատարող։ Առաջին 

խմբին են դասվում միջընդերքի նշանակալի երկարությունը` արմատի հարաբերական նեղության 

դեպքում, կպումները, նորագոյացությունները, զարգացման արատները, խիստ և արագ նիհարումը։ 

Կատարող պատճառներն են՝ ներորովայնային ճնշման հանկարծակի բարձրացումը, աղիների 

ուժեղացած գալարակծկանքը, դրանց լցվելը մեծ քանակի կոշտ սննդով, հատկապես երկարատև 

քաղցից հետո։ 

Կլինիկական պատկերը կախված է անանցանելիության մակարդակից, ոլորման աստիճանից, 

ոլորված աղու տեսակից, չափերից, ոլորման պահից հետո անցած ժամանակից։ Սկիզբը 

հանկարծակի է, սովորաբար լինում է մեծ քանակով դժվարամարս սնունդ ընդունելուց 2-4 ժամ անց 

կամ ներորովայնային ճնշման բարձրացումից անմիջապես հետո։ Հիվանդները գանգատվում են 
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մշտական ցավի ֆոնի վրա ժամանակ առ ժամանակ սաստկացող կծկանքային բնույթի ցավից, 

սրտխառնոցից, սկզբում ռեֆլեկտոր, ապա կանգային բնույթի փսխումից։  

 
Նկ. Բարակ աղու ոլորում 

 

Բարակ աղիներից հետո հաճախ դիտվում է սիգմայաձև աղու ոլորում։ Սիգմայաձև աղու 

ոլորումը կապված է աղու այդ հատվածի և նրա միջընդերքի առանձնահատկությունների հետ։ Աղիքի 

մեծ երկարությունը, միջընդերքի լայնությունը, արմատի նեղ լինելը հանգեցնում են սիգմայաձև աղու 

ծայրային կետերի մոտեցման և հեշտացնում ոլորումը։  

Բուժումը վիրահատական է։ Աղիքի կենսունակության պահպանված լինելու դեպքում 

վիրահատությունը սահմանափակվում է ոլորման ուղղումով (դեվոլվուլյացիա, դետորսիա) և 

ֆիքսումով։  

Դոլիխոսիգմայի ժամանակ ցուցված է աղու մասնահատմանը անցանելիության միամոմենտ 

վերականգնմամբ։ Կամ կատարվում է Հարտմանի վիրահատություն՝ մասնահատում, հեռադիր ծայրի 

կարում, մերձադիր ծայրի դուրս բերում միափող հակաբնական սրբանի ձևով։  

Ստրանգուլյացիոն անանցանելիության ամենածանր տեսակը հանգուցագոյացումն է (nodulus 

intestini)։  

Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը։ Հանգույցի առաջացմանը սովորաբար մասնակցում են բարակ և 

սիգմայաձև աղիների գալարները։ Վերջինս, երկփողի նման ծալված, ծառայում է որպես հիմնական 

առանցք, որի շուրջ մյուս երկար գալարը պտտվում է, ձգելով ու միաժամանակ օղակելով և՛ իրեն, և՛ 

այն աղին, որին ստրանգուլյացիայի է ենթարկում։ Արդյունքում աղու լուսանցքը փակվում է 

ամենաքիչը երկու տեղում։ Պրոցեսի սկզբից կտրուկ խանգարվում է արյունամատակարարումը, 

արագ զարգանամ է մեռուկացում։ Մի շարք դեպքերում հանգուցագոյացումը բարդանում է նաև 

բարակ կամ սիգմայաձև աղու որևէ գալարի լրացուցիչ ոլորումով։ Դիտվում է շատ բուռն պատկեր 

կոլապսի երևույթներով, բազմակի փսխումներով, մեծ քանակությամբ հեղուկի կորուստով։ Հաճախ 

լինում է աղու մեռուկացում։ Կլինիկական պատկերում համակցվում են բարակ և հաստ աղիքային 

անանցանելիության ախտանիշներ։ 

Բուժումը: Կատարում են հանգույցի վերացում` ֆիքսող կպումների հատումից հետո, նեկրոզի 

դեպքում` մասնահատում: 

Մեխանիկական աղիքային անանցանելիության խառը ձևերը: Այստեղ առաջին հերթին հարկ է 

նշել ինվագինացիան։ Դրա առաջացման հիմքում ընկած է աղու մի սեգմենտի անցումը մյուսի մեջ։  

Երբեմն լինում են կրկնակի, եռակի ինվագինացիաներ: Սովորաբար ներմղվում է աղու 

պրոքսիմալ հատվածը դիստալ հատվածի մեջ, բայց կարող է լինել նաև հակառակը։ 

Ըստ տեղակայման տարբերում են բարակաղիք-բարակաղիքային, բարակաղիք-հաստաղիքային, 

հաստաղիք-հաստաղիքային ինվագինացիաներ: Հաճախ նկատվում է իլեոցեկալ ինվագինացիա։  

 Ներդրված աղին մասնակի կամ լրիվ փակում է լուսանցքը, առաջացնելով օբտուրացիոն 

անանցանելիություն։ Այն իր հետ տանում է միջընդերքը, որը սեղմվում է և խանգարվում է 
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արյունամատակարարումը։  

Այսպիսով` ինվագինացիան կրում է իր մեջ ինչպես օբտուրացիոն, այնպես էլ ստրանգուլյացիոն 

անանցանելիության տարրեր։ 

 
Նկ. Ինվագինացիայի սխեմա. Աղիքային գլաններ՚ 

1. Արտաքին, 2. Միջանկյալ 

3. Ներքին, 4. Ինվագինատի վզիկ, 5. Ինվագինատի գլխիկ 

Ինվագինացիայի զարգացման պաթոգենեզը աղու առանձին սեգմենտների գալարակծկանքի 

խանգարումն է՝ առանձին սեգմենտների կծկում կամ պարեզ։ Կծկված հատվածն անցնում է մյուսի 

մեջ, որի պատը թուլացած է։ Աղիքի ուռուցքները, հատկապես ոտիկի վրա, պատի արյունազեղումը, 

բորբոքային ինֆիլտրատը նպաստում են աղու կծկմանը և հեռադիր բաժնի մեջ անցնելուն։  

Միջընդերքի ճնշման աստիճանից կախված` միշտ զարգանում է երակային կանգ, ներմղված 

աղիքի պատը այտուցվում է, դառնում հիպերէմիկ, ինչը նպաստում է հեղուկ արյունային էքսուդատի 

առաջացմանը, որն անցնում է աղու տանող բաժին և ստեղծում ջրիկ արյունային կղանք` “մորու 

դոնդող”: Երկարատև և ուժեղ սեղման դեպքում ներդրված աղու պատում առաջանում է մեռուկացում, 

բայց արտաքին գլանը այն անջատում է որովայնի խոռոչից և կանխում պերիտոնիտի զարգացումը։ 

Իրար մեջ անցած աղիների շճաթաղանթների միջև զարգանում է կպումային պրոցես, ինչը 

խանգարում է ներդրված աղու դուրս հանմանը։ Սակավաթիվ դեպքերում կարող է առաջանալ 

ինքնաբուժում, երբ ներքին գլանը վերջնականապես մեռուկանում է և, անջատվելով, դուրս գալիս 

բնական ճանապարհով։ Բայց դրանից հետո հաճախ մնում է օղակաձև սպի, որը նեղացնում է աղու 

լուսանցքը։ 

Ինվագինացիայի կլինիկան կախված է նրա տեղակայումից ու տեսակից, 

արյունամատակարարման խանգարման աստիճանից, հիվանդության վաղեմությունից, հիվանդի 

վիճակից և տարիքից։ Հիվանդների մեծ մասի մոտ նկատվում են աղիքային անանցանելիության 

հիմնական ախտանիշներ՝ ցավեր որովայնում, սրտխառնոց, փսխում, գազերի և կղանքի անցման 

բացակայություն։ Բավական բնորոշ ախտանիշ է արյունային արտադրությունը ուղիղ աղուց, որը 

պայմանավորված է ինվագինատի լորձաթաղանթի փոփոխություններով։ Ինվագինացիայի կարևոր 

ախտանիշ է պինդ-էլաստիկ, շարժուն, հարթ մակերեսով երշիկանման, ուռուցքանման գոյացության 

շոշափումը։ Հաստ աղու ցայտներանգային ռենտգենաբանական հետազոտությունը, բացի աղիքային 

անանցանելիության հայտնի ախտանիշներից, կարող է հայտնաբերել աղու օբտուրացիա, լցման 

դեֆեկտ ինվագինատի տեղում։ Բարիումի սուլֆատի թափանցումը արտաքին և միջանկյալ գլանների 

միջև ստեղծում է երկժանիի, իսկ ներքին գլանի մեջ թափանցումը` եռաժանիի պատկեր։ 

Բարակ աղու ինվագինացիա: Առավել հաճախ դրա պատճառ են հանդիսանում բարակ աղու 

ուռուցքները, դիաբետը, Մեկկելի դիվերտիկուլը, որովայնի վնասվածքը, ասկարիդոզը։ Սովորաբար 

աղիների ներդրումը տեղ է գտնում մեկ, հազվադեպ՝ երկու և ավելի հատվածներում։ Ինչքան բարձր է 

ինվագինացիան, այնքան սուր է կլինիկան։ Ի տարբերություն իլեոցեկալի և հաստ աղիքայինի, բարակ 

աղիքային ինվագինացիան ընթանում է լրիվ անանցանելիության պատկերով։ Առավել հաճախ տեղի 
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է ունենում զստաղու մի հատվածի ինվագինացիա մյուսի մեջ։ Ինվագինատի երկարությունը կարող ` 

լինել մի քանի սանտիմետրից մինչև 2 մետրի։ 

 
Նկ. Բարակ աղիքային ինվագինացիա 

Կլինիկական պատկերը:  Նշվում են հանկարծակի սկիզբ, նոպայաձև ցավեր, կղանքի, գազերի 

անցման բացակայություն, Վալի ախտանիշ։ Ավելի հազվադեպ, քան ինվագինացիայի մյուս 

տեսակների դեպքում, կղանքում դիտվում է արյուն։  

Բուժումը։ Կատարվում է դեզինվագինացիա, ուռուցքի, մեռուկացման առկայության դեպքում՝ 

մասնահատում։ Դեզինվագինացիա կատարվում է գլխիկի կողմից ինվագինատի դուրս հրումով, այլ 

ոչ թե ձգումով, քանի որ հնարավոր է աղու պատռում։ 

 
Նկ. Դեզինվագինացիա 

Իլեոցեկալ ինվագինացիա:  Հաճախ հանդիպողն է:Հաստ և բարակ աղիների լուսանցքների 

տրամագծերի տարբերությունը, դրանց պատերի փափկությունը ստեղծում են նպաստող պայմաններ 

ինվագինացիայի համար։ Ինվագինացիային նպաստում է որդանման ելունի բորբոքումը։ Իլեոցեկալ 

ինվագինացիայի պատճառներ կարող են լինել բարակ և կույր աղիների բարորակ և չարորակ 

ուռուցքները, Մեկկելի դիվերտիկուլը, որդանման ելունի քարերը, ասկարիդոզը, դիաբետը։ 

Ինվագինացիայի տվյալ տեսակին նպաստում են կույր աղու և գստաղու միջև անցման ուղիղ անկյան 

առկայությունը, դրանց լուսանցքների տարբերությունը, Բաուգինյան փականի ֆունկցիոնալ 

անլիարժեքությունը, կույր աղու չափազանց շարժունությունը։ 
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Ինվագինատի գլխիկը հաճախ գտնվում է վերել հաստ աղիքում, բայց նկարագրված են դեպքեր, 

երբ այն կարող է դուրս է գալ հետանցքից։ Իլեոցեկալ ինվագինացիան մեծահասակների մոտ 

հանդիպում է հազվադեպ, ավելի հաճախ լինում է 4-5 ամսեկան երեխաների մոտ, ժամանակի 

առումով համընկնում է հավելյալ կեր տալու սկզբի հետ, ինչը խանգարում է աղիների սովորական 

աշխատանքը։ 

Կլինիկան: Բնորոշ է սուր սկիզբը, հատկապես երեխաների մոտ, չնայած կարող է դիտվել նաև 

աստիճանական զարգացում մասնակի աղիքային անանցանելիության երևույթներով։ 

Ցավը աջ զստափոսի շրջանում հաճախ հիմք է տալիս կասկածելու սուր ապենդիցիտ, իսկ 

ինվագինատն ընդունում են որպես ապենդիկուլյար ինֆիլտրատ։ Դրանք կարելի է տարբերել 

անամնեզով, իրիգոսկոպիայի տվյալներով (երկ- և եռաժանիի պատկեր), ինչպես նան հաշվի առնելով, 

որ ինվագինատը, ի տարբերություն ինֆիլտրատի, շարժուն է։ 

Հիվանդության զարգացման աոաջին ժամերին, երբ դեռ չեն առաջացել բորբոքային կպումներ, 

թույլատրելի է պահպանողական բուժում՝ սիֆոնային հոգնաներ, կոլոնոսկոպիա, ուղիղ աղու մեջ 

օդի կամ կոնտրաստ նյութի մղում։ Այս մեթոդների արդյունավետությունը մեծ չէ։ Ուշ շրջանում, 

ինչպես նաև սուր և հարաճուն ընթացքի դեպքում ցուցված է վիրահատական բուժում։ Կատարում են 

դեզինվագինացիա, ապենդէկտոմիա, քանի որ ելունը գրեթե միշտ լինում է փոփոխված։ Կատարում 

են նաև կույր աղու ֆիքսացիա, եթե այն չափազանց շարժուն է։ Դեզինվագինացիայի 

անհնարինության, աղու մեռուկացման դեպքում կատարում են մասնահատում, սովորաբար՝ 

կատարում են աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա։ 

Հաստ աղու ինվագինացիան հաճախ ունի խրոնիկ ընթացք և մեծ մասամբ ընթանում է մասնակի 

անանցանելիության պատկերով։ Կլինիկորեն արտահայտվում է նոպայաձև ցավերով (հանկարծակի 

կամ աստիճանաբար առաջացող), փսխումով, լորձի ու արյան խառնուրդով ջրիկ կղանքով, 

հետանցքից արյունահոսությամբ, կղանքի և գազերի հեռացման դանդաղումով կամ բացակայությամբ։ 

Ուղիղ աղու մատնային հետազոտության դեպքում կարելի է հայտնաբերել Օբուխովյան 

հիվանդանոցի ախտանիշը։ 

Բուժումը։ Սովորաբար հաջողվում է ուղղել աղին վերոհիշյալ պահպանողական մի-

ջոցառումներով, որոնց անարդյունավետության դեպքում կատարում են դեզինվագինացիա 

վիրահատական ուղիով։ 

Աղիքային կպումային անանցանելիությունը կարող է լինել ինչպես օբտուրացիոն, այնպես էլ 

ստրանգուլյացիոն։ Մեծ մասամբ զուգակցվում են երկու տեսակը։ Ներկայումս աղիքային կպումային 

անանցանելիությունը հանդիսանում է աղիքային անանցանելիության ամենահաճախ հանդիպող 
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տեսակը։ Հաճախ դիտվում է կանանց մոտ։ 90% դեպքերում կպումային անանցանելիությունը բարակ 

աղիքային է։ Որովայնի խոռոչում կպումների զարգացման պատճառը բորբոքային պրոցեսներն են 

(պերիտոնիտ), որովայնի վնասվածքները և, առաջին հերթին՝ վիրահատությունները։ Կպումները 

կարող են լինել փուխր և պինդ։ Ըստ ձևի, տարբերում են ամբողջ մակերեսով, թաղանթային և 

քուղային, ինչպես նաև ճարպոնից առաջացած կպումներ։ 

 
Նկ. Հաստ աղու ինվագինացիա 

Կլինիկական պատկերը կախված է անանցանելիության բնույթից (օբտուրացիա կամ 

ստրանգուլյացիա), հատկապես ծանր ընթացք ունեն միջընդերքի ստրանգուլյացիայի դեպքերը: Այս 

դեպքում ընթացքը բուռն է, արտահայտված աճող թունավորումով և շոկով։ Կպումներով 

պայմանավորված սեղմման կամ ծալման դեպքում կլինիկան թույլ է արտահայտված։ 

Ախտորոշման մեջ մեծ նշանակություն ունի հիվանդի անամնեզը։ Հիվանդը կարող է հայտնել 

որովայնի խոռոչի օրգանների բորբոքային հիվանդությունների, տարած վիրահատությունների 

մասին։ Առկա են աղիքային անանցանելիության նշանները (Վալի, Սկլյարովի ախտանիշներ, 

ռենտգենաբանական ախտանիշներ՝ կամարներ, Կլոյբերի գավաթներ)։ Կասկածելի դեպքում պետք է 

հիվանդին տալ բարիումի սուլֆատ և հետևել աղիներով նրա անցմանը։ Հատկապես դժվար է 

ախտորոշել հետվիրահատական կպումային վաղ անանցանելխությունը։ Տարբերում են վաղ 

առաջնային և վաղ երկրորդային անանցանելիություններ։ Առաջնայինը զարգանում է դինամիկ 

անանցանելիության ֆոնի վրա, որն էլ պայմանավորված է որովայնի խոռոչի դեռ լրիվ չվերացված 

բորբոքային պրոցեսով։ Երկարատև պարեզը բարդանում է կպումների գոյացմամբ, որն էլ 

առաջացնում է մեխանիկական անանցանելիություն։  

Երկրորդային վաղ անանցանելիությունը զարգանում է հետվիրահատական բարդության 

պատճառով, երբ արդեն վերականգնվել էր աղիների խանգարված ֆունկցիան։ Առաջին կամ երկրորդ 

շաբաթվա վերջում, երբ արդեն աղիները գործում են, սկսվում է աղիքային անանցանելիություն։ Այն 

կարող է լինել օբտուրացիոն (ինֆիլտրատով, թարախակույտով սեղմումով), ստրանգուլյացիոն 

(սեղմում կպումով) և խառը։ 

Բուժումը։ Սովորաբար բուժումը վիրահատական է։ Կպումային անանցանելիությամբ 

հիվանդների վիրահատությունները, առանձնապես կրկնակիները, դժվարություն են ներկայացնում 

արտահայտված սպիական պրոցեսի, աղիների միմյանց, ճարպոնին և որովայնի պատին կպչելու 

հետևանքով։ Անջատում են կպումները, որոնք սեղմում են միջընդերքը և խանգարում աղու 

անցանելիությունը։ Մեծ կոնգլոմերատների դեպքում նպատակահարմար է աղու մասնահատում։ Նոր 

կպումային անանցանելիության կանխարգելման համար բոլոր դեպքերում խորհուրդ է տրվում 

կատարել բարակ աղու ինտուբացիա (սովորաբար քթանցքով) բազմաթիվ անցքեր ունեցող երկար 

խողովակով և աղեգալարների դասավորում, ինչպես կարկասի վրա (նազոինտեստինալ զոնդով 
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շինավորում)։ Արդյունքում գալարները ֆիքսվում են ֆունկցիոնալ ձեռնտու վիճակում, որը կանխում է 

աղիքային սուր անանցանելիության զարգացումը։  

Հետվիրահատական շրջանում, հատկապես, եթե չի կատարվել նազոինտեսինալ ինտուբացիա, 

պետք է միջոցներ ձեռնարկել կպումների գոյացումը կանխելու համար։ Նման միջոցների համալիրի 

մեջ են մտնում՝ հիվանդների վաղ ակտիվացումը (եթե հիվանդի վիճակը ներում է, քայլք առաջին 

օրվանից), աղիների գալարակծկանքի խթանումը լուծողականների նշանակմամբ (վազելին, 

բուսական յուղ), պերիդուրալ անզգայացումը, հիպերբարիկ օքսիգենացիան։ 3-4-րդ օրից տրիպսինով 

Էլեկտրաֆորեզի նշանակումը թույլ է տալիս ճնշել կպումների առաջացումը։ 

Դինամիկ աղիքային անանցանելիություն: Դինամիկ անանցանելիության հիմքում ընկած է 

աղիների նյարդամկանային տարրերի վնասվածքը, ինչը առաջացնում է գալարակծկանքի 

խանգարում։ Այն կազմում է անանցանելիության բոլոր դեպքերի 3-15%-ը։ Տարբերում են պարալիտիկ 

և կծկանքային դինամիկ անանցանելիություն։ 

Պարալիտիկ անանցանելիությունը պայմանավորված է աղու մկանի տոնուսի կտրուկ 

թուլացմամբ և գալարակծկանքի լրիվ բացակայությամբ։ Այն առավել հաճախ առաջանում է, երբ 

որովայնի խոռոչի օրգանների սուր հիվանդությունների կապակցությամբ կատարվող 

ներորովայնային վիրահատությունների ժամանակ վնասվում են աղիները։ Պատճառներ կարող են 

դառնալ նաև այլ օրգաններից եկած ռեֆլեկտոր ազդեցությունները (երիկամային կամ լեղային խիթ, 

հետորովայնամզային արյունազեղում, կոնքի, ողնաշարի պաթոլոգիա, սրտամկանի ինֆարկտ, 

կրծքավանդակի վնասվածք և այլն), էլեկտրոլիտային փոխանակության տարբեր խանգարումներ 

(հիպոկալիեմիա, հիպոնատրիեմիա և այլն)։ 

Սպաստիկ (կծկանքային) դինամիկ անանցանելիություն դիտվում է կապարային թունավորման, 

նևրոզների, մասնավորապես հիստերիայի, ճիճվակրության, տարբեր թունավորումների դեպքում։ 

Աղիքային պարունակության անցումը դժվարանում է աղու լուսանցքի կտրուկ նեղացման 

հետևանքով։ Կծկանքային անանցանելիությունը բնութագրվում է ընղհանուր բարվոք վիճակի ֆոնի 

վրա առաջացող ուժեղ կծկումային ցավերով։ Նկատվում է կղանքի և գազերի անցման 

բացակայություն։ Հիվանդները սովորաբար ծայրահեղ անհանգիստ են, անընդհատ փոխում են  իրենց 

դիրքը անկողնում։ Հիվանդների ընդհանուր վիճակը քիչ է տուժում։ Չկան ծանր հեմոդինամիկ 

խանգարումներ։ Դիտման ժամանակ որովայնը հաճախ ներքաշված է, մկանային լարվածությունը 

բացակայում է։ Ռենտգենաբանական հետազոտությունը չի հայտնաբերում բնորոշ փոփոխություններ։  

Գանգատների, անամնեստիկ տվյալների մանրամասն անալիզը, դինամիկ անանցանելիությունը 

պայմանավորող էթիոլոգիական գործոնների հայտնարերումը (ողնուղեղային չորուկ, հիստերիա, 

