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9.8. Քունքստործնոտային հոդի արթրիտների բուժումը 
9.9. Քունքստործնոտային հոդի արթրոզի բուժումը 
9.10. Քունքստործնոտային հոդի ցավային դիսֆունկցիայի համախտանիշի բուժումը 
9.11. Քունքստործնոտային հոդի անկիլոզի բուժումը 
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ԳԼՈՒԽ X ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ  
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Յու. Մ. Պողոսյան, բ.գ.դ, պրոֆեսոր Ա. Յու. Պողոսյան
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10.1. Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքաբանության ընդհանուր սկզբունքները և 
դրույթները  
10.2. Ընդհանուր ռիսկի գործոնները, որոնք կարող են ազդել վիրահատության ընթացքի 
վրա 
10.3. Ընդհանուր բավարար արդյունքը վնասվածքները բուժելուց հետո 
10.4. Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ 
10.5. Քերծվածքներ  
10.6. Ատամների վնասվածքներ 
10.7. Ատամի հոդախախտ 
10.8. Ատամի կոտրվածք 
10.9. Ալվեոլյար ելունի կոտրվածքներ  
10.10. Ստորին ծնոտի կոտրվածքներ 
10.11. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների կլինիկական նշանները 
10.12. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների բուժումը /մարմին, կզակ, անկյուն, ճյուղ/ 
10.13. Վերին ծնոտի կոտրվածքներ 
10.14. Այտոսկրի և այտային աղեղի կոտրվածքներ 
10.15. Քթոսկրերի կոտրվածքներ 
10.16. Դեմքի և ծնոտների հետվնասվածքային բարդություններ  
10.17. Այլ բարդություններ  
10.18. Դիմածնոտային շրջանի այրվածքներ  
10.19. Էլեկտրոայրվածքներ 
10.20. Ցրտահարություններ 
10.21. Դիմածնոտային շրջանի համակցված վնասվածքներ 
10.22 Դիմածնոտային շրջանի օստեոնեկրոզներ 
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ԳԼՈՒԽ XI ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Վ. Հակոբյան, Ա.Ա. Սեյրանյան 

361 

11.1. Եռվորյակ նյարդի նևրալգիա 
11.2. Լեզվաըմպանային նյարդի նևրալգիա 
11.3. Լեզվային նյարդի նևրալգիա 
11.4. Վերին ըմպանային նյարդի նևրալգիա 
11.5. Աուրիկուլոտեմպորալ համախտանիշ  
11.6. Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիա 
11.7. Միմիկայի մկանների պարալիչ 
11.8. Հեմիատրոֆիա 

361 
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ԳԼՈՒԽ XII. ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ, ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ 
ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ ԵՎ 
ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Յու.Մ. Պողոսյան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յու. Պողոսյան, 
բ.գ.թ., դոցենտ Ս.Ս. Բուռնազյան 

370 

12.1.Դեմքի մաշկի, շրթունքների կարմիր երիզի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 
նախաքաղցկեղային հիվանդություններ 
12.2. Բոուենի հիվանդություն 
12.3. Շրթունքի կարմիր երիզի գորտնուկավոր նախաքաղցկեղ 
12.4. Մանգանոտիի արտաքերված նախաքաղցկեղային շրթնաբորբ 
12.5. Շրթունքի կարմիր երիզի սահմանափակ նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզ 
12.6. Նախաքաղցկեղային մելանոզ, Հետչինսոնի մելանոտիկ բծեր  
12.7. Պիգմենտային քսերոդերմիա 
12.8. Լեյկոպլակիա  
12.9. Կերատոականթոմա 
12.10. Կարմիր տափակ որքին (էրոզիվ – խոցային և հիպերկերատիկ ձևեր) 
12.11. Ակտինիկ կերատոզ (արևային, ծերունական կերատոզ) 
12.12. Ռադիացիոն դերմատոզ 
12.13. Նախաքաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելումը 
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12.14.Դեմքի հյուսվածքների, դիմային գանգոսկրերի, բերանի խոռոչի և նրա օրգանների 
բարորակ նորագոյացությունների դասակարգումը 
12. 15. Տափակ բջջային պապիլոմա, պապիլոմատոզ 
12.16. Ծնոտների օդոնտոգեն ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 
12.17. Ամելոբլաստոմա  
12.18. Օդոնտոմա 
12.19. Միքսոմա (օդոնտոգեն ֆիբրոմիքսոմա) 
12.20. Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք 
12.21. Ցեմենտոբլաստոմա (իսկական ցեմենտոմա) 
12.22. Պլեոմորֆ ադենոմա 
12.23. Ցիստադենոմա (մոնոմորֆ ադենոմա) 
12.24. Վարթինի ուռուցք 
12.25. Թքագեղձերի բշտեր 
12.26. Բարորակ հարթբջջային կերատոականթիկ պապիլոմա 
12.27. Սեբորեային կերատոզ 
12.28. Ռինոֆիմա 
12.29. Պիգմենտային նևուս 
12.30. Ֆիբրոմա 
12.31. Ֆիբրոզ աճ 
12.32. Էպուլիս 
12.33. Ֆիբրոմատոզ 
12.34. Լիպոմա 
12.35. Լեյոմիոմա, ռաբդոմիոմա 
12.36. Արյունատար անոթների ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 
12.37. Լիմֆանգիոմա 
12.38. Նեյրոֆիբրոմա, նևրիլեմոմա 
12.39. Նեյրոֆիբրոմատոզ (Ռեկլինհաուզենի հիվանդություն) 
12.40. Օստեոմա 
12.41.Օստեոիդ օստեոմա 
12.42. Խոնդրոմա 
12.43.Հսկաբջջային ուռուցք (օստեոկլաստոմա, օստեոբլաստոկլաստոմա, հսկաբջջային 
գրանուլյոմա) 
12.44. Մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիա 
12.45. Պոլիօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիա 
12.46. Օլբրայթի համախտանիշ 
12. 47. Խերուվիզմ 
12. 48. Էոզինոֆիլ գրանուլեմա 
12.49. Հիպերպարաթիրեոիդիզմի դարչնագույն ուռուցք 
12.50. Դեֆորմացնող օստեիտ (Պեջետի հիվանդություն) 
12.51. Դերմոիդ բուշտ 
12.52. Հարականջային շրջանի բրանխիալ բշտեր և խուղակներ 
12.53. Պարանոցի բրանխիալ (կողմնային) բշտեր և խուղակներ 
12.54. Պարանոցի թիրեոգլոսալ (միջային) բշտեր և խուղակներ 
12.55. Էպիթելային (ոչ օդոնտոգեն) բշտեր 
12.56. Քթաքմային (կտրիչային) խողովակի բուշտ 
12.57. Գնդաձև վերին ծնոտային բուշտ 
12.58. Հարարմատային (ռադիկուլյար) բշտեր 
12.59. Ատամ պարունակող (ֆոլիկուլյար) բշտեր 
12.60. Ծկթման բշտեր 
12.61. Բշտերի բուժումը 
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ԳԼՈՒԽ XIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Վ. Հակոբյան, բ.գ.թ., դոցենտ Ա.Գ. Խաչատրյան 
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13.1. Հիմքաբջջային քաղցկեղ կամ բազալիոմա 
13.2. Չարորակ մելանոմա 
13.3. Շրթունքի քաղցկեղ 
13.4. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղ 
13.5. Լեզվի քաղցկեղ 
13.6. Ծնոտների չարորակ ուռուցքներ 
13.7. Թքագեղձի չարորակ ուռուցքներ 
13.8. ԴԾՇ չարորակ ուռուցքների բուժման մեթոդները 
13.9. Շրջակա մետաստազների բուժումը 
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Գլուխ XIV ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱ 
բ.գ.դ., պրոֆեսոր Գ.Վ. Հակոբյան 

472 

14.1. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող նյութերը 
14.2. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող ոսկրափոխարինիչ նյութերը  
14.3. Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիա 
14.4. Իմպլանտատների կառուցվածքը, տեսակները, դասակարգումը 
14.5. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործվող գործիքները 
14.6. Իմպլանտատի մակերեսային շերտը 
14.7. Իմպլանտատի կենսամեխանիկան 
14.8. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի անատոմիական նախադրյալները և 
տեսական հիմքերը 
14.9. Ծնոտոսկրերի կառուցվածքի մորֆոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 
14.10. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի մեթոդներն ու փուլերը  
14.11. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում հիվանդների հետազոտության 
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ԳԼՈՒԽ I. ՆԱԽԱԲԱՆ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ: 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՊԸ ՄՅՈՒՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիան ստոմատոլոգիայի առանձին կլինիկա-

կան առարկաներից մեկն է, որն ուսումնասիրում է ատամների, բերանի խոռոչի 

օրգանների, դեմքի ու պարանոցի, դիմային գանգի ոսկրերի վիրաբուժական 

հիվանդությունները և վնասվածքները, որոնք ենթակա են համալիր բուժման:  

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիան սերտորեն կապված է ստոմատոլո-

գիական մյուս առարկաների հետ, և կիրառվում են նույն ախտորոշիչ բուժիչ 

մեթոդների սկզբունքները: Դրանցից են թերապիան, օրթոպեդիան, մանկական 

հասակի ստոմատոլոգիան: Այդ կապը պայմանավորված է ատամների, բերանի 

խոռոչի օրգանների, դիմածնոտային շրջանների հյուսվածքների անատոմիա-

տեղագրական և ֆիզիոլոգիական միասնականությամբ ու դրանցում ընթացող 

ախտաբանական պրոցեսների նմանությամբ: Ստոմատոլոգիական հիվանդութ-

յունների համալիր բուժումը հաճախ բաղկացած է թերապևտիկ, վիրաբուժա-

կան, օրթոպեդիկ միջամտությունների հաջորդականությունից: 

Բացի դրանից վիրաբուժական ստոմատոլոգիան սերտորեն կապված է 

բժշկական այլ մասնագիտությունների` ընդհանուր թերապիայի, ընդհանուր 

վիրաբուժության, օտոլարինգոլոգիայի (ականջակոկորդաբանություն), ակնա-

բուժության, նյարդաբանության, ռենտգենաբանության և ռադիոլոգիայի հետ, 

որոնք մեծ հնարավորություններ են ստեղծում վիրաբուժական ստոմատո-

լոգիայի զարգացման և կատարելագործման համար: Վիրաբուժական ստոմա-

տոլոգիան հիմնվում է նաև բնական գիտությունների ձեռքբերումների վրա, 

ինչպիսիք են ֆիզիկան, քիմիան, ինչպես նաև տեղագրական անատոմիան, 

նորմալ և ախտաբանական ֆիզիոլոգիան, մանրէաբանությունը, ախտաբա-

նական անատոմիան, ֆարմակոլոգիան, օպերատիվ վիրաբուժությունը: 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական հիվանդությունները բաժանվում են 

մի շարք խմբերի` պայմանավորված դրանց առաջացման էթիոլոգիայով (պատ-

ճառագիտություն), ախտաբանությամբ, պաթոմորֆոլոգիայով, կլինիկական 

պատկերի և վիրաբուժական բուժման առանձնահատկություններով. 

1. Ատամների, ծնոտների, դեմքի և պարանոցի հյուսվածքների, բերանի խոռոչի 

օրգանների բորբոքային հիվանդություններ: Այս դասի հիվանդություններն 

են օդոնտոգեն (ատամնածին) բորբոքային պրոցեսները (սուր և քրոնիկական 

պերիօդոնտիտը (շուրջատամնաբորբ), ծնոտի սուր պերիօստիտը (շուրջ-

ոսկրաբորբ), ծնոտի օստեոմիելիտը (ոսկրածուծաբորբ), աբսցեսները 

(թարախակույտեր), ֆլեգմոնաները (թարախաբորբ), լիմֆադենիտները 
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(ավշագեղձաբորբ), ատամների դժվարացած ծկթումը, վերին ծնոտային ծոցի 

օդոնտոգեն (ատամնածին) բորբոքում, սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդութ-

յունները (ակտինոմիկոզ, տուբերկուլյոզ, սիֆիլիս), ոչ օդոնտոգեն (ոչ 

ատամնածին) բորբոքային պրոցեսները (ֆուրունկուլ (մկնոռ), կարբունկուլ, 

սիբիրյան խոց, նոմա), թքագեղձերի բորբոքային հիվանդությունները: Այս 

պրոցեսներն ամենահաճախ նկատվող հիվանդություններն են պոլիկլինիկա 

և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ստացիոնար դիմած հիվանդների 

շրջանում: 

2. Բերանի խոռոչի օրգանների, դեմքի, դիմային գանգի ոսկրերի հրազենային և 

ոչ հրազենային վնասվածքներ, ինչպես նաև համակցված, ջերմային, 

քիմիական և այլ վնասվածքներ: 

3. Դեմքի և ծնոտների նյարդերի, քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդություն-

ներ և ախտահարումներ: 

4. Դեմքի, ծնոտների և բերանի խոռոչի օրգանների նորագոյացություններ և 

ուռուցքանման հիվանդություններ, դրանց ժամանակակից ախտորոշման 

մեթոդները` համաձայն միջազգային դասակարգման: 

5. Դեմքի, ծնոտների բնածին և ձեռքբերովի դեֆեկտներ (արատներ), դեֆոր-

մացիաներ ու դրանց վիրաբուժական բուժման մեթոդները: 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում հաճախ անհրաժեշտ է լինում ցու-

ցաբերել անհետաձգելի բուժում (սուր բորբոքային և տրավմատիկ հիվանդութ-

յուններ, այդ թվում դրանց ուղեկցությամբ առաջացող շնչահեղձությունը, արյու-

նահոսությունը, շոկը և այլն): Գոյություն ունեն նաև պլանային վիրահատութ-

յուններ (քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ, քրոնիկական վնաս-

վածքներ, նորագոյացություններ և ուռուցքանման հիվանդություններ, դեմքի 

դեֆորմացիաներ և դեֆեկտներ, բնածին արատներ ու զարգացման անո-

մալիաներ): 

Բժիշկ-ստոմատոլոգը, անկախ իր մասնագիտական ուղղվածությունից, 

պետք է կարողանա առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել ուշագնացության, 

կոլապսի, շոկի, կոմայի, սրտային և թոքային անբավարարության, սրտամկանի 

ինֆարկտի, հիպերտոնիկ կրիզի, էպիլեպտիկ վիճակի, ալերգիկ ռեակցիաների, 

սուր վնասվածքի դեպքում: Անհրաժեշտ է, որ նման դեպքերի համար բժիշկ-

ստոմատոլոգը կարողանա կատարել տրախէոտոմիա (շնչափողահատում):  
 

1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 Ներկայումս վիրաբուժական ստոմատոլոգիական միջամտությունները 

կազմակերպվում են տարբեր տիպի բուժհաստատություններում: Պայմանա-

վորված այդ հաստատությունների տեխնիկական և մասնագիտական հագեց-

վածությամբ` ըստ բուժկանխարգելիչ միջոցառումների որակի վիրաբուժական 

ստոմատոլոգիական օգնությունը լինում է երեք աստիճանի՝ 
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 որակավորված, 

 մասնագիտացված, 

 նեղ մասնագիտացված: 

 Որակավորված վիրաբուժական ստոմատոլոգիական օգնությունը ցույց է 

տրվում այն բժշկական հաստատություններում, որտեղ կատարվում է ընդհա-

նուր ստոմատոլոգիական ընդունելություն (ստոմատոլոգիական կաբինետներ): 

 Մասնագիտացված օգնությունը ցուցաբերվում է պոլիկլինիկայում, 

որտեղ վիրաբույժ- ստոմատոլոգի աշխատասենյակ կա: 

 Նեղ մասնագիտացված վիրաբուժական օգնությունը ցուցաբերվում է 

ստոմատոլոգիական մեծ պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև այն կենտրոննե-

րում, որտեղ կա վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի բաժին: Այս տեսակի 

օգնություն ցուցաբերվում է նաև քաղաքային, շրջանային կամ հանրապետական 

կենտրոններում, որտեղ առկա է համապատասխան ստացիոնար բուժման 

համար նախատեսված բաժանմունք: 
 

1.1. Վիրաբույժ-ստոմատոլոգի աշխատասենյակը 
 

Աշխատասենյակում անհրաժեշտ է չորս տարածք. 

 Առաջին տարածքը նախատեսված է սպասասրահի համար: 

 Երկրորդը պետք է լինի ամենաքիչը 10 մ2, որը նախատեսված է գործիքները 

ախտահանելու, վիրակապական նյութերը պատրաստելու, ինչպես նաև 

վիրահատությանը պատրաստվելու համար: 

 Երրորդը նախատեսված է ստոմատոլոգիական բազկաթոռի համար: Մեկ 

ստոմատոլոգիական բազկաթոռի համար նախատեսված տարածքը պետք է 

լինի ամենաքիչը 14 մ2: Ստոմատոլոգիական նոր բազկաթոռ ավելացնելիս 

տարածքը մեծանում է 7մ2-ով, իսկ ստոմատոլոգիական համասարքի դեպ-

քում՝ 10մ2-ով : 

 Սենյակ, որը նախատեսված է վիրահատությունից հետո հիվանդների 

հանգստի համար և սանհանգույց: 

Աշխատասենյակը պետք է ունենա բնական լուսավորում և արհեստական 

լուսավորման երկու աղբյուր` ընդհանուր և հատուկ լամպերի միջոցով, որոնցով 

պետք է լուսավորվի վիրահատական դաշտը: Աշխատասենյակի պատերը պետք 

է պատված լինեն ճենապակե սալիկներով կամ լվացվող ներկով: 

Աշխատասենյակի հագեցվածությունը: Աշխատասենյակում պետք է լինեն 

ստոմատոլոգիական աթոռ, առանց շողքի լամպ, էլեկտրական բոռ մեքենա 

(կարող է օգտագործվել նաև ստոմատոլոգիական համասարքը, որի մեջ մտնում 

է նաև թքածծիչը և տուրբինային սարքը): Սենյակում պետք է լինի նաև սեղանիկ` 

նախատեսված գործիքների համար, հենակներով աթոռներ և բակտերիասպան 

լամպ (ուլտրամանուշակագույն կամ օզոնային): Կահույքը պետք է պատված 

լինի նիտրոէմալային բաց գույնի ներկով, իսկ սեղանիկները, որոնք նախատես-

ված են գործիքների համար, պետք է լինեն ապակեպատ: 
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1.2. Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում վիրաբուժական բաժինը  
 

Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի վիրաբուժական բաժնում անհրա-

ժեշտ է հինգ տարածք. 

 սպասասրահ, 

 նախավիրահատական սրահ (ամենաքիչը 10 մ2), 

 վիրահատական սրահ, մեկ վիրահատական սեղանի համար նախատեսված 

տարածքը պետք է լինի 23մ2, ամեն ավելացած սեղանի համար տարածքը 

պետք է ավելացնել է 7մ2-ով, 

 ախտահանման սենյակ (7մ2), 

 սենյակ, որը նախատեսված է վիրահատությունից հետո հիվանդների 

հանգստի համար: 
 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական աշխատասենյակում անհրաժեշտ գործիք-

ները 
 

 Գործիքները լինում են` 

 ախտորոշիչ, 

 վիրահատության ընթացքում օգտագործվող: 
 

Ախտորոշիչ գործիքներ 

 Մետաղական շպատել, Բույալսկու շպատել` նախատեսված շրթունքները, 

այտերը և լեզուն մի կողմ տանելու համար, որպեսզի զննեն հիվանդի բերանի 

խոռոչ: 

 Ստոմատոլոգիական հայելի. նախատեսված է ֆրոնտալ ատանմների լեզվա-

յին ու քմային մակերեսները և լեզվարմատը զննելու համար: 

 Սրածայր զոնդ և պարօդոնտոլոգիական զոնդ. վերջինս նախատեսված է 

լնդագրպանիկների խորությունը գնահատելու համար: 

 Կոճակաձև զոնդեր նախատեսված են խուղակները հետազոտելու համար: 

 Բութ ծայրով նուրբ զոնդեր՝ նախատեսված են թքագեղձերի ծորանների 

հետազոտելու և լայնացնելու համար: 

 Ստոմատոլոգիական զոնդեր՝ նախատեսված են ատամների շարժունակութ-

յունը գնահատելու համար: 

 Վիրահատության ընթացքում օգտագործվող գործիքներ` 

 գործիքներ փափուկ հյուսվածքները հատելու համար, 

 գործիքներ փափուկ հյուսվածքները շերտահատելու և շերտազատելու հա-

մար, 

 գործիքներ և պարագաներ ոսկրային հյուսվածքը հատելու, տաշելու և մշակե-

լու համար, 

 գործիքներ ատամները հեռացնելու համար, 

 գործիքներ և նյութեր վերքի եզրերը մոտեցնելու համար, 
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 օժանդակ գործիքներ, 

 գործիքներ և պարագաներ անհետաձգելի օգնության համար, 

 հատուկ գործիքներ և սարքեր, որոնք նախատեսված են պարօդոնտոլոգիա-

կան վիրահատությունների ու իմպլանտացիայի համար: 

 

1.3. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի բաժնում բուժական աշխատանքի 
կազմակերպումը 

 

 Առաջնային հիվանդներն ընդունվում են վիրաբուժական բաժանմունք 

ընդունարանից կամ պոլիկլինիկայի մեկ այլ բաժանմունքից: 

 Տարբերում են երկու խումբ հիվանդներ. 

1. Հիվանդներ, որոնք կարիք ունեն անհետաձգելի բժշկական օգնության: 

2. Հիվանդներ, որոնք կարիք չունեն անհետաձգելի բժշկական օգնության: 

 Երկրորդ խմբի հիվանդները հետազոտվում են, և պլանավորվում է 

վիրահատության օրը: Վիրահատության պլանավորումից առաջ բժիշկը պետք է 

օբյեկտիվ գնահատի իր հնարավորությունները: Եթե նրա որակավորումը կամ 

աշխատասենյակի տեխնիկական հագեցվածությունը չի համապատասխանում 

տվյալ միջամտության բարդությանը, ապա անհրաժեշտ է հիվանդին ուղղորդել 

ավելի բարձր որակավորում ունեցող բժշկական հաստատություն: Ամեն հիվան-

դի համար պետք է լրացնել հիվանդության պատմություն, որում անհրաժեշտ է 

մանրամասն գրի առնել հիվանդի գանգատները, կյանքի և հիվանդության 

պատմությունը, հետազոտության տվյալները, բուժման մարատավարության 

հիմնավորումը: Ինչպես նաև հարկավոր է նշել վիրահատության նկարագիրը, 

վիրահատական և հետվիրահատական շրջանում առաջացող բարդությունները, 

հետագա բուժման պլանը և երկրորդային այցելության ժամկետը: 

 
1.4. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում կիրառվող գործիքներ 

 Կտրող գործիքներից են այն գործիքները, որոնք նախատեսված են փա-

փուկ հյուսվածքները հատելու և կտրվածք, ինչպես նաև կարերը և վիրակապա-

կան նյութերը կտրելու համար: Դրանցից են նշտարները, մկրատները, շաղափ-

ները: 

 Նշտարները տարբեր են լինում. 

 Ամբողջաձույլ նշտարներ, որոնք նախատեսված են բազմակի օգտագործման 

համար և պատրաստվում են պողպատից: 

 Ամբողջաձույլ նշտարներ, որոնք նախատեսված են բազմակի օգտագործման 

համար և պատրաստվում են պողպատից, որոնց կտրող մասը պատված է 

նիտրիդտիտանով: 

 Նշտարներ, որոնք կազմված են մետաղական կամ պլաստմասսե բռնակից և 

տեղադրվող մետաղական շեղբից, որը միանգամյա օգտագործման համար է: 

 Սապֆիրե նշտար: 
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 Լազերային նշտարներ, էլեկտրական նշտարներ (էլեկտրադանակ), որոնց 

աշխատանքի հիմքում ջերմային շեղբի և հյուսվածքի հպման տեղում էֆեկտի 

առաջացումն է: 

 Ռադիոնշտար: 

Ամբողջաձույլ նշտարները լինում են տարբեր չափերի ու ձևի: Այս նշտար-

ների թերությունն այն է, որ յուրաքանչյուր վիրահատությունից առաջ պետք է 

սրել: 

 Նշտարները, որոնք կազմված են մետաղական կամ պլաստմասսե 

բռնակից և տեղադրվող միանգամյա օգտագործման 

10-11սմ երկարությամբ մետաղական շեղբից, օգտա-

գործվում են մաշկի, շրթունքների, բերանի նա-

խադռան, բերանի խոռոչի առաջային և միջին հատ-

վածների լորձաթաղանթը հատելու համար: Երկա-

րացված բռնակով նշտարները (14սմ և ավելի) 

հարմար է օգտագործել բերանի խոռոչի հետին 

մասի, բերան-ըմպանային շրջանի վիրահատութ-

յունների դեպքում, քանի որ այս դեպքում նշտարը 

պահող ձեռքով բժիշկը չի փակում վիրահատական 

դաշտի տեսանելիությունը: 

Նշտարի շեղբի նախընտրելի չափսը (երկարությունը, լայնությունը) 

պայմանավորված է վիրահատական դաշտի չափով, հատվող հյուսվածքների 

շերտերի հաստությամբ, վիրահատական դաշտի շրջանում առկա կենսական և 

ֆունկցիոնալ կարևոր անատոմիական օրգաններով և կառուցվածքներով 

(անոթներ, նյարդեր): Որքան փոքր է վիրահատական դաշտը, այնքան շատ են 

նրանում արյունատար անոթները, նյարդերը, և փոքր է հատվող հյուսվածքների 

հաստությունը, հետևաբար նշտարի շեղբը պիտի կարճ լինի: Շեղբի ձևի ընտրու-

թյունը պայմանավորված է վիրահատական դաշտի տեղագրական 

առանձնահատկություններով և վիրահատության բնույթով: Բերանի խոռոչի 

վիրահատությունների դեպքում օգտագործվում են ուռուցիկ փոքր չափի 

նշտարները (#15): Մեծ չափի ուռուցիկ նշտարներն օգտագործվում են մաշկը 

հատելու դեպքում (#10): Սուր ծայրով կոպաձև նշտարները (#13) նախատեսված 

են փոքր միջամտությունների համար (ենթավերնոսկրային աբսցես (թարախա-

կույտ), լնդի լորձաթաղանթի հատում, պերիկորոնիտ): Մանգաղաձև նշտար-

ները (#12) հարմար են դժվարահաս տեղերում հատում կատարելու համար 

(երրորդ աղորիքների լեզվային հատված): Պարօդոնտոլոգիական նշտարներից 

են Բուկի դանակը, որն ունի սեպաձև տեսք և հանդիպակաց երկու շեղբ: Այս 

գործիքը նախատեսված է միջատամնային հատվածներում կտրվածք 

կատարելու համար: 

Նկ.1.1.Մետաղական բռնակներ 

միանգամյա օգտագործման 

նշտարների համար: 
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Սապֆիրե շեղբով նշտարը շատ ամուր է: 

Լազերային նշտարի առանձնահատկությունն 

այն է, որ հյուսվածքների ջերմային վնասման գոտին 

ավելի մակերեսային է, քան էլեկտրադանակի դեպ-

քում: Այն նպատակահարմար է օգտագործել բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի կարմիր երիզը և մաշկի 

էկզոֆիտ նորագոյացությունները հեռացնելու 

համար: 

 Ռադիոալիքային վիրաբուժական սարք 

(Dento-surg): Մոդելավորում է էլեկտրական 

հոսանքը 3,8ՄՀց հաճախականությամբ: Այն 

աշխատում է հետևյալ ռեժիմներով` 

 կտրվածք, 

 կտրվածք կոագուլյացիայով, 

 կոագուլյացիա, 

 ֆուլգուրացիա (fulgur լատիներեն նշանակում է կայծակ): 

Ռադիոնշտարն ապահովում է լավ հեմոստազ, հյուսվածքների նվազա-

գույն վնասվածք և բարձր էսթետիկա: Ռադիոնշտարով աշխատելիս հյուսվածք-

ների և էլեկտրոդի միջև հպում չկա: 

Մկրատները հանդիպակաց կտրող գործիքներից են: Գոյություն ունեն 

տարբեր կառուցվածքի մկրատներ, որոնք նախատեսված են տարբեր գործո-

ղությունների համար: Մկրատներն օգտագործվում են հետևյալ գործողություն-

ների դեպքում` 

1. կարեր դնելու դեպքում թելերի եզրերի կտրում, 

2. անոթները կարելու դեպքում թելերի եզրերի կտրում, 

3. կարերի հեռացում, 

4. փափուկ հյուսվածքների հատում, կտրում, 

5. վիրակապական նյութերի և վիրափաթեթի կտրում: 

Նկ. 1.2. Տարբեր համարների 

միանգամյա օգտագործման 

նշտարների շեղբեր: 

Նկ.1. 3. Գոգավոր շեղբի դիրքի  

և շարժման ուղղության կարգը 

կտրվածք կատարելիս: 

Նկ. 1.4. Բերանի խոռոչից լորձաթաղանթային 

լաթի ձևավորման 1:2 հարաբերակցության 

սկզբունքը հետագա եզրային նեկրոզը (մեռուկ) 

կանխարգելելու նպատակով: 
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Կարեր դնելու և անոթները կարելու դեպքում թելերի եզրերը կտրելու 

նպատակով օգտագործվում են երկար բռնակով և աշխատող կարճ մասով 

մկրատներ: Մկրատի շեղբի եզրերը պիտի կլորացած լինեն, որպեսզի շրջակա 

անոթները չվնասվեն: Խորը վերքերի դեպքում լավ տեսանելիություն ունենալու 

համար օգտագործում են S-աձև մկրատները, որոնց շեղբերը պիտի թեքվա-

ծություն ունենան: Նույն գործողությունը շրթունքների և բերանի խոռոչի 

առաջային հատվածում կատարելիս օգտագործվում են ավելի փոքր չափերի 

մկրատներ:Փափուկ հյուսվածքները հատելու և կտրվածք կատարելու համար 

օգտագործվում են այնպիսի մկրատներ, որոնք ունեն աշխատող երկար մաս 

(շեղբ)` ուղիղ կամ թեքված: Մետաղալարերը կտրելու համար օգտագործվում են 

հատուկ մկրատներ: 
 

Տրեպանները պտտվող-հատող գործիքներ են: Դրանք բարակ պատերով 

գլաններ են: Գլանի մի կողմի եզրերը բարակ են, իսկ մյուս կողմը նախատեսված 

է գլանը ֆիքսելու համար: 

Ոսկրային հյուսվածքը հատելու, կտրվածք կատարելու և հեռացնելու հա-

մար նախատեսված գործիքներ 

Այս գործիքները լինում են հաջորդական կտրող և հանդիպակաց կտրող: 

Դուր, ստամեսկա և մուրճիկ: Օգտագործվում են միջարմատային հաղոր-

դակցությունը կոտրելու նպատակով, բազմարմատանի ատամները հեռացնելու 

դեպքում, որոնց պսակը ամբողջությամբ քայքայված է: Հարվածը մուրճիկով 

պետք է հնարավորինս թույլ լինի: Օգտագործվում են նաև ոսկրային ցցվածութ-

յունները հեռացնելու նպատակով: Դուրը և մուրճը օգտագործելիս հնարավոր 

բարդություններն են ծնոտի կոտրվածքը, շրջակա փափուկ հյուսվածքների 

վնասումը, ուղեղի ցնցումը և այլն: Ստամեսկաներն աշխատող մասի 

միակողմանի թեքվածություն ունեն: Օգտագործվում են աուտո-

տրանսպլանտատ վերցնելու նպատակով: Դրանք օգտագործելիս ոսկրը 

փշուրներով կամ կտորներով հավաքվում է գործիքի աշխատող մասի վրա:  

 Վիրաբուժական գդալիկներ (կյուրետներ): Ախտաբանական հյուսվածք-

ները (սեկվեստրներ, կիստաներ (բշտեր) հեռացնելու նպատակով օգտագործ-

Նկ. 1.5. Կուպերի ուղիղ և թեք 

մկրատներ: 
Նկ. 1.6. Կարերը հեռացնելու 

մկրատներ: 
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վում են վիրաբուժական գդալիկներ: Դրանց աշխատող մասն ունի կլոր կամ 

ձվաձև բաժակի տեսք, որի ծայրերը սուր են: Վիրահատության ընթացքում 

օգտագործվում են մեծ գդալիկները: Երբ հիմնական հյուսվածքը հեռացվում է, 

խոռոչը մանրակրկիտ ստուգելու համար օգտագործվում են փոքր գդալիկները: 

Ծնոտում առաջացած մանր ախտաբանական հյուսվածքները հեռացնելու հա-

մար (գրանուլեմաներ, օդոնտոգեն կիստաներ (ատամնածին բշտեր)) օգտա-

գործվում են փոքր գդալիկներ, որոնք երկու կողմից ունեն կլոր կամ ձվաձև 

աշխատող մասեր: Դժվարահաս մասերից ախտաբանական հյուսվածքներ հե-

ռացնելիս օգտագործվում են երկարացած միջանկյալ մասով և S-աձև թեքվածու-

թյուն ունեցող աշխատող մասով գդալիկները: 

Միաշեղբ սղոցը ետադարձ-առաջընթացային մեխանիզմով գործող սարք 

է, որն օգտագործվում է ոսկրային հյուսվածքը հատելու դեպքում: 

Ոսկրային ռաշպիլներն այնպիսի գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են 

ոսկրային մակերեսը հարթեցնելու համար: Օգտագործվում են էկզօստոզները 

հեռացնելուց հետո: Այն ունի ձողի տեսք, որի միջին հատվածը բռնակն է, իսկ 

երկու ծայրերը նեղացած են, կլորացած, S-աձև կամ սվինաձև թեքված: Կլորա-

ցած նեղացած մակերեսին առկա են ակոսներ: Սկըզբում օգտագործվում է խոր 

ակոսներով ռաշպիլը, այնուհետև վերջնական հարթեցման համար օգտագործ-

վում է մանր ակոսներովը: 

Սկավառակային սղոցներ: Այս գործիքներն աշխատում են պտտական 

մեխանիզմով, օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքը հատելու ժամանակ: 

Որքան մեծ է սկավառակի տրամագիծը և մեծ նրա արագությունը, այնքան մեծ է 

ոսկրային հյուսվածքի ջերմային վնասվածքի առաջացումը: Սկավառակն օգ-

տագործելիս պետք է ապահովել արտաքին հովացում և աշխատել ընդհատում-

ներով: 

 Միաշեղբ ոսկրային տրեպաններն օգտագործվում են վերին ծնոտային 

ծոցը բացահատելու նպատակով, իսկ բազմաշեղբանի տրեպանները` աուտո-

ոսկրը վերցնելու նպատակով: 

 Շաղափներն օգտագործվում են իմպլանտների կամ որևէ կոնստրուկ-

ցիայի համար ուղղորդող հարթակ ստեղծելու նպատակով: 

 Գչիրներ: Ֆիսուրային գչիրներն օգտագործվում են ապեկեկտոմիայի 

դեպքում ատամի արմատի գագաթը հեռացնելու, ծնոտների տրեպանացիայի, 

միջարմատային հատվածը հատելու դեպքում, երբ պսակն ամբողջությամբ բա-

ցակայում է: Այն գչիրները, որոնք ունեն հակադարձ կոնաձև կամ կլոր գլխիկ, 

օգտագործվում են ատամի արմատի ռետրոգրադ պլոմբավորման (լիցքա-

վորման) ժամանակ` ապեկեկտոմիայից հետո, ինչպես նաև օգտագործվում են 

կոմպակտօստեոտոմիայի դեպքում: 

Բոռ մեքենաներ: Պտտվող կտրող գործիքներն օգտագործելու համար 

անհրաժեշտ են վիրահատական էլեկտրական բոռ մեքենաներ, գչիրներ, տրե-
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պաններ, շաղափներ, ֆրեզներ: Ոսկրային հյուսվածքը հատելու ժամանակ 

արագ պտտվող, կտրող գործիքները կիրառելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 

գործիքի և հյուսվածքի շփման ժամանակ դրանք երկուսն էլ տաքանում են: Դա 

կարող է հանգեցնել ոսկրային հյուսվածքի նեկրոզի (մեռուկ), ինչպես նաև 

օստեոցիտների մահացման: Գլանաձև ֆրեզների պտտման արագությունը 

պետք է չգերազանցի 800 պտույտ/ր կամ 13 պտույտ/վ: Ոսկրային հյուսվածքի 

ջերմային վնասվածք հիմնականում առաջացնում է ոչ թե անկյունային արա-

գությունը (պտտման արագությունը րոպեում), այլ գործիքի և հյուսվածքի 

հպման կետի գծային արագությունը: Նույն անկյունային արագության դեպքում 

որքան մեծ է կտրող գործիքի տրամագիծը, այնքան բարձր է գծային արա-

գությունը: Ոսկրային հյուսվածքի ջերմային այրվածքը կանխարգելելու համար, 

բացի արագությունը փոքրացնելուց անհրաժեշտ է սահմանափակել գործիքի 

հպման ուժի ազդեցությունը և անընդհատությունը ոսկրային հյուսվածքի վրա 

ու հովացնել 9-100C ջերմաստիճանի ֆիզիոլոգիական լուծույթով: Այդ նպատա-

կով հարմար է օգտագործել հատուկ վիրաբուժական փոքր չափերի էլեկտրա-

կան սարքեր` ֆիզիոդիսպենսերներ: Ունենալով արագ պտույտի հնարավորու-

թյուն և ցածր արագություն` նրանք ապահովում են ուժային հատում: Այդ դեպ-

քում ոսկրային հյուսվածքի ջերմային այրվածքը բացառվում է: Դիսպենսերներն 

ունեն նաև հատուկ սարք, որի միջոցով ապահովվում է ոսկրային հյուսվածքի 

հովացումը: 

Վիրաբուժական ծայրակալներ: Այս գործիքները պիտի կայուն լինեն 1400C 

ջերմաստիճանի ախտահանման պայմաններում: Օգտագործվում են ինչպես 

անկյունային, այնպես էլ ուղիղ ծայրակալներ: 

Ֆրեզները լինում են տարբեր ձևերի և օգտագործվում են էկզօստոզներն ու 

ոսկրային արտացցվածքները հեռացնելու համար: 

Ոսկրակրծիչներ: Այս գործիքների կառուցվածքը նման է մյուս աքցանաձև 

գործիքներին: Կազմված է երկու մասից, որոնք կապված են միմյանց և բռնակի 

մասում ունեն տերևանման երկու զսպանակներ: Զսպանակները, հենվելով 

իրար վրա, ոսկրակրծիչը պահում են աշխատանքային վիճակում: Թշիկների 

ներքին մակերեսը կարող է ունենալ ձվաձև բաժականման խորություն, որը 

տարբեր լայնության է լինում ու եզրերն ամբողջությամբ սուր են: Այսպիսի 

ոսկրակրծիչներ օգտագործվում են միջարմատային ոսկրային միջնապատը 

հեռացնելու, ատամնաբնի եզրերը հարթեցնելու համար:  
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Թշիկների սվինաձև կամ S-աձև թեքվածությունը թույլ է տալիս հանգիստ 

աշխատելու ծնոտի ալվեոլյար ելուստի հետին հատվածներում: Ոսկրակրծիչ-

ներով ոսկրի հեռացումը պայմանավորված է ոսկրի փոքր չափի կտորների 

հեռացումով, որպեսզի ոսկրը վնասվածք չստանա:  

Գործիքներ, որոնք օգտագործվում են լինդը և վերնոսկրը  

շերտազատելու համար 

Լնդի և վերնոսկրի հատումից հետո հատուկ ամ-

բարձիչի միջոցով կատարվում է լորձաթաղանթ-վեր-

նոսկրային լաթի շերտազատում: Այս գործիքները 

կազմված են բռնակից, որը, աստիճանաբար նեղանալով, 

վերածվում է սուր աշխատանքային մասի: Աշխատան-

քային մասը կարող է լինել տարբեր ձևերի, չափի և 

տարբեր անկյունների թեքության: Այն էլևատորները, 

որոնք աշխատանքային թեքված մաս ունեն, նախա-

տեսված են լեզվի կողմից լինդը շերտազատելու համար: 

Նեղացած ծայրով էլևատորները նախատեսված են միջա-

տամնային պտկիկը և ատմնաբնի շրջանում լինդը շեր-

տազատելու համար:  

Ուղղանկյունաձև լայն ամբարձիչները նախատես-

ված են ծնոտի մարմնից լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթը շերտազատելու համար: 

Ատամները հեռացնելու համար նախատեսված գործիքներ  

Դրանցից են աքցանները և ամբարձիչները: 

Գործիքներ, որոնք նախատեսված են հյուսվածքների ռետրակցիայի 

համար: 

 Վիրահատական դաշտում լավ տեսանելիություն ապահովելու համար 

օգտագործվում են ռետրակտորներ, որոնք ունեն բահի, թիթեղի և տարբեր ձևերի 

ու չափերի կարթերի տեսք:  

Դրանցից են. 

Նկ.1.8. Ռասպատոր 

լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը 

շերտազատելու համար: 

Նկ. 1.7. Ոսկրակրծիչների տարբեր տեսակներ:
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1. Լանգենբեկի կարթը, որն օգտագործվում է բերանի խռոչի հետին շրջանի

վիրահատությունների դեպքում:

2. Ֆարաբեֆի կարթը, որն օգտագործվում է ծնոտների ալվեոլյար ելուստների և

բերանի խոռոչի առաջային հատվածում կատարվող միջամտությունների

ժամանակ:

3. Դիրվերի կարթ, որն օգտագործվում է լեզուն տեղաշարժելու նպատակով,

բերանի հատակի վիրահատությունների դեպքում:

Որպես ռետրակտոր օգտագործվում են նաև տարբեր ձևերի և չափերի 

շպատելներ (ծեփաթիակ) ու Բույալսկու շպատելը (ծեփաթիակ): 

Գործիքներ, որոնք նախատեսված են հյուսվածքները բռնելու  

և պահելու նպատակով 

 Այս գործիքներն ունեն տարբեր տեսակի կառուցվածք և չափեր: Դրանցից 

են նրբունելիները (պինցետները): Դրանց թշիկներն իրարից հեռու են, որոնք 

բժիշկը մոտեցնում է` աշխատանքի ընթացքում սեղմելով բռնակները: Որպեսզի 

հյուսվածքներն ամուր բռնվեն և միաժամանակ նվազագույն վնասվածքի են-

թարկվեն, թշիկների ծայրին առկա են սուր ծայրով ատամիկներ, այնպես որ մի 

կողմի մեկ ատամիկը մտնում է հակառակ կողմի երկու ատամիկների միջև: 

Նրբունելիները (պինցետները) օգտագործվում են 

հյուսվածքների ֆիքսացիան ապահովելու համար 

դրանք հատելու, վերքի եզրերը հեռացնելու, ինչպես 

նաև վերքը կարելու ժամանակ հյուսվածքների ֆիք-

սացիան ապահովելու համար: Բերանի խոռոչի առա-

ջային հատվածում կատարվող վիրահատությունների 

ժամանակ օգտագործվում են 12-15սմ երկարությամբ 

նրբունելիներ, իսկ բերանի խոռոչի հետին հատված-

ների միջամտությունների ժամանակ օգտագործվում 

է 17-23սմ երկարություն ունեցող նրբունելիներ: 

Նրբունելիների թշիկները կարող են լինել ուղիղ և 

անկյունային: Գոյություն ունեն նաև թաթիկաձև 

նրբունելիներ: Դրա թշիկները ծայրամասային հատվածում լայնանում են, ունեն 

կլորավուն տեսք: 

 Գործիքներ ու նյութեր, որոնք օգտագործվում են հյուսվածքների ամբող-

ջականությունը վերականգնելու համար: Այս գործիքներից են վիրաբուժական 

ասեղները, ասեղնաբռնիչները, լիգատուրաները և կարերը հեռացնելու համար 

նախատեսված մկրատները, նրբունելիները: 

 Վիրաբուժական ասեղներ: Վերքի եզրերը մոտեցնելիս կարերը դրվում են 

վիրաբուժական ասեղների միջոցով, որոնք ունեն հետևյալ հատկությունները. 

 Կորություն: Բերանի խոռոչում վիրաբուժական միջամտությունների ժամա-

նակ օգտագործվում են հիմնականում 5/8, 1/2 և ավելի հազվադեպ 3/8 

Նկ. 1.9. Վիրաբուժական և 

անատոմիական 

նրբունելիների տեսակները: 
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շրջագիծ ունեցող ասեղները: 3/8 շրջագիծ ունեցող ասեղները հիմնականում 

օգտագործվում են դժվարահաս մասերում կար դնելու համար: 

 Ձև: Ըստ ձևի` տարբերում են ծակող կլորավուն ասեղներ, ծակող ասեղներ

կտրող եզրով, կտրող ասեղներ: Բերանի խոռոչի շարժուն լորձաթաղանթին 

կարեր դնելիս օգտագործվում է ծակող կլորավուն ասեղը: Լնդի վերքի 

եզրերին ծակող կլորավուն ասեղներով կար դնելիս կարող են հաստ վեր-

նոսկրի հետ կապված դժվարություններ առաջանալ: Այդ նպատակով 

կիրառվում են կտրող ասեղներ կամ կտրող եզրով կլորավուն ասեղներ: 

Մկանային հյուսվածքին և ճարպային բջջանքին կար դնելիս օգտագործում են 

ծակող կլորավուն ասեղներ, փակեղները վերականգնելու դեպքում հյուս-

վածքների ֆիքսացիան կտրող եզրով ծակող ասեղներ, իսկ մաշկը 

վերականգնելու դեպքում` կտրող ասեղներ: 

 Չափս: Բերանի խոռոչի վիրահատությունների ժամանակ ասեղի նպատա-

կահարմար չափսը որոշվում է ըստ վիրահատական դաշտի: 16մմ երկա-

րություն ունեցող ասեղներն օգտագործվում են ալվեոլյար եզրի և շրթունք-

ների մասում կարեր դնելիս: 16-20մմ երկարություն ունեցող ասեղներն 

օգտագործվում են բերանի հատակի, ռետրոմոլյար շրջանների և թևակերպա-

ծնոտային ծալքի շրջանում: 25մմ երկարությամբ ասեղներն օգտագործվում 

են լեզվի միջին և հետին երրորդի շրջանում կատարվող վիրահատու-

թյունների ժամանակ: 

 Կարանյութի հետ համատեղելիությունը: Ներկայումս լայն կիրառում են

ստացել բազմակի օգտագործման վիրաբուժական ասեղները, որոնք ունեն 

հատուկ անցք, որի միջով անցկացվում է թելը: Սակայն միանգամյա 

օգտագործման ասեղները, որոնք միացված են թելերի հետ, կար դնելիս 

նվազեցնում են հյոսվածքների վնասման աստիճանը, քանի որ ասեղի 

տրամագիծը գերազանցում է թելի տրամագծին: Այս 

տիպի ասեղներն արտադրվում են փաթեթավորված 

մանրէազերծ պատիճով: 

 Ասեղնաբռնիչներ: Ասեղնաբռնիչների կառուցվա-

ծքում (ի տարբերություն արյունը կանգնեցնող բռնիչների 

կառուցվածքի) աշխատող մասն ավելի կարճ ու հաստ է: 

Աշխատող մասի ներքին մակերեսին առկա են հանդի-

պակաց շեղբեր, որոնք ապահովում են ոչ միայն ասեղի, 

այլև ասեղնաբռնիչի միջոցով կարանյութի ֆիքսացիան (ամրացումը): Դա 

ապահովում է կարանյութի ապոդակտիլ տեղադրումը: Գործիքի ստորին 

հատվածում առկա կողպեքային հատվածն ապահովում է ասեղնաբռնիչի 

միջոցով ասեղի ֆիքսացիան: Մաշկային ծածկույթներին, շրթունքներին, բերանի 

խոռոչի նախադռան առաջային հատվածում բերանի խոռոչում կարեր դնելիս 

ավելի հարմարավետ է օգտագործել 10սմ երկարությամբ ասեղնաբռնիչներ, իսկ 

Նկ. 1.10. Ասեղնաբռնիչ:
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բերանի խոռոչի հետին հատվածների, փափուկ քիմքի և թևակերպածնոտային 

ծալքի շրջանում օգտագործվում են 15սմ երկարությամբ ասեղնաբռնիչներ: 

Դժվարահաս մասերում կար դնելիս կարող են առաջանալ որոշ դժվարու-

թյուններ վերքի եզրից կարանյութը անցկացնելու ժամանակ: Այդ նպատակով 

օգտագործվում են հատուկ ասեղնաբռնիչներ, որոնց աշխատող մասին ասեղի 

համար անցք է նախատեսված: 

Կարանյութ: Կարանյութի ընտրությունը պայմանավորված է նրա հատ-

կություններով և վիրահատական միջամտության բնույթով: Վիրաբույժ-ստոմա-

տոլոգը հաճախ կարեր է դնում լնդին, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին, 

արյունահոսող անոթին և այլն: Կարանյութի հատկությունները որոշվում են 

ըստ կարանյութ պատրաստող նյութի հատկությունների, նրա ներքին 

կառուցվածքի և նրա հաստության: 

Ներծծման հատկությամբ պայմանավորված՝ կարանյութերը լինում են` 

 ոչ ներծծվող (մետաքս, նեյլոն, ֆտորլոն, լավսան, պոլիպրոպիլեն,

մետաղական կարանյութ), 

 կարճ ժամանակահատվածում ներծծվող (կետգուտ),

 երկարատև ժամանակահատվածում ներծծվող (քրոմացված կետգուտ,

վիկրիլ):

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը վերականգնելու նպատակով կիրառ-

վում է ոչ ներծծվող կարանյութ: Այս խմբի կարանյութերի թերությունն այն է, որ 

համապատասխան ժամանակահատվածից հետո դրանք պետք է հեռացնել, 

քանի որ այն որոշ հիվանդների շրջանում առաջացնում է տհաճ զգացողութ-

յուններ: Հասարակ կետգուտն օգտագործվում է մանր անոթները կարելու 

դեպքում, իսկ ավելի խոշոր անոթները և մկանները վերականգելու նպատակով 

օգտագործվում է քրոմացված կետգուտ: Մկանները, փակեղները և ենթամաշ-

կային ճարպաբջջանքը շերտ առ շերտ վերականգնելու նպատակով օգտագործ-

վում է վիկրիլ կամ քրոմացված կետգուտ, իսկ մաշկը վերականգնելու նպատա-

կով օգտագործվում են մետաքսե, լավսանե և պոլիպրոպիլենային կարանյութեր: 

Ըստ կառուցվածքի` կարանյութը կարող է լինել մեկ թել (կետգուտ, պոլիպրո-

պիլեն) կամ կազմված լինել մի քանի թելերից, որոնք իրար միացված են որպես 

կծիկի (վիկրիլ, մետաքս): Կծիկային թելերի թերությունն այն, որ այն ներծծում է 

էքսուդատը (բորբոքահեղուկը), իսկ առավելությունը թույլ առաձգականությունն 

է, որի շնորհիվ այն ավելի լավ է կարվում և օգտագործելիս հանգույցները հազ-

վադեպ են ինքնաբերաբար քանդվում: Պոլիամիդային կարերի հանգույցները 

իրենց բարձր խտության ու առաձգականության շնորհիվ կարող են գրգռել և 

վնասել լեզվի, շրթունքների և այտերի լորձաթաղանթը, որը չի նկատվում 

կծիկային կարանյութ օգտագործելիս: Կարանյութի չափսը (հաստությունը և 

տրամագիծը) կոդավորվում է զրոներով` 0, 00, 000, 0000, 00 000, 000 000, 0 000 

000: Ամենամեծ տրամագիծ ունեցող կարանյութը 0 կոդավորում ունեցող կա-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 23 

րանյութն է: Կարանյութի հաստությամբ է պայմանավորված նրա ամրությունը: 

Բարակ կարանյութով կարելիս հանգույցը ձգելու դեպքում կարող է հյուսվածք-

ները պատռվեն: Այդ պատճառով բերանի խոռոչի վիրահատական միջամտութ-

յունների ժամանակ օգտագործվում են 000 կամ 0000 կոդավորման կարանյու-

թերը, որոնք շատ ամուր են և հազվադեպ են պատռում հյուսվածքները: 

1.5. Փափուկ հյուսվածքների վերքերի ամբողջականության 
վերականգնումը կարանյութի միջոցով 

 Վիրաբույժ-ստոմատոլոգը հաճախ գործ է ունենում բերանի խոռոչի, 

լեզվի, շրթունքների, ինչպես նաև դեմքի մաշկային ծածկույթների վերքերի հետ: 

Բերանի խոռոչի վերքերի առանձնահատկություններն են. 

 Վերքերը հիմնականում տեղակայվում են բերանի խոռոչի հետին հատված-

ներում: Այդ դեպքում պահանջվում է համապատասխան իմացություն` 

կարերը դնելու համար: 

 Բերանի նախադռան շարժուն, բարակ լորձաթաղանթը, ինչպես նաև բերանի

հատակի լորձաթաղանթը թույլ ամրություն ունեն և կարող են կտրվել 

կարերը դնելիս: 

 Լնդերի և քիմքի լորձաթաղանթները ամուր կպած են վերնոսկրին:

 Բերանի խոռոչի վիրահատությունների ժամանակ վերքի եզրերից մեկը

բարակ շարժուն լորձաթաղանթ է, իսկ մյուսը` ոչ շարժուն լորձաթաղանթ:

 Վերքի եզրերը մոտեցնելուց հետո վերջիններս անընդհատ ենթարկվում են

բերանային հեղուկի ու մանրէների ազդեցությանը:

 Կարերը, որոնք դրվում են լեզվի, փափուկ քիմքի, թևակերպածնոտային

ծալքի վրա, անընդհատ ենթարկվում են մեխանիկական ազդեցության, որի

հետևանքով կարող են թուլանալ և քանդվել:

Կար դնելու ընդհանուր կանոնները. 

1. Վիրաբուժական ասեղների և կարանյութի ընտրությունը անհրաժեշտ է

կատարել` հաշվի առնելով դրանց ցուցումները, ինչպես նաև վերքի տեղա-

կայումը, հյուսվածքների կառուցվածքը, վերքի եզրերի առանձնահատկութ-

յունները և կարանյութի վրա մեխանիկական ու մանրէաբանական ազդե-

ցությունը: 

2. Կարը դնելիս անհրաժեշտ է վերքի եզրերը կարել ամբողջ խորությամբ կամ

շերտ առ շերտ, որպեսզի վերքում դատարկ տարածությունների առաջա-

ցումը կանխարգելվի: Այդ տարածություններում հետագայում կուտակվում է 

արյուն, որը վերածվում է թարախի: 

3. Հանգույցը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ համապատաս-

խանեցնել վերքի եզրերը, որպեսզի վերքի եզրերը չշրջվեն: 

4. Հանգույցները ձգելու ժամանակ անհրաժեշտ է առաջացնել վերքի եզրերի

ամուր հպում՝ միաժամանակ խուսափելով դրանց գերձգումից, որը վերքի 



24 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

շրջանում կհանգեցնի արյան շրջանառության հետագա խանգարմանը, որն էլ 

իր հերթին ոչ նպաստավոր պայմաններ կստեղծի վերքի լավացման համար: 

 Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում դրվող կարերի տեսակներն են` 

հանգուցավոր, մատրացաձև, անընդհատ պարուրաձև, անընդհատ մատրա-

ցաձև: Ամենահաճախ կիրառվողը հանգուցավոր տեսակն է: Հանգույցների քա-

նակը պայմանավորված է վերքի երկարությամբ և հանգույցների միջև 

հեռավորությամբ:  

Հանգույցների միջև եղած մեծ հեռավորությունը չի ապահովում վերքի 

եզրերի լավ ադապտացիան (հարմարում), իսկ շատ մոտ լինելը հանգեցնում է 

վերքի շրջանում արյունամատակարարման խանգարմանը: Առանձին հանգույ-

ցը կազմված է օղակից, հանգույցից, կարա-

նյութի մնացող եզրերից: Ամեն հանգույց 

կազմված է 2-3 և ավելի կապերից: Բերանի 

խոռոչի ամբողջականությունը վերականգ-

նելու նպատակով օգտագործվող հանգույց-

ների տեսակներն են. վիրաբուժական հան-

գույցը` կազմված երկու կապերից, կանացի 

հանգույցը`կազմված երկու կապերից: 

Բերանի խոռոչի վերքերին կար դնելիս առաջին հանգույցը նպատա-

կահարմար է կապել երկու ձեռքերի ցուցամատներով: Եթե երկրորդ հանգույցը 

դնելիս առաջին հանգույցը թուլանում է, ապա անհրաժեշտ է կրկնել առաջին 

հանգույցը դնելը: Ասիստենտը սեղմիչով ֆիքսում է առաջին հանգույցը, 

այնուհետև դրվում է երկրորդ հանգույցը:  

Նկ. 1.11. Հանգուցավոր, մատրացաձև, 

անընդհատ պարուրաձև, անընդհատ 

մատրացաձև կարերի տեսակները, անոթի վրա 

դրված լիգատուրա: 

Նկ.1.12. Արյունատար անոթներին 

լիգատուրա դնելը: 

Նկ.1.13. Ալվեոլյար ելունի 

լորձաթաղանթին կարեր դենելու 

տեսակները: 

Նկ.1. 14, 15. Վիրաբուժական հանգույց` 

կազմված երկու կապերից, կանացի 

հանգույց` կազմված երկու կապերից: 
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Կարեր դնելու ապոդակտիլ մեթոդը կարեր և հանգույցներ դնելն է ասեղ-

նաբռնիչներով կամ արյունականգ սեղմիչներով: Այս մեթոդի առավելությունը 

հետևյալն է. 

 Հնարավորություն է տալիս կարը դնելու՝ լավ տեսադաշտ ապահովելով բերա-

նի խոռոչի հետին հատվածներում և բերանըմպանային հատվածում: 

Օգտագործվում է կարանյութի համեմատաբար քիչ քանակ:

Կարանյութը քիչ է ինֆեկցվում:

Կարանյութի ավելցուկները կտրելիս ավելի նպատակահարմար է օգտա-

գործել թեքություն և բութ եզրեր ունեցող մկրատներ` հետևյալ սխալներից 

խուսափելու համար. 

1. Կապերից մեկի կամ ամբողջ հանգույցի վնասում (այս դեպքերում հեռաց-

վում է ամբողջ հանգույցը և նորից դրվում է կարը): 

2. Չթողնել կարի եզրերը շատ կարճ, որը կարող է հանգեցնել հանգույցի հետա-

գա թուլացմանը: 

3. Բերանի խոռոչում կարի եզրերը շատ երկար չթողնել (նրանց վրա ադսորբ-

ցիայի են ենթարկվում սննդի մնացորդները, մանրէները, ինչպես նաև սննդի 

մեխանիկական ազդեցությունը դրանց վրա կարող է հանգեցնել հանգույց-

ների թուլացմանը): 

Բերանլայնիչներ: Այս գործիքների օգտագործման անհրաժեշտություն 

առաջանում է ընդհանուր անզգայացմամբ վիրահատությունների ժամանակ, 

ինչպես նաև անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելիս, որն ուղեկցվում է ծամիչ 

մկանների տրիզմով (ծնոտակարկամությամբ): Ատամների վնասումը կանխար-

գելելու նպատակով բերանլայնիչների աշխատող մասի թշիկներին անհրաժեշտ 

է տեղադրել ռեզինե խողովակներ 1,5-2սմ երկարությամբ: 

Նկ.1. 16, 17. Վիրաբուժական մկրատ կիրառելիս բռնելու ձևը: 

Նկ.1.18. Ատամների բազմակի 

հեռացման դեպքում դրվող կարերը: 

Նկ. 1.19. Կարեր դնելու 

ապոդակտիլ եղանակը: 
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 Ատամների բեկակալման գործիքներ և նյութեր: Ատամների բեկակալման 

համար նախատեսված գործիքներից են. 

 Կրամպոնային աքցանները,

որոնք նախատեսված են անհա-

տական մետաղական բեկակալ 

ձևավորելու համար: 

 Մկրատներ, որոնք

նախատեսված են մետաղալարը 

կտրելու համար: 

 Անատոմիական նրբունելի` նախատեսված բրոնզալյումինային մետաղալա-

րը միջատամնային շրջանով անցկացնելու համար:

 Պեանի արյունականգ սեղմանը, որը նախատեսված է մետաղական լիգա-

տուրաներ պտտելու համար:

 Ալյումինային մետաղալարը, որի տրամագիծը 2մմ է:

 Բրոնզալյումինային մետաղալար, որի տրամագիծը 0,5մմ է

 Ռաշպիլ, որը նախատեսված է բրոնզալյումինային մետաղալարի եզրերը

հարթեցնելու համար:

Տրախեոտոմիայի (շնչափողահատում) համար նախատեսված գործիքներ: 

Բերանի խոռոչում կատարվող միջամտությունների ժամանակ կարող է 

առաջանալ օտար մարմինների ասպիրացիա (ատամներ, պրոթեզներ, թանզիվե 

գնդիկներ), որը կարող է հանգեցնել ասֆիքսիայի (շնչահեղձություն): Այդ դեպ-

քում անհրաժեշտ է անհետաձգելի օգնություն` տրախեոստոմայի տեղադրում: 

Այդ պատճառով վիրբուժական ստոմատոլոգիական աշխատասենյակում 

անհրաժեշտ են այդ գործողության համար նախատեսված ախտահանված 

գործիքներ:  

Այդ գործիքներն են` 

 տրախեոտոմիական խողովակը,

 միատամանի սուր կարթը, որը նախատեսված է շնչափողը ֆիքսելու համար,

 շնչափողի լայնիչը,

 օժանդակ գործիքներ (նշտար, վիրաբուժական նրբունելիներ, ռետարկ-

տորներ, արյունականգ սեղմիչներ, ասեղնաբռնիչ, վիրաբուժական ասեղներ,

մկրատներ):

Նկ. 1. 20. Կարերը հեռացնելու տեխնիկան: 
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Թեստեր 

1. Ո՞րը ախտորոշիչ գործիք չէ.

ա) կոճակաձև զոնդեր 

բ) պարօդոնտոլոգիական զոնդ 

գ) նշտար 

դ) ստոմատոլոգիական հայելի  

2. Վիրահատության ընթացքում օգտագործվող գործիք է`

ա) ուղիղ ամբարձիչը 

բ) պարօդոնտոլոգիական զոնդը 

գ) մետաղական շպատելը 

դ) ստոմատոլոգիական ունելին  

3. Ո՞րը ոսկրային հյուսվածքը հատելու, կտրվածք կատարելու և հեռացնելու

համար նախատեսված գործիք չէ. 

ա) ոսկրակրծիչները 

բ) դուրը 

գ) մուրճիկը 

դ) ունելին 

4. Նշել այն գործիքներն ու նյութերը, որոնք օգտագործվում են հյուսվածքների

ամբողջականությունը վերականգնելու համար. 

1) ասեղնաբռնիչ

2) կարանյութ

3) ասեղ

4) նշտար

ա) 1,2,3 բ) 2,3,4 գ) 1,4, դ) 1,2  

5. Ոչ ներծծվող թելերից են`

1) պոլիպրոպիլենը

2) կետգուտը

3) վիկրիլը

4) նեյլոնը

ա)1,2  բ)3,4  գ)1,4  դ)1,2  
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ԳԼՈՒԽ II. ԻՆՖԵԿՑԻԱՅԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելումը, որոնց հարուցիչներն 

են բակտերիաները, վիրուսները և սնկերը, կարևորագույն խնդիր է ստոմատոլո-

գիայում հետյալ պատճառներով. 

1. Առկա է ինֆեկցիոն-բորբոքային հիվանդություններով հիվանդների մեծ քա-

նակ, որոնք վիրաբույժ-ստոմատոլոգի օգնության կարիք ունեն: 

2. Բնակչության շրջանում մեծ է ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածվածու-

թյունը, որոնք փոխանցվում են կենսաբանական հեղուկների և թքի միջոցով 

(հեպատիտ B և C, ՁԻԱՀ, գրիպ): 

3. Նկատվում է տուբերկուլյոզով հիվանդացության աճ, որը փոխանցվում է

օդա-կաթիլային եղանակով: 

4. Բժիշկ-ստոմատոլոգի աշխատելու դիրքը. հիվանդի և բժշկի վերին շնչառա-

կան ուղիների մոտիկ լինելը աշխատանքի ընթացքում նպաստում է խաչաձև 

ինֆեկցմանը: 

5. Արագ պտտվող կտրող գործիքների օգտագործումը նպաստում է կենսաբա-

նական հեղուկների տարածմանը: 

6. Ինտենսիվ աշխատանքային ռեժիմ ամբուլատոր պայմաններում:

7. Բերանի խոռոչի վիրահատությունների ժամանակ վիրահատական դաշտի

ինֆեկցումը հանգեցնում է բերանի խոռոչի և պարօդոնտի (հարատամնա-

հյուսվածքի) օդոնտոգեն ինֆեկցիայի օջախի միկրոօրգանիզմներով վարակ-

մանը:

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական բաժանմունքում ընդունելության 

ժամանակ կարող են վարակվել բժիշկը, հիվանդները, միջին և կրտսեր բժշկա-

կան անձնակազմը: Այդ պատճառով բոլոր միջոցառումներն իրականացվում են 

բոլոր վերը նշված անձանց շրջանում ինֆեկցիան կանխարգելելու նպատակով: 

 2.1. Բժշկական անձնակազմի պաշտպանումը էկզոգեն վարակից 
Բժշկական անձնակազմի պաշտպանությունը որոշ տեսակի վիրուսային 

ինֆեկցիաներից` հեպատիտ B և գրիպի դեմ, իրականացվում է վակցինացիայի 

միջոցով: Պաշտպանության հաջորդ քայլն իրականացվում է միջին և կրտսեր 

բուժանձնակազմի նկատմամբ, որը ներառում է էպիդեմիոլոգիական (համա-

ճարակաբանական) անամնեզի (հուշաքննություն) հավաքում` հիվանդներին և 

ինֆեկցիոն հիվանդությունների բարձր ռիսկի խմբում գտնվող մարդկանց հայտ-

նաբերելու համար: Այդ խմբում են թմրամոլները, ալկոհոլիկները, համասեռա-

մոլները, սոցիալապես դեգրադացված (հետաճած) անձինք: Բժիշկն իրավունք 

չունի հրաժարվել նման հիվանդներին բուժօգնություն ցուցաբերելուց, եթե 

նրանք դրա կարիքն ունեն: Այդ պատճառով նման հիվանդներին զննելուց առաջ 
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բժիշկը պետք է ձեռնարկի պաշտպանիչ և կանխարգելիչ բոլոր միջոցառում-

ները` իր և բժշկական անձնակազմի ապահովության համար: 

Հագուստը: Ինֆեկցիոն հիվանդների հետ աշխատելուց առաջ պարտադիր 

է դնել մազերը ծածկող բժշկական գլխարկ, դիմակ, հատուկ ձեռնոց կամ երկու 

զույգ վիրաբուժական ձեռնոց, ակնոց: 

Մաշկային ծածկույթները պատահաբար վնասելու դեպքում անհրաժեշտ 

է միանգամից հանել ձեռնոցները, իջեցնել ձեռքերը և սեղմելով վնասվածքը` 

դուրս բերել մի քանի կաթիլ արյուն (եթե վերքից արյուն դուրս չի գալիս կարելի 

է դնել սեղմող վիրակապ` մակերեսային երակները սեղմելու համար): Ապա 

վերքը մշակել 3%-անոց ջրածնի գերօքսիդի լուծույթով, 70%-անոց էթիլ սպիր-

տով և լվանալ ֆիզիոլոգիական լուծույթի շիթով: Դրանից հետո վերքը նորից 

երկու անգամ պետք է մշակել 5%-անոց յոդի սպիրտային լուծույթով կամ 70%-

անոց էթիլ սպիրտով և դրանից հետո դնել հականեխիչ վիրակապ: Եթե հիվանդի 

արյունը ընկնում է բժշկի աչքի կամ բաց լորձաթաղանթների վրա, ապա 

անմիջապես պետք է լվանալ ֆիզիոլոգիական լուծույթով, որից հետո մշակել 

անտիսեպտիկ լուծույթով` 1%-անոց բորաթթվով, քթի համար օգտագործվում է 

1%-անոց պրոտարգոլի լուծույթ, բերանը և կոկորդը ողողում են 0,05%-անոց 

կալիումի պերմանգանատի կամ 1%-անոց բորաթթվի լուծույթով: Մաշկային 

ծածկույթները վնասելու և կենսաբանական հեղուկների լորձաթաղանթներ 

թափանցելու դեպքում նման հիվանդներին օգնություն ցուցաբերելիս նկատի է 

առնվում, որ կատարվել է «բժշկական կոնտակտ», որի դեպքում բուժանձնա-

կազմը ենթարկվում է հետևյալ հետազոտությունների.  

1. Եթե հիվանդը վարակված է եղել ՁԻԱՀ-ի հարուցիչներով, ապա բուժանձ-

նակազմը հետազոտվում է ՁԻԱՀ-ի ինֆեկցիայից, հեպատիտ B և C-ից, 

բժշկական կոնտակտից անմիջապես հետո, ինչպես նաև պարբերաբար 6, 12 

շաբաթ և 12 ամիս հետո:  

2. Եթե հիվանդը վարակված է եղել հեպատիտ B-ով, ապա բուժանձնակազմը

հետազոտվում է բժշկական կոնտակտից անմիջապես հետո, ինչպես նաև 6 

շաբաթ և 6 ամիս հետո` հեպատիտի B-ի մարկերների հայտնաբերելու 

նպատակով: 

3. Եթե հիվանդը վարակված է եղել հեպատիտ C-ով, բուժանձնակազմը հետա-

զոտվում է բժշկական կոնտակտից անմիջապես հետո, ինչպես նաև 6 ամիս 

հետո` հեպատիտ C - ի մարկերների հայտնաբերման նպատակով: 

Պատահական վնասվածքների կանխարգելումը: 

ՁԻԱՀ-ով, հեպատիտով (լյարդաբորբով), սիֆիլիսով հիվանդների բուժօգ-

նության դեպքում մինչ վիրահատություն սկսելը բժիշկը պետք է զգուշացնի 

միջին և կրտսեր բուժանձնակազմին, որ զգույշ լինեն կտրող և ծակող գործիք-

ները իրար փոխանցելիս ու ամեն օգտագործումից հետո այն անհրաժեշտաբար 

մշակեն: 
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        2.2. Հիվանդի պաշտպանումը էկզոգեն (արտաքին) վարակից 
Առաջին հերթին անհրաժեշտ է վերացնել բուժանձնակազմի կողմից 

հիվանդի ինֆեկցման վտանգը, որի համար կատարվում են հետևյալ միջոցա-

ռումները. 

1. Արգելվում է աշխատել գրիպով և վարակիչ ինֆեկցիոն այլ հիվանդություն-

ներով հիվանդ բուժաշխատողներին: 

2. Բուժանձնակազմի պարբերաբար հետազոտություն` ՁԻԱՀ-ի, հեպատիտի B

և C-ի, սիֆիլիսի, տուբերկուլյոզի հարուցիչներով վարակվելը կանխելու 

նպատակով: 

3. Վիրաբույժի կողմից ձեռքերի հիգիենայի պահպանում. եղունգները պետք է

լինեն կարճ և խնամված, իսկ առկա վերքերը կամ քերծվածքները պետք է 

մշակվեն յոդի 5%-անոց լուծույթով և փակվեն լեյկոպլաստիրով: 

4. Բոլոր աշխատակիցների կողմից բժշկական հաստատության էպիդեմիոլո-

գիական (համաճարակաբանական) ռեժիմի խիստ հետևողականություն. 

աշխատանքից առաջ հագուստ փոխելը, ձեռքերը լվանալը և մշակումը սան-

հանգույցից օգտվելուց հետո, մանրէաբանական հետազոտությունների հա-

մար նախատեսված սարքերի ու գործիքների առկայությունը: 

5. Աշխատասենյակը պետք է մաքրել աշխատանքից հետո, վիրահատական

աթոռը, սեղանը, օգտագործված գործիքները մշակել հականեխիչ նյութերով 

և աշխատասենյակը մանրէազերծել բակտերիոսպան ուլտրամանուշա-

կագույն լամպով կամ օզոնատորով: 

6. Վիրաբույժը, բուժքույրը աշխատանքային օրվա սկզբում պետք է մշակեն

ձեռքերը ընդունված կարգով: 

7. Աշխատել պետք է միայն ախտահանված ձեռնոցներով: Ձեռնոցները փոխելու

դեպքում պետք է ձեռքերը լվանալ ջրի շիթով և մշակել հետևյալ հականեխիչ 

լուծույթներով՝ 4%-անոց քլորհեքսիդինի լուծույթով, ցերիգել, 96%-անոց էթիլ 

սպիրտով: 

8. Աշխատանքային հագուստը փոխել, եթե նրա վրա առկա են արյան կամ

թարախի հետքեր, իսկ ակնոցը մշակել հականեխիչ լուծույթներով: 

9. Ռիսկի խմբում գտնվող հիվանդի հետ աշխատելուց հետո անհրաժեշտ է

սենյակի անտիսեպտիկ մշակում: 

10. Հնարավորության դեպքում օգտագործել միանգամյա օգտագործվող նյութեր

և գործիքներ` նշտար, վիրաբուժական ասեղներ: 

11. Վիրահատությունից առաջ հիվանդը պետք է լվանա ատամները, որից հետո

բերանի խոռոչը պետք է ողողի հականեխիչ լուծույթներով` 0,12%-անոց 

քլորհեքսիդինի բիգլյուկոնատի լուծույթով, կալիումի պերմանգանատի թույլ 

լուծույթով: 

12. Բազմակի օգտագործման գործիքների ախտահանման խիստ հետևողակա-

նություն: 
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13. Բուժանձնակազմի կողմից կատարվող վիրահատության նախապատրաստ-

ման և վիրահատության ասեպտիկայի կանոնների խիստ պահպանում:

Հիվանդների էնդոգեն (ներքին) ինֆեկցման ռիսկի պակասեցումը 

Վիրահատության ընթացքում և հետվիրահատական շրջանում վերքը 

ինֆեկցվում է բերանի խոռոչի միկրոֆլորայի և պարօդոնտում (հարատամնա-

հյուսվածքում) օդոնտոգեն ինֆեկցիոն օջախների առկայության հետևանքով, 

որը կարող է բարդացնել հետվիրահատական շրջանը` վերքի շրջանում առա-

ջացնելով ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցես: Այդ պրոցեսի դեմ կատարվում են 

հետևյալ միջոցառումները. 

1. Պլանային վիրահատությունից առաջ անհրաժեշտ է գնահատել բերանի խո-

ռոչի հիգիենան և անհրաժեշտության դեպքում հիվանդին սովորեցնել հիգիե-

նայի կանոնները: 

2. Կատարել բերանի խոռոչի սանացիա` ատամնաքարերի հեռացում, բուժման

չենթարկվող ատամների հեռացում: 

3. Բակտերիային ակտիվությունը նվազեցնելու նպատակով հիվանդին խոր-

հուրդ է տրվում վիրահատությունից 2-3 օր առաջ օրական 3-4 անգամ կատա-

րել ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով: 

4. Անմիջապես վիրահատությունից առաջ հիվանդը պետք է ողողի բերանի

խոռոչը հականեխիչ լուծույթներով, իսկ անզգայացումից առաջ բժիշկը պետք 

է մշակի ասեղով ծակելու տեղը: 

5. Ատամի անհետաձգելի հեռացման դեպքում կարելի է սահմանափակվել

տվյալ ատամի և հարևան ատամների վերլնդային ատամնաքարերը հեռաց-

նելով ու հետագա հականեխիչ մշակելով: 

6. Վիրահատությունից հետո (4-5 ժամից ոչ շուտ, որպեսզի մակարդուկը չպոկ-

վի) խորհուրդ է տրվում կատարել ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով: 

Էնդոգեն ինֆեկցման մյուս աղբյուրը պարօդոնտի (հարատամնահյուս-

վածքի) միկրոֆլորան է: Այս ինֆեկցման աղբյուրի ազդեցությունը նվազեցնելու 

նպատակով կատարվում են հետևյալ միջոցառումները. 

1. Ատամնաբնից ինֆեկցված գրանուլացիոն հյուսվածքի հեռացում կյուրետա-

ժային գդալիկների միջոցով: Այդ հյուսվածքը չի հեռացվում այն դեպքում, երբ 

ստործնոտային խողովակը կամ վերծնոտային ծոցը վնասելու վտանգ կա: 

2. Գրանուլացիոն հյուսվածքը հեռացնելուց հետո կատարվում է վերքի հակա-

նեխիչ մշակում հետևյալ լուծույթներով` 3%-անոց ջրածնի գերօքսիդի լուծույ-

թով և 0,02%-անոց քլորհեքսիդին բիգլյուկոնատի լուծույթով: 

3. Կատարել կանխարգելիչ հակամանրէային թերապիա:
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Թեստեր 

1. Եթե հիվանդը վարակված է եղել հեպատիտ B-ով, ապա բուժանձնակազմը հեպատիտ

B-ի մարկերները հայտնաբերելու նպատակով ի՞նչ ժամկետներում հետազոտվում  

1. բժշկական կոնտակտից անմիջապես հետո

2. 6 շաբաթ

3. 6 ամիս հետո

4. 6 տարի հետո

ա) 1,2,3 

բ) 2,3,4 

գ) 1,3,4 

դ) բոլորը  

2. Մաշկային ծածկույթները պատահաբար վնասման դեպքում ո՞ր հականեխիչ լուծույթը

չի կիրառվում. 

ա) ջրածնի գերօքսիդի 3% - անոց 

բ) էթիլ սպիրտի 70% - անոց 

գ) յոդի 5% - անոց 

դ) հականեխիչ լուծույթների կարիք չկա  

3. Հիվանդի ինֆեկցման վտանգը վերացնելու նպատակով ո՞ր գործողությունը չի

կատարվում. 

ա) վիրաբույժի կողմից ձեռքերի հիգիենայի պահպանումը 

բ) աշխատասենյակի մաքրումը աշխատանքից հետո 

գ) հնարավորության դեպքում կիրառել միանգամյա օգտագործման նյութեր և 

գործիքներ 

դ) աշխատասենյակի մաքրումը աշխատանքից հետո պարտադիր չէ  

4. Էնդոգեն ինֆեկցման աղբյուրի ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով կատարվում է

ա) ատամնաբնից ինֆեկցված գրանուլացիոն հյուսվածքի հեռացում 

բ) ատամնաբնից ինֆեկցված գրանուլացիոն հյուսվածքը չի հեռացվում 

գ) գրանուլյացիոն հյուսվածքը հեռացնելուց հետո վերքը հականեխիչ մշակելու 

կարիք չկա  

դ) կանխարգելիչ հակամանրէային թերապիա չի կատարվում  

5. Եթե հիվանդը վարակված է եղել հեպատիտ C-ով, ապա բուժանձնակազմը հեպատիտի

C-ի մարկերները հայտնաբերելու նպատակով ի՞նչ ժամկետներում է հետազոտվում.  

1) բժշկական կոնտակտից անմիջապես հետո

2) 6 շաբաթ

3) 6 ամիս հետո

4) 6 տարի հետո

ա) 1,2  բ) 1,3   գ) 2,4  դ) 2,3 
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 ԳԼՈՒԽ III. ԱՏԱՄՆԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ 

3.1. Վերին ծնոտի կլինիկական անատոմիան 
Վերին ծնոտը, լինելով օդակիր և անշարժ ոսկր, իր ֆունկցիայով տարբեր-

վում է ստորին ծնոտից: Ի տարբերություն ստորին ծնոտի` վերին ծնոտը զուրկ է 

ծամիչ մկանների կպման կետերից: 

Նկ. 3.1. Վերին ծնոտ: 

Վերին ծնոտային ծոցը կամ հայմորյան խոռոչը (sinus maxillaris) գործնա-

կան կարևոր նշանակություն ունի վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում: Դրա 

բորբոքումները հաճախ պայմանավորված են լինում ատամներով կամ հակա-

ռակը, խոռոչի բորբոքումները կարող են անցնել աղորիքների արմատներին: 

Հայմորյան խոռոչը բոլոր հարքթային ծոցերից ամենախոշորն է, տարողությունը 

պայմանավորված է տարիքային և անհատական առանձնահատկություններով: 

Չափահաս մարդունը միջին հաշվով 15-20 սմ3 է: Ծոցն ունի 5 պատ` վերին, 

ստորին, միջային, առաջակողմնային և հետկողմնային: 

Նկ. 3.2. Վերին ծնոտային ծոց: 
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Վերին պատը խոռոչը բաժանում է ակնակապճից և ունի 0,7-1,2 մմ 

հաստություն: Նրա միջով անցնող ստորակնակապճային խողովակը ներհրվում 

է խոռոչի մեջ, որտեղ նրա ոսկրային պատերը շատ բարակ են, իսկ տեղ-տեղ 

բոլորովին բացակայում են: Այդտեղ նրա միջով անցնող անոթներն ու նյարդերը 

ծածկված են միայն լորձաթաղանթով: 

Միջային պատը դարձած է դեպի քթի խոռոչը. միջինը ունի 2-2,5 մմ հաս-

տություն: Այս պատի վրա է հայմորյան խոռոչի դեպի քթի խոռոչի բացվածքը 

(hiatus maxillaris): 

Առաջակողմնային պատը հիմնականում համապատասխանում է շնա-

փոսին, որտեղ այն ամենաբարակն է, (0,2-0,5մմ), բայց հեռանալով փոսից` 

աստիճանաբար հաստանում է: Այս պատի միջով ստորակնակապճային խողո-

վակից մի քանի բարակ խողովակներ են անցնում դեպի առաջային ատամների 

արմատները` նյարդերի ու անոթների համար: 

Հետին կողմնային պատը համապատասխանում է ծնոտի ստորքունքային 

երեսին, որն ավելի բարակ է հետին վերին մասում (0,8-1,3 մմ), իսկ հետին 

ստորին մասում` ատամնաբնային ելունի մոտ ամենահաստն է (3,5-4,5մմ): Այս 

պատի հաստության միջով նույնպես անցնում են բարակ խողովակներ, ատամ-

նաբնային հետին վերին նյարդերի և անոթների համար: 

Ստորին պատը կամ հատակը համապատասխանում է ատամնաբնային 

ելունին և գործնական տեսակետից ամենակարևորն է: Նրա դիրքը շատ փոփո-

խական է` պայմանավորված գանգի ձևով, դեմքի լայնությամբ և հարքթային 

ծոցերի օդակրության աստիճանով: Քթի խոռոչի հատակի համեմատությամբ 

ծոցի հատակը կարող է հավասար լինել նրա բարձրությանը (մոտ 40%) կամ 

նրանից ավելի բարձր (18%) և վերջապես ավելի ցածր քան քթի խոռոչի հատակը 

(42%): Այս վերջին դիրքը նպաստավոր չէ, քանի, որ նախ դժվար է կատարվում 

ծոցի դատարկումը լորձային (կամ թարախային) արտադրությունից և բացի 

դրանից նման դեպքերում մեծ աղորիքների արմատները սերտորեն են մոտե-

նում ծոցի հատակին, իսկ երբեմն նրանց գագաթներն ուղղակի մտնոմ են ծոցի 

մեջ` նրանից բաժանված մնալով բարակ ոսկրային շերտով կամ ուղղակի ծոցի 

լորձաթաղանթով: 

Հայմորյան խոռոչի հատակին հիմնականում հասնում են մեծ աղորիք-

ների արմատները և մասամբ նաև 2-րդ փոքր աղորիքի արմատը, որը, սակայն, 

նրանից բաժանված է մնում 4-5մմ հաստությամբ ոսկրային հյուսվածքով: Միայն 

շատ մեծ ծոցի դեպքում կարող է այդ արմատը ընդհուպ մոտենալ (2-3մմ) ծոցի 

հատակին: Լայնադեմ գանգերի վրա և լավ զարգացած ծոցի դեպքում վերջինիս 

հատակին կարող է համապատասխանել նաև 1-ին փոքր աղորիքը: Ժանիքի 

արմատը առնչություն չունի ծոցի հատակի հետ: 

Նորածինների հայմորյան խոռոչը շատ փոքր է և ատամնաբնային ելունից 

ներս է (և ոչ թե նրանից վեր, ինչպես չափահասներինը): 
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Ծոցը սկսում է զարգանալ կաթնատամների ծկթմանը զուգընթաց: 

Հատկապես սկսում է մեծանալ սեռական հասունացման շրջանում`մինչև 25 

տարեկանը: Չափահաս մարդկանց հայմորյան խոռոչի չափերն այլևս չեն 

փոփոխվում մինչև ծերունական հասակը, երբ բարակում են ոսկրերը, և ծոցը 

նորից մեծանում է:  

Վերին ծնոտների ելուններից գործնական տեսակետից ավելի կարևոր են 

ատամնաբնային և քմային ելունները: 

Ատամնաբնային ելունը վերին ծնոտի մարմնի շարունակությունն է դեպի 

վար և կազմված է զույգ աղեղնաձև ոսկրաթիթեղներից, որոնցից արտաքինը 

դարձած է դեպի բերանի անդաստակը, իսկ միջայինը` դեպի քիմքը: Նրանց միջև 

կա սպունգանման նյութ: Ատամնաբների ոսկրային պատերը կազմված են 

կոմպակտ նյութի թիթեղներից, որոնց միջև սպունգանման նյութն է: 

Ամենավերջին ատամնաբնից հետո ատամնաբնային թմբիկն է (tuber 

alveolaris), որը լավ շոշափելի է և կողմնորոշիչ ելակետ է հետին ատամներն 

անզգայացնելու համար (տուբերալ անզգայացում): 

Քմային ելունը հորիզոնական ոսկրային թիթեղ է, որը միջին գծի վրա 

միանում է մյուս կողմի համանուն թիթեղին և կազմում կարծր քիմքի առաջային 

մասը: Քմային ելունի հետին եզրը միակից է քմոսկրի հորիզոնական թիթեղի 

հետ, որը նույնպես մասնակցում է կարծր քիմքին: Հատկապես կարևոր է քմային 

մեծ անցքից սկսվող քմային ակոսը, որտեղ պառկում են այդ անցքից դուրս եկող 

անոթներն ու նյարդերը: Քթային կատարի առաջային ծայրի երկու կողմերին 

կան մեկական անցքեր, որոնք տանում են դեպի կտրիչային խողովակ (canalis 

incisivus): Վերջինս քիմքի կողմից`կտրիչների հետևում, բացվում է մեկ անցքով:  

3.2. Ստորին ծնոտի կլինիկական անատոմիան 
Ստորին ծնոտը, լինելով գանգի միակ շարժուն ոսկրը, անընդհատ իրեն 

կպչող մկանների ֆունկցիոնալ ներգործության տակ է:  

Կզակից դեպի հետ`մարմնի կողմնային երեսի վրա, առաջին և երկրորդ 

փոքր աղորիքների արանքից իջնող գծի վրա կզակային անցքն է, որը ստոր-

ծնոտային խողովակի արտաքին բացվածքն է: Այդ անցքը կարող է տեղա-

շարժվել դեպի առաջ` հայտնվելով P1-ի տակ կամ դեպի հետ` համապա-

տասխանելով P2-ին: Կզակային անցքը չափահաս մարդու դեպքում ծնոտի 

ստորին եզրից բարձր է 12-19մմ, իսկ ծերունական հասակում, երբ թափվում են 

ատամները և մաշվում են ատամնաբները, կզակային անցքն աստիճանաբար 

մոտենում է մարմնի վերին եզրին:  

Ստորին ծնոտի ատամնաբնային մասը (կամ ելունը) վերին ծնոտի նման 

ունի 8 ատամնաբներ, որոնք իրարից բաժանված են միջատամնաբնային 

խտրոցներով: Առաջային ատամների պատերից հատկապես բարակ են 

շրթնայինները, փոքր աղորիքների շրջանում թշային և լեզվային պատերը 
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համարյա հավասար են, իսկ մեծ աղորիքների հանդիպակաց լեզվային պատը 

քիչ ավելի հաստ է: 

             Նկ. 3.3. Ստորին ծնոտը արտաքինից: 

Ստորին ծնոտի ճյուղերը`որպես տափակ քառակուսի ոսկրային թիթեղ-

ներ, ունեն արտաքին և ներքին երեսներ, առաջային ու հետին եզրեր: Դեպի վեր 

բաժանվում են 2 ելունի`առաջայինը` պսակաձև (procesus coronoideus), հետինը` 

կոճային ելուն (procesus condilaris): Վերջինիս վրա տարբերում են հոդագլխիկը և 

վզիկը: Այս ելուններից ճյուղի ներքին երեսի մոտից ձգվում են երկու կատարներ, 

որոնցից մեկն իջնում է պսակաձև ելունից դեպի ցած և կոչվում է քունքային 

կատար (crista temporalis), իսկ մյուսը, սկսվելով հոդագլխիկից, ձգվում է ցած ու 

առաջ և կոչվում է վզիկի կատար (crista colli mandibulae): Նշված երկու կատար-

ները, ներքևում ձուլվելով միմյանց, կազմում են ծնոտի բարձիկը (torus mandi-

bulae), որից ցած և հետ գտնվում է ստործնոտային անցքը: Մարդու դեպքում 

տորուսը շոշափելի է բերանի խոռոչի կողմից, և ատամնաբնային նյարդը ցա-

վազրկելու համար լավ կողմնորոշիչ կետ է: Սրանից դեպի վար ձգվում է թշային 

կատարը (crista buccinatoria), որից հաճախ անջատվում է մի թույլ արտա-

հայտված կատար (crista intermedia alveolaris): Այս երկու կատարները սահ-

մանում են հետաղորիքային փոսը (fossa retromolaris): Ճյուղի առաջային եզրը, 

շարունակվելով մարմնի արտաքին երեսի վրա, կոչվում է թեք գիծ: Այս կատարի 

և վերջին երկու ատամների միջև գոյանում է ծնոտի գրպանիկը (recessus 

mandibulae), որից միջայնորեն վերոհիշյալ հետաղորիքային փոսն է: Ճյուղի 

կենտրոնում առկա ստորինծնոտային անցքի մեջ են մտնում ատամնաբնային 

անոթներն ու նյարդերը: Այս անցքից մինչև ճյուղի առաջային եզրը 10-25 մմ է, 

մինչև հետին եզրը` 9-20 մմ, ծնոտի անկյունից հեռու է 15-35 մմ-ով: 

Ստործնոտային անցքը տանում է դեպի ստործնոտային խողովակ, որը 

վերջանում է կզակային անցքով: Ստործնոտային խողովակի պատերը կազմված 

են կոմպակտ ոսկրանյութից, որը շրջապատված է որոշ քանակությամբ սպուն-

գանման նյութով: Խողովակը մեծ աղորիքների շրջանում անցնում է ավելի մո-

տիկ ստորին ծնոտի միջային պատին, իսկ փոքր աղորիքների շրջանում` 
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դրսային պատին: Հատկապես հետաքրքիր է դրա փոխհարաբերությունը 

ատամների արմատների հետ: Այն մեծ մասամբ անցնում է ատամնաբների 

հատակի մոտով` 3-4 մմ: Ամենից մոտիկ է M3-ի արմատին (1,6-2,5մմ), իսկ ամե-

նից հեռու` P2-ից: Խողովակի ամբողջ երկարությամբ կան փոքրիկ անցքեր, 

որոնցից դեպի ատամների արմատներ են անցնում բարակ անոթներ և նյարդեր: 

Կզակային անցքի մոտից ստորինծնոտային խողովակը շարունակվում է 

մինչև միջին գիծ` կտրիչ ատամներին ճյուղեր տալու համար: 

 Ստորին ծնոտը շարժում են 

ծամիչ և բերանի հատակի մկան-

ները, ընդ որում, ծամիչ մկանները 

բարձրացնում են ծնոտը և փակում 

են բերանը, իսկ բերանի հատակի 

մկանները բացում են բերանը, 

այսինքն` ծամիչ մկանների անտա-

գոնիստներ են: Ծամիչ մկանները 4 

զույգ են` ծամիչ մկան (m. masseter), 

քունքամկան (m. temporalis) թևա-

կերպային կողմնային և միջային մկաններ (m. pterygoides lateralis et medialis): 

Ծնոտի իջեցումն իրագործվում է նաև ծանրության ու ծամիչ մկանների թուլաց-

ման և բերանի հատակի մկանների կծկվելու շնորհիվ: 

3.3. Ատամնածնոտային հատվածներ 
 Ատամնածնոտային հատված կամ սեգմենտ ասելով` նկատի ունեն տվյալ 

ատամը և դրան համապատասխանող ծնոտի հատվածը: Յուրաքանչյուր ծնոտի 

վրա տարբերում են չորս հատված (սեգմենտ)` կտրիչային, ժանիքային, փոքր և 

մեծ աղորիքային: Հատվածների (սեգմենտների) սահմանագծերը տարվում են 

միջատամնաբնային խտրոցների միջով: Յուրաքանչյուր հատվածի (սեգմենտի) 

հիմքը կազմում է ատամնաբնային ելունը, որին վերին և ստորին ծնոտների վրա 

կցված են տարբեր ոսկրային բաղադրամասեր: Վերին ծնոտի կտրիչային 

հատվածների մեջ են մտնում ատամնաբնային և քմային ելունները: Այս 

հատվածները սագիտալ կտրվածքի վրա եռանկյունաձև են` հիմքով դարձած 

դեպի վեր: Ատամնաբնային և քմային ելունները բաղկացած են արտաքին և 

ներքին կոմպակտ ու դրանց միջև գտնվող սպունգանման նյութից: Ժանիքային 

հատվածի մեջ ատամնաբնային և քմային ելուններից բացի մտնում է նաև վերին 

ծնոտի ճակատային ելունը: 

Փոքր աղորիքային հատվածին համապատասխանում են ատամնաբները 

և վերծնոտային ծոցի (հայմորյան խոռոչի) առաջային պատը: Լայնադեմ գան-

գերի վրա այս սեգմենտների սահմաններում է նաև ծոցի ստորին պատը 

Նկ. 3.4. Ստորին ծնոտի ներսային մակերեսը:
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(հատակը), որը նեղադեմ գանգերի վրա սկսվում է միայն երկրորդ փոքր աղո-

րիքի սեգմենտից: 

Մեծ աղորիքային հատվածները քառանկյունաձև են և ընդգրկում են 

ատամնաբնային ելունը և հայմորյան խոռոչը: Դա նշանակում է, որ երեք մեծ 

աղորիքներն էլ գտնվում են խոռոչի հատակի տակ, որոնց արմատները (հատ-

կապես M1, M2-ի քմային արմատները) ներհրվում են հատակի մեջ` այստեղ 

ծածկված մնալով միայն լորձաթաղանթով: Այսպիսի կառուցվածքը կարող է 

ատամնաարմատներից դեպի ծոց, կամ հակառակը, վարակի անցման պատճառ 

դառնալ: Աղորիքային հատվածների ատամնաբնային ելունների պատերը 

հիմնականում կազմված են կոմպակտ նյութից: 

Ստորին ծնոտի հատվածների մեջ են մտնում ատամնաբները և ծնոտի 

մարմնի հիմքային մասի համապատասխան հատվածը: 

Կտրիչային հատվածները եռանկյունաձև են, ատամնաբնի առաջային 

պատը ավելի բարակ է (0,4-0,6 մմ), քան հետինը (0,6-1,3 մմ): 

Ժանիքային հատվածը նույնպես եռանկյունաձև է: Այստեղ ևս ավելի 

բարակ է ատամնաբնի անդաստակային (վեստիբուլյար) պատը: 

Փոքր աղորիքային հատվածները կտրվածքի վրա ունեն ուղղանկյան 

տեսք: Այստեղ դեռևս ավելի բարակ է ատամնաբնի անդաստակային պատը: 

Մեծ աղորիքային հատվածներն ուղղանկյուն ձևից աստիճանաբար դառնում են 

եռանկյունաձև` գագաթով ուղղված դեպի վար: Ավելի հաստ է ատամնաբնի 

վեստիբուլյար մասը: 

3.4. Դիմածնոտային համակարգի անոթները 
 Այս բաժնում ներկայացվում են միայն այն զարկերակներն ու երակները, 

որոնք ամիջականորեն առնչվում են ծամիչ ապարատի օրգաններին: Այս 

շրջանի զարկերակներն արտաքին քնային զարկերակի (a. carotis externa) 

ճյուղերն են, որոնցից կարևորներն են լեզվային, դիմային, քունքային մակե-

րեսային և ծնոտային զարկերակները: 

1. Լեզվային զարկերակ (a.lingualis). արտաքին քնային զարկերակից ծագում է

կորճոսկրի մեծ եղջյուրի դիմաց, ապա անցնելով կզակալեզվային մկանի 

տակով` հասնում է լեզվին և որպես լեզվի խորանիստ զարկերակ՝ պառկում 

է կզակալեզվային մկանի կողմնային երեսին` հասնելով մինչև լեզվի ծայրը: 

Ճանապարհին լեզվային զարկերակը ճյուղեր է արձակում ենթալեզվային 

գեղձին և լեզվի մեջքային երեսին: 

2. Դիմային զարկերակը (a.facialis) արտաքին քնային զարկերակից անջատվում

է ստորին ծնոտի անկյան մոտ, ապա անցնում է ենթածնոտային գեղձի միջով` 

բազմաթիվ ճյուղեր տալով նրան և ծամիչ մկանի առաջային եզրի մոտ 

շրջվում է դեմքի վրա: Այստեղ զարկերակը ճյուղեր է արձակում վերին և 

ստորին շրթունքներին (a. labialis superior et inferior) և հասնում է աչքի միջա-
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յին անկյանը (a. angularls nasi): Դիմային զարկերակը, նախքան դեմքի վրա 

շրջվելը, արձակում է քմային վերել և ենթակզակային զարկերակները: 

3. Քունքային մակերեսային զարկերակ (a.temporalis superficialis). արտաքին

քնային զարկերակի վերջնային ճյուղերից մեկն է, որը նրանից անջատվում է 

ստորին ծնոտի վզիկի մակարդակին: Այստեղից արտաքին լսանցքի առջևով 

բարձրանում է վեր և պառկում քունքային շրջանի մաշկի տակ: Այս զարկե-

րակը դեմքի վրա դեպի առաջ արձակում է 2 ճյուղ` դեմքի լայնաձիգ և 

այտաակնակապճային զարկերակները, որոնք այտային աղեղի ստորին և 

վերին եզրերով տարածվում են համապատասխան շրջաններում: 

4. Վերին ծնոտային զարկերակ (a.maxillaris). արտաքին քնային զարկերակի

մյուս վերջնային ճյուղն է: Բաժանվում է ստորին ծնոտի վզիկի հետևում և 

մտնում է ստորքունքային փոսի մեջ: Հաշվի առնելով նրա ընթացքը` այն 

բաժանում են 3 հատվածի` վզիկային, ստորքունքային և թևաքմային: Առաջին 

հատվածի ճյուղերից կարևոր զարկերակը` ատամնաբնային ստորին զարկե-

րակը (a. alveolaris inferior), սկսվում է ծնոտային զարկերակից, իջնում է ցած 

և ծնոտային անցքով մտնում է ստորին ծնոտի խողովակի մեջ: Նախքան խո-

ղովակի մեջ մտնելը՝ արձակում է մի բարակ ճյուղ ծնոտակորճային մկանի 

համար: Ստորին ծնոտի խողովակի մեջ հասնում է մինչև միջին գիծը որպես 

կտրիչային զարկերակ (a. incisiva), և բերանակցվում է մյուս կողմի զար-

կերակի հետ: Կզակային անցքի մոտ նրանից անջատվում է կզակային զար-

կերակը (a. mentalis), որը համանուն անցքից դուրս գալով, տարածվում է 

կզակի շրջանի մաշկի և մկանների մեջ: 

Այստեղ նա բերանակցում է ենթակզակային և ստորին շրթունքային 

զարկերակի հետ: Ծնոտային խողովակի մեջ ատամնաբնային ստորին զարկե-

րակից անջատվում են ատամնային, միջատամնային և լնդային բազմաթիվ 

ճյուղեր: Ատամնային զարկերակները մտնում են ատամի գագաթի անցքով և 

հասնում կակղանին: Միջատամնաբնային զարկերակներն ավելի հաստ են, 

պառկում են միջատամնաբնային խտրոցների մեջ ու սնում ոսկրը: Միջատամ-

նաբնային զարկերակներից որոշ ճյուղեր թափանցում են ատամնաբնի մեջ և 

տարածվում պերիօդոնտում (շուրջատամնահյուսվածքում): Այս ճյուղերը կոչ-

վում են ատամնաբնային թափանցող զարկերակներ: Այս զարկերակներից որոշ 

ճյուղեր երբեմն ծակում են արմատի ցեմենտն ու դենտինը և մտնում են կակղանի 

մեջ: Ատամը հեռացնելուց հետո թափանցող ճյուղերը հաճախ արյունահոսու-

թյան պատճառ են դառնում: Միջատամնաբնային զարկերակները տալիս են 

նաև լնդային թափանցող ճյուղեր, որոնք ծակում են ատամնաբնային խտրոց-

ները և տարածվում լնդերի մեջ: Ծնոտային զարկերակի 2-րդ հատվածից 

ստորքունքային փոսում ծագում են ճյուղեր, որոնք սնում են ծամիչ մկանները և 

թշամկանը: Այս բաժնից ծագում է նաև ատամնաբնային հետին վերին զարկե-

րակը, որի 2-3 մանր ճյուղերը մտնում են վերին ծնոտի ստորքունքային երեսի 
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համանուն անցքերով և սնում մեծ աղորիքները, հայմորյան խոռոչի լորձա-

թաղանթը և լնդերը: Ծնոտային զարկերակի 3-րդ՝ վերջին հատվածը, որը 

թևաքմային փոսի մեջ է գտնվում, արձակում է 3 ճյուղ. 

 Ստորակնակապճային զարկերակ (a. infraorbitalls). ստորին ակնակապ-

ճային ճեղքով մտնում է ակնակապիճի մեջ, որտեղ պառկում է համանուն 

ակոսի, ապա խողովակի մեջ և շնափոսի շրջանում դուրս է գալիս ստորակ-

նակապճային անցքով՝ բազմաթիվ ճյուղեր տալով դեմքի մկաններին: 

Ստորակնակապճային զարկերակը համանուն խողովակով անցնելիս 

առաջային ատամների համար արձակում է մի քանի նոր ճյուղեր (a. 

alveolares anterlores superiores), որոնք հայմորյան ծոցի առաջային պատի 

հաստության միջով իջնում են ցած և անոթավորում փոքր աղորիքները, 

ժանիքը, կտրիչները և ծոցի լորձաթաղանթները: Այստեղ էլ ինչպես ստորին 

ծնոտի վրա ատամնաբնային զարկերակներից բաժանվում են ատամ-

նաբնային և միջատամնային ճյուղերը: 

 Քմային վայրէջ զարկերակ (a. palatine descenbens). թևաքմային փոսից

քմային խողովակով իջնելով՝ դուրս է գալիս քմային մեծ և փոքր անցքերով, 

որոնցից փոքր քմային զարկերակը սնում է փափուկ, իսկ մեծ քմայինը` 

կարծր քիմքը: 

 Սեպաքմային զարկերակ (a.sphenopalatina). համանուն խողովակով մտնում

է քթի խոռոչ և տարածվում է խեցիների լորձաթաղանթի մեջ: Բացի դրանից, 

նա քթի միջնապատին տալիս է նաև ճյուղեր, որոնք խոփի երկու կողմերով 

իջնում են վար և առաջ` հասնելով կտրիչային անցքին, համանուն խողո-

վակով անցնում են քիմքի առաջային մասի վրա և սնում այդ շրջանը` բերա-

նակցելով քմային մեծ զարկերակի հետ: 

Նկ. 3.5. Դիմածնոտային շրջանի զարկերակները: 
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Ծամիչ ապարատի երակները համեմատաբար ավելի խիտ են, քան 

զարկերակները: Հաճախ մեկ զարկերա-

կին ուղեկցում են երկու երակ, որոնք 

կոչվում են նույն զարկերակների անուն-

ներով և իրենց տեղակայությամբ ու ըն-

թացքով նույնն են, ինչ որ համապա-

տասխան զարկերակները: Այդ առումով 

անհրաժեշտություն չկա առանձին 

նկարագրելու այդ երակները: Ծամիչ 

ապարատի խոշոր երակները գանգի 

հիմում և պարանոցի շրջանում թափվում 

են ներքին լծային երակի մեջ: Այդ մասում 

են դիմային, հետծնոտային, լեզվային, 

ըմպանային և վահանային վերին ու 

ստորին երակները: Ատամնային և միջատամնաբնային երակներն ավելի շատ 

ճյուղեր ունեն, քան զարկերակները և ծնոտների մեջ կազմում են երակային հյու-

սակներ: Հատկապես ստորին ծնոտի խողովակի մեջ ատամնաբնային երակ-

ները համապատասխան նյարդի և զարկերակի շուրջ կազմում են ատամնա-

բնային ստորին երակային հյուսակը: 

 3.5. Գլխի և պարանոցի ավշային համակարգը 
Գլխի և պարանոցի շրջանում կան մի շարք ավշահանգույցներ, որոնք 

ավիշ են ընդունում ատամներից, լեզվից, քիմքից և դեմքի մաշկից ու հարակից 

շրջաններից, ուստի դրանց տեղակայման ուսումնասիրությունն ունի ախտո-

րոշիչ կարևոր նշանակություն: 

Գլխի և պարանոցի ավիշը հավաք-

վում է աջ ու ձախ լծային 

ավշացողունների մեջ (truncus 

jugularis dexter et sinister), որոնք 

գնում են յուրաքանչյուր կողմի 

ներքին լծային երակին զուգահեռ և 

բացվում աջ կողմից` աջ ավշա-

ծորանի, ձախ կողմից` կրծքային 

ավշածորանի մեջ: 

Նախքան նշված ծորանների 

մեջ բացվելը` ավիշն անցնում է 

շրջանային ավշահանգույցների 

միջով. 

Նկ. 3.6. Դիմածնոտային շրջանի երակները:

Նկ. 3.7. Գլխի և պարանոցի ավշային համակարգը:
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1. Ծոծրակային ավշահանգույցները պտկաձև ելունի հետևում են, վզարմատա-

յին վերին գծի մակարդակին: Սրանք ավիշ են հավաքում ծոծրակային և

քունքագագաթային շրջանից:

2. Հետականջային ավշահանգույցներ. ամիջապես ականջի խեցու հետևում են:

Ավիշ են հավաքում ծոծրակից, ականջի խեցուց և արտաքին լսողական

անցքից:

3. Հարականջային ավշահանգույցներ. ականջի առաջ հարականջային գեղձի

մակերեսին են և նրա հաստության մեջ: Ավիշ են ընդունում ճակատից, քունքի

կողմնային մասից, կոպերից, արցունքագեղձերից և հարականջային թքագեղ-

ձերից:

4. Դիմային ավշահանգույցներ. տեղակայված են դիմային երակի երկարութ-

յամբ` ստորակնակապճային, այտային, թշային և ստործնոտային: Այս հան-

գույցներն ընդունում են կոպի միջային մասի, քթի, շրթունքի և թշի

ավշանոթները:

5. Ենթաստործնոտային ավշահանգույցներ. ենթածնոտային թքագեղձերի

փակեղային պարկի մեջ են: Այն հիմնական ավշահանգույցներն են, որոնք

ավիշ են հավաքում ատամնածնոտային համակարգի օրգաններից` կարծր և

փափուկ քիմքից, քմային նշիկներից, լեզվի առաջային մասից, շրթունքներից,

կողմնային ատամներից և լնդերից: Այստեղ են գալիս ենթածնոտային և

ենթալեզվային թքագեղձերի արտատար ավշանոթները:

6. Ենթակզակային ավշահանգույցներ. կազմում են ենթածնոտային ավշահան-

գույցների շարունակությունը, դասավորված են երկփոր մկանի առաջային

փորիկի տակ: Ավիշ են հավաքում հատկապես ստորին շրթունքից և ստորին

կտրիչներից:

7. Հետըմպանային ավշահանգույցներ. քթըմպանի հետևում և նրա կողքերին են:

Ավիշ են ընդունում քթի խոռոչից, հարքթային ծոցերի լորձաթաղանթից և

ըմպանից:

8. Պարանոցի ավշահանգույցներ. բաժանվում են երկու խմբի` առաջային և

կողմնային, որոնք իրենց հերթին ունեն մակերեսային և խորանիստ ավշա-

հանգույցներ:

     Մակերեսայինները դասավորված են արտաքին և առաջային լծային 

երակների ուղղությամբ: Վերանրակային փոսի շրջանում պարանոցային

ավշահանգույցներն ընդունում են գլխի և դեմքի շրջանների ավշա-

հանգույցներից դուրս բոլոր ավշանոթները: Պարանոցային ավշահանգույց-

ները, դասավորվելով համապատասխան օրգանների մոտ (կոկորդային` վա-

հանագեղձային, շնչափողային, հարշնչափողային), նրանցից ընդունում են

ավշատար անոթները: Վերին ատամների ավշանոթները դուրս են գալիս մեծ

մասամբ ստորակնակապճային անցքից և դիմային երակի ուղղությամբ իջ-

նում են ցած` դեպի թշային և ստործնոտային ավշահանգույցները: Վերին մեծ
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աղորիքների ավշանոթները դուրս են գալիս հետին վերին ատամնաբնային 

անցքերից: Ստորին ատամների ավշանոթները դուրս են գալիս ստորին-

ծնոտային և մասամբ էլ կզակային անցքերից: 

 3.6. Դիմածնոտային շրջանի նյարդավորումը 
Դիմածնոտային շրջանի և բերանի խոռոչի նյարդավորումը իրականաց-

վում է զգացող, շարժիչ և վեգետատիվ նյարդերի միջոցով:  

Զգացող նյարդավորումը կատարվում է եռվորյակ, լեզվաըմպանային, 

թափառող նյարդերի, ինչպես նաև պարանոցային հյուսակից եկող նյարդաթելե-

րից (մեծ ականջային և փոքր ծոծրակային նյարդեր): 

Դեմքի շրջանում տեղակայված են վեգետատիվ նյարդային հանգույց-

ները` 

1. թարթչային (gangl. ciliare),

2. թևաքմային (gangl. pterigopalatinum),

3. ականջային (gangl. oticum),

4. ենթաստործնոտային (gangl. submandibulare),

5. ենթալեզվային (gangl sublingualis):

 Եռվորյակ նյարդի I ճյուղին կապված է թարթչային հանգույցը, II ճյուղին` 

թևաքմային, III ճյուղին ականջային, ենթաստործնոտային, ենթալեզվային 

հանգույցները: 

 Դիմածնոտային շրջանի սիմպաթիկ նյարդերն անջատվում են վերին 

պարանոցային սիմպաթիկ հանգույցից: 

Եռվորյակ նյարդ (n.trigeminus). 

խառը նյարդ է, պարունակում է զգացող, 

շարժիչ պարասիմպատիկ նյարդաթելեր: 

Եռվորյակ հանգույցից (gangl.trig.) 

սկսվում են նյարդի 3 խոշոր ճյուղերը. 

1. Ակնային նյարդը (n. ophthal-

micus) զգացող նյարդ է, ծնոտների և 

բերանի խոռոչի հյուսվածքների նյար-

դավորմանը չի մասնակցում: 

2. Վերին ծնոտային նյարդը (n.

maxillaris) զգացող նյարդ է, գանգի խոռո-

չից դուրս է գալիս կլոր անցքով 

(f.rotundum)` ճյուղեր տալով թևաքմային 

փոսում (fossa pterigopalatina): Թևաքմա-

յին փոսից այն մտնում է ակնակապիճ և կոչվում է ենթակնակապճային նյարդ 

(n.infraorbitalis): Ակնակապիճից դուրս է գալիս ենթակնակապճային անցքով` 

Նկ 3.8. Եռվորյակ նյարդի կառուցվածքը՝

1.եռվորյակ հանգույց (gangl. trigeminus),

2.ակնային նյարդ (n. ophthalmicus),

3.վերին ծնոտային նյարդ (n. maxillaris),

4.ստործնոտային նյարդ (n. mandibularis):
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ճյուղավորվելով վերջնական ճյուղերի: Վերին շրթնային ճյուղերն առաջացնում 

են փոքր սագաթաթը (pes anserinus minor)` նյարդավորելով վերին շրթունքի, 

ստորին կոպի, ենթակնակապճային շրջանի, քթի թևի մաշկը և լորձաթաղանթը: 

Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից սկսվում են 4-8 վերին 

ատամնաբնային ճյուղեր (rami alveolaris superior posteriores), որոնք, վերին 

ատամնաբնային անցքերով մտնելով ոսկրի հաստության մեջ, հասնում են 

վերին ծնոտային թմբին` նյարդավորելով թումբը, վերին ծնոտային խոռոչի 

(հայմորյան) հետին պատը, վերին մեծ աղորիքները, այդ շրջանի ատամնա-

բնային ելունի վերնոսկրը և լորձաթաղանթը: Հետին վերին ատամնաբնային 

ճյուղերը մտնում են վերին հետին ատամնաբնային հյուսակի կազմի մեջ: 

Ենթակնակապճային խողովակից ճյուղավորում են միջին և առաջային վերին 

ատամնաբնային նյարդերը, որոնք մտնում են վերին առաջային 

ատամնաբնային հյուսակի մեջ: Այդ նյարդա-

թելերը նյարդավորում են փոքր աղորիքները, 

ժանիքները, կտրիչները, լորձաթաղանթը, 

ատամնաբնային ելունի վերնոսկրը բերանի 

նախադռան կողմից: Առաջային վերին ատամ-

նաբնային նյարդաթելերից ճյուղավորվում է 

քթի հատակի առաջային հատվածի լորձա-

թաղանթը, որը բերանակցվում է քթաքմային 

նյարդաթելի հետ: Վերին միջին և առաջային 

ատամնաբնային նյարդաթելերը վերին 

ծնոտոսկրում բերա-նակցվելով կազմում են 

վերին ատամնային հյուսակը (plexus dentalis 

superior). վերջինս բերանակցվում է հակառակ 

կողմի նույնանման հյուսակի հետ: Վերին 

ատամնային նյարդային հյուսակից դուրս են 

գալիս՝  

 ատամնային ճյուղեր (rami dentales), ատամների կակղանը նյարդավորող

ճյուղեր,

 պերիօդոնտալ և լնդային ճյուղեր (rami perio-

dontales et rami gingivales), որոնք նյար-

դավորում են ատամների պերիօդոնտը և

լնդերը,

 միջատմնաբնային ճյուղեր, որոնք նյարդա-

վորում են միջատամնաբնային խտրոցները

և վերնոսկրը,

 վերին ծնոտի ծոցի ոսկրային պատերը և

լորձաթաղանթը նյարդավորող ճյուղեր:

Նկ. 3.9. Վերին ծնոտային նյարդ

(n. maxillaris): 

1.եռվորյակ նյարդ (n.trigeminus),

2. ակնային նյարդ (n. ophthalmicus),

3. վերին ծնոտային նյարդ

(n. maxillaris), 4. հետին վերին 

ատամնաբնային ճյուղեր (rami 

alveolaris superior posteriors): 

Նկ.3.10. Քթաքմային նյարդը 

(n.nasopalatinus) քթի միջնապատի 

և կտրիչային անցքի շրջանում: 
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Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղավորվում են քմային 

նյարդերը, որոնցից մեծ քմային նյարդը (n. palatinus major), դուրս գալով մեծ 

քմային անցքից, նյարդավորում է քիմքի լորձաթաղանթը մինչև ժանիք: 

Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղավորվում է այտային 

նյարդը (n. zygomaticus), որը, ստորին ակնակապճային ճեղքով մտնելով 

ակնակապիճ, բաժանվում է 2 ճյուղի` այտադիմայինի (ramus zygomaticofacialis) 

և այտաքունքայինի (ramus zygomaticotemporalis): Թևաքմային փոսից դուրս է 

գալիս քթաքմային նյարդը (n. nasopalatinus), որը, դուրս գալով կտրիչային 

անցքից և բերանակցվելով հակառակ կողմի նյարդի ճյուղի հետ, ժանիքից ժանիք 

նյարդավորում է քիմքի առաջային հատվածի լորձաթաղանթը: Փոքր քմային 

նյարդերը (n.n. palatini minores), քմային փոքր անցքերից դուրս գալով. ճյուղա-

վորվում են փափուկ քիմքի լորձաթաղանթում` քմային նշիկներում:  

3.Ստործնոտային նյարդ (n. mandibularis). խառը նյարդ է, ունի զգացող և 

շարժիչ թելեր: Գան-գի խոռոչից դուրս է գալիս ձվաձև անցքով և ենթաքունքային 

փոսում ճյուղավորվում է մի շարք ճյուղերի. զգացող նյարդաթելերը կազմում են 

ստործնոտային նյարդի մեծ մասը: Եռվորյակ նյարդի III ճյուղից շարժիչ 

նյարդաթելերը գնում և նյարդավորում են ստորին ծնոտը բարձրացնող 

մկանները: Ծամողական նյարդ (n. massetericus). հիմնականում շարժիչ նյարդ է, 

նյարդավորում է ծամողական մկանը, ինչպես նաև բարակ զգացող ճյուղ է 

տալիս քունք-ստործնոտային հոդին: Առաջային խոր քունքային նյարդ (n. 

temporalis profunda anterior), միջին խորը քունքային նյարդ (medius), հետին խոր 

քունքային նյարդ (posterior). նյարդավորում են քունքամկանը: Կողմնային 

թևակերպային նյարդ (n.pterygoideus 

lateralis), միջին թևակերպային նյարդ 

(n. pterygoideus medialis), նյարդա-

վորում են համանուն մկանները: 

Ծնոտ-կորճային նյարդ (n. 

mylohyoideus). անջատվելով ստոր-

ծնոտային նյարդից` մինչև foramen 

mandibulare մտնելը գնում է ծնոտ-

կորճային և երկփորանի մկանի 

առաջային ոտիկ և նյարդավորում է 

համանուն մկանները: 

 Ստործնոտային նյարդից ճյուղա-

վորվում են հետևյալ զգացող նյարդերը. 

Թշային նյարդ (n. buccalis). III նյարդից բաժանվելով օվալ անցքից ցած` 

պսակաձև ելունի հիմքի մակարդակին տարածվում է թշամկանի մակերեսին 

մինչև բերանի անկյուն` նյարդավորելով թշի մաշկը և լորձաթաղանթը, ստորին 

ծնոտի ծամող ատամների շրջանի լինդը բերանի խոռոչի նախադռան կողմից: 

Նկ. 3.11. Ստործնոտային նյարդ:
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Ականջ-քունքային նյարդ (n. auriculotemporalis). ունի զգացող և պարասիմ-

պաթիկ ճյուղեր, նյարդավորում է համապատասխան շրջանի մաշկը:  

 Լեզվային նյարդ (n. lingualis). սկսվելով օվալ անցքի շրջանից` շարժվում է 

ստորին ծնոտի ճյուղի ներքին մակերեսի և միջային թևակերպային մկանի 

մեջտեղով, իջնելով մտնում է բերանի խոռոչ, գնում է ենթածնոտային թքագեղձի 

վրայով և հասնում է լեզվի կողմնային մակերեսին` նյարդավորելով այն: Բե-

րանի խոռոչում լեզվային նյարդը տալիս է բազմաթիվ մանր ճյուղեր` նյար-

դավորելով բերանի հատակի լորձաթաղանթը, ստորին ծնոտի լորձաթաղանթը, 

լինդը, լեզվային կողմից ենթածնոտային թքագեղձը, լեզվի պտկիկները: 

 Ստորատամնաբնային նյարդ (n. alveolaris inferior). խառը նյարդ է, 

ստործնոտային նյարդի ամենախոշոր ճյուղն է, իջնելով ստորին ծնոտի ներսի 

մակերեսի և միջին թևակերպային մկանի միջով` f. mandibulae-ով մտնում է 

ստործնոտային խողովակ, որտեղ տալիս է ճյուղեր, որոնք բերանակցվելով 

իրար հետ, առաջացնում են ստորին ատամնային հյուսակը (plexus dentalis 

inferior): Վերջինից սկսվում են ստորատամնային և լնդային ճյուղերը (rami 

dentalis, et gingivales inferior)` նյարդավորելով համապատասխան շրջանի 

ատամները, լորձաթաղանթը և լինդը` բերանի խոռոչի նախադռան կողմից: 

Ստորին փոքր աղորիքների մակարդակում ստորին ատամնաբնային նյարդից 

սկսվում է ենթակզակային նյարդը (n. mentalis), որը, դուրս գալով կզակային 

անցքից (f. mentalis), նյարդավորում է ստորին շրթունքի մաշկը և լորձա-

թաղանթը, կզակի շրջանի մաշկը:  

 Ստորատամնաբնային նյարդի ոսկրում գտնվող հատվածը ենթակզա-

կային նյարդի անջատումից հետո կոչվում է ստորատամնաբնային նյարդի 

կտրիչային ճյուղ (ramus incisivus nervi alveolaris inferioris), որը նյարդավորում է 

ժանիքները և կտրիչները, իսկ բերանի նախադռան կողմից լորձաթաղանթը և 

լինդը: Այն բերանակցվում է հակառակ կողմի նույնանուն նյարդի հետ: 

3.7. Լեզվի նյարդավորումը 
Լեզուն` որպես բազմագործառական օրգան, ստանում է տարբեր բնույթի 

նյարդեր` շարժիչ` մկանների համար, ցավազգաց` լարձաթաղանթների համար 

և համազգաց` պտկիկների համար: Ստանում է նաև վեգետատիվ հյութազատիչ 

թելեր` լորձաթաղանթի գեղձերի համար: Լեզվի նյարդավորմանը մասնակցում 

են ենթալեզվային, եռվորյակ, լեզվաըմպանային և թափառող նյարդերը: Լեզվի 

մկանները շարժիչ նյարդաթելեր են ստանում ենթալեզվային նյարդերից (n. 

hypoglossus): Լեզվի լարձաթաղանթից ցավազգաց և ջերմային գրգիռները գնում 

են եռվորյակ նյարդի լեզվային ճյուղով:  

Լեզուն համազգաց նյարդեր է ստանում լեզվաըմպանային և դիմային 

նյարդերից: Լեզվի հետին 2/3-ից, մասնավորապես պատնեշավոր պտկիկներից 

սկսվում է լեզվաըմպանային նյարդի լեզվային ճյուղը, որը կազմված է այդ նյար-
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դի վերին հանգույցում գտնվող կեղծ միաբևեռային բջիջների դենտրիտներից, 

իսկ այդ բջիջների նեյրիտները գնում են դեպի երկարավուն ուղեղում գտնվող 

համազգաց` մենավոր կորիզը: Այստեղից սկսվող կենտրոնաձիգ նյարդերը 

գնում, միանում են միջային ժապավենին (lemniscus medialis) և նրա կազմի մեջ 

հասնում են կեղևին: Լեզվի առաջային 1/3-ից համի զգացողություններն անցնում 

են դիմային նյարդի ճյուղի` թմբկալարի (chordatympani) միջով, որը միանում է 

եռվորյակ նյարդի լեզվային ճյուղին: Թմբկալարի համազգաց թելերը դիմային 

նյարդի ճանապարհին առկա ծնկաձև հանգույցի (ganglion geniculi) կեղծ 

միաբևեռ բջիջների դենտրիտներ են, իսկ այդ բջիջների նեյրիտները նույնպես 

գնում են դեպի համազգաց կորիզ, որտեղ վերջանում է նաև լեզվաըմպանային 

նյարդի լեզվային ճյուղը:  

Լեզվի արմատի լորձաթաղանթը նյարդավորվում է թափառող նյարդի 

ճյուղով: Լեզվի լարձաթաղանթի գեղձերը հյութազատիչ վեգետատիվ հետհան-

գուցային նյարդեր ստանում են ենթալեզվային հանգույցներից, որի նախա-

հանգուցային պարասիմպաթիկ նյարդերը գալիս են թմբկալարի միջոցով: Այս 

թելերը սկսվում են երկարավուն ուղեղում տեղակայված թքազատության վերին 

կորիզից: Սիմպաթիկ նյարդերը գալիս են դիմային զարկերակի սիմպաթիկ 

ցանցից: 

3.8. Քիմքի նյարդավորումը 
Քիմքը ստանում է ցավազգաց, շարժիչ և հյութազատիչ նյարդաթելեր, 

որոնք գալիս են եռվորյակ, դիմային և թափառող նյարդերից: Քիմքի նյարդերն 

այստեղ տարածվում են քմային մեծ ու փոքր անցքերից և կտրիչային անցքից: 

Այս նյարդերի սկզբնաղբյուրը թևաքմային հանգույցն է, որը տեղակայված է 

թևաքմային փոսում`վերինծնոտային նյարդի ճանապարհին, որից և ստանում է 

ցավազգաց թելեր: Հանգույցը պարասիմպաթիկ նախահանգուցային թելեր է 

ստանում դիմային նյարդի ճյուղից` մեծ վիմանյարդից (n. petrosus major), իսկ 

սիմպաթիկ թելեր` ներքին քնային հյուսակի սիմպաթիկ ցանցից (n. petrosus 

profundus): Հանգույցից դուրս եկող նյարդերը իրենց մեջ պարունակում են վերո-

հիշյալ բնույթի նյարդաթելեր (ցավազգաց, պարասիմպատիկ և սիմպաթիկ), 

որոնք կազմում են քմային մեծ ու փոքր և քթաքմային նյարդեր: 

 Փափուկ քիմքի մկանները շարժիչ թելեր են ստանում թափառող նյարդի 

ըմպանային ճյուղից, բացառությամբ քմային վարագույրը լարող մկանից, որը 

շարժիչ թել ստանում է եռվորյակ նյարդից: 
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Թեստեր 

1. Վերին ծնոտի ելուններից է՝

ա) հոդային ելունը 

բ) պսակաձև ելունը 

գ) ատամնաբնային ելունը 

դ) կզակային ելունը  

2. Եռվորյակ նյարդի ճյուղ է`

ա) ակնային նյարդը 

բ) դիմային նյարդը 

գ) ենթալեզվային նյարդը 

դ) թափառող նյարդը  

3. Վերծնոտային նյարդը գանգի խոռոչից դուրս է գալիս`

ա) ստորին ակնակապճային ճեղքով 

բ) ձվաձև անցքով 

գ) կլոր անցքով 

դ) վերին ակնակապճային ճեղքով  

4.Ո՞րը ստործնոտային նյարդի ճյուղերից չէ. 

ա) ստորին ատամնաբնային նյարդը 

բ) ստորակնակապճային նյարդը 

գ) լեզվային նյարդը  

դ) թշային նյարդը  

5.Ո՞ր նյարդերն են մասնակցում լեզվի նյարդավորմանը.  

1) ենթալեզվային

2) լեզվաըմպանային

3) թափառող

4) եռվորյակ

ա) 1,2,3 

բ) 1,3,4 

գ) 2,3,4 

դ) բոլորը 
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 ԳԼՈՒԽ IV. ՀԻՎԱՆԴԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ  

Հիվանդի հետազոտումը թույլ է տալիս հայտնաբերել հիվանդության 

նշանները, որը իր հերթին թույլ է տալիս` 

 հայտնաբերելու առանձին օրգաններում, ծամողական-խոսակցական

ապարատում և ընդհանուր օրգանիզմում կատարվող անատոմիական և 

ֆունկցիոնալ փոփոխությունները, 

 գտնելու այդ փոփոխությունների պատճառը (էթիոլոգիան),

 ճշտելու տվյալ ախտաբանական պրոցեսի տեղակայումը և յուրահատ-

կությունը,

 գնահատելու ընդահանուր օրգանիզմի վիճակը և նրա ռեակցիան տվյալ

ախտաբանական գործոնի նկատմամբ:

 4.1. Հիվանդությունների միջազգային դասակարգումը 
Ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման` բոլոր հիվան-

դությունները, պայմանավորված առաջացման պատճառով և համակարգային 

պատկանելիությամբ, բաժանվում են 17 դասի: Հիվանդությունների մեծ մասը, 

որին առնչվում է վիրաբույժ-ստոմատոլոգը և դիմածնոտային վիրաբույժը, 

բաժանվում է 5 դասի` 

 1-ին դաս` ինֆեկցիոն և պարազիտային հիվանդություններ,

 8-րդ դաս` մարսողական օրգանների հիվանդություններ,

 12-րդ դաս` ոսկրերի և շարժողական օրգանների հիվանդություններ,

 13-րդ դաս` բնածին զարգացման արատներ,

 17-րդ դաս` դժբախտ պատահարներ, թունավորումներ և վնասվածքներ:

Եվս մի շարք հիվանդություններ առանձին խումբ են կազմում ստոմա-

տոլոգիական հիվանդությունների շարքում: Դրանցից են` 

 5-րդ դաս` նյարդային համակարգի և զգայական օրգանների հիվանդու-

թյուններ, 

 11-րդ դաս` մաշկի և ենթամաշկային ճարպաբջջանքի հիվանդություններ,

 15-րդ դաս` ծերություն:

4.2. Հիմնական սինդրոմները (համախտանիշները), որոնք հանդիպում են 
վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի բնագավառում 

Բոլոր այս հիվանդությունները բաժանվում են 4 խմբի` 

 1-ին խումբ` բորբոքային հիվանդություններ,

 2-րդ խումբ` փափուկ հյուսվածքների, ոսկրերի և ատամների վնասվածքներ,

 3-րդ խումբ`դեմքի և ծնոտների նյարդերի, քունք-ստործնոտային հոդի

հիվանդություններ և ախտահարումներ,
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 4-րդ խումբ` ուռուցքներ և ուռուցքանման հիվանդություններ,

 5-րդ խումբ` բնածին և ձեռքբերովի դեֆեկտներ (արատներ):

Այս խմբերից ամեն մեկն ունի սիմպտոմների (ախտանիշների) համակ-

ցում, որոնց ստորաբաժանումը ըստ ինֆորմացիայի նշանակության թույլ է 

տալիս առանձնացնել սինդրոմների (համախտանիշների) շարք, որոնք հա-

մախմբված են մեկ պաթոգենեզով (ախտածնությամբ)` 

 սուր բորբոքման սինդրոմ (համախտանիշ),

 քրոնիկական բորբոքման սինդրոմ (համախտանիշ),

 դիմային գանգի ոսկրերի սուր վնասման սինդրոմ (համախտանիշ),

 դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սուր վնասման

սինդրոմ (համախտանիշ), 

 չարորակ ուռուցքի աճի սինդրոմ (համախտանիշ),

 բարորակ ուռուցքի աճի սինդրոմ (համախտանիշ),

 բնածին դեֆեկտների (արատների) ու դեֆորմացիաների (կողմնածռում-

ների) սինդրոմ (համախտանիշ), 

 դիմածնոտային շրջանի ձեռքբերովի դեֆեկտներ (արատներ) ու

դեֆորմացիաներ (կողմնածռումներ), 

 մասնակի կամ լրիվ անատամության սինդրոմ (համախտանիշ),

 քունքստործնոտային հոդի սինդրոմ (համախտանիշ):

  Սուր բորբոքման սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին բնորոշ է 

հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջականությունը. 

1. Ինտենսիվ, ինքնածին, հաճախ պուլսացիոն ցավեր և ցավ բորբոքային գոտու

հյուսվածքների պալպացիայից (շոշափումից) ու պերկուսիայից (մատնա-

բախումից) (dolor): 

2. Բորբոքային գոտում հյուսվածքների ինֆիլտրացիա (ներսփռանք) և այտուց

(tumor): 

3. Բորբոքման օջախի շրջանում գտնվող մաշկի և լորձաթաղանթի հիպերեմիա

(գերարյունություն) (rubor) ու հյուսվածքների տեղային ջերմաստիճանի 

բարձրացում (color): 

4. Խոսքի, շնչառության, կլման ֆունկցիաների խանգարում, երբ պրոցեսը

տեղակայվում է բերանի խոռոչի հատակի, լեզվի բերանըմպանային, փափուկ 

քիմքի շրջաններում (functio lease): 

5. Օրգանիզմի ընդհանուր ռեակցիա` տենդ, տախիկարդիա (հաճախասրտու-

թյուն), լեյկոցիտոզ: 

Քրոնիկական բորբոքման սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին (հա-

մախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջա-

կանությունը. 

1. Հիվանդության տևողությունը 2 ամսից ավելի է:
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2. Բորբոքման սրացման շրջանին հաջորդում է պրոցեսի ռեմիսիայի (ախտա-

դադարի) շրջանը:

3. Խուղակի ձևավորումը, որից արտադրվում է թարախային էքսուդատ

(բորբոքահեղուկ), որից հետո բորբոքային երևույթները թուլանում են:

4. Ոսկրային սեկվեստրների հեռացում խուղակի միջոցով:

5. Ռեմիսիայի (ախտադադարի) շրջանում հիվանդի ընդհանուր վիճակը

բավարար է, ջերմաստիճանը նորմայի սահմաններում է: Հնարավոր է

լեյկոպենիա, լիմֆոպենիա (սակավավիշություն):

Դիմային գանգի ոսկրերի սուր վնասման սինդրոմ (համախտանիշ): Այս 

սինդրոմին (համախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշ-

ների) ամբողջականությունը. 

1. Վնասման և գանգատների առաջացման համընկնումը:

2. Անուղղակի ճնշման սիմպտոմը (ախտանիշը) դրական է. ծնոտին սեղմելիս

առաջանում է ցավ տվյալ վնասման գոտում, որն առաջացել է անուղղակի

ազդակի ազդեցությամբ:

3. Ախտաբանական շարժունակության սիմպտոմի (ախտանիշի) առկայութ-

յունը:

4. Դիմային գանգի ոսկրերի դեֆորմացիա (կողմնածռում), հաճախ առաջանում

է օկլյուզիայի (կծվածքի) խանգարում:

5. Ռենտգեն հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում է ոսկրի ամբողջա-

կանության խախտում:

Դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների սուր վնասման սինդրոմ 

(համախտանիշ): Այս սինդրոմին (համախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ 

սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջականությունը. 

1. Վնասման և գանգատների առաջացման համընկնում:

2. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, դեմքի և պարանոցի մաշկի ամբողջակա-

նության խախտում, արյունահոսության կամ հեմատոմայի (արյան կուտակ-

ման) առաջացում վնասման տեղում:

3. Անուղղակի ճնշման սիմպտոմը (ախտանիշը) բացասական է:

4. Դեմքի ոսկրերի դեֆորմացիայի (կողմնածռման) և օկլյուզիայի (կծվածքի)

խանգարման բացակայություն:

Չարորակ ուռուցքի աճի սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին (հա-

մախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջա-

կանությունը. 

1. Խոցի կամ էկզոֆիտ գոյացության առկայություն, որը կպած է ստորադիր

հյուսվածքներին և ունի արագ աճ: 

2. Մշտական բնույթի ցավ, որը աստիճանաբար ուժեղանում է` չդադարելով

նույնիսկ գիշերային ժամերին: 
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3. Առաջին սիմպտոմների (ախտանիշների) ի հայտ գալուց մինչև բժիշկին

դիմելը կազմում է միջինում 2-2,5 ամիս:

4. Առաջացած խոցի և էկզոֆիտ գոյացության արյունահոսություն:

5. Ռեգիոնար ավշային հանգույցների մեծացում, որոնք սկզբնական շրջանում

ունեն շրջանաձև տեսք, խիտ կոնսիստենցիա, շարժունակ են, ցավը

բացակայում է կամ առկա է թեթև ցավ պալպացիայից (շոշափումից):

6. Հիվանդի ընդհանուր վիճակի վատթարացում, թուլացում` սննդակարգի

խանգարման և ինտոքսիկացիայի (թունավորման) հետևանքով:

Բարորակ ուռուցքի աճի սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին (հա-

մախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբող-

ջականությունը. 

1. Դանդաղ աճ, որը կարող է արտահայտվել ծնոտի դեֆորմացիայի (կողմ-

նածռման) տեսքով, նորագոյացության առաջացում շուրջծնոտային հյուս-

վածքներում էլաստիկ կոնսիստենցիայի տեսքով: 

2. Նորագոյացությունն ունի հստակ սահմաններ:

3. Ինքնածին և պալպացիայից (շոշափումից) ցավերը բացակայում են:

4. Ռեգիոնար ավշային հանգույցները այտուցված չեն:

5. Հիվանդի ընդհանուր վիճակը բավարար է:

Բնածին  դեֆեկտների (արատների) ու դեֆորմացիաների (կողմնածռում-

ների) սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին (համախտանիշին) բնորոշ է 

հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջականությունը. 

1. Երեխայի ծնվելու պահին կամ կյանքի առաջին ամիսներին դիմային

շրջանում դեֆեկտների (արատների) և դեֆորմացիաների (կողմնածռում-

ների) առկայությունը: 

2. Այն դեֆեկտների (արատների) և դեֆորմացիաների (կողմնածռումների)

առկայությունը, որոնց բնորոշ է բնածին ախտաբանությունը` վերին շրթուն-

քի, ալվեոլյար ելունի, քիմքի ճեղքվածքներ, ականջախեցու թերզարգացումը 

կամ բացակայությունը: 

3. Դիմային շրջանի բարդ դեֆեկտներ (արատներ) և դեֆորմացիաներ (կողմ-

նածռումներ), որոնք համակցվում են ուրիշ օրգան-համակարգերի արատ-

ներին: 

Դիմածնոտային շրջանի ձեռքբերովի դեֆեկտներ (արատներ) ու դեֆորմա-

ցիաներ (կողմնածռումներ): Այս սինդրոմին (համախտանիշին) բնորոշ է 

հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջականությունը. 

1. Այն դեֆեկտների (արատների) և դեֆորմացիաների (կողմնածռումների)

առկայությունը, որոնց բնորոշ չէ բնածին ախտաբանությունը` դիմային գան-

գի ոսկրերի, փափուկ հյուսվածքների մեկուսացված և բազմակի դեֆեկտներ, 

ստորին ծնոտի ասիմետրիա` վերին ծնոտի երկրորդային դեֆորմացիայով: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 53 

2. Անամնեզում հիվանդը նշում է, որ մանկական հասակում չի հիվանդացել

թարախային օտիտով (ականջաբորբով), ստորին ծնոտի օստեոմիելիտ

(ոսկրածուծաբորբ) կամ վնասվածք չի ունեցել, որոնք կնպաստեն տվյալ

դեֆեկտի (արատի) առաջացմանը:

Մասնակի կամ լրիվ անատամության սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդ-

րոմին (համախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) 

ամբողջականությունը. 

1. Ատամների մասնակի կամ լրիվ բացակայություն:

2. Խոսքի և ծամողական ֆունկցիայի խանգարում:

3. Էսթետիկ դեֆեկտի (արատի) առկայությունը, որը նպաստում է դեմքի դեֆոր-

մացիային (կողմնածռումներին):

4. Ատամնային պրոթեզների վատ ֆիքսացիա:

Քունքստործնոտային հոդի սինդրոմ (համախտանիշ): Այս սինդրոմին (հա-

մախտանիշին) բնորոշ է հետևյալ սիմպտոմների (ախտանիշների) ամբողջա-

կանությունը. 

1. Քունքստործնոտային հոդի շրջանում լսվում է ճռճռոց կամ կտտոց բերանը

բացելու ժամանակ: 

2. Ցավ քունքստործնոտային հոդի շրջանում բերանը բացելու ժամանակ:

3. Բերանը բացելու սահմանափակում:

4.3. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ոլորտի հիվանդներին 
հետազոտելու մեթոդները 
Հետազոտման մեթոդներն ընդունված է բաժանել 2 խմբի. 

1. Հետազոտման կլինիկական մեթոդի միջոցով տեղեկություն է ստացվում

տվյալ հիվանդության մասին հիվանդին քննելով, զննելով, կատարելով 

պալպացիա (շոշափում), պերկուսիա (մատնաբախում), որի համար օգտա-

գործվում են հետևյալ գործիքները` շպատել, ստոմատոլոգիական հայելի, 

ստոմատոլոգիական ունելի, զոնդ, խոշորացույց, վայրկյանաչափ, ծայրամա-

սային արյան ճնշումը չափելու համար սարք: 

2. Հետազոտման գործիքա-լաբորատոր մեթոդները կատարվում են հատուկ

սարքերի միջոցով, որոնցից կարող են օգտվել հատուկ որակավորում 

ստացած մասնագետները: 

 Հետազոտման կլինիկական մեթոդներն են. 

1. Հիվանդի քննումը, որի միջոցով պարզաբանվում են հիվանդի գանգատները,

հիվանդության պատմությունը (anamnes morbi) և հիվանդի կյանքի պատմու-

թյունը (anamnes vitae), որն ընդգրկում է նաև հիվանդի կրած հիվանդութ-

յունները, վնասվածքները կյանքի ընթացքում: 

2. Հիվանդի արտաքին զննումը և բերանի խոռոչի զննումը:

3. Տվյալ գոտու և շրջակա ավշային հանգույցների պալպացիան (շոշափումը):

4. Ատամների, թոքերի, սրտի պերկուսիա (մատնաբախում):



54 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

5. Թոքերի, սրտի, քունքստործնոտային հոդի աուսկուլտացիա:

6. Ծայրամասային անոթազարկի գնահատում:

7. Ծայրամասային զարկերակային ճնշման ստուգում:

8. Մաշկային ծածկույթների թերմոմետրիա (ջերմաչափում):

Հետազոտման գործիքա-լաբորատոր մեթոդները 

1. Ճառագայթային ախտորոշման մեթոդներ՝ ռենտգենագրություն, սիալոգրա-

ֆիա, ֆիստուլոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրություն, մագնիսա- 

ռեզոնանսային շերտագրություն, ուլտրաձայնային հետազոտություն, 

2. ստետոսկոպիա,

3. էլեկտրաօդոնտոմետրիա,

4. անթրոպոմետրիա,

5. ծնոտների մոդելների հետազոտում,

6. հեմատոլոգիական, կենսաքիմիական հետազոտություններ,

7. մանրէաբանական, վիրուսաբանական, իմունաբանական հետազոտություն-

ներ,

8. ցիտոլոգիական (բջջաբանական), պաթոհիստոլոգիական հետազոտություն-

ներ,

9. էլեկտրակարդիոգրաֆիա (էլեկտրասրտագրություն),

10. մաստիկացոգրաֆիա, ծամողական ֆունկցիոնալ փորձեր Ի.Ս. Ռուբինովի

եղանակով,

11. էլեկտրամիոգրաֆիա (էլեկտրամկանաբանություն),

12. ռեգիոնար արյունամատակարարման հետազոտության ֆունկցիոնալ մեթոդ-

ներ (ռեոգրաֆիա, պոլյարոգրաֆիա, դոպլերոգրաֆիա, թերմովիզոգրաֆիա):

Հետազոտման գործիքա-լաբորատոր մեթոդներն իրենց հերթին բաժան-

վում են ընդհանուր կլինիկականի, որը կիրառվում է հիվանդի ընդհանուր վի-

ճակը գնահատելու համար, և հատուկ մեթոդների, որոնք կիրառվում են միայն 

ստոմատոլոգիայում և դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ: Դրանցից են` 

1. ատամների ներբերանային ռենտգենագրությունը,

2. ծնոտների արտաբերանային ռենտգենագրությունը, այս երկուսն էլ իրա-

կանացվում են տարբեր պրոյեկցիաներով,

3. օրթոպանտոմոգրաֆիան,

4. գլխի տելեռենտգենոգրաֆիան,

5. սիալոգրաֆիան,

6. համակարգչային շերտագրությունը,

7. էլեկտրաօդոնտոմետրիան,

8. մաստիկացոգրաֆիան,

9. ծամողական ֆունկցիոնալ փորձերը:

Բոլոր հետազոտությունները պետք է գրառվեն տվյալ հիվանդի հիվան-

դության պատմության մեջ: 
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Հիվանդության պատմություն (հիվանդի ամբուլատոր քարտ) 

Հիվանդության պատմությունը բժշկա-իրավաբանական փաստաթուղթ է, 

որը կազմված է հետևյալ մասերից` 

1. հիվանդի անձնագրային տվյալներից,

2. հիվանդի գանգատներից,

3. Anamnes morbi-ին հիվանդության պատմությունն է, որում պետք է նշված

լինեն հետևյալ կետերը` ե՞րբ և ի՞նչ պայմաններում է ի հայտ եկել հիվանդու-

թյունը, ինչո՞վ է բացատրում հիվանդը հիվանդության ի հայտ գալը, ինչպիսի՞

բուժական միջոցառումներ են իրականացվել:

4. Anamnes vitae-ն կյանքի պատմությունն է, որում ներառվում են հետևյալ

կետերը.

Արդյոք հիվանդը տարե՞լ է սուր ինֆեկցիոն հիվանդություններ կամ այլ

վիրահատություն կյանքի ընթացքում:

Արդյոք հիվանդը ու՞նի ալերգիա տեղային անզգայացնող լուծույթներից:

5. Status presens-ը հիվանդի հետազոտման տվյալներն են ընդունվելու պահին:

Գնահատվում է ընդհանուր վիճակը:

6. Status localis-ը համապատասխան շրջանի և շրջակա ավշային հանգույցների

զննումն է` պալպացիա (շոշափում), պերկուսիա (մատնաբախում), զոնդա-

վորում, ինչպես նաև գործիքա-լաբորատորային հետազոտումը:

7. Ախտորոշումը կատարվում է նախապես հայտնի կլինիկոլաբորատոր հետա-

զոտությունների հիման վրա:

8. Հիմնավորված բուժման պլան:

9. Հիվանդի համաձայնությունը վիրահատությանը: Վիրահատությունից առաջ

բժիշկը հիվանդին տեղեկացնում է կատարվող միջամտության մասին, ինչ-

պես նաև դրա ընթացքում և հետվիրահատական շրջանում հնարավոր բար-

դությունների մասին, որից հետո, եթե հիվանդը համաձայն է վիրահատութ-

յանը, ապա այդ մասին գրվում է հիվանդության պատմության մեջ, ու հի-

վանդը ստորագրում է:

10. Վիրահատության նկարագրումը հիվանդության պատմության մեջ:

11. Հիվանդի դեղորայքային բուժման դեղանյութերի նշանակումը և խորհուրդ-

ները:

12. Հետվիրահատական շրջանը հետևելու նպատակով կազմվում է օրագիր:

13. Էպիկրիզ, որն ընդգրկում է հիվանդության ախտորոշումը, կատարված հե-

տազոտությունները և բուժումը, ինչպես նաև բուժման արդյունքները:

Հիվանդության պատմությունը լրացնելիս բժիշկը պետք է հիշի, որ այն 

կարող են կարդալ իր գործընկերները, ինչպես նաև դատական ոլորտի աշխա-

տողները: Այդ պատճառով այն պետք է լրացնել ուշադրությամբ, գրագետ 

հետևելով լրացման բոլոր կանոններին:  
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Հիվանդի հետազոտումը: Հիվանդին հետազոտելիս անհրաժեշտ է առաջին 

հերթին ծանոթանալ հիվանդի հետ: Կարևոր հանգամանք է հիվանդի կրթվա-

ծության աստիճանը պարզաբանելը, որը թույլ է տալիս բժշկին ընտրելու 

հասկանալի տերմիններ` հիվանդին բացատրելու իր խնդրի մասին: 

Հիվանդի հետ կայուն հոգեբանական կապ ստեղծելու նպատակով կարելի 

է փոփոխել ավանդական հետազոտման փուլերը` առաջին հերթին ստուգելով 

հիվանդի անոթազարկը: Այն օգնում է բժշկին տեղյակ լինելու հիվանդի հոգե-

վիճակի, հիվանդի սիրտ-անոթային վիճակի մասին, ինչպես նաև հիվանդը 

կարող է լավ տրամադրվել բժշկի հանդեպ: 

Գանգատները: Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական կամ դիմածնոտա-

յին վիրաբուժության ոլորտի հիվանդների գանգատները կարելի է բաժանել 

հետևյալ խմբերի` նոցիցեպտիվ կամ սենսոր (զգայական), ֆունկցիոնալ, էսթե-

տիկ, անհանգստացնող: 

Սենսոր (զգայական) տեսակի գանգատներից են. 

1. Ինտենսիվ ցավերը, որոնք բնորոշ են սուր բորբոքմանը, սուր վնասվածքին,

ինչպես նաև սուր նոպայաձև ցավերին, որոնք բնորոշ են եռորյակ նյարդի 

նևրալգիային: 

2. Չափավոր ինտենսիվության ցավ, որը բնորոշ է չարորակ ուռուցքային աճի

սինդրոմին (համախտանիշին): 

3. Թմրածություն, պարէսթեզիա. բնորոշ են եռորյակ նյարդի նևրիտներին

(նյարդաբորբ), որոնք առաջանում են վնասվածքից, բորբոքային հիվան-

դություններից, չարորակ ուռուցքներից: 

Ֆունկցիոնալ բնույթի գանգատներից են. 

1. Բերանը բացելու սահմանափակումը, ծամողական ֆունկցիայի խանգա-

րում, կլման և շնչառության խանգարումը, որոնք զարգանում են կարճ 

ժամանակահատվածում (1-3 օր): Այն բնորոշ է սուր բորբոքման սինդրոմին 

(համախտանիշին): 

2. Բերանը բացելու սահմանափակումը, ծամողական ֆունկցիայի խանգա-

րումը, կլման և շնչառության խանգարումը, որոնք զարգանում են երկա-

րատև ժամանակահատվածում (2-3 ամիս): Այն բնորոշ է չարորակ ուռուցքի 

զարգացման սինդրոմին, 

3. Վաղուց առաջացած և դանդաղ աճող ծամողական ու խոսակցական ֆունկ-

ցիայի խանգարումը, որը բնորոշ է մասնակի կամ լրիվ անատամության 

սինդրոմին: 

Էսթետիկ բնույթի գանգատները բնորոշ են բնածին դեֆեկտների (արատ-

ների) և դեֆորմացիաների (կողմնածռումների) սինդրոմին (համախտանիշին), 

ինչպես նաև մասնակի կամ լրիվ անատամության (ադենտիայի) սինդրոմին 

(համախտանիշին): 
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Անհանգստացնող բնույթի գանգատներ: Այս տիպի գանգատների էութ-

յունն այն է, որ հիվանդն անհանգստանում է առկա նորագոյացությունից կամ 

քրոնիկական պրոցեսից, որը կարող է վերածվել չարորակ պրոցեսի: Հիվանդին 

առաջարկելով պատմել իր գանգատների մասին՝ բժիշկը նախնական պատ-

կերացում է ունենում տվյալ պրոցեսի մասին: Այդ պատկերացումը հստակվում 

է հետևյալ հարցերով. 

1. Ցավը մշտակա՞ն բնույթ է կրում, թե՞ ոչ, հիվանդին անհանգստացնում է

գիշե՞րը, թե՞ ոչ: 

2. Արդյոք հիվանդն ընդունու՞մ է ցավազրկողներ, և եթե ընդունում է, ապա

ինչպիսի՞ ցավազրկողներ է ընդունում, ի՞նչ հաճախականությամբ ու ի՞նչ 

դեղաչափով: 

3. Ծամողական ֆունկցիայի խանգարում կա՞, թե՞ ոչ,

4. Որտե՞ղ է առաջանում ցավը և դեպի ու՞ր է ճառագայթում:

5. Ցավի առաջացումը կապվա՞ծ է սնունդ ընդունելով:

Anamnes morbi: Բժիշկը հիվանդին առաջարկում է պատմել տվյալ 

պրոցեսի առաջացման մեխանիզմը, ժամանակը, ինչի՞ հետ է կապված այն, 

բուժական միջոցառում արդյոք կատարվե՞լ է տվյալ պրոբլեմի հետ կապված: 

Հիվանդին ուշադիր լսելուց հետո բժիշկը, ունենալով որոշակի պատկերացում, 

տալիս է համապատասխան հարցեր: 

Սուր բորբոքային սինդրոմի (համախտանիշի) դեպքում տրվող հարցեր. 

1. Արդյոք հիվանդն ընդունե՞լ է հակաբիոտիկ տվյալ հիվանդության հետ

կապված, եթե այո, ապա ինչպիսի՞, ի՞նչ դեղաչափով և ի՞նչ ժամկետով: 

2. Արդյոք հիվանդն ընդունե՞լ է ջերմիջեցնող, եթե այո, ապա ինչպիսի՞, ի՞նչ

դեղաչափով և ի՞նչ ժամկետով: 

Սուր վնասվածքի սինդրոմի (համախտանիշի) դեպքում տրվող հարցեր.  

1. Ե՞րբ, որտե՞ղ և ի՞նչ պայմաններում է ստացել վնասվածքը:

2. Արդյոք եղե՞լ է գիտակցության կորուստ, փսխում:

3. Կա՞ն արդյոք մարմնամասերի այլ վնասվածքներ, բացի գլխից:

4. Արդյոք հիվանդը վնասվածք ստանալուց առաջ ընդունե՞լ է ալկոհոլ:

5. Արդյոք հիվանդին ցուցաբերվե՞լ է բժշկական օգնություն, թե՞ ոչ, եթե այո,

ապա որտե՞ղ, ու՞մ կողմից և ինչպե՞ս:

Չարորակ ուռուցքային աճի սինդրոմի (համախտանիշի) ժամանակ տրվող 

հարցեր. 

1. Կիրառվե՞լ է արդյոք բուժում ավանդական բժշկական մեթոդներով, թե՞ ոչ:

2. Ցուցաբերվե՞լ է արդյոք բժշկական օգնություն, եթե այո, ապա ե՞րբ, որտե՞ղ և

ինչպե՞ս:

3. Փոխվե՞լ է արդյոք հիվանդի քաշը հիվանդության ընթացքում, եթե այո, ապա

որքա՞ն:
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Բարորակ ուռուցքային աճի սինդրոմի (համախտանիշի) ժամանակ տրվող 

հարցեր. 

1. Արդյոք նորագոյացությունը ենթարկվե՞լ է մեխանիկական վնասվածքի, թե՞

ոչ: 

2. Ինչպե՞ս է փոխվել նորագոյացության գույնը` սկզբնականի հետ համեմա-

տած: 

3. Հիվանդն ունի՞ արդյոք որևէ տհաճ զգացողություն նորագոյացության շրջա-

նում, թե՞ ոչ: 

Քունք-ստործնոտային հոդի սինդրոմի (համախտանիշի) ժամանակ տրվող 

հարցեր. 

1. Հոդում խրթոց կամ կտտոց առաջանալուն նախորդե՞լ է արդյոք միանվագ

վնասվածք, թե՞ ոչ: 

2. Եղե՞լ է արդյոք ստորին ծնոտի հոդախախտ, թե՞ ոչ, եթե այո, ապա քանի՞

անգամ և ինչպե՞ս է կատարվել ռեպոզիցիան: 

3. Օգտագործու՞մ է հիվանդը ատամի պրոթեզներ, թե՞ ոչ, եթե այո, ապա ե՞րբ է

առաջացել խրթոցը` պրոթեզավորումից առա՞ջ, թե՞ հետո: 

Anamnes vitae 

I էպիդեմիոլոգիական անամնեզ: Հիվանդի էպիդեմիոլոգիական անամնեզը 

հավաքվում է հատուկ մշակված հարցերի միջոցով`որևէ բացթողումից 

խուսափելու համար: Էպիդեմիոլոգիական անամնեզը հավաքելու պլան 

(թվարկվածներից ո՞ր պաթոլոգիաներով է հիվանդացել հիվանդը)` 

1. ՁԻԱՀ,

2. ինֆեկցիոն հեպատիտ (լյարդաբորբ),

3. մալարիա,

4. թոքերի տուբերկուլյոզ,

5. մաշկավեներական հիվանդություններ,

6. վերջին երկու ամիսների ընթացքում կոնտակտ ինֆեկցիոն հիվանդութ-

յուններ,

7. հեմոտրանսֆուզիա,

8. ներերակային, միջմկանային ներարկումներ (ո՞ր բժշկական հաստատութ-

յունում),

9. դիսպեպտիկ խանգարումներ:

 II հիվանդություններ, որոնք հիվանդն ունեցել է անցյալում, որոնց առի-

թով ներկայումս բուժվում է: Այս հետազոտության նպատակն է հայտնաբերել 

առկա հիվանդությունները, պարզաբանել ախտաբանական և ֆիզիոլոգիական 

վիճակները, որոնք կարող էին նպաստել տվյալ հիվանդության առաջացմանը 

կամ դժվարացնել բուժումը:  
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Ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական վիճակներ, որոնք կարող են բար-

դացնել բուժումը և նպաստել դիմածնոտային շրջանի հետվիրահատական մի-

ջամտությունների բարդությունների առաջացմանը ` 

1. հղիություն,

2. լակտացիայի շրջան,

3. վաղ մանկական հասակ,

4. ծերունական հասակ,

5. պոլիալերգիա կամ գերզգայունություն որոշ դեղամիջոցների հանդեպ (հա-

կաբիոտիկներ, հակասեպտիկներ):

III – կենցաղային, մասնագիտական և սոցիալական վնասակար գործոն-

ների հայտնաբերում, որոնք նպաստում կամ բացասաբար են ազդում հիվան-

դության ընթացքի և հետվիրահատական շրջանի վրա ` 

1. ծխելը,

2. ալկոհոլ օգտագործելը,

3. ոչ ռացիոնալ սնունդը,

4. թմրանյութեր օգտագործելը,

5. սոցիալական կարգավիճակի կորուստը,

6. ներթափանցող ռադիացիայի ազդեցությունը,

7. պրոֆեսիոնալ վնասակար գործոնների ազդեցությունը:

 Status presens 

 Արտաքին զննումը ներառում է ` 

1. հիվանդի դիրքի գնահատում (թոքային պաթոլոգիայի, բերանի հատակի,

լեզվի բորբոքային պրոցեսի հետևանքով վերին շնչուղիների լուսանցքի 

նեղացման դեպքում հիվանդի դիրքը հարկադրական է` թեքված դեպի առաջ, 

ձեռքերով հենված աթոռի եզրերին), 

2. գլխի, պարանոցի և վերին վերջույթների տեսանելի մաշկային ծածկույթների

գնահատումը` 

 հիպերեմիա կամ գունատություն, չորություն կամ խոնավություն,

 սիրտ-անոթային անբավարարության դեպքում ցիանոզ (կապտախտ),

 իմունադեֆիցիտային վիճակների դեպքում բազմաթիվ թարախային օջախ-

ների առկայություն,

 սիֆիլիտիկ ցանավորում,

 ուրտիկար ցան ալերգիկ ռեակցիաների դեպքում,

 էկզոֆիտային գոյացություններ, խոցեր մաշկի ուռուցքների ժամանակ,

 պիգմենտային բծեր մելանոմայի դեպքում:

 Դեմքի զննումը 

Դեմքը զննելիս պետք է ուշադրություն դարձնել` 
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1. դեմքի վերին, միջին և ստորին չափերի սիմետրիկությանը և համապա-

տասխանությանը, դեմքի ասիմետրիա նկատվում է բնածին արատների,

վնասվածքների և ինֆեկցիոն բորբոքային հիվանդությունների դեպքում,

2. փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների (արատների) և դեֆորմացիաների

(կողմնածռումների) առկայությանը` սպիներին, չվերականգնվող վերքե-

րին,

3. միմիկայի մկանների ֆունկցիոնալ վիճակին,

4. քթային շնչառության վիճակին:

Օջախային 

հիվանդություններ, 

որոնց ընթացքին 

դիմածնոտային 

շրջանում կարող են 

վատ անդրա-

դառնալ վիրահա-

տական միջա-

մտությունները:  

Հիվանդություններ, 

որոնք ուղեկցվում 

են երկրորդային 

իմունոդեֆիցիտով, 

որը կարող է նպաս-

տել հետվիրահա-

տական բարդութ-

յունների առաջաց-

մանը: 

Ներքին 

օրգանների 

հիվանդություններ, 

որոնք կարող են 

առաջացնել կրի-

տիկական վիճակ-

ներ, որոնք պա-

հանջում են 

վերակենդա-

նացման միջոցա-

ռումներ:  

Հեմոռագիկ դիաթեզներ, 

որոնք կարող են 

վիրահատության և 

հետվիրահատական 

շրջանում արյունա-

հոսության պատճառ 

դառնալ:  

1. ռևմատիզմ

2.սեպտիկ

էնդոկարդիտ 

(ներսրտաբորբ) 

3.միոկարդիտ

(սրտամկանաբորբ)  

4.պերիկարդիտ

(շուրջսրտաբորբ) 

5.գլոմերուլոնեֆրիտ

6. պիելոնեֆրիտ

7.վերին ծնոտային

խրոնիկ օդոնտոգեն 

սինուսիտ 

1.վիրուսային

ինֆեկցիաներ 

(ՁԻԱՀ, գրիպ, 

հեպատիտ) 

2. թոքաբորբ

3. տուբերկուլյոզ

4. հեմոբլաստոզ

5. շաքարային

դիաբետ 

6.ճառագայթային

հիվանդություն 

7. լյարդի ցիրոզ

1. բրոնխային

ասթմա 

2.հիպերտոնիկ

հիվանդություն 

3.շաքարային

դիաբետ 

4.տոքսիկ զոբ

(խպիպ) 

5. էպիլեպսիա

1. հեմոֆիլիա

2.թրոմբոցիտոպենիկ

պուրպուրա (ծիրանեցան) 

(Վերլհոֆի 

հիվանդություն) 

3.հեմոռագիկ

վասկուլիտներ 

(անոթաբորբ) 

4.հեմոռագիկ

անգիոմատոզ (Ռենդո-

Օսլերի հիվանդություն) 

5. անգիոհեմոֆիլիա

(Վիլլեմբրանտի 

հիվանդություն) 

6. C ավիտամինոզով

7. սուր լեյկոզներ

8. ինֆեկցիոն հեպատիտ

(լյարդաբորբ) 

9.հակակոագուլյանտների

ընդունում 

Բերանի խոռոչի զննումը  

Բերանի խոռոչի զննումը կարող է լինել ուղղակի` ստոմատոլոգիական 

հայելու և ներբերանային տեսախցիկի միջոցով, որը պատկերը ցույց է տալիս 

մոնիտորի վրա: Բերանի խոռոչը զննելիս բժիշկը կարող է հոտ զգալ բերանի 
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խոռոչից, որը ախտորոշիչ կարևորություն ունի (օրինակ` շաքարային դիաբետի 

դեպքում զգացվում է ացետոնի հոտ, քայքայվող ուռուցքների, թարախա-

նեկրոտիկ պրոցեսների դեպքում` գարշահոտություն): 

 Բերանի խոռոչի յուրաքանչյուր բաժնի զննում սկսվում է ձախ վերին բաժ-

նից ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ ` 

1. շրթունքների զննում,

2. բերանի նախադռան զննում,

3. բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զննում (աջից` թևակերպ-ծնոտային ծալք-

կարծր և փափուկ քիմք-ծնոտ-լեզվային ծալք, ձախից` բերանի հատակի

կողմնային շրջան, ձախից` բերանի հատակի առաջային շրջան, բերանի

հատակի կողմնային շրջան, աջից`ռետրոմոլյար տարածություն),

4. լեզվի զննում,

5. բկանցքի և բերանըմպանի զննում (Պիրոգով-Վալդերի ավշաէպիթելային օղը

կազմող նշիկներ):

 Բերանի խոռոչը զննելիս ուշադրություն է դարձվում` 

 լորձաթաղանթի գույնին և երանգավորմանը (գունատ, հիպերեմիկ,

ցիանոտիկ, դեղնած), 

 փառի առկայությանը (ֆիբրինային, սնկային փառի շերտեր),

 հաստությանը (բարակած, ատրոֆիկ, հիպերտրոֆիկ),

 վերքերի առկայությանը (կտրված, պատռված, ծակված),

 մաշկի առաջնային (բիծ, հանգույցիկ, թմբիկ, մեծ և փոքր փուչիկներ,

թարախակույտ, կիստա) և երկրորդային (էրոզիա, աֆտա, խոց, ճաք թեփո-

տություն, սպի, կեղև, ատրոֆիա (ապաճում)) ախտահարման էլեմենտների

առկայությանը,

 թքարտադրության վիճակի գնահատմանը`պայմանավորված լորձաթա-

ղանթի մակերեսով (խոնավ, չոր, պատված ծորացող փրփրոտ թքով):

Բերանի հատակի հետին մասի և լեզվի ստորին մակերեսը զննելու համար 

լեզվի ծայրը ֆիքսվում է մատներով և բինտային վիրակապով, լեզուն ձգվում է 

դեպի վեր և հակառակ ուղղությամբ:  

Ատամների զննումը կատարվում է ստոմատոլոգիական հայելու և զոնդի 

միջոցով: Ատամները զննելու ժամանակ ուշադրություն է դարձվում ` 

 ատամների գույնին (ատամի պսակի գույնը փոփոխվում է պուլպայի

(կակղանի) նեկրոզի (մեռուկացման) ժամանակ), 

 ատամների դիրքին (ատամի դիստոպիա, ատամների նեղ դասավորվա-

ծություն), 

 ատամների ձևին (ատամների ձևը փոփոխվում է հիպոպլազիայի ժամանակ),

 ատամների կարիեսով ախտահարմանը (գրվում է ատամնային ֆորմուլայի

մեջ),
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 ատամնալիցքերի, արհեստական պսակների, կամրջաձև պրոթեզների, շար-

ժական պրոթեզների առկայությունը (գրվում է ատամնային ֆորմուլայի մեջ),

 ատամնաշարերի հարաբերակցությունը սագիտալ հարթակում (մեդիալ,

դիստալ),

 ատամնաշարերի հարաբերակցությունը ուղղահայաց հարթակում (խորը

կծվածք, բաց կծվածք),

 ատամնաշարերի հարաբերակցությունը տրանսվերզալ հարթակում (միա-

կողմանի խաչաձև, երկկողմանի խաչաձև կծվածք),

 ատամնաշարերի դեֆորմացիաների առկայությունը կամ բացակայությունը

ուղղահայաց հարթակում (աստիճանի սիմպտոմը ատամնաշարերի սահ-

մաններում ծնոտի տեղաշարժված բեկորներով կոտրվածքի ժամանակ),

 վերին և ստորին ծնոտի ատամների միջև ֆիսուրա-թմբիկային կոնտակտի

առկայությունը:

 Պարօդոնտի (հարատամնահյուսվածքի) զննումը կատարվում է ստոմա-

տոլոգիական հայելու և զոնդի (զննաձողի) միջոցով: 

Պարօդոնտը զննելու ժամանակ ուշադրություն է դարձվում՝ 

 վերլնդային նստվածքաշերտերին (կարծր և փափուկ),

 լնդի եզրային մասի (մարգինալ) վիճակի գնահատմանը` հիպերեմիա,

հիպերտրոֆիա, ատրոֆիա (ապաճում),

 ատամների վզիկների մերկացմանը, լնդի ռետրակցիայի դեպքում:

Պալպացիան (շոշափումը) այնպիսի հետազոտություն է, որն իրակա-

նացվում է մատների տակտիլ ռեցեպտորների միջոցով, որն իր հերթին թույլ է 

տալիս գնահատելու տվյալ մակերեսի հաստությունը և անհարթությունը: Այն 

թույլ է տալիս նաև իմանալ տվյալ մակերեսի ձևը, չափսերը, խտությունը, 

շարժունակությունը: Բժիշկը պալպացիան պետք է իրականացնի միանգամյա 

բարակ ռեզինե ձեռնոցներով: Մեկ ձեռքի մատներով կատարվող պալպացիան 

կոչվում է մանուալ, իսկ երկու ձեռքի մատներով կատարվողը բիմանուալ 

պալպացիա: 

Բերանի խոռոչի պալպատոր հետազոտության ժամանակ ուշադրություն 

է դարձվում՝  

 խոցը, էկզոֆիտ նորագոյացությունը շրջապատող հյուսվածքներում ինֆիլտ-

րացիայի առկայությանը կամ բացակայությանը,  

 ինֆիլտրացիայի խտությանը, չափսերին, սահմաններին և տեղակայմանը,

 պալպատոր ցավի առկայությանը կամ բացակայությանը,

 ուսումնասիրվող կարծր օբյեկտի եզրերի բնույթին (ատամի սուր եզր,

հեռացված ատամի ատամնաբնի սուր եզր),

 ուսումնասիրվող օբյեկտի ձևին և ռելիեֆին (ալվեոլյար եզր),

 ոսկրային բեկորների տեղաշարժին,

 ատամների տեղաշարժին:
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Ատամների ախտաբանական շարժունակությունը, պարօդոնտի (հարա-

տամնահյուսվածքի) տարբեր հիվանդությունների կամ վնասվածքների ժամա-

նակ գնահատվում է հետևյալ կերպ. 

 առաջին աստիճան. ատամի տեղաշարժը հնարավոր է մեկ ուղղությամբ 

(վեստիբուլո-օրալ),  

 երկրորդ աստիճան. ատամի տեղաշարժը հնարավոր է երկու ուղղությամբ 

(վեստիբուլո-օրալ և մեդիո-դիստալ), 

 երրորդ աստիճան. ատամի տեղաշարժը հնարավոր է երեք ուղղությամբ 

(վեստիբուլո-օրալ, մեդիո-դիստալ և ուղղահայաց), 

 չորրորդ աստիճան. հնարավոր է ատամի պտտական տեղաշարժ:  

Լեզվի հետին-կողմնային հատվածներում, որտեղ հաճախ տեղակայվում 

են ուռուցքներ, պալպատոր (շոշափելով) հետազոտելիս նպատակահարմար է 

մյուս ձեռքի մատներով տեղաշարժել լեզուն վեր և հակառակ կողմ: Ենթածնո-

տային և ենթալեզվային թքագեղձերը հետազոտելու ժամանակ նպատկահար-

մար է իրականացնել բիմանուալ պալպացիա, որի ժամանակ բժիշկը կանգնում 

է հիվանդին դեմ դիմաց: Ձախ ձեռքի մատները տեղադրվում են ենթածնոտային 

և թշային շրջանների մաշկային ծածկույթներին` ստեղծելով հակահենման կետ, 

իսկ աջ ձեռքի ցուցամատը տեղադրվում է բերանի խոռոչում: Հակահենման 

կետի առկայությունը հեշտացնում է թքաքարերի հայտնաբերումը թքագեղձի 

ծորանում, ինչպես նաև գեղձի չափսերի, մակերեսի և խտության գնահատումը: 

Նույն մեթոդն օգտագործվում է ենթածնոտային և ենթակզակային լիմֆատիկ 

(ավշային) հանգույցների պալպացիայի (շոշափման) ժամանակ: Այս դեպքում 

բժիշկը կանգնում է հիվանդի հետևում: 

Գործիքային հետազոտություն 

 Հիվանդի կլինիկական հետազոտության ժամանակ օգտագործվում են 

հետևյալ գործիքները` ատամնային զոնդ (զննաձող) և պարօդոնտոլոգիական 

զոնդ: Ատամնային զոնդի միջոցով հետազոտվում է ատամի մակերեսը, հայտ-

նաբերվում են կարիոզ (ատամնափտային) խոռոչները, գնահատվում է կարիոզ 

խոռոչի խորությունը և դենտինի (ատամնանյութի) ամրությունը: Պարօդոնտո-

լոգիական զոնդի ծայրամասային հատվածը հաստացած է, կլորացած և աստի-

ճանանշված է ակոսներով: Վերջինիս շնորհիվ հնարավոր է հետազոտել ախ-

տաբանական լնդագրպանիկները` առանց վնասելու հյուսվածքները: Բարակ 

մետաղալարի ձև ունեցող զոնդի միջոցով կամ բութ ծայր ունեցող ասեղի 

միջոցով որոշվում է թքագեղձերի ծորանների անցանելիությունը: Կոճակաձև 

զոնդի միջոցով հետազոտվում են խուղակները, դրանց խորությունը և ուղղութ-

յունը:  

Գործիքային մեթոդներն են` անութափոսի մաշկային ծածկույթների 

թերմոմետրիան, անոթազարկի որոշումը և ծայրամասային անոթային ճնշման 

որոշումը: 



64 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Մաշկային ծածկույթների ջերմաստճանի բարձրացումը ուղղակիորեն 

պայմանավորված է ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի սրացմամբ և օրգանիզմի 

արտահայտված ինտոքսիկացիայով (թունավորմամբ): Այդ պատճառով 

ջերմաստիճանն օգտագործվում է որպես ցուցմունք` հիվանդության ծանրութ-

յան աստիճանը գնահատելու համար: Անոթազարկը հանգիստ վիճակում լինում 

է 64-76 զարկ/ր: Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը մեկ աստիճանով հան-

գեցնում է անոթազարկի բարձրացմանը 10 զարկ/ր-ով: Անոթազարկի հաճա-

խացումը, որը թարախաբորբոքային հիվանդությամբ հիվանդների շրջանում 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումից առաջ է լինում, վատ ելք է տվյալ հի-

վանդների համար: Անոթազարկի թուլացումը կամ բրադիկարդիան (դանդա-

ղասրտություն) կարող է գանգուղեղային վնասվածքի հետևանք լինել: Թույլ 

անոթազարկը կամ թելանման անոթազարկը նկատվում է գիտակցության 

կորստի, կոլապսի, սուր սրտային անբավարարության և միոկարդի 

(սրտամկանի) ինֆարկտի ժամանակ: 

Զարկերակային ճնշման բարձրացումը կարող է ուղեղի ինսուլտի պատ-

ճառ դառնալ: Այդ պատճառով վիրահատությունից առաջ պետք է չափել հիպեր-

տոնիկ հիվանդությամբ հիվանդների զարկերակային ճնշումը: Բարձր ցուցա-

նիշների դեպքում վիրահատությունը պետք է հետաձգել, մինչև զարկերակային 

ճնշումը իջնի: Զարկերակային ճնշման իջեցում նկատվում է լայնածավալ 

արյունահոսության, անաֆիլակտիկ շոկի, սուր սրտային անբավարարության, 

միոկարդի ինֆարկտի և ասիստոլիայի ժամանակ: 

Լաբորատոր գործիքային հետազոտման մեթոդները 

Առաջնային կլինիկական հետազոտությունների հիման վրա կարելի է 

կատարել նախնական կամ վերջնական ախտորոշում: Եթե առաջին կլինի-

կական հետազոտության տվյալները բավարար են վերջնական ախտորոշման 

համար, ապա կազմվում է բուժման պլան, որը ներկայացվում է հիվանդին: Նրա 

համաձայնությունը ստանալուց հետո կատարվում է այդ պլանի իրագործումը: 

Եթե եղած տվյալները բավարար չեն վերջնական ախտորոշում կատարելու 

համար, ապա կատարվում է նախնական ախտորոշում և կազմվում է հետագա 

հետազոտման պլան, որը ներառում է կլինիկա-լաբորատոր հետազոտություն-

ներն ամբողջությամբ: Այն անհրաժեշտ է տարբերակիչ ախտորոշման, ինչպես 

նաև ինֆեկցիոն վտանգավոր հիվանդությունները հայտնաբերելու համար: 
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Թեստեր 

1. Ո՞րն է քրոնիկական բորբոքման համախտանիշին բնորոշ ախտանիշ.

ա) հիվանդության` 2 ամսից ավելի տևողությունը 

բ) ինտենսիվ ինքնածին ցավերը 

գ) տենդը, տախիկարդիան 

դ )խուղակների բացակայությունը 

2. Ո՞րը բարորակ ուռուցքի համախտանիշին բնորոշ ախտանիշ չէ.

ա) նորագոյացությունն ունի հստակ սահմաններ 

բ) խոցի կամ էկզոֆիտ գոյացության առկայությունը 

գ) դանդաղ աճը 

դ) ռեգիոնար ավշային հանգույցները մեծացած չեն 

3. Հիվանդների հետազոտման կլինիկական մեթոդ է`

ա) ռենտգենագրությունը 

բ) էլեկտրասրտագրությունը 

գ) հիվանդի արտաքին զննումը 

դ) ուլտրաձայնային հետազոտությունը 

4.Ո՞րը հիվանդների հետազոտման գործիքա-լաբորատորային մեթոդ չէ. 

ա) էլեկտրաօդոնտոմետրիան 

բ) ցիտոլոգիական հետազոտությունը 

գ) ծնոտների մոդելների հետազոտությունը 

դ) շրջակա ավշային հանգույցների պալպացիան 

5.Հիվանդության պատմությունը ներառում է`  

1) հիվանդի գանգատները

2) կյանքի պատմությունը

3) կատարվող վիրահատության նկարագրությունը

4) կատարվող վիրահատությունը նկարագրելու կարիք չկա

ա) 1,2,3 

բ) 1,3,4  

գ) 2,3,4  

դ) բոլորը  
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  ԳԼՈՒԽ V. ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 

Տեղային անզգայացումը տարբեր մեթոդների կիրառմամբ (քիմիական, 

ֆիզիկական, ֆիզիկա-քիմիական) ցավային իմպուլսի շրջափակումն է մարմնի 

որոշակի հատվածում` հիվանդի գիտակցության պահպանմամբ: Ըստ մեթոդ-

ների` ստոմատոլոգիական պրակտիկայում կիրառվող տեղային անզգայացում-

ները լինում են ոչ ներարկային (ոչ ինյեկցիոն) և ներարկային (ինյեկցիոն): Ոչ 

ներարկիչ են քիմիական, ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական եղանակները, 

որոնց դեպքում կատարվում է հյուսվածքների մակերեսային անզգայացում: 

Քիմիական կամ ապլիկացիոն եղանակը հիմնականում կիրառվում է քթի 

և բերանի լորձաթաղանթը անզգայացնելու համար: Այդ նպատակով օգտագործ-

վում են այնպիսի նյութեր, որոնք բավականին հեշտությամբ են թափանցում 

լորձաթաղանթի հաստության մեջ (դիկաին, քսիկաին և այլն):  

Ֆիզիկական եղանակով տեղային անզգայացում կատարելիս հյուսվածք-

ները սառեցվում են եռման ցածր ջերմաստիճանի հեղուկների միջոցով: Նման 

հեղուկների արագ գոլորշիացման հետևանքով հյուսվածքները սառչում, նույ-

նիսկ սառցակալում են, որից մակերեսային նյարդային վերջույթները շրջափակ-

վում են, և առաջանում է այդ շրջանի մակերեսային անզգայացում:  

Ֆիզիկա-քիմիական եղանակով անզգայացում կատարելիս անզգայացնող 

նյութը ներմուծվում է էլեկտրաֆորեզի միջոցով: Այդ եղանակը ցուցված է 

եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի (նյարդացավի) դեպքում: Ոչ ներարկային անզգա-

յացումը իրականացվում է նաև լազերային ճառագայթման, էլեկտրամագնի-

սային ալիքների կիրառմամբ և այլն: Տեղային անզգայացման ոչ ներարկային 

(ինյեկցիոն) մեթոդն ապահովում է միայն մակերեսային անզգայացում: 

Ներարկման եղանակով անզգայացումն իրականացվում է՝ անզգայացնող 

նյութը անմիջապես հյուսվածքներ ներմուծելով: Ներարկային եղանակով 

անզգայացումը կարող է լինել ներսփռական, երբ վիրահատական դաշտը շերտ 

առ շերտ ենթարկվում է ներսփռման, և հաղորդչական, երբ դեղանյութերը ներ-

մուծվում են վիրահատական դաշտը նյարդավորող նյարդի շրջան: Ներսփռա-

կան և ապլիկացիոն, ինչպես նաև սառեցման և ֆիզիկա-քիմիական եղանակով 

անզգայացման դեպքում անջատվում են ցավային գրգիռներն ընդունող ծայրա-

յին նյարդային ընկալիչները: Հաղորդչական անզգայացման դեպքում շրջա-

փակվում է նյարդային ցողունը (ավելի հաճախ ծայրային ճյուղը), որը ցավային 

իմպուլսներ է հաղորդում վիրահատական դաշտի շրջանից: 

5.1. Տեղային անզգայացնող նյութեր 
Տեղային անզգայացնող նյութերը (անէսթետիկները) սինթետիկ քիմիա-

կան միացություններ են, որոնք ընկճում են զգացող նյարդերի պերիֆերիկ ապա-
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րատը և նյարդային թելերով շրջափակում են նյարդային իմպուլսների հաղոր-

դումը ծայրամասից կենտրոն: Տեղային անզգայացնող նյութերը պիտի ունենան 

հետևյալ հատկությունները. 

1. Անէսթետիկը պետք է ունենա ուժեղ անզգայացնող ազդեցություն, հեշտու-

թյամբ ներսփռվի հյուսվածքներում և այնտեղ հնարավորինս երկար մնա: 

2. Անէսթետիկը պետք է ունենա ցածր տոքսիկություն և համապատասխա-

նաբար առաջացնի նվազագույն քանակությամբ ընդհանուր և տեղային բար-

դություններ: 

3. Անէսթետիկը պետք է մանրէազերծ և համատեղելի լինի հյուսվածքներին:

4. Անէսթետիկը ներարկելիս չպետք է առաջացնի այրոց կամ ցավային ռեակ-

ցիա:

5. Անէսթետիկը պետք է ապահովի անզգայացման դարձելիություն:

Ներկայումս միջազգային կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում են 

ավելի քան 100 անէսթետիկներ: Դա հնարավորություն է տալիս ընտրելու 

անզգայացման առավել արդյունավետ (էֆեկտիվ) և անվնաս մեթոդ` կատարվող 

միջամտության բնույթով, տևողությամբ, ինչպես նաև հիվանդի անհատական 

առանձնահատկություններով պայմանավորված: 

Տեղային անեսթէտիկները սինթետիկ արոմատիկ հետերոցիկլիկ միա-

ցություններ են, որոնք դասակարգվում են 2 հիմնական խմբերի` եթերային և 

ամիդային: 

Ա) Բարդ եթերներ՝ 

1. անէսթեզին,

2. դիկաին,

3. նովոկաին:

Բ ) Ամիդներ՝ 

1. տրիմեկաին,

2. պիրոմեկաին,

3. լիդոկաին,

4. մեպիվակաին,

5. պրիլոկաին,

6. արտիկաին,

7. բուպիվակաին,

8. էտիդոկաին:

Անէսթետիկների մոլեկուլները թույլ հիմքեր են և կազմված են 3 մասից` 

 լիպոֆիլային բևեռ (արոմատիկ խումբ),

 հիդրոֆիլային բևեռ (ամինո խումբ),

 միջանկյալ շղթա (եթերային կամ ամիդային միացությամբ):
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5.1.1. Բարդ եթերային խմբի տեղային անէսթետիկներ 
Եթերային միացությունները համեմատաբար անկայուն են, արագ հիդրո-

լիզի են ենթարկվում հյուսվածքներում, այդ պատճառով էլ այդ խմբի տեղային 

անէսթետիկները ցուցաբերում են կարճատև անզգայացնող ազդեցություն:  

Անէսթեզին  

Անէսթեզինը ջրում չլուծվող, դառը համ ունեցող սպիտակ բյուրեղային 

փոշի է: Անէսթեզինը սինթեզվել է 1890թ.-ին: Օգտագործվում է մակերեսային 

անզգայացման ժամանակ` 5-20%-անոց յուղային մածուկներով: 

Դիկաին 

Դիկաինը սպիտակ բյուրեղային փոշի է, հեշտությամբ լուծվում է ջրում և 

սպիրտում: Նրա լուծույթներն ախտահանվում են եռացումով: Դիկաինն օգտա-

գործվում է բերանի և քթի լորձաթաղանթի մակերեսային անզգայացման ժա-

մանակ` 0,25-0,5-1-2%-անոց լուծույթներով: 

Դիկաինն ունի տոքսիկ ազդեցություն և կարող է առաջացնել ինտոքսիկա-

ցիա (թունավորում): Մինչև 10 տարեկան երեխաների շրջանում այն չի կիրառ-

վում: 10 տարեկանից բարձր երեխաների շրջանում կիրառվում է դիկաինի 0,5-

1%-անոց լուծույթի 1-2 մլ, մեծահասակների շրջանում` 2-3մլ 1-2%-անոց 

լուծույթ ապլիկացիոն եղանակով, անզգայացումը սկսվում է 1-2 րոպե անց: 

Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 90 մգ է (3մլ 3%-անոց լուծույթ):  

Նովոկաին (Պրոկաին) 

 Նովոկաինը սպիտակ բյուրեղային փոշի է, հեշտությամբ լուծվում է 

սպիրտում և ջրում: Նովոկաինի լուծույթն ախտահանվում է 30 րոպեի 

ընթացքում 1000C ջերմաստիճանում: Օրգանիզմում նովոկաինը հիդրոլիզվում է 

պարաամինոբենզոյական թթվի և դիէթիլամինոլի: Փափուկ հյուսվածքներում 

հիդրոլիզը իրականանում է 20-30 րոպեում, իսկ արյան մեջ 2-3 րոպեում, այդ 

պատճառով նովոկաինի տոքսիկությունը 10 անգամ մեծանում է արյան անոթի 

մեջ ընկնելով: Օրգանիզմում նովոկաինի քայքայումն իրականացվում է 

խոլինէսթերազայի ազդեցությամբ: Նովոկաինն ունի հանգուցապաշարող, անո-

թալայնիչ, հակաառիթմիկ ազդեցություն, նվազեցնում է սրտամկանի գրգռվա-

ծությունը, նպաստում է արյան ճնշման անկմանը: Նովոկաինը ունի փոքր 

տոքսիկություն, սակայն քրոնիկական անեմիայով և լյարդի հիվանդութ-յուն-

ներով հիվանդների մոտ նույնիսկ փոքր դեղաչափերը կարող են լինել խիստ 

տոքսիկ: Բացի դրանից, կան հիվանդներ` նովոկաինի նկատմամբ բարձր 

զգայնությամբ, որոնց շրջանում նովոկաինը կարող է ռեակցիա առաջացնել: 

Նովոկաինի հանդեպ բարձր զգայնության դեպքում ի հայտ են գալիս գլխա-

պտույտ, ընդհանուր թուլություն, զարկերակային թերլարվածություն (հիպոտո-

նիա), մաշկի անգունություն, քրտնարտադրություն, գրգռվածություն, տախի-

կարդիա (հաճախասրտություն), ճնշման անկում, ցնցումներ, ծանր դեպքերում 

նաև կոլապս կամ շոկ, Կվինկեի այտուց, բրոնխասպազմ (բրոնխակծկանք): 
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Նման բարդություններից խ֊ուսափելու համար պետք է հիվանդին հարցում անել. 

