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ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐ 

Ուսանողը պետք է 

Իմանա Կարողանա Իմաստավորի 

• Մարսողական համակարգի 

նորմալ և անոմալ զարգացումը 

• Երեխաների աղեստամոքսային 

հիվանդությունների բնորոշ 

դրսևորումները և վարման 

սկզբունքները 

• Հայտնաբերել երեխաների մարսողական խանգարումների 

դրսևորումները 

• Մեկնաբանել ախտորոշիչ թեստավորումների և 

պրոցեդուրաների արդյունքները 

• Իրականացնել ծնողի խորհրդատվություն 

գաստրոէնտերիտով երեխայի օրալ ռեհիդրատացիայի և 

սննդակարգի վերաբերյալ 

• Տարբերակել որովայնացավի օրգանական և ոչ օրգանական 

ձևերը 

• Փսխման և ռեգուրգիտացիայի տարբերությունը 

• Փորկապությունը չի ախտորոշվում զուտ հազվակի 

կղարձակումների հիման վրա 

• Հակափսխեցուցիչ և հակալուծային միջոցները 

սովորաբար պատշաճ չեն երեխաների համար 

• Էնկոպրեզը ծանր վարքագծային խնդիրների նշան է 

• Կրկնվող որովայնացավերի մեծ մասն ունի ոչ 

օրգանական ծագում, որոնց ախտորոշման և բուժման 

արդյունավետ մոտեցումներից է ցավի բիոպսիխո-

սոցիալական մոդելը 

 

1. Ի՞նչ ախտորոշում պետք է կասկածել այն նորածնին, որն ունի առատ փրփրոտ լորձ բերանում: 

 

2. Մեկ ամսական  երեխան ներկայացել է  շատրվանանման ոչ լեղային փսխումներով, որոնք առաջանում են ուտելուց հետո, 

հարաճուն վատթարացել են վերջին  շաբաթվա ընթացքում: Վերորովայնային շրջանում շոշափվում է օլիվանման  շարժուն գոյացություն: 

Ի՞նչ ախտորոշում պետք է կասկածել: 

 

3. Ութ ամսական երեխան ներկայացել է լեղային փսխման, որովայնացավի նոպաներով և կարմիր հաղարջի դոնդող հիշեցնող 

կղանքով: Ի՞նչ ախտորոշում պետք է կասկածել: 

 

4. 14-ամյա դեռահաս աղջիկը  նշում է որովայնացավի դրվագներ և  փորլուծություն, որը հերթագայվում է փորկապության շրջաններով 

վերջին տարվա ընթացքում: Նա  ենթարկվել է  բազմաթիվ հետազոտությունների` առանց ախտորոշման: Ո՞րն է նրա սիմպտոմների 

հավանական պատճառը: 
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Ներածություն 

 

 Ծնվելիս մարսողական ուղին պետք է 

պատրաստ լինի բավարարելու երեխայի 

պահանջարկը հեղուկների և 

էլեկտրոլիտների նկատմամբ, մարսելու 

սնունդը (կաթը)` բավարար էներգիա և 

կենսաքիմիական հումք ապահովելով արագ 

աճող օրգանիզմին, և այս ամենն 

իրականացնել այնպիսի 

արդյունավետությամբ, որպեսզի 

չխափանվեն հոմեոստազը հսկող դեռևս ոչ 

հասուն մեխանիզմները: Միևնույն 

ժամանակ, այն պետք է ունակ լինի 

դիմակայելու ախտածին օրգանիզմներին և 

պոտենցիալ թույներին: 

 

 

 Ամիսներ անց մարսողական ուղին պետք է 

պատրաստ լինի ընդունելու հավելյալ 

սնունդ, ինչը հանդիսանում է անկախ 

գոյության առաջին կարևոր քայլերից մեկը: 

Մարսողական համակարգ 
 

Մարսողական ուղի 

 

Գեղձային  օրգաններ 

 Բերանի խոռոչ 

 Ըմպան 

 Որկոր 

(կերակրափող) 

 Ստամոքս 

 Բարակ և հաստ 

աղիք 

 Խոշոր թքագեղձեր 

 Լյարդ և բիլիար 

համակարգ 

 Ենթաստամոքսային 

գեղձ (պանկրեաս) 

 

Մարսողական ուղին 

կառուցված է խողովակի 

սկզբունքով և կազմված է  

պատից ու լուսանցքից, 

որը պարունակում է 
սննդախյուս (խիմուս), 
գազ և միկրոֆլորա: 
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Մարսողական համակարգի զարգացումը 

  
 Սաղմի պրիմիտիվ մարսողական ուղին զարգանում է 

գեստացիայի 3-4 շաբաթներին, երբ դեղնուցապարկի 

խոռոչի մի մաս ներառվում է սաղմի մեջ և մասնակցում 

մարսողական ուղու կազմավորմանը: Այն կազմված է 3 

հատվածից. 
 

- առաջնաղիք, որից առաջանում են ըմպանը, ստորին 

շնչուղիները, որկորը, ստամոքսը, 12−մատնյա աղիքի 

սկզբնական հատվածները, լյարդը, բիլիար համակարգը և 

պանկրեասը 
 

- միջնաղիք, որից առաջանում են 12−մատնյա աղիքի 

դիստալ հատվածները, բարակ աղիքից մինչև լայնաձիգ 

խթաղու սկզբնական 2/3 հատվածը 
 

միջնաղիքը ժամանակավորապես կապված է 
դեղնուցապարկին դեղնուցածորանի միջոցով 

 

- վերջնաղիք, որից զարգանում է հաստ աղիքի մնացած 

հատվածը և հետանցքը 
 

 Սաղմի մարսողական  խողովակը կազմված է 2 շերտից` 
էնդոդերմ և մեզոդերմ, որոնց միջև գոյություն ունի երկկողմանի 
փոխազդեցություն` ինդուկտիվ ազդանշանների և 
համապատասխան գեների հսկողությամբ: 
Այդ փոխազդեցության արդյունքում ընթանում է մարսողական 
ուղու ռեգիոնալ կազմավորումը և օրգանոգենեզը հետևյալ 
հիմնական պրոցեսներով. 
- մարսողական խողովակի բողբոջում (օր. թոքային բողբոջ, 
լյարդային բողբոջ, վենտրալ և դորզալ պանկրեատիկ բողբոջներ) 
- ռեկանալիզացիա 
- էլոնգացիա 
- հերնիացիա 
- ռոտացիա 
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 ՌԵԿԱՆԱԼԻԶԱՑԻԱ 

Սաղմի մարսողական խողովակի էնդոդերմի պրոլիֆերացիան 

հանգեցնում է խողովակի լուսանցքի խցանմանը (6-րդ շաբաթ): 

Հետագայում կենտրոնական բջիջները կազմալուծվում են և 

տեղի է ունենում խողովակի ռեկանալիզացիա (8-րդ շաբաթ): 

Այս պրոցեսի խափանումը հանգեցնում է մի շարք անոմալիաների` 
ստենոզ (լուսանցքի նեղացում), ատրեզիա (լուսանցքի 
բացակայություն), ֆիստուլա (խուղակ) և դուպլիկացիա 
(կրկնապատկում):   

Կերակրափող-շնչափողային (էզոֆագոտրախեալ)  խտրոցի  ձևավորման և ռեկանալիզացիայի խանգարման հետևանքով 

զարգանում են էզոֆագոտրախեալ խուղակներ և կերակրափողի ստենոզ/ատրեզիա: 

Նկ. Կերակրափող-շնչափողային (էզոֆագոտրախեալ)  խտրոցի  ձևավորում և 

ռեկանալիզացիա  

 

Նկ.  Կերակրափողի ատրեզիայի և կերակրափող-շնչափողային 

խուղակների տիպերը 

 

Ռեկանալիզացիայի այս պրոցեսն ընթանում է ամբողջ 
մարսողական ուղու երկայնքով: Ուստի,  խցանումը կարող է 
հանդիպել ցանկացած հատվածում: 

Մարսողական ուղու վերին հատվածների օբստրուկցիան (օր. 
կերակրափողի, 12մ. աղիքի կամ ինտեստինալ ատրեզիա) հանգեցնում է 
գերջրության (ամնիոտիկ հեղուկի հավելյալ ծավալ)` պայմանավորված 
պտղի կողմից հեղուկի կլման և ներծծման նվազմամբ:  Ախտորոշվում է 
անտենատալ շրջանում ուլտրաձայնային հետազոտությամբ: 

Նկ. Կրկնակի բշտի նշան ("double-bubble" sign) – բնորոշ է 12մ. աղիքի 
ատրեզիային. լայնացած ստամոքս (S) և 12մ. աղիք (D) 
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Կերակրափողի ատրեզիայով նորածինը ծնվելիս ունենում է առատ սպիտակ փրփրոտ լորձ բերանում, 
երբեմն նաև քթում: Այդ արտազատումները կարելի է մաքրել արտածծմամբ, սակայն դրանք նորից ի հայտ 
են գալիս:  Դիտվում են հազի, խեղդահարության, ցիանոզի դրվագներ, որոնք հրահրվում են կերակրել 
փորձելիս: Ցիանոզը տվյալ դեպքում հանդիսանում է լարինգոսպազմի արդյունք` որպես ասպիրացիան 
կանխող պաշտպանական մեխանիզմ: Նորածինը «փսխում է» ամեն կերակրում փորձելիս: Հնարավոր չէ 
անցկացնել նազոգաստրալ զոնդ: Ժամանակի ընթացքում զարգանում է շնչառական դիստրես: 
Կերակրափողի մեկուսացված ատրեզիայի դեպքում որովայնը նավակաձև ներընկած է, իսկ   զուգորդված 
կերակրափող-շնչափողային խուղակի դեպքում` գերփքված (քանզի օդ է կուտակվում ստամոքսում): 

 
 

Դուպլիկացիաներ և կիստաներ կարող 
են հանդիպել մարսողական խողովակի 
ցանկացած  հատվածում: Ամենից 
հաճախ տեղակայված են զստաղիքի 
շրջանում, որտեղ դրանք կարող են 
հանդես գալ երկար սեգմենտներից 
մինչև փոքր դիվերտիկուլների տեսքով: 
Կլինիկորեն դրսևորվում են վաղ 
հասակում: Կարող են զուգորդվել այլ 
անոմալիաների հետ:  

Նկ.  Մարսողական խողովակի 

դուպլիկացիաների տեղակայումները 

  
Նկ. Կրծքահասակ երեխան ներկայացել է սուր սկսված լեղային 

փսխումով և որովայնի գերփքվածությամբ. 

A –  որովայնի Ռգ-պատկերը, B – զստաղու փոքր դուպլիկացիոն կիստա, 
որն առաջացրել է  բարակ աղիքի լրիվ օբստրուկցիա 

 

 ՍՏԱՄՈՔՍՆ առաջանում է որպես առաջնաղիքի իլիկաձև լայնացած 

հատված, որը ենթարկվում է 90° ռոտացիայի և նրա ձախ կողմը 

շարժվում է  դեպի առաջ (վենտրալ), իսկ աջ կողմը` դեպի հետ (դորզալ): 

Թափառող նյարդերը (vagus),  հետևում են այս ռոտացիային, այդ իսկ 

պատճառով ձախ vagus-ը դառնում է առաջային, իսկ աջ vagus-ը` հետին: 
 

 Տարբերակված աճի արդյունքում ձևավորվում են ստամոքսի մեծ և փոքր 

կորությունները: 
 

 Ստամոքսի կաուդալ մասն առանձնանում է 12մ. աղիքից պիլորիկ 

սեղմանի առաջացմամբ, որը կախված է SOX-9, NKX-2.5, BMP-4 

ազդակներից: Այս պրոցեսի խափանումը հանգեցնում է հիպերտրոֆիկ 

պիլորիկ ստենոզի (պիլորոստենոզ) զարգացմանը: 

 

A B 
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• Հանդիպում է նորածինների 0.5% - 0.1%-ի (հատկապես արական սեռի) 
շրջանում: Այստեղ ստենոզը պայմանավորված է պիլորիկ սեղմանի 
հիպերտրոֆիայով, այլ ոչ թե ռեկանալիզացիայի խափանմամբ: 

• Բնութագրվում է ոչ լեղային պոստպրանդիալ փսխումներով, որոնք ի հայտ են 
գալիս սովորաբար կյանքի 2-4 շաբաթների միջև (երբեմն ավելի վաղ` 1 
շաբաթականում, կամ ավելի ուշ` 5 ամսականում): Ժամանակի ընթացքում 
փսխումները դառնում են  հարաճուն հաճախ և ուժգին («շատրվանանման»): 

• Հիվանդության սկզբնական շրջանում երեխաներն ունենում են անհագ քաղց, 
իսկ հետագայում դառնում են լեթարգիկ` պայմանավորված թերսնուցմամբ և 
ջրազրկմամբ: 

• Ստամոքսը խիստ մեծանում է սննդի և արտազատումների կուտակման 
հետևանքով, և ստամոքսի պերիստալտիկ ալիքները հաճախ տեսանելի են 
դառնում վերորովայնային շրջանում: 

• Վերորովայնային աջ շրջանում կարող է շոշափվել հիպերտրոֆիկ պիլորուսը 
(5−15 մմ մեծության պինդ օլիվանման գոյացություն): 

• Երեխաների 5%-ն ունենում է դեղնություն` պայմանավորված անուղղակի 
հիպերբիլիռուբինեմիայով: 

• Հիվանդությունը հարաճելիս յուրաքանչյուր կերակրման ընթացքում էլ ավելի 
քիչ սնունդ է անցնում պիլորուսով և երեխան ավելի է նիհարում ու ջրազրկվում: 
Այս շրջանում պիլորոստենոզի բնորոշ մետաբոլիկ խանգարումներն են 
հիպոքլորեմիկ ալկալոզը և հիպոկալիեմիան:  
 

Ախտորոշման հաստատման համար ամենից հաճախ կիրառվում են 2 
տեսապատկերային հետազոտություններ. ՈւՁՀ և բարիումային շիլա: Ընտրության 
մեթոդ է հանդիսանում ՈւՁՀ-ն, որը թույլ է տալիս տեսնել պիլորիկ մկանը և չի 
կիրառում իոնացնող ճառագայթում: Հիպերտրոֆիկ մկանը հիպոէխոգեն է, իսկ 
կենտրոնական լորձաթաղանթը` հիպերէխոգեն: Նորմայում պիլորիկ մկանի 
հաստությունը <3 մմ: 

 
Նկ. Ստամոքսի տեսանելի 

պերիստալտիկա պիլորիկ 

ստենոզի դեպքում 

 
Նկ. Պիլորիկ ստենոզ. օդով 

գերլցված, մեծացած ստամոքս և 

աննշան քանակի օդ աղիներում 

   
Նկ. Պիլորիկ ստենոզ. A – հորիզոնական սոնոգրամ, B – 
լայնակի սոնոգրամ. ցույց է տալիս պիլորիկ մկանի 
հաստացումը և «թիրախի նշանը» 

Նկ. Պիլորիկ ստենոզ. 