կապարային թունավորում), հեմոդինամիկ խանգարումների բացակայությունը, թունավորումները 

թույլ են տալիս ճշտել ախտորոշումը։ Անանցանելիության դինամիկ բնույթը հաստատվում է 

երկկողմանի նովոկաինային պարանեֆրալ բլոկադա կատարելուց հետո դրական արդյունքի 

դեպքում։ Ցավերը, սրտխառնոցը, փսխումը վերանում են, դիտվում է դեֆեկացիա և գազերի հեռացում 

հոգնայից հետո։ Ցուցված է նաև սպազմոլիտիկների կիրառում, որովայնի տաքացում:  

Պարալիտիկ անանցանելիություն կարող է լինել է  որովայնի խոռոչի օրգանների սուր 

հիվանդությունների, հետորովայնամզային տարածության հեմատոմայի, մեզէնտերալ թրոմբոզի, 

շաքարայինդիաբետի, սուր երիկամային անբավարարության ժամանակ, հետվիրահատական 

շրջանում և այլն: Կ  լինիկական պատկերը կախված է այն պայմանավորող պատճառից: Բնորոշ են 

փքող-լարող ցավերը, փսխումը, որովայնի, սովորաբար հավասարաչափ փքումը, կղանքի և գազերի 

հեռացման բացակայությունը։ Որովայնի պատը փափուկ է, պերկուսիայով հայտնաբերվում է 
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տիմպանիկ հնչյուն ամբողջ որովայնով։ Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է աղիների բոլոր 

բաժինների փքում, գազի գերակշռում հեղուկի նկատմամբ, բարակ և հաստ աղիներում հեղուկի 

բազմաթիվ մակարդակներ։ Բարակ աղու գալարի լայնությունը կարող է գերազանցել հաստ աղու 

տրամագծին։ Ստոծանու դիրքը լինում է բարձր և քիչ շարժուն։ 

Որովայնի խոռոչի օրգանների սուր հիվանդություններով պայմանավորված պարալիտիկ 

անանցանելիության դեպքում առկա են տվյալ պաթոլոգիային բնորոշ ախտանիշներ (ապենդիցիտ, 

խոլեցիստիտ, պանկրեատիտ, պերիտոնիտ և այլն)։ Պարալիտիկ անանցանելիությունը կարող է լինել 

կծկանքայինի հետևանք։ Ի տարբերություն կծկանքայինի, ցավերը պարալիտիկ անանցանեյիության 

ժամանակ չափավոր են, չունեն կծկումային բնույթ։ Ախտաբանական վիճակը զարգանում է 

աստիճանաբար, փսխումը հազվադեպ է։ Փքված որովայնը քիչ ցավոտ է։ Լսումը հայտնաբերում է 

“դագաղային լռություն”։ 1-2 օր և ավելի ժամանակ անց զարգանում է թունավորում, ջրազրկում, խիստ 

վատանում է հիվանդների ընդհանուր վիճակը։ 

Պարալիտիկ անանցանելիության բուժումը պահպանողական է և նպատակն է վերականգնել 

աղիների գալարակծկանքը (աղիների դատարկում հոգնաներով, գազատար խողովակով), աղիների 

դեղորայքային խթանում՝ 20-40մլ 10%-ոց նատրիումի քլորիդի ներերակային ներարկում, օրը 3-4 

անգամ 0,1-0,3մլ 2,5%-ոց ամինազինի ներարկում, պարասիմպաթիկ նյարդերի խթանման համար 1-

2մլ 0,5%-ոց պրոզերինի ներարկում, M-խոլինոլիտիկներ՝ ացեկլիդին և կրկնակի հոգնաներ, 

նովոկաինային պարանեֆրալ, պերիդուրալ բլոկադաներ, էլեկտրախթանում, հիպերբարիկ 

օքսիգենացիա և այլն։ Միաժամանակ կատարում են սրտանոթային և շնչառական համակարգերի 

ֆունկցիայի նորմալացում, սպիտակուցային, ածխաջրային և ջրա-աղային փոխանակության 

կարգավորում։ Վիրահատական բուժումը ցուցված է պերիտոնիտի, միջընդերային անոթների 

թրոմբոզի ¨ էմբոլիայի ժամանակ:  

 

 

ԹԵՄԱ № 12. ԼՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ, ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏԵՐ, 

ԷԽԻՆՈԿՈԿՈԶ, ԱԼՎԵՈԿՈԿՈԶ, ԲՇՏԵՐ: 

 

Անատոմիա և ֆիզիոլոգիա: Լյարդր մարսողական ուղու ամենախոշոր գեղձն է։ Մեծահասակների 

մոտ քաշը կազմում է 1500 գ։ Այն գտնվում է որովայնի խոռոչի վերին աջ քառորդում, ստոծանու տակ և 

ծածկված է հիմնականում կողերով: Մարսողական ուղու հետ կապված է լեղուղիների և դռներակի 

միջոցով։ Լյարդի վերին սահմանը միջանրակային գծով հասնում Է 4-րդ կողի մակարդակին, աջից 

ստորին կետը գտնվում է միջին անութային գծով 10-րդ կողից 1,5-2 սմ ներքև, ձախից եզրային կետը 

ձախ միջանրակային գծից 5 սմ աջ, 6-րդ կողաճառի մակարդակի վրա։ Սիացնելով այս կետերը, 

կարելի Է ստանալ լյարդի վերին սահմանի ուրվագիծը։ 

Լյարդի ստորին սահմանը կողաղեղի տակից դուրս է գալիս միայն երեխաների և մեծահասակ 

ասթենիկների մոտ։ Հետևից վերին սահմանը համապատասխանում Է կրծքային 9-րդ ողի 

մակարդակին, իսկ ստորինը՝ կրծքային 12-րդ ողի մեջտեղին։ 

Լյարդի մեծ մասը ծածկված Է որովայնամզով, բացառությամբ հետին մակերեսի մի փոքր 

հատվածի, որը հարում Է ստոծանուն։ Անմիջապես որովայնամզային ծածկույթի տակ գտնվում Է այն 

ծածկող ֆիբրոզ (Գլիսոնյան) պատյանը։ Վենտրալ մակերեսի վրա տեղակայված Է լեղապարկը։ Այն 

սահմանակցում Է տասներկումատնյա աղու, ստամոքսի, լայնական խթաղու, երիկամի, մակերիկամի 

հետ։ Լյարդի հետին մակերեսը ուղղաձիգ ուղղությամբ հատում Է ստորին սիներակը, որտեղ 

թափվում են լյարդային երակը (լյարդի սիներակային դրունքը)։ Լյարդը ամրացած Է մի շարք 
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կապաններով։ Մանգաղանման կապանը լյարդը բաժանում Է երկու անհավասար մասերի։ Աջ և ձախ 

մասերի բաժանումը կատարվում Է գծով, որն անցնում Է լեղապարկի մահճի և լյարդի դրունքի միջով 

ստորին սիներակի մեջ աջ լյարդային երակի թափման տեղով։ Լյարդի՝ բլթերի և սեգմենտների 

բաժանումը որոշվում է դռներակի, լյարդային զարկերակի և լեղածորանների ճյուղավորումներով։ 

Ամեն բիլթ ունի բլթային դռներակ, զարկերակ և լեղածորան, իսկ սեգմենտները՝ սեգմենտային 

անոթներ ե ծորաններ (գլիսոնյան ոտիկ)։ Այս անոթները և լեղածորանները կոչվում են պորտալ կամ 

գլիսոնյան համակարգ։ Լյարդում տարբերում են ութ սեգմենտ : 

 
Նկ. Լյարդի սեգմենտային կաոուցվածքը, ա) տեսքը աոջևց, բ) տեսքը  հետևից 

Լյարդն ունի երկակի արյունամատակարարում: Սեփական լյարդային զարկերակը ապահովում է 

լյարդային արյունահոսքի մինչև 25%-ը, արյան հիմնական մասը ընդունվում է դռներակով, որը 

ձևավորվում է վերին միջընդերային և փայծաղային երակների միացումից։ Ամբողջ արյունը 

աղիներից, ստամոքսից, ենթաստամոքսային գեղձից և փայծաղից հեռանում է դռներակով։ Նրա 

համակարգի և սիներակների միջև գոյություն ունեն այսպես կոչված պորտոկավալ բերանակցումներ, 

որոնց միջով դռներակում ճնշման բարձրացման դեպքում կատարվում է արյան շունտավորում։ 

Վիրաբուժական առումով կարևոր նշանակություն ունեն ստամոքսի կարդիալ հատվածի և 

կերակրափողի ստորին երրորդականի, ուղիղ աղու,  և պորտի շրջանում՝ պորտային երակների և 

ենթամաշկային երակների միջև բերանակցումները։  

Լեղատար համակարգր ձևավորվում է լեղային ծորանների միացումից, առաջանամ են 

միջբլթակային, սեգմենտային և բլթային ծորաններ։ Վերջիններս, միանալով լյարդի դրունքի 

շրջանում, կազմում են ընդհանուր լյարդային ծորանը, որը լեղապարկային ծորանի միացումից հետո 

կոչվում է ընդհանուր լեղածորան, որը ապահովում է լեղու հոսքը դեպի տասներկումատնյա աղի։ 

Լյարդային երակները ձևավորվում են կենտրոնական երակներից, որոնք միավորվելով, կազմում 

են սեգմենտար երակներ, իսկ հետո՝ բլթային։ Լյարդային երակների քանակը կարող է տատանվել, 

հաճախ դրանք երկուսը կամ երեքն են։ Դրանց ընթացքը չի համընկնում դռներակային անոթների 

ուղղությանը։ Լյարդի դրունքի շրջանում հնարավոր է կապել դռներակի բլթային ճյուղերը, լյարդային 

զարկերակներն ու ծորանները, ինչը հեշտացնում է լոբէկտոմիայի կատարումը։ 

Ավշային ուղիները ուղեկցում են լեղուղիներին և լյարդային երակներին։ Ռեգիոնար 

ավշահանգույցներ են հանդիսանամ լյարդ-տասներկամատնյա աղիքային կապանի և պարաաորտալ 

հանգույցները։  

Լյարդի սիմպաթիկ նյարդավորումը իրականացվում է աջ ընդերային նյարդի ճյուղերով, իսկ 

պարասիմպաթիկը՝ ձախ թափառող նյարդի լյարդային ճյուղից։ 

Լյարդի ֆունկցիաները բազմազան են։ Այն պրակտիկորեն մասնակցում է օրգանիզմի բոլոր 

նյութափոխանակային պրոցեսներին։ Դռներակի արյունով և ավշային անոթներով աղիներից լյարդ 

են մտնում սննդարար նյութեր, վիտամիններ և այլն։ Նյութափոխանակության արդյունքները, ինչպես 

նաև թունավոր նյութերը վերամշակվում են լյարդում, իսկ հետո դուրս են գալիս լեղու հետ դեպի 
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աղիներ։ Լեղու ծավալի մոտ 97%-ը ջուր է, 1–2%–ը՝ լեղային աղեր, բիլիռուբին, լեյցիտին, խոլեստերին, 

լեղաթթուներ և այլ նյութեր։ Լեղին մասնակցում է մարսողության պրոցեսում ճարպի էմուլգացմանը։ 

Լեղաթթուները զստաղիքում ներծծվում են արյուն և դռներակով վերադառնում լյարդ։ 

Լյարդի դերը կարևոր է ածխաջրերի փոխանակության մեջ, այն սինթեզում  և պա|հեստավորամ 

է գլիկոգեն։ Լյարդում տեղի է ունենում սպիտակուցների, այդ թվում արյան մակարդման գործոնների 

(ֆիբրինոգեն, պբոթրոմբին և այլն), վիտամինների, ֆոսֆոլիպիդների, մի շարք հորմոնների սինթեզ։ 

Լյարդի ոետիկուլոէնդոթելիալ համակարգը (Կուպֆերի բջիջներ) կատարում է պաշտպանական 

ֆունկցիա (ֆագոցիտոզ, գամմա-գլոբուլինի արտադրում)։ 

Լյարդի և լեղուղիների մի շարք հիվանդությունների դեպքում այս կամ այն չափով տուժում է 

պիգմենտային ֆունկցիան։ Օրգանիզմում կան բիլրռուբինի 2 ֆրակցիաներ։ Անուղղակի (ազատ) 

բիլիռուբինը առաջանում է հեմոգլոբինի քայքայման արգասիքներից ռետիկուլոէնդոթելային 

համակարգում։ Այն ամուր կապված չէ սպիտակուցների հետ, չի լուծվում ջրում, այդ պատճառով չի 

հեռանում երիկամներով։ Կոչվում է անուղղակի, քանի որ էռլիխի դիազոռեակտիվի հետ տալիս է 

կարմիր երանգավորում սպիրտ ավելացնելուց հետո, իսկ ուղղակին ներկվում է առանց սպիրտի։ 

Լյարդով անցնելիս այն ազատվում է սպիտակուցից և միանում է գլյուկուրոնաթթվին, վերածվում է 

ջրալույծ ուղղակի բիլիռուբինի, որը գնում է աղիներ։ Ելնելով նրանից, որ ուղղակի բիլիռուբինը 

կապված է գլյուկուրոնաթթվի հետ, այն կոչվում է կապված, իսկ անուղղակին` ազատ։ Օքսիդացման 

պրոցեսների հետևանքով աղիներում ուղղակի բիլիռուբինը վերածվում է ստերգոբիլինի, որի 

առկայությամբ բացատրվում է կղանքի բնորոշ գույնը։ Վերածվում է նաև ուռոբիլինոգենի և 

ուռոբիլինի, որոնք ներծծվում են արյուն և մասնակիորեն հեռանում մեզով։ 

Լեղուղիների խցանման դեպքում ստերգոբիլինի և ուռոբիլինի գոյացումը խանգարվում է, որի 

հետևանքով կղանքն անգունանում է։ Ազատ բիլիռուբինը, լեղաթթուները կարող են կումուլյացիայի 

ենթարկվել արյան մեջ, հյուսվածքներում և առաջացնել թունավորում։  

Հետազոտության մեթոդները: Լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի ուսումնասիրման համար կիրառում են 

մի շարք կենսաքիմիական հետազոտություններ, ուսումնասիրում են լյարդի պիգմենտային ֆունկ-

ցիան, ինդիկատորային ֆերմենտների՝ տրանսամինազների ակտիվությունը, արտազատական 

ֆերմենտի՝ հիմնային ֆոսֆատազայի մակարդակը, արյան մակարդելիության համակարգը։ 

Նորմայում տրանսամինազները մասնակիորեն անցնում են բջջաթաղանթ և հայտնաբերվում են ոչ 

մեծ քանակությամբ։ Եթե դրանց քանակը բարձրանամ է, ապա դա վկայում է բջջաթաղանթների 

թափանցելիության բարձրացման մասին։  

Լյարդի կառուցվածքի ուսումնասիրման, լեղային հիպերտենզիայի որոշման, լյարդի օջախային 

ախտահարման հայտնաբերման մեջ մեծ է ուլտրաձայնային հետազոտության դերը։ Հյուսվածքի 

օջախային ախտահարումը ավելի ստույգ որոշվում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այդ 

առումով վերջինս զգալիորեն արդյունավետ է ուլտրաձայնային հետազոտությունից և յուրահատուկ 

ռադիոիզոտոպային սկաներացումից։ 

Լապարասկոպիան, որը ոչ հազվադեպ զուգակցվում է պունկցիոն բիոպսիայի հետ, թույլատրում 

է ճշտել լյարդի ախտահարման բնույթը։ 

Անգիոգրաֆիայի զանազան տարբերակները, մասնավորապես, ցելիակոգրաֆիան, նպաստում է 

լյարդի օջախային ախտահարումների հայտնաբերմանը, բարորակ և չարորակ պրոցեսների 

տարբերակմանը, վերջիններիս դեպքում պրոցեսների տարածվածության որոշմանը։ 

Ներլյարդային արյան շրջանառության վիճակը կարող ենք ուսումնասիրել ռեոգրաֆիայի 

օգնությամբ, որի հիմքում  էլեկտրական հաղորդականության տատանումների գրանցումն է: Լյարդի 
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տարածուն ախտահարումը, որն ուղեկցվում է լյարդում արյունահոսքի փոքրացումով, 

արտահայտվում է ռեոգրաֆիկ կորերի ամպլիտուդի փոքրացումով։ 

Զարգացման արատները: Լյարդի զարգացման արատները հանդիպում են չափազանց 

հազվադեպ։ Լյարդի ձևի անոմալիաները արտահայտվում են նրա բաժինների չափերի 

փոփոխությամբ, ակոսների տարբեր խորությամբ և լրացուցիչ բլթերի առկայությամբ։ Կարող է դիտվել 

ամբողջ լյարդի կամ նրա բլթերի հիպոպլազիա, լյարդի ագենեզիա։ Լյարդի կապանային ապարատի 

անկանոն զարգացումը ուղեկցվում է հեպատոպտոզով։ Մեծ մասամբ նշված անոմալիաները 

գոյություն ունեն առանց բնորոշ կլինիկական դրսևորումների։  

Լյարդի վնասվածքներ: Լյարդի վնասվածքները պատկանում են ծանր վնասվածքների շարքին։ 

Տարբերում են բաց և փակ վնասվածքներ։ 

Լյարդի բաց վնասվածքներ: Լյարդի բաց վնասվածքները (ծակած-կտրած, հրազենային 

վիրավորումները) կարող են լինել մեկուսացված, բայց հաճախ զուգակցվում են կրծքավանդակի կամ 

որովայնի խոռոչի այլ օրգանների վնասվածքների հետ։ Լյարդի վնասվածքները ուղեկցվում են դեպի 

որովայնի խոռոչ արյան և լեղու հոսքով։ Հատկապես ծանր վնասվածքներ են առաջանում հրազենով 

վիրավորվելիս (մեծ խորաբացվածք ճեղքերը, հյուսվածքի պատռումը առանձին հատվածների և այլն)։ 

Կլինիկական պատկերում գերակշռում են շոկի ախտանիշները, որոնք ավելի արտահայտված են 

այլ օրգանների հետ զուգակցված վնասվածքների ժամանակ։ Ներքին արյունահոսության, զարգացող 

պերիտոնիտի ախտանիշները, սնամեջ օրգանների վնասվածքների առկայությունը պայմանավորում 

են որովայնի պատի արտահայտված մկանային լարվածությունը, որովայնամզի գրգռման 

ախտանիշները։ 

Կրծքաորովայնային վնասվածքները կարող են պայմանավորել կրծքավանդակի օրգանների 

վնասման ախտանշախումբ։ Լյարդի վնասվածք կարելի է կասկածել՝ համադրելով վերքի մուտքի և 

ելքի անցքերի տեղակայումը կամ միայն մուտքի անցքի տեղակայումը և վերքային խողովակի 

ուղղությունը։ Թափանցող վերքի առկայությունը պահանջում է որովայնահատում։ Վնասվածքի ճիշտ 

տեղակայման կասկածի դեպքում նախապատվությունը պետք է տալ միջային որովայնահատմանը, 

որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է լայնացվել կողմնային կտրվածքներով։ 

Լյարդի փակ վնասվածքներ: Լյարդի փակ վնասվածքներ առաջանում են բարձրությունից 

ընկնելիս, ուժեղ հարվածի, վագոնների բուֆերների միջև մարմնի սեղմվելու դեպքում, փլվածքների, 

ավտովթարների ժամանակ և այլն։ Լյարդի պարենխիման ամուր չէ, քիչ էլաստիկ է, համեմատաբար 

հեշտ վնասվում է, հատկապես եթե այնտեղ կան ախտաբանական փոփոխություններ (ալկոհոլային, 

մալարիային լյարդ, ամիլոիդոզ, սիֆիլիս և այլն)։ Սակավաթիվ դեպքերում լինում է լյարդի ինքնաբեր 

պատռվածք, նույնիսկ չափավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, դեֆեկացիայի, 

ծննդաբերության ժամանակ։ 

Պաթանատոմիական փոփոխությունների բնույթը բազմազան է՝ դրանք սուբկապսուլյար կամ 

խորը արյունազեղումներ են, տարբեր խորության ճեղքվածքները, մեծ պատռվածքները կամ` լյարդի 

հյուսվածքի ջնջխումը։ 

Կլինիկան որոշվում է հյուսվածքի վնասվածքի բնույթով և աստիճանով, համակցված 

վնասվածքների առկայությամբ։ Այստեղ նաև գերակշռում է շոկի, ներքին արյունահոսության, 

պերիտոնիտի կլինիկան։ Ցավը սովորաբար տեղակայվում է աջ թուլակողում, ճառագայթվում է աջ 

ուս։ Հետագայում այն ընդգրկում է ամբողջ որովայնով մեկ։ Ստամոքսի, աղիների պատռվածքները 

կարող են առաջացնել պերիտոնիտ։  

Որովայնի խոռոչում պաթոլոգիայի առկայությունը ճշտելու նպատակով կատարվում է «որոնող» 
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կաթետերով լապարացենտեզ: Պորտից ներքև տրոակարով ծակում են որովայնի առաջային պատը, 

անցկացնում են կաթետեր, այն ուղղում որովայնի խոռոչի տարբեր բաժիններ և կատարում հեղուկի 

արտածծում։ Արյան, աղիքային պարունակության առկայությունը պահանջում Է անհապաղ 

միջամտություն։ 

Լյարդի վնասվածքների դեպքում կատարում են հյուսվածքի կարում, արդյունավետ է Π-աձև 

կարը` հաճախ ներդիրի (սինթետիկ նյութի կամ ճարպոնի) կիրառմամբ:  

Առավել հայտնի է Կուզնեցովի-Պենսկու կարը, որը դնում են լյարդի ամբողջ հաստությամբ, 2 

թելով թելած ասեղով։ Վերքի ոչ կենսունակ ջնջխված եզրերը պետք է հեռացնել, խորը ճաքերը 

կարելու դեպքում հնարավոր է մեծ անոթների և լեղուղիների անցանկալի կարում։ Այստեղ կարելի է 

կիրառել ոտիկի վրա ճարպոնով և կամ թանզիֆով տամպոնադա։ Տամպոնադայի տարբերակ է 

ինքնատամպոնադան՝ հեպատոպեքսիան։ Վերջինս ցուցված է լյարդի դժվար մատչելի վերին հետին և 

ստորին հետին մասերի վնասվածքի դեպքում։ Հեպատոպեքսիայի տարբերակների էությունն այն է, 

որ լյարդը ձեռքով զգույշ սեղմում են դեպի թուլակողի խորքը և այդ դիրքում հանգուցավոր կարերով 