եթե նրան առաջին անգամ է նովոկաին ներարկվում, ապա անհրաժեշտ է 

նախօրոք կատարել ներմաշկային փորձ: 

Նովոկաինն ունի թույլ անզգայացնող ազդեցություն: Անզգայացման 

տևողությունը 15-20 րոպե է: Կիրառվում է նովոկաինի 0,25-0,5%-անոց լուծույթը 

ներսփռական անզգայացման դեպքում և 1-2%-ոց լուծույթը հաղորդչական և 

ներսփռական անզգայացման համար: Ներսփռական անզգայացման դեպքում 

0,25%-անոց նովոկաինի բարձր միանվագ դեղաչափը մինչև 500 մլ վիրահա-

տության սկզբում, հետագայում 1 ժամվա ընթացքում մինչև 1000 մլ, 0,5%-անոց 

նովոկաինի կիրառման դեպքում բարձր միանվագ դեղաչափը համապատաս-

խանաբար 150 մլ և 400 մլ: Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում է 1%-անոց 

նովոկաինի 80-70 մլ լուծույթ և 2%-անոց նովոկաինի 20 մլ-ից ոչ ավելի լուծույթ: 

Նովոկաինի օրական դեղաչափը չոր նյութի կազմում չպետք է գերազանցի 1 

գրամը: 

Նովոկաինի ազդեցությունն ուժեղացնելու նպատակով և ներծծումը դան-

դաղեցնելու նպատակով լուծույթին ավելացվում է անոթասեղմիչ (ադրենալին 

0,1%-անոց 1:100000 հարաբերությամբ, 1մլ ադրենալին` 100 մլ նովոկաին): 

Թարախային օջախում նովոկաինով ոչ լիարժեք թմրեցումը պայմանա-

վորված է բորբոքային օջախի թթվային միջավայրում անէսթետիկի չեզոքա-

ցումով (միջավայրում, որն առաջանում է բորբոքման ժամանակ նովոկաինի 

հիդրոլիզը դանդաղում է կամ ընդհանրապես չի կատարվում): 

Ներկայումս ստոմատոլոգիական պրակտիկայում անզգայացման 

նպատակով նովոկաին համարյա չի կիրառվում` թույլ անզգայացման արդյու-

նավետության և բարձր ալերգիա առաջացնելու պատճառով: 

5.1.2. Ամիդային խմբի տեղային անէսթետիկներ 
 Անզգայացման բարձր արդյունավետություն ապահովելու նպատակով 

կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում են ամիդային խմբի տեղային 

անէսթետիկները: Ամիդային խմբի անէսթետիկներն ազդում են արագ, լավ 

դիֆուզիայի են ենթարկվում ներարկման շրջանում, լավ ներծծվում են տեղային 

հյուսվածքներում` կանխելով անէսթետիկ՝ արյան հուն մտնելը: 

Տրիմեկաին (մեզոկաին) 

 Այն սպիտակ կամ դեղնագույն բյուրեղային փոշի է, լավ լուծվում է ջրում 

կամ սպիրտում: Տրիմեկաինը պատրաստվում է նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ 

լուծույթի մեջ լուծելով, քանի որ թորած ջրով լուծույթը ներարկելիս ներարկման 

տեղում այրոցի զգացում է առաջանում: Տրիմեկաինն ունի լավ անզգայացնող 

էֆեկտ բորբոքային օջախում, ունի թույլ տոքսիկություն: Անզգայացման արդյու-

նավետությամբ 2-2,5 անգամ գերազանցում է նովոկաինին: Անզգայացման տևո-

ղությամբ 3 անգամ գերազանցում է նովոկաինին: 40% հիվանդների շրջանում 
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առաջացնում է սեդատիվ ազդեցություն: Այն կիրառում են ներսփռական 

անզգայացման դեպքում (0,25-2%-անոց) և հաղորդչական անզգայացման ժամա-

նակ (1-2%-անոց): Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 1%-անոցից մինչև 100մլ 

է, 2%-անոցից մինչև 20 մլ: 

Տրիմեկաինը երբեմն կարող է առաջացնել գլխացավ, սրտխառնոց, ընդ-

հանուր թուլություն, մաշկի և լորձաթաղանթի դալկություն, երբեմն տրիմե-

կաինի տոքսիկ ազդեցությունը կարող է արտահայտվել կոլապսով, ցնցումնե-

րով, պուլսի (անոթազարկի) և արյան ճնշման փոփոխություններով: Այն հաճախ 

կիրառվում է 0,1%-անոց ադրենալինի լուծույթի հետ 1:100000 հարաբերությամբ: 

Հակացուցումներ` բրադիկարդիան (դանդաղասրտություն), ատրիովենտրի-

կուլյար բլոկադան, սրտային անբավարարությունը, արտահայտված աթե-

րոսկլերոզը, երիկամների և լյարդի հիվանդությունները: 

Պիրոմեկաին (բումեկաին) 

Պիրոմեկաինը սպիտակավուն, ջրում և սպիրտում լուծվող փոշի է: Կա-

ռուցվածքով նման է տրիմեկաինին: Կիրառվում է մակերեսային (ապլիկացիոն) 

անզգայացման ժամանակ: Անզգայացման տևողությունը 10-15 րոպե է: Կիրառ-

վում է պիրոմեկաինի 1-2%-անոց լուծույթը, 5%-անոց մածուկը: Լայնորեն կի-

րառվում է պիրոմեկաինի և մեթիլուրացիլի համակցությամբ գելը, որն ունի ոչ 

միայն ցավազրկող, այլև հակաբորբոքային ազդեցություն, արագացնում է ռեգե-

ներացիոն պրոցեսները (կիրառվում է աֆթոզ ստոմատիտները (բերանաբորբը) 

և խոցանեկրոտիկ գինգիվոստոմատիտները բուժելու դեպքում): 

Լիդոկաինի հիդրոքլորիդ (քսիկային, քսիլոկաին, քսիլանոր, լիգնոսպան) 

Սպիտակավուն բյուրեղային փոշի է, լավ լուծվում է ջրում և սպիրտում: 

Լավ ներծծվում է հյուսվածքներում, լավ ազդում է բորբոքային օջախում (Ph 7,8): 

Առաջին ամիդային խմբի անէսթետիկն է, որը կիրառվել է ստոմատոլոգիայում, 

և ներկայումս այն ամենաշատն է կիրառվում: Նովոկայինից ուժեղ է և ունի 

ավելի երկարատև ազդեցություն` մինչև (2 ժամ): Օգտագործվում է բոլոր 

տեսակի անզգայացումների ժամանակ, ալերգիկ ռեակցիաները խիստ 

հազվադեպ են լինում:  

Լիդոկաինի տոքսիկությունը կախված է լուծույթի խտությունից: 0,5%-

անոց լուծույթը իր տոքսիկությամբ չի տարբերվում նովոկաինից, 1-2%-անոց 

լուծույթը 1,4-1,5 անգամ տոքսիկ է նովոկաինից: Լիդոկաինը ակտիվորեն 

լայնացնում է անոթները, այդ պատճառով կիրառվում է անոթսեղմիչներին հա-

մակցված, իջեցնում է արյան ճնշումը, օգտագործվում է որպես հակաառիթմիկ 

դեղամիջոց: 

Լիդոկաինը հակացուցված է սիրտ-անոթային անբավարարության, II-III 

աստիճանի ատրիովենտրիկուլյար բլոկադայի, արտահայտված բրադիկար-

դիայի, լյարդի և երիկամների հիվանդությունների, ծանր միասթենիայի 
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(մկանաթուլության) դեպքում: Հղիության և լակտացիայի ժամանակ պետք է 

կիրառել խիստ ցուցումների դեպքում:  

Փափուկ հյուսվածքների վրա վիրաբուժական միջամտությունների 

ժամանակ կիրառվում են լիդոկաինի 0,25%-անոց և 0,5%-անոց լուծույթները, իսկ 

ներսփռական և հաղորդչական անզգայացման ժամանակ`1-2%-անոց լուծույթ-

ները: Ապլիկացիոն անզգայացման համար օգտագործվում է լիդոկաինի 10%-

անոց աերոզոլը, 5%-անոց մածուկը: Անէսթետիկի առավելագույն միանվագ 

դեղաչափը 0,5%-անոց 500մլ է, 1%-անոց 20մլ, 2% -անոց 10մլ:  

Գերդոզավորման դեպքում հնարավոր են 

ցնցումներ, բրադիկարդիա (դանդաղասրտութ-

յուն), կոլապս, դիսպնոե: Տոքսիկ երևույթներից 

կարող է առաջացնել էյֆորիա, գլխապտույտ, 

գլխացավ, ականջներում խշշոց, ճնշման իջեցում: 

Մեպիվակաին (կարբոկաին, սկանդիկա-

յին, սկանդոնեստ, մեպիվեստեզին): 

Մեպիվակաինը անզգայացման ազդեցու-

թյամբ և անզգայացման տևողությամբ նման է 

լիդոկաինին, սակայն համեմատաբար տոքսիկ է: 

Ի տարբերություն մյուս անէսթետիկների` անոթների լայնացում չի առա-

ջացնում, դանդաղ է ադսորբցվում, ունի թեթև անոթասեղմիչ հատկություն, լավ 

անզգայացնող ազդեցություն առանց անոթասեղմիչ դեղամիջոցների հա-

մակցման: 

Մեպիվակաինը չի խթանում սիրտ-անոթային համակարգը, այն կիրառ-

վում է սիրտ-անոթային և էնդոկրին պաթոլոգիայով հիվանդների շրջանում:  

Կլինիկական պրակտիկայում ներսփռական և 

հաղորդչական անզգայացման դեպքում կիրառվում է 

2-3% -անոց մեպիվակաինի լուծույթը: Մեպիվակաինի 

առավելագույն միանվագ դեղաչափը 4,4 մգ/կգ է: Գեր-

դոզավորման ժամանակ հիվանդների շրջանում 

հնարավոր է նկատվեն բրադիկարդիա (դանդաղա-

սրտություն), արտերիալ (զարկերակային) հիպոտեն-

զիա, էյֆորիա, դեպրեսիա (ընկճախտ), խոսքի, կլման 

ակտի, տեսողության խանգարումներ: Ալերգիկ ռեակ-

ցիաները լինում են հազվադեպ: Մեպիվակաինը նախ-

ընտրելի է անոթասեղմիչ դեղանյութերի նկատմամբ 

գերզգայնություն ունեցող հիվանդների դեպքում: Մե-

պիվակաինի 3%-անոց լուծույթն առանց անոթասեղմիչ դեղամիջոցների 

համակցման հատկապես նախընտրելի է կիրառել ռիսկի խմբի հիվանդների 

շրջանում (դիաբետ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, սրտի արատ): Անոթա-

Նկ. 5.1. Լիդոկաինի 10%-անոց 

աերոզոլը: 

Նկ.5.2. Կարպուլային 

ներարկիչը, անէսթետիկը  

և ասեղը: 
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սեղմիչներին համակցված կիրառվում է մեպիվակաինի 2%-անոց լուծույթը 

1:100000 կամ1:200000 հարաբերությամբ:  

Բուպիվակաին հիդրոքլորիդ (մարկաին, կար-

բոստեզին, դուրակաին): 

Բուպիվակաինը շատ ուժեղ անէսթետիկ է: 

Անզգայացման ազդեցությունը դանդաղ է սկսվում 

(10-15 րոպե անց), բայց երկար է պահպանվում (3-ից 

12 ժամ): Բուպիվակաինն ունի անոթալայնիչ մեծ 

ազդեցություն, կլինիկական պրակտիկայում կիրառ-

վում է բուպիվակաինի 0,5-0,75%-անոց լուծույ-թը` 

ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ համակցված: 

Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 75մգ է: Բուպի-

վակաինը կիրառվում է տրավմատիկ երկարատև 

միջամտությունների ժամանակ, ապահովում է հետվիրահատական շրջանի 

անզգայացումը: Բուպիվակաինն ունի հիպոտենզիվ հատկություն, դանդաղեց-

նում է սրտամկանի կծկման հաճախականությունը, թափանցում է հեմատո-

պլացենտար բարիերը: Գերդոզավորման ժամանակ առաջանում են ցնցումներ, 

սրտի գործունեության ճնշում (առաջանում է բրադիկարդիա) ընդհուպ մինչև 

սրտի կանգ: Դեղաչափը որոշվում է 2 մգ 1 կգ մասսայի հաշվարկով:  

Հակացուցումներն են` թիրեոտոքսիկոզը, հիպոտենզիան, սրտային ան-

բավարարությունը, կողմնակի երևույթներից են` գլխապտույտը, տեսողության 

խանգարումը, տրեմորը, գիտակցության կորուստը, արյան ճնշման անկումը, 

բրադիկարդիան (դանդաղասրտություն): 

Արտիկաին (ուլտրակաին D-C, ուլտրակաին D-C ֆորտե, սեպտոնեստ, 

ալֆակաին, ուբիստեզին ֆորտե) 

Արտիկաինը ամիդային անէսթետիկ է: Արտիկաինը ուժեղ անէսթետիկ է 

(5 անգամ ուժեղ է նովոկաինից, 2 անգամ` 

լիդոկաինից), ունի ցածր տոքսիկություն, համե-

մատաբար արագ է դուրս գալիս օրգանիզմից: 

Ալերգիկ ռեակցիաները արտիկաինի նկատ-

մամբ հազվադեպ են: Արտիկաինը չի թափան-

ցում հեմատոպլացենտար պատնեշը, այդ պատ-

ճառով ամենաանվտանգն է պտղի համար և 

ամենանախընտրելին` հղիների շրջանում 

անզգայացումներ կատարելու համար: Առանց 

անոթասեղմիչների արտիկաինը կարելի է կի-

րառել նաև տարեցների, ինչպես նաև երե-

խաների շրջանում, սիրտ-անոթային համակարգի, լյարդի հիվանդություններով 

հիվանդների դեպքում: 

Նկ.5.3. Մեպիվաստեզին: 

Նկ. 5.4. Ուբիստեզին ֆորտե: 
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Անէսթետիկը բնութագրվում է արագ անզգայացման ազդեցությամբ 

(անզգայացումը սկսվում է 1-3 րոպեի ընթացքում, տևողությունը՝ 45-75 րոպե): 

Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում է արտիկաինի 4%-անոց լուծույթը` 

անոթասեղմիչների 1:200000 կամ 1:100000 հարաբերությամբ համակցված: 

Կողմնակի երևույթներ հազվադեպ են նկատվում: Հակացուցումներ` առիթ-

միան, պարոքսիզմալ տախիակարդիան (հաճախասրտություն), գլաուկոման, 

լյարդի և երիկամների հիվանդությունները: Գերդոզավորման ժամանակ կարող 

են առաջանալ ուշաթափություն, շնչառության խանգարումներ, սրտխառնոց, 

ցնցումներ, տախիկարդիա (հաճախասրտություն): Առավելագույն միանվագ 

դեղաչափը 7 մգ 1 կգ մասսայի կամ 12,5 մլ 4%-անոց լուծույթ մեկ պրոցեդուրայի 

ընթացքում (7 կարպուլ 1,8մլ ծավալով):  

Էտիդոկաին  

Էտիդոկաինն ունի անզգայացման երկարատև ազդեցություն (ինչպես 

բուպիվակաինը): Ստորին ծնոտի հաղորդչական անզգայացման ժամանակ 

անզգայացման ազդեցությունը հավասար է 2%-անոց լիդոկաինի 1:100000 ադրե-

նալինի համակցված արդյունավետությանը: Էտիդոկաինն ապահովում է ավելի 

երկարատև անզգայացման ազդեցություն: Ունենալով անոթալայնիչ հատկու-

թյուն` էտիդոկաինի կիրառումը վիրաբուժական միջամտությունների ժամա-

նակ նպաստում է արյունահոսության ուժգնացմանը: Էտիդոկաինը կլինիկա-

կան պրակտիկայում կիրառվում է ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ 

համակցված 1,5%-անոց լուծույթով: Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 5,5 մգ 

է 1 կգ զանգվածին:  

Անոթասեղմիչ դեղամիջոցներ, որոնք համակցվում են տեղային 
անէսթետիկներին (վազոկոնստրիկտորներ) 

Տեղային անզգայացնող դեղանյութի ազդեցությունն ուժգնացնելու և եր-

կարացնելու համար կիրառվում են անոթասեղմիչ դեղանյութեր, որոնք, սեղ-

մելով անոթների լուսանցքը, անզգայացման շրջանում դանդաղեցնում են 

անէսթետիկների ներծծումը, նվազեցնում են դրանց տոքսիկությունը` դրանով 

իսկ երկարաձգելով անզգայացման արդյունավետությունը: Անոթասեղմիչերի 

ազդեցությամբ առաջանում է փոքր անոթների և մազանոթների սպազմ 

(կծկանք), որն իր հերթին առաջացնում է հյուսվածքների հիպօքսիա և նվազեց-

նում է ընկալիչների հաղորդականությունը և գրգռականությունը: Այսպիսով, 

վազոկոնստրիկտորի և անէսթետիկի համակցումը միշտ առաջացնում է ցավա-

յին զգացողության զգալի նվազեցում: Անոթասեղմիչ դեղանյութերը պատկա-

նում են արոմատիկ ամինների դասին: Անոթասեղմիչ դեղանյութերից անզգա-

յացնող նյութերին համակցված կիրառվում են ադրենալինը, նորադրենալինը, 

վազոպրեսինը, ֆելիպրեսինը, լևոնորդեֆրինը: 
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Ադրենալին (էպինեֆրին, սուպրանեֆրին, սուպրարերին)  

 Ադրենալինը մակերիկամի ուղեղային շերտի հորմոն է: Ներկայումս 

ամենաշատ կիրառվող վազոկոնստրիկտորն է: Ավելի հաճախ կիրառվում է 

0,1%-անոց ադրենալին հիդրոքլորիդը: Ադրենալինն ազդում է a և b ադրենո-

ռեցեպտորների վրա, սեղմում է որովայնի խոռոչի մաշկի, լորձաթաղանթի 

անոթները, բարձրացնում է արյան ճնշումը, արագացնում է սրտի գործու-

նեությունը, հնարավոր է սրտային առիթմիաների առաջացում: Ադրենալինը 

թուլացնում է բրոնխների և աղիքների տոնուսը, լայնացնում է սրտի պսակաձև 

անոթները, լայնացնում է աչքի բիբը, արյան մեջ բարձրացնում է գլյուկոզի պա-

րունակությունը, հյուսվածքներում ուժեղացնում է նյութափոխանակությունը: 

Ադրենալինը տեղային անէսթետիկներին համակցված կիրառվում է 1:100000 

կամ 1:200000 (1 մլ 0,1%-անոց ադրենալին-100 մլ կամ 200 մլ անէսթետիկի 

լուծույթում): Ադրենալինը, ընկնելով արյան հունի մեջ, կարող է ունենալ տոքսիկ 

ազդեցություն, թեթև թունավորման դեպքում առաջանում է ուժեղ սրտխփոց, 

դեմքի դալկություն, շնչարգելություն, ծանր դեպքերում` կոլապս, թոքերի 

այտուց, մահը կարող է վրա հասնել շնչառության պարալիչի (կաթվածի) և սրտի 

կանգի հետևանքով: Պետք է հաշվի առնել, որ երբեմն ադրենալինի քիչ դեղաչա-

փերը կարող են առաջացնել կոլապս: Այն անձինք, որոնք ունեն բարձր զգայ-

նություն (իդիոսինկրազիա), ադրենալինի նկատմամբ կարող են ունենալ 

տոքսիկ ռեակցիաներ, երբեմն բավականին ծանր տեսակի: Այդ պատճառով 

տեղային անզգայացման ժամանակ պետք է օգտագործել նվազագույն կոնցենտ-

րացիայի ադրենալինի պարունակությամբ անէսթետիկ: Ադրենալինի գերդոզա-

վորման դեպքում հիվանդին անհրաժեշտ է ներարկել ն/ե 1 մլ 0,1%-անոց 

ատրոպին: 

Նորադրենալին (նորէպինեֆրին) 

Նորադրենալինը գլխավորապես ազդում է a-ադրնոռեցեպտորների վրա: 

Նորադրենալինը ադրենալինից ավելի ուժեղ տեղային անզգայացնող ազդեցու-

թյուն ունի, միաժամանակ տոքսիկությամբ զիջում է ադրենալինին: Կլինիկա-

կան պրակտիկայում կիրառվում է նորադրենալինի և տեղային անէսթետիկի 

լուծույթը 1:100000 կամ 1:200000 հարաբերակցությամբ: 

Վազոպրեսին  

 Վազոպրեսինը բարձրացնում է հարթ մկանների տոնուսը, առաջացնում 

է անոթների սպազմ (կծկանք), ուժգնացնում է աղիքների պերիստալտիկան, 

կծկում է միզապարկի և լեղապարկի մկանները, տալիս է հակադիարետիկ 

ազդեցություն: 

 

Ֆելիպրեսին  

Ֆելիպրեսինը լավ ազդում է երակների վրա, բայց չի առաջացնում արտե-

րիոլների սպազմ, այդ պատճառով հեմոստատիկ ազդեցությունը արտահայտ-
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ված չէ: Ֆելիպրեսինը թույլ է ազդում միոկարդի (սրտամկանի) վրա, այդ պատ-

ճառով այն կարելի է կիրառել առիթմիայի դեպքում, այն կիրառելի է, երբ ադրե-

նալինի և նորադրենալինի կիրառումը հակացուցված է: Հակացուցված է 

հղիներին, էպիլեպսիայով հիվանդներին, մեծահասակներին և երեխաներին: 

Լևոնորդեֆինը  

 Լևոնորդեֆինն հատկություններով մոտ է ադրենալինին: Կիրառվում է 

տեղային անէսթետիկների հետ 1:200000 հարաբերակցությամբ:  

Վազոկոնստրիկտորների կիրառման ցուցումները և հակացուցումները 
Ադրենալինը և մյուս վազոկոնստրիկտորները նույնիսկ քիչ դեղաչափե-

րով կարող են առաջացնել ոչ միայն տեղային, այլև համակարգային ազդեցու-

թյուն, դրանց կիրառումը հատկապես ուղեկցող սոմատիկ ախտաբանությամբ 

հիվանդների շրջանում կարող է պարունակել մեծ ռիսկի գործոններ:  

Երեխաների շրջանում անզգայացում կատարելիս անզգայացնող նյութի 

լուծույթում խորհուրդ չի տրվում ադրենալին ավելացնել, եթե երեխան 5 տարե-

կանից փոքր է: Այդ պատճառով անոթասեղմիչ դեղամիջոցները անէսթետիկ-

ներին համակցված կիրառելու դեպքում պետք է ցուցաբերել մեծ զգուշություն: 

Անոթասեղմիչների կիրառումն ուժգնացնում և երկարացնում է անէսթե-

զիան վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ, ապահովում է հուսալի 

հոմեոստազ: 

Վազոկոնստրիկտորների կիրառումը հակացուցված է` 

1. սիրտ-անոթային համակարգի դեկոմպենսացված ախտաբանությամբ

հիվանդների շրջանում, 

2. էնդոկրին համակարգի ախտաբանությամբ հիվանդների շրջանում,

3. այն հիվանդների շրջանում, որոնք ընդունում են հակադեպրեսանտներ,

վահանաձև գեղձի հորմոններ, բետա-ադրենառեպցեպտորները բլոկադայի

ենթարկող պրեպարատներ (պատրաստուկներ):

Տեղային անէեսթետիկների ազդեցության ֆիզիոլոգիական 
մեխանիզմները 

Տեղային անէսթետիկներն ազդում են նյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա` 

փոխելով նրա հաղորդականությունը և գրգռվածությունը: Նյարդում առաջա-

նում է վերադառնալի պարաբիոտիկ արգելակում, որն արգելակում է նյարդային 

իմպուլսների հաղորդումը:  

Որպեսզի առաջանա անզգայացում, անհրաժեշտ է ապահովել ցավային 

իմպուլսի պաշարում ծայրամասային նյարդային ընկալիչներից դեպի գլխուղեղ: 

Անէսթետիկը, ազդելով նյարդային մեմբրանի (թաղանթի) վրա, արգելափակում 

է նրա դեպոլյարիզացիան, առանց որի անհնար է նյարդային իմպուլսների 

հաղորդումը:  
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Նյարդային մեմբրանը (թաղանթը) հանգստի վիճակում պատնեշ է դառ-

նում նատրիումի իոնների համար: Դեպոլյարիզացիայի ժամանակ նատրիումի 

իոնները շարժվում են մեմբրանի (թաղանթի) նատրիումական անցուղիներով: 

Դեպոլյարիզացիան և ռեպոլյարիզացիան ընթանում են նյարդաթելի ողջ երկա-

րությամբ: Պոտենցիալների փոփոխությունները նպաստում են մեմբրանից (թա-

ղանթից) կալիումի իոնների դուրս գալուն:  

Տեղային անզգայացման հիմքում նատրիումական և կալիումական ան-

ցուղիների պաշարման մեխանիզմն է: Անէսթետիկների ազդեցությամբ մեմբրա-

նում իոնների տեղաշարժման պաշարումը ունի ժամանակավոր բնույթ և 

դարձելի է:  

Անէսթետիկների ընտրությունը` պայմանավորված ստոմատոլոգիական 

միջամտությունների տեսակով և հիվանդի սոմատիկ վիճակով 

ԱնԷսթետիկների կարևորագույն բնութագրերից է նրանց անզգայացման 

ուժը, տևողությունը և տոքսիկությունը, որն անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստոմա-

տոլոգիական միջամտություններ կատարելու ժամանակ: Տեղային անզգայաց-

ման դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 3 տեսակի անէսթետիկներ: 

Տեղային անէսթետիկների տոքսիկությունն արտահայտվում է անէսթետիկի` 

արյան շրջանառություն անցնելիս: Ռիսկի խմբի հիվանդներին տեղային 

անզգայացում կատարելիս բժշկի առջև լուրջ խնդիր է դրվում ինչպե՞ս հասնել 

արդյունավետ անզգայացման և խուսափել բարդություններից: Թեթև աստի-

ճանի ուղեկցող հիվանդություններով հիվանդներին հակացուցված չէ անէս-

թետիկների կիրառումը վազոկոնստրիկտորներին համակցված: Պետք է կիրա-

ռել անէսթետիկի լուծույթ` վազոկոնստրիկտորների թույլ կոնցենտրացիայով 

(1:200000): Ցանկալի է կիրառել նվազագույն քանակի անզգայացնող լուծույթ (1-

1,5 մլ): 

Լավ արդյունք է ապահովում 4%-անոց արտիկաինի լուծույթը 1:200000՝ 

ադրենալինին համակցված (Ultracain D-S): Ռիսկի խմբի այն հիվանդների 

դեպքում, որոնք ունեն սիրտ-անոթային համակարգի լուրջ ախտաբանական 

վիճակներ, անզգայացման ժամանակ պետք է հրաժարվել անոթասեղմիչ նյու-

թերի համակցմամբ անզգայացնող լուծույթներից: Այդ խմբի հիվանդների 

շրջանում կարելի է կիրառել 3%-անոց մեպիվակաինի լուծույթ առանց վազո-

կոնստրիկտորի: Մեպիվակաինի 3%-անոց լուծույթի (մեպիվեսթեզին 3%-անոց, 

սկանդոնեստ 3%-անոց) միանվագ կիրառման դեղաչափը ռիսկի խմբի հիվանդ-

ների դեպքում 1,5-2,5 մլ (պայմանավորված հիվանդի սոմատիկ կարգավի-

ճակով):  

Հղիների դեպքում անզգայացման ժամանակ լավագույն անէսթետիկը 

արտիկաինն է, քանի որ այն չի թափանցում հեմատոպլացենտար պատնեշը: 

Հղիների դեպքում ցանկալի է կիրառել ցածր կոնցենտրացիայի վազոկոնստրիկ-

տորներ: Հղիների շրջանում ամենաանվտանգը 4%-անոց արտիկաինի և 0,1%-
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անոց ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ լուծույթի կիրառումն է (Ultracain 

DS, Ubestesin): Ատրիովենտիկուլյար պաշարում, վենտիկուլյար տախիկարդիա-

յով, ոչ կայուն ստենոկարդիայով, միոկարդի (սրտամկանի) ինֆարկտի 2 ամսվա 

վաղեմությամբ, չարորակ արտերիալ հիպերտենզիայով, թոքային պաթոլո-

գիայով հիվանդներին ցանկալի է օգնություն կազմակերպել ստացիոնար 

պայմաններում: 

5.2. Ոչ ներարկային անզգայացում (ոչ ինյեկցիոն) 
Անզգայացում սառեցման միջոցով (ֆիզիկական մեթոդ) 

Հյուսվածքները (մաշկ, լորձաթաղանթ) սառեցնելիս նյարդային ընկալիչ-

ները կորցնում են իրենց զգացողությունը, դադարում է նյարդային իմպուլսի 

փոխանցումը: 

Սառեցման միջոցով անզգայացման ցուցումները` 

1. շարժվող ատամների հեռացում,

2. մակերեսային (ենթալորձաթաղանթային և ենթամաշկային) թարախակույ-

տերի բացահատում,

3. տրավմաների (վնասվածքների) դեպքում` հեմատոմաների տարածումը

կանխելու նպատակով:

Սառեցման միջոցով տեղային անէսթետիկներից են քլորէթիլը և ֆարմէթիլը: 

Քլորէթիլը թափանցիկ հեղուկ է՝ 12-13օ C եռման ջերմաստիճանով: Բաց է 

թողնվում 30 մլ-անոց ապակե անոթներով: Քլորէթիլի շիթը ուղղվում է անզգա-

յացման շրջան: Քլորէթիլը ցնդելու ժամանակ հյուսվածքի ջերմաստիճանն 

իջնում է, որի հետևանքով ոչ մեծ խորությամբ 3 րոպե տևողությամբ առաջանում 

է անզգայացում: Գերդոզավորումը կարող է հանգեցնել հյուսվածքների նեկրոզի 

(մեռուկացման), իսկ պրեպարատի ցնդող գազերի ներշնչումը հիվանդի օրգա-

նիզմում կարող է առաջացնել ընդհանուր տոքսիկ երևույթներ: 

Ֆարմէթիլը իր անզգայացման ազդեցությամբ գերազանցում է քլորէթիլին, 

գլխավոր առավելությունը նաև այն է, որ հյուսվածքների նեկրոզ (մեռուկ) չի 

առաջանում: Թերություններն են` կարճատև անզգայացման ազդեցություն, 

հիվանդի շնչուղիներ թափանցելու հավանականությունը: 

Ապլիկացիոն անզգայացում (քիմիական մեթոդ) 

Ապլիկացիոն անզգայացման դեպքում անէսթետիկը քսվում է բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթին, անզգայանում են մակերեսային նյարդային ընկալիչները: 

Ապլիկացիոն անզգայացման ցուցումները` 

1. ներարկումից առաջ ասեղի ծակոցի տեղի անզգայացում,

2. շարժվող կաթնատամների հեռացում երեխաների շրջանում,

3. մակերեսային թարախակույտերի բացահատում,

4. լնդերի և լորձաթաղանթների անզգայացում` պարօդոնտիտները և ստոմա-

տիտները (բերանաբորբը) բուժելու ժամանակ,
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5. քթի լորձաթաղանթի անզգայացում հայմորյան խոռոչի պունկցիայի ժա-

մանակ:

Ապլիկացիոն անզգայացման համար կիրառում են դիկաինի, սովկաինի, 

տրիմեկաինի, պիրոմեկաինի, լիդոկաինի, տետրակաինի լուծույթներ, աերո-

զոլեր, գելեր, քսուքներ: 

Ապլիկացիոն եղանակով անզգայացման ժամանակ կիրառվող անէսթե-

տիկները պետք է` 

1. խոր թափանցեն լորձաթաղանթի մեջ,

2. արագ անզգայացում առաջացնեն,

3. ազդեցության գոտում հյուսվածքների գրգռում չառաջացնեն,

4. նվազագույն տոքսիկ և ալերգիկ ռեակցիաներ չլինեն:

Ընդհանուր առմամբ ապլիկացիոն անզգայացումն անվտանգ մեթոդ է, 

սակայն մեծ քանակությամբ անէսթետիկի կիրառումը կարող է առաջացնել 

տոքսիկ ռեակցիաներ: 

5.3. Ներարկային անզգայացում (ինյեկցիոն) 
Ներարկային անզգայացումն ուղղված է միջամտության գոտում ցավային 

զգացողության պաշարմանը` նյարդի պերիֆերիկ ճյուղերի կամ ցողունի 

շրջանում անէսթետիկ ներմուծելով: 

Որակյալ և անվտանգ տեղային անզգայացման համար անհրաժեշտ է 

հետևել տվյալ կանոններին. 

 Մանրակրկիտ անամնեզ հավաքել` ներառյալ ալերգիկ և ֆարմակոթերա-

պևտիկ ընդհանուր վիճակը գնահատելով: 

 Կատարվող միջամտության բնույթը, ծավալը և տևողությունը գնահատել:

 Ըստ հիվանդի ընդհանուր վիճակի ադեկվատ և կատարվող միջամտություն-

ներից` ընտրել օպտիմալ անզգայացման եղանակը, անէսթետիկի տեսակը և

դեղաչափը:

 Հստակ պատկերացում ունենալ այն շրջանի անատոմիա-տեղագրական

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, որտեղ պետք է կատարվի անզգա-

յացումը:

 Ձեռնարկել միջոցառումներ ալերգիկ և տոքսիկ ռեակցիաները կանխար-

գելելու համար:

 Անզգայացումից առաջ բերանի խոռոչը հականեխիչ նյութերով մշակել:

Ներսփռական անզգայացում 
 Ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկը ներարկվում է 

միջամտության ենթակա շրջանի հյուսվածքներում: Անէսթետիկը պաշարում է 

տվյալ շրջանի հյուսվածքները անմիջականորեն նյարդավորող ծայրամասային 

նյարդային ընկալիչները:  
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Նկ. 5.5. Ներսփռական անզգայացման տեսակներն են` 

1. ենթալորձաթաղանթային անզգայացումը, 2. ենթավերնոսկրային անզգայացումը,  

3. ներոսկրային անզգայացումը, 4. ներկապանային անզգայացումը (ինտրալիգամենտար),  

5. ներկակղանային անզգայացումը: 

  

Տարբերում են ուղղակի և անուղղակի ներսփռական անզգայացումներ: 

Ուղղակի ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկն անմիջակա-

նորեն ներարկվում է միջամտության ենթակա շրջան: 

Ատամնաբնային ելուստների և դեմքի այլ շրջանների փափուկ հյուսվածք-

ների վիրահատությունների ժամանակ հաճախ կատարվում է ուղղակի 

ներսփռական անզգայացում: Անզգայացնող լուծույթը նախատեսված կտրված-

քի գծով բարակ ասեղով ներարկվում է մաշկի կամ լորձաթաղանթի հաս-

տության մեջ: Յուրաքանչյուր հաջորդ ներարկում կատարվում է արդեն անզգա-

յացված շրջանից: Այնուհետև երկար ասեղով անզգայացված շրջանից առանձին 

ներարկումներով, շերտ առ շերտ ցավազրկում են ենթամաշկային ճարպային 

բջջանքը և մկանները: Անզգայացումը պետք է կատարել այնպես, որ ցավազրըկ-

ված շրջանը մեծ լինի վիրահատվող շրջանից:  

 Անուղղակի ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկը նե-

րարկվում է միջամտության շրջանից որոշակի հեռավորության վրա, որտեղից 

այն դիֆուզիայի միջոցով ներծծվում է միջամտության շրջանի հյուսվածքներ` 

առաջացնելով անզգայացում: Այդ մեթոդը կիրառվում է ալվեոլյար ելունի վրա 

կատարվող վիրաբուժական միջամտությունների, ատամները հեռացնելու ժա-

մանակ: Անէսթետիկը ենթալորձաթաղանթային շրջանում ստեղծված դեպոյից 

թափանցում է ոսկրային հյուսվածքի սպոնգիոզ շերտը` անզգայացնելով նյար-

դային ընկալիչները:  

 Անուղղակի ներսփռական անզգայացման արդյունավետությունը վերին 

և ստորին ծնոտներում տարբեր է, որը պայմանավորված է նրանց անատո-

միական առանձնահատկություններով: Վերին ծնոտի կոմպակտ շերտը բարակ 

է, ունի բազմաթիվ անցքեր, որոնցով անցնում են արյունատար և լիմֆատիկ 

անոթներ, նյարդեր, որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում անէսթետիկի 

դիֆուզիայի և նյարդային ընկալիչները պաշարելու համար: Դրանով է պայմա-

նավորված վերին ծնոտում ներսփռական անզգայացման բարձր արդյունավե-

տությունը:  
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 Ստորին ծնոտում կոմպակտ շերտը հաստ է, խիտ է, իսկ անցքերը սահ-

մանափակ են, հիմնականում տեղակայված են 

ֆրոնտալ ատամների շրջանում: Դրանով է պայ-

մանավորված ստորին ծնոտում ներսփռական 

անզգայացման թույլ արդյունավետությունը: 

Ներսփռական անզգայացման ժամանակ անէս-

թետիկը ներարկում են բերանի նախադռան 

շրջանի անցման ծալքում, որտեղ կա ենթալոր-

ձաթաղանթային շերտ այնտեղ ստեղծված անէս-

թետիկի դեպոն աստիճանաբար ներծծվում է 

շրջակա հյուսվածքներ: Ատամնաբնային ելուստի 

լեզվային կողմի անզգա֊յացման ժամանակ լու-

ծույթը ներմուծում են այն շրջանը, որտեղ լոր֊ձաթաղանթը ատամնաբնային 

ելուստից անցնում է ենթալեզվային շր֊ջան: Այդ դեպքում անզգայացվում են 

լեզվային նյարդի ծայրային ճյուղերը: Ներսփռական անզգայացման դեպքում 

ներարկման տեխնիկան պարզ է: Նախ՝ պետք է համոզվել, որ ասեղը լավ է 

ամրացված ներակիչին, այնուհետև՝ վերջինս բռնել աջ ձեռքի 3 մատներով 

(ինչպես գրիչը), այնպես, որ բութ մատը հեշտությամբ հասնի հեռադիր ծայրին: 

Ասեղը 40-45օ անկյունով մտցնում են անցման ծալքի լորձաթաղանթի տակ: 

Ասեղի ծայրի թեքվածքը պետք է դարձված լինի դեպի ոսկրը: Այնուհետև բութ 

մատը դնում են մխոցի վրա, իսկ ներարկոցը պահում 1-2 մատներով ու դանդաղ 

ներարկում անզգայացնող լուծույթը: Անցման ծալքի լորձաթաղանթի տակ բաց 

թողնելով մի քանի կաթիլ անզգայացնող լուծույթ` ասեղը խորացնում են 0,5-0,7 

սմ չափով և ներարկում ևս 2-3 մլ:  

Ներսփռական անզգայացման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ասպի-

րացիոն փորձ, որպեսզի կանխվի անէսթետիկի ներարկումը անոթի լուսանցք:  

Ներկապանային (ինտրալիգամենտար) անզգայացման դեպքում անէսթե-

տիկը բարձր ճնշման տակ ներարկվում է պերիօդոնտ (շուրջատամնահյուս-

վածք), կիրառվում է 0,2-0,3մլ անէսթետիկ: Ներկապանային անզգայացումը 

հիմնականում կիրառվում է մեկարմատանի ատամները բուժելու և հեռացնելու 

ժամանակ: 

 Վիշնևսկու մեթոդով ներսփռական անզգայացման եղանակը կիրառում 

են դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքներն անզգայացնելիս: Անէսթե-

տիկը ներմուծվում է շերտ առ շերտ անզգայացման շրջանի հյուսվածքներ 

(մաշկ, ենթամաշկային ճարպային բջջանք)` ստեղծելով անէսթետիկի դեպո, 

որից հետո կտրում են մաշկը և ենթամաշկային ճարպային բջջանքը, այնուհետև 

անէսթետիկը ներմուծվում է ենթապոնևրոտիկ տարածություններ` պաշարելով 

նյարդային ընկալիչները: 

Նկ. 5.6. Ասեղի դիրքը 

ներսփռական անզգայացում 

կատարելիս: 
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 Ներոսկրային անզգայացումը կիրառվում է հիմնականում ստորին ծնոտի 

աղորիքների վրա միջամտություն կատարելիս: Լորձաթաղանթի անզգա-

յացումից հետո փոքր կտրվածքով բացվում է ոսկրի մակերեսը, այնուհետև 

գնդաձև գչիրի միջոցով անցք է բացվում կոմպակտ շերտում և բացված անցքից 

ներարկվում է 1-2 մլ անէսթետիկ ոսկրի սպոնգիոզ շերտ, որն ապահովում է 

արդյունավետությունը անզգայացում: Այն կիրառվում է որպես այլընտրան-

քային միջոց ստորին ծնոտի հաղորդչական անզգայացման թույլ արդյունա-

վետության ժամանակ: 

 Ժամանակակից ուժեղ անէսթետիկների կիրառումը մեծացնում է 

ներսփռական անզգայացման ցուցումները` անզգայացման ժամանակ քիչ 

բարդություններ և կատարման ավելի դյուրին և հեշտ մեթոդիկա ապահովելով: 

Այն կիրառվում է 70-80% միջամտությունների դեպքում: 

Հաղորդչական անզգայացում 
 Սա անզգայացման այն եղանակն է, երբ անզգայացնող լուծույթը ներարկ-

վում է միջամտության ենթակա շրջանից որոշակի հեռավորության վրա, նյարդի 

ճյուղի շրջանում, որը ցավային իմպուլսները փոխանցում է միջամտության 

շրջանից: 

Տարբերում են կենտրոնական հաղորդչական անզգայացում, երբ անէս-

թետիկը ներարկվում է եռորյակ նյարդի գլխավոր նյարդացողուններից մեկի 

մոտ, և պերիֆերիկ հաղորդչական անզգայացում, երբ անէսթետիկը ներարկվում 

է նյարդի ճյուղերից մեկի մոտ: Նյարդային ցողունները պաշարում են կամ՝ նյար-

դի դուրս գալու տեղին մոտ (ստորակնակապճային, մեծ քմային անցք և այլ 

շրջաններ), կամ՝ ոսկրային հյուսվածքը մտնելու տեղում: Անէսթետիկը ներարկ-

վում է շուրջնյարդային շրջան: 

Ներկայումս անզգայացման էնդոնևրալ եղանակը չի կիրառվում, որով-

հետև ասեղով նյարդի ցողունի ծակումը կարող է հանգեցնել տարազգայության 

(պարէսթեզիա), հետներարկման ցավերի առաջացման կամ վնասվածքային 

նյարդաբորբի: Մաշկի կամ լորձաթաղանթի վրա ասեղի ծակելու տեղը որոշվում 

է ըստ անատոմիական ուղենիշների: Հաղորդչական անզգայացման դեպքում 

անզգայացման գոտին ընդգրկում է վերին կամ ստորին ծնոտի և նրան հարող 

հարակից փափուկ հյուսվածքների զգալիորեն մեծ շրջանները` դրանով իսկ 

առավելություն ունենալով ներսփռական անզգայացման նկատմամբ: 

 Հաղորդչական անզգայացման ցուցումները` 

1. 2 և ավելի ատամների շրջանում տրավմատիկ և երկարատև միջամտություն-

ների դեպքում, 

2. դիմածնոտային շրջանի բորբոքային պրոցեսների դեպքում (պերիօստիտ

(շուրջոսկրաբորբ), օստեոմիելիտ (ոսկրածուծաբորբ), 

3. ստորին աղորիքների վրա միջամտությունների դեպքում:
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Հաղորդչական անզգայացման դեպքում անհրաժեշտ է անզգայացնող 

լուծույթը ներարկել նյարդաթելին մոտ (1-2մմ): Նյարդաթելից հեռու անէսթետի-

կի ներարկման ժամանակ անզգայացման ազդեցությունը անբավարար է լինում: 

Հաղորդչական եղանակով անզգայացումն ունի մի շարք առավելություններ: 

Նրանով կարելի է հասնել առավել տևական և լիարժեք անզգայացման, ինչպես 

նաև ցավազրկել ավելի մեծ շրջան՝ օգտագործելով քիչ քանակությամբ 

անզգայացնող լուծույթ:  

Եթե անզգայացնող լուծույթը ներմուծվում է այն շրջանը, որտեղից եռ-

վորյակ նյարդի ճյուղը դուրս է գալիս գանգի խոռոչից, անզգայացումն անվանում 

են հաղորդչական ցողունային (բազալ), իսկ երբ անզգայացնող լուծույթը 

ներմուծվում է եռվորյակ նյարդի ծայրային ճյուղերի շրջան՝ հաղորդչական 

ծայրային: Երբ եռվորյակ նյարդի այս կամ այն ճյուղը ցավազրկելու նպատակով 

ներարկումը կատարվում է բերանի խոռոչում, անզգայացման նման եղանակն 

անվանում են ներբերանային (ինտրաօրալ), իսկ երբ ներարկումը կատարվում է 

դեմքի փափուկ հյուսվածքներ՝ արտաբերանային (էքստրաօրալ): Եռվորյակ 

նյարդի ճյուղերի հաղորդչական անզգայացման արդյու֊նավետությունը զգալիո-

րեն պայմանավորված է կատարման ճիշտ տեխնիկայով: 

 
ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴՉԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 
Թմբային (տուբերալ) անզգայացում 

Թմբային անզգայացման դեպքում շրջափակվում են վերին հետին 

ատամնաբնային նյարդերը, որոնք 2-4 փոքրիկ ճյուղերով մտնում են վերին 

ծնոտի հետին երեսի համանուն անցքերով և տարածվում աղորիքների մեջ: 

Թմբային անզգայացումը կատարվում է վերին ծնոտի թմբի երեսի, ինչպես նաև 

մեծ աղորիքների մակարդակով:  

 Ներբերանային եղանակով անզգայացման ժամանակ, հիվանդի բերանը 

կիսաբաց է: Ստոմատոլոգիական հայելու միջոցով համապատասխան կողմի 

թուշը ձգում են դեպի դուրս՝ մի փոքր վեր: Ասեղը պետք է թեքված լինի 450 

անկյան տակ ալվեոլյար ելունի կատարի նկատմամբ: Երկրորդ մեծ աղորիքի 

մակարդակով ասեղը մտցնում են անցման ծալքի մեջ և 2,5 սմ խորացնում դեպի 

վեր, հետ և ներս` ասեղի ծայրով զգալով ծնոտի ոսկրը: Ասեղի առաջ շարժվելը 

պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց թողելով: Դա արվում է այդ 

շրջանի անոթները և երակային հյուսակը չվնասելու նպատակով:  

Թմբի շրջանում ներարկվում է 2-3մլ անզգայացնող լուծույթ: Այդ դեպքում 

անզգայանում են վերին մեծ աղորիքները, հայմորյան ծոցի հետին պատի 

ոսկրային հատվածը և լորձաթաղանթը, բերանի նախադռան կողմից՝ լնդի 

լորձաթաղանթը մինչև երկրորդ փոքր աղորիքի սահմանը:  
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Այն դեպքում, երբ վերին միջին ատամնաբնային նյարդը տարանջատվում 

է ստորակնակապճային նյարդից թևաքմային փոսում, անզգայցման սահմանը 

կարող է մեծանալ մինչև ժանիքը: Անզգայանում է 7-10 րոպե հետո: 

Թմբային անզգայացման արտաբերանային եղանակն ըստ Եգորովի ունի 

մի շարք առավելություններ: Ասեղի շարժման ճանապարհին հազվադեպ են 

հանդիպում անոթներ, հետևաբար պակասում է 

վնասելու հավանականությունը: Ասեղի դիրքը 

պետք է լինի 450 անկյան տակ սագիտալ հար-

թության նկատմամբ և 900 անկյան տակ ֆրանկ-

ֆուրտյան հորիզոնականի նկատմամբ: Ասեղը 

մտցնում են այտոսկրի ստորին առաջային անկ-

յան տակ և շարժում այտոսկրի տակով: Ասեղի 

ծայրը հասնում է մինչև վերին ծնոտի թումբը: 

Ասեղի առաջ շարժվելը պետք է ուղեկցվի անզգա-

յացնող լուծույթի բացթողումով, ներարկում են 2-

5մլ անզգայացնող լուծույթ: 

Ստորակնակապճային անզգայացում 
Ստորակնակապճային անզգայացման դեպքում շրջափակվում են վերին 

առաջային և վերին միջին ատամնաբնային նյարդերը, որոնք, առանձնանալով 

ստորակնակապճային նյարդից համանուն ոսկրային խողովակում, դեպի 

ատամներն են գնում հայմորյան ծոցի առաջային պատի հաստության միջով: 

Ստորակնակապճային անցքի տեղակայման ուղեցույցներն են. 

1. Ստորակնակապճային անցքը ակնակապիճի ստորին եզրի հատվածում

գտնվող թմբիկից 0,5-0,75 սմ ցած է: 

2. Տարվում է երևակայական ուղղահայաց գիծ վերին երկրորդ փոքր աղորիքի

մակարդակով մինչև ակնակապիճի ստորին եզրին հատվելը: Այդ հատման 

կետից 0,5-0,75 սմ ներքև ստորակնակապճային անցքն է: 

Նկ. 5. 7,8. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով թմբային

անզգայացում կատարելիս:

Նկ. 5.9. Թմբային անզգայացման

արտաբերանային եղանակն ըստ

Եգորովի: 
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3. Տարվում է ուղղահայաց երևակայական գիծ ակնագնդի բիբով, որը նայում է

ուղիղ: Այդ գծի և ակնակապիճի ստորին եզրի հատման կետից 0,5-0,75 սմ

ներքև ստորակնակապճային անցքն է:

Անզգայացումը կարելի է կատարել ներբերանային կամ արտաբերանային 

եղանակով:  

Ներբերանայինի դեպքում ասեղը մտցնում են անցման ծալքի մեջ՝ 

համապատասխան կողմի վերին կենտրոնական և կողմնային կտրիչների միջև, 

ապա շարժում մոտավորապես դեպի վեր և կողմ, մինչև որ նրա ծայրը դիպչի 

ակնակապճային անցքի վերին պատին, որտեղ և ներարկվում է 1,5-2,0մլ անզգա-

յացնող լուծույթ: Ներբերանայինի եղանակն ունի մի շարք թերություններ. 

ասեղը մտցնելիս մանրէազերծ վիճակ ստեղծելը դժվար է, ասեղն ավելի երկար 

ճանապարհ է անցնում փափուկ հյուսվածքներով, մի շարք դեպքերում 

վնասվում են անոթները, որոնք երբեմն հանգեցնում են հեմատոմայի 

առաջացմանը:  

Արտաբերանային եղանակի դեպքում ձախ ձեռքի ցուցամատով գտնում 

են ստորակնակապճային անցքի պրոյեկցիան վերը նշված ուղեցույցներից 

որևիցե մեկով: Դաշտը մշակելուց հետո ասեղը 

մտցնում են 1սմ ներքև ու միջային անցքի 

պրոյեկցիայից և շարժում վեր, հետ ու դուրս՝ 

դեպի ստորակնակապճային անցքը, մինչև 

ոսկրին դիպչելը, և բաց են թողնում 1,5-2,0մլ 

անզգայացնող լուծույթ: Ստորակնակապճային 

անզգայացման ժամանակ ցավազրկում են 

կտրիչները, ժանիքները, փոքր աղորիքները և 

համապատասխան շրջանի լորձաթաղանթը 

(քմային կողմից լորձաթաղանթը չի անզգայա-

նում): Բացի դրանից, անզգայացնում են նաև 

համապատասխան կողմի վերին շրթունքը, թշի առաջային մակերեսը և քթի 

մաշկը: Անզգայացումը սկսվում է 5-10 րոպեից: 

Նկ. 5.10,11. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով ստոր-        

ակնակապճային անցքի շրջանում անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.12. Ասեղի դիրքը 

արտաբերանային եղանակով 

ստորակնակապճային անցքի 

շրջանում անզգայացում 

կատարելիս: 
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Քթաքմային նյարդի անզգայացում 
 Քթաքմային նյարդը կարելի է շրջափակել ներբերանային և արտաբերա-

նային եղանակով: Ներբերանայինի դեպքում ասեղը մտցնում են կտրիչային 

պտկիկի հիմքի շրջանում և դանդաղ ներարկում 0,1-0,3 մլ անզգայացնող 

լուծույթ:  

Արտաբերանային եղանակով անզգայացնելիս լուծույթը երկու կողմից 

ներմուծում են քթի միջնապատի հիմքի շրջան: Արտաբերանային անզգայացում 

կատարվում է այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ կիրառել ներբերանայինը: 

Անզգայանում է վերին ծնոտի ատամնաբնային ելուստի և կարծր քիմքի լորձա-

թաղանթը ժանիքից ժանիք ընկած հատվածում: 

Մեծ քմային նյարդի անզգայացում 
 Մեծ քմային նյարդի անզգայացումը կատարվում է մեծ քմային անցքի 

շրջանում, որտեղից դուրս է գալիս համանուն 

նյարդն ու նյարդավորում քիմքի լորձաթաղանթը 

մինչև ժանիքները: Մեծ քմային անցքը տեղակայված 

է վերին երրորդ մեծ աղորիքի պսակի ½-ի մակար-

դակին: Տվյալ ատամի բացակայության դեպքում 

անզգայացումը կատարվում է վերին երկրորդ մեծ 

աղորիքից հետ և ներսայնորեն կամ կարծր և փա-

փուկ քիմքի սահմանից 0,5 սմ առաջ:  

 Հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում 

ասեղը մտցնում են մեծ քմային անցքի պրոյեկցիայով 

մինչև ոսկրին դիպչելը: Ներարկում են 0,5մլ անզգա-

յացնող լուծույթ:  

Միակողմանի անզգայացման դեպքում ցավազրկված գոտին տարածվում 

է առջևից մինչև ժանիքները միացնող գիծը, միջային կողմից՝ միջին գիծը, 

հետևից` փափուկ և կարծր քիմքերի սահմանը: 

Նկ. 5.13,14. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով կտրիչային անցքի 

շրջանում անզգայացում կատարելիս: 

5.15. Ասեղի դիրքը քթաքմային 

նյարդի արտաբերանային 

անզգայացման դեպքում: 
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ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴՉԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 
Անզգայացում ստործնոտային անցքի շրջանում (մանդիբուլյար 
անզգայացում) 

Մանդիբուլյար անզգայացումը կատարվում է համանուն անցքի շրջա-

նում: Անզգայացումը կարելի Է կատարել ներբերանային և արտաբերանային 

եղանակով: Ավելի հաճախ կիրառվում է ներբերանայինը, որը կարող է լինել 

շոշափման միջոցով (դակտիլ) և առանց շոշափման (ապոդակտիլ):  

Դակտիլ եղանակի դեպքում հիվանդը առավելագույն չափով բացում է 

բերանը: Ներարկման կետը ճիշտ որոշելու համար ձախ ձեռքի ցուցամատով 

(եթե անզգայացումը կատարվում է աջ կողմից) կամ բթամատով (երբ անզգայա-

ցումը կատարվում է ձախ կողմից) շոշափում են ռետրոմոլյար եռանկյունը և 

քունքային կատարը: Ներարկիչը պահելով հակառակ կողմի փոքր աղորիքների 

մակարդակին՝ ասեղը մտցնում են քունքային կատարից ներսայնորեն և ստորին 

մեծ աղո֊րիքներից 0,75-1սմ վեր ու շարժում են դեպի դուրս և ետ՝ ոսկրին դիպ-

չելով (1,5-2սմ խորության վրա): Ասեղի ծայրը պետք է հասցնել մինչև ոսկրը և 

ներարկել 1,5մլ անզգայացնող լուծույթ: Այնուհետև ներարկիչը ետ են քաշում 

մոտավորապես 0,75սմ և ներարկում 0,5մլ անզգայացնող լուծույթ՝ լեզվային 

նյարդի անզգայացման համար, որը ստորինատամնաբնային նյարդից ավելի 

առաջ է:  

Մանդիբուլյար ապոդակտիլ (առանց շոշափման) եղանակով անզգայա-

ցում կատարելիս հիմնական կողմնորոշիչը թևաստործնոտային ծալքն է (plica 

pterigomandibularis): Հիվանդի բերանը լայն բացված վիճակում ներարկիչը 

տեղավորում են հակառակ կողմի փոքր աղորիքների մակարդակով: Ասեղով 

ծակում են թևածնոտային ծալքի դրսային թեքությունը՝ վերին և ստորին 

ծնոտների մեծ աղորիքների ծամողական մակերեսների միջև տարածության 

կեսի մակարդակով: Ասեղը շարժում են դեպի դուրս և ետ՝ մինչև ոսկրին դիպչելը 

(1,5-2սմ խորության վրա), հետո ներարկում են 2մլ անզգայացնող լուծույթ՝ 

ստորինատամ֊նաբնային և լեզվային նյարդերը շրջափակելու համար: Ասեղը 2 

Նկ. 5.16,17. Ասեղի դիրքը քմային անցքի շրջանում անզգայացում 

կատարելիս: 
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սմ առաջ շարժելով` երբեմն չի հաջողվում դիպչել ոսկրին: Դա կարող է պայմա-

նավորված լինել ստորին ծնոտի ճյուղի անատոմիական առանձնահատկութ-

յուններով, երբ սագիտալ հարթությամբ նրա թեքվածությունը զգալիորեն 

արտահայտված է: Այդ դեպքում ասեղը շարժվում է ստորին ծնոտի ճյուղի 

մակերեսին զուգահեռ՝ չդիպչելով նրան: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է 

ներարկիչն ավելի շատ տանել հակառակ կողմը` տեղադրելով այն երկրորդ մեծ 

աղորիքի մակարդակով: Փոխելով ասեղի և ստորին ծնոտի ճյուղի ներսային 

մակերեսի կազմած անկյունը՝ հաջողվում է դիպչել ոսկրին: Անզգայացման 

համար թևածնոտային ծալքը պակաս է կողմնորոշում, քան քունքային կատարը: 

Այդ պատճառով անզգայացման ապոդակտիլ (առանց շոշափման) եղանակի 

դեպքում միշտ չէ, որ հաջողվում է անզգայացնող լուծույթը ճշտորեն ներարկել 

ստործնոտային անցքի շրջան:  

Մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում հիվանդը զգում է, որ ստորին 

շրթունքի համապատասխան կեսի զգայնությունը փոխված է, իսկ լեզվի համա-

պատասխան կողմը ծակծկում է, լեզուն կարծես 

պնդացած լինի: Այդ նշանները վկայում են անզգա-

յացումը ճիշտ կատարելու մասին: 

Պետք է նշել, որ լեզվային նյարդը ավելի 

արագ է անզգայանում, քան ստորատամնաբնայի-

նինը: Ուստի անզգայացման նշաններն ի հայտ 

գալուց հետո պետք է սպասել 5 րոպեից ոչ պակաս: 

Լորձաթաղանթը նախադռան կողմից նյար-

դավորող թշային նյարդի ճյուղերն անզգայացնելու 

համար միջամտության ենթարկվող ատամի 

անցման ծալքի շրջանում ներարկվում է ևս 0,5 մլ 

անզգայացնող լուծույթ: 

  Արտաբերանային եղանակով մանդիբուլ-

յար անզգայացումը կատարում են ենթաստործնոտային շրջանից այն դեպքում, 

երբ հիվանդը բերանը սահմանափակ է բացում: Հիվանդի գլուխը թեքում են ետ 

Նկ. 5. 18,19. Ասեղի դիրքը ներբերանային մանդիբուլյար անզգայացում 

կատարելիս: 

Նկ.5.20. Ասեղի դիրքը 

արտաբերանային 

մանդիբուլյար անզգայացում 

կատարելիս: 
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և հակառակ կողմ, ցուցամատով և բութ մատով շոշափում ստորին ծնոտի 

անկյունը և նրանից 1,5-2սմ դեպի առաջ ասեղը մտցնում ստորին ծնոտի ճյուղի 

հետին երեսը: Ասեղը ոսկրին հպած՝ շարժում են դեպի վեր, ծնոտի ճյուղի 

երկարությամբ նրա հետին եզրին զուգահեռ, 3,5-4սմ խորությամբ ներարկում են 

2մլ անզգայացնող լուծույթ:  

 Մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում լրիվ ցավազրկման գոտին տա-

րածվում է մինչև համապատասխան կողմի բոլոր ատամները, ալվեոլյար ելունի 

ոսկր և լորձաթաղանթ՝ վեստիբուլյար ու լեզվային կողմերից, ստորին շրթունք, 

կզակ: Լեզվային կողմից անզգայանում են համապատասխան կողմի լեզվի 

առաջային 2/3-ը, բերանի հատակի լորձաթաղանթը: Ժանիքների և կտրիչների 

անզգայացումը երբեմն թույլ է լինում, նման դեպքում դիմում են երկկողմանի 

մանդիբուլյար անզգայացման: 

Տորուսալ անզգայացում 
Տորուսալ (ըստ Մ.Մ.Վեյսբրեմի) անզգայացման դեպքում մեկ ներար-

կումով միաժամանակ շրջափակվում են համապատասխան կողմի ստորա-

տամնաբնային, լեզվային և թշային նյարդերը: Անզգայացնող լուծույթը ներար-

կում են ծնոտի բարձիկի շրջանում: Վերջինս ստորին ծնոտի ներսային երեսին 

է, ստորին ծնոտի լեզվակից առաջ և վեր այն շրջանում, որտեղ իրար են միանում 

քունքային կատարը և ծնոտի հոդային ելունի վզի կատարը: Ծնոտի բարձիկից 

հետ տեղակայված է ստորինատամնաբնային, առաջ՝ թշային, մեդիալ` լեզվային 

նյարդը: Նրանց իրարից բաժանում է փուխր 

շարակցական հյուսվածքը: Այդ շրջանում նե-

րարկված անզգայացնող նյութը հեշտությամբ 

թափանցում է նյարդային ցողունների մեջ և 

դրանք շրջափակում հաջորդաբար: 

 Անզգայացումը կատարվում է հետևյալ 

կերպ: Հիվանդը առավելագույն չափով բա-

ցում է բերանը: Ասեղը թշի լորձաթաղանթին 

ուղղահայաց մտցնում են մինչև ոսկրի այն 

կետը, որն առաջանում է վերին մեծ աղորիք-

ների ծամողական մակերեսից 0,5սմ ներքև 

տարվող հորիզոնական գծի և թևածնոտա֊յին 

ծալքի կողմնային մասով ու թշի լորձաթա-

ղանթով առաջացած ակոսով անցնող գծի 

հատումով: Այդ դեպքում ներարկիչը պետք է 

լինի հակառակ կողմի մեծ աղորիքների վրա: 

Եթե վերին ծնոտի մեծ աղորիքները բացակայում են, այդ դեպքում մտովի 

անցկացվող հորիզոնական գիծը պետք է անցնի վերին ծնոտի ատամնաբնային 

Նկ. 5.21. Ստործնոտային բարձրության

շրջանում նյարդերի դասավորությունը`

1.թշային նյարդ, 2.լեզվային նյարդ,

3.ստորին ատամնաբնային նյարդ,

4.ստործնոտային բարձրություն:
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ելուստից 1,5սմ ներքև: Ծնոտի բարձիկի շրջանում ներարկում են 1-3մլ 

անզգայացնող լուծույթ:  

Այնուհետև ասեղը ետ են քաշում մի քանի միլիմետր և բաց թողնում 0,5-1մլ 

անզգայացնող լուծույթ՝ լեզվային նյարդը շրջափակելու համար: Եթե ասեղով 

չեն գտնում ոսկրը, ապա պետք է ասեղը ետ քաշել, քիչ փոխել նրա ուղղությունը, 

և ասեղը նորից խորացնել մինչև ոսկրը: Տորուսալ անզգայացման դեպքում 

ցավազրկման գոտին նույնն է, ինչ մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում, ավե-

լանում է միայն թշային կողմի մաշկը և լորձաթաղանթը: 

5.8.9. Թշային նյարդի անզգայացումը 
Անզգայացումը կատարում են հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում, 

ներարկիչը պետք է լինի հակառակ կողմի մեծ աղորիքների պրոյեկցիայով, 

ասեղի ծակման տեղը՝ համապատասխանի լորձաթաղանթի վրայի այն կետին, 

որն առաջանում է վերին մեծ աղորիքների ծամողական մակերեսների մակար-

դակով տարված գծի և պսակաձև ելուստի առա֊ջային եզրով տարված ուղիղ գծի 

հատումից: Ասեղը առաջ են շարժում պսակաձև 

ելուստի առաջային եզրով մոտ 1,5 սմ և 

ներարկում 1-2 մլ անզգայացնող լուծույթ:  

Լեզվային նյարդի անզգայացումը  
 Հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում 

լեզուն թիակի միջոցով հրում են հակառակ կողմ, 

ասեղը մտցնում ծնոտալեզվային ակոսի լոր֊

ձաթաղանթի մեջ՝ երրորդ մեծ աղորիքի մա-

կարդակով, որտեղով լեզվային նյարդն անցնում է 

մակերեսորեն: Ներարկում են 1-2մլ անզգայաց-

նող լուծույթ: Անզգայացումը ազդում է 5-7 

րոպեից: Լեզվային նյարդը կարելի է անզգա-

յացնել նաև ստործնոտային անցքի շրջանում: 
 

Անզգայացում կզակային անցքի շրջանում. մենթալ անզգայացում 
 Կզակային անցքը բացվում է ստորին ծնոտի առաջային երեսին՝ առաջին 

և երկրորդ փոքր աղորիքների արանքից իջնող գծի վրա՝ ծնոտի ստորին եզրից 

Նկ. 5. 22, 23. Ասեղի դիրքը տորուսալ անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.24. Ասեղի դիրքը 

ներբերանային եղանակով 

կզակային անզգայացում 

կատարելիս: 
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12-19 մմ բարձր: Կզակային անցքը բացվում է դեպի ետ, վեր և դուրս: Անզգայա-

ցումը կարելի է կատարել ներբերանային և արտաբերանային եղանակներով: 

Ներբերանայինի դեպքում հիվանդի ծնոտներն իրար կպած վիճակում թշի 

փափուկ հյուսվածքները հայելու միջոցով ձգում են մի կողմ: Ասեղը մտցնում են 

անցման ծալքից մի քանի միլիմետր դուրս, առաջին մեծ աղորիքի պսակի 

մեջտեղի մակարդակով (այն խորացնում են 0,75-1սմ ներքև, ներս և առաջ մինչև 

կզակային անցքը)` ներարկելով 0,5մլ անզգայացնող լուծույթ, և զգուշությամբ 

շարժելով ասեղը` գտնում են կզակային անցքը: Անզգայացումը ազդում է 5 րոպե 

հետո: 

 Արտաբերանային եղանակով անզգայացնելիս մաշկի վրա որոշում են 

կզակային անցքի պրոյեկցիան և այդ տեղում փափուկ հյուսվածքները 

ցուցամատով սեղմում ոսկրին: Ասեղին տալով համապատասխան ուղղություն, 

հաշվի առնելով անցքի ուղղությունը` այն մտցնում են մաշկի մեջ՝ կզակային 

անցքի պրոյեկցիայից 0,5սմ վեր և ետ, այնուհետև շարժում ներս և առաջ:  

Մնացածը կատարվում է նույն ձևով, ինչ ներբերանային եղանակի դեպ-

քում: Կզակային անզգա-

յացման դեպքում նա-

խադռան կողմից նշված 

ատամների սահմանում 

ցավազրկվում են կզակի 

և ստորին շրթունքի փա-

փուկ հյուսվածքները: 

Այս անզգայացման դեպ-

քում անզգայանում են 

նաև փոքր աղորիքները, 

կտրիչները և ժանիքները, ատամնաբնային ելուստի 

ոսկրային հյուսվածքը, լնդերը՝ ի հաշիվ ստորին 

ատամնաբնային նյարդի կտրիչային հատվածի 

ընդգրկման: Կտրիչների շրջանում հակառակ կողմի 

համանուն նյարդի հետ բերանակցման պատճառով 

անզգայացման արդյունավետությունը քիչ է: 

Անզգայացում Բերշեի եղանակով 
Ստորին ծնոտի բորբոքային միաբերումը 

վերացնելու նպատակով հաճախ կատարվում է 

անզգայացում Բերշեի եղանակով, որը հնարավո-

րություն է տալիս անզգայացնելու եռվորյակ նյարդի երրորդ ճյուղի 

շարժողական նյարդաթելերը: Այս եղանակն իրագործվում է հետևյալ կերպ. 

ասեղը մտցնում են մաշկային ծածկույթներին ուղղահայաց՝ այտային աղեղի 

Նկ.5.25,26.Ասեղի դիրքը արտաբերանային եղանակով կզակային 

անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.27. Ներարկիչի 

դիրքը Բերշեի եղանակով 

անզգայացում 

կատարելիս: 
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ստորին եզրով՝ ականջի այծիկից 2սմ առաջ՝ խորացնելով ստորին ծնոտի 

կիսալուսնաձև կտրուճի վրայով 2-2,5սմ, ներարկում են 2մլ անզգայացնող 

լուծույթ:  

Մ. Դուբովը եռվորյակ նյարդի երրորդ ճյուղի շարժողական նյարդաթելերն 

անզգայացնելու նպատակով վերափոխել է Բերշեի եղանակը: Ըստ Բերշե-Դու-

բովի, ասեղի խորացումը 3-3,5սմ և այնտեղ 2-4մլ անզգայացնող լուծույթի 

ներարկումը հնարավորություն են ստեղծում շրջափակելու նաև ստորատա-

մնաբնային և լեզվային նյարդերը: 

Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ցողունային անզգայացում 
ըստ Ս.Ն. Վայսբլատի  

 Ցողունային անզգայացում կատարում են վերին կամ ստորին ծնոտների 

շրջանի մեծ վիրահատության դեպքում (ծնոտների մասնահատում, հայմորոտո-

միա, օստեոսինթեզ, հարծնոտային բուշտերի հեռացում և այլն), կամ երբ 

հակացուցված է կատարել հաղորդչական ծայրային անզգայացում այդ նյարդի 

ճյուղերի շրջանում (օրինակ` ասեղը մտցնելու շրջանում բորբոքային պրոցեսի 

կամ ուռուցքի առկայության դեպքում): Դեմքի փափուկ հյուսվածքների որոշ 

վիրահատությունների դեպքում անհրաժեշտություն է զգացվում միաժամանակ 

անզգայացնելու եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերը: Ցավազրկում 

լինում է, երբ անզգայացնող լուծույթը մուծվում է այն շրջանը, որտեղից եռորյակ 

նյարդի ճյուղերը դուրս են գալիս գանգի խոռոչից (այսինքն` ձվաձև կամ 

թևաքմային փոսի շրջանը):  

Ցողունային անզգայացման դեպքում անզգայացման գոտին ընդգրկում է 

ծնոտի կեսը: Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ցողունային անզգա-

յացումը կարելի է իրականացնել մի քանի եղանակներով. ասեղը թևաքմային 

շրջան է մտցվում այտային աղեղի տակով, ստործնոտային կտրուճով, թշի 

փափուկ հյուսվածքներով, թևաքմային խողովակով: 

Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ենթաայտոսկրային իրա-

րից անկախ անզգայացումը համեմատաբար հեշտ է և ոչ այնքան վտանգավոր 

եղանակ է: Այս դեպքում ասեղը մտցնում են անմիջականորեն այտային աղեղի 

ստորին եզրի տակ և ստործնոտային կտրուճով շարժում դեպի թևակերպային 

ելուստի արտաքին թերթիկը: 

Թևակերպային ելուստից առաջ տեղակայված է թևաքմային փոսը, որի 

միջով անցնում է վերծնոտային նյարդի ցողունը, իսկ թևակերպային ելուստից 

ետ գտնվում է ձվաձև անցքը, որի միջով գանգի խոռոչից դուրս է գալիս ստոր- 
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ծնոտային նյարդը: Եռվորյակ նյարդի երկրորդ 

ճյուղը շրջափակելու համար ասեղը պետք է 

մտցնել թևակերպային ելուստից առաջ 

թևաքմային փոսի մուտք, իսկ երրորդ ճյուղի 

անզգայացման համար թևակերպային ելուստից 

ետ` ձվաձև անցքի շրջանը: Ասեղի ուղղության 

ճիշտ կողմնորոշիչը թևակերպային ելուստի 

դրսային թերթիկն է:  

Մաշկի վրա նրա պրոյեկցիան համապա-

տասխանում է այն գծի կեսին (տրագոօրբիտալ 

գիծ), որը ականջի խեցու այծիկի հիմքը միացնում 

է աչքի ստորին դրսային անկյանը: Անհրաժեշտ է 

հիշել, որ թևակերպային ելուստի դրսային թեր-

թիկից 2-4սմ առաջ կլոր անցքն է, իսկ նրանից 

ետ` նույն հեռավորության վրա ձվաձև անցքը: 

Անզգայացնելու համար մաշկը մշակում են 

սպիրտով, ընտրում են 6-8 սմ երկարությամբ 

ասեղ, այն մտցնում այտային աղեղի տակ` վերը 

նշված գծի մեջտեղով՝ մաշկին ուղղահայաց: Անոթները վնասելուց խուսափելու 

համար ասեղի խորացումը պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթ բաց 

թողնելով:  

Մոտավորապես 4-6 սմ խորությամբ ասեղը դիպչում է թևակերպային 

ելուստի արտաքին թերթիկին: Ասեղի խորությունը նշում են ցուցամատով կամ 

ասեղի վրա նախօրոք հագցված ռետինե օղակով, որի միջոցով ֆիքսում են 

մաշկի՝ մինչև թևակերպային ելուստի արտաքին թերթիկը եղած տարա-

ծությունը, այնուհետև ասեղը մոտավորապես 

կիսով չափ ետ են քաշում` փոխելով նրա 

ուղղությունը դեպի առաջ 20-300, շարժում են 

առաջ` մինչև վրայի նշագիծը (6-8 սմ) և բաց 

թողնում 3-5մլ անզգայացնող լուծույթ` անզգա-

յացնելով եռվորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղը: 

Նման ձևով անզգայացնում են եռորյակ նյարդի 

երրորդ ճյուղը` ասեղը նույն անկյան տակ և նույն 

խորությամբ ուղղելով դեպի ետ:  

 Անզգայացումը վրա է հասնում 10-12 րոպե 

անց ամբողջությամբ վերին ծնոտի համապա-

տասխան կեսում։ Ցողունային անզգայացման 

դեպքում հնարավոր է գանգի հիմքում խոշոր 

անոթները վնասվեն, անմիջական տեղային բարդություն է հեմատոման:  

Նկ. 5. 28. Տրագոօրբիտալ գծի 

մեջտեղով ասեղը մտցնելու տեղը 

կլոր և ձվաձև անցքերի մոտ 

Վայսբլատի եղանակով իրարից 

անկախ անզգայացնելու դեպքում:

Նկ. 5. 29. Վայսբլատի 

եղանակով եռվորյակ նյարդի 

երկրորդ և երրորդ ճյուղերի 

ենթաայտոսկրային իրարից 

անկախ անզգայացում կլոր և 

ձվաձև անցքերի մոտ: 
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5.9. Անզգայացման բարդությունները, դրանց կանխարգելումը և առաջին 
բուժօգնությունը 

Տեղային ներարկային (ինյեկցիոն) անզգայացման ժամանակ և անզգայա-

ցումից որոշ ժամանակ անց կարող են առաջանալ զանազան բարդություններ: 

Բարդությունները լինում են տեղային և ընդհանուր բնույթի:  

Անզգայացման տեղային բարդությունները 
Արյունատար անոթների վնասում 

Ներարկելիս արյունատար անոթները հաճախ վնասվում են թմբային 

անզգայացման ժամանակ: Այս դեպքում վնասվում են թևակերպային երակային 

հյուսակի անոթները: Դրա հետևանքով առաջացած հեմատոման հեշտությամբ 

վարակվում և թարախակալվում է: Հեմատոմա է առաջանում նաև մանդիբուլյար 

անզգայացման դեպքում: Ասեղն անզգույշ առաջ շարժելիս վնասվում են ստորին 

ատամնաբնային զարկերակը և երակը, որի հետևանքով նույնպես կարող է 

առաջանալ հեմատոմա և բարդանալ համապատասխան շրջանի ֆլեգմոնայով 

(թարախաբորբով): 

Անոթները վնասվում են հիմնականում անզգայացնող լուծույթը ներար-

կելու կանոնները խախտելու պատճառով: Նման բարդություն առաջանում է այն 

դեպքում, երբ ասեղը խորացնում են առանց ոսկրին դիպչելու կամ երբ ասեղը 

խորացնելիս անզգայացնող լուծույթ բաց չի թողնվում: Երբ անզգայացնող 

լուծույթ ներարկելիս առաջանում է հեմատոմա, անհրաժեշտ է ասեղը ետ քաշել 

և այդ շրջան ներմուծել մնացած լուծույթը, որը որոշ չափով սահմանափակում է 

հեմատոմայի հետագա մեծացումը: Ասեղը հանելուց հետո անհրաժեշտ է 

հեմատոմայի շրջանում դնել թանզիվե վիրախծուծ և այն սեղմել ոսկրին, հետո, 

եթե անզգայացումը ազդել է, իսկ հեմատոման չի մեծացել, անհրաժեշտ է ավար-

տել ստոմատոլոգիական միջամտությունը: Դրանից հետո հիվանդը պետք է լինի 

հսկողության ներքո: Խորհուրդ է տրվում սկզբում հեմատոմայի շրջանում դնել 

սառույց, իսկ 3 օր հետո կատարել տաք պրոցեդուրաներ: Թարախակալման 

նշաններ առաջանալու դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան շրջանում 

կատարել կտրվածք, անցկացնել հակաբորբոքային թերապիա: 

Նյարդերի վնասում 

Ասեղից կարող են վնասվել նաև նյարդային ցողունները: Նյարդերի վնաս-

ման հետևանքով կարող են առաջանալ նևրիտ (նյարդաբորբ), նևրալգիա (նյար-

դացավ), պարեզ և պարալիչ (կաթված): Այդ բարդությունը հաճախ հանդիպում 

է մանդիբուլյար և ինֆրաօրբիտալ անզգայացումների ժամանակ: Նման դեպ-

քում համապատասխան նյարդի նյարդավորման շրջանում կարող են նկատվել 

տարազգայության (պարէսթեզիա) երևույթներ, զգայնության նվազում, զանա-

զան ինտենսիվության ցավի զգացում: Այդ նշանների տևողությունը կարող է 

տարբեր լինել 2-3 օրից մինչև մի քանի ամիս: Նման դեպքում անհրաժեշտ է 
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հիվանդին նշանակել B խմբի վիտամիններ, ցավը հանգստացնող դեղանյութեր 

և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ: 

Դիմային նյարդի ճյուղերի լուծանք դիտվում է այն դեպքում, երբ անզգա-

յացնող նյութը շրջափակում է նյարդի այս կամ այն ճյուղը: Երևույթը անցնում է 

անզգայացնող նյութի ազդեցությունն անցնելուց հետո: 

Ստորակնակապճային նյարդի անզգայացման դեպքում ասեղը համա-

նուն խողովակի մեջ խորացնելիս կարող է անզգայանալ նաև ակնաշարժ նյար-

դը: Դրա հետևանքով առաջանում է աչքի ժամանակավոր շլություն, երկտե-

սություն և այլն: Այս երևույթներն անզգայացման ազդեցությունն անցնելուց հե-

տո վերանում են: Նյարդային ցողունների վնասումը կարելի է հասցնել նվազա-

գույնի, եթե ասեղի առաջ շարժվելն ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց 

թողնելով: 

Ծամիչ մկանների վնասում 

Մանդիբուլյար անզգայացում կատարելիս կարող են վնասվել ծամիչ 

մկանների թելերը, և դրա հետևանքով կառաջանա հիվանդների ծնոտների 

միաբերում (կոնտրակտուրա): Այս բարդությունը զարգանում է այն դեպքում, 

երբ ասեղի ծայրը բութ կամ ծռված է լինում: Ծնոտների միաբերումը կարող է 

պայմանավորված լինել նաև խորանիստ ծամիչ մկանների շրջանի բորբոքային 

ներսփռանքով: 

Ասեղի կոտրվածք  

Երբեմն անզգայացնող լուծույթ ներարկելիս ասեղը կոտրվում է: Ասեղը 

սովորաբար կոտրվում է հիմքից, հետևաբար այն չպետք է մտցնել մինչև վերջ: 

Այս բարդությունը կանխելու համար հարկավոր է օգտագործել սուր և համա-

պատասխան երկարության ասեղներ: Ասեղը առաջ շարժելու և ներարկելու ժա-

մանակ չպետք է կտրուկ շարժումներ անել: Եթե հնարավոր չէ կոտրված ասեղը 

անմիջապես հեռացնել, ապա անհրաժեշտ է հիվանդին շտապ տեղափոխել 

ստացիոնար:  

Անզգայացվող հյուսվածքների մեռուկ  

Անզգայացնող լուծույթները ներարկելիս հյուսվածքների մեռուկ հազվա-

դեպ է առաջանում: Երբեմն այն պատահում է կարծր քիմքի շրջանում:  

Անզգայացնող լուծույթի արագ և բարձր ճնշման տակ ներարկումը կարող 

է հանգեցնել քիմքի լորձաթաղանթի շերտազատման, անոթների պատռվածքի և 

ճնշման, սրանք էլ իրենց հերթին`լորձաթաղանթի մեռուկի:  

Երբեմն հյուսվածքների մեռուկ առաջանում է, երբ անզգայացնող լուծույ-

թի փոխարեն ներարկում են անուշադրի սպիրտ, կալցիումի քլորիդի լուծույթ, 

սպիրտ և այլ ագրեսիվ լուծույթներ: Սա բարդություն չէ, այլ բժշկի կողմից թույլ 

տրված կոպիտ սխալ, դեղորայքի պահպանման տարրական կանոնների 

խախտում, որի համար բժիշկը կարող է ենթարկվել դատական պատասխա-

նատվության:  
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Սխալ դեղորայք ներարկելու դեպքում պետք է կատարել հյուսվածքների 

կտրվածք և ներսփռման ենթարկել 0,5%-անոց նովոկաինի լուծույթով:  

Բորբոքային պրոցեսի զարգացումը կանխարգելելու նպատակով պետք է 

սկսել հակաբիոտիկոթերապիա: 

Անզգայացվող հյուսվածքների բորբոքային ներսփռանք 

Բորբոքային ներսփռանք անզգայացման տեղում հիմնականում առաջա-

նում է ներարկման ժամանակ վարակ անցկացնելիս: Բորբոքման հետևանքով 

կարղ է առաջանալ համապասախան շրջանի ֆլեգմոնա (թարախաբորբ): Այս 

բարդությունը առաջանում է հականեխման կանոնները խախտելիս: Ներբերա-

նային անզգայացման ժամանակ հարկավոր է զգույշ լինել, որ ասեղը չդիպչի 

բերանի խոռոչի պատերին, լեզվին կամ ատամներին և պահպանվի նրա 

մանրէազերծ վիճակը: 

Հետներարկային ցավեր 

Հետներարկային ցավեր և այտուց առաջանում են այն դեպքում, երբ 

անզգայացնող լուծույթի ներարկումը կատարվում է կոպիտ, որի հետևանքով 

վնասվում է վերնոսկրը, կամ արագ, որից վնասվում են փափուկ հյուսվածքները: 

Ցավերի առաջացումը կարող է լինել նաև անզգայացնող նյութի պիտանելիու-

թյան ժամկետն անցած լինելու կամ այն պատրաստելիս թույլ տրված սխալների 

հետևանքով: Նման դեպքում անհրաժեշտ է նշանակել ֆիզիոթերապևտիկ մի-

ջոցներ, ցավազրկող և հակահիստամինային դեղանյութեր (սուպրաստին, 

դիմեդրոլ): 

Անզգայացման ընդհանուր բարդությունները 
Տեղային անզգայացման ընդհանուր բարդությունների պատճառները 

բազմազան են` անամնեզի ոչ բավարար հավաքում, ուղեկցող հիվանդություն-

ներ, տեղային անէսթետիկների նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաներ, հիվանդի 

պսիխո-էմոցիոնալ (հոգեհուզական) լարվածություն:  

Ուշագնացություն 

Ուշագնացությունը գիտակցության կարճատև կորուստ է մկանային 

տոնուսի բացակայությամբ, որը պայմանավորված է գլխուղեղի արյան մատա-

կարարման սուր անբավարարության առաջացմամբ: Հաճախ այն զարգանում է 

աստիճանաբար, հիվանդը գունատվում է, զգում է ընդհանուր թուլություն, 

գլխապտույտ, աչքերի առաջ մթագնում է և կորցնում է գիտակցությունը: 

Շնչառությունը դառնում է մակերեսային, երակազարկը` թելանման, արյան 

ճնշումը իջնում է: Ուշագնացությունը կարող է լինել հասարակ, որը սովորաբար 

տևում է 30-40 վրկ և ցնցումներով, որը տևում է 30 վրկ.-ից մինչև մի քանի րոպե: 

Ուշագնացության դեպքում հիվանդին պետք է տալ հորիզոնական դիրք, 

արձակել հագուստի կոճակները, ապահովել մաքուր օդի հոսք և քթով շնչել տալ 

անուշադրի սպիրտի գոլորշիներ (բամբակի գնդիկը թրջել դրանով և պահել 

հիվանդի քթից 5-7սմ հեռավորության վրա): Եթե ուշագնացությունը տևում է 1 
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րոպեից ավելի, պետք է ներարկել 1 մլ 10 %-անոց կոֆեինի կամ 2 մլ կորդիամինի 

լուծույթ ներերակային: 

Կոլապս 

Կոլապսը, արտահայտված անոթային անբավարարություն է: Կոլապսի 

դեպքում գիտակցությունը պահպանված է, մաշկային ծածկույթները թաց են, 

գունատ, շնչառությունը մակերեսային է, արյան ճնշումը շատ ցածր է: Կոլապսի 

դեպքում նախ անհրաժեշտ է հիվանդին հորիզոնական դիրքով պառկեցնել, 

տաքացնել, ենթամաշկային եղանակով ներարկել 1 մլ 0,1 %-անոց ադրենալինի 

կամ մեզատոնի լուծույթ, իսկ ներերակային` կոֆեինի կամ կորդիամինի լու-

ծույթ (2-3մլ): Վիճակը վատանալու դեպքում պետք է շտապ կարգով հրավիրել 

վերակենդանացման խումբ: Արդյունքի բացակայության դեպքում հիվանդին 

պետք է հոսպիտալացնել: 

Թունավորում անզգայացնող լուծույթներից 

Երբեմն ներարկման ժամանակ ասեղը կարող է մտնել արյան անոթի 

լուսանցքի մեջ, կամ անեսթետիկի գերդոզավորման դեպքում: Նման դեպքում 

անզգայացնող լուծույթն ընկնում է արյան հոսքի մեջ, որի հետևանքով ի հայտ են 

գալիս օրգանիզմի թունավորման նշաններ: Նովոկաինով թունավորմանը 

բնորոշ է սկզբում գրգռվածությունը, իսկ հետո՝ սրտի գործունեության ընկճումը 

և շնչառության ճնշումը: Տրիմեկաինի մեծ դեղաչափը կարող է հանգեցնել արյան 

ճնշման անկմանը և կոլապսի: Նման բարդություններից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է մինչ անզգայացնող լուծույթ ներարկելը ներարկիչի մխոցը մի 

փոքր հետ քաշել: Եթե ներարկիչի ներսում արյուն է նկատվում, ապա պետք է 

ասեղը մի փոքր ետ քաշել և հետո նորից խորացնել: Ասեղի` դեպի առաջ 

շարժումը անպայման պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց թողնելով: 

Թունավորման նշաններ ի հայտ գալու դեպքում կիրառում են ակտիվ համալիր 

թերապիա: Օգտագործում են հիվանդի սիրտ-անոթային և շնչառական 

համակարգերի աշխատանքը կարգավորող միջոցներ: 

Ալերգիկ ռեակցիաներ 

Ալերգիկ ռեակցիա առաջանում է անզգայացնող նյութի նկատմամբ 

օրգանիզմի բարձրացած զգայնության դեպքում: Կարող են առաջանալ կարմիր 

բծեր, մաշկի վրա քոր, քրտնարտադրություն, շոգի զգացում, դեմքի գունատու-

թյուն, Կվինկեի այտուց: Նման դեպքում պետք է ներարկել (ցանկալի է 

ներերակային) 1-2մլ 1%-անոց  դիմեդրոլի կամ 1-2մլ 2,5%-անոց պիպոլֆենի լու-

ծույթ կամ սուպրաստին 2%-անոց 1-2մլ, 10%-անոց կալցիումի քլորիդ: Հիվան-

դին պետք է պառկեցնել թախտի վրա և թողնել հսկողության տակ(հետևել երա-

կազարկին, շնչառությանը, արյան ճնշմանը), վիճակը վատանալու դեպքում 

պետք է շտապ հրավիրել վերակենդանացման խումբ: Տեղային անզգայացումից 

հետո հիվանդի կրծքավանդակի շրջանում ճնշման զգացողության առաջա-
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ցումը, շնչառության դժվարացումը, հարըմպանային և ակնակապճային շրջանի 

այտուցը վկայում են ալերգիկ ռեակցիայի առաջացման մասին: 

Անաֆիլակտիկ շոկ 

Անաֆիլակտիկ շոկը դա անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիայի տեսակ է, 

որն առաջանում է ալերգենի կրկնակի ներմուծման դեպքում: Անաֆիլակտիկ 

շոկը բնութագրվում է արագ զարգացող, հիմնականում ընդհանուր բնույթի 

երևույթներով. զարկերակային ճնշման, մարմնի ջերմաստիճանի և արյան 

մակարդելիության իջեցում, ԿՆՀ խանգարում, անոթների թափանցելիության 

մեծացում և հարթմկանային օրգանների սպազմ: Երակազարկը հաճախանում է, 

դառնում թելանման, արյան ճնշումը խիստ ընկնում է: Երբեմն լինում են 

ցնցումներ, հիվանդի վիճակը արագ վատանում է, կորցնում է գիտակցությունը: 

Երակազարկը և ճնշումը չեն զգացվում, սրտի տոները դառնում են խուլ և հազիվ 

լսելի:  

 Էթիոլոգիա 

Անաֆիլակտիկ շոկը կարող է զարգանալ օրգանիզմ բուժիչ և կանխար-

գելիչ դեղորայքների ներմուծման, ախտորոշման սպեցիֆիկ մեթոդների կիրառ-

ման և հազվադեպ՝ սննդային ալերգիայի ժամանակ: Գրեթե ցանկացած բուժիչ 

կամ կանխարգելիչ դեղորայք կարող է հանգեցնել օրգանիզմի սենսիբիլիզա-

ցիայի և առաջացնել շոկային ռեակցիա: Որոշ դեղեր առաջացնում են շոկային 

ռեակցիա ավելի հաճախ, որոշները ավելի հազվադեպ, ինչը կախված է դեղի 

հատկություններից, նրա կիրառման հաճախականությունից և օրգանիզմ 

ներմուծման ճանապարհից: Նշված է, որ անաֆիլակտիկ շոկի դեպքերի հաճա-

խությունը տարիքի հետ մեծանում է: Դա պայմանավորված է տարբեր ազդակ-

ների ազդեցության զուգակցմամբ, սենսիբիլիզացիայի մեծացմամբ:  

 Կլինիկական պատկերը 

Անաֆիլակտիկ շոկի կլինիկական դրսևորումները պայմանավորված են 

մի շարք օրգանների և համակարգերի ախտանշանների և սինդրոմների բարդ 

համալիրով: 

Շոկը բնութագրվում է արագ զարգացումով, արագ դրսևորմամբ, ընթացքի 

և հետևանքների ծանրությամբ: Ալերգենի տեսակը չի ազդում անաֆիլակտիկ 

շոկի ընթացքի և ծանրության վրա:  

Տարբերակում են անաֆիլակտիկ շոկի 5 տարատեսակներ: 

1. Տիպիկ

2. Ասֆիկսիկ

3. Հեմոդինամիկ

4. Աբդոմինալ

5. Ուղեղային

Տիպիկ տեսակ 

- սուր սկիզբ, անհանգստության վիճակ՝ անորոշ ճնշող զգացողությամբ, 
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- մահվան վախի առաջացում, ներքին անհանգստության իրավիճակ, 

- սրտխառնոց, փսխում, հազ, 

-արագ թուլացում, դեմքի և ձեռքերի քոր, դեպի գլուխ և լեզու արյան ներհոսքի 

զգացողություն,  

-ցավեր կրծոսկրի շրջանում, կրծքավանդակի ճնշում, 

-ցավեր սրտի և որովայնի խոռոչի շրջանում, 

-գիտակցության խանգարում (կայծակնային ընթացքի դեպքում հիվանդը չի 

հասցնում գանգատներ ներկայացնել), 

-մաշկային ծածկույթների հիպերեմիա և ցիանոզ, 

- կոպերի և դեմքի այտուց, 

-առատ քրտնարտադրություն, 

- վերջույթների կլոնիկ ցնցումներ, երբեմն ցնցումային նոպաներ, 

-բբերի լայնացում, լույսի հանդեպ բբերի ռեակցիայի բացակայություն, 

-տախիկարդիա (հազվադեպ բրադիկարդիա), պուլսը հաճախացած և 

թելանման, առիթմիա, 

-զարկերակային ճնշման կտրուկ անկում (ծանր դեպքերում դիաստոլիկ 

ճնշում չի հայտնաբերվում), 

- շնչառության խանգարում (հևոց, տախիպնոե խռխռոցով, հնարավոր է 

բերանից փրփուրի արտադրություն): 

Ասֆիքսիկ տեսակ 

- Սուր շնչառական անբավարարություն, բրոնխոսպազմ, թոքերի այտուց: 

Հեմոդինամիկ տեսակ 

-սուր ցավեր սրտի շրջանում, զարկերակային ճնշման իջեցում, պուլսը 

թուլացած, առիթմիա, սրտի տոների խուլություն: 

Ուղեղային տեսակ 

-պսիխոէմոցիոնալ գրգռվածություն, վախի զգացողություն, ցնցումներ, 

շնչառական առիթմիա, ծանր դեպքերում ուղեղի այտուցի նշաններ, սրտի կանգ, 

գիտակցության հանկարծակի կորուստ, ծոծրակային մկանների ռիգիտություն, 

Կերինգի սիմպտոմ: 

Աբդոմինալ տեսակ 

-գերակշռում են «սուր որովայն» ախտանշանները: 

Բուժում՝ 

-դեղորայքի ներմուծման դադարեցում, 

-կորտիկոստերոիդների ներարկում (պրեդնիզոլոն, դեքսամետազոն, 

հիդրոկորտիզոն), 

- ներարկման հատվածում ներարկել 1մլ 0,1%-անոց ադրենալին, 

-ներարկել 2-4 մլ 2.5%-անոց պիպոլֆեն, կամ 2-4 մլ 2%-անոց սուպրաս-

տին, կամ 5 մլ 1%-անոց դիմեդրոլ, 
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-բրոնխոսպազմի և շնչառության դժվարեցման դեպքում - 1-2 մլ 24%-անոց 

էուֆիլին, 

- սրտային անբավարարության դեպքում՝ սրտային գլիկոզիդներ և դիուրե-

տիկներ, 

-զարկերակային ճնշման կտրուկ անկման դեպքում - 1մլ 0.2% նորադ-

րենալին ն/ե, կամ 1 մլ 1% ադրենալին ն/ե, կամ 1 մլ 1% մեզատոն: 

Շոկի վիճակից հանելուց հետո հիվանդին պետք է հոսպիտալացնել 

թերապևտիկ կամ ալերգաբանական բաժանմունքում։ Անաֆիլակտիկ շոկը 

կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է անզգայացումից առաջ հիվանդից 

հարցնել անզգայացնող նյութերի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաների մասին: 

Սիրտ -թոքային վերակենդանացման սկզբունքները 

Սիրտ-թոքային վերակենդանացման միջոցառումները ներառում են շնչուղի-

ների անցանելիության վերականգնում, թոքերի արհեստական օդափոխություն, 

արյան շրջանառության արհեստական ապահովում` սրտի փակ մերսման 

միջոցով: Սրտի կանգի դեպքում ցուցված է կատարել անուղղակի մերսում, 

արհեստական շնչառություն` բերան-բերան: Սիրտ-թոքային վերակենդա-

նացումը սկսում են մեխանիկական դեֆիբրիլյացիայով. բռունցքով հարվածում 

են կրծքավանդակի միջին գծի վերին և միջին սահմանում տեղակայված կետին:  

Շնչուղիների անցանելիությունը վերականգնելու համար հիվանդին 

պառկեցնում են մեջքի վրա, գլուխը ետ են գցում, բերանը բացում և մաքրում են 

արյունից, լորձից, օտար մարմիններից: Դրանից հետո սկսում են թոքերի 

արհեստական օդափոխությունը` թթվածին կամ օդ փչելով դեպի հիվանդի 

թոքեր բերանից բերան կամ խողովակի միջոցով 1 րոպեում 12 անգամ:  

         Սրտի անուղղակի մերսման ժամանակ րոպեում հրումների քանակը 60-70 

է: Սրտի անուղղակի մերսումն ուղեկցվում է թոքերի արհեստական օդափո-

խությամբ 5:1 հարաբերությամբ: Եթե 5-7րոպե անց սրտային կծկումները 

բացակայում են, ապա կատարում են դեֆիբրիլյացիա` 3,5 կվատ հզորության 

հոսանքով բարձրացնելով և հասցնելով մինչև 6 կվատ-ի: Եթե առաջին 

դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսն անօգուտ է, ապա անհրաժեշտ է ներերակային կամ 

ներսրտային ադրենալինի հիդրոքլորիդի 1%-անոց լուծույթի ներարկում: 

Ադրենալինի ներարկումը պետք է կրկնել 3-5 րոպեն մեկ: Եթե ադրենալինի 

ներարկումից հետո դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսների շարքը անօգուտ է, ապա 

ներերակային ներարկում են լիդոկաին 1,5մգ/կգ շիթով, հետո կրկին կրկնում են 

դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսները մինչև սրտի գործունեության վերականգնումը:  

     Սրտի կանգից 10-15 րոպե անց կատարում են նատրիումի հիդրոկարբոնատի 

ներերակային ներարկում: Դրանից հետո դարձյալ ներարկում են լիդոկաին և 

հաղորդում են էլեկտրական իմպուլսներ: Արյան շրջանառությունը վերա-

կանգնելու դեպքում պետք է շարունակել թոքերի արհեստական օդափո-

խությունը: Այդ վիճակից հանելուց հետո հիվանդին պետք է հոսպիտալացնել։ 
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Նկ. 5.23. Արհեստական շնչառություն`բերան-բերան, խողովակի միջոցով: 

 ՊՐԵՄԵԴԻԿԱՑԻԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
Ստոմատոլոգիական միջամտություններից առաջ հիվանդի նախապատ-

րաստումը ներառում է հոգեբանական, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

դեղորայքային նախապատրաստում` պրեմեդիկացիա:  

Պրեմեդիկացիայի ցուցումներն են. 

1. Պսիխո-էմոցիոնալ (հոգեհուզական) գրգռվածությամբ, հիստերիկ, նևրասթե-

նիկ հիվանդներին, որոնց հոգեբանական նախապատրաստումը անարդյու-

նավետ է: 

2. Երկարատև տրավմատիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:

Էմոցիոնալ գրգռվածության, վախի զգացումի դեպքում շատ հաճախ 

կիրառում են տրանկվիլիզատորներ անալգետիկներին (անալգին, պենտալգին) 

և սեդատիվներին (լյումինալ) համակցված: Տրանկվիլիզատորներից առավել 

հաճախ կիրառում են տրիոքսազինը, էլենիումը, դիազեպամը, սեդուքսենը, 

մեզապամը, ֆենազեպամը, մեպրոբամատը միջամտությունից 30-40 րոպե 

առաջ 1-2 դեղահաբ 0,001-0,02գ: Երկարատև տրավմատիկ վիրաբուժական 

միջամտությունների ժամանակ սիրտ-անոթային համակարգի վրա թափառող 

նյարդի ռեֆլեքսների բացասական ազդեցության, ինչպես նաև հիպերսալիվա-

ցիան և բրոնխային հիպերսեկրեցիան կանխարգելելու համար պրեմեդիկա-

ցիայի ժամանակ ներառում են ատրոպին կամ ատրոպինանման դեղանյութեր 

0,1 մգ 10կգ մասսայի հաշվարկով: Պրեմեդիկացիայի ժամանակ ներառում են 

նաև հակահիստամինային պրեպարատներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ 

և այլն): Պրեմեդիկացիայի կիրառումը վանում է վախի զգացումը, էմոցիոնալ 

Նկ. 5.22. Սրտի անուղղակի մերսման սխեման, ձեռքերի դիրքը 

կրծքավանդակի վրա: 
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(զգայական) գրգռվածությունը և թույլ է տալիս բարձրացնել անզգայացման 

արդյունավետությունը: 

ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 

 Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) անվանում են հիվանդի այն վիճակը, 

երբ արգելակվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը, և որը բնորոշվում 

է գիտակցության, զգացողության, շարժումների, պայմանական և որոշ ոչ 

պայմանական ռեֆլեքսների բացակայությամբ: Ընդհանուր անզգայացման 

(նարկոզի) վիճակ կարելի է ստեղծել` օրգանիզմ ներմուծելով տարբեր քիմիա-

կան (թմրեցնող) նյութեր: Ելնելով այն բանից, թե ինչ ճանապարհով է օրգանիզմ 

ներմուծվում թմրեցնող դեղանյութը` տարբերում են ինհալացիոն նարկոզ, երբ 

նարկոտիկ դեղանյութը օրգանիզմ է ներմուծվում շնչառական ուղիներով, և ոչ 

ինհալացիոն նարկոզ, երբ թմրեցնող դեղանյութը օրգանիզմ է ներմուծվում այլ 

ուղիներով (ուղիղաղիքային, ներերակային, ենթամաշկային և այլն): 

 Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) կարելի է առաջացնել հիպնոսի 

(հիպնոնարկոզ), ինչպես նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա 

էլեկտրական հոսանքով ազդելու միջոցով (էլեկտրանարկոզ): Տարբերում են 

մաքուր նարկոզ, երբ օրգանիզմ է ներմուծվում մեկ թմրանյութ (օրինակ` եթեր), 

խառը, երբ միաժամանակ ներմուծվում է 2 և ավելի թմրանյութի խառնուրդ 

(օրինակ` եթեր և ազոտի ենթօքսիդ), և համակցված, երբ նարկոզը սկսում են մի 

նյութով, իսկ հետո շարունակում մեկ ուրիշով (օրինակ` նարկոզը սկսում են 

քլորէթիլով իսկ հիվանդի քնելուց հետո տալիս են եթեր կամ համակցում 

ներերակայինը կամ օրինակ` նատրիումի թիոպենտալ ներերակային, իսկ 

քնելուց հետո եթեր): Ներկայումս համակցված նարկոզ է նաև թմրանյութի զու-

գորդումը այլ նյութերի հետ (միոռելաքսանտներ, անալգետիկներ, գանգլիո-

բլոկատորներ և այլն), ուստի նման ընդհանուր անզգայացումը (նարկոզը) 

անվանում են բազմաբաղադրիչ: Համակցված անզգայացման ժամանակ կարող 

են կիրառվել նարկոզի մի քանի տեսակներ` ներածական, պահպանողական 

(հիմնականի լրացուցիչ, մակերեսային բազիս):Ներածականը տալիս են՝ 

հիվանդին արագ, առանց գրգռման փուլի քնեցնելու և հիմնական թմրեցուցիչ 

դեղանյութի օգտագործման քանակը պակասեցնելու նպատակով (ընդհան-

րապես այն կարճատև է): Պահպանողական է այն նարկոզը, որն օգտագործվում 

է վիրահատության ողջ ընթացքում: Երբեմն պահպանողական նարկոզի ազդե-

ցությունն ուժեղացնելու նպատակով տալիս են լրացուցիչ թմրեցնող դեղա-

նյութեր: Նման ընդհանուր անզգայացումը (նարկոզը) անվանում են լրացուցիչ: 

Օրինակ` պահպանողական նարկոզը տրվում է ազոտի ենթօքսիդով և ժա-

մանակ առ ժամանակ այն լրացուցիչ խորացվում է ֆտորոտանով: Ըստ տևո-

ղության` տարբերում են լրիվ նարկոզ, որը կիրառում են երկարատև վիրահա-
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տությունների ժամանակ, և ոչ լրիվ (շշմեցնող) նարկոզ, որն օգտագործվում է 

կարճատև միջամտությունների ժամանակ (հոդախախտման ուղղում, թարա-

խակույտի բացում և այլն): 

Հիվանդի նախապատրաստումը ընդհանուր անզգայացման (նարկոզի) 

Մինչ վիրահատությունն անհրաժեշտ է հիվանդի բերանը, ըմպանը և քիթը 

սանացիայի ենթարկել: Վիրահատությանը նախորդող երեկոյի ընթացքում 

փսխումը կանխարգելելու նպատակով պետք է հիվանդին չկերակրել, հոգնայով 

մաքրել աղիքները, ինչպես նաև դատարկել տալ միզապարկը: Երբեմն հիվանդն 

ունենում է նաև ուղեկցող հիվանդություն, վիրահատությունից և նարկոզից 

առաջ վախի զգացում: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` պետք է անցկացնել 

հիվանդի բուժական և կանխարգելիչ դեղորայքային նախապատրաստում 

(պրեմեդիկացիա): Բուժական նախապատրաստումը կատարվում է` ելնելով 

ուղեկցող հիվանդության պատճառագիտությունից, ախտածնությունից և 

ախտանիշներից: Կանխարգելիչ նախապատրաստման նպատակով հիվանդին 

տալիս են քնաբերներ, անալգետիկներ, խոլինոլիտիկներ, հակահիստամինային 

դեղանյութեր, փոքր տրանկվիլիզատորներ:  

Անէսթեզիոլոգը յուրաքանչյուր հիվանդի կանխարգելիչ նախապատրաս-

տումը նշանակում է՝ հաշվի առնելով վերջինիս ընդհանուր վիճակը, սպասվող 

վիրահատական միջամտության բնույթը և անզգայացման եղանակը: Անկայուն 

նյարդային համակարգ ունեցող հիվանդներին երբեմն նարկոզից 2-3 օր առաջ 

նշանակում են փոքր տրանկվիլիզատորներ: 

Ընդհանուր անզգայացման ցուցումները 

         Ստոմատոլոգիական ստացիոնարի պայմաններում ընդհանուր անզգա-

յացմամբ կատարում են առավել վնասվածքային և բարդ վիրահատություններ: 

Պոլիկլինիկայի պայմաններում ընդհանուր անզգայացում կատարում են այն 

դեպքում, երբ հիվանդն ունի տեղային անզգայացնող նյութի նկատմամբ ալեր-

գիկ ռեակցիա կամ բարձր զգայնություն, երբ տեղային անզգայացումն անարդ-

յունավետ է, ինչպես նաև, երբ հիվանդի նյարդային համակարգն անկայուն է 

կամ հոգեկան վիճակը նորմալ չէ: 

Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) չի կարելի տալ այն հիվանդներին, 

որոնք ունեն պարենքիմատոզ օրգանների սուր հիվանդություններ, սիրտ-անո-

թային համակարգի անբավարարություն, սրտամկանի ինֆարկտ և հետին-

ֆարկտային շրջանի առաջին 6 ամիսների ընթացքում արտահայտված սա-կավ-

արյունություն, մակերիկամի, վերին շնչառական ուղիների սուր բորբոքային 

հիվանդություններ, արտահայտված թիրեոտոքսիկոզ, ինչպես նաև այն 

դեպքում, երբ հիվանդը հարբած վիճակում է: 
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Ինհալացիոն նարկոզ 

Ինհալացիոն նարկոզի ժամանակ դիմակի, նազոֆարինգիալ (քթըմպա-

նային) կաթետերի կամ ներշնչափողային խողովակի միջոցով թմրանյութը 

գազանման կամ գոլորշիանման վիճակում ներմուծվում է շնչառական համա-

կարգ, որտեղից այն թափանցում է արյան մեջ, այնուհետև հյուսվածքներ: Ընդ-

հանուր անզգայացման ողջ ընթացքում հիվանդի շնչառական ուղիներում 

ստեղծվում է հատուկ մթնոլորտ, որը պարունակում է նորմալ գազափոխա-

նակության համար անհրաժեշտ խտության թթվածին և ընդհանուր անզգայաց-

նող նյութ այնպիսի հարաբերությամբ, որն անհրաժեշտ է ընդհանուր անզգա-

յացման հասնելու համար: Պայմանավորված այն բանով, թե ներշնչելիս գազա-

նարկոզային խառնուրդը ինչպես է ներմուծվում հիվանդի շնչառական ուղիներ, 

և ուր է այն դուրս գալիս արտաշնչելիս, տարբերում են ընդհանուր 

անզգայացման 4 եղանակ: 

Բաց եղանակ, երբ թմրանյութը ներշնչելիս օդի հետ խառը՝ գոլորշու կամ 

գազի տեսքով ներմուծվում է շնչառական ուղիներ, իսկ արտաշնչելիս այն 

ամբողջությամբ դուրս է գալիս բաց օդ: 

Կիսաբաց եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով թթված-

նի հետ միասին ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնա-

րանային խցիկից ու արտաշնչվում դեպի բաց օդ:  

Կիսափակ եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով 

թթվածնի հետ ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնա-

րանային խցիկից, իսկ մի մասն արտաշնչվում է ընդհանուր անզգայացման 

ապարատի շնչառական պարկի մեջ (որտեղ ածխաթթու գազը կլանվում է), մյուս 

մասը` արտաքին միջավայր: 

Փակ եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով թթվածնի հետ 

ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնարանային խցիկից, 

իսկ արտաշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի շնչառական պարկի 

մեջ` մինչ այդ անցնելով ածխաթթու գազի կլանիչի միջով: Այդ դեպքում հիվան-

դի շնչառությունը կատարվում է ապարատ-թոքեր ճանապարհով և ամբողջութ-

յամբ մեկուսացվում է արտաքին աշխարհից: Ինհալացիոն անզգայացնող 

նյութերից են ցնդող հեղուկներից եթերը, ֆտորոտանը, պենտրանը, մեթօքսի-

ֆլուրանը, տրիքլորէթիլենը, տրիլենը, ազոտի ենթօքսիդը և այլն: 

 Ոչ ինհալացիոն նարկոզ 

 Ոչ ինհալացիոն նարկոզի ժամանակ ընդհանուր անզգայացնող նյութը 

ներմուծվում է օրգանիզմ ցանկացած եղանակով, բացի ինհալացիայից (ներ-

երակային, միջմկանային, ուղիղաղիքային և այլն): Ավելի հաճախ կիրառվում է 

ներերակային եղանակը` հիմնականում որպես բազմաբաղադրիչ ընդհանուր 

անզգայացման մասերից մեկը: Որպես առանձին եղանակ` ներերակային 

նարկոզն կիրառվում է կարճատև վիրահատական միջամտությունների դեպ-
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քում: Ոչ ինհալացիոն անզգայացնող նյութերը հիմնականում կարճատև ազդե-

ցություն ունեն: Դրանցից կարելի է նշել հեքսենալը, թիոպենտալը, վիադրիլը, 

նատրիումի օքսիբուտիրատը, սոմբրևինը, կետամինը, կալիպսոլը և այլն:  

Նեյրոլեպտանալգեզիան ընդհանուր անզգայացման եղանակ է, որը 1959-

ին առաջարկել է Դե Կաստրոն: Նեյրոլեպտանալգեզիայի դեպքում կիրառվում է 

ուժեղ անալգետիկ` 2մլ 0,005%-անոց ֆենտանիլ և նեյրոլեպտիկ` 5մլ 0,25%-

անոց դրոպերիդոլ պրեպարատները, որոնք առաջացնում են կենտրոնական 

անալգեզիա և նեյրոլեպսիա: Նեյրոլեպտանալգեզիայի ժամանակ պրեպա-

րատները ներմուծվում են ներերակային եղանակով: Նեյրոլեպտանալգեզիայի 

առաջացման նշան է շարժական և հոգեկան հանգիստը, հոգեհուզական ան-

տարբերությունը` գիտակցության պահպանմամբ: Նեյրոլեպտանալգեզիայի 

բոլոր տեսակները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի ` 

 մաքուր նեյրոլեպտանալգեզիա,

 նեյրոլեպտանալգեզիա` համակցված տեղային անզգայացմանը,

 նեյրոլեպտանալգեզիա` համակցված էնդոտրախեալ (ներշնչափողային)

անզգայացմանը: 

Ատարալգեզիան նեյրոլեպտանալգեզիայի տարատեսակ է, որի հիմքում 

առկա է ատարակսիայի և արտահայտված անալգեզիայի վիճակի ապահովումը 

սեդատիվ և անալգետիկ դեղամիջոցներով: Ատարալգեզիայի համար օգտա-

գործում են սեդուկսեն, ֆենտանիլ, դիպիդոլոր, տրամալ, նուբաին, մորադրոլ: 
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Թեստեր 

1. Ամիդային խմբի անէսթետիկ է`

ա) արտիկաինը 

բ) նովոկաինը 

գ) դիկաինը  

դ) անէսթեզինը 

2. Եթերային խմբի անէսթետիկ է

ա) պիրոմեկաինը  

բ) դիկաինը 

գ) արտիկաինը  

դ) մեպիվակաինը  

3.Ո՞րը ոչ ներարկային անզգայացման տեսակ չէ  

ա) ֆիզիկական  

բ) քիմիական 

գ) կենսաբանական  

դ) ֆիզիկաքիմիական 

4.Բերշե-Դուբովի անզգայացման ժամանակ ասեղը խորացնում են 

ա) 2-2,5 սմ  

բ) 3-3,5 սմ 

գ) 6-7 սմ  

դ) 8-10 սմ 

5.Ընդհանուր անզգայացման տեսակներն են`  

1) մանդիբուլյար

2) ինհալացիոն

3) տորուսալ

4) ոչ ինհալացիոն

ա)1,4  բ)1,3  գ)2,3  դ)2,4 
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ԳԼՈՒԽ VI. ԱՏԱՄԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 

6.1. Ատամի հեռացման ցուցումները և հակացուցումները 

Կաթնատամների հեռացման ցուցումները և հակացուցումները:  

Ընդունված է այն տեսակետը, որ կաթնատամներն անհրաժեշտ է 

պահպանել մինչև մշտական ատամների ծկթումը: Բացարձակապես ցուցված է 

հեռացնել այն կաթնատամները, որոնց արմատներն ամբողջությամբ ներծծված 

են, ատամի պսակը տեղակայված է լնդի լորձաթաղանթում մակերեսորեն, և 

հստակ նկատվում է մշտական ատամի ծկթումը: Հեռացման ենթակա են այն 

կաթնատամները, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ սեպտիկ վիճակների 

առաջացման: Անհրաժեշտ է հեռացնել նաև այն կաթնատամները, որոնց 

շրջանում առկա են տեղային բորբոքային օջախներ, որը կարող է վնասել 

մշտական ատամների սաղմեր: Այն դեպքերում, երբ կաթնատամները մնում են 

ծնոտում` մշտական ատամի ատիպիկ դասավորվածության մակարդակին, 

անհրաժեշտ չէ այն հեռացնել, քանի որ մի քանի տարվա ընթացքում այն կարող 

է կատարել մշտական ատամի ֆունկցիան: Այն դեպքերում, երբ երեխան ծնվում 

է արդեն ծկթած կտրիչներով, անհրաժեշտ է դրանք հեռացնել, քանի որ այդ 

ատամները դժվարություններ կարող են ստեղծել երեխային կրծքով կերակ-

րելիս: Հեռացման ենթակա են այն կաթնատամները, որոնք ժամանակին չեն 

փոխարինվել մշտական ատամներով: 

Պետք չէ վաղ շրջանում հեռացնել կաթնատամները, քանի որ մշտական 

ատամները կարող են ծկթել ատամնային աղեղից դուրս վեստիբուլյար կամ 

քմային (լեզվային) կողմից: Մեծ աղորիքների կաթնատամների վաղաժամ հեռա-

ցումը կարող է հանգեցնել ծնոտների աճի խանգարման, որը հետագայում 

կարող է առաջացնել տարբեր տեսակի դեֆորմացիաներ (կողմնածռումներ): 

Խորհուրդ է տրվում պահպանել վերին ժանիքների կաթնատամները, քանի որ 

դրանք մեծ դեր են կատարում վերին ծնոտի և կծվածքի ձևավորման համար: 

Ստորին ժանիք կաթնատամները նույնպես անհրաժեշտ է պահպանել, քանի որ 

դրանք նույն ազդեցությունն ունեն ստորին ծնոտի վրա: 

Մշտական ատամների հեռացման ցուցումները և հակացուցումները: 

Մշտական ատամների հեռացման ցուցումները կարող են լինել ընդհա-

նուր և տեղային: Ընդհանուր ցուցումներից են քրոնիոսեպսիսը և քրոնիկական 

օդոնտոգեն ինտոքսիկացիան (թունավորումը), որոնք զարգանում են օդոնտո-

գեն բորբոքային օջախից ինֆեկցիան տարածվելու արդյունքում: Առաջին հեր-

թին այդ ատամներից են գանգրենոզ կակղան պարունակող ատամները և այն 

արմատները, որոնք որոշ հիվանդությունների էթիոլոգիական (ախտածագման) 

գործոններ են միոկարդիտ (սրտամկանաբորբ), էնդոկարդիտ (ներսրտաբորբ), 
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ռևմատիզմ, արթրիտ (հոդաբորբ), միոզիտ, պիելոնեֆրիտ և այլն: Քրոնիո-

սեպտիկ վիճակները սովորաբար ուղեկցվում են բնորոշ հեմատոլոգիական փո-

փոխություններով անեմիա (սակավարյունություն), լիմֆոցիտոզ, լեյկոպենիա և 

այլն):  

Տեղային ցուցումները կարող են լինել ` 

 բացարձակ, 

 հարաբերական: 

Բացարձակ ցուցված է հեռացնել այն ատամները, որոնց շրջանում առկա 

է բորբոքային օջախ պերիօդոնտում, որի դեպքում կարող են առաջանալ 

ծնոտների սուր օստեոմիելիտ (ոսկրածուծաբորբ), աբսցես կամ ֆլեգմոնա (թա-

րախակույտ), թարախային հայմորիտ, լիմֆադենիտ (ավշագեղձաբորբ) և այլն: 

Նման դեպքերում ցուցված է նաև ենթավերնոսկրային աբսցեսի միաժա-

մանակյա բացահատում: Բժշկի ձեռնարկումները պետք է լինեն ակտիվ, եթե 

ատամը ֆունկցիոնալ արժեք չունի:  

Ատամը հեռացնելու հարաբերական ցուցումները 

 Կոնսերվատիվ բուժման անհնարինությունը, որի պատճառն ատամի պսակի 

զգալի մասի քայքայումն է կամ արմատների անանցանելիությունը ատամի 

կամ նրա արմատի պերֆորացիայի դեպքում: 

  Ատամի պրոթեզավորման անհնարինությունը: 

 Պարօդոնտիտի (հարատամնաբորբի) ուշացած շրջանում գտնվող ատամ-

ները, որի դեպքում առկա է ալվեոլյար ելունի ներծծում: 

 Գերկոմպլեկտ ատամները ծկթելու և պրոթեզավորման դժվարացման դեպ-

քում, եթե դրանք վնասում են լորձաթաղանթը, առաջացնում են ցավ և 

խանգարում են ծամողական ֆունկցիային: 

 Ռետենցված ատամները օդոնտալգիայի (ատամնացավի) դեպքում: 

 Բազմարմատանի ատամների պերիօդոնտիտների կոնսերվատիվ թերա-

պիայի անհաջողության դեպքում: Նման դեպքերում միարմատանի ատամ-

ները կարելի է պահպանել` կատարելով ատամի արմատի գագաթի և 

շրջակա ախտաբանական պրոցեսի հեռացում: 

 Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթման դեպքում, որն ունի թեք 

կամ լայնական ուղղություն: 

 Ալվեոլյար ելունում առկա նորագոյացության դեպքում ատամը հեռացվում է 

տվյալ նորագոյացությունը միաժամանակ հեռացնելով (մասնավորապես 

ամելոբլաստոմայի, չարորակ ուռուցքների դեպքում): 

 Էսթետիկ նկատառումներով, երբ հնարավոր չէ ատիպիկ դասավորվա-

ծություն ունեցող ատամի ուղղումը: 

 Փոքր աղորիքները, ֆրոնտալ ատամների օրթոդոնտիկ տեղաշարժման 

դեպքում: 

 Ծնոտի կոտրվածքի գծում ներհրված քայքայված ատամները: 
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 Օրթոպեդիկ նպատակներով (նախկինում անտագոնիստ ատամը հեռաց-

նելու պատճառով հարևան և անտագոնիստ ատամները տեղաշարժվում են

բացակա ատամի հեռացման ուղղությամբ, որի հետևանքով խանգարում են

պրոթեզավորմանը):

Հակացուցումները լինում են տեղային և ընդհանուր 

Ընդհանուր հակացուցումներ. 

 Ինֆեկցիոն հիվանդություններ, որոնք հանգեցնում են օրգանիզմի թուլաց-

ման և իմունաբանական ակտիվության նվազման (գրիպ, անգինա, դիֆթերիա 

և այլն): 

 Արյան համակարգային հիվանդություններ` լեյկեմիա (սպիտակարյունու-

թյուն), ագրանուլոցիտոզ, չարորակ սակավարյունություն և այլն: Նման 

հիվանդներին անհրաժեշտ է ուղղորդել հեմատոլոգիական (արյունաբանա-

կան) ստացիոնար, որտեղ կկատարվի վիրահատական նախապատրաս-

տում: 

 Հեմոֆիլիա (արյունահոսելիություն) և արյան ցածր մակարդելիություն, Վերլ-

հոֆի հիվանդություն: Այս դեպքում ևս անհրաժեշտ կլինի վիրահատական 

նախապատրաստում: 

 Հղիություն մինչ 3 – րդ ամիսը և 7 – րդ ամսից հետո:

 Ցինգա և այլ ավիտամինոզներ:

 Դեղնախտ:

 Դիաբետիկ կոմա:

 Ալիմենտար դիստրոֆիա (սնուցախանգարում), տարբեր պատճառների

կախեքսիա:

 Դաշտանային ցիկլ (ցիկլից 2 - 3 օր առաջ և նրանից 2 - 3 օր հետո):

 Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ (սրտամկանի ինֆարկտ,

հատկապես այն դեպքում, երբ այն ուղեկցվում է կոլապսային վիճակներով,

ստենոկարդիայի նոպաներ և սրտային ասթմա, սրտի դեկոմպենսացված

արատ, հիպերտոնիկ կրիզ, սրտի փորոքի սուր անևրիզմա, ենթասուր սեպ-

տիկ էնդոկարդիտ (ներսրտաբորբ)՝ թրոմբագոյացման (մակարդուկագոյաց-

ման) նախատրամադրվածությամբ, քրոնիկական պսակային անբավա-

րարություն, պարոքսիզմալ անբավարարություն և այլն):

 Նյարդային համակարգի օրգանական և ֆունկցիոնալ ախտահարումների

դեպքում (ուղեղային արյունամատակարարման սուր անբավարարություն,

մենինգիտ (ուղեղաթաղան-թաբորբ), էնցեֆալիտ (ուղեղաբորբ), էպիլեպսիա

(ընկնավորություն), պսիխոզներ, հիստերիա և այլն):

 Սուր շրջանի ինսուլտ, գանգուղեղային վնասվածք, գանգուղեղի ուռուցքներ

և այլն:

 Հոգեկան հիվանդությունների սրացման շրջանում (շիզոֆրենիա, մանիակալ-

դեպրեսիվ պսիխոզ):
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 Պարենքիմային օրգանների սուր հիվանդություններ: 

Ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունները, որոնք հակացուցված են 

ատամը հեռացնելու համար, չեն կարող հակացուցում լինել երկար ժամանակ: 

Համապատասխան մասնագետի խորհդատվությունից և կլինիկական նախա-

պատրաստումից հետո կյանքի ցուցումով ատամի հեռացումը կատարվում է 

առավելագույն զգուշությամբ: Ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնել հի-

վանդի` կարճատև ազդեցության տրանկվիլիզատորներով հոգեհուզական և 

դեղորայքային նախապատրաստմանը: 

Տեղային հակացուցումներ՝ 

 խոցային գինգիվիտներ (լնդաբորբո) և ստոմատիտներ (բերանաբորբ), 

 ատամի տեղակայումը չարորակ կամ անոթային ուռուցքի շրջանում: 
 

Անզգայացման ընտրությունը ատամը հեռացնելու ժամանակ 

Վիրահատությունների ժամանակ ցավի բացակայությունը կարելի է 

ապահովել անզգայացման տարբեր մեթոդներով, որն ունի համապատասխան 

ցուցումներ: Այլ կերպ ասած, անզգայացման մեթոդ ընտրելու դեպքում պետք է 

հետևել հետևյալ կանոնին. անզգայացումը պետք է լինի այնպիսին, որ 

չհանգեցնի բարդությունների առաջացման: Անզգայացման մեթոդի ընտ-

րությունը անհատական է:  

6.2. Ատամի հեռացման մեթոդիկան 
Ատամի հեռացումը կատարվում է պերիօդոնտալ թելերի և լնդի ամբող-

ջականությունը խախտելու միջոցով: Այս վիրահատությունից առաջ հեռացվող 

ատամից ու հարևան ատամներից անհրաժեշտ է հեռացնել ատամնափառը և 

ատամնաքարերը, որպեսզի կանխարգելվի դրանց ներմղումը ատամնաբուն: 

Անզգայացումից հետո կատարվում է կլոր կապանի և վեստիբուլյար ու քմային 

(լեզվային) կողմից լնդի շերտազատում: Աքցանը տեղադրվում է հատված 

լնդագրպանիկներում` ատամի առանցքին զուգահեռ: Ատամները հեռացնելու 

համար օգտագործվում են նաև ամբարձիչներ, որոնք լինում են ուղիղ և թեք: 

Բացի վերը նշված գործիքներից, ատամը հեռացնելու նպատակով կիրառվում են 

նաև բոռ մեքենաներ և ֆիսուրային գչիրներ, դուր և մուրճիկ: Դուրի և մուրճիկի 

օգնությամբ ատամի հեռացումը բավականին տրավմատիկ է, որի հետևանքով 

տվյալ գործիքների օգտագործումը ցանկալի չէ:  

Տարբեր խմբերի ատամները 

հեռացնելու համար գոյություն 

ունեն տարբեր ձևի աքցաններ: 

Դրանք բոլորն ունեն աշխա-

տանքային մաս`1.թշիկներ, 

2.կողպեք և 3.բռնակներ:Թշիկների 

ձևը համապատասխանում է 

տվյալ ատամի կառուցվածքին: Հեռացված ատամի ատամնաբնի ինֆեկցումը 

Նկ.6.1. Աքցանի կառուցվածքը:
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կանխարգելելու նպատակով սկզբում անհրաժեշտ է հեռացնել վերին ծնոտի 

ատամները, այնուհետև ստորին ծնոտի ատամները: Այս վիրահատությունը 

նպատակահարմար է կատարել սկզբում մի կողմում, այնուհետև մյուս կողմում, 

որպեսզի հիվանդը կարողանա սնունդ ընդունել: 

 Բժշկի և հիվանդի դիրքը: Ատամը հեռացնելու վիրահատությունը 

սովորաբար կատարվում է ստոմատոլոգիական բազկաթոռին` հիվանդի 

նստած կամ կիսապառկած դիրքում: Անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգութ-

յունը, որպեսզի հեռացնելու ընթացքում կանխարգելվի ատամի արմատների 

ասպիրացիան: Վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ հիվանդին 

նստեցնում են աթոռին, որի մեջքի հատվածը մի փոքր ետ է ընկած: Բազկաթոռի 

դիրքը կարգավորվում է այն հաշվարկով, որ հեռացվող ատամի մակարդակը 

համապատասխանի բժիշկի ուսային հոդի մակարդակին: Հիվանդի գլուխը 

պետք է մի փոքր ետ թեքված լինի: Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելիս 

բազկաթոռը կարգավորում են այնպես, որ հիվանդի բերանի բացվածքը համա-

պատասխանի բժիշկի՝ արմնկային հոդի մակարդակին ծալված վիճակում: 

Բժիշկի դիրքը պայմանավորված է ատամի տեղակայմամբ: Ստորին աջ 

ատամները հեռացնելու ժամանակ բժիշկը գտնվում է հիվանդից աջ և մի փոքր 

ետ, իսկ ստորին ձախ և վերին ծնոտի ատամ-

ներ հեռացնելու ժամանակ ` աջ և առջևից:  

 Բժիշկը պետք է ճիշտ օգտագործի ձախ 

ձեռքը, որն ապահովում է հետևյալ գործո-

ղությունները. վիրահատական դաշտի լավ 

տեսանելիություն, բերանի խոռոչի փափուկ 

հյուսվածքների պահպանում վնասվածքնե-

րից և ալվեոլյար ելունի ֆիքսացիա: Վերին 

ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ 

բժիշկը ձախ ձեռքի ցուցամատով կամ 

բթամատով տեղաշարժում է վերին շրթունքը, 

իսկ մյուս մատը տեղադրվում է քմային 

կողմից: Ստորին ծնոտի ատամները հեռաց-

նելու ժամանակ ստոմատոլոգը ձախ ձեռքով ֆիքսում է հիվանդի գլուխը` 

բթամատով կամ ցուցամատով պահելով լեզուն և ստորին շրթունքը: 

Աքցանները պահելու եղանակները: Որպեսզի գրագետ և ճիշտ հեռացվի 

ատամը, անհրաժեշտ է իմանալ աքցանները բռնելու եղանակները:  

Աքցանները տարբերում են չորս հիմնական նշաններով ` 

1. ըստ տեղակայման` վերին և ստորին,

2. ըստ վզիկների չափերի` լայն (աղորիքներ) և նեղ (մյուս խմբի ատամների),

3. ըստ կողմերի տեղակայության` ձախ և աջ,

Նկ. 6.2. Բժիշկի դիրքը ստորին աջ

ատամները հեռացնելու ժամանակ: 
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4. ըստ հասանելիության աստիճանի` առաջային (կտրիչներ և ժանիքներ),

կողմնային (փոքր աղորիքներ), առաջին և երկրորդ մեծ աղորիքներ, երրորդ

մեծ աղորիք կամ հետին ատամներ:

Համապատասխան աքցանն ընտրվում է` պայմանավորված թշակողպե-

քային անկյամբ, թշիկների լայնությամբ և ձևով, աքցանների թեքվածությամբ և 

երկարությամբ: 

Թշակողպեքային անկյան նշան: Այն աքցանները, որոնց թշիկների և 

կողպեքի միջև կազմած անկյունը ուղիղ է կամ բութ, նախատեսված են ստորին 

ատամները հեռացնելու համար: Նման դեպքում թշակողպեքային անկյունը 

բացվում է դեպի ներքև:  

Այն աքցանները, որոնք ունեն ուղիղ անկյունից բավականին մեծ անկյուն կամ 

հավասար են երկու ուղիղ անկյունների գումարին, օգտագործվում են վերին 

ծնոտի ատամները հեռացնելու համար: Այս դեպքում թշա-

կողպեքային անկյունը բացվում է դեպի ներքև: 

 Թշիկների լայնության նշան: 0,75սմ-ից ավելի լայնութ-

յուն ունեցող աքցանները նախատեսված են աղորիքների 

հեռացման համար, ասինքն` լայն վզիկներով ատամների 

համար: Իսկ նեղ թշիկներով աքցանները (լայնությունը փոքր 

է 0,75սմ-ից) օգտագործվում են նեղ վզիկով ատամները 

հեռացնելու համար (կտրիչներ, ժանիքներ, 

փոքր աղորիքներ, արմատներ): 

Փշի նշան: Աքցանների մեծամասնությունը 

կարելի է օգտագործել աջ և ձախ ատամները հեռացնելու համար:  

Նկ. 6.3. Ստորին ծնոտի ատամները և

արմատները հեռացնելու համար 

նախատեսված աքցաններ: 

Նկ. 6. 4.Վերին ծնոտի ատամները 

հեռացնելու համար նախատեսված 

աքցաններ: 

Նկ.6.5. Վերին ծնոտի արմատների

հեռացման համար նախատեսված

աքցաններ (բայոնեթ):

Նկ. 6.6. Վերին աղորիքները հեռացնելու համար նախատեսված պսակային 

աքցանների փշի նշանը: 
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Դրանց թշիկները նույնանման են` սուր կամ կլորացած: 

Իսկ վերին ծնոտի աղորիքները հեռացնելու դեպքում աքցաններն ընտ-

րում են այն հաշվարկով, որ փշիկ ունեցող թշիկը ուղղված լինի դեպի 

վեստիբուլյար կողմը, այսինքն` այն պետք է տեղադրել վերին մեծ աղորիքների 

վեստիբուլյար երկու արմատների միջև: Այս նշանը օգտագործում են վերին աջ 

կամ ձախ մեծ աղորիքները հեռացնելու աքցաններն ընտրելիս: 

 Աքցանների թեքվածության և երկարության նշանը: Աքցանների բռնակնե-

րի և թշիկների երկարությունը պայմանավորված է ատամների հասանելիու-

թյամբ: Վերին կտրիչները և ժանիքները հեռացնելու նպատակով կիրառվում են 

ուղիղ աքցաններ, որոնք ունեն կարճ թշիկներ: Վերին փոքր աղորիքների համար 

նախատեսված են S-աձև կարճ աքցաններ: Վերին երրորդ մոլյարները հեռաց-

նում են երկարացված և ավելի շատ թեքվածություն ունեցող թշիկներով աքցան-

ներով: 

Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ օգտագործվում են 

կողմնային աքցաններ, որոնք թեքված են դեպի կողք (կտցաձև) և հորիզոնական, 

որոնք թեքված են հորիզոնական հարթությամբ: Ստորին ծնոտի բոլոր ատամ-

ների արմատները հեռացվում են կտցաձև աքցաններով, որոնց թշիկների 

ծայրերը հպվում են իրար: 

 Աքցանները բռնելու ձևերը: Ատամը հեռացնելու վիրահատությունը կա-

տարվում է` աջ ձեռքով պահելով աքցանը այնպես, որ բռնակների առանցքի 

միջև կազմած անկյունը բաց լինի դեպի հեռացվող ատամը: Բժիշկի մատները 

պետք է այնպես տեղադրված լինեն, որ մեկ ձեռքով հանգիստ կարողանա 

տեղաշարժել և մոտեցնել աքցանի բռնակները: Աքցանը բռնում են այնպես, որ 

դրանց հնարավոր լինի տեղաշարժել լնդի տակ ատամի առանցքով: Գոյություն 

ունի աքցանը բռնելու երկու ձև: 

Առաջին ձևի ժամանակ աջ ձեռքով, բացի 4-րդ և 5-րդ մատներից, բռնում 

են աքցանի երկու բռնակները: Այդ մատները տեղադրվում են աքցանի բռնակ-

ների միջև և անհրաժեշտության դեպքում հեռանելու ընթացքում դրանք մաս-

նակցում են բռնակների տեղաշարժմանը: 

Երկրորդ ձևը օգտագործվում է վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու 

ժամանակ: Բթամատով վերցնում են աքցանի մեկ բռնակը, 2-րդ և 3-րդ մատները 

տեղադրվում են բռնակների միջև, իսկ 4-րդ և 5-րդ մատներով բռնում են աքցանի 

մյուս բռնակը: Երկու բռնակները հենվում են ափի մեջ, որը նպաստում է աքցանը 

տեղաշարժելուն: Աքցանի բռնակները լայնացնում են 3-րդ մատի օգնությամբ, 

իսկ բռնակների սեղմումը կատարում են 4-րդ և 5-րդ մատների օգնությամբ: 

Աքցանը տեղադրելուց հետո դուրս է հանվում 3-րդ մատը, և աքցանը սեղմում են 

բոլոր մատներով, բացառությամբ ցուցամատի: 

Ատամները հեռացնելու ձևերը աքցաններով: Ատամը վիրահատությամբ 

հեռացնելը սկսում են լնդի և ատամի վզիկի կլոր կապանի շերտազատումից 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 113 

 

հարթիչի կամ ռասպատորի օգնությամբ: Այդ գործողության իմաստն այն է, որ 

հեռացնելու ընթացքում աքցանների թշիկներն ավելի խոր տեղադրվեն: 

Ատամը հեռացնելու ընթացքը կազմված է հետևյալ փուլերից ` 

1. աքցանի տեղադրում, 

2. աքցանի ներհրում, 

3. աքցանի ֆիքսում, 

4. ատամի հոդախախտում (luxatio, rotatio), 

5. ատամի դուրս բերում (extraction, traction): 
 

 

Աքցանը բաց վիճակում տեղադրել այնպես, որ աքցանի թշիկների լայնա-

կան առանցքը համապատասխանի ատամի լայնական առանցքին: Հակառակ 

դեպքում կարող է ատամը կոտրվել: Մի թշիկը տեղադրում են շերտազատված 

լնդի տակ քմային կամ լեզվային կողմից, իսկ մյուսը` վեստիբուլյար մասից: 

Ատամը հեռացնելու այս փուլում, ինչպես նաև բոլոր փուլերում կարևոր է ապա-

հովել լավ տեսադաշտ: Աքցանը տեղաշարժելիս դրա թշիկները պետք է ատամի 

պսակի մակերեսով սահելով հասնեն շերտազատված լնդի համապատասխան 

մասին` աքցանի վերջնական ֆիքսացիայի համար: 

Վիրահատության հաջողությունը պայմանավորված է թշիկների տեղա-

շարժման աստիճանով: Արմատները հեռացնելու ժամանակ կարիք է լինում 

բռնել այդ մասի ալվեոլյար ելունը, որը մասամբ կոտրվում է հեռացումից հետո: 

Վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու դեպքում աքցանը տեղաշարժում են աջ 

ձեռքով, որով և բռնում են աքցանը, իսկ ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու 

ժամանակ` ձախ ձեռքի 1-ին մատով սեղմում են աքցանի կողպեքը: Կաթնա-

տամները հեռացնելու ժամանակ խորհուրդ չի տրվում աքցանների խոր տե-

ղաշարժը, քանի որ կաթնատամները համեմատաբար շարժունակ են մնայուն 

ատամների համեմատ և կարելի է վնասել մնայուն ատամների սաղմերը: Աք-

ցանը ֆիքսվում է ամբողջ դաստակի օգնությամբ: Ֆիքսումը պետք է լինի 

չափավոր, քանի որ չափից ավելի սեղմումը կարող է հանգեցնել ատամի 

Նկ. 6.7. Ատամը հեռացնելու հաջորդական փուլերը լյուքսացիոն 

և ռոտացիոն շարժումներ կիրառելիս: 
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քայքայմանը, իսկ թույլ սեղմումը` ատամի կոտրվելուն: Գլխավոր պայմանն այն 

է, որ ֆիքսված ատամը աքցանի հետ պետք է լինի մեկ ամբողջություն: Ատամի 

հոդախախտումը վիրահատության ամենապատասխանատու փուլն է: Ատամի 

հոդախախտը կատարում են թույլ շարժումներով վեստիբուլյար և քմային կամ 

լեզվային ուղղություններով` աստիճանաբար ուժեղացնելով շարժումների 

ամպլիտուդը: Առաջին շարժումը պետք է կատարել այն ուղղությամբ, որտեղ 

առկա է ալվեոլյար ելունի բարակ ոսկրային պատը: Վերին ծնոտի դեպքում դա 

վեստիբուլյար մասն է, բացի առաջին մեծ աղորիքների շրջանից (այտածնո-

տային կարանի գոտին): Ստորին ծնոտի դեպքում նույնպես վեստիբուլյար 

կողմն է, բացի երկրորդ և երրորդ մեծ աղորիքների շրջանից (թեք գծի գոտին): 

Կարևոր է, որ հոդախախտման ժամանակ աքցանը ամուր ֆիքսված լինի 

ատամին:  

Կոնաձև արմատներ ունեցող ատամները, այսինքն` վերին կտրիչները և 

ժանիքները, ինչպես նաև նախաաղորիքների և աղորիքների իրարից անջատ-

ված արմատները հոդախախտելիս կատարում են շրջանաձև շարժումներ` 

առանց կտրուկ շարժումների, ընդ որում, հիվանդի գլուխը նույնպես պետք է 

ֆիքսված լինի:  

Ատամի դուրս բերումը ատամի հեռացման վերջնական փուլն է: Այս փու-

լին անցնելուց առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ ատամն ամբողջությամբ 

հոդախախտի է ենթարկված: Կտրուկ շարժումներ կատարել չի կարելի, քանի որ 

այդ դեպքում կվնասվեն անտագոնիստ ատամները և շրջակա փափուկ հյուս-

վածքները: Ատամի դուրս բերումից հետո անհրաժեշտ է ուշադիր զննել ատամը, 

որպեսզի համոզվեն, որ ատամն ամբողջությամբ հեռացված է: Կատարվում է 

նաև ատամնաբնի մանրակրկիտ հետազոտում: Ատամնաբնային արյունահո-

սությունը դադարելուց հետո հիվանդին տրվում են համապատասխան խոր-

հուրդներ: 

Առանձին խումբ կազմող ատամները հեռացնելու առանձնահատկու-

թյունները: Վերին կտրիչները հեռացնում են շրթային ուղղությամբ` կատարելով 

պտտող շարժումներ: Կենտրոնական կտրիչները հեռացնում են լայն թշիկներ 

ունեցող ուղիղ աքցանով, իսկ կողմնային կտրիչները` ուղիղ աքցանով, բայց 

ավելի նեղ թշիկներով: Կենտրոնական կտրիչները հեռացվում են՝ ալվեոլյար 

ելունը լավ ֆիքսելով, որը կատարվում է ձախ ձեռքի 2-րդ մատի օգնությամբ 

(շրթային կողմից) և 1-ին մատի օգնությամբ (քմային կողմից), ընդ որում բժիշկը 

գտնվում է հիվանդին դեմ դիմաց և աջ կողմից կանգնած: Աջ կտրիչները 

հեռացնելու դեպքում հիվանդի գլուխը պետք է թեքված լինի մի փոքր դեպի ձախ: 

Վերին ծնոտի ժանիքներն ունեն հզոր արմատներ, որոնք ձվաձև են: 

Դրանք հեռացնում են ուղիղ աքցանով, որոնց թշիկները տեղաշարժվում են 

հնարավորինս խոր և հոդախախտի են ենթարկում ատամը պտտող շարժում-

ներով ու ճոճելով: Որպեսզի կանխարգելեն ստորին ատամների վնասումը 
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վերին ժանիքները հեռացնելու ընթացքում, հարկավոր է այն ատամնաբնից 

դուրս բերել դեպի ներքև և շրթային ուղղությամբ: Հիվանդի գլխի և բժիշկի դիրքը 

նույնն է, ինչ կտրիչները հեռացնելու ժամանակ: Վերին ժանիքների արմատները 

հեռացնելու ժամանակ օգտագործվում են սվինաձև աքցաններ, որոնց թշիկները 

միջին լայնության են:  

Վերին նախաաղորիքները մի փոքր տափակած են կողքերից և ունեն 

ծռվածություն: Առաջին նախաաղորիքի կառուցվածքը բարդ է: Այն ունի հիմնա-

կանում երկու արմատ (թշային և քմային), հազավադեպ նաև երեք բարակ 

արմատներ (երկու թշային և մեկ քմային): Երկրորդ նախաաղորիքը նույնպես 

ունի կողքերից տափակած արմատներ: Վերին նախաղորիքները հեռացնելու 

ժամանակ օգտագործում են S-աձև աքցաններ, իսկ դրանց արմատները 

հեռացնելիս` սվինաձև աքցաններ: Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ ֆրոն-

տալ ատամները հեռացնելիս: Առաջին նախաաղորիքների հոդախախտումը 

կատարվում է լյուքսացիոն շարժումներով, իսկ երկրոդ նախաաղորիքներինը` 

ճոճելու և պտտական շարժումների միջոցով: Այս ատամների դուրս բերումը 

կատարվում է դեպի ներքև և դուրս ուղղություններով: 

Վերին աղորիքները, պայմանավորված դրանց անատոմիական կառուց-

վածքով և դիրքով, ավելի դժվար է հոդախախտի ենթարկել: Այտածնոտային 

հզոր կարանը դժվարություններ է ստեղծում առաջին մեծ աղորիքները հեռաց-

նելիս: Բացի դրանից, այն ունի երեք արմատ, որոնք ունեն տարբեր ուղղութ-

յուններ և բավականին ամուր են, հատկապես քմայինը: Երկրորդ աղորիքի 

արմատներն ավելի թույլ են, քան առաջին աղորիքինը: Այս ատամները հեռաց-

նելու նպատակով օգտագործվում են S-աձև աքցաններ, որոնք լինում են աջ և 

ձախ: Այս աքցանների թշիկներից մեկը նախատեսված է քմային արմատի 

համար, ունի կլորացած կամ հարթ ծայր, իսկ մյուսն ունի սուր ծայր, որը 

նախատեսված է թշային երկու արմատների միջև տեղադրելու համար: Առաջին 

աղորիքի հոդախախտի ժամանակ առաջին շարժումը կատարվում է քմային 

ուղղությամբ, իսկ երկրորդ աղորիքի դեպքում ` լեզվային ուղղությամբ: Առաջին 

և երկրորդ աղորիքները դուրս են բերվում ատամնաբնից դեպի ներքև և դուրս 

ուղղություններով: Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ վերին նախաղորիքների 

հեռացման ժամանակ:  

Երրորդ աղորիքը սովորաբար ունի իրար սերտաճած երեք և ավելի 

արմատներ, որոնք ունեն կոնաձև տեսք: Այս ատամի պսակն ավելի փոքր է, քան 

առաջին և երկրորդ աղորիքներինը: Այն երբեմն թեքված է դեպի թշային կողմ, 

արմատներն ավելի կարճ են և ունեն արտահայտված թեքվածություն: Վերին 

երրորդ աղորիքները հեռացվում են սվինաձև աքցաններով, որոնք ունեն լայն 

թշիկներ: 

Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու նպատակով օգտագործվում են 

կտցաձև աքցաններ, որոնք ուղղված են դեպի կողք: 
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Ստորին կտրիչներն ունեն մեկ բարակ արմատ: Այսպիսի անատոմիական 

կառուցվածքի շնորհիվ այս ատամները հնարավոր չէ հոդախախտի ենթարկել 

պտտական շարժումներով: Այս ատամները հեռացնելու նպատակով օգտա-

գործում են կտցաձև աքցաններ, որոնք ուղղված են դեպի կողք և ունեն կիսաշ-

րջանաձև ծայր: Աքցանը տեղադրելուց հետո կատարվում է դրա տեղաշարժում 

ձախ ձեռքի 1-ին մատի օգնությամբ ատամի առանցքի ուղղությամբ: Հոդախախ-

տումը կատարում են լյուքսացիոն շարժումների միջոցով: Բազկաթոռի 

թիկնակը պետք է ունենա ուղղահայաց դիրք, իսկ հիվանդի գլուխը պետք է լինի 

մի փոքր դեպի ցած: Հոդախախտի ժամանակ առաջին ուղղությունը պետք է լինի 

շրթային, իսկ ատամը դուրս է բերվում դեպի վերև ու դուրս:  

Ստորին ժանիքն ունի մեկ հզոր և երկար արմատ: Ժանիքները հեռացնելու 

ժամանակ բժիշկը կանգնում է հիվանդի առջևից և աջից: Օգտագործում են 

կտցաձև աքցաններ: Ժանիքի հոդախախտումը կատարվում է սկզբում վեստի-

բուլյար, այնուհետև լեզվային ուղղություններով, թույլ են տրվում որոշ պտտա-

կան շարժումներ: Ատամի դուրս բերումը կատարվում է դեպի վերև և դուրս 

ուղղություններով: 

Ստորին նախաաղորիքներն ունեն մեկական արմատներ: Երբեմն ար-

մատը ճյուղավորվում է լեզվային և թշային ճյուղերի: Ստորին նախաաղորիք-

ները հեռացնելու համար օգտագործում են կտցաձև աքցաններ: Աքցանը 

առավելագույն տեղաշարժումից և ֆիքսելուց հետո հոդախախտման շարժում-

ները կատարում են լյուկսացիայով, աստիճանաբար մեծացնելով շարժումների 

ամպլիտուդը: Աջ ստորին նախաաղորիքները հեռացնելիս բժիշկը գտնվում է 

հիվանդից ետ և աջ, իսկ ձախ նախաաղորիքների դեպքում` հիվանդից առաջ և 

աջից: Նախաաղորիքները դուրս են բերվում դեպի վերև և դուրս: Ստորին 

աղորիքների հեռացումը պայմանավորված է դրանց անատոմիական առանձ-

նահատկություններով: Արմատների դիրքը և թեք գծի շրջանում հաստ ալվեո-

լյար ելունի առկայությունն առաջացնում են որոշակի դժվարություններ:  

Առաջին և երկրորդ աղորիքներն ունեն երկու արմատներ` դիստալ և 

ապրոքսիմալ, երբեմն դրանք ունեն ծռվածություն: Առաջին աղորիքի ատամնա-

բնի հաստությունը լեզվային և վեստիբուլյար շրջանում հավասար է, իսկ երկ-

րորդ աղորիքի շրջանում վեստիբուլյար պատը ավելի հաստ է: Այս ատամները 

հեռացնում են կտցաձև աքցաններով, որոնք ունեն լայն թշիկներ և սեպաձև 

արտացցվածքներ: Աքցանը տեղադրում են և տեղաշարժում այնպես, որ սե-

պաձև արտացցվածքները լինեն միջարմատային տարածության մեջ: Առաջին 

հոդախախտող շարժումը առաջին աղորիքը հեռացնելու ժամանակ կատարվում 

է շրթային, իսկ երկրորդ աղորիքը հեռացնելու ժամանակ լեզվային ուղղությամբ: 

Ատամները դուրս են բերվում դեպի վերև թշային ուղղությամբ: Երրորդ աղորիքը 

հեռացնելիս, իրենց անատոմիական կառուցվածքով և դիրքով պայմանա-

վորված օգտագործում են աքցաններ, որոնք թեքված են հորիզոնական հարթու-
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թյամբ: Ատամի հոդախախտը կատարում են չափազանց զգույշ շարժումներով՝ 

սկզբում դեպի լեզվային, ապա թշային կողմ: Ատամը ատամնաբնից դուրս են 

բերում դեպի վերև և թշային ուղղությամբ: 

Ատամների հեռացումը ամբարձիչների օգնությամբ: Այն դեպքերում, երբ 

ատամների կամ արմատների հեռացումը հնարա-

վոր չէ կատարել աքցանների օգնությամբ, ապա 

այն կատարում են ամբարձիչների օգնությամբ: 

Ամբարձիչը կազմված է աշխատող մասից կամ 

թշիկից, միջանկյալ հատվածից և հզոր բռնիչից: 

Գոյություն ունեն տարբեր ձևերի ամբարձիչներ: 

Ուղիղ ամբարձիչ: Սրա աշխատանքային մա-

սը փորաձև թշիկ է՝ սուր ծայրով: Այս ամբարձիչը 

նախատեսված է ստորին և վերին ծնոտի միայնակ 

արմատները հեռացնելու համար և այն ատամների 

համար, որոնք ատամնային աղեղից դուրս են, օրի-

նակ` ստորին երրորդ աղորիքները: Արմատները 

հեռացնելիս ամբարձիչի 

աշխատող մասը տեղադրում են 

արմատի և ալվեոլյար ելունի 

միջև: Կատարելով շրջանաձև 

շարժումներ և խորացնելով 

ամբարձիչի աշխատող մասը 

դեպի ատամնաբուն` 

հեռացվում է արմատը: 

Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ ատամները աքցանով հեռացնելու 

ժամանակ:  

 Ուղիղ ամբարձիչը ավելի հարմար է բռնել ամբողջ ձեռքով, ընդ որում, 2-

րդ մատը տեղադրում են թշիկին ավելի մոտիկ: Ամբարձիչի առանցքը պետք է 

450 անկյան տակ լինի ատամի առանցքի նկատմամբ:  

 Այն ամբարձիչներ, 

որոնք թեքվածություն ունեն 

անկյան տակ (անկյունային), 

օգտագործվում են ստորին 

աղորիքների արմատները 

հեռացնելու համար: Այս 

ամբարձիչների թշիկները 60-

800 անկյան տակ թեքված են 

դեպի կողք գործիքի առանցքի 

նկատմամբ: Պայմանավոր-

Նկ. 6.8. Ստորին երրորդ 

աղորիքը հեռացնելիս օգտա-

գործում են աքցաններ որոնք 

թեքված են հորիզոնական 

հարթությամբ: 

Նկ. 6.9. Ուղիղ և անկյունավոր ամբարձիչներ և դրանց

աշխատող մասերը: 

Նկ.6.10.Ամբարձիչի առանցքը 

պետք է 450 անկյան տակ լինի 

ատամի առանցքի 

նկատմամբ: 

Նկ.6.11. Անկյունային

ամբարձիչներ՝ դեպի ներս 

և դեպի դուրս: 
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ված ուժ գործադրելու կետով՝ տարբերում են երկու տեսակ անկյունային 

ամբարձիչներ դեպի ներս և դեպի դուրս:  

 Ստորին արմատները հեռացնելու դեպքում հիվանդի և բժիշկի դիրքը 

նույնն է, ինչ աքցանով տվյալ ատամները հեռացնելու ժամանակ: Ամբարձիչը 

պետք է բռնել ամբողջ ձեռքով, ընդ որում, 2-րդ մատը պետք է տեղադրվի թշիկին 

մոտիկ: Ամբարձիչի աշխատող մասը տեղադրում են արմատի և ատամնաբնի 

կամ երկու արմատների միջև այնպես, որ թեքված 

մասը ուղղված լինի դեպի հեռացվող արմատը:  

 Լեկլյուզի սվինաձև ամբարձիչն օգտա-

գործվում է հիմնականում ստորին երրորդ մեծ 

աղորիքը հեռացնելու նպատակով: Գործիքը 

կազմված է հզոր բռնակից, որը միացած է սվի-

նաձև միջանկյալ հատվածին: Գործիքի ծայրը 

սուր է: Թշիկի սուր ծայրը տեղադրում են այնպես, 

որ հաստացած մասը ուղղված լինի դեպի 

հեռացվող ատամը, իսկ կլորացած մասը` դեպի 

երկրորդ աղորիքը: Ձախ ձեռքի մատներով 

կատարում են մշտական հսկում, որպեսզի երրորդ 

աղորիքի հոդախախտի ժամանակ կանխարգելվեն 

հնարավոր բարդությունները: 

Ատամների և դրանց արմատների հեռացումը բոռ 

մեքենայի, դուրի և մուրճիկի օգնությամբ:  

Այն դեպքում, երբ ատամը կամ արմատը հնարավոր չէ 

հեռացնել աքցաններով կամ ամբարձիչներով, այդ 

գործողությունը 

անհրաժեշտ է 

կատարել բոռ 

մեքենայի, դուրի և

մուրճիկի օգնությամբ: Այսպիսի վիրահա-

տության ցուցում կարող է լինել 

ռետենցվածև կիսառետենցվածատամների 

հեռացումը, ինչպես նաև արտահայտված 

հիպերցեմենտոզը: Հիմնականում նման 

մեթոդով հեռացնում են ստորին իմաստութ-

յան ատամները: Այս վիրահատությունը 

կատարվում է տեղային կամ ընդհանուր 

անզգայացմամբ խիստ պահպանելով 

ասեպտիկայի կանոնները: Հիվանդը 

գտնվում է վիրահատական սեղանին կամ 

Նկ.6.12. Ստորին աղորիքի արմատները

հեռացնելու համար ուղիղ ամբարձիչի 

աշխատող մասը տեղադրվել է երկու 

արմատների միջև: 

Նկ.6.13. Լեկլյուզի 

սվինաձև ամբարձիչ: 

Նկ. 6. 14. Վերին ծնոտի ատամների

արմատների տարանջատումը բոռ 

մեքենայի օգնությամբ և հեռացում 

արմատային աքցանով, և 

ամբարձիչների միջոցով: 
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նստած է ստոմատոլոգիական բազկաթոռին, որի մեջքային հատվածը մի փոքր 

ետ է: Վիրահատական մուտքը և կտրվածքի գիծը պայմանավորված են ատամի 

կամ արմատի դիրքով: Կտրվածքը կարող է լինել տրապեցաձև, աղեղնաձև կամ 

անկյունաձև: Անջատելով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը` կատարում են 

ալվեոլյար ելունի արտաքին պատի հեռացում: Սկզբից շրջանաձև գչիրի միջո-

ցով ձևավորում են անցքեր, այնուհետև ֆիսուրային գչիրի օգնությամբ այդ 

անցքերը միացնում են իրար: 

Մերկացված ատամները կամ արմատները հեռացվում են աքցանների 

կամ ամբարձիչների միջոցով, ոսկրի սուր մասերը հարթեցվում են գչիրի կամ 

ոսկրային գդալիկների միջոցով և հեռացնում են գրանուլյացիոն հյուսվածքը: 

Վերին կամ ստորին աղորիքները 

հեռացնելու ժամանակ սկզբից 

անհրաժեշտ է անջատել արմատները 

և հեռացնել դրանք առանձին-

առանձին: Վերին ծնոտի ատամները 

հեռացնելիս անհրաժեշտ է զգուշա-

նալ վերծնոտային ծոցի հատակի կամ 

առա-ջային պատի թափածակումից: 

Իսկ ստորին ծնոտի ատամները 

հեռացնելիս անհրաժեշտ է զգուշա-

նալ նյարդա-անոթային խրձի վնա-

սումից: Վիրահատությունը վերջաց-

նում են`կարելով վերքի եզրերը: Նշա-

նակվում է սառը առաջին 1-2 ժամվա 

ընթացքում: Անալգետիկներ և հակաբիոտիկներ նշանակվում են ըստ 

ցուցումների: 

Նկ. 6.16. «Պատուհանային» կտրվածքի 

կիրառումը` հարվզիկային ոսկրային 

հյուսվածքները հեռացնելու և ատամի 

«կլինիկական» պսակը մեծացնելու 

նպատակով: 

Նկ. 6. 15. Ստորին ծնոտի ատամի 

մասնահատում և մաս-մաս հեռացում

արմատների խիստ արտահայտված 

թեքության դեպքում: 

Նկ. 6.17. Վերին ծնոտի խորանիստ 

տեղակայված արմատի հեռացումը բոռ 

մեքենայի և ամբարձիչի օգնությամբ: 
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Վերքի մշակումը ատամը հեռացնելուց հետո: Ատամը հեռացնելուց հետո 

անհրաժեշտ է մանրամասն զննել ատամը և ատամնաբունը: Սուր եզրերի 

առկայությունը արմատի շրջանում և արմատի խողովակի անցքի առկա-

յությունը վկայում են ատամի արմատի գագաթի կոտրվելու մասին: Կոտրված 

արմատը անհրաժեշտ է անպայման հեռացնել, մանավանդ այն դեպքում, երբ 

հեռացումը կատարվել է սուր թարախային պերիօդոնտիտի պատճառով: 

Համոզվելով, որ ատամը ամբողջապես հեռացված է` սուր ոսկրային գդալիկով 

կատարում են ատամնաբնի սուր եզրերի հարթեցում, գրանուլյացիաների, 

կիստոզ խոռոչների հեռացում: Լնդի եզրերը սեղմում են ասեպտիկ բինտե տամ-

պոնի միջոցով: Վերքը փակվում է ասեպտիկ տամպոնի միջոցով և հիվանդին 

խորհուրդ է տրվում ուժեղ սեղմել ատամները: 10-15 րոպե հետո, համոզվելով, 

որ արյան մակարդուկը լիարժեք է, հեռացնում են խծուծը: Արյունահոսություն 

չլինելու դեպքում հիվանդը հեռանում է բժշկական հաստատությունից: 

Հիվանդին խորհուրդ է տրվում հաց չուտել 1-2 ժամ, որից հետո սնունդ ընդունել 

սառը վիճակում: Առաջին օրը խորհուրդ չի տրվում անտիսեպտիկ 

լուծույթներով ողողումներ կատարել: Հաջորդ 2-3 օրը բերանի խոռոչի 

ողողումներ կատարվում են ֆուրացիլինի թույլ լուծույթով, քլորհեքսիդինով, 

նատրիումի հիդրոկարբոնատով կամ կալիումի պերմանգանատով: Ատամը 

հեռացնելուց հետո վերքի լավացումը կատարվում է երկրորդային ձգումով, 

որին նպաստում է առաջացած արյան մակարդուկը: Յոդոֆորմի լուծույթով 

ներծծված խծուծը տեղադրում են ատամնաբնում այն դեպքում, երբ արյան 

մակարդուկը ինֆեկցված է: Ատամը հեռացնելուց հետո ատամնաբնի և միջար-

մատային արտացցվածքները հարթեցվում են ոսկրակրծիչների և ոսկրային 

գդալիկների օգնությամբ: Նման դեպքերում վերքի եզրերին տեղադրվում են 

կարեր և հիվանդին նշանակվում են անալգետիկներ ու հականեխիչներ:  

6.3. Բարդություններ ատամը հեռացնելու ընթացքում և ատամը 
հեռացնելուց հետո  

 Ատամը հեռացնելուց հետո վերքը նորմալ լավանալու դեպքում արյան 

մակարդուկը սովորաբար վերածվում է սպիական հյուսվածքի, վերքի եզրերը 

մոտենում են, և երրորդ շաբաթվա վերջում նկատվում է լրիվ էպիթելացում և 

սպիացում: 

 Վերքի լավացումն ընթանում է երկրորդային ձգումով` արյան մակար-

դուկի առաջացման միջոցով: 3-4-րդ շաբաթում սկսվում է գրանուլյացիոն 

հյուսվածքի զարգացումը, իսկ հետագա ժամանակահատվածում (1-4 ամիս) 

առկա է լինում օստեոիդ, այնուհետև՝ ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը:  

Ատամը հեռացնելու ժամանակ կարող են լինել տարբեր տեսակի 

տեղային բարդություններ:  

Դրանցից են`  
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 ատամի արմատի կոտրվածքը,

 ատամի կամ արմատի ներհրումը դեպի ծնոտը շրջապատող հյուսվածքներ

կամ ստործնոտային խողովակ,

 վերծնոտային ծոցի պերֆորացիան (թափածակում) կամ ատամի ներհրումը

դեպի ծոց,

 ատամի կամ արմատի ասպիրացիան,

 ստորին ծնոտի հոդախախտ կամ ծնոտի մարմնի կոտրվածքը:

Ատամի արմատի կոտրվածք 

Ատամի արմատի շրջանում կոտրվածքն ամենահաճախադեպ բարդութ-

յուններից է, որի պատճառ կարող են լինել ատամը հեռացնելու կանոնների 

խախտումը, ատամի պսակի քայքայումը, 

ատամի արմատի և այն շրջապատող ոսկրային 

հյուսվածքի անատոմիական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները: 

Ատամը հեռացնելիս կանոնների խախտումը է 

այն, որ աքցանների թշիկները մակերեսային են 

տեղադրվում կամ դրանց երկայնական 

առանցքը 

 չի համապատասխանում ատամի արմատին, 

մեծ նշանակություն ունի նաև աքցանների սխալ 

ընտրությունը և ատամի հոդախախտի ժամա-

նակ կատարվող կտրուկ շաժումները: Արմատը կարող է կոտրվել նաև հիվանդի 

անհանգիստ վարքի պատճառով, որը բացատրվում է անբավարար անէսթե-

զիայով:  

Անբարենպաստ անատոմիական առանձնահատկություններից են՝ 

 արմատների արտահայտված թեքվածությունը

դեպի դիստալ կողմ, նրանց ճյուղավորումը, որի 

դեպքում առկա է լայն միջարմատային ոսկրային 

պատ, 

 բավականին բարակ և երկար արմատները, որոնք

շրջապատված են բավականին հաստ ալվեոլյար 

ելունի պատերով, 

 արմատի գագաթի հիպերցեմենտոզ:

Ատամի արմատի կոտրվածքը վերջնական 

ախտորոշվում է ներբերանային ռենգտեն նկարի միջո-

ցով: Ախտորոշումը կարող է դժվարացնել ոսկրային 

հյուսվածքի՝ կոտրված արմատի վրա շերտադրումով 

(հաճախ նկատվում է այտաալվեոլային կատարի և 

ստորին ծնոտի արտաքին կոմպակտ հաստ թիթեղի շերտադրումը): Այդ 

Նկ. 6.18. Վերին ծնոտի կտրիչ 

ատամի արմատի կոտրվածք: 

Նկ. 6. 19. Ատամի 

արմատի կոտրվածք 

ատամը հեռացնելիս: 
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պատճառով ռենտգեն պատկերը պետք է լրացվի ատամնաբնի կլինիկական 

հետազոտություններով` կատարելով ատամնաբնի զգույշ զոնդավորում և 

էքստրա-ալվեոլյար հյուսվածքների պալպացիա (շոշափում): 

 Ատամի արմատը կոտրվելու դեպքում անհրաժեշտ է շարունակել 

հեռացումը և անպայման հեռացնել այն, որովհետև այն կարող է բորբոքային 

պրոցեսի զարգացման պատճառ դառնալ:  

Առողջ կակղանով (պուլպայով) կոտրված արմատը նույնպես կարող է 

վարակի պատճառ լինել, քանի որ կակղանը վնասվածքից կարճ ժամանակ անց 

մահանում է: Կոտրված արմատը ծածկվում է ոսկրային հյուսվածքով և 

լորձաթաղանթով ու երկար ժամանակ չի անհանգստացնում հիվանդին, մինչև 

այդ շրջանը պրոթեզավորվի: Կոտրված արմատը հեռացվում է տեղային 

հաղորդչական անզգայացմամբ: Ներմուծվող անէսթետիկի քանակը պայմա-

նավորված է միջամտության բարդությամբ: Միջամտությունը բարդացնող 

գործոններից են բերանի բացման սահմանափակումը, արտահայտված 

արյունահոսությունը և հիպերսալիվացիան: Ամեն դեպքում միջամտությունը 

պետք է տևի հնարավորինս կարճ և ուղեկցվի փափուկ ու կարծր հյուսվածքների 

քիչ վնասումով, որն իր հերթին կապահովի վերքի` առանց բարդությունների 

լավացումը: 

 Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածք 

 Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածք ավելի հաճախ նկատվում է վերին 

երկրորդ և երրորդ աղորիքները հեռացնելիս: 

Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածքի հիմնական պատճառներն են` 

 աքցանների թշիկների խոր տեղադրումը (թույլատրվում է աքցանը տեղադրել

ալվեոլյար ելունի եզրին), 

 ձախ ձեռքի հսկողության բացակայությունը և նրանով ալվեոլյար ելունի

ֆիքսացիայի բացակայությունը, 

 վերծնոտային ծոցի բարձր օդակրությունը:

Կլինիկորեն այն արտահայտվում է կոտրված բեկորի կախվածությամբ 

կամ տեղաշարժով, ինչպես նաև շրջակա փափուկ հյուսվածքների պատռումով 

և ատամնաբնից զգալի արյունահոսությամբ: Հաճախ նման դեպքերում բացվում 

է վերծնոտային ծոցը, որի դեպքում քթային փորձը դրական է, և առկա է 

արյունահոսություն քթի խոռոչից: 

Կոտրված թումբը անհրաժեշտ է հեռացնել, իսկ վերքի կարման անհնարի-

նության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել վերքի տամպոնադա և ուղղորդել հի-

վանդին մասնագիտացված համապատասխան հաստատություն, որտեղ դեֆեկ-

տը (արատը) կվերացվի: Վերքը բաց թողնելու դեպքում կարող է առաջանալ 

հայմորիտ: 
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Ատամի կամ արմատի ներթափանցում փափուկ հյուսվածքներ 

 Ատամը կամ արմատը ներթափանցում է դեպի փափուկ հյուսվածքներ 

կոպիտ վիրաբուժական միջամտության ժամանակ, որն ուղեկցվում է փափուկ 

հյուսվածքների վնասումով: Հաճախ հանդիպում է ստորին երրորդ աղորիքները 

հեռացնելու ժամանակ, երբ ատամը հոդախախտվում է ամբարձիչով: Ստորին 

երրորդ աղորիքի շրջանում լեզվային մասի ոսկրային պատը բավականին հաստ 

է, սակայն արմատի գագաթների շրջանում այն այնքան բարակ է, որ կարող է 

թափանցել: Նման անատոմիական առանձնահատկությունից ելնելով` ալվեո-

լային ելունի բարակած հատվածը կոպիտ միջամտության ժամանակ կոտրվում 

է և առաջանում է դեֆեկտ (արատ), որի միջոցով ատամի արմատը կարող է 

ներթափանցել ծնոտալեզվային մկանի մեջ: Ենթածնոտային շրջան ատամի կամ 

արմատի ներթափանցման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ներբերանային և 

արտաբերանային ռենտգեն հետազոտություն` դրա տեղակայումը հայտնա-

բերելու նպատակով: 

 Վերին ծնոտի արմատները սովորաբար տեղաշարժվում են դեպի թշային 

շրջան և ռենտգեն պատկերի վրա պրոյեկցվում են ատամնաբնի հատակի տակ, 

որը տպավորություն է ստեղծում, թե արմատը գտնվում է հայմորյան ծոցում: 

Ախտորոշիչ կարևոր նշաններից է այն, որ քթային փորձը բացասական է և 

ատամնաբնից վերև անցման ծալքի պալպացիայի (շոշափ-ման) ժամանակ 

հայտնաբերվում է ոսկրային հաստություն: Ռենտգեն պատկերը հետազոտելիս 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ էքստրաալվեո-

լային դիրքում արմատի երկայնական առանցքը դատարկ ատամնաբնի երկայ-

նական առանցքի հետ կազմում է սուր կամ ուղիղ անկյուն: 

Ստորին երրորդ աղորիքը, որը մասամբ փակված է լնդի լորձաթաղան-

թով, հոդախախտի ժամանակ կարող է ներթափանցել ռետրոմոլյար եռանկյան 

ենթալորձաթաղանթային շերտ կամ թևակերպային միջին մկանի մեջ: Այս 

բարդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք հատել լնդի 

լորձաթաղանթը, որով և պատված է ատամը: 

Եթե հոդախախտված ատամը մակերեսային շերտերում է և պալպատոր 

(շոշափելով) հայտնաբերվում է, ապա այն կարելի է հեռացնել պոլիկլինիկայի 

պայմաններում:  

Եթե ատամը գտնվում է խորանիստ հյուսվածքներում և պալպատոր չի 

հայտնաբերվում, ապա անհրաժեշտ է կատարել ռենտգեն հետազոտություն 

առաջային և հետին պրոյեկցիաներով` ատամի կամ արմատի տեղակայումը 

պարզելու համար: Նման դեպքերում ատամը անհրաժեշտ է հեռացնել 

ստացիոնար պայմաններում: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ատամի կամ ար-

մատի երկարատև տեղակայումը փափուկ հյուսվածքներում կարող է 

հանգեցնել բորբոքային պրոցեսի առաջացման:  
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Ստործնոտային խողովակի վնասում 

 Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ հաճախ վնասում են 

ստործնոտային խողովակը և նյարդա-անոթային ցողունը, որն անցնում է 

խողովակի միջով: Ստործնոտային խողովակը ստորին ծնոտի միջով անցնում է 

աղեղի տեսքով: Այդ աղեղի ամենացածր կետը առաջին մեծ աղորիքի մակար-

դակում է, իսկ ամենամոտիկը երրորդ մեծ աղորիքի մակարդակում է: Փոքր 

աղորիքների շրջանում այն նորից մոտենում է ատամնաբնի հատակին: 

 Այս անատոմիական առանձնահատկություններից հետևում է, որ 

հիմնականում երրորդ մեծ աղորիքները հեռացնելու ժամանակ կարող է լինել 

ստործնոտային խողովակի և անոթանյարդային ցողունի վնասում: Ատամնաբնի 

հատակը կազմող և ստործնոտային խողովակի վերին պատը կազմող բարակ 

ոսկրային թիթեղի վնասման հետևանքով այնտեղ կարող է թափանցել ատամի 

արմատի գագաթը կամ ոսկրային բեկոր: Այս բարդությունը հաճախ նկատվում 

է այն դեպքերում, երբ ամբարձիչի միջոցով հեռացվում են կոտրված 

արմատները, հատկապես այն դեպքում երբ խողովակի վերին պատը տվյալ 

հատվածում խիտ թելակազմ հյուսվածք է: 

 Ստործնոտային խողովակի վնասմանը նպաստում են նաև ախտաբանա-

կան պրոցեսները, որոնցից է քրոնիկական պերիօդոնտիտը (շուրջատամնա-

բորբը): 

 Խողովակի վնասման կլինիկական նշաններից են հանկարծակի սկսվող 

և ուժեղ երակային արյունահոսությունը, ինչպես նաև ստորին ալվեոլային նյար-

դի ուղղությամբ ուժեղ ցավը, նույնիսկ անզգայացման պայմաններում: Զարկե-

րակը վնասվում է հազվադեպ, քանի որ նրա պատը ավելի հաստ է և ամուր: 

 Ուժեղ երակային արյունահոսության դեպքում ցուցված է կատարել 

ատամնաբնի խուլ տամպոնադա 4-5 օր տևողությամբ: Ատամի մնացած արմա-

տը կարելի է հեռացնել մի քանի շաբաթ հետո, որը ցանկալի է կատարել 

ստացիոնար պայմաններում և լրացուցիչ ռենտգեն հետազոտությունից հետո: 

Երրորդ մեծ աղորիքի արմատի գագաթը կոտրվելու ժամանակ ստործնոտային 

խողովակի վնասումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է ճշտել ատամնաբնի 

հատակի և ստործնոտային խողովակի վերին պատի հարաբերությունը ռենտ-

գեն պատկերում: Ստործնոտային զարկերակի վնասումը ավելի վտանգավոր 

բարդություն է, որի դեպքում արտաքին քնային զարկերակը պետք է կապել: 

 Ստորին ալվեոլային նյարդի վնասումը տվյալ կողմի ստորին շրթունքի, 

կզակի և ատամների շրջանում արտահայտվում է զգացողության խանգա-

րումով, որն արտահայտվում է պարէսթեզիայով կամ հիպէսթեզիայով, երբեմն 

նաև փոփոխական հիպերէսթեզիայով: Զգացողությունը սովորաբար վերա-

կանգնվում է մեկ ամսվա ընթացքում առանց որևէ բուժական միջամտության: 

Վերականգնման ժամկետները արագացնելու նպատակով նշանակվում են 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ (ԳԲՀ թերապիա, գալվանիզացիա): Այս բարդու-
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թյունը կարող է առաջանալ նաև անզգայացման ժամանակ, երբ ասեղով 

վնասվում է ստործնոտային նյարդը: 

Ստորին ծնոտի հոդախախտ 

Ստորին ծնոտի հոդախախտ հաճախ լինում է այն դեպքում, երբ հիվանդը 

բերանը չափից դուրս լայն է բացում ստորին մեծ աղորիքները հեռացնելու 

ժամանակ: Հոդախախտը սովորաբար առաջային է և հիմնականում միակող-

մանի: Ստորին ծնոտի հոդախախտի հավանականությունը մեծանում է այն 

դեպքում, երբ կապանային ապարատը թուլացած է կամ հոդային թումբը հարթ 

է: Հոդի շրջանում պալպատոր (շոշափումով) հայտնաբերվում է փոսություն, իսկ 

հոդից առաջ եղած շրջանում նկատվում է հոդագլխիկը, որը հոդային թմբիկի 

շրջակայքից դուրս է: Բերանը բաց վիճակում է, ստորին ծնոտը ֆիքսված չէ, 

անշարժ վիճակում է և տեղաշարժված է դեպի առողջ կողմ: 

 Ստորին ծնոտի ֆիքսումը ձախ ձեռքի միջոցով ապահովում է այս 

բարդության կանխարգելումը: Եթե, այնուամենայնիվ, ատամը հեռացնելիս 

առաջացել է հոդախախտ, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ հեռացնել ատամը 

այնուհետև հոդախախտը ուղղել: Հոդախախտն ուղղելու նպատակով ձեռքերի 

բութ մատները տեղադրվում են մեծ աղորիքների ծամիչ մակերեսներին (դրանց 

բացակայության դեպքում այդ շրջանի ալվեոլային ելունին), իսկ մյուս 

մատներով, ստորին ծնոտի մարմինը բռնելով, տեղաշարժում են այն դեպի 

առաջ, ներքև և հետ: Ծամիչ մկանների գերլարվածության վիճակում կատար-

վում է անզգայացում: Հոդախախտը ուղղելուց հետո դրվում է ֆիքսող վիրակապ 

1-2 օր տևողությամբ: Վիրակապը հեռացնելուց հետո հիվանդին խորհուրդ է 

տրվում 3-4 շաբաթվա ընթացքում բերանը շատ լայն չբացել: Երբ հիվանդի 

անամնեզում առկա է սովորութային հոդախախտ, ապա անհրաժեշտ է հեռա-

ցումը կատարել բերանի կիսաբաց դիրքում և հետևողական ֆիքսել ծնոտը: 

Ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք ատամները հեռացնելու ժամանակ 

հազվադեպ է պատահում և հիմնականում հանդիպում է ախտաբանական 

պրոցեսի պատճառով (մեծ կիստաներ, նորագոյացություններ, օտեոմիելիտ) 

ոսկրային պատը բարակելուց: Այդ պրոցեսների դեպքում երբեմն հնարավոր է 

ծնոտի ինքնաբերաբար կոտրվածք: Ստորին ծնոտի կոտրվածք հնարավոր է նաև 

ստորին մեծ աղորիքները հեռացնելու ժամանակ մեծ ուժ գործադրելու դեպքում: 

Այս բարդությունը կանխարգելելու նպատակով ատամը հեռացնելուց առաջ 

այսպիսի հիվանդներին ենթարկում են մանրակրկիտ ռենտգեն հետազոտու-

թյան և շինավորում են ստորին ծնոտը ամրացնելու նպատակով: 

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա (թափածակում) 

Այս բարդությունը համեմատաբար հաճախ է հանդիպում: Այն պատա-

հում է հիմնականում վերին մեծ և փոքր աղորիքները հեռացնելիս: Դա բա-

ցատրվում է այդ ատամների և վերծնոտային ծոցի հարաբերության անատո-
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միական առանձնահատկություններով: Վերինծնոտային ծոցի պնևմատիկ 

կառուցվածքի դեպքում մեծ և փոքր աղորիքները վերծնոտային ծոցից բաժան-

ված են ոսկրային փոքր պատով: Վերծնոտային ծոցի բացահատումը կարող է 

լինել նաև կոպիտ աշխատանքի արդյունք (ատամների տրավմատիկ հեռացում 

աքցանների կամ ամբարձիչի միջոցով, միջարմատային տարածությունների 

անջատում դուրի միջոցով, ատամնաբնի մաքրում ոսկրային գդալիկների 

միջոցով):  

Վերին մեծ և փոքր աղորիքների քրոնիկական գագաթային պերիօդոն-

տիտները (շուրջատամնաբորբերը) կարող են քայքայել վերծնոտային ծոցը կազ-

մող ոսկրային պատը: Այս ատամները հեռացնելու ժամանակ տվյալ հատ-

վածում առաջանում է հաղորդակցություն բերանի խոռոչի և հայմորյան ծոցի 

միջև:  

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիայի (թափածակման) հիմնական կլինի-

կական նշաններն են` 

1. հեռացված ատամի ատամնաբնից փրփրանման արյան արտադրությունը,

2. արյունահոսությունը քթի խոռոչից,

3. ատամնաբնի գործիքային հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում է

ատամնաբնի հատակի բացակայություն:

Նկ. 6. 20. Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա (թափածակում) ամբարձիչի միջոցով, 

ատամնաբնի ոսկրային գդալիկների միջոցով  

կոպիտ աշխատանքի արդյունքում: 

 Կլինիկական նշաններից է նաև օդի թափանցումը բերանի խոռոչից քթի 

խոռոչ: Քթային փորձը կատարում են հետևյալ կերպ. Հիվանդը, փակելով 

քթանցքերը, ճնշման տակ արտաշնչում է քթի միջոցով: Պերֆորացիայի (թափա-

ծակման) առկայության դեպքում օդը կամ արյունը պղպջակներով անցնում է 

ատամնաբնի միջով դեպի բերան, հաճախ լսվում է սուլոց կամ աղմուկ: 

Ատամնաբնի զոնդավորումը կամ կյուրետաժը անհրաժեշտ է կատարել 

զգուշությամբ, քանի որ հեռացնելիս կարող է վնասվել ոսկրային պատը, սակայն 

լորձաթաղանթը պահպանվում է: Նաև պետք է հաշվի առնել, որ գործիքը կարող 

է ներհրվել ատամնաբնում առկա կիստոզ խոռոչ կամ փափուկ հյուսվածքներ: 
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 Եթե ատամը հեռացնելուց անմիջապես հետո ծոցի սուր թարախաբորբո-

քային պրոցեսի երևույթները բացակայում են, անհրաժեշտ է հաղորդակցության 

ուղին փակել: Այն կատարում են վերքի եզրերի մոտեցման և կարեր դնելու 

միջոցով: Ավելի արդյունավետ է պերֆորացիայի փակումը նախադռան կամ 

քմային շրջանից շերտազատված և տեղաշարժված լաթի միջոցով: Լաթի եզրերը 

մոտեցնում են և կարում՝ նախօրոք ատամնաբանում տեղադրելով 

ոսկրափոխարինիչ նյութ և այն փակելով թաղանթով: Կարևոր է, որ կարելու 

ընթացքում կարերի անցքերը լինեն ոսկրին մոտ, և ոչ թե ծոցի բացվածքին մոտ:  

  
Նկ. 6. 21-24. Հայմորյան ծոցի պերֆորացիայի փակումը ատամնաբնային ելունի 

նախադռան հատվածի շերտազատված լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթով:  

 
 

Նկ. 6. 25-29. Հայմորյան ծոցի պերֆորացիայի փակումը ոսկրափոխարինիչ նյութով, 

ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածի շերտազատված լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթով: 

 

Ատամները հեռացնելու ժամանակ արտադրության արտահոսք նկատ-

վում է նաև ռադիկուլյար կիստաների ժամանակ: Այդ դեպքում ատամնաբնի 

տամպոնադան ցանկալի չէ, քանի որ տամպոնը (խծուծը) խանգարում է արյան 

մակարդուկի առաջացմանը և նպաստում է հաղորդակցության առաջացմանը: 

Ատամի դեպի հայմորյան ծոց ներթափանցելու դեպքում այն հեռացվում է 

ստացիոնար պայմաններում` կատարելով միաժամանակյա հայմորոտոմիա 
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(հայմորահատում): Մինչև վիրահատության պլանավորումը անհրաժեշտ է 

առաջացած պերֆորացիան (թափածակումը) փակել: 

Ատամի հեռացումից հետո առաջացող տեղային բարդություններ 

Արյունահոսություն 

Ատամնաբնային արյունահոսություն առաջանում է ցանկացած ատամ 

հեռացնելուց հետո, քանի որ պատռվում են ատամնաբնի և լորձաթաղանթի 

անոթները: Նորմայում ատամը հեռացնելուց մի քանի րոպե հետո արյունա-

հոսությունը ինքնաբերաբար դադարում է, և ատամնաբնում առաջանում է 

արյան մակարդուկ: Եթե արյունահոսությունը տևում է 5-10 րոպեից ավելի 

(առաջնային արյունահոսություն), ապա անհրաժեշտ է հայտնաբերել դրա 

առաջացման պատճառը: Այդ նպատակով ունելիով, վիրաբուժական գդալով հե-

ռացվում է արյան մակարդուկը, այնուհետև մանրէազերծ բինտի միջոցով 

չորացվում է ատամնաբունը, և հայտնաբերվում է արյունահոսության 

տեղակայումը: Ատամը հեռացնելու ժամանակ արյունահոսության պատճառ 

կարող է լինել փափուկ հյուսվածքների վնասումը: Հնարավոր է նաև, որ կարծր 

քիմքի վնասումից առաջանա երակային տիպի արյունահոսություն: 

Ատամնաբնից ներոսկրային արյունահոսության աղբյուր կարող է լինել 

դրա հատակից արյունահոսող ստործնոտային զարկերակի ատամնային ճյուղը 

կամ ատամնաբների ոսկրային պատերը և միջատամնային խտրոցները (միջա-

տամնաբնային զարկերակներ): Այստեղ եկող զարկերակները շրջապատված են 

ոսկրային հյուսվածքով, որի պատճառով չեն կծկվում, ինչպես փափուկ հյուս-

վածքներում, և առատ արյունահոսում են: 

Երբեմն արյունահոսությունը դադարում է 5-10 րոպեից, սակայն ատամը 

հեռացնելուց 1,5-2ժ հետո այն վերսկվում է(երկրորդային արյունահոսություն): 

Երկրորդային արյունահոսության պատճառ կարող է լինել անոթասեղմիչ դեղա-

միջոցի` ադրենալինի ազդեցության դադարելը (մեխանիզմը. հետիշեմիկ հիպե-

րեմիայի հետևանքով անոթները լայնանում են և այստեղ ավելի շուտ առաջա-

ցած թրոմբները (մակարդուկները) չեն կարողանում հակազդել արյան հոսքին): 

Հեռացված ատամի շուրջ առկա բորբոքումը, որն առաջանում է անոթի լուսանց-

քի լայնացման և պատի փոփոխությունների հետևանքով, նույնպես կարող է 

հեռացումից հետո առաջացող արյունահոսությունների պատճառ դառնալ: 

Նկ. 6. 30, 31. Ատամի արմատի ներհրում 

հայմորյան ծոց` արմատը հեռացնելու ժամանակ:
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 Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունը (3-5 օր հետո) հաճախ 

ատամնաբնում թրոմբի (մակարդուկի) սեպտիկ (նեխավարակային) քայքայ-

ման հետևանք է: Պետք է հաշվի առնել, որ պարօդոնտիտների ժամանակ այս 

բարդությունը հաճախ է զարգանում:  

 Ատամնաբնային արյունահոսությունը կարող է առաջանալ նաև 

ընդհանուր պատճառների հետևանքով ` 

1. հեմոռագիկ դիաթեզ,

2. C ավիտամինոզ,

3. սուր լեյկոզ,

4. ինֆեկցիոն հեպատիտ,

5. լյարդի ցիռոզ,

6. հիպերտոնիկ հիվանդություն:

 Թվարկվածներից ուշագրավ է հատկապես հեմոռագիկ դիաթեզը, որի 

ժամանակ օրգանիզմը հակված է կրկնակի արյունահոսությունների, որոնք 

կարող են առաջանալ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ վնասվածքների հետևան-

քով: Ատամը հեռացնելուց հետո առկա արյունահոսությունը կանգնեց-նելու 

համար, անկախ առաջացրած պատճառից, գործում է կոնկրետ պլան: Առաջին 

հերթին անհրաժեշտ է հիվանդին հանգստացնել, քանի որ նման դեպքերում 

հիվանդը խիստ հուզված է: Ապա անհրաժեշտ է ճշտել արյունահոսության աղբ-

յուրը` ատամնաբուն, լնդեզր կամ լնդերի խորանիստ շերտեր: Արյունահոսող 

տեղամասը զննելու համար ասեպտիկ բինտի միջոցով հեռացվում են արյան 

մակարդուկները ատամը հեռացնելուց հետո առաջացած վերքի շրջանում և 

վերքը լվանում են ներարկիչի միջոցով ջրի շիթով: Միայն պարզելով արյու-

նահոսության աղբյուրը` կարելի է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ:  

 Եթե հիվանդին զննելու ընթացքում պարզ-

վում է, որ արյունահոսության պատճառը 

պատռված լինդն է, ապա արյունահոսու-

թյունը կանգնեցնելու համար կատարվում է 

ատամնաբնի ոսկրային եզրերի հարթեցում, 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի ձևա-

վորում, նրա եզրերի թարմացում (եզրերի 

հատում) և մետաքսե կարերի տեղադրում: 

Կարելու ընթացքում արյունահոսող 

լնդային եզրերի անոթները սեղմվում են:  

Կարերի պատռումից խուսափելու համար 

ասեղը անցկացնում են վերքի եզրից 1 սմ 

հեռավորության վրա: Աղորիքների և վերին 

ճակատային ատամների ատամնաբները կարելիս դրվում է երկու կար:  

Նկ. 6. 32. Ատամնաբնային 

արյունահոսությունը կանգնեցնելու

համար կատարվել է 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթի ձևավորում և կարերի 

տեղադրում: 
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Փափուկ հյուսվածքները վնասվելու դեպքում լավ արդյունք է տալիս 

արյունահոսող մասի վրա հեմոստատիկ նյութերի (կապրամին, կապրոֆեր, 

հեմոստաբ, հեմոստալ) ինչպես նաև կալիումի 

պերմանգանատի բյուրեղներով ներծծված ոչ մեծ 

վիրախծուծի տեղադրումը: 

Ատամնաբնի հատակից արյունահոսության 

դեպքում (ստործնոտային զարկերակի ատամ-

նային ճյուղ) կիրառվում է տամպոնադա: Որպես 

տամպոն (խծուծ) օգտագործվում է նեղ բինտային 

վիրակապ (0,7-1սմ)` ներծծված յոդոֆորմով: 

Տամպոնադան սկսում են ատամնաբնի հատակից` 

մանր ծալքերով դասավորելով վիրակապը և խուլ փակելով ատամնաբունը, որի 

միջոցով տամպոնի (խծուծ) մակերեսը առավելագույնս հպվում է արյունահոսող 

մակերեսին: Բազմարմատանի ատամները հեռացնելու դեպքում տամպոնադան 

կատարվում է յուրաքանչյուր արմատի բնում առանձին: Վիրախծուծից վեր, որը 

լցրել է ամբողջ ատամնաբունը, դրվում է փոքր բինտային գնդիկ 30-40 րոպեով և 

հիվանդին խորհուրդ է տրվում ատամներն ամուր հպել իրար: Բինտային 

գնդիկը ճնշում է վիրախծուծը, որի հետևանքով վերքը հայտնվում է վիրախծուծի 

ճնշման ազդեցության տակ: Շարունակվող արյունահոսության դեպքում 

անհրաժեշտ է հեռացնել դրված վիրախծուծը և նույն պրոցեսը կատարել կրկին: 

Խորհուրդ է տրվում ատամնաբնի տամպոնադան կատարել հեմոստատիկ 

նյութերով (հեմոստատիկ սպունգ, ֆիբրինային թաղանթ, թրոմբին, հեմոֆոբին, 

էպսիոլոն–ամինոկապրոնաթթու, կենսաբանական հականեխիչ վիրախծուծը և 

այլն):  

Նկ. 6. 34. Հեմոստատիկ նյութեր` հեմոստալ, կապրամին,  

հեմոստաբ, հեմոստատիկ սպունգ: 

Ցուցված է նաև ընդհանուր ազդեցության դեղամիջոցների ներարկում. 