բարիումային շիլան 

ստամոքսում 

A B 
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 ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ (ՀԵՐՆԻԱՑԻԱ) ԵՎ ՌՈՏԱՑԻԱ  

 

 
Նկ. A,B – Oմֆալոցելե, C – Գաստրոշիզ 

 

 

Սաղմի պրիմիտիվ մարսողական խողովակը 

ենթարկվում է արագ էլոնգացիայի և 

արտանկում է պորտային բացվածքի միջով 5-10 

շաբաթներին, ապա 10-12 շաբաթներին 

վերադառնում է որովայնի խոռոչ: Այս պրոցեսի 

խափանման հետևանքով առաջանում է 

omphalocele (կամ exomphalos): 
Օմֆալոցելեն պատված է թաղանթային պարկով 
և հաճախ զուգակցված է այլ կառուցվածքային և 
քրոմոսոմային անոմալիաների հետ: Սրանով 
այն տարբերվում է գաստրոշիզից (որովայնի 
առաջային պատի բնածին դեֆեկտ, որը 
հանգեցնում է որովայնի պարունակության 
արտանկմանը). Գաստրոշիզը չունի ծածկող 
պարկ և զուգակցված համախտանիշներ: 

Մարսողական խողովակը ենթարկվում է ռոտացիայի ժամացույցի սլաքի հակառակ 

ուղղությամբ 2700-ով (միջընդերային վերին զարկերակի շուրջը), որի արդյունքում բարակ 

աղիքն ընդունում է կենտրոնական դիրք, կույր աղիքը տեղակայվում է աջ զստափոսում, իսկ 

խթաղիքը` դրսայնորեն: Այս պրոցեսի խանգարումը, որը հայտնի է որպես մալռոտացիա, 

կարող է հանգեցնել աղիքի ոլորմանը և անանցանելիությանը: 

 

Դեղնուցածորանի  անոմալիաներ  
 

Զարգանում են դեղնուցածորանի փակման խանգարման հետևանքով:  
Նրանցից առավել տարածված է Meckel-ի դիվերտիկուլը:  
ՀԻՇԻՐ 2-ների կանոնը. հանդիպում է բնակչության 2%-ի շրջանում, 
ունի 2 մատնաչափ մեծություն, 2 ոտնաչափ հեռու է իլեոցեկալ 
փականից, հաճախ դրսևորվում է 2 տ-ում և հիվանդների 2%-ն է 
սիմպտոմատիկ: Ամենից հաճախ դրսևորվում է ընդմիջվող անցավ 
աղիքային արյունահոսությամբ, բայց կարող է հանդես գալ և աղիքի 
ոլորմամբ, անանցանելիությամբ կամ դիվերտիկուլիտով: 
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 ԼՅԱՐԴԻ, ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐԻ ԵՎ ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ 
ԳԵՂՁԻ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 

Լյարդը և  ենթաստամոքսային գեղձը զարգանում են 

առաջնաղիքի էնդոդերմից` հարակից մեզոդերմի 

ինդուկտիվ ազդանշանների ազդեցությամբ: 

Պանկրեասն ունի վենտրալ և դորզալ բաղադրիչներ: 
12մ. աղիքի ռոտացիայի ընթացքում այդ 
բաղադրիչները միավորվում են: Այդ պրոցեսի 
խափանման հետևանքով առաջանում է օղակաձև 
պանկրեաս, որը կարող է սեղմել 12մ. աղիքը: 

 

 
 

 

Բիլիար համակարգի անոմալիաներ 

Լեղուղիների ատրեզիաներ Խոլեդոխի կիստաներ 

  

A-F, Արտալյարդային բիլիար 

ատրեզիաներ.  G, ներլյարդային 

ատրեզիա նորմալ արտալյարդային 

լեղածորաններով:  A-C արատները  

"շտկելի" են. լյարդից դուրս է գալիս 

առնվազն մեկ բաց ծորան:  

D-G արատները "անշտկելի" են: 

[Skandalakis JE, Gray SW. Embryology for 

Surgeons. 2nd ed. Baltimore: Williams & 

Wilkins, 1994]  

I – Ընդհանուր լեղածորանի կիստոզ 

լայնացում 

II - Ընդհանուր լեղածորանի դիվերտիկուլ 

III – Խոլեդոխոցելե (ընդհ. լեղածորանի 

դուոդենալ հատվածի կիստոզ լայնացում) 

IV – Բազմակի կիստաների ցանկացած 

համակցում 

V, Caroli-ի հիվանդություն (բազմակի 

ներլյարդային կիստաներ) 
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 ՎԵՐՋՆԱՂԻՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

 
 

Վերջնաղիքի տերմինալ հատվածը բացվում է կոյանցք 

(cloaca), որը  4-6 շաբաթներին ուրոռեկտալ խտրոցով 

բաժանվում է առաջնային ուրոգենիտալ 

սինուսի (վենտրալ կողմից) և անոռեկտալ 

խողովակի (դորզալ կողմից): Այս պրոցեսի 

խանգարումն առաջացնում է հետանցքի 

ստենոզ/ատրեզիա, ագենեզիա, խուղակներ: 

 

 
 

Աղիքային նյարդահյուսակները ծագում են վագուսի նյարդային կատարի 

բջիջներից: Վերջնաղիքի ամենահեռավոր հատվածները ամենից խոցելի են 

նեյրոնների միգրացիայի խանգարման հանդեպ (օրինակ RET գենի 

մուտացիաների դեպքում), ինչը հանգեցնում է բնածին մեգակոլոնի 

(Hirschsprung-ի հիվանդություն) զարգացմանը: 

Աղիքային նյարդահյուսակները ցուցաբերում են առավելապես 
թուլացնող ազդեցություն աղիքի հարթ մկանների նկատմամբ: Այդ 
նյարդահյուսակների բացակայության դեպքում աղիները ենթարկվում 
են առավելապես արտաքին խոլիներգիկ նյարդաթելերի դրդող 
ազդակների ազդեցությանը` առաջացնելով հաստ աղիքի 
ագանգլիոնային հատվածի ֆունկցիոնալ օբստրուկցիա և բերող 
հատվածների գերլայնացում (մեգակոլոն): 
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Մարսողական համակարգի պոստնատալ զարգացումը  

Մարսողական համակարգի հասունացումը շարունակվում է ծնունդից հետո և ներառում է կերակրման ունակությունների և կլման 

հասունացումը, աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխությունները, սեկրետոր և ֆերմենտային ակտիվության փոփոխությունները և 

այլն: 

 ԲԵՐԱՆԻ  ԽՈՌՈՉ 

Նորածնի շուրթերը հարմարված են շրջանաձև փակելու պտուկը կերակրվելիս: 

Հանգիստ վիճակում լեզվի մեջքն ամուր հպվում է քիմքին: Այտերը կլորավուն են ի 

հաշիվ թշամկանի և մաշկի միջև գտնվող Bichat-ի ճարպային բարձիկների, որոնք 

նպաստում են ծծմանը և ծամիչ մկանների աշխատանքին [Ponrartana et al. 2014]: 

Կերակրման ժամանակ երեխան ձգում է պտուկը և արեոլան բերանի խորքը, հետո 

սեղմելով այն կարծր քիմքին՝ արտածծում է կաթը: Ապա լեզուն սահում է առաջ և 

կրծքի կաթնածոցերը նորից լցվում են կաթով: Ծծման և կլման այս ցիկլը կրկնվում 

է որոշակի ռիթմով և հաջորդվում է շնչառական ակտերով. սովորաբար 1−2 կլման 

ակտին հետևում է 1 շնչում:  

Շշից ծծելու մեխանիզմը շատ տարբեր է կուրծքը ծծելու մեխանիզմից: Շշից ծծելիս 

երեխան բարձրացնում է լեզուն, որպեսզի նվազեցնի կաթի առատ հոսքը: 

Կիսակոշտ սնունդ ուտելու, կծելու և ծամելու ունակություններն ի հայտ են գալիս 

5-6 ամսականում: 
 

Մարսողությունը բերանի խոռոչում 

 
Լեզուն առաջ է շարժվում 

և մոտենում  

պտուկին 

Պտուկը և  

արեոլան  

մոտենում են  

քիմքին 

Լեզուն շարժվում է 

պտուկի երկայնքով և 

պերիստալտիկ կերպով 

սեղմում պտուկը կարծր 

քիմքին  

 

 
Ռետինե պտուկը լցնում է բերանը և 

կանխում լեզվի գործողությունը 

 

 

 

Կաթի կամ կաթնախառնուրդի 

հոսքը տեղի է ունենում նույնիսկ 

երբ շուրթերն ամուր չեն սեղմում 

պտուկը 

 Նորածնի թքագեղձերը թույլ են զարգացած, արտադրում են քիչ քանակի թանձր թուք: 3-4 ամսականից և կաթնատամների ծկթման 

ընթացքում նկատվում է հիպերսալիվացիա: 

 Թուքը պարունակում է ֆերմենտներ՝ 

 լինգվալ լիպազ (ակտիվանում է թթվային միջավայրում և մասնակցում է կաթի ճարպերի հիդրոլիզմանը ստամոքսում), 

 ալֆա-ամիլազ (հասակի հետ նրա ակտիվությունը մեծանում է): 

 Կյանքի առաջին տարում թքի ռեակցիան չեզոք է կամ թույլ թթվային, որը նպաստում է կաթնախտի զարգացմանը բերանի խոռոչում՝ նրա ոչ 

ճիշտ խնամքի դեպքում: 
 Բոլոր նորածիններն ունեն  համի և հոտառության զգացողություն: 
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ՀԱՐՑ:   Կուլ  կտա՞  արդյոք  նորածինը  չափից  տաք  կամ  սառը  կաթնախառնուրդը: 

 

 

Բերանից և ըմպանից ծագող ռեֆլեքսներ 

1. Որոնման ռեֆլեքս − երեխայի շուրթերին կամ այտին հպվելիս նա բացում է բերանը, լեզուն դուրս է հանում և, 

գլուխը շրջելով, սկսում է փնտրել կուրծքը (անհետանում է 4-12 ամսականում): 

2. Ծծման և կլման ռեֆլեքսներ: 
3. Որձկում − փսխման սպազմատիկ շարժումներ առանց ստամոքսի պարունակության արտանետման, 

առաջանում է  ըմպանի հետին պատի գրգռումից: 

4. Լեզվի արտացցման ռեֆլեքս (extrusion reflex) – լեզվին դիպչելիս այն շարժվում է առաջ. ռեֆլեքսը պաշտպանում 

է մանկանը այն սննդատեսակներից, որոնք նա մարսել չի կարող (անհետանում է 4-6 ամսականում): 
 

ԾԾՄԱՆ  ԵՎ  ԿԼՄԱՆ  ՌԵՖԼԵՔՍՆԵՐ 

Կերակրվելը  ակտիվ ջանք է  պահանջում երեխայից, որը պետք է կարողանա կոորդինացնել ծծման և կլման ակտերը շնչառության հետ կրծքով 

կամ շշով կերակրվելիս: 

 Պտղի կլման շարժումներն ի հայտ են գալիս  գեստացիայի 16-17 շաբաթներից: 20 շաբ. պտուղն օրական կուլ է տալիս ոչ ավելի քան 20 մլ  

պտղաջուր, հասուն պտուղը` ≈ 450 մլ:  Պտղաջուրը պարունակում է սնուցողական և աճի գործոններ,  որոնք նպաստում են մարսողական 

ուղու զարգացմանը: Պտղի կլման խանգարումը հանգեցնում է գերջրության: 

Կլման ակտը հանդիսանում է ավտոնոմ ռեֆլեքս կյանքի առաջին ամիսներին և երեխան ունակ չէ կամային այն հսկել մինչև չհաստատվեն 
կապեր գլխուղեղի և բերանի մկանների միջև: 6 ամսականում երեխան ունակ է սնունդը պահել բերանում և ընտրողաբար այն արտանետել: 

 

 Ծծման շարժումները նկատելի են գեստացիայի 28-30 շաբաթներից, սակայն արդյունավետ կոորդինացիան կլման և շնչառության հետ  

սովորաբար  զարգանում է 37-րդ շաբաթից: Ավելի անհաս նորածիններն ունակ են ծծելու` կարճատև ընդհատելով շնչառությունը, ապա 

հանգստանալով: 

 Վաղ հասակում երեխաները զվարճանում են մատը կամ ծծակը ծծելուց: Մատը երկարատև ծծելը կարող է 

ստեղծել խնդիրներ բերանի և ատամնաշարի նորմալ աճի համար: Ամենատարածված դենտալ խնդիրն է 

վերին կտրիչների և քմոսկրի տեղաշարժը դեպի առաջ և վեր՝ նպաստելով առաջային բաց կծվածքի 

ձևավորմանը: 

  
 Ծծակները պետք է տալ երեխայի հագեցած վիճակում. այն չի կարելի  տալ կերակրումը հետաձգելու նպատակով, և երբեք չի կարելի սուզել 

քաղցր հեղուկների կամ մեղրի մեջ: Քնի ընթացքում ծծակների օգտագործումը զուգակցված է մանկան հանկարծամահության 

համախտանիշի հաճախության նվազման հետ [A Pediatric Guide to Children’s Oral Health. AAP; 2009]: Նախապատվությունը տրվում է 

այսպես կոչված ֆիզիոլոգիական ծծակներին, որոնք ավելի քիչ ազդեցություն ունեն ատամների աճի վրա, քան սովորական ծծակները: 
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31 շաբաթական 1300 գ քաշով անհաս նորածինն ունի  կայուն կենսացուցանիշներ: Սնուցման ո՞ր եղանակից պետք է սկսել 

նրա սնուցումը: 

34 շաբ. գեստացիայից փոքր նորածինները հաճախ զուրկ են  ծծման, կլման և շնչառության արդյունավետ կոորդինացիայից, և ունեն դանդաղ 

ստամոքսային էվակուացիա [Spence 2000]: Ուստի, այս նորածինների մեծ մասն ունի նազոգաստրալ կամ օրոգաստրալ զոնդով սնուցման 

կարիք: Քանի որ նորածիններն օբլիգատ քթով շնչողներ են, նազոգաստրալ զոնդի առկայությունը կմեծացնի շնչուղիների դիմադրությունը 

[Rogahn 1998]: Ուստի, նազոգաստրալ զոնդը պետքէ կիրառել այն մանուկներին, որոնք ենթարկվել են ինտուբացիայի կամ չունեն շնչառական 

խնդիրներ: Օրոգաստրալ զոնդը պետքէ կիրառել այն մանուկներին, որոնք ունեն շնչառական խնդիրներ կամ ստանում են նազալ CPAP: 

Սկզբնական սնուցման եղանակը  կախված է երեխայի գեստացիոն հասունությունից և հեմոդինամիկ կայունությունից: Ծանր ասֆիքսիայով, 

շնչառական դիստրեսով, ցնցումներով, սեպսիսով, շոկով, նեկրոտիկ էնտերոկոլիտով մանուկները պետք է ստանան պարենտերալ սնուցում 

մինչ կլինիկական իրավիճակի կայունացումը (Ref: Meharban Singh 7th, Pg. 191): 

 

Աղյուսակ: Սնուցման սկզբնական եղանակը կախված գեստացիոն հասունությունից 

Գեստացիոն հասակ 

(ծննդյան քաշը) 

Սնուցման ունակությունների 

հասունացումը 
Սկզբնական սնուցման եղանակը 

<30 շաբ. 