ֆիքսում առպատային որովայնամզին։ Լյարդի ուռուցիկ մակերեսը սեղմվում է ստոծանուն, ինչը 

նպաստում է հեմոստազին։ Ենթաստոծանիական տարածությանը երկու տարբերակի դեպքում էլ 

լրացուցիչ դրենավորվում է։ Առանձին դեպքերում մեծ ջնջխումների, օրգանի մի մասի պոկման 

դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ատիպիկ մասնահատում։ 

Լյարդի թարախակույտեր: Լյարդի թարախակույտերը իրենցից ներկայացնում են մեռուկացումով 

և օրգանի պարենխիմայի լուծումով թարախա-դեստրուկտիվ սահմանափակ օջախներ։  

Ըստ քանակի լյարդի թարախակույտերըլինում են` 

1. եզակի  

2. բազմակի, 

Ըստ պատճառի`  

1. բակտերիալ 

2. պարազիտային:  

Լյարդի թարախակույտ կարող է առաջանալ որովայնի խոռոչի օրգանների ախտահարումների 

ժամնակ (ապենդիցիտ, խոլեցիստիտ, խոցային կոլիտ, որովայնային տիֆ, ամեոբային դիզենտերիա, 

պերիտոնիտ և այլն), երբ հարուցիչը լյարդ թափանցում է դռներակի միջոցով։ Որովայնի խոռոչից 

դուրս թարախային պրոցեսների ժամանակ (օստեոմիելիտ, տոնզիլիտ, օտիտ, խոցային էնդոկարդիտ, 

սեպսիս), ինֆեկցիան լյարդ է անցնում հեմատոգեն ճանապարհով՝ լյարդային զարկերակի միջոցով։ 

Ընդհանուր լեղածորանի միջոցով հնարավոր է ինֆեկցիայի ռետրոգրադ թափանցումը: Հարակից 

օրգանների ախտահարումների ժամանակ դեր ունի նաև կոնտակտային ճանապարհը: Լյարդում 

թարախակալման պրոցեսի հաճախակի պատճառ համարվում են խոլանգիտները, լեղուղիների 

պարազիտային հիվանդությունները։ 

Թարախակույտերը կարող են զարգանալ նաև լյարդում առկա հետվնասվածքային 

արյունազեղումների, լյարդի բշտերի թարախակալման, լյարդի ուռուցքների քայքայման, հարևան 

գոյացություններից ինֆեկցիայի անմիջական անցման հետևանքով (լեղապարկի էմպիէմայի 

պատռումը, ստամոքսի կամ տասներկումատնյա աղու խոցերի պենետրացիա)։ 

Թարախակույտերը մեծ մասամբ տեղակայվում են լյարդի աջ բլթում, ստոծանիական կամ 

դորզալ մակերեսին մոտ: Բազմակի թարախակույտերի ժամանակ կարող են ախտահարվել երկու 

բլթերը: Թարախակույտի չափսերը տատանվում են քորոցի գլխիկի մեծությունից մինչև 10 և ավելի սմ 

տրամագծով։ 
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Թարախակույտերի պարունակությունը բակտերիայի դեպքում՝ սպիտակ կամ կանաչ գույնի 

տհաճ հոտով թարախ է։ Բակտերիոլոգիական հետազոտությունր հայտնաբերում է բազմապիսի 

մանրէներ, բայց հաճախ դա աղիքային ցուպիկն ու ոչ կլոստրրդիալ անաէրոբներն են։ 

Պարազիտային թարախակույտեր գերազանցապես հարուցվում են ամեոբաներով կամ որդերով՝ 

ասկարիդով և սիբիրյան երկբեղիկով։ Սովորաբար նրանք լինում են ստերիլ, չունեն պիոգեն 

թաղանթ,  ակայն կարող են հայտնաբերվել նաև մանրէներ, հետեապես, դրանք համարվում են խառը։ 

Ամէոբային թարախակույտի ժամանակ թարախն ունի ջրիկ շոկոլադի, կակաոյի տեսք, քայքայված 

հեմոգլոբինի պատճառով:  

Բակտերիալ թարախակույտերը ընթանում են ավելի ծանր ու բուռն կլինիկայով, 

ինտոքսիկացիան լինում է ավելի արտահայտվածի: Այն բնորոշվում է աջ թուլակողի ցավերով, 

հատկապես ներշնչման ժամանակ, ընդհանուր թուլությամբ, ախորժակի կորստով, բարձր 

ջերմությամբ, հաճախ`  հեկտիկ բնույթի, գերքրտնարտադրությամբ։ Աջից թոքի էքսկուրսիան 

սահմանափակ է, երբեմն աջ պլևրալ խոռոչում կարելի է հայտնաբերել ռեակտիվ էքսուդատիվ 

պլևրիտ։ 

Լյարդի չափերը, հատկապես մեծ կամ բազմակի թարախակույտերի դեպքում, մեծացած են։ 

Խոլանգիոգեն թարախակույտերի դեպքում մաշկային ծածկույթները դեղնած են։ Մեծ մասամբ առկա 

են հիմնական հիվանդության ախտանիշները, որոնց ֆոնի վրա զարգացել է թարախակույտը։ 

Ընդհանուր վիճակը հաճախ ծանր է։ Արյան փոփոխությունները բնորոշ են թարախային պրո-

ցեսներին՝ լեյկոցիտոզ նեյտրոֆիլային ձախ թեքումով, ԷՆԱ-ի մեծացում։ 

Լյարդի թարախակույտը հղի է լուրջ բարդություններով, որոնք դիտվում են մոտավորապես 1/3 

հիվանդների մոտ։ Ավելի հաճախ դիտվում է պատռում որովայնի խոռոչի, ենթաստոծանիական 

տարածություն, պլևրալ կամ պերիկարդիալ խոռոչներ, բրոնխի լուսանցքի մեջ։ Որոշ դեպքերում 

պատռում լինում է ստամոքսաղիքային ուղու լուսանցքի մեջ, կամ արտաքին աշխարհ` մաշկի միջով։ 

Պատռումը կարող է ուղեկցվել արտահայտված արյունահոսությամբ` առոզիայի ենթարկված 

լյարդային երակներից։ 

Թարախակույտերի ախտորոշումը հիմնվում է հիվանդի գանգատների, մանրակրկիտ անամնեզի, 

այդ պահին և անցյալում բորբոքային օջախների հայտնաբերման, օբյեկտիվ հետազոտության 

տվյալների վրա։ 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը կարող է հայտնաբերել լյարդի չափերի մեծացում, 

ստոծանու աջ գմբեթի բարձր դիրք, շարժումների սահմանափակում, պլևրալ խոռոչում էքսուդատի 

առկայություն։ Գազ պարունակող թարախակույտերի առանձին դեպքերում հնարավոր է տեսնել 

խոռոչ` հեղուկի հորիզոնական մակարդակով։  

Ավելի արդյունավետ են ուլտրաձայնային հետազոտությունը և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, 

որոնք հնարավորություն են տալիս ճշտել տեղակայումը, թարախակույտի չափերը, լյարդի և 

լեղուղիների վիճակը։ 

Ախտորոշման հաստատման համար կարելի է կատարել պունկցիա և ստանալ թարախ։ Այն 

ենթարկում են բակտերիոլոգիական հետազոտության, որոշում են միկրոֆլորայի զգայնությունը 

անտիբիոտիկների նկատմամբ։ Մի շարք դեպքերում պունկցիան ծառայում է որպես բուժական միջոց, 

ասպիրացիայի է ենթարկվում պարունակությունը, տեղը լցվում` հակաամեոբային հակամանրէային 

դեղամիջոց: Պրոցեդուրան կարելի է կրկնել մի քանի անգամ, մինչև լրիվ բուժումը։ Հնարավոր է նաև 

խոռոչի դրենավորում պունկցիայի միջոցով։ Պունկցիան և ղրենավորումը նպատակահարմար է 

կատարել ուլտրաձայնային հետազոտության կամ կոմպյուտերային ստմոգրաֆիայի հսկողությամբ։ 
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Բուժումը։ Եթե նշված պունկցիոն բուժումը կամ դրենավորումը անհնար է, ապա`անհրաժեշտ է 

կատարել վիրահատություն՝ լապարատոմիա, թարախակույտի բացում և դրենավորում։ Բազմաթիվ 

թարախակույտերի ժամանակ հարկավոր է բացել և դրենավորել ամենախոշորները։ Եթե 

թարախակույտերը խոլանգիոգեն են, բացի թարախակույտը բացելուց, անհրաժեշտ է նաև 

կարգավորել լեղու նորմալ արտահասքը` լեղուղիների արտաքին դրենավորման միջոցով։ 

Ամեոբային թարախակույտով հիվանդի անամնեզում հաճախ առկա է անցյալում տարած 

դիզենտերիան։ Կլինիկան նվազ ծանր է, քան բակտերիալի դեպքում։ Սակայն ամեոբային 

թարախակույտերը ավելի են հակված բարդություններ տալու։  

Թարախակույտերի ամեոբային ծազումը կարող են ճշտել որոշ շճաբանական փորձեր, որոնք 

հայտնաբերում են յուրահատուկ հակածիններ (հեմագլյուտինացիայի, պրեցիպիտացիայի 

ռեակցիաներ, լատեքս-թեստերը)։ Ախտորոշումը հաստատում է նաև պունկցիան (շոկոլադային 

թարախ)։ 

Բուժումը։ Խիստ արդյունավետ է կոնսերվատիվ թերապիան սպեցիֆիկ դեղորայքի (էմետին, 

խինգամին) օգնությամբ։ Հաշվի առնելով ինֆեկցիայի խառը բնույթը, նպատակահարմար է 

ազդեցության լայն սպեկտրի հակաբիոտիկների կիրառումը ևս։ Անհրաժեշտ է նաև աղիների 

սանացիա։ Պահպանողական թերապիայի անարդյտնավետության դեպքում կիրառում են պունկցիոն 

բուժում (թարախի արտածծում, թարախակույտի խոռոչի մեջ դեղորայքի ներմուծում), արտաքին 

դրենավորում միջմաշկային պունկցիայի կամ որովայնահատման ճանապարհով։ 

Լյարդի էխինոկոկոզ և ալվեոկոկոզ: Հիվանդությունն առաջանում է մակաբույծ ժապավենաձև 

որդերի երկու ձևից։ Էխինոկոկոզը հարուցվում է Echinoccocus granulosus ժապավենաձև որդով։ 

Մարդու վարակման և օրգանիզմում մակաբույծի միգրացիայի ուղիները միատեսակ են երկու 

հիվանդության դեպքում։ Մակաբույծների կենսական ցիկլը ընթանում Է երկու տիրոջ 

փոխարինումով։ Հասուն որդը (սեռահասուն ձև) բնակվում Է, հիմնական տիրոջ (հիմնականում 

շնազգիների) աղիներում։ Մակաբույծի ձվերը կենդանիների արտաթորանքի հետ ընկնում են 

արտաքին միջավայր, որտեղից էլ ֆեկալ-օրալ ճանապարհով կարող են ընկնել միջանկյալ տիրոջ 

օրգանիզմ, հանգեցնել այնտեղ մակաբույծի թրթուրային փուլի զարգացման։ Միջանկյալ տեր են 

հանդիսանում առաջին հերթին մարդը, խոշոր և մանր եղջերավոր անասունները, խոզերը, ձիերը, 

ուղտերը, կապիկները, սկյուռները։  

Ալվեոկոկոզի համար մարդուց բացի միջանկյալ տերեր են կրծողները՝ մկները, առնետները, 

սկյուռները, գետնասկյուռները, համստերը (գերմանամուկ) և այլն։ Վերջնական տերերի վարակումը 

տեղի Է ունենամ Էխինոկոկով վարակված միջանկյալ տերերի օրգանները ուտելուց։ 

Էխինոկոկոզով և ալվեոկոկոզով մարդը սովորաբար վարակվում Է սննդի մեջ որդերի ձվերով 

կեղտոտված բանջարեղեն, միրգ, կանաչի, հատապտուղ, ջուր օգտագործելիս, հելմինթոզով հիվանդ 

աղվեսների, բևեռաղվեսների մորթիները մշակելիս։ Մարդը կարող Է վարակվել հիվանդ շների հետ 

շփվելիս։ 

Մակաբույծի ձվերը  ընկնելով միջանկյալ տիրոջ աղեստամոքսային ուղի` արտաքին թաղանթը 

լուծվում Է և ազատվում Է սաղմը (օնկոսֆերա), որը ներդրվում Է աղու պատի մեջ, անցնում երակներ 

կամ ավշային անոթներ և դրանցով հասնում լյարդ։ Սաղմերի մեծ մասը մնում Է լյարդում և կախված 

հարուցիչից, առաջացնում Է Էխինոկոկային կիստա կամ ալվեոկոկային հանգույց։ 

էխինոկոկային բշտերն իրենցից ներկայացնում են սպիտակ կամ սպիտակադեղնավտն գույնի 

կլոր գոյացություններ, որոնք լցված են հեղուկով (հիդատիդոզ էխինոկոկ)։ Բշտերը լինում են եզակի և 

բազմաթիվ։ Բշտի պատն ունի երկու շերտ՝ արտաքին կուտիկուլյար կամ խիտինային թաղանթ և 
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ներքին` սաղմնային կամ հերմինատիվ ։ թաղանթ։ Վերջինս կազմված է բջիջներից, որոնցից 

ձևավորվում են սկոլեքսներ՝ դուստր բշտեր, իսկ նրանցում՝ թոռնային բշտեր։ Մի շարք դեպքերում 

մայր բշտում բացակայում են դուստր բշտերը և պարունակում է միայն հեղուկ (ացեֆալոկիստա)։ 

Հեղուկն ունի ալերգիկ հատկություններ, ինչի վրա հիմնված է հիվանդության սերոդիագնոստիկան 

(շճախտորոշում)։ Բացի այդ, այն ունի նեյրոտոքսիկ և հեմատոտոքսիկ ազդեցություն։ 

Օրգանիզմը բշտի գոյությանը պատասխանում է նրա շուրջը ֆիբրոզ կապսուլայի ձևավորմամբ։ 

Աճի ժամանակ բուշտը սեղմում է շրջապատող հյուսվածքները, ճնշում նրանց, բայց ի տարբերության 

ալվեոկոկոզի, չի ներաճում նրանց մեջ։ Բշտի պատռվելուց պարունակությունը թափվում է, 

շճաթաղանթների վրա սկոլեքսները սերմնացրվում են և աճում են նոր բշտեր։ 

Դեպի անոթների լուսանցք պաստռվելիս կարող է լինել հեմատոգեն սերմնացրում։ Պատռումը 

դեպի լեղուղիներ հանգեցնում է խոլանգիտի և մեխանիկական դեղնուկի։ Բուշտը կարող է 

թարախակալվել, այդ ժամանակ հեղուկը պխտորվում է, մայրական բուշտը՝ մահանում, իսկ դուստր և 

թոռնային բշտերը պահպանում են կենսունակությանը։ Մահացած բուշտը լցվում Է սպիտակ 

շաղախանման դետրիտով։ Հնարավոր Է բշտի կրակալում։ Մի շարք դեպքերում այն լինում Է բշտի 

ամբողջ շրջագծով, մյուսներում՝ այն մասնակի Է։ 

Ալվեոկոկոզի ժամանակ ձևավորվում են բազմաթիվ մանր բշտեր՝ սպիտակ կամ 

սպիտակադեղնավուն, 3-5 մմ չափի, որոնք շրջապատված են բորբոքված և մեռուկացած հյուսվածքով։ 

Բշտիկների կուտակումը ձևավորում Է հանգույց մինչև 15 սմ և ավելի տրամագծով։ Ալվեոկոկոզային 

հանգույցն ունի փայտի ամրություն, կտրվածքի վրա` խորշիկավոր կառուցվածք։ Հնարավոր Է 

ինվազիվ. ինֆիլտրատիվ աճ: Ֆիբրոզ կապսուլա չի ձևավորվում։ Ալվեոկոկոզային հանգույցն աճում է 

շրջակա հյուսվածքների մեջ։ Կարող Է անցնել լեղուղիների, դռներակի ճյուղերի, զարկերակների մեջ, 

պայմանավորելով դրանցով մետաստազավորումը։ Հանգույցներն արտաքինից ունեն թմբիկավոր 

մակերես, ամուր կոնսիստենցիա, հիշեցնելով ուռուցք։ Այստեղից Էլ ախտորոշման հաճախակի 

սխալները։ 

Ալվեոկոկոզային հանգույցի կենտրոնում հաճախ տեղի Է ունենում քայքայում, և սովորաբար 

ձևավորվում Է սեկվեստրներ պարունակող խոռոչ։ 

Լյարդի հիդատիդոզ էխինոկոկոզի կլինիկան և ախտորոշումը։ Վարակման պահից մինչև 

հիվանդության առաջին ախտանիշների հայտնվելը երբեմն անցնում են շատ տարիներ։ Այդ շրջանում 

չկան տեղային դրսևորումներ, բայց կարող են արտահայտվել պարազիտային բշտի պարունակության 

թունավոր ազդեցության ախաանիշներ (Էոզինոֆիլիա, տարբեր նևրոլոգիական դրսևորումներ 

նևրիտների տեսքով, էպիլեպտանման նոպաներ, օրգանիզմի ալերգիզացիայի դրսևորումներ, 

եղնջայտուց, դիարեա)։ Կախված բշտի աճից և լյարդի շրջակա հյուսվածքի վրա նրա ճնշումից՝ 

առաջանում են ծանրության զգացում, բութ, տնքացող ցավեր աջ թուլակողում և էպիգաստրալ շրջա-

նում։ Մեծանում են լյարդի չափերը, կարող է ի հայտ գալ որովայնի առաջային պատի փքում։ Դա 

առավելապես դիտվում է լյարդի առաջային հատվածներում տեղակայված բշտերի ժամանակ։ Լյարդի 

ենթաստոծանիական հատվածներում տեղակայման դեպքում դիտվում է ստոծանու աջ գմբեթի 

ձևափոխություն և վերջինիս արտափքում դեպի պլևրալ խոռոչ, ինչը լավ երևում է 

ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ։ Կախված բշտի չափերից և տեղակայությունից՝ 

հնարավոր է ճնշվի դռներակը, որը կբերի պորտալ հիպերտենզիայի,  տասներկումատնյա աղու կամ 

հաստ աղու լյարդային անկյանը ճնշելուց կզարգանա աղիքային անանցանելիության երևույթներ, 

ընդհանուր լեղածորանին սեղմելուց կառաջանա մեխանիկական դեղնուկ և այլն: Շոշափմամբ 

կարելի է որոշել կլորավուն, առաձգական, հարթ մակերեսով գոյացություններ։ Բախումը 
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հայտնաբերում է լյարդի չափերի մեծացում։ 

Օբյեկտիվ հետազոտության միջոցներից ամենաինֆորմատիվն են ուլտրաձայնային 

էխոգրաֆիան և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, որոնք հայտնաբերում են բշտերի տեղակայումը, 

քանակը, շրջակա հյուսվածքի վիճակը, որովայնի խոռոչի և հեւոորովայնամզային տարածության 

օրգանների ախտահարումը, բարդությունները։ Պարտադիր է կրծքավանդակի ռենտգենաբանական 

հետազոտությունը թոքերի ախտահարումները հայտնաբերելու համար։ 

Մյուս մեթոդները, ինչպիսին են ռադիոիզոտոպային սկաներացումը, անգիոգրաֆիան, 

լապարասկոպիան, թույլ են տալիս հայտնաբերել լյարդի միայն ծավալային գոյացությունը, առանց 

նրա բնույթը պարզելու։ Ախտորոշման հաստատման մեջ մեծ նշանակություն ունեն տարբեր 

շճաբանական ռեակցիաները` Կացոնի փորցը կամ լատեքս ագլուտինացիայի ռեակցիան։ 

Բարդությունները։ Բուշտը կարող է թարախակալվել, որը ուղեկցվում է ցավերի ուժեղացումով, 

բարձր ջերմությամբ և այլ դրսևորումներով, որոնք բնորոշ են լյարդի թարախակույտին։ Ավելի հաճախ 

նշվում է բշտերի պատռումը, հիմնականում որովայնի խոռոչում` նրա հետագա սերմնացրումով։ 

Բշտի պատռման ժամանակ դիտվում է հանկարծակի, կտրուկ ցավ, որը տարածվում է ամբողջ 

որովայնով, ի հայտ են գալիս որովայնամզի գրգռման ախտանիշներ։ Կարող է զարգանալ 

անաֆիլակտիկ շոկ, մաշկի եղնջացան: Թարախակալված կիստայի պատռումը որովայնի խոռոչ 

կբերի թարախային պերիտոնիտի առաջացման։ 

Բուշտի պատռումը լեղուղիների մեջ հանգեցնում է մեխանիկական դեղնուկի զարգացման։ 

Պատռումը ուղեկցվում է լեղային խիթին բնորոշ ցավով։  

Բուշտը կարող է պատռվել նաև դեպի պլևրալ խոռոչ կամ բրոնխի լուսանցք, որի ժամանակ հազի 

հետ արտազատվում է լեղիով ներկված, դառնահամ խորխ։ Դրա մեջ կարող են լինել էխինոկոկի 

թաղանթի կտորներ, մանր դուստր բշտեր։ 

Բուժումը։ Սակավաթիվ դեպքերում դիտվում է բշտի կրակալում ամբողջ շրջագծով։ Նման 

վահանը ամբողջությամբ մեկուսացնում է բուշտը օրգանիզմից և այդպիսի ելքը կարող է գնահատվել 

որպես ինքնալավացում։ Միննչև 1սմ տրամագծով բուշտերը բուժվում են հակապարազիտար 

դեղմիջոցներով: Բոլոր մյուս դեպքերում, հաշվի առնելով լուրջ բարդությունների բարձր 

հավանականությունը, ինչպես նաև դեղորայքային բուժման նվազ արդյունավետությունը, ցուցված է 

վիրաբուժական միջամտություն՝ էխինոկոկէկտոմիա։ Տարբերում են էխինոկոկէկտոմիայի երկու 

տեսակ՝ բաց և փակ։ Վերջինը իրականացվում է առանց խիտինային թաղանթի ամբողջականության 

խախտման (իդեալական էխինոկոկէկտոմիա)։ Այն ընդգրկում է նաև մակաբույծի հեռացումը ֆիբրոզ 

թաղանթի հետ, որը կարող են կատարել էխինոկոկային բշտի եզրային տեղակայության դեպքում, 