ներերակային 10մլ 10 %-անոց կալցիումի քլորիդ, 10մլ 10 %-անոց կալցիումի 

գլյուկոնատ, 2-4մլ 5%-անոց ասկորբինաթթու: Արյունահոսությունը դադարեց-

նող արագ ազդեցությամբ է առանձնանում դիցինոնը: Հեմոստատիկ էֆեկտը 

Նկ. 6. 33. Ատամնաբնի

տամպոնադա:
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դրսևորվում է դիցինոնի 2 մլ 12,5% լուծույթի ներերակային ներարկումից 5-15 

րոպե անց: 

 Ավելի ուշ արյունահոսությունները դադարեցնում են՝ ատամնաբունը 

ենթարկելով ռևիզիայի. վիրաբուժական գդալով քերում են ինֆեկցված թրոմբը 

(մակարդուկը), ապա լվանում հականեխիչ լուծույթով և տեղադրում հեմոստա-

տիկ նյութ հակաբիոտիկի հետ միասին (այնպես, ինչպես ալվեոլիտի ժամա-

նակ):  

Պետք է հաշվի առնել այն, որ եթե հիվանդը տառապում է հեմոռագիկ 

դիաթեզով, ապա նրա ատամը պետք է հեռացնել ստացիոնարի պայմաններում 

հատուկ նախապատրաստումից հետո: Պետք է նկատի ունենալ, որ նման 

հիվանդների շրջանում արյունահոսությունը դադարեցնելու ավանդական 

մեթոդները արդյունավետ չեն, քանի որ հյուսվածքների փխրունության հե-

տևանքով կարող է առաջանալ կարերի անբավարարություն, իսկ հենց կարելու 

պրոցեսը ասեղի ծակելու տեղերում հանգեցնում է նոր մանր արյունահոսության 

օջախների առաջացման:  

Հեմոռագիկ դիաթեզով հիվանդների արյունահոսությունը դադարեցնելու 

համար անհրաժեշտ է կիրառել ընդհանուր միջոցառումներ արյան մակար-

դելիությունը բարձրացնելու նպատակով` արյան ուղղակի փոխներարկում 

(ավելի արդյունավետ է), պահեստային արյան, թրոմբոցիտար զանգվածի, հա-

կահեմոֆիլիային շիճուկի, դիցինոնի կամ վիկասոլի ներարկում:  

Եթե, այնուամենայնիվ, որոշվում է հեմոռագիկ դիաթեզով հիվանդի 

ատամը հեռացնել, ապա ատամը հեռացնելուց հետո, չսպասելով բարդություն-

ներ առաջանալուն, հաջորդ 4-5 օրերի ընթացքում կատարվում է ատամնաբնի 

տամպոնադա և զուգահեռ անցկացվում է ընդհանուր սպեցիֆիկ բուժում:  

 Ալվեոլիտ 

 Ալվեոլիտը զարգանում է մակարդուկի քայքայման և ինֆեկցման հե-

տևանքով, որը ոսկրային պատերի անպաշտպան հատվածներում նպաստում է 

բորբոքային պրոցեսի զարգացման: Էթիոլոգիա-

կան գործոննեից են ատամի կոպիտ հեռացումը, 

չոր ատամնաբունը, ատամը հեռացնելու ընթաց-

քում ատամնային մնացորդների և ոսկրային 

բեկորների ներհրումը դեպի ատամնաբուն, 

գրանուլեմայի, արմատի և ոսկրային ար-

տացցվածքների ոչ լրիվ հեռացումը ատամնա-

բնից ինչպես նաև հիվանդի անբավարար 

հիգիենան: Ալվեոլիտի կլինիկական նշանը ուժեղ 

ցավեր են, որոնք ճառագայթում են դեպի ականջ 

և քունքային շրջան (առաջացման մեխանիզմը 

հետևյալն է. չոր ատամնաբնում նյարդային ճյուղերը մերկանում են և են-

Նկ.6.35. Ալվեոլիտի դեպքում 

ինֆեկցված արյան մակարդուկ 

ատամնաբնում: 
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թարկվում են միկրոօրգանիզմների տոքսիկ (թունավոր) ազդեցության): Ցավերն 

առաջանում են հիմնականում 3-րդ օրը: Հնարավոր է ջերմաստիճանի բարձ-

րացում մինչև 37,5-380C, ենթածնոտային ավշահանգույցների մեծացում և 

շարժունակություն: Բերանի խոռոչը զննելիս հայտնաբերվում է ինֆեկցված 

արյան մակարդուկ` տհաճ հոտով, կամ ընդհանրապես դատարկ ատամնաբուն:  

Հարևան երկու ատամների պերկուսիան (մատնաբախումը) դրական է, 

քանի որ դրանց պերիօդոնտը (շուրջարմատահյուսվածքը) բորբոքային գոտում 

է: Անցման ծալքի գոտում հյուսվածքների ինֆիլտրացիան բացակայում է: 

Ալվեոլյար եզրի լորձաթաղանթի հիպերեմիան և այտուցն արտահայտված չեն, 

որով էլ ալվեոլիտը տարբերվում է սկսվող օստեոմիելիտից (ոսկրածուծաբորբ): 

 Ալվեոլիտի բուժումը  

 Ալվեոլիտի ժամանակ բոլոր միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն 

արյան ամուր մակարդուկ ստանալուն: Այդ նպատակով համապատասխան 

անզգայացումից հետո զգուշությամբ կատարվում է ատամնաբնի մանրակրկիտ 

կյուրետաժ, հեռացվում են քայքայված և փափուկ ոսկրային հյուսվածքները, 

այնուհետև դրվում է սեղմող տամպոն (խծուծ): Մակարդուկ առաջանալուց 

հետո ցավերը սովորաբար հանգստանում են: Սակայն առաջացող բորբոքային 

պրոցեսի հետևանքով մակարդուկը նորից կարող է քայքայվել: Այդ դեպքում 3-5 

օրվա ընթացքում ատամնաբունը լվանում են հականեխիչ լուծույթներով (3%-

անոց ջրածնի գերօքսիդի լուծույթ, 1:5000 հարաբերությամբ ֆուրացիլինի, 

քլորհեքսիդին, յոդինոլի լուծույթներ), հակաբիոտիկներով և պրոտեոլիտիկի 

ֆերմենտներով (տրիպսին, քիմոտրիպսին, քիմոպսին): Այդ նպատակով օգտա-

գործվում է 5-10մլ տարողությամբ ներարկիչ, որի ասեղը թեքվածություն ունի և 

բութ ծայր: Ատամնաբնի լվացումից հետո վիրաբուժական գդալիկներով հեռաց-

վում են օտարածին մարմինները, ոսկրային բեկորները և ատամի մնացորդները, 

որից հետո նորից կատարվում է ատամնաբնի լվացում: Այնուհետև ատամնա-

բունը մանրակրկիտ չորացնելուց հետո դրվում է հակաբիոտիկով և յոդոֆորմով 

ներծծված տամպոն (խծուծ) կամ <Alvogyl>: Հաջորդող մի քանի օրերին նույն 

պրոցեսը կրկնվում է մինչև բորբոքային երևույթները և ցավը անհետանան:  

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտ 

 Հեռացված ատամի ատամնաբնում ի հայտ է գալիս սուր պուլսացվող 

ցավ, հարևան ատամներում՝ ցավ: Հիվանդի մոտ նկատվում է ընդհանուր թու-

լություն, ուժեղ գլխացավ, մարմնի ջերմաստիճանը 37,6-37,80C և ավել, երբեմն 

դող, սառսուռ: Ատամնաբնում բացակայում է արյան մակարդուկը, հատակը և 

պատերը պատված են տհաճ հոտով գորշ զանգվածով: Ատամնաբունը շրջապա-

տող լորձաթաղանթը գերարյուն, այտուցված, շոշափելիս խիստ ցավոտ, 

հարևան ատամների պերկուսիան ցավոտ: Հարծնոտային փափուկ հյուսվածք-

ները այտուցված են, ենթածնոտային ավշահանգույցները մեծացած, պնդացած 

և ցավոտ են: Ստորին աղորիքի ատամնաբնի օստեոմիելիտի դեպքում 
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բորբոքային պրոցեսը ծամիչ մկանի կամ միջային թևակերպային մկանի շրջան 

տարածվելու հետևանքով առաջանում է բերանի բացման սահմանափակում: 

Սուր բորբոքային երևույթները պահպանվում են 6-8 օր, երբեմն 10 օր, այնու-

հետև գնալով պակասում են և պրոցեսը անցնում է սկզբում ենթասուր և հետո 

քրոնիկական փուլի: Ցավը դառնում է թույլ և բութ: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը 

լավանում է, ջերմությունը իջնում է, այտուցները նվազում են, ավշային 

հանգույցները գնալով փոքրանում են: 12-15օր անց ատամնաբունը լցվում է 

ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքով, որին սեղմելիս արտադրվում է 

թարախային էքսուդատ: Օստեոմիելիտի քրոնիկական փուլում ռենտգեն 

պատկերի վրա 20-25 օր հետո հայտնաբերվում են մանր սեկվեստորներ: 

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտի բուժումը  

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտի սուր փուլում հաղորդչա-

կան անզգայացման տակ ատամնաբնից հեռացնում են ախտաբանական 

հյուսվածքները այնուհետև այն լվանում են հականեխիչ լուծույթներով, պրո-

տեոլիտիկ ֆերմենտներով, լիզոցիմով որից հետո վերքը փակում են հակաբակ-

տերիալ վիրախծուծով կամ «Alvogyl»-ով: Նախադռան հատվածում՝ անցման 

ծալքում ինչպես նաև ատամնաբնի ներբերանային հատվածում կատարում են 

1,5-2սմ երկարությամբ կտրվածք: Հիվանդին նշանակում են հակաբորբոքային 

բուժում, հակահիստամիններ, անալգետիկներ, վիտամիններ: Սուր երևույթ-

ների անցնելուց հետո կատարում են ֆիզիոթերապիա, լազերային թերապիա: 

Քրոնիկական ընթացքի դեպքում (ռենտգենաբանորեն սեկվեստորների առկա-

յության դեպքում) վիրաբուժական գդալով ատամնաբնից հեռացնում են 

ախտաբանական գրանուլյացիոն հյուսվածքը, մանր սեկվեստորները, ատամ-

նաբունը մշակում են հականեխիչ լուծույթով, ատամնաբնում նոսր տեղադրում 

են յոդոֆորմե բարակ ժապավենաձև վիրախծուծ: Վիրախծուծը փոխում են և 

վերքը մշակում են հականեխիչներով երկօրյա ընդմիջումներով՝ մինչև ատամ-

նաբնի պատերին և հատակում երիտասարդ գրանուլացիոն հյուսվածքի 

առաջացումը:  

 Ատամնաբնի սուր եզրերից առաջացող ցավեր  

 Ատամը հեռացնելուց հետո ցավեր կարող են առաջանալ ատամնաբնի 

սուր եզրերից, որոնք գրգռում են լնդային եզրերը: Այս դեպքում ցավերն 

ուժգնանում են 4-5-րդ օրը, երբ լնդային եզրերը ձգվում են դեպի ոսկրային սուր 

եզրեր: Ալվեոլային սուր եզրերը հայտնաբերվում են լնդի պալպացիայով, որի 

ժամանակ առաջանում է սուր ցավ: Հիվանդները գանգատվում են սնունդ 

ընդունելու կամ լեզվով այդ մասին հպվելու ժամանակ առաջացող սուր ցավե-

րից: Ի տարբերություն ալվեոլիտի ժամանակ դիտվող ցավերի` ատամնաբնի 

սուր եզրերից առաջացող ցավերն ընթանում են առանց բորբոքային երևույթների 

և շրջակա ավշային հանգույցների մեծացման: Ալվեոլյար սուր եզրերը ժամա-

նակի ընթացքում ներծծվում են, և ցավը վերանում է: Սակայն երբեմն ներծծման 
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պրոցեսը կարող է դանդաղած լինել: Այդ ժամանակ կատարվում է կտրվածք` 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի ձևավորմամբ և սուր եզրերի հարթեցում: 

Ընդհանրապես ոսկրային արտացցվածքների և սուր եզրերի հարթեցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել ատամը հեռացնելու ընթացքում: Բուժման տակ-

տիկան ընտրելու համար անհրաժեշտ է տարբերակել ատամնաբնի սուր եզրե-

րից առաջացող ցավերը ալվեոլիտից: Սուր եզրերից առաջացող նևրիտի 

առանձնահատուկ կլինիկական նշաններից է հարատամնաբնային հյուսվածք-

ների բորբոքային երևույթների և բերանի խոռոչից տհաճ հոտի, ինչպես նաև 

ատամնաբնում առկա սուր ցավերի բացակայությունը, որոնք ուժգնանում են 

գիշերային ժամերին: Նևրիտի բուժման ժամանակ կատարվում է ալվեոլոտո-

միա, եթե առկա են ատամնաբնի սուր եզրեր, դրվում է տամպոն (խծուծ) որը 

պետք է ներծծված լինի անէսթեզինով, ֆենոլ-կամֆորայով, 10-20%-անոց ար-

ծաթի նիտրատի լուծույթով 1-2 րոպե տևողությամբ: Կատարվում են նաև 3-5 նո-

վոկաինային բլոկադաներ և ԳԲՀ-թերապիա 8-10 րոպե տևողությամբ: Նշանակ-

վում են անալգետիկներ: 

 Ստորատամնաբնային նյարդի նեյրոպաթիա  

Այս բարդությունը առաջանում է երբ ամբարձիչներով ստորին աղորիք-

ների արմատների հեռացման դեպքում վնասվում է ստորատամնաբնային նյար-

դի ճյուղերը: Այդ դեպքում խանգարվում է նյարդի ֆունկցիան, առաջանում է ցավ 

ծնոտի շրջանում, ստորին շրթունքի և կզակի թմրածություն, այդ հատվածի լնդի 

զգայունության իջեցում:  

Սովորաբար այդ երևույթները մի քանի շաբաթից գնալով նվազում են և 

անցնում են: Բուժումը իր մեջ ներառում է ցավազրկող դեղորայք, B խմբի 

վիտամիններ (B1, B2, B12), դիբազոլ, 

գալանտամին, C վիտամին: Կատարում են 

ֆիզիոթերապևտիկ բուժում (էլեկտրաֆորեզ 

2%-անոց լիդոկաինի և 6%-անոց վիտամին 

B2-ի լուծույթներով, մագնիսա-լազերային 

թերապիայի 5-10 սեանս): 

    Ատամնաբնի պատի մերկացում 

Այս բարդությունը պայմանավորված 

է ատամի հեռացման ժամանակ լնդի վնաս-

վածքով, որի հետևանքով ատամնաբնի 

պատը չի ծածկվում փափուկ հյուսվածքով: Մերկացված ատամնաբնի պատի 

մեխանիկական և ջերմային գռգռումը առաջացնում է ցավ: Մերկացված ատամ-

նաբնի պատի հատվածը հեռացնելուց հետո վերքը փակում են լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթով: Վերքը մշակում են հականեխիչներով, տեղային օգտա-

գործում են սոլկոսերիլ ադհեզիվ քսուկ, որը արագացնում է վերքերի 

ռեգեներացիան: 

Նկ.6.36. Ատամնաբնի պատի մերկացում 

և ալվեոլիտ ատամնաբնում: 
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Թեստեր  

1.Ատամի հեռացման բացարձակ ցուցում է`  

ա) ծնոտների օստեոմիելիտը 

բ) գերկոմպլեկտ ատամները 

գ) էսթետիկ նկատառումներով ատամի հեռացումը 

դ) ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթումը 

2. Ո՞րը ատամների հեռացման ընդհանուր հակացուցում չէ

ա) հեմոֆիլիա 

բ) ատամի տեղակայումը չարորակ ուռուցքի շրջանում 

գ) լեյկեմիա 

դ) ալիմենտար դիստրոֆիա  

3. Ատամի հեռացման հիմնական գործիք է`

ա) մուրճիկը  

բ) դուրը 

գ) աքցանը  

դ) բոռ մեքենան 

4. Լեկլյուզի ամբարձիչը օգտագործվում է`

ա) վերին կտրիչները հեռացնելու համար 

բ) վերին աղորիքները հեռացնելու համար 

գ) ստորին փոքր աղորիքները հեռացնելու համար 

դ) ստորին իմաստության ատամը հեռացնելու համար 

5. Ատամի հեռացման տեղային բարդություններն են`

1) արմատի կոտրվածք

2) ալվեոլիտ

3) կոմա

4) անաֆիլակտիկ շոկ

ա) 1,4 

բ) 1,2  

գ) 2,3  

դ) 2,4 
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ԳԼՈՒԽ VII. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԾԿԹՄԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Ատամների ծկթման հիվանդություններից են`  

1. ատամի դժվարացած ծկթումը,

2. ատամի սխալ դիրքը, որն առաջանում է ծկթման պրոցեսի ընթացքում

(ատամի դիստոպիա),

3. ատամի ոչ լրիվ ծկթումը ոսկրային հյուսվածքի կամ լորձաթաղանթի

միջով (կիսառետենցված ատամ),

4. լրիվ ձևավորված ատամի ուշացած ծկթումը ծնոտի կոմպակտ թիթեղի

միջով (ռետենցված ատամ):

Սովորաբար կաթնատամները և մշտական ատամները ծկթում են առանց

բարդությունների: Այնուամենայնիվ, տարբեր պատճառներից, այդ թվում և ֆիլո- 

և օնտոգենեզի խանգարումների հետևանքով ծկթումը կարող է ընթանալ 

բորբոքային երևույթներով: Առավել հաճախ այն նկատվում է ստորին երրորդ 

աղորիքների հատվածում, ավելի հազվադեպ երկու ծնոտների վերին երրորդ 

աղորիքների, ժանիքների և նախաաղորիքների հատվածներում: 

Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթում` պերիկորոնիտ 

(շուրջպսակաբորբ): Կան տարբեր ենթադրություններ` պայմանավորված 

ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթմամբ: Ենթադրվում է որ ֆիլո- 

և օնտոգենեզի պրոցեսի ընթացքում կատարվում է ստորին ծնոտի ռեդուկցիա և 

ալվեոլյար հատվածի դիստալ մասի փոքրացում: Դրանով պայմանավորված` 

ստորին իմաստության ատամի համար, որը ծկթում է վերջում, լրիվ ռետենցիայի 

համար բավարար տեղ չի մնում: Կան նաև այլ պատճառներ: Դրանցից են ատա-

մի սաղմի սխալ դիրքը, ծնոտի աճի զարգացման ախտաբանությունը: Այս ամենի 

արդյունքում ատամի դիրքը թեքված է լինում դեպի երկրորդ աղորիք, հազվա-

դեպ այն ուղղված է լինում վեստիբուլյար, լեզվային կամ դիստալ ուղղութ-

յուններով:  

Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթումը պերիկորոնիտի 

(շուրջպսակաբորբի) և ռետրոմոլյար շրջանի պերիօստիտի (շուրջոսկրաբորբի) 

պատճառ է դառնում: 

Պերիկորոնիտը (շուրջպսակաբորբը) ծկթող ատամը շրջապատող փա-

փուկ հյուսվածքների բորբոքումն է, իսկ ռետրոմոլյար պերիօստիտը` ռետրո-

մոլյար փոսիկի վերնոսկրի բորբոքումն է: Ստորին իմաստության ատամները 

ծկթում են հիմնականում 18-25 տարեկանում, երբեմն ավելի ուշ: Ստորին իմաս-

տության ատամը հիմնականում լինում է երկարմատ, խոշոր և լավ արտահայտ-

ված պսակով, հաճախ թեքված արմատներով:  
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Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթման պատճառներից են 

նաև.  

1. Տվյալ տեղամասում կաթնատամի բացակայությունը, որի հետևանքով այդ

ատամի շրջանում ոսկրային հյուսվածքը ավելի հաստ շերտ ունի: 

2. Վեստիբուլյար և լեզվային շրջանում ոսկրային կոմպակտ շերտի հաստ և

խիտ շերտը արտաքին ու թեք գծերի հետ միասին: 

3. Ծնոտի տվյալ մասում ալվեոլյար ելունի ոչ բավարար տեղի առկայությունը,

որի հետևանքով ատամը երբեմն տեղակայվում է մասամբ ստորին ծնոտի 

ճյուղի հաստության մեջ: 

4. Տվյալ մասում լորձաթաղանթի հաստ շերտը, որը պարունակում է

թշամկանի մկանաթելերը և ըմպանի վերին փականը, որն էլ ստեղծում է 

փափուկ հյուսվածքային պատնեշ ատամի ծկթման համար: 

Ստորին իմաստության ատամի ծկթումը երբեմն երկարաձգվում է մի 

քանի ամիս, երբեմն տարիներ: Ծամելու ընթացքում տվյալ մասի լորձաթա-

ղանթի անընդհատ մեխանիկական վնասվածքը (տրավման) նպաստում է այդ 

հատվածի սկլերոզացման և սպիական փոփոխությունների: Ատամը չի կարո-

ղանում հաղթահարել իրենից վեր գտնվող սպիական լորձաթաղանթը (գլխանո-

ցը), և նրա տեղաշարժը հնարավոր չի լինում: Ատամի պսակը տեղակայված է 

երկրորդ աղորիքի մակարդակից ցածր, որի հետևանքով ծկթում են պսակի 

մեդիալ մեկ կամ երկու թմբիկները:  

 Էթիոլոգիան (ախտածագումը): Պերիկորոնիտը զարգանում է բերանի 

խոռոչի նորմալ միկրոֆլորայի ակտիվացման հետևանքով: Դրանում պարու-

նակվում են անաերոբ և ֆակուլտատիվ-անաերոբ բակտերիաների տեսակներ: 

 Պաթոգենեզ (ախտաբանությունը): Ստորին իմաստության ատամի 

ծկթելու ժամանակ ատամը ծածկող գլխանոցը մեդիալ թմբիկների շրջանում 

ատրոֆիայի է ենթարկվում, իսկ պսակի մյուս հատվածը փակված է մնում 

գլխանոցով: Դեպի պերիկորոնար տարածություն (ատամի պսակի և գլխանոցի 

ներքին մակերեսի միջև ընկած տարածությունը) թափանցում են սննդի 

մնացորդներ, լորձ: Օպտիմալ ջերմաստիճանը, խոնավ միջավայրը, լույսի 

բացակայությունը ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ պերիկորոնար տա-

րածության մեջ առկա միկրոֆլորայի ակտիվացման համար: Ծամելու 

ընթացքում գլխանոցի լորձաթաղանթի վնասման հետևանքով առաջանում են 

խոցեր և էրոզիաներ, տեղային իմունիտետի նվազում. արդյունքում կիսառե-

տենցված ստորին իմաստության ատամը շրջապատող փափուկ հյուսվածքնե-

րում զարգանում են բորբոքային պրոցեսներ: 

Գլխանոցի հաճախակի վնասումը և բորբոքային պրոցեսի ռեցիդիվը (ախ-

տադարձը) նպաստում են քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի զարգացմանը, 

որն ընթանում է քրոնիկական մարգինալ պերիօդոնտիտի և եզրային գինգիվիտի 

(լնդաբորբի) տեսքով: Ատամի վզիկի հատվածում նկատվում են գրանուլյացիոն 
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հյուսվածքի աճ և շրջակա ոսկրային հյուսվածքի ներծծում: Այս ամենի արդյուն-

քում ստորին իմաստության ատամի շրջանում ձևավորվում է ոսկրալնդային 

ախտաբանական գրպանիկ: 

Պերիկորոնիտն արատավոր օղակ է: Այտուցված և փքված գլխանոցը 

սնունդ ընդունելու պահին անընդհատ ենթարկվում է մեխանիկական վնասման: 

Վնասումը սաստկացնում է բորբոքային պրոցեսը, որը հանգեցնում է ավելի 

արտահայտված այտուցի և գլխանոցի սպիական փոփոխությունների: 

Պերիկորոնար տարածությունից դժվարանում է էքսուդատի արտահոսքը: 

Հետագայում բորբոքային պրոցեսը տարածվում է դեպի ռետրոմոլյար 

տարածության բջջանք և վերնոսկր, որի հետևանքով զարգանում է ռետրոմոլյար 

թարախակույտ և պերիօստիտ (շուրջոսկրաբորբ): 

Կլինիկական պատկերը: Սուր պերիկորոնիտն ընթանում է այնպես, 

ինչպես մարգինալ պերիօդոնտիտը և եզրային գինգիվիտը: Այն կարող է լինել 

կատարային և թարախային: Կատարայինը զարգանում է հիվանդության 

սկզբնական փուլում: Հիվանդները գանգատվում են ծկթող ատամի շրջանում 

առկա ցավերից: Ընդհանուր վիճակը բավարար է, մարմնի ջերմաստիճանը` 

նորմայի սահմաններում: Հարծնոտային հյուսվածքները այտուցված չեն: 

Ենթաստործնոտային շրջանում նկատվում է մեծացած և ցավոտ լիմֆատիկ 

հանգույց: Բերանը բացելու սահմանափակում չկա: Իմաստության ատամը 

պատված է լինում հիպերեմիկ և այտուցված գլխանոցով: Երբեմն տեսանելի են 

ատամի պսակի մեկ կամ երկու թմբիկներ: Երբեմն ատամի ամբողջ պսակը 

պատված է լինում գլխանոցով և միայն այն հեռացնելու դեպքում կարելի է տես-

նել ատամի պսակը: Գլխանոցից արտադրություն չկա, պալպացիան ցավոտ է:  

Պերիկորոնիտի այս տեսակը ավելի բարենպաստ է և ժամանակին 

բուժելու դեպքում արագ վերանում են բոլոր սիմպտոմները (ախտանիշները): 

Թարախային պերիկորոնիտ (շուրջպսակաբորբ): Այս տեսակը բնորոշվում 

է երկրորդ աղորիքի հետին շրջանում առկա ցավերից, որոնք սաստկանում են 

ծամելու ընթացքում: Ցավը ճառագայթում է դեպի ականջ և քունքային շրջան: 

Նկատվում է ցավ կլման ժամանակ (ատամնային անգինա): 

 Հիվանդի ընդհանուր վիճակը խանգարվում է, մարմնի ջերմաստիճանը 

բարձրանում է մինչև 37,2-37,5C0: Առկա է բերանի բացման սահմանափակում և 

ցավ բերանը բացելու ժամանակ (1-ին աստիճանի բորբոքային կոնտրակտու-

րա): Բորբոքային պրոցեսի զարգացման դեպքում նկատվում է բերանը բացելու 

սահմանափակման մեծացում (2-րդ աստիճանի բորբոքային կոնտրակտուրա): 

Ենթաստործնոտային լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած են և պալպատոր ցա-

վոտ: 

Թարախի առկայությունը և գրանուլացիոն հյուսվածքի աճը հանգեցնում 

են ոսկրի ռեզորբցիայի: Ոսկրի ռեզորբցիայի բնույթը և տեղակայումը կախված է 

ինչպես ատամի անատոմիա-տեղագրական տեղակայումից և այն շրջապատող 
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փափուկ ու ոսկրային հյուսվածքներից, այնպես էլ ընդհանուր հակաինֆեկցիոն 

պաշտպանական գործոններից: Թույլ անտիգենային միկրոբային ազդեցության 

դեպքում հյուսվածքային պատասխանի բնույթը պայմանավորված է իմունիտե-

տով և հաճախ դանդաղած տիպի գերզգայնության ֆենոմեն է: Որոշ դեպքերում 

փափուկ գրանուլացիոն հյուսվածքը ներաճում է առանց հստակ սահմանների, 

որը տեղակայվում է ոսկրի ռեզորբցիայի ենթարկված մասում: 

Գրանուլացիոն հյուսվածքում կատարվող նեկրոբիոտիկ պրոցեսները 

նպաստում են թարախի կուտակման, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է ռեզորբ-

ցիայի գոտու մեծացմանը և գրանուլյացիաների հետագա աճին: Պրոցեսն ընթա-

նում է քրոնիկական մարգինալ գրանուլյացիոն պերիօդոնտիտի տեսքով: Մեկ 

այլ դեպքում գրանուլացիոն հյուսվածքի աճը սահմանափակ է: Հետագայում 

ստորին երրորդ ատամի շրջանում զարգանում է սահմանափակ գրանուլեմա-

տոզ մարգինալ պերիօդոնտիտ: Ատամի շուրջ գտնվող լորձաթաղանթը, ինֆիլտ-

րացիայի ենթարկված և բարձրացած գլխանոցը, թևակերպածնոտային ծալքը ու 

երրորդ աղորիքի մակարդակին գտնվող բերանի ստորին նախադուռը հիպե-

րեմիկ են: Բորբոքային երևույթները տարածվում են դեպի քմա-լեզվային տա-

րածություն, թշային շրջան, փափուկ քիմք: Գլխանոցին սեղմելիս արտադրվում 

է թարախային էքսուդատ, և առաջանում է սաստիկ ցավ:  

Սուր պերիկորոնիտը կարող է վերափոխվել քրոնիկականի: Քրոնիկա-

կանի դեպքում բորբոքային երևույթներն ավելի հանգիստ են, երբեմն նկատվում 

են սրացումներ: 

Կլինիկական պատկերը: Քրոնիկական պերիկորոնիտի կլինիկական 

պատկերը բազմազան է: Որոշ դեպքերում հիվանդները գանգատվում են ախ-

տահարված կողմում ծամելու դժվարությունից, իմաստության ատամի 

գլխանոցի շրջանում առկա ցավերից, իսկ մեկ այլ դեպքում բերանի խոռոչում 

տհաճ զգացողությունից և իմաստության ատամի շրջանում տհաճ հոտից:  

Իմաստության ատամը փակող լորձաթաղանթը հիպերեմիկ է, պալպա-

տոր ցավոտությունը բացակայում է, կամ առկա է աննշան ցավ: Երբեմն գլխա-

նոցից արտադրվում է քիչ քանակությամբ շճային կամ թարախային էքսուդատ: 

Գլխանոցի վրա նկատվում են խոցոտումներ, դրա եզրերին հաճախ 

նկատվում են սպիական փոփոխություններ: Լնդագրպանիկի զոնդավորման 

ժամանակ նկատվում է արյունահոսություն: Ալվեոլյար ելունի վեստիբուլյար և 

լեզվային հատվածների լորձաթաղանթների պալպացիան ցավոտ է:  

Նկատվում է մեծացած և աննշան ցավոտ ենթաստործնոտային լիմֆատիկ 

հանգույց: Բերանի բացումը սահմանափակ չէ և ցավոտ չէ: 

Պայմանավորված ատամի դիրքով ատամը լրիվ կամ մասնակի ծածկող 

լորձաթաղանթով և հիվանդության երկարատևությամբ, քրոնիկական պերի-

կորոնիտը կարող է ուղեկցվել ոսկրի` հորիզոնական և ուղղահայաց ուղղութ-
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յուններով դեստրուկցիայով, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է մարգինալ գրանու-

լյացիոն կամ գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտի: 

Քրոնիկական պերիկորոնիտի դեպքում, երբ այն ընթանում է գրանու-

լյացիոն պրոցեսի ձևով, ռենտգեն պատկերի վրա` ատամի պսակի հատվածում, 

նկատվում է ոսկրի դեստրուկցիա, որը տարածվում է արմատի ուղղությամբ: 

Օջախն ունենում է հստակ սահմաններ, հաճախ կիսալուսնաձև է լինում:  

Քրոնիկական պերիկորոնիտը հաճախ սրվում է, որի ժամանակ առաջա-

նում են սուր բորբոքային երևույթներ, որոնք կարող են բերել ռետրոմոլյար 

պերիօստիտի կամ շրջակա փափուկ հյուսվածքների ֆլեգմոնայի (թարախա-

բորբի): 

Ռետրոմոլյար պերիօստիտ: Ռետրոմոլյար պերիօստիտը` որպես թարա-

խային պերիկորոնիտի բարդություն` զարգանում է էքսուդատի (բորբոքահե-

ղուկի) դուրս բերման անհնարինության դեպքում, որի հետևանքով էքսուդատը 

թափանցում է դեպի ռետրոմոլյար հատվածի վերնոսկր և բջջանք: Բջջանք 

թափանցելու դեպքում առաջանում է թարախակույտ:  

Հիվանդությունը բնորոշվում է բոլոր այն կլինիկական նշաններով, ինչ 

թարախային պերիկորոնիտի դեպքում, բայց առավել արտահայտված: Ուժգնա-

նում է ցավը, խանգարվում է հիվանդի ընդհանուր վիճակը, նկատվում է թուլու-

թյուն, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38-38,5 C0: Առկա է խիստ 

արտահայտված 2-3 աստիճանի բորբոքային կոնտրակտուրա, խանգարվում է 

ծամողական ֆունկցիան և հիվանդի քունը: 

Հիվանդը գունատ է, նկատվում է ենթաստործնոտային շրջանի հետին և 

թշային շրջանի ստորին հատվածների արտահայտված այտուց: Ենթաստործնո-

տային լիմֆատիկ հանգույցները մեծացած են և ցավոտ: Ծկթող իմաստության 

ատամը շրջապատող լորձաթաղանթի բորբոքային փոփոխություններն ավելի 

արտահայտված են, քան թարախային պերիկորոնիտի ժամանակ, և տարածվում 

են դեպի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հարևան մասերը: Ռետրոմոլյար 

հատվածում նկատվում է ինֆիլտրատ, որը տեղափոխվում է դեպի ալվեոլյար 

ելունի արտաքին, ավելի հազվադեպ՝ ներքին մակերեսին: 

Ախտորոշումը: Պերիկորոնիտը և ռետրոմոլյարը պերիօստիտն ախտո-

րոշում են կլինիկական պատկերի և ռենտգեն հետազոտությունների հիման 

վրա: Ստորին ծնոտի կողմնային պրոյեկցիայով ռենտգեն պատկերում նկատ-

վում է ստորին իմաստության ատամի դիրքը, դրա պերիօդոնտի և շրջապատող 

ոսկրի վիճակը, փոխհարաբերությունը ստորին ծնոտի ճյուղի և ստործնոտային 

խողովակի հետ: Ռետրոմոլյար պերիօստիտը, համեմատած պերիկորոնիտի 

հետ, բնորոշվում է ռետրոմոլյար շրջանում առկա ինֆիլտրատից և բերանի 

բացման արտահայտված սահմանափակումով: 
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Տարբերակիչ ախտորոշումը: Քրոնիկական պերիկորոնիտը անհրաժեշտ է 

դիֆերենցել քրոնիկական պուլպիտից (կակղանաբորբից) և պերիօդոնտիտից, 

առանձին դեպքերում եռորյակ նյարդի 3-րդ ճյուղի նևրալգիայից: 

Բուժումը: Պերիկորոնիտը և ռետրոմոլյար պերիօստիտը բուժում են 

հիմնականում պոլիկլինիկայի պայմաններում: Թերապևտիկ միջոցառումների 

համալիրը պայմանավորված է բորբոքային պրոցեսի տեղային և ընդհանուր 

նշանների արտահայտվածությամբ, ինչպես նաև ռենտգենաբանական տվյալ-

ներով:  

Առաջին հերթին պետք է վերացնել սուր բորբոքային երևույթները: Կա-

տարալ պերիկորոնիտի դեպքում բավարար է կատարել միայն գլխանոցի 

ներսային հատվածի լվացումները հականեխիչ լուծույթներով: Թարախային 

պերիկորոնիտի դեպքում կատարվում է պերիկորոնոտոմիա, այսինքն` 

գլխանոցի հատում, հատելուց հետո տեղադրվում է յոդոֆորմի խծուծ: 

Ռետրոմոլյար պերիօստիտի ժամանակ կտրվածքը կատարվում է լորձա-

թաղանթին թևակերպածնոտային ծալքի ներքևից մինչև բերանի նախադռան 

ստորին սահմանը: Բերանի նախադռան ստորին հատվածի հյուսվածքների 

բորբոքային ինֆիլտրացիայի դեպքում կտրվածքը շարունակվում է մինչև ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի շրջանը աղորիքների մակարդակով: Վերքը դրենավորում են 

ռեզինե դրենաժով: Անհրաժեշտ է վերքը ամեն օր պարտադիր վիրակապել: 

Պերիկորոնիտի և ռետրոմոլյար պերիօստիտի դեպքում նպատակահար-

մար է կատարել ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական անզգայացում: Ցուցված է 

կատարել սուլֆանիլամիդների, հակաբորբոքային և հակահիստամինային պրե-

պարատների օգտագործումը: Ռետրոմոլյար պերիօստիտի բացահատումից հե-

տո կատարվում է հակաբիոտիկային բուժում: Նշանակվում են ողողումներ 

հականեխիչ լուծույթներով: Հարականջային շրջանի փափուկ հյուսվածքների 

բորբոքային այտուցվածության, լիմֆադենիտի (ավշագեղձաբորբի) դեպքում 

նշանակվում են ֆիզիոթերապևտիկ բուժում: 

Բորբոքային պրոցեսը վերացնելուց հետո ռենտգեն հետազոտության 

միջոցով անհրաժեշտ է պարզել ատամը հեռացնելու կամ պահպանելու հարցը: 

Եթե ատամը տեղակայված է ճիշտ դիրքում և ալվեոլյար ելունի մասում 

այն ունի բավական տեղ, ապա բորբոքման պատճառ է հաստացած լորձաթա-

ղանթը, որը ծածկում է ատամը: Նման դեպքերում հատում են գլխանոցը՝ 

ազատելով ատամի պսակը: Այս վիրահատությունը իրականացվում է տեղային 

ինֆիլտրացիոն կամ հաղորդչական անզգայացմամբ: Նշտարի միջոցով հատ-

վում է լորձաթաղանթը: Կարելի է օգտագործել նաև լազերային նշտար, թեքված 

մկրատներ: 

Ատամի սխալ դիրքի դեպքում, և եթե ծնոտի ալվեոլյար հատվածում բա-

վարար մաս չկա ատամի համար, առկա է ոսկրային դեստրուկցիա, ուրեմն 

կատարում են ատամի հեռացում: Եթե ատամի պսակը բավականին ծկթած է, 
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ապա ատամի հեռացումը կատարվում է թեքված աքցանների կամ սվինաձև 

ամբարձիչների միջոցով: Կիսառետենցիայի և դիստոպիայի դեպքում կատար-

վում է վիրահատություն: 

 Այս վիրահատության ժամանակ ատամն ազատում են այն շրջապատող 

ոսկրային հյուսվածքից: Պրեմեդիկացիայից հետո կատարվում է հաղորդչական 

և ինֆիլտրացիոն անզգայացում: Կատարվում է անկյունաձև կտրվածք վեստի-

բուլյար հատվածից, և շերտազատվում է լորձաթաղանթ–վերնոսկրային լաթը: 

Ֆիսուրային և գնդաձև գչիրներով հեռացվում է վեստիբուլյար և դիստալ մասի 

ոսկրային գլխանոցը: Աքցանների և էլևատորների միջոցով կատարվում է ատա-

մի հոդախախտ և հեռացում: Ատամնաբնից հեռացվում են նաև ախտաբա-

նական գրանուլյացիոն հյուսվածքը և ոսկրային մանր կտորները ու վերքը 

ենթարկում հականեխիչ մշակման: Շերտազատված լորձաթաղանթ-վերնոսկ-

րային լաթը տեղադրվում է իր տեղում և ֆիքսվում կարերի միջոցով: Երբեմն 

ատամնաբնում տեղադրվում են յոդոֆորմի խծուծ, հեմոստատիկ խծուծ, 

ցավազրկող հականեխիչ միջոց <Alvogyl>: 

Քրոնիկական պերիկորոնիտի դեպքում մանրամասն հեռացվում է 

ախտաբանական գրանուլյացիոն հյուսվածքը և վերքը վերականգնվում է խուլ 

կարերի միջոցով: Լավ ազդեցություն ունի գենտամիցինի ներմուծումը ատամ-

նաբուն` տամպոնի օգնությամբ: Մեծ ոսկրային դեֆեկտի դեպքում ատամնա-

բուն ներմուծում են հիդրօքսիլապատիտի, հիդրօքսիլապոլի, կոլապանի, 

կոլապոլի գրանուլաներ, նախօրոք դրանք ներծծվում են արյան մեջ: Այնուհետև 

վերքը վերականգնվում է խուլ կարերի միջոցով: Պրոֆիլակտիկայի համար 

նշանակվում են 0,12%-անոց քլորհեքսիդինի լուծույթով ողողումներ, ինչպես 

նաև լազերային թերապիայի 10 սեանս, որից հետո խորհուրդ է տրվում զբաղվել 

բուժական ֆիզկուլտուրայով: 

Վերքը լավացնելուց հետո երբեմն նկատվում է ալվեոլիտ: Նման վիրահա-

տությունների ժամանակ հազվադեպ լինում է նաև ծնոտների օստեոմիելիտ: Այս 

բարդություններից խուսափելու համար կարևոր է ատամնաբնի հատվածում 

վերքին խուլ կարեր դնելը: Հյուսվածքները մոբիլիզացնելու նպատակով 

կատարվում է երկու կտրվածք: Առաջինը` թևակերպածնոտային ծալքի հիմքի 

արտաքինից ծնոտի ալվեոլյար ելունով, երկրորդը կատարվում է առաջին 

կտրվածքին ուղղահայաց՝ երկրորդ աղորիքի դիստալ մասում անցման ծալքից: 

Լաթը մոբիլիզացիայի ենթարկում են վերնոսկրի շրջանում` դրա ստորին մա-

սում: Վերքը վերականգնում են խուլ կարերով: Հետվիրահատական շրջանում 

հնարավոր են ցավեր կլման ժամանակ, բերանի բացման սահմանափակում, 

հարծնոտային հյուսվածքների այտուց: Հիվանդներին նշանակվում են անալգին, 

ամիդոպիրին, սուլֆադիմետոքսին, բուժման ֆիզիկական մեթոդներ և ամեն օր 

վիրակապում են: 
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 Բարդությունները: Թարախային պրոցեսը ռետրոմոլյար տարածու-

թյունից և նրան հարող բջջանքից ու փուխր շարակցական հյուսվածքից կարող 

է թափանցել հարևան բջջանքային տարածություններ: Արտաքին մաս թափան-

ցելիս այն կարող է տարածվել բերանի նախադռան ստորին հատված, թշային 

շրջան: Ներքին և հետին մասեր թափանցելիս այն տարածվում է դեպի թևա-

կերպածնոտային, հարըմպանային և հարնշիկային տարածություններ, դեպի 

արտաքին և առաջային մասեր թափանցելիս` հարականջ-ծամողական տարա-

ծություն, դեպի ներքին և առաջային մասեր թափանցելիս` ենթալեզվային և 

ենթաստործնոտային շրջաններ: Բջջանքային տարածություններում տարածվե-

լիս զարգանում են համապատասխան շրջանների աբսցես (թարախակույտ) և 

ֆլեգմոնա (թարախաբորբ): Պրոցեսը կարող է տարածվել ոսկրային հյուսված-

քում: Նման դեպքերում զարգանում է ծնոտի օստեոմիելիտ: Պերիկորոնիտը և 

ռետրոմոլյար պերիօստիտը ենթաստործնոտային շրջանի թարախային լիմֆա-

դենիտի (ավշագեղձաբորբի), ակտինոմիկոզի, խոցային ստոմատիտի (բերանա-

բորբի) պատճառ կարող են հանդիսանալ: Ռետրոմոլյար պերիօստիտի կրկնակի 

սրացումը հանգեցնում է ստորին ծնոտի ճյուղի ոսկրի կոմպակտ թիթեղի քայ-

քայման, որն էլ իր հերթին նպաստում է կորտիկալ երկրորդային օստեոմիելիտի: 

Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթումը կարող է հանգեցնել 

ստորին իմաստության ատամի և երկրորդ աղորիքի պարադենտալ կիստայի, 

կարիեսի (ատամնափուտի), պուլպիտի (կակղանաբորբի) և պերիօդոնտիտի 

(հարատամնաբորբի) առաջացմանը: 

Ատամի սխալ դիրքը (դիստոպիա): Ատամի տեղաշարժը ատամնաշարում 

կամ նրա տեղակայումը ատամնաշարից դուրս հիմնականում լինում է ատամ-

ների ծկթման ժամկետների և հերթականության խախտման ժամանակ: Ավելի 

հաճախ սխալ դիրքում է ծկթում ստորին իմաստության ատամը, հազվադեպ` 

վերին իմաստության ատամը, վերին ժանիքը, վերին ու ստորին նախաաղորիք-

ները, ստորին կտրիչները: 

Ատամը կարող է տեղաշարժվել վեստիբուլյար և օրալ, մեդիալ և դիստալ 

ուղղություններով: Ատամը կարող է պտտված լինել իր առանցքի շուրջ և մյուս 

ատամների նկատմամբ ունենալ վերին կամ ստորին դիրք: Ատամի տեղաշարժը 

ատամնաշարի համեմատ հիմնականում լինում է 2-3 ուղղություններով: Երբեմն 

դիստոպիայի են ենթարկվում 2-3 և ավելի ատամներ: 

Ախտորոշումը: Ախտորոշումը հիմնվում է կլինիկական հետազոտու-

թյունների վրա: Զննման ժամանակ բերանի խոռոչում հայտնաբերում են ատամ, 

որը տեղակայված է ատամնաշարից դուրս: 

 Բուժումը: Սովորաբար ատամները փոխելու ժամանակ բոլոր տեսակի 

տեղաշարժերն ինքնաբերաբար ուղղվում են: Բոլոր տեսակի տեղաշարժերի 

ուղղումը սովորաբար կատարվում է 14-15 տարեկանում տարբեր օրթոդոնտիկ 

սարքերի միջոցով: Այդ մեթոդնեը կիրառում են նաև 15 տարեկանից մեծ հասա-
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կում, սակայն նման դեպքերում օրթոդոնտիկ բուժումը կայուն չի լինում: Երբ 

օրթոդոնտիկ բուժումը օգտակար չի լինում կամ ցուցված չէ, տվյալ ատամը 

հեռացնում են:  

Ատամի ոչ լրիվ ծկթում (կիսառետենցված ատամ): Ատամի ոչ լրիվ ծկթում 

նկատվում է ժանիքների, վերին կողմնային կտրիճների, ստորին և վերին 

իմաստության ատամների դեպքում: 

Կլինիկական պատկերը: Կիսա-

ռետենցված ատամի կլինիկական 

պատկերը բնորոշվում է ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի որևէ հատվածում 

ատամի պսակի որոշ հատվածի 

ծկթումով: Կիսառետենցված ատամը 

շրջապատող լորձաթաղանթը անընդ-

հատ ենթարկվում է մեխանիկական 

վնասվածքի, որի հետևանքով զար-

գանում է տեղային բորբոքային պրոցես: Երբեմն կիսառետենցված ատամը 

հայտնաբերվում է պատահականորեն` ռենտգեն հետազոտության ժամանակ: 

 Ախտորոշումը: Ախտորոշումը հիմնված է կլինի-

կական պատկերի և ռենտգեն հետազոտության տվյալների 

վրա: Ռենտգեն պատկերում երևում է ատամը, որը տեղա-

կայված է ծնոտի ալվեոլյար ելունի մեջ, և դրա պսակի որոշ 

հատված ծածկված է ոսկրային կամ լորձաթաղանթային 

գլխանոցով:  

Բուժումը: Կիսառետենցված ատամի 

բուժումը վիրաբուժական է` հեռացում: Փոքր 

տարիքում հնարավոր է այդ ատամները 

ուղղել և դրանց դուրս բերել, բացառությամբ 

վերին և ստորին իմաստության ատամների: Կիսառետենցված ատամները 

հեռացնելուց հետո ցուցված է ալվեոլյար ելունի պլաստիկա ոսկրախթանիչ 

կենսաբանական նյութերի միջոցով: 

Ատամների ծկթման երկարաձգում (ռետենցված ատամ): Երբեմն ամբող-

ջությամբ հասուն ատամը մնում է ծնոտի հաստության մեջ: Դա վերաբերում է 

ատամների ծկթման խանգարումներին: Երբեմն ռետենցիայի պատճառ կարող 

են լինել ատամնածնոտային համակարգի հիվանդությունները և վնասվածք-

ները: Ատամների ռետենցիան հաճախ նկատվում է մշտական ատամների 

ծկթման ժամանակ` վերին ժանիքներ, ստորին փոքր աղորիքներ և ստորին 

իմաստության ատամ: 

Նկ. 7.2. Դիստոպիայի ենթարկված

կիսառետենցված ստորին

իմաստության ատամ:

Նկ. 7.1. Դիստոպիայի ենթարկված 

ռետենցված ստորին իմաստության 

ատամ: 
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Կլինիկական պատկերը: Ռետենցված ատամի կլինիկական պատկերը 

բնորոշվում է առանց սիմպտոմների (ախտանիշների): Նման ատամները 

հայտնաբերվում են պատահաբար՝ ռենտգեն 

հետազոտության ժամանակ: 

Ատամի ռետենցիայի մասին է վկայում ատամի 

չլինելը ալվեոլյար աղեղում: Նրա տեղում կարող է լինել 

կաթնատամը: Առանձին դեպքերում ռետենցված 

ատամը կարող է ստեղծել արտափքվածություն 

ալվեոլյար ելունի արտաքին պատի կամ ծնոտի մարմնի 

շրջանում: 

 Նման դեպքում կարելի է շոշափել ատամի 

եզրերը կամ նրա որոշ մասերը: Ռետենցված ատամ-

ները կարող են նպաստել հարևան ատամների դիրքի 

խախտմանը: Այս դեպքում հիվանդները դիմում են 

բժիշկին` ռետենցված ատամի շրջանում գանգատվելով 

ցավերից: Ռետենցված ատամները կարող են սեղմել 

նյարդերը և նյարդաթելերը, որի հետևանքով ցավերը 

նմանվում են նևրալգիայի կամ նևրիտի ժամանակ 

եղած ցավերին: Դրա հետ կապված` կարող է լինել 

զգայունության խանգարում` անէսթեզիա, պարէսթեզիա: Ռետենցված ատամը 

երբեմն լինում է բորբոքային պրոցեսի զարգացման պատճառ: 

 Ախտորոշումը: Ախտորոշումը 

հիմնված է կլինիկական և ռենտ-

գենաբանական հետազոտություն-

ների վրա: Ռենտգեն պատկերում 

երևում է ատամ, որն ամբողջու-

թյամբ ծնոտի հաստության մեջ է: 

 Բուժումը: Առանց նշանների ար-

տահայտվելու դեպքում վիրաբույ-

ժի գործելակերպը տարբեր է:  

Վիրաբուժական բուժման 

ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել հիվանդի ընդհանուր վիճա-

կը, նրա տարիքը, ռետենցված ատամի դիրքը, վիրահատության սպասվելիք 

տրավմատիկությունը, ինչպես նաև տվյալ վիրահատության բարդությունները: 

Ռետենցված ատամներն անհրաժեշտ է հեռացնել ցավերի, բորբոքային 

երևույթների, ինչպես նաև ֆոլիկուլյար կիստայի առաջացման ժամանակ: 

Ռետենցված և կիսառետենցված ատամների հեռացումը որոշակի բարդութ-

յուններ ունի: Վիրահատությունից առաջ անհրաժեշտ է պարզել ատամի դիրքը 

Նկ. 7.3. Ռետենցված 

ստորին իմաստության 

ատամի հարաբերական 

դիրքը ստործնոտային 

խողովակի նկատմամբ: 

Նկ. 7.4. Վերին իմաստության ատամի 

դիստոպիայի ենթարկված տարբեր տեսակները:
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և նրա հարաբերությունը անատոմիական տարբեր գոյացություններին` ստորին 

ծնոտի հիմքին և խողովակին, վերծնոտային ծոցին և քթի խոռոչին, հարևան 

ատամներին: Այս ամենը պարզելու համար երբեմն անհրաժեշտ է լինում 

կատարել ռենտգեն հետազոտություն տարբեր պրոյեկցիաներով: 

Առանձին խումբ կազմող ատամների հեռացման առանձնահատկութ-

յունները: Վերին կտրիչները և ժանիքները հեռացնելու ժամանակ երկու անկյան 

տակ կատարվում է հանդիպակաց կտրվածք` բերանի նախադռան վերին 

հատվածից մինչև ռետենցված կամ կիսառետենցված ատամին համապա-

տասխանող ալվեոլյար ելունի հատվածը: Ձևավորվում է լաթը, բոռ մեքենայի 

միջոցով հեռացվում է ոսկրային գլխանոցը, որը 

շրջապատում է ատամը: 

Ատամը հեռացնում են ամբարձիչների և աք-

ցանների միջոցով: Հեռացման ընթացքում հարևան 

ատամների արմատները մերկացնելու դեպքում 

կատարվում է այդ ատամների արմատների գա-

գաթների ռեզեկցիա և ռետրոգրադ լիցքավորում: 

Ատամը հեռացնելուց հետո ոսկրային խոռոչն 

անհրաժեշտ է մշակել զգուշորեն, որպեսզի պերֆո-

րոցիայի (թափածակման) չենթարկել քթի խոռոչը: 

Ռետենցված և կիսառետենցված կտրիչների և 

ժանիքների հեռացումն առավել դժվար է այն 

դեպքում, երբ ատամը տեղակայված է լինում բերանի 

վերին նախադռան հատվածում, իսկ պսակը դեպի կարծր քիմք է ուղղված 

լինում: Նման տեղակայման դեպքում ատամը բաժանում են մասերի և 

հեռացնում են մաս առ մաս: Վերքը վերականգնում են խուլ կարերի միջոցով: 

Այն կտրիչները և ժանիքները, որոնք տեղակայված են վերին ծնոտի 

քմային ելունին մոտիկ, հեռացվում են կարծր քիմքի լորձաթաղանթի կողմից: 

Կատարվում է տրապեցաձև (սեղանարդաձև), կիսաձվաձև կտրվածք, ատամը 

շրջապատող ոսկրային հյուսվածքը հեռացնում են բոռ մեքենայի օգնությամբ: 

Ատամը հեռացնում են ամբարձիչների կամ աքցանների օգնությամբ: Վերքը 

նույնպես վերականգնում են խուլ կարերի միջոցով: 

Վերին ռետենցված կամ կիսառետենցված նախաաղորիքները հեռացնելու 

ժամանակ անհրաժեշտ է պարզել ատամի դիրքը հայմորյան ծոցի նկատմամբ: 

Կտրվածքը կատարվում է բերանի վերին նախադռան կողմից, ինչպես կտրիչ-

ների և ժանիքների դեպքում: Ոսկրային գլխանոցը հեռացնում են բոռ մեքենայի 

օգնությամբ, այնուհետև հեռացնում են ատամը ամբարձիչի կամ աքցանի 

օգնությամբ: Հեռացնելու ընթացքում հնարավոր է հայմորյան ծոցի 

թափածակում: Այս դեպքում վերքը չեն լվանում հականեխիչ լուծույթներով, այլ 

վերքի վրա դնում են խուլ կարեր:  

Նկ. 7.5. Վիրահատական 

մուտքը վերին ռետենցված 

ժանիքը հեռացնելու 

ժամանակ: 
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Ստորին ծնոտում տեղակայված ռետենցված և կիսառետենցված ատամ-

ները հեռացնելիս ճշտում են դրանց տեղակայումը, ստործնոտային խողովակի 

և կզակային անցքի նկատմամբ դրանց հարաբերությունը, ինչպես նաև դրանց 

դիրքը հարևան ատամների և ստորին ծնոտի հիմքի հանդեպ: Անհրաժեշտ է նաև 

հաշվի առնել դիստալ և մեդիալ տեղակայված փափուկ հյուսվածքները, դիմա-

յին զարկերակի, երակի, լեզվային նյարդի և 

համապատասխան անոթների տեղակայումը:  

Ատամի տեղակայման դեպքում ստորին 

ծնոտի ալվեոլյար ելունի հատվածում բերանի 

նախադռան հատվածից կատարվում է տրապե-

ցաձև, ինչպես նաև կիսաձվաձև կամ անկյու-

նաձև կտրվածք: Շերտազատելով լորձա-

թաղանթ-վերնոսկրային լաթը` պետք է հիշել 

կզակային նյարդի և համանուն երակի ու 

զարկերակի մասին, որոնք դուրս են գալիս 

կզակային անցքից: Բոռի միջոցով հեռացնում 

են ոսկրային գլխանոցը, ամբարձիչի և 

աքցանների միջոցով հեռացնում են ատամը: 

Ստորին իմաստության ռետենցված ատամը` 

ստորին ծնոտի անկյան և ճյուղի շրջանում 

տեղակայման դեպքում կատարվում է ատամի 

հեռացում ներբերանային եղանակով: Առաջին 

կտրվածքը կատարվում է ռետենցված ատամը 

շրջապատող լորձաթաղանթով` ալվեոլյար 

աղեղով, իսկ երկրորդը երկրորդ աղորիքի 

վզիկով դեպի ներքև և թեք: Կատարվում է 

ոսկրային գլխանոցի հեռացում բոռ մեքենայի 

օգնությամբ վեստիբուլյար և դիստալ 

մասերում:  

Ատամը հեռացնում են ամբարձիչների 

և աքցանների օգնությամբ: Երբեմն հարկ է լինում այն հեռացնել մաս-մաս: 

Վերքը վերականգնում են խուլ կարերի միջոցով: Եթե առկա է լորձաթաղանթի 

դեֆիցիտ, և ատամնաբունը բաց է մնում, ապա ներմուծվում է յոդոֆորմի խծուծ 

կամ խծուծ ներծծված «Elvogyl» քսուքով: 

 Այն ռետենցված ատամը, որը տեղակայված է լինում ստորին ծնոտի 
հիմքի եզրին մոտ, հեռացվում է արտաբերանային եղանակով: Կատարվում է 
կտրվածք ստորին ծնոտի եզրին զուգահեռ՝ 2-2,5սմ ներքև: Շերտ առ շերտ 
հատվում են փափուկ հյուսվածքները` մերկացնելով ստորին ծնոտի ոսկրային 
հատվածը: Բոռ մեքենայի օգնությամբ հեռացվում է ատամը ծածկող ոսկրային 
հյուսվածքը, ատամը հեռացնում են ուղիղ կամ սվինաձև աքցանների կամ ամ-

Նկ. 7.6. Ռետրոմոլյար բնորոշ 

կտրվածքը լեզվային նյարդի 

վնասումից խուսափելու համար և 

եռանկյունաձև լորձաթաղանթա-

վերնոսկրային լաթի ձևավորումը:

Նկ. 7.7. Ստորին ռետենցված 

իմաստության ատամի ոսկրային 

«գլխանոցը» և ատամը հեռացնելու 

տեխնիկան: 
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Նկ. 7. 8. Վերին ռետենցված ութերորդ ատամի հեռացման տեխնիկան 

բոր մեքենայով և ուղիղ ամբարձիչով: 

բարձիչների օգնությամբ: Վերքը շերտ առ շերտ վերականգնում են կարերի 
օգնությամբ: 

Ռետենցված կամ կիսառետենցված ստորին իմաստության ատամը, որը 
տեղակայված է ստորին ծնոտի ճյուղում լատերալ դիրքում, հեռացվում է արտա-
քին եղանակով: Կատարվում է կտրվածք ենթաստործնոտային հատվածում, 
հատվում են թշամկանը և փափուկ հյուսվածքները: Ոսկրային հատվածը հե-
ռացնում են բոռ մեքենայի օգնությամբ, ատամը հեռացվում է ամբարձիչի կամ 
աքցանների միջոցով: Վերքը շերտ առ շերտ վերականգնվում է կարերով: Բոլոր 
ռետենցված և կիսառետենցված ատամները հեռացնելու դեպքում բոռ մեքենայի 
օգնությամբ ոսկրային գլխանոցի հեռացումը կատարվում է հովացմամբ՝ ֆիզիո-
լոգիական լուծույթով: Ինչպես նաև բոլոր դեպքերում նպատակահարմար է 
կատարել ոսկրային պլաստիկա` առաջացած դեֆեկտը վերականգնելու նպա-
տակով: Պլաստիկան կատարվում է աուտոոսկրի, դեմիներալիզացված ոսկրի, 
հիդրօքսիապատիտի, տրիկալցիֆոսֆատի միջոցով:  

Հետվիրահատական շրջանում նշանակվում են անալգին, ամիդոպիրին, 
սուլֆանիլամիդային պրեպարատներ, բուժման ֆիզիկական մեթոդներ, արտա-
քին վիրակապություններ տարբեր տեսակի քսուքներով: Կանխարգելիչ 
նշանակվում են հակաբիոտիկներ 6-8 օր տևողությամբ:  

Հետվիրահատական բարդությունները համապատասխանում են ատամի 
հեռացման բարդություններին: 

 

Բարդությունները: Ատամների ծկթման հիվանդությունների դեպքում 
կարող են առաջանալ հետևյալ բարդությունները` ծնոտի սուր թարախային 
պերիօստիտ (շուրջոսկրաբորբ), թարախակույտ, ֆլեգմոնա (թարախաբորբ), 
լիմֆադենիտ (ավշագեղձաբորբ), ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոմիելիտ (ոսկրա-
ծուծաբորբ), վերծնոտային ծոցի օդոնտոգեն (ատամնածին) սինուսիտ (ծոցա-
բորբ): 

Ատամների ծկթման հիվանդությունների դեպքում ելքը բարենպաստ է: 
Կանխարգելումը: Ատամների ծկթման հիվանդությունները կանխարգե-

լելու համար պետք է հետևել ծնոտի ճիշտ զարգացմանը, ատամների ծկթմանը, 
բերանի խոռոչի սանացիային և ժամանակին օրթոդոնտիկ բուժում ստանալ:  
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Թեստեր 

1. Ո՞րը ատամների ծկթման հիվանդություն չէ.

ա) ատամների դժվարացած ծկթումը 

բ) դիստոպիան 

գ) ռետենցված ատամները 

դ) կարիեսը  

2. Առավել հաճախ սխալ դիրքում են ծկթում`

ա) վերին իմաստության ատամը 

բ) ստորին իմաստության ատամը 

գ) ստորին ֆրոնտալ ատամները 

դ) վերին երկրորդ փոքր աղորիքները  

3. Ի՞նչ բարդություն կարող է առաջանալ ատամների ծկթման հիվանդությունների

ժամանակ.  

1. օստեոմիելիտ

2. ֆլեգմոնա

3. լիմֆադենիտ

4. պատռված վերք

ա) 1,2,3 

բ) 2,3,4  

գ) 1,3,4 

դ) բոլորը  

4. Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթման պատճառ է`

ա) ծնոտի տվյալ տեղում ալվեոլյար ելունի ոչ բավարար տեղի առկայությունը. 

բ) ծնոտի տվյալ տեղում ալվեոլյար ելունի բավարար տեղի առկայությունը 

գ) ծնոտի տվյալ մասում վեստիբուլյար և լեզվային կոմպակտ թիթեղի բարակ 

լինելը 

դ) տվյալ տեղամասում լորձաթաղանթի բարակ շերտը  

5. Ատամների ծկթման հիվանդությունները կանխարգելելու նպատակով անհրաժեշտ է`

1) հետևել ծնոտի ճիշտ զարգացմանը

2) հետևել ատամների ծկթմանը

3) կատարել բերանի խոռոչի սանացիա

4) ժամանակին օրթոդոնտիկ բուժում ստանալ

ա) 1,3,4 բ) 1,2,3 գ) 2,3,4 դ) բոլորը 
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ԳԼՈՒԽ VIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 8.1 ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐ 
 

 Պերիօդոնտը շարակցա-հյուսվածքային գոյացություն է, որը տեղակայ-

ված է պերիօդոնտալ ճեղքում: Մի կողմից այն սահմանափակված է ատամի ար-

մատի ցեմենտով, մյուս կողմից` ալվեոլյար ելունի ներքին կոմպակտ թիթեղով:  

 Ձևավորված պերիօդոնտը կազմված է կոլագենային թելերի խրձերից: 

Միջկոլլագենային տարածություններում տեղակայված են փուխր շարակցա-

կան հյուսվածքի շերտեր, որոնք ունեն առանձին էլաստիկ խրձեր: Այս 

հյուսվածքով անցնում են անոթները և նյարդերը: Կոլագենային խրձերի միջև 

հայտնաբերվում են օքսիթալանային թելեր: Ռետիկուլյար թելերը տեղակայվում 

են կոլագենային թելերի միջև՝ կրկնելով նրանց քայլը: Շարակցական հյուս-

վածքի բջիջներն են ցեմենտոբլաստները, օստեոբլաստները, օստեոկլաստները, 

ֆիբրոբլաստները, պլազմատիկ բջիջները, մակրոֆագերը, պարարտ բջիջները: 

Շարակցական հյուսվածքի առանձնահատկությունը նրանում է, որ այնտեղ կան 

էպիթելիային բջիջներ: 

Պերիօդոնտը կատարում է հետևյալ ֆունկցիաները. 

1. Պատնեշային, որը պահպանում է ծնոտի ոսկրային հատվածը վնասակար

ագենտների ներթափանցումից (միկրոօրգանիզմներ, տոքսիններ և այլն): 

2. Ամրացնող ֆունկցիան, որը պերիօդոնտը կատարում է կլոր կապանի,

միջալվեոլյար և գագաթային թելերի միջոցով: 

3. Ամորտիզացնող ֆունկցիան կատարում են պերիօդոնտի կոլլագենային,

ռետիկուլյար և էլաստիկ թելերով, ինչպես նաև արյունատար և լիմֆատիկ 

անոթներով: 

4. Պլաստիկ ֆունկցիան ապահովվում է ցեմենտոբլաստներով, որոնք առաջաց-

նում են երկրորդային ցեմենտ, և օստեոբլաստներ, որոնք էլ մասնակցում են 

ոսկրային հյուսվածքի առաջացմանը: 

5. Սնուցող ֆունկցիան պերիօդոնտի ամենակարևոր ֆունկցիան է: Ատամի

ցեմենտի և ալվեոլյար ելունի կոմպակտ թիթեղի սնուցումը կատարվում է լավ 

զարգացած անոթներով և նյարդերով: 

6. Ռեֆլեքսածին ֆունկցիա. ռեցեպտորները հաղորդում են ազդանշաններ

ծամիչ մկաններին, որոնք կարգավորում են ծամիչ ուժի ճնշումը ատամին: 

Պերիօդոնտի սենսոր ֆունկցիան պայմանավորված է նրա հարուստ նյար-

դավորումով: 

Պերիօդոնտիտը բորբոքային պրոցես է, որն ախտահարում է պերիօդոնտի 

հյուսվածքները և տարածվում է նրա հարակից ոսկրային կառուցվածքները: 
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Ինֆեկցիան կարող է ներթափանցել տարբեր ճանապարհներով` ատամի 

արմատի և լնդագրպանիկի միջոցով, հեմատոգեն և լիմֆոգեն ճանապարհով: 

Պերիօդոնտիտն ունի ինֆեկցիոն բնույթ և զարգանում է ոչ սպեցիֆիկ հարու-

ցիչների կողմից, որոնցից են` ստաֆիլոկոկը, անաէրոբ ստրեպտոկոկերը և բակ-

տերոիդները: 

Դասակարգումը 

Ա. Ըստ ընթացքի 

1. Սուր պերիօդոնտիտ

 Սերոզ (օջախային և տարածուն)

 Թարախային (օջախային և տարածուն)

2. Խրոնիկական պերիօդոնտիտ

 Ֆիբրոզ

 Գրանուլացիոն

 Գրանուլեմատոզ

3. Խրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացում

Բ. Ըստ տեղակայման 

1. Գագաթային

2. Եզրային

 Սուր պերիօդոնտիտների պատճառ են դառնում հիմնականում դեղորայ-

քային, տոքսիկ և տրավմատիկ ազդակները: Վնասվածքը կարող է առաջանալ 

ատամի հոդախախտի կամ կոտրվածքի ժամանակ, ինչպես նաև նրանց բուժման 

ընթացքում: Սուր թարախային պերիօդոնտիտը կարող է զարգանալ նաև սուր 

օստեոմիելիտի կամ օդոնտոգեն հայմորիտի ժամանակ (ռետրոգրադ), երբ 

ինտակտ ատամները ներգրավվում են այդ պրոցեսի մեջ: 

ՍՈՒՐ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ 
1. Առկա է ճառագայթող ցավեր դեպի քունքային շրջան, ականջ և պարանոց:

2. Հիվանդի մոտ այնպիսի տպավորություն է, իբր պատճառային ատամը

բարձրացած է մյուս ատամների նկատմամբ:

3. Ցավը կծելիս ուժեղանում է, իսկ կծած պահելիս թուլանում է:

4. Տվյալ ատամը շրջապատող լնդի լորձաթաղանթը հիպերեմիկ է և պալպատոր

ցավոտ:

5. Ատամի հորիզոնական և ուղղահայաց պերկուսիան դրական է:

6. Հիվանդի ընդհանուր վիճակը բավարար է:

7. Նկատվում են մեծացած և ցավոտ ավշային հանգույց կամ հանգույցներ:

ՍՈՒՐ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
Սուր պերիօդոնտիտների բուժման նպատակը բորբոքային պրոցեսի 

վերացումն է բորբոքային պրոցեսի տարածման կանխարգելումը: Բուժումը 

հիմնականում պահպանողական է: Երբ պահպանողական բուժումը անարդյու-

նավետ է լինում, ուստի անհրաժեշտ է ատամը հեռացնել: Սուր պերիօդոնտիտի 
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ժամանակ ատամի հեռացման ցուցում են ատամի զգալի քայքայումը, արմատա-

խողովակների անանցանելիությունը կամ նրանցում օտար մարմնի առկայութ-

յունը:  

Ատամը հեռացնելուց հետո անհրաժեշտ է ատամնաբունը լվանալ անտի-

սեպտիկ լուծույթներով: Ատամի հեռացումից հետո սուր պերիօդոնտիտի ժամա-

նակ նպատակահարմար է տեղադրել սառը մոտակա 24 ժամվա ընթացքում և 

նշանակել ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով: 
 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏ 
 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտի ֆիբրոզ տեսակը պերիօդոնտի սպիական 

փոփոխություններ է սուր բորբոքումից հետո: Այս դեպքում ռենտգենաբանորեն 

հայտնաբերվում է պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում, իսկ որոշ մասերում՝ 

նեղացում:  

Գագաթային գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտը, պայմանավորված գրա-

նուլեմայի տեղակայումից, կարող է լինել միայն գագաթային, գագաթաեզրային 

և կողմնային: Բազմարմատանի ատամների մոտ գրանուլեման կարող է տեղա-

կայված լինել միջարմատային տարածություններում (բիֆուրկացիայում): 

Գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտը բնորոշվում է գրանուլյացիոն հյուսվածքի և 

նրան շրջապատող ֆիբրոզ պատիճի առաջացումով: Գրանուլեմատոզ պերիօ-

դոնտիտը ընթանում է հիմնականում առանց կլինիկական նշանների: Երբեմն 

գրանուլյացիոն հյուսվածքը քայքայելով ոսկրային հյուսվածքը, հատկապես 

վերին ծնոտի վրա, ներաճում է մինչև վերնոսկր: Առաջանում է ենթավերնոսկ-

րային գրանուլեմա:  

Գրանուլեմաները, երբեմն լցվելով բորբոքային էքսուդատով և ճարպային 

դետրիտով, առաջացնում են կիստագրանուլեմաներ և կիստաներ: Գրանուլե-

մայի չափսերը լինում են մինչև 0,5սմ, կիստագրանուլեմայի չափսերը` 0,5-0,8սմ, 

իսկ կիստայինը՝ 0,8սմ-ից մեծ: Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է գրանու-

լեմա, որն իր տեսքով նման է սահմանափակ, հստակ, հարթ եզրերով կլորավուն 

կամ օվալաձև պարկի: Այն շրջապատված է հաստ թաղանթով և մի կողմով 

կարող է կպած լինել ատամի արմատին: 

 Գրանուլացվող պերիօդոնտիտը պերիօդոնտիտների ամենաագրեսիվ 

տեսակն է, որին բնորոշ են հաճախակի սրացումները: Հիվանդները գանգատ-

վում են հաճախակի առաջացող ցավերից պատճառային ատամի հատվածում: 

Անամնեզից պարզ է դառնում, որ այդ ատամը անհանգստացնում է հիվանդին 

երկարատև ժամանակ: Հիվանդության սկզբնական փուլում ցավը կրում է ան-

ընդհատ կամ նոպայաձև բնույթ, իսկ ատամը սեղմելիս այն ավելի է ուժգնանում, 

լնդի լորձաթաղանթը այտուցված է: Հիվանդության սրացման փուլում կարող են 

առաջանալ խուղակներ, որոնց տեղակայումը կարող է լինել տարբեր: Հիմնա-

կանում այն տեղակայվում է ատամի արմատի գագաթի պրոյեկցիայով՝ վեստի-
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բուլյար մակերեսին: Վերջինս վկայում է այն մասին, որ ծնոտների ալվեոլյար 

ելունների վեստիբուլյար պատը ավելի բարակ է: Խուղակային ելքից թարա-

խային էքսուդատը դուրս գալուց հետո բորբոքային երևույթները հանգստանում 

են: Խուղակի տեղում երբեմն նկատվում է նախկին խուղակի սպին, որը վկայում 

է այն մասին, որ նախկին խուղակը փակվել է, որի հետևանքով տեղի է ունեցել 

բորբոքային էքսուդատի կուտակում և պրոցեսի սրացում: 

Լնդի լորձաթաղանթը պատճառային ատամի հատվածում այտուցված է, 

հիպերեմիկ և պաստոզ: Այս տիպի պերիօդոնտիտներին բնորոշ է վազոպարեզի 

ախտանիշը, ինչը կայանում է նրանում, որ այդ հատվածի լորձաթաղանթին բութ 

գործիքով սեղմելիս նկատվում է լորձաթաղանթի գույնի գունատություն, որը 

դանդաղորեն փոխվում է հիպերեմիաիով: Դա բացատրվում է նրանով, որ բոր-

բոքային օջախում առկա վնասակար արգասիքները առաջացնում են անո-

թաշարժ նյարդերի պարեզ: Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է տերևանման 

գրանուլացիա, ոսկրային հյուսվածքի և ատամի արմատի անհամաչափ, չսահ-

մանափակված ռեզորբցիա: 

Խրոնիկական պերիօդոնտիտները ժամանակ առ ժամանակ սրանում են, 

հատկապես խրոնիկական գրանուլացվող պերիօդոնտիտը: Սրացման փուլի 

կլինիկական նշանները գրեթե նույնանման են բոլոր տիպերի դեպքում:  

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏԻ ՍՐԱՑՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՆ 
1. Սկզբնական շրջանում ցավ պատճառային ատամի շրջանում, որը ուժգնա-

նում է ատամներն իրար հպելիս: Ցավը բավականին արագ ուժգնանում է և 

ճառագայթում եռվորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ: Հետագայում ցավը 

կարող է տարածվել դեպի քունքային շրջան, ականջ, աչք, ծոծրակ: 

2. Ցավերն ուժեղանում են սնունդ ընդունելիս:

3. Բերանի խոռոչը զննելիս նկատվում է պատճառային ատամի ալվեոլյար

ելունի լնդեզրի հատվածում հիպերեմիա և այտուց:

4. Ատամի պսակային հատվածը մասամբ կամ լրիվ քայքայված է:

5. Ատամի պերկուսիան դրական է:

6. Առկա է ատամի շարժունակություն:

7. Հիվանդության 2-րդ օրվանից սկսած նկատվում է շրջակա փափուկ

հյուսվածքների այտուցվածություն:

8. Շրջակա ավշային հանգույցները մեծացած են և ցավոտ:

Արյան ընդհանուր քննության տվյալները լինում են նորմայից փոփոխ-

ված: Ավելանում է լեյկոցիտների քանակը 11x109/լ:Արյան բանաձևում նկատվում 

է նեյտրոֆիլ գրանուլոցիտների քանակի ավելացում (նեյտրոֆիլոզ)՝ ի հաշիվ 

սեգմենտակորիզավոր (70-72%) և ցուպիկակորիզավոր (8-10%) լեյկոցիտների: 

Նկատվում է էՆԱ-ի բարձրացում մինչև 12-16 մմ/ժ, իսկ 15% հիվանդների մոտ 

ԷՆԱ-ն լինում է 20 մմ/ժ: Լեյկոցիտների ֆագոցիտար ակտիվությունը պերիֆե-

րիկ արյան մեջ նորմայի սահմաններում է: Ուղեկցող հիվանդություններով տա-
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ռապող հիվանդների շրջանում (շաքարային դիաբետ, թիերոտոքսիկոզ, չարո-

րակ նորագոյացություններ) ֆագոցիտոզի տվյալները նվազած են լինում: 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտների վիրաբուժական բուժման ցուցում են` 

1. բազմարմատանի ատամների քրոնիկական պերիօդոնտիտների կոնսերվա-

տիվ բուժումից հետո առաջացած բարդությունները, 

2. քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացումը, երբ հնարավոր չե պահպանողա-

կան բուժում: 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտների վիրաբուժական բուժման տեսակներն են` 

1. ատամի ռեպլանտացիան,

2. ատամի տրանսպլանտացիան, (աուտոտրանսպլանտացիան և ալոտրանս-

պլանտացիա),

3. հեմիսեկցիան,

4. ապեկեկտոմիան,

5. ամպուտացիան,

6. կորոնարոռադիկուլյար սեպարացիան,

7. ատամի հեռացումը:

ՌԵՊԼԱՆՏԱՑԻԱ 
Ատամի ռեպլանտացիան ատամի վերատնկումն է ատամնաբնի մեջ նրա 

խնայողական հեռացումից և բուժումից հետո: 

Ատամի ռեպլանտացիայի ցուցումներն են բազմարմատանի ատամների 

քրոնիկական գրանուլեմատոզ և գրանուլացիոն պերիօդոնտիտներ, երբ հնարա-

վոր չէ ատամը բուժել կոնսերվատիվ եղանակով կամ կատարել ապեկ-

էկտոմիա: 
Ատամի ռեպլանտացիայի մեթոդիկան 

1. Ատամը հեռացվում է տեղային ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական անզգա-

յացմամբ: Հեռացումը անհրաժեշտ է կատարել բավականին զգույշ, որպեսզի 

չվնասվեն ատամնաբնի ոսկրային պատերը և ատամի ամբողջականությունը: 

2. Կատարվում է ատամնաբնի կյուրետաժ գդալիկների օգնությամբ, հեռացվում

են ախտաբանական գրանուլյացիաները: Միաժամանակ անհրաժեշտ է 

պահպանել ատամնաբնի կողմնային պատերի պերիօդոնտը և կլոր կապանը, 

ատամի հետագա սերտաճման նպատակով:  

3. Վերքը լվանում են նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթով, որին ավե-

լացվում է հակաբիոտիկ, որից հետո ատամնաբունը փակվում է հականեխիչ 

վիրախծուծով: 

4. Հեռացված ատամը տեղադրում են նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթի

մեջ (36,60C), որին ավելացնում են հակաբիոտիկ կամ քլորհեքսիդինի լուծույթ:  
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5. Կատարում են ատամի արմատախողովակների և ատամի պսակի լիցքավո-

րում ցեմենտի կամ արագ կարծրացող պլաստմասայի օգնությամբ, սակայն

ավելի նպատակահարմար է պլոմբավորումը կատարել ապակեիոնոմերային

պլոմբանյութով, որը ստեղծում է բավականին լավ ադհեզիա և չի թողնում

տոքսիկ ազդեցություն ոսկրային հյուսվածքի վրա

6. Ատամի արմատների գագաթների 1/3 հեռացնում են:

7. Այս ամենից հետո ատամը վերատնկվում է ատամնաբնի մեջ և կատարվում է

նրա ֆիքսում բեկակալների միջոցով 2-3 շաբաթ տևողությամբ: 

8. Նշանակվում է խնայողական դիետա:

Տարբերում են ռեմպլանտացված ատամի 3 տեսակ սերտաճում ատամնաբնին.  

1. Պերիօդոնտալ, երբ ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի արմատի և ատամ-

նաբնի միջև վերականգնվում է նախկինում առկա պերիօդոնտալ հյուսվածքը: 

Այս տեսակ սերտաճում հնարավոր է այն դեպքում, երբ ամբողջությամբ 

պահպանվում է ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատների վրա եղած 

պերիօդոնտը: 

2. Պերիօդոնտալ-ֆիբրոզ, երբ ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատների

վրա գտնվող պերիօդոնտը պահպանված է մասնակի, ապա ռեպլանտացիայի 

ենթարկված ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առաջանում է պերիօդոն-

տալ և ֆիբրոզ հյուսվածքներ: 

3. Օստեոիդ տեսակի դեպքում ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առաջա-

նում է ոսկրային հյուսվածք: Սա զարգանում է այն դեպքում, երբ ատամի 

ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատի պերիօդոնտն ամբողջությամբ 

հեռացված են: 

Ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի համար ամենաբարենպաստ սեր-

տաճման տեսակը հանդիսանում է պերիօդոնտալն, իսկ ամենաանբարենպաս-

տը` օստեոիդը, քանի որ ռեպլանտացված ատամը ամբողջովին զրկվում է պե-

րիօդոնտից նրա բոլոր ֆունկցիաներով հանդերձ: 

ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ 
Ատամի աուտոտրանսպլանտացիան և ալոտրանսպլանտացիան կատա-

րում են բավականին հազվադեպ: Աուտոտրանսպլանտացիա կատարում են այն 

դեպքում, երբ հնարավոր է հեռացված ատամի ատամնաբնում տեղադրել նույն 

անհատի գերկոմպլեկտ ատամներ, եթե հիվանդի բերանի խոռոչում այն առկա 

է:  

Ալոտրանսպլանտացիայի դեպքում հեռացված ատամի ատամնաբնում 

տեղադրում են մեկ այլ մարդու ատամ: Վիրահատության մեթոդիկան նույնն է, 

ինչոր ռեպլանտացիայի դեպքում: 
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ՀԵՄԻՍԵԿՑԻԱ 
Հեմիսեկցիան ատամի բաժանումն է երկու մասի և գագաթի շրջանում 

ախտաբանական օջախի առկայությամբ արմատի և նրան համապատասխան 

պսակային հատվածի հեռացումն է: Հեմիսեկ-

ցիա հնարավոր է իրականացնել միայն բազ-

մարմատ ատամների դեպքում, քանի որ երկու 

կամ երեք արմատ ունեցող ատամների մեկ ար-

մատը հեռացվում է պսակի համապատասխան 

հատվածի հետ միասին և երկարմատ ատամը 

դառնում է միարմատ, իսկ եռարմատը` երկար-

մատ ատամ: Այս միջամտությունը հիմնա-

կանում իրականացնում են, երբ ախտահարված 

արմատին համապատասխանող պսակային 

մասը նույնպես քայքայված է: 

Ատամի հեմիսեկցիայի ցուցումները` 

1. ներոսկրային գրպանիկների առկայություն (եզրային պերիօդոնտիտ),

2. շուրջատամնային ոսկրային ռեզորբցիա,

3. միջատամնային խտրոցի ռեզորբցիա,

4. բազմարմատ ատամի մեկ արմատի գագաթի թափածակում (պերֆորացիա):
 

Ատամի հեմիսեկցիայի մեթոդիկան` 

1. տեղային ինֆիլտրացիոն կամ հաղորդչական անզգայացման տակ կատար-

վում է ատամի առողջ արմատախողովակի լիցքավորում,

2. այնուհետև բոռի օգնությամբ հատում են պսակը մինչև ատամի բիֆուրկացիա

կամ տրիֆուրկացիա, 

3. գագաթի շրջանում ախտաբանական օջախ պարունակող արմատը և նրան

համապատասխանող պսակը զգույշ հեռացվում է, որպեսզի չվնասեն առողջ

արմատը և միջարմատային ոսկրային պատը,

4. հեռացված արմատի ատամնաբնից հեռացվում են ախտաբանական գրանու-

լյացիաները, և վերքը մշակում հականեխիչ լուծույթներով,

6. հեռացված հատվածի ատամնաբնին տեղադրվում են հանգուցավոր կարեր,

7. հետագայում ատամի պահպանած մասը կարելի է շապիկների կիրառմամբ

ենթարկել օրթոպեդիկ բուժման:

ԱՊԵԿԵԿՏՈՄԻԱ 
 

Ապեկեկտոմիան ատամի արմատի գագաթի 1/3-ի հեռացումն է: Վիրահա-

տությունը հիմնականում կատարում են վերին և ստորին ծնոտների միարմա-

տանի ատամների վրա, հազվադեպ նախաաղորիքների և աղորիքների վրա: 

Ապեկէկտոմիայի ցուցումները` 

1. արմատի գագաթի շրջանում բորբոքային պրոցեսը անհնարին է վերացնել

պահպանողական եղանակով,

Նկ. 8.1. Սխեմատիկորեն 

ներկայացված է հեմիսեկցիայի 

մեթոդիկան: 
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2. եթե արմատախողովակը փակված է օտար մարմնով՝ (էնդոդոնտիկ գործիքով, 

կոտրված բոռով և այլն), ապա այն խանգարում է հետագա բուժմանը, 

3. արմատի կոտրվածքը նրա գագաթային 1/3-ի մակարդակով, 

4. արմատի գագաթի թափածակումը (պերֆորացիա), 

5.արմատախողովակի թերլիցքը, (երբ հնարավոր չէ լցանյութը հեռացնել 

արմատախողովակից), 

6. օդոնտոգեն կիստաները: 

Ապեկեկտոմիայի հակացուցումները` 
 1. սուր պերիօդոնտիտ կամ քրոնիկ պերիօդոնտիտի սրացումը, 
 2. ատամի զգալի շարժունակությունը, 

 3. պարօդոնտի հիվանդությունները, 

 4. ատամի պսակային հատվածի զգալի քայքայվածությունը: 
 

Ապեկեկտոմիայի մեթոդիկան` 

1. վիրահատվող ատամի արմատը նախօրոք (ցանկալի է վիրահատությունից մի 

քանի ժամ առաջ կամ նախորդ օրը, քանի որ արմատախողովակի լիցքա-

վորումից հետո հնարավոր են ցավեր) ենթարկվում է էնդոդոնտիկ բուժման, 

2. տեղային ինֆիլտրացիոն կամ հաղորդչական անզգայացմամբ կատարվում է 

գծային, աղեղնաձև կամ սեղանարդաձև կտրվածք այնպես, որ կտրվածքի 

գիծը չհամընկնի հեռացվող արմատագագաթի պրոյեկցիայի հետ, 

3.անջատվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը ռասպատորի օգնությամբ, 

4. ֆիսուր և շրջանաձև բոռերի օգնությամբ ձևավորում է ոսկրային պատուհան, 

հեռացվող արմատագագաթի պրոյեկցիային համապատասխան, 

5. ֆիսուր և շրջանաձև բոռերի օգնությամբ հեռացվում է ատամի արմատի գա-

գաթի 1/3-ը 

6. կյուրետաժային գդալիկներով հեռացվում է ախտաբանական գրանու-

լյացիաները և փափկած ոսկրային զանգվածը,  

7. վերքը մշակվում է հականեխիչ լուծույթով, 

8. անհրաժեշտության դեպքում (եթե հնարավոր չի եղել արմատալիցքը հասցնել 

մինչև արմատի գագաթը) կատարում են ռետրոգրադ (հետադարձ) արմատա-

լիցք ապակեիոնոմերային լցանյութով (նախկինում բացառապես կիրառել են 

ամալգամե պլոմբանյութ, քանի որ այն հեռացված արմատի գագաթի տեղում 

առաջացրել է փական, որը կանխել է հյուսվածքային հեղուկի 

ներթափանցումը արմատախողովակ), 

9. եթե առաջացած ոսկրային խոռոչը մեծ է, այն լցոնում են ոսկրագոյացման 

խթանիչ նյութերով (կոլապան, ալոգեն ոսկրային մատրիքս և այլն), 

10. լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը դրվում է նախկին տեղում և կարվում 

են հանգուցավոր կարերով: 
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Նկ. 8.2. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ապեկեկտոմիայի մեթոդիկան:  

 ԱՄՊՈՒՏԱՑԻԱ 
Ամպուտացիան բազմարմատ ատամների մեկ արմատի հեռացումն է 

բիֆուրկացիայի կամ տրիֆուրկացիայի շրջանում: Այս միջամտությունը 

իրականացվում է այն դեպքում, երբ ատամի պսակային մասն ամբողջովին 

պահպանված է:  

Ամպուտացիայի ցուցումները` 

1. ներոսկրային գրպանիկների առկայությունը (եզրային

պերիօդոնտիտ), 

2. շուրջատամնային ոսկրային ռեզորբցիա,

3. միջատամնային խտրոցի ռեզորբցիա,

4. բազմարմատանի ատամի մեկ արմատի գագաթի

թափածակում (պերֆորացիա): 

Ամպուտացիայի մեթոդիկան 

1. Նախապես առողջ արմատը լիցքավորում է:

2. Այնուհետև տեղային ինֆիլտրացիոն կամ հաղորդչա-

կան անզգայցմամբ կատարվում է կտրվածք հեռացվող 

արմատի պրոյեկցիայով: 

3. Ֆիսուր և շրջանաձև բոռի օգնությամբ կատարվում է տվյալ հատվածի ալվեո-

լյար ելունի կորտիկալ պատը հեռացվում է և արմատը մերկացվում: 

4. Նույն բոռերով հեռացվում է արմատը:

5. Կատարվում է վերքի հականեխիչ մշակում:

6.Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը դրվում է նախկին տեղում և կարվում են

հանգուցավոր կարերով:   

ԿՈՐՈՆԱՐՈՌԱԴԻԿՈՒԼՅԱՐ ՍԵՊԱՐԱՑԻԱ 
 

Կորոնարոռադիկուլյար սեպարացիան բիֆուրկացիայի կամ տրիֆուրկա-

ցիայի շրջանում ատամի բաժանումն է երկու մասի: 

Վիրահատության ցուցումներն են`  

1. ոչ մեծ չափերի միջարմատային ախտաբանական գոյացությունների առկա-

յությունը, 

2. թափածակումը (պերֆորացիա) միջարմատային հատվածում, էնդոդոնտիկ

բուժման ժամանակ: 

Նկ. 8.3. 

Սխեմատիկորեն 

ներկայացված է 

ամպուտացիայի 

մեթոդիկան: 
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Այս վիրահատության ժամանակ ատամը բաժանում են երկու մասի բոռի 

միջոցով և կատարում են խնայողական նեկրեկտոմիա բիֆուրկացիայի կամ 

տրիֆուրկացիայի շրջանում: Նախապես իրականացվում է արմատախողո-

վակների լիցքավորում, իսկ վերքի լավանալուց հետո կատարվում է ձևավորված 

երկու ատամների էսթետիկ տեսքի վերականգնում կամ 

պլոմբավորման (ռեկոնստրուկցիա), կամ օրթոպեդիկ 

(շապիկների կիրառմամբ) եղանակներով: 

Նկ. 8.4. Սխեմատիկորեն ներկայացված է  

կորոնարոռադիկուլյար սեպարացիայի մեթոդիկան: 

Այն դեպքում, երբ վերը նշված բոլոր տեսակի 

միջոցառումները անարդյունավետ են, ատամը հեռացվում 

է: Հեռացումը կատարվում է տեղային ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական 

անզգայացման տակ աքցաններով և ամբարձիչներով: Հեռացնելուց հետո 

կատարվում է ատամնաբնի մանրամասն կյուրետաժ գդալիկների միջոցով և 

հեռացվում են ախտաբանական գրանուլյացիաները: 

8.2. ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՊԵՐԻՕՍՏՒՏ 
 Պերիօստիտը բորբոքային հիվանդություն է, որի դեպքում բորբոքային 

պրոցեսը` օդոնտոգեն կամ ոչ օդոնտոգեն, օջախից տարածվում է դեպի ծնոտ-

ների ալվեոլյար ելունների վերնոսկր: Պերիօստիտը մեծամասամբ (95%) տեղա-

կայվում է ծնոտների վեստիբուլյար մակերեսին:  

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
Ըստ ընթացքի՝ 

1.սուր պերիօստիտ՝

 սերոզ,

 թարախային,

2.խրոնիկական պերիօստիտ՝

 հասարակ,

 օսսիֆիկացող,

 ռարեֆիկացնող:

ԷԹԻՈԼՈԳԻԱ 
75% դեպքերում սուր պերիօստիտի պատճառ է քրոնիկական պերիօդոն-

տիտի սրացումը: Բացի այդ, պերիօստիտի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

հետևյալ պրոցեսները` 

1. ալվեոլիտը,

2. ռադիկուլյար կիստայի թարախակալումը,

3. ռետենցված ատամների շրջանում առկա բորբոքային պրոցեսները,

4. սուր թարախային պերիօդոնտիտները,
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5. պարօդոնտիտները,

6. եզրային պերիօդոնտիտները,

7. ստոմատիտը:
 

ՊԱԹՈԳԵՆԵԶ 
Վարակը, անցնելով ատամնաբունը շրջապատող թիթեղը, ներթափան-

ցում է հավերսյան խողովակներով դեպի ծնոտի արտաքին կորտիկալ թիթեղ՝ 

վերնոսկրը շերտազատելով ծնոտի մակերեսից: Կորտիկալ թիթեղի և վեր-

նոսկրի միջև կուտակվում է էքսուդատ, որի պատճառով էլ այս հիվանդությունը 

այլ կերպ կոչվում է ենթավերնոսկրային աբսցես: Սկզբնական շրջանում էքսու-

դատը սերոզ է, որը չբուժելու դեպքում վերափոխվում է թարախային էքսու-

դատի: Երբեմն ենթավերնոսկրային աբսցեսի առաջացման տեղում առաջանում 

է սնուցման խանգարում վերնոսկրի երկարատև շերտազատման պատճառով, 

որն էլ իր հերթին հանգեցնում է երկրորդային կորտիկալ օստեոմիելիտի զար-

գացման: Այդ ժամանակ առաջանում են սեկվեստորներ կամ ծնոտի արտաքին 

մակերեսի տեղային ռեզորբցիա:  

ՍՈՒՐ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ 
Տեղային կլինիկական նշանները` 

 գանգատներ ուժգնացող ցավերից, հատկապես հիվանդության սկզբում,

 ցավերի ճառագայթում եռորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ, այսինքն`

դեպի քունքային, ակնակապճային, ականջի շրջաններ (կախված պրոցեսի

տեղակայմամբ),

 պատճառային ատամի և երկու հարևան ատամների պրոեկցիայով նկատ-

վում է լնդի հիպերեմիա և այտուց,

 բերանի նախադռան հատվածում անցման ծալքը հարթված է,

 շոշափելիս առկա է ցավ, իսկ հիվանդության ավելի ուշ փուլերում նկատվում

է նաև ֆլյուկտուացիա,

 դեմքի անհամաչափություն` հյուսվածքների կոլատերալ այտուցի պատ-

ճառով, հատկապես առավոտյան ժամերին և հիվանդության 2-րդ օրվա

ընթացքում,

 հիվանդության սկզբնական փուլում (սուր սերոզ պերիօստիտ) նկատվում է

սուր ցավ ինֆեկցիայի աղբյուր հանդիսացող ատամի շրջանում, թարախա-

կույտի չափսերի մեծացմանը զուգընթաց «պատճառային» ատամը բախելիս

ավելի քիչ է ցավում, իսկ ավելի ուշ փուլերում ցավը անհետանում է,

 շրջակա ավշային հանգույցները մեծացած են և ցավոտ:

Ընդհանուր կլինիկական նշանները` 

 հիվանդի ընդհանուր վիճակը միջին ծանրության է,
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 մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի բարձրանում է: 37,80C-ից բարձր ջեր-

մաստիճանի դեպքում տեղի է ունենում սերոզ պերիօստիտի անցում թարա-

խային տեսակի,

 պերիֆերիկ արյան պատկերում դիտվում են լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով և

ԷՆԱ-ի բարձրացում:

Ռենտգեն հետազոտության արդյունքում ոսկրային փոփոխություններ 

հիմնականում չեն նկատվում, սակայն պատճառային ատամի շրջանում 

նկատվում է քրոնիկական պերիօդոնտիտի որևէ տեսակներից մեկը՝ գրանու-

լեմատոզ, գրանուլացվող կամ ֆիբրոզ, որը խոսում է նրա մասին, որ սուր 

պերիօստիտի հիմնական պատճառ է հանդիսացել քրոնիկական պերիօդոնտի-

տի սրացումը: Այն դեպքում երբ սուր պերիօստիտի պատճառ է հանդիսանում 

սուր թարախային պերիօդոնտիտը նույնպես ռենտգենաբանորեն ոչինչ չի 

նկատվում: Հազվադեպ դեպքերում ագրեսիվ ընթացք ունեցող պերիօստիտների 

դեպքում, ստորին ծնոտի կողմնային պրոյեկցիայով ռենտգեն պատկերի վրա 

կարելի է նկատել օստիտի նշաններ, որը պերիապիկալ հատվածում ունի ոչ 

հստակ սահմաններ: Իսկ վերին ծնոտի դեպքում նկատվում է հայմորյան ծոցի 

մթագնում: Վերջինս կարող է պատճառ դառնալ սուր հայմորիտի սխալ 

ախտորոշման, սակայն սուր հայմորիտի և սուր պերիօստիտի համակցումը չի 

բացառվում: 

Եթե թարախային էքսուդատը տեղակայվում է կարծր քիմքի շրջանում, 

ապա նկատվում է սաստիկ ցավոտ կիսաշրջանաձև կամ օվալաձև այտուցվա-

ծություն, որը կոչվում է քմային աբսցես: Դեմքի այտուցը կարող է բացակայում 

է: Քմային աբսցեսի մշտական կոնտակտը լեզվի հետ հանգեցնում է սուր ցա-

վերի, որի հետևանքով հիվանդի սնունդ ընդունելը և հոդաբաշխ խոսքը խան-

գարված է: Աբսցեսի ինքնաբացումը տեղի է ունենում բորբոքային պրոցեսի 

զարգացումից 7-10 օր հետո, հետևաբար վիրաբուժական բուժման բացակայումը 

կարող է հանգեցնել կորտիկալ օստեոմիելիտի զարգացման: 

ՍՈՒՐ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՊՐՈՑԵՍԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՄԲ 

 Սուր օդոնտոգեն պերիօստիտի կլինիկական ընթացքը պայմանավորված 

է պատճառային ատամի տեղակայմամբ: 

Նկ. 8. 5,6. Սուր պերիօստիտ:
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      ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏ 
Պատճառային ատամ Բնորոշ տեղային կլինիկական պատկերը

Կենտրոնական կտրիչ 

11, 21  

Նկատվում է վերին շրթունքի և քթի թևի զգալի այտուց, որը կարող 

է տարածվել դեպի ստորին քթային անցուղու հատակ: Մի շարք 

դեպքերում թարախային էքսուդատը կարող է ներթափանցել քթի 

հատակի առաջային հատվածի վերնոսկր: Այս դեպքում կզարգանա 

այդ հատվածի աբսցես: Այտուցը կարող է տարածվել ամբողջ վերին 

շրթունքով: 

Կողմնային կտրիչ 12, 22 Այտուցը կարող է տարածվել դեպի վերին շրթունք, հազվադեպ 

այտուցը կարող է ընդգրկել դեմքի կողմնային շրջանն 

ամբողջությամբ:  

Ժանիք 13, 23 Այտուցը տարածվում է ենթաակնակապճային, թշային, բերանի 

անկյան, քթի թևի, ստորին և նույնիսկ վերին կոպի շրջաններ:  

Նախաաղորիքներ 14, 15, 

24, 25 

Կոլատերալ այտուցը ներգրավում է դեմքի զգալի հատվածը և 

առավելապես տեղակայվում է կողմնայնորեն: Այն տեղակայվում է 

ենթաակնակապճային, թշային և այտային շրջաններում, 

հազվադեպ ստորին և վերին կոպի շրջաններում: Քթաշրթային 

ծալքը հարթված է, իսկ բերանի անկյունը՝ իջած:  

Աղորիքներ 16, 17, 18, 26, 

27, 28 

Բնորոշվում է այտային, թշային շրջանների և հարականջա-

ծամողական շրջանի վերին հատվածի այտուցվածությամբ: 

Այտուցը դեպի ստորին կոպ տարածվում է հազվադեպ, իսկ դեպի 

վերին կոպ երբեք չի տարածվում: Այտուցը հասնում է մինչև 

ականջախեցին: Պրոցեսի զարգացումից մի քանի օր հետո փափուկ 

հյուսվածքների այտուցվածությունն իջնում է ցած՝ դրանով իսկ 

ստեղծելով տպավորություն, իբրև թե պրոցեսի պատճառը ստորին 

ծնոտի ատամներն են: 

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏ 

Պատճառային ատամ Բնորոշ տեղային կլինիկական պատկերը

Կենտրոնական կտրիչ 

41, 31, 

Առկա է ստորին շրթունքի, կզակի և ենթակզակային շրջանի 

այտուց, կզակա-շրթունքային ծալքը հարթված է: 

Կողմնային կտրիչ 42, 

32 

Առկա է ստորին շրթունքի, կզակի և ենթակզակային շրջանի 

այտուց, կզակա-շրթունքային ծալքը հարթված է: 

Ժանիքներ և 

նախաաղորիքներ 43, 

44, 45, 33, 34, 35,  

Այտուցն ընդգրկում է թշային շրջանի ստորին կամ միջին 

հատվածները, բերանի անկյունը և տարածվում է դեպի 

ենթաստործնոտային շրջան:  

Աղորիքներ 46, 47, 48, 

36, 37, 38 

Բորբոքման կոլատերալ այտուցը ընդգրկում է թշային շրջանի 

միջին և ստորին հատվածները, հարականջ-ծամողական և 

կզակային շրջանները: Բերանի անկյան շրջանում զարգանում է 

բորբոքային կոնտրակտուրա, քանի որ այդ շրջանում տեղակայված 

են ծամիչ մկանները: Երբեմն վարակի օջախը տեղակայվում է 

լեզվային մակերեսին՝ պայմանավորված անատոմիական 

առանձնահատկություններով (լեզվային պատը ավելի բարակ է, 

քան վեստիբուլյար): Այդ դեպքում լեզուն այտուցված է, պատված 

փառով, նրա մակերեսին երևում են ատամի արտատպված 

տեղերը:  
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 Սուր պերիօստիտի բուժումը 
 

Սուր սերոզ պերիօստիտի դեպքում պատճառային ատամի հեռացումը 

հանգեցնում է լավացման, նույնիսկ առանց վիրաբուժական միջամտության 

(պերիօստոտոմիայի): Բայց եթե պատճառային ատամի հեռացումը ցանկալի չէ 

(այն ունի կարևոր ֆունկցիոնալ կամ էսթետիկ նշանակություն, օր. Կենտրոնա-

կան կտրիչ՝ պահպանված պսակով, ժանիք, միայնակ ծամիչ ատամ, և այլն), 

ապա պետք է իրականացվի վիրաբուժական միջամտություն` կտրվածք: Բորբո-

քային երևույթների վերացմանը նպաստում են ֆիզիոթերապևտիկ միջոցա-

ռումները (աթերմիկ դեղաչափերով ԳԲՀ, տաքացնող թրջոցներ, ֆլյուկտուորի-

զացիա): 

Սուր թարախային պերիօստիտի ժամանակ կատարվում է պատճառային 

ատամի հեռացում, եթե այն չունի ֆունկցիոնալ կամ էսթետիկ նշանակություն: 

Այլ դեպքերում այն պահպանում են և բորբոքային պրոցեսի վերանալուց հետո 

ենթարկում կոնսերվատիվ բուժման: Միաժամանակ ատամի հեռացման ժամա-

նակ կատարում են ենթավերնոսկրային աբսցեսի բացահատում (պերիօստո-

տոմիա): Կտրվածքը կատարում են 3 ատամների (պատճառային և երկու 

հարևան) երկայնքով` անցման ծալքի շրջանում հատելով լորձաթաղանթը և 

վերնոսկրը մինչև ոսկր: Վերքը լայնացնում են բութ եղանակով (մոսկիտի 

միջոցով) և ապահովում էքսուդատի լիակատար ելքը: Կատարում են վերքի 

ռեվիզիա կյուրետաժային գդալով, հեռացնում են ծնոտի ոսկրի կորտիկալ շերտի 

փափկած հատվածները, ախտաբանական գրանուլյացիաները, նեկրոտիկ 

զանգվածները, որից հետո վերքը լվացվում է հականեխիչ լուծույթներով: Վերքի 

ինքնաէպիթելացումը կանխելու նպատակով այն դրենավորում են: Դրենաժը 

պահպանում են վերքում 1-2 օր տևողությամբ: 

Քմային աբսցեսի բացահատման ժամանակ կատարվում է քիմքի լորձա-

թաղանթի եռանկյունաձև կտրվածք, մինչև ոսկր (վերքի ինքնաէպիթելացումը 

կանխելու համար) և կյուրետաժային գդալի օգնությամբ հեռացվում են ախտա-

բանական գրանուլյացիաները: Այս գործողությունը նպաստում է քմային 

աբսցեսի ապահով դրենավորմանը: 

 
Նկ. 8. 7,8. Ենթավերնոսկրային աբսցեսի բացահատում (պերիօստոտոմիա): 

 

Հետվիրահատական շրջանում կատարվում է դեղորայքային բուժում` 

հակամանրէային դեղամիջոցներ (հակաբիոտիկոթերապիան կատարում են 
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միայն այն հիվանդներին, որոնք ունեն ուղեկցող հիվանդություններ կամ ցածր 

իմունիտետ, մնացած դեպքերում նշանակվում են սուլֆանիլամիդային պրեպա-

րատներ), դեսենսիբիլիզացնող դեղեր (դիմեդրոլ, դիազոլին, սուպրաստին և 

այլն), ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային պրեպարատներ: Լավ հակաայտուցային և 

անգիոպրոտեկտոր թերապևտիկ ազդեցություն ունի ասկորուտինի (վիտամին 

C և P) և ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային պրեպարատների համակցումը: 

Բորբոքային ինֆիլտրատն արագ ու արդյունավետ ներծծվելու և թարա-

խային էքսուդատի հեռացման համար նշանակվում են ողողումներ քլորհեքսի-

դինի լուծույթով, կալիումի պերմանգանատի թույլ լուծույթով օրական 4-6 

անգամ: Հականեխիչ միջոցներից կարելի է նշանակել երիցուկի տերևներից, 

ինչպես նաև եղեսպակի ու կալենդուլայի տերևներից պատրաստված թուրմով 

ողողումներ: 

Սուր հայմորիտը կանխելու նպատակով, որը կարող է զարգանալ որպես 

վերին ծնոտի նախաաղորիքներից և աղորիքներից սուր օդոնտոգեն պերիօս-

տիտի բարդություն, անհրաժեշտ է նշանակել անոթասեղմիչ դեղամիջոցներ 5-6 

օրվա ընթացքում (1-3%-անոց էֆեդրինի լուծույթ, 0,1% -անոց նավթիզին, գալա-

զոլին): 

Ենթավերնոսկրային աբսցեսի բացահատման տեխնիկական  

առանձնահատկությունները` 

1. ինֆիլտրացիոն և հաղորդչական անզգայացում: Ներարկիչի ասեղը չի կարելի

ներմուծել աբսցեսի խոռոչ (առաջանում է սուր ցավ և ինֆեկցիայի տարած-

ման վտանգ հարակից խոռոչներ): Անէսթետիկը նեարկում են պերիֆոկալ, 

այսինքն՝ թարախային էքսուդատի շուրջ, 

2. ներարկելիս ցանկալի է օգտագործել բարակ ասեղներ, ինչը թուլացնում է

ճնշումը աբսցեսի և նրա շուրջը ներգրավված փափուկ հյուսվածքների վրա, 

3. ինֆիլտրացիոն անզգայացումը կատարում են մեծ քանակներով `10-15 մլ,

ինչը ապահովվում է լիարժեք անզգայացումը և հանդիսանում է բուժական 

բլոկադա: Վերջինս կանխում է ախտաբանական իմպուլսների հաղորդումը 

նյարդային հանգույցներից դեպի կենտրոնական նյարդային համակարգ, 

4. անէսթետիկը ներմուծում են շատ դանդաղ, 1,0-2,0 մլ/ր արագությամբ:

Վերջինս թույլ է տալիս խուսափելու մանր, նուրբ մազանոթները վնասելուց և 

հետագա այտուցից, 

5. ծնոտի սուր թարախային պերիօստիտի դեպքում սկզբում կատարում են

աբսցեսի բացահատում, այնուհետև հեռացնում պատճառային ատամը, 

6. կտրվածքը կատարում են մինչև ոսկր, ետևից առաջ ուղղությամբ, աբսցեսի

ամբողջ երկարությամբ, այն տեղում,որտեղ բորբոքային ինֆիլտրատը 

առավել արտահայտված է: 
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Եթե թարախային էքսուդատի փոխարեն մինչև ոսկր կտրվածքից անմի-

ջապես հետո հայտնվում է կանգային արյուն, ապա անհանգստանալու կարիք 

չկա: Նման կտրվածքը այս դեպքում հակացուցում չի հանդիսանում զարգացող 

աբսցեսի բացահատման համար: Կատարավում է խիտ կանգային արյան դուրս 

բերում վերքից, որը անպայաման դրենավորվում է: Եթե ենթավերնոսկրային 

աբսցեսը տեղակայվում է լեզվային կողմից, ապա կատարվում է գծային 

կտրվածք լեզվային անցման ծալքից 4-5 մմ բարձր, որպեսզի չվնասեն լեզվային 

և ենթալեզվային նյարդերը: 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏ 
Մեծահասակների մոտ քրոնիկական պերիօստիտը զարգանում է խիստ 

հազվադեպ: Զարգանում է ավելի հաճախ երիտասարդ կամ մանկական 

հասակում, տեղակայվում է հիմնականում ստորին ծնոտի վրա՝ կապված նրա 

կառուցվածքային առանձնահատկություններով: 

Լինում են հասարակ և օսիֆիկացող տիպի քրոնիկական պերիօստիտ, 

ինչպես նաև ռարեֆիկացնող ձևը: Հասարակ խրոնիկական պերիօստիտի 

բուժումից հետո նոր առաջացած օստեոիդ հյուսվածքը ենթարկվում է հետա-

դարձ զարգացման: Օսիֆիկացող խրոնիկական պերիօստիտի դեպքում ոսկրի 

օսիֆիկացիան զարգանում է հիվանդության վաղ փուլերում: Քրոնիկական 

պրոլիֆերատիվ բորբոքային պրոցեսի երկարատև ընթացքը բերում է 

երիտասարդ ոսկրի վերափոխման ավելի հասուն, բարձր սկլերոզացված ոսկրի, 

որի պատճառով բորբոքային պրոցեսը վերջանում է հիպերօստոզով:  

Ռարեֆիկացնող տեսակի դեպքում նկատվում են արտահայտված 

ռեզորբտիվ երևույթներ և ոսկրային կառուցվածքների վերակառուցում: 

Ռարեֆիկացնող պերիօստիտը հաճախ զարգանում է ստորին ծնոտի ֆրոնտալ 

հատվածում. պատճառը տրավման է: Ռենտգենոգրամմայում, հատկապես 

հիվանդության սկզբում ծնոտի ստորին եզրով նկատվում է օսիֆիկացող 

վերնոսկրի լրացուցիչ շողք: Հետագայում այն խտանում է և դառնում է ավելի 

հաստ: Նոր զարգացած ոսկրային հյուսվածքում սկսվում է վերակառուցման 

պրոցես, և այն ձեռք է բերում արտահայտված տրաբեկուլյար կառուցվածք՝ 

հորիզոնական շերտավորմամբ և ուղղահայաց մանրագծերով: Այս տիպի 

քրոնիկական պերիօստիտը բնորոշվում է ոսկրային հյուսվածքի հստակ 

սահմաններով, օստեոպորոզի օջախներով: Ոսկրային հյուսվածքը փոխարին-

վում է ֆիբրոզ հյուսվածքով: Բորբոքային օջախում գտնվող ատամներն 

ինտակտ են: 

Քրոնիկական պերիօստիտի պատճառ կարող է լինել նրա սուր տեսակի 

վերափոխումը: Նախորդում են քրոնիկական պերիօդոնտիտները և տրավմա-

ները: Հիվանդությունը կարող է զարգանալ ծնոտների կիստաների թարախա-

կալումից, վերծնոտային ծոցերի բորբոքային պրոցեսներից, ինչպես նաև 

անշարժ և շարժական ատամնապրոթեզների վնասվածքի արդյունքում: Պերիօ-
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դոնտում քրոնիկական բորբոքային օջախի առկայությունը որոշ հիվանդների 

մոտ բերում է վերնոսկրի տեղային դանդաղ տիպի բորբոքման: Քանի որ 

խրոնիկական պերիօստիտին ոչ միշտ է նախորդում նրա սուր փուլը, ուստի այն 

ընդունված է դասել առաջնային-քրոնիկական հիվանդությունների շարքին: 

Կլինիկական նշանները` 

1. զարգանում է դանդաղ, չունի հստակ կլինիկական նշաններ և հազվադեպ է 

նախորդում սուր փուլին, 

2. ընդհանուր վիճակը բավարար է,  

3. պրոցեսը ավելի հաճախ տեղակայվում է ստորին ծնոտի վրա, 

4. անցման ծալքի շրջանում նկատվում է սահմանազատված հաստացած 

հատված, 

5. հաստացած հատվածը ունի կլոր ձև, մակերեսը հարթ է, շոշափելիս ցավոտ է,  

6. ախտահարման օջախի ոսկրային հատվածին հարող փափուկ հյուսվածք-

ները երբեմն ունենում են թույլ արտահայտված բորբոքային ինֆիլտրատ, 

7. պատճառային ատամը գրեթե միշտ քայքայված է, դեպուլպացիայի ենթարկ-

ված, պերկուտոր նկատվում է թույլ ցավ կամ պերկուսիան անցավ է լինում, 

8. ենթաստործնոտային ավշային հանգույցները լինում են մեծացած, հաստա-

ցած, բայց անցավ, 

9.  արյան և մեզի լաբորատոր հետազոտություններում շեղումներ նորմայից չեն 

նկատվում: 
 

Քրոնիկական պերիօստիտի բուժումը 

Բուժումը կայանում է ատամի կողմից վերնոսկրի հետագա բորբոքման 

կանխմանը մեջ: Հազվադեպ կատարում են ատամի պահպանողական բուժում` 

հեռացնելով վարակի օջախը: Հաճախ բորբոքային պրոցեսը հնարավոր չի 

լինում հեռացնել և ատամը, որը ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արժեք չունի հեռաց-

վում է: Միաժամանակ կատարվում է վերնոսկրի պրոլիֆերատիվ փոփոխված 

հատվածի հատում, իսկ նոր առաջացած ոսկրային հյուսվածքը հեռացնում են 

ոսկրակրծիչներով և դուրով: Ոսկրային հյուսվածքի հեռացումից հետո այդ 

տեղում նկատվում է կորտիկալ հատվածի փափկում: Վերքին դրվում են խուլ 

կարեր: Այնուհետև կատարվում է հակամանրէային և սիմպտոմատիկ բուժում:  

Բուժման լավ արդյունք է ապահովում կալիումի յոդիդի 1-2%-անոց 

լուծույթով էլեկտրոֆորեզը: 
 

8.3. ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏ 
Ծնոտների օստեոմիելիտը ինֆեկցիոն-ալերգիկ, թարախա-նեկրոտիկ 

բորբոքային պրոցես է, որը զարգանում է ոսկրում ինչպես արտաքին, այնպես էլ 

ներքին (նեյրոհումորալ, աուտոինտքսիկացիոն) ազդակներից: 

 Օստեոմիելիտիկ պրոցեսը կարող է զարգանալ բոլոր տարիքային խմբե-

րում, սակայն հաճախ այն զարգանում է 20-40 տարեկանում: Կանայք ավելի 
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հազվադեպ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ: Հոսպիտալացված հիվանդնե-

րի շրջանում վերին ծնոտի օստեոմիելիտը կազմում է 16 %, ստորին ծնոտինը` 

84 %:  

Օստեոմիելիտների դասակարգումը 

Ըստ էթիոլոգիայի` 

1. օդոնտոգեն,

2. ոչ օդոնտոգեն (հեմատոգեն, սպեցիֆիկ, տրավմատիկ, այդ թվում նաև

հրազենային):

Ըստ ընթացքի` 

1. սուր,

2. ենթասուր,

3. քրոնիկական (դեստրուկտիվ, պրոդուկտիվ, դեստրուկտիվ-պրոդուկտիվ),

4. քրոնիկականի սրացում:

Ըստ տարածվածության` 

1. սահմանափակ (2-3 ատամների սահմաններում),

2. օջախային (տարածվում է ծնոտի մարմնի և ճյուղի վրա),

3. տարածուն կամ դիֆուզ (բնորոշվում է ծնոտի կեսի կամ ամբողջ ծնոտի

ախտահարմամբ):

 Ախտաֆիզիոլոգիա 

Ծնոտների օստեոմիելիտի ախտածագման բազմաթիվ տեսություններից 

հարկ է առանձնացնել երկուսը: Առաջինը հեմատոգեն օստեոմիելիտի առաջաց-

ման ինֆեկցիոն-էմբոլիկ տեսությունն է, որի հիմքում այն գաղափարն է ընկած, 

որ ոսկրում բորբոքումը առաջանում է ինֆեկցիայի էմբոլիկ տեղափոխման և 

ծայրային մազանոթներում նստեցման, նրանց թրոմբոզի հետևանքով: Ոսկրի 

արյունամատակարարման և սնուցման խանգարումը բերում է նրա նեկրոզի, 

իսկ ինֆեկցիայի միացումը` թարախային բորբոքման (Բոբրով, Լեկսեր): 

Միկրոցիրկուլյատոր խանգարումների հիմքում ընկած է ալլերգիայի ֆենոմենը`  

1.անոթային ռեակցիաներ, պայմանավորված հակածինների միացմամբ հակա-

մարմինների հետ, որոնց մեջ ընդգրկվում են բազոֆիլներ և պարարտ 

բջիջներ,  

2.ցիտոտոկսիկ ռեակցիաներ՝ որպես հակածին-հակամարմին փոխազդեցութ-

յուն բջիջների թաղանթների և հյուսվածքների հետ,  

3. հակածին-հակամարմին ռեակցիա կոմպլեմենտի մասնակցությամբ,

4. դանդաղացված գերզգայունության ռեակցիա:

Որպես վերջնական արդյունք զարգանում է ոսկրածուծի անոթների 

թրոմբոզ և թրոմբների թարախային լուծում, ինչպես նաև սնուցման խանգարում, 

որը բերում է ոսկրի նեկրոզի: 

Երկրորդ տեսությունը պայմանավորված է օրգանիզմի ռեակտիվակա-

նության փոփոխմամբ տարբեր գրգռիչների ազդեցության տակ, և դրա արտա-
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ցոլմամբ ոսկրում տեղային բորբոքային պրոցեսների զարգացման վրա (Արտ-

յուս, Սախարով): Բորբոքային պրոցեսը կանխորոշող գործոններից է սենսիբի-

լիզացիան` հիվանդների մեծամասնության մոտ ծնոտների օստեոմիելիտը զար-

գանում է քրոնիկ պերիօդոնտիտի կրկնակի սրացումների ֆոնի վրա: Ծնոտների 

օստեոմիելիտի զարգացման մեջ մեծ տեղ է հատկացվում նեյրոռեֆլեկտոր 

խանգարումներին (նեյրոտրոֆիկ տեսություն), ինչպես նաև օրգանիզմի 

ռեակտիվությանը և իմունիտետին: 

Ախտաբանական անատոմիա 

Ծնոտների օդոնտոգեն օստեոմիելիտի ժամանակ գործընթացը ընդգրկում 

է ոսկրի բոլոր բաղադրիչները` ոսկրածուծը, ոսկրի հիմնական նյութը, վերնոսկ-

րը: Բացի դրանից, այն տարածվում է նաև հարծնոտային փափուկ հյուսվածք-

ներ, ձևավորելով օստեոֆլեգմոնաներ և աբսցեսներ: Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի 

զարգացման մեջ մեծ դեր են խաղում նաև աուտոիմուն գործընթացները: Որոշ 

դեպքերում իմունային հիմքի վրա զարգացած բորբոքման պարագայում 

աուտոհակամարմինները ցուցաբերում են ագրեսիվ հատկություններ ոչ միայն 

դենատուրացված, այլև չախտահարված ոսկրային հյուսվածքի նկատմամբ, 

դրանով իսկ նպաստելով հիվանդության երկարատև ընթացքին և նորանոր 

ոսկրային կառույցների ախտահարմանը: 

Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի սուր փուլը բնորոշվում է ոսկրի բոլոր մասերի 

տարածուն թարախային բորբոքմամբ, առանց հստակ դեմարկացիոն գոտու: Այն 

ի հայտ է գալիս ոսկրածուծի, օստեոնների խողովակների, վերնոսկրի այտուցով, 

գերարյունությամբ և լեյկոցիտար ինֆիլտրացիայով: Ոսկրածուծի և ոսկրային 

խտրոցների լեյկոցիտար ինֆիլտրացիան հանգեցնում են լայնածավալ թարա-

խային օջախների առաջացմանը և ոսկրային հյուսվածքի արագ նեկրոզի: 

Անոթները լայնացած են գերարյուն, նկատվում է թրոմբոզ և արյունազեղումներ 

անոթները շրջապատող հյուսվածքներում: Ոսկրածուծում հանդիպում են 

արյունազեղման օջախներ, թարախային ինֆիլտրացիայի բազմաթիվ հատված-

ներ՝ կենտրոնում նեկրոզով, որոնք կարող են միաձուլվել: Վերնոսկրը այտուց-

ված է, փեղեկված ոսկրից՝ ի հաշիվ թարախային էքսուդատի կուտակման: 

Հիվանդության ենթասուր փուլում նկատվում է ծնոտներում և հարակից 

փափուկ հյուսվածքներում ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տարածման գոտու 

սահմանափակում՝ ախտահարված օջախի սահմանում գրանուլացիոն 

հյուսվածքային գլանի ձևավորմամբ: 

Քրոնիկական փուլում վառ արտահայտված են օստեոնեկրոզի հատ-

վածները, որոնք շրջապատվում և փոխարինվում են առատ վասկուլյարիզաց-

ված գրանուլյացիոն հյուսվածքով: Ուժեղանում է պրոլիֆերատիվ ռեակցիան 

ինչպես վերնոսկրում, օստեոիդ հյուսվածքի պերիօստալ շերտավորմամբ, այն-

պես էլ էնդօստում, էրիտասարդ ոսկրային հյուսվածքից խտրոցների ձևավոր-

մամբ: 1-2 ամիսների ընթացքում հիմնականում ավարտվում է սեկվեստրների 
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ձևավորումը (օստեոնեկրոզի հատվածների լրիվ անջատումը չվնասված ոսկ-

րից): Սեկվեստրների ձևավորման հետևանքով առաջացած ոսկրային դեֆեկտ-

ները լցվում են նոր առաջացած ոսկրայն և գրանուլյացիոն հյուսվածքով: 

Այսպիսի դեֆեկտը կամ սեկվեստրալ խոռոչը ունենում է խուղակ՝ պատված 

գրանուլյացիոն հյուսվածքով, որը բացվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

կամ մաշկային ծածկույթների վրա: Սեկվեստրների վիրաբուժական հեռա-

ցումից կամ ինքնաբերաբար արտահանումից հետո սեկվեստրալ խոռոչը 

սկզբում լցվում է շարակցական հյուսվածքով, հետո՝ նոր առաջացած ոսկրային 

հյուսվածքով: Խուղակը սպիանում է:  
 

ՍՈՒՐ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏ 
Ընդհանուր կլինիկական նշանները` 

1. հիվանդների ընդհանուր վիճակը բնորոշվում է հիմնականում միջին 

ծանրությամբ կամ ծանր է, 

2. սովորաբար հիվանդը գունատ է,  

3. գիտակցությունը պահպանված է, բայց երբեմն լինում է մթագնած, 

4. նկատվում է գլխացավ, ցավեր նկատվում են նաև ամբողջ մարմնով մեկ, 

5. առկա է քնի խանգարում, ընդհանուր թուլություն, ախորժակի անկում, արագ 

հոգնածություն, բարձր զգայունություն կամ ապաթիա, 

6. սրտի տոները խլացած են, անոթազարկը հաճախացած (տախիկարդիա) 

7. եթե օրգանիզմի ինտոքսիկացիան կտրուկ արտահայտված չէ, ապա 

ընդհանուր վիճակը կարող է բավարար լինել, 

8. արյան ընդհանուր քննությունը. նեյտրոֆիլ գրանուլոցիտների քանակի 

ավելացում արյան մեջ 12-20x10/լ-ից մինչև 30x10/լ: Առաջանում են նեյտրոֆիլ 

գրանուլոցիտների երիտասարդ ձևերը (միելոցիտներ, ցուպիկակորիզա-

վորներ և այլն): Նկատվում է էոզինո- և լիմֆոցիտոպենիա, 

9. ԷՆԱ-ն սուր օստեոմիելիտի դեպքում լինում է 15-40մմ/ժ: Ամենավտանգավոր 

ելքը լինում է այն ժամանակ, երբ առկա է լեյկոպենիայի, մոնոցիտոպենիայի, 

էոզինոֆիլիայի և ԷՆԱ-ի բարձրացման (մինչև 30-70 մմ/ժ) համակցում: 

Տեղային (լոկալ) կլինիկական նշանները` 

1. բերանի խոռոչից առկա է թարախային հոտ, 

2. լեզուն փառակալված է, 

3. թուքը խիտ է և ծորացող, որը պայմանավորված է թքարտադրության ընկճ-

մամբ, 

4. մի խումբ ատամների շարժունակություն (պատճառային ատամը, ինչպես 

նաև հարևան ատամները), 

5. առկա է անընդհատ թարախարտադրություն հեռացված պատճառային 

ատամի ատամնաբնից ինչպես հեռացման պահին, այնպես էլ հետագա 

օրերին, 
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6. առկա է ալվեոլյար ելունի երկկողմանի` վեստիբուլյար և օրալ մակերես-

ներից այտուց (ենթավերնոսկրային աբսցեսներ), անցման ծալքը հարթված է,

7. օջախի շրջանում առկա են լորձաթաղանթի հիպերեմիա և այտուցվա-

ծություն,

8. 3-4-րդ օրերին նկատվում է ալվեոլյար ելունի լնդի շերտազատում և սեղմելից

նկատվում է թարախային արտադրություն,

9. ալվեոլյար ելունի լորձաթաղանթը ցիանոտիկ է և պաստոզ,

10. այս հիվանդությանը ուղեկցում են ոչ միայն ենթավերնոսկրային աբսցես-

ները, այլև հարծնոտային փափուկ հյուսվածքների աբսցեսները և օստեո-

ֆլեգմոնաները (67% դեպքերում),

11. ստորին ծնոտին տեղակայման դեպքում կարող է նկատվել Վենսանի

համախտանիշը (սիմպտոմը)` հիպէսթեզիա կամ անեսթեզիա n. alveolaris

inferior-ի և n. mentalis-ի նյարդավորման շրջանում,

12. դծշ-ի արտաքին զննման ժամանակ ախտահարման օջախում նկատվում է

այտուցվածություն, որի չափերը կախված են թարախա-բորբոքային օջախի

տեղակայումից: Այդ այտուցվածության մասում մաշկը հաճախ լինում է

հիպերեմիկ, այտուցված, ծալքի մեջ չի հավաքվում: Շոշափելիս նկատվում է

ամուր, քիչ շարժունակ, ցավոտ ինֆիլտրատ: Նրա կենտրոնում կարող է

նկատվել ֆլյուկտուացիա,

13. կարող է առկա լինել բերանի բացման սահմանափակում, որը պայմա-

նավորված է ծամիչ մկանների ներգրավմամբ բորբոքային պրոցեսի մեջ

(օրինակ ստորին աղորիքների և նախաաղորիքների շրջանում սուր

օստեոմիելիտի տեղակայման դեպքում),

14. շրջանային ավշային հանգույցները մեծացած են, շոշափելիս ցավոտ,

15. սուր օստեոմիելիտի առաջին օրերին ռենտգենաբանորեն կարող են նկատվել

միայն այն փոփոխությունները, որոնցով պայմանավորված է այդ հիվան-

դությունը (օր` քրոնիկական պերիօդոնտիտ, կիստա և այլն):

Նկ. 8.9,10. Վերին  

ծնոտի սուր օդոնտոգեն 

օստեոմիելիտ: 

Առաջին ոսկրային փոփոխությունները ռենտգենաբանորեն նկատվում են 

10-14 օր հետո կամ հիվանդության առաջին օրվանից սկսած՝ 2-3 շաբաթ անց: 

Այդ փոփոխությունները ծնոտում արտահայտվում են ոսկրային կառուցվածքի 

ոչ հստակությամբ, հետագայում առաջանում են օստեոլիզի օջախներ և նեկրոզ 

(սեկվեստրացում): 
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 Ստորին ծնոտի օդոնտոգեն օստեոմիելիտը վերին ծնոտի համանուն 

ախտահարման համեմատ բնորոշվում է ավելի ծանր ընթացքով, որը պայմա-

նավորված է հյուսվածքների զգալի հատվածների ընդգրկումով ախտաբա-

նական պրոցեսի մեջ, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է ինքնուրույն բորբոքային 

պրոցեսների զարգացմանը, հեռու հիմնական պատճառային օջախից: 

 Ծնոտների սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտը անհրաժեշտ է տարբերակել 

սուր պերիօդոնտիտից, սուր օդոնտոգեն պերիօստիտից, ԴԾՇ աբսցեսներից ու 

ֆլեգմոնաներից, ԴԾՇ կիստաների թարախակալումից, սպեցիֆիկ բորբոքային 

հիվանդություններից (ակտինոմիկոզ, տուբերկուլյոզ), չարորակ նորագո-

յացություններից: 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏ 
Քրոնիկական օստեոմիելիտի դեպքում նկատվում են իրար զուգահեռ 

ընթացող երկու պրոցեսներ` քայքայում և վերականգնում: Եթե ռեպարատիվ 

(վերականգնողական) պրոցեսներն արագ են ընթանում, ապա զարգանում է 

օստեոմիելիտի հիպերօստոզ տեսակը: 

Քրոնիկական օստեոմիելիտը ավելի երկարատև ընթացք ունեցող փուլ է և 

տևում է 4-6 շաբաթ, երբեմն մի քանի ամիս և տարի: 

Քրոնիկական օստեոմիելիտի կլինիկական նշանները` 

1. հիվանդի ընդհանուր վիճակը բարելավվում է, վերականգնվում են քունը և

ախորժակը,

2. մարմնի ջերմաստիճանն իջնում է, սակայն նորմայի սահմաններում չի լինում

(սուբֆեբրիլ),

3. հետվիրահատական վերքից կամ լնդեզրից արտադրվող թարախային էքսու-

դատը դառնում է ավելի խիտ և քանակապես պակասում է,

4. ցավային զգացողությունները զգալի թուլանում են, սակայն նկատվում են

նվացող ցավեր ծնոտում,

5. դեմքի այտուցվածությունը իջնում է, ծնոտի ախտահարման օջախի շրջակա

փափուկ հյուսվածքների ինֆիլտրացիան պակասում է` դառնալով ավելի

սահմանափակ,

6. ձևավորվում են խուղակներ,

7. վիրահատված վերքը կամ ձևավորված խուղակները լցված են լինում գրանու-

լացիոն հյուսվածքով և մաքրվում են նեկրոզի ենթարկված հյուսվածքներից,

8. փոխվում է ատամների շարժունակությունը (բորբոքային օջախում տեղա-

կայված ատամներն դառնում են ավելի շարժուն, իսկ այդ ուղղությամբ

տեղակայված մյուս ատամները ավելի ամրանում են),

9. այս փուլը բնորոշվում է սեկվեստրների վերջնական անջատմամբ և միա-ժա-

մանակ արագանում են ռեգեներատիվ պրոցեսները: Խուղակների արտաքին

ելքերից դուրս են ցցվում գրանուլացիաները, որը հանդիսանում է սեկվեստր-

ների անջատման առաջին նախանշանները,
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10. փոփոխության են ենթարկվում արյան քննության տվյալները, մասնավորա-

պես պակասում է լեյկոցիտների քանակը` հասնելով նորմայի վերին սահ-

մանին, անհետանում են երիտասարդ նեյտրոֆիլ լեյկոցիտները, առաջանում

է լիմֆոցիտոզ, ավելանում է էոզինոֆիլների քանակը, ԷՆԱ-ն իջնում է:

Միջին ռեակտիվականությամբ հիվանդների մոտ վերին ծնոտի ալվեոլ-

յար ելունի շրջանում սեկվեստրների առաջացման ժամկետը կազմում է 3-4 

շաբաթ, իսկ ստորին ծնոտի ալվեոլյար ելունի հատվածում` 6-8 շաբաթ: Սեկ-

վեստրների անջատման ժամկետները կախված են ոսկրային հյուսվածքի 

ախտահարման ծավալից: Ինչքան մեծ է նեկրոզի ենթարկված ոսկրը, այնքան 

ավելի երկար է ժամկետում է այն ենթարկվում անջատման: 

 Քրոնիկ օստեոմիելիտի ժամանակ մեծ ախտորոշիչ նշանակություն ունի 

ռենտգեն հետազոտությունը: Սակայն լինում են դեպքեր, երբ այդ մեթոդը թույլ 

չի տալիս հայտնաբերելու համապատասխան նշաններ, օրինակ՝ երբ օստեոմիե-

լիտիկ օջախը տեղակայված է սպունգանման նյութում: Ռենտգեն պատկերում 

առաջին ոսկրային փոփոխությունները նկատվում են հիվանդության զարգաց-

ման 10-14-րդ օրերին, երբեմն նաև 21-րդ օրը: Նկատվում են ոսկրի օջախային 

կամ դիֆուզ լուսավորում: Հետագայում տեղի է ունենում սեկվեստրի ձևավո-

րումը: Չափերից կախված՝ սեկվեստրները տարբեր լինում են ամենափոքրից, 

որոնք կոչվում են միլիար, մինչև խոշորները: Նրանք կարող են ունենալ տարբեր 

ձևեր` ոչ հստակ սահմաններով, բազմակողմանի և այլն: Սեկվեստրացիան 

կախված է գրանուլացիոն հյուսվածքի առաջացմամբ, որը ռենտգեն պատկերի 

վրա նկատվում է լուսավորված բծերով, որն էլ իր հերթին շրջապատում է 

նեկրոզի ենթարկված ոսկրային հյուսվածքը (սեկվեստր): Երբեմն ստորին ծնոտի 

ստորին եզրով և ճյուղի հատվածով կարելի է նկատել արտահայտված պերիօս-

տալ հաստացումներ: 

Վիրահատական միջամտությունից կամ սեկվեստրի ինքնաբերաբար 

անջատումից հետո, օստեոմիելիտիկ պրոցեսը չի շարունակվում: 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏԻ ՍՐԱՑՈՒՄ 

Երբեմն քրոնիկական փուլի դեպքում թարախային էքսուդատի կանգի 

հետևանքով սրվում են բորբոքային երևույթները: Նման դեպքերում հարծնոտա-

յին փափուկ հյուսվածքներում կարող են առաջանալ աբսցեսներ և ֆլեգմո-

նաներ, որն ուղեկցվում է հիվանդի ընդհանուր վիճակի վատթարացմամբ, ցավի 

ուժգնացմամբ, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացմամբ, լեյկոցիտար բանաձևի 

համապատասխան փոփոխությամբ: Բորբոքային օջախի ինքնալուծարումը 

կամ վիրահատական միջամտությունը հանգեցնում են բորբոքային երևույթների 

վերացմանը: 
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ԲՈՒԺՈՒՄ 
Օդոնտոգեն բորբոքման սուր փուլում (թարախանեկրոտիկ պրոցեսի 

սկզբնական փուլը) անհրաժեշտ է` թուլացնել հյուսվածքների լարվածությունը 

և դրենավորել բորբոքային օջախները, կանխել ինֆեկցիայի և մեռուկի 

զարգացումը բորբոքային օջախի երկայնքով, նպաստել միկրոցիրկուլյացիայի 

պահպանմանը, իջեցնել անոթային թափանցելիությունը և վազոակտիվ 

նյութերի առաջացումը, պայքարել օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիայի 

դեմ, ապահովել հանգիստ վիճակ ախտահարված օրգանի համար, իջեցնել 

նեյրոհումորալ փոփոխությունները և ախտաբանական ռեֆլեքսները, կատարել 

սիմպտոմատիկ բուժում: 

Միջոցառումները` 

1. անպայման հեռացնել պատճառային ատամը, ինչը թույլ է տալիս`  

 ատամնաբնի կողմից ծնոտային ոսկրի տրեպանացիայի ապահովում, 

 թարախային էքսուդատի արտահոսք ծնոտից և, որպես հետևանք, 

ներոսկրային ճնշման իջեցում, 

 առաջնային ինֆեկցիայի օջախի վերացում (գանգրենոզ ատամ, գրանուլեմա), 

 միկրոֆլորայի հեռացում, որը իրենից ներկայացնում է միկրոօրգանիզմներով 

օրգանիզմի մշտական սենսիբիլիզացիայի աղբյուր, 

Պատճառային ատամի հեռացումից հետո պետք չէ սպասել ծնոտում 

թարախա-նեկրոտիկ պրոցեսի ինքնաբուժմանը: Նման երևույթ կարելի է 

նկատել միայն պերիօդոնտիտների կամ պերիօստիտների ժամանակ: 

2. խստիվ արգելվում է նոր հեռացված ատամի ատամնաբնի կյուրետաժը, 

բացառությամբ այն դեպքերի երբ անհրաժեշտ է հեռացնել գրանուլեմա, 

3. շարժունակ ատամների շինավորում, 

4. անհրաժեշտ է տեղադրել գագաթա-կզակային ֆիքսող վիրակապ, որը 

ապահովում է հանգիստ վիճակ, որն էլ իր հերթին նպաստում է թարախա-

նեկրոտիկ պրոցեսի տարածման կանխմանը, 

5. սուբպերիօստալ աբսցեսների բացահատում, ինչպես վեստիբուլյար, այնպես 

էլ օրալ մակերեսներից, 

6. հարծնոտային փափուկ հյուսվածքների աբսցեսների և օստեոֆլեգմոնաների 

բացահատում և դրենավորում, 

7. անհրաժեշտ է կատարել ներոսկրայի լավաժ ըստ Բաժանովի: Բորի 

օգնությամբ կատարվում է ծնոտի ոսկրի կորտիկալ հատվածում 3-4 անցքեր 

(կորտիկալ օստեոտոմիա), որոնց միջոցով կատարվում են ոսկրի սպուն-

գանման նյութի լվացումներ հականեխիչ լուծույթներով, հակաբիոտիկներով, 

մինչև մաքուր հեղուկի ստացումը, 

8. համալիր դեղորայքային բուժում, 

9. օստեոմիելիտի սուր փուլում հակացուցված է ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը: 
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 Սեկվեստրների ձևավորման փուլում (ենթասուր փուլ) հիմնական 

միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն ինֆեկցիայի դեմ պայքարին, այսինքն՝ 

թարախանեկրոտիկ պրոցեսի հետագա տարածման կանխմանը: Այս փուլում 

անհրաժեշտ է կանխել նոր նեկրոզի օջախների առաջացումը և արագացնել 

սեկվեստրների առաջացումը արդեն իսկ նեկրոզված հատվածներում: Անհրա-

ժեշտ է ստեղծել հանգիստ վիճակ ախտահարված օրգանի համար, իջեցնել 

անոթային թափանցելիությունը և ինտենսիվ նեյրոհումորալ փոփոխություն-

ները, ինչպես նաև պակասեցնել ախտաբանական ռեֆլեքսների քանակը, որոնք 

փոխանցվում են բորբոքային օջախ: 

Հետագայում հիվանդությունն անցնում է պրոցեսի կայունացման և 

սեկվեստրների ձևավորման ավարտի փուլ (քրոնիկական փուլ): Այս փուլում 

կատարվում է վիրահատական միջամտություն` սեկվետրեկտոմիա: Հիմնական 

միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն բորբոքային պրոցեսի սրացումը և 

թարախանեկրոտիկ պրոցեսների տարածումը կանխելուն: Անհրաժեշտ է 

կատարել քրոնիկական ինֆեկցիայի օջախների սանացիա: 

 ՍԵԿՎԵՍՏՐԷԿՏՈՄԻԱ 

Քրոնիկական օստեոմիելիտի դեպքում վիրահատական միջամտության 

ժամկետը որոշվում է՝ ըստ սեկվետրային պատիճի ձևավորման ավարտի: 

Ստորին ծնոտի վրա` հիվանդության սկզբից 6-8 շաբաթ, վերին ծնոտին` 3-4 

շաբաթ: Մեծահասակ և թույլ հիվանդների մոտ այս ժամկետը կարող են 

երկարաձգվել: 

Սեկվեստրալ պատիճի առաջացման անուղղակի նախանշան է 

խուղակային ելքերից գրանուլացիաների արտացցվածությունը: Եթե խուղա-

կային ելքը գտնվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին, ապա միջամտությունը 

կատարվում է ներբերանային, իսկ եթե մաշկային ծածկույթներին, ապա արտա-

բերանային: Լինում են դեպքեր, երբ առկա են ինչպես ներբերանային, այնպես էլ 

արտաբերանային խուղակներ: Նման դեպքերում միջամտությունը կատարվում 

է երկու կողմից, իսկ խուղակային ելքը անպայման հատվում է:  

Վիրահատության մեթոդիկան` 
 կտրվածքը մաշկային ծածկույթների կամ լորձաթաղանթի երկայնքով պետք

է շրջապատի խուղակային ելքը և ներգրավի այն իր մեջ, 

 կտրվածքի երկարությունը պետք է գերազանցի սեկվետսրային պատիճի

ռենգտնեբանական չափերը 1,5-2,5 սմ-ով, 

 խուղակի խողովակի ավելի լավ արտահայտման համար նպատակահարմար

է այն ներկել ինչ-որ ներկով (բրիլիանտ կանաչ, մեթիլեն կապույտ), 

 ծնոտի մերկացումից հետո, ախտահարված օջախի տեղում արտաքին

կորտիկալ շերտը հեռացնում են ֆրեզների օգնությամբ, բոռի կամ ոսկրա-
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կրծիչների օգնությամբ լայնացնում են մինչ սեկվեստրային պատիճի 

արտաքին սահման, 

 սեկվետրային պատիճի օռալ պատը չեն վնասում,

 սեկվեստրալ խոռոչից ցուցված են հեռացնել` սեկվեստրը կամ սեկվեստրնե-

րը, ախտաբանական գրանուլացիաները, ատամի արմատների մնացորդ-

ները, ինչպես նաև օտարածին նյութերը (պլոմբավորման նյութեր և այլն),

 սեկվեստրային պարկի մեծ խոռոչի դեպքում այդ խոռոչում դրվում է

յոդոֆորմե խծուծ, քանի որ այդ խոռոչի պատերին կարող են պահպանված

լինել ոսկրային նեկրոզի հատվածներ, ինչպես նաև այն արագացնում է

երիտասարդ ոսկրային հյուսվածքի աճը:

Օդոնտոգեն քրոնիկական օստեոմիելիտի կայունացման փուլում, 

ռեպարատիվ ռեգեներացիայի ժամանակահատվածում, հիմնական բուժական 

միջոցառումներն են պրոցեսի սրացման կանխարգելումը, որին կարելի է 

հասնել իմունիտետի բարձրացմամբ օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստենտա-

կանության բավարար ցուցանիշների հիման վրա, ծնոտի ոսկրերում ստեղծելով 

բարենպաստ պայմաններ՝ ռեպարատիվ և ռեգեներատիվ պրոցեսների արա-

գացման համար: Ծնոտների քրոնիկական օստեոմիելիտի ժամանակ վիրահա-

տական միջամտության նպատակն է սեկվեստրների և օստեոմիելիտիկ օջախ-

ների հեռացումը ներբերանային կամ արտաբերանային եղանակներով: Վերին 

ծնոտի դեպքում միջամտությունը կատարում են հիմնականում ներբերանային, 

իսկ ստորին ծնոտի դեպքում` արտաբերանային եղանակով: Մեծ մասամբ 

կտրվածքը կատարում են խուղակային ելքի երկայնքով և այնպիսի երկա-

րությամբ, որ ամբողջ օստեոմիելիտիկ օջախը տեսանելի լինի: Միաժամանակ 

կատարում են խուղակների հատում, հատկապես երկարատև պրոցեսների 

ժամանակ: Ստորին ծնոտի դիֆուզ ախտահարումների ժամանակ ավելի լավ է 

օգտագործել տիպային վիրահատական մուտքը (ենթածնոտային շրջանից) 

ոսկրի մերկացման նպատակով: Այսպիսի կտրվածքները նպատակահարմար 

են այն դեպքերում, երբ խուղակները տեղակայված են օստեոմիելիտիկ օջախից 

զգալի հեռավորության վրա (օրինակ թշի կամ պարանոցի վրա): 

Փափուկ հյուսվածքները հատումից հետո դրանք շերտազատում են 

ոսկրային հյուսվածքից ռասպատորով, մերկացնում են ոսկրային հյուսվածքի 

առաջային կամ ստորին պատը, ոսկրակրծիչներով, դուրով կամ ֆրեզներով: Ընդ 

որում, սեկվեստրային խոռոչի չափերը լայնացնում են այնպես, որ այն ավելի 

մեծ լինի, քան սեկվեստրը, ինչը թույլ կտա ավելի լայն տեսադաշտ ունենալ: 

Հեռացնում են սեկվեստրը, մանրամասնորեն հետազոտում են խոռոչը մատի 

օգնությամբ և կատարում են խոռոչի կյուրետաժ: Այս ամենից հետո սեկվեստրա-

յին խոռոչը լվանում են ջրածնի պերօքսիդի և նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ 

լուծույթներով, չորացնում են խծուծի օգնությամբ և կատարում են խոռոչի 

ձևավորում այնպես, որ այն լինի առավելագույն տափակ և նման լինի նավակի: 
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Այնուհետեև խոռոչը նորից լվանում են, չորացնում և լցնում են չոր հակա-

բիոտիկի և սուլֆանիլամիդային դեղամիջոցների փոշի: Փափուկ հյուսվածք-

ներում առկա ախտաբանական օջախները հատում են և հեռացնում: Փափուկ 

հյուսվածքների հատումից և մշակումից հետո անհրաժեշտ է փակել ստեղծված 

խոռոչը: Եթե այն ոչ մեծ չափերի է, ապա այնտեղ կարելի է տեղադրել 

հեմոստատիկ սպունգ հակաբիոտիկներով և վերքը կարել, վերքի մեջ թողնելով 

1-2 ռեզինե դրենաժ: Մեծ խոռոչների դեպքում պետք է խուսափել խուլ կարերի 

տեղադրելուց , քանի որ այս դեպքում նույնիսկ լավ կյուրետաժից հետո կարող է 

նկատվել բորբոքային էքսուդատի առկայություն: Միաժամանակ խոռոչը պետք 

է լցնել այնպիսի նյութով, որ այն պաշտպանելով վերքը, նաև լավ ազդեցություն 

ունենա օստեոպլաստիկ պրոցեսների վրա: Կասկածելի դեպքերում ավելի լավ է 

վերքը լավացնել բաց եղանակով` յոդոֆորմե խծուծի օգնությամբ, եթե վերքը 

բերանի խոռոչի կողմից է, իսկ եթե մաշկի կողմից է սինտոմիցինի էմուլսիայի 

տամպոնով: Հետագայում բավարար գրանուլյացիոն շերտի առաջացումից հետո 

կարելի է տեղադրել երկրորդային կարեր: Վերին ծնոտի քրոնիկական 

օստեոմիելիտի դեպքում, երբ ախտահարվում է հայմորյան ծոցը, անհրաժեշտ է 

կատարել ռադիկալ հայմորոտոմիա՝ ըստ Կոլդուել-Լյուկի: Բերանի խոռոչի 

կողմից վերքը կարվում է խուլ կարերով:  

Հաճախ օստեոմիելիտիկ օջախը բացահատելիս նկատվում է օջախում 

առկա ատամների արմատների մերկացում: Մեծ մասամբ այդ ատամները 

հեռացվում են: Սակայն այն դեպքերում երբ ոսկրային պատը աննշան է 

մերկացած, իսկ գագաթը ծածկված է առողջ ոսկրով, ապա այդ ատամը պահ-

պանում են, քանի որ այդպիսի ատամը մեծ նշանակություն կարող է ունենալ 

հետագա պրոթեզավորման համար: Վիրահատության ընթացքում հեռացված 

բոլոր տեսակի ախտաբանական գոյացություններն անհրաժեշտ է ուղարկել 

ախտահյուսվածքաբանական հետազոտման:  

 Սուր պերիօդոնտիտների, թարախային պերիօստիտի և օստեոմիելիտի 

 տարբերակիչ ախտորոշումը 

Ընդհանուր կլինիկական նշանները՝ 

1.գանգատներ են ներկայացնում վատ ինքնազգացողությունից, դեմքի ցավոտ

այտուցվածությունից և մարմնի բարձր ջերմության առկայությունից, 

2.առկա է սուր սկիզբ, իսկ կլինիկական նշանները զարգանում են արագ,

3. առկա է մաշկային ծածկույթների հիպերեմիա այտուցի շրջանում,

ռեգիոնար լիմֆադենիտ, 

4.այդ հատվածում հայտնաբերվում է պատճառային ատամ՝ պերիօդոնտիտով,

պատճառային ատամն ունի շարժունակություն և դրական պերկուսիա, 

5.ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են փոփոխություններ, որոնք բնորոշ են

միայն քրոնիկական պերիօդոնտիտին: 
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Կլինիկական նշանների տարբերությունը՝ 

Կլինիկական նշան Սուր պերիօդոնտիտ Սուր 

պերիօստիտ 

Սուր օստեոմիելիտ 

Ցավային 

սիմպտոմ 

Անընդհատ ճառագայթող

ցավեր դեպի քունքային 

շրջան, ականջ և 

պարանոց: Ցավը կծելիս 

ուժգնանում է, իսկ կծած 

պահելիս թուլանում է: 

Տեղային են, 

բնույթով բութ 

են, 

ճառագայթումը 

բնորոշ չէ:  

Տանջող, ինքնածին, 

տարածուն ցավեր՝ 

ճառագայթող դեպի 

ականջը, աչքը, քունքը և 

ծոծրակը: 

Հիվանդի 

ընդհանուր 

վիճակը: 

Հիվանդի ընդհանուր

վիճակը բավարար է: 

Համեմատաբար 

բարենպաստ Է 

ինտոկսիկացիա

յի երևույթները 

արտահայտված 

չեն, մարմնի 

ջերմաստիճանը 

չի 

գերազանցում 

380C, տենդի 

երևույթեր չկան: 

Ծանր կամ միջին 

ծանրության: Ի հայտ են 

գալիս ինտոքսիկացիայի 

երևույթներ՝ մաշկային 

ծածկույթների և 

լորձաթաղանթների 

գունատություն, 

դողէրոցք, տենդ, բարձր 

ջերմություն մինչև39-

400C, սրտխառնոց, 

փորկապություն: 

Հյուսվածքների 

տեղային 

այտուցվածություն

: 

Թույլ Է արտահայտված, 

կամ բացակայում է: 

Թույլ է 

արտահայտված

: 

Խիստ արտահայտված է:

Ալվեոլյար ելունի 

հաստացում 

ենթավերնոսկրայ

ին 

թարախակույտեր

ի առկայության 

պատճառով: 

Բացակայում է: Ախտահարումը 

միակողմանի է, 

86% դեպքերում՝ 

վեստիբուլյար 

կողմից: 

Ախտահարումը 

երկկողմանի է : Այս 

դեպքում սուր 

պերիօստիտը 

հանդիսանում է որպես 

օստեոմիելիտի 

սիմպտոմ: 

Լորձաթաղանթի 

արտափքվա-

ծություն և 

հիպերեմիա: 

Տվյալ ատամը

շրջապատող լնդի 

լորձաթաղանթը 

հիպերեմիկ է և 

պալպատոր ցավոտ: 

2-3 ատամների 

շրջանում: 

Սովորաբար 4-5 

ատամների շրջանում: 

Ատամների 

պաթոլոգիական 

շարժունա-

կություն: 

Հիվանդի մոտ այնպիսի

տպավորություն է, իբր 

պատճառային ատամը 

բարձրացած է մյուս 

ատամների նկատմամբ: 

1-2 ատամների 

շրջանում: 

3-4-5 ատամների 

շրջանում: 

Ատամնալնդային 

գրպանիկներից 

շարունակվող 

թարախարտա-

դրություն: 

Բացակայում է: Բացակայում է: Մի խումբ 

ախտահարված 

ատամների 

լնդագրպաններից: 



178 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վենսանի 

սիմպտոմ 

(ախտահարված 

կողմի ստորին 

շուրթի կեսի 

պարեսթեզիա): 

Բացակայում է: Բացակայում է: Առկա է: Տեղի է ունենում 

n. alveolaris inferior-ի

սեղմում և 

ինտոքսիկացիա, որը 

բերում է նևրիտի 

առաջացմանը: 

Գարշահոտությու

ն բերանի խոռոչից 

Բացակայում է: Բացակայում է: Առաջանում է 

հիվանդության 2-րդ օրը: 

Բորբոքային 

երևույթների 

կտրուկ նվազում 

կտրվածքից հետո: 

Բորբոքային երևույթները 

նվազում են նույն օրը, 

նույնիսկ կոնսերվատիվ 

բուժման պարագայում՝ 

էքսուդատի արտահոսքի 

ապահովում 

արմատախողովակներից 

Բորբոքային 

երևույթները 

նվազում են 

նույն օրը: 

Բացակայում է, 

ընդհանուր վիճակը 

շարունակում է մնալ 

ծանր: 

Մի շարք հեղինակներ 

խորհուրդ են տալիս 

եզրակացնել հենց այդ 

միջամտությունից հետո: 

Քրոնիկական գրանուլացվող պերիօդոնտիտների, քրոնիկական 

պերիօստիտների և քրոնիկական օստեոմիելիտի տարբերակիչ ախտորոշումը 

Կլինիկական նշան Քրոնիկական

գրանուլացվող 

պերիօդոնտիտ 

Քրոնիկական

պերիօստիտ 

Քրոնիկական 

օստեոմիելիտ 

Ցավային 

սիմպտոմ: 

Ցավը կրում է

անընդհատ կամ 

նոպայաձև բնույթ, իսկ 

ատամը սեղմելիս այն 

ավելի է ուժեղանում: 

Շոշափելիս ցավոտ է: Նկատվում են նվացող

ցավեր ծնոտում: 

Հիվանդի 

ընդհանուր 

վիճակը: 

Ընդհանուր վիճակը 

բավարար է: 

Ընդհանուր վիճակը 

բավարար է: 

Հիվանդի ընդհանուր 

վիճակը բարելավվում 

է, վերականգնվում են 

քունը և ախորժակը: 

Հյուսվածքների 

տեղային 

այտուցվածությու

ն: 

Լնդի լորձաթաղանթը

պատճառային 

ատամի հատվածում 

այտուցված է, 

հիպերեմիկ և 

պաստոզ, 

վազոպարեզի 

սիմպտոմ: 

Ախտահարման

օջախի ոսկրային 

հատվածին հարող 

փափուկ 

հյուսվածքները 

երբեմն ունենում են 

թույլ արտահայտված 

բորբոքային 

ինֆիլտրատ: 

Դեմքի 

այտուցվածությունը 

իջնում է, ծնոտի 

ախտահարման օջախի 

շրջակա փափուկ 

հյուսվածքների 

ինֆիլտրացիան 

պակասում է` 

դառնալով ավելի 

սահմանափակ:  

Խուղակների 

առկայություն: 

Սրացման փուլում

կարող են առաջանալ 

խուղակներ: Խուղակի 

տեղում երբեմն 

նկատվում է նախկին 

խուղակի սպին: 

Բացակայում են: 

Անցման ծալքի 

շրջանում նկատվում 

է սահմանազատված 

հաստացած 

հատված, այն ունի 

Ձևավորվում են 

խուղակներ` լցված 

գրանուլյացիոն 

հյուսվածքով: 

Հետվիրահատական 

վերքից կամ լնդեզրից 
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կլոր ձև, մակերեսը

հարթ է: 

արտադրվող 

թարախային 

էքսուդատը դառնում է 

ավելի խիտ և 

քանակապես 

պակասում է: 

Պատճառային 

ատամը:  

Ատամը 

անհանգստացրել է 

հիվանդին երկարատև 

ժամանակ: 

Գրեթե միշտ

քայքայված է, 

դեպուլպացիայի 

ենթարկված, 

պերկուտոր 

նկատվում է թույլ 

ցավ կամ 

պերկուսիան անցավ 

է: 

Բորբոքային օջախում

տեղակայված 

ատամները դառնում 

են ավելի շարժուն, իսկ 

այդ ուղղությամբ 

տեղակայված մյուս 

ատամները ավելի 

ամրանում են:  

Ռենտգենաբա-

նորեն: 

Տերևանման

գրանուլացիա, 

ոսկրային հյուսվածքի 

և ատամի արմատի 

անհամաչափ, 

չսահմանափակված 

ռեզորբցիա: 

Կախված է նրա

կառուցվածքային 

տեսակից: 

Սեկվեստրները 

վերջնականապես 

ձևավորում են: 

 8.4. ՀԱՅՄՈՐԻՏ  
Վերծնոտային ծոցը սաղմի էմբրիոնալ կյանքի 2-րդ ամսվա վերջում և 3-

րդ ամսվա սկզբում դրսևորվում է որպես փոս միջին քթային անցուղում: 

Վերծնոտային ծոցի լորձաթաղանթը հանդիսանում է քթի խոռոչի լորձաթա-

ղանթի անմիջական շարունակությունն: Վերծնոտային ծոցի լորձաթաղանթին 

տեղակայված են բավականին շատ գեղձեր: Երեխաների մոտ առկա են հասա-

րակ խողովակավոր, ճյուղավորված խողովակավոր և ոլորված խողովակավոր 

գեղձեր, իսկ մեծահասակների մոտ` ալվեոլյար խողովակավոր գեղձեր:  

Վերծնոտային ծոցի ձևը և ծավալը փոփոխվում է տարբեր խորշերի և 

ցցվածքների հաշվին, որոնք վերծնոտային ծոցի պատերին են: Վերծնոտային 

ծոցի ծավալը միջինը կազմում է 10-12սմ3, բայց կարող է հասնել մինչև 30սմ3-ի: 

Այն դեպքում, երբ վերծնոտային ծոցը առավելագույն չափով է զարգանում 

(պնևմատիկ տեսակ), այն կարող է տարածվել մինչև ալվեոլյար, քմային և 

նույնիսկ այտային ելուններ: Նման դեպքերում վերին ծնոտի ատամների 

արմատների և վերծնոտային ծոցի միջև հեռավորությունը բացակայում է և 

ատամների արմատների գագաթները պատված են ծոցի լորձաթաղանթով:  

Վերծնոտային ծոցի փոքր չափերի դեպքում (սկլերոտիկ տեսակ) 

ոսկրային միջնապատը ծոցի լորձաթաղանթի և ատամների գագաթների միջև 

կարող է հասնել մի քանի միլիմետրի: Բացի վերը նշված երկու տեսակներից 

գոյություն ունի նաև ծոցի համակցված տեսակ:  
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Եթե ծոցի ստորին պատի և վերին ծնոտի ատամների միջև ոսկրային 

պատը բացակայում է, ապա վարակը հեշտությամբ կարող է ներթափանցել 

դեպի վերծնոտային ծոց: Ընդ որում, որքան պնևմատիկ տեսակ է ծոցը, այնքան 

վարակումը ավելի հեշտ կլինի: Երբեմն նկատվում է հայմորյան ծոցերի 

անհամաչափություն նույն մարդու դեպքում: Այսինքն՝ մի կողմի ծոցն ունի 

հաստ պատեր և փոքր ծավալ, իսկ մյուս կողմինը` բարակ պատեր և մեծ ծավալ:  

Մեծահասակների շրջանում վերծնոտային ծոցը պատված է բազմաշերտ 

թարթչավոր էպիթելով, որը տեղակայված է անմիջապես վերնոսկրի վրա: 

Էպիթելի ֆունկցիան ապահովում է լորձաթաղանթի արտազատուկի տեղափո-

խումը ծոցից դեպի քթի խոռոչ՝ պայմանավորված թարթչավոր էպիթելի ռիթմիկ 

շարժումներով: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ տարբեր տեսակի ազդակներից` 

մեխանիկական, քիմիական, ֆիզիկական, խաթարվում է թարթչավոր էպիթելի 

ֆունկցիան:  

Հայմորիտը վերին ծնոտային ծոցը պատող լորձաթաղանթի բորբոքային 

հիվանդություն է: 

ՀԱՅՄՈՐԻՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
1. Ըստ էթիոլոգիայի

 Օդոնտոգեն

 Ռինոգեն

 Հեմատոգեն

 Տրավմատիկ

 Ալերգիկ

2. Ըստ կլինիկական ընթացքի

 Սուր

 Քրոնիկական

 Քրոնիկականի սրացում

3. Ըստ ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունների

 Կատարալ

 Թարախային

 Պոլիպոզ

 Ֆիբրոբլաստիկ

 Օդոնտոգեն հայմորիտները հաճախ զարգանում են վերին ծնոտի նախա-

աղորիքների և աղորիքների շրջանում առկա սուր ու քրոնիկական ինֆեկցիայի 

օջախներից (պերիօդոնտիտներ, պերիօստիտներ, օստեոմիելիտներ, ռադիկուլ-

յար կիստայի թարախակալում, վերինծնոտային ծոցի ստորին պատի պերֆորա-

ցիա, ատամը հեռացնելու ընթացքում ատամի ներհրում ծոցի մեջ):  

Կան դեպքեր, երբ ոսկրային պատը, որը ատամների արմատները բաժա-

նում է հայմորյան ծոցից,կարող է քայքայվել հետևյալ պրոցեսների հետևանքով՝  

1. քրոնիկական պերիօդոնտիտ,
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2. ալվեոլյար ելունի օստեոմիելիտ, 

3. ռադիկուլյար կիստաներ: 

Ցանկացած բորբոքային պրոցես, որն առաջացել է վերին ծնոտի նախաղո-

րիքներից և աղորիքներից, կարող է որպես բարդություն առաջացնել սերոզ և 

թարախային հայմորիտ:  

Սերոզ հայմորիտի դեպքում օդոնտոգեն բորբոքային օջախը վերացնելուց 

հետո բոլոր երևույթները կարող են վերանալ, և կլինիկորեն այն կարող է արտա-

հայտվել որպես սուր պերիօդոնտիտ, սուր պերիօստիտ կամ օստեոմիելիտ: Իսկ 

թարախային հայմորիտը հիմնականում կրում է քրոնիկական բնույթ՝ իրեն 

բնորոշ բոլոր կլինիկական նշաններով:  

ԴԾՇ-ի բորբոքային հիվանդությունների շարքում օդոնտոգեն հայմորիտը 

զարգանում է 21,3% դեպքերում: Օդոնտոգեն հայմորիտը հաճախ լինում է 

մեծահասակների մոտ, իսկ երեխաների մոտ այն զարգանում է խիստ հազվա-

դեպ, որը բացատրվում է նրանով, որ կաթնատամները կոնտակտի մեջ չեն 

հայմորյան ծոցի հետ:  
 

ՍՈՒՐ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՀԱՅՄՈՐԻՏ 
 

Կլինիկական նշանները. 

1. առկա է ցավ և ծանրության զգացում, ճնշում կամ լարվածություն դեմքի 

համապատասխան կեսում, 

2. ցավը ճառագայթում է եռվորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ, 

3. զարգանում է միջին քթային անցուղու նեղացում՝ ի հաշիվ վերծնոտային ծոցի 

լորձաթաղանթում առկա բորբոքային պրոցեսի, որը իր հերթին բերում է 

խոռոչից էքսուդատի դուրս բերման դժվարացման և խոռոչում ճնշման 

բարձրացման,  

4. ախտահարված կողմում քթի խոռոչի լորձաթաղանթն այտուցված է և 

հիպերեմիկ, 

5. քթի լորձաթաղանթի այտուցի հետևանքով առաջանում է համապատասխան 

կողմի քթային շնչառության և հոտառության խանգարում, ինչպես նաև 

հիվանդները նշում են արտադրության առկայություն, համապատասխան 

կողմի քթի խոռոչից: Սերոզ տեսակի դեպքում արտադրությունը թափանցիկ 

է, իսկ հետագայում, թարախայինի դեպքում առաջանում է տհաճ հոտ, 

6. գլուխը կախելիս արտադրությունը ուժեղանում է ` Ֆրենկելի սիմպտոմ, 

7. մութ տարածության մեջ բերանում լույս վառելիս նկատվում է առողջ կողմի 

լուսավորում` Գերինգի սիմպտոմ, 

8. բերանի խոռոչում առկա է գանգրենոզ պատճառային ատամ, որի պեր-

կուսիան դրական է,  

9. առկա է դեմքի անհամաչափություն՝ ի հաշիվ թշային շրջանի փափուկ հյուս-

վածքների և ստորին կոպի այտուցվածության, 
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10. քթի առաջային ռինոսկոպիայի ժամանակ նկատվում է թարախային օջախ

միջին քթային անցուղու շրջանում,

11. սուր հայմորիտի դեպքում ռենտգեն պատկերում կարելի է նկատել ծոցի

մթագնում,

12. նկատվում է ընդհանուր թուլություն, սարսուռ, քնի և ախորժակի խանգա-

րում: Մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38,0-39,00 C:

Նկ. 8. 11,12,13. Սխեմատիկ նկարներում սուր օդոնտոգեն հայմորիտ: 

Նկ. 8. 14. Սուր օդոնտոգեն հայմորիտ՝ 

ռենտգեն պատկերում ծոցի մթագնում: 

Բուժում` 

1. ինֆեկցիայի օջախի վերացում կամ պատճառային ատամի հեռացում,

2. քթի խոռոչի կաթիլների օգտագործում (սանորին, նավտիզին), որպեսզի

ապահովվի էքսուդատի լիարժեք էվակուացիան հայմորյան ծոցից,

3. հայմորյան խոռոչի պունկցիա: Պունկցիան կատարվում է և ախտորոշիչ և

բուժական նպատակով: Կատարում են ինֆիլտրացիոն անզգայացում քթի

խոռոչից և հաղորդչական ինֆրաօբիտալ անզգայացում: Պունկցիան կա-

տարվում է ստորին քթային անցուղում, քթի եզրից 1-1,5սմ խորությամբ:

Պունկցիայի նպատակով օգտագործվում է Կուլիկովսկու ասեղը: Ասեղով

կոտրում են ոսկրային հյուսվածքը, ներթափանցում վերծնոտային ծոց և

կատարում են թարախային էքսուդատի դուրս բերում հայմորյան ծոցից

ներարկիչի միջոցով: Այնուհետեև 5-6 անգամ կատարում են հայմորյան ծոցի

լվացումներ հականեխիչ լուծույթներով (ռևանոլ, ֆուրացիլին, քլորհեք-

սիդին), որից հետո ներարկում են հակաբիոտիկ` ֆերմենտի (տրիպսին,

խիմոտրիպսին) հետ միասին, որոնք նպաստում են թարախային էքսուդատի

ամբողջական դատարկմանը:
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              Սուր օդոնտոգեն հայմորիտի բարդությունները` 

1. վերին ծնոտի պերիօստիտ,

2. ռետրոբուլբար շրջանի թարախակույտ,

3. պրոցեսը կարող է տարածվել

հարակից ծոցեր` էթմոիդալ, ճակատային, 

4. պրոցեսը կարող է վերածվել

քրոնիկականի, 

5. ուղեղի աբսցես, սեպսիս և

մենինգիտ, 

6. ստորակնակապճային շրջանի և

ակնակապճի աբսցես և ֆլեգմոնա, 

7. V. facialis-ի թրոմբոֆլեբիտ:

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՀԱՅՄՈՐԻՏԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
1. Էքսուդատիվ (կատարալ, սերոզ, թարախային, վազոմոտոր-ալերգիկ)

2. Պրոդուկտիվ (պոլիպոզ, կիստոզ, հիպերպլաստիկ)

3. Ալտերատիվ (կազեոզ, նեկրոտիկ)

4. Ատրոֆիկ

5. Խառը տեսակի

Կլինիկական նշանները 

1. բնորոշ կլինիկական նշաններից է քթի համապատասխան կողմից արտադ-

րությունը, որն ունենում է թարախային բնույթ, 

2. քթի համապատասխան կողմի խոռոչի լորձաթաղանթը այտուցված է և

հիպերեմիկ, քթային խեցիները հիպերտրոֆիայի են ենթարկված, 

3. նկատվում են կարմրագույն կամ գորշ պոլիպոզ գոյացություններ

հետէկստրակցիոն խուղակում (եթե ատամը նախկինում հեռացվել է), 

4. գլխացավեր, որոնք կարող են ճառագայթել եռվորյակ նյարդի 2-րդ ճյուղի

ուղղությամբ 

5. ցավի և ծանրության զգացում վերին ծնոտի շրջանում,

6. պերֆորատիվ հայմորիտի դեպքում նկատվում է օդի ներթափանցում բերանի

խոռոչից դեպի քթի խոռոչ,

7. ռենտգեն պատկերում ախտահարաված կողմի հայմորյան ծոցը մթագնած է:

Բուժումը 

Քրոնիկական հայմորիտների բուժումը կատարվում է պահպանողական 

և վիրաբուժական մեթոդներով: Քրոնիկական օդոնտոգեն հայմորիտների 

կատարային ձևի դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել պատճառային ատամը և 

նշանակել անոթասեղմիչ դեղամիջոցներ, ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ 

(ԳԲՀ թերապիա, էլեկտրոֆորեզ կալիումի յոդիդի 10% լուծույթով): Այն դեպքում, 

Նկ. 8. 15. Սուր օդոնտոգեն հայմորիտ՝ 

հայմորյան խոռոչի պունկցիա: 
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երբ տեղի է ունենում էքսուդատի կուտակում, կատարվում է վերծնոտային ծոցի 

պունկցիա և լվացումներ հականեխիչ լուծույթներով, հակաբիոտիկներով և 

ֆերմենտներով: Միաժամանակ նշանակվում է դեղորայքային բուժում` հակա-

բիոտիկներ, սուլֆանիլամիդային պրեպարատներ: 

Բորբոքային պրոցեսի պրոդուկտիվ տեսակի դեպքում և երբ պահպանո-

ղական բուժումը անարդյունավետ է, անհրաժեշտ է կատարել ռադիկալ 

հայմորոտոմիա՝ ըստ Կոլդուել-Լյուկի:   

Ռադիկալ հայմորոտոմիայի ցուցումները 
 

1. քրոնիկական հայմորիտներ, որոնք պահպանողական բուժման չեն 

ենթարկվում, 

2. բորբոքային պրոցեսն ընթանում է պրոդուկտիվ տեսակով (պոլիպոզ, 

կիստոզ, հիպերպլաստիկ), 

3. երբ առկա է քրոնիկական հայմորիտի սրացում, արտահայտված ինտոք-

սիկացիայի երևույթներով, 

4. եթե առկա է բորբոքային պրոցեսի տարածվելու վտանգ դեպի հարակից 

ծոցեր, 

5. եթե հայմորյան ծոցում առկա է օտար մարմին: 

Ռադիկալ հայմորոտոմիա ըստ՝ Կոլդուել-Լյուկի  
1. 2-րդ մեծ աղորիքից դեպի կողմնային կտրիչ կատարվում է գծային կամ 

սեղանարդաձև կտրվածք վերին անցման ծալքով,  

2. ձևավորվում է լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթ, և մերկացվում է հայ-

մորյան ծոցի առաջային պատը շնափոսի շրջանում, 

3. հայմորյան ծոցի առաջային պատի վրա ձևավորում է ոսկրային պատուհան 

բոռի կամ մուրճով և դուրով, 

4. կատարվում է ծոցի ռևիզիա և հեռացվում է ախտաբանական լորձաթաղան-

թը, 

5. ձևավորվում է արհեստական անցուղի դեպի ստորին քթային անցուղի, 

6. կատարվում է հայմորյան ծոցի խուլ տամպոնադա յոդոֆորմի յուղային 

խծուծով, որի ծայրը դուրս է բերվում ձևավորված ստորին քթային անցուղուց, 

7. վերքը խուլ կարվում է հանգուցավոր կարերով, 

8. խծուծը հեռացվում է քթի խոռոչից վիրահատության հաջորդ օրը: 
 

Հետվիրահատական շրջանում նշանակվում է դեղորայքային բուժում` 

հակաբիոտիկներ, պոլիվիտամիններ, հիպոսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, 

քթի անոթասեղմիչ կաթիլներ, ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով և 

սիմպտոմատիկ բուժում: Վիրահատությունից 8-12 ամիս հետո անհրաժեշտ է 

կատարել ռենտգեն հետազոտություն: 

Ռադիկալ հայմորոտոմիայի բարդությունները  

Ռեցիդիվ, որի պատճառը կարող է լինել` 
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1.եթե ձևավորված անցուղին փոքր է ու ժամանակի ընթացքում փակվում է, և

էքսուդատի էվակուացիա չի լինում, 

2.մյուս ծոցերից եկող ինֆեկցիան,

3.երբ վիրահատությունից հետո

թողնում են օտար մարմին, օրինակ՝ 

վիրախծուծ, 

4.կարող է լինել թշի լորձաթաղանթի

և ատամների զգայունության 

կորուստ, 

5.կարող է առաջանալ ատրոֆիկ

ռինիտ, քանի որ լորձաթաղանթի 

սնուցումը խանգարվում է: 

ԱԼԵՐԳԻԿ ՀԱՅՄՈՐԻՏՆԵՐ 
Շատ հաճախ հանդիպում է երեխաների շրջանում:  

Կլինիկական նշաններն են`  

1. ալերգիկ ուղեկցող հիվանդությունները` դիաթեզ, Կվինկեի այտուց,

2. երկարատև ընթացք՝ հաճախակի սրացումներով, սովորաբար գարնանը,

իսկ ձմռանն անցնում է,

3. ինֆեկցիայի օջախ չի հայտնաբերվում, ոչ քթի, ոչ ել բերանի խոռոչում,

4. քթի խոռոչում լորձաթաղանթը գունատ է կամ ցիանոտիկ, կան սպիտա-

կավուն լաքաներ, արտադրությունն առավելապես ջրային է և լորձային,

5. եթե մյուս հայմորիտների դեպքում անոթասեղմիչները արդյունավետ են,

ապա այս դեպքում ադրենալինը ալերգիկ ֆոնի վրա արդյունավետ չէ:

Ռինոգեն, օդոնտոգեն և ալերգիկ հայմորիտների տարբերակիչ ախտորոշումը 

Կլինիկական 

նշանները 

Օդոնտոգեն 

հայմորիտ 

Ռինոգեն հայմորիտ Ալերգիկ հայմորիտ

Ինֆեկցիայի 

օջախները 

Պերիօդոնտիտներ, 

վերին ծնոտի 

պերիօստիտներ և 

օստեոմիելիտ, 

ռադիկուլյար 

կիստաների 

թարախակալում 

Քթի միջնապատի 

դեվիացիա կամ 

ոսկրային փշերի 

առկայություն, ստորին 

խեցիների 

հիպերտրոֆիա, 

ադենոիդներ:  

Բնորոշ է 

օրգանիզմի 

սենսիբիլիզացիա և 

ալերգիզացիա: 

Ախտահարված 

կողմը 

Միակողմանի է Հաճախ երկկողմանի, 

երբեմն համակցվում է 

Միշտ երկկողմանի

Նկ. 8. 16-19. Ռադիկալ հայմորոտոմիա ըստ՝ 

Կոլդուել-Լյուկի: 
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հարակց խոռոչների 

բորբոքումով 

Քթի խոռոչի 

լորձաթաղանթը 

Սովորաբար 

փոփոխված չէ 

Այտուցված է և

հիպերեմիկ 

Գունատ է կամ 

ցիանոտիկ, կան 

սպիտակավուն 

լաքաներ 

Էքսուդատի ելքը 

բնական 

անցուղիների 

միջոցով 

Հեշտությամբ է 

տեղի ունենում 

Դժվարացած է քթի 

լորձաթաղանթի 

այտուցի հետեւանքով 

Դժվարացած է, 

բնորոշ է քթի 

խոռոչի պոլիպոզի 

հետևանքով 

Հայմորյան ծոցի 

ոսկրային պատերի 

ախտահարումը 

Այս դեպքում լինում 

է ստորին պատի 

քայքայում 

Իսկ այս տիպի 

ժամանակ բացակայում 

է 

Բացակայում է 

Քթից 

արտադրություն 

Լինում է 

թարախային, տհաճ 

հոտով, 

մանրադիտակով 

հետազոտելիս 

դաշտում 

լեյկոցիտների մեծ 

քանակությամբ 

Լինում է սերոզ, 

սերոզաթարախային 

առանց հոտի, 

մանրադիտակով 

հետազոտելիս 

դաշտում չափավոր 

քանակությամբ 

լիմֆոցիտներ և 

լեյկոցիտներ  

Արտադրությունը 

ավելի ջրային է և 

լորձային, 

մանրադիտակով 

հետազոտելիս 

դաշտում մեծ 

քանակությամբ 

էոզինոֆիլներ 

 

Օրո-անթրալ 

խուղակ 

Կարող է լինել Չի լինում Բացակայում է 

Բուժման 

մարտավարություն 

Արդյունավետ է

միայն 

վիրաբուժական 

միջամտությունը 

Բուժումը

պահպանողական է, 

վիրահատական 

միջամտության 

դեպքում նկատվում են 

5-8% ռեցիդիվներ մի 

քանի տարվա 

ընթացքում  

Բուժումը 

պահպանողական է 

 

Քրոնիկական հայմորիտի և վերին ծնոտի քաղցկեղի տարբերակիչ 

ախտորոշումը 

Կլինիկական նշանները Օդոնտոգեն հայմորիտ Վերին ծնոտի քաղցկեղ 

Հիվանդության սկիզբը Սուր հայմորիտի ելքն է 

կամ առաջնային 

քրոնիկական 

ախտահարում 

Սկիզբը հանկարծակի է 

Հիվանդության 

ընթացքը 

Քրոնիկական է, 

պարբերաբար 

սրացումներով 

Նկատվում է կլինիկական 

նշանների աստիճանաբար 

ուժեղացում 
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8.5. ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Կլինիկական պրակտիկայում հաճախ հանդիպում են թքագեղձերի 

դիստրոֆիկ պրոցեսները` սիալոզները կամ սիալոադենոզները, և բորբոքային 

հիվանդությունները` սուր և քրոնիկ սիալոադենիտները: Տարբերակվում է նաև 

կալկուլյոզ սիալոադենիտը` սիալոլիթիազը: Թքագեղձերի ուռուցքները հատուկ 

տեղ են զբաղեցնում բոլոր ուռուցքային հիվանդությունների մեջ: Առավել 

հազվադեպ են թքագեղձերի զարգացման բնածին արատներով և նրանց 

վնասվածքներով հիվանդները: 

Թքագեղձերի հետազոտման եղանակները 

Կոնտրաստ սիալոգրաֆիա. թքագեղձի ռենտգենաբանական հետազո-

տումից առաջ նրա արտատար ծորանով ներմուծում են կոնտրաստ նյութ: 

Նորմայում հարականջային թքագեղձ ներմուծում են մինչև 3 մլ կոնտրաստ 

նյութ: Ռենտգենաբանական նկարները կատարում են երկու հարթությամբ` 

կողմնային և դիմային: 

 Թքագեղձերի կոնտրաստավորման համար հիմնականում կիրառում են 

յոդոլիպոլ` յոդի 30%-անոց լուծույթը ձիթապտղի յուղում: Նորմայում ներմուծու-

մից 1 ժամ անց յոդոլիպոլը պետք է ամբողջովին դուրս եկած լինի գեղձից: 

Ախտորոշիչ պունկցիա Առկա է խիտ 

թարախային 

արտադրություն 

Առկա է վակում էֆֆեկտ կամ 

արյունային արտադրություն 

Ցավային սիմպտոմը Անընդհատ ցավեր, որոնք 

անհետանում են 

էքսուդատին ելք տալուն 

պես 

Աճող երեկոյան և/կամ 

գիշերային տանջող ցավեր, 

որոնք ճառագայթում են 

եռվորյակ նյարդի 

ուղղությամբ 

Քթից արտադրություն Դեղին կամ գորշ-

դեղնավուն գույնի 

թարախային խիտ 

էքսուդատ տհաճ հոտով, 

մանրադիտակով 

հետազոտելիս դաշտում 

լեյկոցիտների 

քանակություն  

Լինում է սերոզ, 

սերոզաթարախային, կամ 

արյունա-լորձային 

արտադրություն առանց 

հոտի, մանրադիտակով 

հետազոտելիս դաշտում 

չափավոր քանակությամբ 

լիմֆոցիտներ և 

էոզինոֆիլներ  

Ռենտգենաբանորեն  Նկատվում է համասեռ 

մթագնում կամ 

հարպատային շղարշ 

առանց ոսկրայի 

կառուցվածքների 

վնասման 

Ծոցի անհամասեռ մթագնում 

ոսկրային դեստրուկցիայով, 

հատկապես այտաալվեոլյար 

ելունի, 

ենթաակնակապճային եզրի 

շրջանում 
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Յոդի կիրառման առավելությունները` 

1. ռենտգենկոնտրաստ նյութ է,

2. ունի հականեխիչ հատկություն,

3. խթանում է գեղձի աշխատանքը,

Ձիթապտղի յուղի կիրառման առավելությունները. 

1. հնարավորություն է տալիս իրականացնել ծորանի էլաստիկ և հարթ բուժա-

վորում, 

2. ունի կերատոպլաստիկ հատկություն,

3. կանխարգելում է ծորանում կպումների առաջացումը:

Սիալոմետրիա. որոշվում է թքի քանակը: Համեմատվում են երկու սիմետ-

րիկ թքագեղձերը: Նախօրոք կշռված բամբակե գնդիկը տեղադրում են թքագեղ-

ձերի արտատար ծորանների լուսանցքների շրջանում: 20 րոպե անց բամբակ-

ները հեռացնում են և կշռում` քաշերի տարբերությունը ցույց է տալիս թքի քաշը: 

Սիալոգրաֆիա (բերանի հատակի ռենտգենոգրաֆիա ըստ Կովալենկոյի). 

իրականացվում է թքագեղձի շրջանում գոյացությունների հայտնաբերելու 

նպատակով: 

Կրկնակի կոնտրաստավորում. ծորանից ներմուծում են յոդոլիպոլ, իսկ 

ենթամաշկ ներմուծում են թթվածին: Ռենտգենաբանական պատկերում յոդոլի-

պոլի և թթվածնի միջև եղած տարածությունը իրենից ներկայացնում է պարեն-

քիմի հաստությունը և ելնելով նրա չափերից, կարելի է որոշել գեղձի 

պարենքիմի ատրոֆիայի աստիճանը: 

Բուժավորում. հատուկ բարակ զոնդերի (բուժ) օգնությամբ ստուգվում է 

ծորանների անցանելիությունը, նրանցում քարերի առկայությունը և այլն: 

Թքի կենսքիմիական հետազոտություն: 

Բիմանուալ պալպացիա. երկու մատով (բութը արտաբերանային, 

ցուցամատը ներբերանային) շոշափվում է գեղձի չափերը, նրանում քարերի և 

այլ գոյացությունները որոշելու նպատակով: 

Բիոպսիա, պունկցիա, ցիտոլոգիական հետազոտություն. չարորակ 

նորագոյացության կասկածի դեպքում: 

Համակարգչային շերտագրություն, ուլտրաձայնային հետազոտություն:  

Սիալոադենիտներ 

Թքագեղձերի ամենահաճախադեպ հիվանդություններից են սիալոա-

դենիտները: Պայմանավորված էթիոլոգիական գործոններով և պրոցեսի 

տարածվածության աստիճանով՝ սիալոադենիտները լինում են. 

ա) Ըստ ինֆեկցիայի տարածման ուղու` 

1. հեմատոգեն (վայրէջ ինֆեկցիա),

2. լիմֆոգեն (վայրէջ ինֆեկցիա),

3. արտատար ծորանով (վերընթաց ինֆեկցիա),

4. ըստ տարածվածության (կոնտակտային ինֆեկցիա):
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բ) Ըստ ընթացքի` 

1. սուր (սերոզ, թարախային, գանգրենոզ),

2. քրոնիկական (ինտերստիցիալ, պարենքիմային, սիալոդոխիտ),

3. քրոնիկականի սրացում:

գ) Ըստ էթիոլոգիայի` 

1. սպեցիֆիկ (ակտինոմիկոտիկ, սիֆիլիտիկ, տուբերկուլյոզային),

2. ոչ սպեցիֆիկ (էպիդեմիկ, ոչ էպիդեմիկ),

3. կալկուլյոզ,

4. նորածնային պարօտիտ,

5. հետվիրահատական պարօտիտ (խոշոր վիրահատություններից հետո,

նկատվում է օրգանիզմի ջրազրկում, որը հանգեցնում է թքագեղձերի

ֆունկցիայի խանգարմանը և նրա բորբոքմանը),

6. Հերցենբերգի կեղծ պարօտիտ:

 Էպիդեմիկ պարօտիտ 

 Էպիդեմիկ պարօտիտը (խոզուկ) ինֆեկցիոն կոնտագիոզ հիվանդություն 

է, որի հարուցիչն է ֆիլտրացող ֆիրուսը: Հաճախ հիվանդանում են երեխաները 

մինչև 5-16 տարեկանը, սակայն հազվադեպ հիվանդանում են նաև մեծահա-

սակները: Այս հիվանդությամբ հիվանդանալու դեպքեր գրանցվում են հիմնա-

կանում տարվա ցուրտ եղանակին: Այն ավելի ծանր է ընթանում մեծահա-

սակների շրջանում, որից հետո կարող են նկատվել բարդություններ մի շարք 

օրգանների և համակարգերի ախտահարումով:  

Էպիդեմիկ պարօտիտի կլինիկական նշանները  

1. բնորոշ է հիվանդության սուր սկիզբ, մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի

բարձրացում մինչև 38-390 , 

2. սկզբից ուռչում է մի կողմի գեղձը, մի քանի օր հետո ուռչում է նաև մյուս

կողմինը, 

3. նկատվում է դեմքի անհամաչափություն պայմանավորված հարականջային

թքագեղձի բորբոքային ինֆիլտրատով, 

4. առկա է տենդային վիճակ,

5. հիմնականում թքագեղձերի երկկողմանի ախտահարում,

6. լսողության վատթարացում,

7. առկա է ցցված ականջի բլթակի համախտանիշ,

8. թքագեղձերի մեծացումն ուղեկցվում է ուժեղ ցավերով, որն ավելի է

սաստկանում սնունդ ընդունելիս,

9. բերանի խոռոչում նկատվում է չորություն,

10. նկատվում է հարականջային թքագեղձի արտատար ծորանի լորձաթաղանթի

բորբոքում և պտկիկի այտուցվածություն,
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11. էպիդեմիկ պարօտիտի դեպքում կարող են ախտահարվել սիրտ-անոթային, 

մարսողական համակարգերը, ենթաստամոքսային գեղձը, տղաների 

շրջանում ամորձիները, լսողության և հոտառության օրգանները: 

Կատարվում է միայն սիմպտոմատիկ բուժում, ինչպես նաև կանխարգելիչ 

միջոցառումներ` ուղղված երկրորդային ինֆեկցիայի դեմ: Անկողնային ռեժիմի 

տևողությունը կախված է հիվանդության ծանրության աստիճանից (միջինը 7-15 

օր): Այն անձինք, որոնք կոնտակտի մեջ են եղել հիվանդի հետ (հատկապես 

երեխաները), պետք է մեկուսացվեն 3 շաբաթ տևողությամբ: Բարդությունները 

կանխարգելելու նպատակով նշանակվում են հակաբիոտիկներ 5-7 օր տևողու-

թյամբ:  

 Գեղձի թարախակալման դեպքում կատարվում է կտրվածք, հակաբիո-

տիկոթերապիա և շարունակվում են ընդհանուր կազդուրող միջոցառումները: 

Էպիդեմիկ պարօտիտը մեծ մասամբ վերջանում է ինքնաբուժմամբ 2-4 

շաբաթվա ընթացքում: 

 Ոչ էպիդեմիկ սիալոադենիտներ 

Պայմանավորված կլինիկական ընթացքով սիալոադենիտները լինում են 

սուր և քրոնիկական: Սուր բորբոքային պրոցեսը հիմնականում տեղակայվում է 

հարականջային թքագեղձում: Ըստ կլինիկական ընթացքի՝ ոչ էպիդեմիկ պարօ-

տիտը ավելի ծանր ընթացք ունի քան էպիդեմիկը: Հիվանդության տեղային 

պատճառներից են` բերանի խոռոչում առկա ինֆեկցիայից բորբոքային պրոցե-

սի տարածումը դեպի գեղձեր և օտար մարմնի առկայությունը գեղձի ծորանում: 

Ոչ էպիդեմիկ պարօտիտը, սովորաբար լինում է միակողմանի: Բորբոքային 

պրոցեսում ներգրավվում են գլխավոր արտատար ծորանը, միջբլթակային 

ծորանները և գեղձի պարենքիման:  

Հիվանդության կլինիկական նշանները.  