 (<1200 գ)  

Չկան ծծման պատշաճ ջանքեր 

Չկա մարսողական ուղու պրոպուլսիվ 

մոտորիկա 

Ներերակային հեղուկներ (պարենտերալ սնուցում) 

30–32 շաբ. 

(1200–1500 գ) 

Ծծման շարժումների զարգացում 

Չկա կոորդինացիա ծծման/կլման և 

շնչառության միջև 

Սնուցում օրոգաստրալ կամ 

նազոգաստրալ զոնդով 

  

32–34 շաբ. 

(1500–1800 գ) 

Քիչ ավելի հասուն ծծման ակտ 

Սկսում է զարգանալ կոորդինացիան 

կլման և շնչառության միջև 

Սնուցում գդալով, բաժակով, 

ներարկիչով  կամ երկարաքիթ 

բաժակով (paladai) 

  
>34 շաբ.  

(1800 գ) 

Ավելի հասուն ծծման ակտ` կլման և 

շնչառության էլ ավելի կոորդինացիայով 

Կրծքով սնուցում 
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Կերակրվելը երեխայից պահանջում է էներգիայի ծախս և լրացուցիչ թթվածին` պայմանավորված ծծման/կլման 

ակտը և շնչառությունը կոորդինացնող մկանների աշխատանքով: Թթվածնի մեծացած պահանջարկն իր հերթին 

հանգեցնում է սրտազարկերի և շնչառության հաճախացմանը: Այդ պատճառով սրտային անբավարարությամբ 

երեխաների ֆիզիկական ծանրաբեռնման նկատմամբ տոլերանտության նվազումը դրսևորվում է կերակրման 

դժվարություններով (կերակրման տևողության երկարում, կերակրվելիս արագ հոգնելը և դիաֆորեզը): 

 

 

Տարբեր յաթրոգեն միջամտությունները  (օրինակ` երկարատև ներերակային և նազոգաստրալ 

սնուցումը), աղեստամոքսային և շնչառական հիվանդությունները, որոնք ուղեկցվում են սնուցման 

դիսկոմֆորտով, կարող են նպաստել օրալ ավերսիայի զարգացմանը (օրալ տակտիլ 

գերզգայունություն). ուտելուց և խմելուց հրաժարվելը, խուսափելը կամ վախը [Lefton-Greif 2007]: 

 
 ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂ 

Նորածնի և կրծքահասակ երեխաների կերակրափողը ձագարաձև է՝ թույլ 

արտահայտված ֆիզիոլոգիական նեղացումներով, հատկապես ստորին 

որկորային սֆինկտերի շրջանում, ինչը նպաստում է ստամոքսի 

պարունակության հետհոսքին դեպի կերակրափող (ստամոքս-որկորային 

ռեֆլյուքս): Ստամոքսի պարունակության այս հետհոսքը սովորական 

ֆիզիոլոգիական երևույթ է` պայմանավորված ստորին որկորային սֆինկտերի 

անցողիկ ռելաքսացիաներով: Այն հանդիպում է բոլոր տարիքային խմբերում և 

հաճախ անսիմպտոմ է: Մանուկների շրջանում ստամոքս-որկորային 

ռեֆլյուքսը հաճախ ուղեկցվում է կրկնվող ռեգուրգիտացիաներով և 

փսխումներով: Չբարդացած ռեֆլյուքսի դրսևորումների մեծ մասն անցնում է 

առանց բուժման, կյանքի 12-18 ամիսներին: 

Ռեֆլյուքսը վերածվում է ստամոքս-որկորային ռեֆլյուքսային 
հիվանդության (gastro-esophageal reflux disease - GERD), երբ ռեֆլյուքսն 
առաջացնում է կերակրափողի լորձաթաղանթի ախտահարում կամ 
արտաորկորային դրսևորումներ, օրինակ` քրոնիկ հազ, ասթմա: 
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 ՍՏԱՄՈՔՍ 

 Նորածնի և կրծքահասակ երեխաների ստամոքսն ունի հորիզոնական 

դիրք, նրա հատակը և կարդիալ հատվածը թույլ են զարգացած, իսկ 

ստամոքսաելքը (պիլորիկ սեղման) զարգացած է բավարար: Այս ամենը, 

ներառյալ տվյալ տարիքին բնորոշ հաճախակի աերոֆագիաները, ևս 

պայմաններ են ստեղծում ստամոքսի պարունակության հետհոսքի 

համար:  

3.5 կգ քաշով նորածինը ≈15 րոպե տևող կերակրման ընթացքում կուլ է 
տալիս ≈100 մլ կաթ և նույնքան ծավալի օդ: Երեխայի ստամոքսից օդն 
արտաբերելու (գղտոց առաջացնելու) համար լավագույն դիրք է 
համարվում երեխային գրկելը նստած դիրքում՝ պահելով մեջքը և 
պարանոցը: 
Երբ երեխան սկսում է քայլել, ստամոքսի առանցքը դառնում է ավելի 

ուղղահայաց: 
 

 Ստամոքսահյութը պարունակում է ֆերմենտներ՝ 

 պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ (պեպսինոգեն/պեպսին, 

գաստրիքսին, կաթեպսիններ) 

Նորածնի ստամոքսի ծավալը 
 

 
1-ին օր 

Բալի չափ 

5-7 մլ 

3-րդ օր 

Ընկույզի չափ 

22-27 մլ 

1 շաբաթ 

Ծիրանի չափ 

45-60 մլ 

1 ամիս 

Հավի ձվի չափ 

80-150 մլ 
 

Նորածնին և կրծքահասակ երեխային կերակրում են 

հաճախակի և քիչ բաժիններով, քանի որ նրանց ստամոքսի 

տարողությունը փոքր է: 1 տ. երեխայի ստամոքսի ծավալը 

կազմում է 200-350 մլ, դեռահասինը՝ 1500 մլ: 

 

 ստամոքսային լիպազ – սա և լինգվալ լիպազը հանդիսանում են թթվային լիպազներ, որոնք ակտիվանում են թթվային միջավայրում (ի 

տարբերություն պանկրեատիկ և կրծքի կաթի լիպազի, որոնց ակտիվացման համար պահանջվում է  լեղաթթուների կամ կոլիպազի 

առկայություն): 
 

 Նորածնի ստամոքսի թթվայնությունը  ցածր է (ստամոքսի pH-ը բարձր է 4-ից): Մինչև 3-7 տարեկանը այն հասնում է մեծահասակի 

թթվայնության մակարդակին: Բացի այդ, կաթով սնվելը ևս նպաստում է ստամոքսի պարունակության հիմնայնացմանը: 

 Ցածր թթվայնությունը նվազեցնում է ստամոքսի բարիերային ֆունկցիան և մեծացնում աղիքային ինֆեկցիաների ռիսկը: 
 Մեծանում է նաև թթվազգայուն դեղերի (օր. պենիցիլիններ) ներծծումը և կենսամատչելիությունը: 
 Դա պետք է հաշվի առնել անհաս նորածիններին հակասեկրետոր դեղեր, օր. հիստամին-2 (H2) պաշարիչներ նշանակելիս, որոնք 

լայնորեն կիրառվում են նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում: 
Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել, որ H2 պաշարիչներ ստացող կրիտիկական հիվանդ անհասներն ունեն 
ներհիվանդանոցային սեպսիսի և նեկրոտիկ էնտերոկոլիտի համեմատաբար բարձր հաճախություն: Ենթադրվում է, որ աղաթթվի 
սեկրեցիայի լրացուցիչ պաշարումն առանց այն էլ ցածր թթվայնություն ունեցող անհասի ստամոքսում նպաստում է բակտերիաների 
ներխուժմանը [Beck-Sague 1994; Guillet R 2006]: 
 

 Մանկան ստամոքսի դատարկումն ավելի դանդաղ է և կախված է սննդատեսակից (արհեստական սնուցման դեպքում` ավելի դանդաղ)  

[Cavell 1981, Bonner 2015]: Մինչև 6-8 ամսականը այն մոտենում է մեծահասակի ստամոքսի դատարկման արագությանը (արագ փուլի 

տևողությունը` 10-20 րոպե) [Fernandez 2011]: 
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 ԲԱՐԱԿ  ԵՎ  ՀԱՍՏ  ԱՂԻՔ 

 

 Համեմատաբար երկար է: Աղիքի պատում ավելի լավ զարգացած է օղաձև, քան 

երկարաձիգ մկանային շերտը: 

 Փոքր և մեծ ճարպոնները թույլ են զարգացած. դա նպաստում է նրան, որ ինֆեկցիոն 

պրոցեսը որովայնի խոռոչում (օր. ապենդիցիտ) հաճախ հանգեցնում է տարածուն 

պերիտոնիտի: 

 Սիգմայաձև աղիքը համեմատաբար երկար է: Դա նպաստում է փորկապության 

առաջացմանը, հատկապես եթե կաթի մեջ շատ է ճարպը: Ուղիղ աղիքը կյանքի առաջին 

ամիսներին նույնպես երկար է և թույլ ֆիքսված: Դրա հետևանքով տենեզմաների և 

համառ փորկապությունների ժամանակ հնարավոր է ուղիղ աղիքի արտանկում: 

 Աղիքի միջընդերքն ավելի երկար է և ձգելի, ինչը նախատրամադրում է աղիքի 

ոլորումների և ինվագինացիաների առաջացմանը վաղ հասակում: Ինվագինացիայի 

առաջացմանը նպաստում է նաև իլեոցեկալ փականի թուլությունը վաղ հասակում: 

 Աղիքի ինվագինացիան մի աղեգալարի մխրճումն է մյուսի մեջ, 
հաճախ հանդիպում է 6 ամս-ից մինչև 3 տ. երեխաների 
շրջանում: Հանդիսանում է աղիքային անանցանելիության 
ամենահաճախակի պատճառն այս տարիքային խմբում: 

 Նրա առաջացմանը կարող են նպաստել պոլիպները, 
լիմֆոման, Meckel-ի դիվերտիկուլը, IgA վասկուլիտը (Henoch-
Schönlein-ի պուրպուրա), մուկովիսցիդոզը: 
Հիվանդացության գագաթնակետը համընկնում է վիրուսային 
էնտերիտի սեզոնայնության հետ: Հին ռոտավիրուսային 
պատվաստումները զուգակցված էին աղիքի ինվագինացիայի 
բարձր ռիսկի հետ: Նոր պատվաստանյութերը զուգակցված չեն 
աղիքի ինվագինացիայի որևէ ռիսկի հետ:   

 Կլինիկորեն դրսևորվում է կծկանքանման որովայնային ցավերով և լեղային փսխումներով, որին հետևում է կարմիր հաղարջի դոնդող 
հիշեցնող կղարձակում: 

 Ախտորոշվում է ուլտրաձայնային հետազոտությամբ («թիրախի» նշան): 

 Բուժումն իրականացվում է օդային կոնտրաստային հոգնայով, երբեմն` վիրահատությամբ: Բուժական հոգնան կիրառելի չէ բարակ աղիքի 
գալարների միմյանց մեջ մխրճման դեպքում, ինչը սովորաբար դիտվում է ավագ հասակի երեխաների շրջանում, որոնք ունեն այլ 
զուգակցվող հիվանդություն (Henoch-Schönlein-ի պուրպուրա, հեմոֆիլիա, Peutz-Jeghers-ի համախտանիշ, չարորակ ուռուցքներ): 
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Աղիքի  լորձաթաղանթի  պոստնատալ  հասունացումը 

 Ծնվելուց հետո էնտերալ սնուցումը խիստ կարևոր է աղիքի աճի համար: Քաղցը, բացառապես 

պարենտերալ սնուցումը զրկում են մարսողական ուղին սննդանյութերից և հանգեցնում 

աղիքային թավիկների թերզարգացման, խոզանակավոր երիզի դիսախարիդազների 

ակտիվության իջեցման, աղիքային թափանցելիության մեծացման [Sanderson IR, Walker WA, 

2000]: 
 

 Աղիքային հյութը պարունակում է ֆերմենտներ սպիտակուցների, ածխաջրերի և ճարպերի 

մարսման համար, որոնց մեծ մասի ակտիվությունը մեծանում է տարիքի հետ: Բացառություն է 

կազմում լակտազը, որի ակտիվությունը բարձր է վաղ հասակում: 

Լակտազը ճեղքում է կաթի հիմնական ածխաջուրը՝ լակտոզը (հասակի հետ լակտազի 
ակտիվությունը խիստ նվազում է և նույնիսկ անհետանում շատ մեծահասակների շրջանում): 
 

 Երեխաներն ունակ են սպիտակուցների էֆեկտիվ մարսման և ներծծման: Կրծքով սնուցվող և 

արհեստական կաթնախառնուրդով սնուցվող երեխաները միատեսակ են յուրացնում սննդի 

սպիտակուցները և ածխաջրերը, ունեն համապատասխան ֆերմենտների համեմատելի 

ակտիվություն: 
 

 Թե՛ կրծքով սնուցվող, թե՛ արհեստական սնուցվող երեխաներն ունեն պանկրեատիկ լիպազի և 

լեղաթթուների ցածր մակարդակ, որի հետևանքով սահմանափակվում է ճարպերի 

էմուլսացումը և նրանց վերածումը ճարպաթթուների ու գլիցերոլի: Սակայն, կրծքով սնուցվող 

երեխան ավելի լավ է յուրացնում սննդի լիպիդները, քան արհեստական սնուցվողը, քանի որ 

կրծքի կաթի լիպազն իրականցնում է լիպիդների մեծ մասի (մինչև 2/3)  հիդրոլիզը: Բացի այդ, 