ինչպես նաև օրգանի մի մասի մասնահատումը մակաբույծի հետ մեկտեղ, որն ունի խիստ 

սահմանափակ ցուցումներ։ 

Հաճախ կատարվում է բաց էխինոկոկէկտոմիա։ Այդ դեպքում ֆիբրոզ պատյանի 

հայտնաբերումից հետո կատարում են բշտի պունկցիա, նրա պարունակության արտածծում։ 

Հատվում է ֆիբրոզ թաղանթը, հեռացվում է մակաբույծը, խոռոչը մշակում են որևէ սկոլիցիդ 

դեղամիջոցով (ֆորմալին, ջրածնի գերօքսիդ, կերակրի աղի հիպերտոնիկ լուծույթ, գլյուկոզա, սպիրտ 

և այլն)։ Թարախակալված բշտի դեպքում խոռոչը սանացիայից հետո դրենավորում են։ Մեծ 

խոռոչների ժամանակ կատարվում է մարսուպալիզացիա` եզրերի կարում որովայնի առաջային 

պատին և դրենավորում: Մնացած բոլոր դեպքերում հարկավոր է ձգտել խոռոչի վերացմանը։ Դրան 

հասնում են պատերի կարումով (կապիտոնաժ), ոտիկի վրա ճարպոնով տամպոնադայով, ֆիբրոզ 

թաղանթի խորասուզումով կամ այդ ձևերի զուգակցումով։ Եթե դրանից հետո չի հաջողվում 
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ամբողջությամբ փակել խոռոչը, հարկավոր է այն դրենավորել։ Դեպի լեղուղիներ պատռման դեպքամ 

անհրաժեշտ է դրանց ռևիզիա և մաքրում։ 

Վիրահատությունից հետո ցուցված է նշանակել հակապարազիտային դեղամիջոցներ 

(մեբենդազոլ, ալբենդազոլ, պրազիքվանտել և այլն): 

Ալվեոկոկոզը կլինիկորեն շատ է նմանվում հիդատիդոզ էխինոկոկոզին, հատկապես սկզբնական 

շրջանում։ Հասնելով մեծ չափերի, ալվեոկոկային հանգույցը առաջացնում է աջ թուլակողում 

ծանրության զգացում, որն ուժեղանում է ուտելուց կամ ֆիզիկական աշխատանքից հետո։ 

Հիվանդները գանգատվում են թուլությունից, ախորժակի վատացումից։ Այնպես, ինչպես և 

հիդատիդոզ էխինոկոկոզի ժամանակ, հնարավոր են եդնջայտուց, մաշկի քոր, փսխում։  

Հաճախ հիվանդության առաջին դրսևորումը համարվում է շոշափվող, մեծացած, անցավ լյարդը։ 

Ալվեոկոկոզը ինֆիլտրատիվ աճով և մետաստազաորմամբ  խիստ նման է չարորակ ուռուցքին։ 

Հիվանդության զարգացման հետ մեկտեղ կարող է զարգանալ դեղնուկ։ 

Ախտորոշելիս կարևոր նշանակություն ունի էպիդէմիոլոգիական անամնեզը։ Կիրառվում են 

բոլոր վերը նշված մեթոդները (սոնոգրաֆիա, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, շճաբանական 

ռեակցիաներ և այլն)։ Ուռուցքային պրոցեսից տարբերակելու համար նպատակահարմար է 

լապարասկոպիան, լյարդի պունկցիոն բիոպսիան։ 

Ալվեոկոկոզով հիվանդի բուժումը ներկայացնում է որոշակի դժվարություններ։ 

Տարբերում են ռադիկալ օպերատիվ միջամտություններ` լյարդի մասնահատում հանգույցի հետ 

միասին։ Եթե պրոցեսի տարածվածության պատճառով նման միջամտությունը հնարավոր չէ, 

կաատարվում է պալիատիվ վիրահատություն` հանգույցի մասնահատում՝ լեղու, արյան կամ 

աղիքային անցանելիության վերականգնում, որից հետո նշանակվում է հակապարազիտար 

թերապիա: Կիրառվում է կրիոդեստրուկցիան։ Ալվեոկոկոզով հիվանդների բուժման տվյալները նվազ 

բարեհաջող են, կրկնությունները հաճախ են։ 

Լյարդի ոչ մակաբուծային բշտեր: Լյարդի բշտերը համեմատաբար հազվադեպ են հանդիպում։ 

Հաճախ հիվանդանում են կանայք։ Տարբերում են իսկական և կեղծ բշտեր։ Իսկական բշտերը ներսից 

պաստառված են խորանարդաձև կամ գլանաձև էպիթելի շերտով։ Դրանք առաջանում են լեղուղիների 

սաղմնային հյուսվածքի մնացորդներից զարգացման պրոցեսի խանգարման հետևանքով և ըստ 

էության զարգացման արատներ են։ 

Կեղծ բշտերը հաճախ վնասվածքային են, խոռոչները մնում են արյան և լեղու ներծծումից հետո։ 

Նրանց պատերը չունեն էպիթելային ծածկույթ և կազմված են ֆիբրոզ շարակցական հյուսվածքից: 

Բշտերը կարող են լինել եզակի և բազմաթիվ։  

Տարբերում են նաև լյարդի պոլիկիստոզ, երբ բշտերը հայտնաբերվում են օրգանի բոլոր 

սեգմենտներում։ Այդ դեպքերում սովորաբար դիտվում են նաև այլ օրգանների բշտեր (երիկամներ, 

ենթաստամոքսային գեղձ և այլն)։ Բշտերի պարունակությունը թափանցիկ, երբեմն անհոտ հեղուկ է։ 

Բշտերը տեղակայվում են ինչպես օրգանի հաստության մեջ, այնպես էլ ենթապատյանամ։ 

Բազմաթիվ բշտերը իրենց աճի հետ զուգընթաց` բերում են պարենխիմայի ատրոֆիայի, ինչը կարող է 

առաջացնել լյարդի ֆունկցիոնալ անբավարարություն։ 

Կլինիկան և ախտորոշումը։ Կլինիկական նշանները աղքատիկ են կամ բացակայում են։ Մեծ 

չափերի բշտերը առաջացնում են ծանրության զգացում, չափավոր ցավեր աջ թուլակողում։ Կլինիկան 

դրսևորվում է բարդությունների դեպքում։ Հնարավոր է բշտի թարախակալում։ Այն հաճախ դիտվում է 

կեղծ բշտերի դեպքում։ Հնարավոր է լինի առոզիվ արյունահոսություն։ Բուշտը կարող է ոլորվել 

ոտիկի շրջանում, պատռվել դեպի որովայնի խոռոչ, չարորականալ և այլն։ Առանձին դեպքերում 
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դիտվում է դեղնուկ` լեղուղիներին ճնշման հետևանքով։ 

Լյարդի բշտերի ախտորոշման մեջ գլխավոր դերը պատկանում է էխոգրաֆիային, 

կոմպյուտերային տոմոգրաֆիային և լապարասկոպիային։ 

Բուժումը։ Ոչ մեծ չափերով միայնակ բշտերի դեպքում գերադասելի է պունկցիոն մեթոդով 

բուժումը։ Ուլտրաձայնային հետազոտության կամ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հսկողության 

տակ բշտի պարունակության պունկցրոն արտածծումից հետո ներմուծում են 96% էթիլային սպիրտ 

(բշտից արտածծված հեղուկի 1/3-ի չափով), խոռոչի օբլիտերացիայի նպատակով։ Վիրաբուժական 

բուժումը ցուցված է բարդությունների, բշտերի բազմաթիվության և մեծ չափերի, պոլիկիստոզի 

ժամանակ պունկցիոն բուժման անարդյունավետության, չարորակացման բացառման 

անհնարինության դեպքերում։ 

Վիրաբուժական բուժման մեթոդներից մեկն է համարվում բշտերի ազատ պատերի բացումը և 

հատումը (ֆենեստրացիա)։ Բշտի մի մասը մնում է հյուսվածքի մեջ և հաղորդակցվում որովայնի 

խոռոչի հետ։ Բշտի ծածկույթից արտադրվող հեղուկը կներծծվի որովայնամզով։ 

Ֆենեստրացիան վերացնում է կիստայի ճնշումը լյարդի հյուսվածքի վրա և, հետևապես, 

փոքրացնում նրա ատրոֆիայի և լյարդային անբավարարության զարգացման հավանականությունը։ 

Բշտի՝ ներքին թաղանթի դեստրուկցիայի համար կիրառում են էլեկտրակոագուլյացիա կամ 

լազերի ցրված ճառագայթով մշակում։ Կեղծ բշտերը կարելի է բացել, դրենավորել, երբեմն 

տամպոնավորել ճարպոնով։ 

Մեծ միայնակ բշտերը կարելի է ամբողջական ձևով հանել լյարդի հյուսվածքից (էնուկլեացիա)։ 

Հնարավոր է ներքին դրենավորում ցիստոէնտերոստոմիայի ձևավորումով։ Բավական հազվադեպ են 

դիմում լյարդի՝ բուշտ պարունակող մասի մասնահատմանը։ 

 

 

 

ԹԵՄԱ № 13. ՓԱՅԾԱՂԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԻՆՖԱՐԿՏ, 

ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ, ԲՇՏԵՐ: 

 

Անատոմիա և էթիոլոգիա: Փայծաղը պարենխիմատոզ օրգան է: Տեղակայված է որովայնի ձախ 

վերին քառակուսում և պաշտպանված է 7-ից 11-րդ կողերով: Նրա սահմաններն են հետևից՝ ձախ 

երիկամը, վերևից՝ ստոծանին, առջևից՝ ստամոքսի հատակն ու հաստ աղու փայծաղային անկյունը: 

  

Փայծաղի քաշը 100-150 գրամ է, չափերը՝ 12x7x4 սմ, նորմայում կարող է շոշափվել ընդամենը 5% 

դեպքերում: Փայծաղը կպած է հարակից օրգաններին և որովայնի առաջային պատին մի քանի 

կապաններով և ծալքերով, որոնցում անոթներ չկան, բացառությամբ պորտալ հիպերտենզիայի 

ժամանակ նկատվող խոշոր կոլլատերալ անոթների: 
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Օրգանն ունի արտաքին կապսուլա և տրաբեկուլաներ, որոնց ներսում գտնվում է սպիտակ և 

կարմիր պուլպան: Սպիտակ պուլպան կազմված է լիմֆատիկ հյուսվածքից և լիմֆատիկ 

ֆոլիկուլներից, պարունակում է հիմնականում լիմֆոցիտներ, պլազմատիկ բջիջներ և մակրոֆագեր: 

Կարմիր պուլպան կազմված է ռետիկուլյար բջիջներից և երակային ծոցերից: 

Փայծաղային զարկերակը ընդերային ցողունի ճյուղն է, որն ընթանում է ենթաստամոքսային 

գեղձի վերին եզրով: Դրունքի շրջանում այն բաժանվոււմ է տրաբեկուլար զարկերակների, որոնք 

վերջանում են պուլպայի մանր անոթներով: Փայծաղային երակը անցնում է ենթաստամոքսային 

գեղձի ստորին եզրով, և միանալով վերին միջընդերային երակին, կազմում են դռներակը:  

 

Ֆունկցիաները:  Փայծաղով հոսում է օրեկան մոտ 350լ արյուն: Այն ունի բազմաթիվ ֆունկցիաներ, 

դրանցից են`  

1. Ֆիլտրացիոն ֆունկցիան - Համարվում է էրիթրոցիտների գերեզմանոցը, օրեկան հեռացնում 

է մոտ 20մլ տարեց և ոչ նորմալ էրիթրոցիտներ, ինչպես նաև  մոնոցիտների օգնությամբ հեռացնում է 

բջիջներ, որոնք իրենց մակերեսին պարունակում են իմունոգլոբուլին G (IgG): Հեռացնում է ինչպես ոչ 

պիտանի թրոմբոցիտներ, այնպես էլ տարբեր բջջային տարրեր: 

2. Իմուն ֆունկցիա - գլխավորապես սպիտակ պուլպայում իրականացվում է 

հակամարմինների, իմունոգլոբուլին M-ի (IgM) և լիմֆոցիտների սինթեզը: 

3. Պահեստային ֆունկցիա. - թրոմբոցիտների մոտ մեկ երրորդը պահեստավորվում է 

փայծաղում: 

4. էրիթրոպոեզի ֆունկցիա – իրականացվում է Էմբրիոգենեզի և վաղ մանկական հասակում: 

Փայծաղը նաև մասնակցում է երկաթի փոխանակությանը, ոսկրածուծի ակտիվության հումորալ 

կարգավորմանը և այլն:. 

Զարգացման արատները:  Զարգացման արատներից են փայխաղի բնածին բացակայությունը, 
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կրկնապատկումը, հավելյալ փայծաղը, և թափառող փայծաղը: Երբեմն վիրահատության ընթացքում 

փայծաղի դրունքին մոտ հայտնաբերվում են մեկ կամ մի քանի փոքր հավելյալ փայծաղներ: Դրանք 

կլինիկական նշանակություն ունեն փայծաղի հեռացման դեպքում, որոշակիորան կարգավորում են 

հեմատոլոգիական վիճակը, որոշակի ֆունկցիաներ կատարելով փայծաղի փոխարեն: 

Բուժումը: Կլինիկական արտահայտություններ չունեցող զարգացման արատները բուժման 

կարիք չունեն: Թափառող փայծաղի ոլորման  ժամանակ ծավալով մեծ ինֆարկտի առաջացման 

դեպքում ցուցված է սպլենէկտոմիա: 

Փայծաղի վնասվածքներ: Լինում են ա/բաց (թափանցող, ծակած-կտրած վերքերի, հրազենային 

վիրավորումների) և բ/փակ (որովայնի բութ վնասվածքներ): Տարբերում են նաև սպոնտան 

(ինքնուրույն) և յաթրոգեն վնասումներ (վիրահատությունների ժամանակ). 

Փայծաղը լինելով լավ անոթավորված օրգան`  առատ արյունահոսում է նույնիսկ փոքր 

վնասումից: Խաճախ թափանցող վնասվածքները զուգակցվում են ստամոքսի, ձախ երիկամի, 

ենթաստամոքսային գեղձի կամ միջընդերքի վնասումով:  

Փակ (առանց մաշկի ամբողջականության խանգարման) վնասումներ: Հաճախ հանդիպող 

պատճառներից են ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարները: Վնասման ծավալը կարող է 

լինել կապսուլայի փոքրիկ վնասումից միչև փայծաղի պատռում. Փակ վնասումների մի մասը վաղ 

կլինիկական արտահայտություն չեն ունենում: Դրանք հաճախ սուբկապսուլյար հեմատոմաներն են, 

որոնք կարող են ներծծվել, կամ դանդաղորեն մեծանալով, որոշ ժամանակ հետո պատռվել 

(երկմոմենտ պատռում, մոտ 15% դեպքերում): 

Վիրահատական վնասվածքներ:  Փայծաղի յաթրոգեն վնասումներ կարող են լինել հատկապես 

այն վիրահատությունների ժամանակ, որոնք կատարվում են ստամոքսի կամ վայրէջ հաստ աղու 

վրա. հիմնական մեխանիզմը փայծաղի կապսուլայի պատռումն է որովայնամզի կպումների ձգման 

հետևանքով: Երբեմն ուղղակիորեն կարող է վնասվել սխալ դրված գործիքով: Այսպիսի վնասումները 

մեծամասամբ վերացվում են զանազան հեմոստատիկ միջոցների կիրառումով:  

Սպոնտան պատռվածք: Փայծաղը կարող է նաև պատռվել ինքնաբերաբար, առանց վնասման 

պատմության: Այն հաճախ պատահում է, երբ փայծաղն ընդգրկված է որևէ ախտաբանական պրոցեսի 

մեջ (մալարիայի, լիմֆոմայի, լեյկեմիայի և այլ վիճակների ժամանակ, երբ առկա է  փայծաղի չափերի 

մեծացում): Հազվադեպ լինում է նաև որպես հետևանք հակամակարդիչներով բուժման: Ինքնաբուխ 

պատռվածքների մի մասը հետևանք է փոքր տրավմայի, որն աննկատ է մնացել:  

Կլինիկական արտահայտությունները: Կլինիկական ախտանիշերը տարբեր են, կախված 

վնասման մեխանիզմից, ծավալից և հարակից օրգանների վնասման առկայությունից: Անամնեզում 

հաճախ նշվում է տարած տրավման: Առկա են պերիտոնիտին և ներքին արյունահոսությանը բնորոշ 

նշաններ: Հիվանդը գունատ է, մարմինը պատված է սառը քրտինքով, պուլսը հաճախացած է, 

պերիֆերիայում չի շոշափվում, կամ թելանման է, ճնշումը` ընկած: Գանգատվում է ծարավի, 

բերանում չորության զգացողությունից, ինչպես նաև` որովայնի տարածուն ցավերից, որոնք սկսվել 

էին ձախ ենթակողից և ճառագայթում են ձախ ուս և պարանոց: Որովայնը լարված է, ցավոտ 

առավելապես ձախ կեսում, որովայնամզի գրգռման նշանները` (Շչյոտկին-Բլյումբերգի, Ռազդոլսկու, 

շապիկի կամ Վոսկրեսենսկու) դրական են: Հիվանդն ունի հարկադրված ուղղաձիգ դիրք, “կոստան-

նստանի” ախտանիշը դրական է` հորիզոնական դիրք ընդունելուց արյունը գրգռում է ստոծանու 

առպատային որովայնամզի հարուստ ռեցեպտոր զոնաները: 

Լաբորատոր քննություններով հայտնաբերվում է անէմիա, հեմոգլոբինի էրիթրոցիտների 

նվազում:  
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Սոնոգրաֆիկ որովայնում հայտնաբերվում է ազատ հեղուկ, փայծաղի կոնտուրների 

հստակության խախտում, կամ չափսերի մեծացում` ի հաշիվ ներկապսուլյար հեմատոմայի:  

Որովայնի շրջադիտակային ռենտգեն քննությամբ կարող են հայտնաբերվել կողերի 

կոտրվածքներ, ստոծանու բարձր դիրք և այլն:  

Համակարգչային տոմոգրաֆիան հաստատում է սոնոգրաֆիայի և ռենտգեն քննության 

տվյալները, ինչպես նաև` հայտնաբերում այլ օրգան համակարգերի զուգակցված վնասումները: 

Ներկայումս ներքին օրգանի վնասման, ներորովայնային արյունահոսության և փայծաղի 

վնասման վերջնական ախտորոշման գործում մեծ է լապարասկոպիայի դերը, որի բացակայության 

կամ անհնարինության դեպքում կատարվում է լապարացենտեզ, “փնտրող” կաթետերի տեղադրմամբ: 

Ինֆորմատիվ է նաև փայծաղի սելեկտիվ արտերիոգրաֆիայի կատարումը:  

 

  
Նկ. Սոնոգրաֆիա Նկ. Համակարգչային տոմոգրաֆիա 

 

 

  

Նկ. Սելեկտիվ արտերիոգրֆիա Նկ. Ախտորոշիչ լապարոսկոպիա 

 

Բուժումը: Սուբկապսուլյար հեմատոմայի ժամանակ սահմանվում է դինամիկ հսկողություն, 

ուշադրություն է դարձվում հեմոդինամիկային, արյան կազմի փոփոխությանը և փայծաղի չափսերին: 

Կոնսերվատիվ բուժում և դինամիկ հսկողություն է սահմանվում նաև այն դեպքերում, երբ հիվանդի 

հեմոդինամիկան կայուն է, որովայնում առկա չնչին քանակի հեղուկն էլ սոնոգրաֆիկ դինամիկայում 

չի ավելանում:  

Փայծաղի այն վնասվածքների ժամանակ, երբ առկա են հեմոդինամիկ շեղումներ, սուր որովայնի 

կլինիկա և սոնոգրաֆիկ` որովայնում զգալի հեղուկ, ցուցված է կատարել լապարատոմիաիա: 

Նպատակահարմար է հնարավորության դեպքում պահպանել փայծաղը կամ նրա մի մասը: 

Կատարվում է կոագուլյացիա, հեմոստատիկ նյութերի կիրառում, կարում, կեսաբանական 

տամպոնադա մեծ ճարպոնով կամ շրջակա հյուսվածքներով: Վերջինները ցուցված են կատարել 
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միայն այն հիվանդների մոտ, որոնց հեմոդինամիկան կայուն է և խոռոչավոր օրգանների վնասում, 

նրանց պարունակության արտահոսք չկա: 

Հեմոստազի անարդյունավետության և մեծ պատռվածքների դեպքում կատարվում է 

սպլենէկտոմիա: Որի ժամանակ խորհուրդ է տրվում հեռացված փայծաղի փոքրիկ կտորներ կարել 

մեծ ճարպոնին` կատարել աուտոտրանսպլատացիա: Ենթադրվում է, որ  այդ իմպլանտները 

հետագայում պրոլիֆերացիայի են ենթարկվում և կատարում են փայծաղի ֆունկցիան:  

 

 
Նկ. Վնասումների վերականգնման մեթոդներ 

 

Փայծաղի ինֆարկտ:  Պատճառը անոթների թրոմբոզը կամ էմբոլիան է, որը կարող է հետևանք 

լինել հետևյալ հիվանդությունների՝ սեպտիկ էնդոկարդիտ, միթրալ փականի սթենոզ, պորտալ 

հիպերտենզիա, ռևմատիկ էնդոկարդիտ և այլն: Կլինիկան կախված է ինֆարկտի 

տարածվածությունից: Փոքր ինֆարկտները ընթանում են մինիմալ կլինիկական 

արտահայտություններով, կամ անսիմպտոմ, և հաճախ ենթարկվում են ինքնաբուժման` ինֆարկտի 

տեղում առաջանում է  սպի: Երբեմն ինֆեկցիայի հետևանքով տվյալ տեղում առաջանում է 

թարախակույտ:  

Մեծ ինֆարկտները սկսվում են հանկարծակի ցավերով որովայնի ձախ վերին մասում, որոնք 

ճառագայթում են կրծքավանդակի ձակ կես, լինում է նաև սրտխառնոց, փսխում, տախիկարդիա, 

ջրազրկման նշաններ, տենդ, պերիտոնիզմի երևույթներ: Թարախակույտի գոյացման դեպքում՝ 

հեկտիկ տենդ (39-400), ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներ:  

Բուժումը:  Փոքր ինֆարկտների դեպքում սպեցիֆիկ բուժում չի իրականացվում (հանգիստ, 

ցավազրկողներ, անտիբիոտիկներ): Մեծ ինֆարկտների դեպքում, որոնք կարող են բերել կեղծ 

կիստաների կամ թարախակույտի առաջացման, ցուցված է սպլենէկտոմիա:. 