1. գեղձը ուռած է և շատ ցավոտ, 

2. գեղձը ծածկող մաշկը լարված է, 

3. հարակից հյուսվածքները ենթարկված են 

ինֆիլտրացիայի, 

4. գեղձի պալպացիայի ժամանակ ծորանից 

արտադրվում է թարախային էքսուդատ, 

5. բերանի խոռոչում նկատվում է չորություն: 
 

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում 

նշանակվում են միջոցներ, որոնք ուժեղացնում 

են թքարտադրությունը (պիլոկարպինի 

թթվաաղային 1%-անոց լուծույթ), բերանի 

խոռոչի ողողումներ կալիումի պերմանգանատի, ռիվանոլի, ֆուրացիլինի 

հականեխիչ լուծույթներով: Հիվանդության սկզբնական շրջանում կատարվում 

Նկ. 8. 20. Հարականջային 

թքագեղձի ոչ էպիդեմիկ սուր

սիալոադենիտ: 
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է հակաբորբոքային բուժում (հակաբիոտիկներ, սուլֆանիլամիդներ, ԳԲՀ-

թերապիա, բերանի խոռոչի ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով): 

Թարախակալման դեպքում ցուցված է վիրաբուժական միջամտությունը: Սուր 

սիալոադենիտների դեպքում սկզբնական շրջանում կատարված կտրվածքը 

բավականին արդյունավետ է նույնիսկ այն դեպքում երբ թարախային էքսուդատ 

չի արտադրվում: Շերտ առ շերտ հատվում են մաշկը և ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքը, այնուհետև սեղմանով բացահատում են բորբոքային օջախը: 

Ենթաստործնոտային թքագեղձի աբսցեսը բացահատում են արտաբերանային 

ճանապարհով:  

 Էպիդեմիկ և ոչ էպիդեմիկ պարօտիտների տարբերակիչ ախտորոշումը 
Կլինիկական նշան Էպիդեմիկ պարօտիտ Ոչ էպիդեմիկ պարօտիտ 

Ախտահարման 

տարածվածությունը 

Ընդհանուր ինֆեկցիոն 

հիվանդություն է, 

ընտրողաբար 

ախտահարում է 

պարենքիմատոզ 

օրգանները, այդ թվում նաև 

հարականջային թքագեղձը:  

Հարականջային թքագեղձի 

տեղայինախտահարում է: 

Գործոններն էլ նույնպես տեղային 

են (ստոմատիտ, օտար մարմնի 

հայտնվելը գեղձի ծորանում, 

հայմորիտ, լիմֆադենիտ): 

Հարուցիչները Ֆիլտրացնող վիրուսը Սովորաբար բակտերիալ ծագման 

վիրուս է (տիֆ, գրիպ, կարմրուկ, 

քութեշ, պոլիարտրիտ), ինչպես 

նաև վիրաբուժական որովայնի 

խոռոչումմիջամտությունները, 

օրգանիզմի հյուծումը, որոնք 

ուղեկցվում են բերանի խոռոչի 

չորությամբ: 

Ախտահարման 

տարիքային խմբերը 

Երեխաները 5-16 տարեկան, 

սակայն կարող են 

հիվանդանալ ավելի փոքր և 

մեծ տարիքում: 

Բոլոր տարիքային խմբերը: 

Ախտահարման կողմը Որպես օրենք երկկողմանի

է, սկզբնական շրջանում մի 

կողմն է, այնուհետև 1-2 օր 

հետո հակառակ կողմը: 

Սովորաբար միակողմանի է, շատ 

հազվադեպ երկկողմանի: 

Ինկուբացիոն շրջան Վարակումից հետո 2-3 

շաբաթ: 

Բացակայում է

Էպիդեմիկ բռնկում Երեխաների շրջանում

բնորոշ է հիմնականում 

դպրոցներում, 

մանկապարտեզներում, իսկ 

մեծահասակների մոտ` 

զորամասերում, 

հանրակացարաններում: 

Էպիդեմիկ բռնկումը բնորոշ չէ: 

Տեղային ուղեկցող 

հիվանդություններ 

Ստոմատիտ, երբեմն 

նկատվում է բկանցքի 

Կարող են լինել վերը նշված 

տեղային գործոնները (ստոմատիտ, 
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լորձաթաղանթի ու 

թքագեղձի ծորանի շուրջ 

այտուցվածություն և 

հիպերեմիա: 

արտատար ծորանում օտար 

մարմնի առկայություն, հայմորիտ, 

լիմֆադենիտ): 

Տենդ Մինչև 38-390 С, տևում է 5-7 

օր: 

390 С և բարձր:

Մաշկային 

ծածկույթները 

Լարված չեն, փոփոխված 

չեն: 

Լարված են, հիպերեմիկ, ծալքի չեն

հավաքվում: 

Գեղձի կոնսիստենցիան Խմորանման Պինդ

Ախտահարման 

տեղայնացումը և 

հիվանդության 

դինամիկան 

Հիվանդության սկզբնական

շրջանում հարականջային 

թքագեղձի ստորին բլթերի 

հատվածում նկատվում է 

այտուց այնպես, որ 

ականջների բլթակները 

ցցվում են, այնուհետև՝ 3-5 

օր հետո այտուցը աճում է, 

հետագա 4-7-րդ օրերին 

հասնում է 

առավելագույնին, իսկ 

հետագա 4-7 օրերին 

պակասում է: Ընդհանուր 

առմամբ 

այտուցվածությունը 

պահպանվում է 2-4 շաբաթ: 

Այտուցը անմիջապես զարգանում է

հարականջ-ծամողական շրջանի 

ամբողջ մակերեսով: Բորբոքումը 

իր առավելագույն սահմանին 

հասնում է 3-4-րդ օրը, այնուհետեև 

պակասում են բոլոր բորբոքային 

երևույթները: Այս ամենից հետո 

հարականջային գեղձի պնդացումը 

երկար ժամանակ պահպանվում է: 

Թքագեղձի պալպացիան Նկատվում է 3 ցավացող 

կետեր` 1. ականջի այծիկից 

առաջ 2. պտկաձևային 

ելունի գագաթին 3. ստորին 

ծնոտի կտրուճի շրջանում: 

Առկա է բրգաձև մակերես 

(նկատվում է որոշակի 

շերտավորություն) և ցավոտություն 

ամբողջ թքագեղձի բորբոքային 

ինֆիլտրատի մակերեսով: 

Տրիզմ  Բացակայում է, բայց կարող 

է նկատվել աննշան բերանի 

բացման սահմանափակում: 

Բնորոշ է:

Ցավային սիմպտոմ Ցավայի զգացողությունը 

ուժեղանում է սնունդ 

ընդունելիս, բերանը 

բացելիս: 

Ցավերն անընդհատ են կրակող 

բնույթի, մի քանի օրվա ընթացքում: 

Թքագեղձի թույլ 

մերսում  

Հիպոսալիվացիա, 

նկատվում է թույլ 

թքարտադրություն կամ 

բացակայում է: 

Սկզբում ծորանից արտադրվում է 

պղտոր, այնուհետեև թարախային 

կամ թարախա-լորձային հեղուկ:  

Արյան ընդհանուր և 

կենսաքիմիական 

անալիզ 

Ալֆա-ամիլազան 

բարձրացած է, 

ալբումինուրիա, ԷՆԱ-ն 

բարձր է, լեյկոցիտոզ: 

Փոփոխությունները բնորոշ են 

թարախային պրոցեսին: 
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Լսողության օրգանի 

ախտահարումը 

Հնարավոր է: Զարգանում է 

ականջի վիրուսոգեն 

ախտահարում: 

Լսողության,վատթարացում, ի 

հաշիվ արտաքին լսողական 

անցուղու նեղացման: 

Բարդություններ Ամենահաճախ նկատվում է

ամորձիների մեծացում և 

ցավ այդ շրջանում օրխիտի 

հետևանքով, որը կարող է 

ավարտվել ամորձիների 

ատրոֆիայով: Հազվադեպ 

նկատվում է թքագեղձի 

թարախակալում, թշի 

նեկրոզ նոմայի տիպով, 

թքային խուղակների 

առաջացում, կայուն 

սպիական կոնտրակտուրա: 

Կարող է զարգանալ 

լսողական նյարդի նեկրոզ: 

Կարող են նկատվել նաև 

բարդություններ նյարդային 

համակարգում (մենինգիտ, 

էնցեֆալիտ և այլն): 

Ռեցիդիվ Էպիդեմիկ պարօտիտով 

հիվանդանալուց հետո 

առաջանում է կայուն 

իմունիտետ: 

Երբեմն լինում են ռեցիդիվներ: 

 

Ստամոքս-աղիքային համակարգի ախտահարման դեպքում նկատվում է 

գանգատներ էպիգաստրալ շրջանում, ախորժակի փակվել, սրտխառնոց, 

փսխում, կծու սնունդի հանդեպ զզվանք, մեծահասակների մոտ փորկապութ-

յուններ, երեխաների մոտ՝ դիարեա: Սիրտ-անոթային համակարգի ախտահար-

ման դեպքում նկատվում է ցավեր սրտի շրջանում, սրտխփոց, հևոց, սրտի տո-

ների խլացում: Նյարդային համակարգի վնասման դեպքում նկատվում է 

մենինգիտ, մենինգոէնցեֆալիտ, նևրիտ, պարալիչ, ասթենիա, հոգեկան խան-

գարումներ: Տեսողական օրգանի վնասումն արտահայտվում է, խեմոզի, 

ակնաշարժ նյարդի նևրիտի, մինչ կուրություն, ակնաշարժ նյարդի պարալիչ: 
 

Թքագեղձերի քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ 

Քրոնիկական սիալոադենիտը դա` թքագեղձերի քրոնիկական բորբո-

քային հիվանդություն է, ոչ բավարար հետազոտված էթիոլոգիայով և պաթո-

գենեզով: 

Ներկայումս պայմանավորված ախտահարված հյուսվածքի տարբերա-

կում են քրոնիկական սիալոադենիտների 3 տարատեսակ`  

 պարենքիմային, 

 ինտերստիցիալ, 

 սիալոդոխիտ (ծորանային սիալոադենիտ): 
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Պայմանավորված ախտաբանական ախտանիշների արտահայտվա-

ծության աստիճանով տարբերակում են քրոնիկական սիալոադենիտների 

 սկզբնական շրջան,

 կլինիկորեն արտահայտվածության շրջան,

 ուշացած շրջան:

Քրոնիկական սիալոադենիտը հիմնականում առկա է լինում հարական-

ջային թքագեղձում, հազվադեպ` ենթածնոտային, ենթալեզվային և բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի փոքր թքագեղձերում: Հիմնականում ախտահարումը 

լինում է երկկողմանի և արտահայտվում է թքագեղձի շրջանում ուռածությամբ, 

ցավն արտահայտված չէ, մաշկը փոփոխված չէ: Քրոնիկական սիալոադենիտ-

ները ունեն երկարատև ընթացք (մինչև 10 տարի)՝ պարբերական սրացումներով:  

 Պարենքիմային սիալոադենիտ 

Թքագեղձի պարենքիմում երկարատև բորբոքային դեստրուկտիվ պրոցես 

է, որն ընթանում է աբսցեսների առաջացմամբ և պարբերաբար սրացումներով, 

որի հետևանքով գեղձային հյուսվածքն աստիճանաբար փոխարինվում է ֆիբրոզ 

հյուսվածքով: 

Էթիոլոգիան և ախտածագումը  

Ենթադրվում է, որ պարենքիմային սիալոադենիտը գեղձի ծայրային 

հատվածների բնածին փոփոխությունների և նրա հյուսվածքի դիսպլազիայի 

արդյունքում առաջացած կիստոզ խոռոչների առաջացման հետևանք է, որոնք 

նպաստում են թքի ռետենցիային և խոչընդոտում նրա հոսքը: Սա հանգեցնում է 

բերանի խոռոչի ինֆեկցիայի՝ դեպի թքագեղձ հարականջային ծորանի միջոցով 

ներթափանցմանը, որի հետևանքով զարգանում է սիալոադենիտ: Պրոցեսը 

կարող է լինել միակողմանի կամ երկկողմանի (70%): 

           Ախտաբանական անատոմիան 

Թքագեղձերի ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունները բնորոշվում են 

միջբլթային շերտերի այտուցով և անգիոմատոզով, առկա առանձին լայնացած 

արտատար ծորաններով: Նրանց շուրջ տեղ-տեղ ձևավորվում է բավականին 

կարծր լիմֆոհիստոցիտար ինֆիլտրատ, մասնավորապես տարածուն: Գեղձի 

պարենքիմում նկատվում է ֆիբրոզ հյուսվածքի առաջացում բարակ շերտերով: 

Կլինիկական պատկերը 

 Սկզբնական փուլը բնորոշվում է հիվանդության անախտանիշ ընթաց-

քով: Պարօտիտը հայտնաբերվում է պատահական, հիվանդի զննման կամ 

պրոցեսի սրացման ժամանակ: Զննելիս հարականջային թքագեղձի հատվածում 

փոփոխություններ չեն նկատվում, ծորանից արտազատվում է նորմալ քանա-

կությամբ թափանցիկ թուք: Ըստ սիալոմետրիայի տվյալների` խանգարում չկա: 

Ըստ սիալոգրամի տվյալների՝ գեղձում նկատվում են միայնակ մանր խոռոչներ 

(1-2 մմ տրամագծով) գեղձի պարենքիմում նկատվում են ոչ հստակ ծորաններ՝ 
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առանձին հատվածներում ընդհատվող հստակ սահմաններով, հարականջային 

ծորանը փոփոխված չէ: 

 Կլինիկորեն արտահայտվածության փուլում գեղձը մերսելիս հիվանդ-

ներին անհանգստացնում են ծորաններից մածուցիկ արտազատուկը, գեղձի 

հատվածում ծանրության զգացողությունը: Երբեմն գեղձերը մեծացած են, 

ուռածությունն ունի կարծր-էլաստիկ բաղադրություն և հստակ սահմաններ, 

գեղձի առանձին հատվածներում շոշափվում են անցավ կարծրացումներ: 

Ծորանների արտազատուկը լորձային, երբեմն թարախային խառնուրդով, 

արտազատուկը կարող է լինել նաև թափանցիկ, չափավոր մածուցիկ: Ըստ 

սիալոմետրիայի՝ արտահայտված խանգարումներ չեն նկատվում: Ըստ 

սիալոգրամի և պանթոմոսիալոգրամի պարենքիմի հատվածում նկատվում են 

մեծ քանակությամբ խոռոչներ (2-3մմ տրամագծով), պարենքիմը և III, IV, V 

կարգի ծորանները չեն նկատվում կամ ընդհատվող են, I կարգի ծորաններն 

ընդհատվող են, հարականջային ծորանը փոփոխված չէ, երբեմն կարող են 

նկատվել հստակ սահմաններով նեղացած կամ լայնացած հատվածներ: 
Քրոնիկական պարենքիմային պարօտիտի դեպքում սիալոգրամում նկատվում 

են կոնտրաստ նյութի ողկույզանման կուտակումներ: 

Հիվանդության ուշացած փուլում հիվանդներին անհանգստացնում են 

գեղձի ախտահարված այտուցվածությունը, հարականջային հատվածում ծան-

րության կամ քիչ ցավոտության զգացողությունը, տհաճ հոտով թարախի առկա-

յությամբ թքի արտադրությունը, երբեմն բերանի խոռոչում չորության 

զգացողությունը: Այտուցվածությունը լինում է թբկավոր, անցավ և կարող է 

տեղակայվել հարականջային թքագեղձի անատոմիական սահմաններով: 

Այտուցվածության վրայի մաշկը լինում է բարակած և կարող են նկատվել 

սպիներ` նախկինում պարօտիտի սրացման ժամանակ նրա թարախակալման 

պատճառով կատարված կտրվածքներից առաջացած: Ըստ սիալոմետրիայի 

տվյալների` նկատվում է գեղձի ֆունկցիայի ընկճում: Ըստ սիալոգրաֆիայի` 

գեղձում խոռոչները հասնում են զգալի չափերի (5-10մմ տրամագծով), գեղձի 

պարենքիմը և նրա ծորանները չեն նկատվում, կամ առանձին հատվածներում 

կարող են նկատվել դեֆորմացված ծորանների առանձին մասեր: Հարականջա-

յին ծորանը կարող է հավասարաչափ լայնացած լինել կամ ունենալ նեղացած և 

լայնացած հատվածներ դեֆորմացված եզրերով: 

Քրոնիկական պարենքիմային պարօտիտի սրացումը ընթանում է բավա-

կանին բուռն պրոցեսի ողջ փուլերի ընթացքում, բայց նրա սիմպտոմների 

կլինիկական արտահայտվածության աստիճանը և սրացումների հաճախա-

կանությունը բնորոշվում են ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստենտականության ընկճումով` 

որքան ցածր են նրա ցուցանիշները, այնքան ակտիվ է սրացման կլինիկական 

ընթացքը: 
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 Սրացման ոչ ակտիվ ընթացքի դեպքում հիվանդներին անհանգստաց-

նում է հարականջային թքագեղձերի շրջանի ցավն ու այտուցը, մարմնի բարձր 

ջերմաստիճանը: Զննելիս նկատվում է տարածուն այտուց, որը դուրս է գալիս 

գեղձի սահմաններից, շոշափելիս կարծր և անցավ: Բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթը խամրած վարդագույն, բորբոքված գեղձի ծորանի լուսանցքը՝ հիպե-

րեմիկ: Գեղձի թեթև մերսումից ստացվում է պղտոր թուք՝ ֆիբրինի կամ թարախի 

խառնուրդով: Բուժման դեպքում բորբոքումն արագ անցնում է: Սրացման 

ակտիվ ընթացքի դեպքում մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38-

390С, նկատվում են ԷՆԱ-ի բարձրացում, լեյկոցիտոզ, հնարավոր է գեղձի 

թարախակալում, դժվարանում է բերանը բացելիս, գեղձը պատող մաշկի վրա ի 

հայտ են գալիս հիպերեմիայի հատվածներ և ֆլյուկտուացիա: 

Ախտորոշումը  

Քրոնիկական պարենքիմային պարօտիտի ախտարոշումը կատարվում է 

ցիտոլոգիայի և սիալոգրաֆիայի տվյալների հիման վրա: 

Պրենքիմային պարօտիտն անհրաժեշտ է տարբերակել ինտերստիցիալ 

սիալոադենիտից, սիալոդոխիտից, էպիդեմիկ պարօտիտից և ուռուցքից: 

Պարենքիմային պարօտիտի դեպքում հիվանդների 50%-ի դեպքում 

հիվանդությունն ավարտվում է կլինիկական առողջացումով: Հիվանդների որոշ 

մասի դեպքում հիվանդության ընթացքը երկարատև է և ունի ալիքանման ըն-

թացք: Որոշ հիվանդների դեպքում պրոցեսը կարող է ունենալ պրոգրեսիվ 

ընթացք և զարգանալ Շեգրենի համախտանիշ և հիվանդության բոլոր նշանները: 

 Ինտերստիցիալ սիալոադենիտ 

 Թքագեղձի միջբլթակային շարակցական հյուսվածքի աճն է առանց 

գեղձային պարենքիմը վնասելու: 

Էթիոլոգիա և ախտածագում 

 Ենթադրվում է, որ խանգարումները թքագեղձերում առաջանում են 

օրգանիզմի ընդհանուր հիվանդությունների զուգակցմամբ` նյութափոխանա-

կության պրոցեսների խանգարման հետևանքով: Կրած կամ ուղեկցող հիվան-

դություններից նշվում է շաքարային դիաբետը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, 

քրոնիկական պրոստատիտը, մարսողական համակարգի հիվանդությունները 

և այլն: 

Ախտաբանական անատոմիան  

Միջբլթային շերտերում նկատվում է փուխր շարակցական հյուսվածք՝ 

այտուցի և անգիոմատոզի առկայությամբ: Արյունատար անոթները լայնացած և 

գերարյունային: Գեղձի այլ հատվածներում նրա բլթերը տարանջատված են 

կարծր ֆիբրոզ հյուսվածքի շերտերով, որոնցում առկա է կարծր լիմֆոհիստո-

ցիտար ինֆիլտրատ: Հիվանդության ուշ փուլում գեղձի պարենքիմը փոխարին-

ված է լիմֆոիդ էլեմենտների դիֆուզ կուտակումներով, պահպանված են միայն 

միայնակ ացինուսներ և ներբլթային արտատար ծորաններ: Որոշ բլթերում 
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լիմֆոիդ էլեմենտների կուտակման հետ մեկտեղ բավական ինտենսիվ զար-

գացած է ֆիբրոզ, ինչպես նաև ճարպային հյուսվածքը` լիպոմատոզ ատրոֆիա: 

Կլինիկական պատկերը 

Հաճախ ախտահարվում են կանայք, հիմնականում տարեց կանայք: 

Հիվանդության բնորոշ նշանները թքագեղձերի հավասարաչափ մեծացումն է: 

Մեծացած գեղձերն ունեն հարթ մակերես, ստորադիր հյուսվածքների հետ 

ձուլված չեն, ունեն խմորանման բաղադրություն, անցավ են: Թքագեղձի վրայի 

մաշկը փոփոխված չէ, բերանը բացելը ազատ է, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը 

խամրած վարդագույն է, նորմալ խոնավությամբ:  

 Հիվանդության սկզբնական փուլին բնորոշ գանգատներն են թքագեղձում 

տհաճ զգացողությունների առկայությունը, երբեմն ցավը ծոծրակային հատ-

վածում: Պարբերաբար նկատվում են գեղձի այտուցվածություն և տհաճ զգացո-

ղություն ականջներում:Սովորաբար հիվանդությունը հայտնաբերվում է 

պատահական, գեղձի անատոմիական սահմաններիում փափուկ անցավ 

այտուցվածության առկայության հետևանքով: Թքագեղձերի սեկրետոր գործու-

նեությունը խահգարված չէ: Ըստ սիալոգրամի նկատվում է գեղձի պարենքիմի 

պատկերի որոշակի անհամաչափություն և III, IV, V կարգի ծորանների 

նեղացում: Կլինիկորեն արտահայտվածության փուլում թքագեղձերի շրջանի 

այտուցն ունի մշտական բնույթ, անցավ է: Ըստ սիալոմետրիայի թքագեղձերի 

սեկրեցիան փոխված չէ կամ գտնվում է նորմայի ստորին սահմանին. Սրացման 

փուլում սեկրեցիան նվազում է: Ըստ սիալոգրամի գեղձի չափերը մեծացած են, 

պարենքիմի խտությունը՝ նվազած, III, IV կարգի ծորանները՝ կտրուկ նեղացած, 

ծորանների եզրերը՝ հարթ և հստակ: Հիվանդության ուշացած փուլում հիվանդ-

ները գանգատվում են ընդհանուր թուլությունից, աշխատունակության անկու-

մից, երբեմն կարող են նկատվել լսողության նվազում, բերանի խոռոչի 

չորություն: Բոլոր հիվանդների մոտ նկատվում է անցավ կամ քիչ ցավոտ 

մշտական այտուց ախտահարված գեղձի հատվածում: Թքագեղձերը զգալի 

մեծացած են: Բնորոշ են օջախային կարծրացումը, քիչ քանակությամբ թուքը 

ազատ, գեղձի մերսման ժամանակ արտատար ծորանից արտազատվում է 

բավականին փոքր քանակությամբ թուք: Ըստ սիալոմետրիայի՝ հայտնաբերվում 

է թքագեղձերի ֆունկցիայի ընկճում: Ըստ սիալոգրամի և պանթոմոսիալոգ-

րամմայի գեղձի պարենքիմը չի նկատվում, բոլոր ծորանները, այդ թվում 

հարականջային ծորանը նեղացած են, առանձին հատվածներում՝ ընդհատվող, 

ոչ հստակ եզրերով: Ինտերստիցիալ սիալոադենիտը բնորոշվում է 

սրացումներով, հաճախ աշնանային և գարնանային եղանակներին կամ 

ուղեկցող շաքարային դիաբետի սրացման դեպքում: Բնորոշվում է մարմնի 

բարձր ջերմաստիճանով, ուղեկցող ցավով, գեղձի կարծրացումով: 

  



198 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ախտորոշումը 

Բնորոշ կլինիկական պատկերը պետք է հաստատվի սիալոգրաֆիայի 

տվյալներով` արտատար ծորանների նեղացումով, որոնք եկար ժամանակ 

պահպանում են հստակ և հարթ եզրերը: Ըստ ցիտոլոգիական տվյալների` 

նկատվում են գեղձի արտազատուկի բջջային էլեմենտների աղքատություն, 

ինտերստիցիալ հյուսվածքի բջիջների բացակայություն: Ինտերստիցիալ սիալո-

ադենիտը տարբերակում են քրոնիկական պարենքիմային սիալոադենիտից, 

սիալոդոխիտից, ուռուցքից: Ինտերստիցիալ սիալոադենիտի դեպքում ելքը 

բարենպաստ է: Երկար տարիներ հիվանդները պետք է լինեն հսկողության տակ, 

այդ թվում էնդոկրինոլոգների և այլ մասնագետների հետ համատեղ: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը 
Կլինիկական նշանները Պարենքիմային սիալոադենիտ Ինտերստիցիալ 

սիալոադենիտ 

Տարիքը ցանկացած տարիք հաճախ 40 տարեկանից հետո

Սրացումները արտահայտված չափավոր

Ընդհանուր վիճակը ծանր բավարար

Շոշափելիս մակերեսը թմբկավոր է և
անհարթ 

մակերեսը հարթ է 

Կոնսիստենցիան պինդ առաձգական փափուկ խմորանման 

Գեղձի չափերի 
մեծացումը 

չափավոր արտահայտված խիստ արտահայտված 

Գեղձի չափերի 
փոքրացում 

չի նկատվում նկատվում է գեղձի 
ինքնաբերաբար փոքրացում 

Գեղձի ֆունկցիան  խանգարված է, գեղձը
թարախակալված է և 
արտազատվում է պղտոր 
թարախային թուք 

խանգարված չէ, 
թարախակալում չկա, 
արտազատվում է թափանցիկ 
թուք: Կարող է մի փոքր 
խանգարված լինել 
հիվանդության ուշացած 
փուլում 

Սիալոգրաֆիա ընդհանուր արտատար ծորանը 
փոփոխված չէ, մյուսներն ունեն 
ընդհատվող տեսք, 
նկատվում են կոնտրաստ նյութի 
ողկույզանման 
կուտակումներ 

Բնորոշ է ծորանների 
նեղացումը, դրանք 
անընդհատ են, հարթ, 
չդեֆորմացված 

Քրոնիկական սիալոդոխիտ 

Քրոնիկական սիալոդոխիտի էթիոլոգիայում մեծ դեր է հատկացվում 

գեղձի ծորանի բնածին էկտազիային: Կարծիքներ կան, որ հիվանդությունը 

պարենքիմային պարօտիտի տեսակ է: Մի խումբ մասնագետներ արտատար 

ծորանների լայնացման պատճառը բացատրում են ծորանի կամ նրա լուսանցքի 

վրա ուռուցքի ճնշումով, լիմֆադենիտի դեպքում լիմֆատիկ հանգույցով, աֆթոզ 

ստոմատիտների դեպքում նրա բորբոքումով և այլն: Հաճախ թքագեղձերի ախ-
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տահարումը ունի երկկողմանի բնույթ, սակայն կլինիկական արտահայտում-

ները սովորաբար միակողմանի են: 

Ախտաբանական անատոմիան  

Ծորանների և գեղձի բլթերի միջև նկատվում է տարածուն լիմֆոհիստ-

ոցիտար և լիմֆոգրանուլյացիոն ինֆիլտրատ: Գեղձի արտատար ծորանները 

լայնացած են, տեղ-տեղ նեղացած: 

Կլինիկական պատկերը 

Հաճախ ախտահարվում են տարեց հասակում: Հիվանդության 

սկզբնական փուլոմ հիվանդների գանգատներն են` հարականջածամողական 

շրջանի պարբերաբար այտուցվածությունը կծու սնունդ ընդունելիս, որը 

պայմանավորված է գեղձի լայնացած փոքր ծորաններում թքի ռետենցիայով, այն 

ուղեկցվում է տհաճության զգացողությամբ կամ ոչ կտրուկ ցավով: Երբեմն 

հիվանդները նշում են մեծ քանակությամբ թքարտադրություն, որը բնորոշ է 

հարականջային ծորանի լայնացմանը: Պրոցեսը կարող է ընթանալ անախ-

տանիշ և հայտնաբերվել սրացման դեպքում հիվանդի հետազոտության ժամա-

նակ: Զննելիս հարականջային շրջանում փոփոխություններ չկան: Ծորաններից 

արտազատվում է թափանցիկ արտազատուկ, երբեմն լորձի կուտակումներով: 

Թքագեղձերի ֆունկցիան նորմայի սահմաններում է: 

Ըստ սիալոգրի և պանթոմոսիալոգրի նկատվում է գլխավոր ծորանի և I, II 

կարգի ծորանների անհամաչափ լայնացում կամ II, III, IV կարգի ծորանների 

լայնացում (ընդ որում, գլխավոր արտատար ծորանը մի շարք դեպքերում կարող 

է մնալ անփոփոխ) կամ գեղձի բոլոր ծորանների, այդ թվում նաև գլխավոր 

արտատար ծորանի լայնացում: Բնորոշ է գեղձի ծորանի լայնացման և անփո-

փոխ հատվածների հերթափոխությունը: Նրանք ունեն հստակ սահմաններ: 

Պարենքիմը լավ է նկատվում, հստակ երևում են բլթերը:  

Կլինիկական արտահայտվածության փուլում հիվանդները գանգատվում 

են ծորաններից դեպի բերանի խոռոչ մշտական, ինքնակամ մածուցիկ 

արտազատուկից, որում առկա են լորձի կուտակումներ: Սնունդ ընդունելիս ի 

հայտ է գալիս այտուցվածություն և ծակոցի զգացողություն թքագեղձի շրջանում, 

այս զգացողությունները սնունդն ընդունելուց հետո անցնում են: Զննելիս 

հարականջային ծորանի լուսանցքով կամ գեղձի որևիցե հատվածում հայտնա-

բերվում է անցավ փափուկ ուռածություն՝ որպես թմբիկ, որը սեղմելիս բերանի 

խոռոչ է արտազատվում գեղձի կանգուն մածուցիկ արտազատուկը, այս 

դեպքում ուռածությունն անհետանում է: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը 

խոնավ է, գույնը՝ անփոփոխ: Ծարաններից առատ արտազատվում է լորձային 

արտազատուկ ֆիբրինոզ և թելանման կուտակումներով: Ըստ սիալոմետրիայի՝ 

թքի քանակությունը նորմայի սահմաններում է: 

Ըստ սիալոգրի և պանթոմոսիալոգրի նկատվում է ծորանների զգալի 

լայնացում, որոնց եզրերը ոչ հստակ են, տեղ-տեղ նեղացումներով: 
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Քրոնիկական սիալոդոխիտի ուշացած փուլում հիվանդները գանգատ-

վում են պրոցեսի հաճախակի սրացումներից, ծորաններից թարախային կամ 

լորձաթարախային արտադրությունից, թքագեղձի հատվածի այտուցվածութ-

յունից: Ուռածությունը լինում է ոչ զգալի բորբոքված, գեղձը չափավոր և ոչ 

համաչափ կարծրացած է, երբեմն այտուցը բացակայում է: Հարականջային 

ծորաններից առատ արտազատվում է մածուցիկ լորձային արտազատուկ՝ 

թարախային և ֆիբրինոզ կուտակումներով: Այս փուլում թքի սեկրեցիան փոքր-

ինչ նվազում է: Ըստ սիալոգրի բացի լայնացած հատվածներից, հնարավոր է 

հայտնաբերել զգալի նեղացում: 

Քրոնիկական սիալոդոխիտի սրացումները կարող են լինել տարվա մեջ 

մինչև 6 անգամ, ընթանում են բուռն, ուղեկցվում ուժեղ ցավերով, մարմնի 

ջերմաստիճանի բարձրացումով: Երբեմն առկա է ծորանի օբտուրացիա՝ լորձա-

յին և ֆիբրինոզ խցաններով, արտազատուկ ծորանից չի լինում: Հնարավոր է 

գեղձի թարախակալում, ի հայտ են գալիս ֆլյուկտուացիայի օջախներ: Քրոնի-

կական սիալոդոխիտն անհրաժեշտ է տարբերակել պարենքիմային, ինտերստի-

ցիալ պարօտիտներից, թքաքարային հիվանդությունից, թքագեղձի բշտից, 

թքագեղձի ուռուցքից: Տարբերակումը կատարվում է կլինիկական պատկերի, 

սիալոմետրիայի և արտազատուկի բջջաբանական տվյալների, ռենտգենագ-

րության և սիալոգրաֆիայի, ախտորոշիչ պունկցիայի, պունկցիոն և էկսցիզիոն 

բիոպսիայի տվյալների հիման վրա: 

Ելքը. բուժման արդյունքում հիվանդների 50%-ի դեպքում նկատվում է 

երկարատև ախտադադար (ռեմիսիա): Ծորանի բնածին փոփոխությունների 

դեպքում հնարավոր են սրացումներ, որոշ հիվանդների դեպքում գեղձի 

ծորաններից մեկում նկատվում է թքային քարի առաջացում: 

Բուժումը 

Քրոնիկականի դեպքում արտատար ծորանից կատարում են լվացումներ 

հակաբիոտիկների, ֆերմենտների (տրիպսին, խիմոտրիպսին) լուծույթներով, 

որոնք ճեղքում են ֆիբրոզ մակարդուկները, նոսրացնում խիտ թուքը և 

հեշտացնում են նրա արտադրությունը: Թքարտադրությունը խթանելու համար 

թքագեղձը շրջապատող բջջանքը ինֆիլտրացիայի են ենթարկում փոքր-ինչ 

տաքացված նովոկաինի լուծույթով (50-60մլ 0,5%-անոց լուծույթ 10-12 անգամ), 

կիրառում են նաև գալակտամին (1մլ 0,5%-անոց ջրային լուծույթ ենթամաշ-

կային, 30 ներարկում): Կիրառում են նաև K-ի պրեպարատներ` KI (կալիումի 

յոդիտ) օրը 2-3 անգամ ուտելուց հետո, երկու ամսվա ընթացքում: Կիրառում են 

նաև յոդոլիպոլ, որը լավ ազդեցություն է թողնում հատկապես պարենքիմային 

սիալոադենիտի դեպքում խոչընդոտելով սկլերոզի առաջացումը գեղձում: 

Խորհուրդ է տրվում կատարել նաև թքագեղձի գալվանիզացիա, դիմեքսիդով 

էլեկտրոֆորեզ: 
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Դրական արդյունք է տալիս ռենտգենաբուժումը, նշանակվում է 1000-

1500R: Պահպանողական բուժման անարդյունավետության դեպքում կատար-

վում է հարականջային թքագեղձի մասնակի կամ արմատական հեռացում՝ 

դիմային նյարդի ճյուղերի պահպանմամբ: Ֆլեգմոնայի զարգացման դեպքում 

կատարվում է համապատասխան արտաբերանային կտրվածք: Քրոնիկական 

սիալոադենիտի սրացման դեպքում կատարվում են նույն միջոցառումները, ինչ 

սուր սիալոադենիտների դեպքում: 

Հերցենբերգի կեղծ պարօտիտ 

 Այս հիվանդության դեպքում ախտահարվում է ոչ թե գեղձի պարենքիմը, 

այլ գեղձում առկա լիմֆատիկ ավշահանգույցները: Այս հիվանդության պատ-

ճառ կարող են դառնալ կոկորդի և քթըմպանի բորբոքումները, պերիկորո-

նարիտը և այլն: Գեղձում առկա ավշահանգույցները բորբոքվում են, իսկ որոշ 

դեպքերում նաև թարախակալվում, կարող են ձևավորվել ներպատճային կամ 

արտապատճային աբսցեսներ: Այս աբսցեսների թափածակման դեպքում 

առաջանում են խուղակներ՝ թարախային արտադրությամբ: Այս հիվանդության 

դեպքում թքագեղձի ֆունկցիան չի տուժում, արտատար ծորանի երկայնքով 

բորբոքային երևույթներ չկան, բիմանուալ պալպացիայի ժամանակ գեղձի 

հաստության մեջ շոշափվում է պինդ ցավոտ գոյացություն: Կոնտրաստ 

սիալոգրաֆիայի դեպքում նկատվում է բիծ (ավշահանգույցը), իսկ մի քանի օր 

անց կրկնված կոնտրաստավորման ժամանակ բիծը չի հայտնաբերվում, քանի 

որ նրա տեղում ձևավորվում է ֆիբրոզ սպի: 

Թքաքարային հիվանդություն 

Հիվանդությունը բավականին հաճախադեպ է: Թքագեղձերում քարերի 

առաջացումը պայմանավորված է բորբոքային պրոցեսների և օտար մարմնի 

առկայությամբ, որոնք ներմուծվում են թքագեղձ կամ նրանց ծորան: Թքաքա-

րային հիվանդությամբ տառապող մարդկանց շրջանում արյան պլազմայում 

հայտնաբերվում է կալցիումի պարունակության բարձրացում, որը վկայում է 

նրանց օրգանիզմում հանքային փոխանակության խանգարման մասին:  

Թքաքարային հիվանդությամբ ավելի հաճախ ախտահարվում է ենթա-

ստործնոտային թքագեղձը, հազվադեպ՝ հարականջայինը: Այն բորբոքային 

պրոցեսը, որը զարգանում է թքագեղձում քարի առաջացման հետևանքով, 

դասվում է կալկուլյոզ սիալոադենիտների շարքին: Թքաքարերի ձևը և չափերը 

տարբեր են ու պայմանավորված են նրանց տեղայնացմամբ: Այն քարերը, որոնք 

տեղակայվում են ծորանում, ունեն երկայնական տեսք, իսկ հենց գեղձում 

տեղակայվածները` կլոր կամ օվալաձև: Ամենախոշոր թքաքարերը զարգանում 

են ենթաստործնոտային թքագեղձի ծորանի առաջային հատ-վածում: 

Թքաքարային հիվանդության կլինիկական նշանները պայմանավորված 

են քարի տեղակայմամբ և հիվանդության կլինիկական փուլով: Արտատար 

ծորանի առաջային հատվածում փոքր քարի տեղակայման դեպքում այն կարող 
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է ընթանալ աննկատ: Սակայն նույն տեսակի քարի` ծորանի հետին կամ միջին 

հատվածում տեղակայման դեպքում խանգարվում է թքարտադրությունը և 

զարգանում է բորբոքային պրոցես: Առաջանում են սուր, ծակող ցավեր, որոնք 

ուժգնանում են սնունդ ընդունելիս: Ցավի հետ միասին նկատվում է գեղձի 

մեծացում, քանի որ սնունդ ընդունելիս թքարտադրությունը ուժգնանում է, իսկ 

քարը, խցանելով արտատար ծորանը, թույլ չի տալիս թքի լիարժեք դուրս-

բերումը: Այս երևույթը կոչվում է թքային կոլիկա: Թքարտադրության խան-

գարումը հանգեցնում է ծորանում թքի խցանմանը և բորբոքային պրոցեսի 

զարգացմանը: Կալկուլյոզ սիալոադենիտների դեպքում գեղձի մակերեսը պինդ 

է և ուռուցիկ: Շոշափելիս նկատվում են ենթաստործնոտային թքագեղձի շուրջ 

մեծացած ավշահանգույցները: Ենթալեզվային թմբիկը ենթարկված է ինֆիլտ-

րացիայի, իսկ արտատար ծորանի շրջանի լորձաթաղանթը հիպերեմիկ է: Գեղձը 

սեղմելիս արտատար ծորանից նկատվում է թարախային արտադրություն: Այն 

դեպքում, երբ քարը թքագեղձում է, հիվանդության կլինիկան ավելի հանգիստ է: 

Քարը երբեմն հայտնաբերվում է պատահաբար ռենտգենաբանական 

հետազոտության ժամանակ:  

Ախտորոշիչ կարևոր նշան է այն, որ հիվանդը սնունդ ընդունելու ընթաց-

քում նշում է գեղձի մեծացման մասին: Թքագեղձի արտատար ծորանի առաջա-

յին կամ միջին հատվածում քարի տեղակայումը հեշտությամբ հայտնաբերվում 

է բիմանուալ պալպացիայի ժամանակ: Ախտորոշիչ մեծ նշանակություն ունի 

բերանի հատակի ռենտգեն հետազաոտությունը, հատկապես ներբերանայինը: 

Այդ ռենտգեն պատկերները հնարավորություն են տալիս խուսափելու քարի՝ 

վերին և ստորին ծնոտի ոսկրերին արտատպումից: 

Կասկածելի դեպքերում (փոքր կոնտրաստ, փափուկ քար) կատարում են 

յոդոլիպոլով սիալոգրաֆիա: Ռենտգենոգրում նկատվում է լցման դեֆեկտ քարի 

ձևին և տեղակայմանը համապատասախան:  

Բուժումը: Ենթաստործնոտային թքագեղձի գլխավոր ծորանում քար 

լինելու դեպքում այն հեռացնում են՝ կատարելով ներբերանային կտրվածք 

տեղային հաղորդչական անզգայացմամբ: Ծորանին տեղադրում են լիգատուրա, 

այնպես, որ լիգատուրան լինի քարից ետ: Այնուհետեև ծորան ներմուծված զոնդի 

ուղղությամբ հատում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը և ծորանը: Քարը 

հեռացնում են վիրաբուժական գդալիկով: Ծորանը լվանում են հականեխիչ 

լուծույթներով (ֆուրացիլին, ռիվանոլ): Վերքին կարեր չեն դրվում, այլ նրանում 

թողնում են ռեզինե դրենաժ, որը կարելով ֆիքսում են ստորադիր լորձաթա-

ղանթին: Վիրահատության հաջողությունը մեծ մասամբ պայմանավորված է 

ասիստենտով, որը մի ձեռքով սեղմում է թքագեղձը ներքևից վերև և առաջ 

ուղղությամբ, իսկ մյուս ձեռքով շպատելով տեղափոխում է լեզուն դեպի 

հակառակ կողմ:  
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Հարականջային թքագեղձի միայնակ քարերը հեռացնելիս կատարում են 

արտաբերանային կտրվածք՝ դիմային նյարդի ճյուղերին զուգահեռ: Քարերը 

հեռացնելուց հետո նշանակվում է հեղուկ սնունդ, պիլոկարպինի լուծույթ, 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ (ԳԲՀ-թերապիա):Փոքր չափերի և մեծ 

քանակությամբ քարերի առկայության, գեղձի պարենքիմում քարի տեղակա-

յության, ինչպես նաև գեղձը շրջապատող հյուսվածքների սպիական փոփո-

խությունների, բազմաթիվ ռեցիդիվների դեպքում ցուցված է ենթաստործնո-

տային գեղձի էքստիրպացիա: 

Ենթաստործնոտային թքագեղձի հեռացման մեթոդիկան 

Հիվանդը պառկած է վիրահատական սեղանին, ուսերի տակ դրվում են 

բարձիկներ, որպեսզի գլուխը ուղղված լինի դեպի ետ և թեքված դեպի հակառակ 

կողմը: Վիրահատությունը կատարվում է տեղային կամ ընդհանուր անզգայաց-

մամբ: Կտրվածքը սկսում են կրծոսկրաանրակապտկաձևային մկանի (m. 

sternocleidomastoideus) առաջային եզրից՝ նրանից 2սմ ներքև, ու շարունակում 

առաջ՝ դեպի կզակ: Կտրվածքի երկարությունը պետք է լինի 6-7սմ: Շերտ առ 

շերտ հատվում են մաշկը, ենթամաշկային ճարպաբջջանքը, մակերեսային փա-

կեղը և պարանոցի ենթամաշկային մկանը (m. platysma): Այնուհետև բացա-

հատում են սեփական փակեղի առաջային թերթիկը, այսինքն` ենթաստոր-

ծնոտային թքագեղձի պատիճը: Բութ եղանակով բոլոր կողմերից անջատվում է 

թքագեղձը: Թքագեղձի արտաքին մակերեսին հայտնաբերվում է դիմային երակը 

(v.facialis), իսկ հետին բևեռում` դիմային զարկերակը (a.facialis): Արյունատար 

անոթներին տեղադրվում են լիգատուրաներ և հատվում են: Լիգատուրա 

տեղադրվում է նաև ենթակզակային զարկերակին և հատվում է: Այնուհետեև 

հայտնաբերվում է ծորանը, կատարվում է նրա ռևիզիա, որից հետո նրա վրա 

նույնպես տեղադրվում է լիգատուրա և մշակվում յոդի լուծույթով: Գեղձը 

հեռացնելու դեպքում, հատկապես եթե առկա են սպիական փոփոխություններ, 

անհրաժեշտ է զգույշ լինել, որպեսզի չվնասվեն լեզվային և ենթալեզվային 

նյարդերը, որոնք համապատասխանաբար ենթաստործնոտային եռանկյան 

վերին և ստորին հատվածներում են: Շերտ առ շերտ կարելով՝ վերականգնվում 

են հյուսվածքները: Վերքի հետին հատվածում տեղադրում են ռեզինե դրենաժ: 

 

Թքագեղձերի խուղակներ 

Թքագեղձերի խուղակներն առաջնում են վնասվածքների, դեմքի և 

բերանի խոռոչի վիրահատական միջամտությունների արդյունքում (հարական-

ջային թքագեղձի ուռուցքների հեռացում, ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա՝ 

ըստ Կոստեչկայի պրոգենիայի դեպքում, թշային, հարականջային և ենթա-

ստործնոտային շրջանների ֆլեգմոնաների բացահատում): Ամենից հաճախ 

վնասվում է հարականջային թքագեղձը: Պայմանավորված տեղակայմամբ, 

խուղակները կարող են գալ թքագեղձի պարենքիմից կամ ծորաններից: 
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Հրազենային վնասվածքների դեպքում հաճախ վնասվում է թքագեղձի պարեն-

քիմը: Առաջացող խուղակները բնորոշվում են փոքր կետային անցքից քիչ 

քանակությամբ թքարտադրությամբ: Կայուն թքային խուղակներն առաջանում 

են նույնպես գլխավոր կամ խոշոր ծորանների վնասումից և լինում են լրիվ ու 

մասնակի: Խուղակների շրջանի մաշկը թոշնած տեսք ունի: Խուղակները և 

գեղձերը հետազոտվում են սիալոգրաֆիայի, զոնդավորման, կոնտրաստ 

նյութեր ներմուծելու միջոցով:  

Թքագեղձի պարենքիմից նոր առաջացած խուղակը, ինչպես նաև ծորան-

ների խուղակները վերացնում են պահպանողական միջոցներով: Նշանակվում 

են ատրոպինի սուլֆատի 0,1%-անոց լուծույթ 6-8 կաթիլ կամ բելլադոննայի 

լուծույթ սնունդ ընդունելուց 30 րոպե առաջ: Կատարում են դիաթերմոկոա-

գուլյացիա կամ մի քանի կաթիլ ներմուծում են յոդի պրեպարատ: Թքարտադ-

րությունը վերացնում են նաև ռենտգենաբուժմամբ, որի դեպքում թքագեղձի 

ֆունկցիան մարում է:  

Պահպանողական բուժումը անարդյունավետ լինելու դեպքում ցուցված է 

վիրահատական միջամտություն: Գլխավոր ծորանի և պարենքիմի ոչ լրիվ 

խուղակները վերացնում են` թքի արտադրության համար խուղակից ստեղծելով 

մեխանիկական պատնեշ: Ըստ Սապոժկովի՝ խուղակի հատումից հետո 

թքագեղձի փակեղի վրա տեղադրում են կիսետաձև կար, այնուհետեև կարվում 

է մաշկը: Այս դեպքում նաև արդյունավետ է եռանկյունաձև լաթերի միջոցով 

վիրահատությունը ըստ Լիմբերգի: Թքագեղձի թքարտադրության ժամանա-

կավոր սահմանափակելու համար նշանակվում է ատրոպին կամ ռենտգենա-

բուժում:  

Գլխավոր ծորանի լրիվ խուղակը վերացնում են ծորանի պերիֆերիկ 

հատվածից սպիական հյուսվածքների հեռացմամբ` այն ուղղելով դեպի բերանի 

խոռոչ՝ ծորանի պերիֆերիկ հատված:  

Թքագեղձերի կիստաներ 

 Այս բաժնում քննարկվում են ենթալեզվային թքագեղձի ռետենցիոն 

կիստաները և ենթածնոտային թքագեղձի կիստաները: Ենթալեզվային թքագեղ-

ձի կիստան (ռանուլա) ձևավորվում է լորձաթաղանթա-գեղձային ծորանները 

սեղմվելու և խցանվելու հետևանքով: Այդպիսի կիստաները տեղակայվում են 

անմիջապես ենթալեզվային հատվածի առաջա-կողմնային հատվածում՝ լեզվի 

սանձիկի մոտ, և լինում են օվալ, անցավ, կապտավուն կամ բաց երկնագույն: 

Կիստոզ հեղուկը թանձր է: Կիստան միշտ կպած է ենթալեզվային թքագեղձին 

ամբողջությամբ կամ մեկ կետով: Ենթալեզվային թքագեղձի կիստան (ռանուլան) 

աճում է դանդաղ և անցավ: Հասնելով մեծ չափերի՝ կարող է խանգարել խոսքի և 

սնունդ ընդունելու ֆունկցիան: Շոշափվում է էլաստիկ գոյացություն՝ 

ֆլյուկտուացիայի առկայությամբ: Կիստոզ թաղանթի թափածակման դեպքում 

արտազատվում է թափանցիկ մածուցիկ հեղուկ, և կիտսայի չափը խիստ 
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փոքրանում է: Որոշ ժամանակ անց կիստան նորից լցվում է հեղուկով, և 

կիստայի չափերը վերականգնվում են: Ենթածնոտային թքագեղձի կիստաները 

հազվադեպ են: Դրանք տեղակայվում են ենթածնոտային եռանկյունում և 

անցավ, փափուկ բաղադրության գոյացություններ են: Աճում են դանդաղ: Գեղձի 

թքարտադրության ֆունկցիան չի տուժում: Ենթալեզվային շրջանի ռետենցիոն 

կիստաների դեպքում բուժումը վիրաբուժական է: Ոչ մեծ կիստաները 

ամբողջությամբ հեռացվում են: Եթե կիստան մեծ չափերի է, ապա հատվում է 

կիստայի դուրս ցցված վերին պատը, վերքի եզրերին դրվում են կարեր, իսկ 

կիստայի խոռոչում դրվում է յոդոֆորմե խծուծ: Եթե կիստան ներաճում է դեպի 

ենթակզակային շրջան, ապա այն համապատասխան թքագեղձի հետ միասին 

հեռացվում է: Ենթածնոտային թքագեղձի կիստան հեռացվում է գեղձի հետ 

միասին: 

Թքագեղձերի ուլտրաձայնային հետազոտության սոնոգրաֆիկ նշանները 
 

Սոնոգրաֆիկ 

նշան 

Թքագեղձերի 

չարորակ ուռուցքներ 

Թքագեղձերի 

բարորակ 

ուռուցքներ 

Կիստոզ 

նորագոյացու 

թյուններ 

Սիալոադենիտ  

1. Թքագեղձի 

պատիճը 

Հայտնաբերվում է 

ամբողջականության 

խանգարում: 

Ամբողջականու-

թյան խանգարում չի 

նկատվում: 

Փոփոխված չէ: Նկատվում է 

հաստացում: 

2. Մեկ կամ մի 

քանի 

օջախային 

գոյացություն-

ների 

առկայություն 

Հայտնաբերվում են 

ոչ հստակ ձև, ոչ 

հստակ սահմաններ, 

ոչ համասեռ ներքին 

կառուցվածք: 

Պրոցեսում 

ներգրավվում են 

նաև մաշկը, 

ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքը և 

նյարդերը: 

Գոյացության 

հանգույցները ունեն 

հստակ ձև և 

սահմաններ, 

համասեռ 

կառուցվածք: 

Պարենքիմում 

նկատվում է 

հիպոէխոգեն 

գոտի, խոռոչային 

գոյացությունները 

հստակ ձև ունեն: 

Նկատվում է 

թքագեղձի դիֆուզ 

ախտահարում՝ 

համասեռ 

կառուցվածքով: 

3.Հարակից 

շրջանների 

դեֆորմացիա 

Լինում է մոտ 90%-ի 

դեպքում: 

Հազվադեպ 

նկատվում է  

5-8%-ի դեպքերում: 

Ընթանում է 

առանց 

փոփոխություն- 

ների: 

Հարակից 

հյուսվածքների 

ներգրավումը 

բորբոքային 

պրոցեսի մեջ 

կազմում է մոտ 

70%: 

Թքագեղձերի ռեակտիվ-դիստրոֆիկ փոփոխությունները (սիալոզներ, 
սիալադենոզներ) 

  Թքագեղձերի ռեակտիվ-դիստրոֆիկ փոփոխություններն արտահայտ-

վում են նրանց մեծացումով և արտաբերող ու սեկրետոր ֆունկցիայի խան-

գարմամբ: Ոչ միշտ է հնարավոր պարզել, թե որ ընդհանուր պաթոլոգիական 

պրոցեսն է դառնում սիալոզի պատճառ: Այսպիսի դեպքերում թքագեղձերում 

փոփոխությունները պետք է պատճառ հանդիսանան հիվանդի ընդհանուր 

զննման համար ընդհանուր հիվանդության հայտնաբերման նպատակով: 
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Երբեմն հնարավոր չի լինում այն հայտնաբերել նույնիսկ մասնագիտական 

զննման ժամանակ: Հիվանդի այսպիսի վիճակը անհրաժեշտ է դիտել որպես 

նախահիվանդության վիճակ: Ընդհանուր հիվանդության ախտանիշները 

կարող են հայտնաբերվել դինամիկ հսկողության ընթացքում:  

Գոյություն ունի թքագեղձերի դիստրոֆիկ հիվանդությունների խումբ, 

որոնց ախտանիշները միշտ համակցվում են այլ օրգանների ախտահարմամբ: 

Դրանցից են թքագեղձերի ֆունկցիայի խանգարումները (հիպեր- և հիպոսալի-

վացիա), Միկուլիչի հիվանդությունը և սինդրոմը, Շեգրենի հիվանդությունը և 

համախտանիշը, Հերֆորդթի համախտանիշը: 

ՄԻԿՈՒԼԻՉԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Միկուլչի հիվանդությունը արցունքագեղձերի և թքագեղձերի հա-

մակցված մեծացումն է: Եթե այն նկատվում է լեյկոզի, լիմֆոգրանուլեմատոզի, 

տուբերկուլյոզի, սիֆիլիսի, էնդոկրին խանգարումների դեպքում, ապա այն 

կոչվում է Միկուլիչի համախտանիշ: 

 Պատճառը և ախտածագումն անհայտ են: Ներկայումս հավանական 

պատճառներից են նեյրոտրոֆիկ, էնդոկրին և աուտոիմուն խանգարումները: 

Գեղձերի մեծացումը պայմանավորված է գեղձի ինտերստիցիալ բորբոքմամբ, 

շարակցական հյուսվածքի մեջ ներաճած մանրբջջային ինֆիլտրացիայով: 

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդությունը բնորոշվում է գեղձերի ուռչելով: 

Դրանք պինդ են, ցավոտ չեն, դրանք ծածկող մաշկային ծածկույթի գույնը 

փոփոխված չէ: Ուռչելու տեղակայումը բնորոշ է ցանկացած թքագեղձին` հարա-

կանջային, ենթաստործնոտային, ենթալեզվային և բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի մանր գեղձերին: 

Թքի քանակությունը պակասում է բերանի խոռոչում, երբեմն այս երևույ-

թը նկատվում է հիվանդության ուշ փուլում, ընդ որում, նրա ընթացքը կարող է 

բարդանալ բորբոքային պրոցեսով. սիալոզը փոխակերպվում է սիալոադենիտի, 

որը կլինիկական ընթացքով շատ նման է քրոնիկական ինտերստիցիալ 

սիալոադենիտին:  

Սիալոգրում հայտնաբերվում է գեղձի մեծացում, ծորանների կառուց-

վածքում և պարենքիմում նորմայից շեղումներ չեն նկատվում: Պրոցեսի 

պրոգրեսիվման ժամանակ պարենքիմի շողքը ոչ հստակ է, ծորանները շատ նեղ 

են՝ հստակ սահմաններով: Այս ախտանիշները ավելի են պրոգրեսիվում և այդ 

ժամանակ պարենքիմի շողքը չի նկատվում: 

Լիմֆոիդ համակարգի գեներալիզացված ախտահարման դեպքում 

Միկուլիչի համախտանիշը լիմֆոռետիկուլյար համակարգի ուռուցքային 

համախտանիշ է:  

Բուժումը: Արդյունավետ է ռենտգենաբուժումը, սակայն բուժման արդյուն-

քը կայուն չէ: Գալանտամինի նշանակումը և նովոկաինային պաշարումները 
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լավացնում են հյուսվածքների սնուցումը և խթանում են գեղձի արտազատական 

(սեկրետոր) ֆունկցիան: Քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի զարգացման 

դեպքում անհրաժեշտ է կատարել հակաբորբոքային բուժում` բակտերիոֆագի, 

հակաբիոտիկի ներմուծում գեղձի ծորան և թրջոցներ՝ դիմեկսիդի լուծույթով:  

Համալիր բուժական միջոցառումներում անհրաժեշտ է ներառել դե-

ղամիջոցներ, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստեն-

տականությունը, վիտամիններ, նատրիումի նուկլեինատ: Միկուլիչի համախ-

տանիշով հիվանդների բուժումն անհրաժեշտ է կատարել՝ համագործակցելով 

ռևմատոլոգների և հեմատոլոգների հետ:  
 

ՇԵԳՐԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
Բնորոշվում է արտաքին սեկրետոր գեղձերի (արցունքագեղձեր, թքա-

գեղձեր, քրտնագեղձեր, ճարպագեղձեր և այլն) անբավարարության նշանների 

համակցումով: 

Շարակցական հյուսվածքի աուտոիմուն հիվանդություն է, որի դասական 

եռյակի (տրիադայի) մեջ մտնում են թքագեղձերի արտատար ֆունկցիայի խան-

գարումը (քսերոստոմիա), աչքերի չորությունը (քսերոօֆթալմիա) և սեռական 

օրգանների չորությունը: Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարելի է 

եզրակացնել, որ Շեգրենի հիվանդության և համախտանիշի դեպքում քրոնի-

կական սիալոադենիտը հաճախ ընթանում է որպես պարենքիմային: 

Պատճառագիտությունը և ախտածագումը: Ախտաբանական պրոցեսի 

զարգացման մեջ կարևորվում են ինֆեկցիան, էնդոկրին խանգարումները, 

վեգետատիվ նյարդային համակարգի խանգարումները, իմունային վիճակը: 

Անհրաժեշտ է տարանջատել Շեգրենի համախտանիշը, երբ արտաքին 

սեկրետոր գեղձերի ֆունկցիայի խանգարումը նկատվում է համակարգային 

կարմիր գայլախտի, համակարգային սկլերոդերմիայի, ռևմատոիդ պոլիար-թ-

րիտի և այլ աուտոիմուն հիվանդությունների դեպքում, և Շեգրենի հիվանդութ-

յունը, որի դեպքում նույն պատկերը զարգանում է աուտոիմուն խանգարումների 

դեպքում: 

Կլինիկական պատկերը: Նկատվում է բերանի խոռոչի չորություն, հարա-

կանջային թքագեղձերում պարբերաբար ի հայտ են գալիս բորբոքային երևույթ-

ներ, ընդհանուր թուլություն, շուտ հոգնածություն, ցավեր հոդերի շրջանում: 

Երբեմն սկզբում նշում են աչքի լորձաթաղանթի չորություն, նկատվում է աչքի 

եղջերաթաղանթի և շաղկապենու օրգանական փոփոխություններ (չոր կերա-

տոկոնյուկտիվիտ), լուսավախություն, աչքերում ավազի զգացողություն, այնու-

հետև հարականջային թքագեղձերի մեծացում (հազվադեպ ենթաստործնո-

տայինների), որը հանգեցնում է թքագեղձի պրոյեկցիայով հյուսվածքների 

դեֆորմացիայի: Դեմքը անհամաչափ է մեծացած, հաստացած, անցավ 

հարականջային թքագեղձերի պատճառով, որոնց մակերեսը բրգաձև է: Երբեմն 

մեժացած են ավշահանգույցները: Թքագեղձի մերսման ժամանակ թքաար-
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տադրություն չի նկատվում: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը չոր է, հիպերեմիկ, 

նրա վրա կարող են լինել էրոզիայի օջախներ, բերանի անկյան շրջանում առկա 

են ճաքած մասեր: 

Գեղձի ուռածությունը պարբերաբար մեծանում և փոքրանում է: Գեղձի 

մեծացումն ուղեկցվում է հիվանդի ընդհանուր վիճակի վատթարացումով: 

Սրացումներն ընթանում են ծանր, մարմնի բարձր ջերմաստիճանով, ուժգին 

ցավերով, ծորաններից լորձաթարախային արտադրությամբ: 

Սիալոգրում նկատվում է կոնտրաստ նյութի ոչ հստակ սահմաններ 

ծորանի և գեղձի ացինուսների պատերի թափանցելիության բարձրացման, 

արտատար ծորանների լայնացման պատճառով: Բնորոշ նշան է ծորանների 

սահմանների ոչ հստակությունը՝ պայմանավորված կոնտրաստ նյութի ին-

տերստիցիալ հյուսվածք անցնելով: 

Արյան մեջ հայտնաբերվում է հիպերգամմագլոբուլինեմիա: Այս համախ-

տանիշի զարգացմանը հանգեցնում են քրոնիկական և համակարգային, այդ 

թվում նաև ռևմատոիդ բնույթի հիվանդությունները: 

Բուժման սկզբունքները՝ 

1. ուղեկցող հիվանդությունների բուժում՝ քսերոստոմիա, քսերոօֆթալմիա,

ռևմատոիդ արթրիտներ, 

2. թքագեղձի էքստիրպացիա,

3. դեղորայքային բուժում:

Կատարվում է նաև ասեղնառեֆլեքսոթերապիա: 

Տեղային բուժում 

Նշանակվում են բերանի խոռոչի ողողումներ՝ լիմոն պարունակող 2%-

անոց լուծույթներով և 2%-անոց գալասկորբինով, աչքի կաթիլներ՝ արհես-

տական արցունք՝ 1 կաթիլ օրական: Կատարվում է ասեղնառեֆլեքսոթերապիա, 

ռենտգենաբուժում և ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններ, թթու և աղային 

լուծույթներով բերանի խոռոչի ինհալյացիա: Կիրառում են նաև նովոկաինային 

պաշարումներ, դիմեքսիդով էլեկտրաֆորեզ, ֆիզիկական մեթոդներ: 

Թքագեղձի վնասվածքներ 

Թքագեղձերի վնասման դեպքում վերքը լավացնելու համար առկա են 

անբարենպաստ պայմաններ, որոնք պայմանավորված են թքագեղձերի 

սեկրետոր ֆունկցիայով (զարգանում է թքային խուղակ, թքածորանի նեղացում, 

թքագեղձի տրավմատիկ կիստա): 
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Միկուլիչի և Շեգրենի հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշումը. 
 

Կլինիկական նշաններ Միկուլիչ Շեգրեն 

Տարիքը միջին կլիմակտերիկ շրջան 

Սեռը հաճախ արական հաճախ իգական 

հիվանդության սկիզբը թքագեղձերի մեծացում հաճախ կսերօֆթալմիա 

բերանի չորությունը չափավոր 

արտահայտված  

ուշ ախտանիշ 

խիստ արտահայտված  

վաղ ախտանիշ 

կերատոկոնյուկտիվիտ չկա առկա է 

ընդհանուր վիճակը բավարար ծանր 

սրացումները չափավոր արտահայտված 

սիալոգրաֆիա ինտերստիցիալ 

սիալոադենիտի 

պատկեր 

պարենքիմային 

սիալոադենիտի պատկեր 

արյան պատկերը փոփոխված չէ ԷՆԱ-ն 60-70 է, լիմֆոցիտոզ, C-

ռեակտիվ սպիտակուց, 

ռևմատոիդ գործոն: 

ուղեկցող 

հիվանդություններ 

լեյկոզ, 

լիմֆոգրանուլեմատոզ, 

տուբերկուլյոզ, 

սիֆիլիս, էնդոկրին 

խանգարումներ 

ռևմատոիդ արտրիտ, արթրոզ, 

ալերգիաներ 

 

Պարենքիմային ոչ մեծ վնասվածքը սովորաբար լավանում է առանց 

բարդությունների: Հարականջային թքագեղձի հրազենային վնասվածքները 46-

57% դեպքերում բերում են թքախուղակի ձևավորմանը: Նշված բարդությունները 

զարգանում են նաև թքագեղձերի որոշ հիվանդությունների՝ աբսցեսավորող 

սիալոադենիտի, թքաքարային հիվանդության, թքագեղձերի չարորակ ուռոցք-

ների դեպքում, երբ կարող է առաջանալ խոշոր ծորանի քայքայում և զարգանալ 

հաղորդակցություն դեմքի մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հետ: 

Սակայն ավելի հաճախ թքախուղակ առաջանում է թքագեղձի կամ ծորանի 

վնասման դեպքում: Եթե վերքի լավացումը բարդանում է բորբոքային պրոցեսի 

միացումով, ապա թուքը անընդհատ արտադրվում է դեպի վերք, խուղակը 

սպիանում է և էպիթելացվում: Ավելի հաճախ այս բարդությունը նկատվում է 

խոշոր ծորանների վնասման և նրանց վիրաբուժական բուժման բացա-

կայության դեպքում:  
 

 Թքագեղձերի վնասվածքների կլինիկան և ախտորոշումը 

 Թքագեղձերի վնասման կլինիկական արտահայտվածությունը բազմա-

զան է և պայմանավորված է վնասող գործոնով, գեղձում տեղակայման 

հատվածով (ծորան, պարենքիմ) ու գեղձի տեղակայման հատվածով (հարա-

կանջային, ենթածնոտային և ենթալեզվային թքագեղձեր): Թքագեղձերի 
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բեկորային և գնդակային վնասումներին բնորոշ են լայնածավալ ախտահա-

րումները, վնասվում են նաև գեղձը շրջապատող փափուկ և ոսկրային 

հյուսվածքները, դիմային ու եռվորյակ նյարդի խոշոր ցողունները: Թքագեղձերի 

վնասումը ծակող և կտրող սառը զենքով հազվադեպ է ընթանում փափուկ ու 

ոսկրային հյուսվածքների լայնածավալ ախտահարումով: Այսպիսի վերքերի 

լավացումը ավելի լավ է ընթանում հատկապես ժամանակին և ճիշտ վիրա-

բուժական միջամտության դեպքում: Բութ գործիքով հարականջա-ծամողական 

շրջանում վնասելու դեպքում առաջանում է սալջարդ, և հնարավոր է 

հարականջային թքագեղձի ենթամաշկային վնասում: Եթե վերքը լայնածավալ է, 

ապա այն զննելիս կարելի է հայտնաբերել, որ թքագեղձին բնորոշ է շերտավոր 

կառուցվածք: Երբեմն վերքի մակերեսը պատված է լինում նեկրոտիկ փառով, 

որը դժվարացնում է հյուսվածքի բնորոշումը: 

 Գլխավոր արտատար ծորանի կամ գեղձի խոշոր ծորանների վնասման 

դեպքում (1-ին և 2-րդ կարգի) վերքի արտադրության մեջ կարելի է հայտնաբերել 

արյան և թքի խառնուրդ: Այս նշանը ավելի քիչ կամ ընդհանրապես 

արտահայտված չէ գեղձի պերիֆերիկ հատվածների վնասման դեպքում: Այն 

դեպքում, երբ վերքի զննման ժամանակ հայտնաբերվում է առատ թարախային 

արտադրություն, հնարավոր չի լինում պատկերացում կազմել թքագեղձի և նրա 

ծորանների վնասման մասին: Վերքին հետագա հետևլու 2-3 շաբաթների 

ընթացքում նեկրոզված հյուսվածքների անջատումը հնարավորություն է տալիս 

հայտնաբերելու թքարտադրություն վերքից հատկապես սնունդ ընդունելիս կամ 

«թքային ուռուցքի» առաջացում: Վերջինս առկա է այն դեպքում, երբ առաջին 

վիրաբուժական մշակման ժամանակ, կամ վերքի գրանուլացման շրջանում 

դրվում են խուլ կարեր, իսկ թուքը, որն արտադրվում է վնասված գեղձից, 

հավաքվում է հյուսվածքներում, և զարգանում է նման ուռուցք: Պունկցիայից 

հետո նկատվում է ժամանակավոր լավացում, քանի որ թուքը շուտով 

հավաքվում է, և «թքային ուռուցքն» ընդունում է նույն տեսքն ու չափերը: 

Թքագեղձերի վնասվածքների և նրանց բարդությունների բուժումը 

Թքագեղձերի վնասվածքների բուժումը պայմանավորված է վնասման 

տեղակայմամբ ու բնույթով: Գեղձի պերիֆերիկ հատվածների կտրող վնասված-

քների դեպքում արդյունավետ է վերքի շերտ առ շերտ վերականգնումը կարերի 

միջոցով. կարեր դրվում են գեղձին, փակեղներին, ենթամաշկային ճար-

պաբջջանքին և մաշկին: 3-4 օր տևողությամբ նպատակահարմար է վերքի մեջ 

թողնել ռեզինե դրենաժ: Վերքի լավացման շրջանում անհրաժեշտ է նշանակել 

դեղորայքային բուժում, որն ընկճում է թքաարտադրությունը (0,1%-անոց 

ատրոպինի սուլֆատի լուծույթ, բելլադոնայի թուրմ): Թքագեղձի թքարտադ-

րությունը ժամանակավոր ընկճելու համար արդյունավետ է ռենտգե-

նաբուժումը:  
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 Վերքի եզրերը մոտեցնելու համար ցուցված են պլաստիկ կարերը: 

Հնարավոր է վերքը պլաստիկ կարել ավելի ուշ՝ գրանուլյացիայի փուլում: Ընդ 

որում, թքախուղակի առաջացումը կանխելու նպատակով նպատակահարմար է 

ձևավորել վերքային երկար խողովակ (դա կարելի է կատարել հանդիպակաց 

եռանկյուն լաթերով) կամ ստեղծել թքի ելք դեպի բերանի խոռոչ:  

 Թքագեղձերի հրազենային վերքերի առաջնային վիրաբուժական 

մշակման ժամանակ հարականջային շրջանի և դիմային նյարդի ճյուղերը 

վնասելուց խուսափելու նպատակով կատարվում է միայն հյուսվածքների 

խնայողական հատում: Հարականջային ծորանը վնասելու դեպքում անհրա-

ժեշտ է մանրամասն կարել նրա ծայրերը: Ընդ որում, կարերը պետք է դրվեն 

այնպես, որ չվնասեն ծորանի լուսանցքը: Հարականջային գեղձի ծորանը 

կարելիս նպատակահարմար է նրա ծայրամասային (պերիֆերիկ) և կենտ-

րոնական հատվածներում տեղակայել պոլիէթիլենային կաթետր, որը թողնում 

են 12 օր վիրահատությունից հետո:  
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8.6.ԴԾՇ-ի ԱԿՏԻՆՈՄԻԿՈԶ 
Ակտինոմիկոզը քրոնիկական սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդություն է, 

որի հարուցիչներն են շողասնկերը՝ Actinomyces Israeli, և զարգանում է 

աուտոինֆեկցիայի և սենսիբիլիզացիայի զուգակցմամբ: Տարբերում են շո-

ղասնկի երկու տեսակ՝ աերոբ և անաերոբ: Պաթոգեն է անաերոբ տեսակը: Վերը 

նշված շողասունկը սապրոֆիտ է և հայտնաբերվում է առողջ մարդկանց զգալի 

մասի դեպքում, կարիեսային ատամներում, լնդագրպանիկներում, լեզվի և 

նշիկների վրա:  

Մուտքի դռները: Օրգանիզմն ախտահարվում է մաշկի և լորձաթաղանթի 

ամբողջականությունը խախտելու հետևանքով, վնասված պերիօդոնտի և 

լորձաթաղանթի միջոցով, իմաստության ատամների դժվարացած ծկթման 

դեպքում, թքագեղձերի ծորանների միջոցով: Հիմնականում մուտքի դռները 

բաժանվում են 3 խմբի՝ կոնտակտային (per continuitatum), լիմֆոգեն, հեմա-

տոգեն: Հարուցիչի մեկ անգամ ներմուծումը օրգանիզմ բավարար չէ ինֆեկցիա 

զարգանալու համար: Վարակը զարգանում է օրգանիզմ հարուցիչի բազմակի 

ներմուծումով` օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի առաջացմամբ: 

Ախտորշումը հիմնված է մանրէաբանական, ցիտոլոգիական հետազո-

տությունների, բիոպսիայի, մաշկա-ալերգիկ և սերոլոգիական ռեակցիաների 

վրա: 

Սպեցիֆիկ գրանուլեմաների տեղակայությամբ կապ պայմանավորված 

տարբերակում են ակտինոմիկոզի հետևյալ կլինիկական տեսակները` 

1. մաշկային, 

2. ենթամաշկային, 

3. ենթալորձաթաղանթային, 
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4. լորձաթաղանթային,

5. օդոնտոգեն ակտինոմիկոտիկ գրանուլեմա,

6. ենթամաշկա-միջմկանային,

7. լիմֆատիկ հանգույցների ակտինոմիկոզ,

8. ծնոտի վերնոսկրի ակտինոմիկոզ,

9. ծնոտների ակտինոմիկոզ,

10. բերանի խոռոչի օրգանների ակտինոմիկոզ (լեզվի, նշիկների,

թքագեղձերի, վերծնոտային խոռոչի): 

Ամենատարածված տեսակը ենթամաշկա-միջմկանայինն է: 

Գանգատները: Հիվանդները գանգատվում են ամուր, պինդ ինֆիլտրատի 

առկայությունից, այն պատող մաշկը կապտավուն է, առկա է խուղակ, որից 

նկատվում է էքսուդատի արտադրություն: 

ԴԾՇ-ի ակտինոմիկոզի ընդհանուր կլինիկական նշանները. 

1. Առկա է քրոնիկական երկարատև ընթացք՝ պարբերաբար սրացումներով:

2. Ընդհանուր վիճակը բավարար է, և ինտոքսիկացիայի երևույթները բացա-

կայում են (տենդ, փոփոխություններ արյան կազմում, ախորժակի անկում):

3. Տեղային բորբոքային երևույթները թույլ են արտահայտված:

4. Առկա է ցավային ախտանիշի բացակայություն:

5. Ակտինոմիկոտիկ ինֆիլտրատը պատող մաշկը ցիանոտիկ կարմիր է,

միաձուլված ստորադիր հյուսվածքների հետ «ճմրթած ծածկոցի»  ախտանիշ:

6. Ակտինոմիտիկ ինֆիլտրատը բնորոշվում է «ծառի» ամրությամբ, շոշափելիս

ցավը բացակայում է, սահմանները ոչ հստակ են, ինֆիլտրատում նկատվում

են փափկեցումներ, որոնք վերածվում են խուղակների: Ինֆիլտրատի

սահմանները կարող են տարածվել դեպի վերև: Աբսցեսի բացահատումից

հետո ինֆիլտրատի չափերը փոքրանում են, բայց լիովին վերանում են:

7. Ակտինոմիկոզի դեպքում նկատվում են բազմաթիվ խուղակներ, որոնք

հասունացումից և բացահատումից (ինքնաբերաբար կամ վիրաբուժական)

հետո արագ փակվում են 1-3 շաբաթվա ընթացքում: Խուղակներից նկատվում

է արյունաթարախային արտադրություն առանց հոտի: Արտադրության հետ

մեկտեղ նկատվում է ակտինոմիկոտիկ դրուզներ՝ շողասնկերի կուլտու-

րաներ, որոնք դեղնավուն են: Խուղակներից արտափքվում են նաև պինդ

գրանուլյացիաներ, իսկ խուղակները փակվելուց հետո առաջանում են

ներհրված սպիներ:

8. Ծամիչ մկանների հարակից շրջանների ախտահարման դեպքում նկատվում

է մկանների փոխանցվող տրիզմ:
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Երկրորդային ինֆեկցիա ավելանալու դեպքում նկատվում են ոչ սպեցի-

ֆիկ բորբոքային պրոցեսներին բնորոշ բոլոր կլինիկական նշանները: Մակերե-

սային տեղակայված օջախների դեպքում (մաշկ, ենթամաշկային բջջանք, ավշա-

հանգույցներ, լորձաթաղանթ) ձևավորվում 

են տարածուն թեփուկավոր բազմաթիվ 

հանգույցներ (սպեցիֆիկ ակտինոմիկոտիկ 

գրանուլեմա), որոնք ունակ են ենթարկ-

վելու նեկրոտիկ շուտ անջատման, խոցոտ-

ման և սպիացման: Հանգույցները կարող 

են միաձուլվել՝ առաջացնելով բրգաձև 

հանգույցներ, որոնց կենտրոնն աստի-

ճանաբար փափկում է, և ձևավորվում է 

խուղակ: Այդ հանգույցների շրջանում մաշկը կարմրակապտավուն է: 

Խուղակները որոշ ժամանակ անց կարող են փակվել, այնուհետև նորից բացվել: 

Ակտինոմիկոտիկ օջախի խոր տեղակայման դեպքում արտաքին նշանները 

թույլ են արտահայտված, բայց և այդ դեպքում նկատվում է ֆունկցիայի 

խանգարում: Օրինակ` ծամիչ մկանների ախտահարման դեպքում նկատվում է 

ծնոտների կոնտրակտուրա: 

Ախտորոշումը կատարվում է կլինիկական, մանրադիտակային, սերոլո-

գիական հետազոտությունների հիման վրա (ենթամաշկային ալերգիկ փորձն է, 

որը պակաս ինֆորմատիվ է, քան կոմպլեմենտի կապման սերոլոգիական 

ռեակցիան` Բորդե-Ժանգույի ռեակցիան և շողասնկի հայտնաբերումը 

խուղակների արտադրությունից): 

Բուժման սկզբունքները` 

1. վիրաբուժական միջամտություն, 

2. սպեցիֆիկ իմունիտետի խթանում, 

3. օրգանիզմի ընդհանուր ռեակտիվականության բարձրացում, 

4. հակաբորբոքային, դեսենսիբիլիզացնող, ախտանիշային բուժում, 

ուղեկցող ընդհանուր հիվանդությունների բուժում, 

5. բուժման ֆիզիկական մեթոդներ: 
  

Ընդհանուր բուժման սխեման 

1. Սպեցիֆիկ բուժում է ակտինոլիզոթերապիան` ԱՊՎ-ակտինոլիզատային 

պոլիվալենտ վակցինան: ԱՊՎ-ն ներմուծվում է նախաբազկի շրջանում՝ 

մաշկային հաստության մեջ, բարձրացող դեղաչափերով. առաջին ներ-

մուծման ժամանակ` 0,1մլ, ամեն ներմուծումից ավելացվում է 0,1մլ՝ 

դեղաչափը հասցնելով մինչև 1մլ: ԱՊՎ-ն ներմուծվում է շաբաթական 2 

անգամ 3-4 օր ընդմիջմամբ: Բուժման կուրսը 20-25 ներարկում է, մեկ ամիս 

հետո կուրսը կրկնում են: 

2. Անցկացվում է կանխարգելիչ հակամանրէային բուժում: 

Նկ. 8.21. Ակտինոմիկոզ: 
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3. Կիրառվում են իմունաստիմուլացնող և իմունոմադուլացնող պրեպա-

րատներ:

4. Կիրառվում են յոդի պրեպարատներ

5. Անցկացվում է աուտոհեմոթերապիա:

Տեղային բուժման սխեման 

1. Վիրաբուժական միջամտություն: Ակտինոմիկոզի վիրաբուժական բուժման

էությունը այն է, որ առաջին հերթին անհրաժեշտ է հեռացնել պատճառային 

ատամը և մշակել ակտինոմիկոտիկ օջախները: Մեծ նշանակություն ունի 

վերքի խնամքը վիրահատությունից հետո: Ցուցված է վերքի երկարատև 

դրենավորումը, գրանուլյացիաների հեռացումը, ախտահարված տեղամասե-

րի մշակումը 5%-անոց յոդի պրեպարատով և յոդոֆորմի փոշու ներմուծումը 

դեպի վերք: 

2. Անպայման պետք է հեռացնել պատճառային ատամները

3. Վերքերի պետք է մշակել տարբեր տեսակի հականեխիչ լուծույթներով:

4. Գեներալիզացված ակտինոմիկոզների դեպքում կատարվում է նաև

ռենտգենաբուժում:

8.7.ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ 
Դիմածնոտային շրջանի տուբերկուլյոզը սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվան-

դություն է, որի հարուցիչներն են միկոբակտերիաները (տուբերկուլյոզային 

ցուպիկներ կամ Կոխի բակտերիաները):  

Դիմածնոտային շրջանի աշվահանգույցների տուբերկուլյոզը կարող է 

լինել նրանց առաջնային ախտահարման կամ երկրորդային` թոքային կամ որևէ 

օրգանի տուբերկուլյոզի հետևանք: Առավել հաճախադեպ է ԴԾՇ երկրորդային 

տուբերկուլյոզային ախտահարումը: 

       Գանգատները 

Հիվանդները գանգատվում են ընդհանուր թուլությունից, մարմնի ընդ-

հանուր ջերմաստիճանը սուբֆեբրիլ է, հարակից ավշահանգույցները մեծացած 

են, հարակից մաշկային ծածկույթները կարող են ախտահարված լինել: Անամ-

նեզում հիվանդը նշում է հաճախակի բրոնխիտներ, թոքաբորբեր:  

Ընդհանուր կլինիկական նշանները  

Հիվանդը սովորաբար հյուծված է, սփրթնած, շուտ հոգնում է, նկատվում է 

ջերմաստիճանի հաճախակի բարձրացում: Շնչառական օրգաններում տուբեր-

կուլյոզային պրոցեսի առաջնային տեղակայման դեպքում զարգանում է 

առաջնային կոպմլեքսը: Պրոցեսում կարող են ներգրավվել նաև շրջակա 

ավշահանգույցները, մաշկը, ոսկրերը և հոդերը: 

Տեղային կլինիկական նշանները 

Մաշկի ախտահարումը կարող է լինել գորտնուկավոր և խոցային: Գորտ-

նուկավորի դեպքում նկատվում է բրգաձև պինդ գոյացություն, որը շրջափակ-
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ված է լինում կապտակարմրավուն ինֆիլտրատով: Խոցայինի դեպքում զար-

գանում են վառ կարմիր միլիար բրգաձև գոյացություններ, որոնք շատ արագ 

փափկում են: Խոցերն աստիճանաբար մեծանում են չափսերով: Նրանց եզրերը 

ոչ հստակ են, բարձր են հարակից հյուսվածքներից, շրջափակված են լինում 

բորբոքային սփրթնած կարմիր ինֆիլտրատով: Խոցի հատակը հատիկավոր է, 

գորշ: Կարող են լինել դեղնավուն կամ գորշադեղնավուն հատիկներ: Խոցերը 

սաստիկ ցավոտ են: Հիվանդության ընթացքը դանդաղացած է, լավացումը 

ընթանում է շատ դանդաղ: 

ԴԾՇ-ում հաճախ ախտահարվում են մակերեսային (ենթաստործնոտա-

յին, ենթակզակային) և պարանոցային ավշահանգույցները: Այս ավշահան-

գույցների տուբերկուլյոզն արտահայտվում է երկու ձևով` պրոդուկտիվ 

պրոցեսների գեռակշռությամբ և էքսուդատիվ-նեկրոտիկ տեսակով: Առաջին 

դեպքում ավշահանգույցներում հայտնաբերվում են սպեցիֆիկ գրանուլեմաներ: 

Ավշահանգույցները մեծացած են, անցավ, շարժուն են, կպած չեն մաշկին և 

միմյանց: Երկրորդ դեպքում ավշահանգույցները մեծացած են, ցավոտ, կպած են 

մաշկին և միմյանց: Ավշահանգույցները, ենթարկվելով նեկրոզի, մաշկի վրա 

ձևավորում են խուղակ, որից նկատվում է գորշասպիտակավուն էքսուդատի և 

նեկրոտիկ զանգվածների արտադրություն: Փափուկ հյուսվածքների կոնտրաստ 

ռենտգեն պատկերում նկատվում են կոնտրաստ շրջանակներ՝ ավշահանգույցի 

պրոյեկցիայով: Դեմքի ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման դեպքում նկատ-

վում է հարակից ավշահանգույցների մեծացում, նրանք լինում են ամուր և 

միացած միմյանց` ձևավորելով պարկեր (կոնգլոմերատներ): Ժամանակի 

ընթացքում պարկերը փափկում են՝ ձևավորելով «սառը» աբսցեսներ՝ առանց 

բորբոքային երևույթների, խուղակներ, որոնցից արտադրվում է սպիտա-

կագորշավուն հեղուկ թարախային էքսուդատ: Դեմքի ոսկրային հատվածի 

տուբերկուլյոզային ախտահարման դեպքում ռենտգեն պատկերում նկատվում է 

ոսկրային հյուսվածքի մոզաիկություն, հաստացում, վերնոսկրային (պերիօս-

տալ) շերտավորումներ, ոսկրային կավերնաներ, սեկվեստրներ: Հիմնականում 

ախտորոշումը դրվում է տուբերկուլինախտորոշման հիման վրա: Տուբերկուլինի 

լուծույթը ներմուծվում է տարբեր մեթոդներով` Մանտուի, Պիրկեի, Կոխի 

փորձեր: Ախտորոշումը կատարվում է նաև մանրադիտակային հետազոտութ-

յան հիման վրա, երբ քսուքի հետ հայտնաբերում են տուբերկուլյոզի 

միկոբակտերիաներ: 

Բուժման սկզբունքները  

Բուժումն անհրաժեշտ է կատարել տուբերկուլյոզային դիսպանսերի 

պայմաններում: 

Նշանակվում են նաև բարձր կալորիականությամբ սննդակարգ և 

կլիմատոթերապիա (անհրաժեշտ են չոր կլիմատիկ պայմաններ):  
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Ընդհանուր բուժման սխեման 

1. հակատուբերկուլյոզային սպեցիֆիկ բուժում,

2. դեզինտոքսիկացիոն բուժում,

3. հակահիստամինային դեղամիջոցներ,

4. իմունախթանիչ և իմունամոդուլյատոր դեղամիջոցներ,

5. վիտամիններ:

Տեղային բուժման սխեման 

1. Խոցերի եզրերը թարմացնում են, որպեսզի վերքը լավանա երկրոր-

դային ձգումով, յոդոֆորմե տամպոնի միջոցով: 

2. Բացահատում են ԴԾՇ-ի «սառը» աբսցեսները և ֆլեգմոնաները:

3. Անցկացվում է բերանի խոռոչի սանացիա:

4. Վերքերը մշակում են տարբեր տեսակի հականեխիչ լուծույթներով:

8.8.ԴԾՇ-ի ՍԻՖԻԼԻՍ 
ԴԾՇ-ի սիֆիլիսը սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որի հարուցիչն 

է դժգույն տրեպոնեման:  

Գանգատները: Հիվանդները գանգատվում են բերանի խոռոչում առկա 

անցավ գոյացությունից կամ խոցից: 

Կլինիկական նշանները: Տարբերում են առաջնային, երկրորդային և 

երրորդային սիֆիլիս: 

Առաջնային սիֆիլիսին (ինֆեկցումից 1-3 շաբաթից սկսած) բնորոշ է 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին առաջնային սիֆիլոմայի կամ կարծր շանկրի 

առկայությունը, որը կարող է լինել էրոզիվ կամ խոցային: Սիֆիլոման սովո-

րաբար լինում է միակի և հստակ սահմանազատված, անցավ, ամուր էլաստիկ 

կոնսիստենցիայի, հատակը փայլուն է, կարմիր:  

Սիֆիլոման տեղակայվում է քիմքի, լեզվի, շրթունքի, քթի մեջքի վրա: Ընդ 

որում, հարակից ավշահանգույցները միշտ մեծացած են: 

Սիֆիլիսի երկրորդային շրջանում (ինֆեկցումից 9-10 շաբաթից սկսած) 

մաշկի վրա և բերանի խոռոչի, քթի լորձաթաղանթին նկատվում է ռոզեոլային, 

պապուլյոզ, վեզիկուլյոզ և պուստուլյոզ ցան: Սիֆիլիսի այս փուլով է պայմանա-

վորված ոսկրային համակարգի և վերնոսկրի ախտահարումը: 

Նկ. 8. 22. Կարծր շանկրի տեղակայումը լեզվի վրա, շրթունքի վրա: 
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 Երրորդ շրջանը (ինֆեկցումից 1-3 տարի հետո) բնորոշվում է 

գումմաների (պրոլիֆերատիվ-նեկրոտիկ օրգանական բորբոքում) առաջա-

ցումով: Նրանց անջատումից հետո ձևավորվում են անցավ խոցեր՝ գորշագույն 

հատակով: Այս փուլում զարգանում են 

ծնոտների սպեցիֆիկ պերիօստիտներ, 

օստեոմիելիտներ, առաջանում են 

սեկվեստրներ: Ռենտգեն պատկերում 

նկատվում է ոսկրային հյուսվածքի 

քայքայում:  

Ախտորոշելու նպատակով կատա-

րում են Վասերմանի ռեակցիան. Կատար-

վում է խոցերից, էրոզիաներից, պապուլա-

ներից և պունկտատներից վերցված 

արտադրության բակտերիաբանական 

հետազոտություն: 

Բուժման սկզբունքները 

1. Բուժումը կատարվում է մաշկա-

վեներաբանական դիսպանսերում: 

2. Երկրորդային ինֆեկցիաի ավելա-

նալու դեպքում բացահատում են 

աբսցեսները և ֆլեգմոնաները:  

3. Անցկացվում է դեղորայքային

բուժում:  
 

       Ընդհանուր բուժման սխեման 

1. հակամանրէային բուժում,

2. օքսիգենաթերապիա,

իմունախթանիչ և իմունամոդուլյատոր դեղամիջոցներ, 

3. վիտամինային դեղամիջոցներ:

Տեղային բուժման սխեման 

1. թրջոցներ սիֆիլոմաների և լիմֆոիդ ինֆիլտրատների վրա,

2. վերքերի հականեխիչ մշակում աբսցեսները և ֆլեգմոնաները բացահատելուց

հետո:

8.9.Բերանըմպանային դիֆթերիա 

Դիֆթերիան սուր ռեսպիրատոր ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որի հարու-

ցիչն է դիֆթերիայի ցուպիկի տոկսիկոգեն տեսակը` Լեֆլերի ցուպիկը, որը 

ֆակուլտատիվ անաերոբներից է: Հիվանդությունը փոխանցվում է օդակա-

թիլային ճանապարհով, մուտքի դռներ են բերանի և բերանըմպանի լորձա-

թաղանթը:  

Նկ. 8. 24. Սիֆիլիսի երրորդային 

շրջանում քիմքի վրա նկատվում է 

գումմոզ ախտահարում: 

Նկ. 8. 23. Սիֆիլիսի երկրորդային 

շրջանում բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթին նկատվում է 

պապուլյոզ ցան: 
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Տարբերակիչ նկատառումներով մեծ դժվարություն է ստեղծվում դիֆթե-

րիայի կատարալ տեսակի դեպքում: Ի տարբերություն կատարալ ստրեպտո-

կոկային անգինայի՝ նշիկների մեծացումը և ջերմաստիճանի բարձրացումը 

աննշան են, ցավը կոկորդում կլման ակտի ժամանակ թույլ է արտահայտված 

կամ ընդհանրապես չկա: Կոկորդամուտքի և նշիկների լորձաթաղանթի 

հիպերեմիան դիֆթերիայի դեպքում չափավոր է, իսկ 2-3-րդ օրվանից սկսած՝ 

նկատվում են նշիկների աննշան այտուց և ցիանոզ: Կատարալ տեսակը հաճախ 

պրոգրեսիվում է, առաջանում է ֆիբրինային փառ:  

Ստրեպտոկոկային անգինային բնորոշ են ինտոքսիկացիայի երևույթ-

ները: Հիպերեմիկ վառ նշիկները մեծացած են ոչ թե այտուցի, այլ ինֆիլտ-

րացիայի պատճառով: Անգինայով հիվանդների արտաքին տեսքին բնորոշ են 

հետևյալ հատկանիշները. դեմքը վառ վարդագույն է, աչքերը փայլում են, 

շրթունքները ալ կարմիր են և չոր: 

Դիֆթերիայի ախտորոշման մեջ կարևոր նշանակություն ունի այն, որ 

տոնզիլիտով հիվանդի դեպքում նկատվում է դիֆթերիայի տոկսիկոգեն կորի-

նոբակտերիայի արտադրություն: 

Կղզյակային տեսակը հիշեցնում է ֆոլիկուլյար անգինան: Անգինայից 

տարբերվում է նրանով, որ ինտոքսիկացիան չափավոր է, ջերմաստիճանը 

բարձանում է, առկա է կոկորդամուտքի հիպերեմիա, և հիվանդն այնպիսի 

զգացողություն ունի, ասես կուլ տալիս ինչ-որ բան խանգարում է: Կղզյակային 

հաստ փառը պատում է այտուցված նշիկները, սահմանափակված է ցիանոտիկ 

օղակով, դժվարությամբ է դուրս գալիս, իսկ փառի տակ գտնվող հյուսվածքներն 

արյունահոսում են: Հիվանդության ընթացքում փառը կարող է ամբողջությամբ 

տարածվել նշիկների և նրա հարակից հյուսվածքների վրա: 

Հատկապես դժվար է դիֆթերիան ախտորոշել պատվաստված անձանց 

շրջանում: Այս դեպքում ինտոքսիկացիայի նշանները բացակայում են կամ 

նվազագույն են, փառը կարող է լինել փուխր, հեշտությամբ հեռացվող: Նաև 

դիֆթերիան ախտորոշելը դժվար է տոնզիլիտի զուգակցմամբ, որի դեպքում 

փառը տեղակայվում է հիպերտրոֆիայի ենթարկված նշիկների փոսիկներում, 

իսկ ջերմաստիճանի բարձրացումը կարող է երկարատև լինել, քան սովորական 

դիֆթերիայի դեպքում: Ընդհանրապես ախտորոշելը հնարավոր է կորինոբակ-

տերիան հայտնաբերելուց հետո: 

Թաղանթային տեսակը զարգանում է մարմնի ջերմաստիճանի չափավոր 

բարձրացման զուգակցմամբ: Նշիկները մասնակի կամ լրիվ պատվում են հարթ 

փայլող գորշասպիտակավուն ֆիբրինոզ փառով, լավ արտահայտված 

սահմաններով: Փառը շպատելով չի հեռացվում, իսկ ունելիով հեռացնելու 

դեպքում նրա տակ առկա հյուսվածքներն արյունահոսում են: Ախտորոշելու, 

ինչպես նաև բուժելու համար կարևոր նշանակություն ունի հակադիֆթերային 
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շիճուկը, թեթև տեսակների դեպքում փառը պակասում է մի քանի օրվա 

ընթացքում: Այս մեթոդը չի գործում բակտերիալ անգինաների դեպքում:  

Կոկորդամուտքի դիֆթերիայի տարածուն և տոքսիկ տեսակները 

բնորոշվում են ըմպանի հետին պատին, փափուկ քիմքին, լեզվակին ֆիբրինոզ 

փառի առկայությամբ, որով էլ տարբերվում են անգինայից:  

Տոքսիկ տեսակը բնորոշվում է պարանոցի բջջանքի այտուցով: Սուբտոք-

սիկի դեպքում այն գրավում է հարծնոտային ավշահանգույցները: Տոքսիկ 

տեսակի առաջին աստիճանի դեպքում այտուցը հասնում է մինչև պարանոցի 

միջին հատված, իսկ երկրորդի դեպքում՝ հասնում է մինչև անրակ, երրորդի 

դեպքում `ավելի ներքև:  

Ծանր դիֆթերային բնորոշ են սուր սկիզբը, բարձր ջերմությունը, արտա-

հայտված ինտոքսիկացիան, փառի տարածվածությունը, պարանոցի ենթա-

մաշկային բջջանքի և լորձաթաղանթի այտուցը, ինչպես նաև մեծացած են 

հարծնոտային ավշահանգույցները:  
 

8.10.ՆՈՄԱ  
Նոման ինֆեկցիոն հիվանդություն է. այն արագ տարածվող դեմքի 

հյուսվածքների, ծնոտների և բերանի խոռոչի գանգրենան է: 

Ներկայումս նոմայի դասական տեսակը շատ հազվադեպ է: Բերանի 

խոռոչում նեկրոտիկ պրոցեսները հաճախ դրսևորվում են որպես ստոմատիտի, 

բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմայի, խոր միկոզի բարդություն: 

Պատճառագիտությունը և ախտածագումը: Նոմայի պատճառագիտութ-

յունը մինչ օրս անհայտ է: Զարգացող նեկրոտիկ օջախներում հայտնաբերվում 

են անաերոբ մանրէներ` ֆուզոսպիրիլյար տեսակի, ինչպես նաև բերանի 

խոռոչի անաերոբ միկրոֆլորայի տարբեր տեսակներ: Նոմայի ախտածագման 

մեջ կարևոր նշանակություն ունի օրգանիզմի հակաինֆեկցիոն պաշպա-

նությունը: Մեծահասակների շրջանում նեկրոտիկ պրոցեսները հանդիպում են 

50 տարեկանից հետո սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների, 

իմունային համակարգի խոր խանգարումների, ինչպես նաև ՁԻԱՀ-ի զուգակց-

մամբ: Նեկրոտիկ պրոցեսների զարգացմանը նպաստում են նաև բերանի 

խոռոչի վատ հիգիենան, գանգրենոզ ատամների առկայությունը, որոնք 

վնասում են բերանի լորձաթաղանթը: 

Ախտաբանական անատոմիան: Նոմայի և այլ նեկրոտիկ պրոցեսների 

դեպքում շրթունքների, թշերի, բերանի լորձաթաղանթը մորֆոլոգիապես 

ենթարկվում էխոնավ նեկրոզի: Նեկրոզի օջախները լայնածավալ են, արագ 

տարածվում են ինչպես հյուսվածքների երկարությամբ, այնպես էլ խորությամբ: 

Նեկրոզի հատվածները չունեն հստակ սահմաններ: Մանրէաբանորեն այդ 

հատվածներում արյունատար և ավշային անոթները խցանված են: Պրոցեսը 

պրոգրեսիվող է և ախտահարում է նոր հատվածներ: Բարենպաստ ընթացքի և 

ժամանակին բուժվելու դեպքում նեկրոզված մասերը անջատվում են, որոնց 
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տեղում առաջանում են մեծ դեֆեկտներ: Վերջիններս փոխարինվում են ամուր, 

կոպիտ սպիներով` առաջացնելով դեմքի այլանդակում, ծամիչ և միմիկայի 

մկանների կոնտրակտուրա: 

Կլինիկական նշանները: Հիվանդությունը սկսվելիս մարմնի ջերմաստի-

ճանը սուբֆեբրիլ է: Այնուհետև մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 

38-400C, նկատվում են տարբեր աստիճանի ինտոքսիկացիայի երևույթներ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին, դեմքի մաշկին, շրթունքների հատվածում 

առաջանում է բորբոքային օջախ: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին այն ունի 

փուչիկի կամ հեմոռագիկ հետքի տեսք` պատված մուգ կապտավուն լորձա-

թաղանթով: Երբեմն պրոցեսը սկսվում է թարախանեկրոտիկ գինգիվիտով: 

Նոմայի առաջնային ախտահարման օջախից պրոցեսը տարածվում է հարակից 

հյուսվածքներ: Առաջանում է լայնածավալ, պինդ, ցավոտ ինֆիլտրացիայի 

ենթարկված հյուսվածքների հատված, առանց հիպերեմիայի` շրջապատված 

հարակից հյուսվածքների կոլատերալ այտուցով:  

Նրա կենտրոնում մաշկը պերֆորացիայի է ենթարկվում, և առաջանում է 

դեֆեկտ: Հաճախ պրոցեսը սկսվում է 

բերանի անկյան շրջանից: Բերանի 

խոռոչում պրոցեսը սկիզբ է առնում 

ատամներից և լնդերից: Այնուհետև 

անցնում է դեպի բերանի հատակ և լեզու, 

վերին և ստորին ծնոտ: Դեմքի մաշկին 

պրոցեսը անցում է կատարում բերանի 

շրջանից դեպի կզակային, թշային,

ստորակնակապճային շրջաններ, այնու-

հետև ենթաստործնոտային և ենթակզակային եռանկյուններ: Նեկրոզված 

հյուսվածքները քայքայվում են, նրանցից գալիս է թարախային տհաճ հոտ, և 

խորքից արտադրվում է պղտոր հեղուկ: Պալպատոր ախտահարված 

հյուսվածքները կտրուկ ցավոտ են: 

Դեմքի նոման կարող է բարդանալ թոքաբորբով, իսկ նեկրոտիկ զանգ-

վածների ասպիրացիայի դեպքում կարող է զարգանալ թոքերի գանգրենա: 

Նոմայի պրոգրեսիվող տեսակի դեպքում կարող է նկատվել սեպսիս: 

Բուժումը: Բուժումը պետք է ուղղված լինի օրգանիզմի պաշպանական 

ռեակցիայի ուժեղացմանը, օրգանների և համակարգերի դեզինտոքսի-կա-

ցիային և ֆունկցիայի վերականգնմանը: Ներերակային ներարկում են հակա-

բիոտիկներ, դեսենսիբիլիզացնող, դեզինտոքսիկացիոն, սիրտ-անոթային, 

ընդհանուր ամրացնող դեղամիջոցներ:  

Տեղային ցուցված են ողողումներ, խոցերի և նեկրոզի հատվածների 

մշակում, ախտահարված հյուսվածքների շրջանում ներարկում են 3,6-5,4մլ 

անէսթետիկի և նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթ 25մլ-ից մինչև 100մլ 

Նկ. 8. 25. Դեմքի նոմա:
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հակաբիոտիկի հետ միասին, ֆերմենտներ, դրվում են վիրակապեր հակա-

բիոտիկով, ֆուրանային հականեխիչ միջոցներով, քլորհեքսիդինով: 

Ելքը: Նոմայի, ինչպես նաև այլ թարախանեկրոտիկ հիվանդությունների 

պրգրեսիվ ընթացքի դեպքում հիվանդի վիճակը ծանր է, ելքը` անբարենպաստ: 

ԴԾՇ թարախանեկրոտիկ հիվանդությունների լոկալ տեսակի դեպքում 

ելքը բարենպաստ է, սակայն առաջանում են մեծ դեֆեկտներ:  
 

8.11.Սիբիրյան խոց 

Սիբիրյան խոցը հազվադեպ սուր ինֆեկցիոն հիվանդություն է, պատ-

կանում է բակտերիալ զոոնոզների խմբին:  

Պատճառագիտությունը: Սիբիրյան խոցի հարուցիչն է գրամդրական 

սպորագոյացնող սիբիրախոցային ցուպիկը, որն առանձնանում է իր կա-

յունությամբ: 

Ախտածագումը: Սիբիրյան խոցի հարուցիչը հիվանդ կենդանիների 

կաշվից, մորթուց, մսից ներթափանցում է դեմքի մաշկի, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի միջոցով: Սիբիրախոցային ցուպիկի կրողները կարող են լինել 

մեղուները և տարբեր տեսակի միջատներ: Հիվանդությունը հաճախ նկատվում 

է ամռանը և աշնանը: Սիբիրյան խոցի դեպքում ինկուբացիոն շրջանը տևում է 

14 օր: Օրգանիզմ ներթափանցելով՝ սիբիրյան խոցի հարուցիչն արտադրում է 

էկզոտոքսին` կազմված էդեմատոզ (բորբոքային), պրոտեկտիվ (պաշտպա-

նային) և լետալ գործոններից: Այս երեք գործոնների ակտիվությամբ է 

պայմանավորված հիվանդության ընթացքը և կլինիկական նշանները:  

Կլինիկական նշանները: ԴԾՇ-ում սովորաբար նկատվում է սիբիրյան 

խոցի տեղային մաշկային տեսակը: Հիվանդությունը կարող է զարգանալ 

դանդաղ և հանգիստ, առանց ընդհանուր արտահայտված նշանների: Սակայն 

կարող է ընթանալ մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի բարձրացումով մինչև 

380C: Սկզբնական շրջանում դեմքի մաշկին գոյանում է հանգույց, որը 

բնորոշվում է քորով: Հանգույցի կենտրոնում տեղակայվում է հեմոռագիկ 

պուստուլա, իսկ շրջակայքում նկատվում է զգալի ինֆիլտրատ և հարակից 

հյուսվածքների այտուց: Պուստուլան ինքնաբերաբար բացահատվում է, և 

ինֆիլտրատի մակերեսին ձևավորվում է սև, կարծր կեղև՝ որպես թեփ: Թեփի 

շրջակայքում տեղակայվում է ինֆիլտրատը` պատված բազմաթիվ փուչիկ-

ներով, որոնցից արտադրվում է սերոզ հեղուկ: Առաջանում է խոցային մակերես 

սև հատակով, իսկ եզրերը ուռած են լինում: Պերիֆերիկ խոցերի վրայի 

փուչիկները նույնպես բացահատվում են, և 5-6 օր հետո զարգանում է կարբուն-

կուլ: Ենթածնոտային, ենթակզակային և մյուս պարանոցային ավշահանգույց-

ները մեծացած են և կոշտացած: Սիբիրախցային ֆուրունկուլը և կարբունկուլը 

կարող է բարդանալ ինֆեկցիայի տարածման հետևանքով: Դա հանգեցնում է 

ընդհանուր վիճակի վատթարացմանը, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է 

մինչև 400C, ինտոքսիկացիայի երևույթները արտահայտված են: 
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Սիբիրախոցային օջախը կարող է ձևավորվել բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթի վրա: Այստեղ նույնպես ինֆիլտրատի մակերեսին զարգանում է պուս-

տուլա: Զգալիորեն արտահայտված է կոկորդամուտքի և ըմպանի այտուց-

վածությունը, որի հետևանքով կլման ժամանակ առաջանում է սաստիկ ցավ: 

Ախտորոշումը: Սիբիրյան խոցը ախտորոշվում է կլինիկական պատկերով 

և հատկապես օջախներից թարախային արտադրությամբ, արտադ-րուկում 

բացիլների, նեկրոզի օջախների, խոցերի բացակայությամբ: Ախտորոշելու 

նպատակով կատարում են մաշկային ալերգիկ փորձ անտրակսինով: Կարևոր է 

նաև այն, որ հիվանդի անամնեզում առկա է շփումը կենդանիների հետ: 

Բուժումը: Դեմքի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի սիբիրախոցային 

ֆուրունկուլի կամ կարբունկուլի բուժումը պահպանողական է. նշանակվում են 

հանգիստ, քսուքներով վիրակապեր: Անցկացվում է ընդհանուր դեզինտոքսի-

կացիոն, դեսենսիբիլիզացնող, ընդհանուր ամրապնդող բուժում, նշանակվում 

են հակաբիոտիկներ և սուլֆանիլամիդներ: Ծանր ընթացքի դեպքում բուժումը 

պետք է լինի ավելի ինտենսիվ: Պենիցիլինի միանվագ դեղաչափն ավելացվում է 

1 500 000-2 000 000ՄՎ 6-8 անգամ օրվա ընթացքում՝ համակցելով ստրեպ-տոմի-

ցինի հետ: Հակաբիոտիկները փոխելու դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագոր-

ծել տետրացիկլինային շարքի դեղամիջոցներ, լևոմիցիտին, ցեֆալոսպորիններ, 

մակրոլիդներ:  

Ելքը: Մաշկային տեսակի դեպքում սիբիրյան խոցը բարենպաստ ելք ունի, 

իսկ գեներալիզացված դեպքերում՝ անբարենպաստ: 

          8.12.ՁԻԱՀ (ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշ) 
ՁԻԱՀ-ի հարուցիչը ՄԻԱՎ վիրուսն է (մարդու իմունային անբավարարու-

թյան վիրուս), որը պատկանում է ռետրովիրուսների ընտանիքին, լենտիվի-

րուսների (lentiviridae) ենթաընտանիքին: Այս վարակի դեպքում գաղտնի 

շրջանի տևողությունը տատանվում է 6-8 ամսից մինչև մի քանի տարի: Վարակի 

աղբյուր են վարակակիրները և հիվանդները: ՄԻԱՎ-ը հայտաբերվում է արյան, 

սերմի, հեշտոցային արտադրուկի, թքի, կրծքի կաթի և քրտինքի մեջ:  

Վարակի հնարավոր փոխացման ուղիներն են ` 
1. սեռական,

2. պարէնտերալ (հետտրանսֆուզիոն, ասեղային, փոխպատվաստային),

3. երեխային կրծքով կերակրելը:

Ռիսկի խմբերն են ` 
1. թմրամոլները,

2. համասեռամոլները,

3. մարմնավաճառները,

4. արյան դոնորները և ռեցիպիենտները,

5. բժշկական անձնակազմը:
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Գանգատները: Հիվանդները գանգատվում են թուլությունից, հաճախակի 

զուգորդող այլ վարակային հիվանդություններից, ենթատենդային ջերմու-

թյունից և լուծից:  

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդության սկզբում կլինիկական պատկերը 

շատ աղավաղված է, հիշեցնում է քրոնիկական հոգնածության համախտանիշ 

(ՔՀՀ), նկատվում է ընդհանուր թուլություն, որն աստիճանաբար արտահայտ-

ված է դառնում հիվանդության զարգացմանը զուգահեռ: Մեծանում են 

շրջանային ավշային հանգույցները:  

ՁԻԱՀ-ի առաջին ներբերանային ախտանշաններից է պարօդոնտի հյուս-

վածքի օջախային ախտահարումը, որը կարող է հանգեցնել օստեոմիելիտի 

զարգացման, երբ էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ առաջանում է տեղային  

արտահայտված ռեակցիա: Ապա առաջանում են բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթի բակտերիալ վնասումներ, սնկային ախտահարումներ (էրիթեմային, 

պսևդոմեմբրանային կամ հիպերպլաստիկ տեսակը) թշերի շրջանում, բերանի 

հատակին, լեզվի քիմքի և լնդերի վրա: Այս ախտահարումներին բնորոշ են 

փափուկ սպիտակադեղնավուն, լորձաթաղանթից հեշտ անջատվող փառ, որի 

տակ բացվում է էրիթեմային լորձաթաղանթ: Առաջանում են նաև տարածուն 

սուր խոցանեկրոտիկ բնույթի գինգիվոստոմատիտներ, որոնք ունեն ձգձգվող 

ընթացք:  

ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում նկատվում է բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի և սեռական օրգանների շրջանում հաճախակի առաջացող և կրկնվող 

հերպետիկ ցանավորում, որը բնորոշվում է ատիպիկ տեղակայումով, երկա-

րատև ընթացքով և ցավոտությամբ: Մազմզուկավոր լեյկոպլակիան նույնպես 

հաճախ է ուղեկցում ՁԻԱՀ-ին, որը մեծ մասամբ արտահայտվում է լեզվի 

կողմնային մակերեսներին սպիտակավուն ծալքերով և արտափքումներով:  

 
ՄԻԱՎ-ի ազդեցությունը T-հելպեր բջիջների վրա առաջացնում է թերի 

իմունային պատասխան և արգելակում է ուռուցքային աճը ճնշող համակարգը: 

Այդ երևույթները կլինիկորեն կարող են արտահայտվել Կապոշիի տարածուն 

սարկոմայով, տարբեր տեղակայման B-բջջային լիմֆոմայով, Բերկետի մանր 

բջջային լիմֆոմայով:  

Նկ. 8. 26,27. ՁԻԱՀ-ի դեպքում պարօդոնտի հյուսվածքի օջախային 

ախտահարում, սնկային ախտահարումներ: 
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Ախտորոշելու համար որոշիչ նշանակություն ունեն իմունային հետազո-

տությունները (արյան մեջ սպեցիֆիկ հակամարմինների հայտնաբերումը): 

Բուժման մարտավարությունը ` 
1. զուգահեռ ընթացող բորբոքային պրոցեսների բուժում,

2. դեղորայքային թերապիա,

3. սիմպտոմատիկ թերապիա,

4. ՄԻԱՎ-ի տարածման կանխարգելումը բուժհիմնարկներում:
 

Տեղային բուժումը` 
Վնասված լորձաթաղանթը մշակվում է հակասնկային դեղամիջոցներով, 

եթե կա սնկային ախտահարում, կամ պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով` խոցանեկ-

րոտիկ ստոմատիտի դեպքում, հակավիրուսային քսուքներով` լորձաթաղանթի 

հերպեսային ախտահարման դեպքում:  

 8.13. Ավշային համակարգի բորբոքային հիվանդություններ 
Տարբերում են գլխի և պարանոցի ավշահանգույցների հետևյալ խմբերը ` 

1. ծոծրակային (nodi limphatici occipitalis),

2. հետականջային (nodi limpatici retroauricularis),

3. ենթաստործնոտային (nodi limpatici submandibularis),

4. ենթակզակային (nodi limpatici submentalis),

5. ստործնոտային (nodi limpatici mandibularis),

6. հարականջային (nodi limpatici parotidei),

7. թշային (nodi limpatici buccalis),

8. լեզվային (nodi limpatici lingualis),

9. պարանոցային մակերեսային (nodi limpatici cervicalis superficialis),

10. պարանոցային խորանիստ (nodi limpatici cervicalis profunda),

11. հետըմպանային (nodi limpatici retropharingei):

Ավշային հանգույցի անատոմիան 

Ավշային հանգույցը (ԱՀ) արտաքինից պատված է շարակցահյուս-

վածքային պատիճով: Նրանից դեպի հանգույցի ներս` պարենքիմ, անցնում են 

բարակ շարակցահյուսվածքային միջնապատեր՝ տրաբեկուլաներ: Ավշահան-

գույցի պարենքիմն առաջանում է ռետիկուլյար հյուսվածքից: Այնտեղ առկա են 

կեղևային նյութ, որը տեղակայվում է պերիֆերիկ մասում, և ուղեղային նյութ, 

որը հանգույցի կենտրոնում է: Կեղևային մասում են լիմֆոիդ ֆոլիկուլները: 

Ուղեղային մասը բաղկացած է լիմֆոցիտներից: Պատիճի տրաբեկուլաների և 

պարենքիմի միջև առկա են նեղ ճեղքեր` սինուսներ (եզրային, դարպասային, 

ինտերմեդիար): Եզրային սինուսի մեջ բացվում են լիմֆան բերող ավշային 

անոթները, իսկ դարպասայինից դուրս են գալիս արտահոսող անոթները: 

Գլխի և պարանոցի ավշային անոթները հավաքվում են աջ և ձախ լծային 

ավշային ցողուններում (trunci jugularis dexter et sinister): Ավշահանգույցները 
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յուրահատուկ կենսաբանական ֆիլտրեր են: Նրանք հավաքում են մանրէներ, 

թույներ և այլ անտիգենային գրգիռներ, որոնք ավշի միջոցով արտահոսում են 

ատամներից, վերնոսկրից, ոսկրերից, փափուկ հյուսվածքներից, որոնք 

ախտահարված են բորբոքային պրոցեսով: ԱՀ-ն, անընդհատ ընդունելով և իր 

մեջ հավաքելով մանրէներ, կորցնում է իր չեզոքացման (մանրէազերծման) 

հնարավորությունները և օգտակար ֆիլտրից վերածվում է, մանրէների 

բազմացման, նրանց թույների կուտակման օջախի: 

Պատճառագիտությունը: Դեմքի և պարանոցի ավշային համակարգի 

բորբոքային հիվանդությունների դեպքում բորբոքային միկրոֆլորան խառը 

տեսակի է, որի մեջ գերազանցում են անաերոբ բակտերիաները: Սովորաբար 

առանձնանում են 2-7 տեսակ մանրէներ, որոնցից 1/3-ը ֆակուլտատիվ 

անաերոբներն են (ստաֆիլոկոկ, ստրեպտոկոկ, բացիլներ և այլն), իսկ 2/3-ը` 

սպոր չառաջացնող անաերոբները (բակտերոիդներ, ֆուզոբակտերիաներ և 

այլն): 

Ավշային համակարգի ինֆեկցման օջախներն են` 

1. օդոնտոգեն օջախները՝ 

 սուր պերիօդոնտիտ կամ քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացում, 

 արմատային կիստայի թարախակալում, 

 ատամների դժվարացած ծկթում (պերիկորոնարիտ), 

 ալվեոլիտ, 

 ծնոտների պերիօստիտ, 

 ծնոտների օդոնտոգեն օստեոմիելիտ, 

 հարծնոտային աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ, 

2. ոչ օդոնտոգեն օջախները՝ 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բորբոքային հիվանդություններ և 

վնասվածքներ, 

 նշիկների բորբոքում, 

 ներքին, միջին և արտաքին ականջի հիվանդություններ,  

 գլխի մաշկային ծածկույթների հիվանդություններ և վնասվածքներ: 
 

Տարբերում են ավշային համակարգի հետևյալ հիվանդությունները` 
 լիմֆանգիիտ՝ ավշանոթների բորբոքում, 

 լիմֆադենիտ՝ ավշահանգույցի բորբոքում, 

 ադենոֆլեգմոնա՝ ավշային համակարգի և այն շրջապատող բջջանքի 

տարածված թարախային բորբոքում: 
 

Լիմֆանգիիտ (ավշանոթաբորբ) 

Ախտաբանական անատոմիան: Սուր լիմֆանգիիտը բնորոշվում է 

ավշային անոթների պատերի ինֆիլտրացիայով, ուժգնանում է նրանց թափան-

ցելիությունը, և ի հայտ է գալիս հարակից բջջանքի էքսուդացիա: Անոթներում 

նկատվում է ֆիբրինի մակարդում, առաջանում է թրոմբ (մակարդուկ) և ստազ 
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(կանգ): Ավշահանգույցներում լիմֆանգիիտի դեպքում նկատվում է սուր շճային 

լիմֆադենիտի պատկեր: Ավշանոթների շուրջ նկատվում է մակրոֆագերի, 

լիմֆոբլաստերի և ռետիկուլյար բջիջների կուտակում: Նշվում է արյունատար 

անոթների լայնացում և գերարյունություն: Հնարավոր է լեյկոցիտար ինֆիլտ-

րացիայի ուժգնացում, լիմֆոիդ-ռետիկուլյար հյուսվածքում նեկրոզի օջախների 

առաջացում, որի հետևանքով առաջանում է ստազ: 
Կլինիկական պատկերը: Լիմֆանգիիտի տեսակներն են` 
 սուր,

 քրոնիկական:

Սուր և քրոնիկական լիմֆանգիիտները բնութագրվում են մակերեսային 

(ցանցավոր կամ ռետիկուլյար լիմֆանգիիտ) և ցողունային (տրունկուլյար) 

ավշանոթների ախտահարումով: 

Սուր ցանցային լիմֆանգիիտ: Այս դեպքում բորբոքվում են փոքր, 

մակերեսային ավշանոթները, և դեմքի վրա ի հայտ են գալիս բծեր: Ավելի 

հաճախ դրանք առաջանում են վերքերի, ֆուրունկուլների, կարբունկուլների 

շուրջ: Առաջանում են հիպերեմիա, այտուց, մակերեսային ինֆիլտրացիա` 

որպես գծեր, որոնք գնում են դեպի ռեգիոնար ավշահանգույցներ: Վերջիններս 

մեծացած են, թույլ ցավոտ, պալպատոր փափուկ են: Պայմանավորված 

պատճառ հանդիսացող հիվանդությամբ՝ կարող են նկատվել ինտոքսիկացիայի 

ախտանշաններ` ջերմության բարձրացում, գլխացավ, ախորժակի անկում և 

այլն:  

Սուր ցողունային լիմֆանգիիտ: Մաշկի վրա ի հայտ են գալիս մեկ-երկու 

կարմիր գծեր, որոնք գնում են ինֆեկցման օջախից դեպի համապատասխան 

ռեգիոնար ավշահանգույց: Անոթի ուղղությամբ շոշափելիս նկատվում է ցավոտ 

ինֆիլտրացիա, որն անցնում է հարակից հյուսվածքներին, ենթամաշկային 

բջջանքին, մաշկին: Ռեգիոնար ավշահանգույցները մեծացած են, ցավոտ, 

երբեմն ի հայտ են գալիս պերիադենիտի երևույթներ: 

Քրոնիկական լիմֆանգիիտ: Սովորաբար հաջորդում է սուր լիմֆան-

գիտին: Հաճախ առաջանում է թուլացած հիվանդների դեպքում, մանավանդ 

ծերունական տարիքում, նաև ոչ ռացիոնալ բուժման հետևանքով: Կլինիկորեն ի 

հայտ է գալիս պինդ անցավ մակերեսային ինֆիլտրատ: Մաշկը միաձուլված է, 

բայց կենտրոնում կարող է փոփոխված չլինել կամ ունենալ կապտաշա-

գանակագույն երանգ: Կլինիկորեն ախտորոշումը հաստատվում է պունկտատի 

բջջաբանական հետազոտումից հետո: 

Լիմֆադենիտ 

Ախտաբանական անատոմիան: Լիմֆադենիտի դեպքում նկատվում է 

ավշահանգույցի բորբոքում: Սուր լիմֆադենիտի սկզբնական շրջանում նկատ-

վում են անոթների լայնացում, ԱՀ-ի հյուսվածքի այտուց և փոքր օջախային 

ինֆիլտրացիա: Սինուսները լայնացած են: Այնտեղ հայտնաբերվում են լեյկո-
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ցիտներ, մակրոֆագեր, լիմֆոցիտներ, շճային, իսկ հետագայում թարախային 

էքսուդատ: Ավշային ֆոլիկուլները մեծացած այտուցի և հիպերպլազիայի 

պատճառով: Արյունատար անոթները լայնացած են և գերարյունային (սուր 

շճային լիմֆադենիտ): Հետագայում լեյկոցիտար ինֆիլտրացիան ուժգնանում է, 

լիմֆոիդ-ռետիկուլյար հյուսվածքում առաջանում են թարախակույտ (սուր 

թարախային լիմֆադենիտ): 

Որոշ դեպքերում թարախային պրոցեսը տարածվում է պատիճի վրա և 

շրջակա հյուսվածք (պերիադենիտ), իսկ հետո՝ շրջապատող բջջանք (ադենո-

ֆլեգմոնա):  

Քրոնիկական լիմֆադենիտի դեպքում ի հայտ են գալիս հիպերպլաստիկ, 

դեսկվամատիվ և պրոդուկտիվ ախտահարումներ: Ավշահանգույցի մեջ կա-

տարվում է ավշային էլեմենտների հիպերպլազիա, որի հետևանքով վերջինս 

մեծանում է, ավշային հյուսվածքը փոխարինվում է շարակցական հյուսվածքով, 

որի օջախների միջև կարող են առաջանալ փոքր աբսցեսներ: Թարա-

խակույտերի մեծացումը հանգեցնում է քրոնիկական լիմֆադենիտի սրացմանը: 
 

Կլինիկական պատկերը 
Սուր շճային լիմֆադենիտ 

Սուր շճային լիմֆադենիտը բնորոշվում է՝ մեկ կամ մի քանի ցավոտ և 

այտուցված ավշահանգույցի ի հայտ գալով: Հիվանդների վիճակը հիմնականում 

բավարար է, միայն որոշ հիվանդների դեպքում նկատվում են մարմնի 

սուբֆեբրիլ ջերմաստիճան և ինքնազգացողության վատացում: Շոշափվում է 

կլորավուն կամ օվալ ցավոտ մեծացած հանգույց, որը միաձուլված չէ մաշկի 

հետ, մաշկի գույնը փոփոխված չէ:  

Լիմֆադենիտի պատճառ հանդիսացող գործոնի վերացնելուց հետո 

ավշահանգույցը փոքրանում է, փափկվում, անցնում է ցավոտությունը: 
 

Սուր թարախային լիմֆադենիտ 

Սուր թարախային լիմֆադենիտը զարգանում է շճային պրոցեսը 

թարախայինի փոխվելուց կամ քրոնիկական 

լիմֆադենիտի սրացումից: Ի հայտ են գալիս 

սուր ցավեր ախտահարված հանգույցում և 

շրջակա հյուսվածքների այտուց: Շոշափվում է 

ցավոտ սահմանափակ կլորավուն ինֆիլտրատ, 

որն աստիճանաբար միաձուլվում է մաշկի հետ: 

Հանգույցի վրայի մաշկը հիպերեմիկ է և 

այտուցված: Եթե բորբոքային պրոցեսը տեղա-

կայված է հետըմպանային և հարականջային 

ավշահանգույցներում, ապա նկատվում է կլման 

ակտի ցավոտություն և բերանը բացելու սահ-

Նկ.8. 28. Սուր շճային 

լիմֆադենիտ: 
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մանափակում: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը վատանում է, մարմնի 

ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 37,5-380C: 

Վառ արտահայտված բորբոքային երևույթները կարող են հանգեցնել 

պերիադենիտի, որի դեպքում ինֆիլտրատը մեծանում է, մաշկն ավելի մեծ 

տարածությամբ է միաձուլվում ինֆիլտրատի 

հետ, իսկ կենտրոնում ի հայտ է գալիս փափ-

կեցման օջախ: 

Քրոնիկական լիմֆադենիտ 

Այն հիմնականում սուր լիմֆադենիտի 

հետևանք է: Երբեմն հանդիպում է նաև առաջ-

նային քրոնիկական լիմֆադենիտ: 

Հիվանդությունը զարգանում է դանդաղ` 

1-2 ամիս և ավելի: Սկզբում ի հայտ է գալիս 

ցավոտ գնդիկ, որն աստիճանաբար մեծանում և

պնդանում է: Շոշափելիս հայտնաբերվում է

կլոր կամ օվալաձև ավշահանգույց՝ հստակ սահմաններով, շարժուն, չմիա-

ձուլված շրջակա հյուսվածքի հետ: Հիվանդների ընդհանուր վիճակը փոքր-ինչ 

տուժում է. ի հայտ է գալիս ընդհանուր թուլություն, մարմնի ջերմաստիճանը 

կարող է բարձրանալ մինչև 37-37,50C, հատկապես երեկոյան:  

Երբեմն ավշահանգույցում կարող է նկատվել գրանուլյացիոն հյուսվածքի 

զգալի աճ, որի հետևանքով լիովին փոխարինվում է ավշային հյուսվածքը, և 

գրանուլյացիոն հյուսվածքը տարածվում է հանգույցի սահմաններից դուրս՝ 

ներաճելով դեպի մաշկ և բարակեցնելով այն: Մաշկի թափածակման դեպքում 

առաջանում է խուղակ, որից արտացցվում են գրանուլյացիաները:  

Քրոնիկական լիմֆադենիտը կարող է սրվել: Այս դեպքերում կլինիկական 

նշանները համապատասխանում են սուր թարախային լիմֆադենիտին: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը: Սուր շրջանում ախտորոշիչ դեր է կա-

տարում պունկցիան` թարախային էքսուդատի հետազոտությամբ, որը հնարա-

վորություն է տալիս տարբերակելու ոչ սպեցիֆիկ լիմֆադենիտները սպեցիֆիկ 

ախտահարումներից (տուբերկուլյոզ, ակտինոմիկոզ, սիֆիլիս) և ուռուցքային 

պրոցեսներից:  

Քրոնիկական լիմֆադենիտը տարբերակում են դեմքի և պարանոցի 

բնածին կիստաներից (բշտերից), խուղակներից, ինչպես նաև ուռուցքներից: 

Դեմքի և պարանոցի բազմաթիվ ավշահանգույցների մեծացման (լիմֆա-

դենոպաթիայի) դեպքում պետք է ենթադրել ՄԻԱՎ վարակի մասին:  

Բուժումը: Առաջին հերթին պետք է վերացնել պատճառ հանդիսացող 

գործոնը՝ ատամի հեռացում, ալվեոլիտի բուժում և այլն: 

Սուր շճային լիմֆադենիտի և լիմֆանգիիտի դեպքում բուժումը պահ-

պանողական է` 

Նկ. 8.29. Սուր թարախային 

լիմֆադենիտ: 
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1. ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ, 

2. տաքացնող վիրակապեր, 

3. պաշարումներ (բլոկադաներ) ավշահանգույցի շուրջը 0,5%-անոց նովո-

կաինով որևէ հակաբիոտիկի հետ միասին: 

Սուր թարախային լիմֆադենիտի և լիմֆանգիիտի դեպքում բուժումը 

վիրաբուժական է ` 

1. կտրվածք ըստ տեղակայման, 

2. մեռուկացած հյուսվածքների հեռացում, 

3. մշակում հակասեպտիկով, 

4. դրենավորում: 

Քրոնիկական լիմֆադենիտների բուժումը սկսում են պատճառ 

հանդիսացող գործոնի բուժումից: Կատարվում է պահպանողական բուժում` 

1. անէսթետիկի պաշարումներ (բլոկադաներ) հակաբիոտիկներով և ֆեր-

մենտներով, 

2. տարբեր քսուքներով վիրակապեր, 

3. ֆիզիոթերապևտիկ միջամտություններ (էլեկտրոֆորեզ դիմեքսիդով և այլն), 

4. երկարատև ընթացքի և խուղակի առկայության դեպքում ավշային հանգույցի 

հեռացում խուղակի հետ միասին:  

Ադենոֆլեգմոնա 

Ադենոֆլեգմոնան ավշահանգույցի և նրան շրջապատող բջջանքի տարա-

ծուն թարախային բորբոքումն է, որն առաջանում է ավշահանգույցի պատիճի 

ներծծման հետևանքով, երբ թարախը ներթափանցում է հանգույցը շրջապատող 

բջջանք: 

Հիվանդները նշում են, որ սկզբում ի հայտ է եկել ցավոտ գնդիկ, որն 

աստիճանաբար մեծացել է և հետո անհետացել, իսկ այդ շրջանում զարգացել է 

խիստ արտահայտված այտուց: Ադենոֆլեգմոնան տարբերվում է բորբոքային 

երևույթների արագ զարգացմամբ. ի հայտ է գալիս խիստ արտահայտված այ-

տուց, որի վրայի մաշկը հիպերեմիկ է, լարված, ծալքով չի հավաքվում: Շոշա-

փելիս առկա է սուր ցավ, հնարավոր է ֆլուկտուացիա: Հիվանդի ընդհանուր 

վիճակը միջին ծանրության է, առկա են վատ ինքնազգացողություն, դող, սար-

սուռ և ինտոկսիկացիայի այլ երևույթներ, մարմնի ջերմաստիճանը 38-38.50C: 

Ադենոֆլեգմոնաների բուժումը նույնն է, ինչ ֆլեգմոնաներինը:  
 

8.14. ՖՈՒՐՈՒՆԿՈՒԼ ԵՎ ԿԱՐԲՈՒՆԿՈՒԼ 
 

Ֆուրունկուլները և կարբունկուլները մաշկի և ենթամաշկային ճար-

պաբջջանքի ինֆեկցիոն հիվանդություններ են: Դրանք հաճախ տեղակայվում են 

դեմքի մաշկին:  

Պատճառագիտությունը և ախտածագումը: Ինֆեկցիայի աղբյուր են 

հանդիսանում ստրեպտոկոկերը և ստաֆիլոկոկերը (ոսկեգույն և սպիտակ): 

Ինֆեկցումը կատարվում է ճարպագեղձերի կամ մազարմատների միջոցով: 
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Բորբոքային պրոցեսի զարգացման մեջ մեծ նշանակություն ունի մաշկային 

ծածկույթների, հակաինֆեկցիոն ընդհանուր ու տեղային մեխանիզմների վիճա-

կը: Էկզոգեն գործոններից և մաշկի աղտոտումից, քերծվածքներից խանգարվում 

են մաշկի պատնեշային ֆունկցիաները, որը հանգեցնում է մազարմատի 

ֆոլիկուլի կամ ճարպագեղձի բորբոքմանը: Գերհոգնածությունը, վատ սնունդը, 

քրոնիկական ինտոքսիկացիան, թարախային ինֆեկցիայի օջախները, դիա-

բետը, ավիտամինոզը էնդոգեն գործոններ են ֆուրունկուլների և կարբուն-

կուլների զարգացման համար:  

Ախտաբանական անատոմիան: Ֆուրունկուլի դեպքում մեկ մազարմատի 

ֆոլիկուլում, ճարպագեղձում զարգանում է թարախանեկրոտիկ բորբոքային 

պրոցես, որը տարածվում է դեպի մաշկի հիմքի շարակցական հյուսվածքը: 

Սկզբնական շրջանում ֆոլիկուլում զարգանում է պուստուլա` կազմված 

նեյտրոֆիլ լեյկոցիտներից, մանրէներից և ֆիբրինից: Բորբոքային պրոցեսը 

մազարմատի ֆոլիկուլով տարածվում է դեպի մաշկի պտկիկներ և հարակից 

հյուսվածքների շարակցական հյուսվածք: Կենտրոնական հատվածում առաջա-

նում է նեկրոզ` շրջապատված բորբոքային պրոցեսով: Բորբոքային օջախը, 

շրջապատված լինելով նեկրոտիկ կեղևով, տեղակայվում է էպիդերմիսի տակ: 

Հետագայում մաշկային ծածկույթը պերֆորացիայի է ենթարկվում, նեկրոտիկ 

կեղևը «մահացած մազարմատով» և թարախային զանգվածների հետ միասին 

անջատվում է: Ձևավորված խոռոչը լցվում է գրանուլյացիաներով, որոնք առա-

ջացնում են սպի: Ֆուրունկուլը կարող է նաև աբսցեսավորել:  

Կարբունկուլի դեպքում բորբոքային պրոցեսը նեկրոզի հետ միասին 

տեղակայվում է մի քանի մազարմատային ֆոլիկուլներում և ճարպագեղձերում: 

Երբեմն բորբոքային պրոցեսում ներգրավվում է շարակցական հյուս-

վածքը անոթների, երակների պատերի ուղղությամբ, որը հանգեցնում է ֆլեբիտի 

և թրոմբոֆլեբիտի զարգացման: 

Կլինիկական նշանները: Ֆուրունկուլները և կարբունկուլները հաճախ 

տեղակայվում են ստորին կամ վերին շրթունքի շրջանում, հազվադեպ` քթի, 

թշային, ենթակզակային, ճակատային շրջաններում: Ֆուրունկուլը սկսվում է 

մաշկին առաջացած պապուլայով կամ հիպերեմիկ մասով, որտեղ ի հայտ են 

գալիս ցավեր և ծակոցներ: Հիվանդների ընդհանուր վիճակը բավարար է: Որոշ 

հիվանդների դեպքում բորբոքային պրոցեսի միջին ծանրության դեպքում 

մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 37,5-380C: 1-2 օրվա ընթացքում 

պապուլաների կամ հիպերեմիաների տեղում առաջանում է ամուր, անցավ, 

սովորաբար կլորավուն ինֆիլտրատ, որի կենտրոնում նկատվում է սերոզ կամ 

թարախային էքսուդատ: Ինֆիլտրատը շրջապատող մաշկը կարմիր է կամ կապ-

տավուն: Հետագայում պուստուլան ինքնաբերաբար բացահատվում է, 

այնուհետև չորանում, կենտրոնում ձևավորվում է նեկրոտիկ գոտի, և ար-

տադրվում են թարախային զանգվածներ:  
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Կարբունկուլի ախտահարման տեղում բնորոշ են սուր աճող ցավերը: 

Ցավերը ճառագայթում են եռվորյակ նյարդի ճյուղերով: Հիվանդների ընդհանուր 

վիճակը միջին ծանր է կամ ծանր, մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանը 

բարձրանում է մինչև 39-39,50C և բարձր, ինտոքսիկացիայի երևույթներն արտա-

հայտված են (գլխացավ, ախորժակի անկում, սրտխառնոց և փսխում, 

անքնություն): Մաշկում և ենթամաշկային ճարպաբջջանքում ձևավորվում է 

քայքայված ցավոտ ինֆիլտրատ, որը տարածվում է դեպի հարակից հյուս-

վածքներ: Նրա վրայի մաշկը հիպերեմիկ է, միաձուլված է ստորադիր հյուս-

վածքների հետ: Զգալիորեն մեծ է հարակից հյուսվածքների այտուցվածությունը: 

Կարբունկուլի դեպքում ախտահարված կողմի ավշահանգույցները մեծացած են 

և ցավոտ:  

Ախտորոշումը: Ախտորոշումը հիմնված է կլինիկական բնորոշ նշանների, 

մանրէաբանական, երբեմն էլ մորֆոլոգիական հետազոտությունների վրա: 

Բուժումը: Ֆուրունկուլների և կարբունկուլների դեպքում ցուցված է 

ընդհանուր և տեղային բուժում ստացիոնարի պայմաններում: Ընդհանուր 

բուժման էությունն այն է, որ կատարվի հակամանրէային (հակաբիոտիկներ և 

սուլֆանիլամիդներ), դեսենսիբիլիզացնող, դեզինտոքսիկացիոն և ընդհանուր 

ամրապնդող բուժում:  

Ֆուրունկուլի տեղային բուժման էությունն հետևյալն է. ախտահարված 

մաշկի էթիլ սպիրտի 70%-անոց լուծույթով մշակելուց հետո օջախի շուրջ 

կատարվում է 2-3 պաշարում (բլոկադա)՝ ախտահարված հյուսվածքների 

ինֆիլտրացիա 10-25մլ 0,25%-անոց լիդոկաինի կամ տրիմեկաինի լուծույթներով 

հակաբիոտիկների, ֆերմենտների հետ միասին: Նշանակվում են ուլտրամա-

նուշակագույն ճառագայթներ, ինչպես նաև դրվում են նատրիումի քլորիդի 

հիպերտոնիկ լուծույթով և Վիշնևսկու քսուքով վիրակապեր: Ֆուրունկուլի 

աբսցեսավորվող տեսակի դեպքում ցուցված է վիրահատական միջամտություն:  

Կարբունկուլի դեպքում կատարվում է խաչաձև կտրվածք ախտահարված 

հյուսվածքների ամբողջ հաստությամբ և նեկրոտոմիա:  

Դրվում են ամենօրյա վիրակապեր հականեխիչ լուծույթներով, նատ-

րիումի քլորիդի հիպերտոնիկ լուծույթով և Վիշնևսկու քսուքով:  

Ելքը: Ֆուրունկուլների և կարբունկուլների դեպքում ելքը բարենպաստ է, 

սակայն ինֆեկցիայի տարածման և ուղեղի կարծրենու խոռոչներում ֆլեբիտի, 

թրոմբոֆլեբիտի առաջացման դեպքում անբարենպաստ է:  
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Սուր օդոնտոգեն բորբոքային հիվանդությունների շարքում մեծ տեղ են 

զբաղեցնում թարախային պրոցեսները հարծնոտային փափուկ հյուսվածք-

ներում: Աբսցեսը բջջանքի սահմանափակ թարախային բորբոքում է` խոռոչի 

առաջացումով, ֆլեգմոնան ենթամաշկային ճարպաբջջանքի, միջմկանային ու 

միջփակեղային բջջանքների տարածուն թարախային բորբոքումն է: 

Պատճառագիտությունը: Աբսցեսների և ֆլեգմոնաների դեպքում ինֆեկ-

ցիայի հարուցիչը օդոնտոգեն օջախների խառը միկրոֆլորան է: Հաստատված է 

անաերոբ ինֆեկցիայի, օբլիգատ և ֆակուլտատիվ անաերոբների, ինչպես նաև 

աերոբ մանրէների մեծ դերը այս պրոցեսների զարգացման մեջ:  

80-95% դեպքերում ինֆեկցիայի օջախը օդոնտոգեն է: Օդոնտոգեն 

օջախներն են քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացումը, ստորին իմաստության 

ատամների դժվարացած ծկթումը, ռադիկուլյար կիստայի թարախակալումը, 

ալվեոլիտը, պարօդոնտի հիվանդությունների սրացումը: Դեմքի և պարանոցի 

աբսցեսները և ֆլեգմոնաները կարող են առաջանալ սուր և քրոնիկական 

օդոնտոգեն օստիոմիելիտից, սուր պերիօստիտից հետո: Ինֆեկցիայի ոչ 

օդոնտոգեն աղբյուր են բերանի խոռոչի, քթի, վերծնոտային ծոցի լորձա-

թաղանթները: 

Ախտածագումը: Դեմքի և պարանոցի սուր թարախային բորբոքային 

հիվանդությունների սկիզբը և ընթացքը պայմանավորված են միկրոֆլորայի 

կոնցենտրացիայով, օրգանիզմի տեղային և ընդհանուր սպեցիֆիկ ու ոչ 

սպեցիֆիկ պաշտպանողական գերծոններով, օրգանիզմի օրգանների և 

համակարգերի վիճակով, ինչպես նաև հյուսվածքների տեղագրական անատո-

միական առանձնահատկություններով: Այս գործոններով պայմանավորված 

բորբոքային ռեակցիան կարող է լինել նորմէրգիկ, հիպէրգիկ կամ հիպերէրգիկ: 

Թարախային բորբոքային հիվանդության դեպքում պրոցեսը զարգանում 

է հիմնականում փուխր շարակցական հյուսվածքում` ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքում, միջմկանային և միջփակեղային բջջանքներում, անոթների 

ու նյարդերի շուրջ առկա բջջանքներում: 

Նկ. 8.30, 31. Կարբունկուլ: Կատարվել է խաչաձև կտրվածք: 
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Հյուսվածքներ ներթափանցած մանրէները հավաքվում են անոթների 

շուրջ, և զարգանում է հյուսվածքների բորբոքային ռեակցիա: Տարբերում են 

հիվանդության հետևյալ փուլերը` 1) այտուց, 2) ինֆիլտրացիա, 3) հյուսվածք-

ների թարախային քայքայում, 4) նեկրոզ, 5) օջախի սահմանափակում՝ գրանու-

լացիաների առաջացումով, կամ պրոցեսի տարածում հարակից 

տարածություններ ավշային համակարգի և անոթների միջոցով: 

Ախտաբանական անատոմիան: Աբսցեսի դեպքում բջջանքում հստակ 

արտահայտվում է շճային, շճաթարախային էքսուդացիա, որից հետո թարա-

խային բորբոքման սահմանափակում` խոռոչի առաջացմամբ: Վերջինիս 

պատերը պատված են գրանուլացիաներով: Նեկրոտիկ պրոցեսները 

թարախային օջախում քիչ են արտահայտված:  

Հասունանալով, գրանուլացիոն հյուսվածքը քայքայված օջախի շուրջ 

ձևավորում է շարակցահյուսվածքային պատիճ: 

Ֆլեգմոնաների դեպքում այտուցի փուլում շճային և թարախային 

բորբոքումը վերափոխվում է տարբեր աստիճանի նեկրոտիկ պրոցեսների: Որոշ 

դեպքերում գերակշռում են էքսուդատիվ փոփոխություններ, և նկատվում է 

շճային, շճաթարախային բորբոքում, որի դեպքում հարծնոտային հյուսվածք-

ներում առաջանում է բջջանքի այտուց և նրանց դիֆուզ ինֆիլտրացիա: Բորբո-

քային պրոցեսը հստակ սահմանազատված չէ: Ախտահարված հյուսվածք-

ներում նկատվում են նեկրոզի առանձին օջախներ` շրջապատված լեյկոցիտ-

ներով: Մեկ այլ, օրինակ, թարախա-նեկրոտիկ ֆլեգմոնաների դեպքում նկատ-

վում են ալտերացիայի երևույթներ, որոնք բնորոշվում են հյուսվածքների զգալի 

հեմոդինամիկ խանգարումներով, բջջանքի, մկանների, փակեղների նեկրոզով:  

Պայմանավորված անատոմիա-տեղագրական տեղակայումից օդոնտո-

գեն աբսցեսները և ֆլեգմոնաները կարելի է բաժանել 4 խմբի` 

1. վերին ծնոտին հարող հյուսվածքների աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ՝ 

 մակերեսային`ենթաակնակապճային, թշային, այտային շրջաններ, 

 խորանիստ` ենթաքունքային և թևաքմային փոսեր, 

 երկրորդային` քունքային և ակնակապճային շրջաններ, 

2. ստորին ծնոտին հարող հյուսվածքների աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ՝ 

 մակերեսային` ենթաստործնոտային և ենթակզակային եռանկյուններ, 

 խորանիստ` թևակերպաստործնոտային, հարըմպանային, ենթալեզվային 

շրջաններ, 

 երկրորդային` ռետրոմոլյար շրջան և պարանոցի առաջային հատվածներ և 

տարածություններ, 

3. լեզվի աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ, 

4. դեմքի և պարանոցի տարածուն աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ: 
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Մակերեսային տեղակայված ֆլեգ-

մոնաների դեպքում նկատվում է փափուկ 

հյուսվածքների այտուցվածություն և ինֆիլտ-

րացիա, մաշկի կպումներ ստորադիր 

հյուսվածքների հետ, մաշկի հիպերեմիա, 

տեղային ջերմաստիճանի բարձրացում: 

Շոշափելիս նկատվում են ցավ և ֆլյուկ-

տուացիա: Ծամիչ մկանները ներգրավվելու 

դեպքում նկատվում են կոնտրակտուրա և 

բերանը բացելու սահմանափակում: 

 Խորանիստի դեպքում արտաքին զննման ժամանակ հայտնաբերվում է 

մակերեսային հյուսվածքների կոլատերալ այտուց: Շոշափելիս ֆլյուկտուա-

ցիան բացակայում է:  

Դեմքի և պարանոցի աբսցեսների, ֆլեգմոնաների ախտորոշումը 

Աբսցեսների և ֆլեգմոնաների ախտորոշումը կատարվում է հիվան-

դության ընդհանուր կլինիկական նշանների, բորբոքային ռեակցիայի, պրոցեսի 

տեղակայման և տարածվածության հիման վրա: Հաշվի պետք է առնել հիվանդի 

տարիքը, ընդհանուր հիվանդությունների առկայությունը, որոնք ստեղծում են 

իմունային անբավարարություն: 

Մանրէաբանական ախտորոշումը կարևոր է մանրէների տեսակը, նրանց 

հատկությունները, կոնցենտրացիան և հակաբիոտիկների նկատմամբ նրանց 

ունեցած զգայունությունը հայտնաբերելու համար: 

Հիվանդության ախտորոշման և ելքի համար կարևոր են նաև մեզի և 

արյան ընդհանուր քննությունը: Հեմոգրամայում ԷՆԱ-ն բարձրացած է, իսկ մեզի 

անալիզում հայտնաբերվում են սպիտակուց, արյան տարրեր, երիկամային 

էպիթելի դեգեներատիվ բջիջներ: 

Կարևոր են նաև օրգանիզմի ռեակտիվականության ցուցանիշները: 

Նրանցից են ինտոքսիկացիայի լեյկոցիտար ինդեքսը, իմունաբանական 

ցուցանիշները, արյան կենսաքիմիական ցուցանիշները: 

Համալիր հետազոտության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ռենտգեն 

հետազոտություն, որի միջոցով կարելի է հայտնաբերել պրոցեսի օդոնտոգեն 

օջախը և փափուկ հյուսվածքների թարախային բորբոքումը տարբերակել 

օստեոֆլեգմոնայից:  

ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 
Տարածության սահմանները` 

վերին՝ ստորին ծնոտի ստորին եզրը, 

առաջային՝ երկփորանի մկանի առաջային փորիկը (velli anterior m. digastrici), 

Նկ.8.32. Ենթաստործնոտային 

շրջանի ֆլեգմոնա: 
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հետին՝ երկփորանի մկանի հետին փորիկը (velli posterior m. digastrici), 

հատակը՝ ծնոտա-ենթալեզվային (m. mylohyoideus) և ենթալեզվա-լեզվային 

(m. hyoglossus) մկանները, 

արտաքին՝ պարանոցի սեփական փակեղի արտաքին թերթիկը: 

Պարունակությունը 

1. Ենթածնոտային թքագեղձը վարտոնյան ծորանով (gl. submandibularis com

ductus submandibularis Vartonii): 

2. Լեզվային զարկերակը (a. lingualis) պիրոգովյան կամ լասսերյան

(անգլալեզու գրականություն) եռանկյան հատակի տակ է, մերկանում է 

վերքի խորանիստ հատվածում մկանային թելերի տարանջատումից հետո 

(m. hyoglossus): 

3. Դիմային զարկերակը (a. facialis) անցնում է ենթածնոտային եռանկյան

հատակով (lamina profunda fascia propria colli), հաճախ ձևավորում է ակոս 

ենթածնոտային թքագեղձի հաստության մեջ, իսկ երբեմն նաև խողովակ: 

Այս հանգամանքը անհրաժեշտ է հաշվի առնել ենթածնոտային թքագեղձի 

էքստիրպացիայի ժամանակ:  

4. Լեզվային երակը (v. lingualis), ի տարբերություն համանուն զարկերակի,

անցնում է մակերեսային` m. hyoglossus-ի վրա և միջմկանային ճեղքով 

մտնում է ծնոտա-լեզվային ակոս: 

5. Դիմային երակը (v. facialis) մտնում է ենթածնոտային տարածություն թշային

շրջանից, տեղակայվում է պարանոցի սեփական փակեղի արտաքին 

թերթիկի վրա: Ստործնոտային եռանկյան հետին հատվածում նրան է 

միանում հետծնոտային երակը (v. retromandibularis)՝ ձևավորելով կարճ 

ընդհանուր դիմային երակը (v. facialis communis), որը միանում է ներքին 

լծային երակին (v. jugularis interna): 

6. Լեզվային նյարդը (n. lingualis) անցնում է ստործնոտային եռանկյան վերին

հատված կարճ կանթաձև թևակերպածնոտային տարածությունից և 

անմիջապես ենթածնոտային եռանկյան հատակի միջմկանային տարա-

ծության միջով անցնում է ծնոտա-լեզվային ակոս՝ անցնելով ստործնոտա-

յին թքագեղձի վերին բևեռով: 

7. Ենթալեզվային նյարդը (n. hypoglossus) (XII զույգը գանգուղեղային նյարդ):

Թափանցում է ստործնոտային տարածություն հարըմպանայինից և m. 

mylohyoideus հետին եզրում մասնակցում է պիրոգովյան (լասսերյան) 

եռանկյան վերին սահմանի ձևավորմանը: Այնուհետև միջմկանային 

տարածության միջով անցնում է դեպի ծնոտա-լեզվային ակոս: 

8. Դիմային նյարդի եզրային ճյուղը (r. marginalis mandibulae n-i. facialis)

ստործնոտային եռանկյունում ունի ճյուղավորման 6 տարբերակ: Անցնում է 

ենթամաշկային մկանի (m. platisma) տակով: 
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9. Ստործնոտային ավշահանգույցների առաջային, միջին և հետին խումբ (nodi

lymphatici submandibularis). միջային ավշահանգույցը ծամիչ մկանի

առաջային եզրի և ստորին ծնոտի ստորին եզրի հատման տեղում և է երբեմն

սերտ կապված է դիմային նյարդի եզրային ճյուղի, դիմային երակի, իսկ

երբեմն նաև զարկերակի հետ:

Ստործնոտային եռանկյան հատակի միջմկանային ճեղքը ձևավորում են 

m. mylohyoideus-ը և m. hyoglossus-ը: Ստործնոտային եռանկյան հատակի

միջմկանային ճեղքում դեպի ծնոտա-լեզվային ակոս անցնում են անատոմիա-

կան հետևյալ գոյացությունները` n. hypoglossus, n. lingualis, ductus submandi-

bularis, և մեկից չորս քանակությամբ v. lingualis): 

Պիրոգովյան եռանկյունի 

Տեղակայված է ենթածնոտային եռանկյան մեջ՝ ենթալեզվային ոսկրին մոտ: 

Պիրոգովյան (լասսերյան) եռանկյան սահմանները 

Առաջային սահմանը՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանի հետին եզրը, 

հետինը՝ երկփորանի մկանի ջիլը և հետին փորիկը, 

վերինը՝ ենթալեզվային նյարդային ցողունը, 

հատակը՝ ենթալեզվա-լեզվային մկանը: Այս մկանի մկանաթելերը տարան-

ջատելուց հետո եռանկյան խորքում հայտնաբերվում է լեզվային զարկերակը:  

Ենթածնոտային շրջանի ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են հանդիսանում 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-

րդ, 38-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամները:  

Թարախա-բորբոքային պրոցեսի ժամանակ երկրորդային ինֆեկցիան 

կարող է տարածվել դեպի` 

1. ենթալեզվային շրջան (ստործնոտային եռանկյան հատակի միջմկանային

ճեղքի միջով), 

2. ենթակզակային շրջան (երկփորանի մկանի առաջային փորիկի միջով),

3. հարըմպանային շրջան (երկու ուղիով` m. styloglossus-ով և թևակերպածնո-

տային տարածությամբ),

4. հարականջածամողական շրջան,

5. առաջային միջնորմ` պարանոցի նյարդ-անոթային խրձի միջով:

Թարախաբորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
1. դեմքի արտահայտված անհամաչափություն (ասիմետրիա) բորբոքային

ինֆիլտրատի պատճառով, 

2. բերանը բացելու թույլ կամ չափավոր սահմանափակում այտուցի, ուռա-

ծության և ցավի պատճառով, 

3. լավ արտահայտված ֆլյուկտուացիա,

4. կլման ֆունկցիան խանգարված չէ,

5. ցավը հանգիստ վիճակում չափավոր է:
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Վիրահատական մուտքը թարախային օջախի դրենավորման համար 
 Կտրվածք է արվում 5,0-6,0սմ երկարությամբ: Կտրվածքի ավելի փոքր

երկարության դեպքում վերքի ռևիզիան հաճախ լինում է ոչ ադեկվատ, որի 

դեպքում անհրաժեշտ է կրկնակի վիրահատական միջամտություն՝ առա-

ջացած թարախային գրպանները հեռացնելու նպատակով: 

 Կտրվածքը իրականացվում է ստորին ծնոտի եզրին զուգահեռ և նրանից 2,0-

2,5սմ ցած (իսկ արտահայտված բորբոքային ինֆիլտրատի դեպքում, հաշվի 

առնելով այտուցը 4,0-5,0սմ)՝ դիմային նյարդի եզրային ճյուղի (r. marginalis 

mandibulae n-i. facialis) վնասումը կանխելու նպատակով: 

 v. facialis communis-ի վնասումը կանխելու նպատակով, որն առաջացել է v. 

retromandibularis և v. facialis միանալու պատճառով, կտրվածքն անհրաժեշտ 

է իրականացնել ստորին ծնոտի անկյունից 0,5-1,5սմ առաջ: 

Հատվող շերտերը` 
1. մաշկային ծածկույթները,

2. ենթամաշկային ճարպային բջջանքը,

3. պարանոցի մակերեսային փակեղը,

4. ենթամաշկային մկանը (m. platisma),

5. պարանոցի սեփական փակեղի արտաքին թերթիկը (lamina superficialis fascia

propria colli), որը միաժամանակ ենթածնոտային թքագեղձի համար

ձևավորում է պատիճ:

ԵՆԹԱԿԶԱԿԱՅԻՆ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ 
 

Սահմանները` 
վերին՝ ստորին ծնոտի եզրը, 

ստորին՝ ենթալեզվային ոսկրի մարմինը, 

կողմնային՝ երկփորանի մկանի առաջային փորիկները, 

եռանկյան հատակը ծնոտա-ենթալեզվային մկանն է (m. mylohyoideus) և 

նրա կարանը (rhaphe mylohyoidei): 

Պարունակությունը 
 Առաջային լծային երակները (vv. jugulares anteriores) իրար զուգահեռ անցնում

են մակերեսյին փակեղի տակով՝ տալով անաստամոզ իրար միջև (ansa juguli): 

 Առաջայինը (ստորին ծնոտի եզրի մոտ) և հետինը (ենթալեզվային ոսկրի

մարմի մոտ) ավշահանգույցների խումբը (nodi limphatici submentalis): 

 Ճարպային բջջանք:

 Երկփորանի մկանների առաջային փորիկների (venter anterior m. digastrici) և

ծնոտա-ենթալեզվային մկանի միջև (m. mylohyoideus) (բերանի հատակի 

ստոծանի) կան բջջանքներ, որով անցնում են ենթակզակային զարկերակը (a. 

submentalis) և ծնոտա-ենթալեզվային նյարդը (n. mylohyoideus)` եռվորյակ 

նյարդի ստործնոտային ճյուղի շարժիչ ճյուղը:  
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Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են հանդիսանում 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 41-

րդ, 42-րդ, 43-րդ ատամները: Երկրորդային ախտահարումներ կարող են 

առաջանալ ենթածնոտային և ենթալեզվային շրջաններից ինֆեկցիան 

տարածվելու պատճառով: 

Տեղային կլինիկական նշանները` 
 դեմքի անհամաչափություն (ասիմետրիա) բորբոքային ինֆիլտրատի

պատճառով, 

 բերանը բացելու սահմանափակումը բացակայում է (տարբերակել բերանի

հատակի ֆլեգմոնայից), 

 ֆլյուկտուացիան կարող է լինել (մակերեսային տեղակայման դեպքում) կամ

բացակայել (խորանիստ տեղակայման դեպքում), 

 կլման, ծամիչ, շնչառական ֆունկցիան և խոսակցականը խանգարված չեն,

 ցավը հանգիստ վիճակում թույլ կամ չափավոր է:

Վիրահատական մուտքը թարախային օջախը դրենավորելուհամար 
Կատարվում է երկու տեսակի կտրվածք: 

Միջին` միջին սագիտալ գծով, 5,0-6,0սմ երկարությամբ և շերտերի շերտ 

առ շերտ հատումով մինչև հատակի եռանկյուն` m. mylohyoideus, այնուհետև 

կատարվում է առաջային փորիկների տակ առկա սիմետրիկ բջջանքային 

տարածությունների մատնային կամ գործիքային ռևիզիա:  

Լայնակի՝ ստորին ծնոտի եզրին զուգահեռ, ստորին ծնոտի եզրի և 

ենթալեզվային ոսկրի մարմնի միջև 3,0-3,5սմ երկարությամբ: Այս կտրվածքը 

շահավետ է կոսմետիկ նկատառումներով, բայց կա թարախային գրպանների 

առաջացման վտանգ ենթալեզվային ոսկրի մարմնի շրջանում և թարախի ոչ 

բավարար էվակուացիա վերքի ստորին եզրից: 

Հատվող շերտերը` 
մաշկային ծածկույթները, 

ենթամաշկային ճարպային բջջանքը, 

մակերեսային փակեղը առանց պլատիզմայի, 

ենթամաշկային մկանը (եթե այն ներկայացված է այս շերտում տվյալ 

անհատի դեպքում), 

պարանոցի սեփական փակեղի մակերեսային թերթիկ: 

ՀԱՐԱԿԱՆՋԱԾԱՄՈՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 
Սահմանները` 

վերին՝ այտային աղեղը, ականջի խեցու ոսկրաաճառային հատվածը, 

ստորին և հետին՝ պտկաձև ելունը և երկփորանի մկանի հետին փորիկը, 

մախաթելունը՝ ռեոլոնյան խրձով, 
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առաջային՝ ծամիչ մկանի առաջային եզրը, 

ներքին՝ ըմպանի կողմնային պատը և պարանոցի նյարդանոթային խուրձը: 

Պարունակությունը` 
1. Հարականջային թքագեղձը (glandula parotis)՝ հարականջային ծորանով

(ստենոնյան ծորան) և ըմպանային ելունով, որը տեղ առ տեղ պատիճ չունի: 

2. Ավշահանգույցներ` ներպատիճային կամ խորանիստ, որոնց ախտահարումը

բորբոքային պրոցեսով հանգեցնում է Հերցենբերգի կեղծ պարօտիտի 

զարգացման, և արտապատիճային կամ մակերեսային:  

3. Արտաքին լծային երակը (v. jugularis externa) թեք ուղղությամբ գնում է դեպի

կրծոսկրա-անրակապտկաձև մկան և ընկնում է ներքին լծերակ:  

4. Հետծնոտային երակը (v. retromandibularis):

5. Արտաքին քնային զարկերակը (a. carotis externa) մտնում է հարականջային

թքագեղձի հետին բևեռ երկփորանի մկանի հետին փորիկի տակ և տալիս է 4

խոշոր ճյուղ`

ա) դեմքի լայնական զարկերակը (a. transversa faciei), 
բ) հետին ականջային զարկերակը (a. auricularis posterior), 
գ) վերծնոտային զարկերակը (a. maxillaris), 
դ) քունքային մակերեսային զարկերակը (a. temporalis superficilais), որը իր 

հերթին բաժանվում է ֆրոնտալ և պարիետալ ճյուղերի: 

6. Ականջա-քունքային նյարդը (n. auriculotemporalis), որը դուրս է գալիս

հարականջային թքագեղձի վերին բևեռից: Հարականջա-ծամողական 

շրջանի ֆլեգմոնայի դեպքում ցավերի ճառագայթումը դեպի ականջ և 

քունքային շրջան պայմանավորված է այս նյարդով: 

7. Դիմային նյարդը (n. facialis) և նրա ճյուղերը`

 քունքային (r. temporalis),

 այտային (r. zygomaticus),

 թշային (r. buccalis),

 ստործնոտային ծայրային (r. marginalis mandibulae),

 պարանոցային (r. colli):

  Դիմային նյարդն անցնում է հարականջա-ծամողական թքագեղձի 

հաստության մեջ նրա ստորին հետին բևեռում 3,0-3,7սմ խորությամբ և աստի-

ճանաբար բաժանվելով ճյուղերի՝ մոտենում է դեմքի արտաքին մակերեսին: 

Հարականջային թքագեղձի առաջային բևեռի մոտ այս ճյուղերը ենթամաշկային 

շերտում են, բացառությամբ ստործնոտային ծայրային և պարանոցային 

ճյուղերի, որոնք պլատիզմայի տակ են:  

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են 38-րդ, 48-րդ ատամները: 
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Թարախա-բորբոքային պրոցեսի դեպքում երկրորդային ինֆեկցիային 

կարող է տարածվել ` 

 քունքային շրջան կոնտակտային ուղիով (per continuitatem), 

 հարըմպանային տարածություն հարականջային թքագեղձի ըմպանային 

ելունի միջոցով, որը կարող է ունենալ ֆենեստրացիա` պատիճի բացա-

կայություն, 

 ստորքունքային փոս ստորին ծնոտի կտրուճի միջոցով` ստորին ծնոտի 

ճյուղի հոդանման և պսականման ելունների միջև, 

 ենթամասետերիալ տարածություն` նախորդի նման, 

 ստործնոտային տարածություն մախաթստործնոտային կապանի միջոցով 

(lig. stylomandibularis), 

 թշային շրջան կոնտակտային ուղիով (per continuitatem): 
 

Թարախա-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
 պրոցեսի մակերեսային տեղակայման դեպքում` հարականջածամողական 

շրջանի հյուսվածքների խիստ արտահայտված այտուց, պրոցեսի խորանիստ 

տեղակայման դեպքում` չափավոր այտուց, 

 հարականջածամողական շրջանի մաշկի հիպերեմիա, 

 ցավը հանգիստ վիճակում չափավոր է, 

 դժվարացած ծամիչ ակտ ցավի և ծամիչ մկանի չափավոր բորբոքային 

կոնտրակտուրայի պատճառով:  
 

Վիրահատական մուտքը թարախային օջախը դրենավորելու համար 
Մաշկային ծածկույթների կողմից կատարվում է կտրվածք դիմային 

նյարդի ճյուղերին զուգահեռ: 

Իրականացվում է երկու կտրվածք`  

այտային աղեղի պրոյեկցիայով՝ 2,0-2,5սմ երկարությամբ (տես շերտերը)՝ 

հարականջային թքագեղձի պատիճի անպայման հատումով, 

 ստործնոտային եռանկյունում՝ շրջանցելով ստորին ծնոտի անկյունը 5,0-

5,5սմ երկարությամբ (տես շերտերը), նորից հատելով հարականջային 

թքագեղձի պատիճը:  

Այս երկու կտրվածքների միջև կատարվում է կոնտրապերտուրա: 
 

Ծանր դեպքերում` գեղձի բորբոքային պրոցեսով ամբողջական ախտա-

հարման, կամ նեխանեկրոտիկ ֆլեգմոնայի դեպքում կատարվում է կտրվածք 

ըստ Կովտունովիչի: Կտրվածքը սկսվում է ականջի խեցու վերին բևեռից՝ 

առաջականջային շրջանում, շրջանցում է ականջի խեցին՝ անցնելով 

հետծնոտային շրջան, պտկաձև ելունի մոտ փոխում է ուղղությունը դեպի 

ենթածնոտային եռանկյուն՝ մինչև ծամիչ մկանի առաջային եզր: Ծամիչ մկանի 

առաջային եզրի առջևի և հիմքի մոտ հատվում է մաշկ-ենթամաշկային լաթը: 
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Հարականջային թքագեղձի պատիճը մերկացնելուց հետո այն հատվում է, 

այսպիսով դուրս է գալիս ներհյուսվածքային ճնշումը:  

Շրջանի ստորին հատվածում հատվող շերտերը` 

1. մաշկային ծածկույթները,

2. ենթամաշկային ճարպային բջջանքը,

3. այս շրջանի ստորին հատվածներում` մակերեսային փակեղի շարունա-

կությունը պլատիզմայի հետ,

4. հարականջա-ծամողական փակեղը (fascia parotideamasseterica), որն այս

շրջանում պարանոցի սեփական փակեղի մակերեսային թերթիկի

շարունակությունն է և հարականջային թքագեղձի համար ձևավորում է

կարծր շարակցահյուսվածքային պատիճ:

Շրջանի վերին հատվածի հատվող շերտերը` 
1. մաշկային ծածկույթները,

2. ենթամաշկային ճարպային բջջանք,

3. հարականջա-ծամողական փակեղը (fascia parotideamasseterica):

ԵՆԹԱԾԱՄԻՉՄԿԱՆԱՅԻՆ (ԵՆԹԱՄԱՍԵՏԵՐԱՅԻՆ) ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Սահմանները` 
ներքին` ստորին ծնոտի ճյուղը, 

ստորին և արտաքին` ծամիչ մկանի ներքին մակերեսը, 

հետին` ստորին ծնոտի ճյուղի հետին եզրը, 

առաջային` ծամիչ մկանի առաջային եզրը: 

Պարունակությունը` 
Ստորին ծնոտի ճուղի և ծամիչ մկանի միջև ճարպաբջջանքը, որը 

պարունակում է ծամիչ նյարդը (n. masseter) եռվորյակ նյարդի III ճյուղից, ինչպես 

նաև ծամիչ զարկերակը և երակը (a. masseterica, v. masseterica): 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները` 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են ստորին իմաստության ատամների 

դժվարացած ծկթումը, ինպես նաև նրանց կիսառետենցիան և ռետենցիան, 37-

րդ, 38-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամների պարօդոնտիտի սրացումը: 

Կարող է լինել երկրորդային ինֆեկցում հետաղորիքային աբսցեսների 

դեպքում: 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
 դեմքի՝ շատ թույլ արտահայտված ասիմետրիա բորբոքային ինֆիլտրացիայի

հաշվին ստորին ծնոտի անկյան շրջանում, 

 արտահայտված ցավ հանգիստ վիճակում,

 մաշկի հիպերեմիա հարականջածամողական շրջանի ստորին և միջին

հատվածներում,

 լորձաթաղանթի հիպերեմիա և այտուց ստորին անցման ծալքում,
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 բերանի բացման կտրուկ սահմանափակում ծնոտների մինչև 1,0-1,2սմ

միաբերման պատճառով:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար 
Կատարվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կտրվածք ստորին 

անցման ծալքով ռետրոմոլյար շրջանից կամ ստորին իմաստության ատամի 

պսակի (ատամնաբնի) պրոյեկցիայից հետևից առաջ ուղղությամբ մինչև 35-րդ, 

36-րդ կամ 45-րդ, 46-րդ ատամները և ստորին ծնոտի ճյուղի արտաքին 

մակերեսի լիարժեք ռևիզիա: 

ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 

Սահմանները` 
ստորինը՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանը (կամ բերանի դիաֆրագման), 

արտաքինը՝ ստորին ծնոտի մարմնի ներքին մակերեսը, 

ներքինը՝ կզակա-լեզվային և կզակա-ենթալեզվային մկանները, 

վերինը՝ բերանի խոռոչի հատակի լորձաթաղանթը: 

Պարունակությունը` 
1. ենթալեզվային թքագեղձը (gl. sublingualis),

2. ենթածնոտային թքագեղձի ծորանը (վարտոնյան ծորան) (ductus

submandibularis), 

3. լեզվային նյարդը (n.lingualis),

4. լեզվային զարկերակը (a.lingualis),

5. լեզվային երակը (v.lingualis),

6. ենթալեզվային նյարդը (n.hypoglossus):

Հարականջա-ծամողական և ենթամասետերային շրջանների ֆլեգմոնաների

տարբերակիչ ախտորոշումը. 

Կլինիկական նշանները 
Հարականջա-

ծամողական 

տարածություն 

Ենթամասետերային շրջան 

Հիվանդի ընդհանուր 

վիճակը 
ավելի ծանր հարաբերական բավարար 

Դեմքի ասիմետրիա խիստ արտահայտված թույլ արտահայտված 

Ինֆիլտրատի 

սահմանները 

Ինֆիլտրատը 

տեղակայված է 

հարականջա-

ծամողական շրջանի 

ամբողջ սահմանով և 

ուղեկցվում է հարևան 

հյուսվածքների 

կոլատերալ այտուցով: 

Ինֆիլտրատը տեղակայված է 

ծամիչ մկանի պրոյեկցիայով, 

սովորաբար, այտային աղեղից 

վեր չի տարածվում: 
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Պատճառ հանդիսացող 

ատամի առկայությունը 

 

Հիմնականում 

բացակայում է: 

Տվյալ ֆլեգմոնան, 

սովորաբար, 

երկրորդային է: 

Կա պատճառ հանդիսացող 

ատամ` իմաստության ատամի 

դժվարացած ծկթում: 

Ծնոտների միաբերում 

բորբոքային 

կոնտրակտուրայի 

հետևանքով 

թույլ արտահայված, 

այն էլ բորբոքային 

պրոցեսի խորանիստ 

տեղակայման 

դեպքում 

Խիստ արտահայտված 

«Ինֆիլտրատի 

անհետացման» ֆենոմեն 

ծամիչ մկանների ուժեղ 

կծկման դեպքում 

Բացակայում է: Առկա է:  

  

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները` 
Ենթալեզվային շրջանի ֆլեգմոնան առաջանում է ստորին ծնոտի 

ցանկացած ատամի պերիապիկալ կամ եզրային հյուսվածքների թարախա-

բորբոքային օջախներից ինֆեկցիայի տարածման, ինչպես նաև ենթածնոտային 

շրջանից թարախա-բորբոքային պրոցեսի տարածման պատճառով: 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
Թարախա-բորբոքային պրոցեսը զարգանալու դեպքում ենթալեզվային 

շրջանում առաջանում է լորձաթաղանթի տակ առկա հյուսվածքների այտուց և 

ինֆիլտրացիա: Բորբոքային երևույթները տարածվում են նաև լորձաթա-

ղանթին, որի պատճառով հիպերեմիկ և այտուցված ենթալեզվային ծալքը 

ախտահարված կողմում բարձրանում է՝ դեպի վեր հրելով նաև լեզվի առողջ 

կողմը: 

Ամբողջ ենթալեզվային շրջանի ֆլեգմոնոզ պրոցեսի դեպքում նրա 

հյուսվածքներն այնքան են այտուցվում, որ բարձրացնում են այտուցված լեզուն, 

որը չի տեղավորվում բերանի խոռոչում և դուրս է գալիս նրա սահմաններից: 

Այտուցված ենթալեզվային ծալքերը կարծես թե ձևավորում են երկրորդ լեզու: 

Այտուցված են նաև լեզվի ծոպավոր ծալքերը: Դրանք, ինչպես նաև 

ենթալեզվային ծալքերը, պատված են ֆիբրինային փառով: Հիվանդի բերանը 

կիսաբաց է, կլման ակտը՝ ծայրահեղ դժվար, շնչառությունը՝ խանգարված, 

խոսակցական ակտը՝ անպարզ: Արտաքին զննման ժամանակ նկատվում է 

ենթակզակային շրջանի և ենթաստործնոտային շրջանի առաջային հատվածի 

տարածուն այտուց: Այն պայմանավորված է ոչ միայն կոլատերալ այտուցով, 

այլև բերանի դիաֆրագմայի դեպի ներքև տեղաշարժով (էքսուդատի ճնշման 

տակ): Այտուցի վրայի մաշկի գույնը փոփոխված չէ, հավաքվում է ծալքի: 

Ենթակզակային և ենթաստործնոտային ավշահանգույցները մեծացած են և 
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ցավոտ: Հիվանդի վիճակը ծանր է: Այս ֆլեգմոնայի կլինիկական պատկերը շատ 

բնորոշ է: 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար 
Կտրվածքը կատարվում է բերանի խոռոչի կողմից: Կատարվում է ենթա-

լեզվային շրջանի լորձաթաղանթի կտրվածք առավել արտահայտված այտուցի 

հատվածում՝ հնարավորինս մոտ ծնոտի ոսկրին: Լորձաթաղանթի կտրվածքից 

հետո բութ եղանակով հասնում են մինչև էքսուդատի կուտակման վայրը՝ նրան 

ելք տալով: 
  

ԾՆՈՏԱ-ԼԵԶՎԱՅԻՆ ԱԿՈՍ 
 

Ենթալեզվային շրջանի հետին հատվածն է: 

Սահմանները` արտաքինը՝ ստորին ծնոտի մարմնի ներքին մակերեսը 

37-րդ, 38-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամների պրոյեկցիայով, 

ներքինը՝ լեզվի հիմքը. այս հատվածում ներկայացված է ենթալեզվա-լեզվային 

մկանով, 

վերինը՝ բերանի խոռոչի հատակի լորձաթաղանթը, 

ստորինը՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանը (նրա հետին հատվածը), 

հետինը՝ առաջային քմային աղեղի հիմքը, 

առաջայինը՝ ենթածնոտային թքագեղձի հետին բևեռը: 

Պարունակությունը` 
1. Լեզվային նյարդը (n.lingualis) զգացող ճյուղ է եռվորյակ նյարդի III ճյուղից,

անցնում է դեպի ծնոտա-լեզվային ակոս ստործնոտային և թևակեր-

պածնոտային շրջաններից: Լեզվային նյարդին միանում է թմբկալարը (chorda 

tympani), որն ապահովում է համային, ցավային, տակտիլ զգացողութ-

յունները: Լեզվային նյարդի վնասումը հանգեցնում է լեզվի առաջային երկու 

երրորդի համապատասխան զգացողությունների կորստին: 

2. Ենթալեզվային նյարդը (n.hypoglossus)՝ XII զույգը, գանգուղեղային նյարդ է:

Անցնում է ծնոտա-լեզվային ակոս ստործնոտային եռանկյունուց (միջմկանա-

յին ճեղքի միջով) և անցնում է դեպի ակոսի հատակ: Խոր վիրաբուժական 

միջամտության դեպքում կարող է այն վնասվել, որը կհանգեցնի լեզվի 

համապատասխան կեսի պարեզի կամ կաթվածի: 

3. Լեզվային երակը (v.lingualis) մեկից չորս քանակությամբ է: Վնասվածքը

հանգեցնում է ժամանակի կորստի՝ առատ արյունահոսությունը դադարեց-

նելու նպատակով: 

4. Ենթածնոտային թքագեղձի ծորանը (ductus submandibularis) անցնում է ծնոտա-

լեզվային ակոս ստործնոտային տարածությունից: Լեզվային նյարդը 

խաչվում է ստործնոտային թքագեղձի ծորանի հետ ծնոտա-լեզվային 

ակոսում ստորին երկրորդ աղորիքի մակարդակով և ներհյուսվում է լեզվի 

կողմնային մակերեսին: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 245 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ 

ատամները: Ինֆեկցման առաջնային ոչ օդոնտոգեն աղբյուր են նաև բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի ինֆեկցիոն-բորբոքային ախտահարումները և վնաս-

վածքները:  

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները՝ 
1. բերանի խոռոչի հատակի հետին կողմնային հատվածի խիստ արտա-

հայտված այտուց, 

2. բերանի խոռոչի հատակի հետին կողմնային հատվածի լորձաթաղանթի

հիպերեմիա, 

3. չափավոր ցավ հանգիստ վիճակում,

4. կլման ակտի կտրուկ խանգարում,

5. ծնոտների չափավոր միաբերում` պայմանավորված ցավի և միջային

թևակերպ մկանի պերիֆոկալ ներգրավմամբ:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախի դրենավորման համար 
Վերը նշված անատոմիական գոյացությունները չվնասելու համար 

բերանի խոռոչի կողմից 37-րդ, 38-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամների պրոյեկցիայով 

կատարվում է ծնոտա-լեզվային ակոսի լորձաթաղանթի կտրվածք 1,0-1,5սմ 

երկարությամբ և 0,3-0,5սմ խորությամբ ստորին ծնոտի մարմնի ներքին 

մակերեսին մոտ: Նշված խորությունը չգերազանցելու նպատակով նշտարի 

կտրող եզրը փաթաթվում է թանզիվով՝ 0,5սմ երկարությամբ ազատ թողնելով 

միայն ծայրամասը: Սուր եղանակով հատվում են լորձաթաղանթը և ենթա-

լորձաթաղանթը: Այնուհետև բութ եղանակով արյունը կանգնեցնող մոսկիթ 

սեղմակի միջոցով բացվում է աբսցեսի խոռոչը: 

ԹԵՎԱԿԵՐՊԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Սահմանները` 
արտաքին՝ ստորին ծնոտի ճյուղի ներքին մակերեսը, 

ներքին և ստորին՝ միջային թևակերպ մկանը, 

հետին՝ հարականջային թքագեղձի պատիճը, 

վերին՝ կողմնային թևակերպ մկանը և միջթևակերպ փակեղը, 

առաջային՝ թևակերպաստործնոտային ծալքը: 

Պարունակությունը` 
1. ստորին ատամնաբնային նյարդը (n.alveolaris inferior),

2. թշային նյարդը (n.buccalis),

3. լեզվային նյարդը (n.lingualis),

4. թմբկալարը (chorda tympani),

5. ստորին ատամնաբնային զարկերակը (a.alveolaris inferior),

6. ստորին ատամնաբնային երակը (v.alveolaris inferior),

7. վերծնոտային զարկերակը (a.maxillaris) տարածության վերին հատվածում,
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8. ճարպային բջջանքը: 
 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են հանդիսանում 18-րդ, 28-րդ ատամները: 

Կարող է ինֆեկցվել լինել անզգայացման ժամանակ, որը կարող է լինել նաև 

յաթրոգեն:  
 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները՝ 
 այտուց թևակերպածնոտայի ծալքի շրջանում, 

 լորձաթաղանթի հիպերեմիա թևակերպածնոտային ծալքի շրջանում, 

 պալպացիայով ստորին ծնոտի անկյան շրջանում նկատվում են կարծր 

բորբոքային ինֆիլտրատ և ցավի կտրուկ ուժգնացում, 

 ցավը հանգիստ վիճակում խիստ արտահայտված է` բորբոքային պրոցե-

սում ստորատամնաբնային, լեզվային և թշային զգայական նյարդերը 

ներգրավված պատճառով, 

 բերանը բացելու կտրուկ սահմանափակում մինչև 0,5սմ բորբոքային 

կոնտրակտուրայի պատճառով, 

 ծամիչ և կլման ակտերը խիստ ցավոտ են և դժվարացած: 
 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու 
համար՝ 

Բերանի խոռոչի կողմից կատարվում է լորձաթաղանթի կտրվածք 

թևակերպածնոտային ծալքով:  

Մաշկային ծածկույթների կողմից կատարվում է կտրվածք` ստորին 

ծնոտի անկյունը շրջանցող, ստորին ծնոտի ճյուղից միջային թևակերպ մկանի 

հատումով: Շերտ առ շերտ հատվում են մաշկը, ենթամաշկային ճարպային 

բջջանքը, մակերեսային փակեղը և ենթամաշկային մկանը, պարանոցի 

սեփական փակեղի արտաքին թերթիկը: Ստորին ծնոտի անկյան մոտ՝ ստորին 

ծնոտի ճյուղի ներքին մակերեսից, հատվում են միջային թևակերպ մկանի 

մկանաթելերը: Այնուհետև կատարվում է տարածության մատնային կամ 

գործիքային ռևիզիա: 
 

 
ՀԵՏԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 

Հետծնոտային շրջանի սահմաններն են` 
վերևից՝ արտաքին լսողական անցուղու ստորին պատը, 

ներքևից՝ հարականջային թքագեղձի ստորին բևեռը, 

առջևից՝ ստորին ծնոտի ճյուղի հետին եզրը և միջային թևակերպ մկանը, 

հետևից՝ քունքոսկրի պտկաձև ելունը և կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանը, 

ներսից՝ քունքոսկրի մախաթաձև ելունը և նրան կպչող մկանները, 

դրսից՝ ծամիչ-հարականջային փակեղը: 
 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
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Բնորոշ է երկրորդային ինֆեկցումը, երբ բորբոքային պրոցեսը ծամիչ-

հարականջային փակեղից, ենթածնոտային շրջանից կամ թևակերպածնոտայ-

ին տարածությունից անցնում է դեպի հետծնոտային շրջան: 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները`  

 հետծնոտային շրջանի հյուսվածքների արտահայտված այտուց,

 հետծնոտային շրջանի մաշկի չափավոր հիպերեմիա,

 ցավային համախտանիշը խիստ արտահայտված է,

 ծամելու և կլման ակտերի դժվարացում ուժգին ցավի պատճառով:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու 
համար՝ 

Կտրվածքը կատարվում է մաշկային ծածկույթների կողմից ստորին 

ծնոտի ճյուղի հետին եզրին զուգահեռ: 

ՀԱՐԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Սահմանները` 

արտաքին՝ միջային թևակերպ մկանը, հարականջային թքագեղձը,  

ներքին՝ ըմպանի կողմնային պատերը և փափուկ քիմքը բարձրացնող և լարող 

մկանները, 

առաջային՝ թևակերպածնոտային կարը, 

հետին՝ առաջողնաշարային փակեղից դեպի ըմպանի պատ գնացող կողմնային 

փակեղային ելունները, լեզվակորճային մկանը, 

վերին՝ գանգի հիմքը: 

Պարունակությունը` 
Հարըմպանային տարածությունը ռեոլոնյան խրձով բաժանվում է երկու 

մասերի` առաջային և հետին: Ռեոլոնյան խրձի կազմի մեջ են մտնում երեք 

մկաններ և կապան` մախաթալեզվային մկանը (m.styloglossus), մախաթաենթա-

լեզվային (m.stylohyoideus), մախաթաըմպանային մկանները (m.stylopharyn-

geus), ինչպես նաև մախաթաստործնոտային կապանը (lig.stylomadibularis): 

Առաջային հարըմպանային տարածության մեջ է մտնում` 
 հարականջային թքագեղձի ըմպանային ելունը:

Հետին հարըմպանային տարածությունը պարունակում է` 
 ներքին քնային զարկերակը (a.carotis interna),

 ներքին լծերակը (v. jugularis interna),

 թափառող նյարդը (n.vagus),

 լեզվաըպանային նյարդը (n.glossopharyngeus),

 հավելյալ նյարդը (n.accesoris),

 ենթալեզվային նյարդը (n.hypoglossus),

 վերին սիմպաթիկ հանգույցը,

 ավշահանգույցները:
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Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 

Ինֆեկցման առաջնային օջախ են քմային նշիկների ախտահարումները, 

ըմպանի պատերի վնասումը:  

Երկրորդային ախտահարում կարող է դիտվել ինֆեկցիան տարածվելու 

պատճառով` 

 թևակերպածնոտային տարածությունից,

 ստործնոտային շրջանից,

 հարականջա-ծամողական շրջանից:

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները՝ 
 հյուսվածքների այտուց ըմպանի կողմնային պատի շրջանում,

 ըմպանի կողմնային պատի լորձաթաղանթի հիպերեմիա,

 պալպացիայով ստորին ծնոտի անկյան շրջանում նկատվում են կարծր

բորբոքային ինֆիլտրատ և ցավի կտրուկ ուժգնացում,

 ցավը հանգիստ վիճակում չափավոր է,

 ծնոտների չափավոր միաբերում մինչև 2,5-2,8սմ,

 կլման կտրուկ խանգարում ուժգին ցավերի պատճառով:
 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Մաշկային ծածկույթների կողմից կատարվում է կտրվածք` ստորին 

ծնոտի անկյունը շրջանցող՝ առանց հատելու ստորին ծնոտի ճյուղից միջային 

թևակերպ մկանը, սահելով նրա վրայով դեպի վեր`դեպի գանգի հիմք: 

Կտրվածքի կատարելիս հատվող շերտերն են` 

 մաշկը,

 ենթամաշկային ճարպաբջջանքը,

 մակերեսային փակեղը,

 ենթամաշկային մկանը,

 պարանոցի սեփական փակեղի արտաքին թերթիկը:

Բերանի խոռոչի կողմից լորձաթաղանթի կատարվում է կտրվածք 

ըմպանի կողմնային պատով առավել այտուցված տեղում:  

ԹՇԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 
Սահմանները 
վերին՝ այտոսկրի ստորին եզրը, 

ստորին՝ ստորին ծնոտի ստորին եզր,  

առաջային՝ այտածնոտային կարը բերանի անկյանը միացնող գիծը,  

հետին՝ ծամիչ մկանի առաջային եզրը: 

Պարունակությունը` 
1. թշի ճարպամարմինը (corpus adiposim buccae)՝ Բիշի մարմինը, որը տեղա-

կայված է միջմկանային ճեղքում թշային և ծամիչ մկանների միջև, իր 

ելուններով` 
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 քունքային, 

 ենթաքունքային, 

 ակնակապճային,  

2.  հարականջային թքագեղձի ծորանը (ductus parotis) ( ստենոնյան ծորան), 

3. դեմքի լայնաձիգ զարկերակը (a. transversa faciei), որը ձևավորում է 

անաստամոզ արտաքին քներակի հետ, անցնում է ստենոնյան ծորանին 

զուգահեռ և նրա տակ, 

4.  դիմային նյարդի թշային ճյուղը (rami buccalis nervi facialis) անցնում է 

զուգահեռ և ստենոնյան ծորանի վրայով, շարժիչ նյարդ է: 

5. թշային նյարդը (n. buccalis) անցնում է թեք լայնաձիգ և ենթալորձա-

թաղանթային, թշային մկանի տակ. եռվորյակ նյարդի զգացող ճյուղ է, 

6. դիմային զարկերակը (a. facialis), որը աչքի միջային անկյան մոտ կոչվում է  

անկյունային (a.angularis) և բերանակցվում է a. dorsalis nasi-ի հետ, որը 

ստորակնակապճային զարկերակի (a. infraorbitalis) ճյուղ է, 

7. դիմային երակը (v.facialis) և համապատասխան անկյունային երակը (v. 

angularis), 

8. վերին և ստորին շրթային զարկերակները (aa. labialis superior et inferior), 

9. ոչ մշտական միակի թշային ավշահանգույցը (nodi lymphatici buccalis): 

 
Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
 

Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են հանդիսանում 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-

րդ, 18-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 44-

րդ, 45-րդ, 46-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամները:  

Երկրորդային ախտահարումները կարող են լինել` 

  ստորակնակապճային, 

 հարականջածամողական,  

 ենթաքունքային շրջաններից ինֆեկցիայի տարածման պատճառով: 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները՝ 
1. թշի արտահայտված այտուցը (պրոցեսի մակերեսային տեղակայման 

դեպքում) կամ չափավոր այտուց (պրոցեսի խորանիստ տեղակայման 

դեպքում), 

2. թշային շրջանի մաշկի հիպերեմիան, 

3. թշային շրջանի լորձաթաղանթի հիպերեմիան, 

4. ցավը հանգիստ վիճակում չափավոր է, 

5. բերանը բացելու սահմանափակումը ցավի պատճառով: 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Կտրվածքներ են կատարվում բերանի խոռոչի կողմից հարականջային 

թքագեղձի արտատար ծորանին զուգահեռ` նրանից վերև և ներքև: Մեծ մասամբ 

նրանց միջև ձևավորվում է կոնտրապեկտուրա, քանի որ հիմնականում 
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ախտահարվում է Բիշի ճարպամարմինը: Նկատի ունենալով էսթետիկ տեսքը, 

ծայրահեղ հազվադեպ դեպքերում մաշկային ծածկույթների կողմից եթե 

նույնիսկ թշային շրջանում կտրվածք է իրականացվում, այնուամենայնիվ 

կատարվում է դիմային նյարդի ճյուղերի ուղղությանը կամ քիթ-շրթունքային 

ծալքին զուգահեռ: Հիմնականում արտաքին կտրվածք իրականացվում է 

դերմատոգեն աբսցեսների և ֆլեգմոնաների, ֆուրունկուլների և կարբունկուլ-

ների բարդությունների դեպքում: 

Շերտերը` 
1. մաշկային ծածկույթները,

2. ենթամաշկային ճարպային բջջանքը,

3. պարանոցի սեփական փակեղի արտաքին թերթիկի շարունակությունը, որը

այս հատվածում կոչվում է թշային փակեղ (fascia buccalis),

4. թշի ճարպամարմինը (Բիշի մարմինը), որը երկու մկանների միջև է` ծամիչ

(m. masseterica) և թշային (m. buccinators),

5. թշամկանը (m. buccinators),

6. ենթալորձաթաղանթային շերտը,

7. լորձաթաղանթը:

ՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ 
Սահմանները` 

վերին և հետին՝ քունքային գիծ, 

ստորին՝  ոսկրի ենթաքունքային կատար, 

առաջային՝ այտային և ճակատային ոսկր, 

ներքին՝ քունքային հարթակը` կազմված քունքային, գագաթային և սեպ 

ոսկրերով, 

արտաքին՝ այտային աղեղ: 

Շերտերը և պարունակությունը` 
1. մաշկային ծածկույթները,

2. ենթամաշկային ճարպային բջջանքը, որտեղով անցնում են`

ա) մակերեսային քունքային զարկերակը՝ իր երկու ծայրային ճյուղերով` 

ճակատային և գագաթային (a.temporalis superficialis), 
բ) ականջաքունքային նյարդը (n. auriculotemporalis), 

գ) դիմային նյարդի քունքային ճյուղը (ramus temporalis n. facialis), որը շարժիչ 

նյարդ է, 

դ) մեծ ականջային նյարդը (n.auricolaris magnus) պարանոցային հյուսակից, 

3. մակերեսային փակեղը (fascia superficialis)` որը գանգային ապոնևրոզի

շարունակությունն է, 

4. քունքային ապոնևրոզը (aponeurosis temporalis), որը այտային աղեղի մոտ

ճեղքվում է երկու թերթիկի` մակերեսային և խորանիստ, որոնք համապա-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 251 

 

տասխանաբար կպչում են այտային աղեղի ներքին և արտաքին մակերեսին: 

Այս թերթիկների միջև միջապոնևրոտիկ բջջանքն է, որտեղ են` 

ա) միջին քունքային զարկերակը (a.temporalis media)` ճյուղ վերծնոտային 

զարկերակից, 

բ) այտաքունքային նյարդը (n.zygomaticotemporalis)` ճյուղ վերծնոտային 

նյարդից, 

5. ենթաապոնևրոտիկ բջջանքը, որը թշային շրջանի Բիշի ճարպամարմնի 

քունքային ելունի շարունակությունն է (corpus adiposim buccae), 

6. քունքամկանը (m.temporalis), 

7. քունքային շրջանի խորանիստ բջջանքը, որում այստեղ տեղակայված են`  

ա) խորանիստ քունքային զարկերակը (a.temporalis profunda)՝ ճյուղ վերծնոտա-

յին զարկերակից, 

բ) խորանիստ քունքային նյարդը (n.temporalis profunda), 

8. վերնոսկրը (periosteum), 

9. քունքոսկրը (os temporalis): 
 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Հնարավոր է միայն երկրորդային օդոնտոգեն ախտահարում ինֆեկցիայի 

տարածման պատճառով `  

 ենթաքունքային փոսից, 

 հարականջա-ծամողական շրջանից, 

 թշային շրջանից (Բիշի ճարպամարմնի քունքային ելունով): 

Առաջնային ախտահարում հնարավոր է մաշկի ինֆեկցիոն-բորբոքային 

ախտահարման, քունքային շրջանում վերքի ինֆեկցման հետևանքով: 

Թարախա-բորբոքային պրոցեսի դեպքում ինֆեկցիայի տարածումը 

կարող է լինել դեպի` 

ա) ակնակապիճ՝ ստորակնակապճային ճեղքով, 

բ) թևաքմային փոս՝ Բիշի ճարպամարմնի միջոցով, 

գ) թշային շրջան՝ Բիշի ճարպամարմնի միջոցով, 

դ) հարականջածամողական շրջան: 
 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
 քունքային շրջանում հյուսվածքների խիստ արտահայտված այտուց պրոցեսի 

մակերեսային տեղակայման դեպքում, չափավոր այտուց` պրոցեսի 

խորանիստ տեղակայման դեպքում (ավազե ժամացույցի ախտանիշ), 

 մաշկի հիպերեմիան բնորոշ է մակերեսային տեղակայմանը, բայց թարախա-

բորբոքային պրոցեսի խորանիստ տեղակայման դեպքում հիպերեմիան 

բնորոշ չէ, 

 չափավոր ցավ հանգիստ վիճակում պրոցեսի մակերեսային տեղակայման 

դեպքում և ուժգին ցավ խորանիստի դեպքում, 
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 բերանը բացելու կտրուկ սահմանափակում պրոցեսի խորանիստ տեղակայ-

ման դեպքում (մինչև 0,6-0,8սմ) քունքամկանի բորբոքային կոնտրակտուրայի

հետևանքով,

 դժվարացած ծամիչ ակտ ցավի պատճառով,

 գանգային ապոնևրոզի տակ նկատվում է ֆլյուկտուացիա,

 որպես բարդություն հազվադեպ նկատվում է քունքոսկրի երկրորդային

օստեոմիելիտ:
 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու 
համար՝ 

Մակերեսային ֆլեգմոնայի դեպքում կատարվում են կտրվածք մաշկային 

ծածկույթների կողմից այտային աղեղի վերին եզրին զուգահեռ և ճառա-

գայթանման կտրվածքներ քունքամկանի թելերի ուղղությանը զուգահեռ:  

Քունքային շրջանի խորանիստ ֆլեգմոնայի դեպքում կատարվում է 

մաշկային ծածկույթների կողմից քունքամկանի առաջային եզրի երկարությամբ 

աղեղնաձև կտրվածք` գանգի հիմքի ոսկրերին մկանի կպման գծով:  

ՍՏՈՐՔՈՒՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ԹԵՎԱՔՄԱՅԻՆ ՓՈՍ 
Ստորքունքային փոսի սահմանները` 

վերին՝ սեպոսկրի ենթաքունքային կատարը, 

առաջային՝ վերին ծնոտի թումբը, 

հետին՝ մախաթելունը ռեոլոնյան խրձով, 

ներքին՝ սեպոսկրի թևակերպ ելունի արտաքին թիթեղը, 

արտաքին՝ ստորին ծնոտի ճյուղի ներքին մակերեսը: 

Ստորքունքային փոսի պարունակությունը` 
1. վերծնոտային զարկերակը (a maxillaris),

2. ստործնոտային նյարդը (n.mandibularis) իր ճյուղերով,

3. վերծնոտային նյարդը (n.maxillaris),

4. վերին ատամնաբնային հետին նյարդերը (nn.alveolares superiores posteriores),

5. թևակերպ երակային հյուսակը (plexus venosus pterygoideus),

6. թևակերպ նյարդային հյուսակը (plexus nervosus pterygoideus),

7. ականջային հանգույցը (ganglion otocum):
 

Թևաքմային փոսի սահմանները` 
առջևից՝ վերին ծնոտի ենթաքունքային մակերեսը և վերին ծնոտի թումբը, 

հետևից՝ սեպոսկրի թևակերպ ելունը, 

միջայնորեն՝ քմային ոսկրի պերպենդիկուլյար թիթեղի արտաքին մակերեսը, 

վերևից՝ սեպոսկրի մեծ թևի վերինծնոտային մակերեսը: 

Վերին հատվածում թևաքմային փոսը հաղորդակցվում է ակնակապճի 

հետ ստորակնակապճային ճեղքի միջոցով, քթի խոռոչի հետ` սեպաքմային 

անցքի միջոցով, գանգի խոռոչի հետ` կլոր անցքի միջոցով, իսկ թևակերպ 
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խողովակի միջոցով գանգի հիմքի արտաքին մակերեսի հետ և արտաքինից 

անցնում է ստորքունքային փոս: 
 

Թևաքմային փոսի պարունակությունը`  
1. վերծնոտային նյարդը (n.maxillaris), 

2. ենթաակնակապճային նյարդը (n.infraorbitalis), 

3. վերին ատամնաբնային հետին նյարդերը (nn.alveolares superiores posteriores), 

4. թևակերպ երակային հյուսակը (plexus venosus pterygoideus), 

5. թևակերպ նյարդային հյուսակը (plexus nervosus pterygoideus), 

6. թևաքմային հանգույցը (ganglion pterigopalatina), 

7. սեպաքմային զարկերակը, երակը և նյարդը (a., v. et n. sphenopalatina): 
 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Առաջնային օդոնտոգեն օջախ են 17-րդ, 18-րդ, 27-րդ, 28-րդ ատամները: 

Կարող է ինֆեկցվել տուբերալ անզգայացման ժամանակ (կարող է լինել 

յաթրոգեն բնույթի):  

Երկրորդային ախտահարում կարող է լինել`  

 թշային շրջանից, 

 հարականջա-ծամողական շրջանից,  

 թևակերպածնոտային տարածությունից ինֆեկցիան տարածվելու պատ-

ճառով:  
  

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները`  

 ինֆիլտրատը բերանի խոռոչի նախադռան հետին մասում, 

 բերանի խոռոչի նախադռան լորձաթաղանթի հիպերեմիա, 

 ուժգին ցավը հանգիստ վիճակում, հնարավոր է ցավի ճառագայթում դեպի 

աչք, 

 բերանը բացելու և ստորին ծնոտի կողմնային շարժումների (դեպի առողջ 

կողմ) չափավոր սահմանափակում: 

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու 
համար՝ 

Կատարվում է կտրվածք բերանի խոռոչի կողմից մեծ աղորիքներից վեր 

անցման ծալքով: Մաշկային ծածկույթների կողմից կտրվածք է կատարվում 

քունքամկանի առաջային եզրով ենթաայտային շրջանում, անհրաժեշտության 

դեպքում ենթածնոտային շրջանում` ստորին ծնոտի ճյուղից միջային թևակերպ 

մկանի հատումով:  
 

ՍՏՈՐԱԿՆԱԿԱՊՃԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ  
 

Ստորակնակապճային շրջանի սահմաններն են` 
Վերևից - ակնակապճի ստորին եզրը, 

Ներքևից - վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունը, 

Ներսից - քթի խոռոչի տանձաձև բացվածքը, 
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Դրսից - այտածնոտային կարանը: 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Այս շրջանում առաջնային օդոնտոգեն ինֆեկցիայի աղբյուր են 

հիմնականում հետևյալ ատամները`12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-

րդ, 25-րդ: 

Երբեմն նաև հնարավոր է երկրորդային ինֆեկցում թշային կամ քթի 

կողմնային շրջաններից:  

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները`  

 զարգանում է ստորակնակապճային շրջանի հյուսվածքների արտահայտված

այտուց հյուսվածքների ինֆիլտրացիայի պատճառով 

 վերին և ստորին կոպերի այտուց,

 ստորակնակապճային շրջանի մաշկի հիպերեմիա,

 հանգիստ վիճակում ցավային համախտանիշը թույլ է արտահայտված,

 տեսողության վատացում՝ պայմանավորված կոպերի այտուցի և փակվելու

հետ:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Եթե պրոցեսն ունի խոր տեղակայում և շնափոսի շրջանում է, ապա 

կտրվածքը կատարվում է ներբերանային մուտքով. հատվում է բերանի 

նախադռան վերին թաղը: Եթե պրոցեսն ունի մակերեսային տեղակայում, ապա 

կտրվածքը կատարվում է մաշկային ծածկույթների կողմից ստորակնա-
կապճային եզրին զուգահեռ կամ քթա-շրթունքային ծալքի ընթացքով: 

ԱՅՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆ  
Այտային շրջանի սահմաններն են` 

վերևից՝ ակնակապճի ստորին եզրըև քունքային շրջանի առաջաստորին մասը, 

ներքևից՝ թշի շրջանի առաջավերին մասը, 

հետևից՝ այտաքունքային կարանը, 

առջևից՝ այտածնոտային կարան: 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Այս շրջանում առաջնային օդոնտոգեն ինֆեկցիայի աղբյուր են հիմնակա-

նում հետևյալ ատամները` 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ: 

Երբեմն նաև հնարավոր է երկրորդային ինֆեկցումը թշային կամ 

ստորքունքային շրջաններից:  

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները`  

 այտային շրջանի հյուսվածքների արտահայտված այտուցը,

 այտային շրջանի մաշկի հիպերեմիան,

 հանգիստ վիճակում ցավային համախտանիշը թույլ է արտահայտվածը,
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 ծամողական ակտի դժվարացումը,

 ցավերի ուժգնացում բերանը բացելիս:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Կտրվածքը կատարվում է մաշկային ծածկույթների կողմից այտային 

շրջանում` հաշվի առնելով դիմային նյարդի ճյուղերի ընթացքը: 

ԱԿՆԱԿԱՊԻՃ 
 

Սահմանները`  
Սահմանները համապատասխանում են ակնակապճի պատերին:  

Պարունակությունը` 
1. ակնագունդը ակնային մկանների, ակնաշարժ նյարդերի հետ,

2. արցունքագեղձը,

3. արցունքապարկ:
 

Կոպի շերտերը` 
մաշկը, 

ենթամաշկային բջջանքը, 

մկանային շերտը, որը դրսևորվում է աչքի կլոր մկանով: 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Ինֆեկցիայի տարածման պատճառով կարող է լինել երկրորդային 

օդոնտոգեն ախտահարում՝ 

 վերին ծնոտային խոռոչից,

 ենթաքունքային փոսից,

 թևակերպածնոտային տարածությունից,

 թշային շրջանից,

 ստորակնակապճային շրջանից,

 թևաքմային փոսից:

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները`  
 կոպերի արտահայտված այտուցը,

 էկզոֆտալմը,

 կոպերի մաշկի հիպերեմիան,

 կտրուկ ցավը ակնագնդում,

 ուժին գլխացավը,

 տեսողության խանգարումը կոպերի այտուցի պատճառով,

 ակնագնդի տեղաշարժը,

 ակնային նյարդի ճնշվածությունը:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Մաշկային ծածկույթների կողմից կատարվում է կտրվածք ակնակապճի 

ստորին արտաքին կամ վերին արտաքին եզրով:  



256 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Մուտքը վերծնոտային ծոցի կողմից է ակնակապճի հատակի հետին 

հատվածի հեռացումով: 

ԼԵԶՎԱՐՄԱՏԻ ՀԻՄՔ 
Սահմանները` 

վերին՝ լեզվի սեփական մկանները, 

ստորին՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանը, 

արտաքին՝ կզակա-լեզվային, լեզվա-կորճային մկանները աջ և ձախ կողմեր: 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները 
Ինֆեկցման առաջնային օջախ է հանդիսանում ինֆեկցումը լեզվի 

վնասվածքների ժամանակ: Ինֆեկցիայի երկրորդային տարածում հնարավոր է` 

 լեզվային նշիկից,

 ենթալեզվային շրջանից,

 ենթակզակային շրջանից,

 ենթաստործնոտային շրջանից:

Միջմկանային ճեղքանման տարածություններում փուխր բջջանքի 

առկայությունը հանգեցում է թարախային պրոցեսի տարածմանը հարևան 

ստործնոտային, հարըմպանային տարածություններ, այնուհետև պարանոցի 

նյարդ-անոթային խրձով դեպի միջնորմ: 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 
 ենթալեզվային շրջանի հյուսվածքների արտահայտված այտուցը,

 լեզվի չափերի մեծացումը,

 բերանի խոռոչի հատակի լորձաթաղանթի և լեզվի հիպերեմիան,

 պալպացիայով ստորին ծնոտի անկյան շրջանում նկատվում են կարծր

բորբոքային ինֆիլտրատ և ցավի կտրուկ ուժգնացում,

 ցավը հանգիստ վիճակում ուժգին է,

 ծնոտների չափավոր միաբերումը մինչև 2,5սմ,

 ծամիչ և կլման ակտի կտրուկ խանգարումը ուժգին ցավերի պատճառով,

 հնարավոր է շնչառության խանգարում:

Վիրահատական մուտքը ինֆեկցիոն-բորբոքային օջախը դրենավորելու համար՝ 
Լեզվարմատի ֆլեգմոնայի բուժումը իրականացվում է կզակային շրջանի 

խոր կտրվածքով: Մաշկի կտրվածքը կատարվում է հորիզոնական կամ ուղղա-

հայաց ուղղություններով, այնուհետև միայն ուղղահայաց, խիստ միջին սագի-

տալ գծով, երկփորանի մկանի առաջային փորիկների միջով, ծնոտա-

ենթալեզվային մկանների սերտաճման գծով, այնուհետև կզակա-ենթալեզվային 

մկանի փորիկների միջով: Այնուհետև թարախակույտին մոտենում են բութ 

եղանակով` Կոխերի՝ արյունը կանգնեցնող սեղմակով և խորքում բացահատում 

են թարախակույտը: Կտրվածքի մեջ մտցվում է ռետինե խողովակ: Լեզվի հիմքի 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 257 

կողմնային բջջանքային տարածությունների թարախակույտերը բացահատվում 

են այնպես, ինչպես միջայինները, նկարագրված վերը նշված եղանակով: 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՀԱՏԱԿ 
Սահմանները 
Բերանի խոռոչի հատակը ծնոտա-ենթալեզվային մկանով բաժանվում է 

վերին և ստորին հարկերի: 
Վերին հարկ` 

վերինը՝ բերանի խոռոչի հատակի լորձաթաղանթը,  
ստորին՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանը,  
առաջային արտաքինը՝ ստորին ծնոտի մարմնի ներքին մակերեսը,  
հետինը՝ լեզվի հիմքը (արմատը): 

Ստորին հարկը` 
վերինը՝ ծնոտա-ենթալեզվային մկանը, 
առաջային արտաքինը՝ ստորին ծնոտի մարմնի ներքին մակերեսը, 
հետինը՝ մախաթելունին կպչող մկանները և երկփորանի մկանի հետին փորիկը, 
ստորինը՝ ենթալեզվային շրջանի վրայի մաշկը: 

«Բերանի խոռոչի հատակ» (ԲԽՀ) հասկացությունը ներառում է դեմքի և 
բերանի խոռոչի հետևյալ շրջանները` ստործնոտային երկու տարածություն-
ները, ենթակզակային տարածությունը, ենթալեզվային տարածությունը, լեզվի 
արմատը: 

Բերանի խոռոչի հատակի տարածուն ֆլեգմոնայի դեպքում, ելնելով 
հաճախ առաջացող անհրաժեշտությունից, պետք է ռևիզիայի ենթարկել 
բջջանքային բոլոր տարածությունները: 

Բերանի խոռոչի հատակի բջջանքային տարածությունների քանակը և 
տեղակայումը:  

ԲԽՀ ստորին հարկում են`  
 Զույգ բջջանքային տարածություններ ենթաստործնոտային եռանկյունում՝
ա) միջմկանային ճեղքի շրջանում ենթալեզվա-լեզվային և ծնոտա-ենթա-

լեզվային մկանների միջև աջից և ձախից (բջջանքային 2 տարածություններ), 
բ) ստորին ծնոտի մարմնի և ենթածնոտային թքագեղձի միջև աջից և ձախից 

(բջջանքային 2 տարածություններ): 
 Ենթակզակային եռանկյունը պարունակում է բջջանքային 3 տարա-

ծություն`
ա) ոչ զույգ` երկփորանի մկանի առաջային փորիկների միջև (բջջանքային 

1 տարածություն),  
բ) զույգ` երկփորանի մկանի առաջային փորիկների և երկու (աջից և 

ձախից) ծնոտա-ենթալեզվային մկանների միջև (բջջանքային 2 տարածություն):  
Արդյունքում առկա են բերանի խոռոչի հատակի ստորին հարկում 

բջջանքային 7 տարածություններ:  
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ԲԽՀ-ի վերին հարկի հատվածում տեղակայվում են հետևյալ բջջանքային 
տարածությունները`  
 ենթալեզվային շրջանում երկու կողմից բջջանքային երկուական տարա-

ծություններ` ա) ծնոտա-լեզվային ակոսների շրջանում բջջանքային երկու 
տարածություններ (աջից և ձախից),  

բ) ենթալեզվային թքագեզձի շրջանում (gl.sublingualis) բջջանքային երկու (աջից 
և ձախից) տարածություններ (բջջանքային 4 տարածություններ):  

 Իսկ լեզվարմատի շրջանում  
ա) ոչ զույգ` միջին սագիտալ գծով կզակա-լեզվային մկանների միջև (բջջան-

քային 1 տարածություն)  
բ) զույգ` կզակալեզվային և ենթալեզվա-լեզվային մկանների միջև աջից և ձախից 

(բջջանքային 2 տարածություններ):  
Այսպիսով, լեզվարմատի շրջանում կա 3 բջջանք, իսկ ԲԽՀ-ի վերին հարկում` 

բջջանքային 7 տարածություն, ինչպես ստորին հարկում: Հաշվի առնելով, որ 
երկու հարկերը հավաքական հասկացություն են ԲԽՀ-ի դեպքում, պետք է 
նշել, որ ԲԽՀ-ում կան բջջանքային 14 տարածություններ:   

Բերանի խոռոչի հատակի ֆլեգմոնայի կլինիկական բնութագիրը` 
 

Բերանի խոռոչի հատակի ֆլեմոնան հավաքական հասկացություն է և 
բջջանքային 2 և ավելի տարածությունների տարածուն բորբոքումն է:ԲԽՀ-ի 
ֆլեգմոնան բնորոշվում է թարախային պրոցեսի անցումով ենթալեզվային 
շրջանի մի կողմից մյուսին և լեզվարմատի մկանների միջև բջջանքին, ինչպես 
նաև ենթաստործնոտային և ենթակզակային շրջաններ: Ընթանում է ծանր, 
ինտոքսիկացիայի արտահայտված երևույթներով և ուղեկցվում է բարձր ջեր-
մային ռեակցիայով: Զննելիս նկատվում է կարծես դեմքի երկարում ենթակզա-
կային և ենթաստործնոտային շրջանների այտուցի պատճառով: Շոշափելիս 
այստեղ նկատվում է տարածուն բորբոքային ինֆիլտրատ: Նրա վրայի մաշկային 
ծածկույթները հիպերեմիկ են, լարված, ծալքի չեն հավաքվում: Նկատվում է նաև 
հարականջածամողական և թշային շրջանների ստորին հատվածների, ինչպես 
նաև պարանոցի վերին հատվածների կոլատերալ այտուց: Հիվանդի բերանը 
կիսաբաց է, լեզուն՝ չոր՝ պատված խամրած շագանակագույն փառով, դուրս է 
գալիս բերանի խոռոչից: Խոսակցական ակտը անպարզ է, կլման ակտը՝ 
ծայրահեղ ցավոտ, իսկ երբեմն նաև անհնար: Շնչառությունը դժվարացած է 
վերին շնչուղիների ստենոզավորման հետևանքով: Բերանի խոռոչը զննելիս 
նկատվում է ենթալեզվային ծալքերի խիստ արտահայտված այտուց, որը 
բարձրացած է մինչև կտրիչների կտրող մակերեսների մակարդակը: Լեզուն 
չափերով մեծացած և բարձրացած է դեպի վեր և առաջ (բերանի խոռոչի 
սահմաններից դուրս):  

 

Ինֆեկցման հիմնական աղբյուրները և ուղիները` 
Վերին հարկի դեպքում՝ ինֆեկցիայի օջախներ են 31-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-

րդ, 35-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ ատամների շրջանները, քանի որ 
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նրանց արմատները ծնոտա-ենթալեզվային մկանից վեր են, և ԲԽՀ-ի 
լորձաթաղանթի բորբոքային ախտահարումները:  

Երկրորդային ախտահարումներ կարող են առաջանալ հարակից տարա-
ծություններից ինֆեկցիայի տարածման պատճառով ըստ շարունակելիության 
և լիմֆոգեն ուղիով (լեզվային նշիկի բորբոքում, ենթալեզվային շրջանի 
վնասվածք, թքաքարային հիվանդություն և այլն): 

Ստորին հարկի դեպքում` ինֆեկցիայի օջախներ են 36-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 
46-րդ, 47-րդ, 48-րդ ատամների շրջանները, քանի որ նրանց արմատները 
անցնում են ծնոտա-ենթալեզվային մկանից ցած:  

Երկրորդային ախտահարումներ կարող են առաջանալ հարակից տարա-
ծություններից ինֆեկցիայի տարածման պատճառով ըստ շարունակելիության 
և լիմֆոգեն ուղիով (ենթաստործնոտային և ենթակզակային շրջանների 
վնասվածքներ, թքաքարային հիվանդություն և այլն): 

Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսի տեղային կլինիկական նշանները` 

Վերին հարկի դեպքում` 
 ենթալեզվային շրջանի հյուսվածքների կտրուկ այտուցը,
 ԲԽՀ-ի լորձաթաղանթի հիպերեմիան,
 չափավոր ցավը հանգիստ վիճակում,
 ծամիչ, կլման, խոսակցական ակտերի կտրուկ խանգարումը ցավի պատ-
ճառով, 
 հնարավոր է շնչառության խանգարում, ընդհուպ ասֆիքսիա:

 

Ստորին հարկի դեպքում 
 ենթակզակային և ենթաստործնոտային շրջանների հյուսվածքների երկկող-

մանի արտահայտված այտուցը,
 ենթակզակային և ենթաստործնոտային շրջանների մաշկի հիպերեմիան,
 չափավոր ցավը հանգիստ վիճակում,
 ծամիչ, կլման, խոսակցական ակտերի կտրուկ խանգարումը, ցավի

պատճառով,
 հնարավոր է շնչառության խանգարում:

 

Կապը բջջանքային այլ տարածությունների հետ` 
 թևակերպածնոտային,
 հարըմպանային,
 առաջային և հետին միջնորմ:
ԲԽՀ-ի ֆլեգմոնան պետք է տարբերակել լեզվարմատի ֆլեգմոնայից, քանի 

որ հիվանդության սկզբում երբեմն այս երկու հիվանդությունները շատ նման են 
իրար: 
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ԲԽՀ-ի և լեզվարմատի ֆլեգմոնաների տարբերակիչ-ախտորոշիչ սխեման. 
 