կրծքի կաթը պարունակում է պատրաստի երկար շղթայով գերչհագեցած ճարպաթթուներ, 

որոնք կարևոր են գլխուղեղի զարգացման համար: 

Թե՛ կրծքով սնուցվող, թե՛ արհեստական սնուցվող երեխաներն ունակ են ներծծելու միջին 
շղթայով ճարպաթթուներն անմիջապես դռներակային համակարգ: Երկար շղթայով 
ճարպաթթուները ներծծվում են գլխավորապես ավշանոթներ խիլոմիկրոնների կազմում: 

 

 Բարձր է լորձաթաղանթի թափանցելիությունը (նաև տոքսինների և մանրէների նկատմամբ): 
Բարձր է աղիքային էպիթելի էնդոցիտոզի հատկությունը. այս ճանապարհով ներծծվում են 
կաթի շատ սպիտակուցներ, իմունագլոբուլիններ (հակամարմիններ) և երեխան մորից 
պասիվ կերպով ձեռք է բերում իմունիտետ շատ վարակների հանդեպ: Լորձաթաղանթի 
թափանցելիությունը զգալիորեն նվազում է կյանքի առաջին ամիսներին (մարսողական ուղու 
«փակում»): Այս պրոցեսում կարևոր դեր ունի կրծքի կաթի անմիջական ազդեցությունն 
աղիքային էպիթելի վրա [Roberton et al. 1982]: 

Նկ. Բարակ աղիքի աճը [Cummins, 2002] 
 

 

Նկ. Լիպազների տարբեր աղբյուրները   
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Աղիքային  միկրոֆլորայի 

կազմավորումը 

Աղիքի բնակեցումը մանրէներով սկսվում է 

ծնվելուց հետո: Նորածնի աղիքն 

ամենասկզբում բնակեցվում է 

ֆակուլտատիվ անաերոբներով, ապա 

բիֆիդոբակտերիաներով, կլոստրդիա-

ներով, բակտերոիդներով և այլ  օբլիգատ 

անաերոբներով:  Սնուցման եղանակն 

էապես ազդում է միկրոֆլորայի 

կազմության վրա: Կրծքով սնուցվող 

երեխաների աղիքը գլխավորապես 

բնակեցվում է օգտակար բակտերիաներով` 

բիֆիդոբակտերիաներով և լակտոբացիլ-

ներով, որոնք բազմաթիվ այլ օգտակար 

ֆունկցիաների հետ մեկտեղ նվազեցնում 

են աղիքային pH-ը` սահմանափակելով 

ախտածին մանրէների աճը: 

Կյանքի առաջին տարվա ընթացքում 

աղիքային միկրոֆլորան խիստ դինամիկ է, 

իսկ մանրէների բազմազանությունը` ցածր: 

 
 

Նկ. Աղիքային միկրոֆլորայի կազմության տարածական և ժամանակային ասպեկտները  [Sekirov et al. 2010] 

A – մանրէների թվաքանակի և կազմության փոփոխությունները մարսողական ուղու երկայնքով, B - 

մանրէների կազմության փոփոխությունները աղիքի երկայնքով. C – միկրոֆլորայի փոփոխությունները 

ժամանակի ընթացքում 

Պինդ սննդատեսակների ներմուծումը սննդակարգի մեջ էապես փոխում է կրծքով սնուցվող երեխայի աղիքային միկրոֆլորայի 

պրոֆիլը, որը մոտենում է արհեստական սնուցվող երեխայի միկրոֆլորային. զգալիորեն բարձրանում է էնտերոբակտերիաների, 

էնտերոկոկերի, բակտերոիդների, կլոստրիդիաների և անաերոբ ստրեպտոկոկերի թվաքանակը: 1-2 տարեկանում  կրծքով և 

արհեստական սնուցվող երեխաների աղիքային միկրոֆլորաների միջև տարբերությունն անհետանում է և մինչև 2-3 տարեկանը 

նմանվում մեծահասակների աղիքային միկրոֆլորային: 

 

 

Մինչև 1 տ. երեխաներին չի կարելի մեղր և եգիպտացորենի օշարակ տալ.  
նրանք պարունակում են բոտուլիզմի հարուցիչների սպորներ, որոնք հեշտությամբ աճում և տոքսիններ են արտադրում փոքր 
երեխայի մարսողական տրակտում: Ավելի մեծ հասակում սպորներն արագորեն հեռանում են՝ չհասցնելով աճել: 
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Աղիքի շարժողական ակտիվությունը: Դեֆեկացիա 
 

Աղիքի շարժողական ակտիվության հաունացումն ուղեկցվում է կծկումների 

հաճախության, ամպլիտուդի և տևողության մեծացմամբ: 

Կյանքի առաջին 2 օրը աղիներից հեռանում է մուգ կանաչավուն, թանձր, անհոտ 

զանգված՝ մեկոնիում:  Հետագայում կղանքը կախված է կերակրման բնույթից: 

Կրծքով կերակրման դեպքում այն լինում է օրը մի քանի անգամ, երբեք ձևավորված 
չէ, շիլայանման է, կարող է պարունակել լորձ և լինել կանաչավուն: Լակտացիայի 
հաստատման շրջանում (կյանքի 3-5 օրեր) նկատվում է աղիքի պերիստալտիկայի 
ուժեղացում և կղման հաճախացում: Ավելի ուշ կղանքը դառնում է ավելի հազվակի 
և թանձր, մածուկանման: 3 շաբաթականում կղանքը կարող է լինել 2-3 օրը մեկ 
անգամ: Ի հակադրություն դրա, արհեստական սնուցվող երեխայի նորմալ կղանքը 
ձևավորված է և չի պարունակում լորձ:  

 

Մինչև 8-9 ամսական երեխաների կղանքը կարող է լինել կանաչավուն՝ պայմանավորված բիլիռուբինի պարունակությամբ (նրանց աղիքային 

միկրոֆլորան դեռ ձևավորված չէ, որպեսզի բիլիռուբինը լիովին փոխակերպի ստերկոբիլինի): 

 

Կղարձակումը (դեֆեկացիա) պահանջում է 2 կոորդինացված պրոցես` կոնքահատակի թուլացում և 

ներորովայնային ճնշման մեծացում: Հաճախ է, երբ կրծքի հասակի երեխաների շրջանում դիտվում են դեֆեկացիայի 

որոշ ժամանակավոր դժվարացումներ, ինչը մեծ անհանգստություն է պատճառում ծնողներին, որոնք ակտիվորեն 

սկսում են օգտագործել հոգնաներ, լուծողական միջոցներ, գազահան խողովակներ և նույնիսկ օճառ՝ երեխայի 

դեֆեկացիան խթանելու նպատակով: Տվյալ դեպքում դեֆեկացիայի դժվարացումը մեծ մասամբ պայմանավորված է 

նրանով, որ երեխան դեռ ունակ չէ հսկելու հետանցքի սեղմանի ֆունկցիան և աղիների դատարկումը (մանկան 

դիսխեզիա): Հետանցքի սեղմանի ֆունկցիան հսկելու ունակությունը զարգանում է 1.5-2 տ-ում:   

 

Կրծքով սնուցվող երեխայի կղանքի pH-ն ավելի ցածր է, քան արհեստական սնուցվողինը, ինչը պայմանավորված է  

ֆերմենտատիվ աղիքային ֆլորայով, որն արտադրում է չեզոք և թթվային վերջնանյութեր: Երբ pH-ը նվազում է, 

կղանքի ֆերմենտների ակտիվությունը ևս նվազում է, ուստի, կրծքով սնուցվող երեխաները սովորաբար ավելի 

հազվադեպ են ունենում շփաբորբեր: Շփաբորբ առաջանում է, երբ կղանքի հետ խառնվում է մեզը. միզանյութը 

ճեղքող մեզի մանրէները բարձրացնում են pH-ը և սա գրգռում է մանկան նուրբ մաշկը: 
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 ԼՅԱՐԴ  ԵՎ  ԼԵՂՈՒՂԻՆԵՐ 

 Լյարդը համեմատաբար մեծ է, պայմանավորում է ստոծանու բարձր դիրքը և 

կրծքավանդակի ծավալի փոքրացումը: Ունի առատ անոթավորում. դա 

նպաստում է հեպատոմեգալիայի արագ զարգացմանը տարբեր 

հիվանդությունների ժամանակ: 
 

 Նորածնի լյարդի ֆունկցիաները դեռ հասուն չեն. 

 Գլիկոգենը պահեստելու ունակությունը զարգանում է դանդաղ (գլիկոգենի 
աղքատ պաշարներ), ինչով և բացատրվում է հիպոգլիկեմիաների 
զարգացման հակումը վաղ հասակում: 
 

 Մակարդման գործոնների ցածր սինթեզ (պրոթրոմբինի մակարդակը 
կազմում է մեծահասակի պրոթրոմբինի միայն 20%–40%-ը) ⇒ հեմոռագիկ 
խանգարումների հակում 
 

 Ալբումինների ցածր սինթեզ  ⇒ նվազում է դեղանյութերի կապումը 
շիճուկի ալբումիններին և մեծանում է նրանց տոքսիկ ազդեցության ռիսկը 
 

 Լյարդային էնզիմների ցածր ակտիվություն. 
1) Դեղերը կենսափոխակերպող ֆերմենտային համակարգերը լիովին 
զարգացած չեն, ինչը պետք է հաշվի առնել դեղերը դոզավորելիս 
2) Անբավարար կոնյուգացիա  ⇒ նորածնային հիպերբիլիռուբինեմիա, 
դեղերի երկարատև կիսաքայքայման շրջան 
 

 Լեղու անբավարար սինթեզ և սեկրեցիա ⇒ խոլեստազի առաջացման 
հակում  (օր. սեպսիսի, պարենտերալ սնուցման դեպքում) 
 

Նորածնի լեղու բաղադրությունն էապես տարբերվում է մեծահասակի 

լեղուց. ծնվելիս գերակշռում է հիոխոլաթթուն, հետագայում ավելանում է 

խոլատի և խենոդեօքսիխոլատի պարունակությունը: Նրանք մասնակցում 

են երկար շղթայով ճարպաթթուների և ճարպալուծելի վիտամինների, 

ինչպես նաև մի շարք դեղերի և հորմոնների ներծծմանը բարակ աղիքում: 

 

 
Նկ. Ցիտոքրոմ P-450-ի (CYP) շատ իզոձևերի և 

գլյուկուրոնոզիլտրանսֆերազի (UGT) ակտիվությունը 

կյանքի առաջին ամիսներին խիստ ցածր է 

 

https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ner2k_jNAhWDUhQKHRNfB_QQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=OfsxJpc1qNsl7GBwYKAS1w
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ner2k_jNAhWDUhQKHRNfB_QQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=OfsxJpc1qNsl7GBwYKAS1w
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ner2k_jNAhWDUhQKHRNfB_QQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=OfsxJpc1qNsl7GBwYKAS1w
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1ner2k_jNAhWDUhQKHRNfB_QQFgg3MAc&url=http%3A%2F%2Fxahlee.info%2Fcomp%2Funicode_arrows.html&usg=AFQjCNHBBWvQ6hy189XheSjydllHYcSS5w&sig2=OfsxJpc1qNsl7GBwYKAS1w
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ  ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

"The colon is the playing field for all human emotions." 
   - Cyrus Kapadia, MD 

Ընդհանուր  նկատառումներ 

 Մարսողական համակարգը փոխազդեցության մեջ է գտնվում այլ 

օրգան-համակարգերի հետ, որոնց ախտահարումները կարող են 

ընթանալ աղեստամոքսային ախտանիշներով: Օրինակ, փսխումը 

կարող է լինել ինֆեկցիայի, թունավորման կամ գլխի վնասվածքի 

դրսևորում, որովայնի ցավը կարող է հանդիպել թոքաբորբի կամ 

դիաբետիկ կետոացիդոզի ժամանակ: 

 Մարսողության ֆունկցիաների աննշան փոփոխությունները, չնայած 

նվազագույն ախտանիշներին, նույնպես կարող են բացասաբար 

ազդել երեխայի աճի վրա: Ուստի, կարևոր է երեխայի աճման 

կորագծերի մանրակրկիտ վերլուծությունը: 

 Փոքրահասակ երեխայի գանգատներ ներկայացնելու սահմանափակ 

ունակությունն ախտորոշումը դարձնում է էլ ավելի դժվար: 

 Աղեստամոքսային ախտանիշները կանխորոշվում են` 

 կառուցվածքային փոփոխություններով (օր.` բորբոքում, 
իշեմիա, նեոպլազիա) 

 ֆունկցիոնալ փոփոխություններով (մոտոր ֆունկցիայի, 
սեկրեցիայի,  մարսման և ներծծման խանգարում) 

 վիսցերալ զգայնությամբ 
 պսիխոգեն գործոններով 

 
 

Նկ. Ցավի բիոպսիխոսոցիալական մոդելը բացատրում է, թե ինչպես են 

կենսաբանական, սոցիալական և հոգեբանական գործոններն ազդում 

երեխայի ցավի զարգացման և ճանաչման վրա [Mulak & Bonaz, 2004]: 

 Բիոպսիխոսոցիալական մոտեցում 

Մարսողության ֆունկցիայում գոյություն ունի կապ «հոգու» և «մարմնի» միջև (գլխուղեղ – մարսողական ուղի առանցք). ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական բազմաթիվ գործոնների փոխազդեցությամբ ձևավորվում են երեխայի աղեստամոքսային ախտանիշները:  Այնպիսի 

գործոններ, ինչպիսին են երեխային ընդունելը հիվանդի դերում,  նրանց զգայնությունը ցավի հանդեպ, նրանց հոգեբանական 

գործունեության մակարդակը, հիվանդությունը հաղթահարելու ընտանիքի ունակությունը, էապես պայմանավորում են երեխայի ռեակցիան 

հիվանդության հանդեպ [Drossman 1998, Hyams 1996]: Ամենատարածված դրսևորումներից է կրկնվող որովայնացավը, երբեմն ուղեկցվող 

փսխմամբ, որը հանդիպում է դպրոցահասակ և դեռահաս երեխաների շրջանում` կապված հուզական տրիգերների հետ (օր.` ահաբեկում, 

անհանգստություն ծնողների ստրեսի հետևանքով, քննություններ): Ծանր Կռոնի հիվանդությամբ որոշ դեռահասներ չեն սահմանափակում 

իրենց գործունեությունը և մասնակցում են ակադեմիական և արտադպրոցական միջոցառումներին, իսկ  ավելի թեթև հիվանդները, որոնք 