Փայծաղի թարախակույտեր:  Լինում են եզակի և բազմակի: Առաջացման հնարավոր 

պատճառներից են բակտերէմիան կան սեպսիսը, ինֆեկցված հեմատոման, ինֆարկտը, նաև այլ 

հիվանդություններ, ինչպիսիք են ստամոքսի կամ հաստ աղու պերֆորացիան, պանկրեասի կամ 

հարերիկամային թարախակույտը, որոնք կարող են պենետրացվել դեպի փայծաղի պարենխիմա:  

Ախտանիշերն են ցավերը որովայնի ձախ վերին մասում, որոնք ճառագայթում են 

կրծքավանդակի ձակ կես, քաշի կորուստ, հեկտիկ տենդ, տախիկարդիա և այլ ընդհանուր 

ինտոքսիկացիայի նշաններ: 
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Հիվանդների մեծ մասի մոտ հաճախ դիտվում է սպլենոմեգալիա, կամ ձախ վերին կվադրանտում 

գոյացության առկայություն, լեյկոցիտոզ:   

Հետազոտության գործիքային մեթոդներից առավել ինֆորմատիվ են սոնոգրաֆիան, 

համակարգչային տոմոգրաֆիան, որոնք ցույց են տալիս փայծաղի չափսերի մեծացում և հեղուկ 

պարունակող  օջախային գոյացության առկայություն: 

Կրծքավանդակի ռենտգեն քննությամբ կարող է հայտնաբերվել ձախ թոքի ստորին բլթի 

ատելեկտազ, ստոծանու ձախ կեսի բարձր դիրք, ձախ պլևրալ խոռոչում ՝ էքսուդատի առկայություն:  

Բարդություններն են պատռումը որովայնի խոռոչ և/կամ ձախ թոքամզի խոռոչ, հարևան 

օրգանների ընդգրկումով:  

Բուժումը  ներառում է լապարատոմիկ  կամ լապարոսկոպիկ եղանակով թարախակույտի 

բացում, սանացիա դրենավորում կամ սպլենէկտոմիա, հետվիրահատական դեզինտոքսիկացիոն, 

ինֆուզիոն թերապիա, լայն սպեկտրի անտիբիոտիկներ: 

Փայծաղի կիստաներ: Լինում են` 

Ըստ պատճառի - պարազիտար և ոչ պարազիտար,  

Ըստ քանակի - եզակի և բազմաթիվ,  

Ըստ չափսերի – փոքր և գիգանտ:  

Ոչ պարազիտար կիստաները լինում են իսկական կիստաներ, որոնք բնածին են, ներսից 

պատված են էպիթելով, և կեղծ կիստաներ, որոնք առաջանում են հին հեմատոմաներից, ինֆարկտից 

հետո: Սրանց պարունակությունը կարող է լինել շճային կամ հեմոռագիկ բնույթի: Կապսուլան 

ներկայացնում է որպես ֆիբրոզ թաղանթ: 

Փայծաղի պարազիատար կիաստաների առաջացման ամենահաճախ պատճառը էխինոկոկոզն է, 

հազվադեպ կարող է հանդիպել ալվեոկոկոզ, ցիստիցերկոզ: Մակաբույծները կարող են թափանցել 

փայծաղ արյան հունով, հազվադեպ՝ ավշային հոսքով: 

Փոքր կիստաները կարող են ընթանալ առանց կլինիկական արտահայտությունների, և 

սովորաբար հայտնաբերվում են պատահական հետազոտություների ժամանակ:  

Մեծ կիստաները կարող են արտահայտվել որովայնի ձախ կեսի բութ ցավերով, որը հաճախ 

ճառագայթում է կրծքավանդակի ձախ կես, ձախ ուսահոդ: Էխինոկոկոզի ժամանակ, այլ օրգանի 

ախտահարման դեպքում ավելանում են նաև տվյալ կլինիկական նշանները: 

Կիստաների տեղակայումը, չափսերը, քանակը որոշելու համար կիրառվում են սոնոգրաֆիա, 

համակարգչային տոմոգրաֆիա, ՄՌՏ քննություններ: Էխինոկոկոզի ախտորոշումը հաստատելոււ 

համար կարող են կատարվել սերոլոգիական տեստեր (լատեքս- ագլյուտինացիա, 

իմունոֆերմենտային տեստ): 

 
 

Էխինոկոկային կիստա Ոչ պարազիտար կիստա 
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Նկ. Չբարդացած (I տիպի) էխինոկոկային բուշտը և ոչ պարազիտար կիստան ռենտգեն նկարում ունեն 

նման տեսք 

Բուժումը: Փոքր անախտանիշ կիստաները բուժում չեն պահանջում: Կլինիկորեն արտահայտվող 

փոքր և միջին չափերի կիստաների դեպքում կատարվում է ֆենեստրացիա:   

Էխինոկոկային կիստաների դեպքում կատարվում է էխինոկոկէկտոմիա: Մեծ, պարենխիման 

զբաղեցնող էխինոկոկային կիստաների դեպքում, երբ առկա է պատռման վտանգ, բուժման 

ընտրության մեթոդ է սպլենէկտոմիան: 

Նորագոյացություններ: Նորագոյացությունները լինում են` 

1. բարորակ - հեմանգիոմա, լիմֆանգիոմա, էնդոթելիոմա, ֆիբրոմա, խոնդրոմա, օստեոմա, 

համարտոմա 

2. չարորակ - լիմֆոգրանուլոմա, լիմֆոսարկոմա, ֆիբրոսարկոմա, ռետիկուլոսարկոմա, 

անգիոսարկոմա, պլազմացիտոմա:  

Կարող են լինել նաև առաջնային և մետաստատիկ:  

Կլինիկական արտահայտություններ: Փոքր ուռուցքներն ընթանում են անախտանիշ: 

Մետաստատիկ ուռուցքների, արյան չարորակ հիվանդությունների դեպքում արտահայտվում են 

հիմնական հիվանդության ախտանիշները: Մեծ ուռուցքների դեպքում լինում են ցավեր ձախ 

թուլակողում, որոնք ճառագայթում են կրծքավանդակի ձախ կես: 

Բուժումը: Առաջնային ուռուցքների կասկածով հիվանդներին ցուցված է սպլենէկտոմիա: Չնայած 

այս խմբի ուռուցքները քիչ են հետազոտված, հնգամյա ապրելիության ցուցանիշը առաջնային 

ուռուցքներով հիվանդների մոտ կազմում է մոտ 30%: 

Փայծաղային զարկերակի անևրիզմաներ: Արտերիովենոզ խուղակներ: Փայծաղային զարկերակը 

անևրիզմաների հաճախակի առաջացման տեղ է հանդիսանում: Այս հիվանդությունը հանդիպում է 

ավելի հաճախ կանանց մոտ, և կարող է հայտնաբերվել պատահական R-քննության ժամանակ: 

Պատռման հաճախականությունը մոտ 4% է: Մահացությունը պատռվածքի դեպքում բարձրանում է, 

եթե այն տեղի է ունենում հղիության ժամանակ:  Մեծ և կլինիկորեն արտահայտվող անևրիզմների 

դեպքում, հատկապես ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանանց ցուցված է փայծաղային զարկերակի կապում 

սպլենէկտոմիայով, կամ առանց դրա:  

Երբեմն նկարագրվում է կապ փայծաղային զարկերակի և երակի միջև: Հաճախ արտերիովենոզ 

խուղակները զուգակցվում են փայծաղային զարկերակի անևրիզմայի հետ: Այս հիվանդները ունենում 

են պորտալ հիպերտենզիայի կլինիկական նշաններ՝ կերակրափողի վարիկոզ լայնացած երակներ, 

արյունահոսություն, մելենա, ասցիտ և սպլենոմեգալիա:  

Բուժումը՝ սպլենէկտոմիա կամ խուղակի էմբոլիզացիա և խցանում: 

Հիպերսպլենիզմ: Հիպերսպլենիզմը արյան ձևավոր տարրերի՝ էրիթրոցիտների, լեյկոցիտների, 

թրոմբոցիտների ուժեղացված քայքայումն ու սեկվեստրացիան է փայծաղի կողմից, որի հետևանքով 

զարգանում է անէմիա, լեյկոպենիա, թրոմբոցիտոպենիա: Այն չպետք է շփոթել սպլենոմեգալիայի 

հետ, ինչը նշանակում է փայծաղի չափերի մեծացում: Հիպերսպլենիզմ կարող է լինել փայծաղի 

նորմալ չափսերի դեպքմ նույնպես: Այն լինում է առաջնային և երկրորդային: 

 Առաջնային (իդեոպաթիկ) հիպերսպլենիզմը անհայտ պատճառագիտությամբ հիվանդություն է, 

հաճախ այն հետևանք է արյան բջիջների թաղանթների կամ ֆերմենտների դեֆեկտի: Առաջնային 

հիպերսպլենիզմը ախտորոշվում է երկրորդային հիպերսպլենիզմի հավանական պատճառների 

բացառումից հետո միայն: 

Երկրորդային հիպերսպլենիզմը հետևանք է մի շարք հիվանդությունների, դրանք են` 
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1. Հիվանդություններ որոնք ուղեկցվում են պորտալ հիպերտենզիայով (լյարդի ցիրոզ, դռներակի 

կամ փայծաղային երակի թրոմբոզ՝ Բանթիի հիվանդություն): 

2. Ինֆեկցիոն հիվանդություններ (տիֆ, պալարախտ, տուլարեմիա, վիրուսային հեպատիտ, 

սեպսիս, բրուցելյոզ, մալարիա, ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ): 

3. Աուտոիմուն հիվանդություններ (սարկոիդոզ, Համակարգային կարմիր գայլախտ): 

4. Մետաբոլիկ հիվանդություններ  (Գոշեի հիվանդություն, ամիլոիդոզ): 

5. փայծաղի նորագոյացություններ (լիմֆոմաներ, մետաստազներ): 

6. Արյան համակարգի հիվանդություններ (Ժառանգական հեմոլիտիկ անէմիաները, Հեմոռագիկ 

վասկուլիտ, Վերլհոֆի հիվանդություն, լիմֆոգրանուլեմատոզ կամ Հոջկինի հիվանդություն, 

հեմատոսարկոմա, լիմֆոսարկոմա, լեյկոզ  և այլն): 

Կլինիկան - կախված է հիմնական հիվանդությունից: նշանները զարգանում են աստիճանաբար, 

և ախտորոշվում են լաբորատոր և գործիքային քննություններով: Որոշ հիվանդներ նշում են ձախ 

թուլակողում ծանրության զգացում և դիսկոմֆորտ, սպլենոմեգալիայի առկայության դեպքում, 

մյուսները կարող են նշել արյունային փսխումներ՝ կերակրափողի վարիկոզ լայնացած երակներից 

արյունահոսության դեպքում: Պուրպուրան, լորձաթաղանթների վրա արյունազեղումները  

սովորաբար լինում են արտահայտված թրոմբոցիտոպենիայի ժամանակ: Կրկնվող ինֆեկցիաները և 

ոտքերի խրոնիկ խոցերը երբեմն հանդիպում են Ֆելտիի համախտանիշի և արտահայտված 

լեյկոպենիայի ժամանակ:  

Ախտորոշումը - Լաբորատոր քննություն: Հեմոգլոբինի ցուցանիշները ցածր են, չնայած 

էրիթրոցիտների ընդհանուր քանակը կարող է լինել նորմալ կամ ավելացած, քանի որ 

բավականաչափ էրիթրոցիտներ կուտակված են մեծացած փայծաղում: 

Լեյկոցիտների քանակը կարող է լինել ցածր: Լեյկոպենիան արտահայտվում է 

գրանուլոցիտներով, հատկապես պոլիմորֆոնուկլեար բջիջներով: Թրոմբոցիտների քանակը ևս իջած 

է: Ոսկրածուծի հետազոտությունը կարող է ցուց տալ գեներալիզացված հիպերպլազիայի տարբեր 

աստիճաններ: 

Բուժումը – Հիմնական հիվանդության բուժման էտապներից մեկն էլ պետք է լինի 

սպլենէկտոմիան:  
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ԹԵՄԱ № 14. ՍՏՈԾԱՆՈՒ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ: ՍՏՈԾԱՆՈՒ ՌԵԼԱՔՍԱՑԻԱ: ՍՏՈԾԱՆԻԱԿԱՆ 

ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ: ՍՏՈԾԱՆՈՒ ՈՐԿՈՐԱՅԻՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ: 

 

Անատոմիան: Ստոծանին հարթ մկանանային բարակ 

թաղանթ է, որը սահմանազատում է կրծքավանդակը որովայնի 

խոռոչից: Կենտրոնում այն ունի ջլային կառուցվածք, իակ 

եզրերում` մկանային: Ջլային մասը կազմված է ջլային 

կենտրոնից և ջլային ոտիկներից /արտաքին, միջանկյալ և 

ներքին/: 

Մկանային մասը համապատասխանաբար բաժանվում է 

ողնաշարային, աջ և ձախ կողային և կրծոսկրային 

հատվածների, որոնք միմյանց միանալու տեղերում 

առաջացնում են  եռանկյունաձև ճեղքեր` լցված 

ճարպաբջջանքով: Կրծոսկրա-կողային եռանկյունիները կոչվում 

են Մորգանի անունով, ձախը կոչվում է նաև Լարրեյի ճեղք, որով կատարում են պերիկարդի 

պունկցիա: Կողա-ողնաշարային եռանկյունիները կոչվում են Բոգդալեկի անունով: Այս 

եռանկյունաձև տարածությունները հանդիսանում են թույլ տեղեր, որտեղով կարող են առաջանալ 

ճողվածքներ:   

Ստոծանու վրա կան երեք բնական բացվածքներ՝ կերակրափողային, աորտայի և ստորին 

սիներակի համար: Կերակրափողային բացվածքը առաջանում է առավելապես նրա աջ ներքին 

ոտիկով, ունի խողովակի ձև: Այդ բացվածքով կրծքավանդակի խոռոչից դեպի որովայնի խոռոչ են 

անցնում կերակրափողը, աջ և ձախ թափառող նյարդերը: Աորտալ բացվածքով անցնում է աորտան և 

կրծքային լիմֆատիկ ծորանը (d. thoracicus):  Կերակրափողային բացվածքը որպես թույլ 

անատոմիական շրջան, ևս կարող է հանդիսանալ ճողվածքի դարպաս: 
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Տեսքը վերևից 

1-Ստոծանու գոտկային հատված  

2-Գոտկակողային եռանկյունի  

3-Ստոծանու կողային հատված  

4-Աորտա (աորտալ բացվածք)  

5-Կերակրափող (կերակրափողային   բացվածք)  

6-Կրծոսկր-կողային եռանկյունի  

7-Ստոծանու կրծոսկրային հատված;  

8-Ստոծանու ջլային կենտրոն  

9-Ստորին սիներակ (ստորին սիներակի 

բացվածք)  

 

Նկ. Ստոծանի  (diaphragma) 

 

Ստոծանին ունի գմբեթաձև տեսք, սակայն գմբեթների բարձրությունը երկու կողմում սիմետրիկ 

չէ: Նրա աջ կեսի ավելի բարձր դիրքը պայմանավորված է լյարդ դասավորությամբ: 

Ստոծանին կատարում է ստատիկ և դինամիկ ֆունկցիաներ: Այն հենարան է հանդիսանում 

կրծքավանդակի և որովայնի խոռոչի հարակից օրգանների համար, ինչպես նաև ապահովում է այս 

երկու խոռոչներում ճնշման տարբերությունները:  

Ստոծանին հանդիսանում է գլխավոր շնչառական մկանը, ապահովում է թոքային 

օդափոխության հիմնական մասը: Նրա շարժումները նպաստում են երակային արյան վերադարձը  

ավշահոսք, կապված կրծքավանդակում բացասական ճնշմամբ և լյարդի, փայծաղի ու որովայնի 

խոռոչի այլ օրգանների կոմպրեսիայով, մասնակցում է կարդիայի փակմանը: 

Ստոծանու արյունամատակարարումը аа. phrenicae inferiores (ստոծանու հիմնական 

զարկերակներ, որոնք սկիզբ են առնում որովայնային աորտայից), аа. phrenicae superiores և аа. 

Intercostales՝ կրծքային աորտայից, ինչպես նաև ներքին կրծքային զարկերակների ճյուղերը: 

Ստոծանու նյարդավորումը իրականցվում է  nn. phrenici, nn. intercostales, ветви nn. vagi и 

sympathici-ի ճյուղերով; Ստոծանու միակ շարժիչ նյարդը հանդիսանում է N. phrenicus-ը:  

                                        

 
 

Հետազոտման մեթոդները: Պերկուսիայով կարող ենք որոշել ստոծանու տեղակայումը: Կարող 

ենք կասկածել որովայնի խոռոչի օրգանների տեղաշարժը կրծքավանդակ՝ հիմնվելով այդ զոնայում 

բթացման և թմբկային հնչյունների ի հայտ գալու վրա, համակցված այդ զոնայում աղու 
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պերիստալտիկայի և թուլացած շնչառական աղմուկների լսումով: 

Ռենտգեն հետազոտությունը համարվում է հիմնական մեթոդը ստոծանու վնասման և 

հիվանդությունների ախտորոշման մեջ: Ստոծանու աջ գմբեթի գագաթը առջևից տեղակայված է 

հինգերորդ կողի մակարդակին, ձախ գմբեթինը մեկ կող ցածր: Հանգիստ շնչառության ժամանակ 

ստոծանու էքսկուրսիան կազմում է 1-2սմ, խորը         շնչառության դեպքում՝ 6սմ:   

Երկու գմբեթների բարձր դիրք նկատվում է հղիության, ասցիտի, պերիտոնիտի, աղիների 

պարալիտիկ անանցանելիության ժամանակ: Որևէ մեկ գմբեթի բարձր դիրք նկատվում է պարեզի, 

պարալիչի, ստոծանու ռելաքսացիայի, ուռուցքների, լյարդի կիսատաների, թարախակույտերի, 

ենթաստոծանիական թարախակույտերի դեպքում: Ստոծանու ցածր տեղակայում նկատվում է 

թոքերի էմֆիզեմայի, որովայնի առաջային պատի մեծ ճողվածքների, վիսցերոպտոզի, ասթենիկ 

մարմնակառուցվածքի դեպքում: Ստոծանու պարադոքսալ շարժում  (ներշնչման ժամանակ 

բարձրացում և արտաշնչման ժամանակ իջեցում) լինում է նրա թուլության և լուծանքների ժամանակ: 

Ստոծանու դիրքի և վիճակի մասին դատում են կերակրափողի, ստամոքսի, աղիների 

ռենտգենկոնտրաստային հետազոտության միջոցով, արհեստական պնևմոպերիտոնեում, 

պնևմոթորաքս և պնևմոմեդիաստինում ստեղծելով: Ժամանակակից բժշկության մեջ ախտորոշման 

առումով առավել ինֆորմատիվ է ԿՏ հետազոտությունը: 

 

Ստոծանու վնասվածքները: Լինում են փակ և բաց: Փակ վնասման ժամանակ ստոծանին 

պատռվում է (կամ վնասվածքի ժամանակ կամ էլ վնասվածքից որոշ ժամանակ անց) և որովայնի 

խոռոչի օրգանները անցնում են կրծքավանդակ (կեղծ ստոծանիական ճողվածք): Հաճախ վնասվում է  

ստոծանու ձախ կեսը: Աջ կեսի վնասումների հազվադեպությունը պայմանավորված է լյարդի 

պաշտպանական գործունեությամբ: 

Կլինիկան և ախտորոշումը։ Տարբերում են օրգանների տեղաշարժման սիմպտոմներ, որոնք 

առաջանում են վնասվածքից անմիջապես հետո և սիմպտոմներ, որոնք բնորոշ են խրոնիկական 

ստոծանիական ճողվածքներին: 

Հանդիպում են են` 

1. շնչառական և սրտային գործունեության խանգարումներ (կարդիո-ռեսպիրատոր սինդրոմ), 

2. ստամոքս աղիքային խանգարումներ (գաստրո-ինտեստինալ դիսպեպսիաներ): 

Սուր կեղծ ստոծանիական ճողվածքի դեպքում, որովայնի օրգանների թափանցումը պլևրալ 

խոռոչ տեղի է ունենում վնասվածքից անմիջապես հետո, նկատվում է ցավ որովայնում և 

կրծքավանդակի վնասմանը  համապատասխանող կողմում, որը ճառագայթում է ենթանրակային 

շրջան, պարանոց, ձեռք: Հնարավոր է սրտխառնոց, փսխում և կծկանքանման ցավեր որովայնում, 

որոնք առաջանում են մարսողական համակարգի մասնակի անանցանելիության պատճառով: 

Թոքերի ճնշման հետևանքով,  միջնորմի տեղաշարժմամբ դեպի առողջ կողմ և ստոծանու ֆունկցիայի 

խանգարման հետևանքով կարող են լինել հևոց, ցիանոզ, տախիկարդիա, առիթմիա, իսկ 

արյունահոսության դեպքում զարկերակային հիպոտենզիա և անեմիա: Պլևրալ խոռոչում երբեմն 

հայտնաբերվում են քսման  և պերիստալտիկ աղմուկներ: Կրծքավանդակի ռենտգենոսկոպիայով և 

ռենտգենոգրաֆիայով ստամոքսի տեղաշարժման դեպքում հայտնաբերվում է մեծ գազային բուշտ՝ 

հեղուկի հորիզոնական մակարդակով, տեղակայված ստոծանուց վեր:   

Խրոնիկ կեղծ ստոծանիական ճողվածքի` ստոծանիական վնասվածքային ճողվածքների հնացած 

դեպքերում, ցավերը առաջանում կամ ուժեղանում են սննդի ընդունումից հետո էպիգաստրալ 

շրջանում, կրծքավանդակի ձախ կեսում և ենթակողային շրջանում, սննդի ընդունումից հետո 
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ծանրության և վքնածության զգացում: Սնունդը հնարավոր է ընդունել միայն փոքր բաժիններով: 

Սրտխփոցը և հևոցը առաջանում են սննդի ընդունումից անմիջապես հետո: Հիվանդըզգում է 

պերիստալտիկ շարժումներ կրծքավանդակում, որը ուղեկցվում է սրտխառնոցով և փսխումով:   

Որովայնի խոռոչի օրգանների զգալի մասը դեպի կրծքավանդակ  տեղաշարժման ժամանակ 

նկատվում է որովայնի ներանկում, առավելապես էպիգաստրալ և ձախ թուլակողի շրջաններում, որն 

ուժեղանում է ներշնչման ժամանակ և թուլանում արտաշնչելիս: Շնչառական շարժումները վնասված 

կողմում կարող են լինել սահմանափակ: Բախման միջոցով հայտնաբերվում է սրտի տեղաշարժ դեպի 