Կլինիկական նշանները ԲԽՀ-ի ֆլեգմոնա 
Լեզվարմատի (հիմքի) 

ֆլեգմոնա 

Ցավը հանգիստ 
վիճակում 

չափավոր 
Ուժգին, անտանելի 
ցավեր շնչահեղձության 
պատճառով 

Հիվանդի ընդհանուր 
վիճակը 

Միջին ծանրության կամ ծանր, 
ուշացումով դիմելու դեպքում` 
ծայրահեղ ծանր

Ծանր՝ շնչահեղձության 
պատճառով 

Բորբոքային 
ինֆիլտրատը 

Կարող է լինել ենթալեզվային, 
ենթակզակային, ենթածնոտային 
շրջաններում: Ենթալեզվային շրջանի 
այտուցը առավել արտահայտված է

Ենթակզակային 
շրջանում այտուցը թույլ 
է արտահայտված: 

Մաշկային 
ծածկույթները 

Ստորին հարկի ինֆիլտրացիայի
դեպքում մաշկային ծածկույթներն 
արագ ներգրավվում են:

Սովորաբար նորմայի 
սահմաններում են 

Լեզվարմատի շրջանում 
մածկիչով ճնշման 
ախտանիշը 

_ Կտրուկ ցավ 

Ձայնի խռպոտություն _ Առավել արտահայտված

 
ԲԽՀ-ի և լեզվարմատի ֆլեգմոնաների կլինիկական ընդհանուր նշանները` 
1. ստացիոնար դիմելու ժամանակ հիվանդի ընդհանուր վիճակը շատ ծանր է, 

2. ծամիչ, կլման, խոսակցական և շնչառական ակտերի կտրուկ խանգարում, 

3. գլխի հարկադրված դիրք (բարձր), 

4. լեզվի չափերի մեծացում մինչև 2-3 անգամ, որը հաճախ չի տեղավորվում 

բերանի խոռոչում, բերանը կիսաբաց վիճակում է, լեզվի շարժումները խիստ 

սահմանափակ են, 

5. ենթալեզվային շրջանի լորձաթաղանթը հիպերեմիկ և այտուցված է, 

6. լեզվի մեջքը ծածկված է խամրած մոխրագույն փառով, 

7. թուքը մածուցիկ է, 

8. բերանից առկա է գարշահոտություն: 

 
ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՀԱՏԱԿԻ ՆԵԽԱ-ՆԵԿՐՈՏԻԿ ՖԼԵԳՄՈՆԱ 

Առաջին անգամ այն նկարագրվել է 1830-ին Ժոնսուլի (Gensoule), իսկ 1836-

ին՝ Լյուդվիգի (Ludwig) կողմից, այդ պատճառով այն կոչում է կա՛մ Ժանսուլի 

անգինա, կա՛մ Ժոնսուլ-Լյուդվիգի անգինա: ԲԽՀ-ի այս նեխա-նեկրոտիկ ֆլեգմ-

ոնան տարածուն է, գանգրենոզ, արագ է զարգանում: Այս ֆլեգմոնան բնորոշվում 

է հիվանդների ծանր ինտոքսիկացիայով և ընդհանուր ախտանիշների զգալի 

արտահայտվածությամբ: Տարբերում են Լյուդվիգի անգինայի տարատեսակ-

ները` Սենատորի անգինա. այն տարածվում է հետ` դեպի ըմպան, այն դեպքում, 

երբ Լյուդվիգի անգինան գնում է առաջ` դեպի կզակ: Հակաբիոտիկների ընդուն-

ման շրջանում Ա.Ա. Լիբերգի, Պ.Պ. Լվովի (1938) տվյալներով միայն 60% դեպքե-
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րում է ԲԽՀ-ի նեխա-նեկրոտիկ ֆլոգմոնան զարգանում ինֆեկցիայից, որը 

տարածվում է օդոնտոգեն օջախներից, իսկ 40% դեպքերում նրա առաջացումը 

պայմանավորված է սուր տոնզիլիտով, խոցային ստոմատիտով և այլ պատ-

ճառներով: 

Ենթադրվում է, որ այս ֆլեգմոնայի առաջացման մեջ մեծ նշանակություն 

ունեն անաերոբ ստրեպտոկոկերը՝ աղիքային ցուպիկի հետ համակցված և 

ստաֆիլոկոկերը: Հայտնաբերվել են նաև անաերոբներ, գազային գանգրենայի 

հարուցիչներ: Այս դեպքում ախտորոշման բակտերիաբանական վերիֆիկա-

ցիան տևում է սովորաբար մի քանի օր, այն դեպքում, երբ բորբոքային պրոցեսը 

պետք է կանխել անհետաձգելի բուժական միջամտություններով: Միկրոբային 

պատկերի որոշակի կառուցվածքները՝ բակտերիոիդների արտահայտմամբ, 

սահմանափակվում են լաբորատորիաների տեխնիկական հնարավորություն-

ներով: Այս պայմաններում նպատակահարմար է անցկացնել նեկլոստրիդիալ 

անաերոբ ինֆեկցաների էթիոլոգիական ախտորոշում՝ ըստ կլինիկական նշան-

ների: Այս ծանր խմբի հիվանդներին (մասնավորապես ԲԽՀ-ի և լեզվարմատի 

նեխա-նեկրոտիկ ֆլեգմոնայով) բուժելու համար կլինիկական նշանների հետա-

զոտումը, դեմքի և պարանոցի թարախա-բորբոքային պրոցեսներում բակտե-

րոիդների որոշումը գործնականում մեծ նշանակություն ունի ժամանակին 

ախտորոշելու և ճիշտ վիրաբուժական մարտավարություն մշակելու համար: 

ԲԽՀ-ի նեխա-նեկրոտիկ ֆլեգմոնայի առանձնահատկությունները (Լյուդվիգի անգինա) 

Նեխա-նեկրոտիկ ֆլեգմանան ոնի մի շարք բնորոշ հատկանիշներ: 

Նեկլոստրիդիալ ախտահարումների կլինիկական պատկերը այսպես կոչված 

ավանդական նեխային բորբոքային պրոցեսներից տարբերվում է տեղային 

ախտանիշների առավել թույլ արտահայտվածությամբ: Հիվանդությունը 

սկսվում է ենթածնոտային կամ ենթալեզվային շրջաններում այտուցի առաջաց-

մամբ, որը արագ տարածվում է հարակից այլ շրջաններ: Այս պրոցեսի 

զարգացումն ուղեկցվում է տենդային վիճակով, անքնությամբ, զառանցանքով, 

գրգռվածությամբ: Հիվանդի արտաքին զննման ժամանակ նկատվում է դեմքի 

մաշկային ծածկույթների գունատություն՝ հողագույն երանգավորմամբ: Առավել 

արտահայտված է ենթածնոտային և ենթակզակային շրջանների այտուցը, որը 

տարածվում է դեպի թշային շրջան և պարանոց: Ենթաստործնոտային և են-

թակզակային շրջանների այտուցված հյուսվածքները շոշափելիս նկատվում են 

ցավ և կրեպիտացիա գազի պղպջակների պատճառով (ֆլյուկտուացիան 

բացակայում է): Ինֆիլտրատը չունի հստակ սահմաններ: Ինֆիլտրատի վրայի 

մաշկային ծածկույթները գունատ են, լեզուն հրված է դեպի վեր, նրա շարժում-

ները դժվարացած են, կլման ակտը՝ անհնար, շնչառությունը՝ կտրուկ խան-

գարված: Ենթալեզվային ծալքը պատված է ֆիբրինային փառով, այտուցված է, 

բարձրացած է դեպի վեր` ատամների պսակների եզրերի մակարդակից էլ վեր: 

Նկարագրված կլինիկական պատկերը նկատվում է առաջին 3-4 օրերի ընթաց-
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քում: Հետո ինֆիլտրատի շրջանում մաշկի վրա հայտնվում են կապտա-բոսո-

րագույն հետքեր, երբեմն` բշտեր: Հիվանդների վիճակը պրոգրեսիվ վատանում 

է, ինտոքսիկացիայի երևույթները աճում են, ջերմաստիճանը ընդունում է սեպ-

տիկ բնույթ` առավոտյան և երեկոյան ժամերին մեծ տատանումներով: Արյան 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում են լեյկոպենիա, լիմֆոպենիա, լեյկոցիտա-

յին բանաձևի դեպի ձախ տեղաշարժ: Կտրվածքի կատարելիս ԲԽՀ-ի հյուսվածք-

ներում փոփոխությունները բավականին բնորոշ են. թարախի բացակայություն, 

արտադրվում է պղտոր, արյունային, գարշահոտ հեղուկ՝ երբեմն նաև գազի 

պղպջակներով: Բջջանքը ինֆիլտրացված է, մասնակի մեռուկացած, մկանները 

ունեն եփած մսի տեսք՝ նեկրոզված օջախներով: Նեկրոզված հատվածները 

նման են խամրած մոխրագույն գարշահոտ զանգվածի: Արյունահոսությունը 

բացակայում է, քանի որ բոլոր անոթները թրոմբոզված են: 

ԲԽՀ-ի բջջանքներում թարախը հնարավոր է տարածվի հետևյալ տարա-

ծություններից`  

1. թևակերպածնոտային տարածությունից` լեզվային նյարդի ուղղությամբ,

2. հարըմպանային տարածությունից` մախաթա-լեզվային մկանների և լեզվա-

ըմպանային նյարդի ուղղությամբ,

3. ենթածնոտային շրջանից և ենթածնոտային թքագեղձի շրջանից` նրա ծորանի

կամ առաջային ելունի ուղղությամբ, ծնոտա-ենթալեզվային մկանի հետին

եզրով և ենթալեզվային մկանների ճեղքի միջով,

4. ենթալեզվային թքագեղձի տակ ենթալեզվային շրջանից` ենթալեզվային

նյարդի և լեզվային անոթների ուղղությամբ,

5. ենթակզակային շրջանից` ենթալեզվային թքագեղձի ստոծանիական ելունի

առկայության դեպքում կամ ծնոտա-ենթալեզվային մկանի մկանաթելերի

խրձի տարաջատման ուղիով:

Առավել հաճախ թարախի այսպիսի տարածումը և փակ գրպանների 

ձևավորումը կատարվում է անհամապատասխան (ոչ ադեկվատ) դրենավորման 

և էքսուդատի էվակուացիայի բացակայության պատճառով, իսկ հավելյալ 

արտաբերանային կտրվածքներ իրականացնելու դեպքում առաջանում է մեծ 

մակերեսով հատված լաթերի նեկրոզի առաջացման իրական վտանգ: Պա-

րանոցի մաշկային ծածկույթների տարածուն դեֆեկտների առաջացումը 

հանգեցնում է օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսի սուր փուլում մեծ քանակու-

թյամբ հեղուկի կորստի: Ենթասուր փուլում առաջանում է մեկ այլ՝ ոչ պակաս 

ծանր բարդություն` պարանոցի սպիական կոնտրակտուրա՝ տարբեր աստի-

ճանի արտահայտվածության, որի դեպքում անհրաժեշտ վերականգնողական-

պլաստիկ վիրահատություն:  

Վիրահատական մուտքը օջախը դրենավորելու համար` 

Ներկայումս ԲԽՀ-ի ֆլեգմանան բացահատելու համար հիմնականում 

կիրառվում են 3 տեսակի արտաբերանային կտրվածքներ. 
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1. U-անման (օձիքանման, լայնակի աղեղնաձև, լեզվանման) ստորին ծնոտի մի 

անկյունից դեպի մյուսը գնացող, որը հնարավորություն է տալիս բացա-

հատելու ԲԽՀ-ի ստորին հարկի բոլոր շրջանները, կատարելու բոլոր 14 

բջջանքային տարածությունների լիարժեք ռևիզիա և աերացիայի ենթարկելու 

այս հյուսվածքները:  

2. Ուղղահայացի (պարանոցի միջին գծով) համակցումը 2 գծայինների հետ, որը 

կատարվում է ստործնոտային եռանկյան շրջանում ստորին ծնոտի մարմնին 

զուգահեռ: 

3. Հակառակ T-աձև, որը հնարավորություն է տալիս կատարելու լեզվարմատի 

լիարժեք բացահատում: 

Նեխա-նեկրոտիկ ֆլեգմանաների դեղորայքային բուժման մեջ կիրառվում են`  
 հակաբիոտիկոթերապիա (վերջին սերնդի հակաբիոտիկներ), 

 մետրանիդազոլ, տրիխոպոլ, 

 դեզինտոքսիկացիոն թերապիա՝ համակցված վիտամիններով, 

 միզամուղներ (լազեկս, ֆուրոսեմիդ), 

 վերքը լվանում են ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց լուծույթով, կալիումի պեր-

մանգանատի լուծույթով, ֆերմենտներով (տրիպսին, խեմոտրիպսին և այլն): 

 
8.17.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
                                      ՄԵԴԻԱՍԹԵՆԻՏ 

Մեդիասթենիտը դա միջնորմի բջջանքի բորբոքումն է: Միջնորմը անատո-

միական գոյացություն է, որն առջևից սահմանափակված է կրծոսկրով և 

հետկրծոսկրային փակեղով, հետևից՝ ողնաշարով, կողերի վզիկներով և 

առաջողնաշարային փակեղով: Կողմնային սահմաններն են պլևրան և նրան 

հարող ներկրծքային փակեղի թերթիկները: Միջնորմի ստորին սահմանն է 

ստոծանին և ստոծանիական փակեղը:  

Մեդիասթենիտը հաճախ զարգանում է բերանի հատակի, թևակերպա-

ծնոտային և հարըմպանային (պարաֆարինգեալ) շրջանների ֆլեգմոնաների 

պրոգրեսիայից: ԴԾՇ-ի ֆլեգմոնաների բարդացման դեպքում կարևոր է այն, որ 

բորբոքային պրոցեսը պարանոցի և միջնորմի բջջանքային տարածությունների 

ընդգրկումով ընթանում է ոչ ստանդարտ տեսակով: Դասական կլինիկական 

նշանները բացակայում են կամ թույլ են արտահայտված, որն իր հերթին 

դժվարացնում է ախտորոշումը:  

Մեդիասթենիտի կլինիկական նշաններն են. 
 Հիվանդի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է:  

 Ապատիա` անտարբերություն, քնկոտություն, արեակտիվ վիճակ` 

պայմանավորված ԿՆՀ-ով: Կարող են լինել հակառակ երևույթներ. 

հիվանդներն ակտիվ են, գրգռված, շատ են խոսում, անիմաստ ուրախ են. դա 

ավելի ծանր վիճակի մասին է վկայում: 
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 Հիվանդի դիրքը հարկադրված է` կիսանստած, կիսապառկած, ծնկները 

ծալված են դեպի կուրծքը, կզակը՝ իջած դեպի կուրծք (էմբրիոնի դիրք): 

 Հիվանդների շրջանում տեսանելի մաշկային ծածկույթները դժգույն են, 

երբեմն պատահում են կապտուկներ: 

 Դեմքը կապտած է (ցիանոտիկ): 

 Կլման ակտը խանգարված: 

 Առկա է մշտական հազի ցանկություն կոկորդի լորձաթաղանթի գրգռված 

լինելու պատճառով: 

 Երակային պատկերն ուժգնանում է (v. cava superior-ի ճնշման ախտանիշ): 

 Առկա են շնչառության խանգարում, հևոց 36 էքսկուրսիա րոպեում, 

շնչահեղձություն: 

 Առկա են հետկրծոսկրային սուր ցավեր, որոնք ճառագայթում են 

միջթիակային տարածություն: 

 Կրծքավանդակի շրջանում նկատվում է պաստոզություն: 

 Նկատվում է վերանրակային շրջանի լծային փոսի հարթվածություն: 

 Կրծքավանդակը բախելիս (պերկուտոր) ցավոտ է: 

 Գլուխը հետ գցելիս հետկրծքային ցավերն ուժեգնանում են (Գերկեի 

ախտանիշ): 

 Ներշնչելիս լծային փոսի շրջանում մաշկային ծածկույթները ներքաշվում են 

(Ռավիչ-Շչերբոյի ախտանիշ): 

 Ախտահարված կողմի անոթա-նյարդային խրձի շոշափումը (պալպացիան) 

ցավոտ է (Իվանովի ախտանիշ): 

 Հեղուկ ընդունելիս առկա է շնչահեղձության ախտանիշը: 

 Թարախա-բորբոքային պրոցեսի պրոգրեսիայի դեպքում մեդիասթենիտով 

հիվանդների շրջանում կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերում երեք 

պրոյեկցիայով նկատվում է (հիվանդության 8-10-րդ օրը) միջնորմի շողքի 

լայնացում, էքսուդատ՝ պլևրալ խոռոչներում և պերիկարդում, կարող են 

նկատվել պղպջակներ: 

Ախտորոշման հարցում մեծ դեր ունի նաև ԷՍԳ-ն: 

Բուժումը 

Վիրահատական միջամտությունը մեդիասթենիտի դեպքում անհրաժեշտ 

է կատարել անմիջապես ախտորոշումից հետո: Կտրվածքը կատարվում է m. 

sternocleidomastoideus-ի առաջային եզրով: Կտրվածքը սկսվում է վահանաճառի 

վերին եզրից և շարունակվում է 2-3սմ ներքև՝ դեպի կրծոսկրա-անրակային հոդ: 

Շերտ առ շերտ հատվում են պարանոցի միջային փակեղը, թիակա-կորճային 

մկանը: Շերտազատվում է վահանաձև գեղձի կողմնային բլթի հետին եզրը, որը 

տեղափոխում են մեդիալ ուղղությամբ` վահանաձև վերին և ստորին զարկե-

րակները կապելուց հետո: Պարանոցի անոթա-նյարդային խուրձը 

տեղափոխում են կողմնայնորեն: Շնչափողի կողմնային և առաջային 
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մակերեսներով մուտք են գործում դեպի առաջային միջնորմի բջջանք, իսկ 

կերակրափողի պատերի ուղղությամբ` դեպի հետին միջնորմ: Միջնորմը 

դրենավորում են պոլիէթիլենային կամ պոլիքլորվինիլային խողովակներով, 

որոնց միջոցով կատարվում են միջնորմի լվացումներ հականեխիչ և 

հակաբիոտիկ լուծույթներով:  

          ԴԻՄԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐԻ ԹՐՈՄԲՈՖԼԵԲԻՏ 
Թրոմբոֆլեբիտը երակի պատի և այն շրջապատող հյուսվածքների սուր 

բորբոքումն է, որն ընթանում է երակի ներսում թրոմբի առաջացմամբ: Թրոմ-

բոֆլեբիտը կարող է լինել մակերեսային (ենթամաշկային երակներ) և 

խորանիստ (դիմային և անկյունային երակներ): 

Պատճառագիտությունը` 
Առկա են՝ 

 կարբունկուլներ և ֆուրունկուլներ (հատկապես թշային շրջանի),

 թշային շրջանի աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ,

 թևաքմային, ենթաքունքային փոսերի աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ (պայմա-

նավորված plexus venosus pterigoideus-ի առկայությամբ),

 քթի հարակից խոռոչների սուր բորբոքում:
 

Թրոմբոֆլեբիտի զարգացման մեխանիզմը` 
1. երակի պատի վնասում,

2. աուտոալերգիա,

3. հեմոդինամիկայի խանգարում,

4. կոագուլյացիա, որն ավարտվում է թրոմբի առաջացմամբ:

Ախտածագումը 
Անոթը վնասելուց հետո սկզբնական փուլում նրա պատի մեջ և շրջապա-

տող հյուսվածքներում զարգանում է բորբոքային պրոցես, որը կոչվում է պերի-

ֆլեբիտ: Հետագայում հեմոդինամիկայի խանգարման պատճառով առաջանում 

է թրոմբ, որը հանգեցնում է տվյալ հատվածում անոթի բոլոր պատերի բորբոք-

ման: 

  Կլինիկան` 
 խիստ արտահայտված ինտոքսիակցիա,

 ցավերի առկայություն, որոնք տեղակայվում են թրոմբի շրջանում և տարած-

վում են երակի ընթացքով,

 խոր շերտերում շոշափվում է ինֆիլտրատ,

 մաշկը պրոցեսում ընդգրկված չէ, հանգիստ հավաքվում է ծալքի,

 շրջապատող հյուսվածքներում նկատվում է ենթամաշկային երակների

լայնացում,

 շոշափվում է ձգան երակի տեղակայմանը համապատասխան (դա բորբոք-

ված երակն է):

Թրոմբոֆլեբիտը պետք է տարբերակել թշային շրջանի աբսցեսից 
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 Աբսցեսի դեպքում չկա խիստ արտահայտված ինտոքսիկացիա:

 Թրոմբոֆլեբիտի դեպքում մաշկը պրոցեսում ընդգրկված չէ:

 Աբսցեսի դեպքում առկա է ամբողջ շրջանի ինֆիլտրատ, թրոմբոֆլեբիտի

դեպքում ինֆիլտրատը տեղակայվում է թրոմբի տեղակայությանը համա-

պատասխան, որոնք լինում են երակների ուղղությամբ:

Թրոմբոֆլեբիտի հնարավոր բարդություններն են` 

 սեպտիկոպիեմիան,

 թևակերպ երակային հյուսակի թրոմբոֆլեբիտը և թրոմբոզը,

 կավերնոզ ծոցի թրոմբոզը,

 գլխուղեղի աբսցեսը, որը տվյալ դեպքում զարգանում է հեմատոգեն:

Բուժումը 
Բուժումը համալիր է և ընդգրկում է դեղորայքային և վիրաբուժական 

բուժում: 

Դեղորայքային` 

1. դեզինտոքսիկացիոն (հեմոդեզ, պոլիգլյուկին, ռեոպոլիգլյուկին, Ռինգեր և

այլն), 

2. հակակոագուլյանտներ (հեպարին),

3. նիկոտինաթթու:

Վիրաբուժական բուժման էությունն այն է, որ կատարում են մաշկի և 

ենթամաշկային բջջանքի կտրվածք, բացում են անոթի պատը և գդալիկով 

հեռացնում են թրոմբը, իսկ երակը՝ դրենավորում: 

 ԿԱՎԵՐՆՈԶ ԾՈՑԻ ԹՐՈՄԲՈԶ 
Կավերնոզ ծոցի թրոմբոզը բնորոշվում է ընդհանուր վիճակի վատաց-

մամբ, ինտոքսիկացիայի խորացմամբ: Կավերնոզ ծոցի թրոմբոզը զգալի դեպ-
քերում ուղեկցվում է սեպտիցեմիայով կամ սեպտիկոպիեմիայով, ինչպես նաև 
86-90% դեպքերում մենինգոէնցեֆալիտով: Կավերնոզ ծոցի թրոմբոզի կլինի-
կական նշանները պայմանականորեն բաժանվում են 3 խմբի` սեպտիկ, 
կանգային և օջախային նյարդաբանական:  

Սեպտիկ նշաններն են ` 
 հիվանդների ընդհանուր ծանր վիճակը,
 գիտակցության խանգարումը`շշմածությունից մինչև կոմա,
 տենդը, ցնցումները,
 գլխացավերի ուժգնացումը:

Կավերնոզ ծոցի թրոմբոզն ախտորոշելու համար մեծ դեր ունի հետևյալ 
կանգային նշանների համալիրը` 
 դեմքի և կոպերի կտրուկ այտուցը,
 դեմքի, շուրթերի և շաղկապենու ցիանոզը,
 խեմոզը,
 էկզօֆտալմը,
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 միակողմանի կամ երկկողմանի օֆթալմոպլեգիան կամ օֆթալմոպարեզը:
Օջախային նյարդաբանական կլինիկական նշանների արտահայտվա-

ծությունը պայմանավորված է կավերնոզ ծոցերի միակողմանի կամ երկկողմա-
նի ախտահարմամբ և մենինգոէնցեֆալիտի առկայությամբ կամ բացակա-
յությամբ:  

Օջախային նշաններից են` 
1. միակողմանի (21%) կամ երկողմանի տալմոպլեգիան (79%), օֆթալմոպլե-

գիան կամ օֆթալմոպարեզը,
2. մեկ աչքի կուրությունը (13%),
3. եռվորյակ նյարդի ախտահարումը (95%),
4. դիմային նյարդի ախտահարումը (32%),
5. ենթալեզվային նյարդի ախտահարումը (24%),
6. մթագնած նշանները (24%) ամեն 3-րդ հիվանդի դեպքում,
7. աչքի հատակին 50% դեպքերում նկատվում են տարբեր խտության խցանման

երևույթներ, որոնք հաճախ առաջանում են հիվանդության առաջին շաբաթ-
վա վերջում կամ երկրորդ շաբաթվա սկզբում,

8. կավերնոզ ծոցի թրոմբոզի բոլոր դեպքերում նկատվում է թոքերի սեպտիկ
ախտահարում օջախային կամ խառը տեսակի թոքաբորբով կամ էլ բազմա-
թիվ մետաստատիկ աբսցեսներով: Կավերնոզ ծոցերի թրոմբոզի դեպքում
թարախային մետաստազները դեպի թոքեր անցնում են հետևյալ ճանա-
պարհներով` ներքին լծային երակով, վերին սիներակով, աջ սիրտ և արյան
փոքր շրջանառության մազանոթներով:

Բուժումը  
Կավերնոզ ծոցի թրոմբոզի բուժումը նույնն է, ինչ դեմքի երակների թրոմ-

բոֆլեբիտների դեպքում: Նշանակվում է դեսենսիբիլիզացիոն, դեզինտոքսիկա-
ցիոն, դեհիտրատացիոն, հորմոնալ և հակակոագուլյացիոն բուժում: Հիվանդին 
անհրաժեշտ է խիստ անկողնային ռեժիմ (հիվանդը տեղափոխման ենթակա չէ), 
կաթետրը տեղադրվում է արտաքին քնային զարկերակի վրա արտաքին 
քունքային կամ դիմային զարկերակներով: Կաթետրը մնում է 6-14 օր:  

ՍԵՊՍԻՍ 
Մեծ մասամբ սեպսիսը զարգանում է որպես դիմածնոտային շրջանի 

բորբոքային պրոցեսների բարդություն: Այս ծանր բարդության ախտորոշումը 
բավականին դժվար է, քանի որ այն չունի սպեցիֆիկ կլինիկական նշաններ: 

 Տարբերում են սեպսիսի հետևյալ փուլերը` 
1. թարախա-ռեզորբտիվ տենդ,
2. սեպսիսի սկզբնական փուլ,
3. սեպտիցեմիա,
4. սեպտիկոպիեմիա,
5. քրոնիկական սեպսիս:
Թարախա-ռեզորբտիվ տենդը բնորոշ է դիմածնոտային շրջանի բոլոր 

տեսակի բորբոքային հիվանդություններին: Այն դեպքերում, երբ բորբոքային 
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օջախը վերացնում են և կատարում են դեղորայքային բուժում, բայց թարախա-
ռեզորբտիվ տենդի երևույթները չեն վերանում, ապա դա սեպսիսի սկզբնական 
փուլի նախանշանն է: Սովորաբար հիվանդության ինտենսիվ թերապիայի 
դեպքում երևույթներն անցնում են 15-20 օր հետո: 

Եթե հիվանդի ընդհանուր վիճակը մնում է ծանր, և նկատվում են մարմնի 
ջերմաստիճանի բարձրացում մինչև 380C, սարսուռ, ուժեղ գլխացավեր, պիեմիկ 
օջախներ չեն հայտնաբերվում, իսկ արյան բաղադրության մեջ հայտնաբերվում 
է ախտաբանական միկրոֆլորա, ապա ախտորոշվում է սեպտիցեմիա: Հաջորդ 
փուլին` սեպտիկոպիեմիային, բնորոշ են տենդը, օրգանիզմի ինտոքսիկացիան, 
տարբեր օրգաններում առաջանում են մետաստատիկ թարախային օջախներ և 
աբսցեսներ, որոնք տարածվում են առաջնային օջախից հեմատոգեն ճանա-
պարհով:  

Բուժումը 
Սեպսիսի բուժումը համալիր է: Ախտորոշման պահից սկսած՝ անհրա-

ժեշտ է անմիջապես կատարել թարախային օջախների ռևիզիա: Անհրաժեշ-
տության դեպքում կատարում են բացահատած ֆլեգմոնայի վերաբացահատում: 
Կարևոր է նաև թարախային օջախների դրենավորումը պոլիէթիլենային կամ 
պոլիքլորվինիլային խողովակներով: Խողովակները ցանկալի է անցկացնել այն-
պիսի կտրվածքներով, որոնք չեն համընկնում հիմնական կտրվածքի գծին: 
Կատարում են նաև պերիֆերիկ երակների, մագիստրալ անոթների կաթետերի-
զացիա մասնավորապես ենթաանրակային երակի, որը հնարավորություն է 
տալիս բավականին երկար ժամանակ (5-65 օր) անց-կացնելու ինֆուզիոն թերա-
պիա: 

 
ՈՒՂԵՂԻ ԱԲՍՑԵՍ 

Ուղեղի աբսցեսը սահմանափակ թարախի կուտակումն է գլխուղեղում: 
Տարածման ուղիներն են ` 
 կոնտակտային,
 հեմատոգեն,
 լիմֆոգեն:
Հաճախ որպես բարդություն հանդիպում են հետևյալ շրջանների 

ֆլեգմոնաներից`  
 ակնակապճայինի դեպքում վերին ակնակապճային ճեղքով տարածվում է

դեպի առաջնային գանգափոս,
 թևաքմային փոսից կլոր անցքով, ստորին ակնակապճային ճեղքով կամ

թևակերպ երակային հյուսակով տարածվում է դեպի ակնակապիճ, որտեղից
էլ դեպի գլխուղեղ,

 ստորքունքային փոսից ձվաձև անցքով,
 հայմորյան ծոցից վերին պատի քայքայումով տարածվում է դեպի ակնա-

կապիճ, որտեղից էլ դեպի գլխուղեղ,
 հնարավոր է զարգանա որպես օտիտի բարդություն (մանուկ հասակում),
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 կարող է լինել սինուսիտների և էթմոիդիտների բարդություն, 
 կարող է զարգանալ քունքոսկրի օստեոմիելիտի հետևանքով: 

Կլինիկական նշանները:  
 

Կլինիկական նշանների արտահայտվածությունը պայմանավորված է ` 
 տեղակայմամբ,  
 թարախակույտի զարգացման փուլով, 
 միկրոօրգանիզմների վիրուլենտականությամբ, 
 օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայով: 
 

Տարբերում են ուղեղի աբսցեսի զարգացման 4 փուլ. 
1. Սկզբնական փուլ, երբ թարախը ներթափանցում է գլխուղեղ, բայց դեռ չկա 

ուղեղի նյութի քայքայում: Կարող է տեղակայվել էպիդուրալ, էքստրադու-
րալ և անմիջապես գլխուղեղում: Կլինիկորեն նկատվում են մենինգոէնցե-
ֆալիտի նշաններ, սրտխառնոց, գլխացավ, գլխապտույտ, ընդհանուր 
թուլություն, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում: 

2. Լատենտ փուլ, որը կարող է տևել մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս: 
Այս շրջանում կլինիկական ախտանշանները բացակայում են: Ինֆեկցիայի 
ներթափանցման տեղում սահմանափակվում է ինֆեկցիայի տեղակայումը 
և ձևավորվում է պատիճ:  

3. Կլինիկական փուլ, երբ ի հայտ են գալիս բոլոր կլինիկական նշանները: 
Կատարվում է գլխուղեղի նյութի լուծում: 

4. Տերմինալ փուլ, երբ թարախակույտի պատիճը քայքավում է, և թարախը 
տարածվում է դեպի շրջակա հյուսվածքներ: 

 

 ՄԵՆԻՆԳԻՏ 
Մենինգիտը գլխուղեղի թաղանթների բորբոքումն է: 
Դասակարգումը  

1. Ըստ էքսուդատի՝  
 շճային, 
 թարախային: 

2. Ըստ տարածվածության՝ 
 սահմանափակ, 
 տարածված: 

3. Ըստ ընթացքի՝ 
 կայծակնային, 
 սուր, 
 ենթասուր, 
 քրոնիկական: 

4. Ըստ ծանրության՝ 
 թեթև, 
 միջին ծանրության, 
 ծանր, 
 շատ ծանր: 
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Տարբերում են լեպտոմենինգիտ, որը փափուկ և արախնոիդալ թաղանթ-
ների բորբոքումն է, արախնոիդիտ` արախնոիդալ թաղանթների բորբոքում, և 
պախիմենինգիտ` կարծր թաղանթի բորբոքում: 

Ինֆեկցման ուղիները` 
 բաց գանգուղեղային վնասվածքը,
 կոնտակտային, պերինևրալ,
 լիմֆոգեն,
 հեմատոգեն:

Կլինիկական նշանները 
Ընդհանուր ինֆեկցիոն ախտանշությունը` 
 սուր սկիզբ,
 դող,
 բարձր ջերմություն,
 խախտված շնչառություն,
 պերիֆերիկ արյան փոփոխություն:
Թաղանթային ախտանշությունը` 

 Առկա է գլխացավ` սուր, տարածված, հիմնականում ճակատային և ծոծրա-
կային շրջաններում:

 Առկա են սրտխառնոց, փսխում` անկախ սնունդ ընդունելուց. փսխումը
կենտրոնական բնույթի է՝ պայմանավորված 10-րդ զույգ նյարդի կամ նրա
կորիզների գրգռմամբ կամ փսխման կենտրոնի գրգռմամբ:

 Առկա է ընդհանուր մաշկային հիպերէսթեզիա` գերզգայունություն ձայնային
և լուսային գրգիռների հանդեպ:

 Նկատվում է հարկադրական դիրք. գլուխը ետ է գցած, դուրս հրված իրան,
ներքաշած փոր, ձեռքերը ծալված են դեպի կուրծքը, ոտքերը՝ դեպի փորը: Այս
դիրքը մկանների տոնիկ կծկման հետևանք է:

 Ծոծրակային մկանների կարկամությունը պարանոցի արտաբերող մկան-
ների տոնուսի բարձրացման հետևանք է:

 Առկա է պարանոցա-դիմային ռեակցիա. պարանոցային մկանները շոշափե-
լիս նկատվում են դիմախաղի մկանների ռեֆլեկտոր և ոչ ռեգուլյար կծկում-
ներ:

 Առկա է ակնա-դիմային ֆենոմեն. աչքերը փակ վիճակում ակնագնդերի վրա
թեթևակի սեղմելը հանգեցնում է սաստիկ ցավերի և դիմախաղի մկանների
կծկումների:

 Առկա է Կերինգի ախտանիշը. նախապես ծնկային և կոնքազդրային հոդերում
ուղիղ անկյան տակ ծալած ոտքը անհնար է արտաբերել:

 Առկա է Բրուդինսկու վերին ախտանիշը. ի պատասխան գլխի դեպի կուրծք
բերելու փորձի՝ մեջքի վրա պառկած վիճակում հիվանդը ծնկան հոդում
ակամա ծալում է ոտքերը:
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 Առկա է Բրուդինսկու միջին ախտանիշը. ի պատասխան Symphis pubica-ի
ճնշման՝ ոտքերը ռեֆլեկտոր կծկվում են ծնկային և կոնքազդրային հոդերում:

 Առկա է Բրուդինսկու ստորին ախտանիշը. ի պատասխան ծնկան հոդում
ծալված ոտքի արտաբերման՝ երկրորդ ոտքն է ծալվում ծնկան հոդում:

 Առկա են վեգետատիվ երևույթներ. մաշկը սեղմելիս առաջանում են կարմիր
և գունատ բծեր՝ Տրուսոյի բծեր:

Գանգուղեղային հեղուկի փոփոխություններ` 
o մենինգոկկոկերի առկայություն,
o լիկվորային ճնշման բարձրացում,
o լիմֆոցիտների և լեյկոցիտների քանակական փոփոխություններ,
o սպիտակուցների քանակի շատացում:

Մենինգոէնցեֆալիտ  
Բնորոշ են ընդհանուր գանգուղեղային և օջախային մթագնած նյարդաբա-

նական նշանները, ինչպես նաև լիկվորում պլեոցիտոզը և հիպերալբումինոզը: 
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ԳԼՈՒԽ IX. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

9.1. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱՆ 
Քունքստործնոտային հոդը (ՔՍԾՀ) զույգ է, կառուցվածքով համալիր, 

էլիպսաձև: ՔՍԾՀ-ն կազմված է ստորին ծնոտի գլխիկից, ստործնոտային փոսի-

կից, քունքոսկրի հոդային թմբիկից և հոդային սկավառակից: Այս բոլոր տար-

րերը հոդային պատիճի մեջ են: Պատիճն ունի երկու շերտ` արտաքին ֆիբրոզ և 

ներքին սինովիալ: Վերջինս արտադրում է սինովիալ հեղուկ, որը փոքրացնում 

է հոդային մակերեսների շփումը հոդի շարժումների ժամանակ: Հոդաճառը 

ծածկում է ստործնոտային փոսը միայն վիմաթմբկային ճեղքից առաջ և ամբողջ 

հոդային թմբիկը: Ստորին ծնոտի գլխիկը աճառով ծածկված է միայն իր առաջա-

վերին մասում: 

Հոդերեսների համատեղելիությունն իրականանում է հոդային սկավա-

ռակի միջոցով, որն ունի երկգոգ կլորաձև ոսպնյակի տեսք: Հոդապարկը կոնաձև 

է, նրա լայն հիմքը դարձած է դեպի վեր: Այստեղ՝ քունքոսկրի վրա, այն կպչում է 

հոդային թմբիկից առաջ, իսկ հետևից՝ վիմաթմբկային ճեղքի մակարդակին:  

Աջ և ձախ քունքստործնոտային հոդերում շարժումը համատեղ է, որի 

պատճառով ֆունկցիոնալ տեսակետից դրանք կազմում են միասնական հա-

մակցված հոդ, որում կատարվում են շարժումների հետևյալ տեսակները` 

 ստորին ծնոտի իջեցում և բարձրացում, որը համապատասխանում է

բերանը բացելուն և փակելուն, 

 ստորին ծնոտի տեղաշարժ դեպի առաջ և դեպի հետ,

 ծնոտի շարժումը դեպի աջ և ձախ:

9.2. ՔՍԾՀ-ի հիվանդությունների դասակարգումը 

ա) արթրիտներ 

ըստ էթիոլոգիայի՝ 
1. ինֆեկցիոն՝

 սպեցիֆիկ (տուբերկուլյոզային, սիֆիլիտիկ, ակտինոմիկոտիկ, գոնո-

րեային),

 ոչ սպեցիֆիկ (ռևմատիկ, ռևմատոիդ),

2. տրավմատիկ,

ըստ ընթացքի՝ 
 սուր (սերոզ, թարախային),

 քրոնիկական,
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բ) արթրոզներ, 

գ) ՔՍԾՀ-ի ցավային դիսֆունկցիա, 

դ) անկիլոզներ: 

9.3. ԱՐԹՐԻՏՆԵՐ 

Արթրիտները հոդերի բորբոքային հիվանդություններ են: 

Սուր ոչ սպեցիֆիկ արթրիտներ 
 

Գանգատները` 
 հիվանդության սուր սկիզբը,

 մարմնի ընդհանուր ջերմաստիճանի բարձրացումը,

 սուր ցավերը հոդերում,

 ստորին ծնոտի շարժումների դեպքում ցավը ուժգնանում է,

 ցավերը ճառագայթում են եռվորյակ նյարդի ճյուղերի ուղղությամբ` դեպի

ականջ, քունքային շրջան, ճակատային շրջան,

 առկա է բերանը բացելու սահմանափակում:

Օբյեկտիվ տվյալներն են. 
 Առկա է բերանը բացելու սահմանափակում:

 Ցավը կտրուկ ուժգնանում է ստորին ծնոտի ցանկացած շարժման դեպքում:

 Առկա է դեմքի անհամաչափություն (ասիմետրիա) ՔՍԾՀ-ի հոդի շրջանի

այտուցվածության պատճառով:

 Տրավմատիկ արթրիտների դեպքում նկատվում են հեմատոմաներ և քերծ-

վածքներ:

 Ականջի այծիկից առաջ նկատվում են ուռճածություն և հիպերեմիա:

 Շոշափելիս նկատվում են արտաքին լսողական անցուղու նեղացում և ցավ,

ցավը առկա է նաև ականջի այծիկը շոշափելիս:

 Նկատվում է ՔՍԾՀ-ի հոդի, քունքային և հարականջծամողական շրջանների

մաշկի գերզգայունություն:

 Ռենտգենաբանորեն ՔՍԾՀ-ի հոդի ոսկրային կառուցվածքը փոփոխված չէ,

նկատվում է հոդաճեղքերի լայնացում:

Քրոնիկական ոչ սպեցիֆիկ արթրիտներ 

Գանգատները` 
 հիվանդության խրոնիկական ալիքաձև ընթացք (6 ամսից մինչև մի քանի

տարի), պարբերական սրացումներով, 

 ցավի ուժգնացում սնունդ ընդունելիս (հատկապես կոշտ սնունդ), մրսելուց և

երկար խոսելուց հետո, 

 խրթոց ՔՍԾՀ-ում,

 շարժումների սահմանափակում հոդում առավոտյան ժամերին և օրվա վեր-

ջում:
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Օբյեկտիվ տվյալներն են. 
 Առկա է բերանը բացելու ոչ մեծ սահմանափակում:

 Առկա է բորբոքման նշանների բացակայություն ՔՍԾՀ-ում:

 Արտաքին լսողական անցուղին շոշափելիս նկատվում է նրա նեղացում և

ցավոտություն:

 Հոդում ցավը ուժգնանում է ականջի այծիկը սեղմելիս:

 Ռենտգենաբանորեն նկատվում է հոդաճեղքի նեղացում:

9.4. ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԱՐԹՐԻՏՆԵՐ 
ՔՍԾ հոդի սիֆիլիտիկ արթրիտը հանդիպում է սիֆիլիսի երրորդային 

շրջանում։ Հոդը սովորաբար ախտահարվում է երկրորդային, երբ սիֆիլիտիկ գում-

ման (վարակակոշտ) տեղակայված է լինում հարհոդային տարածության մեջ։ Ստորին 

ծնոտի շարժումներն այդ ժամանակ ցավոտ չեն, սակայն որոշակիորեն սահ-

մանափակված են։ Ոսկրային հյուսվածքն ախտահարվում է աննշան։ Ռենտգե-

նաբանորեն հոդի շրջանում դիտվում են վերնոսկրային հաստացումներ։ Սպեցիֆիկ 

բուժումից և մեխանոթերապիայից հետո հոդի շարժողունակությունը գործնականում 

լիովին վերականգնվում է։ Եզակի դեպքերում սիֆիլիտիկ արթրիտը կարող է առա-

ջանալ հեմատոգեն ճանապարհով։ Արդեն սկզբնական փուլում ի հայտ է գալիս 

հոդի շարժունակության սահմանափակում։ Բորբոքումը ունենում է թույլ ընթացք և 

ուղեկցվում է հոդացավերով, որոնք ուժգնանում են գիշերային ժամերին։ Նման 

ընթացքի դեպքում հոդագլխիկում ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են քայքայ-

ման օջախներ, իսկ հետագայում՝ եզրային դեֆեկտ։ Այս գործընթացը կարող է 

ավարտվել հոդի անկիլոզով։ 

ՔՍԾ հոդի տուբերկուլյոզային արթրիտն արձանագրվում է շատ ավելի 

հազվադեպ, քան այլ հոդերի ախտահարումները, և սովորաբար առաջանում է 

կոնտակտային ճանապարհով, երբ վարակը տարածվում է տուբերկուլյոզով 

ախտահարված ստորին ծնոտի ճյուղից, քունքոսկրից, միջին ականջից, փափուկ 

հյուսվածքներից սկրոֆուլոդերմայի դեպքում։ Չի բացառվում նաև տուբերկուլյո-

զային օջախից վարակի տարածումը դեպի ՔՍԾ հոդ հեմատոգեն կամ լիմֆոգեն 

ճանապարհով։ Հոդի տուբերկուլյոզն ունի երկարատև ընթացք և հանգեցնում է 

հոդելունի մակերեսի ռեզորբցիայի և քայքայման, որի հետևանքով զարգանում է 

ֆիբրոզ անկիլոզ: 

Բուժումը ճիշտ ժամանակին իրականացված սպեցիֆիկ թերապիան է և 

մեխանոթերապիան: 

9.5. ՔՍԾՀ-Ի ԱՐԹՐՈԶ 
Արթրոզը հոդաճառի և հոդային սկավառակի դիստրոֆիկ և նեկրոբիոտիկ 

փոփոխությունն է, որն ուղեկցվում է ոսկրերի հոդային մակերեսների դեֆոր-

մացիայով: 
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Գանգատները` 
 մշտական շարժումների դժվարացումը և սահմանափակումը հոդում առա-

վոտյան ժամերին, որը օրվա ընթացքում անցնում է, 

 գլխացավը (մշտական, բութ, նվվացող),

 բութ, նվվացող ցավերը ՔՍԾՀ-ի շրջանում,

 քրոնիկական ալիքաձև ընթացքը՝ պարբերական սրացումներով,

 ցավի ուժգնացումը սնունդ ընդունելուց, մրսելուց և երկար խոսելուց հետո,

 խրթոցը ՔՍԾՀ-ում,

 լսողության թուլացումը, աղմուկն ականջներում,

 արցունքահոսությունը,

 հոդի շարժումների դժվարացումը և սահմանափակումն առավոտյան ժամե-

րին,  

 բերանի լորձաթաղանթի պարէսթեզիան:

Օբյեկտիվ տվյալներն են. 
 ՔՍԾՀ-ում առկա են խրթոց, շրխկոց:

 Առկա է բերանի բացման ոչ մեծ սահմանափակում:

 Բերանը բացելիս ստորին ծնոտը թեքվում է դեպի ախտահարված կողմ:

 Արտաքին լսողական անցուղին շոշափելիս ազատ է:

 ՔՍԾՀ-ի շոշափումն անցավ է:

 Առկա է ՔՍԾՀ-ի, քունքային և հարականջային շրջանների զգացողության

թուլացում:

 Առկա է ստորին ծնոտի շարժումների ծավալի մեծացում հակառակ կողմում:

Ռենտգենաբանորեն տարբերում են սկլերոզացնող և դեֆորմացնող 

արթրոզները:  

Սկլերոզացնողի դեպքում նկատվում է ոսկրերի հոդային մակերեսների 

կորտիկալ թիթեղների սկլերոզ, հոդաճեղքի նեղացում: Դեֆորմացնողի դեպքում 

նկատվում է աճառի թելազատում, և մակերեսի անհարթությանը զուգահեռ՝ նրա 

աճառի բարակում, իսկ ավելի ուշ շրջաններում նաև աճառային ծածկույթի 

եզրերով առաջանում են ոսկրային ելուններ` էկզոֆիտներ: Ոսկրի աճառազուրկ 

մակերեսը, լինելով մշտական ճնշման տակ, հղկվում է, որը հանգեցնում է 

գլխիկի դեֆորմացիայի: Ոսկրի ենթաաճառային հատվածում առաջանում են 

լակունար ռեզորբցիա և ոսկրագոյացում, իսկ ոսկրի հղկված մակերեսների 

շրջանում` օստեոսկլերոզ:  

9.5. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՑԱՎԱՅԻՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ 
ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Այն առաջանում է ծամիչ մկանների հավասարակշռված աշխատանքի և 

երկու հոդերի համաձայնեցված շարժման խանգարման դեպքում:  
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Պատճառագիտությունը` 
 մկանային համակարգի ախտաբանական պրոցեսները (բորբոքային, դեգենե-

րատիվ, հետտրավմատիկ), 

 ատամնածնոտային համակարգի փոփոխությունները (ծամիչ ատամների կո-

րուստ, իմաստության ատամների ծկթում և այլն):  

Գանգատները` 
 մշտական բութ գլխացավերը,

 ՔՍԾՀ-ի ցավերը,

 ցավերի ճառագայթումը դեպի ականջ, քունքային, գագաթային և ծոծրակային

շրջաններ, լեզու, ըմպան, պարանոցի կողմնային հատված և ձեռք,

 լսողության նվազեցումը, ականջների փակվածության զգացումը և աղմուկը,

 արցունքահոսությունը և լուսավախությունը,

 ծնոտների միաբերման զգացումը քնից հետո,

 այրոցի զգացում բերանի խոռոչում:

Օբյեկտիվ տվյալներն են. 
 Առկա է շրխկոց ՔՍԾՀ-ում:

 Առկա է բերանը բացելու սահմանափակում, բերանը բացելիս ստորին ծնոտը

թեքվում է կողմ կամ կատարում է S-աձև շարժում:

 Ակնաճեղքը նեղացած է, իսկ բերանի անկյունը բարձրացած է ախտահարման

կողմում:

 Առկա է ցավոտ և ձգված մասեր մկանների առանձին հատվածներում (ծամիչ,

բերանի հատակի, պարանոցի հետին մկաններ և կրծոսկրաանրակապտկա-

ձև մկան):

 Առկա է ՔՍԾՀ-ի բորբոքման ախտանիշների բացակայություն:

 Ռենտգենաբանորեն ոսկրային կառուցվածքը փոփոխված չէ, նկատվում է

հոդագլխիկների և հոդաճեղքերի անհամաչափություն:

9.6. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ԱՆԿԻԼՈԶ 

Այն հոդային մակերեսների ֆիբրոզ կամ ոսկրային սերտաճում է, որի 

հետևանքով առաջանում է հոդի մասնակի կամ լրիվ անշարժացում:  

Դասակարգումը.  
 միակողմանի կամ երկկողմանի,

 ֆիբրոզ կամ ոսկրային,

 մասնակի կամ լրիվ:

Ոսկրային անկիլոզ առաջանում է միայն մանկական տարիքում, քանի որ 

աճառային հյուսվածքը այդ տարիքում դեռ լրիվ ձևավորված չէ, հոդային մակե-

րեսները պատված են վերնոսկրով (աճառային հյուսվածքի ձևավորվորումը 

սկսվում է 6-8 ամսականում և ավարտվում է 6 տարեկանում): 
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Պատճառագիտությունը` 
 հոդերի սուր և քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունները (թարախային

արթրիտներ, ստորին ծնոտի հոդային գլխիկի օստեոմիելիտ), 

 հոդերի դիստրոֆիկ հիվանդությունները,

 ստորին ծնոտի հոդային ելունի բարձր ներհոդային կոտրվածքը:

Կլինիկական պատկերը 
 Առկա է բերանը բացելու մասնակի կամ լրիվ սահմանափակում, միակող-

մանի ախտահարման դեպքում տուժում է նաև մյուս հոդի ֆունկցիան, քանի 

որ նրանք համակցված են աշխատում, որը հանգեցնում է ախտորոշման 

դժվարությունների: 

 Առկա է ստորին ծնոտի թերաճ, քանի որ պրոցեսը տեղակայված է հոդային

գլխիկի շրջանում, որտեղ ստորին ծնոտի ուղղահայաց աճման գոտին է: 

 Թերաճի հետևանքով ախտահարված կողմը կարճ է, մարմինը ուռուցիկ է,

իսկ առողջ կողմը ավելի տափակած է և երկար (դեմքի անհամաչափություն): 

 Քթի ծայրը և կզակը դեպքերի 70-80%-ում թեքված են դեպի ախտահարված

կողմը: 

 Երկկողմանի ախտահարման դեպքում հիվանդն ունի <թռչնի դեմք>, որը

պայմանավորված է ստորին ծնոտի թերաճով և դեպի հետ տեղաշարժով: 

 Ատամների դասավորությունը հովհարաձև է:

 Ախտահարված կողմում առկա են ականջախեցու ցածր դասավորություն և

լսողության նվազում:

 Ֆիբրոզ անկիլոզների դեպքում արտահայտված է ցավային ախտանիշը, որը

բացակայում է ոսկրային անկիլոզների դեպքում, քանի որ ֆիբրոզի դեպքում

բերանը բացելիս ձգվում են ֆիբրոզ ձգանները:

 Ֆիբրոզ անկիլոզների դեպքում ռենտգենաբանորեն երևում են հոդերեսները,

հոդաճեղքը և հոդագլխիկը, որոնք քողարկված են: Ոսկրային անկիլոզների

դեպքում ռենտգենաբանորեն արտահայտված են բոլոր հոդերեսների

դեստուկցիան և դեֆորմացիան: Ծանր դեպքերում հոդաճեղքը բացակայում

է, նկատվում է ամբողջական զանգված, ստորին ծնոտի անկյան հետին եզրով

երևում է ելունը, իսկ առաջային եզրով` կտրուճը:

9.7. ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
  
Արթրիտների բուժումը 

Պահպանողական բուժում 
1. Քանի որ կա բերանը բացելու դժվարություն, ուստի հոդին պետք է հանգիստ

տալ` սահմանափակելով նրա ֆունկցիան, դնելով պարսատիկանման վի-

րակապ: 

2. Նշանակվում է ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային թերապիա` ասպիրին,

բուտադիոն (քսուք), ինդոմետացին, իպուբրուֆեն և այլն: Այս դեղերը նախ-
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ընտրելի են այն պատճառով, որ հոդային սկավառակը չունի արյունա-

մատակարարում, իսկ սրանք թափանցում են սինովյալ հեղուկի մեջ: 

3. Նշանակվում են ցավազրկողներ (ասպիրին, ամիդոպիրին, անալգին), սե-

դատիվ պրեպարատներ և նեյրոլեպտիկներ: 

4. Կատարվում են ներհոդային ներարկումներ հիդրոկորտիզոնով օրումեջ: 

5. Դրվում են թրջոցներ սպիրտով, բժշկական լեղիով և դիմեքսիդով: 

6. Ցուցված է ֆիզիոթերապիան` ֆլյուկտուորիզացիա, ֆոնոֆերեզ, ԳԲՀ, 

սոլյուքս: 

7. Իրականացվում են մկանային վարժանքներ և մեխանոթերապիա: 

 Վիրաբուժական բուժման մեթոդները (իրականացվում է թարախային 

արթրիտների դեպքում) 

 Գոյություն ունի վիրաբուժական եղանակով հոդին հասնելու 4 մուտք. 

1. Ըստ Ռաուերի (առաջականջային մուտք). կատարվում է 3սմ-ի չափով 

կտրվածք այտային աղեղի տակ՝ ականջի այծիկից 1-1,5սմ առաջ: Ապա 

ականջի այծիկից վար կատարվում է երկրորդ 3սմ երկարությամբ կտրվածքը: 

Արդյունքում առաջանում է եռանկյունաձև լաթ: Կտրվում է ծամիչ-հարա-

կանջային փակեղը (fascia parotideomasseterica), բացվում է ծամիչ մկանը (m. 

masseter): Մկանի հետին վերին մկանախրձերը անջատվում են այտային 

աղեղից, որի տակ բացվում է հոդաշապիկը: 

2. Ըստ Դեվիդսոնի (ներականջային մուտք). կտրվածքը կատարվում է ականջի 

այծիկի ներքին մակերեսին՝ դեպի վեր մինչև ականջախեցու աճառի կպման 

տեղը և 1-2սմ դեպի առաջ: Անջատվում է մաշկը, այստեղ ենթամաշկային 

ճարպաբջջանքը թույլ է զարգացած, արտաքին լսողական անցքի շրջանում 

աճառային հյուսվածքն անջատվում է քունքոսկրից, ապա շարժվում են առաջ 

մինչև բացվի հոդաշապիկը: 

3. Քուքային մուտք. կտրվածքը կատարվում է քունքամկանի թելերին զուգահեռ՝ 

նրա առաջային եզրով, հատվում են բոլոր շերտերը մինչև քունքոսկրի խրթեշ: 

Ապա բութ եղանակով հասնում են մինչև հոդաշապիկ: 

4. Ստործնոտային մուտք. կատարվում է աղեղնաձև կտրվածք ստորին ծնոտի 

անկյունից 1,5-2սմ դեպի հետ: Ոսկրը մերկացնելուց հետո բարձրանում են 

վեր՝ մինչև հոդաշապիկ: 

Հոդաշապիկին հասնելուց հետո այն մշակվում է հականեխիչներով և 

դրենավորվում է: 
 

ՔՍԾՀ-ի արթրոզի բուժումը 
 

Առաջին հերթին պետք է հայտնաբերել պատճառային գործոնը և փորձել 

այն վերացնել (կծվածքի խանգարում ծամիչ ատամների կորստի հետևանքով):  
 

Պահպանողական բուժումն ընգրկում է՝ 
 ստերոիդ և ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային թերապիա, 
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 խոնդրոպրոտեկտորներ՝ աճառային հյուսվածքը վերականգնելու նպատա-

կով:

Ծանր դեպքերում իրականացվում է վիրաբուժական բուժում, որն ուղղ-

ված է հոդագլխիկի մոդելավորմանը. այն կատարվում է դեֆորմացված հատ-

վածները հեռացնելու ճանապարհով և սկավառակի պլաստիկայի եղանակով: 

9.10 Քունքստործնոտային հոդի ցավային դիսֆունկցիայի համախտանիշի 

բուժումը 

Առաջին հերթին վերացվում են օկլյուզիոն խանգարումները, պետք է վե-

րականգնել ծամիչ ֆունկցիան: Իրականացվում են անէսթետիկներով պաշա-

րումներ (բլոկադաներ) ծամիչ մկանների շրջաններում: Ցավերի դեպքում ցուց-

ված է ֆիզիոթերապիա, մկանների մարզում:  

9.11 Քունքստործնոտային հոդի անկիլոզի բուժումը  

Ֆիբրոզ անկիլոզի դեպքում իրականացվում են` 

 ֆիզիոթերապիա (ֆոնոֆորեզ կալիումի յոդիտով (KY), լիդազա, հիդրոկոր-

տիզոն կամ ուլտրաձայն), 

 հիդրոկորտիզոնի ներհոդային ներարկումներ (25մգ. շաբաթը 2 անգամ 5-6

ներարկում), 

 ռեդրեսացիա (բերանի ստիպողաբար բացում՝ ֆիբրոզ թելերի պատռմամբ),

 մեխանոթերապիա:

Ոսկրային և կայուն ֆիբրոզ անկիլոզների դեպքում բուժումը վիրաբու-

ժական է: Այն ուղղված է ստորին ծնոտի ֆունկցիայի վերականգնմանը և դեֆոր-

մացիայի վերացմանը՝ կեղծ հոդ ստեղծելու ճանապարհով: 

ՔՍԾՀ-Ի ՄԻԱԲԵՐՈՒՄ (ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՒՐԱ) 
Միաբերումը ստորին ծնոտի շարժումների սահմանափակումն է ընդհուպ 

ամբողջական անշարժացում: Միաբերման հիմնական պատճառ են ծամիչ 

մկանների կծկման և թուլացման հետ կապված խնդիրները: Գոյություն ունի 

կոնտրակտուրայի 2 տեսակ` բորբոքային և սպիական: 

Բորբոքային կոնտրակտուրա (տրիզմ): Առաջանում է ծամիչ մկանների 

նյարդավորման ռեֆլեկտոր կամ անմիջական գրգռման հետևանքով, օրինակ՝ 

ցավային գրգիռի կամ ստորին ծնոտին հարող հյուսվածքների բորբոքման 

հետևանքով, որում ընդգրկված են ծամիչ մկանները: Տարբերում են բորբոքային 

կոնտրակտուրայի 3 աստիճան՝ 

1-ին աստիճանի դեպքում բերանը բացելու սահմանափակումը 3-4սմ 

սահմաններում է (վերին և ստորին ատամների կտրող մակերեսների միջև), 

 2-րդ աստիճանի դեպքում՝ 1-1,5սմ, 

 3-րդ աստիճանի դեպքում՝ 1սմ-ից քիչ: 
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Բուժումը: Վերացվում է բորբոքային օջախը: Բորբոքային կոնտրակ-

տուրայի դեպքում ծամիչ մկանների սպազմը հնարավոր է հանել՝ անջատելով 

նրանց նյարդավորումը, որն իրականացվում է եռվորյակ նյարդի 3-րդ ճյուղի 

շարժիչ նյարդաթելերով: Այս նյարդաթելերն անջատելու համար կիրառվում են 

Բերշեի և Բերշե-Դուբովի անզգայացման եղանակները: Երկարատև բորբոքային 

կոնտրակտուրայի դեպքում (2 շաբաթից ավելի) ցուցված են ֆիզիոթերապիան և 

բուժական ֆիզկուլտուրան: 

Սպիական կոնտրակտուրա: Առաջանում է ստորին ծնոտը շրջապատող 

հյուսվածքների, որոնք ընդգրկում են ծամիչ մկանները, սպիական փոփոխու-

թյունների հետևանքով: Դա կարող է առաջանալ խոցանեկրոտիկ պրոցեսների, 

քրոնիկական սպեցիֆիկ հիվանդությունների, ջերմային և քիմիական այրվածք-

ների, վնասվածքների, բարորակ և չարորակ ուռուցքների վիրահատություն-

ների, անզգայացման ժամանակ սխալ նյութ ներարկելու պատճառով: Վերքերի 

լավացումը երկրորդային ձգումով հանգեցնում է սպիական հյուսվածքի զար-

գացմանը, որը բաղկացած է կոլագենային թելիկներից, որոնք չունեն կծկողա-

կանություն: Տարբերում են դերմատոգեն, շարակցահյուսվածքային, միոգեն, 

մուկոզոգեն և ոսկրային կոնտրակտուրաներ: Կլինիկորեն արտահայտվում է 

ստորին ծնոտի շարժումների տարբեր աստիճանի սահմանափակումներով: 

Մակերեսային սպիները տեսանելի են անզեն աչքով, իսկ խոր սպիները հայտ-

նաբերվում են շոշափելիս: Հոդագլխիկների շարժումները պահպանված են: 

Բուժումը պայմանավորված է դեֆորմացված հյուսվածքների տեղակայ-

մամբ, նրանց ծավալով, ախտահարման ժամկետներով: Բուժումը կարող է լինել 

պահպանողական-ֆիզիոթերապևտիկ, որոնք արդյունավետ են միայն վաղ 

դեպքերում (12 ամսից ոչ ավելի): Վիրաբուժական բուժման էությունն այն է, որ 

հատվում են սպիները և ենթարկվում պլաստիկայի: Հետվիրահատական ռեցի-

դիվները կանխելու նպատակով իրականացվում են բուժական ֆիզկուլտուրա և 

մեխանոթերապիա: 
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Թեստեր 

1. Սուր օստեոմիելիտի բուժումը՝

1. սեկվեստրների հեռացումն է

2. շարժունակ ատամների շինավորումն է

3. սուբպերիոստալ աբսցեսների բացահատումն է

4. համալիր դեղորայքային բուժումն է

ա) 1, 2, 3 

բ) 1, 2, 4 

գ) 1, 2, 3, 4 

դ) 2, 3, 4  

2. Սուր օստեոմիելիտի բուժումը՝

1. համալիր դեղորայքային բուժումն է

2. պատճառային ատամի հեռացումն է

3. ֆիզիոթերապևտիկ բուժումն է

4. շարժունակ ատամների շինավորումն է

ա) 1, 2, 3 

բ) 1, 2, 4  

գ) 1, 2, 3, 4 

դ) 2, 3, 4 

3. Ամպուտացիայի ցուցումներն են `

1. ներոսկրային գրպանիկների առկայությունը (եզրային պերիօդոնտիտ)

2. շուրջատամնային ոսկրային ռեզորբցիան

3. միջատամնային խտրոցի ռեզորբցիան

4. բազմարմատ ատամի մեկ արմատի գագաթի թափածակումը (պերֆորացիան)

ա) 1, 2, 3, 4 

բ) 2, 3, 4 

գ) 1, 2, 3 

դ) 1, 2, 4 

4. Բազմարմատ ատամի արմատի հեռացումը պսակի մասի պահպանումով կոչվում է`

ա) ալոտրանսպլատացիա 

բ) հեմիսեկցիա  

գ) ամպուտացիա  

դ) ապեկեկտոմիա 

5. Ակտինոմիկոզի դեպքում որ պնդումն է ճիշտ.

ա) հարուցիչն է շողասունկը  

բ) հարուցիչն է Կոխի ցուպիկը 

գ) հարուցիչն է դժգույն տրեպոնեման 

դ) հարուցիչն է Լեֆլերի ցուիպիկը 
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ԳԼՈՒԽ X. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ  

Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքները հանրային առողջապահության և 

սոցիալական խնդիր են: Տարեցտարի ավելանում է տարբեր տարիքային խմբերի 

դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների քանակը, որոնք ներառում են ինչպես 

փափուկ հյուսվածքների, այնպես էլ ոսկրերի և ատամների վնասվածքները: 

Նման հիվանդներին բուժելու համար հաճախ անհրաժեշտություն է առա-

ջանում նրանց հոսպիտալիզացնելը դիմածնոտային վիրաբուժության կլինի-

կայում: Նման հիվանդների բուժօգնությունը պետք է ցուցաբերվի համաձայն 

հաստատված գործելակարգի: Դիմածնոտային վնասվածքները կարող են հան-

գեցնել կյանքին վտանգ սպառնացող բարդությունների և զգալի կոսմետիկ և 

ֆունկցիոնալ խանգարումների: 

Դիմածնոտային շրջանի կոտրվածքների բուժման սկզբունքներն են` 

ոսկրաբեկորների անատոմիական դիրքի վերականգնումը (ռեպոզիցիա) և այդ 

դիրքում ֆիքսումը (իմոբիլիզացիա և կամ ստաբիլիզացիա) այնքան ժամանակ, 

որքան անհրաժեշտ է սերտաճման համար: Սերտաճման ժամանակը պայմա-

նավորված է հիվանդի տարիքով, անատոմիական շրջանով, կոտրվածքի 

բարդությամբ և վիրահատական միջամտության տեսակով: 

Դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների բուժ-

ման սկզբունքներն ունեն առանձնահատկություններ: Դրանք ներառում են ոչ 

միայն վերքի փակումը` ինֆեկցումը կանխարգելելու նպատակով, այլև կարևոր-

վում է նաև էսթետիկան և ֆունկցիայի վերականգնումը: Այս վիրահատութ-

յուններում կարիքի դեպքում օգտագործվում են տեղային կամ ռեգիոնալ լաթեր, 

պատվաստանյութեր՝ ներառյալ հյուսվածքների միկրովասկուլյար ազատ փոխ-

պատվաստումը: 

Չնայած որոշ բարդություններ կարող են անխուսափելի լինել, սակայն 

հստակ ախտորոշումը, ժամանակին կատարված միջամտությունները կարող 

են զգալիորեն կրճատել հետտրավմատիկ ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ դեֆեկտ-

ների քանակը:  

Հապավումներ 
ԴԾՇ` դիմածնոտային շրջան 

ԳՈՒՎ՝ գանգուղեղային վնասվածք 

ՀՄԴ-10՝ հիվանդությունների միջազգային դասակարգում 

ՀՇ՝ համակարգչային շերտագրություն 

ՈւՁՀ՝ ուլտրաձայնային հետազոտություն 

ՀՄԴ-10՝ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման կոդեր 

S02.6 ստորին ծնոտի կոտրվածքներ 
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S02.60 ստորին ծնոտի ալվեոլյար ելունի կոտրվածք 

S02.61 ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք 

S02.62 ստորին ծնոտի հոդելունի կոտրվածք 

S02.63 ստորին ծնոտի պսակաձև ելունի կոտրվածք 

S02.64 ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածք 

S02.65 ստորին ծնոտի կզակի /միջային/ կոտրվածք 

S02.66 ստորին ծնոտի անկյան կոտրվածք 

10.1. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ  

1. Հիվանդի հոժարակամ տեղեկացված համաձայնություն: Բոլոր վիրահա-

տությունները պետք է նախապես գրավոր համաձայնացվեն հիվանդի կամ

ընտանիքի անդամների (օրինական խնամակալի) հետ, բացառությամբ այն

դեպքերի, երբ պահանջվում է անհետաձգելի միջամտություն: Համաձայնագ-

րերը պետք է փակցված լինեն հիվանդության պատմագրերին: Համաձայնա-

գիրը հաստատվում է հիվանդի կամ հարազատի կողմից, երբ նա մանրա-

մասն ծանոթանում է առաջարկվող բուժմանը կամ բուժման տարբերակ-

ներին, հնարավոր բարդություններին և հավանական ելքերին:

2. Հակաբակտերիալ թերապիա: Որոշ դեպքերում հակաբակտերիալ հեղուկ-

ներով ողողումները կամ սիստեմային հակաբակտերիալ թերապիան կարող

է ցուցված լինել՝ վիրահատական վերքի ինֆեկցումը կանխարգելելու նպա-

տակով: Հետվիրահատական կանխարգելիչ հակաբակտերիալ թերապիան

նշանակվում է ըստ վարող բժշկի հայացողության` հաշվի առնելով հիվանդի

ընդհանուր վիճակը և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը:

3. Ճառագայթային հետազոտությունների կիրառում: Ճառագայթային հետա-

զոտությունները կարող են ընդգրկել համայնապատկերային ռենտգեն,

պերիապիկալ և կամ կծվածքային ռենտգեն, ընդգրկող ռենտգենագրությունը,

համակարգչային շերտագրությունը, մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրու-

թյունը:

Ընդհանուր բուժման նպատակը վնասվածքների դեպքում՝ 

1. սկզբնական տեսքի և ֆունկցիայի վերականգնում,

2. հյուսվածքների պահպանում,

3. արյունահոսության վերահսկում,

4. անաշխատունակության շրջանի կրճատում,

5. հոգեբանական ընկճվածության սահմանափակում,

6. ցավի նվազեցում,

7. վերականգնում առանց բարդությունների,

8. ինֆեկցիայի վերահսկում,
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9. հիվանդի (հարազատի) իրազեկումը բուժման տարբերակների մասին և

բուժման պլանի ընդունումը,

10. հիվանդի (հարազատի) իրազեկումը վիրահատության արդյունքների,

հնարավոր ռիսկերի և բարդությունների վերաբերյալ,

11. երկրորդային դեֆորմացիաների կանխում,

12. բավարար գեղագիտական արդյունքի ապահովում:

10.2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵԼ 
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎՐԱ՝ 
1. վերին շնչուղիների անցանելիության խանգարումը,

2. արյունահոսության առկայությունը,

3. որևէ համակարգային հիվանդության առկայությունը,

4. հիվանդի նախավիրահատական հետազոտություններն ավարտելու անհնա-

րինությունը՝ պայմանավորված կլինիկական դեպքի հրատապությամբ,

5. հիվանդի տարիքը,

6. ճզմված, ջերմային, քիմիական կամ էլեկտրական վնասվածքները,

7. հյուսվածքների կորստի առկայությունը,

8. արյան մատակարարման խանգարումը վնասվածքի շրջանում,

9. ինֆեկցիայի առկայությունը վնասվածքի շրջանում,

10. գործիքների առկայություն,

11. զուգակցող ընդհանուր կամ վիրաբուժական խնդիրների առկայությունը,

որոնք կարող են վիրահատության հետաձգման պատճառ դառնալ (օրինակ`

ծանր գանգուղեղային, ողնաշարի, թոքերի, սրտի վնասվածք),

12. տեղային կամ ընդհանուր խնդիրների առկայությունը, որոնք կարող են

խաթարել կայուն հոմեոստազը (օրինակ` նախկինում ստացած ճառագայ-

թում, շաքարային դիաբետ, քրոնիկական երիկամային հիվանդություններ,

լյարդի հիվանդություններ, արյան համակարգի խանգարումներ, ստերոիդ-

ներով թերապիա, հակաբեղմնավորիչների ընդունում, իմունասուպրեսիա,

թերսնուցում),

13. վարքերի, հոգեբանական, հոգեկան խնդիրների կամ վնասակար սովորութ-

յունների առկայությունը (ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահում, թմրամոլութ-

յուն), որոնք կարող են ազդել վիրահատության և բուժման ընթացքին,

14. համագործակցության աստիճանը հիվանդի (հարազատի) հետ,

15. վնասվածքից հետո անցած ժամանակը,

16. հիվանդի անամնեզը կելոիդ կամ հիպերտրոֆիկ սպիների ձևավորման հար-

ցում,

17. հիվանդի ոսկրային կամ ատամնային զարգացումը (օրինակ` աճող երեխայի

ժամանակավոր, խառը կամ մշտական կծվածքը),
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18. առկա համակցված կամ նախորդ դիմածնոտային վնասվածքի առկայու-

թյունը,

19. առկա համակցված կամ նախորդ նյարդաբանական խնդիրների առկայու-

թյունը (օրինակ`զգացող կամ շարժիչ համակարգի խանգարում),

20. նախորդող ատամնածնոտային խանգարումների առկայությունը,

21. վնասվածքի պատճառը և կոնտամինացիայի առկայությունը:

10.3.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՎԱՐԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ԲՈՒԺԵԼՈՒՑ 
ՀԵՏՈ 
1. փափուկ կամ կարծր հյուսվածքների վերականգնում՝

 ոսկրերի սերտաճում,

 առաջնային ձգումով փափուկ հյուսվածքների լավացում,

 պրեմորբիդ հյուսվածքի պահպանում,

2. դեմքի ձևի վերականգնում (պայմանավորված պրեմորբիդ ձևով),

3. անաշխատունակության կարճ շրջան,

4. ցավի բացակայություն,

5. ինֆեկցիայի բացակայություն,

6. նյարդաբանական դիսֆունկցիայի բացակայություն,

7. կմախքային դեֆորմացիաների բացակայություն,

8. երեխաների շրջանում աճի խանգարման բացակայություն,

9. բուժման արդյունքների ընդունումը և ընկալումը հիվանդի (հարազատի) 

կողմից:

Ընդհանուր ռիսկերը և բարդությունները վնասվածքների բուժման ժամանակ 

1. ինֆեկցիա,

2. սպիացում,

3. քրոնիկական ցավ,

4. քրոնիկական և տևական անաշխատունակություն,

5. հոգեբանական խնդիրներ,

6. վերքի տեսակը,

7. վիրահատությունից հետո հիվանդի չպլանավորված տեղափոխում ինտեն-

սիվ թերապիայի բաժանմունք,

8. հիվանդի չպլանավորած ինտուբացիա հետվիրահատական 12 ժամերի

ընթացքում,

9. չպլանավորած տրախեոտոմիա,

10. ռեինտուբացիա կամ տրախեոտոմիա վիրահատությունից հետո,

11. պարենտերալ դեղերի կամ հեղուկների օգտագործում հետվիրահատական

72 ժամերի ընթացքում,

12. դեմքի վնասվածքներ վիրահատական և հետվիրահատական շրջանում,
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13. չպլանավորած հայմորոտոմիա, բրոնխասկոպիա կամ այլ լրացուցիչ 

միջամտություններ վիրահատության ընթացքում, 

14. վիրահատության ընթացքում ստոմատոլոգիական վնասվածքներ, 

15. ակնային վնասվածքներ, 

16. կրկնակի դիմածնոտային վիրահատություն, 

17. հետվիրահատական ռենտգեն հետազոտության ժամանակ օտար մարմնի 

հայտնաբերում, 

18. արյան կամ նրա բաղադրիչների չպլանավորված փոխներարկում վիրահա-

տական կամ հետվիրահատական շրջանում, 

19. շնչառական կամ սրտի կանգ, 

20. նյարդաբանական քրոնիկական խնդիր, 

21. բեկորների սխալ սերտաճում, 

22. ողնուղեղային հեղուկի արտահոսք, 

23. մահ: 

 
10.4. ԴԵՄՔԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ 

 

Ըստ դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասման բնույթի և աստիճանի՝ 

դրանք կարելի է բաժանել 2 հիմնական խմբերի` 

1) դեմքի փափուկ հյուսվածքների մեկուսացված վնասվածքներ՝ 

ա) առանց դեմքի մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջակա-

նության խախտման (սալջարդ), 

բ) մաշկի և լորձաթաղանթի ամբողջականության խախտմամբ (քերծվածքներ, 

վերքեր), 

2) փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ` համակցված դիմային գանգի ոսկ-

րերի կոտրվածքների հետ՝ 

ա) առանց դեմքի մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջականու-

թյան խախտման (սալջարդ), 

բ) մաշկի և լորձաթաղանթի ամբողջականության խախտմամբ (քերծվածքներ, 

վերքեր)։ 

Սալջարդ  

Առաջանում է փափուկ հյուսվածքների վրա բութ առարկայի փոքր ուժով 

ազդեցությամբ: Սալջարդին բնորոշ է ստորադիր հյուսվածքների արտահայտած 

վնասումը առանց մաշկի ամբողջականության խախտման: Ենթամաշկային 

բջջանքում և մկաններում մանր անոթները ճզմվում են, հյուսվածքները 

ներծծվում են արյունով, առաջանում են արյունազեղումներ, հեմատոմաներ: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքներում փխրուն բջջանքի առկայությունը նպաստում 

է այտուցի արագ զարգացմանը և արյունազեղումների՝ հարևան շրջաններ 

տարածմանը: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 287 

Հիվանդները հիմնականում գանգատվում են վնասված շրջանի ցավից: 

Շոշափելիս հյուսվածքները փափուկ են, ցավոտ: Դեմքի փափուկ հյուսվածք-

ների մեկուսացված սալջարդի ընթացքը և ելքը բարեհաջող է: 5-6 օրից թարմ 

արյունազեղմանը բնորոշ կապտակարմրավուն գույնը էրիթրոցիտները քայքայ-

վելու, հեմոսիդերին ու հեմատոիդներ առաջանալու պատճառով վերածվում է 

կանաչի, այնուհետև դեղինի: 12-14-րդ օրերին արյունազեղումներն անցնում են: 

Համեմատաբար խոշոր անոթները վնասվելու դեպքում արյունազեղումն առա-

ջանում է նրանց ընթացքով (դիմային երակ և զարկերակ), կարող է տարածվել 

մինչև պարանոց: Խորանիստ տեղակայման անոթները վնասվելու դեպքում 

արյունազեղումն արտահայտվում է ավելի ուշ: Նյարդային ցողունների (մեծ 

մասամբ ստորակնակապճային և կզակային նյարդերի) վնասումները հիմնա-

կանում դրսևորվում են նևրոպաթիայի ախտանիշներով:  

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների մեկուսացված սալջարդով հիվանդների 

մեծ մասը բուժվում է ամբուլատոր: Վնասվածքի առաջին երկու օրերին սալ-

ջարդի շրջանին դրվում է սառցապարկ, 3-րդ օրվանից սկսում են կիրառել տաք 

պրոցեդուրաներ, օգտագործել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում և սոլ-

յուքս լամպ, անցկացնել ԳԲՀ թերապիա: Նյարդերի վնասման ախտանիշների 

դեպքում ցուցված է դիմեկսիդի, անեսթէտիկների, կալումի յոդիտի էլեկտրա-

ֆորեզ: Նշանակվում են դեսենսիբիլիզացնող միջոցներ, ռուտին ասկորբի-

նաթթվի հետ, ցավազրկողներ: 

10.5. Քերծվածքներ 
Քերծվածքները բնութագրվում են միայն մաշկի և բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի մակերեսային շերտերի վնասմամբ և հաճախ դիտվում են դեմքի 

արտացցված մասերում` քթին, կզակին, այտային շրջանին, ճակատին: Վնաս-

ված մաշկի մակերեսը թրջվում է, առաջանում է քիչ քանակությամբ հեմոռագիկ 

հեղուկի արտահոսք` արյան պլազմայի ու ավշի արտահոսքի պատճառով: Բա-

րեհաջող ընթացքի դեպքում քերծվածքի տեղում առաջանում է կեղև, որի տակ 

ընթանում է էպիթելացման պրոցես: Ինֆեկցված քերծվածքները տարբերվում են 

այտուցի առաջացմամբ, հյուսվածքների մակերեսին թարախային արտադ-

րությամբ: 

Բուժման նպատակով վերքը մշակվում է հականեխիչներով` 0.12%-անոց 

քլորհեքսիդինի լուծույթով, բրիլիանտ կանաչով, յոդի 2%-անոց սպիրտային 

լուծույթով, չիչխանի, մասուրի յուղով: 2-4-րդ օրվանից վերքը բուժվում է բաց 

եղանակով: Ինֆեկցման դեպքում շարունակվում է մշակվել հականեխիչներով` 

մինչև կեղևի ձևավորումը: 

Վերքեր  
Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վերքերը բնութագրվում են մաշկային 

ծածկույթների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջ հաստության վնաս-

մամբ, անոթների պատռմամբ, փակեղների, մկանների, նյարդային ցողունների, 

թքագեղձերի հյուսվածքների վնասումներով: Վերքերը կարող են լինել.  
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1) Մակերեսային, երբ վնասվում են միայն մաշկը, լորձաթաղանթը և ենթամաշ-

կային բջջանքը: 

2) Խորանիստ, որոնց դեպքում վնասվում են նաև մկանները, նյարդացողուն-

ները, անոթները, թքագեղձերը: 

Բերանի խոռոչի, քթի, հայմորյան ծոցի նկատմամբ դեմքի փափուկ 

հյուսվածքների վնասվածքները կարող են լինել թափանցող և չթափանցող: 

Պայմանավորված վիրավորող գործոնի տեսակով և ձևով տարբերում են` 

սալջարդ, պատռած սալջարդ, կտրած, ծակած, ճզմված, հատած և կծած վերքեր: 

Ավելի հաճախադեպ են սալջարդ վերքերը: Վերքերը կարող են լինել` եզակի, 

բազմակի, համակցված, ինչպես նաև թափանցող, միջանցիկ, խուլ և շոշափող: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքները սուր առարկաներով վնասվելու դեպքում 

առաջանում են կտրած, ծակած, հատած վերքեր: 

1) Կտրած վերքերն ունեն ուղիղ եզրեր, որոնք մաշկի առաձգականության և 

վնասված միմիկայի մկանների ձգման հետևանքով հեռանում են` առա-

ջացնելով վերքերի խորաբացում: Այտուցի արագ զարգացման հետևանքով 

վերքի շուրջը ավելի է արտահայտվում խորաբացումը, որը ստեղծում է 

հյուսվածքների արատի կեղծ տպավորություն: Գրեթե միշտ դիտվում է 

առատ արյունահոսություն, հատկապես խոր վերքերի դեպքում: Կտրած 

վերքերի դեպքում միկրոբային աղտոտումը քիչ է արտահայտված: 

2) Հատած վերքերը են կտրած վերքերից տարբերվում փափուկ հյուսվածքների 

և վերքի եզրերի ավելի լայնածավալ վնասմամբ: Հատած վերքերի դեպքում 

կարող է դիտվել դիմային կմախքի ոսկրերի վնասում, կարող են թափանցել 

քթի խոռոչ, բերան, հայմորյան ծոց: Մանրէային աղտոտումը այս դեպքում 

արտահայտված է:  

3) Ծակած վերքերն ունեն մուտքի անցք, վերքային խողովակ, երբեմն` ելքի 

անցք: Քանի որ ծակող առարկայով հյուսվածքների վնասման հիմքում առկա 

է հյուսվածքների փեղեկումը և ճնշումը, ուստի վերքի եզրերի տարամիտումն 

աննշան է, արյունահոսությունը չափավոր է, բայց հնարավոր է առաջանան 

հեմատոմա և գրպանիկներ, որոնք չեն համապատասխանում վերքի 

արտաքին չափին:  

4) Վերքերը, որոնք առաջանում են կենդանու կամ մարդու կծելուց, իրենց 

բնույթով հիշեցնում են պատռած-ճզմված վերքեր: Ավելի հաճախ դրանք 

դիտվում են քթի, ականջի, շրթունքների շրջանում: Ատամները ուժեղ 

սեղմելու դեպքում կարող է առաջանալ վնասված օրգանի հյուսվածքների 

տրավմատիկ ամպուտացիա: Մանր կենդանիների կծելու դեպքում վերքը 

ունի կետային կամ պատռած բնույթ: Կծած վերքը միշտ աղտոտված է 

ախտածին (պաթոգեն) միկրոֆլորայով: Կենդանիների կծածների դեպքում 

հնարավոր է վարակում կատաղությամբ և տուլարեմիայով, իսկ միջատների 
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խայթոցները վտանգավոր են ալերգիկ ռեակցիաների առաջացման տեսանկ-

յունից: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների կլինիկական պատկերը 

պայմանավորված է վնասման տեղակայությամբ: 

1. Շրթունքները վնասվելու դեպքում, երբ հատվում է բերանի կլոր մկանը,

վերքի եզրերի տարամիտումը հաճախ խիստ արտահայտված է, որի հե-

տևանքով կարող է առաջանալ հյուսվածքների արատի սխալ տպավորու-

թյուն: Հարբերանային շրջանի վնասվածքները՝ հատկապես ստորին 

շրթունքի վնասվածքի առկայությամբ, սովորաբար ուղեկցվում են մշտա-

կան թքահոսությամբ, որի հետևանքով առաջանում է մաշկի մացերացիա: 

Այս դեպքում սննդի ընդունումը դժվարացած է, խոսքը` խանգարված: 

2. Ստորակնակապճային և թշային շրջանի վերքերը բնութագրվում են վերքերի

խորաբացմամբ` միմիկայի մկանների կծկման պատճառով: Լինում է առատ 

արյունահոսություն, քանի որ այդ շրջանը ունի լավ արյունամատակա-

րարում: Ճզմված վերքերի դեպքում ճնշվում են ստորակնակապճային 

նյարդի թելիկները, որն ուղեկցվում է վերին շրթունքի, քթի թևերի, ստորակ-

նակապճային շրջանի մաշկի, բերանի նախադռան առաջային և միջին 

հատվածների լորձաթաղանթի զգայունության խանգարմամբ: Երբեմն 

այտուցն այդ շրջանից տարածվում է նաև վերին կոպի վրա: Եթե վերքն 

ընգրկում է ստորին կոպը, շաղկապենին, ապա դիտվում են արցունքի 

չափից ավելի արտադրություն, շաղկապենու այտուց և ներսփռանք: 

3. Դեմքի կողմնային շրջանի փափուկ հյուսվածքների խոր վերքերին բնորոշ է

լայնածավալ ենթամաշկային արյունազեղումների և գրպանների առկա-

յությունը: Դիտվում են խոշոր անոթների, դիմային նյարդի, հարականջային 

թքագեղձի վնասումներ, որի հետևանքով առաջանում է դեմքի կայուն 

այլանդակում, խանգարվում է դիմախաղը, առաջանում են արցունքահո-

սություն, թքայի խուղակներ: M. masseter-ի վնասման դեպքում հնարավոր է 

նրա սպիացում և կոնտրակտուրայի առաջացում: 

4. Ենթածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների վնասումները միշտ

ուղեկցվում են այտուցով և արյունազեղումներով: Այդ շրջանի խոր վնաս-

վածքների դեպքում հնարավոր են պարանոցի խոշոր անոթների, նյարդերի, 

ենթածնոտային թքագեղձի, իսկ ծանր դեպքերում` ըմպանի և շնչափողի 

վնասումներ: Բերանի հատակի վնասումների դեպքում այտուցի հետևան-

քով կարող է խանգարվել շնչառությունը և առաջանալ տրախեոստոմիայի 

անհրաժեշտություն: 

Թքագեղձի վնասվածքային ախտահարումները բնութագրվում են գեղձի 

հյուսվածքի և նրա ծորանների ամբողջականության խախտմամբ: Թքագեղձերը 

վնասվելու դեպքում վերքում սովորաբար երևում է գեղձի հյուսվածքը, վերքային 

արտադրության մեջ առկա է թուք: Սնունդ ընդունելիս վիրակապը առատ 
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թրջվում է, վերքի շրջանում դիտվում է մաշկի մացերացիա: Թքագեղձերի 

վնասմամբ վերքերի լավացումը հաճախ ավարտվում է թքային խուղակի 

ձևավորմամբ: Թքային խուղակներ առավելապես առաջանում են հարական-

ջային թքագեղձերի վնասման դեպքում: Ենթածնոտային և ենթալեզվային 

թքագեղձերի վնասվածքները մեծ մասամբ չեն ուղեկցվում թքարտադրության 

լուրջ խանգարումներով: Այդ վնասվածքների դեպքում թքային խուղակներ 

առաջանում են հազվադեպ, վերքերը լավանում են առանց բարդությունների: 

Թքագեղձի պարենքիմը վնասվելու դեպքում հարկավոր է կարեր դնել գեղձի 

հյուսվածքների, այնուհետև` գեղձի պատյանի, փակեղի և մաշկի վրա: 

5. Հարբերանային շրջանի սալջարդի դեպքում ատամների սուր ծայրերով

հաճախ վնասվում են բերանի լորձաթաղանթը և շրթունքների ու թշերի 

ստորադրի հյուսվածքները: Այդպիսի վերքերը միշտ ինֆեկցված են: 

6. Ենթալեզվային շրջանում միշտ առկա է լեզվային նյարդի, զարկերակի,

երակի և թքագեղձի վնասման վտանգ: Երբեմն կարող են յաթրոգեն վնասվել 

թշերի լորձաթաղանթը, բերանի հատակը, թքագեղձերի ծորանները, երբեմն 

նաև կարող է դիտվել լեզվի մասի տրավմատիկ ամպուտացիա: Բերանի 

խոռոչի և լեզվի վերքերի դեպքում ամբուլատոր պայմաններում արյունահո-

սությունը կանգնեցնելը դժվար է վատ տեսադաշտի, առատ արյունահո-

սության և հյուսվածքների արագ զարգացող այտուցի պատճառով, որն էլ իր 

հերթին կարող է ասֆիքսիայի պատճառ դառնալ: Լեզվից արյունահոսության 

դեպքում` կա՛մ անոթը կապում են վերքում, կա՛մ կապում են լեզվային կամ 

արտաքին քնային զարկերակը, որն իրականացվում է պիրագովյան 

եռանկյան մեջ՝ մուտք ստեղծելով ենթածնոտային շրջանից: Այնուհետև շերտ 

առ շերտ կարվում են լեզվի հյուսվածքները: 

7. Պարանոցի անոթների վնասումները հազվադեպ են: Դրանք առաջանում են

սուր և ծակող առարկաներով վնասվելու դեպքում: Այս վնասումները խիստ 

վտանգավոր են: Խոշոր անոթները վնասվելու դեպքում կա՛մ կարող է առա-

ջանալ առատ արյունահոսություն, կա՛մ հեմատոմա, որն էլ փրկում է 

տուժածին: Սակայն չի բացառվում նաև, որ հեմատոման ճնշի շնչառական 

ուղիները և հանգեցնի ստենոտիկ ասֆիքսիայի: Առավել վտանգավոր են 

ներքին և ընդհանուր քնային զարկերակների վնասումները: Արտաքին 

քնային զարկերակն առավել հաճախ է վնասվում, որի ախտանիշներից մեկն 

այն է, որ արյունահոսությունը չի դադարում՝ տեղային սեղմող վիրակապեր 

տեղադրելով: Արտաքին քնային զարկերակը վնասվելու դեպքում դիմային և 

քունքային ծայրամասային անոթներում խանգարվում է անոթազարկը: 

Ներքին լծերակի վնասումը ևս ուղեկցվում է առատ արյունահոսությամբ: Այս 

երակի վնասումը վտանգավոր է ոչ միայն արյունահոսության, այլև օդային 

խցանման (էմբոլիայի) տեսանկյունից: Պարանոցի վնասվածքների դեպքում 

կոկորդի և ըմպանի, պարանոցի խորանիստ հյուսվածքների այտուցի հե-
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տևանքով կարող են դիտվել ձայնի խռպոտություն և կլման ակտի ցա-

վոտություն:  

ԴԵՄՔԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վերքերի վիրաբուժական մշակման մար-

տավարությունը որոշվում է դեմքի անատոմիաֆիզիոլոգիական առանձ-

նահատկություններով և էսթետիկ պահանջներով, քանի որ դիմածնոտային 

շրջանի հյուսվածքները բարձր ռեգեներատիվ հնարավորություններ ունեն, որը 

պայմանավորված է լավ արյունամատակարարմամբ և նյարդավորմամբ, դեմքի 

բնական բացվածքների հյուսվածքներում թույլ ցածր տարբերակման շարակ-

ցահյուսվածքային բջիջների առկայությամբ, ինչպես նաև մի շարք գործոններով, 

որոնք պայմանավորում են դեմքի հյուսվածքների տեղային իմունիտետը, որն էլ 

հնարավորություն է տալիս անցկացնելու առաջնային վիրաբուժական 

մշակում` վնասվածք ստանալուց մինչև 48 ժամ և նույնիսկ ավելի ուշ կարեր 

դնելով:  

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կանգնեցնել արյունահոսությունը: Այնու-

հետև մանրակրկիտ հականեխիչ մշակումից հետո, կատարվում է վերքի 

ռևիզիա, որպեսզի հասկանալի դառնան վերքի խորությունը, օտար մարմինների 

առկայությունը և հաղորդակցության առկայությունը (դեպի բերանի խոռոչ, 

հայմորյան ծոց և այլն): Դեմքի վերքերի եզրերի հատումը կատարվում ՝ խնայո-

ղաբար, հատվում է միայն ճզմված, բացահայտ անկեսունակ հյուսվածքները: 

Կտրած վերքի եզրերը հատելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, քանի 

որ շրջակա հյուսվածքների վնասումը նվազագույն է: Վերքը կարվում է շերտ առ 

շերտ, որն ապահովում է մկանների ֆունկցիայի պահպանումը և կանխում 

ներքաշված սպիի ձևավորումը: 

Բերանի խոռոչ թափանցող վերքերի դեպքում առաջնահերթ կարվում է 

լորձաթաղանթը, այնուհետև մկանները և մաշկը: Շրթունքները վնասվելու դեպ-

քում սկզբում կարվում են մկանները, այնուհետև 1-ին կարը դրվում է մաշկի և 

կարմիր երիզի սահմանին, որից հետո կարվում է մաշկը, և վերջում` շրթունքի 

լորձաթաղանթը:  

Կարի երկանյքով լարվածության առաջացումը կանխելու համար մաշկը 

կամ լորձաթաղաթը հարկավոր է մոբիլիզացնել:  

Առաջնային խուլ կարով կարվում են կոպերի, շրթունքների, քթր թևերի, 

վերհոնքային շրջանի և բերանի լորձաթաղանթի վերքերը: Դեմքի կողմնային, 

ենթածնոտային շրջանների թափանցող վերքերը կարելու դեպքում էքսուդատի 

արտահոսքն ապահովելու համար հարկավոր է տեղադրել դրենաժներ, որոնք 

հեռացնվում են 48 ժամ անց: Հեմատոմաների առաջացումը կանխելու համար 

հարկավոր է 1 օրով դնել վիրափաթեթի սեղմող վիրակապ: Վերքի ինֆեկցիայի 

զարգացումը կանխելու համար նշանակվում են հակաբիոտիկներ: Եթե դեմքի 
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փափուկ հյուսվածքների վնասումը համակցված է դիմային գանգի ոսկրերի 

վնասմամբ, ապա սկզբում մշակվում է ոսկրային վերքը, կատարվում ոսկրային 

բեկորների ռեպոզիցիա (համադրում) և նրանց անշարժացում, դրանից հետո 

միայն մշակվում են փափուկ հյուսվածքները:  

Դեմքի փափուկ հյուսվածքները վնասվելու դեպքում, որոնք թափանցում 

են հայմորյան ծոց, կատարվում է ծոցի ռևիզիա: 

Երբեմն շրթունքների, կոպերի, բերանի անկյունները վնասվելու դեպքում, 

որոնք ուղեկցվում են հյուսվածքների արատով, վերքի եզրերն առանց լարվածու-

թյան հնարավոր չի լինում մոտեցնել: Այդ դեպքում կատարվում է առաջնային 

պլաստիկա հարևան հյուսվածքներից ոտիկի վրա ձևված լաթով կամ հանդի-

պակաց եռանկյունաձև լաթերի տեղափոխմամբ: 

Պարանոցի վնասվածքների դեպքում երբեմն առաջանում է խոշոր 

անոթների և նրանց ճյուղերը կապելու անհրաժեշտություն (արտաքին քնային, 

դիմային, քունքային զարկերակներ, ներքին լծային երակ):  

Եթե փափուկ հյուսվածքների վիրաբուժական մշակումը կատարվում է 

վնասվածքից 48 ժամ անց, այդ ընթացքում վերքում զարգանում են բորբոքային 

երևույթներ, և այն մշակվում է՝ պայմանավորված դրանց արտահայտվածու-

թյամբ: Այդ պատճառով վերքերը խուլ կարում են միայն բնական բացվածքների` 

շրթունքների, կոպերի, քթային անցուղիների և քթի թևերի, ականջի խեցու շուրջ, 

վերհոնքային շրջանում: Կարվում է նաև լորձաթաղանթը, եթե վերքը թափան-

ցող է: Մնացած դեպքերում վերքի եզրերը մոտեցվում են և պահվում այդ դիրքում 

եզակի, այդ թվում թիթեղային կարերով: 

Արտահայտված բորբոքային երևույթների դեպքում բացահատվում են 

թարախային օջախները, ակտիվ դրենավորվում են, և վերքը լվացվում է 

հակամանրէային միջոցներով: 

10.6. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
Առանձին ատամների սալջարդերը, կոտրվածքները կամ հոդախախտե-

րը, սովորաբար առաջանում են հարվածի հետևանքով կամ որպես բարդություն 

հարևան ատամը հեռացնելու դեպքում: Առավելապես վնասվում են ֆրոնտալ 

ատամները և վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունը: 

Ատամի սալջարդ 

Ատամի սալջարդն առաջանում է ուղղահայաց կամ կողմնային ուղղութ-

յամբ ատամին հարվածելու հետևանքով: Հիվանդները գանգատվում են նվվա-

ցող ցավից, որն ավելանում է ատամը ծանրաբեռնելու դեպքում: Կակղանում 

արյունազեղման կամ անոթանյարդային խրձի վնասման դեպքում վնասվածքից 

որոշ ժամանակ անց ատամի պսակը սկզբում ընդունում է վարդագույն երանգ, 

այնուհետև մգանում է: Կակղանի մեռուկացումը հետագայում կարող է պերիօ-

դոնտում հանգեցնել բորբոքային երևույթների զարգացման: Այդպիսի բարդութ-
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յունները կանխարգելելու համար հարկավոր է ստուգել և դինամիկ հսկողության 

տակ պահել ԷՕԴ-ի միջոցով: Կակղանի մեռուկացման դեպքում պետք է 

կատարել կակղանի էքստիրպացիա: Սալջարդի դեպքում ատամը կարող է 

շարժունակ չլինել: Արմատի գագաթի շրջանում դիտվում է պերիօդոնտալ ճեղքի 

լայնացում, իսկ ավելի ուշ` օստեպորոզի պատկեր: Երբեմն այդ տեղում ձևավոր-

վում է հարարմատային բուշտ (ռադիկուլյար կիստա):  

Բուժումը: Հիվանդներին նշանակվում են խնայող սնունդ, ԳԲՀ-թերապիա, 

լազերային թերապիա, բերանի խոռոչի ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով: 

Վնասվածքային պերիօդոնտիտի պատկեր զարգանալու դեպքում կատարվում է 

ատամի տրեպանացիա` ատամի խողովակի հետագա ատամնալցմամբ: 

10.7. ԱՏԱՄԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ 
Ատամի հոդախախտի պատճառ կարող է լինել մեխանիկական վնաս-

վածքը` ընկնելը, հարվածը, ամբարձիչների սխալ օգտագործումը, պինդ սնունդ 

կծելը կամ ծամելը, ատամների արանքը օտար մարմին ընկնելը: Ատամի հո-

դախախտը կարող է լինել` 

 ոչ լրիվ,

 լրիվ,

 ներհրված:

Այն կարող է լինել նաև մեկուսացված, զուգորդվել ատամի պսակի կամ 

արմատի կոտրվածքով, ատամնաբնային ելունի կամ ծնոտի կոտրվածքով: 

Ոչ լրվ հոդախախտ: Բնորոշվում է ատամի փոքր տեղաշարժով տարբեր 

ուղղություններով՝ հետ, առաջ, կողմ, առանցքի շուրջ կամ դեպի օկլյուզիոն 

մակերես, որի հետևանքով ատամնաշարի ձևը խախտվում է: Պսակի դիրքը 

փոխվում է ատամնաշարի նկատմամբ, իսկ արմատինը` ատամնաբնի պատի: 

Ընդ որում, պսակը և արմատը զբաղեցնում են փոխադարձ հակառակ ուղղութ-

յուններ: Պերիօդոնտի հյուսվածքները կարող են մասամբ վնասվել: Հիվանդը 

գանգատվում է տարբեր ուժգնության և բնույթի ատամի ցավից, որն ուժգնանում 

է պինդ սնունդ կծելիս կամ ծամելիս, ատիպիկ տեղակայումից և շարժու-

նությունից, ատամնաշարը օկլյուզիային չի մասնակցում: Զննելիս հիվանդի 

բերանը կիսաբաց է, նա ատամը խնայում է կծելիս: Շրթունքների վրա առկա են 

վնասվածքի հետքեր (վերք, քերծվածք, արյունազեղում, հեմատոմա): Լինդը 

այտուցված է, գերարյունային, շոշափումը ցավոտ է: Ատամնալնդային ճեղքից 

կարող է արտադրվել արյուն: Ատամի պերկուսիան հորիզոնական և ուղղահա-

յաց ուղղություններով առաջացնում է սուր ցավ: Ատամնալնդային ճեղքի զոն-

դավորման ժամանակ այն խորացած է: Դիտվում է կակղանի էլեկտրագրգռա-

կանության նվազում: Ռենտգենաբանորեն դիտվում է լայնացում պերիօդոնտալ 

ճեղք պսակի թեքման կողմում և նեղացում` հակառակ կողմում: Արմատը որոշ 

չափով կարճացած է նրա թեք դիրքի պատճառով: Փոքր ծավալի հոդախախտի 

դեպքում ատամի կակղանը կարող է պահպանել կենսունակությունը: Ատամ-
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նաբնի պատի կոտրվածք առաջանում է ոչ միշտ և միայն աննշան հատվածում, 

որը ռենտգենաբանորեն չի երևում: 

Բուժումը: Ոչ լրիվ հոդախախտի դեպքում տեղային անզգայացմամբ 

հարկավոր է ատամը խնաքով համադրել: Այդ ընթացքում մատները դրվում են 

ոչ միայն հոդախատված ատամի, այլև հարևան ատամների ու ատամնաբնի 

վրա: Ատամի վրա ճնշումը հարկավոր է զարգացնել դանդաղ և աստիճանաբար` 

անոթանյարդային խուրձը լրացուցիչ չվնասելու համար: Ատամի ռեպոզիցիան 

ավելի դժվար է, եթե վնասվածք ստանալուց անցել է 2 օրից ավելի: Ատամնա-

բնում առաջացած արյան մակարդուկը կարող է խանգարել ատամի ճիշտ 

դիրքին վերադառնալուն: Այդ դեպքում պետք է կատարել ատամի աննշան 

լուքսացիա` նրա հետագա ռեպոզիցիայով: Եթե հիվանդի մի քանի շաբաթ անց 

է դիմել, երբ ատամն արդեն ամրացել է սխալ դիրքում, այն հնարավոր է 

տեղաշարժել միայն օրթոդոնտիկ ապարատների միջոցով: Ռեպոզիցիայից 

հետո հոդախախտված ատամը անշարժացվում է: Ատամն ուղղվում է 

պլաստմասսե (կապպա) կամ հարթ (լարային) բեկակալների միջոցով: Այդ 

նպատակով ավելի լավ է օգտագործել բեկակալ-կապպա արագ պնդացող 

պլաստմասսայից: Բեկակալի մեջ անպայման պետք է ընդգրկվեն ոչ պակաս 2 

առողջ հարևան ատամներ յուրաքանչյուր կողմից: Բեկակալը տեղադրվում է ոչ 

պակաս քան 5-6 շաբաթ: Մետաղական լարային բեկակալը ավելի քիչ է 

կիրառվում, քանի որ լարային կապը ատամը հրում է ատամնաբնից` ձգելու 

ժամանակ լարը պտտելու պատճառով: Կակղանի մեռուկացման կլինիկական 

պատկերի դեպքում այն հեռացվում է, իսկ արմատախողովակը՝ պլոմբա-

վորվում: Հակառակ դեպքում կարող է զարգանալ սուր պերիօդոնտիտ, պերիօս-

տիտ: Պերիօդոնտում սուր պրոցեսը մարում է և վերածվում է քրոնիկականի՝ 

հաճախ ձևավորելով խուղակ: Ատամնաբնի կոտրվածքի և սեկվեստրացիայի 

դեպքում պերիօդոնտում առաջանում է բորբոքային պրոցես, որը վերջում 

հանգեցնում է ատամի կորստի: Հնարավոր է վնասված ատամի արմատը 

սերտաճի ատամնաբնի պատի հետ:  

Լրիվ հոդախախտ: Բնութագրվում է պերիօդոնտի թելիկների ամբողջա-

կան պատռմամբ՝ անոթանյարդային ցողունի պոկումով, ատամի բավականին 

շարժունությամբ և ատամի տեղաշարժով, երբեմն ատամն ընկնում է ատամ-

նաբնից: Հոդախախտված ատամը բացակայում է կամ մնում է ատամնաբնում` 

արյան մակարդուկի և կլոր կապանի պահպանված մնացորդների հաշվին: 

Կարող է դիտվել լնդի վնասում, ատամնաբնի պատի կոտրվածք: Ատամնաբնի 

պատերի հետազոտությունը պարտադիր է, քանի որ ռեպլանտացիան դրական 

արդյունք ունի միայն ատամնաբնի ոսկրային կառուցվածքների պահպանման 

դեպքում: 

Բուժումը: Լրիվ հոդախախտի դեպքում հոդախախտումից ոչ ուշ, քան 2 

օր, բուժման միակ եղանակը ատամի ռեպլանտացիան է: Ռեպլանտացիան 
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հնարավոր չէ կատարել ատամնաբնի պատերի քայքայման և սկսած բորբոքային 

պրոցեսների, պերիօդոնտիտների, հոդախախտված ատամի արտահայտված 

քայքայման դեպքում: Որքան շուտ է կատարվում ռեպլանտացիան, այնքան մեծ 

է հաջող ելքի հավանականությունը: Արմատի ռեզորբցիայի պրոցեսն այդ 

դեպքում ավելի քիչ է արտահայտված: Հոդախախտված ատամը լվանում են 

NaCl իզոտոնիկ լուծույթով` հակաբիոտիկների հետ: Աշխատանքի ժամանակ 

ատամը բռնում են պսակից, իսկ արմատային մասը անընդհատ թրջում են: Եթե 

վնասվածքից անցել է ոչ ավելի քան 10 ժամ, ապա ատամը կարելի է փոխ-

պատվաստել առանց կակղանի հեռացման: Եթե ԷՕԴ-ի տվյալներով կակղանի 

կենսունակության վերականգնում չկա, ապա կակղանը կարող է հեռացվել 

վերապատվաստումից 2-3 շաբաթ անց, երբ ի հայտ են գալիս ատամի սերտաճ-

ման նշանները (արմատախողովակները լցավորում են կալցիումի հիդրօքսի-

դով, որը կանխում է արմատի ռեզորբցիան): Եթե վնասվածքից անցել է 10 ժամ և 

ավելի, ապա կակղանը հեռացվում է, իսկ արմատախողովակը, պողպատե 

շտիֆտ դնելով լցավորվում է ֆոսֆատ ցեմենտով: Ռեզորբցիայի հետևանքով 

արմատը որոշ չափով ներծծվելուց հետո շտիֆտը ցեմենտի հետ պահում է 

ատամը ատամնաբնում` կանխելով նրա շարժունությունը և արտանկումը: 

Մեռուկացված կակղանով ատամի ռեպլանտացիայի դեպքում ցուցված է ապե-

կեկտոմիա: Նախապատրաստված ատամը մինչև ատամնաբուն մտցնելը 

լվացվում է իզոտոնիկ լուծույթով, սակայն պատերը չեն քերվում: Տեղային 

ազգայացմամբ զգուշորեն հեռացվում է արյան մակարդուկը, և ատամնաբունը 

լվավում է հակաբիոտիկ լուծույթով: Եթե պերիօդոնտի հատվածները պահպան-

վում են թե՛ արմատի, թե՛ ատամնաբնի պատերի վրա, ապա ելքը բարեհաջող է: 

Դրանից հետո, չափավոր ուժ գործադրելով` ատամը տեղադրվում է ատամ-

նաբնի մեջ: Եթե ռեպլանտատի շրջանում առկա է լնդի լորձաթաղանթի 

պատռվածք, ապա այն կարվում է: Ատամը պետք է հանել օկլյուզիայից, ամ-

րացնել վերը նշված եղանակներով (2-րդ աստիճանի շարժունության դեպքում): 

Պերիօդոնտի թելիկների պահպանվածության աստիճանով պայմանավորված՝ 

հնարավոր է ատամի արմատի և ատամնաբնի պատերի սերտաճման 3 

տարբերակ. 

1. Պերիօդոնտալ, երբ ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի արմատի և

ատամնաբնի միջև վերականգնվում է նախկինում առկա պերիօդոնտալ 

հյուսվածքը: Այս տեսակի սերտաճումը հնարավոր է այն դեպքում, երբ 

ամբողջությամբ պահպանվում է ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատ-

ների վրա առկա պերիօդոնտը: Ռենտգեն նկարում պատկերվում են 

պերիօդոնտի ճեղքը և ատամնաբնի կորտիկալ շերտը: 

2. Պերիօդոնտալ – ֆիբրոզ, երբ ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատ-

ների վրա առկա պերիօդոնտը պահպանված են մասնակի, ապա ռեպլան-

տացիայի ենթարկված ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առաջանում է 



296 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

պերիօդոնտալ և ֆիբրոզ հյուսվածք: Ռենտգեն նկարում պերիօդոնտալ ճեղքն 

ունի անհավասարաչափ լայնություն:  

3. Օստեոիդ տեսակի դեպքում ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առա-

ջանում է ոսկրային հյուսվածք: Սա զարգանում է այն դեպքում, երբ ատամի 

ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատի պերիօդոնտը ամբողջությամբ 

հեռացված են: Ռենտգեն նկարում պերիօդոնտալ ճեղքը լրիվ բացակայում է: 

Ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի համար ամենաբարենպաստ սեր-

տաճման տեսակը պերիօդոնտալն է, իսկ ամենաանբարենպաստը` օստեոիդը, 

քանի որ ռեպլանտացված ատամն ամբողջովին զրկվում է պերիօդոնտից՝ նրա 

ամբողջ ֆունկցիաներով հանդերձ: Ռեպլանտացիայից հետո արմատը միշտ 

ներծծվում է (բորբոքային կամ փոխանակային ռեզորբցիա): Բորբոքային ռե-

զորբցիան զարգանում է ռեպլանտացիայից հետո վաղ փուլերում (6-8 շաբաթ)` 

որպես շրջակա հյուսվածքների բորբոքման արդյունք: Դա ուղեկցվում է 

ատամնալնդային ախտաբանական գրպանիկի առաջացմամբ և ատամի 

շարժունությամբ, որը հանգեցնում է նրա արտանկման: Պրոգրեսիվող շարժու-

նության պատճառը ատամի արմատի և ատամնաբնի պատերի ներծծումն է: 

Հաճախ զարգանում է փոխանակային ռեզորբցիա, որը լինում է ժամանակավոր 

կամ մշտական: Ժամանակավորը դադարում է սպոնտան, իսկ մշտականը 

դանդաղ պրոգրեսիվում է: 

 Ներհրված հոդախախտ: Բնութագրվում է ատամի լրիվ հոդախախտ 

արմատի տեղաշարժով դեպի ատամնաբնային ելունի սպունգանման նյութի 

մեջ: Պերիօդոնտի հյուսվածքները և ներվանոթային խուրձը վնասվում են ամ-

բողջությամբ: Ատամի կակղանը նեկրոզված է: Ատամի լայն հատվածի 

ներհրման հետևանքով, ատամնաբնի պատի ոսկրային հեծանները ձևախախտ-

վում են, սեղմվում և կոտրվում:  

Ոսկրածուծային տարածությունները տափակում են, իսկ ատամնաբնի 

պատերը` տարամիտվում: Վնասվում է նաև ատամնաբնի հատակը: Հիվանդը 

գանգատվում է վնասվածքի շրջանի սուր ցավից, ատամի կարճանալուց: Ատա-

մի պսակը տեղաշարժված է խորք, կողմ կամ պտտված է իր առանցքի շուրջ, 

օկլյուզիային չի մասնակցում: Ատամն ամուր պահվում է ի հաշիվ ոսկրի մեջ 

ներհրված լինելու պատճառով: Պերկուսիան նվազ ցավոտ է լրիվ և ոչ լրիվ 

հոդախախտերի համեմատ: Ռենտգեն նկարում նկատվում է պերիօդոնտալ 

ճեղքի խիստ նեղացում:  

 Բուժումը: Կան բուժման տարբեր եղանակներ. 

1. Սպասողական եղանակ, որի դեպքում ատամն ինքնուրույն զբաղեցնում է իր

բնական դիրքը: Սուր բորբոքային երևույթներ ի հայտ գալուն պես հարկավոր 

է հեռացնել մեռուկացված կակղանը: Այս դեպքում ևս տեղի է ունենում 

արմատի ռեզորբցիա, սակայն այն քիչ ինտեսիվ է, քան ռեպլանտացիայի 

դեպքում: 
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2. Օրթոդոնտիկ եղանակ, որի դեպքում օրթոդոնտիկ սարքերով ատամը բեր-

վում է իր բնականոն դիրքի: Սակայն վերջինս դժվար է իրականացնել, երբ

զարգանում է ատամի արմատի անկիլոզ, այդ պատճառով ատամի ռեպոզի-

ցիան հարկավոր է վաղ սկսել (հոդախախտից 5-6 օր անց դիտվում են անկի-

լոզի դրսևորումներ):

10.8. ԱՏԱՄԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 

Այն սովորաբար ուղեկցվում է հոդախախտով: Ատամի շարժունության 

աստիճանը տարբեր է: Կոտրվածքը տեղակայվում է ատամի պսակի, վզիկի և 

արմատի շրջանում: Այն կարող է լինել լայնակի, թեք, ուղղահայաց կամ 

բեկորային: Կոտրվածքի գիծը կարող է անցնել էմալով, էմալով ու դենտինով, 

ցեմենտով ու դենտինով: Հնարավոր է միաժամանակ կոտրվեն ատամի պսակը 

և արմատը: Պսակաարմատային կոտրվածք ատամի երկայնական կոտրվածք է, 

որի դեպքում միաժամանակ վնասվում են և՛ պսակը, և՛ արմատը: Նման 

կոտրվածք դիտվում է հարվածի դեպքում` ատամի երկայնական առանցքի 

ուղղությամբ արմատախողովակի մեջ շտիֆտ մտցնելիս: Հնարավոր է 

միաժամանակ մի քանի ատամներ կոտրվեն: 

Ատամի կոտրվածքները կարող են լինել (նկ. 10.1) 

1. պսակի` էմալի շրջանում,

2. պսակի` էմալի և դենտինի շրջանում, առանց կակղանի խոռոչի բացման,

3. պսակի` էմալի և դենտինի շրջանում, կակղանի խոռոչի բացմամբ,

4. ատամի` էմալի, դենտինի և ցեմենտի շրջանում,

5.արմատի` վզիկային, միջին և ծայրային երրորդականում` նյարդանոթային

խրձի պահպանմամբ կամ հատմամբ:  

Կլինիկական պատկերը: Ատամի կոտրվածքը բնութագրվում է մեխա-

նիկական, քիմիական, ջերմային ազդակներից առաջացած ցավերով, որոնք 

ուժգնանում են սնունդ ընդունելիս և շնչելիս: Երևում են կոտրված ատամի սուր 

եզրերը, նշվում է օկլյուզիայի խանգարում, շրջակա փափուկ հյուսվածքների 

վնասում և այտուց: Կակղանում արյունազեղման պատճառով ատամի պսակը 

ձեռք է բերում վարդագույն կամ մանուշակագույն երանգ, ատամի պերկուսիան 

խիստ ցավոտ է:   Ատամի շարժունությունը պայմանավորված է կոտրվածքի 

մակարդակով: 

Կոտրվածքի ախտորոշումը, նրա ուղղությունը և տեղը ճշտվում են 

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ,  որի անհրաժեշտությունն առաջանում 

է այն ժամանակ, երբ պետք է որոշել կոտրվածքի մակարդակը և արմատի 

վնասման բնույթը, որը հնարավորություն է տալիս կանխորոշելու հետագա 

բուժումը: Ռենտգեն նկարում կոտրվածքի գիծը երևում է նեղ կամ լայն, երբեմն 

աստիճանի առկայությամբ, որը վկայում է կողմնային տեղաշարժի մասին: 
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Առավելապես տեղաշարժվում են ատամի պսակի, հազվադեպ` արմատի 

կտորները: 

Բուժումը պայմանավորված է ատամի կոտրվածքի մակարդակով (պսակ, 

վզիկ, արմատ), նրա շարժունության աստիճանով, կակղանի կենսունակությամբ 

և վնասվածքի բնույթով: Եթե վնասված է պսակի միայն մի մասը, և կակղանի 

խոռոչը բացված չէ, ապա ատամի սուր ծայրերը հարթում են գչիրների միջոցով, 

իսկ դեֆեկտը լցավորում են 

պլոմբանյութերով կամ ներդիրնե-

րով: Պսակային կամ արմատային 

կակղանի մասը բացվելու դեպքում 

տեղային անզգայացմամբ կատար-

վում է նրա էքստիրպացիա, որից 

հետո պլոմբավորվում է խողո-

վակը, և վերականգնում են պսակը: 

Պսակը լրիվ կոտրման դեպքում 

արամտը կարելի է չհեռացնել, եթե 

արմատի վիճակը նորմալ է և 

կարող է վերականգնվել օրթոպե-

դիկ եղանակների միջոցով: Գանգ-

րենոզ ատամի արմատը կոտրվելու 

դեպքում ենթակա է հեռացման: 

Եթե արմատը կոտրվել է ապիկալ 

մակարդակում, ապա արմատը պլոմբավորելուց հետո կոտրված ծայրը 

հեռացվում է այնպես, ինչպես ապեկեկտոմիայի դեպքում: Կենդանի կակղանի և 

շարժուն ատամի դեպքում ցուցված է անշարժացնել կապպայով ոչ պակաս, քան 

5 շաբաթով: 

Ատամի արմատի գծային, լայնական կոտրվածքների դեպքում, հատկա-

պես նրա միջին մասում, եթե բեկորները չեն տեղաշարժվել, ապա կակղանը 

հեռացնելուց հետո արմատի խողովակի մեջ մտցնում են մետաղական շտիֆտ` 

բեկորները ամրացնելու համար: Երկայնական կոտրվածքների դեպքում ատա-

մը հեռացվում է: 

10.9. ԱԼՎԵՈԼՅԱՐ ԵԼՈՒՆԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ  
 Ալվեոլյար ելունի առանձնացված կոտրվածքներն առաջանում են ուժ 

գործադրելու հետևանքով:  

 Ալվեոլյար ելունի կոտրվածքների դասակարգումը  

Մասնակի. կոտրվածքի ճեղքը անցնում է ալվեոլյար ելունի արտաքին 

մակերեսով: Բեկորների տեղաշարժ չի առաջանում: 

Նկ. 10.1. Ատամի կոտրվածքների տեսակները՝ 

1. ատամի պսակի կոտրվածք առանց կակղանի

խոռոչի ամբողջականության խախտման,  

2. ատամի պսակի կոտրում կակղանի խոռոչի

խախտմամբ, 3. ատամի արմատի լայնական 

կոտրվածք, 4. ատամի երկայնակի կոտրվածք, 

5. ատամի արմատի թեք կոտրվածք:
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Ոչ լրիվ. կոտրվածքի ճեղքը անցնում է ալվեոլյար ելունի ամբողջ հաս-

տությամբ` ընդգրկելով արտաքին և ներքին կոմպակտ թերթիկները: Բեկորների 

տեղաշարժ չի առաջանում: 

Լրիվ. երկու ուղղահայաց կոտրվածքի ճեղք միանում են մեկ 

հորիզոնականով և անցնում են ալվեոլյար ելունի ամբողջ հաստությամբ: 

Բեկորային . կոտրվածքի ճեղքերը հատվում են մի քանի 

ուղղություններով: 

Ոսկրային դեֆեկտով. ի հայտ է գալիս ալվեոլյար ելունի բեկորի պոկում: 

Ալվեոլյար ելունի կոտրվածքի բուժման ցուցումները՝ 

1. կլինիկորեն կոտրվածքի առկայություն,

2. ռենտգենաբանորեն կոտրվածքի առկայություն,

3. սխալ կծվածք,

4. ծամողական դիսֆունկցիա,

5. փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ,

6. զգացող նյարդի վնասում,

7. ատամնածնոտային սեգմենտի շարժունակություն:

Ալվեոլյար ելունի կոնտրվածքի բուժման նպատակը՝ 

1. ատամների և ալվեոլյար ոսկրի պահպանում,

2. զգացող նյարդի ֆունկցիայի պահպանում,

3. էսթետիկայի, ֆունկցիայի, կծվածքի վերականգնում:

Հետազոտում /հիմնական և լրացուցիչ/ 

Հիմնական՝ 

1. անամնեզ,

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ճառագայթային հետազոտություն (ներբերանային կամ ընդգրկող

ռենտգենագրություն քթաճակատային դիրքով կամ օրթոպանտոմոգրաֆիա 

կամ համակարգչային շերտագրություն): 

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին,

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգենադիտում,

7. ԷՍԳ:

Կոտրվածքի դեպքում ատամնաբնային ելունն ամբողջությամբ կամ նրա 

մասը տեղաշարժվում է ազդող ուժի ուղղությամբ. ֆրոնտալ բաժնում` հետ և 

ներս, իսկ կողմնային բաժնում` միջայնորեն: Լրացուցիչ բեկորը կարող է 
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պտտվել իր առանցքի շուրջը: Այդպիսի կոտրվածքը ուղեկցվում է լորձաթա-

ղանթի և վերնոսկրի պատռվածքով: Վերին ծնոտի վրա բեկորը կարող է 

տեղաշարժվել առաջ այն դեպքում, երբ ուժը գործադրվում է կզակին ներքևից 

վերև ուղղությամբ: Կոտրվածքի ճեղքը լինում է կամարաձև կամ աղեղնաձև: 

Վերին ծնոտի կողմնային բաժինների ատամնաբնային ելունի կոտրվածքը 

հաճախ ուղեկցվում է հայմորյան ծոցի պատերի վնասմամբ:  

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդները գանգատվում են ծնոտի վնասված 

հատվածի ցավերից, որն ուժգնանում է սնունդ ընդունելիս կամ ատամները 

ամուր հպելիս, դիտվում է օկլյուզիայի խանգարում, բերանը լիարժեք փակելու 

անհնարինություն: Ատամնաբնային ելունի վնասման բնորոշ ախտանիշ է 

բերանից թանձր, արյունախառը թքի հոսքը և դեմքի անբնական արտահայ-

տությունը, շրթունքների ցցվածությունը: Սովորաբար կոտրված ոսկրային 

հատվածի տեղաշարժը լինում է դեպի հետ, այսինքն` ատամների խումբը և 

ատամնաբնային ելունը տեղաշարժված են քիմքի կամ լեզվի ուղղությամբ:  

Դեմքի վրա դիտվում է փափուկ հյուսվածքների այտուց, կարող են լինել 

արյունազեղումներ, քերծվածքներ, վերքեր: Բերանը կիսաբաց է: Հայմորյան 

ծոցի պատերը և լորձաթաղանթը վնասվելու դեպքում վերքից հոսում է փրփու-

րային արյուն, հնարավոր է քթից արյունահոսություն: Ատամների պերկուսիան, 

որոնց շրջանում վնասված է ատամնաբնային ելունը, խիստ ցավոտ է, ատամ-

ները շարժուն են: Ատամների և ատամնաբնային ելունի կոտրվածքների ախտո-

րոշումը դժվար չէ: Վնասվածք ստանալու հանգամանքների մասին անամնեզ 

հավաքելուց հետո մանրակրկիտ զննում են դեմքի մաշկը և բերանի խոռոչը: 

Հայտնաբերվում է կծվածքի խանգարում առաջային ատամների կտրող եզրերի 

կամ փոքր ու մեծ աղորիքների ծամող մակերեսների վաղ հպվելու հետևանքով: 

Այն դեպքում, երբ ատամնաբնային ելունի բեկորը տեղաշարժված է, դիտվում է 

ատամնային աղեղի ձևի խանգարում: Իսկ երբ վերին ծնոտի ատամնաբնային 

ելունի առաջային մասը տեղաշարժվում է հետ, կարող է փոխվել նաև կծվածքի 

բնույթը: 

Ռենտգեն նկարներում երևում է կոտրվածքի գիծը և նրա փոխհարա-

բերությունը ատամների հետ:  

Բուժման ցուցումները 

Բուժումը պետք է կատարվի հնարավորինս կարճ ժամկետներում: 

1. Փակ համադրում (պահպանողական բուժում) հետևյալ դեպքերում՝

ա) բաց կոտրվածքներ, 

բ) փակ կոտրվածքներ շրջակա փափուկ հյուսվածքների զգալի վնասումով, 

գ) բժշկական և/կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցում բաց համադրմանը: 

2. Բաց համադրում՝

ա) ոչ ստաբիլ կոտրվածք, 

բ) հիվանդը կամ բժիշկը նախընտրում է վաղ կամ անմիջապես ֆունկցիա, 
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գ) փակ համադրման անհնարինություն, 

դ) վնասվածքը համակցված է փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների հետ, 

ե) ոչ բավարար ատամների քանակ (հնարավոր չէ կատարել ատամների 

շինավորում): 

 Բուժման մեթոդները 

Պահպանողական բուժում (փակ համադրում) 

1. Իմոբիլիզացիա շինաների միջոցով 4-6 շաբաթ ժամանակահատվածով՝

ա) լարային շինաներ, 

բ) բրեկետային շինավորում, 

գ) սոսնձվող օղակաձև համակարգ, 

դ) ապակե-թելային շինավորում, 

2. ատամների հեռացում ըստ ցուցումների,

3. հակաբիոտիկներ 7 օր,

4. ցավազրկողներ,

5. փափուկ (ջրալի) դիետա,

6. լավացման ընթացքի մոնիտորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբանական):

 Պահպանողական բուժումը անցկացվում է ստացիոնար պայմաններում: 

Հաղորդչական կամ ինֆիլտրացնող անզգայացմամբ կատարվում է ատամնա-

բնային ելունի կոտրված բեկորի մատնային ռեպոզիցիա, այնուհետև այն 

ամրաբվում է լարային հարթ բեկակալով (եթե կոտրվածքի հարևանությամբ 

առկա են բավարար քանակությամբ ատամներ) կամ պլաստմասսայով 7-8 շա-

բաթ ժամկետով: Պայմանավորված վնասման աստիճանով և ԷՕԴ-ի տվյալ-

ներով` արմատախողովակները բացում են և արմատալցում: Դրանից հետո 

հարթում են ոսկրի անհարթ սուր եզրերը, լորձաթաղանթը մոբիլիզացնում և 

խուլ կարում են: Ատամնաբնային ելունի կոտրվածքի դեպքում կարևոր է այն 

հստակ ուղղել և բեկորը հուսալի ամրացնել: Պայմանավորված բեկորների 

տեղաշարժի ուղղությամբ և աստիճանով՝ խորհուրդ է տրվում անցկացնել 

վիրաբուժական բուժում՝  

   Վիրաբուժական բուժում 

1. օստեոսինթեզ մինիթիթեղներով կամ միկրոթիթեղներով,

2. ատամների հեռացում կամ բուժում ըստ ցուցումների,

3. հակաբիոտիկներ 7 օր,

4. ցավազրկողներ,

5. փափուկ (ջրալի) դիետա,

6. հետվիրահատական ռենտգեն հետազոտություն:

Բավարար բուժման արդյունքն է՝ 

1. ոսկրային սերտաճումը,

2. վերականգնված ատամնային աղեղը և կծվածքը,

3. վերականգնված ֆունկցիան և էսթետիկան:
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Հնարավոր ռիսկերը և բարդությունները՝ 

1. ատամների կամ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի կորուստը,

2. պերիօդոնտալ դեֆեկտների առաջացումը,

3. ատամների դեվիտալիզացիան,

4. սխալ սերտաճումը,

5. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,

6. փափուկ հյուսվածքների սպիացումը,

7. դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիայի խանգարումը,

8. սխալ կծվածքը և կամ ծամողական դիսֆունկցիան,

9. դիսֆոնիան,

10. ալվեոլյար ելունի ռեզորբցիան:

10.10. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Ստորին ծնոտի կոտրվածքը դա ստորին ծնոտի վնասումն է՝ անընդհա-

տության խախտումով, հարծնոտային փափուկ հյուսվածքների վնասումով, 

ծամողական, կլման և խոսակցական ֆունկցիաների խանգարումներով: 

Կլինիկական դասակարգումը 

1. Ըստ լոկալիզացիայի՝

ա) ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք, 

բ) ստորին ծնոտի կզակի կոտրվածք, 

գ) ստորին ծնոտի անկյան կոտրվածք, 

դ) ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածք: 

i. սեփական ճյուղ,

ii. պսակաձև ելուն,

iii. հոդելուն` հիմք, վզիկ, գլխիկ:

2. Ըստ կոտրվածքի բնույթի`

ա) տեղաշարժով, առանց տեղաշարժի, 

բ) գծային, բեկորային, 

գ) մեկուսացված, համակցված, կոմբինացված: 

 Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ

2. կլինիկական հետազոտություն

3.ռենտգենաբանական հետազոտություն (տարածական ռենտգենագրու-

թյուն 3 պրոյեկցիայով, օրթոպանտոմոգրաֆիա, համակարգչային շերտագ-

րություն): 

 Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 303 

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT,

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և 

այլն), 

4. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգե-

նադիտում, 

5. ԷՍԳ:

Խորհրդատվություն (ըստ ցուցումների)՝ 

1. անէսթեզիոլոգի,

2. նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, ակնաբույժի

(համակցված կոտրվածքների դեպքում): 

Ստորին ծնոտի կոտրվածք առաջանում է այն ժամանակ, երբ ազդող ուժը 

գերազանցում է ոսկրային հյուսվածքի ֆիզիկական հնարավորությունները։ 

Կոտրվածքները կարող են լինել վնասվածքային և ախտաբանական։ Վերջինս 

առաջանում է ոսկրային հյուսվածքի ամրության նշանակալի քչացման 

դեպքում, երբ ազդող ուժը չի գերազանցում ֆիզիոլոգիականը։ Այս երևույթը 

դիտվում է մի շարք հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են կիստոզ, 

չարորակ նորագոյացությունները, դիսպլազիան, քրոնիկական օստեոմիելիտը և 

այլն։ Կոտրվածքը կարող է առաջանալ ուժի ներդրման տեղում (ուղղակի) և այդ 

տեղից որոշ հեռավորության վրա (անուղղակի կամ անդրադարձ)։  

Երբեմն միաժամանակ առաջանում են ուղղակի և անուղղակի 

կոտրվածներ, հատկապես երբ կոտրվածքի գծերը տեղակայված են միջին գծի 2 

կողմերում։ Պայմանավորված կոտրվածքի ճեղքի ուղղությամբ և ձևով՝ 

կոտրվածքները լինում են՝ 

 երկայնական,

 լայնական,

 թեք,

 զիգզագաձև։

Բացի դրանից, կարող են լինել նաև՝ 

 մանր բեկորային,

 խոշոր բեկորային։

Ըստ կոտրվածքի գծերի քանակի լինում են՝ 

 միակի,

 կրկնակի (2 կոտրվածք ծնոտի մի կողմում),

 երկկողմանի (յուրաքանչյուր կողմում մի կոտրվածք),

 բազմակի կոտրվածքներ։

Կլինիկական տեսանկյունից ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածքները 

ստորաբաժանվում են կզակային հատվածի (ժանիքից ժանիք), կողմնային 

հատվածի (ժանիքից մինչև 2-րդ մեծ աղորիք), անկյան շջանի (2-րդ և 3-րդ 
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աղորիքների միջև տարածությունը և 3-րդ աղորիքի ատամնաբունը) կոտրվածք-

ների։ Անկյան շրջանում կոտրվածքը հաճախ անցնում է 3-րդ աղորիքի ատամ-

նաբնով։ 

Ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածքներն ատամնաշարի հատվածում 

միշտ բաց են։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ատամնաբնային մասի 

լորձաթաղանթը անշարժ է, և բեկորի տեղաշարժի դեպքում վերնոսկրի հետ 

միասին կարող է պատռվել։ Այդ դեպքում կոտրվածքի ճեղքը հաղորդակցվում է 

բերանի խոռոչի հետ։ Կոտրվածքը կարող է անցնել ատամնաբնով, որն 

ուղեկցվում է պերիօդոնտի վնասվածքով, երբեմն ատամի հոդախախտով կամ 

կոտրվածքով։ Դա ևս պայմանավորում է ոսկրային վերքի հաղորդակցումը 

բերանի խոռոչի հետ պերիoդոնտալ ճեղքի միջով։ 

 Հոդային ելունի կոտրվածքները լինում են՝ 

 հիմքի կոտրվածք,

 վզիկի կոտրվածք,

 գլխիկի կոտրվածք։

 Ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածքները հիմնականում լինում են փակ, իսկ 

բացի դեպքում առկա է լինում ոսկրը շրջապատող փափուկ հյուսվածքների և 

լորձաթաղանթի (կամ մաշկի) պատռում։ 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքների մեխանիզմը 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքների մեխանիզմը լինում է 4 տեսակ 

1. գերծռում,

2. տեղաշարժ,

3. սեղմում,

4. պոկում (հանդիպում է ավելի քիչ)։

 Ստորին ծնոտի վրա մեխանիկական ազդեցության ժամանակ ոսկ-րային 

հյուսվածքի առավելագույն լարվածություն առաջանում է նրա առավել ծռված և 

բարակ մասերում։ Այդպիսի մասեր են ստորին ծնոտի հիմքը և հոդային ելունի 

վզիկը, անկյունը, կզակային անցքի և ժանիքի հատվածը, կզակային շրջանը (նկ. 

10.2): 

 Առաջահետին ուղղությամբ կզակային շրջանին հարվածելիս, երբ ազդող

ուժը ազդում է լայն մակերեսով, առավելագույն լարվածություն առաջանում 

է հոդային ելուններում։ Հնարավոր է վզիկի շրջանում անուղղակի 

կոտրվածք 1 կամ 2 կողմերից, բայց ոչ նրա հիմքի։ Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ առաջահետին ուղղությամբ հոդային ելունի վզիկը 3 անգամ նեղ 

է, քան նրա հիմքը։ 
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 Եթե ուժը ազդում է կողմնային բաժնի փոքր մակերեսի վրա, ապա

հնարավոր է ուղղակի կոտրվածք նրա ազդման տեղում, առավել հաճախ՝

անկյան շրջանում (որտեղ ոսկրը 

բարակած է 3-րդ աղորիքի 

ատամնաբնի հատվածում), 

կզակային անցքի շրջանում (փոքր 

աղորիքների հատվածը ստորին 

ծնոտի բարակ մասերից մեկն է), 

ժանիքի հատվածում (ոսկրը 

բարակած է ժանիքի խոր 

ատամնաբնով)։ 

 Եթե ուժը գործադրված է

ստորին ծնոտի ճյուղի կողմնային 

բաժնի փոքր մակերեսի վրա (ֆրոնտալ հարթությամբ), ապա հնարավոր է 

հոդային ելունի հիմքի ուղղակի կոտրվածք, քանի որ նրա հաստությունն 

ավելի քիչ է, քան վզիկի շրջանում։ 

 Կողմնային շրջանի մեծ մակերեսի վրա հարված լինելու դեպքում

հնարավոր է ուժը ազդի հակառակ կողմում առաջացնելով՝ անկյան շրջանի

և հոդային ելունի հիմքի, ավելի քիչ հավանականությամբ՝ նրա վզիկի

անուղղակի կոտրվածքներ։

 Եթե ուժը գործադրված է անկյան շրջանի մեծ մակերեսի վրա մեկ կողմից,

ապա անկյան շրջանում կառաջանա ուղղակի կոտրվածք և անուղղակի՝

ստորին ծնոտի կզակային բաժնում։

Բեկորների տեղաշարժի պատճառները 

 Ստորին ծնոտի բեկորների տեղաշարժ առաջանում է ուժ գործադրելու, 

բեկորների սեփական ծանրության և նրանց ամրացած մկանների կծկման 

հետևանքով, որը և մեծ դեր է կատարում։  

 Հնարավոր է նաև բեկորների տեղաշարժ փափուկ հյուսվածքների ին-

տերպոզիցիայի հետևանքով։ Իջեցնող մկաններն ավելի թույլ են, քան բարձրա-

ցնողները։ Ստորին ծնոտը համախմբում է այս բոլոր մկանների միաժա-

մանակյա աշխատանքը։ Երբ ստորին ծնոտը կոտրվում է, իսկ կոտրվածքի գիծը 

չի անցնում միջին գծով, առաջանում են տարբեր չափի 2 բեկորներ։ Յուրա-

քանչյուր կողմի բարձրացնող մկաններն ազդում են աջ և ձախ կողմում 

առանձին, չափերով տարբեր բեկորների վրա, իսկ իջեցնող մկաններն իրարից 

բաժանված չեն և ամրանում են հիմնականում կզակային շրջանի ներսային 

մակերեսին՝ մեծ բեկորի վրա։ Դրանք կարողանում են հաղթահարել բարձ-

րացնող մկանների ուժը և մեծ բեկորի ծայրը ձգում են ներքև։  

Նկ. 10.2. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների 

առավել հաճախ տեղակայության սխեման: 
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 Դա պայմանավորված է նրանով, որ բարձրացնող մկանների ուժը մեկ 

կողմից քիչ է իջեցնող մկանների 

ուժից։ Մեծ բեկորը տեղաշարժվում է 

դեպի վնասման կողմ, իսկ փոքր 

բեկորը ձգվում է վեր՝ դեմ առնելով 

անտագոնիստ ատամներին։ Բացի 

դրանից, յուրաքանչյուր մկան բեկորը 

տեղաշարժում է յուրովի. Ծնոտակոր-

ճային մկանը (m. mylohyoideus) 

պտտում է բեկորը իր երկայնական 

առանցքի շուրջ՝ ծռելով ատամները 

օրալ կողմ։ Կողմնային և որոշ չափով 

միջային թևակերպ մկանները (m. 

pterigoideus lateralis et medialis) տեղաշարժում են մեծ բեկորը (որոշ դեպքերում 

նաև փոքրը) դեպի կոտրվածքի կողմ։ Կողմնային թևակերպ մկանը փոքր բեկորը 

շեղում է դեպի ներս։ Ծամողական մկանը (m. maseter) և քունքամկանը (m. 

temporalis) փոքր բեկորը տեղաշարժում են վեր։ Ծամողական մկանը 

տեղաշարժում է փոքր բեկորի հիմքը դեպի դուրս՝ թեքելով ատամնաբնային 

մասը ատամների հետ դեպի օրալ կողմ։ Հնարավոր է նաև բեկորների 

տեղաշարժ հորիզոնական հարթությամբ (երկարությամբ), երբ բեկորների 

ծայրերը, վերադըրվելով իրար վրա, շփվում են միմյանց հետ իրենց կողմնային 

մակերեսով, որը հանդիպում է թեք կոտրվածքների դեպքում կամ այն ժամա-

նակ, երբ կողմնային տեղաշարժը գերազանցում է վնասված ոսկրի լայնական 

չափը։ Բեկորների տեղաշարժ անկյան տակ դիտվում է հոդային ելունի կամ 

բազմակի կոտրվածքների դեպքում, երբ կա միջանկյալ բեկոր։ Անատամ 

բեկորները առավել տեղաշարժվում են։  

     10.11. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ 

Ստորին ծնոտի ամենաբնորոշ միայնակ կոտրվածքն անկյան շրջանի 

կոտրվածքն է, իսկ տիպիկ կրկնակին՝ ուղղակի կոտրվածքը մարմնի շրջանում 

և անդրադարձ կոտրվածքը՝ հակառակ կողմի անկյան, մարմնի, հոդագլխիկի 

կամ նրա հիմքի շրջանում։ Եռակի կոտրվածք հաճախ առաջանում է կզակային 

շրջանին ուժեղ հարվածի հետևանքով։ Առաջանում են կզակային շրջանի և 

երկկողմանի հոդային ելունների կոտրվածքներ, որոնք հիմնականում 

ուղեկցվում են հոդախախտով կամ հոդագլխիկների և արտաքին լսողական 

անցուղու ոսկրային մասի փշրումով։ 

 Ստորին ծնոտի կոտրվածքի ախտանիշները պայմանավորված են 

հիվանդի վիճակի ծանրության աստիճանով։ Նախևառաջ պետք է հաստատել 

Նկ 10.3. Ստորին ծնոտի բեկորների 

տեղաշարժերի տեսակները և կոտրվածքի 

տեղակայությունը՝ պայմանավորված 

հարվածի ուժի ուղղությամբ: 
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կամ ժխտել ԿՆՀ-ի ֆունկցիայի խանգարումը, որը հնարավորություն կտա 

կանխելու կյանքին սպառնացող երևույթների առաջացումը (ուղեղի սալջարդ և 

ցնցում, գանգի հիմքի կամ գանգաթաղի, պարանոցային բաժնի կոտրվածքներ)։ 

Պարզում են կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի վնասվածքների և այլ ուղեկցող 

պոլիտրավմաների առկայությունը (հիվանդին ստուգում են բարդից թեթև 

սկզբունքով)։ 

 Պետք է պարզել 

վնասվածքի ժամանակը, 

պատճառները, արյան 

կորստի, ասֆիքսիայի, 

վնասվածքային շոկի 

առկայությունը կամ 

բացակայությունը։ 

Արյունահոսության 

դեպքում այն 

վերջնականապես պետք է 

դադարեցնել։ 

Ներգանգային 

բարդություններ կարող 

են լինել ներգանգային 

զարկերակների 

(էպիդուրալ արյունահոսություն) կամ երակային ցողունների (սուպդուրալ) 

վնասման հետևանքով։ Ներգանգային արյունահոսությունները բնութագրվում 

են տուժածի ընդհանուր ծանր վիճակով, սուր գլխացավով, փսխումով 

ցնցումներով, գիտակցության կորստով։ Զկռտոցի ի հայտ գալը կարող է վկայել 

ներգանգային հեմատոմայի առաջացման մասին, իսկ նրա անցնելը կարող է 

վկայել կոմայի առաջացման մասին։ Լիկվորեայի առկայությունը գանգի հիմի 

վնասման նշան է ։ 

 Հիվանդի վիճակը գնահատվում է նաև ըստ շնչառության։ Ստորին ծնոտի 

երկկողմանի կոտրվածքի դեպքում, հատկապես առաջային մասում և լեզուն 

կուլ գնալու դեպքում կարող է զարգանալ դիսլոկացիոն ասֆիքսա, իսկ բերանի 

խոռոչում արյունային մակարդուկների և օտար մարմինների առկայությունը 

հանգեցնում է օբտուրացիոն ասֆիքսիայի զարգացմանը։ 

Առավելապես դիտվում է գանգուղեղային փակ վնասվածք՝ ցնցում և 

սալջարդ։ Գլխուղեղի ցնցումը նրա փակ վնասվածքի թեթև տեսակն է։ Այն 

բնութագրվում է գիտակցության կարճատև կորստով, շշմած վիճակով, 

ռետրոգրադ ամնեզիայով, սրտխառնոցով և փսխումով։ Գանգուղեղի սալջարդը 

ծանր գանգուղեղային վնասվածք է, որը բնորոշվում է ուղեղում կոնտուզիոն 

օջախների առկայությամբ։ Սալջարդը նրա տարբեր բաժիներում և թաղանթ-

Նկ. 10.4. Ստորին ծնոտի բեկորների տեղաշարժի 

տեսակների սխեման՝ ա) երկարությամբ բ) ախտահարված 

կողմ, գ) դեպի կողմ, դ) անկյան տակ: 
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ներում կարող է ուղեկցվել արյունազեղումներով։ Սալջարդը կարող է լինել 3 

աստիճանի՝թեթև, միջին, ծանր։ 

 Եթե տուժածի մոտ բացակայում են գանգուղեղային բարդությունները, 

ապա նրանք սահմանափակ են հետազոտվում և հիմնականում գանգատվում են 

կոտրվածքի շրջանի ցավերից, որոնք ուժգնանում են սնունդ ընդունելիս, խմելիս 

և այլն։ Առկա է մշտական թքահոսություն՝ խառնված արյան կամ թարախի հետ, 

երբեմն նկատվում է կզակի կամ շրթունքի անզգայացում։ 

 Ախտորոշումը 

 Հիվանդից կամ նրան ուղեկցողից անամնեզ հավաքելիս պետք է պարզել 

վնասվածքի հանգամանքները և պատճառները, ճշտել կատարվածի ժամանակը 

և բնույթը։ Պետք է իմանալ հարվածի ուղղությունը և թե ինչով է այն հասցված։ 

 Սովորաբար, հիվանդները զբաղեցնում են հարկադրական դիրք՝ գլխի 

առաջ թեքմամբ։ Բերանը կիսաբաց է, արտահոսում է արյունախառը թուք։ 

Դեմքի վրա կարող են լինել բազմաթիվ քերծվածքներ, սալջարդեր, արյունա-

զեղումներ և վերքեր։ Դեմքը անհամաչափ է վնասված կողմի ուռածության 

պատճառով։ Հարբած վիճակում կամ դրանից մեկ օր հետո հիվանդների դեմքին 

բնորոշ է աչքերի անիմաստ արտահայտությունը, դեմքը քրտնած է, կարմրա-

կապտավուն երանգով։ Հիվանդներն արգելակված են, երբեմն՝ գրգռված, 

էյֆորիկ։ Բերանի խոռոչի զննման ժամանակ երևում է ատամների սխալ 

համակցումը՝ պայմանավորված բեկորի տեղաշարժով։ Ատամները հպվում են 

միայն փոքր բեկորի վրա։ Մեծ բեկորի վրա համակցումը բացակայում է, ծնոտը 

տեղաշարժված է դեպի վնասված կողմը։ Լորձաթաղանթի վրա, որը համապա-

տասխանում է կոտրվածքի գծին, դիտվում է նրա վնասում, որը կարող է լինել 

աննշան գծից մինչև նրա պատռումը, երբեմն շաշափմամբ զգացվող կամ 

տեսանելի վնասված ոսկրի սուր եզրով։ Կոտրվածքի գծում տեղակայված 

ատամները կարող են լինել վնասված կամ շարժուն։ Բերանում հայտնաբերվում 

են արյան մակարդուկներ կամ թարմ արյունահոսություն, ուշ դիմելու դեպքում՝ 

թարախ՝ համապատասխան հոտով։ Անցման ծալքում երևում է հեմատոմա, որը 

տարածվում է ատամնաբնային մասի և վեստիբուլյար և օրալ մակերեսի վրա, 

իսկ փափուկ հյուսվածքների սալջարդի դեպքում այն առաջանում է միայն 

վեստիբուլյար կողմում։ Ստորին ծնոտի ճյուղի կամ հոդային ելունի շրջանի 

կոտրվածքի դեպքում բնորոշ է բերանը բացելու աստիճանականություն՝ կզակի 

տեղաշաժմամբ դեպի առողջ կողմ (միակողմանի կոտրվածքի դեպքում)։ 

 Ստորին ծնոտի ուրվագծերի արտաքին շոշափմամբ հայտնաբերվում է 

կոտրվածք՝ տեղային ուռածության նշանով և ցավոտությամբ։ Բժիշկը տեղա-

շարժում է մատները ստորի ծնոտի ճյուղի հետին եզրով և մարմնի հիմքով 

հոդային ելունից մինչև միջին գիծ և հակառակը։ Այդ դեպքում մատի տակ 

կարելի է հայտնաբերել ոսկրային արտափքում, ոսկրի դեֆեկտ կամ ցավոտ 

կետ, հաճախ՝ փափուկ հյուսվածքների առավելագույն ուռածության հատվա-
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ծում։ Ստորին ծնոտի կեսերը հարկավոր է վերցնել 2 ձեռքերի մատներով՝ 

հնարավոր կոտրվածքի 2 կողմերից:  
Հիվանդին ցավ չպատճառելու համար բեկորների կրեպիտացիա արհես-

տականորեն պետք չէ առաջացնել։ Սեղմելով ստորին ծնոտը անկյունների և 

կզակների շրջանում՝ որոշվում է կոտրվածքի տեղը։ Այդ մեթոդը կոչվում է 

«ծանրաբեռնման» կամ «անդրադարձված ցավի» ախտանիշ։ 

 Առանց ռենտգենաբանական հատազոտության կարելի է որոշել 

կոտրվածքի գծի ուղղությունը։ Այդ նպատակով 2-րդ մատը տեղաշարժում են 

ծնոտի հիմքի երկայնքով և յուրաքանչյուր 5 մմ–ի վրա ճնշում գործադրում։ 

Ամենացավոտ կետը բժիշկը նշում է մարկերով։ Մատը տեղաշարժելով 1սմ վեր՝ 

բժիշկը կրկնում է նույն գործողությունը այնքան ժամանակ, մինչև մաշկի վրա 

ստանա գիծ, որը համապատասխանում է կոտրվածքին։ Ասեղի միջոցով 

որոշում են կզակի և ստորին շրթունքի զգայունությունը, որի բացակայությունը 

վկայում է ստորին ատամնաբնային նյարդի վնասման մասին։ 

 Հոդային ելունի կոտրվածքը ճշտելու կամ հաստատելու համար հոդա-

փոսում պետք է որոշել հոդագլխիկի շարժունակության աստիճանը։ Այդ 

նպատակով 2-րդ կամ 5-րդ մատը տեղավորում են հիվանդի արտաքին 

լսողական անցուղու մեջ յուրաքանչյուր կողմում և այն սեղմում անցուղու 

առաջային պատին։ Ծնոտը ներքև ու կողմ տեղաշարժելիս կարելի է պատկե-

րացում կազմել հոդագլխիկների շարժման սինխրոնության և լիարժեքության 

մասին։ Հոդային ելունի կոտրվածքի դեպքում վնասված կողմում հոդագլխիկի 

տեղաշարժը կարող է բացակայել կամ նրա ամպլիտուդը զգալիորեն քիչ է, քան 

առողջ կողմում։ Այս տվյալները հաստատվում են՝ շոշափելով գլխիկը այծիկից 

առաջ։  

10.12. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
 (ՄԱՐՄԻՆ, ԿԶԱԿ, ԱՆԿՅՈՒՆ, ՃՅՈՒՂ) 

Իրականացվում են՝ 

1. սննդակարգի կանոնավորում,

2. փակ համադրում՝

ա) առանց տեղաշարժի կոտրվածքների դեպքում, 

բ) տեղաշարժով կոտրվածքների դեպքում, երբ հնարավոր է կատարել 

փակ համադրում և անշարժացում շինաներով և միջծնոտային ֆիքսացիայով, 

գ) բժշկական և/կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց հա-

մադրման համար, 

3. Բաց համադրում (օստեոսինթեզ)՝

ա) ոչ ստաբիլ կոտրվածքների դեպքում, 

բ) տարածուն դեֆեկտի դեպքում, 

գ) հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ վերա-

կանգման հանդեպ, 
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դ) փափուկ հյուսվածքների կամ այլ ոսկրերի հետ համակցված լինելու 

դեպքում, 

ե) դեմքի միջին հատվածի կոտրվածքների հետ համակցված լինելու 

դեպքում (Le-Fort), 

4. հակաբիոտիկներ, 

5. ցավազրկողներ, 

6. լավացման ընթացքի մոնիտորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբանական), 

7. արտաբերանային վերքերի դրենավորում: 
 

Հոդագլխիկի կոտրվածքներ 

 Բուժումը 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ 

2. կլինիկական հետազոտություն 

3. ռենտգենաբանական հետազոտություն (տարածական ռենտգենագրու-

թյուն 3 պրոյեկցիայով, օրթոպանտոմոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրու-

թյուն): 

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝  

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն, 

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն, 

3. կոագուլոգրամա, 

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին, 

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն), 

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV, 

6. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգենադիտում, 

7. ԷՍԳ: 
 

Կոնսուլտացիաներ ըստ ցուցումների՝ 
 

1. անէսթեզիոլոգի, 

2. նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, քիթ-կոկորդ-

ականջաբանի, ակնաբույժի (համակցված կորտրվածքների դեպքում): 

Ուշագրավ կետեր բուժումը պլանավորելու համար՝ 

1. կոտրվածքի տեսակը և տեղակայությունը (դալար ճյուղի կոտրվածք, 

բաց կորվածք, ինտրակապսուլյար կամ էքստրակապսուլյար, բազմաբեկոր), 

2. ատամների բացակայություն, 

3. կոտրվածքի բարդության աստիճանը (միակողմանի, երկկողմանի), 

4. բեկորների տեղաշարժվածության աստիճանը, 

5. օտար մարմնի առկայությունը, 

6. անամնեզում քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդությունների առկա-

յությունը, 
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7. համակցված ստորին կամ վերին ծնոտների կոտրվածքները,

8. հիվանդի տարիքը:

Փակ համադրման ցուցումներ (շինավորում` միջատամնայի ֆիքսա-

ցիայով)՝ 

1. առանց տեղաշարժի կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ, որոնց դեպքում ձևը և կամ ֆունկցիան կարելի

է վերականգնել փակ համադրումով և որոնց դեպքում շինավորումը և

միջծնոտային ֆիքսացիան հակացուցված չեն,

3. տեղաշարժված կոտրվածքներ աճող երեխաների դեպքում, երբ ձևը և

ֆունկցիան կարելի վերականգնել,

4. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց համադրման

համար:

Անշարժացումը լինում է ժամանակավոր (տրանսպորտային) և մշտական 

(բուժական)։ 

 Տրանսպորտային անշարժացումն անհրաժեշտ է միայն համեմատաբար 

կարճ ժամանակահատվածով, հիվանդին մասնագիտացված բուժհիմնար-

կություն տեղափոխելու համար։ Այդ նպատակով կիրառվում են ՝ 

 կզակագագաթային վիրակապ,

 բինտային վիրակապ,

 խաչաձև վիրակապ,

 լեյկոպլաստե վիրակապ,

 էնտինի ստանդարտ պլաստմասսե պարսետ՝ Զբարժի հենարանային

գլխարկի հետ միասին,

 Պամերանցև-Ուրբանսկու պարսետաձև առաձգական վիրակապ։

 Տրանսպորտային անշարժացման համար կարճ ժամանակով կապում են 

առաձին կամ խումբ ատամները (մի ծնոտի վրա), ինչպես նաև կերառվում է 

միջծնոտային լիգատուրային կապում միայն կարճ ժամանակով, քանի որ ծամիչ 

մկանների ուժը, որոնք իջեցնում են ստորին ծնոտը, նվազեցնում է առանձին 

ատամների ամրությունը։ 

Ատամների լիգատուրային կապումը ցուցված է միայն այն դեպքում, երբ 

ստորին ծնոտի յուրաքանչյուր բեկորի վրա կան ոչ պակաս, քան 2 ամուր 

ատամներ, կան անտագոնիստներ վերին ծնոտի վրա, չկա ասֆիքսիայի վտանգ։ 

Կոտրվածքի 2 կողմերում 2 ատամների և 2 անտագոնիստ ատամների վրա 

դրվում է բրոնզալյումինե լար (տրամագիծը 0,4-0,5մմ), որից հետո ազատ 

ծայրերը միացվում են։ Ըստ Այվիի լիգատուրային լարից ձևավորում են կապեր 

2 ծնոտների վրա, այնուհետև դրանք կապում են նույնանման լարով։ 
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Մշտական իմոբիլիզացիայի ամենապարզ, սակայն աշխատատար 

եղանակ է հանդիսանում լարային բեկակալումը, որը առաջարկվել 

Տրիգերշտեդի կողմից։  

Բեկակալները պատրաստվում են ալյումինե լարից 2մմ տրամագծով, 

դրանք ատամներին ամրացվում են բրոնզալյումինե լարով՝ 0,5մմ տրամագծով։ 

Բեկակալների վրա ծռում են 6-8 հատ կարթեր ռետինե ձգման համար, որոնց 

ուղղությունը և ուժը պայմանավորված են բեկորների տեղաշարժի բնույթով և 

աստիճանով։ Բեկակալման պրոցեսը հեշտացվում է ստանդարտ վերատամ-

նային ժապավենային բեկակալներ օգտագործելիս, որոնք պատրաստված են 

չժանգոտվող պողպատից Վասիլևի եղանակով։ 
Սակայն լարային և ժպավենային բեկակալները զուրկ չեն թերություն-

ներից. 

 Խանգարում է բերանի խոռոչի հիգենիայի խնամքին:

 Ամեն 2-3 օրը մեկ պետք փոխել ռետինե օղերը:

 Վնասում են փափուկ հյուսվածքները։

Բաց համադրման (օստեոսինթեզ)ցուցումները /ներառյալ էնդոսկոպիկ 

եղանակը/՝ 

1. հոդագլխիկի տեղաշարժված կոտրվածք,

2. մեխանիկական խոչընդոտ հոդագլխիկի կամ առկա օտար մարմնի

պատճառով,

3. հոդագլխիկի կոտրվածքներ, առաջ-հետին և ուղղահայաց բարձրության

կորստով, որոնք չեն կարող վերականգնվել փակ համադրումով

(օր.`անատամ ծնոտ, դիմային գանգի բազմաթիվ կոտրվածքներ),

4. բաց կոտրվածքներ,

5. հոդագլխիկի տեղաշարժ դեպի միջին գանգափոս,

6. հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ

վերականգնման հանդեպ:

Օստեոսինթեզի եղանակները՝ 

1. մինիթիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրալարային կարով,

3. պտուտակամեխերով:
 

Ոսկրալարային կարով օստեոսինթեզը կատարվում է չեզոք չժանգոտող 

մետաղից:  

Կար դնելու համար կան 3 պարտադիր պայմաններ. 

1. Անցքերը, որոնցով անցնելու են լարերը, չպետք է 7մմ–ից մոտ լինեն

կոտրվածքի գծին,: 

2. Բոռով անցքեր ձևավորելիս պետք է ամբողջ ընթացքում դրանք սառեցնել

նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթի շիթով: 
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3. Կարը պետք է կոտրվածքի գծին ուղղահայաց լինի։

 Լարային կարով օստեոսինթեզ իրականացնելը ունի որոշակի դժվարու-

թյուններ։ Երբ լարի ծայրը բեկորի ներքին մակերեսով փորձում են մտցնել 

ծակված անցքի մեջ, պետք է մեծ մակերեսով փափուկ հյուսվածքները անջատել 

ոսկրից։  

 Ներկայումս տիտանից կամ չեզոք մետաղների ձուլվածքից լայնորեն 

արտադրվում են մինի թիթեղների տեսակներ և պտուտակամեխեր, և ընդունվել 

է Օբվեգեյզերի եղանակը:  

Նկ.10.5. Տիտանե մինի թիթեղներով ստորին ծնոտի օստեոսինթեզ 

Վիրահատական մուտքերը՝ 

1. ստործնոտային,

2. հետծնոտային,

3. տրանսպարոտիդալ,

4. պրեաուրիկուլյար,

5. ներբերանային,

6. էնդոսկոպիկ:

Հետվիրահատական շրջան՝ 

1. արտաբերանային վերքերի դրենավորում,

2. հակաբիոտիկներ,

3. ցավազրկողներ,

4. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբա-

նական): 

Նկ. 10.6. Դեմքի ոսկրերի 

կոմբինացված կոտրվածքի և 

բեկորների ամրացումը մինի 

թիթեղներով և մինի 

պտուտակամեխերով: 



314 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Լավացման հատկանիշներ՝ 

1. ոսկրային սերտաճում,

2. հոդի անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի վերականգնում,

3. վերքերի լավացում առաջնային ձգումով,

4. նորմալ խոսք, կլման ակտ, շնչառություն,

5. վերականգնված կծվածք,

6. անաշխատուկանության կարճ շրջան,

7. ծնոտի համապատասխան շարժումներ՝ ներառյալ բերանը բացելը:

Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. անկիլոզ,

2. սխալ սերտաճում,

3. հետվիրահատական դեմքի դեֆորմացիա,

4. փափուկ հյուսվածքների սպիացում,

5. երեխաների շրջանում ծնոտի աճի խանգարում,

6. սխալ կծվածք և կամ ծամողական դիսֆունկցիա,

7. դիսֆագիա և կամ դիսֆոնիա,

8. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիա,

9. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարում:

10.13.ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 

Դասակարգումը՝ 

1. ստորին տեսակի կոտրվածք (Le Fort I),

2. միջին տեսակի կոտրվածք (սուբօրբիտալ) (Le Fort II),

3. վերին տեսակի կոտրվածք (սուբբազալ) (Le Fort III),

4. սագիտալ կոտրվածք:

Նկ.10.7. Վերին ծնոտի կոտրվածքների մակարդակը ըստ Le Fort-ի: 

Վերին ծնոտի կոտրվածքները լինում են՝ բաց, փակ, տեղաշարժով, 

առանց տեղաշարժի,իզոլացված: 

Համակցված վնասվածք (գանգի հիմքի կամ դիմային այլ ոսկրերի հետ) 
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Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

Հիմնական՝ 

1. անամնեզ (եթե հնարավոր է),

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ռադիոլոգիական հետազոտություն (գլխի ՀՇ պարտադիր):

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT,

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ

և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. Ֆլյուորոգրաֆիա,

7. ԷՍԳ,

8. որովայնի սոնոգրաֆիա,

9. գլխի և պարանոցի ՄՌՇ,

10. ԷԷԳ:

Խորհրդատվություններ ըստ ցուցումների՝ 

 Անէսթեզիոլոգի, նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, 

ակնաբույժի (համակցված կորտրվածքների դեպքում): 

Իզոլացված կոտրվածքների վիրահատության ցուցում՝ 

1. բաց կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ:
 
Իզոլացված կոտրվածքների վիրահատության ժամկետները. 

1. Անհապաղ, եթե առկա է՝

 ա) սուր արյունահոսություն խոշոր անոթներից, 

բ) ասֆիքսիա (դիսլոկացիոն, կլապանային, ասպիրացիոն, օբտուրացիոն), 

գ) բազմաբեկոր բաց կոտրվածք`լայնածավալ ջնջխված և հատված վերքերով: 

2. 12-24 ժամերի ընթացքում՝

ա) եթե բացակայում են վիրահատության անհապաղ ցուցումները: 

3. Հետաձգված 5-10 օր՝

ա) վիրահատության հարաբերական հակացուցումների առկայություն: 

Վիրահատության հակացուցումներ՝ 

1. ոչ ստաբիլ կարդիոռեսպիրատոր վիճակ,

2. կոագուլոպաթիաներ,

3. սուր նեֆրոպաթիա,
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4. լյարդային ֆունկցիայի անբավարարություն և վիրահատությունն

անցկացնելու բժշկական այլ ծանր հակացուցումներ:

 Վերին ծնոտի Le Fort II և Le Fort III կոտրվածքները մեծ մասամբ 

համակցված են լինում գանգուղեղային տարբեր տեսակի և աստիճանի 

վնասվածքների հետ: 

Վերին ծնոտի համակցված գանգուղեղային վնասվածքներով 

կոտրվածքների վիրահատության ժամկետները 

Վերին ծնոտի գանգուղեղային վնասվածքներով համակցված կոտրվածք-

ների վիրահատության ժամկետները՝ պայմանավորված անհատական դեպքով, 

որոշվում են նյարդավիրաբույժի և դիմածնոտային վիրաբույժի կողմից: 

 Եթե չկան վիրահատության վերը նշված անհետաձգելի ցուցումները, 

ապա հաշվի են առնվում հետևյալ կետերը` 

1. ներգանգային արյունազեղումների առկայությունը,

2. ներգանգային ճնշումը,

3. հիվանդի վիճակը ըստ Գլասկոյի կոմայի սանդղակի /GKS/,

4. լիկվորեան,

5. ուղեղի սալջարդը, ուղեղի այտուցը,

6. գանգուղեղային բաց վնասվածքը:

Գանգադիմային համակցված կոտրվածքները հնարավորության դեպքում 

պետք է վիրահատվեն նյարդավիրաբույժների և դիմածնոտային վիրաբույժների 

մասնակցությամբ: 

Դիմածնոտային շրջանի վերքերի առաջնային վիրաբուժական վաղաժամ 

մշակումը և կոտրվածքների վերականգնումը քչացնում են վերքերի վիրաբուժա-

կան ինֆեկցման հավանականությունը, կանխում ենոսկրային սխալ սերտա-

ճումը, հետևաբար նաև հետագա բարդ վերականգնողական վիրահատութ-

յունները: 

   Բուժումը 

Փակ համադրման ցուցումները (շինավորում` միջատամնայի ֆիքսա-

ցիայով)՝ 

1. առանց տեղաշարժի կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ, որոնց ձևը և կամ ֆունկցիան կարելի է

վերականգնել փակ համադրումով և որոնց շինավորումը և միջծնոտային

ֆիքսացիան հակացուցված չեն,

3. տեղաշարժված կոտրվածքներ աճող երեխաների մոտ, երբ ձևը և ֆունկցիան

կարելի է վերականգնել,

4. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց համադրման

վերաբերյալ:
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 Բաց համադրման (օստեոսինթեզ) ցուցումները (ներառյալ էնդոսկոպիկ 

եղանակը)՝ 

1. տեղաշարժված կոտրվածքը,

2. բաց կոտրվածքները,

3. ոսկրային կամ ատամնաոսկրայի բեկորների պոկումը,

4. հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ վերականգման

հանդեպ,

5. ոսկրապլաստիկ վերականգնողական վիրահատության կարիք

առաջանալը,

6. փափուկ հյուսվածքների ջնջխված վերքերը,

7. դիմային գանգի այլ ոսկրերի հետ համակցված բազմաբեկոր

կոտրվածքները,

8. վիրահատություններ ակնաբույժի կամ նյարդավիրաբույժի

մասնակցությամբ:

 Օստեոսինթեզի եղանակները՝ 

1. մինի թիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրալարային կարով,

3. ծնոտի կախվելը դիմային գանգի անշարժ ոսկրերից:

Վիրահատական մուտքերը՝ 

1. արտաբերանային,

2. ներբերանային,

3. էնդոսկոպիկ:

 Հետվիրահատական շրջանը՝ 

1. արտաբերանային վերքերի դրենավորում,

2. հակաբիոտիկներ,

3. ցավազրկողներ,

4. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ (կլինիկական և ռենտգենա

բանական): 

Լավացման հատկանիշները՝ 

1. ոսկրի ճիշտ սերտաճումը,

2. վերքերի լավացումը առաջնային ձգումով,

3. նորմալ խոսքը, կլման ակտը, շնչառությունը,

4. վերականգնված կծվածքը և ծամողական ֆունկցիան,

5. հարքթային ծոցերի ֆունկցիայի վերականգնումը,

6. վերականգնված ակնային ֆունկցիան,

7. անաշխատունակության կարճ շրջանը:

Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. սխալ սերտաճումը,

2. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,
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3. փափուկ հյուսվածքների սպիացումը,

4. ոսկրային դեֆեկտների առկայությունը,

5. երեխաների շրջանում ծնոտի աճի խանգարումը,

6. սխալ կծվածքը և կամ ծամողական դիսֆունկցիան,

7. դիսֆագիան և կամ դիսֆոնիան,

8. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիան,

9. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարումները,

10. քրոնիկական օռո-անտրալ կամ օռո-նազալ հաղորդակցության

առկայությունը,

11. հարքթային խոռոչների քրոնիկական բորբոքումը,

12. անօսմիան,

13. կուրությունը,

14. էնօֆթալմը,

15. էնտրօպիան,

16. էկտրօպիան,

17. ատամների կորուստը:

10.14.ԱՅՏՈՍԿՐԻ և ԱՅՏԱՅԻՆ ԱՂԵՂԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման կոդերը՝ 

S02.40՝ այտոսկրի և վերին ծնոտի կոտրվածքներ փակ, 

S02.41՝ այտոսկրի և վերին ծնոտի կոտրվածքներ բաց: 

Դասակարգումը՝ 

1. Այտոսկրա-վերծնոտային կոտրվածք՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

2. Այտաակնակապճային համալիրի կոտրվածքներ՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

3. Այտային աղեղի կոտրվածք՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

4. Այտոսկրա-վերծնոտային և կամ այտային աղեղի սխալ սերտաճած

կոտրվածքներ: 
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Ըստ կոտրվածքից անցած ժամանակահատվածի՝ 

1. թարմ կոտրվածքներ՝ մինչև 10 օր

2. հնացած կոտրվածքներ՝ 11-30 օր

3. սխալ սերտաճած կամ չսերտաճած կոտրվածքներ՝ 30 օրից ավելի:

 Հետազոտություններ 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ,

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ՀՇ:

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամմա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին,

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. ֆլյուորոգրաֆիա,

7. ԷՍԳ:

Խորհրդատվություններ ըստ ցուցումների 

Ացկացվում է անէսթեզիոլոգի, նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնաս-

վածքաբանի, ակնաբույժի խորհրդատվություն համակցված կորտրվածքների 

դեպքում: 

Բուժումը՝ 

1. պահպանողական,

2. վիրաբուժական՝

ա) ոչ վիրահատական, 

բ) վիրահատական՝ 

i. արտաբերանային,

ii. ներբերանային:

Պահպանողական բուժման ցուցումներն են՝ 

թարմ, փակ կոտրվածքն են, առանց տեղաշարժի:

Բուժման մարտավարությունը՝ 

1. սառցապարկի կիրառում 1 օր,

2. տեղային հանգիստ 10-12 օր (բերանը բացելու սահմանափակում, փափուկ

սնունդ):

Ոչ վիրահատական վիրաբուժական բուժման ցուցումները՝ 

այտոսկրի և կամ այտային աղեղի թարմ, փակ կոտրվածքներ աննշան 

տեղաշարժով: 

Բուժման մարտավարությունը՝ 
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Վիրաբույժը մետաղական շպատելը տեղադրում է հիվանդի բերանի 

նախադռան հետին –վերին հատվածում՝ այտոսկրի տակ, և արտահրելով դեպի 

դուրս՝ կատարում է ռեպոզիցիա: 

 Վիրաբուժական բուժման ցուցումները՝ 

այտոսկրի և կամ այտային աղեղի թարմ, հնացած կամ սխալ սերտաճած 

կոտրվածքներ տեղաշարժով: 

 Վիրաբուժական մուտքը՝ 

1. ներբերանային (անցման ծալքով),

2. արտաբերանային՝

ա) սուբցիլիար (ստորկոպային), 

բ) ինտրակոնյուկտիվալ, 

գ) սուպրաօրբիտալ (ստորհոնքային), 

դ) վերկոպային, 

 ե) պրեաուրիկուլյար: 

 Վիրահատություն (օստեոսինթեզ)՝ 

1. փոքր թիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրակարով,

3. հայմորյան ծոցի ռևիզիա ըստ ցուցումների:

Հետվիրահատական վարումը՝ 

1. հակաբիոտիկներ,

2. ցավազրկողներ,

3. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ /կլինիկական և ռենտգենաբա-

նական/: 

Լավացման հատկանիշները՝ 

1. ոսկրային սերտաճումը,

2. դեմքի անատոմիայի և հայմորյան ծոցի ֆիզիոլոգիայի վերականգնումը,

3. վերքերի լավացումը առաջնային ձգումով,

4. նորմալ խոսքը, կլման ակտը, շնչառությունը,

5. անաշխատունակության կարճ շրջանը,

6. ստորին ծնոտի վերականգնաված շարժումները ներառյալ բերանը բացելը

մինչև 40մմ:

 Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. սխալ սերտաճումը,

2. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,

3. փափուկ հյուսվածքների սպիացում

4. ստորին ծնոտի շարժումների սահմանափակումը,

5. դիսֆագիան և կամ դիսֆոնիան,

6. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարումները,
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7. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիան, 

8. ակնակապճի ձևի և ակնագնդի ֆունկցիայի խանգարումը, 

9. քրոնիկական հայմորիտը կամ քրոնիկական օռո-անթրալ 

հաղորդակցությունը, 

10.  դիմային նյարդի ճյուղերի հետվիրահատական կայուն պարեզը: 

 

10.15.ՔԹՈՍԿՐԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Դասակարգումը՝ 

1. տեղաշարժով, 

2. առանց տեղաշարժի, 

3. բաց, 

4. փակ, 

5. դիմային այլ ոսկրերի համակցված կոտրվածքները: 
  

Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ, 

2. կլինիկական հետազոտություն, 

3. ռադիոլոգիական հետազոտություն (ռենտգենագրություն առաջային և 

երկու կողմնային դիրքերով կամ ՀՇ): 

 Լրացուցիչ /ըստ ցուցումների/՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն, 

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն, 

3. կոագուլոգրամա, 

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, 

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և 

այլն), 

5. հեպատիտ B, 

հեպատիտ C, HIV, 

6. ֆլյուորոգրաֆիա, 

7. ԷՍԳ: 

 Քթի վնասվածքի դեպքում 

հիմնական բարդությունը ար-

յունահոսությունն է: Սովորաբար 

այն դադարում է առանց որևէ 

օգնության կամ առաջային տամպոնադայով թանզիվե տուրունդաներով: Եթե 

վնասվածքն ուղեկցվում է միջին կամ ստորին քթային անցուղիներում 

անոթների վնասմամբ, ապա առաջային տամպոնադան անարդյունավետ կլինի: 

Անհրաժեշտ է հետին տամպոնադա, որի էությունը հետևյալն է. ստորին քթային 

անցուղով մտցնում են վազելինե յուղ քսած կաթետր: Կաթետրի ներսում հաստ 

Նկ.10.8. Քթոսկրերի կոտրվածքների սխեման:
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թել կա, որի ծայրերին կապում են թանզիվե գլանիկ՝ հիվանդի ցուցամատի միջին 

ֆալանգի չափով: Կաթետրը հանում են, իսկ մյուս թելը, որը դուրս է բերված քիթ, 

ձգում են թանզիվե գլանիկը մինչև խոաններին հենվելը: Թելերը կապում են, իսկ 

քթի խոռոչը փակում առաջային տամպոնադայով: Հետին վիրախծուծը 

(տամպոնը) կարելի է հեռացնել 2-3 օր հետո: Քթի արյունահոսությունները, բա-

ցի տամպոնադայից, դադարեցվում են նաև ընդհանուր հեմոստատիկ միջոցա-

ռումներով (կալցիումի գլյուկոնատի 10%-անոց լուծույթ, վիտամին C-ի 

ներարկում, արյան կոտորակային փոխներարկում, տեղային' սառը): Միայն 

զգալի արյունահոսությունների դեպքում, որոնք սպառնում են կյանքին, անհրա-

ժեշտ է կապել արտաքին կամ ընդհանուր քնային զարկերակը: Կայուն բար-

դությունների՝ քթի զգալի ձևախախտման, միջնապատի ծռման կամ պերֆո-

րացիայի, քթի խոռոչում աթրեզիայի կամ սինեխիայի դեպքում ցուցված է 

ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժական միջամտություն կամ կոնտուրային պլաս-

տիկա որն անցկացվում է մասնագիտացված ռինոլոգիական կամ դիմածնո-

տային բաժանմունքում: 

Բուժումը՝ 

1. պահպանողական,

2. վիրաբուժական՝

ա) բաց համադրում, 

բ) փակ համադրում: 

Պահպանողական բուժումն անցկացվում է առանց տեղաշարժի փակ 

կոտրվածքների դեպքում՝ 

1. առաջին 24 ժամվա ընթացքում՝ սառը դնելով,

2. ինտրանազալ կաթիլներ՝ ըստ ցուցումների:

Փակ համադրում՝ 

1. տեղաշարժով կոտրվածքներ,

2. բազմաբեկոր կոտրվածքներ,

3. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցում բաց համադրման

վերաբերյալ:

Բաց համադրում՝ 

1. բաց, տեղաշարժով կոտրվածքներ,

2. կոտրվածքներ, որոնք հնարավոր չէ ներուղղել փակ եղանակով:

Բուժման մարտավարությունը՝ 

1. վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում հնարավորինս կարճ ժամ-

կետներում, 

2. ոսկրաբեկորների համադրում և ֆիքսող գիպսային կամ այլ /termo-splint/

վիրակապի տեղադրում, 

3. քթի առաջնային տամպոնադա:
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Հետվիրահատական խնամքը՝ 

1. հակաբիոտիկներ՝ ըստ ցուցումների, 

2. ցավազրկողներ, 

3. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ /կլինիկական և ռենտգենաբանական/: 

 

 
Նկ.10.9. Քթի տամպոնային սխեման՝ ա) առաջային տամպոնային մեթոդ, բ) գ) դ) 

հետին տամպոնային փուլեր: 

  
10.16. ԴԵՄՔԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վիրավորումներն ուղեկցվում են մի 

շարք բարդություններով, որոնք առաջանում են ինչպես հրազենային վիրավոր-

ման պահին, այնպես էլ տարհանման փուլերում և բուժման ընթացքում: Այդ 

բարդությունների վրա անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել, քանի որ 

դրանք հաճախ մահվան ելքի պատճառ կարող են դառնալ: 

Բարդությունները հարաբերականորեն բաժանվում են վաղ (անմիջական) 

և ուշացած բարդությունների: 

Վաղ բարդություններից են՝ 

• ասֆիքսիան, 

• արյունահոսությունը, 

• ցնցակաթվածը, 

• գիտակցության կորուստը: 

Այդ բարդությունները դիտվում են հրազենային վիրավորումների մոտ 

25%-ի դեպքում: 

 Ուշացած բարդություններից են՝ 

• երկրորդային արյունահոսությունները, 

• բրոնխոպուլմոնար բարդությունները, 

• հրազենային օստեոմիելիտը, 

• թքային խուղակները, 

• տրավմատիկ հայմորիտը, 

• կեղծ հոդը և սխալ սերտաճած բեկորները, 



324 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

• ծամողական մկանների կայուն կոնտրակտուրաները,

• դեմքի մաշկի և բերանի լորձաթաղանթի պարէսթեզիան, հիպէսթեզիան,

հիպերէսթեզիան, շնչահեղձուկը (ասֆիքսիա): 

Ասֆիքսիան շատ ծանր բարդություն է, որի դեպքում երբեմն անհրաժեշտ 

է անհետաձգելի վիրաբուժական միջամտություն:  

Ասֆիքսիայի ախտածագումը կարող է տարբեր լինել: Ըստ այդմ՝ բուժա-

կան միջոցառումները ևս տարբեր են: 

Առավել հաճախ դիտվում է դիսլոկացիոն ասֆիքսիա: Այն առավելապես 

դիտվում է ստորին ծնոտի մարմնի հրազենային վիրավորումների դեպքում, 

հատկապես երբ այն երկկողմանի է և առկա է կզակային հատվածի պոկում: Այդ 

դեպքում լեզվի առաջային խմբի մկանների կծկման հետևանքով լեզուն տե-

ղաշարժվում է դեպի հետ, լեզվարմատը փակում է օդի հոսքը դեպի կոկորդ: 

Պետք է նշել, որ տարհանման սկզբնական փուլերում հաճախ դժվար է 

լինում տարբերել օբտուրացիոն, ստենոտիկ և ասպիրացիոն ասֆիքսիաները, 

սակայն անհրաժեշտ է տարբերակել ասֆիքսիայի բոլոր տեսակները, որոնց 

դեպքում ցուցված է ինտուբացիա, տրախեոստոմիա, և հակացուցված է 

լիգատուրայով լեզուն ամրացնելը: 

Ցնցակաթված և գիտակցության կորուստ 

Շոկը օրգանիզմում առաջացող սուր կրիտիկական վիճակ է, որն 

ուղեկցվում է օրգանիզմի կենսագործունեությունն ապահովող համակարգերի 

աճող անբավարարությամբ՝ պայմանավորված արյան շրջանառության, միկրո-

ցիրկուլյացիայի սուր անբավարարությամբ և հիպօքսիայով: Շոկի դեպքում 

խանգարվում են սիրտ-անոթային, շնչառական, երիկամների ֆունկցիաները, 

միկրոշրջանառության և նյութափոխանակության պրոցեսները: 

Շոկը բազմապատճառային հիվանդություն է և պայմանավորված առա-

ջացման պատճառով՝ շոկը լինում է հետևյալ տեսակների՝ 

1. վնասվածքային շոկ՝ ա) մեխանիկական վնասվածքի պատճառով առաջացած

(վերքեր, ոսկրերի կոտրվածքներ և այլն), բ) այրվածքային վնասվածքի պատ-

ճառով (ջերմային և քիմիական), գ) ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ 

առաջացած,  

դ) էլեկտրատրավմայի պատճառով առաջացած, 

2. հեմոռագիկ կամ հիպովոլեմիկ շոկ՝ ա) արյունահոսություն, արյան սուր

կորուստ, բ) ջրային հաշվեկշռի սուր խանգարում օրգանիզմի ջրազրկում, 

3. սեպտիկ (բակտերիալ-տոքսիկ) շոկ (տարածուն թարախային պրոցեսներ),

4. անաֆիլակտիկ ցնցակաթված,

5. կարդիոգեն ցնցակաթված (սրտամկանի ինֆարկտ, սուր սրտային

անբավարարություն):

Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վնասվածքների դեպքում շոկ քիչ է 

հանդիպում: Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումներով տուժածների շրջանում 
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ցնցակաթվածի կլինիկական պատկերը, ինչպես նաև բուժական միջոցառում-

ները այդ բարդության դեպքում քիչ են տարբերվում հրազենային այլ շրջանի 

վնասվածքների դեպքում դիտվող շոկի պատկերից: Վնասվածքային շոկի առա-

ջացման ընթացքում մեծ դեր են կատարում ցավային գործոնը, արյան կորուստը, 

հյուսվածքների քայքայման տոքսիկ նյութերը, վնասվածքից անջատվող կենսա-

բանական ակտիվ նյութերը: Տարբերում են ցնցակաթվածի էրեկտիլ և տորպիդ 

փուլեր: Առաջինը բավական կարճ է, առաջանում է վնասվածքից անմիջապես 

հետո, բնութագրվում է սիմպաթոադրենալինային համակարգի դրդմամբ: 

Մաշկային ծածկույթները և տեսանելի լորձաթաղանթները գունատ են, պուլսը՝ 

հաճախացած, զարկերակային ճնշումը՝ բարձրացած, հիվանդը՝ գրգռված է: 

Տորպիդ փուլը բնութագրվում է ընդհանուր արգելակվածությամբ, զարկերա-

կային ցածր ճնշումով, թելանման պուլսով: Ըստ տորպիդ փուլի կլինիկական 

ախտանիշների ծանրության՝ շոկը ունի 4 աստիճան. 