անհանգիստ են և որոնց ծնողները խիստ մտահոգված են երեխայի առողջական վիճակով, դասերը պարապում են տանը և քիչ շփվում 

հասակակիցների հետ: 
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 ԵՐԵԽԱՅԻ  ՍՆՈՒՑՄԱՆ  ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

Սնուցման 

անամնեզ 

Սննդակարգը …  

   

  

Անթրոպոմետրիա Քաշ, հասակ, ՄԶՑ, մաշկային 

ծալքի հաստություն, բազկի 

միջին մասի շրջագիծ, 

գոտկային շրջագիծ 

Կլինիկական Սնուցման խանգարումների 

նշաններ 

   

Կենսաքիմիական 

և 

արյունաբանական 

Վիտամինային կարգավիճակ 

Լիպիդային կարգավիճակ 

Երկաթի կարգավիճակ` 

հեմոգլոբին, ֆերիտին և այլն 
Նկ. Կվաշիորկոր. բնորոշ 
այտուցներ հարակնային 
շրջանում, վերջույթներում  
և որովայնում 

Նկ. Մարազմ. խիստ 
հյուծվածություն և նոսր 
մազեր 

Նկ. Ցելիակիա. 
մկանային հյուծում և 
արտափքված որովայն 

 

Կրծքահասակ երեխայի սնուցման անամնեզը 

 

Սնուցման եղանակը Կրծքով, թե արհեստական  (նշել մանրամասները) 

Յուրաքանչյուր կերակրման քանակը  

Կերակրումների հաճախությունը Նշել կերակրումների ժամերը նախորդ 24 ժամվա ընթացքում 

Յուրաքանչյուր կերակրման տևողությունը  

Կերակրման առանձնահատկությունները Սոված, ագահորեն, անտարբեր, դանդաղ, քնկոտ և այլն: 
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 ԵՐԵԽԱՅԻ  ԲԵՐԱՆԻ  ԽՈՌՈՉԻ  ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Շուրթեր, լեզու, բերանի լորձաթաղանթ 

Պետք է լինեն փափուկ, վարդագույն և խոնավ: Սևամորթերի շուրթերը և 

բերանի լորձաթաղանթը շագանակագույն են, իսկ լեզվի գույնը կախված չէ 

ռասայական կամ էթնիկական պատկանելիությունից: 

 
Նկ.  Առողջ շուրթեր և լեզու 

 
Նկ. Առողջ բերանի լորձաթաղանթ 

Քիմք  

Քիմքը զննելու համար պետք է նրբորեն թեքել երեխայի գլուխը դեպի հետ: 

Լույսի ուղեկցությամբ զննել քիմքի վարդագույն, խոնավ մակերեսը և լեզվակը 

(uvula): 

    
                                                                    Նկ. Առողջ քիմք 

Խոշոր թքագեղձեր 

Տեղակայված են այտերում և բերանի հատակին: Նրանց ծորանների 

բացվածքները պետք է լինեն բարձր և վարդագույն:  Հետազոտողը պետք է 

նախ զննի, ապա թեթևակի սեղմի դրանք: Արտազատուկները պետք է լինեն 

մաքուր: Գեղձերի սեղմումը չպետք է պատճառի անհանգստություն: 

 

 

Բերանում կարող են հանդիպել մի շարք նորմալ 

անատոմիական տարբերակներ. 

• կարճ լեզվասանձիկ (frenulum linguae) – 

հազվադեպ կարող է խանգարել ուտելուն և 

խոսելուն 

• ճեղքավոր լեզու (+/- աշխարհագրական լեզու) 
• երկատված կամ «Y-աձև» լեզվակ – կարող է լինել 

նորմալ կամ զուգակցվել փափուկ քիմքի 

ենթալորձային ճեղքվածքի հետ    
Լեզվի սանձիկ Ծալքավոր կամ ճեղքավոր լեզու Երկատված լեզվակ 
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Բերանի և ըմպանի ախտահարման հիմնական դրսևորումները 

Դրսևորում Սահմանում Պատճառներ 

Հալիտոզ 

(fetor oris) 

Տհաճ հոտ բերանից Բերանի վատ հիգիենա, ատամնափուտ, գինգիվիտ, բերանի 

կանդիդոզ, սինուսիտ, պոստնազալ արտազատումներ, ծխախոտի 

օգտագործում, քսերոստոմիա … 

Քսերոստոմիա 

 

Չորություն բերանում Ծարավ, բերանով շնչելը, ալերգիկ ռինիտ, ադենոիդների գերաճ, 

ջրազրկում, դիաբետ, խոզուկ, դեղորայք … 

Դիսֆագիա Կլման դժվարացում. 

• օրոֆարինգեալ դիսֆագիա (կլման 
սկզբնական փուլի դժվարացում) 

• կերակրափողային դիսֆագիա 

Վիրուսային կամ բակտերիալ ֆարինգիտ, հարնշիկային և 

հետըմպանային աբսցես, էպիգլոտիտ, ստամոքս–որկորային 

ռեֆլյուքսային հիվանդություն, քիմքի ճեղքվածք, ուղեղային 

պարալիզ … 

Ստոմատիտ Բերանի լորձաթաղանթի բորբոքում, ներառյալ` 

խեյլիտ, գլոսիտ, գիգիվիտ 

Կոքսակի վիրուսային վարակներ (հերպանգինա, ձեռք-ոտք-բերան 

հիվանդություն), աֆթոզ խոցեր, բերանի կանդիդոզ, herpesvirus 1 

կամ 2, կարմրուկ … 

Ատամնափուտ 

(կարիես) 

 Բերանի վատ հիգիենա, վաղ մանկական կարիես, 

ինքնահարուցված փսխումներ 

 
Կանդիդոզային ստոմատիտ  (կաթնախտ) 

 

 

Նկ. Կաթնախտի հարուցիչը Candida տեսակի սունկն է: 

Բնորոշվում է սպիտակ կաթնաշոռանման փառերի 

առաջացմամբ բերանի լորձաթաղանթին, որոնք հեռացնելիս 

առաջանում է կարմիր կամ արյունահոսող մակերես: 

 

Առաջնային հերպետիկ գինգիվոստոմատիտ 
 

 

Նկ. A – Առաջնային հերպետիկ վարակը հաճախ հանդիպում է կաթնատամների 

ծկթման ժամանակ: B, Բնորոշ դրսևորումն է  բշտիկների գոյացումը բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթին ու շուրթերին, որոնք պատռվում են և խոցոտվում  
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Coxsackie A խմբի վիրուսներով հարուցված վարակներ 

Նկ. A - Հերպանգինա`քիմքի և ըմպանի բնորոշ խոցոտումներով և 

բորբոքմամբ: B – Մաշկի և բերանի ախտահարումը ձեռք-ոտք-բերան 

հիվանդության (ձեռքի դաբաղ, ручной ящур) ժամանակ 

A. Հերպանգինա B. Ձեռք-ոտք-բերան հիվանդություն 

  

 

ՍՏԱՄՈՔՍ-ԱՂԻՔԱՅԻՆ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՕՐԱԼ  ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

Ստամոքս–

որկորային 

ռեֆլյուքսային 

հիվանդություն 

(GERD) 

Ստամոքսահյութի թթվի ազդեցությամբ առաջանում է էմալի էրոզիա: 

 

Աղիքի բորբոքային 

հիվանդություն 

1. Կռոնի հիվանդություն – Բերանի խոռոչում դրսևորվում է 

լորձաթաղանթի մուլտիֆոկալ, գծային, հանգուցավոր, պոլիպոիդ կամ 

տարածուն հաստացմամբ, գծային ցավոտ խոցոտումներով, շուրթերի, 

լնդերի և դեմքի անցավ այտուցով: 

2. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ – հազվադեպ ուղեկցվում է բերանի 

խոռոչի ախտահարմամբ՝ պիոստոմատիտով (բազմաթիվ մանր 

դեղնավուն պուստուլաներ բերանի լորձաթաղանթում): 

  

Շուրթերի անցավ այտուց 

(Կռոնի հիվանդութուն) 

Պիոստոմատիտ 

(ոչ սպեցիֆիկ խոցային 

կոլիտ) 

Ցելիակիա Ընթանում է բերանի խոռոչի տարբեր ախտահարումներով. էմալի դեֆեկտներ, ծկթման ուշացում, կրկնվող աֆթոզ 

խոցեր, խեյլոզ, ատրոֆիկ գլոսիտ: 

Պեյտց-Յեգերսի 

(Peutz-Jeghers) 

համախտանիշ 

Աուտոսոմային դոմինանտ հիվանդություն է, բնորոշվում է մաշկի և 

լորձաթաղանթների պիգմենտացիայով և աղեստամոքսային 

պոլիպոզով, որն ունի չարորակացման բարձր ռիսկ: 
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 

ԴԵՊՔ 

14-ամյա տղան դիմել է ընտանեկան բժշկին` գանգատվելով ձախ ճակատային շրջանի պինդ ոչ ցավոտ այտուցից: Այլ 
գանգատներ չի ունեցել:  Ստացել է հակաբիոտիկների 2 կուրս ենթադրվող ցելյուլիտի կապակցությամբ, սակայն առանց 
արդյունավետության: Հմուտ մանկաբույժի կողմից իրականացվել է լիարժեք ֆիզիկական հետազոտություն և 
հայտնաբերվել ամորձու մեծ ուռուցք` սեմինոմա: Ճակատի  ուռածությունը պայմանավորված էր չարորակ գոյացության 
երկրորդային ոսկրային մետաստազով:  Տղան խոստովանեց, որ իրեն հայտնի էր ամորձու գոյացության մասին, բայց 
ամաչել է այդ մասին ասել որևէ մեկին: 

 

 Հետազոտել որովայնը չի նշանակում հետազոտել միայն աղեստամոքսային համակարգը: Այն ընդգրկում է նաև  աճուկային շրջանի, 

միզասեռական օրգանների և որոշ դեպքերում նաև պերիանալ շրջանի հետազոտությունը, ինչը հատկապես կարևոր է վաղ հասակի 

երեխաների շրջանում, որոնք ունակ չեն տեղակայելու իրենց սիմպտոմները: Օրինակ, կրծքահասակ երեխան, որը ներկայացել է սուր 

սկսված գրգռվածությամբ, սննդից հրաժարումով և փսխումներով, կարող է ունենալ օղակված աճուկային ճողվածք: Արտաքին սեռական 

օրգանների զննումը հատկապես կարևոր է տղաների համար, որոնք կարող են ունենալ ամորձու և առնանդամի բազմազան 

ախտահարումներ:  Ամորձու ոլորմամբ մանկահասակ երեխան կարող է ներկայանալ  ուժեղ որովայնային ցավերով և ունակ չլինել 

տեղակայելու ցավը: Հաճախ բժիշկները  հապաղում են հետազոտել երեխայի արտաքին սեռական օրգանները, հատկապես, եթե գանգատն 

անմիջականորեն կապված չէ այդ շրջանի հետ: Սակայն,  ծանր ախտորոշումները կարող են ուշացվել, եթե համապատասխան շրջանները 

հատուկ չհետազոտվեն: 

 

 Մյուս տարածված թյուր կարծիքն այն է, որ որովայնը կարելի է շոշափել հոտնկայս: Սա պատշաճ չէ, քանի որ քննողի ձեռքը և 

նախաբազուկը պետք է լինեն հիվանդի որովայնի մակարդակին: Մյուս կարևոր պահը, որ հարկ է նշել, որովայնը շոշափելիս պետք է 

հետևել երեխայի դեմքի արտահայտությանը, ինչը թույլ կտա գնահատել որովայնի ցավոտությունը: 

 
Ցանկացած խանգարման տեղակայումը նկարագրելու համար 

որովայնը բաժանում են 4 քառորդների  (հորիզոնական գիծ 

պորտի մակարդակով և ուղղահայաց գիծ թրաձև ելունից մինչև 

ցայլային սիմֆիզ): Փոքր երեխաների համար այսպիսի բաժանումը 

բավական է: Ավագ հասակի երեխաների և դեռահասների 

դեպքում որովայնը կարելի է բաժանել 9 շրջանների (2 

հորիզոնական գիծ ենթակողային եզրերի միջև և զստային 

առաջային կատարների միջև, 2 ուղղահայաց գիծ միջին 

անրակային շրջանից մինչև միջին աճուկային կետ): 

 
 

Նկ. Որովայնի քառորդները և հատվածները 
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ՈՐՈՎԱՅՆԻ  ԶՆՆՈՒՄ 

Որովայնի հասարակ զննումը կարող է տալ շատ կարևոր ինֆորմացիա ախտորոշման համար: 

 Որովայնապատի շնչառական շարժումները նորմայում լավ արտահայտված են մանկահասակ 

երեխաների շրջանում (շնչառության որովայնային տիպ): Այդ շարժումների բացակայությունը 

կարող է հանդիսանալ ներորովայնային բորբոքման, պերիտոնիտի կարևոր  ցուցիչ: 
 

 Որովայնի համաչափությունը լավագույնս գնահատվում է մահճակալի ոտքային մասից:  

Անհամաչափություն դիտվում է ներորովայնային գոյացության դեպքում: 
 

 Որովայնի գերփքվածություն [1] կարող է առաջանալ աղիքում գազի կուտակման, որովայնի 

խոռոչում հեղուկի կուտակման (ասցիտ) կամ օրգանոմեգալիայի հետևանքով:    

Մինչև 4 տարեկանը առողջ երեխաների որովայնն ունի արտացցված տեսք և՛ պառկած,  և՛  

կանգնած դիրքում: 4 տ-ից հետո որովայնն արտացցվում է կանգնած դիրքում գոտկային լորդոզի 

հետևանքով, իսկ պառկած դիրքում հարթ է:  Չպետք է շփոթել այսպիսի տեսքն ախտաբանական 

գերփքվածության հետ: 

Որովայնի գերփքվածությունը հանդիսանում է աղիքային անանցանելիության կարևոր նշան: 

Որքան ցածր է օբստրուկցիան, այնքան արտահայտված է փքվածությունը: 
 

 Նավակաձև ներընկած որովայն [2] նորածնային շրջանում բնորոշ է ստոծանու բնածին ճողվածքին, 

երբ որովայնի օրգանները տեղաշարժված են դեպի կրծքավանդակ: 
 

 Պորտային ճողվածքները [3] շատ տարածված են մանուկների շրջանում, երբեմն կարող են հասնել 

մեծ չափերի, սակայն, որպես կանոն, անցնում են ինքնուրույն առաջին մի քանի տարվա 

ընթացքում: 
 

 Որովայնի ուղիղ մկանների թեթևակի տարամիտումը (diastasis recti)  [4] երեխաների, հատկապես 

անհաս ծնվածների շրջանում նորմալ է: 
 

 ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԶՆՆՈՒՄ:  Թեք աճուկային ճողվածքները տարածված են երեխաների 

շրջանում և միշտ պահանջում են վիրահատական շտկում: Ներուղղելի ճողվածքը կարող է 

չնկատվել պառկած դիրքում: Ավագ հասակի  երեխային պետք է զննել նաև կանգնած դիրքում: 

Արտափքումն առավել ակնհայտ է դառնում ներորովայնային ճնշումը մեծացնելիս, օրինակ` 

հազալիս կամ ճիգ գործադրելիս: Հաճախ են նաև փոքր, անցավ, փափուկ և շարժուն 

ավշահանգույցներն աճուկային շրջանում: Դրանք կարող են լինել երկկողմանի և հաճախ բարորակ 

են: 
 

 ՄԵՋՔԻ ԶՆՆՈՒՄ:  Ողնաշարի և ողնուղեղի հիվանդությունները կարող են ընթանալ որովայնային 

սիմպտոմներով: Օրինակ, քրոնիկ փորկապությամբ երեխայի մեջքի միջին գծի մաշկային 

անոմալիաները (օր.  մազափունջ) վկայում են  ողնուղեղի բնածին անոմալիայի մասին: 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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ՈՐՈՎԱՅՆԻ  ԲԱԽՈՒՄ 

 

Պետք է կատարել անուղղակի բախում որովայնի բոլոր հատվածներում: Նորմայում հայտնաբերվում է 

բթություն  կողեզրերի երկայնքով և լի միզապարկի շրջանում, իսկ  որովայնի մյուս հատվածներում`  

թմբկություն:   Բախմամբ կարելի է որոշել նաև լյարդի և փայծաղի եզրը, ասցիտի առկայությունը: 

ՈՐՈՎԱՅՆԻ  ՇՈՇԱՓՈՒՄ 

Որովայնը շոշափել երեխայի պառկած դիրքում: Հետազոտողը պետք է լինի հիվանդի 

աջ կողմում: Շոշափելիս նայել երեխայի դեմքին: Սկսել շոշափումը ցավոտ շրջանից 

ամենահեռու գտնվող կետից: Դժկամ երեխայի որովայնը շոշափելիս կարելի է 

օգտագործել նրա սեփական ձեռքը, իսկ հետազոտողի ձեռքը` նրա վրա: 

Շոշափել բոլոր 4 քառորդները, սկզբում մակերեսորեն, ապա ` խորանիստ: 

 Մակերեսային շոշափման դեպքում մատներով թեթևակի սեղմել `ցավոտությունը և 

մկանային լարվածությունը գնահատելու համար: 

 Ստուգել մաշկի տուրգորը որովայնապատի վրա: 

 Կատարել խորանիստ շոշափում օրգանները գնահատելու նպատակոով: Տեղադրել 

մի ձեռքը մյուսի վրա և շոշափել ստորին քառորդից մինչև վերինը: 

 

 Լյարդի եզրը կարող է շոշափվել աջ կողեզրում, իսկ փայծաղի ծայրը` ձախ 
կողեզրում: Վաղ հասակի առողջ երեխաների լյարդը հաճախ շոշափվում է աջ 
կողեզրից 1-2 սմ ցած [Goldbloom RB, 2010]: Նորմայում լյարդի եզրը փափուկ է: 

 Վայրէջ խթաղիքը կարող է շոշափվել ձախ ստորին քառորդում բարակ սյունի 
ձևով: 

 Միզապարկը կարող է շոշափվել պորտից ցած փափուկ գնդակի ձևով: 
 Երիկամները հազվադեպ են շոշափելի: 
 Շոշափելիս որովայնը պետք է լինի փափուկ և անցավ:  

Նկ. Որովայնի մակերեսային (A)  և խորանիստ 

(B) շոշափում 

 Շոշափել աճուկային շրջանը ճողվածքի կամ մեծացած ավշահանգույցի հայտնաբերման համար: 

A 

B 
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 Աջ վերին քառորդի երկձեռքային շոշափում 

 

Աղյուսակ: Ֆիզիկական նշանների կլինիկական 

կարևորությունը 

Ֆիզիկական նշան Կլինիկական կարևորությունը 

Որովայնի 

գոյացություն 

Ֆեկալ զանգված փորկապության դեպքում 

Հիդրոնեֆրոզ 

Երիկամային/մակերիկամային ուռուցք 

Crohn-ի հիվանդություն 

Սպլենոմեգալիա Հեմոլիտիկ անեմիա 

Նեոպլաստիկ պրոցես 

Դռներակային գերճնշում 

Հեպատոմեգալիա Լյարդի քրոնիկ հիվանդություն 

Նեոպլաստիկ պրոցես 

Կուտակման հիվանդություն 

Սրտային անբավարարություն 

Ասցիտ Լյարդի ցիռոզ 

Նեֆրոտիկ համախտանիշ 

Սրտային անբավարարություն 

Հետանցքի ճաք Քրոնիկ փորկապություն 

Crohn-ի հիվանդություն 

 

 

Տեղադրել աջ ձեռքն աջ կողեզրին, 
իսկ ձախ ձեռքն` աջ թուլակողի 
տակ և հրելով դեպի վեր 

 Ձախ վերին քառորդի երկձեռքային շոշափում 

 

Տեղադրել աջ ձեռքը ձախ 
կողեզրին, իսկ ձախ ձեռքն` ձախ 
թուլակողի տակ և հրելով դեպի 
վեր 

Վերին քառորդները շոշափելիս խորհուրդ է տրվում, որ  հիվանդը խոր 

շունչ կատարի: Ստորին քառորդները շոշափվում են նույն տեխնիկայով 

երիկամների մեծացումը գնահատելու նպատակով:  

Աջ ստորին քառորդի շոշափումը խիստ կարևոր է ապենդիցիտի 

ախտորոշման համար (McBurney-ի կետ): 

 

 

ՌԵԿՏԱԼ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Սա չի հանդիսանում սովորական հետազոտություն և հազվադեպ է 

կիրառվում: 

Հարհետանցքային շրջանի զննումը թույլ է տալիս հայտնաբերել  

Կռոնի հիվանդությանը բնորոշ նշաններ` թարախակույտ, 

հետանցքի քրոնիկ ճաք և վերադիր մաշկային հավելվածքներ: 
   

Նկ. Կռոնի հիվանդություն. A – հարհետանցքային թարախակույտ, B -  

մաշկային հավելվածքներ, C – հարհետանցքային խուղակ 

 
 
 

A B C 
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱԿԱՆ 

ԴԵՊՔ 

15-ամյա աղջկան ընտանեկան բժիշկն ախտորոշել էր նեյրոգեն անոռեքսիա: Նա ներկայացել էր քաշի ծանր կորստով, 
ախորժակի անկմամբ, բայց առանց որովայնացավերի, փսխման կամ փորլուծության: Նրան ընդունում են 
հոգեբուժական կլինիկա հետագա վարման համար:  Ուղեգրումը կատարվում է գաստրոէնտերոլոգիական 
ծառայություն, որտեղ աղջկա ֆիզիկական հետազոտությամբ հարհետանցքային շրջանում հայտնաբերվում են լայն 
մաշկային հավելվածքներ և հետանցքի ճաք: Հարհետանցքային շրջանի զննում մինչ այդ չէր կատարվել` ուշացնելով 
Կռոնի հիվանդության ախտորոշումը ամիսներով: 

 

 

 

  ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ   ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ:  

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ,  ԹԵ՞  ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ   
     

ՈՐՈՎԱՅՆԻ  ՑԱՎ 
 

 

 9-ամյա աղջիկը քանի օր է` նշում է անհագ ծարավ, շատ է միզում: Այժմ նա ունի որովայնի ցավ և քնկոտ է: 

 13 ամսական երեխան հետզհետե նիհարում է, ունի հաճախակի փորացավեր և փորլուծություն: 

 7-ամյա տղան ամեն անգամ դպրոց գնալիս նշում է որովայնի ցավեր: 

 10-ամյա աղջիկն ունի փորկապություն և փորացավ: 

 

ՀԱՐՑԵՐ 

 
1. Երեխաների որովայնացավերի ի՞նչ տիպեր կան: 

2. Ինչպե՞ս տարբերակել որովայնացավի ֆունկցիոնալ և օրգանական ձևերը: 

3. Որո՞նք են երեխաների կրկնվող որովայնացավերի հիմնական օրգանական 

պատճառները: 

4. Ո՞ր ֆունկցիոնալ աղեստամոքսային խանգարումներն են դրսևորվում 

կրկնվող որովայնացավերով: 
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1. Երեխաների որովայնացավերի ի՞նչ տիպեր կան 

 

 Սուր որովայնացավ -  տևում է մինչև 4 շաբաթ:  

Հիմնական պատճառներն են` 

 ոչ վիրաբուժական հիվանդություններ, օր. գաստրոէնտերիտ, 
միզուղիների վարակ, Henoch–Schönlein-ի պուրպուրա 

 վիրաբուժական հիվանդություններ, օր. ապենդիցիտ, աղիքային 
անանցանելիություն 
 

 Քրոնիկ որովայնացավ -  բնութագրվում է ընդմիջվող կամ 

շարունակական ցավերով ավելի քան 2 ամիս: 

Աղյուսակ. Որովայնացավի հիմնական պատճառները` 

կախված տարիքից 
 

Տարիքը Ախտաբանությունը 

0-2 տ. Գաստրոէնտերիտ 

Միզուղիների վարակ 

Աղիքային անանցանելիություն 

Ճողվածք 

3-12 տ. Գաստրոէնտերիտ 

Փորկապություն 

Միզուղիների վարակ  

Թոքաբորբ 

Դիաբետիկ կետոացիդոզ 

Մեզադենիտ 

Ամորձու ոլորում 

> 12 տ. Ամորձու ախտաբանություն 

Սուր ապենդիցիտ 

Ձվարանի և նրա հավելումների բորբոքում 

Տրավմա 

Հղիություն 

Աղիքի բորբոքային հիվանդություն 
 

Որովայնացավի զգացողությունը փոխանցվում է ԿՆՀ սոմատիկ և 
ընդերային (վիսցերալ) աֆերենտ նյարդաթելերով: 
 Ընդերային աֆերենտ համակարգը նյարդավորում է ընդերային 

որովայնամիզը և նրա կառուցվածքները: Ընդերային ցավը բնորոշվում 
է ոչ հստակ տեղակայմամբ: 

 Առպատային որովայնամզից կամ որովայնապատից ծագող ցավն ունի 
հստակ տեղակայում (սոմատիկ կամ առպատային ցավ): 

 Արտացոլված ցավը  հետևանք է ողնուղեղում վիսցերալ և սոմատիկ 
ցավային ուղիների կոնվերգենցիայի (զուգամիտման), ուստի, 
որովայնի ընդերքում  ծագող ցավը կարող է ընկալվել հեռավոր 
առանձին սոմատիկ հատվածում, և հակառակը: Օրինակ` 
 Ստոծանու գրգռումը սուր պանկրեատիտի, փայծաղի պատռվածքի, 

խոլեցիստիտի, լյարդի աբսցեսի դեպքում կարող է ընկալվել որպես 
պարանոցի ստորին հատվածի և ուսերի շրջաններից ծագող ցավ, 
քանի որ  ստոծանու և բազկի ցավային ուղիները  զուգամիտվում են 
սպինոթալամիկ ուղիներում C4 սեգմենտում: 

 Սոմատիկ հատվածներից ծագող ցավը, օրինակ` աջ պլևրայի 
մակերեսի գրգռումը պլևրոպնևմոնիայի դեպքում, կարող է ընկալվել 
որովայնի ստորին հատվածում, քանի որ նշված 2 շրջանների 
ցավային աֆերենտները զուգամիտվում են T10-11 սեգմենտներում: 
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2. Ինչպե՞ս տարբերակել որովայնացավի ֆունկցիոնալ և օրգանական ձևերը 

Քրոնիկ կամ կրկնվող որովայնացավը (ԿՈՑ) հանդիպում է 4-16 տ. երեխաների 10 - 15%-ի  շրջանում: ԿՈՑ-ն ախտորոշում չէ, այլ` 

նկարագրական տերմին:  

Մեծ մասամբ ԿՈՑ-ը ֆունկցիոնալ է: Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ օրգանական ախտահարում հանդիպում է ԿՈՑ-ով 

երեխաների ոչ ավելի, քան 5%-ի շրջանում: 

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ  ԾԱԳՄԱՆ  ՈՐՈՎԱՅՆԱՑԱՎԻ «ՎԿԱՆԵՐ» ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ  ԾԱԳՄԱՆ ՈՐՈՎԱՅՆԱՑԱՎԻ «ՎԿԱՆԵՐ» 

 

 Տարիքը` մինչև 4 տ. 