չվնասված կողմը, ինչպես նաև դիտվում են ոչ սովորական և ոչ մշտական բթացում և տիմպանիտ: Այդ 

գոտուն համապատասխանող հատվածում լսումը տալիս է շնչառական աղմուկների թուլացում կամ 

բացակայություն, որոնց փոխարեն լավ լսվում են պերիստալտիկ աղմուկները:  

Հավաստի ախտորոշումը դրվում է ռենտգեն շրջադիտական և ռենտգեն կոնտրաստային, ինչպես 

նաև ԿՏ հետազոտությունների միջոցով: Կրծքավանդակի ստանդարտ ռենտգենոգրամները երբեմն 

ցույց են տալիս ձգված ստամոքս, հարաբերականորեն հեղուկի մեծ հորիզոնական մակարդակ, նրա 

վրա գազային բշտով կամ հեղուկի բազմակի մակարդակներ բարակ աղիքի գալարներում: 

Կրծքավանդակի ռենտգենոգրամման կարող է ստոծանուց վեր ցույց տալ ամուր զանգված, եթե 

պլևրալ խոռոչ տեղափոխված հիմնական ստրուկտուրան հանդիսանում է մեծ ճարպոնը: Ռենտգեն 

կոնտրաստային քննությամբ հստակ կերևա կրծքավանդակում հայտնված կոնտրաստավորված 

աղեգալարները: 

Օղակված կեղծ ստոծանիական ճողվածքների դեպքում ի հայտ է գալիս ծանր կլինիկական 

պատկեր՝ որովայնում և կրծքավանդակի համապատասխան կեսում արտահայտված ցավային 

սինդրոմով, ստրանգուլյացիոն տիպի սուր աղիքային անանցանելիության երևույթներով և ծանր 

կարդիոռեսպիրատոր խանգարումներով:  

Բուժումը: Ստոծանու բոլոր ախտորոշված վերքերը և հայտնաբերված վնասվածքային 

ճողվածքները ենթակա են վիրահատական բուժման: Վիրահատության ցուցում է հանդիսանում 

կրծքավանդակի խոռոչ թափանցած օրգանների օղակման իրական վտանգի առկայությունը, որը 

հատկապես մեծ է այդ ճողվածքների ժամանակ: Այլ ցուցում է հանդիսանում հնարավոր աճող 

կարդիոռեսպիրատոր անբավարարությունը, որը մեծ ճողվածքների դեպքում կյանքին սպառնացող 

բարդություն է: Օղակված տրավմատիկ ստոծանիական ճողվածքների դեպքում վիրահատությունը 

կատարվում է անհետաձգելի կարգով` լապարատոմիկ կամ թորակոտոմիկ մուտքերով: 

Ներթափանցած օրգանների ուղղումից հետո ստոծանու պատռված եզրերը կարվում են չներծծվող 

թելով, երբեմն կիրառվում է  նաև ալոպլաստիկ մատերիալ: Օղակված ճողվածքների դեպքում, 

ճնշումը վերացնելուց հետո գնահատվում է օրգանների կենսունակությունը: Նեկրոզի դեպքում 

կատարվում է մասնահատում:  

ՈՉ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈԾԱՆԻԱԿԱՆ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ:  

ՍՏՈԾԱՆՈՒ ՌԵԼԱՔՍԱՑԻԱ 

 

Ստոծանիական ճովածքները և ստոծանու ռելաքսացիան 

հանդիսանում են ստոծանու ամենատարածված 

վիրաբուժական պաթոլոգիաները: Նրանք կարող են զարգանալ 

ստոծանու զարգացման արատների, տրավմատիկ 

վնասումների, տարիքային ախտահարումների հետևանքով: 

Ստոծանիական ճողվածքների ժամանակ որովայնի խոռոչի 
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օրգանները տեղաշարժվում են կրծքավանդակ առաջացած դեֆեկտների միջոցով, ստոծանու թույլ 

գոտիներով կամ ստոծանու լայնացած բնական բացվածքներով: 

 Ստոծանու ռելաքսացիայի ժամանակ նկատվում ստոծանու տվյալ կեսի մկաններ դեստրուկտիվ 

ախտահարում, ատրոֆիա: Այն ընդունում է բարձր դիրք` դեպի կրծքավանդակի խոռոչ՝ որովայնի 

խոռոչի ստորադիր օրգանների հետ միասին: 

Ստոծանիական ճողվածքների դասակարգումը` 

 I.Վնասվածքային 

1. իսկական (ճողվածքապարկով) 

2. կեղծ (առանց ճողվածքապարկի) 

 I I.  Ոչ վնասվածքային 

1. կեղծ բնածին ճողվածքներ 

2. ստոծանու թույլ գոտիների իսկական ճողվածքներ (Մորգանյի-Լարրեյի, Բոգդալեկի 

ճողվածքներ) 

3. ատիպիկ տեղակայման իսկական ճողվածքներ 

4. ստոծանու բնական բացվածքների ճողվածքներ 

 որկորային բացվածքի ճողվածքներ 

 բնական անցքերի հազվադեպ հանդիպող ճողվածքներ    

Պաթոգենեզ - Ստոծանու բնածին ճողվածքներից ավելի հաճախ հանդիպում են կեղծ 

ճողվածքները, քանի որ նրանք թափանցում են ստոծանու բնածին դեֆեկտների միջով նրա 

ապլազիայի կամ մասնակի դեֆեկտների հետևանքով: Ստոծանու տոտալ ապլազիան հանդիսանում է 

կյանքի հետ անհամատեղելի արատ և հանդիպում է հազվադեպ: 

 

 

Ստոծանու ճողվածքների կլինիկական դրսևորումները պայմանավորված են երեք հիմնական 

գործոններով 

1. կրծքավանդակի խոռոչ թափանցած որովայնի խոռոչի օրգանների ճնշումով և ծռումով 

ճողվածքի դարպասում,  

2. թոքերի կոմպրեսիան և միջնորմի տեղաշարժով  

3. հենց ստոծանու ֆունկցիայի խանգարումով:  

Նկատվում է ստամոքս աղիքային և կարդիոռեսպիրատոր սինդրոմներ: Ախտանիշներին, որոնք 

պայմանավորված են անմիջապես ստոծանու վնասման հետ կարելի է դասել միայն ցավը, որը 

ճառագայթում է դեպի վերանրակային և վերթիակային տարածություն՝ ֆրենիկուս ախտանիշ: 

Ստոծանիական ճողվածքների ավելի բնորոշ սիմպտոմներ են հանդիսանում թուլակողային, 

էպիգաստրալ շրջանում ցավի առաջացումը կամ ուժեղացումը, ինչպես նաև ծանրության զգացումը, 
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հևոցի և սրտխփոցի առաջացում ուտելուց հետո: Դա ստիպում է քաղցած վիճակում իրենց գրեթե 

առողջ զգացող հիվանդներին խիստ սահմանափակել սննդի ընդունումը: Համեմատաբար հաճախ 

ուտելուց հետո առաջանում է փսխում, երբեմն արյան պարունակությամբ, որից հետո հիվանդը 

հանգստանում է: Հիվանդները հանգստանում են նաև աղիների դատարկումից հետո: Ստոծանիական 

ճողվածքների տիպիկ ախտանիշ է հանդիսանում կրծքավանդակի համապատասխան կեսում կլկլոցի 

կամ գռգռոցի զգացումը և հևոցի ուժեղացումը հիվանդի հորիզանական դիրքում: Կապը վերը նշված 

ախտանիշների արտահայտվածության և ստամոքս աղիքային ուղու լցվածության աստիճանի միջև 

ունի կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն: 

Ստոծանու թույլ գոտիների իսկական ճողվածքներ: Հարկրծոսկրային կամ Լարեյ-Մորգանի 

ճողվածքներ: Հանդիպում են համեմատաբար հազվադեպ: Կախված ճողվածքային օղի 

տեղակայումից` բաժանվում են հետկողակրծոսկրային և հետկրծոսկրային ճողվածքների: 

Այս ճողվածքների կլինիկան  կախված է ճողվածքի չափսերից, պարկի պարունակությունը 

կազմող օրգաններից և դրունքի շրջանում նրանց ճնշվածությունից: Օղակման դեպքում առաջանում 

են սիմպտոմներ բնորոշ ստրանգուլյացիոն աղիքային անանցանելիությանը, որի կապակցությամբ 

հիվանդների մեծ մասը ենթարկվում են շտապ որովայնահատման և ճշգրիտ ախտորոշումը դրվում է 

վիրահատության ժամանակ: Առավել արժեքավոր ախտորոշիչ մեթոդ է հանդիսանում պոլիպոզիցիոն 

ռենտգեն հետազոտությունը պնևմոպերիտոնեումի ֆոնի վրա, որի ժամանակ օդը կարող է թափանցել 

ճողվածքապարկի մեջ` տեղակայված ստոծանու վրա: Արժեքավոր է նաև ԿՏ հետազոտությունը:  

Բուժումը վիրահատական է:   

Լյումբոկոստալ ստոծանիական ճողվածքները (Բոգդալեկի ճողվածքներ): Չունեն բնորոշ 

կլինիկական մշաններ: Մինչվիրահատական տարբերակիչ ախտորոշումը հնարավոր է միայն 

ախտորոշիչ պնևմոպերտոնեումի ստեղծումով, որը հաստատում է ճողվածքապարկի առկայությունը:  

Բուժումը վիրահատական է: Վիրահատության ցուցում է հանդիսանում օղակման վտանգը: 

Կատարվում է ճողվածքապարկի առանձնացում, հատուման, ճողվածքապարկի պարունակության 

ներուղղում և հերնիոպլաստիկա, որը հաճախ իրագործում են հասարակ կարելով կամ ստոծանու 

դուպլիկատուրա ձևավորելով: 

Ստոծանու ռելաքսացիա: Ստոծանու ռելաքսացիան իրենից ներկայացնում է պարալիչ, հյուծում 

կամ կայուն թեքում դեպի կրծքավանդակ՝ իրեն հարող որովայնի խոռոչի օրգանների հետ: Ըստ 

ծագման լինում է` 

1. բնածին, մկանային հատվածի ապլազիայի կամ թերզարգացվածության հետ, ինչպես նաև 

ներարգանդային տրավմայով կամ դիաֆրագմալ նյարդի ապլազիայով, 

2. ձեռքբերովի, կապված նրա մկանի երկրորդային ատրոֆիայի հետ, որը առավել հաճախ 

կապված է ստոծանիական նյարդի վնասման հետ և հազվագյուտ հենց ստոծանու ախտահարման 

հետ  (բորբոքում, տրավմա):  

Կարող է դիտվել ավելի շատ ձախ գմբեթի, քան աջի ինչպես լրիվ, այնպես էլ սահմանափակ 

ռելաքսացիա, որը կապում են մկանի տոտալ կամ մասնակի ախտահարման հետ: Լրիվ երկկողմանի 

ռելաքսացիան անհամատեղելի է կյանքի հետ, քանի որ ստոծանին հանդիսանում է թոքերի 

վինտիլյացիայի հիմնական մկանը և նրա ֆունկցիայի անկումը բերում է թոքերի օդափոխության 

խանգարման և նրա կոմպրեսիոն կոլապսի, ինչպես նաև հեմոդինամիկ խանգարումների` կապված 

ստոծանու ջլային կենտրոնի դեպի վեր և սիրտ տեղաշարժման հետ: Հաճախ հանդիպող 

ձախակողմյան ռելաքսացիայի ժամանակ բարակած և թուլացած գմբեթը իր տակը տեղակայված 

ստամոքսի, լայնական հաստ աղու, փայծաղի, պանկրեասի պոչի և նույնիսկ ձախ երիկամի հետ 
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տեղաշարժվում է վերև՝ մինչ III—II կողի մակարդակ: Դրա հետ մեկտեղ տեղի է ունենում ստամոքսի 

և կերակրափողի որովայնային հատվածի գերծալում: Ստոծանու ռելաքսացված ձախ գմբեթը ճնշում է 

ձախ թոքին, տեղաշարժում է սիրտը և միջնորմը դեպի աջ: Կարող է զարգանալ ձախ թոքի կոլապս և 

ատելեկտազ: Որոշ դեպքերում առաջանում են սերտաճումներ ստոծանու և ձախ թոքի ստորին բլթի, 

ստոծանու և որովայնի խոռոչի օրգանների հետ: Ստոծանու ձախ գմբեթի սահմանափակ 

ռելաքսացիայի ժամանակ տեղի է ունենում ձախ գմբեթի առաջային և հետին հատվածների 

տեղաշարժ դեպի վեր:  

Կլինիկան և ախտորոշումը: Ստոծանու մի գմբեթի ռելաքսացիան չի կարող  բերել լուրջ 

կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների, հատկապես երիտասարդ մարդկանց մոտ: Ախտանիշների 

առաջացումը կարող է կապված լինել ստոծանու հարաճուն տեղաշարժի և որովայնի խոռոչի 

ստորստոծանիական օրգանների տեղաշարժի հետ` ֆիզիկական լարվածության, ճարպակալման, 

թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների և այլ ախտահարումների ազդեցությամբ: Դա 

բերում է կարդիոռեսպիրատոր համակարգի և որովայնի խոռոչի օրգանների ֆունկցիայի 

խանգարման: Նկատվում են ստամոքս-աղիքային ախտանիշներ`ցավ էպիգաստրալ շրջանում, 

ծանրության զգացում, վքնածություն և դիսկոմֆորտ ուտելուց հետո, դիսֆագիա, ինչպես նաև սիրտ-

թոքային ախտանիշներ`հևոց, հատկապես ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ, ցավեր 

սրտի շրջանում, էքստրասիստոլիա, հաճախասրտություն, սրտխփոց: Հնարավոր է ընդհանուր 

թուլություն, հոգնածություն, քաշի կորուստ: Աջակողմյան սահմանափակ ռելաքսացիայի ժամանակ 

ախտանիշները որպես կանոն բացակայում են: Ստոծանու ձախակողմյան ռելաքսացիայով 

հիվանդների ֆիզիկական հետազոտության ժամանակ կարող են հայտնաբերվել աղիքային 

աղմուկներ, կրծքավանդակի ձախ կեսում՝ ծփանք: 

Ստոծանու ռելաքսացիայի ախտորոշման համար հիմնական գործիքային ինֆորմատիվ 

հետազոտություններ են ռենտգենոլոգիական հետազոտությունը, կրծքավանդակի և որովայնի խոռոչի 

ԿՏ-ն: Ստոծանու ձախակողմյան ռելաքսացիայի ժամանակ հայտնաբերվում է ստոծանու գմբեթի 

տոտալ կամ սահմանափակ բարձր դիրք, որի գագաթը, ինչպես նշվեց, կարող է հասնել մինչև 2-3-րդ 

միջկող:  

Ռելաքսացված ստոծանու շարժումները կարող են լինել  կանոնավոր, կտրուկ սահմանափակ, 

բայց հաճախ պարադոքսալ` արտաշնչման ժամանակ ռելաքսացված գմբեթի իջեցում, ներշնչման 

ժամանակ՝ բարձրանում  (Ալշեվսկի- Վինբեկի ախտանիշ), հնարավոր է հայտնաբերել թոքի ստորին 

բլթի մասնակի մթագնում: Անմիջապես ստոծանու տակ  հայտնաբերվում է ստամոքսի գազային 

բուշտը կամ լայնական հաստ աղու փքված փայծաղային ծունկը: Ստոծանու աջակողմյան 

ռելաքսացիայի ժամանակ հայտնաբերվում է կիսակլոր, տարբեր մեծության արտափքում, որը 

ձուլվում է լյարդի ստվերի հետ: 

Բուժումը - վիրահատական է: Ցուցումներ են արտահայտված շնչառական, սիրտ-անոթային և 

ստամոքս-աղիքայի տրակտի խանգարումները: Շտապ ցուցումներ առաջանում են ստամոքսի 

ոլորման, ստոծանու պատռվածքի, ստամոքսային սուր արյունահոսության և այլ ծանր 

բարդությունների դեպքում սուր որովայնի կլինիկան: Վիրահատությունը ներառում է ստոծանու 

հյուսվածքներով պլաստիկան աուտոտրանսպլանտատով, ինչպես նաև ալոպլաստիկ նյութերի 

կիրառումով: 

 

ՍՏՈԾԱՆՈՒ ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԱՅԻՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ՃՈՂՎԱԾՔՆԵՐ 
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Ստոծանու կերակրափողային բացվածքի կամ հիատալ ճողվածքները կերակրափողի 

որովայնային հատվածի, կերակրափող-ստամոքսային միացման և ստամոքսի պրոքսիմալ հատվածի 

տեղաշարժն է դեպի կրծքավանդակ և հետին միջնորմ` ստոծանու լայնացած կերակրափողային 

բացվածքով: Առանձնացնում են հիատալ ճողվածքների երեք տիպ. 

1. Սահող (80-90% դեպքերում) 

2. Պարաէզոֆագեալ(5-10%) 

3. Կոմբինացված (10-15%) 

Դեպքերի մեծամասնությամբ ստոծանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքները 

հանդիսանում են ձեռքբերովի իսկական ճողվածքներ և զարգանում են որպես կանոն 

մեծահասակների մոտ կանանց գերակշռումով: Պատճառը ստոծանու կերակրափողային բացվածքի և 

ստոծանի-կերակրափողային կապանի դեգեներատիվ փոփոխություններն են: Ստոծանու 

կերակրափողային բացվածքի ճողվածքների առաջացման մեջ նշանակություն ունեն հետևյալ 

մեխանիզմները՝  

1. պուլսիոն,  

2. տրակցիոն,  

3. խառը:  

Պուլսիոն մեխանիզմի ժամանակ բարձր ներորովայնային և ներստամոքսային ճնշման 

ազդեցությամբ, կրծքավանդակի բացասական ճնշման, ինչպես նաև մկանային և շարակցական 

հյուսվածքների թուլության պայմաններում կերակրափողային բացվածքը դառնում է ավելի 

անդիմադրունակ լայնացմանը: Բարակած և առաձգականությունը կորցրած ստամոքս-

կերակրափողային կապանը երկարում է, ընդունակ չի լինում պահել կերակրափող ստամոքսային 

միացումը  նորմալ ներորովայնային դիրքում:  

Տրակցիոն մեխանիզմը կարող է կապված լինել կերակրափողի երկայնական մկանաթելերի 

տոնիկ կծկումների կամ կերակրափողի պատի ֆիբրոզ փոփոխությունների հետ (ռեֆլյուքս 

էզոֆագիտ): Վերջինս կարճանում է և դեպի վեր է ձգում ստամոքսի կարդիալ հատվածը, որը 

տեղափոխվում ստորին միջնորմ:  

Հնարավոր է պուլսիոն և տրակցիոն մեխանիզմների համակցում: Խառը մեխանիզմի էությունը 

կայանում է նրանում, որ սկզբում վերը նշված ֆակտորներով առաջանում է սահող ճողվածք, 

այնուհետև զարգանում է ռեֆլյուքս էզոֆագիտ՝ երկայնակի էզոֆագոսպազմով, որը նպաստում է 

ճողվածքի հետագա մեծացմանը: 

 

Պարաէզոֆագեալ ճողվածք Սահող ճողվածք 
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Սահող ճողվածք: Այս ճողվածքի առաջացման պատճառը ֆրենոէզոֆագեալ կապանի 

պաթոլոգիան է, որը ֆիքսում է կերակրափող-ստամոքսային բացվածքը` կարդիան: Ստոծանու 

կերակրափողային բացվածքը լայնանում է և 

կերակրափող-ստամոքսային բացվածքը տեղափոխվում 

է որովայնի խոռոչից կրծքավանդակի խոռոչ: Երբ 

կարդիան տեղաշարժվում է վեր, Հիսի անկյունը դառնում 

է բութ, լորձաթաղանթը հարթվում է: Սահող 

ճողվածքները երբեք չեն օղակվում: Սրանք հաճախ 

համակցվում են ռեֆլյուքս-էզոֆագիտի հետ: 

Կերակրափողի էպիթելը շատ զգայուն է ստամոքսի և 12-

մատնյա աղու պարունակության ազդեցության 

նկատմամբ:  

Էզոֆագիտը կարող է դառնալ էրոզիվ և նույնիսկ խոցային, կարող է արյունահոսել, ստենոզի 

ենթարկվել և չարորականալ:: Լորձաթաղանթի անընդհատ բորբոքային  այտուցը նպաստում է նրա 

հեշտ վնասմանը, արյունազեղմանը և արյունահոսությանը, որը երբեմն ի հայտ է գալիս անեմիայով: 

Հետագա սպիացումը բերում է ստրիկտուրայի առաջացման և երբեմն լուսանցքի ամբողջական 

փակմանը: Ռեֆլյուքս-էզոֆագիտը հաճախ ուղեկցում է կարդիալ, հազվադեպ՝ կարդիոֆունդալ 

ճողվածքին: 

Դասակարգումը`  

 Կերակրափողային 

 Կարդիալ  

 Կարդիոֆունդալ 

 Սուբտոտալ 

 Տոտալ 

Կլինիկան – Արտահայտված ռեֆլյուքս-էզոֆագիտի պատճառով հիվանդները կարող են 

գանգատվել այրոցից, գղտոցից: Այս ախտանիշների ի հայտ գալը սովորաբար կապված է լինում 

մարմնի դիրքի փոփոխության հետ, ցավերն ուժեղանում են սննդի ընդունումից հետո: 

Ամենաարտահայտված ախտանիշը՝ ծանրության զգացումն է կրծոսկրի հետևում: 

Ցավը կարող է տեղակայված լինել էպիգաստրալ շրջանում, ձախ թուլակողում՝ անգամ սրտի 

շրջանում: Այն նման չէ խոցային ցավին, քանի որ առաջանում է անմիջապես ուտելուց հետո, կախված 

է սննդի ընդունման քանակից, հատկապես ուժեղանում է մեծ ծավալով սնունդ ընդունելիս: 

Թեթևացում առաջանում է ստամոքսի թթվայնությունը իջեցնող դեղերի ընդունումից հետո:  

Ռեգուրգիտացիան առաջանում է հատկապես մեծ քանակի սնունդ ընդունելուց հետո, հաճախ 

կոկորդում այրոցի զգացում է նկատվում:  

Դիսֆագիան հանդիսանում է ուշացած բարդություն: Վերջինս պայմանավորված է 

կերակրափողի դիստալ մասի սպազմով: Դիսֆագիան պարբերաբար հայտնվում և անհետանում է: 

Եթե բորբոքային պրոցեսները պրոգրեսվում են, ապա դիսֆագիան կարող է դառնալ մշտական: 

Կերակրափողի վրա առաջացած այրունազեղումները կարող են բերել ներքին արյունահոսության, 