-  Առաջին աստիճանի շոկի դեպքում գիտակցությունը պահպանված է, 

հիվանդը թույլ արգելակված է, բայց շփման մեջ մտնում է: Զարկերակային 

սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 90մմս.ս.: Մաշկային ծածկույթները գունատ 

են, երբեմն առաջանում է մկանային դող: Եղնգային հարթակին սեղմելիս 

արյունալցումը դանդաղ է վերականգնվում: 

-  Երկրորդ աստիճանի ցնցակաթվածի (շոկի) դեպքում հիվանդն արգելակ-

ված է: Մաշկային ծածկույթները գունատ են, սառը, մաշկը պատված է 

կպչուն քրտինքով: Արտահայտված է եղնգային հարթակի ցիանոզը, 

սեղմելիս արյունալցումը վերականգնվում է շատ դանդաղ: Զարկերակային 

սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 90-70մմ ս.ս.: Պուլսը թույլ լեցունության է, 

հաճախացած՝ 110-120 զարկ մեկ րոպեում: Շնչառությունը մակերեսային է: 

-  Երրորդ աստիճանի շոկի դեպքում հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր է: Նա 

ադինամիկ է, արգելակված, չի արձագանքում ցավին: Մաշկային ծածկույթ-

ները գունատ են, սառը կապտավուն երանգով: Շնչառությունը մակերե-

սային է, հաճախ երբեմն՝ դանդաղած: Պուլսը հաճախացած է 130-140 զարկ: 

Զարկերակային սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 70-50մմ ս.ս.: Դադարում է 

միզարտադրությունը: 

-  Չորրորդ աստիճանի դեպքում դիտվում է պրեագոնալ վիճակ. մաշկը և 

տեսանելի լորձաթաղանթները գունատ են, կապտավուն երանգով, 

շնչառությունը՝ հաճախացած, մակերեսային, պուլսը՝ հաճախակի, թույլ 

լեցունության, զարկերակային սիստոլիկ ճնշումը՝ 50մմ ս.ս.-ից ցածր: 

 Վնասվածքային շոկի դեպքում բուժօգնության նպատակով հարկավոր է 

առաջնահերթ դադարեցնել արյունահոսությունը: Սառը եղանակի դեպքում 

հիվանդին հարկավոր է ծածկել և հնարավորինս արագ տեղափոխել տաք տեղ 

(շոկով հիվանդները խիստ զգայուն են ցրտի հանդեպ): Խիստ կարևոր է 

հիվանդին հեղուկներ խմեցնելը այնքան, որքան նա ֆիզիկապես ի վիճակի է 
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(հաճախ փոքր չափաբաժիններով, որպեսզի փսխում չառաջանա):

Հնարավորության դեպքում ցանկալի է խմեցնել ոչ թե մաքուր ջուր, այլ աղային 

լուծույթներ (ռեգիդրոն կամ Ռինգերի լուծույթ): Ոսկրերի կոտրվածքների 

դեպքում հարկավոր է դրանք անշարժացնել՝ ցավը նվազեցնելու և հնարավոր 

արյունահոսությունը կանխարգելելու համար: Ցավազրկելու նպատակով կարե-

լի է կիրառել ոչ նարկոտիկ անալգետիկներ (ցանկալի է ներարկել): Նարկոտիկ 

անալգետիկներից կիրառվում են տրամադոլ, պրոմեդոլ, բուտորֆանոլ, 

նալբուֆին: Մորֆինի ներարկումը ցանկալի չէ, քանի որ այն իջեցնում է արյան 

ճնշումը և արգելակում շնչառական կենտրոնը: 

Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումների դեպքում առավել հաճախ՝ մոտ 

20%-ի դեպքում, լինում է գիտակցության կորուստ: Նրա տևողությունը կարող է 

տարբեր լինել՝ պայմանավորված ուղեղի ցնցման կամ սալջարդի աստիճանով: 

 Արյունահոսություն 

Հրազենային վնասվածքների դեպքում արյունահոսությունները լինում են 

առաջնային և երկրորդային: 

Առաջնային արյունահոսություններն առաջանում են վիրավորման կամ 

վնասվածք ստանալու պահին: Նրանց արտահայտվածությունը կարող է լինել 

տարբեր՝ չափավորից մինչև պրոֆուզ, որը կարող է մահվան հանգեցնել արդեն 

մարտի դաշտում: Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վիրավորումների 

դեպքում նման արյունահոսոթյունների տոկոսը մեծ չէ: 

Երկրորդային արյունահոսությունները իրենց հերթին լինում են՝ 

• վաղաժամ,

• ուշացած:

Վաղաժամ երկրորդային արյունահոսությունները լինում են վիրավո-

րումից մի քանի ժամ կամ 1-2 օր հետո, ավելի հաճախ դրանք առկա են 

վիրավորների տարհանման ժամանակ: Դրանք կարող են պայմանավորված 

լինել վնասված անոթի շրջանով՝ 

• թրոմբի դուրս հրմամբ,

• օտար մարմինների կողմից անոթի վնասմամբ,

• ոսկրային բեկորներով, ատամի կտորներով անոթների վնասմամբ:

Առավել վտանգավոր են այն արյունահոսությունները, որոնք առաջացել 

են ստորին ծնոտի անկյան կամ ճյուղի հրազենային վնասվածքների, ինչպես 

նաև լեզվարմատի, թևաքմային փոսի, պարանոցի շրջանի վնասվածքների 

պատճառով: 

Արյունահոսությունները կարող են սկսվել ինչպես արտաքին վերքերից, 

այնպես էլ բերանի խոռոչից: Պետք է նաև հիշել ներհյուսվածքային արյունահո-

սությունների մասին, որոնք կարող են տարածվել միջփակեղային տարածութ-

յուններով: Առավել վտանգավոր են նման արյունահոսությունները պարանոցի 
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շրջանում, որովհետև դրանք կարող են շնչառության և կլման ակտի դժվա-

րության պատճառ դառնալ: 

Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունները լինում են վիրավո-

րումից 7-14 օր անց, իսկ երբեմն զգալիորեն ավելի ուշ: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, երկրորդային արյունա-

հոսությունները կազմել են մնացած վիրավորումների 2%-ը: Ծնոտների վնաս-

վածքների դեպքում դրանք համեմատաբար հաճախ են դիտվել (մինչև 5%): 

Այդ արյունահոսությունների պատճառ հաճախ դառնում են՝ 

• թրոմբների քայքայումը, 

• անոթների պատի թարախային լուծումը: 

Սի շարք դեպքերում դրանք կարող են առաջանալ պատի սալջարդի 

տեղում անոթի պատի նեկրոզի հետևանքով, բեկորով կամ օտար մարմնով 

անոթի պատի վնասման հետևանքով: Երկրորդային արյունահոսությունների 

հաճախականությունը շատ բանով պայմանավորված է հրազենային վերքի 

վիրաբուժական մշակման որակով և հետվիրահատական շրջանում վիրավոր-

ների բուժման առանձնահատկություններով: 

Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունները լինում են միանվագ և 

բազմակի: Պետք է նշել, որ բազմակի արյունահոսությունները պայմանավորված 

են վիրաբուժական միջամտության ցածր որակով, քանի որ նման արյունա-

հոսությունները կարելի է կանխել համապատասխան հեմոստազի դեպքում: 

Երկրորդային արյունահոսությունները սովորաբար առաջանում են օրվա 

վերջում կամ էլ գիշերը: Որպեսզի բացառվեն նման վտանգավոր բարդություն-

ները և դրանք ժամանակին վերացվեն, անհրաժեշտ է զգոնություն դիմածնոտա-

յին վնասվածքներով վիրավորների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ ձեռնարկել 

մի շարք կազմակերպչական միջոցառումներ: Հնարավոր երկրորդային արյու-

նահոսության կասկածի դեպքում նման վիրավորները պետք է հաշվառվեն: 

Առաջին հերթին պետք է վերլուծել վիրավորման մուտքի և ելքի տեղակայու-

թյունը, գնդակի ուղղությունը, վերքի խողովակի ընթացքը, օտար մարմինների 

տեղակայությունը, այդ բոլորը պետք է համեմատել անատոմատեղագրական 

տվյալների հետ: Վերքից արյունային արտադրու-թյունը, ցավի զգացողությունը, 

նեխման պրոցեսների զարգացումը մեծ անոթների շրջանում, թքի հետ արյան 

հետքերի ի հայտ գալը կարող են երկրորդային արյունահոսության նա-

խանշաններ լինել: Արյունահոսության կասկածով վիրավորներին պետք է 

տեղավորել վիրակապարանի կամ վիրահատարանի մոտ: Նրանց նկատմամբ 

պետք է սահմանել հատուկ ուշադրություն, իսկ սպասարկող անձնակազմը 

պետք է պատրաստված լինի: Արյունահոսություն սկսվելու դեպքում բժիշկը 

պետք է օգնություն ցույց տա տեղում՝ բամբակե-թանզիվե վիրակապով սեղմելով 

արյունահոսող հատվածը: Քայլող հիվանդների միջոցով պետք է շտապ կանչել 

հերթապահ բժշկին: Վիրավորին տեղափոխում են վիրահատարան և կատա-
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րում տամպոնաղա: Բերանից արյունահոսության դեպքում սեղմում են ար-

յունահոսող անոթը և այն կապում: Եթե դա հնարավոր չէ, կապում են արտաքին 

քնային զարկերակը, իսկ համապատասխան ցուցումների դեպքում՝ ներքին կամ 

ընդհանուր քնային զարկերակը: Եթե մի կողմից արտաքին քնային զարկերակը 

կապել անարդյունավետ է, կապում են այն նաև մյուս կողմից: Ընդհանուր 

քնային զարկերակը կապելու դեպքում կարող են զարգանալ տարբեր 

բարդություններ մինչև մահ 40%-ի դեպքում՝ պայմանավորված ուղեղի արյան 

շրջանառության խանգարումներով: Նման դեպքերում ուղեղի արյունալցումը 

լավացնելու նպատակով կապում են ներքին սիներակը: 
 

Բրոնխոպուլմոնար բարդություններ 

Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումների դեպքում այդ բարդությունները 

բավականին հաճախադեպ են: Հատկապես ստորին ծնոտի զգալի վնասվածք-

ների, բերանի հատակի հյուսվածքների, լեզվի, փափուկ քիմքի, կոկորդի 

վնասվածքներ ունեցող վիրավորների դեպքում թոքային համակարգի 

բարդությունների մեծ մասը (բրոնխիտ, տրախեոբրոնխիտ, բրոնխոպնևմոնիա, 

օջախային թոքաբորբ և այլն) բացատրվում է նրանով, որ այդ խմբի տուժածների 

դեպքում բավականին շատ են նախատրամադրող պայմանները դրանց 

առաջացման համար, հատկապես տարվա ցուրտ ամիսներին: 

Հայտնի է, որ դեմքի և ծնոտների վնասվածքներ ունեցող վիրավորների 

դեպքում վիրավորվելու պահից սկսած և հաջորդ փուլերում (մինչև ֆունկցիոնալ 

խանգարումների վերանալը) կլման ակտի խանգարումների հետևանքով 

ստեղծվում են պայմաններ արյան, բերանի խոռոչի պարունակության, փսխման 

զանգվածների, ինչպես նաև սնունդ ընդունելիս սննդանյութերի ասպիրացիայի 

համար: Ասպիրացիոն եղանակով շնչուղիների և թոքի հյուսվածքների ինֆեկ-

ցումը, ինչպես նաև թոքերի, նրանց բլթերի ատելեկտազի առաջացումը 

առաջատար նախատրամադրող պատճառ է նրանցում բորբոքային երևույթ-

ների զարգացման համար: Սակայն գոյություն ունեն նաև այլ նախատրա-

մադրող գործոններ, որոնցից են՝ 

1. բերանի խոռոչի թքահոսությունը, որը ձմռանը կարող է կզակի, պարանոցի,

կրծքավանդակի առաջային մակերեսին սառցակեղևներ առաջացնել: 

2. մի շարք դեպքերում բերանով շնչելու առկայությունը,

3. տրախեոստոմիայի կատարումը:

Բրոնխապուլմոնար բարդությունների պատճառ կարող են լինել նաև 

օրգանիզմի դիմադրողականության անկումը, արյան կորուստը, սառեցումը, 

ջրազրկումը և այլն: Այդ գործոնները նշանակություն ունեն ոչ միայն դեմքի 

հրազենային վիրավորումների, այլև առհասարակ բոլոր այլ շրջանների վիրա-

վորումների դեպքում: Այդ բարդությունները կանխարգելելու համար կարևոր է 

ոչ միայն հակաբիոտիկների և սուլֆանիլամիդային դեղանյութերի նշանակումը, 

այլև բոլոր տեսակի ասպիրացիաների կանխարգելումը և բերանի խոռոչի 
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բավարար խնամքը (սկսած զորամասի բուժկետից): 

Ծնոտների հրազենային օստեոմիելիտ 

Ծնոտների հրազենային վնասվածքների դեպքում ամենաշուտը առաջա-

նում են թարախանեկրոզային պրոցեսներ, որոնք զարգանում են ազատ 

ոսկրային բեկորների և օտար մարմինների շուրջը: Սակայն նման երևույթը 

պետք է դիտարկել ոչ թե որպես ծնոտի օստեոմիելիտ, այլ որպես ոսկրային 

վերքի թարախակալում: Այն դիտարկվում է որպես ոսկրային վերքի մաքրման 

փուլ, որն ընթանում է վերքի երկրորդային մաքրմամբ: Միևնույն ժամանակ 

ցանկացած թարախանեկրոզային պրոցես, որը զարգանում է առաջնային 

չախտահարված ոսկրի շուրջը' համակցված սեկվեստրների ձևավորումով, 

պետք է դիտարկել որպես օստեոմիելիտ: Եթե ժամանակին չի կատարվում 

ծնոտի հրազենային թարմ վերքի նպատակաուղղված մշակում' բեկորների 

հուսալի ծածկում փափուկ հյուսվածքներով, ապա օստեոմիելիտի պրոցեսը 

տուժածների շրջանում զարգանում է գործնականում 100%-ի դեպքում: Բեկոր-

ների իմոբիլիզացիան՝ առանց ոսկրային վերքերի վիրաբուժական մշակման, և, 

հակառակը, վերքի վիրաբուժական մշակումը՝ առանց բեկորների իմոբիլիզա-

ցիայի, նույնպես կարող է հասցնել օստեոմիելիտի առաջացման: 

Վերին ծնոտի հրազենային օստեոմիելիտը զարգանում է ավելի սակավ, 

քան ստորին ծնոտինը: 

Օստեոմիելիտի զարգացումը պայմանավորված է ինչպես ոսկրի և 

շրջակա փափուկ հյուսվածքների վնասվածքի ծանրությամբ, այնպես էլ 

վնասված շրջանով, մշտապես վարակված բերանի խոռոչում պարունակվող 

միկրոֆլորայով, ինչպես նաև ոչ լիարժեք իրականացված վիրաբուժական մշակ-

մամբ, հետվիրահատաական ընթացքի անբավարար վարումով: Եթե բավարար 

չափով կատարվում է ոսկրային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, 

ազատ բեկորների հեռացում, բեկորների լիարժեք իմոբիլիզացիա, ապա 

ոսկրային վերքի թարախակալման հավանականությունը նման դեպքում 

դառնում է աննշան: 

Այսպիսով, իսկական օստեոմիելիտ պետք է անվանել այն վիճակը, երբ 

առաջնային վիրաբուժական մշակումից հետո նեխանեկրոզային պրոցեսը 

ընդգրկում է հիմնական բեկորների ծայրերը: 

Հրազենային օստեոմիելիտն ընթանում է կլինիկական երկու փուլով՝ սուր 

և քրոնիկական: 

Սուր հրազենային օստեոմիելիտին ծնոտի ոսկրի ախտահարված հատ-

վածում բնորոշ է թարախա-նեխային պրոցեսների աստիճանական աճը՝ 

փափուկ հյուսվածքների այտուցով, ներսփռանքով, հիպերեմիայով և ջերմու-

թյան բարձրացումով: Առհասարակ, լինում է թարախի առատ արտադրություն: 

Երբ թարախը ինքնուրույն կամ կտրվածքից հետո դուրս է գալիս, որը շատ 

հաճախ դիտվում է վիրավորվելուց 10-15 օր հետո, օստեոմիելիտի սուր փուլը, 
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ըստ էության, ավարտվում է և սկսվում է քրոնիկական փուլը: 

Օստեոմիելիտի քրոնիկական փուլում խուղակից արտադրվում է քիչ 

քանակությամբ թարախ, նկատվում են մանր ոսկրային բեկորներ, երբեմն՝ օտար 

մարմիններ: 

Այդ փուլում հիվանդների վիճակը բավարար է, մարմնի ջերմաստիճանը 

նորմալ է կամ սուբֆեբրիլ: Քրոնիկական փուլում հնարավոր է պրոցեսի 

սրացում, որն ուղեկցվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով և փափուկ 

հյուսվածքներում ներսփռանքի մեծացումով, որը բացատրվում է ոչ թե պրոցե-

սում ոսկրի նոր շրջաններ ընդգրկվելով, այլ թարախի դուրս գալու ելանցքի 

փակվելով: Որքան ուշ են ձևավորվում խուղակները, այնքան ձգձգվող է լինում 

օստեոմիելիտի ընթացքը: Օստեոմիելիտի խուղակներից շատ հաճախ դուրս են 

գալիս գրանուլացիոն հյուսվածքներ: Խուղակներից գրանուլացիոն հյուսվածք-

ների աճը վերին ծնոտի վրա դիտվում է ավելի վաղ, քան ստորին ծնոտի վրա: 

Գրանուլացիոն հյուսվածքների երևան գալը վկայում է կա՛մ ձևավորված 

սեկվեստրի, կա՛մ օտար մարմնի առկայության մասին: Ծնոտների հրազենային 

վնասվածքների դեպքում ռենտգենաբանական պատկերը բնորոշվում է օստեո-

պորոզի, օստեոնեկրոզի, օստեոսկլերոզի, օստեոպերիօստիտի, հիպերօստոզի 

երևույթներով: Սակայն տարբեր վիրավորների դեպքում վերջիններիս արտա-

հայտվածությունը տարբեր է: Այսպես, օրինակ' պրոցեսի վաղ փուլին ավելի 

բնորոշ է օստեոնեկրոզի, օստեոպորոզի, երբեմն օստեոպերիօստիտի պատ-

կերը, իսկ ավելի ուշ օստեոմիելիտի տեսակներին՝ օստեոսկլերոզը, օստեո-

պերիօստիտը և նույնիսկ հիպերօստոզը: Սիևնույն ժամանակ բոլորին բնորոշ է 

ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիան կամ ոսկրի լուծումը: Պետք է նշել, որ 

ռենտգենաբանորեն քրոնիկական օստեոմիելիտի կլինիկական պատկերը 

կարելի է նկատել վիրավորվելուց 3-4 շաբաթ հետո, իսկ երբեմն ավելի ուշ: 

Օստեոմիելիտի առավել հուսալի ռենտգենաբանական պատկերն այն է, երբ 

բեկորների ծայրերին նկատվում են դեստրուկցիայի առկայություն վնասման 

հատվածից դեպի կողմ և ձևավորված սեկվեստրներ: 

Բուժումը: Հրազենային օստեոմիելիտի բուժումը պետք է լինի համալիր: 

Համալիր բուժման մեջ կարևոր տեղ պետք է հատկացնել օստեոմիելիտի օջախի 

վիրաբուժական բուժմանը, ինչպես նաև ոսկրում թարախային պրոցես պահպա-

նող բոլոր գործոնների վերացմանը: Օստեոմիելիտի սուր փուլում թարախա-

կույտերի և ֆլեգմոնաների առկայության դեպքում դրանք պետք է բացահատել: 

Այդ փուլում ոսկրի վրա միջամտությունը ցուցված չէ, բացառությամբ կոտր-

վածքի գծից ատամի հեռացման: Շատ դեպքերում ձևավորված թարախա-

կույտերը և ֆլեգմոնաները լինում են սահմանափակ և տարածվելու հակում 

ունեն: Առավելապես դրանք տեղակայված են լինում անմիջականորեն վնաս-

ված ոսկրի հարևանությամբ: Եթե այլ թարախակույտերը կամ ֆլեգմոնան 

տեղակայության են, ուրեմն դրանց ձևավորումը պայմանավորված է հյուսվածք-
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ներում օտար մարմնի առկայությամբ: Սուր պրոցեսը բուժելու համար բավա-

կանին արդյունավետ են հակաբիոտիկների տեղային ներարկումը, սուլֆանիլ-

ամիդների, հակասենսիբիլիզացնող և հակահիստամինային դեղանյութերի 

նշանակումը: Սուր երևույթները մարելուց հետո դեմարկացիա առաջացնելու 

համար, նպատակահարմար է անցկացնել ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ' 

միկրոալիքային թերապիա, նովակաինային էլեկտրոֆորեզ և այլն: Մեծ կարևո-

րություն պետք է տալ բերանի խոռոչի և բեկակալների խնամքին: Թվարկված 

միջամտությունները և միջոցառումները շատ հաճախ բավարար են, որպեսզի 

վերացվեն բորբոքային պրոցեսները և ապահովեն ոսկրերի կոնսոլիդացիան, 

եթե չկա բեկորների միջև ոսկրային հյուսվածքի պակաս: Սակայն մեծ մասամբ 

սուր օստեոմիելիտը վերածվում է քրոնիկականի:  

Քրոնիկական օստեոմիելիտի բուժումը վիրահատական է: Մեծ մասամբ 

կատարվում է օջախի ռևիզիա և սեկվեստրեկտոմիա: Պետք է վերացնել այն 

բոլոր գործոնները, որոնք պահպանում են ոսկրում թարախային պրոցեսը (վատ 

բեկակալներ, կոտրվածքի գծում ատամ, հարարմատային բորբոքային պրոցես-

ներ և այլն): Շատ մեծ կարևորություն պետք է տալ վիրահատական միջամտութ-

յան օպտիմալ ժամկետին: Դիտումները ցույց են տվել, որ վաղաժամ վիրա-

հատական միջամտությունների դեպքում դեռևս չձևավորված սեկվեստրներ 

թողնելու վտանգ միշտ կա, որոնք անկենսունակ են, չնայած ռենտգենաբանորեն 

դրանք կարող են ունենալ նորմալ տեսք և դեռևս անջատված չլինեն առողջ 

ոսկրից: Նման դեպքերում միշտ առկա է հիվանդության կրկնության վտանգը: 

Բացի դրանից, բեկորների ծայրերում կատարվում են խոր դիստրոֆիկ և 

սկլերոտիկ փոփոխություններ, որոնք խանգարում են կոտրվածքի լիարժեք 

կոնսոլիդացիային: 

Վիրահատական միջամտության ժամկետները ճշտելու համար բավա-

րար չէ, թե ինչքան ժամանակ է անցել վիրավորվելուց հետո: Նման դեպքերում 

պետք է հաշվի առնել հիվանդի տարիքը, պրոցեսի բնույթը, տեղակայությունը և 

այլն: Ընդհանուր առմամբ երիտասարդ և միջին տարիքի մարդկանց դեպքում 

վիրահատական միջամտությունը կարելի է կատարել 4-6 շաբաթ հետո, ավելի 

մեծերի դեպքում՝ ավելի ուշ: Նշված ժամկետներն առավել օպտիմալ են 

սեկվեստրեկտոմիայի համար: 

10.17. ԱՅԼ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տրավմատիկ հայմորիտ 

Տրավմատիկ հայմորիտը հազվադեպ է: Նրա առաջացման պատճառներն 

են անբավարար ախտորոշումը և հիվանդների վիրաբուժական բուժման 

ժամանակ թույլ տրված սխալները: Վնասվածք ստանալու հետևանքով 

առաջացած հեմոսինուսը սովորաբար ներծծվում է շաբաթվա ընթացքում: 

Հիվանդի հորիզոնական դիրքի դեպքում շիճուկը և արյան մակարդուկը 



332 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

վերծնոտային ծոցից դուրս են գալիս ինքնաբերաբար: Մակարդուկի հեռացմանը 

նպաստում է ծոցը ծածկող շողացող էպիթելը և ծոցի պատերի լորձաթաղանթից 

արտադրվող լորձը: Նման հիվանդների դեպքում սուր հայմորիտ կամ 

քրոնիկական վերնծնոտային սինուսիտ զարգանում է միայն այն դեպքում, երբ 

ծոցում մնում են ոսկրային բեկորներ կամ օտար մարմիններ: Սակայն այն 

հաճախադեպ չէ: 

Ախտածագումը և ախտաբանական անատոմիան: Վերին ծնոտի ոչ 

հրազենային կոտրվածքների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են նրա փշրվելով, 

ոսկրային բեկորների, օտար մարմինների՝ ծոց ներթափանցելով, փափուկ 

հյուսվածքների պատռվածքով, հնարավոր է՝ զարգանա սուր թարախային 

բորբոքում: Առաջնային վիրաբուժական մշակման ժամանակ առավել բնորոշ 

սխալ է հայմորյան ծոցի մեջ օտար մարմիններ թողնելը, այդ թվում՝ ատամի 

բեկորներ, փափուկ հյուսվածքների հետ կապ չունեցող ոսկրային բեկորներ, 

գանգամաշկված և կախված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթեր, քթային 

անցուղու հետ համապատասխան հաղորդակցություն չստեղծելը, դեպի ծոց 

տեղաշարժված բեկորների ոչ լրիվ ռեպոզիցիան, որոնք ծոցը բաժանում են 

առանձին խոռոչների և այլն: Ոչ մեծ չափերի ոսկրային բեկորները կարող են 

դուրս գալ ծոցի բնական անցքից, մեծերը ծածկվում են գրանուլյացիոն 

հյուսվածքով, իսկ շողացող էպիթելը փոխարինվում է բազմաշերտ տափակով: 

Կախված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթերը կարող են սերտաճել և առա-

ջացնել առանձին խոռոչներ: Դեպի խոռոչներ հրված ոսկրային բեկորները 

սերտաճում են, ծածկվում լորձաթաղանթով և նույնպես կարող են ստեղծել 

մեկուսացված խոռոչներ: Այդ խոռոչների պարունակությունը, որը կապ չունի 

արտաքին միջավայրի հետ, ժամանակի ընթացքում կարող է թարախակալվել: 

Բորբոքային պրոցեսը տարածվում է ենթակնակապճային և այտային շրջաններ, 

որտեղ ձևավորվում են թարախակույտեր: Այն կարող է բացվել վիրաբույժի 

կողմից կամ ինքնուրույն պատռվել: Թարախակույտի դատարկվելուց հետո 

ձևավորվում է խուղակ կամ էլ վերքը փակվում է: Սակայն որոշ ժամանակ անց 

նույն տեղում կարող է նորից ձևավորվել թարախակույտ: Նման կրկնություններ 

կարող են առաջանալ բազմաթիվ անգամներ: 

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդները կարող են գանգատվել շուտ հոգ-

նածությունից, վնասվածք ստացած կողմում քթով շնչելու դժվարացումից, նույն 

քթային անցուղուց թարախալորձային կամ թարախային արտադրությունից, 

վերին ծնոտի շրջանում ծանրության զգացումից և գլխացավերից, որնք 

ուժգնանում են գլուխը կախ գցելիս, խուղակի առկայությամբ, բերանի կամ 

մաշկի վրա քիչ քանակությամբ արտադրությամբ, ժամանակ առ ժամանակ 

հյուսվածքների ուռածության, ենթաակնակապճային կամ այտային շրջանում 

թարախակույտի առաջացումով: Զննելիս նկատվում են հիվանդի դեմքի 

հարթվածություն կամ էլ ինչ-որ հատվածի ներանկում, հետվիրահատական 
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սպիներ, խուղակներ՝ թարախային կամ թարախալորձային աղքատ արտադրու-

թյամբ: Սակայն վերը նշված ախտանիշները ոչ միշտ է, որ կարող են դիտարկվել 

միաժամանակ: Շոշափելիս կարող է դիտարկվել դեմքի միջին գոտու 

դեֆորմացիա: Սովորաբար բերանը բացվում է լրիվ ծավալով: Սակայն 

այտոսկրի և այտային աղեղի զգալի ներանկումը ստորին ծնոտի պսակային 

ելունի դեպի առաջ տեղաշարժի և հետևաբար, բերանը լայն բացելու համար 

խոչընդոտ է առաջացնում: Հնարավոր են ատամնաբնային ելունի դեֆոր-

մացիաներ, սպիների և խուղակների առկայություն: Միջին և ստորին խեցիների 

շրջանում ռինոսկոպիայով հայտնաբերվում է քթային անցուղիների լորձա-

թաղանթի երակային հիպերեմիա: Ստորքթային անցուղում կարող է 

դիտարկվել թարախ: Վերծնոտային ծոցի պունկցիայի դեպքում ոչ մեծ խորու-

թյան վրա ասեղը կարող է դեմ առնել պինդ հյուսվածքների, ծոց ներմուծվող 

հեղուկի ծավալը կարող է քիչ լինել: Այդ բոլորը վկայում են վերծնոտային ծոցի 

ծավալի զգալի փոքրացման մասին: Ռենտգենագրում դիտարկվում է վերին 

ծնոտային ծոցի թափանցելիության անհամաչափություն, որոնց զուգակցմամբ 

դիտարկվում են տարբեր չափերի և ձևերի առանձին կոնտրաստ ստվերներ: 

Վնասված ծոցի ուրվագիծը կարող է փոփոխված լինել որոշ պատերի ներհրման 

հետևանքով: Ոսկրային պատերի առանձին հատվածներ զգալի տարածության 

վրա կարող են բացակայել: Այտոսկրը կարող է տեղաշարժված լինել դեպի ծոցի 

կողմը: Քրոնիական տրավմատիկ հայմորիտի բուժումը միայն վիրաբուժական 

է: Դեմքի մաշկի կամ նախադռան շրջանի սպիները հատելուց հետո մերկացնում 

են վերին ծնոտային ծոցի առաջային մակերեսը և բացում են վերծնոտային ծոցը: 

Սովորաբար այն զգալի փոքրացած է լինում առաջացած միջնապատերի և 

տեղաշարժված ոսկրային բեկորների պատճառով: Փափուկ հյուսվածքային 

միջնապատերը հատում են, ոսկրայինները' կրծվում են ոսկրակրծիչներով, 

հատում են դուրով, բեկորները հնարավորինս ուղղում են և ամրացնում: 

Այսպիսով, մեկուսացված խոռոչները միացնում են իրար, ձևավորում մեկ 

ընդհանուր խոռոչ, հեռացվում են փոփոխված լորձաթաղանթները և ստեղծում 

հաղորդակցություն ստորքթային անցուղու հետ: Ծնոտը հականեխիչներով 

լվանալուց հետո թույլ տամպոնադայի են ենթարկում յոդոֆորմե վազելինի 

յուղով ներծծված թանզիվե տամպոնով, նրա մի ծայրը հանում են համա-

պատասխան կողմի քթային անցուդով: Վերքը կարում են: 

Կեղծ հոդ և սխալ սերտաճած բեկորներ 

 Կեղծ հոդը չսերտաճած կոտրվածք է՝ բեկորների կայուն ախտաբանական 

շարժունությամբ: Պատճառներն են ախտորոշման սխալները, բեկորների անբա-

վարար ռեպոզիցիան և սխալ իմոբիլիզացիան, փափուկ հյուսվածքների 

ինտերպոզիցիան, թարախա-բորբոքային բարդությունները, ժամանակից շուտ 

բեկակալները հեռացնելը, վաղաժամ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը: 

Բուժումը վիրահատական է: 



334 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ծամողական մկանների կայուն կոնտրակտուրաներ.  

Պատճառները. երբ զարգանում են թարախաբորբոքային բարդություններ, 

հեմատոմաներ, փափուկ հյուսվածքների վնասումներ, որոնք հանգեցնում են 

սպիական կոնտրակտուրայի և օսիֆիկացման: Կայուն կոնտրակտուրաները 

հարկավոր է տարբերակել ոչ կայունից (երբեմն կոչվում է նաև ծնոտների միա-

բերում), որոնք առաջանում են ծամողական մկանների բորբոքման դեպքում: 

Բուժումը հետևյալն է. 

1. Վաղ փուլում անցկացվում է պահպանողական բուժում՝ պարաֆինի

ապլիկացիա, հիալուրոնիդազայի, լիդազայի ներարկումներ՝ համակցված 

մեխանոթերապիայի հետ: 

2. Եթե պահպանողական բուժումը արդյունք չի տալիս, ապա դիմում են

վիրաբուժական միջամտության. կատարվում են սպիական հյուսվածքների 

հեռացում, նրանց փոխարեն պլաստիկա տեղի հյուսվածքներով, 

ֆիլատովյան ցողունով, որից հետո նշանակվում բուժական ֆիզկուլտուրա: 

Դեմքի մաշկի և բերանի լորձաթաղանթի պարէսթեզիա, հիպէսթեզիա, 

հիպերէսթեզիա. պայմանավորված են եռվորյակ նյարդի ճյուղերի վնասումով: 

Խանգարվում կամ նվազում են տակտիլ, ցավային, համի զգացումները: 

Ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար վերականգնվում են, բայց որոշ 

հիվանդների դեպքում կարող են պահպանվել ամիսների ընթացքում: Այդ 

դեպքում բուժումը շարունակում է նեյրովիրաբույժը կամ նևրոպաթոլոգը: 

Կարող են դիտվել նաև դիմային նյարդի պարեզ և կաթված: 

 Թքային խուղակներ 

Առաջանում են թքագեղձերի կամ նրանց ծորանների վնասման հետևան-

քով: Առաջացման պատճառ կարող են լինել ոչ միայն վիրավորումը, այլև 

բորբոքային պրոցեսները: 

10.18.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 

ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Պայմանավորված ախտահարող գործոնով, լինում են ջերմային, քիմիա-

կան և էլեկտրական:  

Այրվածքների դեպքում գլխավորապես տուժում են մաշկային ծածկույթ-

ները, զգալիորեն պակաս՝ լորձաթաղանթները, ենթամաշկային ճարպաբջջան-

քը, խոր տեղակայված այլ անատոմիական կառույցներ (փակեղներ, մկաններ, 

ջլեր, ոսկրեր): Ցանկացած ծագման այրվածքների դեպքում վերքային պրոցեսը 

ընթանում է ընդհանուր օրինաչափություններին համապատասխան: Ժամանա-

կակից պատերազմներում առաջին հերթին ջերմային այրվածքները, կարող են 

դառնալ մարտական վնասվածքի զանգվածային տեսակ: 
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Ջերմային այրվածքներ 

Ջերմային այրվածքներն առաջանում են մարտական իրավիճակներում 

մաշկային ծածկույթների վրա բոցի (նապալմ, կրակ, հրդեհների դեպքում), 

տաքացած գազերի, պայթյունների (ծավալային պայթյուններ, բեկորային այրող 

զինամթերք) ազդեցության հետևանքով: Հնարավոր է ջերմային ճառագայթման 

հեռակա ազդեցություն (ատոմային պայթյունի լուսային ճառագայթում): 

Այրվածքների տեղային և ընդհանուր դրսևորումների ծանրությունը 

պայմանավորված է հյուսվածքների ախտահարման խորությամբ և մարմնի 

վնասված մակերեսի չափերով: Տարբերում են այրվածքների 4 աստիճան. 

Առաջին աստիճանի այրվածքը դրսևորվում է մաշկի հիպերեմիայով 

(էրիթեմա) և այտուցով, ինչպես նաև այրոցով և ցավով: 

Բորբոքային երևույթներն անցնում են մի քանի օրվա ընթացքում: Էպի-

դերմիսի մակերեսային շերտերը դուրս են գալիս (թեփոտում), և առաջին 

շաբաթվա վերջում սկսվում է լավացումը: 

 Երկրորդ աստիճանի այրվածքների դեպքում էպիդերմիսի մակերեսային 

շերտը մահանում է (մինչև աճի գոտի), որը ուղեկցվում է մաշկի արտահայտված 

այտուցով և հիպերեմիայով, էպիդերմիսի ախտահարված շերտի շերտա-

զատմամբ և դեղնավուն հեղուկով լցված բշտիկների առաջացմամբ (էքսուդատ): 

էպիդերմիսը հեշտությամբ դուրս է գալիս, որից հետո ձևավորվում է վառ 

կարմիր ցավոտ վերքամակերես: Լավացումը դիտվում է 10-14 օրերի ընթաց-

քում՝ ի հաշիվ էպիդերմիսի բազալ շերտի պահպանված կենսունակ էպիթելի 

շնորհիվ: Սպիական փոփոխություններ այդ դեպքում չեն դիտվում, բայց մաշկի 

կարմրությունը և պիգմենտացիան կարող է պահպանվել: 

Երրորդ Ա աստիճանի այրվածքները (դերմալ) բնորոշվում են ոչ միայն 

ամբողջ էպիդերմիսի, այլև սեփական մաշկի (դերմա) մակերեսային շերտերի 

մահացմամբ: Սկզբում ձևավորվում է չոր, բաց մոխրագույն ստրուպ (բոցով այր-

վածքի դեպքում) կամ սպիտակագորշագույն թաց ստրուպ (գոլորշիով, տաք 

ջրով այրվածքի դեպքում): Ստրուպի տակ հաճախ նկատելի են մանր, 

վարդագույն օջախներ. դրանք դերմայի պահպանված կենսունակ պտկիկներն 

են: Կարող են ի հայտ գալ արյունային էքսուդատով լցված, հաճախ թարախա-

կալված հաստ պատերով բշտիկներ: Ստրուպի աստիճանական անջատմանը 

կամ թարախային լուծմանը զուգընթաց կատարվում է ունենում ախտահարված 

մակերեսի օջախային էպիթելիզացում՝ ի հաշիվ մաշկի խորը շերտերում 

պահպանված ճարպագեղձերի, քրտնագեղձերի և մազարմատների: Լավացումը 

ավարտվում է 3-6 շաբաթների ընթացքում: Այրվածքից հետո վերականգնված 

օջախներում հաճախ ձևավորվում են սպիներ, այդ թվում կելոիդ: 
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Երրորդ Բ աստիճանի այրվածքների դեպքում մահանում է մաշկի ամբողջ 

հաստությունը, հաճախ նաև ենթամաշկային ճարպաբջջանքը: Մահացած հյուս-

վածքներից ձևավորվում է 

ստրուպ՝ բոցով այրվելու դեպքում՝ 

չոր, պինդ, մուգ գորշագույն, տաք 

հեղուկներով, գոլորշիով այրված-

քի դեպքում՝ բաց գորշագույն, 

փափուկ, խմո-րանման բաղադ-

րության ստրուպ: Ստրուպի ան-

ջատումն ուղեկցվում է թարախա-

դեմարկացիոն բորբոքմամբ: Վեր-

քի մակերեսի՝ մահացած 

հյուսվածքներից մաքրվելն ավարտվում է 3-5 շաբաթ հետո գրանուլյացիոն 

վերքամակերեսի ձևավորմամբ: 

Չորրորդ աստիճանի այրվածքներն ուղեկցվում են սեփական փակեղի 

տակ տեղակայված հյուսվածքների մահացումով (մկաններ, ջլեր, ոսկրեր): 

Ստրուպը հաստ և պինդ է, հաճախ ածխացած: Նեկրոզված հյուսվածքների 

անջատումը դանդաղ է ընթանում: Հաճախ զարգանում են բորբոքային 

բարդություններ (թարախային կուտակումներ, ֆլեգմոնաներ, արթրիտներ): 

Առաջին, երկրորդ, երրորդ Ա աստիճանի այրվածքները մակերեսային են, 

ընդհանրապես լավանում են ինքնուրույն, պահպանողական բուժումով, իսկ 

երրորդ Բ, չորրորդ աստիճանի այրվածք-

ները խոր այրվածքներ են: Դրանց դեպքում 

անհրաժեշտ է վիրաբուժական ճանապար-

հով վերականգնել մաշկի ամբողջակա-

նությունը: Խոր այրվածքները ժամանակին

և ռացիոնալ բուժելու դեպքում կանխար-

գելվում է սպիական դեֆորմացիաների առաջացումը: 

Այրվածքների մակերեսը որոշելու համար կիրառվում է 9-ի օրենքը: 

Համաձայն դրա՝ հասուն մարդու գլուխը և պարանոցը կազմում են մարմնի 

ընդհանուր մակերեսի 9%-ը, վերին վերջույթները՝ 9%-ը, ստորին վերջույթները՝ 

18%-ը, իրանի առաջային մակերեսը՝ 18%-ը, իրանի հետին մակերեսը՝ 18%-ը, 

սեռական օրգանների և շեքի շրջանը 1%-ը: Ոչ մեծ այրվածքային մակերեսները 

հաշվում են ափով, որի մակերեսը կազմում է 1-1,1%: Գոյություն ունեն նաև այր-

վածքի մակերեսը հաշվելու այլ եղանակներ: 

 Այրվածքային վնասվածքի ծանրությունը հիմնականում պայմա-

նավորված է խոր այրվածքների (3Բ-4) չափերով: Միևնույն ժամանակ տուժածի 

վիճակը հատկապես վաղ շրջանում կարող է փոխվել նաև թեթև աստիճանի (1-

Նկ. 10.10. Մաշկի ախտահարման խորությունը 
տարբեր աստիճանների այրվածքների դեպքում:

Նկ. 10.11. Այրվածքի մակերեսը որոշելը 

(սխեմա): 
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3Ա) այրվածքների դեպքում: Դրանով պայմանավորված՝ այրվածքի ծանրու-

թյունը որպես ինտեգրալ ցուցանիշ որոշելու համար օգտվում են Ֆրանկի 

պայմանական ցուցանիշից: Ըստ դրա՝ թեթև աստիճանի այրվածքների դեպքում 

1 միավորը հավասար է 1% մակերեսին, իսկ ծանրի դեպքում՝ 3 միավորը՝ 1% 

մակերեսին: Ոչ մեծ մակերեսով, հատկապես մակերեսային այրվածքները, 

սովորաբար ընթանում են առանց զգալի ընդհանուր խանգարումների՝ 

ուղեկցվելով միայն ջերմությամբ, այրվածքի շրջանի ցավերով, քնի խան-

գարումով: Եթե խոր այրվածքների տոկոսը գերազանցում է մարմնի մակերեսի 

10%-ը, իսկ մակերեսային այրվածքների դեպքում (հիմնականում 3-րդ Ա աս-

տիճանի)՝ 20%-ը, ապա, սովորաբար զարգանում են այրվածքային շոկ, 

այրվածքային տոքսեմիա և սեպտիկոտոքսեմիա: 

Բժշկական օգնության հաջորդականությունը տարհանման փուլերում 

զգալիորեն պայմանավորված է բժշկական փաստաթղթերի ճիշտ ձևակեր-

պումով: Այրվածքների դեպքում ախտորոշումն անհրաժեշտ է ձևակերպել 

հետևյալ կերպ. սկզբում նշվում է այրվածքի տեսակը (ջերմային, քիմիական, 

էլեկտրական), այնուհետև՝ աստիճանը, իսկ հետո՝ այրվածքի մակերեսը: 

Դրանից հետո սեղմ թվարկվում են այրվածքի տեղակայությունը, այրվածքային 

հիվանդությունը, այլ ախտահարումներ (շնչառական ուղիների այրվածք, 

ածխաթթու գազով թունավորում և այլն): 

Այրվածքների դեպքում դիտվող ընդհանուր խանգարումներ 

Սահմանափակ այրվածքներն ընթանում են գերազանցապես որպես 

տեղային պրոցեսներ: Առավել զգալի այրվածքների դեպքում զարգանում է 

այրվածքային հիվանդություն: Մարմնի ընդհանուր մակերեսի 10%-ից ավելի 

խոր այրվածքների դեպքում զարգանում են նյութափոխանակության ծանր 

խանգարումներ, օրգանների և համակարգերի կենսագործունեության ախտա-

բանական խանգարումներ, որոնց ընդհանրությունը կարելի է ներկայացնել 

այրվածքային հիվանդությամբ: Վերջինս բնորոշվում է փուլային ընթացքով, 

որում տարբերում են 4 փուլ. 

• Առաջին փուլ. այրվածքային ցնցակաթված: Տևողությունը 1-3 օր է՝ սկսած

վնասվածքի սկզբից: 

• Երկրորդ փուլ. սուր այրվածքային տոքսեմիա: Սկսվում է տուժողի շոկի

վիճակից դուրս գալուց հետո և տևում է 10-15 օր: 

• Երրորդ փուլ. այրվածքային սեպտիկոտոքսեմիա: Հաջորդում է սուր

տոքսեմիային և շարունակվում է մինչև այրվածքային վերքերի լավացումը: 

• Չորրորդ փուլ. ռեկոնվալեսցենցիա: Սկսվում է վերքերը լավանալուց հետո,

շարունակվում է մինչև ներքին օրգանների և համակարգերի, հենաշար-

ժական ապարատի ֆունկցիայի կարգավորումը: 

Այրվածքային շոկը զարգանում է հյուսվածքների տարածված ջերմային 

(կամ քիմիական) այրվածքի հետևանքով, որը հանգեցնում է հեմոդինամիկայի, 
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միկրոկոագուլյացիայի, հյուսվածքային շնչառության, մետաբոլիզմի ծանր 

խանգարումների: Նրան բնորոշ են անոթային թափանցելիության խանգարումը 

և պլազմայի կորուստը, հիպովոլեմիան, հեմոկոնցենտրացիան, արյան ռեոլո-

գիական հատկությունների, արտաքին շնչառության ֆունկցիայի վատացումը, 

արյան րոպեական ծավալի փոքրացումը, հյուսվածքային հիպօքսիան, երիկամ-

ների ֆունկցիայի խանգարումը, ինտոքսիկացիայի նշանները: Այն կլինիկորեն 

արտահայտվում է մաշկային ծածկույթների գունատությամբ և չորությամբ, 

տախիկարդիայով, արյան ճնշման անկումով, մարմնի նորմալ կամ սուբնորմալ 

ջերմաստիճանով, օլիգոուրիայով կամ անուրիայով, հեմոգլոբինուրիայով, ծա-

րավի զգացումով, սրտխառնոցով և փսխումով, կարող է զարգանալ աղեստա-

մոքսային ուղու պարեզ: 

Լաբորատոր հետազոտություններով դիտվում են հեմոգլոբինի, էրիթրո-

ցիտների և լեյկոցիտների բարձր կոնցենտրացիա, ԷՆԱ-ի իջեցում, մետաբոլիկ 

ացիդոզ, մեզի տեսակարար կշռի բարձրացում, ազոտեմիա, հիպոպրո-

տեինեմիա և դիսպրոտեինեմիա, հիպոնատրիեմիա, հիպոկալիեմիա: Ըստ ախ-

տաբանական խանգարումների արտահայտվածության աստիճանի՝ տարբե-

րում են թեթև շոկ՝ 1-ին աստիճան, ծանր շոկ՝ 2-րդ աստիճան, ծայրահեղ ծանր 

շոկ՝ 3-րդ աստիճան: 

Բուժական հիմնարկում այրվածքներով տուժածներին ընդունելիս շոկի 

նախնական ախտորոշման համար անհրաժեշտ է հիշել խոր այրվածքների 

մակերեսի և շոկի ծանրության աստիճանի փոխադարձ կապի մասին: 

Այրվածքներով տուժածների ընդհանուր վիճակի վրա ազդում են ոչ միայն խոր, 

այլև մակերեսային այրվածքները: Այդ պատճառով ցնցակաթվածը գնահատելու 

նպատակով անհրաժեշտ է օգտվել Ֆրանկի ինդեքսից: Այն այրվածքի ծան-

րության գումարային ցուցանիշ է, որը արտահայտվում է պայմանական 

միավորներով: Շնչառական ուղիների ջերմային ախտահարումը ախտածին 

ազդեցություն ունի մարմնի 10-15% մակերեսի խոր այրվածքի չափով: Ըստ այսմ՝ 

այն գնահատվում է որպես շոկային գործոն: Պետք է հիշել, որ գիտակցության 

կորուստը բնորոշ չէ այրվածքային շոկին: Դրա համար գիտակցության կորստով 

տուժածներին ընդունելու դեպքում պետք է ժխտել ածխաթթու գազով թունավո-

րումը, ընդհանուր ծանր գերտաքացումը, գանգուղեղային տրավման, ալկոհո-

լային խոր թունավորումը և այլ պատճառներ, որոնք կարող են հանգեցնել 

գիտակցության կորստի: 

Սուր այրվածքային տոքսեմիան պայմանավորված է օրգանիզմի ուժեղ 

ինտոքսիկացիայով, վնասված հյուսվածքների առաջնային նեկրոզի արգասիք-

ներով (հիստամին, լեյկոտոքսիններ, գլիկոպրոտեիններ և այլն), այրվածքային 

վերքերի միկրոֆլորայի տոքսիններով, որոնք այրվածքի շրջանից ներթափան-

ցում են արյան շրջանառության մեջ, ինչպես նաև կենսաբանորեն ակտիվ 

մետաբոլիտներով: Կլինիկորեն այդ փուլը բնորոշվում է տարբեր նյարդա-
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հոգեկան խանգարումներով (անքնություն կամ քնկոտություն, էյֆորիա կամ 

ապաթիա, պսիխոմոտոր գրգռվածություն կամ ադինամիա, ախորժակի բացա-

կայություն, դիսպեպտիկ երևույթներ, հեկտիկ բարձր ջերմություն): Հիվան-

դության առաջին փուլին բնորոշ են հեմոկոնցենտրացիոն ցիտոզը, լեյկո-

ֆորմուլայի ձախ թեքումը, խորանում են հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեի-

նեմիան: Երկրորդ փուլի առավել հաճախադեպ բարդություններն են բրոն-

խապնևմոնիան, տոքսիկ հեպատիտը, երկրորդային երիկամային անբավա-

րարությունը և վաղ սեպսիսը, որը զարգանում է տարածված այրվածքային 

վերքի թաց նեկրոզի դեպքում, ընթանում է որպես արագ և ծանր սեպտիկ շոկ: 

Այրվածքային սեպտիկոտոքսեմիան պայմանավորված է վերքի թարա-

խակալումով: Նման դեպքում դիտվում են տեղային և ընդհանուր ինֆեկցիոն 

բարդություններ: Այդ փուլին բնորոշ են ջերմության բարձրացումը, սուր ինֆեկ-

ցիոն բարդությունների զարգացումը (թարախակույտեր, ֆլեգմոնաներ, արթ-

րիտներ, լիմֆանգիտներ, թրոմբոֆլեբիտներ, ինչպես նաև թոքաբորբ, շիճու-

կային հեպատիտ, նեֆրիտ): Առավել ծանր դեպքերում զարգանում է ինֆեկցիայի 

գեներալիզացիա՝ տարբեր օրգաններում սեպտիկոպիեմիկ օջախների առաջաց-

մամբ: Նման հիվանդների դեպքում շարունակվում է խորանալ անեմիան, 

հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեինեմիան, վերքի ընթացքը փոփոխվում է 

(դադարում է եզրային էպիթելացումը, գրանուլյացիոն հյուսվածքը դառնում է 

գունատ, վերքում կարող են ի հայտ գալ երկրորդային նեկրոզի նշաններ): 

Բարեհաջող ընթացքի դեպքում վերքը ամբողջությամբ մաքրվում է նեկրոզված 

հյուսվածքներից, տեղային բորբոքային ռեակցիաները պակասում են, սկսվում է 

հարաբերական կայունություն, և հիվանդի վիճակը լավանում է: Այդ ընթացքում 

հնարավոր է կատարել մաշկային ծածկույթների վերականգնման վիրահա-

տություններ: 

Ռեկոնվալեսցենցիայի փուլը բնորոշվում է օրգանիզմի խանգարված 

ֆունկցիաների աստիճանաբար վերականգնումով: Լավացողների շրջանում 

կայունանում են հոգեկան վիճակը, քունը, ախորժակը և ջերմային ռեակցիան: 

Վերականգնվում է հենաշարժական ապարատի ֆունկցիան, վերանում են անե-

միայի նշանները, հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեինեմիան, նկատվում է 

քաշի ավելացում: Սակայն երկար ժամանակ ծանր այրվածքներ տարած 

հիվանդների դեպքում դեռևս կարող են լինել նյութափոխանակության և 

տրոֆիկայի խանգարումներ, օրգանիզմի ընդհանուր ռեակտիվականության 

նվազում, պահպանված են տարած հեպատիտի և նեֆրիտի նշանները, կարող 

են ի հայտ գալ երիկամաքարային հիվանդության, ամիլոիդոզի նշաններ: 

Գլխի, դեմքի և պարանոցի այրվածքների առանձնահատկությունները 

Ժամանակակից պատերազմներում կարող են դիտվել զգալի թվով այր-

վածքներ, որոնք առաջին հերթին տեղակայվում են մարմնի բաց մասերում՝ 

դեմքին, ձեռքերին: 1945թ. Հիրոսիմայում ատոմային ռումբի պայթյունի 
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հետևանքով տուժածների 75%-ը ուներ այրվածքներ, ընդ որում, նրանցից մեծ 

մասի դեպքում դիտվում էին գլխի և դեմքի այրվածքներ: 

Հայտնի է, որ դեմքը կազմում է մարմնի մակերեսի 3,12%-ը, իսկ մազա-

ծածկ հատվածի հետ միասին՝ 6,11%-ը, ձեռքերի հետ միասին՝ 8,35%-ը, չնայած 

դեմքի մակերեսը կազմում է մարմնի մակերեսի ընդամենը 6-7%-ը: Սպի-

տակուցների քայքայման արգասիքների խիստ ներծծումը (պայմանավորված 

դեմքի խիտ անոթային ցանցով) կարող է պայմանավորել օրգանիզմի ընդհանուր 

ռեակցիան, որն արտահայտվում է ջերմության բարձրացումով և ինտոքսիկացի-

այով: Դեմքի լավ նյարդավորումը և անոթավորումը, տուժածի հոգեկան 

անբարենպաստ վիճակը դեմքի այրվածության դեպքում պայմանավորում են 

ծանրությունը նույնիսկ դեմքի երկրորդ, երրորդ աստիճանի այրվածքների 

դեպքում: 

Դեմքի ռելիեֆը հարթ չէ, մաշկը բարակ է և նրա տարբեր շրջաններում ոչ 

միատեսակ հաստության: Դրա համար դեմքի վրա նույնիսկ մեկը մյուսի 

նկատմամբ մոտիկ հատվածներում, նույն թերմիկ գործոնի ազդեցության դեպ-

քում կարող են զարգանալ տարբեր խորության այրվածքներ՝ ամենամակե-

րեսայինից մինչև խոր: Խոր այրվածքները հաճախ լինում են դեմքի դուրս ցցված 

հատվածներում՝ վերհոնքային աղեղներին, ականջներին, քթին, այտային 

շրջանում, շրթունքներին, կզակին, հաճախ վնասվում են ճակատի, կոպերի 

հյուսվածքները: Դեմքի այրվածքները հաճախ համակցվում են շնչառական 

ուղիների և ձեռքերի այրվածքների հետ, որոնք ուղեկցվում են արտահայտված 

ցավոտությամբ և հյուսվածքների զգալի այտուցով, որոնք ի հայտ են գալիս 

այրվածքից անմիջապես հետո և արագ են աճում: Հաճախ վնասվում են վերհոն-

քային աղեղները: Խոր այրվածքների դեպքում հոնքերի տեղում առաջանում է 

բարակ ուղի, որն ուժեղացնում է վերին կոպի շրջումը, մազեր չեն աճում: 

Կոպերը քիչ են վնասվում, որովհետև դեմքի այրվածքների դեպքում մկանները 

ռեֆլեկտոր կծկվում են, և պակասում է կոպի մաշկի մակերեսը: Սակայն ուղիղ 

ջերմային ազդակի ազդեցության դեպքում հնարավոր է կոպերի ամբողջական 

վնասում՝ ակնագնդի շաղկապենու մերկացմամբ, նույնիսկ այրվածքով: Կոպերի 

այտուցը միշտ արտահայտված է և պակասում է այրվածքից հետո 5-6-րդ 

օրերին: Թարթիչային եզրերը շատ հաճախ նեկրոզվում են և ծածկվում 

թարախային կեղևներով: Պահպանված թարթիչների ոչ ճիշտ դիրքը հանգեցնում 

է շաղկապենու վնասմանը և կերատիտի զարգացմանը: Աչքի հյուսվածքների 

վնասման դեպքում հիվանդի բուժման համար կարևորվում է ակնաբույժի 

մասնակցությունը: Ականջի խեցիների այրվածքը հաճախ լինում է խոր, աճառի՝ 

մինչև ածխացման աստիճան վնասումով: Զարգացող խոնդրիտն ուղեկցվում է 

արտահայտված այտուցով, ականջի խեցու հյուսվածքների հիպերեմիայով, 

խիստ ցավոտությամբ: Էքսուդատի կուտակման հետևանքով թարախակալման 

օջախների տակ ի հայտ է գալիս ֆլյուկտուացիա: Մահացած աճառային հյուս-
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վածքները անջատվելուց հետո զարգանում են ականջի խեցու արատներ և 

ձևախախտումներ: Ականջի խեցիների ամբողջական ախտահարման դեպքում 

դրանք շոշափելիս պինդ են, անցավ, սպիտակ կամ մուգ գունավորմամբ: 

Արտաքին քիթը ունի բարդ անատոմիա: Քթի մեջքի մաշկը բարակ է, նրա 

տակի բջջանքը աղքատ է, աննշան, և չկա ենթամաշկային ճարպաբջջանք: Քթի 

թևերի շրջանում տեղավորված են նուրբ աճառներ: Այրվածքների դեպքում 

հաճախ վնասվում են քթի թևերը և ծայրը, երբեմն նրա լրիվ մակերեսը: Հաճախ 

վնասվում են քթի թևերը և եռանկյունաձև աճառները, որի հետևանքով զարգա-

նում է խոնդրիտ՝ նրանց հետագա նեկրոզով: Զարգանում են քթի հյուսվածքների 

արատներ և նրանց կայուն ձևախախտումներ: 

Այտային շրջանի ջերմային այրվածքների դեպքում կարող են հյուսվածք-

ները մահանալ մինչև հարականջային փակեղը՝ հարականջային թքագեղձի 

մերկացումով: Այդ շրջանի հյուսվածքների սպիացումը կարող է հանգեցնել 

ստորին կոպի շրջման, բերանի անկյան դեպի դուրս տեղաշարժի, հնարավոր է 

այտոսկրի նեկրոզ: 

Շրթունքները դեմքի շարժուն հատվածն են: Նրանք կարևոր դեր են 

կատարում սնունդ ընդունելու հարցում: Շրթունքների կարմիր երիզը չի 

պարունակում քրտնագեղձեր, մազարմատներ և լորձային գեղձեր: Այն ծածկող 

էպիթելը բարակ է և թափանցիկ: Շրթունքների այրվածքների դեպքում կարմիր 

երիզը շատ հաճախ նեկրոզվում է և չի վերականգնվում: Ձևավորված կեղևները 

վնասվում են, արյունահոսում, ձևավորվող ճաքերը առաջացնում են ցավ և 

բավականին դժվարություններ են ստեղծում սնունդ ընդունելու համար: Այտու-

ցի հետևանքով շրթունքները միտեսակ շուռ են գալիս և առաջանում է «ձկան 

բերան»: Շրթունքների այրվածքները կարող են հանգեցնել ոչ միայն հարբե-

րանային շրջանի ձևախախտման, այլև միկրոստոմայի առաջացման պատճառ 

կարող են դառնալ, որի հետևանքով զգալի դժվարություններ կառաջանան 

սնունդ ընդունելիս: 

Ստորին շրթունքի հետ մեկտեղ ախտահարվում են կզակային շրջանի 

հյուսվածքները: Տղամարդկանց շրջանում այրվածքային վերքերի կեղևներն 

ամուր միանում են մազերին, որը բավականին անհարմարություն է ստեղծում 

տուժածի համար և հանգեցնում է անհարթ մակերեսով սպիների առաջացմանը: 

Ճակատի խոր այրվածքները կարող են հանգեցնել ճակատոսկրի վնաս-

մանը՝ նրա արտաքին կորտիկալ շերտի հետագա նեկրոզով և ֆրոնտիտի 

զարգացմամբ: Բացառված չէ բորբոքային պրոցեսի տարածումը ուղեղի կարծր 

թաղանթի վրա: 

Գլխի մազածածկ մասի այրվածքները կարող են լինել մակերեսային և 

խոր, քիչ դեպքերում՝ տարածուն: Հաճախ իրար են հաջորդում մակերեսային և 

խոր այրվածքները: Գլխի մազածածկ հատվածը կարող է պահպանվել նույնիսկ 

3-րդ աստիճանի այրվածքների դեպքում: Խոր այրվածքների դեպքում հնարա-
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վոր է գլխի ոսկրերի նեկրոզ: Ոսկրի մահացած հյուսվածքների անջատումն 

ընթանում է բավականին դանդաղ: Այդ պատճառով ցուցված է վիրահատական 

հեռացում՝ մաշկային հյուսվածքների դեֆեկտի հետագա վերականգնումով: 

Պարանոցի այրվածքները շատ հաճախ համակցվում են դեմքի ստորին 

1/3-ի և կրծքավանդակի այրվածքների հետ: Առավել հաճախադեպ հանդիպում 

են պարանոցի առաջային մակերեսի այրվածքները, հազվադեպ՝ կողմնային 

մակերեսի, ավելի հազվադեպ՝ հետին մակերեսի: Այրվածքների խորությունը 

պարանոցի տարբեր հատվածներում կարող է ոչ միատեսակ լինել: Պարանոցի 

վրա ձևավորվում են խոր սպիներ՝ հանգեցնելով զգալի ձևախախտումների 

նույնիսկ 3-րդ Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում: Դա պայմանավորված է 

պարանոցի բարակ մաշկի տակ տեղակայված ենթամաշկային մկանի վնա-

սումով: Ծանր դեպքերում հնարավոր է կզակի սերտաճում կրծքավանդակի 

հետ, որը սահմանափակում է գլխի շարժումները: Ստորին շրթունքը շուռ է 

գալիս ներքև, բերանը չի փակվում, լինում է մշտական թքահոսություն: 

Այսպիսով, դեմքի այրվածքների առանձնահատկություններն են՝ 

• հյուսվածքների արտահայտված այտուցը և ախտահարված շրջանում սուր

ցավը, 

• տարբեր աստիճանների այրվածքների առկայությունը մոտ տեղակայված

շրջաններում, 

• այրվածքի խորությունը նույն ազդեցության ջերմային ազդակի դեպքում

դեմքի վրա կարող է լինել ավելի խոր, քան մարմնի այլ շրջաններում, 

• դեմքի այրվածքները շատ հաճախ համակցվում են վերին շնչառական

ուղիների այրվածքի հետ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այրվածքներն առաջանում են շիկացած 

գազերով: Դրանք միշտ մակերեսային են: Կլինիկորեն դրսևորվում են քթանց-

քերի մազերի այրվածքով, լորձաթաղանթի հիպերեմիայով և այտուցով: Այդ 

ֆոնի վրա կարող են լինել հատվածներ մոխրասպիտակագույն փառով: Հնարա-

վոր է ձայնի հնչեղության խանգարում: Բերանի խոռոչի լորձաթա-ղանթի, 

կոկորդի, շնչափողի և բրոնխների խոր այրվածքներ հնարավոր է լինեն միայն 

բարձր ջերմաստիճանի տևական ազդեցության դեպքում, երբ տուժածը փակ 

տարածքում է, անտառային հրդեհների օջախում և առավել հաճախ լինում է 

գիտակցությունը կորցրած տուժածների դեպքում: Շնչափողը, բրոնխները, 

հազվադեպ թոքային հյուսվածքները կարող են վնասվել այրվող նյութերի 

ներշնչման դեպքում: Նման տուժածների դեպքում զարգանում է խորխով հազ, 

որում պարունակվում է մուր, լինում են արտաքին շնչառության խանգարման 

նշաններ: Առավել ծանր են դրսևորվում շնչառական օրգանների կոմբինացված 

վնասվածքները շիկացած գազով, այրման արգասիքներով և նրանցով թունա-

վորվող օդով: 
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Այրվածքներով հիվանդների բուժումը 

Այրվածքներով հիվանդների համալիր բուժումը ներառում է օրգանիզմի 

վրա ընդհանուր և տեղային ազդող միջոցներ: 

Առաջին բժշկական օգնությունը ցույց է տրվում տեղում (դեպքի վայրում): 

Անհրաժեշտ է տվյալ իրավիճակում ցանկացած հնարավոր եղանակով 

դադարեցնել ջերմային ազդակի ազդեցությունը (ջուր լցնել վրան, ձյուն, ավազ 

գցել, ծածկել բրեզենտով կամ ծածկոցով, մինչև բոցը վերանալու պահը և այլն): 

Հագուստի այրվելու դեպքում չպետք է վազել, որովհետև օդի շարժումն 

ուժգնացնում է բոցը: Տուժածին չպետք է թողնել կանգնած, որովհետև նման 

դիրքը նպաստում է, որ բոցը բարձրանա դեպի դեմք: Նրան պետք է պառկեցնել 

կողքի: Ենթադիր հյուսվածքների տաքացումը պակասեցնելու նպատակով, 

ջերմային վնասվածքից հետո՝ 15-20 րոպեների ընթացքում, արդյունավետ է 

այրված մակերեսի վրա սառը դնելը (սառը ջուր, սառուցապարկ, ջրով թրջված 

սրբիչ և այլն): Բոցի ազդեցության դեպքում այրվածքի գոտում ենթամաշկային 

ջերմաստիճանը հասնում է 65-75°C և ավելի: Մինչև 45°C հիպերթերմիան կարող 

է պահպանվել 5-10 րոպեների ընթացքում, որը բավականին տևական ժամանակ 

է ջերմային գործոնի ազդեցության համար: Այրված մակերեսի անմիջական սա-

ռեցման դեպքում ենթամաշկային հյուսվածքներում 1սմ խորությամբ ելման 

ջերմաստիճանի հասնում է 20 վրկ. անց, իսկ առանց սառեցման՝ 24 րոպե անց: 

Եթե հնարավորություն չկա սառը օգտագործելու, ապա այրված մակերեսն 

անհրաժեշտ է թողնել բաց օդում սառելու համար: Առավել արդյունավետ է 

այրվելուց հետո անմիջապես սառի կիրառումը, սակայն նույնիսկ 30 րոպե անց 

այրված հյուսվածքների սառեցումը նպատակահարմարէ, որովհետև պակա-

սում են այտուցը և բորբոքային երևույթների դրսևորման անհրաժեշտությունը: 

Տուժածի տարհանումից առաջ այրված մակերեսը նպատակահարմար է 

փակել հականեխիչ վիրակապով: Ցուցման դեպքում իրականացվում է սիրտ-

անոթային վերակենդանացում:  

Նախաբժշկական օգնություն: Միջին բուժանձնակազմը կարող է կատարել 

նարկոտիկ կամ ոչ նարկոտիկ ցավազրկողի, սիրտ-անոթային դեղամիջոցների, 

հակափայտացման շիճուկի կամ անատոքսինի ներարկում: Անհրաժեշտ է 

տուժածին խմեցնել 0,5-1 լիտր լուծույթ. 1 թեյի գդալ (5,5գ) կերակրի աղ և 1 թեյի 

գդալ (4գ) սննդային սոդա 1 լիտր ջրում: 0,5 լիտրից ավել մաքուր ջրի խմելը 

հակացուցված է՝ ջրային ինտոքսիկացիայի զարգացման վտանգից խուսափելու 

համար: Ցուցման դեպքում շարունակվում է սիրտ-անոթային վերակենդանա-

ցումը: Տարհանման անհրաժեշտության դեպքում դեմքի այրած շրջանի վրա 

դնում են հականեխիչ (ասեպտիկ) վիրակապ՝ բաց թողնելով աչքերի տեղը: 

Մակերեսային այրվածքների դեպքում մաշկին քսում են վազելին: 

Առաջին բժշկական և նախաբժշկական օգնություն ցույց տալիս պետք չէ 

կիրառել քսուքներ, ինչպես նաև մեթիլեն կապույտ կամ բրիլիանտ կանաչ: Այդ 
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բոլորը դժվարացնում են այրվածքային վերքը մշակել և խորության աստիճանը 

որոշել: 

Հոսպիտալացման ենթակա են մարմնի մակերեսի 10%-ի չափով 1-2-րդ 

աստիճանների այրվածք ունեցող տուժածները, խոր այրվածքներով, դեմքի, 

պարանոցի համակցված այրվածքներով տուժածները: Հոսպիտալի պայման-

ներում կյանքի ցուցումներով օգնության կարիք ունեն դեմքի այրվածքներով 

շնչառական օրգանների ախտահարումներ ունեցող հիվանդերն: Պետք չէ 

տրախեոստոմիա կատարել այն տուժածներին, որոնց դեպքում այրման 

արգասիքներով վնասվել են շնչափողը և բրոնխները, որովհետև այն զգալիորեն 

կծանրացնի տուժածի ընդհանուր վիճակը: Նման հիվանդներին բուժում են 

պահպանողական (սրտային միջոցներ, բրոնխալիտիկներ, կորտիկոստերոիդ 

հորմոններ, թթվածնի ինհալյացիաներ և այլ սիմպտոմատիկ թերապիա): 

Բերանը ողողում են 0,5%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատով, հականեխիչ 

լուծույթներով: Եթե մինչ այդ հակափայտացման շիճուկ կամ անատոքսին չի 

ներարկվել, ապա անհրաժեշտ է ներարկել, պետք է սկսել հակաբակտերիալ 

բուժում: Մշակում են այրված մակերեսը: Վնասվածքի շրջանի առողջ մաշկը 

մշակում են 96%-անոց սպիրտով կամ անուշադրի 0,5%-անոց սպիրտային 

լուծույթով: Կարելի է մաշկը լվանալ օճառով և ջրով: Առկա բուշտը մաքրում են 

ֆուրացիլինի կամ այլ հականեխիչ լուծույթով: Էպիդերմիսի կտորները 

հեռացվում են: Բշտիկները ծակվում են, որպեսզի նրանց պարունակությունը 

դուրս գա: Շերտազատված էպիդերմիսը, կպչելով վերքային մակերեսին, կատա-

րում է կենսաբանական վիրակապի դեր, որը նպաստում է վերքի էպիթելաց-

մանը. այդ պատճառով բուշտը հատել չի կարելի: Բուշտը կարելի է հատել միայն 

այն դեպքում, երբ բշտի պարունակությունը պինդ է կամ թարախակալված: 

Դեմքի այրվածքները բուժում են բաց, հազվադեպ փակ եղանակով: Տեղա-

յին բուժման նպատակով կիրառվող նյութերը պետք է պայմաններ ստեղծեն 

էպիթելի աճի համար, օժտված լինեն բակտերիակայուն հատկությամբ, չգրգռեն 

հյուսվածքները: Առաջին աստիճանի այրվածքի դեպքում կիրառվում են 

սառեցնող քսուք, լանոլինի, դեղձի յուղեր և թորած ջուր հավասար 

չափաբաժիններով, օգտագործվում են նաև 2%-անոց բորային վազելին: Կարելի 

է օգտագործել նաև հետևյալ խառնուրդը. ցինկիօքսիդ, տալկ, գլիցերին 

հավասար չափաբաժիններով և թորած ջուր: Թույլատրվում է այրված մակերեսը 

մշակել սպիրտով կամ սպիրտ պարունակող լուծույթով: Եթե դեմքի այրվածք-

ները բուժում են բաց եղանակով, ապա քսում են քսուքներ կամ էմուլսիաներ օրը 

3-4 անգամ: Այդ նպատակով կարելի է կիրառել սինտոմիցինի 10%-անոց 

էմուլսիա, 1%-անոց գենտամիցինի, 0,5%-անոց ֆուրացիլինի, 10%-անոց 

անէսթեզինի կամ 10%-անոց սուլֆամիլոնի քսուքներ: Հնարավոր է օգտագործել 

հակաբակտերիային հատկություններով օժտված հեղուկ դեղանյութեր, 

հականեխիչ լուծույթներ՝ ջրային, սպիրտային, ջրասպիրտային կամ յուղային 
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հիմքով, կոլոիդ հեղուկներ՝ մակերեսային ակտիվ նյութերով: Բացի վերը նշված 

էմուլսիաներից և քսուքներից, կիրառվում են նաև բազմաբաղադրիչ քսուքներ՝ 

լևոսին, լևոմեկոլ, դիոքսիկոլ, մետրոկաին, առաջարկվել է յուբիվաքս հա-

մակցված քսուքը (Յու.Մ. Պողոսյան, Ա.Յու. Պապյան), որը մեղրամոմի, ակնա-

մոմի, չիչխանի և մեխակի յուղերի որոշակի փոխհարաբերությամբ խառնուրդ է: 

Այն օժտված է մանրէասպան, հյուսվածքների վերականգնումն ակտիվացնող, 

ցավազրկող հատկությամբ: Օգտագործվում են թաղանթ առաջացնող 

աերոզոլներ՝ իֆուզոլ, նավզոլ, հականեխիչներով թաղանթներ՝ ասեպլեն, 

ֆոլիդերմ: Երբ առկա է դերմայի մեռուկացում, 3-րդ և 4-րդ աստիճանների 

այրվածքների բուժումն իրականացվում է սկզբում չոր ստրուպի ձևավորմամբ, 

իսկ հետո՝ այն անջատելով, որով 3 Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում կամ էլ 

առողջ գրանուլյացիոն հյուսվածքների աճի համար վերքի մակերեսին օպտիմալ 

պայմաններ են ստեղծվում վերքի էպիթելացման համար, որը հնարավորություն 

կտա կատարելու աուտոդերմոպլաստիկա (3-րդ և 4-րդ աստիճանների 

այրվածքներ): Այդ խնդիրը լավ և արագ կարելի է լուծել, եթե վերքը բուժվի բաց 

եղանակով (բաց չորացող հականեխիչով կամ հակաբիոտիկով վիրակապի 

տակ): З Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում ստրուպ առաջանալուց հետո 

էպիթելացումն արագացնելու նպատակով կարելի է դնել յուղաբալզամային 

վիրակապեր, կատարել վերքի ՈՒՄ ճառագայթում: Խոր այրվածքների դեպքում 

նեկրոզված հյուսվածքները հատվում են, որովհետև ազատ տրանսպլանտատը 

կարող է կպչել միայն առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Բացի դրանից 

հնարավոր է վնասվեն դիմային և այլ նյարդեր: Այդ պատճառով խոր վերքերի 

դեպքում վերքի մակերեսը պլաստիկ եղանակով փակելուն նախապատրաս-

տում են աստիճանաբար պահպանողական բուժման ընթացքում: Բուժման 

ընթացքում ստրուպից անջատվող հատվածները նրբորեն կտրում են մկրատով՝ 

չվնասելով կենսունակ հյուսվածքները: Դեմքի գրանուլացվող վերքերը 

պատրաստ են աուտոդերմոպլաստիկայի համար, եթե նեկրոզված հյուսվածք-

ներն ամբողջությամբ անջատված են և նրանցում չկան թարախային բորբոքման 

նշաններ: Գրանուլյացիաները մանրահատիկավոր են, վարդագույն, եզրերին 

նեղ շրջագծով երիտասարդ էպիթել է: Մաշկային տրանսպլանտատի հաստու-

թյունը պետք է լինի 0,3-0,40 (Դեմքի այրվածքների դեպքում կիրառում են միայն 

ամբողջական մաշկային լաթեր, որոնք վերցված են դերմատոմով մարմնի 

ցանկացած հասանելի հատվածից: Լաթի վրա պերֆորացիաներ չեն անում, 

որովհետև դրանք նվազեցնում են էսթետիկ արդյունավետությունը: 

Կոպերի և շաղկապենու 1-ին և 2-րդ աստիճանների այրվածքների դեպ-

քում ախտահարված հատվածներն անհրաժեշտ է լվանալ նովոկաինի 1%-անոց 

լուծույթով, աչքի մեջ կաթեցնել ալբուցիդի 30%-անոց լուծույթ՝ ամեն աչքի մեջ 2 

կաթիլ 3-4 ժամը մեկ անգամ: Բացի դրանից, կոնյուկտիվի պարկերում 

անհրաժեշտ է օրը 2 անգամ դնել աչքի քսուքներ: 
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Ականջի խեցիների այրվածքի դեպքում, երբ աճառի և ենթաճառի միջև 

հեղուկի կուտակումը չի թարախակալվել, և աճառը պահպանել է իր կենսու-

նակությունը, կարելի է հեղուկի կուտակումը ասպիրացիայի ենթարկել ասեղի 

և ներարկիչի միջոցով ու դրանով իսկ կանխարգելել սուր խոնդրիտի առա-

ջացումը: Եթե կուտակված հեղուկը թարախակալվել է, այդ դեպքում թարա-

խակույտը պետք է բացահատել և վերքը դրենավորել: Դա շատ հաճախ 

հանգեցնում է ականջի խեցու արտահայտված ձևախախտման՝ երբեմն նրա լրիվ 

կորստով: Հնարավոր է արտաքին լսողական անցուղու սերտաճում՝ լսողության 

նվազումով: 

Շրթունքների, ենթածնոտային և թշային շրջանների խոր այրվածքների 

դեպքում, երբ ենթադրվում է հյուսվածքների արատի առաջացում, անհրաժեշտ 

է նախօրոք նախապատրաստել և տեղափոխել պլաստիկ նյութ՝ արատն ավելի 

արագ վերացնելու համար: Սպիական կոնտրակտուրայի առաջացումն 

կանխարգելելու նպատակով մեծ նշանակություն ունեն բուժման ֆունկցիոնալ 

եղանակները, հիվանդին անկողնում ճիշտ դիրքում պառկեցնելը: Առավել ծանր 

հետևանքներ են թողնում 4-րդ աստիճանի այրվածքները, հատկապես դիմային 

ոսկրերի վնասման դեպքում: Դրանց վերացնելու համար անհրաժեշտ է 

կատարել բազմատարր ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ: Անհետք 

լավանում են միայն 1-ին և 2-րդ աստիճանի այրվածքները: Այրվածքների 

դեպքում մահացությունը պայմանավորված է այրվածքի տարածվածությամբ, 

խորությամբ և տուժածի տարիքով: Այրվածքի ելքը կանխագուշակելու համար 

օգտվում են հարյուրի օրենքից: Հիվանդի տարիքին պետք է ավելացնել 

այրվածքի մոտավորմակերեսը տոկոսով: Եթե գումարը 101 և ավելի է, ուրեմն 

կանխագուշակումն անբարենպաստ է, 81-100-ի դեպքում՝ կասկածելի, 61-80-ի 

դեպքում՝ համեմատաբար բարենպաստ, 60-ի դեպքում՝ բարենպաստ: Այդ 

հաշվարկն ընդունելի է միայն հասուն մարդկանց դեպքում: 

 
10.19.ԷԼԵԿՏՐԱԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ 

Մոտ 0,1 ամպեր էլեկտրական հոսանքը վտանգավոր է մարդու համար: 

Օրգանիզմով անցնող հոսանքի ուժը որքան մեծանում է, այնքան մեծանում է 

նրա վտանգավորությունը կյանքի համար: Մարդու մարմնի դիմադրությունը 

հիմնական գործոնն է, որով պայմանավորված է էներգիայի կլանման ին-

տենսիվությունը: Չոր մաշկն օժտված է էլեկտրական բարձր դիմադրությամբ 

(մինչև 2000000օմ), թացը՝ մինչև 1000օմ և ցածր: Խաղաղ պայմաններում 

զորամասերում էլեկտրատրավման հնարավոր է էլեկտրական սարքի հետ 

անզգույշ վերաբերվելու պատճառով: Էլեկտրական հոսանքով վնասումը դի-

տարկվում է, երբ կպչում են մերկ լարին, երբ մոտենում են բարձրավոլտ լարին, 

որի դեպքում կարճ միացումը հեռակա է լինում: Էլեկտրական հոսանքով 

ախտահարման դեպքում հոսանքի ազդեցությունը լինում է սպեցիֆիկ և ոչ 
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սպեցիֆիկ: Նրա կենսաբանական ազդեցությունը բազմազան է: Նկատվում է 

հարթ և զոլավոր մկանների, էնդոկրին և նյարդային համակարգի, ներքին 

օրգանների գրգռում: Հնարավոր են ձայնալարերի սպազմ, արտաքին շնչա-

ռական ֆունկցիայի խանգարում, սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա: Արյան մեջ 

բարձրանում է հորմոնների կոնցենտրացիան (առաջին հերթին կատեխո-

լամինների), անոթների սպազմի հետևանքով բարձրանում է արյան ճնշումը: 

Հոսանքի էլեկտրադինամիկական ազդեցությունը դրսևորվում է տարբեր բևեռ-

ներում իոնների կոնցենտրացիայով: Դրա հետևանքով անոդի մոտ առաջանում 

է կոագուլյացիոն նեկրոզ, իսկ կատոդի մոտ՝ կոլիկվացիոն: Հնարավոր է մաշկի 

իմպրեգնացիա հաղորդիչի մետաղով: Հոսանքի ջերմային ազդեցությունը շատ է 

դրսևորվում ցածր տեսակարար էլեկտրահաղորդման հյուսվածքներում: Ջեր-

մությունն անջատվում է առավելապես մաշկում և ոսկրերում: Ինչքան մեծ է 

լարումը, այնքան շատ է կոնտակտի տեղում ջերմության անջատումը. Առաջա-

նում են այրվածքներ, հնարավոր է ածխացում: Հոսանքի մեխանիկական ազդե-

ցությունը ուղեկցվում է հյուսվածքների շերտավորմամբ և փխրուն դառնալով: 

Բարձր լարման հոսանքի անցումը ուղեկցվում է ակնթարթային մեծ քանա-

կությամբ ջերմության անջատումով և մեխանիկական էներգիայով: Տուժածին 

կարոդ է շպրտել մի կողմ, նույնիսկ կարող է պոկել վերջույթը: Էլեկտրական 

հոսանքի ոչ սպեցիֆիկ ազդեցությունը պայմանավորված է այլ տեսակի 

էներգիաների անջատումով: Վոլտային աղեղի բռնկումից լուսային ճառագայթ-

ման պատճառով հնարավոր են աչքի շաղկապենու այրվածքներ, էլեկտրաօֆ-

թալմիա և այլն: Կարող է վնասվել լսողությունը՝ թմբկաթաղանթը պատռվելու 

հետևանքով: Բացառված չեն հոսանքով տուժածի վայր ընկնելը բարձունքից, 

հագուստի այրվելը, կոմպրեսիոն կոտրվածքները, հոդախախտերը: Էլեկտրա-

այրվածքներն առաջանում են էլեկտրական հոսանքի աղբյուրի և հյուսվածք-

ների կոնտակտի տեղում, որտեղ էլեկտրական հոսանքը վերածվում է 

ջերմայինի և առաջանում է 3000-4000 ջերմություն: 

Տեղային փոփոխությունների հետ մեկտեղ խանգարվում են զանազան 

օրգանների ֆունկցիաները, առաջին հերթին սիրտ-անոթային և շնչառական 

համակարգերը: Նույնիսկ հոսանքի կարճատև ազդեցության դեպքում կարող է 

դիտվել շնչառության կանգ և սրտամկանի ֆիբրիլյացիա: Էլեկտրատրավման 

ուղեկցվում է մկանների ցնցումային կծկումներով՝ առանց գիտակցության 

կորստի կամ գիտակցության կորստով (1-ին և 2-րդ աստիճանների ծանրու-

թյուն), գիտակցության կորստով և սրտի աշխատանքի խանգարումով (3-րդ 

աստիճան), կարող է հանգեցնել կլինիկական մահվան (4-րդ աստիճան): Մթնո-

լորտային էլեկտրականությունը (կայծակ) օժտված է մեծ ուժով ու լարումով և 

առաջացնում է ավելի ծանր վնասումներ, քան սովորական էլեկտրակա-

նությունը: 

Դեմքի էլեկտրաայրվածքները կազմում են մնացած այրվածքների 1,3%-ը: 
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Դրանք տարբերվում են սովորական ջերմային այրվածքներից և պայմանա-

վորված էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի՝ մաշկի հետ կոնտակտի մակերեսով, 

կարոդ են լինել կետային կամ զգալի չափերի: Այրվածքի տեղը փայլուն, անցավ 

մաշկի հատված է սպիտակագորշավուն կամ գորշ: Դրանք լավ ընդգծվում են՝ 

բարձրանալով լարված մաշկի մակերեսից: Հետագայում այդ հատվածները 

վերածվում են պինդ ստրուպի: Էլեկտրաայրվածքները հաճախ լինում են խոր 

ախտահարումով, վնասվում են ոչ միայն մաշկը և ենթամաշկային բջջանքը, այլև 

մկանները, նույնիսկ ոսկրերը: Առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ 

մաշկի վնասվածքը կարող է լինել տեղային, ստորադիր հյուսվածքներինը՝ 

ավելի տարածված: Դա պայմանավորված է հյուսվածքների տարբեր էլեկտրա-

հաղորդմամբ և արյան շրջանառության խանգարումների զարգացմամբ: Նեկ-

րոզված հյուսվածքներն անջատվում են ավելի դանդաղ, վնասված հյուս-

վածքները պակաս ցավոտ են: Վերքային պրոցեսն ընթանում է ճիշտ այրվածք-

ների պրոցեսի պես, սակայն ստորադիր հյուսվածքների զգալի վնասման 

հետևանքով օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիան ավելի արտահայտված է: 

Թարախային ինֆեկցիա ավելանալու դեպքում կարող են առաջանալ թարախա-

կույտեր և ֆլեգմոնաներ: Էլեկտրատրավմայից 3-4 շաբաթ անց մեծ անոթներից 

հնարավոր է առաջանա էրոզիվ արյունահոսություն: Էլեկտրատրավմայից 

հետո դեմքի այրված մակերեսը քիչ ցավոտ է կամ անցավ է: Այրվածքի շուրջ չկա 

հյուսվածքների այտուց և մաշկի հիպերեմիա: Վերքը կայուն է թարախային 

միկրոբների հանդեպ: Տրոֆիկ խանգարումներն արտահայտված են, որի 

հետևանքով վերքերը դանդաղ են ենթարկվում ռեգեներացիայի: 

Առաջին օգնության ցուցաբերումն այն է, որ առաջին հերթին պետք է 

դադարեցնել էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը ցանկացած հասանելի 

եղանակով: Շնչառության բացակայության և սրտի կանգի դեպքում պետք է 

իրականացնել սիրտ-թոքային ռեանիմացիա (սրտի փակ մերսում, արհեստա-

կան շնչառություն բերան-բերան կամ քիթ-բերան եղանակով): Տարհանումը 

պետք է իրականացնել՝ տուժածին հորիզոնական դիրք տալով, անկախ 

էլեկտրատրավմայի աստիճանից: Տեղային և ընդհանուր բուժումը էլեկտրաայր-

վածքների դեպքում չի տարբերվում այրվածքների բուժումից: 

Քիմիական այրվածքները՝ որպես դժբախտ պատահարների հետևանք, 

կենցաղում կամ արտադրության մեջ, առաջանում են մաշկի վրա թթուների 

(ազոտական, ծծմբական, աղաթթու և այլն), հիմքերի (կծու նատրիում, կծու 

կալիում և այլն), ծանր մետաղների (արծաթի նիտրատ, ցինկի քլորիդ և այլն) 

թափվելուց: Այրվածքի խորությունը պայմանավորված է քիմիական նյութի 

խտությամբ, նրա ջերմաստիճանով, մաշկի հետ նրա կոնտակտի տևողությամբ: 

Քիմիական այրվածքները տարբերվում են ջերմայինից: Նրանց առանձնահատ-

կությունը պայմանավորված է քիմիական նյութի տեսակով: Թթուները մակար-

դող են, իսկ հիմքերը՝ ջրիկացնող: Թթուները և հիմքերը առողջ հյուսվածքներում 
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խախտում են միկրոշրջանառությունը և տրոֆիկան: Այդ պատճառով քիմիական 

այրվածքներից հետո վերքերը ավելի դանդաղ են լավանում, քան ջերմային 

այրվածքների դեպքում: Թթուներով, ծանր մետաղների աղերով այրվածքներն 

ընթանում են կոագուլյացիոն նեկրոզով (չոր): Դրանք առաջացնում են 

սպիտակուցների քայքայում և հյուսվածքների խիստ ջրազրկում, առաջանում է 

կոագուլացված հյուսվածքների օջախ: Խիտ ծծմբական թթուն ունակ է առաջաց-

նելու հյուսվածքների խոր այրվածքներ մինչև 4-րդ աստիճան: Հյուսվածքների 

վրա նրա ազդեցության դեպքում անջատվում է ջերմություն, այսինքն՝ այն 

ունենում է ջերմա-քիմիական ազդեցություն: Մաշկի վրա նրա ազդեցության 

դեպքում առաջանում է ցավ, մաշկը այրվածքի շուրջ այտուցված է, հիպերեմիկ: 

Առաջանում է գորշ կամ սպիտակ ստրուպ: Խիտ ծծմբաթթուն անջատում է 

ծծմբային անհիդրիտ («գոլորշիանում է»), այդ պատճառով հնարավոր է ինհալա-

ցիոն ախտահարում: Ազոտական թթուն ավելի ուժեղ է վնասում մաշկը, քան 

ծծմբականը: Առաջացնում է ինհալացիոն ախտահարում, քանի որ գոլորշիա-

նում է օդում: Ձևավորվում է կանաչադեղնավուն, շոշափելիս անցավ ստրուպ: 

Ազոտական թթուն դասվում է այն նյութերի շարքին, որոնք ունակ են գոլորշի-

ներով ախտահարելու շնչառական օրգանները, որի պատճառով հաճախ առա-

ջացնում են համակցված ախտահարումներ: Աղաթթուն առաջացնում է դեղին 

նեկրոզ, ցածր խտության դեպքում՝ բշտեր: Այս դեպքում նույնպես հնարավոր են 

համակցված ախտահարումներ: Ֆտորջրածնային թթվին բնորոշ է գաղտնի 

ժամանակաշրջանը (4-6 ժամ), որից հետո առաջ է գալիս արտահայտված ցավ: 

Առաջ են գալիս բշտեր, որոնց տակ նկատվում են ստրուպանման գոյացու-

թյուններ: Թթվի ազդեցությունը հյուսվածքների վրա շարունակվում է նույնիսկ 

այն հեռացնելուց հետո, զարգանում են ծանր ախտահարումներ: Քացա-

խաթթուն դասվում է թույլ թթուների դասին, մաշկի վրա այն առաջացնում է 

մակերեսային ստրուպներ: Մաշկի խոր այրվածքները ծայրահեղ հազվադեպ են: 

Հիմքերով այրվածքների դեպքում զարգանում է կոլիկվացիոն (թաց) նեկրոզ: 

Ստրուպը փխրուն է, խամրած սպիտակ: Հիմքերը ճեղքում են սպիտակուցները՝ 

առաջացնելով հիմնային պրոտեիններ և օճառացնում են ճարպերը: Մաշկի վրա 

ընկնելիս դրանք սկզբում քայքայում են էպիդերմիսը, որի հետևանքով 

առաջանում են վառ վարդագույն էրոզիաներ: Այնուհետև հիմքերը թափանցում 

են խոր ընկած հյուսվածքներ՝ ախտահարելով դրանք: Հյուսվածքները ենթարկ-

վում են նեկրոզի, մի քանի օրվա ընթացքում պարունակում են հիմք՝ առա-

ջացնելով լավ ներծծվող, թունավոր ալբումինատներ: Թթուների համեմատ 

հիմքերը ազդում են դանդաղ, տևական և ավելի խոր են թափանցում հյուսվածք-

ներ: Դրանով պայմանավորված՝ հիմքերով այրվածքների խորությունը կարող է 

հաստատվել համեմատաբար ավելի ուշ ժամկետներում, քան ջերմային կամ 

թթուներով այրվածքների դեպքում: Վնասված հյուսվածքներում չկա դեմար-

կացիոն թումբ: Գրանուլյացիոն հյուսվածքների ձևավորումն ընթանում է ավելի 
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դանդաղ, քան թթուներով այրվածքներից հետո, քանի որ ռեպարատիվ պրոցես-

ները ճնշված են: Ուժեղ հիմքերը կարող են լուծել մկանները, մազերը, եղունգ-

ները: Կծու նատրիումը և կծու կալիումը առաջացնում են հիմքերին բնորոշ 

միանման ախտահարումներ: Անուշադրի սպիրտը (կծու ամոնիակ) առաջաց-

նում է արտահայտված այտուց, տևական ազդեցության դեպքում կարող է 

առաջացնել էպիդերմիսի շերտազատում: 

Օգնություն ցուցաբերելիս հնարավորինս արագ պետք է քիմիական 
նյութը հեռացնել մաշկից, պակասեցնել նրա խտությունը, սառեցնել ախտահար-
ված հատվածը: Առավել հասարակ և հասանելի եղանակ է ախտահարված 
շրջանի լվացումը հոսող ջրի տակ 20-30 րոպեների ընթացքում: Բացառություն է 
խիտ ծծմբաթթուն. նրա շփումը ջրի հետ ուղեկցվում է ջերմության անջատումով, 
որը կարող է լրացուցիչ ջերմային այրվածքների պատճառ դառնալ: Օգնություն 
ցույց տալիս ոչ միշտ է հնարավոր լվանալ ախտահարված շրջանը չեզոքացնող 
լուծույթներով (նատրիումի հիդրոկարբոնատի թույլ լուծույթ, 0,01%-անոց 
աղաթթվի լուծույթ, 1-2%-անոց քացախաթթվի լուծույթ), որովհետև նրանց 
պատրաստումը կուղեկցվի անտեղի ժամանակի կորստով: Նման դեպքերում 
ժամանակային գործոնը կարևոր դեր է կատարում: Ինչքան շուտ է հեռացվում 
քիմիական նյութը, այնքան քիչ են հյուսվածքները ենթարկվում դեստրուկցիայի: 
Բացի դրանից, առաջին օգնություն ցույց տվողը չգիտի, թե ինչ քիմիական 
նյութից է առաջացել այրվածքը: Դա նույնպես դժվարություն է ստեղծում 
չեզոքացնող միջոց կիրառելու համար: Ստացիոնարում, եթե քիմիական նյութի 
տեսակը հայտնի է, անհրաժեշտ է այն չեզոքացնել: Թթուները չեզոքացնելու 
համար կիրառվում են 2-5%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթով 
թրջոցներ: Հիմքերը չեզոքացնելու համար օգտագործվում են թթուների թույլ 
լուծույթներ (1-2%-անոց քացախաթթու, կիտրոնաթթու և այլն): Եթե քիմիական 
նյութերի ռեզորբտիվ ազդեցության հետևանքով առկա են ինտոքսիկացիայի 
երևույթներ, ապա անցկացվում են կացնում դեզինտոքսիկացիոն թերապիա, 
նշանակվում են համապատասխան անտիդոտներ: Քիմիական այրվածքների 
դեպքում տեղային բուժումը չի տարբերվում այրվածքների բուժման հայտնի 
եղանակներից: 

10.19.ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ցրտահարությունն առաջանում է ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության 

հետևանքով: Դեմքի վրա հաճախ ցրտահարվում են քիթը, ականջի խեցիները, 
այտային շրջանի հյուսվածքները, թշերը: Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ 
նույնիսկ մաշկի աննշան վնասման դեպքում տուժում են աճառները: Կարող է 
զարգանալ պերիխոնդրիտ, որը կրում է տևական բնույթ, հանգեցնում է ականջի 
խեցիների և քթի դեֆորմացիայի: Ցրտահարությունների դեպքում ոսկրերն 
ախտահարվում են ծայրահեղ հազվադեպ: Լինում են նաև լեզվի և շրթունքների 
ցրտահարություններ (հաճախ երեխաների շրջանում) սառնամանիքի ժամա-
նակ մետաղական իրերի հետ շփվելու հետևանքով: Բնական և արհեստական 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 351 

ջերմամեկուսացման, ջերմակարգավորման խանգարման դեպքում հնարավոր է 
հյուսվածքների ցրտահարություն բարձր խոնավության և չափավոր ցածր ջեր-
մաստիճանի դեպքում: Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ ախտահարումը 
տարածվում է խոր հյուսվածքներ, այլ ոչ մակերեսային: Դեմքի հյուսվածքների 
ցրտահարությունը հազվադեպ ցուցում է հոսպիտալացման համար: Պոլիկլինի-
կայի պրակտիկայում դրանք հանդիպում են համարյա 50% ցրտահարություն-
ներով հիվանդների դեպքում: Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում շատ հազվադեպ 
են դեմքի ծանր ցրտահարությունները: 

Ցրտահարությունների դեպքում հյուսվածքներում առկա է ախտա-
բանական փոփոխությունների 2 փուլ՝ 
• մինչռեակտիվ կամ հյուսվածքային հիպոթերմիայի փուլ,
• ռեակտիվ, որը սկսվում է հյուսվածքները տաքացնելուց հետո: Ռեակտիվ

փուլով սահմանվում է կլինիկական դրսևորումների բնույթը, առաջացող
խանգարումները պայմանավորված են սկզբում՝ սպազմով, այնուհետև՝
արյունատար անոթների թրոմբոզով: Նախառեակտիվ փուլում հիվանդները
նշում են ծակծկոց, այրոց, ցավային զգացումներ դեմքի որոշակի հատվածում,
որը ենթարկվել է ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությանը, այնուհետև այդ
շրջանում նկատվում է անզգայացում: Տուժածները շատ հաճախ չեն նկատում
ցրտահարության սկսվելը:

Օբյեկտիվորեն այդ շրջանում կարելի է նկատել մաշկի կտրուկ գունա-
տություն, ջերմության տեղային իջեցում, ցավային զգացողության կորուստ: 
Ցրտահարված հյուսվածքները տաքացնելուց հետո ի հայտ են գալիս ցավոտութ-
յուն և այլ օբյեկտիվ նշաններ, որոնց արտահայտվածությունը պայմանավորված 
է վնասվածքի ծանրության աստիճանով: Պայմանավորված ախտահարման 
խորությամբ, ցրտահարությունը լինում է 4 աստիճանի: 
• Առաջին աստիճան. հյուսվածքների ցրտահարությունը չի հասունանում,

բոլոր փոփոխությունները դարձելի են: Հիվանդները գանգատվում են քորի
զգացումից, արտահայտված ինտենսիվության ծակող ցավերից, այրոցից,
թմրածության զգացումից, պարէսթեզիայից: Մաշկը հիպերեմիկ է՝ կապտա-
վուն երանգով (մարմարե): Արտահայտված է հյուսվածքների այտուցը:
Ցավային զգացումը նվազ է: Նշված փոփոխությունները վերանում են 3-7 օր
անց, որից հետո որոշ ժամանակ նկատվում է էպիթելի թեփոտում:

• Երկրորդ աստիճան. նշվում է էպիդերմիսի մահացում: Գանգատները նույնն
են, ինչ առաջին աստիճանի ցրտահարության դեպքում: Սակայն ցավերն
ուժգնանում են գիշերները և պահպանվում են 2-3 օրերի ընթացքում:
Մահացած էպիդերմիսը շերտազատվում է, և առաջանում են միայնակ կամ
բազմաթիվ բշտեր: Դրանք լցված են դեղին կամ հեմոռագիկ հեղուկով: Բուշտը
հեռացնելու դեպքում մերկանում է վառ վարդագույն խիստ ցավոտ դերման:
Երկրորդ աստիճանի ցրտահարության դեպքում վերքը էպիթելացման
ճանապարհով մաշկի էպիթելային հավելուկներից լավանում է 10-15 օր անց:

• Երրորդ աստիճան. նշվում է մաշկի բոլոր շերտերի և ստորադիր
հյուսվածքների մահացում: Հիվանդները նշում են ուժեղ և տևական ցավեր,
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պարէսթեզիա: Ձևավորվում են հեմոռագիկ հեղուկով լցված բշտեր: Բշտի 
տակ դերման մուգ գույնի է, արյունազեղման պատճառով կարող է ունենալ 
գորշավուն երանգ: Բշտերի տեղում զարգանում է նեկրոզված սև ստրուպ, որի 
սահմանները հստակ ընդգծվում են 6-7 օրում: Ստրուպն անջատվում է 3-4 
շաբաթ անց, ձևավորվում է գրանուլացված վերքի մակերես: Այն լավանում է 
սպիների առաջացմամբ՝ մասնակի եզրային էպիթելացմամբ: 

• Չորրորդ աստիճան. փափուկ հյուսվածքները մահանում են՝ ոսկրերի
մերկացմամբ, երբեմն նրանց վնասումով: Գանգատները նույնն են, ինչ 3-րդ
աստիճանի դեպքում: Բնորոշ է արտահայտված այտուցը, որը տարածվում է
մահացած հյուսվածքներից դուրս: Ձևավորվում է ստրուպ, որը դանդաղ
անջատվում է: Առկա են ինտոքսիկացիայի նշաններ, հիվանդի ընդհանուր
վիճակը ծանր է:

Երրորդ և չորրորդ աստիճանների ցրտահարությունները հնարավոր է 
տարբերակել ոչ շուտ, քան 5-7 օր անց, երբ ընդգծվում են նեկրոզի սահմանները: 
Չորրորդ աստիճանի ցրտահարության ելքը ամբողջ օրգանի կամ նրա մի մասի 
կորուստն է. դեմքի վրա՝ հաճախ քթի, ականջի, թշերի, այտային շրջանի 
փափուկ հյուսվածքների: 

Ցրտահարությունների դեպքում ճիշտ և ժամանակին ցույց տրված 
օգնությունը կարող է պակասեցնել փոփոխությունների տարածվածությունը 
(այդ թվում նաև անդառնալի): Դա պայմանավորված է հյուսվածքներում արյան 
շրջանառության վերականգնումով և հիպոթերմիայի ժամանակի պակասումից: 
Արդյունավետ կարող է լինել տաք ձեռքերով կամ փափուկ բրդյա գործվածքով 
թեթև մերսումը այնքան ժամանակ, մինչև ախտահարված շրջանի գունատ 
մաշկը դառնա վարդագույն և տաքանա: Հետո մաշկը շփում են սպիրտի կամ յո-
դի թույլ լուծույթով: Եթե տուժածը տաք սենյակում չէ, անհրաժեշտ է դնել տաք 
վիրակապ: Չի կարելի ցրտահարված շրջանը շփել ձյունով, քանի որ հյուսվածք-
ները հետո սառչում են դրանք չտաքացնելը կխորացնի ցրտահարման աստի-
ճանը: Բացի դրանից, ձյան բյուրեղները քերում են մաշկը և պայմաններ են 
ստեղծում ախտահարված հյուսվածքների ինֆեկցման համար: 

Առաջին աստիճանի ցրտահարությամբ հիվանդները առաջին օգնութ-
յունը ստանալուց հետո կարիք չունեն մասնագիտացված բուժման: Երկրորդ 
աստիճանի ցրտահարության դեպքում պետք է ձգտել պահպանել բշտերի 
ամբողջականությունը, որոնց տակ ընթանում է վերքի էպիթելացում: Բշտերը 
հեռացվում են, եթե նրանց պարունակությունը թարախակալված է: Դեմքի 
մաշկի հյուսվածքներին քսում են քսուքներ, էմուլսիաներ՝ հականեխիչների և 
հակաբիոտիկների պարունակությամբ: 

Երրորդ աստիճանի ցրտահարության դեպքում վերքի մակերեսին քսում 
են 5%-անոց յոդի թուրմ և սպասում ստրուպի անջատվելուն: Վերքի թարախա-
կալումը կանխարգելելու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ վնասված 
մակերեսը մշակում են հակաբիոտիկներով: Ստրուպը անջատվելուց և գրանու-
լյացիոն հյուսվածք ձևավորվելուց հետո վերքը պետք է պահել թաց չորացող 
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վիրակապի տակ, այսինքն' վերքը բուժել փակ եղանակով մինչև լավանալը: 
Վիրակապը թրջելու նպատակով կիրառում են հականեխիչ լուծույթներ: Մինչև 
այդ պահը դեմքի ցրտահարությունները կարելի է բուժել բաց եղանակով: 

Չորրորդ աստիճանի ցրտահարություններն ուղեկցվում են հյուսվածք-
ների և օրգանների կորստով, որոնց դեպքում անհրաժեշտ են վերականգնո-
ղական վիրահատություններ: 

Ցրտահարություններով բոլոր հիվանդներին պետք է ներարկել հակա-
փայտացման շիճուկ: Ցրտահարված հյուսվածքները մեծ զգայունություն են ձեռք 
բերում ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության հանդեպ: Հնարավոր է նրանց 
կրկնակի ցրտահարում ցածր ջերմաստիճանի կարճատև ազդեցության 
դեպքում: 

10.21.Դիմածնոտային շրջանի համակցված վնասվածքներ 
Համակցված են այն վնասվածքները, որոնք առաջանում են տարբեր 

զենքերի տեսակներից (օրինակ' հրազենային պայթյուն և վնասում թունավոր 
նյութերով (ԹՆ)) կամ էլ միատեսակ զենքի տարբեր (երկու և ավելի) վնասող 
գործոններից (օրինակ՝ այրվածք, տրավմա և իոնիզացնող ճառագայթների 
ազդեցություն ատոմային պայթյունի ժամանակ): Վնասող գործոնների համակ-
ցումը կարող է լինել միաժամանակյա կամ էլ հաջորդական, որոնք տարբերվում 
են տարբերակների բազմազանությամբ (մեխանիկական տարբեր վնասվածք-
ների համակցում ջերմային կամ ներթափանցող ռադիացիայով կամ ԹՆ 
վնասումով և այլն): Համակցված վնասման կարևոր առանձնահատկությունը 
փոխադարձ ծանրացնող համախտանիշի զարգացումն է, որի դեպքում ամեն մի 
գործոնով պայմանավորված՝ ախտաբանական պրոցեսն ընթանում է ավելի 
ծանր, քան միագործոն ազդեցության դեպքում: Համակցված գործոնների 
ծանրության աստիճանը որոշվում է օրգանիզմի վրա նրանց գումարային 
ազդեցությամբ: Դրանց հնարավոր համակցման քանակը ժամանակակից 
զենքերի կիրառման դեպքում բավականին մեծ է: 

Գործնականում առավել հաճախ տարբերում են՝ 
- Համակցված ռադիացիոն ախտահարում, 
- Համակցված քիմիական ախտահարում, 
- Համակցված ջերմամեխանիկական ախտահարում: 
 
Համակցված ռադիացիոն ախտահարում 

Համակցված ռադիացիոն ախտահարումներից (ՀՌԱ) են այն ախտահա-

րումները, որոնք առաջանում են օրգանիզմի վրա միաժամանակ կամ հաջոր-

դաբար իոնիզացնող ճառագայթման և ոչ ճառագայթային էթիոլոգիայի վնասող 

գործոնների ազդեցության պատճառով: ՀՌԱ-ի առավել բնորոշ օրինակ են սուր 

ճառագայթային ախտահարումները՝ համակցված ջերմային ախտահարման 

կամ մեխանիկական տրավմայի հետ: Ռադիացիոն գործոնի վնասող ազդեցու-

թյունը պայմանավորված է ճառագայթման տեսակով, նրա հզորությամբ, 

օրգանիզմի վրա ազդեցության տևողությամբ, մարմնի տարբեր հատվածների 
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վրա նրա ազդեցության հավասարաչափությամբ և մի շարք այլ գործոններով: 

ՀՌԱ-ի դեպքում ռադիացիոն ճառագայթման մեծության քանակական բնորոշ-

ման համար կիրառվում է կլանվող դոզայի միավորը (ԱԻ համակարգով)' գրեյը 

(գր): Ատոմային զենքի օգտագործման դեպքում ՀՌԱ-ն կարող է կազմել 

սանիտարական կորուստների 50-70%-ը: Տվյալ ախտաբանությամբ առավել մեծ 

քանակի տուժածներ կլինեն 10-100 կիլոտոն ատոմային ռումբի օգտագործման 

դեպքում (միջին հզորության): Փոխադարձ ծանրացման համախտանիշը (ՓԾՀ) 

դրսևորվում է այն դեպքում, երբ ՀՌԱ-ն ավելի է միջին աստիճանի ծանրու-

թյունից: 

Ըստ առաջատար բաղադրիչների արտահայտվածության աստիճանի՝ 

տարբերում են ՀՌԱ-ի 4 փուլ: Սուր (սկզբնական) փուլ կամ ճառագայթային և ոչ 

ճառագայթային վնասվածքների առաջնային ռեակցիաների փուլ: Նրա 

տևողությունը մի քանի ժամից մինչև 23 օր է: Բնորոշվում է վնասվածքային և 

այրվածքային հիվանդության առավել վառ ախտանիշներով (շոկ, արյան 

կորուստ, սուր շնչառական անբավարարություն և այլն): Առաջնային ճառա-

գայթային ռեակցիայի նշանները (սրտխառնոց, փսխում, ադինամիա և այլն) 

քողարկվում են մեխանիկական և այրվածքային վնասվածքներով: Ռադիացիոն 

բաղադրիչով ախտահարումն ախտորոշելու համար այդ փուլում կարևոր 

նշանակություն ունեն դոզիմետրիկ տվյալները: Այդ փուլում հեմատոլոգիական 

ցուցանիշներն առավել բնորոշ են վնասվածքային կամ այրվածքային ախտա-

հարմանը (նեյտրոֆիլիա, լեյկոցիտոզ, անեմիա, հիպովոլեմիա): Այդ դեպքում 

ՀՌԱ-ի կարևոր ախտաբանական նշաններից է բացարձակ լիմֆոպենիան 

լեյկոցիտոզի զզուգակցմամբ: Վնասվածքների և այրվածքների դեպքում դիտ-

վում է միայն հարաբերական լիմֆոպենիա: 

Այդ փուլում բուժման միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն վնաս-

վածքների և վիրավորումների անհետաձգելի բուժօգնության, (ասֆիքսիայի 

վերացում, արյունահոսության դադարեցում, սիրտ-անոթային, շնչառական հա-

մակարգերի, ինչպես նաև օրգան-համակարգերի ֆունկցիայի կարգավորում): 

Վիրահատական միջամտությունները կատարում են կյանքի ցուցումներով: 

1. Ոչ ճառագայթային բաղադրիչների գերակշռման փուլ: Այս փուլի տևողութ-

յունը պայմանավորված է ախտահարման ծանրության աստիճանով 

(առաջին հերթին ռադիացիոն բաղադրիչի) և տևում է 2 օրից մինչև 3-4 շաբաթ: 

Կլինիկական պատկերը որոշվում է ոչ ճառագայթային ախտահարման 

ծանրության և տևողության աստիճանով: ՓՇՀ-ի զարգացման հետևանքով 

հաճախ զարգանում և ծանր են ընթանում ինֆեկցիոն բարդությունները, 

անեմիան և սուր երիկամային անբավարարությունը: Այդ փուլի վերջում 

հեմատոլոգիական փոփոխությունները բնորոշ են ճառագայթային ախտա-

հարմանը լեյկոցիտոզը փոխարինվում է լեյկոպենիայով, դիտվում է 

լիմֆոպենիա, ռետիկուլոցիտոպենիա: 
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Այդ փուլում մասնագիտացված բուժօգնությունը ցուցաբերվում է լրիվ 

ծավալով, կատարվում է վերքի վաղ առաջնային վիրաբուժական մշակում 

(ԱՎՄ) հակաբիոտիկներով: Ժամանակին և ռացիոնալ բուժման դեպքում այդ 

փուլում ոչ ծանր արտահայտված ռադիացիոն ախտահարման զուգակցմամբ 

հնարավոր է վերքերը լրիվ լավանան: 

2. Ճառագայթային բաղադրիչների գերակշռման փուլ: Այս փուլի տևողությունը 

2-ից 6-8 շաբաթ է: Ընդհանուր վիճակը վատանում է, ՓՕՀ-ն դրսևորվում է 

առավելագույն: Զարգանում են նեկրոտիկ անգինա, գինգիվիտ, էնտերո-

կոլիտ, պնևմոնիա: Առաջանում են արյունազեղումներ և արյունահոսութ-

յուններ, ակտիվանում է վերքի ինֆեկցիան: Վնասվածքների և այրվածքների 

շրջանում ընդարձակվում են նեկրոտիկ փոփոխությունների գոտիները, ռե-

գեներացիան ճնշվում է, զարգանում են էնդոտոքսիկոզ և պոլիօրգան անբա-

վարարություն: Տվյալ փուլը տուժածների համար կրիտիկական է, որովհետև 

զարգանում են բազմաթիվ ծանր, կյանքի համար վտանգավոր բարդութ-

յուններ: 

Այդ փուլում կազմակերպվում են ճառագայթային հիվանդության համա-

լիր բուժում, ինֆեկցիոն բարդությունների, սիրտ-անոթային անբավարարութ-

յան կանխարգելում և բուժում: 

3. Վերականգնման և ռեաբիլիտացիայի փուլ: Կլինիկական պատկերը բնորոշ-

վում է տրավմատիկ և ճառագայթային ախտահարման մնացորդային 

երևույթներով՝ ասթենիկ համախտանիշ, օստեոմիելիտներ, տրոֆիկ խոցեր, 

կոնտրակտուրաներ, սպիական դեֆորմացիաներ: Օրգանիզմի արյունաս-

տեղծ համակարգը, ինչպես նաև իմունաբանական վիճակը վերականգնվում 

են շատ դանդաղ, որը սահմանափակում է վիրաբուժական միջամտութ-

յունների ակտիվությունը հիվանդների համալիր ռեաբիլիտացիայում: 
 

Համակցված քիմիական ախտահարում 
Համակցված քիմիական ախտահարումը (ՀՔԱ) առաջանում է տոքսիկ 

քիմիական նյութի կամ ուժեղ ազդող նյութի և այլ վնասող գործոնների 
(հրազենային վնասվածք, տրավմա, այրվածք) միաժամանակ կամ հաջորդաբար 
ազդեցության դեպքում: Ինչպես ՀՌԱ-ի, այնպես էլ ՀՔԱ-ի դեպքում նույնպես 
հնարավոր է զարգանա ՓՕՀ: Թունավոր նյութեր (ԹՆ) հնարավոր է կիրառվեն 
ավիացիոն ռումբերի, հրետանային արկերի, աերոզոլների, գերտոքսիկ 
քիմիական ֆուգասների և այլնի օգտագործման դեպքում: Ժամանակակից ԹՆ-
երն ունակ են ներթափանցելու օրգանիզմ շնչառական ուղիներով, վնասված և 
չվնասված մաշկային ծածկույթներով, աղեստամոքսային ուղիով: Ախտահար-
ման ախտանիշների ի հայտ գալը կարող է լինել անմիջապես քիմիական 
նյութերի հետ շփվելուց (ԹՆ-ի արագ ազդեցության) կամ էլ թաքնված շրջանից 
հետո, որը կարող է տևել մի քանի ժամ (ԹՆ-երի դանդաղ ազդեցության): ԹՆ-երը 
կարող են լինել անկայուն. օգտագործումից հետո արագ ինակտիվանում են, 
ինչպես նաև կայուն, այսինքն՝ ազդեցությունը կարող է շարունակվել օրեր, 
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շաբաթներ: 
ԹՆ-երով թունավորվելու փաստը ժամանակին ի հայտ բերելը կարևոր է 

ինչպես տուժածի համար բժշկական տարահանման միջոցառումների ճիշտ 
կազմակերպման տեսանկյունից, այնպես էլ բուժանձնակազմի և մնացած 
հիվանդների համար ԹՆ-երով երկրորդային թունավորումը կանխարգելելու 
առումով: 

ԹՆ-երի հայտնաբերման հիմնական եղանակը տուժածի մաշկի և հա-
գուստի վրա քիմիական հետազոտության սարքեր կիրառելն է: ԿՔԱ-ով 
վիրավորներին հետազոտելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հետևյալ 
նշանների և ախտանիշների վրա, որոնք կարող են առաջացած լինել ԹՆ-երի ազ-
դեցությամբ. 
• Ցավ. սուր այրող ցավ կարող է լինել վերքի մեջ ֆոսֆորի, լյուիզիտի, գրգռիչ

ազդեցությամբ ԹՆ-երի (ՇՏ, ՇէՅ) դեպքում:
• Հոտ. որոշ ԹՆ-երին բնորոշ է յուրահատուկ հոտ: Մասնավորապես իպրիտը

ունի մանանեխի, լյուիզիտը' խորդենու, դիֆոսգենը' փտածխոտի, ցիա-
նաթթուն' դառը նուշի հոտ և այլն:

• Հյուսվածքների գույնը. իպրիտը թողնում է գորշամուգ բծեր, լյուիզիտը'
մոխրագույն, ցիանաթթուն' վառ, ֆոսֆորը առաջացնում է խոր այրվածքներ:

• Արյունահոսություն. բարձր արյունահոսություն է տալիս լյուիզիտի՝ վերքի մեջ
ընկնելը:

• Հյուսվածքների այտուց. այտուցների արագ ի հայտ գալը բնորոշ է
մաշկառեզորբտիվ ԹՆ-երով վարակվելուն:

• Մաշկային փոփոխությունները վերքի շուրջ. լյուիզիտիը մաշկի վրա ընկնելիս
զարգանում է բուլոզ դերմատիտ, իպրիտի դեպքում՝ դեղին հեղուկ
պարունակող բշտեր:

• Հյուսվածքների նեկրոզ. հյուսվածքների արագ նեկրոզը բնորոշ է իպրիտով
ախտահարմանը: Վերքի մակերեսն ունի «եփած մսի» գույն:

• Ռեզորբտիվ ազդեցության նշաններ. արտաքին շնչառական ֆունկցիայի,
սիրտ-անոթային համակարգի կտրուկ խանգարումները, կենտրոնական և 
պերիֆերիկ նյարդային համակարգերի ֆունկցիոնալ խանգարումները, որոնք 
չեն համապատասխանում վիրավորման ծանրությանը, կարող են վկայել խեղ-
դող կամ նեյրոտոքսիկ ազդեցության վնասող նյութերի մասին: 

Պետք է նշել, որ թվարկված ախտանիշները խիստ բնորոշ չեն, իսկ շատ 
ԹՆ-եր չունեն բնորոշ օրգանոլեպտիկ նշաններ (նեյրոտոքսիկ ազդեցության 
ԹՆ): Ախտորոշումը ճշտելու համար պետք է կատարել ԹՆ-ի քիմիական 
ինդիկացիա վերքում, վնասված հյուսվածքների հյուսվածքաբանական հե-
տազոտություն, ռենտգենաբանական հետազոտություն: 

Համակցված ջերմային ախտահարումներ 
Համակցված ջերմային ախտահարումները այրվածքի համակցումն են 

(երբ օրգանիզմի վրա ազդում են ատոմային պայթյունի լուսային ճառագայ-
թումը, հրդեհի բոցը, այրվող խառնուրդները) մեխանիկական վնասվածքի հետ 
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(հարվածային ալիքի կամ տարբեր վնասող արկերի, օրինակ՝ գնդակ, բեկոր, 
ականապայթյունային վիրավորում): Մեխանիկական վնասվածքի ծանրութ-
յամբ, նրա տեղակայությամբ, ինչպես նաև այրվածքի չափերով և խորությամբ 
որոշվում են ջերմամեխանիկական վնասվածքի ախտածագման և կլինիկական 
ընթացքի առանձնահատկությունները: Այրվածքների հետ համակցված բազմա-
կի մեխանիկական վնասվածքների դեպքում կլինիկական նշանները պայմանա-
վորված են այրվածքի մակերեսով և խորությամբ, հյուսվածքների և օրգանների 
մեխանիկական վնասվածքի աստիճանով: Զարգանում է բարդ այրվածքավնաս-
վածքային շոկ: Վնասված հյուսվածքներից և օրգաններից արյունահոսությունը, 
պլազմայի և ավիշի կորուստը պայմանավորում են վնասված և այրված հյուս-
վածքներում հիպովոլեմիա, հեմոդինամիկայի և թթվածնի տրանսպորտի խան-
գարումներ: Տուժածի վիճակը զգալիորեն ծանրացնում են վնասված օրգանների 
ֆունկցիայի խանգարումը, ինչպես նաև մաշկի այրված հատվածները:  

Հյուսվածքների և օրգանների արյան մատակարարման պակասումը 
հիպոտենզիայի պատճառով նպաստում է հիպօքսիայի աճին, ացիդոզի զար-
գացմանը, արյան մեջ թունավոր նյութերի ի հայտ գալուն: Ինտոքսիկացիան 
ուժգնանում է վնասված, այրված, իշեմիզացված հյուսվածքներից քայքայված 
նյութերի ներծծման հետևանքով: Արղյունքում խանգարվում են լյարդի և 
երիկամների ֆունկցիաները: ՓՕՀ-ն այղ դեպքում արտահայտված է ռեակցիայի 
ծանրացումով, հատկապես վաղ փուլում: Շոկը զարգանում է արագ և 
արտահայտված է լինում ավելի շատ, քան նման մեկուսացված վնասվածքների 
դեպքում: Համակցված ջերմամեխանիկական վնասվածքների դեպքում սկզբում 
գերակշռում են տրավմատիկ շոկի նշանները, իսկ հետո ի հայտ է գալիս ավելի 
տևական և ծանր այրվածքային շոկը: Այրվածքային և մեխանիկական վնաս-
վածքները շարունակում են ծանրացնել մեկը մյուսի կլինիկական ընթացքը նույ-
նիսկ տուժածին ցնցակաթվածային վիճակից հանելուց հետո: 

10.22.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՕՍՏԵՈՆԵԿՐՈԶՆԵՐ 

 Դասակարգում ըստ էթիոլոգիայի. 
1. Օստեոռադիոնեկրոզ (ճառագայթային)
2. Բիսֆոսֆոնատային օստեոնեկրոզ
3. «Կրոկոդիլ» և «Վինտ» թմրանյութից առաջացած օստեոնեկրոզ

Հետազոտում  
 Հիմնական. 

1. Անամնեզ
2. Կլինիկական (հիմնական)
3. Ճառագայթային ախտորոշում-օրթոպանտոմոգրաֆիա, ՀՇ, ՄՌՇ

 Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների) 
1. Արյան ընդհանուր հետազոտություն
2. Արյան մակարդելիության հետազոտություն
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3. Արյան կենսաքիմիկան հետազոտություն (գլյուկոզա, AST,ALT, GGT,
բիլիրուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային
ազոտ և այլն)

4. HIV, HCV, HbsAg
5. Ֆլյուորոգրաֆիա
6. ԷԿԳ

Հիվանդության դասակարգումը ըստ զարգացման փուլերի 
Ռիսկի խումբ-նեկրոզված ոսկրի կամ որևէ կլինիկական նշանի բացակայություն 
հիվանդների մոտ, որոնք օգտագործում են թմրանյութ կամ ներերակային 
բիսֆոսֆոնատներ, 
0 փուլ- նեկրոզված ոսկրի բացակայություն հիվանդների մոտ, սակայն ոչ 
սպեցիֆիկ կլինիկական նշաններ և սիմպտոմներ, 
1 փուլ-մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն սակայն ասիմպտոմատիկ 
ընթացք և բորբոքային օջախի բացակայություն, 
2 փուլ- մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն, որն ուղեկցվում է ցավով 
և կլինիկորեն բորբոքման առկայությամբ, 
3 փուլ- մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն, որն ուղեկցվում է ցավով 
և կլինիկորեն բորբոքման առկայությամբ, սակայն առկա են հետևյալ նշաններից 
մեկը կամ մի քանիսը` նեկրոզված ոսկրի մերկացումը անցնում է ալվեոլյար 
ելունի սահմանները (ստորին ծնոտի ստորին եզր, վերինծնոտային ծոց, 
այտոսկր և այլն), ախտաբանական կոտրվածք, արտաբերանային խուղակ, օրո-
անտրալ կամ օրո-նազալ խուղակներ, օստեոլիզ: 
Տեղային ռիսկի գործոններ. 

1. Դենտո-ալվեոլյար վիրաբուժություն կամ տրավմա,
2. Տեղային անատոմիական առանձնահատկություններ` էկզոստոզ,

քմային տորուս,
3. Էնդոդոնտիկ բուժում, պերիօդոնտիտ, այլ բորբոքումներ:

Բիսֆոսֆոնատների դասակարգում ըստ հիվանդության օգտագործման 
 Օստեոպորոզի կանխարգելման և բուժման նպատակով ` 

1. Օրալ
a. Alendronate (Fosamax)
b. Risedronate (Actonel)
c. Ibandronate (Boniva)
d. Etidronate
e. Clodronate

2. Ներերակային
a. Ibandronate
b. Zolendronate (Reclast)

Ոսկրային մետաստազներ և միելոմային հիվանդություն 
Zoledronic acid (Zometa, Aclasta), Pomidronate (Aredia): 
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«Կրոկոդիլ» և «Վինտ» թմրանյութից առաջացած օստեոնեկրոզ  
Բուժման հիմնական մեթոդ է հանդիսանում վիրահատականը: 
1 Նախավիրահատական շրջան 
Բուժման հաջող ելքի կարևորագույն պայման է հանդիսանում«Կրոկոդիլ» -ի 
օգտագործման դադարեցումը առնվազն 1 ամիս վիրահատությունից առաջ։ Եթե 
այդ ժամանակը փոքր է 1 ամսից, ապա այդ ժամանակահատվածը լրանալու 
ընթացքում իրականացվում է՝ 

1. բերանի խոռոչի հիգիենա,
2. նեկրոզված ոսկրերի շարժուն հատվածների հեռացում,
3. թարախակույտերի և ֆլեգմոնաների բացահատում (եթե այս մի-

ջամտությունները իրականացվում են ընդհանուր անզգայացման տակ,
ապա ոսկրերի ռեզեկցիաների հնարավորությունը իրականացնել անհա-
տական),

4. դեզինտոքսիկացիոն բուժում,
5. նեկրոզված ոսկրերի թարախակալման դեպքում իրականացնել հակա-

բակտերիալ և հակասնկային բուժում:
2. Վիրահատություն
Իրականացվում է ոսկրերի նեկրոզված հատվածների ռեզեկցիա՝ 

1. եթե առողջ և նեկրոզված հյուսվածքների միջև առկա է հստակ սահ-
ման, ապա ռեզեկցիան իրականացվում է 0,5 սմ նահանջելով այդ սահմանից 
դեպի առողջ հյուսվածքներ, 

2. եթե առողջ և նեկրոզված հյուսվածքների միջև առկա չէ հստակ սահ-
ման, ռեզեկցիան շարունակվում է դեպի առողջ հյուսվածքներ մինչև առատ 
արյունահոսող հատվածների հայտնվելը: 

Ոսկրի նեկրոզված հատվածների ռեզեկցիայից հետո առաջացած ոսկ-
րային վերքերը փակվում են տեղային փափուկ հյուսվածքներով։ 

3. Հետվիրահատական շրջանի կոնսերվատիվ բուժում.
1. Հակաբակտերիալ, հակասնկային բուժում:
2. Բերանի խոռոչի հիգիենա:
3. Վիտամիններ (Տոկոֆերոլ/:
4. Դեզինտոքսիկացիոն բուժում:

Հիվանդները համարվում են բուժված եթե մեկ ամսից չի հայտնաբերվում 
ոսկրերի և հարակից փափուկ հյուսվածքների բորբոքային երևույթներ։ 
Նշված մեթոդով բուժման դեպքում հիվանդության կրկնության հաճախա-
կանությունը կազմում է՝ վերին ծնոտի դեպքում կրկնություն չի հայտնաբերվել, 
ստորին ծնոտ – 23% (Պողոսյան Յու.Մ., Հակոբյան Կ.Ա. 2012): 
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ԹԵՍՏԵՐ 

1. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների դեպքում բեկորների տեղաշարժի ո ՞ր

պատճառն է որոշիչ. 

ա) նրանց ամրացած մկանների կծկումը 

բ) բեկորների սեփական ծանրությունը 

գ) ուժի գործադրման ուղղությունը 

դ) տեղակայումը 

2. Ստորին ծնոտի ամենաբնորոշ միայնակ կոտրվածքն է՝

ա) մարմնի 

բ) անկյան 

գ) կզակի 

դ) հոդելունի 

3. Ստորին ծնոտի բնորոշ կրկնակի կոտրվածքներն են՝

1. ուղղակի մարմնի շրջանում

2. անդրադարձ հակառակ կողմի կզակի շրջանում

3. ուղղակի կզակի շրջանում

4. անդրադարձ հակառակ կողմի հոդագլխիկի շրջանում

ա) 1, 4  ա բ) 1, 3 գ) 1, 2 դ) 2, 4 

4. Ո ՞րը չի կիրառվում օստեոսինթեզի դեպքում.

ա) տիտանե փոքր թիթեղները 

բ) պողպատե շրջանակները 

գ) մետաղական ձողերը 

դ) ատամնային լիգատուրան 

5. Ո ՞րը ստորին ծնոտի կոտրվածքի տեսակ չէ՝ ըստ տեղակայման.

ա) պսակելունի 

բ) հոդելունի 

գ) ճյուղի 

դ) բեկորային 
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 Գլուխ XI. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՅԱՐԴԵՐԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

11.1. Եռվորյակ նյարդի նևրալգիա (նյարդացավ) 
 Նևրալգիան հիվանդություն է, որի հիմքում առկա է նյարդի զգացո-

ղության խանգարումը, որը համապատասխան նյարդի նյարդավորման գոտում 

արտահայտվում է նոպայաձև ցավերով: Նևրալգիան բաժանվում է երկու 
հիմնական ձևերի` առաջնային (էսենցիալ, իդիոպաթիկ, տիպիկ), և երկրորդա-
յին (սիմպտոմատիկ)։ Առաջնային նևրալգիան զարգանում է առանց նախորդող 
հիվանդագին պրոցեսի, երկրորդային նևրալգիան մի ախտանշահամալիր է, որը 
զարգանում է որպես առաջնային հիվանդության բարդություն։ Այս երկու ձևերն 

ունեն մի շարք կլինիկական առանձնահատկություններ և պահանջում են 

բուժման տարբեր մեթոդներ։  

Էթիոլոգիան  

Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի էթիոլոգիան հաճախ պայմանավորված է 

եռվորյակ նյարդի կոմպրեսիայով ինտրա- և էքստրակրանիալ մակարդակնե-

րում։ Պատճառները կարող են լինել տարբեր ախտաբանական պրոցեսները, 

որոնք առաջացնում են նյարդային հանգույցում տարբեր ֆունկցիոնալ և մորֆո-

լոգիական փոփոխություններ: Ապացուցված է նաև, որ նյարդի կոմպրեսիայի 

հիմնական պատճառը վերին և առաջային 

ստորին ուղեղիկային զարկերակների լայնացումն ու օղակաձև տեղաշարժն է։ 

Կոմպրեսիան տեղակայված է եռվորյակ նյարդի նյարդարմատի շրջանում, 

որտեղ ավարտվում է միելինիզացիայի կենտրոնական տիպը և սկսվում է 

ծայրամասային տիպը։  

Նկ. 11. 1, 2. Սխեմատիկ և կլինիկական նկարներում ներկայացված է եռվորյակ նյարդի 

կոմպրեսիա վերին ուղեղիկային զարկերակների լայնացման հետևանքով: 

 Եռվորյակ նյարդի նևրալգիային են նպաստում տարբեր քրոնիկական 

ռինոգեն և օդոնտոգեն բորբոքային պրոցեսները, ԴԾՇ բնածին արատները, 

ուռուցքները և ուռուցքանման նորագոյացությունները, որոնք տեղակայվում են 

եռվորյակ նյարդի նյարդավորման գոտում:  
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Եռվորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղի նևրալգիա կարող է զարգանալ է ենթա-

ակնակապճային խողովակի բնածին կամ ձեռքբերովի նեղացման արդյունքում։ 

Կլինիկական նշանները: Եռվորյակ 

նյարդի նևրալգիան քրոնիկական հիվան-

դություն է, բնորոշվում է սուր նոպայաձև 

ցավերով: Ցավային նոպայի տևողությունը, 

ինչպես նաև լուսավոր շրջանի տևողու-

թյունը, պայմանավորված է հիվանդության 

երկարատևությամբ, կարող են տևել մի քանի 

վարկյանից մինչև մի քանի րոպե և օրվա մեջ 

կրկնվել մինչև 300 անգամ: Ցավային 

նոպաները կարող են առաջանալ հան-

կարծակի՝ որևէ գրգռիչի ազդեցությունից, ցավի շրջանի թեթև, աննշան հպումը 

առաջացնում է ցավային պարոքսիզմ: Հիվանդության սրացման փուլում 

հիվանդն ունի շատ բնորոշ տեսք և հաճախ առաջին հայացքից կարելի է 

ենթադրել տրիգեմինալ նևրալգիայի մասին։ Դեմքին դրոշմված է վախի, 

սարսափի, տառապանքի արտահայտություն, որը պայմանավորված է նոր 

նոպայի սկսման հետ կապված վախով։ 

Այդ հիվանդները հարցերին սովորաբար 

պատասխանում են հակիրճ, հազիվ 

բացելով բերանը, քանի որ դեմքի մկան-

ների աննշան շարժումներն անգամ 

կարող են հարուցել ցավային պարոք-

սիզմ։ 

Նոպայի ժամանակ հիվանդները 

չեն տնքում, չեն շարժվում, այլ նվաղում 

են սարսափելի ցավից։ Երբեմն հիվանդի 

դեմքը այլայլվում է դեմքի մկանների 

կծկումների արդյունքում (ցավային 

տիկ)։ Հիվանդները գերադասում են ձեռքով ամուր սեղմել ցավի շրջանը։ 

Տրիգեմինալ նևրալգիայի սրացման փուլում հիվանդները չեն լվացվում, 

համարյա չեն սնվում, ատամները չեն մաքրում, տղամարդիկ չեն սափրվում։ 

Երբեմն ցավն առաջանում է կետային, բայց հետագայում հիվանդության խորացման 

հետ մեկտեղ ցավը լինում է տարածուն և ճառագայթող բնույթի: Ցավային գոտիները 

տեղակայված են հիմնականում դեմքի մեդիալ շրջաններում, առաջային ճյուղի 

նևրալգիայի ժամանակ աչքի ներքին անկյան, քթի հիմքի, հոնքերի շրջանում, 

երկրորդ ճյուղի նևրալգիայի ժամանակ` քթի թևերի, քիթ-շրթունքային ծալքի 

շրջանում, վերին շրթունքից վեր, վերին ծնոտի լորձաթաղանթին։ Ախտահար-

Նկ. 11.4. Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի 

պատճառ կարող է հանդիսանալ 

խողովակների բնածին կամ ձեռբերովի 

նեղացումը, որոնցից դուրս են գալիս 

եռվորյակ նյարդի ճյուղերը: 

Նկ. 11.3. Ուռուցքը տեղակայված է 

եռվորյակ նյարդի նյարդավորման 

գոտում: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 363 

ված ճյուղի շրջանում զարգանում է զգացողության խանգարում, հիմնականում` 

ցավային զգացողության` հիպերեսթեզիա: 

 Հիվանդության 1 փուլում զգացողության փոփոխությունները սրացումից 

դուրս բացակայում են։ 2 փուլում հաճախ առաջանում և պահպանվում են նաև 

սրացումից դուրս հիպերեսթեզիայի ձևով։ Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի 3 

փուլը բնութագրվում է մշտական, հարաբերական ոչ ինտենսիվ ցավերով։ 

Սովորաբար, դրանք ունեն սիմպատալգիկ բնույթ, նրանց ֆոնի վրա զարգանում 

են սուր ցավի պարոքսիզմներ, խանգարվում է զգացողությունը՝ հիպեր և 

հիպեսթեզիայի ձևով։  

 Եթե հիվանդությունն սկսվում է եռվորյակ նյարդի մեկ ճյուղի ախտա-

հարմամբ (երկրորդ, ավելի հազվադեպ` երրորդ, և միայն բացառիկ դեպքերում` 

առաջին), ապա հիվանդության 2 և 3 փուլերում ընդգրկվում են երկրորդ և 

երրորդ ճյուղերը, հազվադեպ` երկրորդը և առաջինը, երբեմն բոլոր երեքը։ 

Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի հիմնական նշանները հիվանդության սրացման 

ժամանակ արտահայտվում են բավական հստակ` նկատվում է էլեկտրական 

հոսանքի հարվածի նման ցավի կարճատև պարոքսիզմներ և ցավային (տրի-

գերային) գոտիներ։ Տրիգերյան գոտիները տեղակայվում են համապատասխան 

ճյուղի նյարդավորման գոտում: Երբեմն ցավն առաջանում է տրիգերյան գոտիների 

գրգռման հետևանքով: Ռեմիսիայի շրջանում ցավերի մեղմացման հետ տրի-

գերային գոտիներն անհետանում են։ 

  Երբեմն նկատվում է Վալլեյի կետերի ցավոտություն: Վալլեյի կետերը 

եռվորյակ նյարդի դուրս գալու տեղերն են՝ ոսկրից դեպի փափուկ հյուսվածքներ: 

Հիվանդները երբեմն նշում են վեգետատիվ բնույթի խանգարումներ` ծակոց, այրոց, 

մաշկային ծածկույթների հիպերեմիա և այտուց, բբերի լայնացում, թքարտադ-

րության և արցունքաարտադրության շատացում:  

Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում (սո-

վորաբար երկու տարուց ավելի) նկատվում են տրոֆիկ 

խանգարումներ, հատկապես այն հիվանդների մոտ, որոնք 

բազմակի անգամներ ենթարկվել են բուժման դեստրուկտիվ 

մեթոդներով` ախտահարված ճյուղերի շրջանում։ Դրանք 

արտահայտվում են դեմքի մաշկի չորությամբ, թեփոտու-

թյամբ, վաղ ճերմակեցմամբ, գլխի առաջային մազածածկ 

մասի մազաթափությամբ, դեմքի մկանների ատրոֆիայով։ 

Բուժումը: Նևրալգիայի բուժումն իրականացնելու 
համար նախ պետք է տարբերակել դրա ծագումը և 
տեսակը: Քանի որ եռվորյակ նյարդի նևրալգիան բազմա-

պատճառ հիվանդություն է, անհրաժեշտ է կատարել համալիր բուժում:  

Այդ նպատակով կատարվում են` 

1. պահպանողական դեղորայքային բուժում,

Նկ. 11. 5. Տրիգերյան 

գոտիները: 
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2. ֆիզիոթերապևտիկ բուժում,

3. վիրաբուժական բուժում:

Պահպանողական դեղորայքային բուժման նպատակով նշանակվում են 

կարբամազեպինի (տեգրետոլ) պրեպարատներ՝ սկսած 100մգ աճող դեղաչափով 

շաբաթվա ընթացքում, հետագա դեղաչափի 

նվազումով: Նշանակվում են նաև վիտամիններ (վի-

տամին В1, В12, նիկոտինաթթու), սեդատիվ 

միջոցներ: Հատկապես հիվանդության սկզբնական 

շրջաններում բուժական լավ ազդեցություն ունի 

ախտահարված նյարդի գանգից դուրս գալու 

տեղերում պաշարումը ցածր կոնցենտրացիայի 

անեսթետիկներով՝ 0,25-0,5% տրիմեկաին, լիդո-

կաին (պաշարումների քանակը 15-20 անզգայա-

ցում): Տեղային պաշարման համար կարելի է 

կիրառել անէսթեզինի կամ լիդոկաինի քսուքներ: 

Ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներից օգտագործում են 

դարսոնվալիզացիան, ֆլյուկտուորիզացիան, էլեկտրոֆորեզը: Երբեմն կատա-

րում են նաև ասեղնառեֆլեքսոթերապիա: 

 Եռվորյակ նյարդի նևրալգիաների դեպքում գոյություն ունի վիրաբուժական 

բուժման 4 ձև. 

1. Վիրաբուժական միջամտություն եռվորյակ նյարդի պերիֆերիկ ճյուղերի

վրա: Դրանցից են` նեյրոտոմիան, նյարդէկտոմիան, ներվէկզերեզը: 

2. Վիրահատություններ, որոնք կատարվում են գասսերյան հանգույցի վրա

(էլեկտրակոագուլյացիա, կրիոդեստրուկցիա): 

3. Եռվորյակ նյարդի հաղորդականության ուղիների խանգարում երկարավուն

և միջին ուղեղի մակարդակով` ռետրոգասերյան ռադիկոտոմիա: 

4. Նյարդի ալկոհոլիզացիա:

Ալկոհոլիզացիան կատարում են հետևյալ լուծույթով. 4գ չոր անէսթետիկին 

ավելացվում է 20մլ իզոտոնիկ լուծույթ և 100մլ 96%-ոց սպիրտի լուծույթ: Այս 

լուծույթը ներմուծվում է էնդոնևրալ 0,5մլ քանակով: Նյարդի հաղորդականությունը 

խանգարվում է ի հաշիվ նրա դեգեներացիայի:  

11.2. ԼԵԶՎԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ՆԵՎՐԱԼԳԻԱ 
Առաջացման պատճառ կարող են լինել` 

 նյարդի կոմպրեսիան,

 հետին և ստորին ուղեղիկային և ողնուղեղային զարկերակների լայնացումը

և երկարումը, 

 մախաթաենթալզեվային կապանի օսսիֆիկացիան:

Նկ. 11.6. Նոպայի առաջացման 

դեպքում  հիվանդները ընդունում 

են հարկադիր վախեցած դիրք, 

պահում են շնչառությունը  ̀

սեղմելով տվյալ հատվածը: 
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Կլինիկական նշանները: Կլինիկորեն բնորոշվում է կարճատև և նոպայաձև 

ցավերով: Ցավերը սկսվում են լեզվարմատի 

շրջանից ճառագայթելով դեպի ըմպան, ստորին 

ծնոտի անկյուն և ճյուղ, ականջ, աչք, պարանոցի 

կողմնային շրջան: Նոպայի ժամանակ հիվանդները 

նշում են չորություն բերանի խոռոչում, այնուհետև 

ուժգին թքարտադրություն: Այս նևրալգիային 

բնորոշ է տրիգերյան գոտիների առկայությունը 

լեզվարմատի և նշիկների, լեզվի առաջային հատ-

վածի, ստորին շրթունքի կամ ականջի շրջանում: 

Ախտահարված հատվածում զննելիս հայտնա-

բերվում են լեզվարմատի լորձաթաղանթի, քմային 

աղեղի և նշիկների այտուց և հիպերեմիա: Նկատվում է ախտահարման հատվա-

ծում զգացողության խանգարում, պալպատոր հայտնաբերվում է ռետրոմոլյար 

շրջանի ցավ: Կարևոր ախտորոշիչ նշան է` մախաթելունի շրջանում կատարվող 

պաշարման դեպքում ցավերն անցնելը: 

 Բուժումը: Բուժումը նույնն է, ինչ եռվորյակ նյարդի դեպքում: Արդյունա-

վետության բացակայության դեպքում կատարվում է անգիոգրաֆիա, և փոփո-

խություններ հայտնաբերելու դեպքում կատարվում է նեյրովիրաբուժական 

միջամտություն հետին և ստորին ուղեղիկային ու ողնուղեղային զարկե-

րակների վրա: 

 11.3. Լեզվային նյարդի նևրալգիան բնորոշվում է լեզվի առաջային 1/3-ի 

շրջանում առաջացող նոպայաձև ցավերով, երբեմն նկատվում են նաև զգացո-

ղության խանգարումներ:  

11.4. Վերին ըմպանային նյարդի նևրալգիան բնորոշվում է նոպայաձև 

ցավերով, որոնք սկսվում են ըմպանից, առաջանում են սնունդ ընդունելիս, 

հազալիս: 

11.5. Աուրիկուլոտեմպորալ համախտանիշը կլինիկորեն բնորոշվում է 

հարականջածամողական շրջանի ցավերով, ուղեկցվում է վեգետատիվ խանգա-

րումներով` հիպերեմիայով, հիպերէսթեզիայով:   

 Բուժումը: Բուժումը պատճառային է, ուղղված է հիմնական պատճառի 

վերացմանը: Պահպանողական բուժման դեպքում նշանակվում են խոլինոլի-

տիկներ` ատրոպին կամ պլատիֆիլին սնունդ ընդունելուց առաջ, տեղային 

անզգայացնող միջոցներ: Ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներից են` էլեկտրոֆորեզ 

անէսթետիկներով, դիմեկսիդով, կալիումի յոդիդով: Վիրաբուժական բուժման 

դեպքում անհրաժեշտ է հատել ականջա-քունքային և մեծ ականջային 

նյարդերը:  

Նկ.11.7. Լեզվաըմպանային 

նյարդի նյարդավորման 

գոտին: 
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11.6. Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիա (նևրիտ) 

Էթիոլոգիան  

Այս հիվանդությունը իրենից ներկայացնում է նյարդի ֆունկցիայի 

խանգարում պայմանավորված տարբեր պատճառային գործոններով: Հիվան-

դության պատճառ կարող են լինել ժառանգականության գործոնը, հղիության 

ախտաբանությունը, հղիության բարդությունը, ինֆեկցիոն հիվանդությունները, 

ալերգիկ ռեակցիաները, գանգուղեղային վնասվածքները: Ստոմատոլոգիական 

պրակտիկայում նեյրոպաթիաները կարող են առաջանալ փափուկ հյուսվածք-

ներում բորբոքային պրոցեսների զարգացման հետևանքով, տարբեր ինֆեկցիոն 

հիվանդություններից, ծնոտների և ատամների սուր ու քրոնիկական միկրո-

տրավմաներից:  

 Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիաները կարող են առաջանալ ԴԾՇ-ում 

կատարվող տարբեր վիրահատական միջամտությունների ժամանակ, որը 

կարող է բերել նյարդի տրավմայի: Ըստ տարբեր հեղինակների` ստոմատոլո-

գիական միջամտությունների ժամանակ այս բարդության առաջացման հավա-

նականությունը  ավելի  մեծ  է  ստորատամնաբնային  նյարդի  հաղորդչական 

անզգայացման,  ստորին  աղորիքների  էնդօդոնտիկ  բուժման,  ստորին  իմաս-

տության ատամների հեռացումների, ինչպես նաև ստորին աղորիքների արմա-

տի  ծայրահատումների ժամանակ, որը  բերում  է նյարդի ֆունկցիայի տարբեր 

աստիճանի խանգարումների: Վնասվածքային նեյրոպաթիաների առաջացման 

ռիսկը մեծ է նաև ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի ատրոֆիայի դեպքում 

ծամողական հատվածում ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ: Իմպլան-

տոլոգիական  բուժման  ժամանակ ստորատամնաբնային  նյարդի  ֆունկցիայի 

տարբեր աստիճանի խանգարումները առաջանում են  օստեոտոմիայի ժամա-

նակ  ստործնոտային  խողովակի  անմիջական  թափածակման,  ներոսկրային 

հեմատոմայով  կամ  իմպլանտատի  տեղադրմամբ  պայմանավորված  նյարդի 

ճնշման դեպքում:  

Կլինիկական պատկերը: Կլինիկական նշանների արտահայտվածութ-

յունը կախված է հիվանդության տեսակից և աստիճանից: Հաճախ ախտա-

հարվում են եռվորյակ նյարդի մանր ճյուղերը, հազվադեպ՝ հիմնային ճյուղերը: 

Օդոնտոգեն նեյրոպաթիաներն արտահայտվում են նյարդավորման շրջանում 

ուժգին մշտական ցավերով, ատամների, լնդերի, վերին շրթունքի, կզակի և 

ստորին շրթունքի թմրածությամբ: Հիվանդին հետազոտելիս հայտնաբերվում են 

զգացողության խանգարման բոլոր տեսակները` հիպերէսթեզիա, անէսթեզիա, 

պարէսթեզիա: Գլխավոր կլինիկական նշանը ինքնածին ցավն է, որն ունի 

տրփացող բնույթ: Այն կարող է պարբերաբար ուժեգնանալ և թուլանալ, բայց 

երկարատև է և զգալիորեն վատացնում է հիվանդի կյանքի որակը: Կարող են 

նաև նկատվել լեզվային նյարդի նեյրոպաթիաներ և լեզվի 1/3-ի անզգայացում: 

Թշային նյարդը վնասվելու դեպքում նկատվում է այրոցի և ծակծկոցի զգացում: 
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Եռվորյակ նյարդի քրոնիկական նեյրոպաթիաների թեթև ձևը չի առաջացնում 

լուրջ խանգարումներ, իսկ ծանր ձևի դեպքում հիվանդի մոտ ցավերը կարող են 

առաջացնել ցավային շոկ: Եթե ընդգրկված են նաև շարժիչ թելերը, ապա կարող 

են նկատվել սպազմ և պարեզներ: Բուժումը պայմանավորված է պատճառա-

գիտական գործոններով և իրենից ներկայացնում է համալիր միջոցառումների 

անցկացում` հակաբորբոքային թերապիա, անալգետիկներ, B խմբի վիտամին-

ներ, պրոզերին, գալանթամին: Եթե նեյրոպաթիաների պատճառը վնասվածքն է, 

ապա պետք է նյարդը անջատել ճնշող մասերից:  

Բուժման ֆիզիկական մեթոդներն են`  

1. հիդրոկորտիզոնով ֆոնոֆորեզը,

2. ֆլյուկտուորիզացիան,

3. գալվանիզացիան,

4. մագնիսա-լազերային թերապիան:

11. 7. ՄԻՄԻԿԱՅԻ ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՊԱՐԱԼԻՉ 
 Դիմային խառը տեսակ նյարդ է, պարունակում է շարժիչ, զգացող և 

վեգետատիվ նյարդաթելեր: Այդ պատճառով նրա ախտահարման դեպքում 

նկատվում են բազմաբնույթ կլինիկական նշաններ: Շարժիչ ճյուղերը հիմ-

նականում նյարդավորում են միմիկայի մկանները: Միմիկայի մկանների 

կաթվածը նույնպես բազմապատճառ հիվան-

դություն է: Դիմային նյարդի վնասում կարող է 

դիտվել տարբեր վիրաբուժական միջամտություն-

ների ժամանակ, որոնք կատարվում են դիմային 

նյարդի նյարդավորման գոտում: Հիվանդության 

հիմքում առկա են նաև անոթային փոփոխություն-

ները, որոնք հանգեցնում են սնուցման խան-

գարման: 

Կլինիկական նշանները: Նշանները պայմա-

նավորված են դիմային նյարդի ախտահարման

տեղակայումից, բնորոշվում են միմիկայի մկան-

ների պարեզով կամ կաթվածով, զգացողական և 

վեգետատիվ խանգարումներով: Ախտահարման կողմում դեմքը անշարժ է, 

ճակատի մաշկը ծալքի չի հավաքվում, աչքը բաց է, քթաշրթունքային ծալքը 

հարթված է, բերանի անկյունը իջած է ներքև, նկատվում են թքահոսություն, 

խոսքի խանգարում:  

   Բուժումը պետք է լինի համալիր և ուղղված լինի հիմնական հիվան-

դության վերացմանը, վնասված նյարդային հանգույցների ռեգեներացիայի 

արագացմանը և միմիկայի մկանների ատրոֆիայի կանխարգելմանը: Պահպա-

նողական համալիր բուժումը իր մեջ պետք է ներառի` հակաբորբոքային, 

հիպոսենսիբիլիզացնող, ընդհանուր ամրացնող և ստիմուլացնող թերապիա: 

Նկ.11.8. Միմիկայի մկանների 

պարեզ: 
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Հիվանդության սկզբնական շրջանում ցուցված են ցավազրկողներ, հակաբոր-

բոքային դեղամիջոցներ, В խմբի վիտամիններ: Բուժման վիրաբուժական 

մեթոդներն ուղղված են ֆունկցիայի և կոսմետիկ դեֆեկտների վերա-

կանգնմանը, ցուցված են միմիկայի մկանների կայուն կաթվածի դեպքում: Այն 

դեպքերում, երբ միմիկայի մկանները պահպանված են, վիրահատական միջո-

ցառումը պետք է ուղղված լինի ախտահարված հատվածների ռեիներվացիային:  

Ավելի խոր պրոցեսների դեպքում, երբ միմիկայի մկանները ենթարկվում 

են ատրոֆիայի և փոխարինվում են ֆիբրոզ և ճարպային հյուսվածքներով, 

ռեիներվացիոն վիրահատությունները անարդյունավետ են: Այս դեպքում կա-

տարում են կարգավորող վիրահատություններ և մկանապլաստիկա:  

 Վերականգնողական վիրահատություններ և մկանապլաստիկա 

Առողջ կողմի միմիկայի մկանների ռեզեկցիա: Բերանի նախադռան 

կողմից կտրում են m. zygomatigus major et minor: Ակնակապճի լայնանալու 

դեպքում, որն ուղեկցվում է արցունքահոսությամբ, ակնակապճի չորությամբ, 

կոնյուկտիվիտի երևույթներով, կատարում են վերին և ստորին կոպի կարում 

աչքի անկյան մեդիալ կամ լատերալ շրջանում: Դեմքի շրջանի պարալիզացված 

մկանները ստատիկ կարվում են տարբեր տեսակի թելերով և փակեղ-

ներով`տեղաշարժելով մկանների կախված մասերը թելով կամ ֆասցիաների 

օգնությամբ: Դրանք անշարժ ֆիքսում են այտային աղեղին, այտոսկրին կամ 

ճակատոսկրին: Կատարում են նաև մկանապլաստիկա, որի հիմքում առկա է 

մկանի կիրառումը ոտիկի միջոցով:  

             11.8. ՀԵՄԻԱՏՐՈՖԻԱ 
 Հեմիատրոֆիան բնութագրվում է դեմքի աջ կամ ձախ կեսի փոքրացմամբ, 

որը ուղեկցվում է մաշկի նյութա-փո-

խանակության և տրոֆիկայի խան-

գարմամբ: Պատճառն անհայտ է: Են-

թադրվում է, որ դեր ունեն գենետի-

կական գործոնը, ինչպես նաև հղիութ-

յան ընթացքում առաջացած տարբեր 

ախտաբանությունները: Կլինիկորեն 

նկատվում է դեմքի արտահայտված 

ասիմետրիա, մաշկային և ենթամաշ-

կային ծածկույթները բարակացած են 

և պիգմենտավորված: Ենթամաշկային ճարպաբջջանքը բացակայում է, մկան-

ները և ոսկրերը ենթարկված են ատրոֆիայի, որը հանգեցնում է ականջի խեցու, 

ակնակապճի և բերանային ճեղքի դեֆորմացիայի: Նկատվում է նաև ծնոտոսկ-

րերի չափերի փոքրացում: Վիրաբուժական բուժումը ներառում է ախտահար-

ված շրջանի վերականգնողական վիրահատություններ: 

Նկ.11.8. Դեմքի աջ կեսի հեմիատրոֆիա:
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Թեստեր 

1.Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի պատճառներ են բոլորը, բացի 

ա) նյարդային հանգույցի ախտաբանական պրոցեսներ 

բ) նյարդային հանգույցի ֆունկցիոնալ փոփոխություններ 

գ) ողնուղեղային զարկերակների լայնացումը և երկարումը 

դ)նյարդային հանգույցի մորֆոլոգիական փոփոխություններ 

2.Եռվորյակ նյարդի նևրալգիային նպաստում են 

1.ԴԾՇ արատները

2.քրոնիկական օդոնտոգեն բորբոքային պրոցեսները 

3.քրոնիկական ռինոգեն բորբոքային պրոցեսները 

4.ՔՍԾՀ սուր արթրիտները

ա)1,2,4 

բ)1,2,3 

գ)2,3,4 

դ)1,3,4 

3.Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի պատճառ կարող են դառնալ 

1.ԴԾՇ արատները

2.քրոնիկական օդոնտոգեն բորբոքային պրոցեսները 

3.ուռուցքանման գոյացությունները 

4.օրգանիզմի ալերգենիզացիան

ա)2,3,4 

բ)1,2,4 

գ)1,2,3 

դ)1,3,4 

4.Վալլեի կետերն են՝ 

ա) նյարդի՝ փափուկ հյուսվածքներից դեպի ոսկր մուտքի կետը 

բ) նյարդի ճյուղավորման տեղը 

գ) հանգույցի մոտ առկա նյարդի հատվածը 

դ) նյարդի՝ոսկրից դեպի փափուկ հյուսվածքներ դուրս գալու տեղը 

5.Եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի բուժումը ընդգրկում է բոլորը, բացի 

ա) անտիբիոտիկոթերապիան  

բ) կոնսերվատիվ դեղորայքային բուժումը 

գ) վիրաբուժական բուժումը 

դ) ֆիզիոթերապևտիկ բուժումը 
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Գլուխ XII. ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ, 
ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ 

ՀԻՎԱՆԴՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

12.1.ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԻ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՐՄԻՐ ԵՐԻԶԻ և ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ 
ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Նախաքաղցկեղ» տերմինը առաջարկել է մաշկաբան Դյուբրիելը 1896 

թվականին: Ներկայումս նախաքաղցկեղային անվանում են այն հաջորդական 

փոփոխությունները, որոնք առաջանում են հյուսվածքներում ուռուցքածին 

ազդակների ներգործությամբ և նախորդում են չարորակ ուռուցքներին: Ախտա-

բանական տեսանկյունից նախաքաղցկեղը բնորոշվում է ավելի ցածր տար-

բերակված էպիթելային բջիջներում ատիպիկ աճով` հիպերպլազիայի, 

գերաճման (հիպերտրոֆիայի), հյուսվածքափոխակերպության (մետապլա-

զիայի), հիպերկերատոզի, դիսկերատոզի երևույթներով: 

Նախաքաղցկեղային փոփոխությունները զգալիորեն տարբերվում են 

իրենց կլինիկական պատկերներով, ախտահարված շրջանի բնույթով և 

կանխագուշակությամբ: Ընդ որում, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ նախա-

քաղցկեղային փոփոխությունները կարող են զարգանալ 4 հիմնական ձևերով` 

պրոգրեսիա, աճ առանց պրոգրեսիայի, երկար ժամանակ գոյություն ունենալ 

առանց զգալի փոփոխությունների և ռեգրեսիա: Պարզ է, որ միայն առաջինի 

դեպքում պրոցեսը կարող է անմիջապես նախորդել քաղցկեղին: Եթե քաղցկե-

ղածին գործոնի ազդեցությունը շարունակվում է, ապա չարորակ ուռուցքի 

առաջացման հավանականությունը շատ բանով կախված է լինում հյուսվածք-

ներում ախտաբանական փոփոխությունների բնույթից: 

Դեմքի վրա և բերանի խոռոչում նախաքաղցկեղի առաջացմանը նպաս-

տում են անբարենպաստ գործոնների երկարատև ազդեցությունը, այդ թվում 

նաև օդերևութաբանական (ցուրտ, արև, քամի), ատամներով, պրոթեզներով և 

այլն, քրոնիկական մեխանիկական ազդակներով վնասումը, գրգռող, տաք, կծու 

սննդի ընդունումը, ալկոհոլը, ծխելը, այլ վնասակար սովորությունները 

(շրթունքների կծելը և այլն) և մասնագիտական վնասակարությունները: 

Նախաքաղցկեղը ավելի հաճախ դիտվում է մեծ տարիքում, առավելապես 

տղամարդկանց մոտ: Նախաքաղցկեղի հյուսվածաբանական պատկերում 

լինում են մեկ, կամ մի քանի փոփոխությունների տեսակներ, որոնք բնորոշվում 

են էպիթելային բջիջների հասունացման խանգարմամբ, նրանց բևեռա-

կանության և բջիջների միջև կոնտակտի կորստով, կորիզների հիպեր-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 371 

 

խրոմատոզով, ատիպիկ եղջերացմամբ, բջիջների ձևի և չափերի անկա-

նոնությունով, միթոզի առկայությամբ: Ենթաէպիթելային հյուսվածքներում 

բնորոշ է ինվազիվ աճի բացակայությունը: Այն դեպքում, երբ առկա են լինում 

վերը նշված բոլոր հյուսվածաբանական փոփոխությունները, կամ նրանցից մեծ 

մասը, նման պատկերը դիտում են որպես ներէպիթելային քաղցկեղ (carcinoma 

in situ):  

Նախաքաղցկեղային հիվանդությունները բաժանվում են 2 խմբի` 

օբլիգատ և ֆակուլտատիվ: Առաջին խմբին պատկանում են այնպիսի 

ախտաբանական փոփոխություններ, որոնք այս կամ այն ժամկետում համարյա 

անպայման փոխակերպվում են չարորակ ուռուցքի: Գերազանցապես նրանք 

հենց սկզբից հանդիսանում են cancer in situ: Ֆակուլտատիվ նախաքաղցկեղային 

փոփոխությունների դեպքում չարորակացման հավանականությունը այնքան էլ 

մեծ չէ, հետևաբար, քաղցկեղածին ազդակի վերացման դեպքում, ինչպես կանոն, 

դիտվում է ախտաբանական պրոցեսի հետզարգացում: Մաշկի նախաքաղց-

կեղային հիվանդություններին պատկանում են` Բոուենի հիվանդությունը, պիգ-

մենտային քսերոդերմիան, ակտինիկ կերատոզը, ճառագայթային դերմատոզը, 

նախաքաղցկեղային մելանոզը և այլն: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի նախաքաղցկեղային հիվանդութ-

յուններին են պատկանում լեյկոպլակիան, էրիտրոպլակիան, կարմիր տափակ 

որքինը և ենթալորձաթաղանթային ֆիբրոզը: Շրթունքների կարմիր երիզի 

նախաքաղցկեղային հիվանդություններից են գորտնուկավոր (հանգուցավոր) 

նախաքաղցկեղը, սահմանափակ նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզը, հղկիչ 

նախաքաղցկեղային Մանգանոտիի շրթնաբորբը: Բացի թվարկված նախա-

քաղցկեղային հիվանդություններից, գոյություն ունեն մի շարք ախտաբանական 

վիճակներ, որոնք հանդիսանում են «ֆոնային» հիվանդություններ, որոնց հիմքի 

վրա երբեմն զարգանում է քաղցկեղ: Նրանց թվին կարելի է դասել քրոնիկական 

խուղակները, ճաքերը, տրոֆիկ խոցերը, տուբերկուլյոզային գայլախտից հետո 

սպիները, ջերմային ու քիմիական այրվածքները և այլն:  

 
12.2. Բոուենի հիվանդություն 

Բոուենի հիվանդությունը մաշկի հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ 

Առաջին անգամ նկարագրվել է 1912 թվականին՝ ամերիկացի մաշկաբան Ջոն 

Թեմփլոն Բոուենի կողմից, իսկ 1914 թվականին անվանվել է նրա պատվին։ 

Հիվանդությունը հանդիպում է մեծ տարիքով մարդկանց մոտ։ Հիվանդության 

առաջացումը կախված է մաշկի վնասվածքների, ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթման հետ։ Ավելի հաճախ ախտահարվում են իրանի, պարանոցի, 

վերջույթների, դեմքի մաշկն ու լորձաթաղանթները:  

Կլինիկական ընթացքը բազմազան է: Մաշկի ախտահարումը բնորոշվում 

է սահմանազատված, օվալաձև, դեղնաշագանակագույն գունավորմամբ գոյա-

ցությունների առաջացմամբ կամ էլ անկանոն կերպով բազմացող կլորաձև 
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թեփեր, որոնք առաջանում են հանգույցների միախառնումից։ Սպիտակ և դեղին 

թեփերը հեշտ են հեռացվում։ Թեփը հստակորեն առանձնացված է շրջակա 

մաշկից և աստիճանաբար աճելով հասնում է մաշկի բարձրությանը։ Աստի-

ճանաբար գործընթացը տարածվում է ամբողջ վերնամաշկի վրա։ Ժամանակի 

ընթացքում դա վերափոխվում է տափակ-բջջային քաղցկեղի: Ախտորոշման ժա-

մանակ այն պետք է տարբերել պսորիազից, ակտինիկյան կերատոզից և 

բազալիոամայից։  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթում արտահայտվում է զանազան ձևերով: 

Այն հիմնականում հանդիպում է 40-70 տարեկան տղամարդկանց մոտ: Հաճախ 

լինում է բծահանգուցավոր ախտահարման մեկ կամ երկու, երբեմն` ավելի, 

օջախներ, որոնց չափերը դանդաղորեն մեծանում են: Հաճախ այդ օջախների 

մակերեսն ունենում է թավշանման երանգով կանգային կարմիր գույն, ծածկված 

մանր պտկիկներով (նկ. 12.1ա): Կենտրոնական հատվածը նման է մանր 

թմբիկավոր մակերեսով լեյկոպլակիային, կամ էլ հիպերեմիկ ֆոնի վրա 

եղջերացման օջախներով` կարմիր տափակ որքինին: Լորձաթաղանթի ատրո-

ֆիայի հետևանքով շրջակա հատվածների համեմատ օջախը մի փոքր փոս է 

ընկած: Ախտահարված օջախի չափերը տատանվում են 1-2 մմ-ից մինչև 5-6սմ: 

Պնդացում առհասարակ չի զգացվում: Լեզվի վրա տեղակայվելիս լեզվի բնական 

պտկիկները առհասարակ վերանում են: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները չեն 

շոշափվում: Հիվանդությունը կարող է ունենալ տևական ընթացք: Որոշ դեպքե-

րում դիտվում է արագ զարգացում, ինվազիվ աճ, իսկ վնասումը արագացնում է 

այդ պրոցեսը, այլ դեպքերում տարիներով կարող է մնալ carcinoma in situ 

փուլում: Ախտահարված մակերեսը տեղ-տեղ կարող է ենթարկվել էրոզիայի: 

Կեղևի հեռացումը հանգեցնում է արյունահոսող վերքային մակերեսի առաջաց-

մանը: Գերազանցապես ախտահարվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

հետին մասերը` փափուկ քիմքի, թևածնոտային ծալքի, լեզվի հետին 1/3-ի 

կողմնային շրջանների լորձաթաղանթը: Պրոցեսը ընդգրկում է վերնամաշկի 

ամբողջ հաստությունը և տարբերվում է քաղցկեղից ենթադիր հյուսվածքներում 

ներսփռական աճի բացակայությամբ: Հիվանդությունը երկար ժամանակ կարող 

է մնալ անփոփոխ, սակայն, որպես օրենք, վերածվում է տափակ բջջային, կամ 

բազալ բջջային քաղցկեղի: Սուբյեկտիվ զգացումները կարող են բացակայել, 

սակայն էրոզիայի դեպքում լինում է արտահայտված ցավոտություն: Բոուենի 

հիվանդությունը հաճախ տարբերակում են փսորիազի, ակտինիկ կերատոզի, 

բազալ բջջային քաղցկեղի հետ: Բոուենի հիվանդությունը չբուժելու դեպքում 

կանխատեսումը անբարենպաստ է: 

Բուժումը: Անհրաժեշտ է առողջ հյուսվածքների սահմաններում հեռացնել 

նախաքաղցկեղը: Երբեմն կիրառում են կրիոդեստրուկցիա կամ կարճ կիզակե-

տային ռենտգենթերապիա: 
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Նկ.12.1.Բոուենի հիվանդություն. (ա-ախտահարում թշի լորձաթաղանթի վրա,  

բ-ախտահարում հարականջային շրջանի մաշկի վրա): 

12.3. Շրթունքի կարմիր երիզի գորտնուկավոր նախաքաղցկեղ 
Հիվանդությունը զարգանում է միջին և տարեց անձանց, երբեմն 

երիտասարդների մոտ հիմնականում ստորին շրթունքի վրա: Այն առավելապես 

հանդիպում է տղամարդկանց մոտ: Որպես օրենք, այն տեղակայված է լինում 

ստորին շրթունքի կողմնային հատվածում: Աճում է համեմատաբար արագ, մի 

քանի ամսվա ընթացքում կարող է հասնել 1 սմ-ի: Հիվանդների կեսից ավելիի 

մոտ կարող է դիտվել չարորակացում, երբեմն կլինիկական նշանների ի հայտ 

գալուց 2-4 ամիս անց:  

Կլինիկորեն արտահայտվում է սահմանափակ կիսակլոր հանգույցի 

տեսքով (նկ. 12.2): Շրջակա կարմիր երիզից բարձր է լինում մոտ 3-5 մմ, ունենում 

է 4 մմ-ից մինչև 10 մմ տրամագիծ, պինդ կոնսիստենցիա: Հանգույցի գույնը 

կարող է չտարբերվել շրջակա լորձաթաղանթի գույնից, կամ լինել կանգային 

կարմիր երանգի: Շատ հիվանդների մոտ հանգույցի մակերեսը ծածկված է 

լինում ամուր կպած բարակ թեփուկներով: Այդ դեպքում հանգույցը հիշեցնում է 

գորտնուկ կամ եղջերացող պապիլոմա: Գորտնուկավոր նախաքաղցկեղը 

գորտնուկից տարբերվում է թելանման պտկիկների բացակայությամբ, իսկ 

պապիլոմայից` համեմատաբար լայն հիմքով և տեղակայված է լինում միայն 

կարմիր երիզի շրջանում:  

Նկ. 12.2. Շրթունքի գորտնուկավոր նախաքաղցկեղ (ա, բ): 

Պալպատոր` հիմքը փափուկ է և անցավ: Երբեմն հանգուցավոր նախա-

քաղցկեղը համակցված է լինում կարմիր երիզի բորբոքման հետ: Նման 

դեպքերում լինում է հյուսվածքների ներսփռանք, հիպերեմիա և ցավոտություն: 

Չարորակացման դեպքում գոյացության հիմքը պնդանում է, աճը արա-

գանում: Գորտնուկավոր նախաքաղցկեղի դեպքում ցուցված է վիրաբուժական 

ա բ 

ա բ
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միջամտություն: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների մակար-

դակով: Ժամանակին բուժման դեպքում նախագուշակումը բարեհաջող է: 

12.4. Մանգանոտիի արտաքերված նախաքաղցկեղային շրթնաբորբ 
Հիվանդությունը հանդիպում է առավելապես 50 տարեկանից բարձր 

տղամարդկանց մոտ: Պրոցեսը տեղակայված է լինում գերազանցապես ստորին 

շրթունքի կարմիր երիզի վրա: Մանգանոտիի շրթնաբորբի առաջացման մեջ 

կարևոր դեր են խաղում հյուսվածքների տարիքային սնուցախանգարումները, A 

հիպովիտամինոզը, աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունները: Ընթացքը 

դանդաղ է` տարիներ, ընդ որում, դիտվում է պարբերաբար ինքնուրույն լավա-

ցում, սպիների առաջացմամբ: Մանգանոտիի շրթնաբորբի դեպքում ախտա-

հարման օջախը իրենից ներկայացնում է անորոշ ձևի կամ ձվաձև մեկ կամ մի 

քանի մակերեսորեն տեղակայված քերծվածքներ (էրոզիաներ): Քերծվածքի 

մակերեսը հարթ է, կարմիր գույնի, ենթադիր հյուսվածքներում առանց նկատելի 

ներսփռանքի: Կարող են առաջանալ կեղևներ, որոնց հեռացումը ուղեկցվում է 

թույլ արյունահոսությամբ: Քերծվածքը կարող է էպիթելացվել բուժման 

արդյունքում, կամ առանց բուժման, բայց որոշ ժամանակ անց նույն տեղում կամ 

նրա հարևանությամբ կարող է առաջանալ նոր քերծվածք: Չարորակացման 

նշանները կարող են արտահայտվել առաջին 

քերծվածքի ի հայտ գալուց արդեն 4-6 ամիս 

անց: Բայց ավելի հաճախ այդ ժամկետը 

երկարաձգվում է մինչև մի քանի տարի: 

Մանգանոտիի շրթնաբորբի ժամանակ կլինի-

կորեն չարորակացման նշաններն են քերծ-

վածքի լավանալու հակման բացակայու-

թյունը, նրա մակերեսին պտկիկավոր աճի ի 

հայտ գալը, ենթադիր և շրջակա 

հյուսվածքներում ներսփռանքի աճը: 

Բուժումը: Տեղային օգտագործում են վիտամին A, D2, յուղային 

լուծույթներ, չիչխանի յուղ: Ներքին ընդունման համար նշանակում են վիտամին 

A-ի, ռիբոֆլավինի, թիամինի, նիկոտինաթթվի, պիրիդոքսինի կոմպլեքս: 

Կատարած միջոցառումները հաճախ բերում են էրոզիայի լավացմանը, սակայն 

որոշ ժամանակ անց այն կարող է կրկնվել: Հաճախակի կրկնությունների 

դեպքում ցուցված է վիրաբուժական միջամտություն: Ախտահարված օջախը 

հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Կարևոր նշանակություն 

ունի աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունների բուժումը, բերանի խոռոչի 

սանացիան և պրոթեզավորումը: 

Նկ. 12.3. Մանգանոտիի 

նախաքաղցկեղային շրթնաբորբ:
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Չարորակ փոխակերպումը հանգեցնում է մելանոմայի առաջացմանը: 

Նման դեպքերում բուժման նպատակով կիրառում են ճառագայթային բուժում, 

կամ վիրաբուժական միջամտություն: 

12.5. Շրթունքի կարմիր երիզի սահմանափակ նախաքաղցկեղային 
հիպերկերատոզ 

Նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզը հանդիպում է առավելապես երիտասարդ 

և միջին տարիքի տղամարդկանց մոտ: Ի տարբերություն գորտնուկավոր 

նախաքաղցկեղի, նրա աճը բավականին դանդաղ է` մի քանի տարվա ընթացքում 

նրա չափերը հասնում են մինչև 1 սմ: Կլինիկորեն ախտահարված օջախը խիստ 

սահմանափակված է, այն ունի տձև տեսք, կարծես թե տեղակայված կարմիր 

երիզից ցածր, ունի գորշասպիտակավուն գույն, երբեմն մակերեսը ծածկված է 

լինում թեփուկներով, հիմքը ներսփռված չէ, անցավ է (նկ. 12.4): Թեփուկների 

հեռացման փորձի դեպքում առաջանում է թույլ արյունահոսություն: Սահմա-

նափակ գերեղջերացման չարորակացումը կարող է սկսվել արդեն հիվանդության 

առաջին նշանների ի հայտ գալուց 6-12 ամիս անց: Այդ դեպքում նկատվում է 

ներսփռանք, խոցոտում, կամ էլ ախտահարված շրջանի եղջերացման 

ուժեղացում: Չարորակացում դիտվում է հիվանդների համարյա 1/3-ի մոտ:  

Նկ.12 4. Սահմանափակ նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզ (ա, բ): 

Բուժումը: Ախտահարված օջախը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների 

մակարդակով (կատարում են սեպաձև հատում):     

12.6.Նախաքաղցկեղային մելանոզ, Հետչինսոնի մելանոտիկ բծեր  
Նախաքաղցկեղային մելանոզը հանդիսանում է մելանոգեն համակարգի 

նախաքաղցկեղային պրոցես: Հիվանդությունը դրսևորվում է դեմքի մաշկի, կամ 

մաշկի այլ հատվածի մեկ կամ մի քանի բծերի տեսքով (նկ.12.5ա), որոնք դանդաղ 

և անհավասարաչափ մեծանում են: Մակերեսի առանձին հատվածներ ունենում 

են ոչ միատեսակ երանգավորում: Հանդիպում է գերազանցապես միջին և տարեց, 

երբեմն երիտասարդ անձանց մոտ: Այտային շրջանի մաշկի վրա տեղակայման 

դեպքում (նկ. 12.5 բ), այն կոչվում է Հետչինսոնի մելանոտիկ բծեր: 

ա բ
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Նկ. 12.5. Նախաքաղցկեղային մելանոզ (ա, բ): 

Նախաքաղցկեղային մելանոզը ունի բարձր ռադիոզգայունություն, որի 

շնորհիվ ճառագայթային բուժումը (կոնտակտային ճառագայթում) կարող է 

հանդիսանալ որպես բուժման այլընտրանքային եղանակ: 

12.7 .Պիգմենտային քսերոդերմիա 
Հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է: Պիգմենտային քսերոդերմիան 

հանդիսանում է ժառանգական հիվանդություն և փոխանցվում է աուտոսո-

մառեցիսիվ տիպով: Հիվանդությունն առաջանում է 2-ից  5 տարեկան հասա-

կում: Դիտվում է հիմնականում երեխաների և երիտասարդների մոտ և բնու-

թագրվում է արևի ճառագայթների նկատ-

մամբ մաշկի ծայրահեղ արտահայտված 

զգայունությամբ (նկ.12.6): Նախապայման 

է հանդիսանում մաշկի արևային այր-

վածքը: Այնուհետև դեմքի, ձեռքերի և 

մարմնի այլ բաց մասերի վրա ի հայտ են 

գալիս բազմաթիվ տարբեր մեծության 

կետաբծերից մինչև 1 սմ պեպենների տի-

պի պիգմենտային բծեր, որոնք աստի-

ճանաբար ձուլվում են մեկը մյուսի հետ: 

Հետագայում նրանց մակերեսը ծածկվում է թեփուկներով, զարգանում է 

գորտնուկավոր աճ, խոնավ էրոզիաներ: Որպես օրենք, պրոցեսը ավարտվում է 

տափակ կամ բազալ բջջային քաղցկեղով: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Հեռացնում են գորտնուկավոր գոյացութ-

յունները և խոցերը, որոնք առաջացել են պիգմենտային քսերոդերմայի ֆոնի 

վրա: Երբեմն կիրառում են նաև ճառագայթային բուժում և կրիոդեստրուկցիա: 

Բազմակի ախտահարման դեպքում ցուցված է ճառագայթային բուժում: 

Խորհուրդ է տրվում մաշկը պաշտպանել արևային ճառագայթներից:  

12.8. Լեյկոպլակիա  
Լեյկոպլակիան իրենից ներկայացնում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

կամ շրթունքների կարմիր երիզի եղջերացում, որն ուղեկցվում է, որպես կանոն, 

ա բ

Նկ. 12.6. Պիգմենտային քսերոդերմիա:
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քրոնիկական արտաքին գրգռիչի ազդեցությամբ առաջացած բորբոքումով: 

Լեյկոպլակիան ավելի հաճախ տեղակայվում է թշի լորձաթաղանթի վրա 

բերանի անկյան շրջաններում և հիմնականում հանդիպում է 40-ից բարձր 

տարիքի տղամարդկանց մոտ: Նրա առաջացման պատճառագիտությունը և 

ախտածնությունը վերջնականապես պարզված չէ: Այնուամենայնիվ, հեղինակ-

ների մեծ մասը այն կարծիքին է, որ լեյկոպլակիան լորձաթաղանթի պատաս-

խան ռեակցիան է զանազան արտաքին ազդակների նկատմամբ, ընդ որում, չի 

ժխտվում ներսածին (էնդոգեն) գործոնների դերը: Տարբերում են լեյկոպլակիայի 

տափակ, էրոզիվ, վերուկոզ ձևերը և Տապեյների լեյկոպլակիա: Լեյկոպլակիայի 

վերուկոզ ձևը հաճախ զարգանում է տափակ լեյկոպլակիայի ֆոնի վրա: 

Լեյկոպլակիայի վերուկոզ ձևի ժամանակ եղջերացման պրոցեսը զգալիորեն 

արտահայտված է, այդ պատճառով ախտահարված մասը շրջակա լորձա-

թաղանթից ավելի բարձր է լինում` վահանիկի կամ գորտնուկային աճի ձևով, 

ընդ որում, դառնում է ավելի ինտենսիվ սպիտակագորշագույն: Օջախի 

շոշափումով կարելի է հայտնաբերել ոչ մեծ պնդացում: Ավելի հաճախ ախտա-

հարվում է թշերի, ռետրոմոլյար շրջանի, լեզվի կողմնային հատվածների, 

բերանի հատակի լորձաթաղանթը (նկ.12.7):  

Նկ.12.7. Լեյկոպլակիայի ախտահարում թշի լորձաթաղանթի և լեզվի վրա (ա, բ, գ): 

Առանց արմատական բուժման լեյկոպլակիայի վերուկոզ ձևը 15-30% 

դեպքերում կարող է չարորականալ:  

Բուժումը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կատարել բերանի խոռոչի 

մանրակրկիտ սանացիա, վերացնել գրգռիչ գործոնների ազդեցությունը: Ցուց-

ված են A և B խմբի վիտամինների ընդունումը, A վիտամինի յուղային լուծույթով 

ապլիկացիաները: Գրգռիչ և այրող նյութերի օգտագործումը խստորեն 

արգելվում է, որովհետև դրանք նպաստում են չարորակացման պրոցեսի 

զարգացմանը: Վերուկոզ լեյկոպլակիայի ժամանակ, բացի վերը նշվածից 

կատարում են շրջափակումներ 5% դելագիլի կամ խոնսուրիդի լուծույթով (0.05 

նյութը լուծում են 2-3 մլ 0,5% նովոկաինի լուծույթում) 2-2.5 մլ: Ներարկումները 

կատարում են օրը մեջ, 6-8 ներարկում: Օգտագործում են նաև կորտի-

կոստերոիդներ: Վիրաբուժական բուժման նպատակով կիրառվում է ախտա-
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հարված օջախի հատումը, կրիոդեստրուկցիան և, վերջին տարիներին, լայն 

կիրառում է ստացել լազերային հատումը կամ այրումը:  

12.9. Կերատոականթոմա 
Կերատոականթոման արագ զարգացող և սպոնտան ռեգրեսիայի են-

թարկվող ենթամաշկային բարորակ ուռուցք է, որը չարորականում է համե-

մատաբար հաճախ: Հանդիպում է համեմատած հազվադեպ, առավելապես մեծ 

տարիքի տղամարդկանց մոտ: Հիվանդությունն սկսվում է շրթունքի կամ լեզվի 

վրա 1x2.5 սմ մեծության գորշակարմրավուն, կիսագնդաձև, կենտրոնում ոչ մեծ 

ձագարաձև իջվածքով, պինդ հանգույցի առաջացմամբ: Իջվածքը լցված է լինում 

եղջերացած զանգվածով, որը հեռացվում է առանց մեծ դժվարության, և 

մերկանում է խառնարանանման իջվածքը, որի եզրերը շրջապատված են պինդ 

թմբիկով (նկ.12.8): Կերատոականթոմայի աճը բավականին արագ է` մեկ ամսվա 

ընթացքում հասնում է մինչև 2 սմ չափի: 

Նկ. 12.8. Կերատոականթոմա (ա, բ, գ): 

Կերատոականթոման կարող է ունենալ 2 հնարավոր ելք. 6-8 ամիս անց 

հետ զարգանալ` թողնելով փոքրիկ սպի կամ էլ չարորականալ` վերածվելով 

քաղցկեղի: Կերատոականթոման ախտորոշվում է տիպիկ կլինիկական պատ-

կերի և արագ աճի հիման վրա: 

Բուժումը: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում:  

12.10. Կարմիր տափակ որքին (էրոզիվ – խոցային և հիպերկերատիկ ձևեր)  
էքսուդատիվ–գերարյունային, էրոզիվ–խոցային, բուլոզ, հիպերկերատիկ և 

ատիպիկ: Հաճախ ախտահարվում են թշերի լորձաթաղանթը, լեզվի կողմնային 

մակերեսները, ատամնաբնային ելունները: Հիվանդների 20–25%-ի մոտ 

լորձաթաղանթի ախտահարումը համակցվում է մաշկային ծածկույթների 

ախտահարումով: Հիվանդության տիպիկ ձևի դեպքում չփոփոխված 

լորձաթաղանթի ֆոնի վրա ի հայտ են գալիս գորշասպիտակավուն կլոր 

հանգույցիկներ, որոնք ձուլվելով իրար` հիշեցնում են ժանյակ ցանց (նկ.12.9): 

Հիվանդը կարող է գանգատներ չունենալ: 

ա բ գ 
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Կարմիր տափակ որքինը դիսկերատոզի յուրատեսակ ձևերից է, որը 

բնորոշվում է ականթոզի, հիպեր և պարակերատոզի երևույթներով: Նրա 

առաջացման պատճառները վերջնականապես պարզված չեն: Գոյություն ունեն 

կարմիր տափակ որքինի առաջացման նյարդային, վիրուսային և թունավոր–

ալերգիկ տեսություններ: Տարբերում են այդ հիվանդության վեց ձև` տիպիկ,  

 Էրոզիվ–խոցային ձևը բնորոշվում է իրար ձուլված հանգույցիկների ֆոնի 

վրա` առանձին խոցերի և էրոզիաների ի հայտ գալով: Հիվանդությունը տևական 

ընթացքի հակում ունի: Հիվանդին ան-

հանգստացնում է սնունդ ընդունելիս այրո-

ցի և ցավի զգացումը: Հիվանդությունը 

կարող է տևել տարիներ: Հնարավոր է 

բավականին երկարատև ընդմիջում` 

հետագա սրացումներով: 

Բուժումը: Ընդհանրապես բերանի 

խոռոչում հանգիստ ընթացող ձևը հատուկ 

բուժման կարիք չունի: Նշանակում են 

նատրիումի բրոմիդի 2%-անոց լուծույթ. 1 

ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ, ուտելուց հետո, դելագիլ` 1 հաբ (0.25գ), 1 ամսվա 

ընթացքում, ծանր ընթացքի դեպքում` պրեդնիզոլոն, ներքին ընդունման և 

ապլիկացիայի ձևով` A վիտամինի յուղային լուծույթ, տեղային կիրառման 

համար օգտագործում են կարոտին, մեթիլուրացիլի քսուք: 

Շատ կարևոր են բերանի խոռոչի սանացիան, սոմատիկ հիվանդութ-

յունների և նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների բուժումը: 

12.11. Ակտինիկ կերատոզ (արևային, ծերունական կերատոզ) 
Ակտինիկ կերատոզի առաջացմանը նպաստում են ոչ բարենպաստ օդե-

րևութաբանական գործոնները (արևի ճառագայթում, քամիներ և այլն):  

Նկ.12.10. Ակտինիկ կերատոզ (ա, բ): 

Հիվանդությունը զարգանում է ծեր մարդկանց մոտ, սիրված տեղակա-

յությունն է դեմքի և ձեռքի մաշկը: Արտահայտվում է միայնակ, սակավ 

դեպքերում բազմակի թեփուկավոր ատրոֆիկ դեղնամոխրագույն գոյացու-

թյունների ձևով, որոնք աստիճանաբար մեծանում են, հասնելով մինչև 1-2 սմ: 

Հիմքը պնդացած չէ: 

Նկ.12. 9. Կարմիր տափակ որքին: 

ա բ
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Երբեմն բծի մակերեսին նկատվում է տելեանգիոէկտազիա: Հյուսվածա-

բանորեն լինում է արտահայտված հիպերկերատոզ: Ականթոզի հետ միասին, 

դիտվում է էպիդերմիսի ատրոֆիա: Դերմայում հաճախ ձևավորվում է բազոֆիլ 

դեգրադացիա քրոնիկական բորբոքման նշաններով: Երբեմն ակտինիկ կերա-

տոզի դեպքում կարող են դիտվել փոփոխություններ, որոնք նման են Բոուենի 

հիվանդությանը: 

12.12. Ռադիացիոն դերմատոզ 
Ռադիացիոն դերմատոզի դեպքերը հաճախացել են` մի շարք հիվանդութ-

յունների ախտորոշման և բուժման նպատակով պայմանավորված ճառագայ-

թային էներգիայի կիրառման հետևանքով: Իոնիզացնող ճառագայթման 

ազդեցությունը հանգեցնում է չոր կամ խոնավ էպիթելիտի տեսքով սուր 

փոփոխությունների, ուշ շրջանում զար-

գանում է ճառագայթային դերմատոզ: 

Մաշկը դառնում է ատրոֆիկ, ի հայտ են 

գալիս թեփոտումով հիպո կամ հիպեր-

պիգմենտացիայի օջախներ, ճաքեր, խո-

ցեր, երբեմն թեփուկով հարթ բծեր, կամ էլ 

գորտնուկային գերաճեր: Մազերի ֆոլի-

կուլների ախտահարման հետևանքով 

դիտվում է մազաթափություն: Հնարավոր 

է, որ սկսվի բազալբջջային կամ տափակ բջջային քաղցկեղին բնորոշ չարորակ 

պրոցես: 

Ընդհանուր առմամբ, նման դեպքերում կիրառում են A և D վիտամին-

ներով հարուստ յուղային լուծույթներ կամ ձկան յուղ, կորտիկոստերոիդ, 

հակաբիոտիկ պարունակող քսուքներ: Ներքին ընդունման ձևով նշանակում են 

A, P, E և B խմբի վիտամինների կոմպլեքս: Այրող միջոցները և ինսոլյացիան 

հակացուցված են: Գորտնուկային գոյացությունները և խոցերը հեռացնում են 

վիրահատական եղանակով` հետագա հյուսվածաբանական հետազոտության 

կատարմամբ: 

12.13. Նախաքաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելումը 
Նախաքաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոցառում-

ները պետք է ուղղված լինեն այն բոլոր գործոնների վերացմանը, որոնք նպաս-

տում են հիվանդությունների առաջացմանը: Նախաքաղցկեղային հիվան-

դությունների կանխարգելումը, լայն առումով, սկսվում է արդեն մանկական 

տարիքում, երբ երեխային սովորեցնում են բերանի հիգիենայի կանոնները, նրա 

մեջ մշակում այդ կանոնները կիրառելու սովորույթ, բուժում հիվանդ ատամ-

ները, վերացնում ձևավորվող ատամնածնոտային ձևախախտումները, տանում 

բացատրական աշխատանք ծխելու և ալկոհոլամոլության վնասակարության 

Նկ. 12.11. Ռադիացիոն դերմատոզ: 
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մասին: Տարիքով անձանց մոտ նախաքաղցկեղային հիվանդությունների 

կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները պետք է տանել` հաշվի առնելով 

բնակչության կենցաղի տեղային առանձնահատկությունները, վնասակար 

սովորությունները, ինչպես նաև ընդհանուր և սանիտարական կուլտուրայի 

մակարդակը: 

Հիգիենիկ դաստիարակությանը զուգահեռ, բնակչության կանխարգելիչ 

դիտումների և պլանային սանացիայի ընթացքում, անհրաժեշտ է աշխատանք 

տանել նախաքաղցկեղային և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ու շրթունքների 

կարմիր երիզի քրոնիկական հիվանդությունների հայտնաբերման ուղղությամբ: 

Շրթունքների կարմիր երիզի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի նախաքաղցկե-

ղային հիվանդությունների կանխարգելման հարցում կարևոր նշանակություն 

ունեն օրգանիզմի ծերացման դեմ ուղղված միջոցառումները, ստամոքսա-

աղիքային ուղու հիվանդությունների, շրթունքների և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի բոլոր տեսակի վնասվածքների կանխումն ու բուժումը: Մեծ 

ուշադրություն պետք է դարձնել ծխելու և վնասակար մյուս սովորությունների 

դեմ պայքարին, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների քրոնիկական 

բորբոքային հիվանդությունների բուժմանը, խրոնիկական վարակի օջախների 

վերացմանը: Չարորակ ուռուցքների կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ 

է նախաքաղցկեղային հիվանդություներով բոլոր հիվանդներին վերցնել 

դիսպանսեր հսկողության:  

12.14. Դեմքի հյուսվածքների, դիմային գանգոսկրերի, բերանի խոռոչի և նրա 
օրգանների բարորակ նորագոյացություններ 

Ուռուցքները տարբերակում են համաձայն ուռուցքների միջազգային 

դասակարգման, որը հիմնված է ըստ անատոմիական տեղակայության և 

հյուսվածքի տեսակի, որից նրանք ծագում են, հյուսվածաբանական կառուց-

վածքի հիման վրա: Ախտորոշման ժամանակ կարևոր է գանգատների ճշտումը 

և վերհուշը, այդ թվում` անցկացված բուժումը: Նշանակություն ունեն ժառան-

գական գործոնները, ինչպես նաև նախատրամադրող գործոնների հաստա-

տումը ուռուցքների առաջացման հարցում: Հիվանդի ընդհանուր վիճակի 

օբյեկտիվ ուսումնասիրությունը արտաքին և ներբերանային զննումը հաստա-

տում են բարորակ նորագոյացության կամ ուռուցքանման գոյացության 

տեղակայությունը, նոզոլոգիական տեսակը և թույլ են տալիս դնել կլինիկական 

ախտորոշումը: Կիրառում են ախտորոշման եղանակներ, որոնց մեջ կարևոր 

տեղ են զբաղեցնում գործիքային եղանակները (նշանակետային, ընդհանրացնող, 

շերտավոր, կոնտրաստ ռենտգենոգրաֆիա, ՀՇ, ՄՌՇ, ուլտրաձայնային 

հետազոտություն): Կլինիկական տվյալները լրացնում են բջջաբանական և 

ախտամորֆոլոգիական հետազոտություններով: Ծնոտների նորագոյացութ-

յունների դեպքում կատարում են էլեկտրոօդոնտոմետրիա, թքագեղձերի ախ-

տահարման դեպքում` թքի քանակական և որակական հետազոտություններ: 
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ԲԱՐՈՐՈԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ` ԾԱԳԱԾ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ՏԱՓԱԿ ԷՊԻԹԵԼԻՑ 
12. 15. Տափակ բջջային պապիլոմա, պապիլոմատոզ 

Պապիլոման բարորակ ուռուցք է, որը ծագում է բազմաշերտ տափակ 

էպիթելից: Հանդիպում է բավականին հաճախ, այն կազմում է բերանի խոռոչի 

բոլոր բարորակ ուռուցքների 38%-ը: Ուռուցքը հանդիպում է բոլոր տարիքային 

խմբերում, ավելի հաճախ կանանց մոտ (61,3%): 

Կլինիկական պատկերը: Պապիլոմայի դրսևորումները տարբեր են: 

Առավել հաճախ լորձաթաղանթի վրա լինում է սնկաձև աճի տեսքով, սպիտա-

կավուն խավանման մակերեսով, երբեմն հիշեցնում է ծաղկակաղամբ: Ոտիկի 

բացակայության դեպքում, այն տեղակայված է լինում լայն հիմքի վրա և 

ունենում է կիսակլոր հանգույցի տեսք: Երբեմն ուռուցքը ծածկված է լինում 

չփոփոխված լորձաթաղանթով, որի պատճառով 

նրան տարբերելը ֆիբրոմայից դժվար է լինում: 

Ուռուցքի գույնը պայմանավորված է լինում եղջե-

րացման աստիճանից: Եղջերացված պապիլոմաները 

ունենում են սպիտակավուն, գորշ երանգ, երբեմն 

հիշեցնում են վերուկոզ լեյկոպլակիա: Պապիլոման 

աճում է դանդաղ, անցավ է:

Հաճախ այն ենթարկվում է վնասման և բորբոք-

վում է, այդ դեպքում մեծանում են նրա չափերը և այն 

դառնում է ցավոտ: Պապիլոման կարող է տեղակայված լինել բերանի 

լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում` թշի լորձաթաղանթի վրա, շրթունք-

ներին, առավել հաճախ` լեզվի, կարծր և փափուկ քիմքի լորձաթաղանթի վրա: 

Պապիլոման երբեմն տեղակայված է լինում թշի լորձաթաղանթի հետին հատ-

վածներում, ռետրոմոլյար շրջանում, թևակերպածնոտային ծալքի մոտ: Պապի-

լոման կարող է հանդիպել նաև դեմքի մաշկային ծածկույթների վրա (նկ. 12.13):  

Բազմաթիվ պապիլոմաների առկայությունը կոչվում է պապիլոմատոզ: 

Տարբերում են ռեակտիվ (առաջացած քրոնիկ տրավմայի կամ քրոնիկ 

բորբոքման պատճառով), և նեոպլաստիկ պապիլոմատոզներ (իրական ուռուցք-

ներ): Նեոպլաստիկ բնույթի պապիլոմաները հանդիպում են հազվադեպ: Նրանց 

բնորոշ տեղակայությունն է թշի լորձաթաղանթի հետին հատվածները, ռետրո-

մոլյար շրջանները, թևակերպածնոտային ծալքերը: Այդ տեղակայությամբ 

պապիլոմաները չարորակացման հակում ունեն:  

Նման դեպքերում դիտվում է արագ աճ, խոցոտում, ստորադիր հյուսվածքների 

ներսփռանք:  

Նկ. 12.12. Ենթալեզվային 

շրջանի պապիլոմա: 
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Ավելի հաճախ հանդիպում է վիրուսային պապիլոմատոզը: Նրա հարու-

ցիչն է HPV (human papillomatosis virus) վիրուսը, 

որը ախտահարում է մաշկը, բերանի խոռոչի, 

կոկորդի, աղեստամոքսային տրակտի, միզա-

պարկի լորձաթաղանթը, սեռական օրգանները: 

HPV վիրուսակիր կարող է լինել ցանկացած 

մարդ: Ըստ վիճակագրության, վիրուսակիր 

մարդիկ ավելի շատ են, քան ոչ վիրուսակիրները: 

Պապիլոմատոզը տարածվում է կոնտակտային, 

կենցաղային, նաև սեռական ճանապարհով: Երբ 

HPV վիրուսակիրը ունենում է բարձր իմունի-

տետի մակարդակ, որն արգելակում է վիրուսի 

բազմացմանը, այն ընթանում է անախտանիշ: Սակայն իմունիտետի անկման 

դեպքում այն ի հայտ է գալիս մաշկի և լորձաթաղանթների տարբեր գոյացու-

թյունների առկայությունով` պապիլոմաներ, գորտնուկներ, սրածայր կոնդի-

լոմաներ: HPV վիրուսը կարող է նպաստել արգանդի վզիկի քաղցկեղի 

առաջացմանը: 

Պապիլոմայի ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում` այն 

հիմնված է լինում կլինիկական պատկերի, իսկ հետագայում` հեռացված 

հյուսվածքների մորֆոլոգիական հետազոտությունների հիման վրա: Պապիլո-

մատոզի դեպքում կարևոր է արյան մեջ օնկոմարկերների ստուգումը, մասնա-

վորապես Е7 սպիտակուցի: Հյուսվածաբանորեն պապիլոման կազմված է 

պրոլիֆերացվող էպիթելից, որը տեղակայված է շարակցահյուսվածքային ոտի-

կի վրա` էպիթելի արտաքին շերտի շրջանում հիպերկերատոզի երևույթներով: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը անցկացնում են ֆիբրոմայի հետ, որը ունի 

լորձաթաղանթով ծածկված հարթ մակերես:  

Բուժումը համալիր է: Պապիլոմավիրուսային ինֆեկցիայի, ինչպես այլ 

երկարատև ընթացող քրոնիկ վիրուսային հիվանդության դեպքում, առաջանում 

է իմունոդեֆիցիտային վիճակ: Դրա հետևանքով, բուժման էֆեկտիվությունը 

բարձրացնելու նպատակով, բացի հակավիրուսային դեղորայքից, օգտագործում 

են իմունոկարգավորող դեղանյութեր և պաթոգենետիկ միջոցներ: 
Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմանով: Պապիլո-

մատոզի դեպքում նպատակահարմար է կրիովիրաբուժությունը, էլեկտրո-

կոագուլյացիան, լազերոթերապիան: Վիրաբուժական միջամտությունից հետո 

հաճախ լինում են կրկնություններ, քանի որ պապիլոմատոզը ունի վիրուսային 

ծագում և հիվանդը կարող է վիրուսակիր մնալ տարիների ընթացքում: 

Հնարավոր է նաև մալիգնիզացիա:  

1. Քիմիական եղանակներ (այրում) 

Սիլկոդերմ, Ֆերեզոլ, Ազոտաթթու, Երեքքլորքացախաթթու: 

Նկ. 12.13. Թշի շրջանի 

պապիլոմա: 
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12.16 Ծնոտների օդոնտոգեն ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 
Ամելոբլաստոմա 

Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք 

Օդոնտոմա 

Օդոնտոգեն ֆիբրոմա 

Օդոնտոգեն միքսոմա/միքսոֆիբրոմա 

Ցեմենտոբլաստոմա 
 

12.17. Ամելոբլաստոմա  
Ամելոբլաստոման բարորակ օդոնտոգեն էպիթելային ուռուցք է: Այն 

հատուկ տեղ է գրավում ծնոտների բարորակ ուռուցքների մեջ տեղային 

ինվազիվ աճի առկայության հետ կապված: Ամելոբլաստոմաները կազմում են 

բերանի խոռոչի բոլոր ուռուցքների 1-3% և օդոնտոգեն ուռուցքների 18%-ը: Այն 

առավելապես հանդիպում է 21-40 տարեկան կանանց 

մոտ: Առավել հաճախ ախտահարվում է ստորին 

ծնոտի մարմինը մեծ աղորիքների շրջանում, 

անկյունը և ճյուղը: 

Ենթադրում են, որ ուռուցքային աճի պատճառ 

կարող են հանդիսանալ ատամնային թիթեղի էպի-

թելային մնացորդները, գերկոմպլեկտ ատամի սաղմի 

էպիթելը, կամ էլ ատամնային պարկը: Նույնպես 

գտնում են, որ ամելոբլաստոման կարող է առաջանալ 

Մալասեյի էպիթելային կղզյակներից:  

 Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդությունն ընթանում է դանդաղ, մի քանի տարվա ընթացքում, 

երկար ժամանակ առանց ախտանիշների, երբեմն հայտնաբերվում է պատահա-

բար ռենտգեն պատկերի վրա, կամ էլ, երբ միանում է բորբոքային պրոցես: 

Աստիճանաբար ի հայտ է գալիս ծնոտի ձևախախտում, անցավ ուռածության 

տեսքով (նկ.12.15): Հիվանդները հիմնականում դիմում են դեմքի ասիմետրիայի 

գանգատներով: Ըստ վերհուշի տվյալների հիվանդները նշում են նախկինում 

բութ, նվվացող ցավեր ատամների և ծնոտների շրջանում, որոնց պատճառով 

հեռացվել են ինտակտ ատամները: Մաշկային ծածկույթները փոփոխված չեն: 

Բերանի խոռոչի կողմից նկատվում է անցման ծալքի հարթվածություն կամ 

ուռածություն, ինչպես նաև ճյուղի առաջային եզրի լայնացում, երբեմն` զգալի: 

Ախտահարման շրջանում լորձաթաղանթի գույնը չի տարբերվում շրջակա 

Նկ.12.14. Ամելոբլաստոմայի 

հանդիպման 

հաճախականությունը  

ըստ տեղակայման: 
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հատվածներից: Շոշափման ժամանակ ծնոտի ուռած հատվածի կորտիկալ 

թիթեղը ճկվում է, երբեմն նշվում է մագաղաթի 

ճարճատյուն, ինչպես նաև ոսկրի բացակա-

յության հետևանքով ծփանք: Ժամանակ առ 

ժամանակ ախտահարված կողմում նկատվում 

են պերիօստիտի երևույթներ, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա առաջանում են խուղակ-

ներ` թարախային արտադրությունով: Ատամը 

հեռացնելու դեպքում վերքերը երկար ժամա-

նակ չեն լավանում, և նրանցից արտադրվում է 

պղտոր հեղուկ: Որոշ դեպքերում ուռուցքը 

դուրս է գալիս ծնոտի սահմաններից և 

ներաճում փափուկ հյուսվածքների մեջ: Քիչ 

դեպքերում, բայց հնարավոր է չարորակացում 

(1-4%): 
Ռենտգենաբանական պատկերները բավականին տարբեր են: Ավելի 

հաճախ հանդիպում է պոլիկիստոզ (սոլիդ) ձևը, որի ժամանակ նկատվում են 

տարբեր չափերի խոռոչներ` միմյանցից բաժանված ոսկրային խտրոցներով: 

Երբեմն խոռոչում կարող է լինել չծկթած ատամ (երրորդ մեծ աղորիքը) կամ նրա 

պսակը: Մոնոկիստոզ ախտահարումը հանդիպում է ավելի հազվադեպ: 

Կարևորագույն ռենտգենաբանական հատկանիշ է համարվում խոռոչների 

ստվերների տարբեր աստիճանի թափանցելիությունը: Խոռոչները կարող են 

ունենալ ցածր, միջին և բարձր աստիճանի 

թափանցելիություն: Խոռոչների կենտրո-

նական հատվածներն ավելի թափանցիկ են, 

քան պերիֆերիկները: Միախոռոչանի 

ամելոբլաստոմաների դեպքում ոսկրային 

սահմանների երկայնքով երևում է կի-

սաստվերային շերտ: Բորբոքման դեպքում 

սահմանները փոփոխվում և դառնում են ոչ 

հստակ: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները, 

սովորաբար, մեծացած են լինում միայն երկրորդային ինֆեկցիայի միացման 

պարագայում: Երբեմն ամելոբլաստոմայի ախտորոշումը կլինիկա-ռենտգենա-

բանական տվյալների հիման վրա դժվարացնում է, պայմանավորված ռադի-

կուլյար, ֆոլիկուլյար բուշտերի, օստեոբլաստոկլաստոմայի հետ նրա նմանու-

թյամբ: Պինդ մեծացած ավշային հանգույցները, ուռուցքի բորբոքման բացա-

կայության դեպքում, կարող են լինել չարորակացման առաջին կլինիկական 

նշանները: Վերջնական ախտորոշման համար անհրաժեշտ է ուռուցքի 

մորֆոլոգիական վերիֆիկացիա: Ամելոբլաստոմայի դեպքում բջջաբանական 

Նկ.12.15. Ստորին ծնոտի անկյան և

 

ճյուղի շրջանի ամելոբլաստոմայով 

հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Նկ.12.16. Ամելոբլաստոմայի սոլիդ ձևի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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հետազոտության նպատակով վերցված պունկտատը հաճախ, ինչպես օդոն-

տոգեն բշտերի դեպքում, իրենից ներկայացնում է թափանցիկ, դեղնավուն 

հեղուկ, խոլեստերինի բյուրեղների պարունակությամբ: Երբեմն նրա գույնը 

լինում է գորշ, ի հաշիվ էրիթրոցիտների քայքայման: Պունկտատի ուսումնա-

սիրման հիման վրա ամելոբլաստոմայի տարբերակիչ ախտորոշումը բշտերից 

գործնականում   անհնար է: Ամելոբլաստոմայի կասկածի դեպքում, որպես 

օրենք, կատարում են բաց բիոփսիա: 

Մակրոսկոպիկ տարբերում են ամելոբլաստոմայի կիստոզ և սոլիդ ձևերը: 

Վերջինիս բնորոշ է գորշա-սպիտակավուն ուռուցքային հյուսվածքի 

առկայությունը` ի հաշիվ շարակցահյուսվածքային ստրոմայի աճի, որի մեջ 

տեղակայված են մանր բուշտեր (նկ.12.17): Կիստոզ ձևի դեպքում լինում են մեկ, 

մի քանի կամ էլ բազմակի խոռոչներ` հաճախ իրարից բաժանված խտրոցներով:  

Նկ.12.17. Ամելոբլաստոմայի սոլիդ ձևի մակրասկոպիկ պատկեր: 

Ուռուցքի թաղանթը սպիտակավուն է, համեմատաբար ամուր, 3-4 մմ 

հաստությամբ, ի տարբերություն բշտերի, ոսկրից անջատվում է դժվարությամբ: 

Բուժումը: Տեղային ներսփռական աճ ունեցող ուռուցքների բուժումը մինչ 

օրս քննարկվում է տարբեր հեղինակների կողմից: Նրանց մի մասը նախընտ-

րում է ցիստէկտոմիայի (էնուկլեացիա, կյուրետաժ) եղանակը որպես ավելի 

պահպանողական և ոչ վնասվածքային: Սակայն պետք է նշել, որ կրկնութ-

յունների քանակը այդ դեպքում հասնում է 44%-ից մինչև 90% (սոլիդ կամ 

պոլիկիստոզ ձևի դեպքում): Արմատական միջամտության կողմնակիցները, 

հաշվի առնելով կոնսերվատիվ բուժման կրկնությունների բարձր տոկոսն ու 

չարորակացման և մետաստազավորման հավանականությունը, նախընտրում 

են կատարել ծնոտի մասնահատում (ռեզեկցիա) ամելոբլաստոմայի ցանկացած 

ձևի դեպքում` ռենտգենաբանական սահմաններից նահանջելով դեպի առողջ 

հյուսվածքները` մոտ 1,5-2 սմ: Ծնոտի մասնահատման դեպքում ըստ տարբեր 

հեղինակների կրկնությունների թիվը կազմում է 0-4,5% : 
Տարբերում են ստորին ծնոտի մասնահատման մի քանի եղանակ` 

կախված ուռուցքի չափերից - բլոկային (սեգմենտար) մասնահատում առանց 

ծնոտի անընդհատության խախտման, բլոկային մասնահատում ծնոտի անընդ-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 387 

հատության խախտումով, ստորին ծնոտի կեսի մասնահատում հոդախախտով, 

ստորին ծնոտի ամբողջական հեռացում երկկողմանի հոդախախտով: Վերին 

ծնոտի ամելոբլաստոմայի դեպքում կատարում են ծնոտի մասնակի կամ լրիվ 

մասնահատում (մաքսիլէկտոմիա): Ստորին ծնոտի շրջանում վիրահատական 

միջամտություն կատարելիս նպատակահարմար է կատարել միաժամանակյա 

ոսկրային պլաստիկա: Որպես տրանսպլանտատ, գերադասելի է աուտոսկրի 

կիրառումը: Աուտոոսկր կարելի է ստանալ կողից, զստոսկրի կատարից, 

սրունքոսկրից: 6 սմ-ից կարճ արատների դեպքում հնարավոր է կատարել ազատ 

ոսկրային պլաստիկա, իսկ 6 սմ-ից մեծ արատների դեպքում` ոսկրի պլաստիկա 

միկրոանոթային անաստամոզով: Ոսկրային տրանսպլանտատը ծնոտի ոսկրի 

հետ սևեռում են ոսկրակարերով, մինիթիթեղներով և պտուտակամեխերով: 

Անհրաժեշտ է նաև միջծնոտային սևեռում բեկակալների օգնությամբ: Որպես 

այլընտրանք, ծնոտների ամբողջականության վերականգնման համար լայն 

կիրառում են ստացել տիտանե ծակոտկեն թիթեղները (Titanium mesh), ալո-և 

քսենոտրանսպլանտատները:  

Նախագուշակումը բարեհաջող է, եթե ամելոբլաստոման հեռացվել է 

արմատական:  

12.18. Օդոնտոմա 
Օդոնտոման ուռուցքային գոյացություն է, կազմված ատամ կազմավորող 

էպիթելային և մեզենխիմալ բաղադրամասերից: Տարբերվում են հասարակ, 

բարդ և բաղադրյալ օդոնտոմաներ: Իրենց հերթին, հասարակ օդոնտոմաները 

կարող են լինել լրիվ և ոչ լրիվ (լիակազմ և ոչ լիակազմ): Լրիվ օդոնտոման 

կազմված է ամբողջ ատամնային սաղմից և ունենում է ատամին նման կամ 

կլորավուն ձև: Ոչ լրիվ օդոնտոմաները կազմված են ատամնային սաղմի մի 

մասից և կարող են լինել պսակային, արմատային և պարօդոնտալ: Բարդ 
օդոնտոմայում կրակալած ատամնային հյուսվածքները տեղակայված են 

քաոտիկ և իրենցից ներկայացնում են 

պինդ ամբողջական կոնգլոմերատ (նկ.12. 