 Հստակ տեղակայման որովայնացավ 

 Գիշերային ցավեր, քնից արթնացումներ և ջրիկ կղանք 

գիշերները  

 Հեմ-դրական կղանք 

 Քաշի կորուստ 

 Ֆիզիկական հետազոտությամբ` թմբկափայտի 

մատներ, հարհետանցքային մաշկային 

հավելվածքներ, շոշափվող գոյացություն որովայնում 

 Լաբորատոր հետազոտությամբ` հիպոալբումինեմիա, 

բարձր ԷՆԱ և CRP, անեմիա, ամիլազի և լիպազի 

բարձր մակարդակներ, անոմալ լյարդային և 

երիկամային ֆունկցիոնալ թեստեր … 

 

 Բնորոշվում է հարպորտային տեղակայման ցավերի դրվագներով, որոնք 

կապված չեն սննդի ընդունման հետ, տևում են մի քանի ժամից մինչև մի 

քանի օր: Անսիմպտոմ միջնոպայական շրջանները կարող են տևել մի քանի 

օրից մինչև մի քանի ամիս: Ցավը  կարող է լինել բավականին ինտենսիվ` 

նպաստելով դպրոցում բացակայություններին: 

 Անամնեզում` մերձավոր հարազատի գրգռված աղիքի համախտանիշ կամ 

նրա ախտանշաններ, օր. անոմալ կղման հաճախություն և/կամ 

կոնսիստենցիա (փորլուծ կամ փորկապություն), ճիգեր, աղիների ոչ լրիվ 

դատարկման զգացողություն դեֆեկացիաներից հետո, ցավի մեղմացում 

դեֆեկացիաներից հետո … 

 Հաճախակի ուղեկցող սիմպտոմներ են գլխացավը, գլխապտույտը, 

թուլությունը: 

 Թեև շատ երեխաներ դիմելիս նշում են ցավեր, սակայն նրանց վարքագիծը, 

հույզը և ակտիվությունը հաճախ չի համապատասխանում ներկայացրած 

դիսկոմֆորտի աստիճանին: 

 

3. Որո՞նք են երեխաների կրկնվող որովայնացավերի հիմնական օրգանական պատճառները 

Պատճառ Կլինիկական վկաներ 

Սննդային ալերգիա (օր. կովի կաթի 

սպիտակուցի հանդեպ) 

Փսխում, փորլուծ, արյուն կղանքում, անբավարար փարթամություն, էկզեմա, ռինիտ, ալերգիայի ընտանեկան 

անամնեզ 

Լակտազի անբավարարություն Կծկանքանման ցավեր և/կամ գերփքվածություն` կապված սննդի ընդունումների, կաթնամթերք պարունակող 

սննդատեսակների օգտագործման հետ Լամբլիոզ 

Պեպտիկ ծագման ցավեր Վաղորդյան ցավեր, գիշերային արթնացումներ ցավերից, վաղ հագեցում, սրտխառնոց, գղտոց 

Միզասեռական խնդիրներ Գոտկային ցավ, դիզուրիա, արգանդի պարանոցի ցավոտ շարժունակություն և այլն 

Պարբերական հիվանդություն Տենդի և սերոզիտի կրկնվող դրվագներ. փորացավ, կրծքի ցավ, հոդացավ, մկանային ցավ 

Աղիքի բորբոքային հիվանդություն Տենդ, քաշի կորուստ, անբավարար աճ, հոդացավ, մաշկացան, արյուն կղանքում 
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4. Ո՞ր ֆունկցիոնալ աղեստամոքսային խանգարումներն են դրսևորվում կրկնվող որովայնացավերով 

 

Որովայնացավով ընթացող ֆունկցիոնալ աղեստամոքսային խանգարումների ախտորոշման Հռոմ III չափանիշները 

Ցավի առանձնահատկությունները Այլ ախտորոշիչ չափանիշներ* 

Ֆունկցիոնալ դիսպեպսիա 

Վերորովայնային շրջանի մշտական կամ կրկնվող ցավ 

 

Չի մեղմանում դեֆեկացիայից հետո, չկա կղման հաճախության և/կամ 

կղանքի ձևի (տեսքի) փոփոխություն 

Գրգռված աղիքի համախտանիշ 

Որովայնային դիսկոմֆորտ կամ ցավ  

+ հետևյալ չափանիշներից առնվազն 2-ը, որոնք գրավում 

են ժամանակի առնվազն 25%-ը 

 

Ա. Մեղմացում դեֆեկացիայից հետո 

Բ. Սկիզբը կապված է կղման հաճախության փոփոխության հետ 

Գ. Սկիզբը կապված է կղանքի ձևի (տեսքի) փոփոխության հետ 

Որովայնային միգրեն 

1. Ինտենսիվ սուր հարպորտային ցավի նոպայաձև 

դրվագներ, որոնք տևում են 1 ժամ և ավելի 

2. Սովորական առողջության միջնոպայական շրջաններ, 

որոնք տևում են մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս 

3. Ցավը խոչընդոտում է բնականոն գործունեությանը 

 

 

Ցավն ուղեկցվում է հետևյալ չափանիշներից առնվազն 2-ի հետ. անոռեքսիա, 

սրտխառնոց, փսխում, գլխացավ, ֆոտոֆոբիա, գունատություն 

Ֆունկցիոնալ որովայնացավ 

Էպիզոդային կամ շարունակական որովայնացավ 

 

 

Անբավարար չափանիշներ այլ աղեստամոքսային ֆունկցիոնալ 

խանգարումների ախտորոշման համար 

Ֆունկցիոնալ որովայնացավի համախտանիշ 

Ֆունկցիոնալ որովայնացավի չափանիշներ, որոնք 

գրավում են ժամանակի առնվազն 25%-ը 

 

 

1. Առօրյա գործունեության որոշ կորուստ 

2. Լրացուցիչ սոմատիկ սիմպտոմներ, օր. գլխացավ, ցավեր վերջույթներում, 

անքնություն 

* Թվարկած բոլոր համախտանիշների դեպքում կիրառել հետևյալ չափանիշը. չկան բորբոքային, անատոմիական, մետաբոլիկ կամ 

նեոպլաստիկ պրոցեսը փաստող տվյալներ: Ախտորոշման համար գանգատների վաղեմությունը պետք է կազմի առնվազն 2 ամիս` շաբաթը մեկ 

անգամից ոչ պակաս հաճախությամբ: Բացառություն է որովայնային միգրենը, որի դեպքում գանգատների վաղեմությունը պետք է կազմի 

առնվազն 12 ամիս` 2 անգամից ոչ պակաս հաճախությամբ: 
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ՓՈՐԿԱՊՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ԱՆԿՂԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  (ԷՆԿՈՊՐԵԶ) 

Կղման միջին հաճախությունը կյանքի առաջին շաբաթում  օրական 3-4 անգամ է, որը հետագայում նվազում է և 1 տարեկանում դառնում 

օրական 1-2 անգամ: 4 տ-ից հետո և մեծ հասակում կղման նորմալ հաճախությունը կարող է տատանվել օրական 3 անգամից մինչև շաբաթը 3 

անգամ: 

Փորկապությունը սահմանվում է որպես հազվակի դեֆեկացիաներ, որոնք ուղեկցվում են պինդ կղանքային զանգվածի դժվար, ցավոտ և 

ձգձգվող կղարձակմամբ:  Քրոնիկ փորկապությամբ երեխաների մեծ մասը  չունի հստակ որոշելի հիվանդություն և այդպիսի վիճակը  

պիտակավորվում է որպես ֆունկցիոնալ կամ իդիոպաթիկ փորկապություն: 

Աղյուսակ. Փորկապության պատճառները 

Իդիոպաթիկ Աղեստամոքսային Ոչ աղեստամոքսային 

Ամենահաճախ հանդիպողն է, որի 

ախտածագման մեջ դեր ունեն` 

• սննդաթելերից աղքատ սննդակարգը 

• անշարժ կենսակերպը 

• աղիքի թույլ մոտորիկան (55%-ն ունի 

դրական ընտանեկան անամնեզ) 

• Մեկոնիումային խցան (հաճախ` անհասների 

շրջանում) 

• Hirschsprung-ի հիվանդություն 

• Հետանցքի շրջանի ախտահարումներ (ինֆեկցիա, 

ստենոզ, ճաք, հիպերտոնիկ սեղման) 

• Մասնակի աղիքային անանցանելիություն 

• Ցելիակիա 

• Մետաբոլիկ խանգարումներ (օր. հիպոթիրեոզ, 

հիպերկալցիեմիա, հիպոկալիեմիա) 

• Նյարդաբանական հիվանդություն, օր. ողնուղեղի 

ախտահարում 

• Քրոնիկ ջրազրկում, օր. շաքարային դիաբետի ժ-կ 

• Դեղեր, օր. օպիատներ, խոլինոլիտիկներ 

• Սեռական բռնություն 

 

Փորկապության դեպքում կղանքը դառնում է 

պինդ գնդիկանման կամ տորպեդանման, որը 

հաճախ դժվարությամբ է կղարձակվում` 

պատճառելով ցավ և արյունահոսություն ուղիղ 

աղիքից: Այսպիսի կրկնվող ցավոտ փորձերը 

կարող են վախեցնել երեխային` նպաստելով 

կղապահման վարքագծի ձևավորմանը և 

փորկապության պահպանմանը: 

Կղապահման դիրքավորումների ընթացքում 

փոքր երեխան տրամախաչում է ոտքերը և 

ճչում: 

 

 

Նկ. Փորկապության արատավոր օղակը 

Ֆունկցիոնալ փորկապության Հռոմ III 

չափանիշները* 
 

1) Կղարձակումը` շաբաթը ≤ 2 անգամ 

2) Անկղապահություն (ներքնազգեստի 

ֆեկալ գունակավորում) 

3) Կղապահման դիրքավորման դրվագներ 

4) Ցավոտ դեֆեկացիա 

5) Խոշոր տրամաչափի կղանք, որը երբեմն 

խցանում է զուգարանակոնքը 

6) Շոշափվող կղանքային զանգված ուղիղ 

աղիքում 

*  Մինչև 4 տ. երեխաների համար բավարար է 
2 չափանիշ առնվազն 1 ամսվա ընթացքում 

4 տ-ից մեծ երեխաների համար բավարար է 
2 չափանիշ առնվազն 2 ամսվա ընթացքում 
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Նկ. Կղապահման 

դիրքավորում 

Փոքր երեխաները կարող են ձեռք բերել 

կղապահման վարքագիծ (դեֆեկացիաները 

հետաձգելու սովորույթ) առանց նախորդող 

փորկապության (որոշ երեխաներ հետաձգում են 

դեֆեկացիան մինչև 2-3 շաբաթ)` կռանալով ցած և 

կանխելով աղիների դատարկումը: 

Բոլոր դեպքերում կղապահումը հանգեցնում է 

ուղիղ աղիքում կուտակվող կղանքի խիստ 

պնդեցմանը, իսկ նրա շուրջը գտնվող հեղուկ 

կղանքը կարող է արտահոսել և առաջացնել 

ներքնազգեստի ֆեկալ գունակավորում (գերլցման 

անկղապահություն)` թողնելով փորլուծության 

տպավորություն: 

 

Նկ.  Ուղիղ աղիքի կղանքային 

զանգվածը լայնացնում և բացում է 

հետացքի սեղմանը` հանգեցնելով 

անկղապահությանը. նրա շուրջը 

գտնվող հեղուկ կղանքն 

արտահոսում է հետանցքից դուրս 

 Կարևոր է տարբերակել ֆունկցիոնալ փորկապությունը ավելի հազվադեպ հանդիպող օրգանական պատճառներից, ներառյալ  

Hirschsprung−ի հիվանդությունը: Փորկապության օրգանական պատճառն առավել հավանական է հետևյալ դեպքերում. մեկոնիումի 

արտազատման ուշացում նորածնի կյանքի 24 ժամից ավելի, սկիզբը կրծքի հասակում, աճի հապաղում կամ անոմալ ֆիզիկական նշաններ: 

Hirschsprung-ի հիվանդություն ենթադրվում է, եթե երեխան ունի փոքր տրամաչափի բարակավուն փափուկ կղանք, փափուկ կղանքի 
պայթյունանման դրվագներ, որոնք հաջորդվում են կղման բացակայության  և որովայնի գերփքվածության շրջաններով, մեկոնիումի 
ուշացած արտազատման անամնեզ: Ախտորոշման հաջորդ քայլը ռեկտալ բիոպսիան է: 

 Կրծքի հասակում կարևոր է փորկապությունը տարբերակել նաև մանկան  դիսխեզիայից, որի դեպքում երեխան (<6 ամս.) առնվազն 10 րոպե 

ճչում և ճիգեր է ունենում մինչ կղարձակումը: Սա պայմանավորված է նրանով, որ երեխան դեռ ունակ չէ կոորդինացնել ներորովայնային 

ճնշման մեծացումը կոնքահատակի թուլացման հետ: Ի տարբերություն փորկապության, այս դեպքում կղանքը փափուկ է: 

Փորկապության բարդությունները 

 Գերլցման անկղապահություն - սա պետք է տարբերակել անկղապահության այն դեպքերից, որոնք առաջանում են նյարդաբանական 

հիվանդությունների, վարքագծային խանգարումների, ինչպես նաև սեռական բռնության հետևանքով 

 Հետանցքի ճաք և արյունահոսություն 

 Միզուղիների վարակ – հանդիպում է քրոնիկ փորկապությամբ երեխաների 5- 10%-ի շրջանում, ինչը հավանաբար պայմանավորված է 

միզուկի մասնակի օբստրուկցիայով և վերընթաց վարակով 

 Քրոնիկ անոռեքսիա և անբավարար փարթամություն 

 Ազդեցություն հոգեսոցիալական գործունեության վրա (թույլ ինքնագնահատական, դպրոցում վատ առաջադիմություն, ընտանեկան 

ստրես և կոնֆլիկտներ) 
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ՓՍԽՈՒՄՆԵՐ 

Սահմանումներ 

 Փսխում - ստամոքսի պարունակության ուժգին արտանետում բերանից 

 Ռեգուրգիտացիա - ստամոքսի պարունակության պասիվ արտանետում բերանից (հայտնի է նաև որպես մանկան ստամոքս-որկորային 

ռեֆլյուքս [գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս` ԳԷՌ], անգլերեն` spitting, posseting, ռուսերեն` срыгивание) 

Թեև փսխման և ռեգուրգիտացիայի վերջնական արդյունքը նույնն է, նրանք ունեն միանգամայն տարբեր մեխանիզմ: Փսխումը սովորաբար 

նախորդվում է սրտխառնոցով և պայմանավորված է որձկման ռեֆլեկտոր ակտով` որովայնի մամուլի մկանների մասնակցությամբ: Իսկ 

ռեգուրգիտացիան պասիվ է` առանց որձկման ռեֆլեկտոր ակտի և  սրտխառնոցի: 

Ֆիզիոլոգիական ԳԷՌ-ը հաճախ է հանդիպում առողջ մանուկների շրջանում: Այն սկսվում է 1-2 ամսականում, հետևող մի քանի ամիսների 

ընթացքում դառնում ավելի արտահայտված, անցնում է ինքնուրույն 12-18 ամսականում: Փսխանքը ստամոքսի պարունակությունն է առանց 

լեղու և արյան: ԳԷՌ-ը չի առաջացնում երեխայի չափից շատ ճիչ, սննդից հրաժարում, քաշի վատ ավելացում կամ ապնոե: Թվարկած 

դրսևորումների առկայության դեպքում  պետք է փնտրել այլ պատճառներ: 

 

Փսխման ամենահաճախակի պատճառները Փսխման ոչ հաճախակի, բայց կարևոր պատճառներ 
 

 Գաստրոէնտերիտ (վիրուսային, բակտերիալ, պարազիտար) 

 Այլ տեղակայման ինֆեկցիաներ* (օր. պիելոնեֆրիտ, 

սեպսիս, ստրեպտոկոկային տոնզիլիտ,  otitis media)  

 Թթվապեպտիկ հիվանդություններ (օր. ԳԷՌՀ, Helicobacter 

pylori գաստրիտ) 

 Ալերգիկ հիվանդություններ (օր. գերզգայնություն կովի կաթի 

սպիտակուցի հանդեպ, էոզինոֆիլ էզոֆագիտ) 

 Ցիկլիկ փսխման համախտանիշ – փսխման ծանր, դիսկրետ 

դրվագներ` գունատությամբ, լեթարգիայով +/– 

որովայնացավ: Միջնոպայական շրջանում երեխան լավ է: 

Հաճախ առկա է միգրենի կամ փսխման ընտանեկան 

անամնեզ 

* Փոքր երեխաների սովորական տենդը կարող է ընթանալ 
փսխմամբ: 

 

o Բարակ աղիքի օբստրուկցիա անատոմիական անոմալիաների, 

ինվագինացիայի, հետվիրահատական կպումների հետևանքով 

 

o Հետին գանգափոսի ուռուցք – առաջացնում է փսխումներ 

ներգանգային ճնշման բարձրացմամբ կամ առանց նրա 

 

o Քայքայիչ նյութերի ընդունում –  հաճախ, բայց ոչ միշտ առկա են 

բերանի այրվածքներ կամ էռոզիաներ, բնորոշ է դիսֆագիա, սննդից 

հրաժարում, թքահոսություն 

 

o Կերակրափողի օտար մարմին – կարող է դրսևորվել այնպես, ինչպես 

քայքայիչ նյութի ընդունման դեպքում, սակայն առանց ակնհայտ 

այրվածքների և էռոզիաների:  Խիստ վտանգավոր է սկավառակաձև 

մարտկոցի առկայությունը կերակրափողում: 
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 Հետևել  վտանգի նշաններին. 