որը կարող է ընթանալ թաքուն:  

Ախտորոշում: Որոշիչ դերը տրվում է ռենտգեն հետազոտությանը: Կերակրափողի 

ստոծանիական հատվածի ճողվածքի ժամանակ կատարում են ռենտգեն կոնտրաստային 

հետազոտություն Տրենդելենբուրգի դիրքով   (ոտքերը գլխից բարձր): Կերակրափողի ստոծանիական 
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հատվածի ճողվածքի ուղղակի ախտանիշներն են՝ կարդիայի և հատակի այտուցը, կերակրափողի 

որովայնային հատվածի շարժունության բարձրացումը, Հիսի խրձի հարթվածությունը կամ 

բացակայությունը, կերակրափողի անտիպերիստալտիկ շարժումները:   Մինչև 3սմ տրամագծով 

ճողվածքները համարվում են փոքր չափի, 3-8սմ՝ միջին, 8-ից մեծ՝ խոշոր:  

Էնդոսկոպիկ քննությամբ հայտնաբերվում 1)առաջային կտրիչներից մինչև կարդիա ընկած 

հեռավորության կարճացումը, 2)ճողվածքային խոռոչի առկայությունը, 3)ստամոքսի երկրորդ մուտքի 

առկայությունը, 4)կարդիայի ոչ լրիվ փակումը, 5) լորձաթաղանթի տրանսկարդիալ միգրացիա, 

6)գաստրոէզոֆագիալ ռեֆլյուքս, 7)ճողվածքային գաստրիտի և ռեֆլյուքս-էզոֆագիտի առկայությունը, 

8)սեղղման օղի առկայությունը, 9) Բարետի էպիթելի օջախի առկայությունը: 

Բուժում: Էզոֆագիտով ուղեկցվող սահող ճողվածքի կոնսերվատիվ բուժումը հաճախ 

անարդյունավետ է: Անհրաժեշտէ բացառել ծխախոտը, սուրճը, ալկոհոլը: Սննդի ընդունումը պետք է 

լինի քիչ քանակությամբ, վորջինս պետք է քիչ ճարպ պարունակի: Գլխի բարձր դիրքը կկանխի 

ռեֆլյուքսի առաջացումը: Հակախոցային դեղորայքային բուժման  արդյունավետությունը բարձր չէ: 

Վիրահատության ցուցումներն են՝ կոնսերվատիվ բուժման անէֆեկտիվությունը և բարդությունները 

(էզոֆագիտ, կերակրափողի անցանելության խանգարում, ստամոքսի կտրուկ դեֆորմացիա, 

արյունահոսություն և այլն):  Ներկայումս կերակրափողի ստոծանիական հատվածի սահող ճողվածքի 

ամենաարդիական վիրահատական մեթոդը ֆունդոպլիկացիան է ըստ Նիսենի: Բարձր թթվայնության 

ժամանակ այս ամենին համակցվում է վագոտոմիան և պիլորոպլաստիկան:  

Պարաէզոֆագալ ճողվածք:  Կերակրափող-ստամոքսային անցումը` կարդիան, մնում է իր 

տեղում, նրա կծկողական ֆունկցիան չի խախտվում, որն էլ պայմանավորում է ստամոքս- 

կերակրափողային ռեֆլյոքսի բացակայությունը` իտարբերություն սահող ճողվածքի: Ճողվածքային 

դեֆեկտը տեղակայվում է կերակրափողից ձախ և կարող է լինել տարբեր մեծության: Ստամոքսի մի 

մասը դուրս է հրվում դեպի ճողվածքապարկ, որը ծածկված է ֆիբրոզ փոփոխված ստոծանիական 

որովայնամզով: Ստամոքսը փաթաթվում է դեֆեկտի մեջ կերակրափող ստամոքսային բացվածքի 

ֆիքսված մասի համեմատ: Ոլորման աստիճանը կարող է լինել տարբեր:  

Դասակարգումը`  

 ֆունդալ 

 Անտրալ 

 Աղիքային 

 Ստամոքս-աղիքային 

 Ճարպոնային 

 

Կլինիկան: Պայմանավորված է ճողվածքապարկում մասամբ գտնվող ստամոքի վիճակով: 

Հիվանդները զգում են ճնշող ցավեր կրծոսկրի հետևում, որոնք հատկապես ինտենսիվ են լինում 

սնունդն ընդունելուց հետո: Սկզբում նրանք խուսափում են սննդի շատ քանակ ընդունելուց, հետո 
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նույնիսկ սովորական քանակից: Նկատվում է քաշի կորուստ: Էզոֆագիտին բնորոշ սիմպտոմները 

լինում են միայն պարաէզոֆագեալ ճողվածքի և սահող ճողվածքի համատեղման ժամանակ: 

Ճողվածքը կարող է լինել ստամոքսի պեպտիկ խոցի առաջացման պատճառ, քանի որ դեֆորմացված 

ստամոքսից սննդի էվակուացիան խանգարված է:  Այս խոցերը դժվար են ենթարկվում բուժման և 

հաճախ բարդանում են արյունահոսությամբ և թափածակումով: Ճողվածքի օղակման ժամանակ 

կարող է լինել ստամոքսի նեկրոզ: Արագ զարգանում է մեդիաստենիտ ուժեղ ցավերով՝ սեպսիսի 

նշաններով և ձախ պլևրալ խոռոչում հեղուկի կուտակումով  

Ախտորոշումը հիմնականում դրվում է ռենտգեն հետազոտությամբ, եթե հայտնաբերվում է 

գազային բուշտ կրծքավանդակում: Բարիումի սուլֆատով հետազոտությունը հաստատում է 

ախտորոշումը: Էզոֆագոսկոպիայի օգնությամբ կարելի է որոշել ուղեկցվող էզոֆագիտի 

առկայությունը:  

Բուժումը: Կոնսերվատիվ բուժումը կայանում է սնվելու հատուկ ռեժիմի մեջ: Սնունդը պետք է 

ընդունել հաճախակի և քիչ քանակով: Դիետան համընկնում է հակախոցային դիետայի հետ: Սնվելուց 

հետո խորհուրդ է տրվում զբոսնել և ոչ մի դեպքում չպառկել: Հնարավոր բարդությունները կանխելու 

համար՝ վնասումը և պատի պատռումը, ցուցված է վիրահատական բուժում: Կատարվում է ճողվածքի 

դրունքի կարում՝ կրուրոռաֆիա, Հիսի անկյան վերականգնում` ֆունդօպլիկացիա և ստամոքսի 

ֆիքսում` գաստրոպեքսիա: 

   
Նկ. Տրենդելենբուրգի դիրքում ռենտգեն կոնտրաստ հետազոտություն 
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Նկ. Պարաէզոֆագեալ ճողվածքների տարբեր ձևերի 

սխեմատիկ պատկերումը` 

ա-ֆունդալ,  

բ-անթրալ,  

վ-աղիքային,  

գ-ճարպոնային  

 

Նկ. Սահող ճողվածքների տարբեր ձևերի 

սխեմատիկ պատկերումը` 

ա-կերակրափողային,  

բ-կարդիալ,  

վ-ֆունդալ,  

գ-սուբտոտալ,  

դ-տոտալ,  

ե-ձեռքբերովի կարճ կերակրափող,  

ժ-բնածին կարճ կերակրափող 

 

                                                 

 

 

ԹԵՄԱ № 15. ՊԵՐԻՏՈՆԻՏ: 

 

Պերիտոնիտը որովայնամզի սուր կամ խրոնիկ բորբոքային հիվանդությունն է:  Որովայնամզը 

բարակ շճաթաղանթ է, կազմված մեզոթելի մեկ շարք բջիջներից, տեղակայված 

շարակցահյուսվածքային հենքի վրա: Այն ծածկում է որովայնի խոռոչի ներքին մակերեսը 

(առպաւոային որովայնամիզ) և այնտեղ տեղակայված ներքին օրգանները (ընդերային որովայնամիզ): 

Որովայնամզի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 2 մ2: 

Տղամարդկանց մոտ որովայնի խոռոչը փակ համակարգ է, կանանց մոտ այն արգանդափողերով 

հաղորդակցվում է արտաքին աշխարհի հետ: Որովայնամզի մեզոթելը սինթեզում է քիչ 

քանակությամբ հեղուկ, որը խոնավացնում է ներքին օրգանների մակերեսը և հեշտացնում նրանց 

շփումը միմյանց հետ: Նորմալ պայմաններում որովայնի խոռոչում առկա է մոտ 100 մլ թափանցիկ, 

դեղնավուն հեղուկ, որը պարունակում է մակրոֆագեր, հակամարմիններ, իմունոգլոբուլիններ: 

Որովայնամիզը ունի ներծծող հատկություն, այն ներծծում է սպիտակուցների, նեկրոզված 

հյուսվածքների քայքայման արգասիքները, բակտերիաներ, օդ, որը որովայնի խոռոչ է անցել 

լապարոտոմիայի կամ խոռոչավոր օրգանի պերֆորացիայի ժամանակ: Որովայնի խոռոչ լցված 

արյան 70%-ը դանդաղ ներծծվում է որովայնամզի լիմֆատիկ անցքերի և անոթների միջոցով: 

Որովայնամզի էքսուդատիվ ֆունկցիան պայմանավորված է հեղուկի և ֆիբրինի 
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արտադրությամբ:  

Բարիերային ֆունկցիան պայմանավորված է ոչ միայն որովայն խոռոչի օրգանների 

մեխանիկական պաշտպանությամբ: Որովայնամզի բջիջները պատկանում են այսպես կոչված 

մոնոնուկլեար-ֆագոցիտային համակարգին: Մակրոֆագերի, գրանուլոցիտների, T և B լիմֆոցիների 

հետ համատեղ որովայնամզի մեզոթելիալ բջիջները իրականացնում են կարևոր պաշտպանողական 

ֆունկցիաներ` ֆագոցիտոզի են ենթարկում ներթափանցած բակտերիաներին և օտար մասնիկներին: 

Այս հատկությունը ավելի բնորոշ է մեծ ճարպոնի բջիջներին, որոնցում մաքսիմալ քանակությամբ 

պարունակվում են իմունոլոգիորեն ակտիվ բջիջներ, T- լիմֆոցիտներ: 

Որովայնամիզը ապահովում է օրգանիզմի պաշտպանությունը ինֆեկցիաներից  հումորալ 

(իմունոգլոբուլիններ, կոմպլեմենտ, ազատ հակամարմիններ) և բջջային (մակրոֆագեր, 

գրանուլոցիտներ) մեխանիզմներով: Իմունոգլոբուլինների առավելագույն քանակություն է 

պարունակվում աղիների լորձաթաղանթների վրա, որն իրականացնում է պաշտպանողական 

բարիերային ֆունկցիա, խոչընդոտելով աղիների լուսանցքից միկրոֆլորայի և էնդոտոքսինների 

անցմանը որովայնի խոռոչ, արյունատար և ավշային անոթներ: Հեղուկի առավել մեծ քանակի 

ներծծման հատկությամբ է օժտված ստոծանիական որովայնամիզը, ավելի փոքր` կոնքի խոռոչի 

որովայնամիզը: Ստոծանիկան որովայնամզի այդպիսի կառուցվածքով է պայմանավորված որովայնի 

խոռոչի վերին հարկերից բորբոքային պրոցեսի տարածումը պլևրալ խոռոչ ավշային անցքերի  և 

անոթների միջոցով: 

Օրվա ընթացքում որովայնամիզը կարող է ռեզորբցիայի ենթարկել մինչև 5-6 լ հեղուկ: 

Պերիտոնիտների ժամանակ որովայնամզի այտուցի հետևանքով խանգարվում է որովայնամիզի 

ռեզոբտիվ հատկությունը, ինչի հետևանքով որովայնի խոռոչում կարող է կուտակվել էքսուդատ:   

Առպատային որովայնամիզը նյարդավորվում է սոմատիկ նյարդերով (միջկողային նյարդերի 

ճյուղերով), այդ պատճառով այն զգայուն է ցանկացած տիպի ազդակների նկատմամբ 

(մեխանիկական, քիմիական և այլն), իսկ դրա ժամանակ ծագած ցավը ունի հստակ տեղակայում: 

Ընդերային որովայնամիզը ունի վեգետատիվ նյարդավորում (սիմպաթիկ և պարասիմպաթիկ): Այդ 

պատճառով նրա գրգռման ժամանակ առաջացած ցավերը չունեն հստակ տեղակայում և կրում են 

տարածուն բնույթ (ընդերային ցավեր): Կոնքային որովայնամիզը նույնպես չունի սոմատիկ 

նյարդավորում: Դրանով է պայմանավորված որովայնի առաջային պատի մկանների լարվածության 

բացակայությունը (վիսցերոմոտոր ռեֆլեքս) կոնքի խոռոչի բորբոքային հիվանդությունների 

ժամանակ: 

Որովայնամիզն ունի արտահայտված պլաստիկ հատկություններ: Մեխանիկական կամ 

քիմիական վնասվածքների առաջին ժամերին նրա մակերեսին առաջանում է ֆիբրին, որը 

հանգեցնում է միմյանց հպվող մեծ ճարպոնի և աղիների շճային թաղանթների սոսնձմանը: Դա 

նպաստում է բորբոքային պրոցեսի սահմանափակմանը, բորբոքային ինֆիլտրատի կամ 

թարախակույտի առաջացմանը: Որովայնամիզն ու նրա արտադրած հեղուկն ունեն որոշ 

հակաբակտերիալ հատկություններ: 

Դասակարգումը`  

I.Ըստ որովայնի խոոոչ մանրէների թափանցման բնույթի տարբերում են` 

1. առաջնային պերիտոնիտ 

2. երկրորդային պերիտոնիտ:  

Առաջնային պերիտոնիտի դեպքում որովայնի խոռոչում ինֆեկցիայի տեսանելի օջախներ չեն 

հայտնաբերվում: Միկրոֆլորան անցնում է որովայնի խոռոչ հեմատոգեն կամ լիմֆոգեն 
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ճանապարհով կամ արտաքին աշխարհից արգանդափողերի միջով: Առաջնային պերիտոնիտները 

հանդիպում են հազվադեպ, մոտավորապես 1% – դեպքերում: 

Երկրորդային պերիտոնիտները ծագում են որովայնի խոռոչում գտնվող ինֆեկցիայի օջախներից: 

Միկրոֆլորան որովայնի խոռոչ է անցնում  օրգանների դեստուկտիվ բորբոքման, թափածակումների, 

խոռոչավոր օրգանների վնասումների, անաստամոզների կարերի անբավարարության ժամանակ: 

Պերիտոնիտի զարգացման ամենահաճախակի պատճառ է հանդիսանում դեստրուկտիվ 

ապենդիցիտը, այնուհետև սուր դեստրուկտիվ խոլեցիստը, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցի 

թափածակումը, սուր պանկրեատիտը, լայնական հաստ աղու դիվերտիկուլի կամ ուռուցքի 

թափածակումը, բարակ և հաստ աղիների միջընդերքի անոթների թրոմբոզը, որովայնի թափանցող 

վնասվածքները, որովայնի խոռոչի օրգանների միջև անաստամոզի ձևավորումից հետո կարերի 

անբավարարությունը: 

Պերիտոնիտը հարուցվում է աղեստամոսքային տրակտի գրամ դրական,  գրամ բացասական, 

աէրոբ և անաէրոբ ֆլորայով: Աէրոբ միկրոֆլորան հաճախ ներկայացված է աղիքային ցուպիկով, 

ստաֆիլակոկերով, ստրեպտոկոկերով, էնտերոկոկերով և այլն: Անաէրոբներից ավելի հաճախ 

հայտնաբերվում են բակտերոիդները, կլոստրիդիալ (սպոր առաջացնող) բակտերիաները հանդիպում 

են ավելի քիչ: 

Առաջնային պերիտոնիտ կարող է առաջանալ ստամոքսաղիքային ուղու միկրոֆլորայի  հետ 

որևէ կապ չունեցող միկրոֆլորայով (գոնոկոկ, տուբերկուլյոզի ցուպիկ, պնևմոկոկ և այլն):  

II.Ըստ ինֆեկցվածության պերիտոնիտները լինում են` 

1. մանրէային (բակտերիալ) պերիտոնիտներ 

2. ասեպտիկ (աբակտերիալ) պերիտոնիտներ 

 Վերջիններս աոաջանում են որովայնի խոռոչ տարբեր չինֆեկցված նյութեր ընկնելու դեպքում, 

որոնք որովայնամզի վրա ունեն ագրեսիվ ազդեցություն (արյուն, մեզ, լեղի, պանկրեատիկ հյութ և 

այլն): Աբակտերիալ պերիտոնիտը հետագայում կարող է վերածվել բակտերիալի: 

Առանձնացնոմ են նաև պերիտոնիտի հատուկ ձևեր` կարցինոմատոզ (որովայնամզի 

կարցինոմատոզ), ռևմատիկ, ֆիբրոպլաստիկ, որն առաջանում է որովայնամզի վրա վիրաբույժի 

ձեռնոցներից տալկի կամ կրախմալի ընկնելու դեպքում: Պերիտոնիտ կարող է զարգանալ ասցիտիկ 

հեղուկի ինֆեկցման դեպքում: Որովայնի խոռոչի ինֆեկցման վտանգ է առաջանում խրոնիկական 

երիկամային անբավարարությամբ տառապող հիվանդների մոտ պերիտոնեալ դիալիզի ժամանակ: 

III. Ըստ որովայնի խոռոչի էքսուդատի բնույթի տարբերում են` 

1. շճային պերիտոնիտ,  

2. հեմոռագիկ պերիտոնիտ 

3. ֆիբինային պերիտոնիտ,  

4. ֆիբրինա-թարախային պերիտոնիտ,  

5. թարախային պերիտոնիտ,  

6. նեխային պերիտոնիտ: 

IV. Ըստ տարածվածության պերիտոնիտները լինում են`  

1. տեղային, սահմանափակ  պերիտոնիտ կամ թարախակույտ -  պրոցեսը զբաղեցնում է 

որովայնի խոոոչի մեկ անատոմիական շրջան 

2. դիֆուզ պերիտոնիտ, երբ  պրոցեսը զբաղեցնում է որովայնի խոոոչի մի քանի անատոմիական 

շրջաններ  

3. տարածուն պերիտոնիտ, երբ  պրոցեսը զբաղեցնում է ամբողջվորովայնի խոոոչը: 



142 
 

V. Ըստ կլինիկական ընթացքի տարբերում են 

1. սուր պերիտոնիտ,  

2. ենթասուր պերիտոնիտ  

3. խրոնիկական պերիտոնիտ: 

Հաճախակի հանդիպող ձևը սուր պերիտոնիտն է: Պրոցեսի զարգացման տեմպի և ծանրության 

աստիճանի համար նշանակություն ունեն այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են որովայնի խոռոչ 

ինֆեկցված նյութի անցման արագությունը, նրա քանակությունը: Խոռոչավոր օրգանի թափածակման 

դեպքում նշանակություն ունի թափածակման մակարդակը, ինչքան այն ներքև է տեղակայված 

աղեստամոքսային տրակտում, այնքան բարձր է մանրէների վիրուլենտությունը: 

VI. Ըստ պերիտոնիտի զարգացման փուլերի տարբերում են`  

1. կոմպենսացիայի կամ ռեֆլեկտոր փուլ, որը բնութագրվում է բորբոքման հանդեպ տեղային 

պատասխանով, ներքին օրգանների ֆունկցիան խանգարված չէ 

2. սուբկոմպենսացիայի կամ տոքսիկ փուլ, որն արտահայտվում է բորբոքման հանդեպ 

համակարգային պատասխանով, 1-2 ներքին օրգանների ֆունկցիայի խախտումով;  

3. դեկոմպենսացիայի կամ տերմինալ փուլ, պոլիօրգանային անբավարարություն, որը բնորոշ է 

պերիտոնեալ սեպսիսին: 

Կլինիկան: Սկիզբը բնորոշ է որովայնի խոռոչի այն օրգանի ախտահարմանը, որը պերիտոնիտի 

առաջացման պատճառ է դարձել: Պերիտոնիտի կոմպենսատոր փուլում հիվանդները գանգատվում 

են որովայնում մշտական բնույթի ինտենսիվ ցավերից, որոնք ուժեղանում են դիրքը փոխելիս: Ցավի 

տեղակայումը կախված է բորբոքման առաջնային օջախի տեղակայումից:  

Պերիտոնիտին բնորոշ ախտանիշներից է փսխումը առավելապես ստամոքսի պարունակությամբ, 

որը հիվանդին հանգստություն չի բերում: Այն պայմանավորված է ստամոքսի գերլցմամբ ստամոքս-

աղիքային տրակտի մոտոր ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով: Պերիտոնիտի պրոգրեսիվմանը 

զուգընթաց, սուբկոմպենսացիայի փուլում, զարգանում է աղիների պարալիտիկ անանցանելիություն: 

Փսխումը դառնում է հաճախակի, առատ, ունենում է տհաճ հոտ: Դեկոմպենսացիայի փուլում 

փսխման զանգվածները ձեռք են բերում կոլիբացիլյար հոտ: Պերիտոնիտի առաջին փուլում 

հայտնաբերվում է անոթազարկի և շնչառության չափավոր հաճախացում, մարմնի ջերմաստիճանը 

բարձր չէ 38C0-ից: 

Զննման ժամանակ նկատվում է բերանի լորձաթաղանթի և լեզվի չորություն: Նկատվում է 

որովայնի առաջային պատի շարժունակության սահմանափակում շնչառության ժամանակ, ավելի 

արտահայտված բորբոքված օրգանի պրոյեկցիայով: Այդ շրջանի պերկուսիայի ժամանակ 

հայտնաբերվում է առավելագույն ցավոտություն, բարձր տիմպանիտ աղիների պարեզի հաշվին: 

Որովայնի մակերեսային շոշափման ժամանակ հայտնաբերվում է առաջային պատի մկանների 

լարվածություն, որն առավել արտահայտված է խոռոչավոր օրգանի թափածակման դեպքում 

(տախտականման որովայն ստամոքսի կամ 12-մատնյա աղու խոցի թափածակման դեպքում): 

Որովայնի առաջային պատի մկանների պաշտպանական լարվածությանը կարող է արտահայտված 

չլինել, երբ բորբոքումը տեղակայված է փոքր կոնքում, հետին պատի առպատային որովայնամզի 

շրջանում, նոր ծննդաբերած կանանց մոտ, ծերերի մոտ, ալկոհոլային հարբեծության մեջ գտնվող 

անձանց մոտ: Արժեքավոր է ուղիղ աղու մատնային հետազոտությունը, որի դեպքում էքուդատի 