18,19): 

Բաղադրյալ օդոնտոման պարունակում է 

առանձին ատամնային կառուցվածքներ, 

որոնցում ճիշտ ներկայացված են հյուս-

վածքները, ինչպես ատամը նորմայում: 

Այսպես կոչված` բաղադրյալ օդոն-

տոմայում, չնայած ատամնային հյուս-

վածքների քաոտիկ դասավորվածութ-

յանը, նշվում է ատամը հիշեցնող կառուցվածքի ձևավորման տենդենց: 

Նկ.12.18,19. Բարդ օդոնտոմա 

ա) ռենտգենաբանական պատկեր,  

բ) մակրոսկոպիկ պրեպարատ
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Օդոնտոման համեմատած հազվադեպ է հանդիպում, այն ախտորոշում են 

երիտասարդ տարիքի անձանց մոտ, քանի որ դրսևորվում է ատամների ծկթման 

շրջանում: Մեծերի մոտ հաճախ այն հայտնաբերվում է պատահական, կամ էլ, 

երբ միանում է բորբոքում: Կլինիկորեն օդոնտոման ոչ մի կերպ իրեն չի 

դրսևորում, միայն մեծ չափերի դեպքում բարակեցնում է ոսկրը և առաջ է բերում 

ծնոտի ձևախախտում: Հետագա աճի դեպքում պատռվում է վերնոսկրը և նրան 

պատող լորձաթաղանթը` օդոնտոման կարծես թե ծկթում է: Հաճախ նման 

պատկեր զարգանում է շարժական 

պրոթեզի տակ: Հաճախ միանում է 

բորբոքային պրոցես և հիվանդությունը 

ճիշտ չի ախտորոշվում: Այն դիտարկվում է 

որպես քրոնիկական օստեոմիելիտ, 

սեկվեստրի առկայությամբ: Օդոնտոմայի 

տեղակայման տեղում հաճախ նշում են 

ատամի ծկթման ուշացում: Որոշ հիվանդ-

ների մոտ նկատվում են խուղակներ, 

ժամանակ առ ժամանակ առաջացող բորբոքումով: Հնարավոր է նևրիտին 

բնորոշ ցավերի ի հայտ գալը, եթե օդոնտոման տեղակայված է նյարդի շրջանում: 

Օդոնտոմայի ռենտգենաբանական պատկերն ունի առանձնահատկութ-

յուններ` նկատվում է հստակ ուրվագծված հոմոգեն ստվեր, որը իր խտությամբ 

հիշեցնում է ատամի պսակը անհարթ եզրերով և նրա շուրջը հարթ լուսա-

վորություն (պատյան): Օդոնտոմայի ախտորոշումը, որպես օրենք, բարդություն 

չի ներկայացնում: Չթարախակալված պինդ օդոնտոմաների տարբերակիչ 

ախտորոշումը պետք է կատարել ռետենցված իմաստության ատամների հետ, 

որոնց ռենտգենաբանական պատկերը որոշ դեպքերում կարող է փոփոխված 

լինել: Այլ պրոյեկցիայով լրացուցիչ ռենտգենաբանական հետա-զոտությունը 

կարող է ճշտում մտցնել ախտորոշման մեջ: Երբեմն դժվար է տարբերակել պինդ 

օդոնտոման օստեոմայից: Դանդաղ, անախտանիշ աճը, ռենտգենաբանական 

պատկերի վրա ինտենսիվ մթագնումը, ուռուցքի կլորավուն ձևը բավականին 

բնորոշ է երկու նորագոյացություններին էլ: Սակայն օստեոման հոմոգեն է, 

օդոնտոման ռենտգենաբանական պատկերի վրա ունենում է ոչ միատարր 

ստվեր, պերիֆերիայում ոսկրի սահմանագծում նկատվում է լուսավոր շերտ, 

ինչպես վերևում նշված է, վերջինս համապատասխանում է օդոնտոմայի 

պատյանին: 

Բուժումը: Ուռուցքը հեռացնում են պատյանի հետ միասին: Սակայն 

մեծահասակների մոտ վիրաբուժական միջամտություն կատարում են միայն 

այն դեպքում, երբ կա ծնոտի ձևախախտում, խուղակի առկայություն, 

բորբոքային երևույթներ: Երբ գոյացության չափերը փոքր են և հայտնաբերվում 

են պատահականորեն, հիվանդը գանգատ չի ներկայացնում, կարելի է ուռուցքը 

Նկ.12. 20. Բաղադրյալ օդոնտոմայի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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չհեռացնել: Հիվանդին պահում են դինամիկ հսկողության տակ: Եթե օդոնտոման 

հայտնաբերվում է երեխայի մոտ, ցուցված է վերջինիս հեռացումը, որովհետև 

գոյացությունը չափերով մեծանալով, կարող է ատրոֆիայի ենթարկել շրջակա 

ոսկրային հյուսվածքը` խախտելով ատամների ձևավորումը և ծկթումը: 

12.19. Միքսոմա (օդոնտոգեն ֆիբրոմիքսոմա) 
Բարորակ ուռուցք է, տեղային ինվազիվ աճի ունակությամբ: Միքսոման 

չունի թաղանթ և, քայքայելով ոսկրը, աճում է փափուկ հյուսվածքների մեջ: Ի 

հաշիվ լորձային նյութի կուտակման, դիտվում է ուռուցքի համեմատական 

արագ աճ: Հաճախ կրկնվում է, չի մեթազտավորվում: Հանդիպում է հիմնա-

կանում երիտասարդ և միջին տարիքի կանանց մոտ: Միքսոմայի կլինիկական 

դրսևորումները բնորոշ չեն: Նշվում է ծնոտի անցավ ուռածություն ուռուցքի 

տեղակայության վայրում: Ուռուցքի սահմանում ատամները դառնում են 

շարժուն և տեղաշարժվում են, նրանց արմատները ներծծվում են: Մաշկային 

ծածկույթները և լորձաթաղանթը փոփոխված չեն: Ռենտգենաբանորեն 

նկատվում է ոսկրի դեստրուկցիա մանր խորշավոր փոփոխության տեսքով, 

որոնք իրարից անջատված են ոսկրային խտրոցներով (օճառի պղպջակների 

տեսքով) (նկ.12. 21): 

Նկ.12.21. Ստորին ծնոտի մարմնի միքսոմայի ռենտգենաբանական պատկեր: 

Տարբերակիչ ախտորոշում կատարում են ամելոբլաստոմայի և 

հսկաբջջային ուռուցքի հետ: 

Բուժումը վիրահատական է: Անհրաժեշտ է կատարել ծնոտի մասնա-

հատում` ստորին ծնոտի միաժամանակյա ոսկրային պլաստիկայով: Արմա-

տական մոտեցումը պայմանավորված է նրանով, որ ուռուցքը տալիս է 

ներսփռական աճ և հաճախ կրկնվում է:  

12.20. Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք 
Ծնոտների օդոնտոգեն բշտերի շարքում տարբերվում է առաջնային 

բուշտը` կերատոբուշտը, որը հանդիսանում է ատամ առաջացնող էպիթելի 

զարգացման արատ և զարգանում է ծնոտների ատամ պարունակող հատված-

ներում: Կերատոբուշտերը դասվում են ուռուցքների խմբին և կոչվում են 
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կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք (ԿՕՈՒ): Վերջինս ունի ոչ բորբոքային 

ծագում և հանդիսանում է ատամնային թիթեղի մնացորդային էլեմենտների 

զարգացման արատ: Ըստ տարբեր հեղինակների, ԿՕՈՒ կազմում են օդոնտոգեն 

բուշտերի 5.4, մինչև 17,4%: ԿՕՈՒ հաճախ առաջանում է ստորին ծնոտում, 

երրորդ մեծ աղորիքին համապատասխան և տարածվում ծնոտի մարմնի, 

անկյան և ճյուղի վրա, ինչի հետ կապված, նրանց նախկինում հաճախ 

համարում էին ամելոբլաստոմա: Ավելի հազվադեպ հանդիպում են վերին 

ծնոտում, հիմնականում ֆրոնտալ հատվածում` ժանիքների մոտ: Կերատոբուշ-

տերի թաղանթը ներսից պատված է եղջերացող էպիթելով, որը և հանդիսացել է 

պատճառ նրա երկրորդ անվանմանը` կերատոբուշտ: 

Մակրոսկոպիկ կերատոբուշտն իրենից ներկայացնում է խոռոչ ոսկրում, 

առանձին ներհրված խորշերով: Խոռոչը ներսից պատված է թաղանթով: 

Միկրոսկոպիկ հետազոտությամբ հաստատվում է, որ վերջինս հանդիսանում է 

բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթել: Վերհուշում բուշտի կապը ատամի 

ախտաբանական պրոցեսի հետ չի հաստատվում: Բուշտը զարգանում է 

աննկատ և երկար ժամանակ չի դրսևորվում: Այնուհետև ի հայտ է գալիս ծնոտի 

ոսկրի հատվածի ուռածություն, որևէ աղորիքին համապատասխան: Չնայած 

ծնոտի ոսկրի սպունգանման նյութի զգալի ախտահարմանը, բուշտի վրայի 

կորտիկալ շերտը երկար ժամանակ կարող է մնալ անփոփոխ, և հաճախ 

կլինիկական նշանները դրսևորվում են միայն գոյացության մեծ չափերի 

հասնելու դեպքում: Կերատոբշտերը տարածվում են ծնոտի երկայնքով (հաճախ 

գործընթացի մեջ ընդգրկվում են ծնոտի ոսկրը և ճյուղը) և չի բերում ոսկրի զգալի 

ձևախախտման: Նկարագրված են բազմակի կերատոբուշտերի դեպքեր: Մեծ 

չափերի կերատոբուշտերի դեպքում ծնոտի 

կորտիկալ շերտը բարակում է, իսկ տեղ-

տեղ` նույնիսկ բացակայում: Բշտի շրջանում 

գտնվող ատամների պերիօդոնտալ ճեղքերը 

հստակ նկատելի են: Ռենտգենաբանորեն 

ԿՕՈՒ կարող են լինել միախոռոչանի և 

բազմախոռոչանի: Միախոռոչանի փոքր 

չափերի կերատոբշտերը պետք է դիֆերենցել 

հարապիկալ, ֆոլիկուլյար, պարօդոնտալ 

բշտերից, իսկ մեծ միախոռոչանիները` 

ամելոբլաստոմայից: 

Ռենտգենոգրամմայում տեսանելի է ոսկրի ընդարձակ նոսրացում հստակ 

պոլիցիկլիկ ուրվագծերով: Նկատվում է ոսկրի ոչ համաչափ ներծծում, ինչը 

բազմախուցային պատկեր է ստեղծում: 

Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցքների բուժումը վիրահատական է: 

1. Ցիստէկտոմիա, 2. Ցիստոտոմիա

Նկ.12.22. Ստորին ծնոտի մարմնի, 

անկյան և ճյուղի ԿՕՈՒ 

ռենտգենաբանական պատկեր:
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 Իզոլացված, Երկփուլանի, հետագա ցիստէկտոմիայով

3. Ծնոտի մասնահատում

12.21. Ցեմենտոբլաստոմա (իսկական ցեմենտոմա) 
Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման մեջ ցեմենտոման 

պատկանում է այն ուռուցքներին, որոնց ծագումը կապված է օդոնտոգեն 

օրգանի շարակցական հյուսվածքի հետ: Տարբերում են ցեմենտոմայի չորս 

հյուսվածաբանական տիպեր` բարորակ ցեմենտոբլաստոմա (իսկական ցեմեն-

տոմա), ցեմենտ առաջացնող ֆիբրոմա, պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա 

(պերիապիկալ ֆիբրոզ դիսպլազիա) և գիգանտաձև 

ցեմենտոմա (ժառանգական բազմակի ցեմենտո-

մաներ): Կլինիկա-ռենտգենաբանական տեսանկ-

յունից, այդ խմբի բոլոր գոյացություններին բնորոշ 

են ատամների հետ ուռուցքի համարյա պարտադիր 

կապը, աստիճանաբար մեծացումը, ախտահարված 

շրջանի հստակ սահմանազատումը շրջակա հյուս-

վածքներից (նկ.12.23): 

          Իսկական ցեմենտոմա  
Բարորակ ուռուցք է, հիմնականում հանդիպում է ստորին ծնոտի մարմնի 

շրջանում: Բնորոշվում է դանդաղ աճով, ծագում է ատամի արմատից, 

ձևավորվում է տարբեր աստիճանի միներալիզացված ցեմենտանման հյուս-

վածք: Վերին ծնոտի շրջանում ցեմենտոմա դիտվում է հազվադեպ և այն կարող 

է աճել դեպի գանգի հիմը: Կլինիկական ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվում 

է վերին ծնոտի պինդ կոնսիստենցիայի անցավ, կլորավուն տեսքով, հստակ 

սահմաններով ձևախախտում: Նկատվում է դեմքի ձևախախտում, էկզոֆթալմ, 

քթային շնչառության խանգարում, կարող է նկատվել առատ քթային արյունա-

հոսություն: Արմատական վիրահատությունից հետո հնարավոր է մի քանի 

տարի անց կրկնություն:  

Նկ.12.24. Ցեմենտոմայի ռենտգենաբանական և մակրոսկոպիկ պատկերներ: 

Ուռուցքի զարգացման սկզբնական փուլում հնարավոր է ռենտգենաբանորեն 

հայտնաբերել կապ գոյացության և ատամների արմատների միջև: Նման 

դեպքերում պերիօդոնտալ ճեղքը բացակայում է: Մեկ կամ մի քանի ատամների 

արմատները լինում են թերզարգացած, ինտիմ կապված ուռուցքի հետ: Վերջինս 

կարող է ունենալ բավականին պաճուճազարդ կառռւցվածք, սակայն նրա 

Նկ.12 23 . Ցեմենտոբլաստոմա: 
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ուրվագիծը լինում է բավականին հստակ: Ուռուցքի աճի սկզբնական շրջանում 

նրա ստվերը ունենում է միատարր կառուցվածք: 

Պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա 

Դասվում է ուռուցքանման գոյացությունների շարքին: Ախտահարման 

դեպքում տեղի է ունենում ցեմենտի առաջացման խանգարում: Ախտահարումը 

տեղակայված է լինում ատամի արմատների շրջանում` ընդգրկելով ծնոտի 

ոսկրային հյուսվածքը: Ախտահարման կլինիկական ընթացքը անախտանիշ է և 

կարող է հայտնաբերվել պատահական ռենտգենաբանական հետազոտության, 

ինչպես նաև ատամների բուժման, կամ էլ նրանց հեռացման ժամանակ, 

հատկապես, երբ կոտրված է ատամի արմատը: Ռենտգենաբանորեն արմատի, 

կամ արմատների շրջանում ախտահարումը բնորոշվում է ատամի, կամ 

ատամների արմատածայրերի շրջանում դեստրուկտիվ փոփոխություններով 

(նկ.12.25): Տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ բացակայում է 

պերիօդոնտալ ճեղքը: Հարարմատային դեստրուկցիայի օջախում տեսանելի է 

հյուսվածքների պինդ օջախ, առանց հստակ սահմանների: 

Նկ. 12.25. Ստորին ծնոտի պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա: 

Ախտորոշումը հիմնվում է ռենտգենաբանական պատկերի վրա: Առավել 

իրատեսական ինֆորմացիա է տալիս թվային ռենտգենոգրաֆիան, որն ունի 

հնարավորություն մեծացնել ծնոտային հատվածը, կամ հատվածները 4-5 

անգամ:  

Բուժումը: Անհրաժեշտ է դինամիկ հսկողություն: Վիրահատական 

միջամտություն ցուցված չէ: Նախագուշակումը բարեհաջող է: Բոլոր ցեմեն-

տոմաների դեպքում, երբ որոշում է ընդունվում կատարել վիրահատություն, 

պետք է հաշվի առնել ցեմենտոմայի հյուսվածաբանական կապը ատամի ար-

մատների հետ: Վիրահատության պլանում պետք է լինի ուռուցքի հեռացումը 

ատամնաբնային ելունի և ատամների հետ միասին: Ատամների չհեռացումը 

կարող է հանդիսանալ ուռուցքի կրկնության պատճառ: 

 Թքագեղձերի ուռուցքներ, ուռուցքանման գոյացություններ և բշտեր 

Բարորակ էպիթելյալ ուռուցքներ` 

Պլեոմորֆ ադենոմա 

Վարթինի ուռուցք (Warthin tumour)  
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Ցիստադենոմա 

          12.22. Պլեոմորֆ ադենոմա 
Թքագեղձերի առավել հաճախ հանդիպող ուռուցք է, որը ունի բարդ 

մորֆոլոգիական կառուցվածք: Նախկինում նրան անվանում էին խառը ուռուցք: 

Բացահայտ էպիթելային գոյացություն լինելով հանդերձ, ուռուցքը պարունա-

կում է ֆիբրոզ, միքսանման և աճառանման կառուցվածքներ: Որոշ դեպքերում 

գտնում են նաև ոսկրային հյուսվածք: Դրա հետ կապված, հյուսվածաբանական 

ախտորոշումը ձևակերպվում է այսպես` խառը ուռուցք ֆիբրոմիքսոէպի-

թելային տիպի, խոնդրոմիքսոէպիթելիոմա և այլն: Պլեոմորֆ ադենոման աճում 

է անցավ, դանդաղ` մի քանի տարիների ընթացքում, և կարող է հասնել մեծ 

չափերի` ձևախախտելով դեմքը (նկ.12.26ա): 

Կոնսիստենցիան պինդ առաձգական է, երբեմն փափկեցման օջախնե-

րով` ի հաշիվ լորձանման բաղադրամասերի: Մակերեսը կարող է լինել 

թմբիկավոր: Նրա վրայի մաշկը փոփոխված չէ, հավաքվում է ծալքի: Միմիկայի 

մկանների լուծանք չի նկատվում: 

Նկ. 12.26 Պլեոմորֆ ադենոմա (ա, բ, գ) ա) հիվանդի արտաքին տեսքը,  

բ) վիրահատության փուլ, գ) մակրոպրեպարատ: 

Չի խանգարվում նաև գեղձի թքարտադրության ֆունկցիան: Երբեմն ուռուցքի 

աճը նկատելիորեն արագանում է, և ի հայտ են գալիս ցավային զգացողութ-

յուններ: Նման ախտանիշները առավել բնորոշ են չարորակացման գործըն-

թացին, ինչի հետևանքով կարող է զարգանալ կարցինոմա: Շրթունքների և 

թշերի վրա տեղակայված պլեոմորֆ ադենոման մեծ չափերի չի հասնում, 

որովհետև շուտ է նկատվում: Կլինիկական պատկերը կախված է այս կամ այն 

մեզենխիմալ բաղադրիչի գերակշռությունից, ինչպես նաև ուռուցքի տեղակա-

յումից, նրա գոյության տևողությունից, նախկինում կատարված բուժումից, 

վնասվածքներից: Ուռուցքը պատող լորձաթաղանթը բաց վարդագույն է, 

ուռուցքի մեծ չափերի դեպքում լորձաթաղանթի վրա նկատելի է դառնում 

անոթային նկարը: Ուռուցքի նման տեղակայության դեպքում նրան պետք է 

տարբերակել նևրինոմայից` ծագած թափառող նյարդից, պարագանգլիոմայից 

(խեմոդեկտոմա): 

ա բ գ 
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Ախտորոշումը: Բջջաբանական եղանակը հանդիսանում է պլեոմորֆ 

ադենոմայի նախավիրահատական ախտորոշման հիմնական եղանակը: 

Ուռուցքի բջջաբանական պատկերը չափազանց տարատեսակ է` պայմանա-

վորված բջջային կազմի բազմազանությամբ, միջանկյալ նյութի տեղակա-

յությամբ և բջիջների չափերով: Ենթալեզվային և ենթածնոտային թքագեղձերի 

մեջ ուռուցքի տեղակայության դեպքում, այն հեռացնում են գեղձի հետ միասին: 

Հարականջային թքագեղձում ուռուցքի տեղակայության դեպքում, վիրահա-

տության առանձնահատկությունները պայմանավորված են նրա չափերով և 

փոխհարաբերությամբ դիմային նյարդի ճյուղերի հետ: Սակայն, բոլոր 

դեպքերում, անհրաժեշտ է ուռուցքը հեռացնել ենթադիր գեղձային հյուսվածքի 

հետ միասին: Ստորին բևեռի ոչ մեծ ուռուցքի դեպքում (մինչև 2 սմ) կատարում 

են այդ հատվածի մասնահատում: Եթե ուռուցքը տեղակայված է գեղձի միջին 

հատվածում և պառկած է դիմային նյարդի ճյուղերի վրա, ցուցված է գեղձի 

սուբտոտոլ մասնահատում: Դիմային նյարդի ճյուղերի պահպանմամբ պարո-

տիդէկտոմիա կատարում են գեղձի մեծ մասի, կամ նրա ըմպանային հատվածի 

ախտահարման դեպքում: Մուտքը դեպի գեղձ հիմնականում իրականացվում է 

երկու հայտնի եղանակներով` ըստ Գ.Պ. Կովտունովիչի (1961թ.) և Ռեդոնի 

(1955թ.): Առաջինի դեպքում վիրահատությունը սկսում են դիմային նյարդի 

պերիֆերիկ հատվածի մերկացումով (միջին ճյուղ), իսկ երկրորդի դեպքում` 

կենտրոնական մասից (ցողուն): Կլինիկական փորձը ցույց է տալիս, որ առաջին 

եղանակն ավելի նախընտրելի է պլեոմորֆ ադենոմայի գեղձի կենտրոնական 

հատվածներում տեղակայության դեպքում, երկրորդը` ըմպանային հատ-

վածում և ուռուցքի մեծ չափերի դեպքում: 

12.23.Ցիստադենոմա (մոնոմորֆ ադենոմա) 
Թքագեղձի արտատար ծորանների էպիթելից ծագող բարորակ ուռուցք է, 

հանդիպում է հազվադեպ: Ըստ երևույթին, նրա առաջացման հիմքում ընկած են 

բնածին զարգացման արատները: Թքագեղձերի մնացած ուռուցքների մեջ 

ցիստադենոման կազմում է 0,4-1%: Տեղակայված է լինում հիմնականում հարա-

կանջային թքագեղձում: 

Կլինիկական պատկերը: Ուռուցքը կլորավուն ձևի է, տրամագիծը մինչև 

3-4 սմ, որպես օրենք, տեղակայված է լինում հարականջային թքագեղձի 

հաստության մեջ: Դիմային նյարդի լուծանք չի դիտվում: Ուռուցքը շարժուն է, 

անցավ, մեծանում է դանդաղ: Նա կարող է գոյություն ունենալ տարիներ, ընդ 

որում, նրա չափերը պրակտիկապես չեն փոխվում: Առանձնահատկություններ, 

պայմանավորված տարիքի և սեռի հետ, չի հայտնաբերված: Ռեգիոնար ավշային 

հանգույցները չեն շոշափվում: Հյուսվածաբանորեն ադենոմաները բաժանվում 

են մի քանի տեսակի, բոլորն էլ հանդիսանում են բարորակ: Ցիստադենոմաները 

անհրաժեշտ է տարբերակել պլեոմորֆ ադենոմայից, ադենոլիմֆոմայից, ինչպես 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 395 

նաև ոչ մեծ չափերի չարորակ ուռուցքներից: Տարբերակիչ ախտորոշումը 

հիմնվում է հյուսվածաբանական հետազոտությունների արդյունքների վրա: 

Միկրոսկոպիկ լինում է կառուցվածքի միատարրություն, ի տարբերություն 

պլեոմորֆ ադենոմայի, մեզենխիմալ հյուսվածքը բացակայում է: 

Բուժումը: Ցուցված է վիրահատական միջամտություն` ուռուցքը հեռաց-

նում են պատյանի հետ միասին: Հարականջային թքագեղձում ադենոմայի 

տեղակայության դեպքում կատարում են գեղձի սուբտոտալ մասնահատում 

դիմային նյարդի ճյուղերի պահպանմամբ, կամ էլ մասնահատում են գեղձի 

ստորին բևեռը: Կրկնություն չի դիտվում: 

Այս ուռուցքի հոմանիշներն են` ադենոլիմֆոման, ցիստադենոլիմֆոման, 

պտկիկավոր լիմֆոմատոզ ցիստադենոման: Այս ուռուցքը հանդիպում է 

բավականին հաճախ` 40 տարեկանն անց մարդկանց մոտ: Այդ բացառապես 

տեղակայվում է հարականջային թքագեղձում և հարականջային շրջանի 

ավշային հանգույցներում: Շատ հազվադեպ վերջինս կարող է հանդիպել այլ 

թքագեղձերում: Վարթինի ուռուցքը կլինիկորեն կարող է լինել միակողմանի (12-

20% հիվանդների մոտ) և երկկողմանի (5-14%): Այն անցավ գոյացություն է մոտ 

2-4 սմ տրամագծով: Հազվադեպ այն կարող է հասնել մինչև 12 սմ տրամագծի: 9 

%-ի դեպքում, հիվանդները նշում են ցավ, մասնավորապես այն հիվանդների 

մոտ, որոնց մոտ առկա է ուռուցքի մետապլաստիկ ձևը: Ուռուցքի երկրորդային 

բորբոքման միացման դեպքում կարող է նկատվել դիմային նյարդի լուծանք: 

Բուժումը: Ցուցված է վիրահատական միջամտություն`էնուկլեացիա կամ 

մակերեսային պարոտիդէկտոմիա:  

12.24. ՎԱՐԹԻՆԻ ՈՒՌՈՒՑՔ 
Այս ուռուցքի հոմանիշներն են` ադենոլիմֆոման, ցիստադենոլիմֆոման, 

պտկիկավոր լիմֆոմատոզ ցիստադենոման: Այս ուռուցքը հանդիպում է բավա-

կանին հաճախ` 40 տարեկանն անց մարդկանց մոտ: Այդ բացառապես տեղա-

կայվում է հարականջային թքագեղձում և հարականջային շրջանի ավշային 

հանգույցներում: Շատ հազվադեպ վերջինս կարող է հանդիպել այլ թքագեղ-

ձերում: Վարթինի ուռուցքը կլինիկորեն կարող է լինել միակողմանի (12-20% 

հիվանդների մոտ) և երկկողմանի (5-14%): Այն անցավ գոյացություն է մոտ 2-4 

սմ տրամագծով: Հազվադեպ այն կարող է հասնել մինչև 12սմ տրամագծի: 9 %-ի 

դեպքում, հիվանդները նշում են ցավ, մասնավորապես այն հիվանդների մոտ, 

որոնց մոտ առկա է ուռուցքի մետապլաստիկ ձևը: Ուռուցքի երկրորդային 

բորբոքման միացման դեպքում կարող է նկատվել դիմային նյարդի լուծանք: 

Բուժումը: Ցուցված է վիրահատական միջամտություն`էնուկլեացիա կամ 

մակերեսային պարոտիդէկտոմիա:  
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12.25. ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԲՇՏԵՐ 
Բշտեր կարող են զարգանալ ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր թքագեղձերում: Մեծ 

թքագեղձերում բուշտերի առաջացման հաճախակի պատճառներից է փոքր 

ծորաններից որևէ մեկի վնասումը, իսկ փոքր թքագեղձերում` հիմնական 

ծորանի, որոնք բերում են սպիական փոփոխությունների, իսկ թքի դադարե-

ցումը, կուտակվող պարունակության ճնշումը գեղձային պարենխիմային այն 

ենթարկում են ատրոֆիայի, և ձևավորվում է հեղուկով լցված խոռոչ: Բշտերը 

հանդիպում են առավելապես երիտասարդ և միջին տարիքի անձանց մոտ: 

Ախտահարման հաճախականությամբ նրանք ավելի շատ հանդիպում են մանր 

թքագեղձերում, երկրորդ տեղում է ենթալեզվային թքագեղձը, այնուհետև` 

ենթածնոտային և հարականջային թքագեղձերը: 

Լորձային ռետենցիոն բուշտ 

Հաճախ հանդիպում է ստորին շրթունքի փոքր գեղձերում, ավելի հազ-

վադեպ` թշերի, բերանի հատակի առաջային հատվածի, լեզվի ստորին 

մակերեսի և քիմքի գեղձերում: Ստորին շրթունքի վրա առավել հաճախ հան-

դիպելը պայմանավորված է վերջինիս` ատամներով վնասմամբ: Բուշտը տեղա-

կայվում է լորձաթաղանթի տակ, ունի հստակ սահմաններով կիսագնդի տեսք, 

բարձրացած է լորձաթաղանթի մակերեսից, ունի կապտավուն երանգ: Երբեմն 

նրան պատող լորձաթաղանթն ունի սպիտակավուն երանգ, պայմանավորված 

քրոնիկական վնասվածքի հետևանքով առաջացած սպիական փոփոխութ-

յուններով: Պալպատոր բուշտը առաձգական կոնսիստենցիայի է, անցավ: 

Ատամներով բշտի կծելը կարող է հանգեցնել վերջինիս պատող լորձաթաղանթի 

պատռմանը և մածուցիկ թափանցիկ պարունակության դատարկմանը: 

Պարունակության ինֆեկցման դեպքում հազվադեպ կարող է զարգանալ 

բորբոքում: Բշտի պատի ախտահյուսվածաբանական պատկերը իրենից 

ներկայացնում է ֆիբրոզի անցում կատարող գրանուլյացիաներով 

շարակցական հյուսվածք: Երբեմն ներսային մակերեսի կողմից պատը մասնա-

կիորեն ծածկված է բազմաշերտ տափակ էպիթելով: Վիրահատությամբ բուշտը 

հեռացվում է, կտրվածքի ուղղությունը պետք է լինի կարմիր երիզին ուղղա-

հայաց, և ոչ թե նրա երկայնքով: Պետք նշել, որ բշտի ենթադիր վնասված մանր 

գեղձերը պետք է հեռացվեն: Խորհուրդ է տրվում բուշտը հեռացնել 

ամբողջությամբ: Վիրահատության ճիշտ տեխնիկայի կիրառման պարագայում, 

կրկնությունը բացառվում է: 

Ենթալեզվային թքագեղձի բուշտ (ռանուլա) 

Ենթալեզվային թքագեղձի բուշտը տեղակայվում է բերանի հատակի 

առաջակողմնային հատվածում, մոտիկ լեզվի սանձիկին: Կլինիկորեն լինում է 

օվալաձև ուռածություն, ծածկված չփոփոխված լորձաթաղանթով, կամ լուսարկ-

վող կապտավուն երանգով (նկ.12.27): 
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 Ռանուլան` նախկին անվանումը գորտի ուռուցք, բնորոշվում է պարկի 

տեղակայության ձևով, նմանվելով գորտի ըմպանային պարկին: Այն կապված է 

լինում ենթալեզվային թքագեղձի մի հատվածի կամ ամբողջ գեղձի հետ: Աճում է 

դանդաղ, ամիսների ընթացքում ցավ չի պատճառում, և ուշադրության է արժա-

նանում, երբ ձեռք է բերում զգալի չափեր: Կարող է խանգարվել 

խոսակցությունը, դժվարանալ սննդի ընդունումը: Մեծ բուշտը կարող է 

տեղաշարժել լեզուն և տարածվել բերանի հատակի միջին գծից կողմ կամ 

ենթածնոտային շրջան: Վերջին դեպքում նրան պետք է տարբերակել 

ենթածնոտային թքագեղձի բշտից: Շոշափմամբ, բուշտը փափուկ գոյացություն 

է, ծփանքով, երբեմն կոնսիստենցիան ավելի առաձգական է: Պարկի պատռման 

դեպքում արտադրվում է ձգվող թափանցիկ հեղուկ, և բշտի սահմանների 

հստակությունը կորչում է: Ժամանակի ընթացքում բուշտը վերականգնվում և 

նորից դառնում է նկատելի: Մակրոսկոպիկ բշտի թաղանթը բարակ է,

կապտասպիտակավուն գույնի:   

Բուժումը վիրահատական է- ցիստոտոմիա կամ 

ցիստէկտոմիա` կախված բշտի չափսերից: 

ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ 
12.26 ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԱՐԹԲՋՋԱՅԻՆ ԿԵՐԱՏՈԱԿԱՆՏԻԿ ՊԱՊԻԼՈՄԱ 
       Կերատիկ պապիլոման տեղակայվում է դեմքի, գլխի մաշկի վրա, ծեր 

մարդկանց մոտ: Գերազանցապես հանդիպում է տղամարդկանց մոտ: Կլինիկա-

կան պատկերը բնորոշ է: Սովորաբար իրենից ներկայացնում է միայնակ 

գոյացություն, որը բարձրանում է մաշկի մակերեսից հենասյունի ձևով 1-4սմ, 

խիստ արտահայտված եղջերացման բաղադրամասով (մաշկային եղջյուր): Այն 

գորշագույն է, հիմքը հստակ ընդգծված, պալպատոր պինդ առաձգական 

կոնսիստենցիայի, անցավ: Կերատիկ պապիլոման երբեմն կարող է զարգանալ 

ծերունական կերատոզի ֆոնի վրա: 

Ախտորոշումը սովորաբար դժվարություն չի ներկայացնում: Ախտորո-

շումը հաստատվում է հեռացված գոյացության հյուսվածաբանական հետա-

զոտմամբ: Հյուսվածաբանորեն այն իրենից ներկայացնում է գոյացություն 

վերնամաշկը ծածկող հաստ կերատիկ շերտով: Սովորաբար լինում է մաշկի 

բորբոքային ռեակցիա: 

Բուժումը: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքի սահմանով: 

Կրկնություն չի արձանագրվում: 

Նկ. 12.27. Ենթալեզվային 

թքագեղձի բուշտ: 
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12.27. ՍԵԲՈՐԵԱՅԻՆ ԿԵՐԱՏՈԶ 
Ախտահարումը հաճախ առաջանում է միջին և ծեր տարիքի անձանց 

մոտ` դեմքի մաշկի, ձեռքերի, իրանի վրա: Դեմքի վրա առավելապես տեղա-

կայվում է ճակատի մաշկի, քունքի (մազերի սահմանում), ինչպես նաև թշերի 

շրջանում: Կլինիկորեն դրսևորվում է հստակ սահմանազատված անցավ մուգ, 

մինչև սև գույնի, լայն հիմքով, մինչև 2-3 մմ բարձրությամբ, երբեմն գորտ-

նուկավոր մակերեսով գոյացության ձևով: Նրանք կարող են լինել միայնակ և 

բազմակի, հաճախ հասնում են 2-3 սմ չափի: Գոյացությունը մեծանում է 

դանդաղ, տարիների ընթացքում, չպատճառելով անհանգստություն: Սակայն 

տեղակայվելով դեմքի վրա, հանգեցնում է 

էսթետիկ խանգարումների: Մեխանիկական 

վնասումը կարող է առաջ բերել բորբոքում, ինչը 

դրսևորվում է ցավով, ներսփռանքով և շրջակա 

հյուսվածքների հիպերեմիայով: Սեբորեային 

կերատոզի դեպքում հյուսվածաբանորեն նշվում 

է ականտոտիկ էպիդերմիս պապիլոմատոզով, 

հիպերկերատոզով և ինվագինացված եղջերային բուշտերի առաջացում: 

Տարբերում են բազալբջջային, հիպերկերատիկ և ականտոտիկ տիպեր:  
Բուժումը: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքի սահմանով: 

Կրկնություն չի լինում: 

12.28. ՌԻՆՈՖԻՄԱ 
Հանդիպում է միջին և ծեր տարիքի տղամարդ-

կանց մոտ: Տեղակայվում է քթի աճառային հատվածի 

մաշկի վրա (նկ.12. 29): Առաջացման նախատրա-

մադրվածությունը կարող է ծառայել ճարպային գեղձե-

րի ավելորդ քանակության առկայությունը: 

Գործընթացը զարգանում է դանդաղ, աստիճա-

նաբար, մի քանի տարվա, նույնիսկ` տասնամյակների 

ընթացքում: Սկզբում առաջանում են միայնակ հարթ բարձրություններ, որոնք 

մեծանում են և ձուլվելով մեկը մյուսի հետ, առաջ են բերում անցավ թմբիկավոր 

գորշակապտավուն գույնի պինդ, առաձգական կոնսիստենցիայի աճ: Առաջա-

նում է քթի ձևախախտում և դեմքի այլանդակում: Ախտամորֆոլոգիական 

պատկերը բնորոշվում է ճարպային գեղձերի հիպերպլազիայով, արտահայտ-

ված վասկուլյարիզացիայով և քրոնիկ բորբոքումով:   
Բուժումը: Ախտաբանական գերաճի ենթարկված հյուսվածքները հատում 

են մինչև դերմա: Կատարում են միաժամանակյա մաշկային պլաստիկա: 

Նկ.12. 28. Սեբորեային կերատոզ:

Նկ. 12.29. Ռինոֆիմա:
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12.29. ՊԻԳՄԵՆՏԱՅԻՆ ՆԵՎՈՒՍ 
Պիգմենտային նևուսը առաջին անգամ 

մանրամասն ուսումնասիրվել է գերմանացի 

դերմատոլոգ Unna-ի (1893թ.) կողմից: Նևուսը 

լինում է բնածին և ձեռքբերովի, հաճախ` բազ-

մակի: Սեռական հասունացման ընթացքում, 

սովորաբար, նրանց թիվը աճում է: 

Կլինիկորեն նևուսը դրսևորվում է 

պիգմենտային բարձրացած հարթ կամ գորտ-

նուկավոր մակերեսով, անցավ գոյացության 

տեսքով (նկ.12.30): Նևուսը կարող է ինքնուրույն վերանալ, ինչպես նաև 

չարորականալ: 

Տարբերում են նևուսի հետևյալ հյուսվածաբանական տարատեսակները` 

սահմանային, բարդ, ներդերմալ, էպիթելոիդ կամ իլիկաբջջային, բալոնաձև 

բջիջներից նևուս, հալոնևուս, գիգանտ պիգմենտացված, ինվոլյացիոն բաց կա-

պույտ և բջջային բաց կապույտ նևուս: 85%-ի դեպքում դիտվում է ներմաշկային 

նևուս: Նևուսը ունի պիգմենտացված, մազոտ գոյացության տեսք, երբեմն 

հանգուցավոր: Բաց կապույտ նևուսը հայտնաբերվում է սահմանափակ, մինչև 

1.5սմ չափի հանգույցի տեսքով:  

 Նևուսի չարորակացման հիմնական նշաններն են` չափերի մեծացումը, 

պիգմենտացիայի աստիճանի ավելացումը, բորբոքային երևույթների ի հայտ 

գալը, շուրջը կարմրում է, արյունահոսում և խոցոտվում, ինչպես նաև ի հայտ են 

գալիս նոր պիգմենտային բծեր: Չարորակացմանը հաճախ նպաստում են 

վնասումները և նևուսի ինսոլյացիան: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Նույնիսկ փոքր չափերի նևուսը, եթե այն 

հաճախակի վնասվում է, պետք է հեռացնել: 

ՖԻԲՐՈԶ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

12.30.ՖԻԲՐՈՄԱ 
            Մեզենխիմալ ծագման բարորակ ուռուցք է, կազմված հասուն ֆիբրոզ 

շարակցական հյուսվածքից: Իսկական ֆիբրոմա բերանի խոռոչում հանդիպում 

է հազվադեպ: Հիմնականում այդ տերմինի տակ նկարագրում են տարբեր 

ուռուցքանման գոյացություններ, որոնք հանդիսանում են որպես պատասխան 

ռեակցիա քրոնիկ գրգռման և վնասվածքի հանդեպ: Հաճախ առաջանում են 

թեթևակի կծելու հետևանքով, ատամների սուր եզրերի առկայության դեպքում, 

վատ կլամերների, պրոթեզների, ատամնալիցքերի պատրաստման հետևանքով 

և այլն: Նրանց տվել են ֆիբրոզ աճեր անվանումը, և նրանք պատկանում են 

ուռուցքանման վիճակներին: 

Նկ. 12.30. Հարականջային շրջանի

նևուս: 
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Ֆիբրոմաների մեջ տարբերում են հետևյալ տեսակները`  

1. Պինդ ֆիբրոմա, կազմված հասուն կոլագենով ֆիբրոզ շարակցական հյուս-

վածքից: 

2. Փափուկ ֆիբրոմա (ֆիբրոլիպոմա), բացի հասուն ֆիբրոզ շարակցական

հյուսվածքից, պարունակում է նաև հասուն ճարպային հյուսվածք: 

3. Դերմատոֆիբրոմա, բնորոշվում է հիստոցիտների առկայությամբ ֆիբրոբլաս-

տանման բջիջների հետ: Առկա են տարբեր քանակությամբ կոլագեն, 

արյունատար անոթներ, հաճախ ներառում են լիպիդային մակրոֆագեր և 

սիդերոֆագեր: 

Պինդ և փափուկ ֆիբրոմաները հաճախ տեղակայվում են թշերի լորձա-

թաղանթի վրա, լեզվի հետին մեկ երրորդի շրջանում, այլ շրջաններում 

հանդիպում են հազվադեպ (ստորին շրթունք, քիմք, ատամնաբնային ելուն): 

Կլինիկորեն ֆիբրոման կլորավուն ձևի, ոտիկի 

վրա կամ լայն հիմքով գոյացություն է, ծածկված 

չփոփոխված լորձաթաղանթով (նկ.12.31): Մեծա-

նում է շատ դանդաղ, ցավ չի պատճառում: 

Ֆիբրոմայի գոյության մասին հիվանդները երբեմն 

իմանում են պատահական, բերանի խոռոչի 

դիտման ժամանակ: Պալպատոր ֆիբրոման պինդ, 

առաձգական կոնսիստենցիա է, փափուկ ֆիբրո-

մայի դեպքում պնդությունը քիչ է արտահայտված:  

  Ֆիբրոմայի քրոնիկ վնասումը հանգեցնում 

է բորբոքային պրոցեսի զարգացմանը: Որպես օրենք, ախտորոշումը դնում են 

հյուսվածաբանական հետազոտությունների հիման վրա: Ինտերստիցիալ 

ֆիբրոմաները շրջակա հյուսվածքներից հստակ սահմանազատված են 

պատյանով: Ֆիբրոմայի տարատեսակներից են անգիոֆիբրոման` ուռուցք 

արտահայտված անոթային բաղադրամասով: Նրանց պետք է տարբերակել 

հեմանգիոմաներից: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուս-

վածքների սահմաններում: 

12.31 ՖԻԲՐՈԶ ԱՃ 
Ուռուցքանման գոյացություն է, առավել հաճախ հանդիպում է բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի վրա: Առաջացման պատճառը քրոնիկական գրգռումն 

է: Կլինիկական դրսևորումը տարբեր է, պայմանավորված է տրավմատիկ 

գործոնի տեսակից և պրոցեսի տեղակայությունից: 

Նկ. 12.31. Վերին շրթունքի 

ֆիբրոմա: 
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Թշերի, լեզվի վրա տեղակայության դեպքում, ֆիբրոզ աճը իրենից 

ներկայացնում է սահմանափակ գոյացություն և հիշեցնում է ֆիբրոման: Բերանի 

նախադռան անցման ծալքի գրգռման հետևանքով առաջացած ֆիբրոզ աճերը 

զարգանում են ծայրահեղ վատ պատրաստված պրոթեզների հետևանքով և 

իրենից ներկայացնում է լայն հիմքով բլթավոր, ծալքավոր գոյացություն: Այդ 

աճերը ծածկող լորձաթաղանթը հաճախ հիպերեմիկ է, պրոթեզի եզրին հպվող 

գոտիներում կարող են լինել դեկուբիտալ խոցոտումներ, որոնց պալպացիան 

ցավոտ է: Գերակշռությամբ նրանք ընդգրկում են անցման ծալքի կեսից ավելի 

տարածությունը, երբեմն մեկ-երկու ատամ: Միկրոսկոպիկ ֆիբրոզ աճը 

հարուստ կոլագենային թելերով, համեմատաբար բջիջներով աղքատ գոյա-

ցություն է: Հաճախ նշվում է բորբոքային վասկուլյարիզացիա, որի պատճառով 

ախտամորֆոլոգիական ախտորոշումը հնչում է որպես անգիոֆիբրոմատոզ աճ: 

Բուժումը: Առաջին հերթին պետք է վերացնել նրա առաջացման պատ-

ճառները (ատամի սուր եզրի հարթեցում, վատ պատրաստված պրոթեզների 

փոխարինում նորով և այլն): Ոչ մեծ չափերի ֆիբրոզ աճի դեպքում ցուցված է 

կոնսերվատիվ բուժում: Լավ արդյունք է տալիս յոդի խառնուրդը (յոդի 

խառնուրդ` Rp. Free Jodi; Ac. Tannici aa 2,0; Glycerini 20,0. MDS), կատարում են 

ապլիկացիա յոդի խառնուրդով աճի օջախում, օրը 2-3 անգամ 10-15 օրվա 

ընթացքում: Որպես օրենք, 1-2 շաբաթվա ընթացքում աճը նվազում է և վերանում 

են ցավային զգացումները: Այդ մեթոդի կիրառման դեպքում, փոքր չափերի 

ֆիբրոզ աճերը վերանում են, իսկ մեծերը զգալի կրճատվում, պնդանում են, և 

հաջորդ պրոթեզավորման համար պահանջվում է նրանց հատել: Վերքային 

մակերեսը ծածկում են յոդոֆորմե թանզիֆով, կամ կիրառում են տեղային 

հյուսվածքներով պլաստիկայի եղանակը: 

12.32. ԷՊՈՒԼԻՍ 
Լնդային գերաճերը, պայմանավորված արհեստական պսակների 

եզրերով, ատամի կարիոզ խոռոչներով, կախված ատամնալիցքով, կլամերա-

ներով և լնդի այլ վնասումներով, դիտվում է որպես էպուլիս (կեղծ էպուլիս): 

Նկ.12.32. Ստորին շրթունքի

լորձաթաղանթի ֆիբրոմա: 

Նկ.12.33. Լեզվի ֆիբրոմա: 
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Այդ գոյացությունների մեջ հանդիպում են ուռուցքներ (ֆիբրոմա, 

անգիոմա) և ուռուցքանման գոյացություններ (ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ 

էպուլիս): Վերջիններս հանդիսանում են լնդի քրոնիկական բորբոքման տարբեր 

փուլեր, առաջացած արտահայտված հյուսվածքային պրոդուկտիվ ռեակցիայի 

արդյունքում տարբեր վնասվածքային գործոնների ազդեցության հետևանքով: 

Այդ գոյացությունների մորֆոլոգիական կառուցվածքը զգալիորեն արտա-

հայտում է նաև բորբոքային օջախում իմունաբանական վերակառուցումը: Այդ 

ախտահարումները կարելի է անվանել ֆիբրոմատոզ կամ անգիոմատոզ 

էպուլիս: Նախկինում հսկա բջջային էպուլիս էին անվանում լնդի վրա աճած 

կապտա-բոսորագույն ուռուցքային գոյացությունները, որոնց մի մասը զարգա-

նում էր լնդի փափուկ հյուսվածքներից, մյուսները առաջանում էին 

ատամնաբնային ելունի ոսկրից: Ստոմատոլոգի պրակտիկայում էպուլիսը հա-

ճախ է հանդիպում, ավելի շատ` հասուն տարիքի անձանց, կանանց մոտ ավելի 

հաճախ: Վերին կամ ստորին ծնոտի ախտահարման առավելություն չի 

հայտնաբերված: Ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ էպուլիսների կլինիկական 

դրսևորումները բավականին բնորոշ են: Ֆիբրոմատոզ էպուլիսը իրենից 

ներկայացնում է վարդագույն հստակ սահմաններով, ոչ ճիշտ ձևի լայն հիմքով, 

երբեմն նեղ, հաճախ հիպերեմիկ եզրերով պինդ գոյացություն: Որպես օրենք, 

տեղակայվում է լնդի վրա նախադռան կողմից, կարող է միջատամնային 

տարածությունով թամբի ձևով տարածվել դեպի լեզվային կամ քմային մակերես: 

Ոչ հազվադեպ էպուլիսի հարևանությամբ ատամի պսակը ճիշտ չի տեղադրված, 

ատամնալիցքը վնասում է լինդը, կամ կա կարիոզ խոռոչ, կլամերա և այլն: Այդ 

գործոնները հանդիսանում են էթիոլոգիական գործոն քրոնիկ պրոդուկտիվ 

բորբոքման առաջացման համար, գրանուլյացիայի առաջացումով, որը 

հասունանալով, վեր է ածվում հասուն ֆիբրոզ շարակ-ցական հյուսվածքի: 

Նկարագրված փոփոխությունները արտահայտում են ֆիբրոզ էպուլիսի 

մորֆոլոգիական պատկերը: 

Անգիոմատոզ էպուլիսը լնդի վրա սահմանափակ գոյացության տեսքով 

տարբերվում է ֆիբրոզից իր ավելի վառ գույնով, համեմատած փափուկ 

Նկ.12.34. Վերին ծնոտի ժանիքի 

շրջանի անգիոմատոզ էպուլիս: 

Նկ. 12.35. Վերին ծնոտի ֆիբրոզ 

էպուլիս: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 403 

կոնսիստենցիայով և գլխավորապես արյունահոսությամբ, որն առաջանում է ոչ 

միայն վնասվածքների դեպքում, այլ նաև ինքնուրույն (նկ.12.34,35): 

Միկրոսկոպիկ անգիոմատոզ էպուլիսի դեպքում հասունացող ֆիբրոզ 

հյուսվածքի ֆոնի վրա լինում են մեծ քանակությամբ արյունատար անոթներ: 

Պերիֆերիկ հսկաբջջային գրանուլեման կլինիկական պատկերով նման է 

էպուլիսներին, սակայն ունի իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները` գույնը 

կապտա-բոսորագույն, թմբիկավոր մակերես, խոցոտված հատվածներով և 

անտոգոնիստ ատամների դրոշմով, կոնսիստենցիան պինդ առաձգական է, 

նկատվում է նրա արնահոսումը, հաճախ նրա հեռացումից հետո կրկնվում է:  

Հյուսվածաբանորեն ախտահարումը բնորոշվում է մեծ քանակությամբ 

բազմակորիզ հսկա բջիջներով: Ստրոման առատ անոթավորված է և հարուստ 

բջիջներով, ֆիբրոզ հյուսվածքի ձգափոկերը հազվադեպ են, լինում է 

հեմոսիդերինի գրանուլներ: 

Հղիների գրանուլեմա (հղիների էպուլիս) դիտվում է որոշ կանանց մոտ 

հղիության ընթացքում: Առանձնանում է 

արագ աճով և արնահոսությամբ: Մեծ չափերի 

հասնելով, կարող է հանգեցնել շնչելու և 

ծամելու դժվարության, մեռուկի առաջացման: 

Ծննդաբերությունից հետո չափերը փոքրա-

նում են, որոշների մոտ կարող է ամբող-

ջությամբ վերանալ: Ռենտգենաբանորեն, եթե 

էպուլիսը ունի փափուկ հյուսվածքային 

ծագում, ոսկրային փոփոխություններ չեն 

հայտնաբերվում:  

Ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ էպուլիսների բուժումը: Առաջինը և 

հիմնականը հանդիսանում է առաջացնող գործոնի հեռացումը (ոչ ճիշտ 

պատրաստված կամրջաձև պրոթեզների հեռացում, ատամնալիցքերի շտկում, 

կարիոզ ատամների բուժում, արմատների հեռացում, կծվածքի կարգավորում): 

Կատարված միջամտություններից հետո, առհասարակ 2-3 շաբաթ անց, 

նկատվում է լնդի վրայի գոյացության փոքրացում: Անհրաժեշտության դեպքում, 

այն հեռացնում են: Պերիֆերիկ հսկաբջջային գրանուլեմայի դեպքում գոյացու-

թյունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Վիրահատական 

դանակով կտրում են հյուսվածքները մինչև ոսկորը, նահանջելով գրանու-

լեմայից 2-3մմ, և ռասպատորի օգնությամբ անջատում են ախտաբանական 

հյուսվածքները վերնոսկրի հետ միասին: Փափուկ հյուսվածքների արնահո-

սությունը դադարեցնում են էլեկտրակոա-գուլյացիայով: Վերքի կարում, որպես 

օրենք, չի հաջողվում, նրան փակում են յոդոֆորմե վիրախծուծով: Վիրախծուծը, 

գրանուլացման հետ մեկտեղ, ընկնում է, և վերքը էպիթելիզացիայի է ենթարկ-

վում: Վիրահատությունը կարող է բերել ախտահարված գոտում գտնվող 

Նկ. 12.36. Անգիոմատոզ էպուլիս: 
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ատամների վզիկների մերկացման: Էպուլիսի բոլոր տեսակների և պերիֆերիկ 

հսկաբջջային գրանուլեմայի դեպքում, գոյացության սահմաններում եղած 

ինտակտ ատամները ձգտում են պահպանել: Հղիների գրանուլեման հղիության 

ընթացքում, որպես օրենք, բուժում չի պահանջում, սակայն ֆունկցիոնալ 

խանգարումների դեպքում ցուցված է հեռացում: 

12.33. ՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ 
          Բերանի խոռոչում արտահայտվում է որպես լնդերի ֆիբրոմատոզ, 

դիֆուզ աճի տեսքով: Հանդիպում է համեմատաբար հազվադեպ, երիտասարդ և 

միջին տարիքի անձանց մոտ: Կլինիկորեն դրսևորվում է լնդի գլանաձև 

մեծացումով, մասնակի կամ լրիվ ծածկելով ատամները: Առավելապես 

ախտահարում է լնդի նախադռան կողմի մակերեսը, սակայն հնարավոր են 

փոփոխություններ նաև օռալ կողմից: Աճի մակերեսը երբեմն բլթավոր, 

պտկիկավոր է, հաճախ հարթ է, լորձաթաղանթի գույնը հիպերեմիկ է կամ 

գունատ: Ֆիբրոմատոզի հատվածը շոշափումով պինդ առաձգական 

կոնսիստենցիա է, անցավ: Ատամների պսակների և լնդերի ախտաբանական 

աճի միջև սովորաբար գոյանում են գրպանիկներ, որտեղ կուտակվում են սննդի 

մնացորդները, հավաքվում է ատամնաքար և զարգանում է բորբոքում, որը 

հանգեցնում է հյուսվածքների խորը շերտազատման և նրանց վնասման: Երկար 

գոյություն ունեցող ֆիբրոմատոզի դեպքում ռենտգենագրամմայում հաճախ 

նկատվում է միջատամնային միջնապատերի ատամնաբնային ելունի ներծծում: 

Վերին ծնոտի թմբի շրջանում, երկու կողմից ախտահարման տեղակայության 

դեպքում, քմային մակերեսում լինում է ավելի արտահայտված և կրում է վերին 

ծնոտի թմբի ֆիբրոմատոզ անվանումը: Նման ֆիբրոմատոզ, բայց ավելի 

հազվադեպ, կարող է դիտվել ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի հետին 

հատվածներում:  

Միկրոսկոպիկ լնդի ֆիբրոմատոզը իրենից ներկայացնում է պինդ 

թելավոր շարակցական հյուսվածքի աճ, աղքատ անոթներով: 

Նկ. 12.37. Վերին և ստորին ծնոտների լնդերի ֆիբրոմատոզ: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Լնդային գերաճը հատում են մինչև վերնոսկր 

գինգիվէկտոմիայի եղանակով: Վերքային մակերեսը ծածկում են յոդոֆորմի 

թանզիֆով կամ այլ պաշտպանիչ թաղանթով:  
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ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 12.34. Լիպոմա 
Լիպոման բարորակ ուռուցք է` կազմված հասուն ճարպային հյուս-

վածքից: Հանդիպում է միջին տարիքի անձանց մոտ: Տեղակայվում է հաճախ 

թշային, ենթակզակային, ենթածնոտային և հարականջածամողական շրջան-

ներում: Ուռուցքը պատյանավորված է, աճում է դանդաղ, ցավ չի պատճառում, 

բերում է ախտահարված շրջանի ուռածության: Շոշափմամբ ունի խմորանման 

կոնսիստենցիա, ոչ միշտ է հստակ որոշվում նրա սահմանները: Այսպես ասած, 

միջմկանային լիպոման ունի ներսփռական աճ և ներաճում է միջաձիգ-զոլավոր 

մկանների մեջ: Դիֆուզ լիպոմատոզը ուռուց-քանման գոյացություն է, որի 

էությունը կայանում է հասուն ճարպային հյուսվածքի պրոլիֆերացիայի մեջ: 

Հանդիպում են բազմակի լիպոմատոզ հանգույցներ, աճած մարմնի տարբեր 

մասերում, այդ թվում նաև դեմքի վրա, ինչպես նաև հանդիսանում է Մադելունգի 

հիվանդության դրսևորում, որի դեպքում դիտվում է ճարպային հյուսվածքի աճ 

պարանոցի վրա` օձիքի տեսքով:  

Նկ.12. 38,39. Պարանոցի լիպոմա (մինչև վիրահատությունը): Լիպոմայի 

մակրոպատկերը: 

Լիպոմաների բուժումը կայանում է գոյացության հեռացման մեջ` 

թաղանթի հետ միասին: Բարդություններ չեն դիտվում: Մադելունգի հիվան-

դության դեպքում վիրահատությունը ցուցված է միայն արտահայտված ձևա-

խախտման դեպքում` կատարվում է ճարպային աճերի փուլային հեռացում: 

ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
12.35. Լեյոմիոմա, ռաբդոմիոմա 
Այս խմբի ուռուցքները դեմքի վրա և բերանի խոռոչի օրգաններում 

հանդիպում են հազվադեպ: Բարորակ ուռուցքների մեջ տարբերում են 

լեյոմիոման, որը աճում է հարթ մկաններից, և ռաբդոմիոման, որը աճում է 

միջաձիգ-զոլավոր մկաններից: Բարորակ ուռուցք է, հստակ սահմանազատված, 

աճում է դանդաղ, երբեմն ցավոտ է: Կարող է տեղակայված լինել մակերեսային 

կամ խորը հյուսվածքներում: Կլինիկական ախտորոշումը դժվարացած է, 

հաճախ վերջնական ախտորոշումը դրվում է ախտամորֆոլոգիական հետա-

զոտությունից հետո: Լեյոմիոմաների միկրոսկոպիկ պատկերը բնորոշվում է 

կողմնային անոթային ցանցով հարթմկանային բջիջների առկայությամբ:  
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Անգիոլեյոմիոմայի դեպքում (անոթային ուռուցք) հարթմկանային բջջա-

յին էլեմենտների կողքին դիտվում են ծուռումուռ, հաստ պատերով անոթներ: 

Բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների 

սահմանով: Կրկնություն չի դիտվում: 

12.36. ԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ  
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
              Անոթային գոյացությունները 80%-ի դեպքում տեղակայվում են 

դիմածնոտային շրջանում, հաճախ շրթունքների, թշերի, լեզվի, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա, ինչպես նաև ծնոտներում: Նրանք առաջ են բերում 

դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիոնալ և էսթետիկ խանգարումներ: Կարծիք կա, 

որ հեմանգիոմաները հանդիսանում են արյունատար անոթների զարգացման 

անոմալիաներ, բայց կարող են զարգանալ որպես իրական ուռուցքներ: 

Ի տարբերություն այլ բարորակ ուռուցքների, հեմանգիոման օժտված է 

ներսփռական աճով, կարող է կրկնվել, սակայն այն ունակ չէ մետաստա-

զավորման: Հեմանգիոմաները կարմիր (երբեմն կապտակարմիր) բծերի, կամ 

թմբիկավոր ուռածության ձևով կարող են առաջանալ երեխայի կյանքի առաջին 

ամիսների ընթացքում, մինչ այդ լրիվ մաքուր մաշկի վրա: Սկզբնական 

ախտահարումը կարող է տեղակայվել նաև ենթամաշկում, լորձաթաղանթում 

կամ ենթալորձաթաղանթում, մկաններում, ծնոտների ոսկրերում: Աստիճանա-

բար մեծանալով, հեմանգիոման կարող է հասնել մեծ չափերի: 

Դասակարգումը` 

Տարբերում են հեմանգիոմաների հետևյալ տեսակները` 

1. հասարակ, 

2. կավեռնոզ, 

3. ճյուղավորված, 

4. կոմբինացված (հասարակ և կավեռնոզ, կավեռնոզ և ճյուղավորված), 

5. խառը (հեմանգիոլիմֆոմա, հեմանգիոֆիբրոմա, նեյրոանգիոֆիբրոմա), 

6. համակարգային անգիոմատոզ: 

     Մազանոթային հեմանգիոմա 

Մազանոթային, կամ հասարակ 

հեմանգիոման (heamangioma capillaries simplex) 

իրենից ներկայացնում է հարթ բծավոր, 

վարդակարմրագույն կամ կապտաբոսորագույն 

հյուսվածքի հատված, կազմված առատ 

կուտակված, իրար հետ անաստամոզված և 

հյուսված, նոր ձևավորված մազանոթներով և 

արտերիոլներով: Մազանոթները կարող են լինել 

զարկերակային կամ երակային: Նրանք տեղա-

կայված են լինում կամ բերանի լորձաթաղանթի, կամ դեմքի մաշկի վրա: 

Նկ.12 40. Մազանոթային 

հեմանգիոմա: 
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Ախտահարված շրջանի վրա սեղմելիս , այն գունատվում է, իսկ ճնշումը 

վերացնելուց հետո ընդունում է նախկին գույնը: Աստիճանաբար աճելով, 

մազանոթային հեմանգիոման ախտահարում է ենթամաշկային կամ 

ենթալորձաթաղանթային բջջանքը, երբեմն այդ պրոցեսը տեղի է ունենում 

արագ, հաճախ` դան-դաղ: Լինում է արագ աճի և կայուն վիճակի հաջորդում: 

Հազվադեպ, առանց բուժման, այն վերանում է կամ չափերով փոքրանում:        

Ողկուզանման հեմանգիոմա      
Ողկուզանման (ճյուղավոր) հեմանգիոման (heamangioma racemosum) 

կազմված է գալարված լայն զարկերակային անոթների կծիկից: Զարկերակային 

հեմանգիոմայում նկատվում է պուլսացիա: Գլուխը կախելիս ճյուղավոր 

հեմանգիոման չափերով մեծանում է: Շատ ճյուղավոր հեմանգիոմաներում, 

զարկերակային անաստամոզների առկայության շնորհիվ, նրանց վրա հաճախ 

լսվում է սիստոլիկ աղմուկ, դրանով նրանք հիշեցնում են ճյուղավոր անևրիզ-

մաները: Դրա համար նրա պատկանելությունը ուռուցքներին վիճարկելի է:  

Կավեռնոզ հեմանգիոմա 

Կավեռնոզ կամ սպունգանման հեմանգիոման (heamangioma cavernosum) 

կազմված է մի խումբ մեծ, ծածկված էպիթելով և արյունով լցված խոռոչներից: 

Առանձին խոռոչները հաղորդակցվում են մեկը մյուսի հետ, կամ բաժանված են 

բարակ, ոչ մեծ քանակությամբ առաձգական և մկանային թելերից կազմված 

շարակցահյուսվածքային պատնեշով: Շնորհիվ իրար հետ հաղորդակցվող 

կավեռնոզ խոռոչների առկայության, այդ տիպի հեմանգիոմաներին բնորոշ է 

սեղմման և լցման ախտանիշը` մատով սեղմելիս նրանք դատարկվում են, իսկ 

հետո աստիճանաբար լցվում են արյունով: Ուռուցքը կարող է շրջապատված 

լինել թաղանթով կամ ունենալ դիֆուզ բնույթ: 

Կտրվածքի վրա նա ունի մեծ խոռոչներով սպունգի տեսք, որում կան 

բազմաթիվ անցքեր և ուղիներ: Կավեռնոզ հեմանգիոմաները կարող են 

ախտահարել ոչ միայն դեմքի փափուկ հյուսվածքները, այլ նաև լեզուն, բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթը, ենթալորձային շերտը, պարանոցը և ծնոտները: Նման 

ուռուցքների իրական սահմանների որոշումը շատ կարևոր է, միևնույն 

ժամանակ շատ դժվար: Երբեմն կավեռնոզ 

կամ ողկուզանման հեմանգիոմաներում 

պալպատոր հնարավոր է որոշել կլոր պինդ 

գոյացություններ, որոնք իրենցից 

ներկայացնում են պետրիֆիկացված 

թրոմբոֆլեբոլիտներ: Նրանց վրա ճնշում 

գործադրելիս, հիվանդները զգում են կտրուկ 

ցավ: 

Բացի վերը նշված հեմանգիոմաների երեք տեսակներից, կլինիկայում 

կարող են հանդիպել նաև հիվանդներ, որոնց մոտ կարող են համակցվել 

Նկ.12.41. Ստորին շրթունքի 

կավեռնոզ հեմանգիոմա: 
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հեմանգիոմաների տարբեր տեսակները միաժամանակ: Նման հեմանգիոման-

երը հանդիսանում են համակցված, սակայն այս դեպքում էլ կարող է գերակշռել 

հեմանգիոմայի որևէ տեսակը, օրինակ` հասարակը կամ կավեռնոզը, կամ էլ 

ողկուզանմանը: 

Հեմանգիոմաները պետք է տարբերակել լիմֆանգիոմաներից, պիգմեն-

տային բծերից: Լիմֆանգիոմաները նույնպես կարող են լինել հասարակ, 

բշտանման և կավեռնոզ, սակայն տարբերվում են հեմանգիոմաներից գույնով: 

Լիմֆանգիոմաների վրայի մաշկը երբեմն լինում է գունատ: Լիմֆանգիոմայի 

պունկցիայի դեպքում ստանում են դեղնավուն կամ պղտոր հեղուկ (ավիշ): 

Պիգմենտային բծերը (nevus pigmentosus) իրենցից ներկայացնում են թույլ 

կարմիր կամ սուրճի գույնի բծեր: Առաջանում են ավշային անոթների էնդո-

թելիալ բջիջների աճից և սև պիգմենտ` մելանին պարունակող բջիջներից 

(մելանոցիտներից): Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նրանց վրա 

մատով սեղմելիս, գույնը չի փոխվում: Բարորակ անոթային ուռուցքների 

բուժումը կախված է նորագոյացության տեսակից, բնույթից և տարածվածու-

թյունից: Կիրառում են վիրահատական եղանակով ուռուցքի հատում, սկլերո-

զացնող թերապիա, էլեկտրոկոագուլյացիա, կրիոդեստրուկցիա: Հեմանգիոմա-

ների սիմպտոմատիկայում մեծ նշանակություն է տրվում արյունահոսությանը, 

որը կարող է առաջանալ կամ վիրահատության ընթացքում, կամ պատահական 

առաջացած վնասումից: Վերջինս պայմանավորված է արյան ֆիբրինոլիտիկ 

ակտիվության և էուգլոբուլինային ֆրակցիայի բարձրացումով մոտ 1,5-2 

անգամ: Այդ կապակցությամբ նախավիրահատական շրջանում անհրաժեշտ է 

կատարել արյան ընդհանուր անալիզ` ֆիբրինոգենի և ընդհանուր ֆիբրինո-

լիտիկ ակտիվության որոշումով: Ոչ մեծ չափերի մազանոթային հեմանգիոմա-

ները բուժում են էլեկտրակոագուլյացիայի, կրիովիրաբուժական կամ 

լազերային վիրաբուժության եղանակով: 

Միջին և մեծ չափերի մազանոթային, կավեռնոզ և այլ հեմանգիոմաները 

հեռացնում վիրաբուժական եղանակով` բերող զարկերակի կապումով, իսկ 

վերքը կարում, կամ էլ փակում են տեղային հյուսվածքներով: Դեմքի տարածված 

մազանոթային հեմանգիոմաների դեպքում, ուռուցքը հատում են, իսկ արատը 

փակում են ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատով: Բուժման այս 

եղանակը տալիս է առավել բարեհաջող էսթետիկ արդյունք:  

Տարածված կավեռնոզ և այլ տեսակի հեմանգիոմաների հատումը բուժ-

ման առաջին փուլում կարող է բերել առատ արյունահոսության: Դրանից 

ելնելով, հնարավորության դեպքում, առավելություն են տալիս սկլերոզացնող 

թերապիային, կամ որպես նախորդող, կամ ինքնուրույն: Սկլերոզացնող 

թերապիան հիմնված է ասեպտիկ մեռուկի առաջացման վրա, որը հետագայում 

բերում է անոթային խոռոչների սպիացման:  
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Բուժման նպատակով կիրառում են խինին-ուրետանի լուծույթ, 95 %-ոց 

էթիլային սպիրտ նովոկայինով, երեք քլորքացախաթթու, Pingyangmycin և այլն: 

Մինչև սկլերոզացնող հեղուկը ներարկելը, ուռուցքը սահմանազերծում են 

շրջակա հյուսվածքներից պատուհանաձև սեղմանով կամ այլ գործիքով, 

ընդհանուր ինտոքսիկացիայից խուսափելու համար: Այնուհետև, հնարավորին 

չափ, ներարկիչով արտածծում են ուռուցքի միջի արյունը, որից հետո ներար-

կում են սկլերոզացնող նյութը: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում լայն 

կիրառում է ստացել հեղուկ ազոտով կրիոդեստրուկցիան: Կիրառում են նաև 

հորմոնոթերապիա (կորտիկոստերոիդներ), տեղային հիպերթերմիա, լազերա-

յին անոթային թերապիա: 

Ծնոտների հեմանգիոմա 

Դեմքի կամ բերանի խոռոչի օրգանների հեմանգիոմայի առկայության 

դեպքում կարող են լինել միաժամանակ ծնոտների ախտահարումներ, նույնիսկ 

արտահայտված կլինիկական նշանների բացակայության դեպքում: Ոսկրերի 

մեկուսացած հեմանգիոմաները ոչ միշտ է հնարավոր ախտորոշել: Ոչ հազվա-

դեպ նման դեպքերում կլինիկական ախտանիշներ կարող են ծառայել ժամանակ 

առ ժամանակ առաջացող սպոնտան արյունահոսությունները հիպերտրոֆիայի 

ենթարկված լնդերից կամ էպուլիսի տիպի արյունահոսող գոյացությոնից: 

Կարող է դիտվել 1-2 ատամների շարժունություն, երբեմն լինում է 

ծանրության զգացում, գլուխը կախելիս ծնոտում տաք հոսքի զգացում: Ծնոտի 

հեմանգիոման կլինիկորեն չի դրսևորվում, այն վտանգ է ներկայացնում ատամի 

հեռացման ժամանակ և այլ վիրաբուժական միջամտություններ կատարելիս: 

Այն կարող է հանգեցնել առատ արյունահոսության, որը դժվար, նույնիսկ 

անհնար է լինում կանգնեցնել ամբուլատոր պայմաններում: Դրա համար 

հաճախակի լնդային արյունահոսությունների դեպքում, մինչև ատամը հեռաց-

նելը, անհրաժեշտ է կատարել ռենտգենաբանական հետազոտություն: Արտա-

հայտված կլինիկական ախտանիշների դեպքում լինում է ծնոտի ձևախախտում 

և մեծացում, նկատվում է պտկիկավոր գերաճ, լնդերի լորձաթաղանթը ունենում 

է բոսորա-կապտավուն երանգ: 

Ոսկրային հեմանգիոմայի դեպքում ռենտգենաբանական պատկերը 

կարող է լինել բազմատեսակ: Նկատվում է ոսկրի մեծացում` ի հաշիվ ուռա-

ծության: Նրա կառուցվածքը խոշոր օջախավոր է (մազանոթային անգիոմայի 

դեպքում), անցքավոր արատների կամ խոռոչների առկայությամբ (կավեռնոզ 

անգիոմայի դեպքում): Միկրոսկոպիկ ծնոտների հեմանգիոմայի կառուցվածքը 

չի տարբերվում փափուկ հյուսվածքների ախտահարումից: 

Բուժումը: Կատարում են ծնոտի խնայողական մասնահատում, հետագա 

պլաստիկայով: Ընդարձակ ոսկրային ախտահարումների դեպքում վիրահա-

տությունը կարող է հանգեցնել մահացու արյունահոսության: Դրա համար 
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գերադասելի է կոմբինացված բուժումը` սկզբից սկլերոզացնող թերապիա, հետո 

մասնահատում: 

12.37. ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԱ 
Լիմֆանգիոմայի սիրված տեղակայությունն է դեմքը, լեզուն, պարանոցը: 

լիմֆանգիոմա` ա) մազանոթային, բ) կավեռնոզ, գ) կիստոզ (գիգրոմա) 

Լիմֆանգիոմայի կլինիկական դրսևորումը կախված է տեղակայությունից 

և տարածվածությունից: Մազանոթային ձևի ժամանակ սահմանները հստակ 

չեն կամ էլ չեն որոշվում: Առհասարակ ուռուցքը տեղակայվում է մի քանի 

անատոմիական շրջաններում: Ընտրովի ախտահարում է թշերը, վերին 

շրթունքը, քիթը, կոպերը: Շոշափումով զգացվում է փափուկ առաձգական 

կոնսիստենցիայի միատարր հյուսվածք, շոշափումը անցավ է: Կավեռնոզ և 

կիստոզ ձևերը հաճախ հանդիպում են հարականջածամողական, բերանի 

հատակի, պարանոցի շրջաններում: Լիմֆանգիոմաները կարող են հասնել 

զգալի, նույնիսկ հսկա չափերի: Հատկապես նրանք արագ աճում են վաղ 

հասակի երեխաների մոտ, շատ հաճախ առաջանում է անմիջապես ծնվելուց 

հետո: Բերանի խոռոչում, պարանոցի շրջանում տեղակայվելիս` արագ 

զարգանում են կյանքի համար վտանգավոր ֆունկցիոնալ խանգարումներ, 

նրանցից գլխավորն է շնչառության խանգարումը: Վերջինս սկզբում բերում է 

շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն 

պրոցեսի, այնուհետև` քրոնիկ հիպոք-

սիայի, իսկ ոչ հազվադեպ` սուր սիրտ-

անոթային անբավարարության: Պալ-

պատոր հայտնաբերվում են բազմաթիվ 

փափուկ հանգույցներ` հարաբերական 

հստակ սահմաններով: Լորձաթա-

ղանթի տակ նկատվում են կապտավուն 

երանգի հանգույցներ, ինչը բա-

ցատրվում է հանգույցներում հեղուկի առկայությամբ և շրջակա երակների 

ճնշմամբ: Պունկցիայով ստացվում է պարզ դեղնավուն կամ գորշ երանգի 

հեղուկ: Երբեմն պունկցիան օգտագործում են որպես ընդհանուր վիճակը 

ժամանակավոր թեթևացնող միջոց: 

  Թշերի, լեզվի, քիմքի լորձաթաղանթի վրա լինում են մանր, բնորոշ 

լիմֆանգիոմայի բշտանման բազմաթիվ գոյացություններ` 1-2մմ չափերով, բաց 

կամ կաթի երանգով, տեղակայված լորձաթաղանթի տակ, շոշափումով պինդ: 

Նրանցից որոշներում կարող են նկատվել կետային արյունազեղումներ, նման 

դեպքերում նրանք լինում են կարմրավուն` հիշեցնելով մորի: Այդ գոյացու-

թյունները ցրվում են մեծ մակերեսով միայնակ, կամ էլ տեղակայվում են 

խմբերով: Լիմֆանգիոմաները կլինիկորեն նման են հեմանգիոմաներին, սակայն 

մաշկի և լորձաթաղանթի գույնը փոփոխված չի լինում: Շրթունքների ախտա-

Նկ. 12.42. Լեզվարմատի լիմֆանգիոմա: 
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հարումը բերում է մակրոխեյլի, լեզվինը` մակրոգլոսիայի, այդ դեպքում արտա-

հայտված են լինում ծալքերը: Մազանոթային և կիստոզ լիմֆանգիո-մաները 

հանդիպում են զգալիորեն քիչ, նրանք լինում են հիմնականում երեխաների մոտ: 

Լիմֆանգիոմաների կլինիկական պատկերը կտրուկ փոխվում է, եթե նրա 

ընթացքը բարդանում է բորբոքումով, ինչը բնորոշ է լիմֆանգիոմաներին: 

Բորբոքումը բերում է ախտահարված հյուսվածքների զգալի մեծացման. 

շնչառության, սննդի ընդունման, խոսելու դժվարացման: Բորբոքային պրոցեսը 

հաճախ կրկնվում է, տևում է ընդհանուր առմամբ ոչ երկար (համապատասխան 

թերապիայի դեպքում 7-10 օր): Լիմֆանգիոմայի բորբոքման առանձնահատ-

կությունը կայանում է նրանում, որ այն չի հասնում թարախային փուլի: 

Թարախի առկայությունը վկայում է լիմֆանգիոմայի սխալ ախտորոշման 

մասին: Այն կարող է դիտվել դերմոիդ բուշտերի, տերատոմաների, լեզվի և 

պարանոցի բնածին բուշտերի ժամանակ և այլն: Լիմֆանգիոմայի ախտորոշումը 

երբեմն դժվար է լինում: Բացի վերը նշված ախտահարումներից, լիմֆանգիոման 

պետք է տարբերակել հեմանգիոմայից, նեյրոֆիբրոմատոզից, լիմֆադենիտից, 

բազմակի պապիլոմայից: Բացի բավականին բնորոշ կլինիկական նշաններից, 

ախտորոշման նպատակով կատարում են պունկցիա, բիոփսիա, էխոգրաֆիա: 

Լիմֆանգիոմայով հիվանդների բուժումը վիրաբուժական է: Մեծ չափերի 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ բերող ուռուցքները պետք է հեռացնել անհապաղ: 

Դա վերաբերում է առաջին հերթին երեխաներին: Վիրահատության ծավալը 

կարող է տարբեր լինել: Երեխաների մոտ մեծ չափերի ուռուցքների դեպքում, երբ 

հնարավոր է արյան մեծ կորուստ և տևողությունը երկար է, անհրաժեշտ է 

կիրառել փուլային վիրահատություն պարանոցի վրա բերանի հատակի 

շրջանում: Առհասարակ վիրահատությունը կատարում են երկու փուլով` 

սկզբում մի կողմից, հետո մյուս: Ոչ մեծ չափերի լիմֆանգիոմաները հեռացնում 

են ամբողջությամբ: 
 

Պերիֆերիկ նյարդերի ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 

Այդ խմբի հիվանդությունները հանդիպում են 

հազվադեպ և կազմում են դեմքի ու բերանի խոռոչի 

օրգաններում հանդիպող բոլոր նորագոյա-

ցությունների 1,5%-ից քիչ: 

 
11.38.ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱ, ՆԵՎՐԻԼԵՄՈՄԱ 

Հանդիսանում են բարորակ սահմանափակ 

նորագոյացություններ, տեղակայվում են դեմքի, 

պարանոցի փափուկ հյուսվածքներում և բերանի 

խոռոչի օրգաններում: Աճում են դանդաղ, հաճախ ցավոտ են, պալպացիայի 

ժամանակ ունեն պինդ առաձգական կոնսիստենցիա: Կլինիկական ախտա-

նիշների հիման վրա ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում:  

Նկ. 12.43. Նեյրոֆիբրոմա: 
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Բուժումը: Կատարվում է ուռուցքի հատում առողջ հյուսվածքների 

սահմաններում: 

12.39. ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ (ՌԵԿԼԻՆՀԱՈՒԶԵՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ) 
Բնածին համակարգային հիվանդություն է, բնորոշվում է կմաղքի 

ձևախախտմամբ, մարմնի վրա սուրճի գույնի բծերի 

առկայությամբ և դեմքի այլանդակման համախտա-

նիշով: Վերջինս պայմանավորված է պերիֆերիկ 

նյարդային թելերի և ֆիբրոզ հյուսվածքի աճով, որը 

հանգեցնում է մաշկի և ենթամաշկային ճարպաբջջանքի 

ավելցուկի, թուրգորի կորստի և այդ հյուսվածքների 

կախվելուն: Հաճախ դիտվում է գլխի, դեմքի և պարա-

նոցի միակողմանի ախտահարում, ընդ որում, մեծանում 

և տեղաշարժվում է ներքև բոլոր հյուսվածքների հետ 

միասին, նաև ականջի խեցին: Ախտահարված 

հյուսվածքի պալպացիան ցավ է պատճառում, խորքում զգացվում են պինդ 

գոյացություններ, որոնք հիշեցնում են վերմիշել: Բուժումը վիրահատական է: 

Հատում են փոփոխված հյուսվածքները: Տարածված պրոցեսի դեպքում 

հատումը կատարում են փուլային:  

Վիրահատական միջամտությունները կարող են ուղեկցվել լուրջ 

բարդություններով` արյունով լցված խոռոչների առկայությամբ պայմա-

նավորված արյունահոսություններ: 

ՈՍԿՐԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ  
12.40. ՕՍՏԵՈՄԱ 

Հասուն ոսկրային հյուսվածքի բարորակ ուռուցք է: Օստեոմաները 

կազմում են ծնոտների մնացած ոսկրային ուռուցքների մոտ 8%-ը: Նրանք 

հաճախ հանդիպում են երիտասարդ և միջին տարիքի կանանց մոտ: Տարբերում 

են պերիֆերիկ և կենտրոնական օստեոմաներ: Պերիֆերիկ օստեոման 

կլորավուն կամ, սակավ դեպքերում, ոչ ճիշտ ձևի ոսկրային գոյացություն է, 

միանում է ծնոտի ոսկրին նեղ կամ բավականին լայն հիմքով, բերում է դեմքի 

ձևախախտման: Էնդօստից ծագած կենտրոնական օստեոման տեղակայվում է 

ծնոտի ոսկրի խորքում, ունենում է ոչ մեծ չափեր (մինչև 1,5 սմ), ընթանում է 

անախտանիշ: Հնարավոր է, որ նա օստեոսկլերոզի օջախի տեսքով հանդիսանա 

որպես քրոնիկական պերիօդոնտալ պրոցեսի պատասխան: Ըստ ուռուցքային 

հյուսվածքի կառուցվածքի, օստեոման կարող է լինել կոմպակտ և սպունգա-

նման: Օստեոմային դասվում են էկզոստոզները և օստեոֆիտները, տեղակայ-

ված ծնոտի ատամնաբնային ելունի վրա մեկ կամ մի քանի ոչ մեծ ոսկրային 

ելունների տեսքով: Նրանց ծագումնաբանությունը պարզ չէ: Աճում են շատ 

դանդաղ, սակայն ձևախախտելով ատամնաբնային ելունը խանգարում են 

ատամնային պրոթեզի պատրաստմանը: Օստեոմայի կլինիկական պատկերը 

Նկ.12. 44. 

Նեյրոֆիբրոմատոզի 

կլինիկական պատկեր: 
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պայմանավորված է նրա չափերով և տեղակայությամբ: Մեծանում է աննկատ, 

անցավ, նրան հաճախ նկատում են պատահաբար կամ էլ, երբ ի հայտ է գալիս 

դեմքի ձևախախտում: Զարգանում է դիմային կմախքի տարբեր հատվածներում: 

Ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են զարգանալ վերին ծնոտում օստեոմայի 

տեղակայվելիս` դիպլոպիայի, քթային շնչառության խանգարման տեսքով: 

Տեղակայված լինելով այտային աղեղի վրա` դժվարացնում է բերանի բացումը: 

Ճակատային ծոցում, մաղոսկրի շրջանում տեղակայվելու դեպքում հիվանդները 

գանգատվում են գլխացավերից: Օստեոմայի չարորակացում չի նկատվում:  

Նկ.12. 45, 46. Ճակատի օստեոմա  

ա) ռենտգենաբանական պատկեր, բ) հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Օստեոմայի ռենտգենաբանական պատկերը, հատկապես կոմպակտինը, 

բնորոշ է: Այն ավելի խիտ պատկեր ունի, քան հարևան ոսկորը, ունի հստակ 

սահմաններ, պերիֆերիկ ձևի դեպքում տեղակայվում է ծնոտի սահմաններից 

դուրս: Կենտրոնական օստեոման իրենից ներկայացնում է օստեոսկլերոզի ոչ 

մեծ չափերի (1-1,5սմ) սահմանափակ օջախ: Սպունգանման օստեոման 

ռենտգենագրամմայում միատարր չէ, լինում են խիտ և նոսր հատվածներ: 

Օստեոմայի բուժումը վիրաբուժական է: Կատարում են գոյացության հատում 

առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Վիրահատությունը կատարում են 

ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ցուցումների հիման վրա, կամ եթե առկա է 

պրոթեզավորման անհրաժեշտություն: Վիրահատության կատարման անհնա-

րինության դեպքում (հիվանդի ընդհանուր վիճակից ելնելով, գոյացության 

դժվար հասանելի տեղակայություն) ցուցված է դինամիկ հսկողության 

սահմանում: 

             12.41.ՕՍՏԵՈԻԴ ՕՍՏԵՈՄԱ 
Ծնոտների հազվադեպ հանդիպող բարորակ ուռուցք է, զարգանում է 

ոսկրագոյացնող շարակցական հյուսվածքից: Երեխաների մոտ չի հանդիպում: 

Այն կազմված է օստեոիդ կառուցվածքներից, անոթային-շարակցական հյուս-

վածքից և նոր առաջացող ոսկրից: Որոշ դեպքերում հիվանդության առաջին 

նշաններից մեկը կարող է լինել ախտահարված կողմում տհաճ զգացումների ի 

հայտ գալը, այնուհետև միանում է տարբեր ուժգնության քորը, որը 

ա բ 
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աստիճանաբար վեր է ածվում մղկտացնող ցավի: Ավելի բնորոշ են գիշերային 

ցավերը:  

Որոշ հեղինակներ ցավային ախտանիշը կապում են շրջակա հյուս-

վածքների սկլերոզի հետ: Այդ երևույթները ժամանակ առ ժամանակ կարող են 

մարել, նույնիսկ վերանալ, իսկ հետո կտրուկ սրանալ: Ցավերը ուժեղանում են 

սնունդ ընդունելիս, հատկապես այն դեպքերում, երբ ուռուցքը տեղակայված է 

ատամնաբնային ելունի կորտիկալ շերտում: 

Տեղակայված լինելով սպունգանման շերտի մեջ, 

օստեոիդ-օստեոման չի բերում ծնոտի ձևախախտ-

ման և լորձաթաղանթի փոփոխության:  

Ատամնաբնային ելունի կորտիկալ շերտում 

ուռուցքի տեղակայության դեպքում լորձաթա-

ղանթը լինում է մի փոքր կարմրավուն: Ախտա-

հարված շրջանի պալպացիան թույլ ցավոտ է: 

Հիվանդության սկզբնական փուլում ռենտգենաբանորեն նկատվում է 

ոսկրային հյուսվածքի մոտ 0,5-1 սմ չափի ոչ հստակ եզրերով դեստրուկցիա: 

Նրան շրջապատող ոսկրը մեծ կամ փոքր երկարության վրա սկլերոզացված է: 

Ուռուցքի կորտիկալ տեղակայության դեպքում, ծնոտի ախտահարված հատ-

վածը մի փոքր հաստացած է: Ավելի ընդարձակ գործընթացի դեպքում օստեոիդ-

օստեոմային բնորոշ է ոսկրում օստեոլիտիկ օջախի առկայությունը, որը 

աստիճանաբար լցվում է նորաստեղծ ոսկրային հյուսվածքով և դառնում է քիչ 

թափանցիկ ռենտգենյան ճառագայթների նկատմամբ: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Ուռուցքը հեռացնում են շրջակա 

սկլերոզացված ոսկրային հյուսվածքի հետ միասին: 

ԱՃԱՌ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
12.42. ԽՈՆԴՐՈՄԱ 

Բարորակ գոյացություն է, բնորոշվում է հասուն աճառային հյուսվածքի 

առաջացմամբ: Դասվում է ծնոտների հազվադեպ հանդիպող ուռուցքների թվին: 

Տեղակայվում է գերազանցապես վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածում, 

մեկուսացված սոլիտար հանգույցի տեսքով: Տարբերում են էնխոնդրոմա` 

պերիֆերիկ, պերիօստալ կամ յուկստակորտիկալ խոնդրոմա, աճող ծնոտի 

սահմաններից դուրս: Խոնդրոման աճում է դանդաղ: Պերիֆերիկ ձևի դեպքում 

շոշափումով դրսևորվում է անցավ պինդ թմբիկավոր գոյացության ձևով, 

կապված ստորադիր ոսկրի հետ: Սահմանները առհասարակ հստակ են: 

Աստիճանաբար մեծանալով, ձևախախտում է ոչ միայն ծնոտը, քիմքը, այլև 

դեմքը, վերին շրթունքը, քթի միջնապատը և թևերը բարձրանում են: 

Էնխոնդրոման զարգանում է ոսկրի խորքում աննկատ, բերում է ատամների 

թեքման և շարժունության: Ախտորոշվում է զգալիորեն ուշ, երբ ուռուցքը 

Նկ. 12.47. Օստեոիդ 

օստեոմա: 
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քայքայում է ոսկրը և տարածվում դեպի դուրս: Լորձաթաղանթը առհասարակ չի 

փոփոխվում: Երկարատև գոյության դեպքում այն կարող է վերածվել 

խոնդրոսարկոմայի: Ոչ արմատական վիրահատությունը քերման տեսքով 

կարող է հաճախ հանգեցնել կրկնության: Ռենտգենաբանորեն խոնդրոման ոչ 

միշտ է ունենում հստակ բնորոշ պատկեր, ինչը պայմանավորված է նրա ոչ 

համասեռ կառուցվածքով և այլ ոսկրերի վրա համադրմամբ: Դրսևորվում է 

համեմատած հստակ սահմաններով դեստրուկցիայի օջախի տեսքով, որում 

հաջորդում են կրակալման պինդ օջախներ և նոսրացումներ: Էնխոնդրոմայի 

դեպքում դեստրուկցիայի սահմանները տարածվում են ծնոտից դուրս, որը 

նկատելի է լինում միայն կողմնային ռենտգենաբանական նկարներում: 

Բուժումը վիրահատական է: Կատարում են ծնոտի մասնահատում: 

          12.43. ՀՍԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ (ՕՍՏԵՈԿԼԱՍՏՈՄԱ,             
ՕՍՏԵՈԲԼԱՍՏՈԿԼԱՍՏՈՄԱ, ՀՍԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՅՈՄԱ) 

Հսկաբջջային ուռուցքը առանձնացված է այլ ոսկրային ուռուցքներից 

որպես առանձին խումբ, հյուսվածաբանական տարբերության հետևանքով: 

Բարորակ ուռուցք է, ախտահարում է կմախքի տարբեր ոսկրեր: Նրա էության 

ուսումնասիրության ընթացքում նրան դասել են ֆիբրոզ օստիտների խմբին, 

այնուհետև տեղային ֆիբրոզ օստեոդիստրոֆիային, հաշվի առնելով նրա 

մորֆոլոգիական նմանությունը: Բայց դրա հետ մեկտեղ, գոյություն են ունեցել 

այլ հայացքներ:  

Ներկայումս նրան դասում են իսկական ուռուցքների շարքին: Ուռուց-

քային բնույթը հաստատվում է կլինիկական և ախտամորֆոլոգիական դրսևո-

րումների հիման վրա` սոլիտար ախտահարում, մշտական աճ, կրկնվելու հա-

կում, կարող է չարորականալ և տալ մետաստազներ, ունի իր չարորակ 

նմանօրինակը: 

Հսկաբջջային ուռուցքում նշվում է յուրահատուկ արյան շրջանառություն` 

նրա կենտրոնում ձևավորվում են արյունային լճեր, որտեղ արյան շարժը 

դանդաղում է, էրիթրոցիտները նստում և քայքայվում են, հեմոգլոբինը վերած-

վում է հեմոսիդերինի` տալով ուռուցքին դարչնագույն, գորշ երանգ: Դրանով է 

պայմանավորված նրա նախկին անունը գորշ ուռուցք: Հսկաբջջային ուռուցքը 

ծնոտի ոսկրերում հանդիպում է բավականին հաճախ, այն բոլոր ոսկրային 

ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացությունների 24%-ն է կազմում: Առավել 

հաճախ տեղակայվում է ստորին ծնոտի փոքր աղորիքների շրջանում: Վերին 

ծնոտի վրա ուռուցքը հազվադեպ է հանդիպում: Կանանց մոտ այն 2 անգամ 

ավելի հաճախ է լինում: 

Սկզբնական կլինիկական ախտանիշները ընթանում են աննկատ: 

Ուռուցքը հայտնաբերում են միայն այն ժամանակ, երբ առաջանում է ծնոտի 

հատվածի ուռածություն, կամ էլ, երբ ուռուցքի մակարդակով ատամները 
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դառնում են շարժուն: Երբեմն նկատում են պատահական, երբ այլ հիվան-

դության պատճառով կատարում են ռենտգենաբանական հետազոտություն: 

Ուռուցքը մեծանում է դանդաղ և անցավ: Աճի հետ մեկտեղ, անցման ծալքը 

հարթվում է, հաճախ նկատվում է ծնոտի հաստացում լեզվային և քմային կողմե-

րում: Աստիճանաբար զարգանում է դեմքի ձևախախտում: Ուռուցքի վրայի 

մաշկը չի փոփոխվում, լորձաթաղանթը երբեմն ձեռք է բերում ցիանոտիկ երանգ, 

ռեգիոնալ ավշային հանգույցները չեն մեծանում: Պալպատոր զգացվում է 

անցավ պինդ, հարթ մակերեսով կամ թմբիկավոր գոյացություն: Կորտիկալ 

թիթեղի բացակայության դեպքում ուռուցքը առաձգական է: Ուռուցքի 

սահմանում ատամները դառնում են շարժուն, տեղաշարժվում են, արմատների 

ծայրերը ներ ծծվում են: 

Ռենտգենաբանորեն տարբերում են երեք տարատեսակներ` խորշավոր, 

կիստոզ, լիտիկ: Խորշավոր ձևը իրենից ներկայացնում է մանր խոռոչներ, 

խորշերը իրարից բաժանված են ոսկրային խտրոցներով` հիշեցնում է ամելո-

բլաստոման: Կիստոզ ձևի ժամանակ դիտվում են օջախային նոսրացումներ 

հստակ սահմաններով, բուշտերի տեսքով: Երբեմն տեսանելի է միջանկյալ 

պատկեր` խորշավոր և կիստոզ տարատեսակներ: Լիտիկ ձևին, որը հաճախ 

հանդիպում է երեխաների և երիտասարդ հասակի անձանց մոտ, բնորոշ է 

անկառուցվածք ծնոտի կորտիկալ շերտի բարակացած և քայքայված օջախ, այն 

ռենտգենաբանական պատկերով նման է սարկոմային: 

Հսկաբջջային ուռուցքի ախտորոշումը միայն կլինիկական և ռենտգե-

նաբանական տվյալների հիման վրա ոչ միշտ է հնարավոր: Բնորոշ կլինիկական 

ախտանիշների բացակայությունը և ռենտգենաբանական տվյալների նմանու-

թյունը այլ նորագոյացություններին (ամելոբլաստոմա, միքսոմա, բուշտ, սարկո-

մա և այլն) պահանջում են կատարել լրացուցիչ հետազոտումներ` մասնավորա-

պես մորֆոլոգիական: 

Բջջաբանական հետազոտման նպատակով կատարում են նորագոյա-

ցության պունկցիա բարակացած ոսկրի շրջանում, կամ այն հատվածում, որտեղ 

ծնոտի կորտիկալ շերտը բացակայում է: Պունկցիայով ստանում են ոչ մեծ 

քանակությամբ արյունա-գորշագույն հեղուկ, որում բացակայում է 

խոլեստերինը: Նյութի ուսումնասիրությամբ հայտնաբերում են ուռուցքին 

բնորոշ բջջային կազմ: Կասկածելի դեպքում կատարում են բաց բիոպսիա:  

Մակրոսկոպիկ` հսկաբջջային ուռուցքը փափուկ հյուսվածքային, դարչ-

նագույն գոյացություն է, որը առատ արյունահոսում է:  

Բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածք-

ների սահմաններում: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քերումը հաճախ 

բերում է ուռուցքի կրկնության (մոտ 50%) և հնարավոր է չարորակացում, 

գերադասելի է կատարել ծնոտի մասնահատում: Մասնահատումը, պայմա-

նավորված ուռուցքի չափերով, կարելի է կատարել խնայողական` չխախտելով 
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ծնոտի ամբողջականությունը, կամ ամբողջականության խախտումով: Հնարա-

վորության դեպքում, մասնահատումը կարող է համակցվել միաժամանակյա 

ոսկրային պլաստիկայով: Ճառագայթային բուժումը ցուցված չէ անարդյունա-

վետության պատճառով, բացի դրանից կարող է հանգեցնել չարորակացման: 

Ուռուցքանման գոյացություններ  

Ուռուցքների Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման մեջ 

(1974) ֆիբրոզ դիսպլազիա են անվանել այն ուռուցքը, որը կապված է զար-

գացման խանգարման հետ:  

             
12.44. ՄՈՆՈՕՍԱԼ ՖԻԲՐՈԶ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 

Տղամարդկանց և կանանց ախտահարման վերաբերյալ գրականության 

մեջ հանդիպող տվյալները հակասական են: Շատ հեղինակներ նշում են, որ այն 

առավելապես հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ: Հիվանդությունը առավել 

հաճախ հանդիպում է 12-16 տարեկանում, այսինքն` դիմային կմախքի ինտեն-

սիվ զարգացման, հիմնական ատամների ծկթման, էնդոկրին համակարգի 

ակտիվացման և սեռական հասունացման փուլում: Այդ փուլում ոսկրերի ակտիվ 

վերակառուցումը, հավանաբար, ստիմուլում է ցանկացած ոսկրի կամբիալ 

էլեմենտների աճը: Կրտսեր հասակային խմբերում հիվանդությունը հանդիպում 

է հազվադեպ: Հիվանդության առաջին ախտանիշը առհասարակ հանդիսանում 

է վերին կամ ստորին ծնոտի շրջանում անցավ, դանդաղ աճող ուռածության ի 

հայտ գալը: Հիվանդության սկզբնական և հետագա ախտանիշները արտա-

հայտվում են անբավարար, և հաճախ հիվանդները դիմում են բուժական 

հիմնարկ միայն դեմքի սիմետրիայի խախտման առիթով: Սովորաբար, ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի ժամանակ ախտաբանական օջախը մեծանում է դանդաղ: 

Երեխաների մոտ հաճախ նշվում է հարաբերական արագ աճ, հիշեցնելով 

չարորակ ուռուցք, որի հետ այն պետք է տարբերակել: Դիտվում է պրոցեսի 

փուլային զարգացում` համեմատած արագ աճի փուլերը փոխակերպվում են 

անդորրության և ախտաբանական տեղաշարժերի աճի դադարեցման փուլով 

(հատկապես հղիության ժամանակ): Նման դեպքերում պետք է ենթադրել, որ 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ակտիվացումը այդ փուլերում հանգեցնում է 

ախտաբանական հյուսվածքների առավել արագ աճի, շրջակա ոսկրերի 

համեմատ: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի առաջատար ախտանիշ է հանդիսանում 

վերին և ստորին ծնոտների հաստացումը: Հիվանդության սկզբնական փուլե-

րում ախտահարված ոսկրը պահպանում է ձևը, պրոցեսի աստիճանաբար 

զարգացման դեպքում այն ձևախախտվում` կարծես թե ուռչում է: Սկզբնական 

փուլում ուռածությունը արտահայտված է լինում նախադռան կողմից, հազ-

վադեպ լեզվային և քմային կողմերից: Ատամնաբնային ելունը պրոցեսի մեջ է 

ընդգրկվում ընդարձակ ախտահարումների դեպքում: Ստորին ծնոտի վրա 

ֆիբրոզ դիսպլազիան առավել հաճախ հանդիպում է անկյան և ճյուղի շրջանում: 

Վերին ծնոտի շրջանում պրոցեսի զգալի տարածվածության դեպքում առա-



418 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

ջանում է երկրորդային ձևախախտում, որի հետևանքով խախտվում է մոտակա 

օրգանների ֆունկցիան (քթային շնչառության, հոտառության, տեսողության, 

լսողության խանգարում, էկզօֆթալմ, պթոզ, քթի լորձաթաղանթի հիպերտ-

րոֆիա): Պալպատոր հայտնաբերվում է կլոր ձևի, հավասար կամ թմբավոր 

եզրերով ախտաբանական գոյացություն: Գոյացության սահմանները հարաբե-

րական հստակ են, բայց որոշ դեպքերում, դիֆուզ ախտահարման ժամանակ, 

այն չի որոշվում: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի չարորակացումը չի հանդիսանում 

հազվադեպ երևույթ: Ոչ արմատական վիրահատությունը, տրավման և այլն, 

կարող են պատճառ հանդիսանալ չարորակի վերածվելու համար: 

Ստորին ծնոտում ռենտգենաբանական 

պատկերը բավականին միատեսակ է, 

սովորաբար, օջախը տեղակայված է լինում 

ծնոտի անկյան և ճյուղի շրջանում: Կզակային 

հատվածը պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է 

հազվադեպ: Ծնոտի ախտահարված հատվածը 

հավասարաչափ ուռած է, գլխավորապես` նա-

խադռան կողմը: Կորտիկալ շերտը խիստ 

բարակած է: Ախտահարված օջախի 

կառուցվածքը առանձնանում է բարձր 

աստիճանի հոմոգենությամբ: Ֆիբրոզ դիս-

պլազիայի տարբերակիչ ախտորոշումը բարդ 

է և կատարվում է սարկոմայի, ամելոբլաս-

տոմայի, քրոնիկական պրոդուկտիվ օստեո-

միելիտի հետ: Սխալ ախտորոշման հավա-

նականությունը համապատասխանում է 76,9%-ի:  

Սարկոմայից հիվանդությունը կարելի է տարբերակել կլինիկա-

ռենտգենաբանական տվյալների հիման վրա: Ախտաբանական օջախը, 

սարկոմայի համեմատ, զարգանում է դանդաղ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 

նրա աճը արագ է, այն իր արագությամբ չի հասնում սարկոմային: Սարկոմայի 

աճը կարող է ուղեկցվել ցավերով, ինչը բնորոշ չէ ֆիբրոզ դիսպլազիային: 

Սարկոմայի դեպքում դեստրուկտիվ փոփոխությունները զարգանում են 

անհամեմատ արագ, քան ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում: Օջախի մեծացումը 

ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում չի ուղեկցվում կորտիկալ շերտի քայքայմամբ, 

ինչը բավականին արագ նկատվում է սարկոմայի դեպքում:  

Բուժումը: Ֆիբրոզ դիսպլազիայով հիվանդների բուժումը վիրաբուժական 

է: Մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիան կլինիկորեն ընթանում է որպես բարորակ 

ուռուցք, և բուժման ընտրության ժամանակ պետք է առաջնորդվել բարորակ 

ուռուցքների բուժման ընդհանուր սկզբունքներով: Արմատական վիրահա-

տությունից հետո կրկնության հակում չի նկատվում: 

Նկ.12.48. Ստորին ծնոտի 

ձախակողմնյա ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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12. 45. ՊՈԼԻՕՍԱԼ ՖԻԲՐՈԶ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 
         Հիվանդությունը բնորոշվում է կմախքի մի շարք ոսկրերի ախտա-

հարմամբ: Հաճախ պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են նաև դեմքի ոսկրերը: Պոլիօսալ 

ֆիբրոզ դիսպլազիայի դրսևորումները կարելի է նկատել մի շրջանում: Նման ձևը 

կրում է ռեգիոնար անվանումը: Գրականության մեջ նկարագրված են կմախքի 

տասնյակ ոսկրերի ախտահարում: Հիվանդությունն ի հայտ է գալիս 7-12 

տարեկանից: Դիտվում է ախտահարման տարաբնույթ համակցում` վերին ծնոտ 

և քունքոսկր, ճակատոսկր և վերին ու ստորին ծնոտներ, մեծ ոլոք, փոքր ոլոք, 

ճակատոսկր և գանգի հիմ, վերին ծնոտ և ազդոսկր, կմախքի բոլոր ոսկրերի 

համակարգային ախտաhարում, այդ թվում նաև վերին և ստորին ծնոտների: 

Պոլիօսալ ձևի ժամանակ լինում են ավելի ընդարձակ ձևախախտումներ: 

Բացի դեմքի ոսկրերից, այլ ոսկրերի ախտահարումների դեպքում առաջատար 

ախտանիշ է համարվում վերջույթների ձևախախտումը, ցավը վերջույթներում, 

երբեմն ախտաբանական կոտրվածքները: Այլ ոսկրերում ախտաբանական 

օջախները կարող են գոյություն ունենալ անախտանիշ և հայտնաբերվել նպա-

տակաուղղված հետազոտությունների արդյունքում: Առավել հաճախ ախտա-

հարվում են երկար խողովակավոր ոսկրերը, բայց պրոցեսի մեջ կարող են 

ընդգրկվել նաև կողոսկրերը, կմախքի տափակ ոսկրերը (հաճախ կոնքոսկրերը): 

Նշվում է ախտահարման միատարրություն, երբեմն սիմետրիկություն: Այդ 

բոլորը խոսում են հիվանդության բնածին ծագման մասին:  

Տարբերակիչ ախտորոշումը անհրաժեշտ է անցկացնել Ռեկլինգհաուզենի 

պարաթիրեոիդ օստեոդիստրոֆիայի, դիսխոնդրոպլազիայի, նեյրոֆիբրո-

մատոզի ոսկրային ձևի և խերուվիզմի հետ: 

Բուժումը: Պոլիօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում վիրահատական 

միջամտության ցուցումերը զգալի կրճատվում են, որովհետև վիրահատական 

միջամտությամբ հնարավոր չէ բոլոր օջախները վերացնել: Պետք է հաշվի 

առնել, որ պոլիօսալ ձևի դեպքում ախտաբանական օջախները ավելի կայուն են 

և մեծանում են ոչ այնքան արագ, ինչպես մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի 

դեպքում: Վիրաբուժական բուժումը ցուցված է այն դեպքում, երբ խանգարված է 

դիմածնոտային շրջանի որևէ օրգանի ֆունկցիան, կամ եթե առկա է արտա-

հայտված ձևախախտում, որը ազդում է հիվանդի սոցիալական կարգավիճակի 

վրա:  

 
12.46. ՕԼԲՐԱՅԹԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Այդ համախտանիշին են դասվում ֆիբրոզ դիսպլազիայի տիպի միակող-

մանի բազմոսկր ախտահարումները, որոնք համակցվում են վաղաժամ 

սեռական հասունացման, մաշկի պեպենների տիպի հիպերպիգմենտացիայի 

կամ անհամաչափ ուրվագծերով բաց սրճագույն մեծ բծերի հետ: F. Olbright-ը և 

ուրիշները իրենց կողմից նկարագրված ախտանիշների եռյակը բացատրում էին 
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որպես առաջնային էմբրիոլոգիական արատ հիպոթալամուսի շրջանում, 

համակցված ընդհանուր նևրոլոգիական խանգարումներով: Ըստ իրենց 

կարծիքի, այդ օջախը խանգարում է աֆերենտ իմպուլսների անցկացումը դեպի 

հիպոֆիզի առաջային բիլթ և առաջ է բերում նրա ֆունկցիայի աղավաղում: 

Վաղաժամ սեռական հասունացումը կապված է գանգի հիմում ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի օջախների առկայության հետևանքով հիպոֆիզի առաջային 

բլթում ֆոլիկուլոստիմուլացնող հորմոնի արտադրության խանգարման հետ: 

Հիվանդությունը սովորաբար դիտվում է 6-12 տարեկան հասակում: 

Աղջիկների մոտ Օլբրայթի համախտանիշը լինում է լրիվ, իսկ տղաների մոտ ոչ 

լրիվ (ֆիբրոզ դիսպլազիայի օջախ և պիգմենտային բծեր): Վաղ սեռական 

հասունացման առաջին նշանները, ինչպես նաև մաշկի պիգմենտացիան ի հայտ 

են գալիս երբեմն հասունացման առաջին օրերին և կյանքի առաջին ամիսներին, 

ինչը վկայում է հիվանդության բնածին բնույթի մասին: Ոսկրերի ախտա-

հարումը դիտվում է զանազան համակցումներով: Հիվանդությունը դրսևորվում 

է ռեգիոնար ձևով, կամ կմախքի բազմաթիվ ոսկրերի ախտահարման 

կոմբինացիայով, այդ թվում դիմային տեսքով: Սովորաբար, ախտա-բանական 

պրոցեսը տեղակայվում է մի կողմում, հազվադեպ լինում է երկկողմանի 

ախտահարում: 

Օլբրայթի համախտանիշի դեպքում ոսկրային ախտաբանական օջախ-

ները տարբերվում են պոլիօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայից նրանով, որ մեծանում 

են` համապատասխան երեխայի աճի: Աճի դադարեցման հետ մեկտեղ նրանք 

կայունանում են: Բաց սրճագույն պիգմենտային բծերը տեղակայվում են առավել 

հաճախ պարանոցի, իրանի վերին մասում, հետույքի, գլխի, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի շրջանում: Մի դեպքում պիգմենտային բծերը զբաղեցնում են 

մաշկի մեծ հատվածներ, այլ դեպքերում լինում են մեծ պիգմենտային բծերի 

տեսքով, իսկ հաճախ և´ մեկի, և´ մյուսի համակցությամբ: Դեմքի ոսկրերի 

ախտաբանական օջախների աճը կարող է պատճառ հանդիսանալ ֆունկցիոնալ 

խանգարումների` քթային շնչառության խանգարում, տեսողության սրության 

իջեցում մինչև լրիվ կորուստ, ճնշման հետևանքով տեսողական նյարդի 

ատրոֆիա: 

Բուժումը: Դեմքի շրջանում տեղակայության դեպքում վիրահատության 

ցուցումները նույնն են, ինչ որ ֆիբրոզ դիսպլազիայի պոլիօսալ ձևի ժամանակ: 

12. 47. ԽԵՐՈՒՎԻԶՄ 
Այս հիվանդության անվանումը տրվում է հիվանդներին արտաքին տեսքի 

(խերուվիմ - կլոր դեմքով հրեշտակ, ուշադրություն է գրավում մեծ աչքերով) 

հիման վրա: Խերուվիզմը առավել հաճախ հանդիպում է 3-7 տարեկանում և շատ 

հազվադեպ մինչև 3 տարեկան: Ախտաբանական պրոցեսը դիտվում է կամ 

միայն ստորին ծնոտի շրջանում, կամ էլ հաճախ վերին և ստորին ծնոտներում 
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միաժամանակ: Վերջինս բնորոշ է խերուվիզմին: Վերին ծնոտում պրոցեսը քիչ է 

արտահայտված և հնարավոր է, որ ոչ միշտ հայտնաբերվի: Համարյա միշտ 

դիտվում է հիվանդության ընտանեկան ժառանգական բնույթը ինչպես մոր, 

այնպես էլ հոր կողմից: Հիվանդությունը կարող է դիտվել ընտանիքի մի քանի 

անդամի մոտ, իսկ երբեմն կարող է հանդիպել մի քանի սերնդում: 

Հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ են գալիս 1-3 տարեկանում: 

Դատելով ռենտգենաբանական պատկերով, ծնվելուց հետո ծնոտները նորմալ 

են:  

Ստորին և վերին ծնոտների ախտահարման դեպքում, դեմքը, ի հաշիվ 

ծնոտների առաջակողմնային հատվածների երկկողմանի ուռածության, ձեռք են 

բերում ուռած, դիմականման տեսք: Քիթշրթունքային ծալքերը հարթված են, 

դիմախաղը խախտված, ենթամաշկային անոթները կարող են լինել որոշ չափով 

լայնացած: Հայացքն ուղղված է լինում դեպի վեր, ինչի հետ կապված, երբեմն 

աչքի շաղկապենու սպիտակ գոտիները ստորին կոպի շրջանում նկատելի են: 

Երեխաները ինքնամփոփ են, քիչ շփվող: Արտաքին բնորոշ տեսքը պահպան-

վում է մի քանի տարի: 14-17 տարեկանում դեմքը ընդունում է սովորական 

ուրվագիծ: Հիվանդությունը զարգանում է անհամաչափ: Առավել ինտենսիվ աճի 

փուլ նկատվում է 3-4 տարեկանից մինչև 11-12 տարեկանը: Հարաբերական 

հանդարտության փուլը հաջորդում է ծնոտների ձևախախտման և արագ աճի 

փուլին: Սեռական հասունացման հետ մեկտեղ, պրոցեսը մարում և ծնոտների 

ախտաբանական օջախում նշվում է ինտենսիվ ոսկրագոյացում: Դա տեղի է 

ունենում ինքնաբերաբար, առանց բժշկական միջամտության: Շատ հաճախ 

հիվանդները չեն իմանում իրենց հիվանդության մասին, և այն հայտնաբերվում 

է պատահական հետազոտության ժամանակ: 

Երբեմն դանդաղ ընթացող պրոցեսը կտրուկ արագանում է մի կողմում: 

Նման դեպքերում վերանում է հիվանդության հիմնական ախտանիշը 

(ախտահարման սիմետրիկությունը), և առաջանում են դժվարություններ տար-

բերակիչ ախտորոշման հարցում: Հաճախ խախտվում է ատամների ձևա-

վորումը և ծկթումը, նկատվում է դիստոպիա, հիպոդենտիա, ռետենցիա, 

ատամների վաղաժամ անկում: Հիվանդության ոչ մշտական ախտանիշներ 

կարող են հանդիսանալ էմալի հիպոպլազիան, մաշկի վրա բաց գորշագույն 

պիգմենտային բծերը, սեռական օրգանների թերաճը, հոդային կապանների 

հիպերառաձգականությունը: 

Հիվանդության արտահայտված շրջանում նկատվում է կտրուկ ուռա-

ծություն ստորին ծնոտի աջ և ձախ անկյունների շրջանում: Ուռած հատվածների 

ուրվագծերը հավասար են, կլորավուն, պինդ կոնսիստենցիայի: Առաջային 

վերին հատվածներում նկատվում է ոսկրային հյուսվածքի կորուստ ոչ մեծ 

չափերի, որտեղ հաջողվում է շոշափել փափուկ առաձգական զանգվածներ: 
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Վերին ծնոտի վրա հիվանդության օջախները հայտնաբերվում են ատամ-

նաբնային ելունի, քմային թիթեղի և առաջային մակերեսի շրջանում: Ոսկրի 

ուռածությունը ստորին ծնոտում լինում է դրսային ուղղությամբ, իսկ վերինում` 

առաջային և քմային մակերեսներում: Հիվանդության արտահայտված փուլում, 

կարծր քիմքի շրջանում նկատելի է լինում բնորոշ գմբեթաձև ուռածություն, 

տարածված աջ և ձախ կեսերի վրա, հասնելով համարյա միջին գիծ: Գոյա-

ցություններն իրարից բաժանված են ակոսով: 

Սեռական հասունացումից հետո կլինիկական ախտանիշների մեծ մասը 

վերանում է: Հիվանդի դեմքը ձեռք է բերում սովորական տեսք, բայց հիվան-

դության հետքերը ի հայտ են գալիս 40-ից բարձր կամ ցածր տարիքում: Որոշ 

հիվանդների մոտ պահպանվում են դեմքի կոպիտ դիմագծերը: Ստորին ծնոտի 

մարմինը և ճյուղերը զանգվածային են, որոշ չափով` անհամաչափ 

ուրվագծերով: 

Խերուվիզմով հիվանդների մոտ ներքին օրգանների ախտաբանական 

փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում: Արյան կլինիկական քննության 

արդյունքները նորմային մոտ են: Արյան մեջ կալցիումի և ֆոսֆորի քանա-

կությունը փոփոխված չէ: Խերուվիզմի դեպքում ռետգենաբանական պատկերը 

և բնորոշ կլինիկական ախտանիշները հնարավորություն են տալիս դնել 

վերջնական ախտորոշում: Դիտվում են մի շարք յուրահատուկ առանձնահատ-

կություններ, առաջին հերթին` ախտահարման սիմետրիկությունը և երկու 

կողմում նույնատիպ փոփոխություններ: Ստորին ծնոտի վրա փոփոխու-

թյունները, առաջին հերթին, առաջանում են անկյան և ճյուղի շրջանում: 

Աստիճանաբար պրոցեսը տարածվում է ծնոտի մարմնի և կզակի շրջան: 

Պսակային ելունը պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է համարյա միշտ, միևնույն 

ժամանակ հոդային ելունի ախտահարում չի դիտվում: Բնորոշ է ծնոտի մարմնի 

ձևախախտումը: Մարմնի և ճյուղի հավասարաչափ հաստացման հետ մեկտեղ, 

ուշադրություն է գրավում ստորին ծնոտի ստորին եզրի ալիքաձև 

փոփոխությունը: Բազմակի հստակ խորշավոր կիստոզ գոյացություններին 

հաջորդում են կոպիտ, տձև, չկրակալված ոսկրային տրաբեկուլները: 

 

Նկ. 12.49. Խերուվիզմ (ա, բ, գ): 

ա բ գ 
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Բուժումը: Վիրաբուժական միջամտության նկատմամբ վերաբերմունքը 

տարբեր է: Ցուցումներ են հանդիսանում ֆունկցիոնալ խանգարումները, դեմքի 

այլանդակումը և այլն: Առաջարկվում են մոդելավորող կամ էքսկոխլեացիայի 

տիպի վիրահատություններ: Վիրահատութ-

յունից հետո հաճախակի լինում են 

կրկնություններ:  

Խերուվիզմով հիվանդների մոտ հա-

ճախ դիտվում է առաջնային ադենտիա, 

ատամների հոծախտություն, աղեղից դուրս 

ծկթում, ինչպես նաև արագ քայքայում և 

մշտական ատամների կորուստ: Այդ բոլորը

բերում են ատամնաբնային ելունների

ատրոֆիայի, վերին կամ ստորին 

շրթունքների հետանկման, արտիկուլյացիայի և խոսքի խանգարման: Հիվանդ-

ները պետք է ստանան օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժում` ուղղված ատամ-

ների դիրքին, և պետք է պատրաստվեն ֆունկցիոնալ-կոսմետիկ հանովի 

պրոթեզներ:  

12. 48. ԷՈԶԻՆՈՖԻԼ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ 
Հիվանդությունը հանդիպում է ցանկացած 

հասակում: Լինում է բազմակի և միակի 

ախտահարում: Օջախներ կարելի է հայտնաբերել 

միաժամանակ ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին 

ծնոտներում: Հաճախ հանդիպում են համակցված 

օջախներ` վերին և ստորին ծնոտների, 

ճակատոսկրի, ստորին ծնոտի, քունքոսկրի և 

ծոծրակոսկրի վրա, օջախների կոմբինացիա 

խողովակավոր ոսկրերի ախտահարումով: Դեմքի 

ոսկրերի մեկուսացած ախտահարումներ 

հանդիպում են հազվադեպ: Գրականության մեջ 

նշվում է, որ էոզինոֆիլ գրանուլեման հաճախ ախտահարում է գանգի ոսկրերը: 

Ծնոտների էոզինոֆիլ գրանուլեման հաճախ բնորոշվում է պարօդոնտի և 

ատամնաբնային ելունի ախտահարումով: Ծնոտների ոսկրերի օջախային, 

ինչպես նաև կմախքի այլ ոսկրերի էոզինոֆիլ գրանուլեման կարող է լինել 

սոլիտար կամ բազմակի: Ախտահարման բազմակիությունը պայմանավորված է 

ծնոտի ոսկրերի և գանգի այլ ոսկրերի ախտահարման կոմբինացիայով: 

  Հիվանդները դիմում են բժշկի հիվանդության սկզբից 2-4 շաբաթ անց, 

որովհետև ուռուցքը զարգանում և աճում է դանդաղ: Հիվանդության օջախային 

ձևի, երբ այն տեղակայվում է միայն ծնոտներում, և այլ ոսկրերի ախտահարման 

միջև տարբերություն չի նկատվում: Հիվանդությունը պրոգրեսիվում է դանդաղ: 

Նկ.12.50. Խերուվիզմի 

ռենտգենաբանական պատկերը:

Նկ. 12.51. Էոզինոֆիլ 

գրանուլեմա: 
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Հիվանդությունն ունի բացառապես բարորակ ընթացք և նույնիսկ ոսկրային 

հյուսվածքի ինքնաբերաբար վերականգնում: 

Հիվանդության դիֆուզ ձևը դիմածնոտային շրջանում բնորոշվում է 

պրոցեսի տեղակայությամբ զույգ ծնոտներում: Պրոցեսն սկսվում է ատամների 

շարժողությամբ, որպես օրենք, ծնոտների սիմետրիկ հատվածներում, առավել 

հաճախ` վերին և ստորին ծնոտների ժամանակավոր աղորիքների շրջանում: 

Ատամների շարժողության հետ միաժամանակ զարգանում է լնդային 

պտկիկների հիպերտրոֆիա, ատամների վզիկների շրջանում ի հայտ է գալիս 

գրանուլացիոն հյուսվածք: Վերջիններս ավելի են մեծանում, երբեմն մինչև 

արմատածայրերը, որը խոսում է ենթադիր ոսկրային հյուսվածքի կորստի 

մասին: Ի հայտ է գալիս նեխահոտ բերանի խոռոչից, բորբոքային հյուսվածքները 

ծածկվում են կեղտագորշագույն փառով: Հիվանդության զարգացման գագաթ-

նակետում պրոցեսը տարածվում է բոլոր ատամների վրա, չնայած ֆրոնտալ 

ատամների գոտին բավականին կայուն է և նրա ախտահարման աստիճանը 

համեմատաբար միշտ քիչ է: Երբեմն, միաժամանակ լինում է ոսկրի հաստացում: 

Վերջնական արդյունքում` ատամներն ընկնում կամ պահպանվում են ոչ մեծ 

հատվածներում, դրա համար հիվանդները ստիպված են լինում դրանք 

հեռացնել տալ: Ատամները հեռացնելուց հետո վերքերը դանդաղ են լավանում, 

ատամնաբներից ամիսներով արտացցվում են գրանուլացիան հիշեցնող 

հյուսվածքներ, որովհետև պրոցեսը ատամնաբնային ելունում շարունակվում է, 

եթե բուժում չի կատարվում: Երեխաների մոտ բոլոր պրոցեսներն ընթանում են 

ավելի ինտենսիվ և կրում են ագրեսիվ բնույթ: 

Էոզինոֆիլ գրանուլեմայի բուժումը գերազանցապես վիրահատական է: 

Ռենտգենաթերապիան կիրառվում է որպես օժանդակ եղանակ, չնայած այն 

կարող է ունենալ նաև ինքնուրույն նշանակություն: Հեղինակների մեծ մասի 

կողմից ռենտգենաթերապիան առաջարկվում է այն դեպքում, երբ ախտաբա-

նական օջախները անհասանելի են կամ վիրաբուժական եղանակի համար 

դժվար հասանելի: Ռենտգենաթերապիայից հետո կրկնությունները հաճախակի 

են: Խորհուրդ են տալիս նաև կոմբինացված բուժումը` սկզբից ախտաբանական 

օջախը վիրահատությամբ հեռացվում է, այնուհետև կիրառվում է ռենտգենա-

թերապիա: Վերջին տարիներին գերադասություն է տրվում վիրաբուժական 

միջամտությանը: 

12.49.ՀԻՊԵՐՊԱՐԱԹԻՐԵՈԻԴԻԶՄԻ ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ ՈՒՌՈՒՑՔ 
           Համակարգային հիվանդություն է, զարգանում է հարվահանագեղձի 

ուռուցքի արդյունքում, որի ժամանակ արտազատվում է ավելորդ քանա-

կությամբ հորմոն:  

Դարչնագույն ուռուցք: Գործընթացը բնորոշվում է ոսկրի կտրուկ 

վերակառուցմամբ, զգալի ներծծման տեսքով և պրիմիտիվ ոսկրային հեծանների 
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գոյացմամբ: Աճում է ֆիբրոռետիկուլյար հյուսվածք, որը տեղակայվում է 

ճարպային և արյունաստեղծ ոսկրածուծում: Ոսկրի ներծծումը գերակշռում է 

պինդ կառուցվածքների ձևավորմանը, օստեոգեն հյուսվածքի պրոլիֆերացիան 

հանգեցնում է հսկա բջջային աճի, որում ձևավորվում են շճային և արյունային 

բուշտեր: Ոսկրային փոփոխությունները բերում են ձևախախտումների, 

ծռվածության և ախտաբանական կոտրվածքի: Կալցիումի աղերի ուժեղացված 

արտազատման հետևանքով առաջանում են փոփոխություններ ներքին օրգան-

ներում (երիկամներում, թոքերում, աղեստամոքսային տրակտում): Առհա-

սարակ, հիվանդանում են միջին տարիքի անձինք, առավելապես` կանայք: 

Հիվանդության կլինիկական ընթացքը քրոնիկ է: Աստիճանաբար զարգա-

նում է մկանային թուլություն, հոգնածություն, տախիկարդիա, պոլիուրիա, 

միզաքարային հիվանդության երևույթներ, ոտքերում ցավ: Այնուհետև 

հայտնաբերում են խողովակավոր ոսկրերի ծռվածություն: Ծնոտների 

ախտահարումը հիշեցնում է հսկա բջջային ուռուցք: Տեղակայությունը կարող է 

լինել բազմատեսակ:  

Ախտորոշման հարցում կարևոր դեր է խաղում Ca-ի և P-ի որոշումը արյան 

շիճուկում և մեզում: Արյան շիճուկում Ca-ի ավելցուկը և P-ի պակասը, նրանց 

ավելացումը մեզում հանդիսանում է բնորոշ ախտանիշ հիպերպարաթիրեոի-

դիզմի համար: Սակայն միանվագ հետազոտությունը ոչ միշտ է ինֆորմատիվ: 

Ռենտգենաբանորեն նկատվում է կորտիկալ շերտի բարակում և նրա ուռա-

ծություն դեպի դուրս, նկատելի են լինում բազմակի կիստոզ լուսավորումներ: 

Բուժումն իրակացնում է էնդոկրինոլոգը: Վիրահատական ճանապարով 

հեռացնում են հարվահանագեղձի ադենոման, որից հետո տեղի է ունենում 

պրոցեսի հետադարձ զարգացում: 

12.49. ԴԵՖՈՐՄԱՑՆՈՂ ՕՍՏԵԻՏ (ՊԵՋԵՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ) 
Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրված է անգլիացի Պեջետի 

(Peget J.) կողմից 1876 թվականին և կոչվել է osteits deformans, քանի որ հեղինակը 

փոփոխությունները կապել է բորբոքային պրոցեսի հետ: Սակայն հետագա 

ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվեց պրոցեսի դիստրոֆիկ բնույթը և 

հիվանդությունը նմանեցրին Ռեկլինհաուզենի ֆիբրոզ օստեոդիստրոֆիայի 

հետ: Տեղի է ունենում ոսկրի ձևախախտում, ծռվածություն, հաստացում: 

Ախտահարվում են երկար խողովակավոր ոսկրերը, կոնքոսկրերը, գանգի, 

դեմքի ոսկրերը, ծնոտները: 

Պատճառագիտությունը պարզ չէ: Էնդոկրին ախտահարումներ, մասնա-

վորապես հարվահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարում, չի նշվում, չկա ֆոսֆոր-

կալցիում փոխհարաբերության խանգարում: Ընդունված է նշել, որ այդ 

հիվանդությունը հասուն և ծեր տարիքի հիվանդություն է: Սակայն վերջին, 

տարիներին հազվադեպ հանդիպում է նաև երիտասարդ, նույնիսկ` մանկական 

հասակի անձանց մոտ: Հիվանդությունն սկսվում է կամաց-կամաց, ընթանում է 
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ծայրահեղ դանդաղ և երկար ժամանակ իրեն չի դրսևորում: Աստիճանաբար ի 

հայտ է գալիս այս կամ այն ոսկրի ձևախախտում, հնարավոր են սպոնտան 

(ախտաբանական) կոտրվածքներ: Գանգի և դեմքի ոսկրերի ախտահարման 

դեպքում մեծանում է գլխի ծավալը, ուղեղային գանգը կարծես թե կախվում է 

դիմային գանգի վրա, նշվում է այտային շրջանների լայնացում, քթի ոսկրերի 

հաստացում: Աստիճանաբար զարգանում է խլություն: Ծնոտներում երբեմն 

պրոցեսը դրսևորվում է ավելի վաղ, քան կմախքի այլ ոսկրերում: Նրանք 

ձևախախտվում, դառնում են թմբիկավոր, ատամները ատամնաբնային 

ելունների հետ միասին առաջ են գալիս: Լորձաթաղանթը ձգված է և գունատ: 

Շոշափմամբ ձևախախտված հատվածները պինդ են և անցավ: Քանի որ 

հիվանդությունը առաջադիմում է, շարժական ատամնային պրոթեզները 

աստիճանաբար դառնում են անպիտան և անհրաժեշտ է լինում պատրաստել 

նորը: Հնարավոր են սարկոմատոզ վերափոխումներ:  

 
Նկ.12. 52 .Դեֆորմացնող օստեիտով հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Ներկայումս Պեջետի հիվանդության բուժման արմատական եղանակ 

գոյություն չունի: Արտահայտված ձևախախտման և ծամողական ֆունկցիայի 

խանգարման դեպքում ցուցված է դուրս ցցված հատվածների հեռացում: 

Հիվանդների նկատմամբ սահմանում են դիսպանսեր հսկողություն: Նախա-

գուշակումը բարեհաջող է: Ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ նկատառումներով կարող 

են զարգանալ արտահայտված խանգարումներ, պրոցեսի պրոգրեսիվումը 

կարող է հանգեցնել հիվանդի անդամալուծության:  

 

    Դեմքի և պարանոցի բնածին բշտեր և խուղակներ 
Դեմքի բնածին բշտերին և խուղակներին են պատկանում այն գոյա-

ցությունները, որոնք առաջացել են էմբրիոնալ շրջանի խռիկային ապարատի, իր 

ածանցյալների և վահանաձև գեղձի զարգացման անոմալիայի հետևանքով: Ի 

հայտ են գալիս կամ ծնվելիս, կամ էլ կյանքի հետագա տարիներին: Դերմոիդ 

բշտերն առաջանում են այն տեղերում, որտեղ էմբրիոնալ զարգացման շրջանում 

գտնվում են ճեղքեր, ակոսներ կամ էնտոդերմի ծալքեր: 

Տարբերում են բրանխիալ և թիրեոգլոսալ բշտեր և խուղակներ: Բրանխիալ 

բշտի և խուղակի առաջացումը կապված է առաջին և երկրորդ խռիկային 

ճեղքերի զարգացման անոմալիայով: Թիրեոգլոսալ բշտերն ու խուղակները 

առաջանում են էմբրիոնի մոտ վահանաձև-լեզվային ծորանի ոչ լրիվ սեր-
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տաճման հետևանքով: Բնածին բշտերը և խուղակները հանդիպում են 

համեմատաբար հազվադեպ և կազմում են դիմածնոտային շրջանում հանդի-

պող նորագոյացությունների 5%-ը: Խռիկային ճեղքերի անոմալիաները թիրեո-

գլոսալներից ավելի հաճախ են հանդիպում: Նրանց փոխհարաբերությունը 

կազմում է 61 և 39%: Այդ արատները հանդիպում են հիմնականում երեխաների 

և երիտասարդ տարիքի անձանց մոտ:   

12.51. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՈՒՇՏ 
 Հանդիսանում է դեմքի ձևավորման և զարգացման արատի արդյունք: 

Ձևավորվում է էմբրիոնի մոտ ճակատային, վերծնոտային և ստործնոտային 

թմբերի սերտաճման ժամանակաշրջանում: Առավել հաճախ տեղակայվում է 

ենթակզակային շրջանում, բերանի հատակում, հազվադեպէ քթի հիմքի և թևերի 

շրջանում, ակնակապիճի ներսային և դրսային եզրերում: Դերմոիդ բուշտն 

իրենից ներկայացնում է խոռոչավոր գոյացություն, հաստ մաշկային պարկով` 

լցված կեղտոտ, սպիտակավուն տհաճ հոտով շիլայանման պարունակությամբ: 

Բշտի պարունակությունը կազմված է շերտազատված էպիթելից, ճարպա-

գեղձերի և քրտնագեղձերի արտազատուկներից, մազային ֆոլիկուլներից, 

երբեմն` մազերի պարունակությամբ : Դերմոիդ բշտերը հաճախ հանդիպում են 

երիտասարդ անձանց մոտ: Մեծանում են դանդաղ և կարող են հանգեցնել 

ձևախախտումների:  

Հետազոտման ժամանակ նկատվում է կլոր, հստակ սահմաններով 

ուռուցքանման գոյացություն: Այն անցավ է, ձուլված չէ մաշկի կամ լորձա-

թաղանթի հետ: Տեղակայված լինելով բերանի հատակի շրջանում, վերջինս 

ընդգծված է միջին գծով ծնոտակորճային մկանի տակ և լուսարձակվում է 

դեղնավուն գույնով: Մեծ չափերի դեպքում լեզուն հրվում է դեպի վեր, ինչի 

հետևանքով դժվարանում է խոսելը և սննդի ընդունումը: Դերմոիդ բշտի 

ախտորոշումը առհասարակ դժվարություն չի ներկայացնում: Պունկտատի 

ցիտոլոգիական հետազոտմամբ հաստատվում է ախտորոշումը: Հյուսվածա-

բանորեն բշտի պարկը պարունակում է մաշկային էլեմենտներ, ներառյալ 

էպիդերմալ ծածկը, մազային ֆոլիկուլները, ճարպագեղձերը և քրտնագեղձերը: 

Նկ. 12.53. Դերմոիդ բուշտ, 

վիրահատության փուլ: 

Նկ.12.54. Մակրոպրեպարատ: 
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Բուժումը: Բուշտը հեռացնում են պարկի հետ միասին: Երբեմն բուշտը 

տեղակայված է լինում ծնոտակորճային մկանի վրա, ինչի դեպքում 

վիրահատական մուտքը ներբերանային է, մնացած դեպքերում կատարում են 

արտաքին կտրվածք:  

12.52.ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՐԱՆԽԻԱԼ ԲՇՏԵՐ և ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 
Հարականջային շրջանի բրանխիալ բշտերը և խուղակները կողմնա-

յիններից ավելի սակավ են հանդիպում և կազմում են նրանց ընդհանուր քանա-

կի 11%-ը: Հարականջային շրջանի բրանխիալ բուշտերը տեղակայված են հա-

րականջային կամ հետծնոտային շրջաններում` դիմային նյարդի ցողունի վրա 

և հաճախ ունենում են կապ ականջի արտաքին անցուղու աճառային մասի հետ: 

Կլինիկական ընթացքը նման է հարականջային թքագեղձի բարորակ 

ուռուցքներին և բշտերին: Հաճախ դիտվում է երեխաների և երիտասարդ 

տարիքի անձանց մոտ: Աճում է դանդաղ, անցավ և դրսևորվում է հստակ 

սահմաններով առաձգական կոնսիստենցիայի ուռուցքային գոյացության 

տեսքով: Պարունակությունը իրենից ներկայացնում է դեղնավուն գույնի, երբեմն 

պղտոր հեղուկ: Բուշտը կարող է թարախակալվել, ինչը հաճախ դիտվում է 

հետծնոտային շրջանում տեղակայության դեպքում: Նրա ինքնաբերաբար կամ 

վիրահատական ճանապարհով բացահատման դեպքում ձևավորվում է 

խուղակ, որը տեղակայված է լինում ստորին ծնոտի անկյան և կրծոսկրա-

անրակապտկային մկանի առաջային եզրի միջև: Առաջականջային խուղակը, ի 

տարբերություն հետծնոտայինի, լինում է բնածին: Որպես օրենք, տեղակայվում 

է ականջախեցու պարույրագծի հիմքի շրջանում: Հազվադեպ բնածին խուղակը 

կարող է տեղակայվել ականջաբլթակի, խեցու հատակի, այծիկի առջևի և այլ 

շրջաններում: Հաճախ լինում է երկկողմանի, ունի ժառանգական բնույթ: Լրիվ 

առաջականջային, խուղակի դեպքում երկրորդ անցքը բացվում է արտաքին 

լսողական անցուղու աճառային մասի մաշկի վրա: Պատի ոչ լրիվ խուղակի 

դեպքում վերջինս ներհյուսված է աճառի հետ: Խուղակից արտադրվում է 

ճարպանման արտադրություն, հաճախ շրջակա մաշկը մացերացված է, երբեմն 

միանում է բորբոքումը: 

Միկրոսկոպիկ խուղակի ներքին մակերեսը և բշտի պատերը ծածկված են 

լինում բազմաշերտ, տափակ, եղջերացող էպիթելով: 

Բուժումը վիրահատական է: Հեռացնում են բուշտը, խուղակը հատում են, 

նախապես խուղակի մեջ լցնելով մեթիլեն կապույտ: Վերջինս ներկում է 

խուղակի պատերը, ինչը հեշտացնում է վիրահատության ընթացքը: Լրիվ 

խուղակի պարագայում հատում են արտաքին լսողական անցուղու աճառային 

հատվածը, որից հետո վերքը խուլ կարում են: Վիրահատությունից հետո 

կրկնություն չի դիտվում: 
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12.53. ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԲՐԱՆԽԻԱԼ (ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ) ԲՇՏԵՐ և ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 
Բրանխիալ բշտերի և խուղակների մեջ պարանոցի կողմնային բշտերը կազմում 

են մոտ 89 %: Պարանոցի կողմնային բշտերն իրենցից ներկայացնում են հեղուկի 

պարունակությամբ բարակ թաղանթով խոռոչներ և ունեն տիպիկ 

տեղակայություն: Պարանոցի կողմնային բշտերը տեղակայված են լինում 

պարանոցի միջին մեկ երրորդի մակարդակով, կրծոսկրաանրակապտկային 

մկանից առաջ, նյարդա-անոթային խրձի վրա, անմիջականորեն հպվում են 

ներքին սիներակի հետ, մաշկին կպած չեն: Առավել լավ արտահայտված են 

լինում, երբ հիվանդը գլուխը թեքում է հակառակ կողմ: Հիվանդը կողմնային 

բուշտը երբեմն պատահական նկատում է սափրվելիս և այլն: Այն մեծանում է 

աստիճանաբար, աննկատ և անցավ: Պարունակության ինֆեկցման դեպքում 

բուշտը դառնում է ցավոտ, արագ մեծանում է: Հաճախ բորբոքային պրոցեսը 

տարածվում է շրջակա հյուսվածքների վրա: Նման դեպքերում բուշտը դժվար է 

լինում տարբերակել լիմֆադենիտից և ադենոֆլեգմոնայից: Չթարախակալված 

կողմնային բուշտը անհրաժեշտ է տարբերակել պարանոցի ոչ օրգանային 

ուռուցքներից` նևրինոմայից, լիպոմայից, լիմֆադենոմատոզից և այլն: Պունկ-

ցիայի ժամանակ ստացված մեծ քանակությամբ բնորոշ պարունակությունը (5-

30 մլ և ավելի) խոսում է ի օգուտ բուշտի: Բուշտի պարունակությունը իրենից 

ներկայացնում է դեղնավուն, պղտոր հեղուկ, որի բջջաբանական հետազո-

տությամբ հայտնաբերվում է օքսիֆիլ մանր հատիկավոր զանգված` բազմա-

շերտ տափակ էպիթելի էլեմենտներով և զգալի քանակությամբ լիմֆոցիտներով: 

Միկրոսկոպիկ պատկերով բուշտի պատը ծածկված է բազմաշերտ տափակ 

էպիթելով: Պարանոցի կողմնային խուղակները լինում են բնածին և ձեռքբերովի, 

կողմնային բուշտերի ինքնաբերաբար կամ վիրահատական ճանապարհով 

բացահայտման արդյունքում: Խուղակները կարող են լինել լրիվ և ոչ լրիվ: 

Վերջինս իր հերթին լինում է ներքին և արտաքին: Խուղակի արտաքին ելանցքը 

տեղակայված է լինում մաշկի վրա, պարանոցի կողմնային հատվածում 

կրծոսկրաանրակապտկային մկանի առաջային եզրին համապատասխան: 

Լրիվ կողմնային խուղակի ներքին ելանցքն ունի մշական տեղակայություն 

քմային նշիկի վերին բևեռի շրջանում: Խորքում խուղակը անցնում է ներքին և 

արտաքին քնային զարկերակների 

միջև:Կլինիկորեն խուղակի արտաքին 

ելանցքը կարող է լինել կետային կամ 

լայնացած` ուռած գրանուլյացիաներով, 

երբեմն ծածկված խոնավ կեղևով: 

Խուղակի շուրջը նկատելի է մաշկի 

հիպերպիգմենտացիա և մացերացիա: 

Խուղակից մշտապես արտադրվում է քիչ 

քանակությամբ ծորացող դեղնավուն 
Նկ. 12.55. Պարանոցի կողմնային բուշտ:
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հեղուկ: Լրիվ կողմնային խուղակի դեպքում հիվանդները վերհուշում հաճախ 

նշում են կրկնվող միակողմանի անգինա, դիտման ժամանակ համապա-

տասխան կողմի նշիկը լինում է մեծացած:  

Պարանոցի կողմնային խուղակները պետք է տարբերակել միջային 

(թիրեոգլոսալ) խուղակներից, որոնց արտաքին ելանքը երբեմն լինում է 

տեղակայված միջին գծից կողմնայնորեն, և յուրահատուկ բորբոքային պրոցես-

ներից: 

Խուղակի պատի ծածկի միկրոսկոպիկ պատկերը համապատասխանում 

է կողմնային բուշտի պատկերին: Կողմնային բուշտի բուժումը վիրահատական 

է: Կտրվածքը կատարում են պարանոցային վերին ծալքով կամ կրծոսկրա-

անրակապտկաձև մկանի վերին հատվածի առաջային եզրով (նկ.12.56): Հատում 

են մաշկը, ենթամաշկային բջջանքը, արտաքին փակեղը` մակերեսային մկանի 

հետ: Հասնելով բշտին, նրա անջատումը սկսում են կրծոսկրաանրակապտկաձև 

մկանի առաջային և միջային մակերեսներից: Զգուշորեն բուշտը անջատելով 

քնային զարկերակի բիֆուրկացիայի շրջանի հյուսվածքներից, բարձրանում են 

դեպի վեր, որտեղ խուղակը անցնում է արտաքին և ներքին քնային 

զարկերակների միջև դեպի ըմպանի կողմնային պատը: Բշտի վերին սահմանով 

են անցնում նաև ենթալեզվային և լեզվաըմպանային գլխուղեղային նյարդերը, 

որոնց վնասումից պետք է խուսափել: Վիրահա-

տության վերջին փուլում անջատում են խուղակը 

ըմպանի կողմնային պատից:  

Վիրահատական տեխնիկայի կանոնների 

ճիշտ պահպանման դեպքում, բարդություններ և 

կրկնություն չի լինում: Կողմնային խուղակի բու-

ժումը նույնպես վիրահատական է: Վիրահա-

տական միջամտությունը, հատկապես լրիվ 

խուղակների դեպքում, որոշակի դժվարություն է 

ներկայացնում, պայմանավորված խուղակի և 

պարանոցի նյարդա-անոթային փնջի անատո-

մաֆիզիոլոգիական փոխհարաբերություններով: 

Նման դեպքերում կարևոր է, մինչև վիրահատությունը, կոնտրաստ ֆիստուլո-

գրաֆիայի կատարումը, իսկ վիրահատական սեղանի վրա, վիրահատությունը 

սկսելուց առաջ, խուղակի մեջ ներկող հեղուկի (մեթիլեն կապույտ) ներմուծումը: 

Վիրահատական միջամտության պահանջների ճիշտ կատարման դեպքում 

կրկնություն չի լինում:   

12.54. Պարանոցի թիրեոգլոսալ (միջային) բշտեր և խուղակներ 
Պարանոցի թիրեոգլոսալ բշտերը և խուղակները ունեն տիպիկ 

տեղակայություն` պարանոցի միջին գծով, որի պատճառով նրանց անվանում 

Նկ. 12.56. Պարանոցի կողմնային

բշտի վիրահատական 

կտրվածքը: 
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են նաև միջային: Պարանոցի թիրեոգլոսալ (միջային) բշտերը, տեղակայվելով 

պարանոցի վրա, պայմանավորված կորճոսկրի մարմնի հետ նրանց փոխհա-

րաբերությամբ, կարող են գտնվել ենթակորճային և վերկորճային շրջաններում, 

ինչպես նաև հնարավոր է նրանց տեղակայումը լեզվարմատի շրջանում: 

Միջային բշտի տեղակայության առանձնահատկություններով պայմանա-

վորված, կլինիկական պատկերը լինում է տարբեր: Բուշտը զարգանում է 

դանդաղ, աննկատ, հաճախ ի հայտ է գալիս, երբ սկսվում է բորբոքային պրոցես: 

Ոչ միանվագ բորբոքային պրոցեսը թարախակույտի ձևով լեզվարմատի 

շրջանում պետք է ուղղորդի բժշկին լեզվարմատի բշտի մտքի մասին: Լեզվար-

մատի շրջանում բշտի տեղակայության դեպքում լեզուն բարձրանում է, ինչի 

հետևանքով խանգարվում է կլլման ակտը և դիկցիան: Լեզվարմատի բուշտը 

ունի նմանատիպ կլինիկական պատկեր լեզվի ստրոմայի, կամ վահանաձև 

գեղձի դիստոպացված ադենոմայի հետ: Տարբերակիչ ախտորոշմանը օգնում է 

գոյացության պունկցիան` պունկտատի բջջաբանական հետազոտությամբ: 

Պարանոցի բշտի առաջացման դեպքում, երբ այն տեղակայված է լինում 

կորճոսկրի մարմնից վերև կամ ներքև, նկատվում է կլորավուն ձևի գոյա-

ցություն, հստակ սահմաններով, չկապված մաշկային ծածկույթների հետ: 

Սակայն պարանոցի միջային բուշտը միշտ սերտորեն կապված է լինում 

կորճոսկրի մարմնի հետ, ինչը հայտնաբերվում է բշտի շոշափման ժամանակ, 

կլլման ակտը կատարելիս այն տեղաշարժվում է կորճոսկրի մարմնի հետ 

միասին: Այդ երևույթը հանդիսանում է տարբերակիչ նշան միջային բշտի և այդ 

շրջանի այլ գոյացությունների միջև, այդ թվում նաև` լիմֆադենիտի: 

Թիրեոգլոսալ բշտի պարունակությունը պղտոր, դեղնավուն, ձգվող 

հեղուկ է: Բջջաբանական հետազոտությունը ցույց է տալիս բազմաշերտ 

տափակ էպիթելի բջիջների և լիմֆոիդ էլեմենտների առկայություն: Ինչպես 

բշտի պարկի էպիթելը, այնպես էլ միջային խուղակի պատը, ունի էնդոդերմալ 

ծագում: 

Միջային խուղակները կարող են ունենալ երկու արտաբեր անցքեր (լրիվ)` 

արտաքինը – պարանոցի առաջային մակերեսի վրա, և ներքինը – լեզվի կույր 

անցքի շրջանում, ինչպես նաև կարող են լինել ոչ լրիվ արտաքին խուղակներ: 

Պետք է հաշվի առնել, որ միջային խուղակների մի մասը հանդիսանում է 

էմբրիոգենեզի ընթացքում չսերտաճած վահանաձև-լեզվային ծորաններ: Նրանց 

երկրորդ մասը ձևավորվում է միջային բշտերի ինքնաբերաբար բացահատման 

կամ վիրահատական միջամտության հետևանքով, որը ունի հաղորդակցություն 

լեզվարմատի հետ: Միջային խուղակը ծակում է կորճոսկրի մարմինը, այլ 

դեպքերում, ինչը դիտարկվում է հազվադեպ, միայն շրջանցում է այն առջևից: 

Հաճախ խուղակի հիմնական ելքը ունենում է ճյուղավորումներ: Կլինիկորեն 

միջային խուղակի արտաքին անքցը պարանոցի վրա տեղակայված է լինում 

կորճոսկրի և վահանաձև աճառի միջև, երբեմն այն կարող է տեղակայվել միջին 
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գծից աջ կամ ձախ, և այն անհրաժեշտ է լինում տարբերակել պարանոցի 

կողմնային խուղակից: Մաշկը այդ շրջանում հաճախ լինում է սպիների մեջ, 

երբեմն խուղակի շուրջը աճում են գրանուլյացիաներ: Նկատվում է թույլ 

լորձային արտադրություն: 

Թիրեոգլոսալ խուղակը անցնում է պարանոցի միջին գծով, թափածակում 

է կորճոսկրի մարմինը և 40-45°-ի տակ ուղղորդվում դեպի լեզվի կույր անցքը: 

Ինչպես պարանոցի միջային բուշտը, խուղակային ուղին նույնպես, շոշափմամբ 

միշտ կապված է կորճոսկրի մարմնի հետ: 

Բուժումը: Միջային բշտերի և խուղակների բուժումը վիրահատական է: 

Թիրեոգլոսալ բշտերը, տեղակայված պարանոցի շրջանում, կորճոսկրի 

մարմնից վերև կամ ներքև, հեռացնում են արտաքին մուտքով: Հատում են մաշկը 

պարանոցի վերին կամ միջին ծալքով, ենթամաշկային բջջանքը, արտաքին 

փակեղը մակերեսային մկանի հետ: Հասնելով կրծոսկրակորճոսկրային 

մկանին, վերջինիս միջին գծից ձգում են դեպի կողմ` արտաբացելով բուշտի 

արտաքին և կողմնային մակերեսները: Բուշտի անջատումը կատարում են 

վարից վեր ուղղությամբ: Հասնելով կորճոսկրին, մասնահատում են մարմնի այն 

մասը, որին կպած է լինում բուշտը: Այնուհետև թիրեոգլոսալ խուղակը 

անջատում են մինչև լեզվի կույր անցքը և հատում (նկ.12. 57): 

Լեզվարմատի բշտերը, պայմանավորված վերջիններիս չափերով, 

վիրահատում են կամ ներբերանային, կամ արտաբերանային մուտքով: Խու-

ղակի հատումը պետք է հաջորդի նրա մեջ մեթիլեն կապույտի 1%-անոց 

լուծույթի լցնելուն: 

Նկ. 12. 57. Պարանոցի միջային բշտի վիրահատական բուժման փուլերը: 
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Արդյունքում, ներկվում են խուղակի պատերը և այն ուղեցույց է 

հանդիսանում վիրահատության համար: Վիրահատությունը ավարտում են 

խուղակի և նրա ճյուղավորումների լրիվ հատումով:  

12.55. Էպիթելային (ոչ օդոնտոգեն) բշտեր 
Ըստ ուռուցքների Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման 

(Nº4, 1974, սերիա Nº6) տարբերում են ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյա-

ցություններ, որոնց աճը կապված է ատամնային համակարգի հետ: Դրան 

համապատասխան, ծնոտների բշտերը դասվում են ուռուցքների և ուռուցքա-

նման գոյացությունների շարքում: Քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի դեպքում 

ծնոտների օդոնտոգեն բշտերը աճում են անմիջականորեն ատամի պերիօ-

դոնտում, կամ էլ հանդիսանում են օդոնտեգեն էպիթելի զարգացման արատ: 

Առավել հաճախ հանդիպում է հարարմատային բուշտը: 

Ծնոտների ոչ օդոնտոգեն բշտերի առաջացումը կապված է դեմքի 

էմբրիոգենեզի խանգարման հետ: Դրանք ճեղքային (ֆիսուրալ) բուշտեր են, 

տեղակայվում են վերին ծնոտում, հանդիպում են հազվադեպ: Ի տարբերություն 

ուռուցքանման կիստոզ ախտահարումների, ունեն էպիթելային ծածկույթ: 

Առավել տարածված բշտերն են քթաքմային խողովակինը (կտրիչային), 

քթաշրթունքայինը (քթաատամնաբնային) և գլոբուլոմաքսիլյարը: 

Բշտերն իրենցից ներկայացնում են դեղնավուն խոլեստերինի բյուրեղ-

ներով թափանցիկ հեղուկով լցված խոռոչ: Բշտերը ունեն պարկ, որը կազմված է 

արտաքին շարակցահյուսվածքային շերտից և ներքին շերտից, պատված 

գերազանցապես բազմաշերտ տափակ էպիթելով: Ներխոռոչային ճնշումը 

հանգեցնում է շրջակա ոսկրային հյուսվածքի ատրոֆիայի, էպիթելի 

պրոլիֆերացիայի և բշտի աճի: Մնացած ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացու-

թյունների շարքում ծնոտների բշտերը, ըստ իրենց հաճախականության, 

գրավում են առաջին տեղը: Նրանք հանդիպում են ցանկացած տարիքի անձանց 

մոտ, ավելի հաճախ` վերին ծնոտում: Օդոնտոգեն և ոչ օդոնտոգեն բշտերն 

իրենց կլինիկա-ռենտգենաբանական պատկերով և բուժման եղանակներով 

ունեն շատ ընդհանրություններ: Միևնույն ժամանակ, բնորոշ առանձնահատ-

կությունները հնարավորություն են տալիս նրանց տարբերակել: 

12.56. Քթաքմային (կտրիչային) խողովակի բուշտ 
Զարգանում է քթաքմային խողովակի էպիթելի մնացորդներից: Այլ 

ճեղքային բշտերի հետ համեմատած, ավելի հաճախ է հանդիպում: 

Տեղակայվում է վերին ծնոտի կենտրոնական կտրիչների միջև, կարող է 

հանգեցնել քմային թիթեղի ներծծման: Քթաքմային բշտերը բնորոշվում են 

դանդաղ, անախտանիշ աճով, հաճախ հայտնաբերվում են պատահաբար, 

ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ, կամ երբ հասնում են մեծ 

չափերի: Կլինիկորեն քիմքի առաջային հատվածում, ինտակտ կտրիչ ատամ-
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ների առկայությամբ, նկատվում է անցավ, հստակ սահմաններով ուռածություն, 

որին պատող լորձաթաղանթը փոփոխված չէ, շոշափմամբ կարող է լինել 

ծփանք: Երկրորդային ինֆեկցիայի միացման դեպքում զարգանում է բորբոքում:  

Բշտի պարունակությունն իրենից ներկայացնում է խոլեստերինի 

բյուրեղներով դեղնավուն հեղուկ: Միկրոսկոպիկ բշտի պարկը ներսից ծածկված 

է էպիթելով, որը բերանի խոռոչի սահմանում բազմաշերտ տափակ էպիթել է, 

իսկ քթի խոռոչի մոտ` շողացող:  

Բուժումը վիրահատական է: Կատարում են ցիստէկտոմիա, վիրահա-

տական մուտքը կարող է լինել ինչպես քմային, այնպես էլ նախադռան կողմից: 

12.57. Գնդաձև վերին ծնոտային բուշտ 
Տեղակայվում է վերին ծնոտում` կողմնային կտրիչի և ժանիքի միջև: 

Հաճախ հայտնաբերվում է պատահաբար: Կլինիկորեն դրսևորվում է վերին 

ծնոտի ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածում ոչ մեծ չափերի 

սահմանափակ ուռածություն ինտակտ 

հարևան ատամների առկայության 

պարագայում: Երբեմն դիտվում է 

անցման ծալքի հարթվածություն:  

Շոշափմամբ, պայմանավորված 

ոսկրի ներծծման աստիճանից, կարող է 

զգացվել պինդ ոսկր, մագաղաթի խշոց 

կամ ծփանք:  

Ռենտգենաբանորեն նկատվում է 

հստակ սահմաններով ոսկրի նոսրա-

ցում, որն իր տեսքով հիշեցնում է շուռ տված տանձ և տեղակայված է լինում 

վերին կողմնային կտրիչի և ժանիքի միջև, ատամների արմատները հաճախ 

լինում են տեղաշարժված, պերիօդոնտալ ճեղքը պահպանված է: 

Նկ. 12.58. Քթաքմային 

խողովակի բշտի 

ռենտգենաբանական 

պատկերը 

Նկ. 12.59. Քթաքմային 

խողովակի բուշտ մինչ 

հեռացումը 

Նկ.12.60. Հեռացումից 

հետո: 

Նկ. 12.61. Գնդաձև վերին ծնոտային 
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Գնդաձև վերին ծնոտային բուշտը պետք է տարբերակել կողմնային 

կտրիչից առաջացած արմատային բուշտից: Միկրոսկոպիկ բուշտի պատը 

ծածկված է բազմաշերտ տափակ կամ շողացող էպիթելով, շարակցա-

հյուսվածքային շերտում նկատվում են քրոնիկ բորբոքման նշաններ: Բուժումը: 
Ցուցված է երկփուլ վիրահատություն: 

  

ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ԲՇՏԵՐ 
12.58. Հարարմատային (ռադիկուլյար) բշտեր 

Հարարմատային բուշտը հանդիսանում է պերիօդոնտում երկարատև 

քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի հետևանք: Հարարմատային բշտերի 

գոյանալը կապում են հարարմատային գրանուլեմաների առաջացման հետ, 

որում պրոլիֆերացիայի են ենթարկվում բորբոքման հետևանքով ակտիվացած 

պերիօդոնտալ կապանի էպիթելային մնացորդները (Մալասսեի կղզյակները): 

Սկզբում նրանք բերում են կիստոգրանուլեմաների առաջացման, այնուհետև 

ամբողջությամբ պատելով խոռոչը, ձևավորում են բշտեր: Բշտի պարկը 

կազմված է երկու շերտից, որոնց հաստությունը կարող է տատանվել մեծ 

սահմաններով: Բշտի պարկի շերտերը արտաքինից շարակցահյուսվածքային, 

իսկ ներսից` էպիթելային ծածկույթ են: Այդ երկու շերտերի միջև գրանուլացիոն 

հյուսվածքի զգալի զարգացումը հաճախ հանդիսանում է բորբոքային 

փոփոխությունների հետևանք: Արտաքին շերտի կոպիտ թելավոր հյուսվածքում 

կարող են հանդիպել քսանտոմային բջիջների կուտակումներ, խոլեստերինի 

բյուրեղների դրոշմը շրջապատված հսկա բազմակորիզ բջիջներով, առանձին 

արյունազեղումներ:Բշտի էպիթելային ծածկույթը հիմնականում իրենից 

ներկայացնում է բազմաշերտ տափակ էպիթել: Վերին ծնոտում էպիթելային 

բուշտի ծածկույթը երբեմն կառուցված է խորանարդաձև, գլանաձև և նույնիսկ 

շողացող էպիթելից: Հաճախ նկատվում է էպիթելի ներաճ հյուսվածքների 

խորքը, ինչի հետևանքով ենթադիր հյուսվածքներում տեղի է ունենում տարբեր 

աստիճանի խորասուզվող վեգետացիա: Հարարմատային բշտի պարունակու-

թյունը տարբեր է` թափանցիկ շճայինից մինչև թարախային: Նրանում 

հայտնաբերվում են միկրոօրգանիզմներ, որոնք մշտապես դիտվում են բերանի 

խոռոչում և կարիոզ ատամներում, հարատամնային ախտաբանական օջախ-

ներում:  

Բշտի ներսային պատի էպիթելային ծածկույթի ծագումնաբանությունը 

մինչև օրս վիճահարույց է: Գիտնականների մի մասը պնդում է, որ էպիթելը 

առաջանում է բերանի լորձաթաղանթի ծածկող էպիթելից, որը խուղակային 

ուղիով թափանցում է կիստոգրանուլեմայի մեջ: Բշտի առաջացման համար տեղ 

կարող է հանդիսանալ հարարմատային ախտաբանական օջախով ցանկացած 

ատամ, սակայն այն 2.5-3 անգամ ավելի հաճախ տեղակայվում է վերին ծնոտում: 
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Դա բացատրվում է վերին ծնոտում սպունգանման նյութի ավելի նոսր 

կառուցվածքով: 

Կլինիկական պատկերը: Հարարմատային բուշտը առանձնանում է դանդաղ, 

հաճախ անախտանիշ ընթացքով: Հիվանդները առաջին անգամ դիմում են 

բժշկին ուռուցքի կամ ատամնաբնային ելունի ձևախախտման պատճառով: 

Առանձին հիվանդներ չեն կարող օգտվել շարժական պրոթեզներից` ոսկրի 

ձևախախտման հետևանքով: Որոշ հիվանդներ գանգատվում են դեմքի տեսքի 

ձևախախտումից, կամ բերանում տհաճ համից: Հաճախ հարարմատային 

բուշտը հայտնաբերվում է քայքայված պսակով կամ բուժած ատամի, երբեմն, 

կարծես թե առողջ, բայց նախկինում վնասվածք ստացած ատամի, հազվադեպ 

հեռացված ատամի շրջանում: Հարարմատային բշտերի կլինիկական պատկերը 

պայմանավորված է նրա տեղակայությամբ, չափերով, բորբոքային բարդութ-

յուններով: Հաճախ բշտերն աճում են դանդաղ, աննկատ հիվանդի համար` 

առաջ բերելով տհաճ զգացումներ: Հայտնաբերվում է պատահական` ատամի 

ռենտգենաբանական 

հետազոտության ժամանակ: 

Բուշտը գերազանցապես 

տարածվում է դեպի բերանի 

նախադռան կողմը: Այդ դեպքում 

կորտիկալ թիթեղը բարակում է և 

ծնոտի հատվածը ուռչում: 

Հարարմատային բուշտերի 

կլինիկական պատկերը կախված է 

ոչ միայն նրանց 

տեղակայությունից և չափից, այլ 

նաև մոտիկությունից վերին ծնոտային ծոցի, քթի կամ բերանի խոռոչի հետ: 

Հարարմատային շրջանից զարգացած բուշտերը միշտ լինում են ինֆեկցված, 

նրանց պարունակությունում միշտ լինում են միկրոօրգանիզմներ, որոնք 

վեգետացվում են պերիօդոնտում: Բշտի` դեպի բերանի խոռոչի նախադուռը 

աճելու դեպքում լինում է անցման ծալքի հարթեցում կամ ուռածություն: 

Շոշափման ժամանակ հայտնաբերվում է բավականին հստակ սահմաններով 

ոսկրի կլորավուն ուռածություն, դեպի պերիֆերիա գոյացության ոսկրային 

պատն ավելի ամուր է: Մեծանալով, բուշտը ճնշում է գործադրում շրջակա 

ոսկրային հյուսվածքի վրա, որի արդյունքում ոսկրը բարակում է և շոշափումով 

դառնում է դյուրաթեք: Ծռվելով, այն արձակում է յուրահատուկ մագաղաթի 

խշշոց (Դյուպյուիտրենի ախտանիշ): Ոսկրային հյուսվածքի լրիվ ռեզորբցիայի 

տեղում զգացվում է ծփանք: Լորձաթաղանթի գույնը կարող է փոփոխված լինել: 

Հաճախ բուշտի տեղակայության հարևանությամբ ատամներր թեքվում են, 

նրանց արմատները հովհարանման իրարից հեռանում են, իսկ պսակները 

Նկ.12.62. Ստորին ծնոտի հարարմատային 

բշտի ռենտգենաբանական պատկերը: 
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թեքվում են մեկը մյուսի կողմը (ենթարկվում են կոնվերգենցիայի): Վերին 

ծնոտում տեղակայված հարարմատային բշտերը կարող են տարածվել դեպի 

հայմորյան խոռոչ: Այն դիտվում է գերազանցապես, երբ բուշտը տեղակայվում է 

մեծ և փոքր աղորիքների հարարմատային շրջանում: Բշտի` դեպի քթի խոռոչ 

աճելու դեպքում, ուռչում է քթի ստորին կամ կողմնային պատը: Բշտի 

թարախակալման դեպքում կլինիկական պատկերը լինում է ավելի վառ: 