• համառ փսխումներ և տենդ (ավելի քան 24 ժամ) առանց փորլուծության – կարող է լինել բակտերիալ մենինգիտի նշան 

• լեղային փսխում – ժխտել աղիքային անանցանելիությունը 

• արյունային փսխում (էջ 38) 

 

 Փսխման կարևոր պատճառները` կախված տարիքից 

Նորածին և կրծքի հասակ Ավագ հասակի երեխաներ 

 Լեղային փսխում. աղիքի մալռոտացիա +/- ոլորում 

 Մեկոնիումային իլեուս (հաճախ պայմանավորված 

է մուկովիսցիդոզով) 

 Hirschsprung-ի հիվանդություն 

 Պիլորիկ ստենոզ 

 Լեղային փսխում 

 Կրած որովայնային վիրահատություն (ներորովայնային կպումներ և աղիքի օբստրուկցիա) 

 Աղիքի այլ ձեռքբերովի օբստրուկցիաներ (օր. ինվագինացիա) 

 Ոչ լեղային փսխումներ (օր. գաստրոէնտերիտ, պանկրեատիտ, խոցային հիվանդություն, 

խոլելիթիազ և այլն) 

 

ՓՍԽՈՂ  ԵՐԵԽԱՅԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ 

Արյունային  Լեղային  Ոչ արյունային, ոչ լեղային  

↓  ↓                Նորածին կամ կրծքահասակ         Ավագ հասակի երեխա կամ դեռահաս 

Աղեստամոքսային 

արյունահոսություն 
 

Ժխտել 

օբստրուկցիան 

 
   

 

    
Սեպսիսի, մենինգիտի, 

պիելոնեֆրիտի տվյալներ 
   

Լեթարգիա կամ փոփոխված 

մենտալ ստատուս 
 

   Ոչ Այո              Ոչ              Այո 

   
Օբստրուկցիայի 

տվյալներ 

Բուժել 

հակաբիոտիկներով 
 

Փորլուծ կամ 

տենդ 
 

 

 

                  Ոչ Այո  Ոչ 
Այո 

Մետաբոլիկ, էնդոկրին, 

նյարդաբանական 

պատճառներ 

  
Մետաբոլիկ, էնդոկրին, 

նյարդաբանական պատճառներ 
 

Վիրաբուժական 

միջամտություն 

Պեպտիկ հիվանդություն,  

տոքսիններ, դեղեր, 

անատոմիական պատճառներ 

Ինֆեկցիոն 

պատճառներ  
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ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (DIARRHEA)

Նորմայում փոքր երեխաների շուրջօրյա կղարձակումը կազմում է մոտավորապես  5 մլ/կգ/օր: Կղարձակման ծավալը  մեծանում է 

մինչև 200 գ/օր ավագ հասակում: 

Փորլուծությունը առավել ճշգրիտ սահմանվում է որպես հեղուկների և էլեկտրոլիտների հավելյալ կորուստ կղանքով. կղանքի 

օրական ծավալն ավելանում է >10 մլ/կգ/օր մանուկների համար և  >200 գ/օր ավագ հասակի երեխաների ու մեծահասակների 

համար: Սուր փորլուծը հանկարծակի սկսվող ջրային կղարձակումն է, որը տևում է մինչև 14 օր: Երբ դրվագը տևում է 14 օրից 

ավելի, այն կոչվում է քրոնիկ փորլուծ: 

Քրոնիկ փորլուծով երեխայի ախտորոշիչ մոտեցումն ընդհանուր առմամբ ներառում է առաջնային մեխանիզմի պարզաբանումը 

(մալաբսորբտիվ, սեկրետոր, օսմոտիկ, բորբոքային, դիսմոտոր) և ուրույն պատճառի հայտնաբերումը: 

 Քրոնիկ փորլուծության կարևոր պատճառները` կախված տարիքից 

Կրծքահասակ երեխա Ավագ հասակի երեխա Դեռահաս 

• Լակտազի հետինֆեկցիոն դեֆիցիտ 

• Ինտոլերանտություն կաթի/ սոյայի հանդեպ 

• Մանկան քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ փորլուծ 

  (toddler diarrhea)* 

• Մուկովիսցիդոզ 

• Ցելիակիա (զարգանում է գլուտեն պարունակող 

սննդի ներմուծումից հետո) 

• Լակտազի հետինֆեկցիոն դեֆիցիտ 

• Գրգռված աղիքի համախտանիշ 

• Ցելիակիա 

• Ինտոլերանտություն լակտոզի հանդեպ 

• Լամբլիոզ 
• Աղիքի բորբոքային հիվանդություն 

• Գրգռված աղիքի համախտանիշ 

• Աղիքի բորբոքային հիվանդություն 

• Ինտոլերանտություն լակտոզի հանդեպ 

• Լամբլիոզ 
• Լուծողականների չարաշահում 

 

 
* Մանկան քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ փորլուծ 

Կոչվում է նաև նորաքայլ երեխայի փորլուծ  (toddler diarrhea), որը 

պայմանավորված է արագընթաց ստամոքս-աղիքային (gastrocolic) ռեֆլեքսով:  

Բնորոշ է մրգահյութերի շատ օգտագործումը և սննդամասնիկների 

առկայությունը կղանքում: Երեխայի ախորժակը լավ է, աճում և զարգանում է 

նորմալ: Այս համախտանիշը սովորաբար սկսվում է 6-24 ամսականում և 

անցնում է ինքնուրույն 2-4 տարեկանում: 
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ՎԵՐԻՆ  ԵՎ  ՍՏՈՐԻՆ  ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ  ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2-ամյա տղան ներկայացել է անցավ ռեկտալ արյունահոսության 1 շաբաթյա անամնեզով: Ֆիզիկական և ռեկտալ 

հետազոտության տվյալները նորմալ են: Որովայնը փափուկ է, անցավ: 

 
 

 Վերին աղեստամոքսային արյունահոսություն առաջանում է  

Treitz-ի կապանից (duodenojejunal junction) պրոքսիմալ գտնվող 

հատվածներից և ունի հետևյալ դրսևորումները. 
  hematemesis (թարմ արյան փսխում, որը ենթադրում է արագ 

արյունահոսող ախտահարում) 
  սուրճի նստվածքի տեսքով փսխում (ստամոքսի թթվով մակարդված 

արյան փսխում) 
  melena (սև ձյութանման կղանք, որն առաջանում է աղիքային 

ֆլորայի ազդեցությամբ հեմի օքսիդացումից) 
 hematochezia (թարմ արյուն կղանքում, առաջանում է արյան արագ 

տրանզիտի հետևանքով մարսողական ուղու վերին հատվածներից 
դեպի ցած) 
 

 Ստորին աղեստամոքսային արյունահոսություն առաջանում է 

Treitz-ի կապանից դիստալ գտնվող հատվածներից, դրսևորվում է 

հեմատոխեզիայով և մելենայով: Թարմ արյունն այլ տեսակետից 

անփոփոխ կղանքի վրա ենթադրում է արյունահոսության ռեկտալ 

ծագում, իսկ ամբողջ կղանքի հետ խառնված արյունը` հաստ 

աղիքային ծագում: 
 

 Թաքնված աղեստամոքսային արյունահոսությունը  կարող է 

դրսևորվել գունատությամբ, հոգնածությամբ, երկաթդեֆիցիտային 

անեմիայով: 
 

 Ցավերով ընթացող արյունահոսություն հանդիպում է ինֆեկցիոն 

կոլիտի, աղիքի բորբոքային հիվանդության, աղիքի մալռոտացիայի 

և ոլորման, ինվագինացիայի, հետանցքի ճաքի դեպքում: 
 

 Անցավ արյունահոսություն հանդիպում է Meckel-ի դիվերտիկուլի, 

ինտեստինալ դուպլիկացիայի, լիմֆոնոդուլյար հիպերպլազիայի 

դեպքում: 

 

Աղյուսակ. Արյունահոսության հավանական օջախը 
 

Կլինիկական 

ցուցիչ 

Վերին 

աղեստամոքսային 

արյունահոսություն 

Ստորին 

աղեստամոքսային 

արյունահոսություն 

Hematemesis Գրեթե հաստատ է Հազվադեպ է 

Melena Բնորոշ է Հնարավոր է 

Hematochezia Հնարավոր է Բնորոշ է 

Արյունով 

շերտավորված 

կղանք 

Հազվադեպ է Գրեթե հաստատ է 

Թաքնված 

արյուն 

կղանքում 

Հնարավոր է Հնարավոր է 
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 Հետազոտման լրացուցիչ մեթոդներ 

Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունները կատարվում են ենթադրյալ ախտորոշման ծավալին համապատասխան: 

ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ  ԹԵՍՏԵՐ 

Արյան ընդհանուր անալիզը թույլ է տալիս գնահատել բորբոքումը (լեյկոցիտոզ, թրոմբոցիտոզ, բարձր ԷՆԱ), սնուցումը և արյունահոսությունը 

(հեմոգլոբինի, էրիթրոցիտների, ռետիկուլոցիտների քանակ), ինֆեկցիայի առկայությունը (լեյկոցիտների քանակ և լեյկոֆորմուլա, տոքսիկ 

հատիկավորում): 

Շիճուկի էլեկտրոլիտները, միզանյութը և կրեատինինը օգնում են գնահատել հիդրացիոն ստատուսը: 

Լյարդային դիսֆունկցիայի թեստերը ներառում են ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինը, հեպատոցելյուլար վնասման մարկերները (ALT, AST), 

լեղածորանի վնասման մարկերները (γ-գլուտամիլ տրանսֆերազ, հիմնային ֆոսֆատազ): Լյարդի սինթետիկ ֆունկցիան կարելի է գնահատել 

մակարդման գործոնների մակարդակով, պրոթրոմբինային ժամանակով և ալբումինի մակարդակով: 

Պանկրեատիկ էնզիմային թեստերով (ամիլազ, լիպազ) գնահատում են ենթաստամոքսային գեղձի վնասումը և բորբոքումը: 

ՏԵՍԱՊԱՏԿԵՐԱՅԻՆ  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Ռենտգենոգրաֆիա Անհրաժեշտ է խորհրդակցել ռենտգենաբանի հետ` քննարկելու համապատասխան հետազոտության տեսակը, 

տեխնիկան ընտրելու և հիվանդին նախապատրաստելու նպատակով:  

Էնդոսկոպիա 

 

Վիդեո էնդոսկոպներ կարելի է կիրառել նույնիսկ շատ փոքր երեխաների համար: Անլար պարկուճային էնդոսկոպիան 

(wireless capsule endoscopy) թույլ է տալիս տեսնել ախտահարումներ, որոնք հասանելի չեն սովորական 

էնդոսկոպիայով: Անհրաժեշտ է խորհրդակցել մանկական գաստրոէնտերոլոգի հետ բուժմանը չպատասխանող 

կերակրափողի և ստամոքսի կասկածվող բորբոքման հետագա գնահատման, էոզինոֆիլ էզոֆագիտի և ցելիակիայի 

ախտորոշման հաստատման, աղեստամոքսային արյունահոսության գնահատման, կասկածվող աղիքի բորբոքային 

հիվանդության գնահատման և պոլիպային ախտահարումների սկրինինգի նպատակով: Բացի այդ, հմուտ 

էնդոսկոպիստը կարող է հեռացնել կերակրափողի կամ ստամոքսի օտար մարմինը, տեղադրել զոնդ: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Goldbloom RB. Pediatric clinical skills, 4th edition - Elsevier Health Sciences; 2011. 
2. Ellen M. Chiocca - Advanced Pediatric Assessment, 2nd edition - Springer Publishing Company, LLC (2015). 
3. Guandalini, Stefano, Anil Dhawan, and David Branski. Textbook of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Springer International Publishing, 2016. 
4. Garg, Shalabh, and Sunil Sinha. "Gastroenterology and Nutrition: Neonatology Questions and Controversies." Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. Vol. 20. No. 3. Elsevier, 2015. 
5. Alastair J.J. Wood. Developmental Pharmacology — Drug Disposition, Action, and Therapy in Infants and Children.  N Engl J Med 2003;349:1157-67. 
6. Funk RS, Brown JT, Abdel-Rahman SM. Pediatric pharmacokinetics: human development and drug disposition. Pediatr Clin North Am. 2012;59(5):1001–16. 
7. Wagner, Carol L., Sarah N. Taylor, and Donna Johnson. "Host factors in amniotic fluid and breast milk that contribute to gut maturation." Clinical reviews in allergy & immunology 34.2 (2008): 191-204. 
8. Walthall, Karen, et al. "Postnatal development of the gastrointestinal system: a species comparison." Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology 74.2 (2005): 132-156. 
9. Delaney, A. L., & Arvedson, J. C. (2008). Development of swallowing and feeding: prenatal through first year of life. Developmental disabilities research reviews, 14(2), 105-117. 
10. Lefton-Greif MA, Arvedson JC. Pediatric feeding and swallowing disorders: state of health, population trends, and application of the international classification of functioning, disability, and health. Semin Speech Lang.2007;28(3):161-165. 
11. Sekirov, I., Russell, S. L., Antunes, L. C. M., & Finlay, B. B. (2010). Gut microbiota in health and disease. Physiological reviews, 90(3), 859-904. 
12. Faure, Christophe, Carlo Di Lorenzo, and Nikhil Thapar, eds. Pediatric Neurogastroenterology: Gastrointestinal Motility and Functional Disorders in Children. Springer Science & Business Media, 2012. 