կուտակման հետևանքով դեպի լուսանցք է արտափքվում ուղիղ աղու առաջային պատը, շոշափման 

ժամանակ հայտնաբերվում է ցավոտություն, կախվածություն: Կանանց հեշտոցային հետազոտության 

ժամանակ նկատվում են հեշտոցի հետին կամարի իջեցում, ցավ արգանդի վզիկը տեղաշարժելիս: 
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Որովայնի առաջային պատի խորը շոշափման ժամանակ կարելի հայտնաբերել բորբոքային 

ինֆիլտրատ, ուռուցք, մեծացած օրգան (դեստրուկտիվ փոփոխված լեղապարկ), ինվագինատ և այլն: 

Որովայնամզի գրգռման ախտանիշները (Շչյոտկին-Բլյումբերգի, Ռազդոլսկու, շապիկի կամ 

Վոսկրեսենսկու ախտանիշները) լինում են դրական:  

Պերիտոնիտի առաջին փուլում որովայնի աուսկուլտացիայի ժամանակ լսվում են թույլ 

պերիստալտիկ աղմուկներ: Սուբկոմպենսացիայի և դեկոմպենսացիայի փուլերում պարալիտիկ 

իլեուսի զարգացման հետ կապված աղմուկներ չեն լսվում (դագաղային լռություն): 

Պերիտոնիտին բնորոշ է լեյկոցիտոզը` լեյոկզիտար բանաձևի ձախ շեղումով, ԷՆԱ-ի 

բարձրացում:  

Ուլտրաձայնային հետազոտությամբ որովայնում հայտնաբերվում է ազատ հեղուկ: 

Որովայնի շրջադիտակային ռենտգենոգրաֆիայի ժամանակ կարելի է որոշել գազի առկայություն 

ստոծանու աջ կամ ձախ գմբեթների տակ (սնամեջ օրգանի թափածակման դեպքում), ստոծանու 

շարժումների սահմանափակում (որովայնի խոռոչի վերին հարկում պրոցեսի տեղակայման 

դեպքում), ախտահարված կողմում ստոծանու գմբեթի բարձր դիրք, ռեակտիվ պլևրիտ 

կողստոծանիական ծոցում շատ կամ քիչ բանակի հեղուկի կուտակումով, թոքում սկավառակաձև 

ատելեկտազներ: Կարելի է հայտնաբերել գազերով լցված, պարեզի ենթարկված աղեգալարներ, իսկ 

պերիտոնիտի ուշ փուլերում բարակ և հաստ աղիներում հեղուկի մակարդակներ գազով (Կլոյբերի 

գավաթիկներ), որը բնորոշ է պարալիտիկ աղիքային անանցանելիությանը:  

Լապարասկոպիան ցուցված է ախտորոշման մեջ համոզված չլինելու դեպքում, երբ 

հետազոտության ոչ ինվազիվ մեթոդները դառնում են ոչ ինֆորմատիվ: Լապարասկոպիայի 

ժամանակ կարելի է դիտել որովայնի խոռոչի գրեթե բոլոր օրգանները, հայտաբերել պերիտոնիտի 

աղբյուրը, գնահատել առպատային և ընդերային որովայնամզերի վիճակը, հայտնաբերել էքսուդատի 

առկայությանը և բնույթը:  

Ախտորոշումը ճշտելու նպատակով կատարվում է նաև լապարոցենտեզ:  

Սուբկոմպենսացիայի փուլում ցավերի ինտենսիվությունը որոշակի իջնում է, առաջ է գալիս 

թվացյալ լավացման շրջանը, երբ հիվանդը որոշակիորեն իրեն լավ է զգում: Սակայն շուտով վիճակը 

ավելի է վատանում, փսխումները շատանում են, կղանքը բացակայում է, գազերը չեն հեռանում: 

Բնորոշ են արտահայտված ինտոքսիկացիայի և դեհիդրատացիայի նշանները: Հիվանդը զգում է 

ծարավի զգացողություն, լեզուն և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը չոր է, մաշկի տուրգորը իջած է: 

Որովայնը խիստ փքված է, աղիքային աղմուկներ չեն լսվում:  

Նվազում է շրջանառող արյան ծավալը, ջրաաղային և թթվա-հիմնային հավասարակշռությունը 

խանգարվում ալբումինի քանակը իջնում է, բարձրանում է բիլիռուբինի, տրանսամինազների, 

կրեատինինի, միզանյութի քանակը:  

Պերիտոնիտի III` դեկոմպենսացիայի փուլում դիսֆունկցիան փոխարինվում է պոլիօրգանային 

անբավարարությամբ, որոշակի հաջորդականությամբ` սկզբից թոքային, այնուհետև լյարդային, 

ստամոքս աղիքային և երիկամային: Օրգանների ախտահարման հաջորդականությունը կախված է 

ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունից: 

Թոքերի ֆունկցիայի անբավարարության մասին խոսում է ռեսպիրատոր-դիսթրես սինդրոմը, որն 

արտահայտվում է հանգստի ժամանակ արտահայտված հևոցով, թոքերի այտուցով (շոկային թոք- 

ռենտգեն նկարի վրա թոքերի դիֆուզ ինֆիլտրացիա), հիպօքսիայով: Նկատվում է 

հաճախասրտություն  (120 զարկից ավել), արտահայտված հիպոտենզիա, որի վերացման համար 

պետք է կիրառել հատուկ ինտենսիվ բուժում: Շրթունքները, քթի ծայրը, վերջույթները դառնում են 
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ցիանոտիկ: 

Որոշ հիվանդների մոտ նկատվում է օլիգուրիա կամ անուրիա, միզանյութի և կրեատինինի 

կոնցենտրացիայի զգալի բարձրացում, որը բնորոշ է երիկամային անբավարարությանը:  

Լյարդային անբավարարության մասին են խոսում բազմաթիվ մետաբոլիկ պրոցեսների 

խանգարումը: Իջնում է սպիտակուցների սինթեզը, զարգանում է դիսպրոտեինեմիա, 

հիպոալբումինեմիա, բարձրանում է բիլիռուբինի և տրանսամինազների քանակությունը: 

ԿՆՀ-ի ախտահարման ախտանիշները դառնում են ավելի ծանր: Զարգանում է ուղեղային 

անբավարաություն`  խառնաշփոթություն, ցնորք, ադինամիա, երբեմն փոխարինվելով փսիխոմոտոր 

գրգռվածությամբ, էյֆորիայով: 

Արյան քննությամբ, պաշտպանողական մեխանիզմների թուլացմամբ պայմանավորված,  

լեյկոցիտոզը կարող է փոխարինվել լեյկոպենիայով, որը վատ պռոգնոստիկ նշան է: Արյան բակ. 

քննության ժամանակ հիվանդների կեսից ավելիի մոտ հաջողվում է անջատել բակտերիալ ֆլորա, որը 

կլինիկական ախտանիշների հետ համատեղ խոսում է պերիտոնեալ սեպսիսի զարգացման մասին: 

Արյան ցանքսի բացասական պատասխանը պերիտոնիտի III փուլում դեռ չի բացառում պերիտոնեալ 

սեպսիսի բացակայությունը:  

Ջրա-աղային և թթվա-հիմնային հավասարակշռությունների խանգարումները հասնում են 

մաքսիմումի համեմատած պերիտոնիտի II փուլի հետ: ԷՍԳ քննությամբ հայտնաբերվում են 

միոկարդի տոքսիկ ախտահարման և հիպերկալիեմիայի նշաններ: Հայտնաբերվում են 

հիպերկոագուլյացիայի և ներանոթային դիսեմինացված մակարդելիության նշաններ, որոնք 

զգալիորեն խորացնում են միկրոցիրկուլյացիայի խանգարումները, ստեղծում են պայմաններ 

պարենխիմատոզ օրգաններում իշեմիայի, հիպօքսիայի և դիստրոֆիայի համար, որոնք զգալիորեն 

ծանրացնում են հիվանդության ընթացքը: Դիմագծերը սրվում են, ակնագնդերը ներս ընկնում (Facies 

Hippocratica): Հիպոկրատի դեմքը  արդեն ոչ թե պերիտոնիտի ախտանիշ է, այլ մոտալուտ մահվան:  

Բուժումը: Տարածուն պերիտոնիտը հանդիսանում է վիրաբուժական միջամտության համար 

անհետաձգելի ցուցում:  

Պերիտոնիտի բուժման հիմնական դրույթներն են. 

1.  Վարակի աղբյուրի վերացում: 

2. Որովայնի խոռոչի սանացիա` ինֆեկցված էքսուդատի, այդ թվում նաև ֆիբրինային փառերի 

հեռացում, որովայնի խոռոչի մեխանիկական մաքրում (լվացում) հականեխիչ լուծույթներով: 

3. Ադեկվատ հակաբակտերիալ թերապիա` մինչ և հետօպերացիոն շրջաններում: 

4. Աղիների պարալիտիկ անանցանելիության բուժում` լուսանցքի լվացում, ասպիրացիա: 

5. Ջրաէլեկտրոլիտային հաշվեկշռի կարգավորում ընդհանուր սկզբունքներով՝ ճշգրիտ կերպով 

լրացնելով ջրի և յուրաքանչյուր էլեկտրոլիտի պակասորդը՝ դիուրեզի հսկողության պայմաններում: 

6. Սիրտ-անոթային համակարգի և շնչառական ֆունկցիաների կանոնավորում և պահպանում: 

 Գերակշռող դեպքերում որպես վիրահատության կտրվածք կիրառվում է միջային 

որովայնահատումը. կտրվածքը նվազ վնասվածքային է, հնարավորություն է տալիս անցկացնել 

որովայնի խոռոչի օրգանների համարժեք ստուգում: Կախված ենթադրվող ախտահարումից, 

ընտրվում է կտրվածքը (վերին-միջային, միջին-միջային, ստորին-միջային): Սահմանափակ պրոցեսի 

առկայության դեպքում միայն աջ կամ միայն ձախ կեսում, կարելի է կատարել համապատասխան (աջ 

կամ ձախ) պարա-, տրանսռեկտալ կտրվածքներ: Վիրահատաթյւսն ընթացքում կարող է 

անհրաժեշտություն ծագել լրացուցիչ կտրվածքների: 

Հնարավորության դեպքերում անհրաժեշտ է արմատապես հեռացնել վարակի աղբյուրը 



145 
 

(որդանման ելուն, լեղապարկ): Խոռոչավոր օրգանի թափածակման դեպքում (ստամոքսի և 

տասներկումատնյա աղու խոց,) հաճախ կատարում են թափածակման անցքի կարում՝ առավել ևս 

այն ժամանակ, երբ թափածակման պահից անցել է ավելի քան 6 ժամ և առկա են տարածուն 

թարախային պերիտոնիտի նշաններ: 

Ստամոքսի կամ աղիների քաղցկեղային ուռուցքի կամ դիվերտիկուլի թափածակման դեպքում 

օրգանի դեֆեկտի կարումը, որպես օրենք, հնարավոր չէ: Ցուցված է ախտահարված օրգանի 

մասնահատում առողջ հյուսվածքների սահմաններում կամ, եթե դրա կատարումը տեխնիկապես 

հնարավոր չէ ՝ ձևավորվում է բեռնաթափող էնտերո կամ կոլոստոմա թափածակումից վեր:  

Հետվիրահատական պերիտոնիտի դեպքում՝ նախապես դրված անաստոմոզի կարերի 

անբավարարությունից հետո, որպես օրենք, չի հաջողվում կարել դեֆեկտը շրջակա հյուսվածքների 

արտահայտված բորբոքային-ինֆիլտրատիվ փոփոխությունների պատճառով: Այդ իսկ պատճառով 

հարկ է լինում դեֆեկտի մեջ անցկացնել երկլուսանցքանի դրենաժային խողովակ ՝ ապահովելու 

համար աղիքային պարունակության ասպիրացիան, տվյալ հատվածի տամպոնավորումը՝ որովայնի 

խոռոչի այլ հատվածներից վարակային օջախի սահմանափակման համար, կամ էլ ձևավորվում է 

էնտերո կամ կոլոստոմա: Աղիների դեկոմպրեսիան իրականացնում են դեպի բարակ աղիներ 

բերանից կամ քթից անցկացվող երկար երկլուսանցքանի բազմաթիվ անցքեր ունեցող զոնդով և մի այլ 

զոնդով ուղիղ աղուց՝ աղիների լուսանցքում գտնվող հեղուկների և գազերի արտածծման համար: 

Աղիների լվացումները և նրանց ասպիրացիան իրականացնում են մի քանի օրվա ընթացքում (3-5 օր 

մինչև աղիների բնականոն գալարակծկանքի վերականգնումը և հիվանդների ընդհանուր վիճակի 

լավացումը): Աղիների դեկոմպրեսիան ավարտելուց հետո բարակ աղու միջընդերքի մեջ ներմուծվում 

է 100-120 մլ 0,25-0,5% նովոկաինի լուծույթ՝ հետվիրահատական շրջանում ցավային զգացումների 

նվազեցման և աղիների պարեզի կանխարգելման համար: Ապա  հեռացնում են փուխր ֆիբրինային 

փառերը, արյան մակարդուկները, ստամոքսային կամ աղիքային պարունակաթյունը, կարատվում է 

որովայնի խոռոչի մանրազնին սանացիա, և դրենավորում: Տարածված թարախային պերիտոնիտի 

դեպքում որովայնի խոռոչը պետք է դրենավորել 4-5 դրենաժներով: Դրենաժները տեղակայում են աջ և 

ձախ ենթաստոծանիական տարածություններում, ենթալյարդային շրջանում, աջ և ձախ կողմնային 

ակոսներում և փոքր կոնքի խոռոչում: Բոլոր դրենաժները դուրս են հանվում որովայնի առաջային 

պատից առանձին կտրվածքներով:  

 
Նկ. Որովայնի խոռոչի դրենավորամ պերիտոնիտի դեպքում 

Որովայնի խոռոչում կարելի է թողնել նաև միկրոիրիգատորներ՝ համապատասխան սխեմայով` 

ռեգիոնար հակաբակտերիալ բուժման, ինչպես նաև  «պերիտոնեալ լավաժ» կամ «պերիտոնեալ 

դիալիզ» կազմակերպելու համար, որի նպատակը հետվիրահատական շրջանում որովայնի խոռոչի 
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հետագա մաքրումն է  վարակային գործոններից (էքսուդատ, թարախ, ֆիբրինային փառեր): 

Վիրահատությունից հետո առաջին ժամերին արդեն սկսում են ներմուծել վերին դրենաժներով 

հատուկ դիալիզային հեղակներ, որոնք համարվում են իզոտոնիկ արյան նկատմամբ, պա֊րունակում 

են կալիումի, նատրիումի, քլորի, կալցիումի իոններ: Պերիտոնեալ դիալիզի արդյունավետությունը 

բարձրանում է, երբ դիալիզացնող լուծույթին ավելացվում են լայն դիապազոնի ներգործության 

հակաբիոտիկներ: Դիալիզատի հետհոսքը որովայնի խոռոչից իրականացվում է ստորին 

դրենաժներով և այն պետք է համարժեք լինի ներմուծված հեղուկներին: Պերիտոնեալ դիալիզի 

անցկացման այսպիսի եղանակը կոչվում է հոսքային: Այս դեպքում օրվա մեջ որովայնի խոռոչ է 

ներմուծվում 6-8 լ հեղուկ: Իր արդյունավետությամբ բավական զիջում է դիալիզի ֆրակցիոն մեթոդը, 

երբ որովայնի խոռոչ է ներմուծվում 2-3 լ հեղուկ, օրվա ընթացքում ժամանակավոր փակում են 

դրենաժները 30-50 րոպե, իսկ այնուհետե ենթարկում են ասպիրացիայի դիալիզային հեղուկը և 

էքսուդատը: 

Պերիտոնեալ դիալիզի տևողությունը կազմում է 2-3 օր: Այդ ժամանակահատվածում, որպես 

օրենք, հաջողվում է լավ մաքրել որովայնի խոռոչը վարակված նյութերից: Բացի այդ, այդ 

ժամանակահատվածում որովայնի խոռոչում գոյանում են փուխր կպումներ և աճակցումներ, որոնք 

խանգարում են որովայնամզի մեծ մակերեսի ոռոգմանը: Այդ իսկ պատճառով պերիտոնեալ դիալիզի 

հետագա անցկացումը անիմաստ է.: 

Թարախային պերիտոնիտով կրկնակի և ավելի վիրահատությունների ժամանակ կիրառվում է  է 

լապարաստոմիայի մեթոդը, որի էությունն այն է, որ վիրահատության ժամանակ որովայնը չի 

կարվում, մնում է բաց: Այն հնարավորություն է տալիս որովայնի խոռոչից էքսուդատի ազատ 

հեռացմանը, անտիսեպտիկների հեշտ ներմուծմանը, ինչպես նաև` նպաստում է ներորովայնային 

ճնշման չբարձրանալուն: Բացի դրանից հեշտացնում է պլանային սանացիոն ռելապարատոմիայի 

կատարումը: 

Վերքի թարախակալումից խուսափելու համար ենթամաշկային ճարպաբջջանքում 

վիրահատությունից հետո թողնվում է բարակ դրենաժ՝ բազմաթիվ անցքերով՝ վերքային 

պարունակության արտածծման և վերքի լվացման, հակաբիոտիկների և հականեխիչների կիրառման 

համար:  

Հակաբակտերիալ բաժում: Պերիտոնիտի բուժման գործում Վիրահատական միջամտության հետ 

միասին կարևոր նշանակություն ունեն անտիբիոտիկները: Առավել սուր է դրվում նրանց ռացիոնալ 

կիրառման հարցը: Հակարակտերիալ բուժման արդյունավետությունը կախված է որոշոկի 

սկզբունքներից` 

1. հարուցիչը պետք է զգայուն լինի դեղամիջոցի նկատմամբ:  

2. ինֆեկցիայի օջախում պետք է ստեղծել դեղամիջոցի առավելագույն մանրէասպան 

կոնցենտրացիա,  

3. առավելագույն բուժական արդյունավետության պայմաններում անտիբիոտիկը պետք ունենա 

նվազագույն կողմնակի ազդեցությամբ: 

Հիվանդության սկզբում նշանակում են լայն ազդեցության հակաբիոտիկներ (ցեֆալոսպորիններ, 

կիսասինթետիկ պենիցիլիններ, ամինագլիկոզիդներ):  

Հակաբիոտիկների ռացիոնալ համակցումը նպաստում է հակաբակտերիալ միջոցների կողմնակի 

ազդեցությունների զարգացման կանխարգելմանը, քանի որ համակցման շնորհիվ կարելի է հասնել 

բուժական արդյունքի առավել փոքր դեղաչափերով: Դեղամիջոցների դեղաչափը ընտրվում է հաշվի 

առնելով հիվանդի երիկամների ե լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակը: 
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 Պայքարը աղիների պարալիտիկ անանցանելիության դեմ սկսում են հենց վիրահատական 

սեղանին (աղիների դեկոմպրեսիա, նովոկաինի ներարկում բարակ աղիների միջընդերքի արմատի 

մեջ): Վիրահատւոթյունհց հետո յուրաքանչյուր 2-3 ժամը մեկ արտածծում են ստամոքսի 

պարունակությունդ, իսկ եթե նրա քանակությունը բավական շատ է (ավելի քան 1լ)՝ քթից դեպի 

ստամոքս է անցկացվում բարակ զոնդ՝ ստամոքսաղիքային ուղու վերին հատվածների մշտական 

դեկոմպրեսիայի համար: Բացի այդ, կատարում են աղիների շարժական գործունեության խթանում:  

Պերիտոնիտի ընթացքի երկրորդ և երրորդ փուլերում առաջին պլան են մղվում հոմեոստազի 

խանգարման ախտանիշները՝ ջրաէլեկտրոլիտային, թթվահիմնային, սպիտակուցային 

փոխանակության դեկոմպենսացիայի երևույթներով; Հետևաբար, օրգանիզմի թունազերծման և 

օջախի վրա ներգործության նպատակով պետք է կիրառել մեթոդների զուգակցում: 

Այդ խնդիրների լուծմանը նպաստում է արմատական վիրահատությունը՝ որովայնի խոռոչի 

մանրազնին սանացիայով, անհրաժեշտության դեպքում որովայնի խոռոչի կրկնակի ստուգում և 

սանացիա, որոնք ունեն արտահայտված թունազերծման էֆեկտ:  Կատարում են նաև ինտենսիվ 

ինֆուզիոն-տրանսֆուզիոն թերապիա: Վիրահատությունից հետո առաջին օրերին հիվանդին տրվում 

է պարէնտերալ սնուցում:  Այդ դեպքում ներերակային ներմուծվող հեղուկի քանակությունը պետք է 

լինի ոչ պակաս, քան 4-5 լ և կարող է ավելացվել, հաշվի առնելով ջրի և էլեկտրոլիտների կորուստը 

փսխման, աղիքային պարունակության ասպիրացիայի, քրտինքի միջոցով: Դիսէլեկտրոլիտէմիայի 

պատճառով ցուցված է պոլիիոն աղային լածույթների ներարկումը: Ինֆուզիոն թերապիան 

անցկացնում են դիուրեզի, արյան էլեկտրոլիտների կոնցենտրացիայի որոշման, թթվա-հիմնային 

հաշվեկշռի, շրջանառող արյան ծախսի հսկման պայմաններամ: Առավել ուշ փուլերում, երբ 

վերականգնվում է աղիների գործունեությունը, ձեռնամուխ են լինում նաև էնտերալ սնուցմանը: 

Պայքարը տարածված ներանոթային մակարդման դեմ (ՏՆՄ) իրականացնում են՝ կիրառելով 

ղեղամիջոցներ, որոնք կանոնավորում են արյան ռեոլոգիական հատկությանները 

(ցածրամոլեկուլային դեքստրաններ), դեզագրեգանտներ՝ հեպարին: 

Այսպիսով, պերիտոնիտի բուժումը ոչ միայն վիրաբուժական, այլ նաև վերակենդանացման 

պրոբլեմ է, չնայած, իհարկե, պերիտոնիտի բուժման հիմնական խնդիրը համարվում է վարակի 

հիմնական աղբյուրի վիրահատական հեռացումը: 

Պերիտոնիտի դեպքում կանխագուշակումը կախված է հիմնական հիվանդության բնույթից, որն 

առաջացրել է պերիտոնիտ, ժամանակին վիրահատական միջամտությունից, ինտենսիվ բուժման 

համարժեք անցկացումից, օրգանիզմի վիճակից: Տարածուն թարախային պերիտոնիտի դեպքում 

մահացությունը կազմում է միջինը 10-25%, իսկ վարակային շոկի դեպքում՝ 80-90%: 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