Դիտվում են ցավեր, ձևավորվում են թարախային արտադրությամբ խուղակներ, 

հարարմատային շրջանի փափուկ հյուսվածքների այտուց: Հարարմատային 

բուշտերի թարախային պրոցեսները կարող են ընթանալ սուր պրոցեսի ձևով, 

կամ բնորոշվել քրոնիկական ընթացքով: Սակայն թարախակալված բշտերը 

կարող են չունենալ բորբոքային պրոցեսին բնորոշ հատկանիշներ և ընթանալ 

գաղտնի, իսկ թարախային պարունակությունը հայտնաբերվի միայն 

վիրահատության ժամանակ: Թարախակալված բուշտը կարող է կեղծագործել 

սուր պերիօդոնտիտ` ցավեր, ատամի դրական պերկուսիա, հարարմատային 

շրջանի փափուկ հյուսվածքների այտուց, շճային լիմֆադենիտ: Հաճախ 

թարախակալված բուշտերը կարող են ունենալ ծնոտի սուր պերիօստիտին 

բնորոշ ախտանիշներ: Կարող է լինել ջերմային ռեակցիա, սարսուռ, գլխացավ, 

ընդհանուր թուլություն: Կարող է նկատվել Վենսանի դրական ախտանիշ, որը 

հիշեցնում է ստորին ծնոտի սուր օստեոմիելիտ: Բշտի թարախի պատռումը 

շրջակա փափուկ հյուսվածքների մեջ կարող է հանգեցնել թարախակույտերի և 

ֆլեգմոնաների առաջացմանը: Վերին ծնոտային ծոցի հարևանությամբ բշտի 

թարախակալումը կարող է առաջացնել հայմորիտ: Օդոնտոգեն սինուսիտ 

կարող է զարգանալ նաև այն դեպքում, երբ պահպանված է ծոցի հատակի 

ոսկրային պատը: Հարարմատային թարախակալված բշտի պատռման 

հետևանքով կարող են առաջանալ խուղակներ, որոնք հաճախ տեղակայված են 

լինում բերանի նախադռան կողմից, հազվադեպ, վերին ծնոտի բշտերի 

դեպքում` քիմքի, ավելի սակավ` մաշկի վրա: Խուղակի ելանցքի առկայության 

դեպքում բուշտը հետազոտում են գնդիկավոր զոնդով: Հաշվի առնելով, թե զոնդը 

ինչ չափով է խորանում բշտի խոռոչում, նրա ուղղությունը դեպի առաջ և ետ, 

կարելի է պատկերացում կազմել բշտի չափերի մասին: Ստորին ծնոտում 

հարարմատային բուշտերի տևական և անախտանիշ աճը կարող է զգալիորեն 

բարակեցնել ոսկրի պատերը և պատճառ հանդիսանալ ախտաբանական 

կոտրվածքի: Բշտի վրայի ատամի պերկուսիան տալիս է բութ ձայն, իսկ 

էլեկտրոօդոնտոմետրիայի դեպքում, բշտի տեղակայությամբ ինտակտ ատամ-

ների էլեկտրագրգռականությունը լինում է իջած նյարդային վերջույթների 

ճնշման պատճառով: Հարարմատային բուշտերի ախտորոշումը հիմնվում է 

ախտաբանական պրոցեսի կլինիկական պատկերի և, որը գլխավորն է, 

ռենտգենաբանական տվյալների վրա: Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է 

կլորավուն, հստակ սահմաններով ոսկրի նոսրացում: Ախտահարված ատամի 
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արմատածայրը հաճախ գտնվում է բշտի խոռոչում: Հարևան ատամների 

փոխհարաբերությունը բուշտի հետ լինում է տարբեր: Մեկ դեպքում արմատ-

ները խորը մտնում են բշտի մեջ և ոսկրի ներծծման հետևանքով պերիօդոնտալ 

ճեղքը բացակայում է: Այլ դեպքում ատամների պերիօդոնտալ ճեղքը լինում է 

պահպանված: Մեծանալով, բշտերը հաճախ հովհարաձև տեղաշարժում են 

ատամների արմատները: Վերին ծնոտի մեծ չափերի բշտերի դեպքում քթի 

կողմնային պատը քայքայվում է: Ստորին ծնոտում տեղակայված մեծ բշտերի 

դեպքում զգալիորեն բարակում է ոսկրի հիմքը: 

Վերին ծնոտի բշտերի փոխհարաբերությունը վերին ծնոտային ծոցի հետ 

լինում է տարբեր: Տարբերում են բշտեր հարող հայմորյան ծոցին, նեղացնող ծոցը 

և ներթափանցող նրա մեջ: Վերին ծնոտային ծոցին հարող բուշտերին բնորոշ է 

չփոփոխված ոսկրային հիմքը: Այն դեպքում, երբ բուշտը նեղացնում է վերին 

ծնոտային ծոցը, դիտվում է ոսկրային պատի բարակում և գմբեթաձև տեղաշարժ 

դեպի ծոցը: Հայմորյան ծոց ներթափանցած բշտի դեպքում, ոսկրային 

միջնապատը նրանց միջև բացակայում է և ռենտգենոգրամմայում նկատվում է 

գմբեթաձև փափուկ-հյուսվածքային ստվեր: 

Վերին ծնոտի հարարմատային բշտերի ախտորոշման համար կատարում 

են կոնտրաստ ռենտգենոգրաֆիա: Հարարմատային բշտի սահմանները 

որոշելու նպատակով կոնտրաստ նյութը, ոչ մեծ ճնշման տակ, մտցնում են բշտի 

խոռոչի կամ քթային անցուղիով` ծոցի մեջ: Հատկապես դժվար են 

ախտորոշվում վերին ծնոտային ծոցի մեծ չափերի բուշտերը, երբ առկա է նաև 

քրոնիկ պոլիպոզ հայմորիտ: Երեխաների մոտ կաթնատամներից առաջացած 

հարարմատային բշտերը հաճախ խառնում են ֆոլիկուլյար բշտերի հետ: Դա 

լինում է այն պատճառով, որ բշտի խոռոչում ռենտգենաբանորեն կարող է 

դիտվել մի քանի ատամների սաղմեր կամ ոչ լրիվ ձևավորված մշտական 

ատամներ: Նման դեպքերում պետք է հիշել, որ ֆոլիկուլյար բշտերը զարգանում 

են լրիվ ձևավորված ատամի շրջանում: Երեխաների մոտ նման բշտեր դիտվում 

են ծայրահեղ հազվադեպ:  

Ռենտգենաբանական հետազոտությունները կարելի է լրացնել տոմոգրա-

ֆիայով, համակարգչային տոմոգրաֆիայով: Վերջիններս հնարավորություն են 

տալիս ավելի մանրամասն ճշտել բշտի սահմանները, նրա փոխհարաբե-

րությունը վերին ծնոտային ծոցի և հարևան ատամների, ստործնոտային 

խողովակի, կտրիչային խողովակի, քթի հատակի հետ:  



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 439 

Ախտորոշման նպատակով կատարում են բշտի պունկցիա: Պունկցիայով 

որոշվում է բուշտի պարունակությունը: Կարևոր ախտորոշիչ նշան է 

հանդիսանում խոլեստերինի բյուրեղների հայտնաբերումը պունկցիոն հեղուկի 

մեջ: Սակայն ոսկրի զգալի հաստության դեպքում ոչ միշտ է հաջողվում 

կատարել բուշտի պունկցիա: Բշտից ստացված պունկտատը կարող է լինել ջրիկ 

և թափանցիկ, երբեմն` կաթնագույն կամ գորշավուն մածուցիկ կամ 

շիլայանման: Հաճախ անախտանիշ ընթացող հարարմատային բուշտերի 

պունկցիայով ստանում են թարա-

խային պարունակություն: 

Ինչպես ախտորոշման, այնպես 

էլ վիրահատության նախապատ-

րաստման նպատակով, կատարում 

են էլեկտրոօդոնտոմետրիա: Ին-

տակտ ատամները, որոնց արմատ-

ները պրոյեկցվում են բուշտի խոռո-

չում, ինչպես նաև կակղանի նորմալ 

կամ մի փոքր իջած էլեկտրագրգռա-

կանության դեպքում, աշխատում են պահպանել: Մահացած կակղանով 

ատամները ենթարկվում են տրեպանացիայի և կատարվում է նրանց 

արմատների արմատալիցք: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը: Հարարմատային բշտերն անհրաժեշտ է 

տարբերակել քրոնիկան պերիօդոնտիտներից, ծնոտների այլ բշտերից, 

ամելոբլաստոմայից, օդոնտոմայից: 

Քրոնիկական գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտները տարբերվում են 

հարարմատային բշտերից իրենց չափերով, ինչպես նաև խոռոչի շուրջ ոսկրային 

պատկերի հստակությամբ, ինչը բնորոշ է բշտերին:  

Եթե ամելոբլաստոմայի և հարարմատային բշտի կլինիկական պատկեր-

ները նման են, տարբերակիչ ախտորոշման համար հիմնական է հանդիսանում 

օջախի կլորավուն կամ օվալ նոսրացման հստակ սահմանները բշտի դեպքում և 

ոսկրային արատի ժաներիզավոր տեսքը, նոսրացման օջախի տարբեր 

ինտենսիվության խտությունը ամելոբլաստոմայի դեպքում: Բացի դրանից, 

ամելոբլաստոմայի դեպքում ուռուցքում գտնվող արմատածայրերը լինում են 

ռեզորբցված: Առավել համոզիչ տվյալներ է տալիս հուսվածքների ախտամոր-

ֆոլոգիական հետազոտությունը` վերցված բիոպսիայի ժամանակ:  

Հարարմատային բշտերը տարբերակում են այլ բուշտերից` կերա-

տոբուշտեր, կտրիչային խողովակի բշտեր, ֆոլիկուլյար բշտեր: 

Կերատոբշտին բնորոշ է հարարմատային ախտաբանական օջախով 

ատամի բացակայությունը և խոռոչի զգալի չափերը, որը հաճախ տեղակայվում 

Նկ. 12.63. Վերին ծնոտի մնացորդային բուշտ: 



440 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

է ստորին ծնոտի մեծ աղորիքների շրջանում: Հարարմատային բշտերի բուժումը 

գերազանցապես վիրահատական է` ցիստոտոմիա կամ ցիստեկտոմիա: 

12.59. Ատամ պարունակող (ֆոլիկուլյար) բշտեր 
Ատամ պարունակող բուշտը առաջանում է չծկթած ատամի էմալային 

օրգանից, առավելապես ստորին երրորդ աղորիքից կամ ժանիքից, ինչպես նաև 

վերին երրորդ մեծ աղորիքից: Գտնում են, որ ֆոլիկուլյար բուշտը առաջանում է 

կաթնատամների պերիօդոնտում բորբոքային պրոցեսների հետևանքով, որը 

անցնում է մշտական ատամների վրա: 

Ֆոլիկուլյար բշտերի կլինիկական պատկերը նման է այլ բշտերի 

կլինիկական պատկերին: Բնորոշ է ատամներից մեկի բացակայությունը բշտի 

տեղակայության շրջանում: Բացառություն է կազմում բշտի տեղակայությունը 

գերկոմպլեկտ ատամի շրջանում: Գրականության մեջ նկարագրված են ատամ 

պարունակող բշտերից ամելոբլաստոմայի զարգացման դեպքեր: 

Ռենտգենաբանական պատկերը բնորոշվում է հստակ և ուղիղ եզրերով 

ոսկրի նոսրացմամբ, միախուց ախտահարման օջախի տեսքով և ռետենցված 

ատամի առկայությամբ, որի պսակը դարձված է բշտի խոռոչի կողմը կամ 

պառկած է նրա պատի վրա: Մակրոսկոպիկ պատկերով ֆոլիկուլյար բուշտն 

իրենից ներկայացնում է միախուց խոռոչ, ծածկված թաղանթով, որը 

պարունակում է դեղնավուն հեղուկ, խոլեստերինի բյուրեղների առկայությամբ: 

Ռենտգենաբանորեն լինում է ընդարձակ հստակ սահմաներով ծնոտի ոսկրի 

նոսրացում: Բշտի սահմանները հստակ են, երբեմն եզրերով նկատվում է ոսկրի 

սկլերոզացման գոտի: Մի դեպքում ատամի ֆոլիկուլը ամբողջությամբ է 

գտնվում խոռոչում, մյուս դեպքում միայն ատամի պսակն է մինչև վզիկը 

գտնվում բշտի մեջ, իսկ արմատը գտնվում է ոսկրի հաստության մեջ: 

Միկրոսկոպիկ բշտի պարկն իրենից ներկայացնում է շարակցահյուս-

վածքային բարակ շերտ` ծածկված բազմաշերտ տափակ էպիթելով:  

Ախտորոշումը հիմնված է բնորոշ կլինիկական պատկերի, ռենտգենա-

բանական տվյալների, իսկ երբեմն պունկցիայի և բիոպսիայի արդյունքների 

վրա: 

Նկ. 12.64. Վերին ծնոտի ֆոլիկուլյար բուշտ (ռենտգենաբանական պատկեր): 
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Նկ.12. 65,66,67.Վերին ծնոտի ֆոլիկուլյար բուշտ. վիրահատության փուլերը: 

Ֆոլիկուլյար բշտերը պետք է տարբերակել այլ բշտերից և ամելոբլաս-

տոմայից: Կարևոր տարբերակիչ հատկանիշ է հանդիսանում բշտի խոռոչում 

ատամի առկայությունը և որևէ ատամի բացակայությունը ատամնաշարում, 

ատամի հեռացման հետ կապված, ամելոբլաստոմայի դեպքում: Սակայն այդ 

պրոցեսի տարբերակման համար որոշիչ ախտանիշ են հանդիսանում բիոպ-

սիայի տվյալները: 

Ատամ պարունակող բշտերի բուժումը վիրահատական է: Կատարում են 

ցիստէկտոմիա, միաժամանակյա ռետենցված ատամի հեռացմամբ, կամ 

երկփուլային վիրահատություն: 

12.60. Ծկթման բշտեր 

Ծկթման բշտերը հանդիպում են հազվադեպ, առավելապես` երեխաների 

մոտ, ատամների ծկթման ընթացքում: Նրանք հանդես են գալիս կապտավուն 

սահմանափակ գոյացության տեսքով, տեղակայված չծկթած ատամի պսակի 

վրա: Բշտի պարկը իրենից ներկայացնում է չեղջերացող բազմաշերտ տափակ 

էպիթել: Ատամի նորմալ ծկթման դեպքում բուշտը հեշտությամբ բացվում է և 

հատուկ բուժում չի պահանջում: Ատամի ծկթման ուշացման դեպում խորհուրդ 

է տրվում բշտի վիրահատական բացահատում: 

12.61. Բշտերի բուժումը 
Բշտերի բուժումը վիրահատական է: Հաճախ կատարում են ցիստէկ-

տոմիա (վիրահատություն Պարչ II)` բշտի լրիվ կեղևահատում և բշտի շրջանի 

ատամի արմատածայրի մասնահատում: Ցիստոտոմիայի դեպքում (վիրահա-

տություն Պարչ I) հեռացնում են կիստոզ խոռոչի պարկի մի մասը, միացնելով 

մնացած մասը բերանի խոռոչի հետ: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հեռացնել 

ատամը, որը պատճառ է հանդիսացել բշտի առաջացման համար: Ցիստո-

տոմիայի անհարմարությունը կայանում է պացիենտներին երկար ժամանակ 

հսկողության տակ պահելը, որովհետև բշտի տակի ոսկրի ռեգեներացիան 

ընթանում է դանդաղ: Պատճառ հանդիսացող կամ այլ ատամների պահպանման 
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համար, ինչպես նաև հետվիրահատական ռեաբիլիտացիայի արագացման 

համար կատարում են պլաստիկ ցիստոտոմիա և երկփուլային վիրահա-

տություն: 

Ցիստէկտոմիա 

Վիրահատության ցուցումներ են հանդիսանում` 

1. Օդոնտոգեն էպիթելի զարգացման արատ հանդիսացող բուշտը:

2. 1-2 ինտակտ ատամների համապատասխան ծնոտների ատամ պարունակող

շրջաններում տեղակայված ոչ մեծ չափերի բշտերը: 

3. Ստորին ծնոտի ընդարձակ բշտեր, որոնց շրջանում ատամները բացակայում

են, բայց ծնոտի հիմքը պահպանված է և ունի մինչև 1սմ հաստություն, ինչը 

պահպանում է ծնոտը ախտաբանական կոտրվածքից: 

4. Վերին ծնոտի մեծ չափերի բշտեր այն հատվածում, որտեղ բացակայում են

ատամները, քթի հատակի շրջանում ոսկրի պահպանման պարագայում: 

5. Վերին ծնոտի մեծ չափերի բուշտեր, տեղակայված վերին ծնոտային ծոցի

հատակի շրջանում կամ նեղացնելով նրա տրամաչափը, առանց բորբոքային 

երևույթների: 

 Հարարմատային բշտերի դեպքում հաճախ պահպանում են միարմատ 

ատամները, որոնց արմատախողովակները արմատալիցք են կատարում` 

հանելով արմատալիցքը արմատածայրից դուրս: Եթե բուշտը տեղակայված է 

ատամի վզիկի մակարդակին, նման ատամների պահպանումը անիմաստ է, 

որովհետև արմատի մասնահատումից հետո պսակը չի կարող կրել ծամողական 

ծանրաբեռնվածություն և արագ դառնում է շարժուն: Բազմարմատ ատամները 

նույնպես պետք է հեռացնել, որովհետև ոչ միշտ է հաջողվում նրանց նախա-

պատրաստել վիրահատության, արմատների անանցանելիության և արմա-

տածայրի մասնահատման դժվարության պատճառով, վերին ծնոտի շրջանում, 

երբ նրանք մոտիկ են գտնվում վերին ծնոտային ծոցին, ստորին ծնոտի ատամ-

ները մոտիկ են ստործնոտային խողովակին կամ մենթալ անցքին: Սակայն 

առանձին դեպքերում կատարում են ատամնածայրի մասնահատում, 

հեմիսեկցիա, արմատի ամպուտացիա, էնդօդոնտալ և էնդօսալ իմպլանտացիա, 

այդ թվում նաև կենսաբանական նյութերի կիրառմամբ: Ֆոլիկուլյար բշտի 

պատճառ հանդիսացող ռետենցված ատամները հեռացնում են: 

Բշտի տեղակայությամբ ինտակտ ատամները, որոնք ունեն պերիօդոն-

տալ ճեղք, պարտադիր պետք է ենթարկվեն էլեկտրոօդոնտոմետրիկ հետազո-

տության: Այն դեպքում, երբ էլեկտրական հոսանքի նկատմամբ ռեակցիան 

բացակայում է, ատամը ենթարկվում է տրեպանացիայի և կատարում են 

արմատախողովակներին արմատալիցք: 

Վիրահատության եղանակը 

Վիրահատությունը կատարում են տեղային կամ տեղային պոտենցա-

վորված անզգայացման տակ: Բշտի տեղակայության համապատասխան, ծնոտի 
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նախադռան կողմից սովորաբար ոսկրի ամենաբարակացած հատվածում 

ձևավորում են կիսակլոր կամ սեղանաձև լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթ, 

հիմքով դեպի անցման ծալքը: Եթե վիրահատությունը կատարում են կարծր 

քիմքի շրջանում, այդ դեպքում լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթի հիմքը 

պետք է լինի այն ուղղությամբ, որտեղ առավել լավ է արտահայտված 

ենթալորձային շերտը: Կտրվածքի եզրերը պետք է ծածկեն ոչ քիչ, քան 0,5-1,0 սմ 

ոսկրային եզրի սահմանը, այն հաշվով, որպեսզի կարերի գիծը չանցնի 

անմիջականորեն խոռոչի վրայով: Եթե բուշտը տեղակայված է ատամի վզիկի 

մոտ, լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը անջատում են ատամնալնդային 

եզրով: Ձևված լաթը անջատում են ոսկրից ռասպատորի օգնությամբ: Փափուկ 

հյուսվածքների հետագա անջատման նպատակով կարելի է օգտվել ոչ մեծ 

թանզիֆե վիրախծուծից, հետևելով վերնոսկրի ճիշտ անջատմանը ոսկրից: 

Անջատված լաթը պահում են բութ բռնակով կամ սևեռում են լիգատուրայի վրա: 

Ոսկրը ոսկրաշաղափման են ենթարկում պատճառ հանդիսացող ատամի 

պրոյեկցիայով: Բշտի վրա ամուր ոսկրային շերտի առկայության դեպքում, նրան 

անհրաժեշտ է հատել դուրի, ոսկրաշաղափի, բորի օգնությամբ: Ստեղծված 

ոսկրային արատը պետք է համապատասխան լինի բշտի բավարար 

տեսադաշտի և արմատածայրի մասնահատման համար: Թեք ռասպատորի, 

ամբարձիչի օգնությամբ բուշտի թաղանթը շերտազատում են ոսկրային հենքից: 

Սովորաբար բուշտը ամուր կպած է լինում ատամի արմատին, դրա համար 

անհրաժեշտ է մասնահատել արմատածայրը, որը հնարավորություն է տալիս 

բուշտը հեռացնել ամբողջությամբ: Առանձին դեպքերում, երբ նախավիրա-

հատական շրջանում չի կատարվել արմատալիցք, ինտակտ ատամի արմա-

տախողովակը ցիստէկտոմիայի հետ միաժամանակ կարելի է կատարել 

արմատածայրի ռետրոգրադ արմատալիցք: Հեռացնելով բուշտը և շաղափի 

օգնությամբ հարթեցնելով ոսկրային եզրերն ու մասնահատելով արմատածայրը 

մինչև ոսկրային պատի մակարդակը, լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը 

տեղադրում են իր տեղը և կարում են հանգուցավոր կետգուտե կարերով: 

Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթի լարվածության դեպքում նպատակա-

հարմար է հատել վերնոսկրը լաթի հիմքի մակարդակով, որը ապահովում է նրա 

մոբիլիզացիան: 

Ցիստէկտոմիայից հետո վերքի լավացումը տեղի է ունենում արյան 

մակարդուկի վերափոխման ճանապարհով, ինչպես ատամի հեռացման 

ժամանակ: Եթե խոռոչը մեծ չափերի է, ռենտգենաբանորեն երկար ժամանակ (1-

2 տարի) հայտնաբերվում է նոսրացման օջախ, որը հակում ունի փոքրանալու, 

իսկ հետագայում լրիվ վերականգնվելու: Ավելի ակտիվ վերականգնում է լինում 

այն դեպքում, երբ խոռոչը լցվում է կենսաբանական նյութով (օստեում-100, 

հիդրոքսիլապատիտ, կոլապոլ, ալոգեն ոսկր և այլն): 
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Ցիստէկտոմիայի բարեհաջող ելքի դեպքում, ոսկրային արատի լրիվ 

վերականգնումը ոսկրային հյուսվածքով տեղի է ունենում սովորաբար 6-8 

ամսվա ընթացքում, կենսաբանական նյութի կիրառման դեպքում` 3-6 ամսվա 

ընթացքում: Երբեմն ոսկրային հեծաններ ձևավորվում են միայն խոռոչի 

պատերի մոտ, մնացած տարածությունը լցվում է ֆիբրոզ հյուսվածքով, որը 

ռենտգենաբանորեն պատկերվում է ոսկրային արատի տեսքով: Նման վիճակը 

կլինիկորեն գնահատվում է որպես բարեհաջող: Սակայն դա կարող է ազդել 

մասնահատված արմատածայրերով ատամների ծամողական ծանրաբեռնվա-

ծության վրա: Նրանք կարող են շարժվել, և ոչ բարեհաջող ոսկրի հատվածը 

կարող է մեծանալ: Օստեոգենեզի դրդման համար, հատկապես զգալի չափերի 

հարարմատային բշտերի դեպքում, ցուցված է ոսկրային խոռոչները լցոնել 

կենսաբանական նյութերով: 

Ցիստոտոմիա 

Պարչ I վիրահատության դեպքում հեռացվում է միայն բուշտի առաջային 

պատը, հաճախ մեծ տրամաչափի: Բուշտը միացվում է նախադռան կամ բուն 

բերանի խոռոչի հետ: Դրա շնորհիվ վերանում է ներբշտային ճնշումը և սկսվում 

է ոսկրի օպոզիցիոն աճը բշտի մնացած պարկի տակ: Դրա արդյունքում տեղի է 

ունենում բշտային խոռոչի աստիճանաբար փոքրացում և հարթեցում, մինչև 

համարյա լրիվ վերացումը: Վիրահատության իրականացումը բավականին 

հեշտ է, քիչ վնասվածքային և հիվանդի կողմից հեշտ է տարվում: Սակայն 

հետվիրահատական արատի երկար պահպանվելը, ինչը պահանջում է 

տևական հսկողություն, հիգիենիկ խնամք, երբեմն նաև օբտուրատորի կրում, 

որը չի թողնում, որ բերանի խոռոչի հետ հաղորդակցվող անցքը փոքրանա և 

փակվի, սահմանափակում են եղանակի լայն կիրառումը 

Ցիստոտոմիայի ցուցումներն են` 

1. բուշտ, որի խոռոչում ուրվագծվում են երեք և ավելի ինտակտ ատամներ,

սակայն ռենտգենաբանորեն այդ ատամների արմատների պերիօդոնտը չի 

որոշվում, 

2. վերին ծնոտի զգալի չափերի բշտեր, երբ քթի խոռոչի ոսկրային թիթեղը և

քմային թիթեղը քայքայված են, 

3. ստորին ծնոտի մեծ չափերի բշտեր, ծնոտի հիմքի զգալի բարակեցումով

(մինչև 0,5-1սմ), բայց կիստոզ պարկի մասնակի պահպանմամբ, ինչը 

հնարավորություն է տալիս խուսափել ախտաբանական կոտրվածքից; 

4. հարարմատային բուշտ երեխաների մոտ, որի դեպքում վիրահատությունը

հնարավորություն է ընդձեռում չվնասել մշտական ատամների սաղմերը: 

Ցիստոտոմիայի նախավիրահատական պատրաստումը, ի տարբերու-

թյուն  ցիստէկտոմիայի, վերաբերում է միայն պատճառ հանդիսացող ատամին: 
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Մնացած ատամները, չնայած ընդգրկված են բշտի գոտու մեջ, ցիստոտոմիայի 

արդյունքում մնում են ծածկված նրա թաղանթով: 

 
Վիրահատության եղանակը 

Անզգայացումից հետո ձևում են կիսաօվալ լորձաթաղանթա-վերնոսկ-

րային լաթ, որի հիմքը կարող է դարձած լինել բերանի նախադռան կամարի 

կողմը: Լաթի մեծությունը չպետք է ապագա ոսկրային արատից մեծ լինի: Ոսկրի 

մերկացումը, հատումը և լայնացումը իրականացվում է նույն ձևով, ինչ որ 

ցիստէկտոմիայի ժամանակ: Վիրաբուժական ունելիով բռնելով բշտի պատը, 

հատում են նրա ամբողջ մերկացած մասը: Բշտի պարունակությունը հեռացնում 

են թանզիֆե վիրախծուծի օգնությամբ: Բշտի խոռոչը լվանում են ջրածնի 

գերօքսիդով, 0,05-0,12%-անոց քլորհեքսիդինի լուծույթով կամ այլ հականեխիչ-

ներով: Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը մտցնում են բաց կիստոզ խոռոչի 

մեջ և ամրացնում անհրաժեշտ դիրքում յոդոֆորմի լուծույթով թրջված թանզիֆե 

վիրախծուծով: Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը կարելի է սևեռել բշտի 

պատին նաև կարերով: 5-7 օր անց վիրախծուծը փոխում են: Այդ ժամանակի 

ընթացքում լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը սկսում է կպչել բշտի պատին: 

Հետագայում վիրախծուծը փոխում են 3-5 օրը մեկ անգամ, լվանալով խոռոչը 

որևէ հականեխիչ լուծույթով: 3 շաբաթ անց վերքի եզրերը էպիթելիզացվում են և 

ձևավորվում է լրացուցիչ խոռոչ: Խոռոչի հիգիենիկ պրոցեդուրաները հիվանդը 

կարող է կատարել ինքնուրույն, լվանալով այն հականեխիչ լուծույթներով: 

Ոսկրի օպոզիցիոն աճի դեպքում աստիճանաբար փոքրանում և նույնիսկ մեծ 

վիրահատական խոռոչները վերանում են 1,5-2 տարվա ընթացքում: Պետք է 

հետևել, որ մուտքի անցքը չփոքրանա: Վերջինիս կանխարգելման նպատակով 

պատրաստում են օբտուրատոր արագ կարծրացող պլաստմասսայից: Վիրա-

հատությունից հետո դինամիկայում կատարում են բշտի շրջանում գտնվող 

ինտակտ ատամների էլեկտրոօդոնտոմետրիա: Ժամանակի ընթացում, որպես 

օրենք, նրանց զգայունությունը աստիճանաբար վերականգնվում է, հակառակ 

դեպքում պահանջվում է նրանց բուժում: 

Պատճառ հանդիսացող ատամի պահպանմամբ ցիստոտոմիան կա-

տարում են այնպես, ինչպես վերը նկարագրված ցիստոտոմիան, միայն 

կտրվածքը հիմքով դարձվում է դեպի լնդային եզրը: Բուշտի առաջային պատի 

հեռացումից և խոռոչի լվացումից հետո կատարում են պատճառ հանդիսացող 

ատամի արմատածայրի հատում, նրա հիմքը ծածկում են դեպի խոռոչը շուռ 

տված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթով: Լաթը սևեռում են յոդոֆորմի 

լուծույթով ներծծված թանզիֆե վիրախծուծով: 6-8-րդ օրը վիրախծուծը փոխվում 

է, այնուհետև նրան փոխում են 3-4 օրը մեկ անգամ, 3 շաբաթվա ընթացքում: 

Խոռոչի հետագա խնամքը իրականացնում է ինքը` հիվանդը, լվանալով այն 

հականեխիչ լուծույթներով: Աստիճանաբար ոսկրի օպոզիցիոն աճը բերում է 
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խոռոչի փոքրացման և ամբողջական վերացման: Ոսկրի ռեգեներացիան և 

խոռոչի վերացումը տեղի է ունենում 3-4 շաբաթից 2 տարվա ընթացքում: 

Պլաստիկ ցիստոտոմիա 

Այն իրենից ներկայացնում է վիրահատություն, որի դեպքում բուշտը 

հեռացնում են ամբողջությամբ, բայց վերնոսկրը և լորձաթաղանթի վերքը չեն 

կարում, այլ շուռ են տալիս խոռոչի մեջ և սևեռում յոդոֆորմի լուծույթով 

ներծծված վիրախծուծով: Վիրահատությունը ցուցված է ատամ պարունակող 

թարախակալված բշտերի, կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված 

ցիստէկտոմիայից հետո կարերի բացվելու կամ վերքի թարախակալման 

պարագայում: 

Երկփուլանի վիրահատություն (ցիստոտոմիա, ցիստէկտոմիա) կատա-

րում են ընդարձակ բուշտերի, ատամ պարունակող կամ կերատոբշտերի, քթի 

խոռոչի հատակի ոսկրի քայքայումով ընթացող արմատային բշտերի, ստորին 

ծնոտի մարմինը և ճյուղը ընդգրկող բշտերի դեպքում: Առաջին փուլում 

կատարում են ցիստոտոմիա, որից հետո, երբ ներխոռոչային ճնշումը վերացած 

է լինում, և սկսված է լինում ոսկրի օպոզիցիոն աճը (1-1,5 տարի) կատարում են 

երկրորդ փուլը` ցիստէկտոմիա: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս 

(չնայած բշտի մեծ չափերին) պահպանել ծնոտի ոսկրի նորմալ չափերը և 

ուրվագիծը: 
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Թեստեր 

 1. Պոլիմորֆ ադենոմայի համար, որ պնդումն է ճիշտ`

1.անցավ է

2.դանդաղ է աճում

3. վրայի մաշկը անփոփոխ է

4.ախտորոշումը կատարում ենք բջջաբանական եղանակով

ա)1.2.3.   բ)2.3.4.    գ)1.3.4.   դ)1.2.3.4 

2.Պլաստիկ ցիստոտոմիայի ցուցումներն են. 

1.ատամ պարունակող թարախակալված բշտեր

2.երբ բշտերի հեռացումը կատարվել է արտաբերանային ճանապարհով

3.կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված ցիստէկտոմիայից հետո

վերքի թարախակալման պարագայում 

4.կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված ցիստէկտոմիայից հետո

կարերի բացվելու պարագայում 

ա)1.2.3.4    բ)1.2.3     գ)1.3.4 գ  դ)2.3.4 

3.Երկփուլանի վիրահատություն (ցիստոտոմիա, ցիստէկտոմիա) կատարում են. 

1.ընդարձակ բշտերի դեպքում

2.ատամ պարունակող բշտերի դեպքում

3.քթի խոռոչի հատակի քայքայումով արմատային բշտերի դեպքում

4.ստորին ծոնտի մարմինը և ճյուղը ընդգրկող բշտերի դեպքում

ա)1,2,3,4  բ)1,2,3    գ)2,3,4     դ)1,3,4 

4.Ցիստէկտոմիայի ժամանակ կատարվում է. 

1.ձևավորվում է լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթ

2.բուշտի վրայի ոսկրային շերտը հեռացվում է

3.լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը մտցնում են բաց կիստոզ խոռոչի

մեջ և ամրացնում անհրաժեշտ դիրքում յոդոֆորմի լուծույթով թրջված թանզիֆե 

վիրախծուծով 

4.մասնահատում են արմատածայրը

ա)1,2,3,4     բ)1,2,3       գ)1,2,4  դ)2,3,4 

5.Ֆիբրոմաների մեջ տարբերում ենք հետևյալ տեսակները 
1.պինդ ֆիբրոմա

2.փափուկ ֆիբրոմա

3. դերմատոֆիբրոմա

4.նևուսային ֆիբրոմա

ա)1.2.3. ա    բ)2.3.4.    գ)1.3.4.      դ) 1.2. 
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ԳԼՈՒԽ XIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ 
ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 Ուռուցքը որպես նորագոյացություն պաթոլոգիական պրոցես է, որը 

բնութագրվում է բջիջների անսանձ բազմացմամբ: Ուռուցքային բջիջների բազ-

մացումն իր էությամբ խիստ տարբերվում է բոլոր տեսակի բջիջների աճից ու 

բազմացումից, որոնք դիտվում են այլ պաթոլոգիական պրոցեսների դեպքում: 

Ուռուցքի դեպքում բջիջների բազմացումը չի ենթարկվում օրգանիզմի կարգա-

վորիչ ազդեցությանը: Ուռուցքի առաջին հիմնական հատկությունը ավտոնոմ 

աճն է: 

Չարորակ նորագոյացությունները, ի տարբերություն բարորակների, 

բնորոշվում են բջջային ատիպիզմով: Ըստ կառուցվածքի բաժանվում են 2 խմբի` 

շարակցահյուսվածքային բջիջներից առաջացող, որոնք կոչվում են սարկո-

մաներ, և էպիթելային բջիջներից առաջացող, որոնք կոչվում են քաղցկեղներ: 

Բերանի խոռոչի չարորակ նորագոյացությունները 90-95% դեպքերում 

ունեն էպիթելային ծագում և ավելի շատ տալիս են մետաստազներ ռեգիոնար 

ավշային հանգույցներում:  

Բոլոր չարորակ ուռուցքներին բնորոշ է ինվազիվ աճը, այսինքն` սկսվում 

է մի օրգանից և կարող է ախտահարել նաև ուրիշ օրգաններ:  

Եթե քաղցկեղը սահմանափակված է մաշկի տափակ բջիջների շերտում, 

ապա այն կոչվում է քաղցկեղ տեղում (carcinoma in situ): 

Ռիսկի գործոններ 

Տարբեր գործոններ կարող են նպաստել քաղցկեղի տարբեր տեսակների 

զարգացմանը: Ցանկացած գործոն, որը կարող է բերել քաղցկեղի զարգացման, 

համարվում է ռիսկի գործոն: Ռիսկի գործոնները կարող են ուղղակիորեն բերել 

քաղցկեղի զարգացմանը, ինչպես նաև կարող են ստեղծել պայմաններ հետա-

գայում քաղցկեղի զարգացման համար: Շատերը, ունենալով զանազան ռիսկի 

գործոններ, երբեք չեն տառապում քաղցկեղով, մինչդեռ որոշների մոտ էլ կարող 

է զարգանալ քաղցկեղ առանց հայտնի ռիսկի գործոնների: Առավել տարածված 

ռիսկի գործոններ են համարվում ծխախոտը և ալկոհոլը: Չնայած դեռ չկա 

ապացուցված միջոց, որը կարող է լիովին կանխել հիվանդության զարգացումը, 

բայց վնասակար սովորություններից հրաժարվելը, ինչպես նաև կենսակերպի 

փոփոխությունն էականորեն նվազեցնում են հիվանդության զարգացման 

հավանականությունը: Սոցիալական պայմանները, սնունդը ևս մեծ դեր կարող 

են ունենալ այս հարցում: Կյանքի որակը և կենսակերպը ևս պետք է դիտարկել 

որպես քաղցկեղի զարգացման գործոններ: 
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Մշակվում են թեստեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հայտնաբերել 

քաղցկեղով հիվանդներին մինչև հիվանդության հիմնական նշանների և 

գանգատների ի հայտ գալը:  

Նախատրամադրող ռիսկի գործոններն են. 

1. Արևի ճառագայթների երկարատև ազդեցությունը, որը կարող է բերել 

շրթունքի քաղցկեղի, ինչպես նաև գլխի և պարանոցի մաշկի քաղցկեղի զարգաց-

մանը: 

2. Հեպատիտ B-ի (HBV), С-ի (HCV) վիրուսները, մարդու պապիլոմա վի-

րուսը (HPV): Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ HPV վիրուսով վարա-

կումը դառնում է ռիսկի գործոն գլխի և պարանոցի քաղցկեղների որոշ տեսակ-

ների զարգացման համար:  

3. Բերանի խոռոչի հիգիենային չհետևելը: 

4. Շրջապատող միջավայրի վնասակար, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ 

գործոնները: Փայտի փոշին, տարբեր ներկանյութերը մեծացնում են քաղցկեղի 

զարգացման ռիսկը, իոնացնող և ոչ իոնացնող ճառագայթումը: 

5. Վատ սնուցումը: Հատկապես վիտամին A-ի և վիտամին B-ի քիչ քանա-

կությամբ սնունդը կարող է հրահրել քաղցկեղի զարգացումը: 

6. Թույլ իմուն համակարգ:  

 Ախտանշաններ 

Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացություններով տառապող 

մարդիկ հաճախ նշում են հետևյալ ախտանիշները. 

1.Այտուցի, ցավի զգացողություն: 

2.Ուռուցքանման գոյացության առկայություն գլխի կամ պարանոցի 

շրջանում, որը շոշափելիս կարող է լինել ցավոտ կամ անցավ: 

3.Կոկորդում մշտական ցավ: 

4.Բերանից տհաճ հոտի առկայություն: 

5.Կարող է նկատվել ձայնի փոփոխություն, ավելի խռպոտ է դառնում: 

6.Քթի խոռոչի նեղացում կամ մշտական անանցանելիություն: 

7.Քթից հաճախակի արյունահոսություններ: 

8.Շնչառության դժվարեցում: 

9.Երկտեսություն: 

10.Թմրածության և թուլության զգացողություն: 

11.Ցավ ականջի, ծնոտների շրջանում: 

12.Թքի մեջ արյան առկայություն: 

13.Ատամների կորուստ: 

14.Հոգնածություն: 

Հիվանդության վաղ հայտնաբերումը նպաստում է բուժման արդյունա-

վետությանը: 

Ախտորոշում 
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Գոյություն ունեն մի շարք մեթոդներ, որոնց միջոցով ախտորոշվում է 

քաղցկեղը: 

Օգտագործվում են ախտորոշման հետևյալ տեսակները. 

Ֆիզիկալ հետազոտություն, որի ընթացքում բժիշկը կարող է հայտնաբերել 

ուռուցքանման գոյացություն գլխի կամ պարանոցի շրջանում: Ստուգվում են 

նաև քթի խոռոչը, բերանի խոռոչը, լեզուն: 

Բիոպսիա: Կատարվում է հյուսվածքի որոշակի մասի հեռացում հետագա 

հետազոտման նպատակով: Բիոպսիայի տարածված տեսակ է բարակ ասե-

ղային բիոպսիան: Այն մինիմալ ինվազիվ ախտորոշիչ գործողություն է, որի 

նպատակն է ուռուցքային գոյացությունից կամ ավշային հանգույցից բջջային 

նյութի ստացումը: Բջիջները ենթարկվում են բջջաբանական հետազոտության: 

Ռենտգենաբանական  հետազոտություն: Այն հնարավորություն է տալիս 

հայտնաբերել ուռուցքը և որոշել դրա տեղակայումը, ինչպես նաև ռեգիոնար և 

հեռավոր մետաստազները: Կարող է իրականացվել նաև կոնտրաստային 

ռենտգեն հետազոտություն:  

Ուլտրաձայնային հետազոտություն: Հետազոտության ժամանակ 

ստանում են օրգանի երկչափ կամ եռաչափ պատկերը. որոշում են նրա ծավալը, 

չափսերը, կառուցվածքը, հարաբերությունը շրջակա հյուսվածքների հետ: Այս 

մեթոդը ավելի արդյունավետ է թքագեղձերի նորագոյացությունների ախտորոշ-

ման դեպքում: 

Համակարգչային շերտագրություն: Կատարվում է հետազոտվող օբյեկտի 

և շրջակա անատոմիական կառուցվածքների պատկերի եռաչափ (3D) 

ռեկոնստրուկցիա: Դա հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ որոշել ախտահար-

ման ծավալը: Երբեմն կիրառվում է կոնտրաստային հետազոտությունը, որը 

հնարավորություն է տալիս ավելի ճիշտ որոշել ուռուցքի տարածվածությունը: 

Կոնտրաստը տրվում է ներերակային կամ էլ խմելու ձևով: 

Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն: Այս դեպքում օգտագործվում 

են մագնիսական դաշտերը, այլ ոչ թե ռենտգեն ճառագայթները: Այս մեթոդն 

առավել ինֆորմատիվ է փափուկ հյուսվածքների հետազոտման համար 

(նշիկներ, լեզու): Երբեմն կիրառվում է կոնտրաստային հետազոտությունը: 

Պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիա (PET): Համարվում է ռադիոնուկ-

լիդային հետազոտությունների առավել բարդ տարբերակը: Տարբեր կենսաբա-

նական գործոններ, որոնք մասնակցում են հետազոտվող օբյեկտների բջիջների 

նյութափոխանակությանը, նշակրում են կարճատև ապրող պրեպարատներով 

(նուկլիդներով), որոնք արձակում են պոզիտրոններ: Նման ռադիոֆարմպրե-

պարատի ներմուծումից հետո հատուկ սարքերի միջոցով վերլուծում են նրա 

տարածական և ժամանակային տեղաբաշխումը: 

Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացությունները լինում են՝ 

փափուկ հյուսվածքներից առաջացողներ՝ 
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 դեմքի մաշկի քաղցկեղը, 

 շրթունքի քաղցկեղը, 

 բերանի խոռոչի քաղցկեղը,  

 լեզվի քաղցկեղը: 

Ոսկրային հյուսվածքից առաջացողներ՝ 

 վերին ծնոտի քաղցկեղ և սարկոմա, 

 ստորին ծնոտի քաղցկեղ և սարկոմա: 

Բացի սրանցից, լինում են նաև թքագեղձի չարորակ նորագոյացութ-

յուններ: 

Ուռուցքների բուժման կազմակերպման նպատակով առաջարկվել է 

չարորակ ուռուցքների միջազգային TNM դասակարգումը: Այս դասակարգման 

մեջ T-ն առաջնային ուռուցքն է (Tumor), N-ը՝ռեգիոնար ավշային հանգույցները 

(Nodulus), M-ը՝ հեռավոր մետաստազները (Metastasis), սրանցից յուրաքանչյուրը 

ունի նաև ենթադասեր: Արդյունքները խմբավորվում են և որոշվում է քաղցկեղի 

փուլը և պլանավորվում է բուժումը: 

T-ը բնութագրում է առաջնային ուռուցքի չափերը: Այն ունի իր 

ենթադասերը` 

 T0 – առաջնային ուռուցք չկա, 

 Tis - ներէպիթելային քաղցկեղ (carcinoma in situ), 

 T1 - ուռուցքի չափերը միչև 2 սմ,  

 T2 - ուռուցքի չափերը 2-4 սմ,  

 T3 - ուռուցքի չափերը 4 սմ-ից ավելի է,  

 T4- ընդգրկված են ստորադիր հյուսվածքները:  

 N-ը բնութագրում է ավշային համակարգի վիճակը` 

 N0 - ռեգիոնար ավշային հանգույցները չեն շոշափվում, 

 N1 – շոշափվում են շարժուն ռեգիոնար ավշային հանգույցներ նույն կողմում, 

 N2 - շոշափվում են շարժուն ռեգիոնար ավշային հանգույցներ հակառակ 

կողմում կամ երկկողմանի, 

 N3 - դիտվում են մեկ կամ երկու ավշային հանգույցների անշարժացում: 

M-ը բնութագրում է հեռավոր մետաստազների առկայությունը` 

 M0 - մետաստազ չկա, 

 M1 - առկա են հեռակա մետաստազներ: 
 

 Մաշկի չարորակ նորագոյացություններ 

 Դեմքի մաշկի չարորակ նորգոյացությունները ըստ վիճակագրության 

տվյալների մաշկի չարորակ ուռուցքների 80-90% են կազմում:  
  

13.1.Հիմքաբջջային քաղցկեղ կամ բազալիոմա 
Հիմնականում գոյանում է մաշկի սնուցման խանգարումից ծերունական 

գերեղջրացող մաշկի կղզյակից, ավելի՝ հաճախ բացօթյա աշխատանք կատա-

րողների մոտ: 
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 Հավասարապես լինում է և կանանց, և տղամարդկանց մոտ: Ուռուցքի 

բջիջները մեծ չեն, ձվաձև են կամ իլիկաձև` նմանվելով վերնամաշկի բազալ 

բջիջներին` ստանալով իրենց անվանումը: Հիվանդությունը սկսվում է քոր եկող 

բշտանման թեփոտված օջախով: Քորի պատճառով բշտիկը աստիճանաբար 

մեծանում է և ամրանում: Հիվանդը դրան ուշադրություն չի դարձնում: Ուռուցքը 

դանդաղ է աճում՝ ամիսներով մնալով անփոփոխ: Հետզհետե մեծանալով՝ 

խոցոտվում է, որի հատակը ծածկվում է կեղևով և թեփոտվում է, եզրերը 

բարձիկանման են: Այն հաճախ տեղակայվում է քթի թևերի, քթաշրթունքային 

ծալքի, աչքի ներսային կամ դրսային անկյան շրջանում, վերին շրթունքի վրա: 

Տարբերում են բազալիոմայի ուռուցքային, խոցային, էկզեմատոզ, 

սպիապաճական և պիգմենտային տեսակները: Այս 

ուռուցքին բնորոշ է մաշկի վրա տարբեր մեծության 

միայնակ կամ բազմաթիվ հանգուցանման 

գոյացությունների առաջացումը, որոնք հետագա-

յում խոցոտվում են: Խոցային տեսակին բնորոշ է 

այն, որ առաջնային տարրը խոցն է, որն աստի-

ճանաբար լայնանում է և թափանցում խորանիստ 

հյուսվածքների մեջ տալով ներսփռանք: Ախտորոշ-

վում է քերուքի ցիտոլոգիական հետազոտության 

հիման վրա: Բուժումը վիրահատական, ճառա-

գայթային, համակցված և կրիոդեստրուկցիա: Կանխատեսումը դրական է:    

 
ՏԱՓԱԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂ 

 Տեղակայվում է մաշկի բաց շրջաններում: Հիմնականում պատճառը 

ծերունական կերատոզի օջախներն են, որոնք կարող են չարորականալ: Մաշկի 

տափակաբջջային քաղցկեղը բազալիոմայից 

տարբերվում է ներսփռական արագ աճով և 

ստործնոտային, հարականջծամողական, պա-

րանոցային, ավշային հանգույցների մետաս-

տազավորմամբ:  

 Հիվանդությունն ավելի հաճախ ախտահա-

րում է քիթը, ականջային խեցին և թշային շրջանը: 

Քաղցկեղը սկզբում ի հայտ է գալիս որպես 

հանգույց, այնուհետև գորտնուկավոր տեսք է 

ընդունում: Այն ունի լայն հիմք, թմբիկավոր եզրեր, կենտրոնը ենթարկվում է 

էրոզիայի: Կլինիկորեն տարբերում են ուռուցքի խոցային և պապիլոմատոզ 

տեսակները: Խոցի եզրերը պինդ են, բարձրացած, ատամնավոր կենտրոնում 

խոցը ունի խառնարանի տեսք, հիմքը պարունակում է մեռուկացած զանգված: 

Պապիլոմատոզ տեսակը նման է ծաղկակաղամբի` լայն հիմքի վրա ծածկված 

Նկ. 13.1. Հիմքաբջջային 

քաղցկեղ 

Նկ.13.2. Տափակաբջջային 

քաղցկեղ: 
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եղջերաթաղանթով: Բուժումը վիրահատական է, կատարում են նաև ճառա-

գայթային բուժում և քիմիոթերապիա: Ելքը բարենպաստ է: 

13.2. Չարորակ մելանոմա 
Կազմված է մելանոցիտներից, որոնք ենթարկված են անոմալիայի և 

տարբեր աստիճանի պիգմենտավորված են: Լինում է երիտասարդ և միջին 

տարիքում: Այն կարող է մաշկի վրա առաջանալ որպես առաջնային ուռուցք կամ 

կարող է առաջանալ մաշկի վրա եղած այլ ախտահարումներից: Կլինիկորեն 

ունի խայտաբղետ պատկեր: Կարող է արտահայտվել որպես պիգմենտավորված 

հարթ բիծ կամ որպես պապիլոմատոզ՝ տեղակայված նեղ կամ լայն ոտիկի վրա: 

Մակերեսը կարող է լինել հարթ կամ խորդուբորդ, երբեմն խոցոտված, բաղադ-

րությունը փափուկից մինչև պինդ: 

Մելանոման սովորաբար չի հասնում մեծ չափերի, քանի որ վաղ շրջանում 

մետաստազավորվում դեպի այլ օրգաններ` առաջացնելով պրոցեսի գեներալի-

զացիա: Մելանոմայի ընթացքը ցիկլիկ բնույթ ունի: Պրոցեսը մեկ սրվում է, մեկ 

ունի հանգիստ շրջան: Մելանոմայի վնասումը նպաստում է պրոցեսի արա-

գացմանը, բուժումը համալիր է: Ելքը անբարենպաստ է:  

Նկ. 13. 3,4. Մելանոմա: 

13.3. Շրթունքի քաղցկեղ 
Հիմնականում տեղակայվում է ստորին շրթունքին, կարող է ունենալ 

երկու տեսակի աճ` էկզոֆիտ (ծաղկակաղամբի նման, կլորավուն, պալպատոր 

ցավոտ, անհարթ եզրերով և ոչ հստակ սահմաններով օջախ է, կոչվում է նաև 

պապիլյար) և էնդոֆիտ (խոցի նման):  

Կլինիկորեն բաժանվում է 4 փուլի.  

 Նորագոյացության սահմանները 1-1.5սմ են, ընդգրկում է միայն շրթունքի

լորձաթաղանթը (T1, N1, Mo): 

 Ընդգրկում է համարյա շրթունքի կեսը, ռեգիոնար ավշային հանգույցներում

հնարավոր է մեկ կամ երկու շարժուն հանգույցի ախտահարում (T2, N2, Mo): 

 Ուռուցքն ընդգրկում է շրթունքի կեսը ամբողջությամբ և տարածվում բերանի

անկյան շրջան, ենթածնոտային ավշահանգույցներում երկկողմանի ախտա-
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հարում, կարող է լինել մեկ կամ մի քանի անշարժ ավշային հանգույցներ(T3, 

N3, Mo): 

 Ընդգրկում է ամբողջ շրթունքը, բերանի անկյունները, թշային հյուսվածքները

և ընդգրկում է արդեն ոսկրային համակարգը: Հնարավոր է հեռակա մետաս-

տազներ (T4, M4, Mx): 

Նկ.13. 5,6. Շրթունքի քաղցկեղ: 

 13.4. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղ 
 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը կազմում է բերանի խոռո-

չի ուռուցքների 15-20%: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը տղամարդ-

կանց մոտ առաջանում է 7-10 անգամ ավելի հաճախ: Հիվանդանում են 

հիմնականում 50-70 տարեկան անձիք, սակայն, այն երբեմն հանդիպում է նաև 

երիտասարդների, իսկ շատ հազվադեպ նաև երեխաների մոտ: Էթիոլոգիա-

կան գործոններին են դասվում ծխելը, ալկոհոլը, տաք ուտեստները, անորակ 

պրոթեզներով լորձաթաղանթի վնասումը և այլն:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղն ըստ աճի ձևի բաժանվում է 

էկզոֆիտ և էնդոֆիտ ձևերի: Էկզոֆիտ տարբերակը ներկայացված է պապիլյար 

և խոցային քաղցկեղով: Էնդոֆիտ տեսակին բնորոշ են խոցային-ինֆիլտրատիվ 

և ինֆիլտրատիվ ձևերը: 

Հյուսվածաբանորեն բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը 90-95% 

դեպքերում ներկայացված է տափակ բջջային եղջերացող, ավելի հազվադեպ 

չեղջերացող և չդիֆերենցված ձևերով: Երբեմն, շատ հազվադեպ, կարող են 

հադիպել ադենոկարցինոմաներ, որոնք տեղակայվում են այտերի լորձաթա-

ղանթի, փափուկ կամ պինդ քիմքի ու լեզվարմատի հաստության մեջ: Բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղը հիմնականում և բավականին 

արագ մետաստազավորում է պարանոցի մակերեսային և խորանիստ ավշային 

հանգույցներ: Ավշային հանգույցների այս կամ այն խմբի ախտահարումը 

հիմնականում կապված է առաջնային ուռուցքի տեղակայման հետ: Հեռա-

վոր մետաստազները հանդիպում են եզակի դեպքերում: 

Ախտորոշման համար առաջնային է բերանի խոռոչի ամբողջա-

կան զննումը, որն իր մեջ պետք է ներառի նաև մատնային զննում, որը հնարա-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 455 

վորություն է տալիս որոշել ուռուցքի կոնսիստենցիան, չափերը, շարժունա-

կությունը: Ոսկրերի ախտահարման կասկածի դեպքում անց են կացնում 

ռենտգենաբանական հետազոտություն: Համակարգչային շերտագրությունը 

թույլ է տալիս որոշել հիվանդության տարածվածության աստիճանն ու սահ-

մանները: Հիմնական ախտորոշիչ մեթոդներ են հանդիսանում բջջաբանական և 

հյուսավածաբանական մեթոդները: 

Հիվանդության կլինիկան հիմնականում պայմանավորված է առաջնային 

ուռուցքի տեղակայմամբ և տարածվածությամբ: Կլինիկական նշանները տար-

բեր են, կարող է լինել ցավ ատամներում, արյունահոսություն լնդերից: Այս դեպ-

քում խոցը շատ ցավոտ է, ինչի հետևանքով էլ առաջացնում է խոսքի և լեզվի 

շարժումների սահմանափակում, կերակուրը ծամելու խանգարում:  

Առավել հաճախ ախտահարվում են բերանի խոռոչի հատակի առաջային 

հատվածներն ու մեծ աղորիքների շրջանում ընկած հատվածը: 

Այս ուռուցքները հազվադեպ են ախտորոշվում հիվանդության վաղ փուլե-

րում: Ուռուցքը արագորեն ախտահարում է բերանի խոռոչի հատակի 

մկանները, լեզուն և ստորին ծնոտը: 

Ռեգիոնար մետաստազավորման ընթացքում ախտահարվում են 

ենթաստործնոտային և խորը ներքին լծային հանգույցները: Այտի լորձա-

թաղանթի քաղցկեղ ավելի հաճախ հանդիպում է մեծ աղորիքների հպման գծի 

մակարդակով, հետսեղանատամային շրջանում: Սկզբանական շրջանում այն 

դրսևորվում է անցավ, խոցային գոյացության տեսքով: Ցավը հիմնականում ի 

հայտ է գալիս մաշկի պրոցեսի մեջ ներառվելուն զուգահեռ: Առավել ծանր 

ընթացք ունեն հետսեղանատամային շրջանի ուռուցքները, քանի 

որ ուռուցքը բավական արագ տարածվում է դեպի քմային կամարիկները, 

փափուկ քիմքը: Բնորոշ է նաև վաղ մեատաստազավորումը, որն ուղեկցվում է 

ենթաստործնոտային և խորը պարանոցային լիմֆատիկ հանգույցնե-

րի ախտահարմամբ: 

Փափուկ քիմքի լորձաթաղանթի քաղցկեղի դեպքում հիմնական հյուսվա-

ծաբանական ձև է հանդիսանում տափակ բջջային քաղցկեղը, ի տարբերություն 

պինդ քիմքի քաղցկեղի, որի դեպքում առավել հաճախ հանդիպում է 

ադենոկարցինոման: Քիմքի ախտահարումը ուղեկցվում է լորձաթաղանթի 

վաղ խոցոտմամբ և վերին ծնոտի ախտահարմամբ: Ցավն ի հայտ է գալիս 

բավական արագ: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները ախտահարվում են 15-20% 

դեպքերում: 

Ունի չորս փուլ. 

ա) Չափերը մինչև 2սմ են, ընդգրկում է միայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, 

ռեգիոնար ավշահանգույցները նորմալ վիճակում են: 
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բ) Չափերով ավելի մեծ է, արդեն ընդգրկված է ենթալորձային շերտը, ռեգիո-

նար ավշահանգույցներում հնարավոր են եզակի շարժուն ախտահարված 

հանգույցներ: 

գ) Աճում է մինչև վերնոսկրը, հնարավոր է նաև տեղափոխվի թշի լորձա-

թաղանթ, շրթունքի լորձաթաղանթ, շրջանային ավշահանգույցներում 

հնարավոր են բազմաթիվ ախտահարված հանգույցներ, հնարավոր է նաև 

անշարժ հանգույցեր: Հնարավոր է նաև ավշային համակարգի երկկողմանի 

սիմետրիկ ախտահարում: 

դ) Ախտահարում է ոսկրը և կարող է դուրս գալ մինչև մաշկ: Ավշային համա-

կարգում արդեն առկա են կոնտակտային մետաստազներ, կապսուլայի 

լուծում, նաև առանձին հեռակա մետաստազներ:  

Նկ.13.7,8. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղի բուժումը պետք է կրի 

համակցված բնույթ: Անկախ տեղակայումից և հիվանդության փուլից բուժումը 

սկսում են ճառագայթային թերապիայից: Փոքր` մինչև 2սմ-ոց ուռուցքնե-

րի դեպքում հնարավոր են ներհյուսվածքային ճառագայթման կիրառումը: 

Տարածված և ռադիոռեզիստենտ տեսակների դեպքում կիրառում են թերմո-

ռադիոթերապիա: Ռեգիոնար ավշային հանգույցների ախտահարման դեպքում 

անց են կացնում ինչպես առաջնային ուռուցքի այնպես էլ ախտահարված 

հանգույցների ճառագայթում: 

 Վիրահատական բուժումը անց է կացվում ճառագայթային թերապիայի 

ավարտից 3-4 շաբաթ անց: Վիրահատության ծավալը նույնպես կախված է 

առաջնային օջախի տեղակայումից և հիվանդության տարածվածությունից: 

Կատարվող վիրահատությունները հաճախ անց են կացվում բավական մեծ 

ծավալներով և ենթադրում են պլաստիկ միջամտություններ` ստեղծված 

դեֆեկտները վերացնելու նպատակով: Բերանի խոռոչի քաղցկեղը պետք է 

դիֆերենցել բորբոքային պրոցեսներից, բարորակ նորագոյացություններից, 

առաջնային սիֆիլիսից, տուբերկուլյոզից և այլն: 
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13.5. Լեզվի քաղցկեղ 
Լեզվի քաղցկեղը 70-75% դեպքերում զարգանում է կողմնային մակերեսի 

միջին երրորդականի շրջանում: Մոտ 20% դեպքերում ախտահարվում է 

լեզվարմատը: Մոտավորապես 5-10% դեպքերում ախտահարվում են լեզվի 

ծայրը, ստորին և վերին մակերեսները: Ավելի հաճախ հանդիպում է 40-70 

տարեկան տղամարդկանց շրջանում: Վաղ փուլերում պաթոլոգիկ օջախը չունի 

արտահայտված դրսևորում:  

Հիվանդության զարգացմանը և ուռուցքային ինֆիլտրացիային զուգահեռ 

զարգանում են բերանի խոռոչում օտար մարմնի առկայության և ցավա-

յին զգացողությունները:  

Սկզբում առաջանում է պինդ ցավոտ ինֆիլտրատ, առանց հստակ սահ-

մանների, որը հետո վեր է ածվում խոցի: Հիմնականում տեղակայվում է լեզվի 

կողմնային հատվածում, շատ անգամ երևում է ատամների կողմից քրոնիկ 

գրգռման պատճառը: Առաջացնում է խոսքի, կլման ակտի, լեզվի շարժումների 

խանգարում և սահմանափակում: Սկզբում առաջացած ինֆիլտրատը կարող է 

վերածվել խոցի` էնդոֆիտ աճի դեպքում կամ հանգույցի` էկզոֆիտ աճի 

դեպքում: Առաջացնում է համի խեղաթյուրում:  

 Ունի չորս փուլ. 

 Ուռուցքի չափերը մինչև 1սմ են, գտնվում է լեզվի լորձաթաղանթի հաս-

տության մեջ, ռեգիոնար ավշահանգույցները նորմալ են: 

 Չափերը 2սմ են, ուռուցքը հասնում է մինչև լեզվի սեփական մկաններ, բայց

ամեն դեպքում չի հասնում կեսին, ենթակզակային և ենթածնոտային 

ավշային հանգույցներում առկա են եզակի շարժուն հանգույցներ:  

 Չափերը հասնում են մինչև լեզվի միջին գիծ, հնարավոր է նաև բերանի

հատակի լորձաթաղանթի ընդգրկմամբ, առկա են բազմաթիվ մետաստազներ 

ռեգիոնար ավշային հանգույցներում: 

 Լեզվի կեսից ավելիի ախտահարում, հարակից փափուկ և ոսկրային

հյուսվածքների ախտահարում: Հնարավոր է նաև հեռակա մետաստազների 

առկայություն: Լեզվի առաջային հատվածի քաղցկեղով ախտահարման 

դեպքում ախտահարվում են ենթածնոտային և ենթակզակային ավշային 

հանգույցները, իսկ լեզվի հետին կեսի ախտահարման դեպքում պարանոցի 

խորը ավշային հանգույցները: 

Ուռուցքի քայքայման արդյունքում առաջանում է գարշահոտություն 

բերանից, խեղվում են կլման ակտն ու խոսքը: Լեզվի քաղցկեղը բնորոշվում 

է ռեգիոնար մետաստազավորման (երբեմն երկկողմանի) բարձր հաճախա-

կանությամբ (60-70%): 
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Նկ. 13. 9,10. Լեզվի քաղցկեղ` էկզոֆիտ աճ, էնդոֆիտ աճ: 

 13.6. Ծնոտների չարորակ ուռուցքներ 
Կազմում են բոլոր չարորորակ ուռուցքների 1,5-3%: Ըստ հյուսվածա-

բանական ծագման լինում են` էպիթելային և շարակցահյուսվածքային:  

Քաղցկեղները ավելի հաճախ դիտվում են 40-60տ հասակում տղամարդ-

կանց մոտ, աճում են դանդաղ, արագ ներսփռում են շրջակա հյուսվածքներ և 

օրգաններ: 

Սարկոմաները բազմազան են. կարող են լինել օստեո- խոնդրո- ֆիբրո- և 

միքսոսարկոմաներ: Սարկոմաները ավելի շատ առաջանում են 10-40 տարե-

կանում: Բնորոշ է արագ աճ, առաջանում է դեֆորմացիա, դանդաղ է աճում 

շրջակա հյուսվածքներում: Սարկոմաները մետաստազավորվում են հեռավոր 

օրգաններ, իսկ քաղցկեղը՝ ավելի շատ ռեգիոնար ավշային հանգույցներ: 

Վերին ծնոտի քաղցկեղ  

Հիմնականում զարգանում է հայմորյան ծոցի և ատամնաբնային ելուստի 

լորձաթաղանթի էպիթելից: Կլինիկորեն 

սկզբում ընթացքը առանց ախտանիշ-

ների է, այնուհետև առաջանում է ցավ 

ատամներում, ծնոտում, գլխացավեր, 

անզգայացում թշային շրջանում, ար-

ցունքարտադրություն: Քթի խոռոչից 

նկատվում է արտադրութույն, որն 

ուռուցքի քայքայմանը զուգընթաց դառ-

նում է թարախաարյունային արտադ-

րություն: Ուռուցքը, տարածվելով 

ատամնաբնային ելուստում, քայքայում 

է ոսկրը և առաջացնում է ատամների 

շարժունակություն: Հեռացված ատամների վերքերը չեն փակվում և հետա-

գայում լցվում են ուռուցքային հյուսվածքով, որը նման է գրանուլյացիոն 

Նկ. 13.11. Վերին ծնոտի քաղցկեղ, 

ուռուցքը դուրս է եկել ոսկրային 

հյուսվածքի սահմաններից դեպի բերանի

խոռոչ: 
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հյուսվածքի: Բերանի խոռոչի կողմից ուռուցքը պինդ է, անցավ, հետագայում 

կարող է խոցոտվել առաջացնելով բերանի խոռոչի գարաշհոտություն:  

Սարկոմայի դեպքում առաջանում է ծնոտի դեֆորմացիա, ատամների 

շրջանում ցավ վաղ շրջաններում: Ուռուցքը կլոր է, մակերեսը հարթ է, երբեմն 

թմբիկավոր, բաղադրությունը պինդ: Ցավերը աստիճանաբար դառնում են 

ինտենսիվ: Ուռուցքի վաղ շրջանում հիվանդի ընդհանուր վիճակը փոխված չէ, 

երբ ուռուցքը թափանցում է հարևան շրջաններ, հիվանդի ընդհանուր վիճակը 

վատթարանում է: Հիմնականում առաջանում է 40 տարեկանից բարձր 

հասակում: Կլինիկան բնորոշվում է հետևյալ նշաններով, որոնք ոչ միշտ են 

առաջանում. քթային շնչառության խանգարում, քթոսկրերի դեֆորմացիա, 

վերին ծնոտի դեֆորմացիա, քթից արյունաթարախային արտադրություն, որը 

վկայում է Հայմորյան խոռոչի լորձաթաղանթի խոցային ախտահարման մասին, 

ուռուցքի հատվածում ատամների տեղախախտում մինչև ատամի դուրս բերում 

ատամնաբնից, որը տեղի է ունենում աճի հաշվին ատամի դուրս մղումով, ցավ 

ինտակտ ատամների շրջանում, հնարավոր է նաև էկզոֆթալմ հայմորյան 

խոռոչի վերին պատի ախտահարման հետևանքով, ստորակնակապճային 

շրջանի մաշկի պարէսթեզիա: 

Ունի չորս փուլ. 

 Ուռուցքը դուրս չի գալիս հայմորյան խոռոչի սահմաններից, դեմքի

ասիմետրիան բացակայում է, ռեգիոնար ավշային հանգույցները նորմալ: 

 Ուռուցքը դուրս է գալիս վերը նշված սահմաններից` առաջացնելով պատերի

դեստրուկցիա, դեմքի ասիմետրիան բացակայում է: 

 Ուռուցքը դուրս է գալիս ոսկրային հյուսվածքի սահմաններից դեպի բերանի

և քթի խոռոչ, ակնակապիճ կամ թևաքմային փոս՝ առաջացնելով դեմքի 

ասիմետրիա և ակնագնդի շարժումների սահմանափակում: Նկատվում են 

մետաստազներ պարանոցային և ենթածնոտային ավշային հանգույցներում: 

 Ուռուցքը տարածվում է դեմքի մաշկի վրա, կարող է ախտահարվել նաև

այտոսկրերը: Մետաստազները նկատվում են նույն տեղերում, բայց անշարժ 

են և կարող են լինել նաև կապսուլայի լուծմամբ: 

 Ստորին ծնոտի չարորակ նորագոյացություններ 

 Ստորին ծնոտի չարորակ նորագոյացություններով հիմնականում 

հիվանդանում են 40-60 տարեկան տղամարդիկ:  

Ստորին ծնոտի  չարորակ նորագոյացությունները  կախված հյուսվածա-

բանական տեսակից բաժանվում են էպիթելիալ(քաղցկեղ) և ոչ էպիթելիալ 

(սարկոմա) ձևերի: Ավելի շատ հանդիպում է քաղցկեղ, ավելի քիչ սարկոմա:  

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղ 

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղը կարող է լինել առաջնային կամ երկրորդային: 

Ավելի հաճախ ստորին ծնոտի ախտահարումը կրում է երկրորդային բնույթ, 

երբ ուռուցքը ներաճում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթից, լեզվից, այտից, 



460 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

թքագեղձերից, կամ որպես հեռավոր մետաստազ ախտահարվում է 

կրծքագեղձերի, թոքերի, ստամոքսի, երիկամների, շագանակագեղձի, ուղիղ 

աղու և այլ օրգանների առաջնային ախտահարումների դեպքում:  

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղը տեղակայվում է հիմնականում աղորիքների և 

ծնոտների շրջանում: Առաջին կլինիկական նշանը հաճախ հանդիսանում է 

նյարդացավը, որը տարածվում է ստործնոտային նյարդի ընթացքով: Ցավերը 

երբեմն այնքան ուժեղ են լինում, որ հիվանդը պահանջում է հեռացնել առողջ 

ատամները, երբեմն նկատվում է ստորին շրթունքի և կզակի թմրածություն: 

Դիտվում է ծնոտի ձևախախտում, ատամների շարժունակություն, ատամ-

նաբնային լորձաթաղանթին խոցերի առաջացում: Մետաստազավորումը տեղի 

է ունենում ավշային ուղիներով: Կարող է առաջացնել բերանի բացման 

սահամանափակում՝ տարածվելով ծամիչ մկանների հաստության մեջ: 

Նկ.13. 12,13. Ստորին ծնոտի քաղցկեղ: 

Ստորին ծնոտի սարկոմա 

Ստորին ծնոտի սարկոման առաջանում է ոսկրի սպունգանման մասից, 

վերնոսկրից և կոմպակտ շերտից: Ավելի հաճախ հանդիպում են օստեոգեն 

սարկոմաները, խոնդրոսարկոմաները, ֆիբրոսարկոմաները և այլն: Լիմֆո-

գեն մետաստազավորում դեպի լիմֆատիկ հանգույցներ գրեթե չի հանդիպում: 

Դրա փոխարեն մեծ է հեմատոգեն մետաստազավորման հավանականությունը 

դեպի այլ ոսկրեր, թոքեր և այլ օրգաններ:  

Առաջին ախտանիշը ծնոտի շրջանում անզգայացումն է: Ծնոտները 

աստիճանաբար ուռչում և դեֆորմացիայի են ենթարկվում: Ուռուցքն ավելի 

արագ է աճում, որի հետևանքով կարող է դուրս գալ բերանի խոռոչ առա-

ջացնելով խոցոտում: Ամենաագրեսիվ տեսակներից են Յունգի սարկոման, այն 

ավելի շատ լինում է երեխաների և երիտասարդների մոտ ու բնորոշվում է արագ 

աճով:  

Կախված տեղակայումից կլինիկան հետևյալն է`հնարավոր է նևրալգիկ 

ցավեր, դեմքի ասիմետրիա ուռուցքի դեպի փափուկ հյուսվածքներ դուրս գալու 

հաշվին, անկյունում տեղակայման ժամանակ հնարավոր է տրիզմ: 

 Լինում է չորս փուլով. 
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 Ուռուցքի սահմանները դուրս չեն գալիս ոսկրի սահմաններից, ռեգիոնար

լիմֆատիկ հանգույցները նորմալ են, մետաստազները բացակայում են:

 Ախտահարումը հասնում է վերնոսկր, հնարավոր են ենթածնոտային մեկ

կամ մի քանի շարժուն ավշային հանգույցների առկայություն:

 Ուռուցքը դուրս է գալիս փափուկ հյուսվածքներ, հնարավոր է ավշային

հանգույցների երկկողմանի ախտահարում, մետաստազները բացակայում

են:

 Ուռուցքը դուրս է գալիս մաշկ` ախտահարելով այն: Հնարավոր են հեռակա

մետաստազներ:

14.7. Թքագեղձի չարորակ ուռուցքներ 
Թքագեղձերի չարորակ ուռուցքները կարող են լինել ինչպես առաջնային 

այնպես էլ մետաստատիկ բնույթի: Ամեն դեպքում բնորոշ են արագ աճն ու 

ցավային ախտանիշները: Ինֆիլտրատիվ աճի հաշվին բավական արագ և 

հաճախ ախտահարվում են դիմային նյարդերը, մաշկը, մկաններն ու ստորին 

ծնոտը: Թքագեղձերի համար ռեգիոնար են համարվում պարանոցի լծային խորը 

և մակերեսային հանգույցները: Կախված ուռուցքի հյուսվածաբանական տիպից 

հավասարապես բնորոշ են ինչպես հեմատոգեն, այնպես էլ ավշային մետաս-

տազավորման ճանապարհները:  

Հեմատոգեն մետաստազավորման դեպքում առավել հաճախ ախտա-

հարվում են թոքերն ու ոսկրերը: Ախտորոշիչ հիմնական մեթոդ են հանդի-

սանում բիոպսիայի արդյունքում ստացված բջջաբանական կամ հյուսվածա-

բանական հետազոտության արդյունքները: Մյուս հետազոտության մեթոդները, 

ինչպիսին օրինակ համակարգչային շերտագրությունն է կատարվում 

են ուռուցքի վիրահատելիության հարցը որոշելու նպատակով: 

Լինում են էպիթելային և ոչ էպիթելային:  

 Մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղ 

 Էպիթելային չարորակ ուռուցքներից է մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղը` 

զարգանում է թքագեղձի ծորանի էպիթելից: Մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղը 

ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ և ախտահարվում են հիմնա-

կանում հարականջային թքագեղձերը: Սկզբնական փուլերում կլինիկական 

ընթացքը հիշեցնում է բարորակ նորագոյացությունների, սակայն հետագայում 

միանում են շարժունության սահամանափակումը, հստակ սահմանների 

բացակայությունը, ցավը և ինֆիլտարացիան հարակից հյուսվածքներ: Ուռուցքի 

հանգույցը ունի պինդ բաղադրություն՝ առանց պարզ սահմանների, շարժու-

նակությունը սահմանափակված է: Այս քաղցկեղին բնորոշ է ուռուցքի շրջանում 

մշտական մրմռացող ցավերը: Մետաստազավորում է հիմանակնում ռեգիո-

նար ավշային  հանգույցներ: 
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Վերջնական ախտորոշումը տալիս են հյուսվածքաբանական հետա-

զոտության հիման վրա: 

Թքագեղձի քաղցկեղ  

Հիմնականում ախտահարում է հարականջային թքագեղձը, ստործնոտա-

յին թքագեղձը: Հազվադեպ՝ մանր թքագեղձերը: Հայտնի են մի քանի տեսակ` 

ադենոկարցինոմա, ցիստոկարցինոմա, սոլիտ քաղցկեղ, պատիճային ցիստո-

կարցինոմա, տափակ բջջային քաղցկեղ: 

Սովորաբար հիվանդությունը ընթանում է 

ուռուցքի շրջանում ցավերով, թքարտադ-

րությունը խանգարվում է ընդհուպ դա-

դարում: Հարականջային թքագեղձի տեղա-

կայման դեպքում առաջանում է ստորին 

ծնոտի միաբերում, քանի որ պրոցեսում 

ընդգրկվում է ծամիչ մկանը: Թքագեղձի 

քաղցկեղը կարող է ներաճել հայմորյան ծոց 

և քթի խոռոչ: Սիալոգրում թքագեղձի քաղց-

կեղը որոշվում է լցման արատի առկա-

յությամբ: Բուժումը համալիր է` անցկաց-

վում գամմա-թերապիա, որից 3 շաբաթ անց ուռուցքը ռադիկալ հեռացվում է:  

Ցիլինդրոմա կամ ադենոկիստոզ կարցինոմա 

Թքագեղձերում առավել հաճախ հանդիպում է ադենոկիստոզ քաղցկեղը 

(ցիլինդրոմա): Առավելապես ախտահարում է քիմքի մանր թքագեղձերը հազ-

վադեպ կարող է ախտահարել նաև հարականջային թքագեղձը: Ուռուցքի 

պարենքիմը կազմված է մանր էպիթելային բջիջներից, որոնք ձուլված են 

պատիճով: Հիվանդությունը սկզբնական փուլում նման է բարորակ ուռուցքի: 

Հետագայում ուռուցքի սահմանները դառնում են ոչ հստակ, շարժունակությունը 

վերանում է, ի հայտ է գալիս ցավ: Հարականջային թքագեղձում տեղակայվելու 

դեպքում նկատվում է դիմային նյարդի ճյուղերի վնասում: Մանր թքագեղձերի 

դեպքում ուռուցքը ծածկող լորձաթաղանթը խոցոտում է: Ադենոկիստոզ կար-

ցինոմայի առանձնահատկություններից է հեմատոգեն ճանապարհով վաղ 

մետաստազավորումը դեպի թոքեր: Լիմֆոգեն մետաստազավորում դիտվում է 

6-9% հիվանդների մոտ: 

 Սարկոմա 

Ոչ էպիթելային ուռուցքների թվին է պատկանում սարկոման, որին հա-

տուկ է արագ աճը և ռեգիոնար ավշահանգույցների մետաստազվորում: 

Սարկոման ախտահարում է գերազանցապես հարականջային թքագեղձը: 

Հիվանդության առաջին նշանը թքագեղձի հաստության մեջ պինդ շարժուն 

անցավ ուռուցքի հանգույցների ի հայտ գալն է: Հետագայում ուռուցքը դառնում 

է անշարժ և ցավոտ: Բուժումը համալիր է: Ելքը անբարենպաստ է:  

Նկ13.14 .Հարականջային թքագեղձի 

քաղցկեղ: 
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Թքագեղձերի չարորակ ուռուցքների բուժման մեթոդի ընտրութ-

յունը հիմնականում կախված է ուռուցքի հյուսվածքաբանական տեսակից, 

տեղակայումից և հիվանդության տարածվածության աստիճանից: Ընդունված և 

առավել արդյունավետ բուժումը ենթադրում է ճառագայթային թերապիա և 

վիրաբուժական միջամտություն: Առաջին փուլում անց են կացնում դիստան-

ցիոն գամմա-թերապիա ԳՕԴ-ն 55-60Գր.: Վիրահատական միջամտությունն 

անց են կացնում ճառագայթային բուժման ավարտից 3-4 շաբաթ անց: T1,T2,T3, 

փուլերում կատարում են պարոդիտէկտոմիա առանց դիմային նյարդի 

պահպանման, ինչպես նաև պարանոցային բջջանքի հեռացմամբ No,N1 

փուլերում, Կրայլի վիրահատություն N2,N3 փուլերում: T4 փուլում կատարում 

են համակցված պարոդիտէկտոմիա մեկ բլոկով հեռացնելով նաև այն 

հյուսվածքները, որոնց ներաճել է ուռուցքը(ստորին ծնոտի, ականջախեցու, 

այտոսկրի ռեզեկցիա): Ոչ վիրահատական դեպքերում անց են կացնում 

համակցված քիմիաճառագայթային թերապիա` ցիսպլատին, դոքսոռուբիցին, 

ցիկլոֆոսֆամիդ դեղամիջոցներով: 

 13.8. Դիմածնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքների բուժման մեթոդները 
Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացությունների բուժումը 

համալիր է և կախված է նրա փուլից, տեղակայումից, այն իր մեջ ներառում է 

վիրահատական, ճառագայթային և քիմիոթերապևտիկ բուժումներ: Համալիր 

բուժումը ցուցված է, եթե հիվանդը վիրահատելի է: Տարածուն քաղցկեղով 

անբուժելի հիվանդների մոտ անց է կացվում պալիատիվ կամ ամոքիչ բուժում: 

Այս դեպքում բուժման նպատակը հիվանդին անհանգստացնող ախտանիշների 

հանումը և հիվանդի կյանքի որակի բարելավումն է: Պալիատիվ բուժումն իր մեջ 

ներառում է դեղամիջոցներ, սննդային փոփոխություններ, ռելաքսային 

միջոցառումներ: Հիվանդի ոչ վիրահատելի լինելու պարագայում, այսինքն երբ 

հայտնաբերվում են հեռակա մետաստազներ, կատարվում է քիմիոթերապևտիկ 

բուժում ցիտոստատիկ պրեպարատների ներմուծմամբ հիվանդի օրգանիզմ, որի 

նպատակն է հիվանդի կյանքի երկարացումը: 

Համալիր բուժման նպատակով ձևավորվում է մուլտիդիսցիպլինար թիմ, 

որի մեջ ընդգրկվում են տարբեր մասնագետներ (ուռուցքաբան, ռադիոլոգ, 

պլաստիկ վիրաբույժ, դիմածնոտային վիրաբույժ, օտորինոլարինգոլոգ, ստոմա-

տոլոգ, թերապևտ, հոգեբան): Ուռուցքների բուժման նպատակը ոչ միայն 

քաղցկեղի վերացումն է, այլ նաև հարակից օրգանների ադեկվատ ֆիզիոլո-

գիական ֆունկցիաների պահպանումը: 

Դիմածնոտային շրջանի քաղցկեղի շատ տեսակներ կարող են բուժվել, 

հատկապես եթե դրանք հայտնաբերվում են վաղ փուլերում: Վաղ փուլերում 

կատարվում է վիրահատական կամ ճառագայթային բուժում: Ուշ փուլերում 

կատարվում է վիրահատական, ճառագայթային և դեղորայքային բուժումների 
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համակցում: Ճառագայթային բուժումը և քիմիոթերապիան կարող են 

կատարվել որպես նախավիրահատական և հետվիրահատական բուժումներ, 

ինչպես նաև որպես պալիատիվ բուժումներ: 

Առաջնային օջախի հեռացումից հետո այդ շրջանում ճառագայթային 

բուժում է իրականացվում, որպեսզի կանխվի ռեցիդիվի հավանականությունը:  

Ճառագայթային բուժումն իոնիզացնող ճառագայթների կիրառումն է 

ուռուցքային բջիջների ոչնչացման նպատակով: Այն կարող է հանդիսանալ 

բուժման հիմնական կամ միակ եղանակը գլխի և պարանոցի քաղցկեղների 

դեպքում: Ճառագայթային բուժում կարող է իրականացվել նաև վիրահա-

տությունից հետո: Ներկայումս լայնորեն կիրառվում է հեռահար կամ արտաքին 

փնջով ճառագայթային բուժումը: Այս դեպքում ճառագայթման աղբյուրը 

գտնվում է օրգանիզմից որոշ հեռավորության վրա: Հեռահար ճառագայթային 

բուժման տարբերակ է պրոտոնային բուժումը: Սակայն գլխի և պարանոցի 

քաղցկեղների դեպքում պրոտոնային թերապիան բուժման ստանդարտ 

տարբերակ չէ:  

Ճառագայթային թերապիայի դեպքում կարող է նկատվել մաշկի 

կարմրում և գրգռում, այտուցվածություն, բերանի չորություն, պղտոր թքար-

տադրություն վնասված թքագեղձերից, ոսկրացավեր, սրտխառնոց, հոգնածու-

թյուն, բերանի խոռոչի խոցեր: Այս կողմնակի էֆֆեկտների մեծամասնությունն 

անհետանում են բուժումն ավարտելիս: Ճառագայթային թերապիայի հետևան-

քով կարող է զարգանալ նաև հիպոթիրեոզ (վահանագեղձի թերֆունկցիա), որի 

հետևանքով հիվանդները հոգնածություն և աշխատունակության կորուստ են 

զգում: Այս դեպքում նշանակվում է հորմոնային թերապիա:  

 Բուժման եղանակների ընտրությունը, այդ թվում և ճառագայթային 

բուժման մոտեցումները (ճառագայթահարման ռեժիմ, ընդհանուր դոզա) կախ-

ված են մի շարք գործոններից՝ ներառյալ ընդհանուր կլինիկական իրավիճակը: 

Քիմիոթերապիայի դեպքում օգտագործվում են պրեպարատներ, որոնք 

քայքայում են քաղցկեղային բջիջները՝ խանգարելով նրանց աճն ու բաժանումը: 

Քիմիոթերապևտիկ բուժման առավելությունը նրա համակարգային ազդեցու-

թյունն է: Պրեպարատները տրվում են ներերակային կամ բերանային ճանա-

պարհներով: Քիմիոթերապիայի դեպքում կարող է կիրառվել ինչպես մեկ 

պրեպարատ, այնպես էլ՝ մի քանի պրեպարատների համակցություն: 

 Քիմիոթերապիայի կողմնակի էֆֆեկտները կախված են դեղաչափից, 

անհատական առանձնահատկություններից: Դրանցից են հոգնածությունը, 

սրտխառնոցը, մազա- թափությունը, գլխապտույտը, ախորժակի կորուստը: 

Բուժման ավարտից հետո այս երևույթները սովորաբար անհետանում են: 
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Դիմածնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքների բուժման վիրաբուժական 

մեթոդները 

Վիրահատության նպատակն ուռուցքի և որոշակի առողջ հյուսվածքի 

հեռացումն է: Կախված քաղցկեղի տեղակայումից, տեսակից, փուլից, կարող է 

կարիք լինել մի քանի վիրահատությունների իրականացման: 

Չարորակ ուռուցքների բուժման վիրաբուժական միջամտությունները 

իրականացվում են աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի կանոններով: 

Աբլաստիկան վիրաբուժական միջամտություն է չարորակ ուռուցքների 

վիրահատություններում, որի ժամանակ հեռացվում են բոլոր ուռուցքային 

բջիջները առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Աբլաստիկայի մակարդակը 

վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կարելի է բարձրացնել հատուկ 

մեթոդներով:  

Անտիբլաստիկան ուղղված է վերքում մնացած չարորակ ուռուցքային 

բջիջների վերացմանը: 

Այդ նպատակով կատարում են` 

 երակային անոթների կապում, որոնք անոթավորում են ուռուցքը,

 վիրահատության ընթացքում տամպոնների օգնությամբ ախտահարված

օրգանի սահմանազատում շրջակա հյուսվածքներից,

 ձեռնոցների և գործիքների հաճախակի փոխում վիրահատության ընթաց-

քում,

 էլեկտրադանակի և էլեկտրակոագուլյատորի օգտագործում,

 քիմիական նյութերի օգտագործում, ինչպիսիք են` ացետոն, էթիլ սպիրտ,

եթեր,

 մեծ նշանակություն ունի նախավիրահատական ճառագայթումը, որը իջեց-

նում է ուռուցքային բջիջների կենսաբանական ակտիվությունը և կենսունա-

կությունը:

Չարորակ ուռուցքների դեպքում կատարվում են հետևյալ վիրաբուժական 

միջամտությունները.

 Ռադիկալ վիրահատություններ. այս վիրահատությունները բավարարում են

աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի սկզբունքներին: Այս վիրահատութ-

յունների ժամանակ հեռացվում են առաջնային ուռուցքը և նրա շրջակա մե-

տաստազավորված հյուսվածքները: Կարևոր նշանակություն ունի ուռուցքի և

շրջակա մետաստազավորված հյուսվածքների հեռացումը մեկ ամբողջական

զանգվածով:

Եթե վիրահատությունը պահանջում է մեծ մակերեսով հյուսվածքի 

հեռացում (ծնոտ, մաշկ, լեզու, ըմպան), ապա ռեկոնստրիկտիվ վիրահատության 

անհրաժեշտություն է առաջանում: 

 Պալիատիվ վիրահատություններ. այս վիրահատությունները չեն բավարա-

րում աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի սկզբունքները: Ուղղված են բարդու-
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թյունների վերացմանը, որոնք առաջանում են առաջնային ուռուցքի 

ազդեցության հետևանքով: Այս վիրահատությունների դեպքում կարելի է 

վիրահատել առաջնային օջախը, որպես լրացում կատարել հետվիրահա-

տական քիմիաթերապիա կամ ճառագայթային բուժում: 

 Սիմպտոմատիկ վիրահատություններ, որոնք ուղղված են հիվանդի կյանքին 

անմիջական վտանգ սպառնացող գործոնի հեռացմանը խոր ուռուցքային 

պրոցեսների դեպքում: 

Հատուկ վիրաբուժական մեթոդներից են` 

 Կրիովիրաբուժական մեթոդները. այս դեպքում կատարվում է օջախի 

ոչնչացում սառեցման օգնությամբ: 

 Լազերային բուժում. այս մեթոդն օգտագործվում է հատկապես վաղ փուլում 

գտնվող ուռուցքների դեպքում, հատկապես եթե այն տեղակայված է 

կոկորդում: 

Կախված քաղցկեղի տեղակայումից, տեսակից, փուլից, կարող է կարիք 

լինել մի քանի վիրահատությունների իրականացման: 
 

Ստորին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը 

Ստորին ծնոտի չարորակ ուռուցքները հիմնականում բուժում են 

համակցված մեթոդով: Բուժման սկզբում անցկացնում են ճառագայթային 

թերապիա: Վիրահատությունը կատարում են ճառագայթային բուժումն ավար-

տելուց 3 շաբաթ հետո:  

Վիրահատական բուժման մեթոդները հետևյալն են՝ 

 ռեզեկցիա, ծնոտի անընդհատության խատմամբ` սեգմենտար հեռացում, 

 ռեզեկցիա առանց ծնոտի անընդհատության խախտման,  

 ստորին ծնոտի սեգմենտար հեռացում էկզարտիկուլյացիայով, 

 ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ փափուկ հյուսվածքների ընդգրկումով: 

 Եթե պրոցեսն ընդգրկում է անոթա-նյարդային խուրձը, ցուցված է 

ստորին ծնոտի ռեզեկցիա էկազրտիկուլյացիայով: Ուռուցքի կզակային հատվա-

ծում տեղակայվելու դեպքում կատարվում է ստորին ծնոտի ռեզեկցիա ծնոտ-

ների անկյուններից: Մարմնի շրջանում տեղակայվելու դեպքում կատարվում է 

ռեզեկցիա կզակային հատվածից մինչև ստործնոտային անցք: Իսկ անկյան 

շրջանում տեղակայվելու դեպքում ցուցված է կատարել մասնակի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով:  

Ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիան էկզարտիկուլյացիաով-կատարվում է 

ընդհանուր անզգայացման տակ, կատարվում է կտրվածք ենթածնոտային 

շրջանից 1,5-2 սմ ներքև ստորին ծնոտի եզրից, մերկացնում են հիմքը, ծամիչ 

մկանի առջևում առկա դիմային զարկերակը և երակը կապում են:  
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Ծնոտի ռեզեկցիայից հետո ծնոտի մնացած հատվածում հարթեցնում են 

սուր եզրերը, տեղադրում են տիտանե կոնստրուկցիա և հյուսվածքները 

վերականգնում են կարերով:  

Նկ.13.15. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով: 

Նկ.13.16,17. Նկարներում ներկայացված է ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով և վերականգնում տիտանե կոնստրուկցիայով: 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը իրենից մեծ դժվարություն 

է ներկայացնում մի շարք պատճառներով` 

 անատոմիական բարդ կառուցվածքը,

 կենսական կարևոր օրգաններին մոտ գտնվելը,

 հետվիրահատական ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ դեֆեկտները:

 Այս դեպքում նույնպես կատարվում է նախավիրահատական ճառագայ-

թային թերապիա: 
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Ուռուցքի քայքայման փուլում ճառագայթային թերապիան ցուցված չէ, 

քանի որ արյունահոսության վտանգ կա: 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքի կամ սարկոմայի դեպքում կատարվում 

է ծնոտի ռեզեկցիա: Այս վիրա-

հատությունը կարող է ուղեկցվել 

ակնագնդի հեռացմամբ: Վիրա-

հատությունը կատարում են ընդ-

հանուր անզգայացմամբ Վեբերի 

եղանակով: Կտրվածքը կատա-

րում են միջին գծով, վերին 

շրթունքի մեջտեղով, ենթաակ-

նակապճային շրջանով, շրջան-

ցելով քթի կողմնային մակերեսը, 

գիծը շարունակում են այտոսկրով: Տրեպանի օգնությամբ անջատում են վերին 

ծնոտը այտոսկրից և ճակատոսկրից, այնուհետև հեռացնում են վերին ծնոտը: 

Վերին ծնոտը հեռացնելուց հետո առաջանում է մեծ դեֆեկտ, երբեմն ոսկրային 

հիմքի բացակայության հետևանքով ակնագունդը իջնում է ներքև: Այդպիսի 

դեպքերում օգտագործում են քունքամկանը կամ ծամիչ մկանը:  

 13.9. Շրջակա մետաստազների բուժումը 
Ներկայումս գոյություն ունի շրջակա լիմֆադենեկտոմիայի 4 տեսակ` 

 Վանախի վիրահատություն,

 վերին պարանոցային էկսցիզիա,

 փակեղա-կաղապարային էկսցիզիա,

 Կրայլի վիրահատություն:

 Լիմֆադենեկտոմիան կարող է կատարվել ինչպես բուժիչ, այնպես էլ 

կանխարգելիչ նպատակով: 

 Պարանոցի շրջակա ավշային հանգույցների հեռացման ցուցումները և 

հակացուցումները 

 Եթե առաջնային ուռուցքային օջախի տեղակայումը այնպիսին է, որ այն 

անմիջական սահման ունի պարանոցի հետ, ապա կատարվում է ավշային 

հանգույցի միաժամանակյա հեռացում առաջնային օջախի հետ միասին: 

Հեռակա մետաստազների դեպքում լիմֆադենեկտոմիան բավարար 

արդյունք չի տալիս: 

 Վանախի վիրահատություն 

Ցուցումներն են` 

 ստորին շրթունքի առաջին աստիճանի չարորակ ուռուցք,

 ենթակզակային շրջանում մետաստազի առկայություն,

Նկ.13.18. Վերին ծնոտի ռեզեկցիա Վեբերի 

եղանակով: 
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 ենթակզակային շրջանի ավշային հանգույցների լայնածավալ բիոպ-

սիա: 

Վիրահատական դաշտի սահմաններն են ` 

 վերին- ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին- ենթալեզվային ոսկրը,

 կողմնային- երփորանի մկանի հետին փորիկները:

Հեռացվող օրգանները և հյուսվածքները` 

 ենթածնոտային թքագեղձերը,

 բջջանքը,

 ենթակզակային և ենթածնոտային շրջանի ավշային հանգույցները երկու

կողմերից:

Վերին պարանոցային էկսցիզիա 

Ցուցումներն են` 

 դեմքի մաշկի, ստորին շրթունքի չարորակ ուռուցքներ,

 բերանի խոռոչի առաջային հատվածների, թշի շրջանի չարորակ ուռուցքներ,

 ստորին ծնոտի սարկոման:

Վիրահատական դաշտի սահմաններն են` 

 վերին- համապատասխան կողմի ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին-վահանաճառի վերին եզրը,

 միջային-պարանոցի միջին գիծը,

 կողմնային-կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանի առաջային եզրը:

Հեռացվող հյուսվածքներն են` 

 ենթամաշկային բջջանքը,

 փակեղները,

 այդ հատվածներում առկա ավշային հանգույցները:

Փակեղա-կաղապարային էկսցիզիա 

Ցուցումներն են` 

 բերանի խոռոչի դիստալ հատվածների չարորակ ուռուցքների դեպքում

կանխարգելիչ ավշային հանգույցների հեռացման նպատակով, 

 մի քանի կամ միակի շարժուն մետաստազների առկայությունը:

Վրահատական դաշտի սահմաններն են` 

 վերին -ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին-անրակի վերին եզրը,

 միջային-պարանոցի միջին գիծը,

 կողմնային-սեղանարդաձև մկանի առաջային եզրը:

Վիրահատությունը կարելի է կատարել ինչպես միակողմանի, այնպես էլ 

երկկողմանի միաժամանակ: 

Հեռացվող հյուսվածքներն են` 

 ենթամաշկային բջջանքը,
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 ավշային հանգույցները,

 ենթածնոտային թքագեղձերը,

 տվյալ շրջանում առկա փակեղները:

Կրայլի վիրահատություն 

Ցուցումներն են` 

 պարանոցի խորանիստ ավշային հանգույցներում բազմակի մետաստազ-

ները, 

 սահմանափակ շարժուն մետաստազների առկայությունը, որոնք կպած են

ծամիչ մկանին, լծային երակին և փակեղային կաղապարների պատերին: 

Հեռացվող հյուսվածքները նույնն է ինչ-որ փակեղա-կաղապարային 

էկսցիզիայի ժամանակ, ավելանում է նաև կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանը, 

ներքին լծային երակը, հավելյալ նյարդը: 

Շրջակա լիմֆադենեկտոմիայի ընդհանուր սկզբունքներն են. 

 Բոլոր 4 տեսակների դեպքում հեռացվող հյուսվածքների մեջ ընդգրկում են

պարանոցի ենթամաշկային մկանը՝ մակերեսային ավշային հանգույցների 

հեռացման նպատակով: 

 Վերին պարանոցային, փակեղա-կաղապարային էկսցիզիաների և Կրայլի

վիրահատությունների ժամանակ հեռացվող հյուսվածքների մեջ ընդգրկում 

են հարականջային թքագեղձի ստորին բևեռը, որպեսզի ապահովվի դաշտ՝ 

պարանոցի խորանիստ ավշային հանգույցների վերին խմբի հեռացման 

նպատակով: 

 Բոլոր տեսակների դեպքում նախընտրելի է հեռացնել բոլոր հյուսվածքները

մեկ ամբողջական զանգվածով: 

 Ամբողջական զանգվածի հեռացումը պետք է կատարել ըստ համապատաս-

խան փակեղային տարածության և ներքևից վերև ուղղությամբ: 

 Եթե հեռացնում են ուռուցքի առաջնային օջախը շրջակա ավշային հանգույց-

ներով, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել սկզբից ավշային հանգույցները: 

 Վիրահատության ընթացքում հետագա մետաստազավորումից խուսափելու

համար անոթները կապում են, որպեսզի ուռուցքային բջիջները 

չներթափանցեն և չտարածվեն շրջակա հյուսվածքներ: 

 Բոլոր լիմֆադենեկտոմիաները կատարվում են ընդհանուր էնդոտրախեալ

անզգայացմամբ: 
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Թեստեր 

1.Բազալիոմայի տեսակներն են` 

1. ուռուցքայինը,

2. ինֆիլտրատիվը,

3. էկզեմատոզը,

4. պիգմենտայինը,

ա) 2,4  բ) 1,2 գ) 2,3      դ) 1,3,4 

2.Մաշկի տափակաբջջային քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. էկսպանսիվ աճը

2. մետաստազներ դեպի հարականջածամողական, ստործնոտային

լիմֆատիկ գեղձեր  

3. սկզբնական շրջանում դրսևորվում է որպես հանգույց

4. ախտահարում է քիթը, թշի շրջանը

ա) 2.4.    բ) 1.2.  գ) 2.3.4   դ)1.2.4 

3.Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. ավելի հաճախ լինում է ուռուցքի խոցային տեսակը

2. հնարավոր է արյունահոսություն լնդերից

3. բնորոշվում է էքսպանսիվ աճով

4. խոցը անցավ է

ա) 2.4     բ) 1.2  գ) 2.3.4  դ)1.2.4 

4.Լեզվի քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. հաճախ հանդիպում է քաղցկեղի խոցաինֆիլտրատիվ տարբերակը

2. հիմնականում ուռուցքը տեղակայվում է լեզվի ծայրի շրջանում

3. համի խեղաթյուրումը բնորոշ չէ

4. հիմնականում քաղցկեղի պատճառը լեզվի քրոնիակական գրգռումն է

ա) 2.4. բ) 1.4  գ) 2.3.4  դ) 1.2.4 

5.Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքներին բնորոշ նշաններն են` 

1. Վենսանի ախտանիշ

2. էկզոֆթալմը

3. ցավեր ինտակտ ատամների շրջանում

4. ատամնապսակների քայքայում

ա) 2.3 

բ) 1.2 

գ) 2.3.4 

դ) 1.2.4 
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Գլուխ XIV. ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱ 

 

14.1. Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող նյութերը 
Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի զարգացումը 

հիմնվում է նյութագիտության, բիոմեխանիկայի, ֆիզիկական քիմիայի, 

կենսաակտիվ և կենսաիներտ նյութերի պլազմային մշակման տեխնոլոգիայի 

ժամանակակից նվաճումների վրա: Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում 

կիրառվում են բազմաթիվ նյութեր: Իմպլանտատի կառուցվածքի նյութի ընտ-

րությունը մեծապես կանխորոշում է բուժման արդյունավետությունը:  

Իմպլանտոլոգիայում կիրառվող նյութերը պետք է բավարարեն հետևյալ 

պահանջներին. 

1.կլինիկակենսաբանական. իմպլանտատ-կենդանի հյուսվածք փոխազ-

դեցությամբ բնորոշվող առանձնահատկություններ` պայմանավորված թու-

նաբանական, ուռուցքածին, կորոզիոն հատկություններով, 

2. տեխնոլոգիական, 

3. էսթետիկական: 

Օգտագործվող նյութերի առջև դրված պահանջները պայմանավորված են 

նրանց կիրառման եղանակից: Նյութերը կարող են շփման մեջ մտնել օրգանիզմի 

ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին միջավայրերի հետ: Ավելի խիստ պահանջ-

ներ են դրվում օրգանիզմի ներքին միջավայրի հետ շփման մեջ մտնող նյութերի 

առջև:   

Պայմանավորված շրջապատող հյուսվածքի հետ փոխազդեցության բնույ-

թով` առանձնացվում են հետևյալ նյութերը.     

- բիոտոլերանտ նյութեր՝ մետաղներ, մետաղների համաձուլվածքներ, 

կոմպոզիցիոն նյութեր, պլաստմասսա, 

- բիոիներտ նյութեր՝ տիտան (Ti), ալյումինիումի օքսիդ (Al2O3), 

ապակեածխածին և այլն, 

- բիոակտիվ նյութեր՝ Ca10(PO4)6(OH)2, բիոկերամիկա և այլն: 

Ըստ նյութերի խմբերի` իմպլանտոլոգիայում օգտագործվող նյութերը 

լինում են մետաղական և ոչ մետաղական:   

 Մետաղական նյութերի շարքին են դասվում լիգիրացված պողպատը, կոբալտ-

քրոմ-մոլիբդենային համաձուլվածքները, տանտալը, տիտանը, ցիրկոնիումը և 

այլն:  

Ոչ մետաղական նյութերի շարքին են դասվում պլաստմասսան, կերամիկական 

ալյումինիումի օքսիդի հիմքի վրա կենսաբանական ապակին, 

ապակեկերամիկան, կալցիումի ֆոսֆորի հիմքի վրա կերամիկան, հիդրօքսիա-

պատիտը և սինթետիկ ածխածնային նյութերը: 
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Մետաղներ և համաձուլվածքներ 

Ներկայումս իմպլանտոլոգիայում լայնորեն տարածված են մետաղներից 

և նրանց համաձուլվածքներից պատրաստված իմպլանտատները: Դա մեծապես 

պայմանավորված է դրանց բարձր մեխանիկական ամրությամբ, պլաստիկութ-

յամբ և պատրաստման մատչելիությամբ: Միաժամանակ կան որոշակի խնդիր-

ներ, որոնք պայմանավորված են նրանց կորոզիակայունությամբ, հյուս-

վածքների հետ համատեղելիությամբ, ցիկլիկ ծանրաբեռնվածություններով և 

մեխանիկական հատկությունների փոփոխմամբ: Կլինիկական պրակտիկայում 

լայնորեն կիրառվում են կոբալտի և քրոմի, ինչպես նաև նիկելի և տիտանի 

համաձուլվածքները: Դրանցից առաջին հերթին կարելի է առանձնացնել տի-

տանը և նրա համաձուլվածքները: Տիտանը շատ ամուր է, կորոզիակայուն, 

հեշտությամբ ենթարկվում է մեխանիկական մշակման: Միաժամանակ մեծ 

նշանակություն ունի տիտանի կենսաբանական իներտությունը, կայունությունը 

թթուների և հիմքերի նկատմամբ: Նրա պաշտպանական ֆունկցիան պայմա-

նավորված է տիտանի օքսիդի շերտով, որը մաքուր մշակված տիտանի 

մակերեսի վրա առաջանում է մի քանի րոպեների ընթացքում օդի հետ շփվելիս` 

հասնելով 2-10նմ հաստության: Օքսիդային շերտը կազմված է մի քանի 

օքսիդներից` TiO2, TiO, Ti2O3, Ti3O4: Բոլոր հայտնի տիտանային համաձուլ-

վածքներից կարևոր է տիտանի նիկելիդը, որը վերը նշված հատկությունների 

հետ միաժամանակ ունի ջերմամեխանիկական հիշողության հատկություն:  

Բարձր կորոզիակայունությունը, ուռուցքածնության և տոքսիկության 

բացակայությունը, կենդանի հյուսվածքներին մեխանիկական հատկություն-

ներով նմանությունը հնարավորություն են տալիս տիտանի նիկելիդը լայնորեն 

օգտագործել ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում: 

Պլաստմասսաներ 

Իմպլանտոլոգիայում, ինչպես նաև բժշկության այլ բնագավառներում 

օգտագործվում են տարբեր տեսակի պլաստմասսաներ: Սակայն ինչպես ցույց 

տրվեց Օպենհեյմերի աշխատանքներում (1958), դրանք օրգանիզմի ակտիվ 

նյութերի (հեղուկներ և ֆերմենտներ) ազդեցությամբ ենթարկվում են քայքայ-

ման: Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում ավելի հաճախ օգտագործվում 

է պոլիմեթիլմետակրիլատը (ՊՄՄԱ):  

Պլաստմասսաների ոչ բարձր մեխանիկական հատկությունները և փա-

փուկ հյուսվածքներում ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնելը սահմանափակում 

են դրանց կիրառումը: Մշակված է բարձր կենսահամատեղելիությամբ օժտված 

պոլիմեթիլմետակրիլատ ապակիական ածխածնի հետ (ՊՄՄԱ-ԱԱ): Այն ավելի 

իներտ է, բայց ավելի փխրուն և կիրառվում է օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում՝ 

մետաղական կոնստրուկցիաները ծածկելու նպատակով: 
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Կերամիկա 

Կերամիկական նյութերը լայնորեն օգտագործվում են ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայում՝ շնորհիվ բարձր կորոզիակայունության և հյուս-

վածքների հետ կենսահամատեղելիության: Սակայն դրանց պատրաստման 

տեխնոլոգիան որոշակի բարդություններով է պայմանավորված: Իմպլան-

տատներ պատրաստելու համար հաջողությամբ կիրառվում են կորունդային 

կերամիկան` սապֆիրը, ածխածնային միացությունները, ալյումինիումի օքսի-

դային կերամիկան: 

Բիոկերամիկական և կոմպոզիցիոն նյութեր 

Բավականին հեռանկարանային են կոմպոզիցիոն համակարգերը: 

Դրանցից հաճախ կիրառվում են սիտալները` սպոդումեն և լիթիումի 

դիսիլիկատը: Արդեն լայնորեն տարածված են մետաղական հիմքով (տիտան, 

նրա համաձուլվածքներ (BTi-O, BTi-OO, Ti-BA1-4V և այլն)) և կենսաակտիվ 

կերամիկայի ծածկույթով (տրիկալցիֆոսֆատ, ապակեկերամիկա` ակտիվ կո-

մպոնենտներով) իմպլանտատները: Բոլոր տեսակի կալցիում-ֆոսֆորային 

կերամիկական նյութերից, որոնք պատրաստվում են CaO-ից և P2O5-ից, 

կենսաակտիվ են միայն տրիկալցիֆոսֆատայինը և տետրակալցիֆոսֆորայինը: 

Այդ երկու տեսակի կերամիկական նյութերից պատրաստված իմպլանտատ-

ները ցուցաբերում են բարձր կենսահամատեղելիություն և օստեոինտեգրացիոն 

հատկություններ: Կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն գտագործվում է 

Ca10(PO4)6(OH)2: Հիդրօքսիապատիտը առկա է ոսկրային հյուսվածքի հանքա-

նյութերի կազմում: Այն ունի բյուրեղային կառուցվածք: Հիդրօքսիապատիտի 

ռեզորբցիայի արդյունքում անջատվող կալցիումի իոնները հյուսվածքում 

դրսևորում են հակաբորբոքային ազդեցություն, խթանում են ոսկրի ռեգե-

ներացիան և հանքայնացումը: Ֆոսֆորպարունակող խմբերը ցուցաբերում են 

անաբոլիկ ազդեցություն՝ ակտիվացնելով ռեակտիվ վերականգնման պրո-

ցեսները: Բազմաթիվ կլինիկական դիտարկումները ցույց են տվել, որ հիդրօք-

սիապատիտը բնութագրվում է բարձր կենսահամատեղելիությամբ, չի 

առաջացնում ալերգիկ ռեակցիաներ, չունի էմբրիոտոքսիկ և մուտագեն հատ-

կություններ, կարգավորում է իմունիտետը և չի առաջացնում լիմֆոցիտային 

բորբոքային ռեակցիա: Այդ պատճառով այն լայնորեն օգտագործվում է վիրա-

բուժական ստոմատոլոգիայում և իմպլանտոլոգիայում:  

Կլինիկայում լայնորեն կիրառվում են պլազմային փոշիացման եղանակով 

հիդրօքսիապատիտով պատած տիտանային իմպլանտատները:  

14.2.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում կիրառվող ոսկրափոխարինիչ 
(օստեոպլաստիկ) նյութերը  

 Ըստ ծագման` ոսկրային հյուսվածքի փոխարինման համար օգտագործ-

վող նյութերը բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 
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1.աուտոգեն (դոնորը հիվանդն է), 

2.ալոգեն (նյութը վերցվում է այլ դոնորից), 

3.քսենոգեն (նյութը վերցվում է կենդանուց), 

4.ալոպլաստիկ (սինթետիկ, այդ թվում` ստացված բնական նյութերից, 

կորալներից): 

 Համաձայն այլ հայտնի դասակարգման, որը կազմված է ինդուկտիվ պո-

տենցիալի արտահայտվածության հիման վրա, ոսկրային հյուսվածքի փո-

խարինման համար օգտագործվող բոլոր նյութերը կարելի է բաժանել օստեոին-

դուկտիվների, օստեոկոնդուկտիվների, օստեոնեյտրալների և այնպիսի նյու-

թերի, որոնք ապահովում են ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիան: 

Նպատակահարմար է օստեոկոնդուկտիվ իմպլանտատների խմբին դասել նաև 

որոշ չներծծվող նյութեր, չնայած դասակարգման բնօրինակում դրանք ներկա-

յացված են օստեոնեյտրալ իմպլանտատների բաժնում: 

Օստեոինդուկտիվ նյութեր 

Օստեոինդուկցիան (Urist, McLean 1952) նյութի հատկությունն է առաջաց-

նել. ա) օստեոգենեզ, բ) ցեմենտոգենեզ, գ) պարoդոնտալ կապանի աճ: 

Աուտոտրանսպլանտատներ 

Ոսկրային աուտոգեն տրանսպլանտատները տրանսպլանտոլոգիական 

նյութերի մեջ ոսկրային դեֆեկտների վերականգնման ոսկե ստանդարտն են, 

քանի որ պարունակում են կենսունակ օստեոբլաստներ, օժտված են օստոին-

դուկտիվ և օստեոկոնդուկտիվ հատկություններով: 

 Ոսկրային աուտոգեն տրանսպլանտատները դասակարգվում են.  

1.արտաբերանային՝ գանգի թաղ, զստոսկ-

րի կատար, փոքր ոլոք, կող,  

2.ներբերանային՝ կզակի շրջան, ստորին 

ծնոտի ճյուղ, վերին ծնոտային թումբ: 

Ամենատարածված դոնորային շրջանը 

ներբերանային գոտիներն են: Ներբերանային 

դոնորային շրջաններից ամենամեծ քանակի 

աուտոտրանսպլանտատ հնարավոր է ստանալ 

կզակային հատվածից և ստորին ծնոտի արտա-

քին թեք գծի և ճյուղի շրջանից: Աուտոգեն ներբե-

րանային տրանսպլանտատները հիմնականում կիրառվում են փոքր ոսկրային 

դեֆեկտները վերականգնելու համար, երբեմն քսենոգեն և ալոպլաստիկ 

ոսկրափոխարինիչների և արգելապատնեշ թաղանթների հետ համակացված:  

Արտաբերանային ամենատարածված դոնորային շրջանը զստոսկրի 

կատարն է: 

 

 

Նկ.14.1. Ներբերանային 

դոնորային շրջաններ: 
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Նկ.14. 2. Ներբերանային աուտոտրանսպլանտատ կզակի շրջանից: 

Աուտոգեն ոսկրանյութերի կիրառմանը զուգահեռ ոսկրային պլաստի-

կայի նպատակով լայնորեն կիրառվում են տարբեր ծագման ոսկրափոխարինիչ 

նյութեր: 

Օստեոկոնդուկտիվ նյութեր 

Օստեոկոնդուկցիան (Urist և համահեղինակներ, 1958) նյութի՝ նոր ոսկրի 

համար պասիվ մատրիքսի դեր կատարելու ընդունակությունն է: 

Ալոգեն իմպլանտատներ 

Ալոգեն ոսկրապատվաստը վերցվում է այլ անհատից կամ կարող է վերց-

վել դիակներից, այդ տրանսպլանտատները ենթարկվում են քիմիական մշակ-

ման՝ ալերգիկ ռեակցիաները և իմունային մերժումը կանխելու համար: Ալոգեն 

տրանսպլանտատների մշակման ամենատարածված ձևը սառեցման-չորացման 

մեթոդն է՝ լեոֆիլիզացիան: Անվտանգությունն ապահովելու համար արտադրող 

ընկերություններն այս պատվաստանյութերը պատրաստում են ըստ ման-

րակրկիտ մշակված արձանագրությունների, այն մշակելուց և մանրազերծելուց 

հետո պահում են ոսկրի պահեստավորման բանկերում: Արտադրվում են ալոգեն 

ոսկրապատվաստների կորտիակալ և սպունգանման տեսակները լինում են 

մածուկներ, փոշի, հատիկներ և բլոկներ: Դրանք կիրառվում են ատրոֆիայի 

ենթարկված ծնոտային հատվածներում և այնտեղ իրականացնում են երկու 

գործունեություն: Առաջին` դրանք ծառայում են որպես ուղղությունը ցույց տվող 

բեկակալ` ոսկրի կառուցման համար, և երկրորդ` դրանք օստեոինդուկտիվ 

պրոտեինների միջոցով ոսկրային մատրիքսում նպաստում են նոր ոսկրի 

ստեղծմանը:  

Նկ.14.3. Արտաբերանային 

դոնորային շրջան զստոսկրի 

կատարից:  
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1. Օրգանական մատրիքս.

ա) լիոֆիլիզացված ոսկրի ալոիմպլանտատ (ԼՈԱ),  

բ) ապահանքայնացված լիոֆիլիզացված ոսկրի ալո-

իմպլանտատ (ԱԼՈԱ), 

2. Ոչ օրգանական մատրիքս.

 ա) խորշավոր (օստեոմին): 

Քսենոգեն նյութեր 

Վերջին տասնամյակում քսնոգեն ոսկրային 

տրանսպլանտատները հաջողությամբ կիրառվում են 

ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում և ոսկրա-

վերականգնողական վիրաբուժությունում: Քսենոգեն 

ոսկրը վերցվում է կենդանիներից` հիմնականում ցուլի և խոզի ոսկրերից, որը 

կարող է լիոֆիլիզացվել, դեմիներալիզացվել և դեպրոտեինիզացվել: Անօրգա-

նական ոսկրային մատրիքսը ստացվում է երկու հիմնական եղանակով: Ըստ 

առաջին եղանակի սպիտակուցների և այլ օրգանական նյութերի հեռացումը 

կատարվում է բարձր ջերմաստիճանի և ջրի միջոցով (Օստեոգրաֆ/N), ըստ 

երկրորդի ցածր ջերմաստիճանի և քիմիական լուծիչների միջոցով(Բիո-Օսս): 

Առաջին եղանակը ավելի արդյունավետ է, քանի որ թույլ է տալիս հեռացնելու 

սպիտակուցների 100%-ը և ստանալու կենդանական ծագման մի նյութ, որը 

լիովին համապատասխանում է <Վիրաբուժության մեջ կիրառվող ոսկրի 

անօրգանական փոխարինողների բաղադրության> չափորոշիչներին: 

Նկ.14.5,6. Քսենոգեն Բիո-Օսս նյութ:  

Կիրառելուց առաջ ոսկրանյութը խառնում են արյան հետ: 

           Ալոպլաստիկ նյութեր 

Ալոիմպլանտատներից են արհեստական հիդրօքսիապատիտից ստաց-

ված ոսկրափոխարինիչ նյութերը և տիտանե կոնստրուկցիաները` ատամնային 

իմպլանտատները, ռեկոնստրուկտիվ աղեղները, միկրոթիթեղները և շյուղերը: 

Հիդրօքսիապատիտը սինթետիկ ոսկրային պատվաստանյութ է, որը բոլոր 

սինթետիկ նյութերից ամենաշատն է կիրառվում, ի շնորհիվ նրա օստեոկոն-

Նկ.14. 4. 

Լիոֆիլիզացված 

ալոոսկր: 
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դուկտիվ հատկության, կարծրության և ոսկրի կողմից ընդունելիության: Տրի-

կալցիում ֆոսֆատը, որն այժմ կիրառվում է հիդրօքսիապատիտի հետ հա-

մակցված, ունի ինչպես օստեոկոնդուկտիվ, այնպես էլ ներծծվող հատկություն:  

 Ռեկոնստրուկտիվ աղեղները կիրառվում են ստորին ծնոտի կողմնային 

հատվածները և ճյուղի դեֆեկտները վերականգնելու համար:  

 Խորշավոր հիդրօքսիապատիտ (օստեոգրաֆ/LD, Ալգիպոր):

 Ոչ խորշավոր հիդրoքսիապատիտ (օստեոգրաֆ/D, Պերմա-Ռիջ, Ինտերպոր):

 Կենսաբանական ակտիվ ապակի (Պերիո Գլոս, ԲիոԳրան):

 HTR-պոլիմեր:

 Կալցիումի սուլֆատ (Կապսետ):

 Մետաղական-դենտալ իմպլանտատներ, ֆիքսող պտուտակներ և թիթեղներ,

որոնք կիրառվում են դիմածնոտային վիրաբուժությունում:

14.3. Ուղղորդված ոսկրային ռեգեներացիա 
 Այս մեթոդիկան կիրառվում է կամ առանձին իմպլանտացիայից առաջ՝ 

ոսկրի ծավալը վերականգնելու նպատակով, կամ իպլանտատներ տեղադրելու 

հետ միաժամանակ՝ ոսկրի անբավարար ծավալը վերականգնելու նպատակով: 

Վիրահատության գոտում կենսաբանական թաղանթը տեղադրվում է դեֆեկտը 

սահմանազատելու, ոսկրանյութը պաշտպանելու նպատակով՝ միաժամանակ 

արգելելով ոչ օստեոգեն բջիջների աճը այդ շրջանում: Տեղադրված թաղանթը 

միաժամանակ տարածություն է ստեղծում ոսկրային և շարակցական հյուս-

վածքների միջև, որտեղ ոսկրառաջացմանը ընդունակ ոսկրային հյուսվածքի 

նախաբջիջները, տեղաշարժվելով դեֆեկտի շրջան, ձևափոխվում են օստեո-

բլաստների և օստեոկլաստների: Կենսաթաղանթների միջոցով ուղղորդված 

ոսկրային ռեգեներացիան հանգեցնում է ոսկրային և էպիթելային հյուսվածք-

ների անջատմանը, որի նպատակն է կանխել էպիթելային և շարակցական 

հյուսվածքների միգրացիան վնասված ոսկրային հյուսվածքի շրջան` վերջինս 

աուտո- կամ ալոտրանսպլանտատով վերականգնելուց հետո: 

 Ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի հաջող կիրառելու համար 

անհրաժեշտ է խստորեն հետևել մի շարք պայմանների. 

1.Դեֆեկտի շրջանում պետք է ճշգրիտ լաթ ձևավորել, որպեսզի այն

ամբողջովին ծածկի դեֆեկտը լրացնող տրանսպլանտացիոն նյութը: 

2.Կատարել դեֆեկտի պատերի դեկորտիֆիկացիա` արյունամատա-

կարարումը լավացնելու և բազմացող ոսկրային բջիջների քանակն ավելացնելու 

նպատակով: 

3.Դեֆեկտի շրջանում ստեղծել արյան մակարդուկի կայունացման և

ֆիքսման պայմաններ` տարբեր մեթոդներ կիրառելով: 
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4.Վիրահատության գոտում տեղադրել կենսաբանական թաղանթ՝ դեֆեկ-

տը սահմանազատելու, արյան մակար-

դուկը պաշտպանելու նպատակով, միաժա-

մանակ արգելելով ոչ օստեոգեն բջիջների 

աճը այդ շրջան: 

5.Կայունացնել դեֆեկտի շրջանում

տեղադրված թաղանթը` ռեգեներացվող 

հյուսվածքի անհրաժեշտ ձև և ծավալ 

ստանալու նպատակով: Անհրաժեշտութ-

յան դեպքում թաղանթը ֆիքսվում է կայու-

նացնող պտուտակների միջոցով: 

70-ական թվականների սկզբում Դա-

նիական թագավորական ստոմատոլոգիական համալսարանի պրոֆեսոր Թ. 

Կարինգը "GORE" ֆիրմայի հետ համատեղ ստեղծեց ուղղորդված հյուսված-

քային ռեգեներացիայի GORE-TEX և REZOLUT թաղանթները, որոնք 

կիրառվեցին մեծ արդյունավետությամբ: 

Պայմանավորված նրանով, տեղադրված կենսաբանական թաղանթները 

մշտական են մնում, թե հեռացվում, լինում են՝  

ա. չներծծվող (Գորե-Տեքս, Տեֆգեն), 

բ. ներծծվող. 

1.բնական՝

ա) կոլագենային (Բիո-Գայդ, Բիո-Մենդ), 

բ) լամինացված ապահանքայնացված լիոֆիլիզացված ոսկր (Լամբոն), 

2.սինթետիկ

ա) կալցիումի սուլֆատ (Կապսետ), 

բ) պոլիմերային (Արտրիսորբ, Էպիգայդ, Ռեզոլյուտ, Վիկիրիլյան ցանց): 

Նկ.14.8. Բիո-Մենդ կոլագենային թաղանթ: 

Նկ.14.9. Հարիմպլանտային դեֆեկտի վերականգնումը Գորե-Տեքս թաղանթի 

կիրառմամբ: 

Նկ. 14. 7. Կենսաբանական թաղանթը

տեղադրելու սխեման:
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14.4.ԻՄՊԼԱՆՏԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
Իմպլանտատը (implant) օրգանիզմի համար օտար նյութ կամ առարկա է, 

որը տեղադրվում է`օրգանիզմում որոշակի ֆունկցիա կատարելու նպատակով: 

Որպես իմպլանտատ կարող են ծառայել. 

1.դեղանյութը (օրինակ` ենթամաշկային հորմոնային իմպլանտատը),

2.պրոթեզը (օրինակ` կոնքազդրային արհեստական հոդը, ներքին

ականջի խխունջի իմպլանտատը), 

3.ռադիոակտիվ նյութը (օրինակ` ռադիոակտիվ ասեղը, որը տեղադրվում

է մարմնի մեջ): 

 Դենտալ իմպլանտատը ծնոտոսկրում տեղադրված արհեստական 

կոնստրուկցիա է, որը հենարան է հանդիսանում բացակա ատամի վերա-

կանգնման համար պատրաստված արհեստական ատամի, կամրջաձև պրո-

թեզի կամ շարժական պրոթեզի համար: 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործ-

վում են բազմատեսակ իմպլանտատներ:  

Իմպլանտատները դասակարգվում են ըստ պատրաստման նյութերի, 

կոնստրուկցիայի, տեղակայման և ըստ ֆունկցիայի:  

        Իմպլանտատների կառուցվածքը 

Ըստ կոնստրուկցիայի` իմպլանտատում առանձնացնում են 2 հիմնական 

մասեր`1.ներոսկրային, 2.արտաոսկրային: 

Ներոսկրային մասը կոչվում է նաև արմատային 

մաս: Արտաոսկրային մասը կազմված է վզիկից և 

գլխիկից (հենարանային գլխիկ):  

 Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերում ար-

տաոսկրային մասի միացումը ներոսկրայինին իրա-

կանացվում է տարբեր եղանակներով` 

1.արտաոսկրային մասը ներպտուտակվում է

ներոսկրայինին,  

2.արտաոսկրային մասը ամրացվում է ներոսկ-

րայինին հատուկ ֆիքսող պտուտակների միջոցով,  

3.ներոսկրային և արտաոսկրային մասերը միա-

ձուլված են: 

Իմպլանտատի կոնստրուկցիայում առանձնացվում են օժանդակ մասեր.  

1. փակիչ պտուտակ (ներպտուտակվում է իմպլանտատի ներոսկրային

մասին երկփուլ իմպլանտացիայի առաջին փուլից հետո),  

Նկ.14.10.Իմպլանտատի 

ներոսկրային-1, 

արտաոսկրային-2 մասեր: 
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Նկ.14.11. Փակիչ պտուտակ 

2.լինդը ձևավորող մաս (ներպտուտակվում է իմպլանտատի ներոսկրային

մասին, իմպլանտացիայի երկրորդ փուլի սկզբում): 

Նկ.14,12. Լինդը ձևավորող մաս 

Բազմաթիվ կոնստրուկցիաների իմպլանտատների առկայությունը 

դժվարացնում է դրանց ընտրությունը: Իմպլանտատն ընտրելիս պետք է 

առաջնորդվել կոնկրետ կլինիկական պայմաններով: 

   Իմպլնտատների դասակարգումը 

Ըստ իմպլանտատի ձևի՝ գլանաձև, արմատաձև, թիթեղաձև, համակցված, 

սկավառակաձև:  

 Նկ.14.13. Գլանաձև իմպլանտատ:    Նկ.14.14.Արմատաձև իմպլանտատ: 
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               Նկ.14.15. Թիթեղաձև իմպլանտատներ: 

  Ըստ կենսահամատեղելիության 

Կենսատոլերանտ Կենսաիներտ     Կենսաակտիվ

կոբալտ քրոմային 

համաձուլվածք 

կերամիկա

պոլիմեթիլ 

մեթակրիլատ 

 ածխածին

տիտան 

     Տրիկալցիֆոսֆատ 

    Ապակեկերամիկա ակտիվ մակերեսով 

   Ըստ նյութի մակերեսի կառուցվածքի 

ոչ 

խորշավոր 

խորշավոր 

մակերեսով 

թափանցելի 

խորշերով 

համակցված 

կառուցվածք 

          Ըստ տեղակայման 

ենթալորձաթաղանթային ենթավերնոսկրային ներոսկրային միջոսկրային 

     Ըստ ֆունկցիայի 

փոխարինող հենարանային հենարանային-

փոխարինող 

     Ըստ ծամողական ճնշման ընդունման 

ամորտիզատորով առանց ամորտիզատորի 

Նկ.14.16. Համակցված         

իմպլանտատ:           

Նկ.14.17. 

Սկավառակաձև 
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14.5.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործվող գործիքները 

Իմպլանտացիոն յուրաքանչյուր համակարգ ունի համապատասխան գործիքների 
հավաքածու: Իմպլանտացիայից առաջ այդ գործիքներն ախտահանվում են: 
Կոնտամինացիան կանխելու նպատակով գործիքները հիմնականում 

պատրաստվում են տիտանից կամ պատվում են տիտանով և տեղադրվում են 

տիտանից պատրաստված տուփի մեջ: 

Բոլոր իմպլանտացիոն համակարգերի համար նախատեսված գործիքների 

հավաքածուներում կան հետևյալ գործիքները. 

1.Տարբեր տրամագծի գչիրներ (2-5մմ) (որոշ համակարգերի համար

նախատեսված գչիրների վրա գունավոր նշագծերով նշված են գչիրի 

ծայրակալի խորության տարբեր մակարդակները):      

2.Խորաչափեր տարբեր տրամաչափերի և համապատասխան խորության 

նշագծումների, որոնք օգտագործվում են իմպլանտատի օթյակի խորության 

որոշման նպատակով: 

Նկ.14.20. Խորաչափ: 

Նկ.14.18. Գործիքները տեղադրվում են 

տիտանից պատրաստված տուփի մեջ:

Նկ.14.19. Տարբեր տրամագծի գչիրներ: 
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3.Պտուտակահան. օգտագործվում է ոսկրային օթյակում պտուտակավոր 

իմպլանտատի համար պարույր ձևավորելու համար (վերջնական գչիրով այն 

մշակելուց հետո): 

Նկ.14.21. Պտուտակահան: 

4.Իմպլանտատը ոսկրային օթյակում տեղադրվում է իմպլանտատի

ֆիքսատորի միջոցով: 

Նկ.14.22. Իմպլանտատի ֆիքսատոր: 

5. Ոսկրային օթյակում մասամբ տեղադրված իմպլանտատից հեռացվում

է ֆիքսատորը և  ամրացվում է իմպլանտատի  բանալին:  

Նկ.14.23. Իմպլանտատի բանալի:            Նկ.14.24. Բանալին ֆիքսված իմպլանտատին 

6. Ռեվերսիոն բանալի. ամրացվում է իմպլանտատի բանալուն և դրա միջոցով

իմպլանտատը  ներպտուտակում է ոսկրային օթյակում: 

Նկ.14.25. Ռեվերսիոն բանալի: 

7.
Իմպլանտատը ոսկրային օթյակում տեղադրվելուց հետո փակիչ

պտուտակը ներպտուտակվում է բանալու միջոցով: 

Նկ.14.26.Փակիչ պտուտակի բանալի: 
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Գործիքների հավաքածուում կան տարբեր գործիքներ, մուրճիկ, օրթո-

պեդիկ փուլի համար նախատեսված գործիքներ:  

Իմպլանտացիան կատարվում է հատուկ 

սարքի միջոցով, որը կոչվում է ֆիզիոդիսպեն-

սեր: Այն իմպլանտատի ոսկրային օթյակ 

ձևավորելու ժամանակ ապահովում է աշխա-

տող գչիրի շրջանում հովացնող (NaCl-0,5%) 

լուծույթի անխափան ներարկումը:   

         14.6. Իմպլանտատի մակերեսային շերտը 

             Կան մի շարք կենսաբանական նախադրյալներ, որոնք նպաստում են 

իմպլանտատի և ոսկրի միջև կայուն կոնտակտի առաջացմանը և զգալիորեն 

ազդում են իմպլանտատի գործունեության ժամկետի վրա: Այդ նախադրյալների 

շարքում կարևորվում են իմպլանտատի մակերեսային շերտի կառուցվածքը և 

հատկությունները: 

Իմպլանտատի մակերեսային շերտի բաղադրությունը 

Իմպլանտատի ընդհանուր հատկությունները և կենսահամատեղելիու-

թյունը պայմանավորված է այն պատրաստելու համար ընտրված նյութով: 

Սակայն օստեոինտեգրացիայի հաջողությունը զգալիորեն կանխորոշվում է 

իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքից և բաղադրությունից: Տիտանից 

պատրաստած իմպլանտատի մակերեսի շփումը օդի թթվածնի հետ հանգեցնում 

է 1,0 նմ հաստությամբ օքսիդային շերտի առաջացմանը: Հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ իմպլանտատի մակերեսի բնութագիրը պայմանավորված է 

մի շարք գործոններով՝ 

1.պատրաստման տեխնոլոգիայով,

2.պատրաստի իմպլանտատի մակերեսը խառնուրդներից մաքրելով,

3.իմպլանտատի ախտահանումով,

4.իմպլանտատի փաթեթավորումով:

Օքսիդային շերտի հաստությունը կարող է մեծանալ մաքրման և 

ախտահանման տարբեր մեթոդների կիրառմամբ մինչև 3-20 նմ: Մակերեսային 

օքսիդային շերտի կազմը և հաստությունը կարևոր դեր ունեն իմպլանտատի 

օստեոինտեգրացիայի պրոցեսում: Հիմնականում օքսիդային շերտը կազմված է 

TiO2-ից, սակայն հանդիպում են նաև այլ օքսիդներ՝ TiO և Ti2O3: Կան կան-

խատեսումներ, ըստ որոնց՝ օքսիդային շերտն ազդեցություն կարող է ունենալ 

իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածքի սահմանային գոտու սպիտակուց պարու-

նակող շերտի հաստության վրա: Արդյունաբերական մաքուր տիտանից 

Նկ.14.23. Ֆիզիոդիսպենսեր: 
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պատրաստած իմպլանտատների կիրառման դեպքում այս շերտի հաստութ-

յունը 20նմ է: Ti-6Al-4V համաձուլվածքից պատրաստած իմպլանտատների 

կիրառման դեպքում այդ շերտի հաստությունը հասնում է մինչև 500նմ: Կարևոր 

դեր է կատարում իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքը (հարթ, անհարթ, 

խորշավոր, կենսաակտիվ նյութով պատված): 

Ըստ իրենց մակերեսի կառուցվածքի և պատրաստման տեխնոլոգիայի`   

իմպլանտատի մակերեսները կարելի է դասել հետևյալ կերպ. 

I 

Իմպալնտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսը անհարթ: Դրանք ստանում են մեխանիկական 
մշակման շնորհիվ: 

II 

Իմպլանտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսին պլազմային փոշիացման եղանակով նստեցված է 
տիտանի փոշի, որը մակերեսին տալիս է միկրոխորշավոր կառուցվածք: 

III 

Իմպլանտատի հիմքը` տիտան կամ նրա համաձուլվածք:
Իմպլանտատի մակերեսին պլազմային փոշիացման միջոցով նստեցված է 
տիտանի ենթաշերտ: 
Իմպլանտատի մակերեսը պատված է կենսաակտիվ շերտով (տրիկալցիֆոս-
ֆատ), որը նստեցվում է պլազմային փոշիացման եղանակով: Ստացվող խոր-
շավոր կենսաակտիվ մակերեսը լավագույնս նպաստում է օստեոինտեգ-
րացիային: 

Նկ.14.28. Նկարներում ներկայացված են էլեկտրոնային մանրադիտակով զննվող 

իմպլանտատների մակերեսային շերտը` ըստ դասակարգման հաջորդականության 

(նկարներ I, II, III): 

Իմպլանտատի պատրաստելուց հետո մակերեսի վրա, տիտանից բացի, 

կարող են հայտնաբերվել այլ տարրեր` ֆոսֆոր, կալցիում, ածխածին, քլոր, 

թթվածին, սիլիցիում: Իմպլանտատի պատրաստման տեխնոլոգիայի կարևոր 

խնդիրներից են իմպլանտատի մակերեսի մաքրումը անցանկալի տարրերից և 

կատարյալ մաքուր մակերեսի ստացումը: 

Իմպլանտատի մակերեսի մշակման պրոցեսում կարևորվում են նաև 

դեֆորմացիոն և ուժային չափանիշների գործոնները, որոնք պայմանավորում են 
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իմպլանտատի վրա ընկնող ծամողական ճնշման հավասարաչափ տեղաբաշ-

խումը ոսկրային հյուսվածքին: 

     Իմպլանտացիայի հաջողության կարևոր նախադրյալներից է իմպլանտատի 

մակերեսի ախտահանումը, որը կարող է կատարվել ջերմաօդային, ուլտրամա-

նուշակագույն ճառագայթներով, ռադիոլիցքերով: Իմպլանտատի մակերեսի 

կոնտամինացիան այլ նյութերով կարող է բացասաբար անդրադառնալ օստեո-

ինտեգրացիայի գործընթացին: Այդ պատճառով պարտադիր է յուրաքանչյուր 

ախտահանված իմպլանտատի տեղադրումը ախտահանված տարայում: 

14.7. Իմպլանտատի կենսամեխանիկան 
Իմպլանտացիոն համակարգի և ոսկրային հյուսվածքի միջև կենսա-

մեխանիկական համատեղելիության ստեղծումը իմպլանտոլոգիայի կարևորա-

գույն հիմնախնդիրներից է: Այդ ուղղությամբ տարվող հետազոտություններըն 

ուղղված են իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածքի սահմանագծում ծամողական 

ճնշման օպտիմալ բաշխմանը` այն հաշվարկով, որպեսզի իմպլանտատից ոսկ-

րային հյուսվածքին փոխանցվող ճնշումը չառաջացնի վերջինիս գերծան-

րաբեռնվածություն և քայքայում: 

Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերի կենսամեխանիկայի լավագույն 

բնութագիրը նվազագույն և հավասարաչափ լարվածությունն է ոսկրային 

հյուսվածքում: Բազմաթիվ հետազոտություններ այդ հիմնախնդրի վերաբերյալ 

թույլ են տալիս ենթադրել, որ գոյություն ունի լարվածության օպտիմալ մեծու-

թյուն, որի դեպքում ոսկրառաջացման և ոսկրաքայքայման պրոցեսները հավա-

սարակշռված են: Հնարավոր է, որ լարվածության որոշակի մեծություն խթանում 

է ոսկրառաջացմանը, իսկ փոքր ծանրաբեռնվածությունը առաջացնում է 

ոսկրային հյուսվածքի ատրոֆիա: Միաժամանակ գոյություն ունի ոսկրային 

հյուսվածքի լարվածության որոշակի սահման, որի գերազանցումը բերում է 

ոսկրային հյուսվածքի ախտաբանական քայքայման: 

Իմպլանտատի կենսամեխանիկայի ուսումնասիրման լավագույն ժամա-

նակակից մեթոդ է համարվում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Այդ մեթոդի 

միջոցով հնարավոր է ստեղծել իմպլանտատ-ոսկրային հյուսվածք բիոմեխա-

նիկական համալիրի համակարգչային մոդել և տեսականորեն հաշվարկել այն 

օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը, որը կապահովի համակարգի կայուն և 

երկարատև գործունեությունը:  

Մաթեմատիկական մոդելավորման դեպքում կարևոր նշանակություն է 

տրվում իմպլանտատի տեսակին (արմատաձև, թիթեղավոր), ներոսկրային 

մասի երկարությանը, տրամագծին, տեղադրվող իմպլանտատների քանակին, 

տեղակայման գոտուն (ֆրոնտալ կամ կողմնային), ծնոտոսկրերի կառուցված-

քին (կորտիկալ և սպոնգիոզ շերտի հարաբերակցությունը), իմպլանտատի 

արտաոսկրային մասի առանցքի ուղղությունը (ուղիղ կամ թեքված), պատ-
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րաստված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի ֆիքսացիային (ցեմենտած կամ 

պտուտակի միջոցով ամրացրած), կարկասը երեսապատող նյութին (պլաստ-

մասսա կամ կերամիկա): Այդ բոլոր չափանիշների համադրման և համա-

կարգչային մշակման միջոցով որոշվում է ներոսկրային իմպլանտատների 

կիրառմամբ օրթոպեդիկ բուժման պլանը` կոնկրետ կլինիկական դեպքում: 

Իմպլանտատ և ոսկրային հյուսվածք կենսատեխնիկական համակարգը 

կազմված է մի շարք բաղադրամասերից՝ 

1. իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային հյուսվածքից,

2. իմպլանտատից (ներոսկրային մաս` I էլեմենտ),

3. հենարանից (արտաոսկրային մաս` II էլեմենտ),

4. հենարանային միացնող էլեմենտից, որը միացնում է I և II էլեմենտները,

5. պրոթեզը ֆիքսող էլեմենտից (պտուտակ),

6. պրոթեզի կարկասից,

7. կարկասը երեսապատող ծածկույթից,

8. օկլյուզիոն մակերեսից:

 Այս բաղադրամասերից յուրաքանչյուրը շփման մեջ է մտնում հաջորդի 

հետ, որոնցից վերջինը ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը հաղորդում է 

իմպլանտատին, շրջապատող ոսկրային հյուսվածքին: Այս բաղադրամասերի 

մակերեսները անվանվում են օրթոպեդիկ շփումային մակերեսներ, որոնցից 

յուրաքանչյուրը ունի յուրահատուկ դինամիկ ազդեցություն իմպլանտատի 

կենսամեխանիկական հատկության վրա:  

Իմպլանտատի մակերեսի կառուցվածքը նույնպես ունի կենսամեխա-

նիկական նշանակություն: Իմպլանտատները, որոնք ունեն անհարթ մակերես, 

ավելի ամուր են միանում շրջապատող ոսկրային հյուսվածքին: Ըստ մաթեմա-

տիկական մոդելավորման արդյունքների` հարթ և պտուտակավոր գլանաձև 

իմպլանտատներն ավելի հավասարաչափ են ընդունում և բաշխում ծանրա-

բեռնվածությունը, քան կոնաձև կամ աստիճանաձև իմպլանտատները: Ցույց է 

տրված նաև, որ մեծ երկարության և տրամագծի իմպլանտատը ավելի 

բարենպաստ է բաշխում ծամողական ճնշումը ոսկրային հյուսվածքի վրա: 

Ամորտիզացիա: Որոշ հետազոտողներ նշում են, որ իմպլանտատի ֆունկ-

ցիոնալ ծանրաբեռնվածությանը (որը ծամողական մակերեսից փոխանցվում է 

շրջապատող ոսկրային հյուսվածքներին) դիմակայման համար անհրաժեշտ է 

իմպլանտատի և պրոթեզային կոնստրուկցիայի միջև ամորտիզատորի առկա-

յություն: Սակայն գիտական տեսություններն այդ սկզբունքի հիմնավորվա-

ծության վերաբերյալ շատ քիչ են: 

Միացնող էլեմենտներ (hենարանային և օկլյուզիոն): Հիմնականում 

ուսումնասիրվել է միացնող էլեմենտների ամրությունը ստուգելու նպատակով 

ձգման ուժի դիմակայունությունը՝ միացնող էլեմենտի օպտիմալ պտտման ուժը 

25 Ncm է: 
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Իմպլանտատի արտաոսկրային մասի վրա պրոթեզի ֆունկցիոնալ 

ծանրաբեռնվածությունն ուսումնասիրվել է մաթեմատիկական մոդելավորման 

մեթոդով: Ըստ հետազոտության տվյալների` ուշադրություն պետք է դարձնել՝ 

- ծանրաբեռնվածության մեծությանը, ուղղությանը և տեղակայմանը, 

- պրոթեզի կարկասի մեխանիկական հատկություններին, 

- իմպլանտատների քանակին, տեղակայմանը և թեքմանը` ծան-

րաբեռնվածության տակ, 

- պրոթեզի կոնստրուկցիայի պատրաստման համար օգտագործվող 

նյութերին, 

- իմպլանտատի հետ շփման մեջ մտնող փափուկ և ոսկրային հյուս-

վածքների մեխանիկական հատկություններին: 

Այդ ուղղությամբ տարվող հետազոտությունները շարունակվում են և 

կնպաստեն իմպլանտատների կիրառմամբ բուժման երկարատև և կայուն 

արդյունքների ստացմանը: 

Նկ.14.29. Նկարներում ներկայացված են պտուտակաձև և թիթեղավոր իմպլանտատների 

մաթեմատիկական մոդելավորման սխեման: 

14.8. Ստոմոտոլոգիական իմպլանտացիայի անատոմիական 
նախադրյալները և տեսական հիմքերը 

Բնական ատամնակցվածքի անատոմիայի, մորֆոլոգիայի և կենսա-

բանության ժամանակակից գիտելիքները հիմք են դառնում բերանի խոռոչում 

արհեստական իմպլանտատի հարմարվողականության պրոցեսները և 

հարիմպլանտային հյուսվածքներում հաճախ հանդիպող ախտաբանություն-

ները հասկանալու համար: 

Իմպլանտացիոն մեթոդով բացակայող ատամների վերականգնումը 

հիմնված է ծնոտների կառուցվածքի և ծնոտներում ատամների ֆիքսման 

մեթոդի վրա: Բնական ատամները տեղակայված են ծնոտների ալվեոլներում: 

Երբ այս կամ այն պատճառով հեռացվում է ատամը, ծնոտոսկրը ժամանակի 

ընթացքում ենթարկվում է ատրոֆիայի: 
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Նկ.14.30. Ատամը հեռացնելուց հետո ծնոտոսկրը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է 

ատրոֆիայի: 

Հյուսվածքներում օտար մարմնի տեղադրմանը օրգանիզմը պատաս-

խանում է նրանց շուրջ շարակցական հյուսվածքի աճով, պատիճապատումով, 

որն ուղղված է օտար մարմնի ներծծմանը կամ ֆիբրոզ պատիճի միջոցով օտար 

մարմնի՝ շրջապատող հյուսվածքներից մեկուսացմանը: Օտար մարմնի 

շրջանում հատիկավոր (գրանուլացիոն) հյուսվածքի տարրերից երբեմն առա-

ջանում են գիգանտ բջիջներ: Դրանք շրջապատում են օտար մարմինը և երբեմն 

այն ֆագոցիտոզի են ենթարկում: Ներկայացված օրինաչափությունները 

վերաբերում են այն դեպքերին, երբ օտար մարմինը ամբողջությամբ հյուսվածքի 

ներսում է և չի հաղորդակցվում արտաքին միջավայրի հետ: Իմպլանտացիայի 

ժամանակ իմպլանտատի մի մասը գտնվում է հյուսվածքի ներսում (ոսկրում), 

իսկ մյուսը` հյուսվածքից դուրս` հաղորդակցվելով բերանի խոռոչի հետ: 

Կարևորն այն է, թե ինչպես է կատարվում այդպիսի օտար մարմնի ֆիքսացիան, 

ինչպիսի փոխհարաբերություններ են առկա իմպլանտատի և ոսկրի, լնդի, 

բերանի խոռոչի միջև, ինչպես է ընթանում վերնոսկրի և ոսկրային հյուսվածքի 

պաշտպանությունը վնասված լորձաթաղանթ ներթափանցած մանրէներից և 

նրանց տոքսիններից: Այդպիսի պաշտպանություն հնարավոր է իմպլանտատ-

փափուկ հյուսվածք սահմանային գոտում հակամանրէային պաշտպանական 

մեխանիզմների առկայության դեպքում: Այդ մեխանիզմի բնույթի 

պարզաբանումը ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի արմատական 

հիմնախնդիրներից է: 

14.9.Ծնոտոսկրերի կառուցվածքի մորֆոֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները 

 Ծնոտոսկրը արտաքին և ներքին ազդեցությունների նկատմամբ բարձր 

զգայունությամբ օժտված կենդանի հյուսվածք է, որին բնորոշ է մշտական վերա-

կառուցումը` հին ոսկրի ռեզորբցիան և նոր ոսկրի առաջացում: Այն կազմված է 

ոսկրային մատրիքսից և ոսկրային հյուսվածքի բջիջներից՝ օստեոբլաստներից 

(լինում են ակտիվ և ոչ ակտիվ (Pommer, 1885)), օստեոկլաստներից, օստեո-

ցիտներից: Ակտիվ օստեոբլաստները մասնակցում են օստեոիդ թիթեղների 
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կազմավորմանը, որը կատարվում է 10-օրյա ժամանակահատվածում` օրը 1-2 

մկմ, արդյունքում առաջացնելով 10-12մկմ հաստության օստեոիդ հյուսվածք: 

Դրանից հետո ակտիվ օստեոբլաստներից առաջանում են օստեոցիտներ, որոնք 

ոչ ակտիվ օստեոբլաստների հետ միասին մասնակցում են ոսկրային հյուս-

վածքում ընթացող նյութափոխանակությանը: Օստեոկլաստները (Rolliker, 1873) 

1200-4000 մկմ չափի բազմակորիզ գիգանտ բջիջներ են, որոնք թթու ֆոսֆատա-

զայով, լիզոսոմային ֆերմենտներով հարուստ լինելով հանդերձ, մասնակցում 

են ոսկրային հյուսվածքի քայքայմանը: Մեկ օստեկլաստը քայքայում է այնքան 

ոսկր, որքան նույն ժամանակահատվածում ստեղծում են 100 օստեոբլաստները: 

 Ոսկրային մատրիքսը 35%-ով կազմված է օրգանական մատրիքսից, 65%-

ով` անօրգանական նյութերից: Օրգանական մատրիքսի 95%-ը կազմում են 

կոլագենը և ոչ կոլագենային սպիտակուցները` պրոտեոգլիկանները, օստեո-

նեկտինը, ոսկրային մորֆոգեն սպիտակուցը: Անօրգանական նյութերից են 

կալցիումի ֆոսֆատը և կարբոնատը, որոնք հիդրօքսիապատիտի կազմի մեջ են 

մտնում, ինչպես նաև նատրիումի, կալիումի, մագնեզիումի աղերը: Պրոտեո-

գլիկանները կոլագենի հետ միասին առաջացնում են շարակցական հյուսվածքի 

արտաբջջային մատրիքսի հիմնական նյութը: Դրանք մեծ զանգվածով բազմա-

անիոնային մոլեկուլներ են, որոնք պարունակում են գլիկոզամիններ, հեքսո-

զամիններ և հեքսուրինային թթու` կազմելով պոլիպեպտիդային հիմք:  

Տարբեր պրոտեոգլիկանների առավել բնորոշ հատկությունն այն է, որ 

դրանք՝ որպես բազմաանիոններ, ձգում և անդառնալի կապում են կատիոնները 

արտաբջջային մատրիքսում: Ca2+ պոլիվալենտ կատիոններն ապահովում են 

պրոտեոգլիկանների ագրեգացիան: Քանի որ պրոտեոգլիկանները հյուսվածք-

ներում գոյություն ունեն որպես ագրեգատներ, ուստի շատ կարևոր է սինթեզի և 

բաղադրիչների կոորդինացիան: Ներկայումս ենթադրվում է, որ պրոտեո-

գլիկանների փոխանակության և բջջային տարբերակման մեջ գլիկոզամինո-

գլիկանները կատարում են ինֆորմացիոն-կարգավորիչ դեր: Հաստատվել է նաև 

մատրիքսի բաղադրիչների որակական և քանակական կազմի կախվածությունը 

օրգանի ծանրաբեռնվածությունից: Օրինակ` պարզված են գլիկոզամինո-

գլիկանների որակական կազմի և նրանց փոխանակության ինտենսիվության 

զգալի տարբերությունները հոդի ծանրաբեռնված և ոչ ծանրաբեռնված 

հատվածների միջև (Slowman, Brand, 1986): Ոսկրային հյուսվածքի 

ֆիզիոլոգիական ռեգեներացիան բնույթով տարբերվում է մյուս հյուսվածքների 

ռեգեներացիայից: Ի տարբերություն մյուս բջիջների` ոսկրային բջիջները չեն 

վերականգնվում միտոտիկ կիսման ճանապարհով: Մահացած բջիջները պետք 

է ռեզորբցիայի ենթարկվեն, հեռացվեն ոսկրային մատրիքսից և փոխարինվեն 

նորերով: Ընդ որում, պետք է վերաստեղծվեն նաև վերբջջային կառուցվածքները 

(օրինակ` հավերսյան խողովակները): Ոսկրային համակարգը մասնակցում է 
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ինտերստիցիալ հեղուկում և օրգանիզմի կենսամիջավայրերում կալցիումի 

հաշվեկշռի պահպանմանը:  

Իմպլանտատի և հարիմպլանտային հյուսվածքների փոխներգործությունը 

Իմպլանտատ-լինդ կապի բնույթը 

Որոշ հեղինակներ զուգահեռներ են անցկացնում բնական ատամի մար-

գինալ պերիօդոնտի կառուցվածքի և մորֆոլոգիայի ու իմպլանտատի վզիկային 

մասի (իմպլանտատ-փափուկ հյուսվածք) սահմանակից հյուսվածքների միջև: 

Իմպլանտատի շրջակա հյուսվածքների հետ կառուցվածքային կապերը, 

իրենց ամբողջ բարդությամբ հանդերձ, համարվում են միայն բնական պարo-

դոնտի կենսատեխնիկական մոդելը: Այնուամենայնիվ, դրանց համեմատումը 

(աղյուսակ) հնարավորություն է տալիս ավելի խոր վերլուծելու իմպլանտատ-

ների օգտագործման հնարավորությունը, ինչպես նաև նրանց դերն ու նշանա-

կությունը օրթոպեդիկ բուժման մեջ: 

Համեմատվող 

նշանները 
Պարօդոնտ 

Պարօդոնտի մոդելը` 

իմպլանտատ-ոսկր-լինդ 

(իմպլանտատը շրջակա 

հյուսվածքների հետ): 

Ընդհանուր 

բնութագիրը 

Հյուսվածքների համալիրի 

կառուցվածքային և 

գործառնական ընդհանրություն, 

պերիօդոնտի ոսկրի, ալվեոլի, 

լնդի, ատամի հյուսվածքի և 

վերնոսկրի հետ: 

Արհեստականորեն ստեղծված 

կենսատեխնիկական համակարգ` 

կազմված կենսաիներտ կամ 

կենսակտիվ նյութից, որը 

կառուցվածքային կամ 

ֆունկցիոնալ կապի մեջ է մտնում 

ոսկրային հյուսվածքի, վերնոսկրի 

և լորձաթաղանթի հետ 

(կենսատեխնիկական համակարգ 

իմպլանտատ-ոսկր-լինդ): 

Ատամնաբնի 

կառուցվածքը 

Ատամնաբունն առաջանում է 

ատամի արմատի ձևավորման 

գործընթացում: Ալվեոլի պատերի 

ներքին մակերեսը կազմված է 

կոմպակտ ոսկրից: Այստեղ կան 

բազմաթիվ անցքեր` հատկապես 

հատակում, որոնցով անցնում են 

նյարդերը և արյունատար 

անոթները: 

Մեծ մասամբ ստեղծվում է 

վիրաբուժական ճանապարհով: 

Ոսկրային բնի ներքին պատերը 

կազմված են սպունգանման 

նյութից, որն իր մեխանիկական 

հատկություններով կտրուկ 

տարբերվում է կոմպակտ ոսկրից: 
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Արմատի և ալվեոլի 

ոսկրի կապի 

բնույթը 

Պերիօդոնտի թելերը մի կողմից 

անցնում են արմատի ցեմենտի, 

մյուս կողմից` ալվեոլյար ոսկրի 

մեջ, առաջացնելով կապող 

ապարատ, որը կազմված է 

խրձերով հավաքված մեծ 

քանակի կոլագենային թելերից, 

որոնց միջև տեղավորված են 

անոթներ, նյարդեր, բջիջներ, 

միջբջջային նյութ:  

Պերիօդոնտի թելերի հիմնական 

ֆունկցիան համարվում է 

ծամելու ժամանակ առաջացած 

մեխանիկական էներգիայի 

կլանումը և դրա հավասարաչափ 

բաշխումը ալվեոլի ոսկրային 

հյուսվածքի, նյարդաընկալիչային 

ապարատի և պերիօդոնտի 

միկրոշրջանառության հունի 

վրա: 

Կախված իմպլանտատի 

մակերեսից և կառուցվածքից, 

իմպլանտացիայի մեթոդից` 

հնարավոր են իմպլանտատի և 

շրջակա հյուսվածքների միջև 

կապի հետևյալ ձևեր. 

(ֆիբրօստեոինտեգրացիա), 

իմպլանտատը և ոսկրային 

հյուսվածքը առաջացնում են 

անկիլոզային միացում` 

իմպլանտատի ներոսկրային մասի 

և ոսկրային հյուսվածքի 

սերտաճման հաշվին 

(օստեոինտեգրացիա): 

Ատամնա-լնդային 

միացության 

կառուցվածքը 

Նորմայում ունենք 

ատամնալնդային միացություն, 

որի կառուցվածքի վերաբերյալ 

կան տարբեր 

բացատրություններ: Առաջին 

տարբերակ. միացնող էպիթելի 

մակերեսային բջիջներն ունեն 

հեմիդեսմոսներ և կապված են 

ատամի մակերեսի ապատիտի 

բյուրեղների հետ` օրգանական 

նյութի բարակ հատիկավոր 

շերտի միջոցով:  

Հեմիդեսմոսներ հայտնաբերված 

են նաև իմպլանտատ-լինդ 

սահմանային գոտում, կան 

տվյալներ, որ այդ նուրբ 

կառուցվածքը ձևավորվում է 

իմպլանտացիայից  հետո՝ 48 

ժամվա ընթացքում: 

Պարօդոնտի 

ֆունկցիաները. 

1.պատնեշային 

Պատնեշային ֆունկցիան

հուսալի պաշտպանությունն է և 

միկրոօրգանիզմների 

ինտոքսիկացիաների նկատմամբ 

կայունությունը: Այն որոշվում է  

1.լնդի էպիթելի եղջրացման

ընդունակությամբ, 

2.կոլագենային թելերի մեծ

քանակությամբ և նրանց խրձերի 

ուղղվածության 

առանձնահատկությամբ, 

3.լնդերի տուրգորով,

պարօդոնտի 

շարակցահյուսվածքային 

գոյացությունների 

Իմպլանտատին շրջապատող և 

նրա հետ համագործակցության 

մեջ մտնող հյուսվածքների 

պատնեշային ֆունկցիան 

գոյություն ունի, քանի որ 

պահպանվում է լնդի էպիթելի 

եղջրացման ընդունակությունը, 

հարիմպլանտային շրջանի 

շարակցահյուսվածքային 

գոյացությունների 

մուկոպոլիսախարիդները,  

լնդի տուրգորը կա, 

հայտնաբերվում են էպիթելիալ 

ամրացում, թքի հակաբակտերիալ 

ֆունկցիան չի խանգարվում, 
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մուկոպոլիսախարիդների 

վիճակով, 

4.ֆիզիոլոգիական ատամ-

լնդային գրպանիկի 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

առանձնահատկություններով 

թքի հակաբակտերիային 

ֆունկցիայով` պայմանավորված 

նրա մեջ կենսաբանական ակտիվ 

նյութերի (լիզոցիմ, սեկրետոր 

իմունոգլոբուլին A, ինհիբին) 

առկայությամբ լաբրոցիտների և 

պլազմատիկ բջիջների 

առկայությամբ, որոնք կարևոր 

դեր են կատարում 

աուտոհակամարմինների 

արտադրության մեջ: 

լաբրոցիտներ և պլազմատիկ 

բջիջներ հանդիպում են: 

2.տրոֆիկ

(սնուցող) 

Պարօդոնտի սնուցող ֆունկցիան 

հյուսվածքներում նորմալ 

սնուցման և 

նյութափոխանակության 

ապահովումն է, ի հաշիվ 

նեյրոհումորալ մեխանիզմների, 

որտեղ մազանոթը իր հետ շփվող 

հյուսվածքի մասով, դիտվում է 

որպես հյուսվածքի սնուցման 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ 

միավոր: 

Իմպլանտատի հետ կապված 

հյուսվածքների սնուցող 

ֆունկցիան կտրուկ տարբերվում է 

պարօդոնտի սնուցող ֆունկցիայից: 

Այն իրականացվում է ոսկրային 

հյուսվածքի և լնդի 

արյունամատակարարման և 

նյարդավորման համակարգով: 

3.ծամողական

ճնշման ռեֆլեկտոր 

կարգավորում 

Իրականացվում է պարօդոնտում 

եղած բազմաթիվ նյարդային 

վերջավորությունների միջոցով: 

Ռեցեպտորների գրգռումը 

փոխանցվում է ռեֆլեկտոր 

տարբեր ուղիներով: 

Ենթադրվում է, որ իմպլանտատին 

հարող շրջակա հյուսվածքների 

ծամողական ճնշման ռեֆլեկտոր 

կարգավորման ֆունկցիան առկա 

է, բայց իջած է, որովհետև 

բացակայում է պարօդոնտը իր 

ռեցեպտորային ապարատով:  

4.պլաստիկ

Պարօդոնտի պլաստիկ 

ֆունկցիան նրա հյուսվածքների 

մշտական վերականգնումն է, 

որոնք ֆիզիոլոգիական կամ 

ախտաբանական պրոցեսների 

ընթացքում մաշվում են: Այդ 

ֆունկցիան կատարում են 

ցեմենտո- և օստեոբլաստները:  

Իմպլանտատը շրջապատող 

հյուսվածքների պլաստիկ 

ֆունկցիան պահպանված է: 

Իմպլանտատին հարող ոսկրային 

հյուսվածքում հայտնաբերվում են 

օստեոբլաստներ: 
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5.ամորտիզացնող

Ամորտիզացնող ֆունկցիայի 

շնորհիվ պարօդոնտը 

թուլացնում և մեղմացնում է 

ծամող ճնշումը և պաշտպանում 

է վնասվածքներից ատամնային 

ալվեոլների, անոթների և 

նյարդերի հյուսվածքները: Սա 

իրականացվում է պարօդոնտի 

թելերի ֆիզիկո-մեխանիկական 

հատկությունների, հեղուկ 

պարունակության, 

միջհյուսվածքային ճեղքերի 

կոլագենների և բջիջների, ինչպես 

նաև անոթների ծավալի 

փոփոխության հաշվին: 

Իմպլանտատին շրջապատող 

հյուսվածքների ամորտիզացնող 

ֆունկցիան համարյա բացակայում 

է: Այն կարելի է ստեղծել միայն 

արհեստական ճանապարհով` 

իմպլանտատի կոնստրուկցիայի 

մեջ ամորտիզատորներ մտցնելով: 

Որոշ ամորտիզացնող  

ֆունկցիաներ վերագրում են 

իմպլանտատին շրջապատող 

շարակցահյուսվածքային 

պատիճին, բայց այդ պրոցեսում 

նրա դերը չնչին է: 

Նկ.14.31. Ատամ-մարգինալ պերիօդոնտի և իմպլանտատ-փափուկ հյուսվածքի միջև 

կառուցվածքային  կապերի մոդելը: 

            Իմպլանտատ-ոսկրահյուսվածք կապի բնույթ, օստեոինտեգրացիա 

Իմպլանտատ-ոսկր սահմանում, պայմանավորված իմպլանտատի հատ-

կանիշներով և կառուցվածքով կարող են ընթանալ 3 տեսակի պատասխան 

ռեակցիաներ՝  

I. դիստանտային օստեոգենեզ, 

II. կոնտակտային օստեոգենեզ,

III. oստեոգենեզ, որի դեպքում ոսկրային հյուսվածքը ներաճում է

իմպլանտատի մակերեսի մեջ:  

I տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է իմպլանտատի շուրջ շարակ-

ցահյուսվածքային պատիճի առաջացումով, որը ոսկրային հյուսվածքը սահ-

մանազատում է իմպլանտատի մակերեսից: Այս ռեակցիան բնորոշ է կոբալտի, 

քրոմի, մոլիբդենի համաձուլվածքներից պատրաստած իմպլանտատների 

իմպլանտացիային: 

II տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է իմպլանտատի շուրջ իմպլան-

տատի մակերես չներթափանցող ոսկրային հյուսվածքի առաջացումով: II 

տեսակի ռեակցիան առաջանում է ոչ խորշավոր հարթ մակերեսով տիտանից և 
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նրա համաձուլվածքներից, սապֆիրից և այլ նյութերից պատրաստած 

իմպլանտատների իմպլանտացիայի դեպքում: 

III տեսակի ռեակցիան բնութագրվում է 

ոսկրային հյուսվածքի աճով և իմպլանտատի 

մակերես ներթափանցումով (օստեոին-

տեգրացիա): Այն բնորոշ է խորշավոր մակե-

րեսով տիտանից և նրա համաձուլվածքներից, 

կենսակերամիկայից և հիդրօքսիապատիտից 

պատրաստած իմպլանտատների իմպլան-

տացիային:  

Իշեմիզացիայի հետևանքով առաջացած

հյուսվածքային հիպօքսիայի դեպքում

բջիջների տարբերակումն ընթանում է ֆիբրոզ 

և գրանուլացիոն հյուսվածքների պրոլիֆերա-

ցիայի ուղիով, և ոսկրային մատրիքսը չի 

հանքայնացում: 

 Ֆիբրոօստեոինտեգրացիա տերմինը 

1987թ. առաջարկել է Ամերիկյան ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայի ակադեմիայի 

պրեզիդենտ Չարլզ Վեյսի կողմից: Ըստ նրա` 

իմպլանտատի ներոսկրային մասի և ոսկ-

րային հյուսվածքի միջև առաջացող ֆիբրոզ

հյուսվածքը`«օստեոգեն պերիիմպլանտային կապան», կատարում է բնական 

ատամի պերիօդոնտալ հյուսվածքին համարժեք ֆունկցիա՝ ապահովելով 

ոսկրային հյուսվածքի վրա ծամողական ճնշման վերաբաշխում և նվազեցում: 

Հեղինակի պնդմամբ` այդպիսի հյուսվածքային վերակառուցումն ավելի 

նախընտրելի է, քան օստեոինտեգրացիան: 

 Օստեոինտեգրացիա տերմինն առաջարկվել է 1977թ. շվեդ պրոֆեսոր 

Պ.Ի. Բրենեմարկի կողմից: Օստեոինտեգրացիան իմպլանտատի ներոսկրային 

մասի և ոսկրային հյուսվածքի սերտաճումն է` առանց շարակցահյուսվածքային 

թելերի ներդրման: Իմպլանտատի տեղադրման շրջանում հյուսվածքային 

այսպիսի պատասխանը մորֆոլոգիորեն օպտիմալ է: Օստեոինտեգրացիան 

կենսաբանական գործընթաց է, որը նշանակում է անկենդան (մետաղական) 

տարրի սերտաճում կենդանի հյուսվածքի հետ: Օստեոինտեգրացիան կարող է 

բնորոշվել որպես ոսկրային հյուսվածքի և իմպլանտատի մակերեսի միջև 

ուղղակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապ, որն իր վրա է կրում ծանրա-

բեռնվածությունը: 

 Ներկայումս օստեոինտեգրացիայի հիմնական տեսությունը արյան 

մակարդուկի ռետրակցիայի տեսությունն է (Blood clot retraction theory), 

Նկ.14.32. Դիստանտային 

օստեոգենեզ: 

Նկ. 14.33. Կոնտակտային 

օստեոգենեզ: 
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համաձայն որի՝ ատամնային իմպլանտատի օստեոինտեգրացիայի գործըն-

թացը կազմված է երեք հաջորդական փուլերից, որոնք արտացոլում են ոսկրի 

աստիճանական ռեգեներացիան անմիջապես իպլանտատի մակերեսին: 

Օստեոինտեգրացիայի առաջին և ամենակարևոր փուլը օստեոկոնդուկցիան է, 

այն իմպլանտատի շուրջը ձևավորված արյան մակարդուկից իմպլանտատի 

մակերեսին օստեոբլաստների միգրացիան է:  

Իմպլանտատի ներտնկման հանդեպ օրգանիզմի առաջնային պատաս-

խանը արտահայտվում է իմպլանտատ-ոսկր սահմանագծում հեմատոմայի 

առաջացմամբ, թրոմբոցիտների, տարբեր օստեոգեն բջիջների, աճի գործոնների 

և ցիտոկինների ակտիվացմամբ: Երբ օստեոգեն բջիջները հասնում են 

իմպլանտատի մակերեսին, նրանք առաջացնում են ոսկրային մատրիքս: 

Օստեոբլաստներն ամրանում են իմպլանտատի մակերևույթին և ներտնկումից 

մի քանի օր անց իմպլանտատի մակերևութին սկսում են առաջացնել կոլագե-

նային մատրիքս՝ հարուստ օստեոպրոտեինով և ոսկրային սիալոպրոտեինով: 

Երկրորդ փուլը ոսկրի անմիջական ձևավորումն է՝ օստեոինդուկցիան, որը 

կատարվում է ոսկրային մատրիքսի հանքայնացման արդյունքում: 

Մեզենխիմային բջիջների՝ ֆիբրոբլաստների և օստեոբլաստների տարբե-

րակման, ինչպես նաև թրոմբոցիտներից, մակրոֆագերից և այլ բջիջներից 

ցիտոգենեզի արդյունքում գոյանում են արտաբջջային մատրիցաներ, որոնք 

կազմված են կոլագենից, գլիկոպրոտեիններից, գլիկոզամինոգլիկաններից և այլ 

ֆերմենտներից: Տիտանե իմպլանտատի մակերեսին զուգահեռ ձևավորվում են 

մատրիցաներ, որոնք հարուստ են կալցիումի ֆոսֆատի իոններով, հիմնային 

ֆոսֆատազայի և ֆոսֆոլիպազայի ֆերմենտներով: Անմիջապես իմպլանտատի 

մակերեսի վրա և նրա մերձակայքում հայտնաբերվում են օստեոցիտներ: Այս 

փուլում զուգահեռ ընթանում են կոնտակտային և հեռակա օստեոգենեզի 

գործընթացներ: 

 Երրորդ փուլը՝ ոսկրի ռեմոդելավորում. բնութագրվում է որպես երկա-

րատև գործընթաց՝ ինքնաբավ փուլերով, ոսկրի ռեզորբցիայով և գոյացումով: 

Վերջնական փուլում տեղի է ունենում նոր գոյացած ոսկրային հյուսվածքի 

հանքայնացում: Ոսկրի միներալիզացիան արտահայտվում է հիմնական նյութի 

առաջացումով՝ խոնդրոիտինսուլֆատի հետ և կոլագենի սինթեզով գլիոզամինո-

գլիկանների միջոցով, կալցիումի կուտակմամբ: Բյուրեղացմանը մասնակցում 

են կոլագենները, ֆոսֆոլիպիդները և նրանց ֆոսֆատային խումբը, հանքայ-

նացման մեջ՝ խոնդրոիտինսուլֆատը, կալցիում կապող սպիտակուցները, 

օստեոկալցինը և ոսկրային մորֆոգեն պրոտեինը, ինչպես նաև կալցիումի 

հիդրոկարբոնատը: 

 Իմպլանտատի ոսկրային ինտեգրացիայի դեպքում վճռորոշ դերակա-

տարություն ունեն ապաքինման ձևի և ընթացքի համար հետևյալ գործոնները՝ 
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հիվանդի տարիքը, ոսկրերի որակը, մետաբոլիզմը (նյութափոխանա-

կություն), բերանի հիգիենան, ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնման ժամանակը: 

Իմպլանտատով պայմանավորված գործոններ (բաղադրիչ նյութի 

գործոն)` 

- ֆիզիկա-քիմիական գործոններ՝ իմպլանտատի բաղադրիչ նյութի 

կազմությունը, մակերեսի հատկությունները, 

-մեխանիկական-ֆիզիկական գործոններ՝ իմպլանտատի միկրո- և 

մակրոկազմությունը:  

 Օստեոինտեգրացիայի հիմքում առկա են իմպլանտատ-ոսկր սահմա-

նային գոտում ընթացող քիմիական և կենսաքիմիական պրոցեսները, ավելի 

ստույգ` պրոտեոգլիկանների մասնակցությամբ ընթացող տիտանի օքսիդային 

շերտի և օստեոիդ հյուսվածքի փոխազդեցությունը: Օստեոինտեգրացիայի 

մոդելը կարելի է սխեմատիկորեն ներկայացնել հետևյալ կերպ. վիրաբուժական 

միջամտության առաջին փուլից հետո իմպլանտատին մոտենում են 

մեծաքանակ բջիջներ: Նրանք շարժվում են ֆիբրինի և ֆիբրիոնեկտինի շնորհիվ, 

որոնց միացումը կովալենտ կապերով իրականացնում է XIII ֆակտորը: Արյան 

բջիջները ցուցաբերում են մեծ ակտիվություն. մակրոֆագերն ու նեյտրոֆիլները 

ֆագոցիտոզի են ենթարկում մահացած բջիջներն ու ներխուժում են իմպլան-

տատի մակերես: Ֆագոցիտոզն առաջացնում է մակրոֆագերի կողմից 

արտադրվող ինտերլեյկինների, ցիտոկինների, կոլագենազայի քանակի աճ: 

Իմպլանտատի օթյակի ձևավորումը հարակից շրջանում առաջացնում է 0,5մմ 

հաստությամբ մեռուկացած շերտ: Տարբերակված օստեոբլաստների շնորհիվ 

դրան հաջորդում է ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցումը և համապա-

տասխան բարենպաստ պայմանների առկայության դեպքում իմպլանտատի 

մակերեսի և ոսկրի միջև լցվում է նոր ոսկրային հյուսվածք` դրանով իսկ 

ապահովելով իմպլանտատի առաջնային կայունացումը: Պրոցեսների շարքը, 

որը երբեմն կոչվում է ասեպտիկ բորբոքում, ռեակցիայի գոտում նպաստում է 

ֆիբրոբլաստների քանակի և նրանց կողմից արտադրվող արտաբջջային 

սպիտակուցների արտարդման ավելացմանը, որն էլ անհրաժեշտ է ֆիբրոպա-

տիճավորման միջոցով օտար մարմնի արագ անշարժացման համար: Բջջային 

նյութափոխանակության խթանման շնորհիվ շփման շրջանում ընթանում է 

միջավայրի pH-ի փոփոխություն` 7,4-ից մինչև 6,5-6,3, որն անխուսափելիորեն 

ակտիվացնում է ոսկրային դետրիտի և շփման շրջանի հյուսվածքի 

օստեոբլաստիկ ռեզորբցիան: Վիրաբուժական վնասվածքն առաջացնում է 

ոսկրային հյուսվածքի քայքայում, վերնոսկրին հարող հյուսվածքներում 

օստեոբլաստների և օստեոկլաստների ոչնչացում, արյունատար անոթների և 

նյարդային վերջավորությունների պատռվածք: Իմպլանտացիայի ժամանակ 

վնասվում են ոսկրային հյուսվածքի կորտիկալ և սպունգանման շերտերը, 

հավերսյան խողովակները: Ֆոլկմանյան խողովակի վնասումն առաջացնում է 
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ոսկրային հյուսվածքի արյունամատակարարման խախտում, որը բերում է 

սնուցման, թթվածնի մատակարարման խանգարումների, նյութափոխանա-

կության արգասիքների կուտակման: Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի 

ձևավորման ընթացքում միշտ լինում է ծայրամասային գոտու ոսկրային հյուս-

վածքի մեռուկացում` մոտավորապես 1մմ-ով: Իմպլանտատը տեղադրվելուց 

հետո որոշ ժամանակ անց ոսկրի կառուցվածքը կարգավորում է: Ռեգենե-

րացիան առաջին շաբաթների ընթացքում առաջացնում է սպոնգիոզ հյուսվածք, 

որը, սակայն, դեռևս ի վիճակի չէ դիմակայելու ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվա-

ծությանը: Առանց ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության շուրջ 18 շաբաթ անց 

առաջանում է նոր ոսկր, որն ընդունակ է իր ֆունկցիաները դրսևորելու 

ծանրաբեռնվածության տակ: Եթե չի պահպանվում այդ ժամանակահատվածը, 

առաջանում է իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային հյուսվածքի մեռուկացում, 

իմպլանտատը դառնում է շարժուն և հետագայում տեղի է ունենում նրա 

կորուստ:  

Օստեոգենեզը դինամիկ գործընթաց է, որը բնութագրվում է ամբողջ 

օրգանիզմում միաժամանակ ընթացող ոսկրային հյուսվածքի ռեզորբցիայով և 

ռեգեներացիայով: Ռեպարատիվ ռեգեներացիայի ժամանակ անոթային 

համակարգի և ոսկրային հյուսվածքի արյունամատակարարման խանգարումը 

բերում է օստեոբլաստ-օստեոկլաստ փոխներգործության հաշվեկշռի խախտ-

ման և ռեզորբցիայի գերակշռման: Իմպլանտատը սխալ տեղադրելու և 

պերիօստի ու փափուկ հյուսվածքների լուրջ վնասվածքների դեպքում 

հնարավոր են հետվնասվածքային բարդություններ, իմպլանտատ-ոսկր շփման 

թուլացում, որն իր հերթին հանգեցնում է էպիթելային բջիջների՝ իմպլանտատի 

վզիկից ստորև ընկած հատվածներ ներխուժմանը:  

 Ընդհանրացնելով, պետք է նշել այն գործոնների մասին, որոնք 

խոչընդոտում են օստեոինտեգրացիան. 

1. Իմպլանտատի՝ ճնշման ազդեցությանը վաղաժամ ենթարկվելը (մինչև

3-6 ամիս): 

2.Էպիթելի ներխուժումը իմլանտատի և ոսկրի միջև, որին հետևում է

շարակցահյուսվածքային տարրերի ներխուժումը: 

3.Իմպլանտացիայի ժամանակ ոսկրի գերտաքացումը (>460C), որը

հանգեցնում է նրա ծայրամասային հատվածների ռեզորբցիայի: 

4.Ոսկրում իմպլանտատ տեղադրելու ժամանակ նրա վրա չափից ավելի

ճնշման ազդեցությունը: Դրա համար անհրաժեշտ է այնպես պատրաստել 

իմպլանտատի ոսկրաբունը, որ իմպլանտատը տեղադրվի առանց ճնշում 

գործադրելու: 

5.Իմպլանտատի և ոսկրաբնի չափսերի անհամապատասխանություն.

իմպլանտատը պետք է տեղադրվի այնպես, որ նրա շարժումները առավե-

լագույնս սահմանափակվեն: 
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14.10. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի մեթոդներն ու փուլերը 

Իմպլանտացիայի մեթոդները 

Իմպլանտացիայի մեթոդները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ. 

 Ըստ իմպլանտացիայի ժամկետի. 

1) Անմիջական. իմպլանտացիան կատարվում է անմիջապես ատամը հեռացնե-

լուց հետո, իմպլանտատը տեղադրվում է հեռացված ատամի ատամնաբնում: 

2) Հետաձգված. իմպլանտացիան կատարվում է հեռացված ատամի ատամնա-

բնում որոշ ժամանակ անց` հյուսվածքների լրիվ վերականգնումից հետո: 

Ըստ բերանի խոռոչի հետ իմպլանտատի հաղորդակցման. 

1) Հաղորդակցվող (միափուլ իմպլանտացիա). Իմպլան-

տատի արտաոսկրային մասը (սուպրաստրուկտուրան) դուրս 

է գալիս լնդից և հաղորդակցվում է բերանի խոռոչի հետ: 

2) Չհաղորդակցվող (երկփուլ իմպլանտացիա). Իմպլան-

տատի ներոսկրային մասը տեղադրելուց հետո այն լնդով 

ծածկվում է: Որոշ ժամանակ անց ներոսկրային մասի օս-

տեոինտեգրացիայից հետո (ստորին ծնոտի դեպքում 3-4 ամիս, 

վերին ծնոտի դեպքում` 5-6 ամիս) լնդի կտրվածքով բացվում է 

ներոսկրային մասը, և նրան ամրացվում է արտաոսկրայինը 

(սուպրաստրուկտուրան): 

Իմպլանտացիայի փուլերը 

 Ինչպես վերը նշվեց, իմպլանտացիան մի քանի փուլերից բաղկացած 

միջոցառումների համալիր է, որը ներառում է հետևյալը. 

1.Ախտորոշում. էթիոլոգիայի և պաթոգենեզի պար-

զաբանում, հիվանդի համալիր հետազոտություն, ցու-

ցումների և հակացուցումների ճշտում: 

2.Պլանավորում. այս փուլում կարևոր նշանակու-

թյուն ունի օրթոպեդիկ ապագա կոնստրուկցիայի ընտ-

րությունը: Ըստ ռենտգենյան, շերտագրական, ախտորո-

շիչ մոդելների հետազոտությունների արդյունքների 

ուսումնասիրման` որոշվում են ապագա իմպլանտատ-

ների տեղադրման տեղը, իմպլանտատների տեսակը 

(թիթեղավոր, գլանաձև), քանակն ու չափսը, իմպլան-

տացիայի մեթոդը (միափուլ, երկփուլ): 

3.Վիրաբուժական I և II փուլ` իմպլանտատի տեղադրում, հետվիրահա-

տական շրջանի բուժական միջոցառումներ, հսկողություն: 

4.Օրթոպեդիկ փուլ. պրոթեզավորում իմպլանտատների վրա:

Նկ. 14.34. 

Միափուլ 

իմպլանտացիա: 

Նկ.14. 35. Երկփուլ 

իմպլանտացիա: 
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14.11.Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում հիվանդների 
հետազոտության առանձնահատկությունները  

 Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի արդյունավետությունը զգալիո-

րեն պայմանավորված է հիվանդների ճիշտ ընտրությամբ, ցուցումների և 

հակացուցումների ճշտումով, իմպլանտատների կոնստրուկցիայի և իմպլան-

տացիայի մեթոդի ընտրությամբ: Հիվանդների հետազոտությունն իրականաց-

վում է ընդունված կարգով. գանգատների գնահատում, անամնեզի հավաքում, 

զննում, շոշափում, պերկուսիա և լաբորատոր-գործիքային հետազոտութ-

յուններ: Ընդհանուր ցուցումները և հակացուցումները ճշտելու համար ցանկալի 

է հարցումն անցկացնել համապատասխան անկետաների միջոցով: Հարցման 

համար առաջարկվում է հիվանդների հարցման հետևյալ սխեման. 

1. Անկետայի տվյալների և հետազոտությունների հիման վրա

պատկերացում ենք կազմում հիվանդի ընդհանուր վիճակի և իմպլանտացիայից 

հետո օրգանիզմի հնարավոր պատասխան ռեակցիայի վերաբերյալ: 

2. Հիվանդի ընդհանուր վիճակի գնահատականը տալիս է թերապևտը,

որն ընդհանրացնում է կլինիկա-լաբորատոր հետազոտության արդյունքները:  

3. Ընդհանուր վիճակի գնահատելուց, հակացուցումների և ցուցումների

ճշտելուց հետո անցնում են տեղային զննմանը: Պետք է հատուկ ուշադրություն 

դարձնել պարօդոնտի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, ատամնաշարի 

օկլյուզիայի, ստործնոտա-քունքային հոդի վիճակին:  

4. Բերանի խոռոչի զննելու ժամանակ գնահատվում են՝

-ադենտիայի տեսակը, 

-կծվածքի տեսակը, 

 -միջօկլյուզիոն բարձրությունը, 

-ատամանաշարերի օկլյուզիոն փոխհարաբերությունը, 

-ատամնաբնային ելունի բարձրությունը և լայնությունը, 

-բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակը, 

-բերանի խոռոչի նախադռան խորությունը,  

- ատամնաբնային ելունին սանձիկների կպման աստիճանը, 

-առկա ատամների շարժունությունը, 

-պարօդոնտի վիճակը, լնդագրպանների խորությունը: 

5. Օկլյուզիայի գնահատումն ընդգրկում է՝

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը սագիտալ հարթակում (մեդիալ, 

դիստալ), 

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը ուղղահայաց հարթակում 

(խորը կծվածք, բաց կծվածք),  

-ատամնաշարերի հարաբերակցությունը տրանսվերզալ հարթակում,  

(միակողմանի խաչաձև, երկկողմանի խաչաձև կծվածք), 
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-ատամնաշարերի դեֆորմացիաների առկայությունը կամ բացակայու-

թյունը,  

6. Գնահատվում են բերանի խոռոչի հիգիենան, ատամնափառի և

ատամնաքարի առկայությունը:  

Ատամնածնոտային համակարգի գործիքային հետազոտություններից 

հատկապես կարևոր են ատամնածնոտային համակարգի ռենտգենագրութ-

յունը, օրթոպանտոմոգրաֆիան, դենսիտոմետրիան, համակարգչային շեր-

տագրությունը, տելեռենտգենոմետրիան: Ծնոտների ախտորոշիչ մոդելների 

ուսումնասիրությունը նույնպես կարևոր տեղեկություն է հաղորդում 

իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում: 

14.12. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումներն ու 
հակացուցումները 

 Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի ցուցումներն 

ունեն որոշակի սահմանափակումներ:Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլո-

գիայում ընդունված է հակացուցումները բաժանել ընդհանուր և տեղային:  

 Ընդհանուր հակացուցումներ 

 Ընդհանուր հակացուցումներից են սիրտ-անոթային, արյան համակարգի 

հիվանդությունները, լյարդի (ցիռոզ), երիկամների (քրոնիկական երիկամային 

անբավարարություն), նյարդահոգեկան, վարակային, ալերգիկ հիվանդութ-

յունները, նորագոյացությունները, իմունաանբավարար վիճակները: Սակայն 

իմպլանտոլոգիայի զարգացմանը զուգահեռ այդ հակացուցումների շրջանակն 

աստիճանաբար փոքրանում է:  

 Տեղային հակացուցումներ՝ 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունները, 

պարօդոնտի հիվանդությունները, 

ստործնոտա-քունքային հոդի հիվանդությունը, 

նյարդային հիվանդությունները, 

կծվածքի արտահայտված դեֆեկտը, 

մակրոգլոսիան, 

դիմածնոտային համակարգի ճառագայթային բուժումից հետո, 

անատոմիատեղագրական անբարենպաստ պայմանները(ալվեոլյար 

կատարի արտահայտված ատրոֆիա), 

կծվածքի զգալի անոմալիայի պատճառով արհեստական պրոթեզային 

կոնստրուկցիայի համար տեղի բացակայությունը: 

Իմպլանտացիայի հաջող ելքի կարևոր նախապայմաններից է հիվանդի 

սանիտարահիգիենիկ կուլտուրայի բարձր մակարդակը:  

Սոցիալական հակացուցումներից են թմրամոլությունն ու ալկոհոլիզմը:  
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 Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումները 

 Ընդհանուր և տեղային հակացուցումների բացակայության դեպքում 

ստոմատոլոգիական հիվանդների՝ իմպլանտատների կիրառմամբ օրթոպեդիկ 

բուժումը ցուցված է հետևյալ դեպքերում.  

 Մեկ ատամի բացակայություն, երբ նպատակահարմար չէ հարևան 

ատամներն ընդգրկել օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի մեջ:  

Նկ.14.36. Մեկ ատամի բացակայություն: 

 Միակողմանի կամ երկկողմանի վերջնային դեֆեկտի առկայություն: 

Նկ.14.37. Միակողմանի վերջնային դեֆեկտ: 

 Ատամների լրիվ բացակայություն, երբ պրոթեզավորումը ավանդական 

եղանակով չի տալիս բավարար արդյունք` պրոթեզային դաշտի անբավարար 

մակերեսի, պրոթեզների վատ ադապտացիայի, պրոթեզի նյութերի նկատմամբ 

ալերգիայի, հիվանդի խոսակցական ակտի խանգարման և վատ ֆիքսացիայի 

հետևանքով: 

Նկ.14.38. Ատամների լրիվ բացակայություն: 

Բավականին մեծ դեֆեկտի առկայություն, երբ նպատակահարմար չէ 

անշարժ կամրջաձև պրոթեզների կիրառումը: Այն դեպքում, երբ խոսքը 

օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության մասին է պետք է նկատի ունենալ 

բուժման ֆունկցիոնալ, էսթետիկ, կանխարգելիչ, սոցիալական և հոգեբանական 

ուղղությունները:  

Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ցուցումները և հակացուցումները 

ճշտելու, իմպլանտատների կիրառմամբ ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 
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նախագծելու համար մշակված են համակարգչային ծրագրեր, որոնց միջոցով 

կլինիկա-լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքները վերլուծելիս կարելի 

է կազմել օպտիմալ բուժման սխեմա: 

14.13. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ կատարվող 
բուժական միջոցառումներ 

 Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ կարևոր նշանակություն 

ունի նախավիրահատական միջոցառումներ անցկացնելը, որոնց նպատակն է 

կանխել իմպլանտացիայից հետո առաջացող բարդությունները: Այդ միջոցա-

ռումների շարքում կարևոր դեր է կատարում բերանի խոռոչի սանացիան, 

ինչպես նաև` ըստ իմունագրամի ցուցանիշների՝ ընդհանուր ամրապնդող 

բուժումը և իմունակարգավորիչ թերապիան: 

 Բերանի խոռոչի սանացիան պետք է ընդգրկի հետևյալ միջոցառումները. 

• բոլոր տեսակի բորբոքային օջախների վերացում (բուժմանը չենթարկվող

ատամների և արմատների հեռացում, կարիոզ խոռոչների մշակում և պլոմբում, 

կարիեսի բարդությունների թերապևտիկ և վիրաբուժական մեթոդներով 

բուժում), 

• ատամնաքարերի հեռացում,

• ցածր որակի պլոմբաների փոխարինում,

• օրթոպեդիկ թերի կոնստրուկցիաների փոխարինում:

Առաջնահերթ միջոցառումներից է իմպլանտացիայի շրջանում ծնոտ-

ների ալվեոլյար ելունների անբավարար բարձրության և լայնության պարա-

գայում վիրաբուժական և օստեոպլաստիկ միջոցառումների իրականացումը 

(հայմորյան ծոցի հատակի բարձրացում, ստորին ծնոտի ալվեոլյար կատարի 

բարձրացում աուտո- և ալոտրանսպլանտատների միջոցով): Այդ վիրաբու-

ժական միջոցառումների նպատակն է ծնոտի ծավալը մեծացնելու միջոցով 

ստեղծել օպտիմալ պայմաններ իմպլանտատ տեղադրելու համար (կատարվում 

են խիստ անհրաժեշտության և ցուցումների ճշտման դեպքում): 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլ 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլի ճիշտ կազմակերպումը վճռորոշ 

է իմպլանտացիոն մեթոդով բուժման արդյունավետություն ապահովելու 

համար: Ապագա իմպլանտատները տեղադրելու տեղը (գոտին) որոշվում է ըստ 

բերանի խոռոչի ատամների դեֆեկտի և ծնոտոսկրի չափսերի:  

 Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում հիվանդին ծանոթացնում են 

հետազոտությունների արդյունքներին, բուժման սխեմային, ընտրած օպտիմալ 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիային: Տրվում է բացատրություն ռիսկի գործոնների և 

հնարավոր բարդությունների վերաբերյալ: Գնահատվում է հիվանդի բերանի 

խոռոչի հիգիենայի պահպանման պատրաստականությունը: Հաշվի առնելով 

հիվանդի պահանջները` կապված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի էսթետիկ, 
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ֆունկցիոնալ, ֆոնետիկ, ֆինանսական պայմանների բավարարման հետ, 

ձևակերպվում են համապատասխան բժշկաիրավաբանական փաստաթղթեր:  

Այս փուլում ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու համար նպատակահարմար է 

օգտվել Ջուդի և Միշի ու Լեկհոլմի ու Զարբի դասակարգումներից: 

14.14. Ծնոտոսկրերի՝ իմպլանտացիայի համար անհրաժեշտ քանակական 
և որակական բնութագրերը ըստ տարբեր դասակարգումների 

 Իմպլանտացիայի պլանավորման ժամանակ` պայմանավորած ադեն-

տիայի տեսակով, ծնոտոսկրի ատրոֆիայի աստիճանով, որոշվում է այն 

օպտիմալ իմպլանտացիոն համակարգը, որն անհրաժեշտ է կիրառել որպես 

հենարան ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի համար: Վճռորոշ նշանա-

կություն ունի պահպանված ծնոտոսկրի քանակական բնութագրումը, որը 

հնարավորություն է տալիս որոշելու կիրառվող իմպլանտացիայի եղանակն ու 

իմպլանտատների տեսակը, քանակը, չափսերը և ծնոտոսկրում տեղադրելու 

գոտին: Ծնոտոսկրի քանակական բնութագրման համար կարևոր նշանա-

կություն ունեն ռենտգենյան հետազոտությունը, համակարգչային շերտագրութ-

յունը, դենսիտոմետրիան և գիպսային ախտորոշիչ մոդելների ուսումնա-

սիրությունը:  

Ծոտոսկրերերի դասակարգումը ըստ Ջուդի և Միշի  

1. A խումբ. լրիվ ադենտիա (ծնոտոսկրերի չափսերը ներկայացված են սխեմա-

ներում): Ծնոտոսկրի քանակական բնութագիրը թույլ է տալիս վերին և ստորին 

ծնոտոսկրերում ներդնել բոլոր տեսակի ներոսկրային իմպլանտատներ: 

Սակայն այս դեպքում գերադասելի է գլանաձև իմպլանտատները տեղադրել 

կզակային երկու անցքերի միջև (ճակատային հատվածում` 2-ական 

իմպլանտատ սիմֆիզի երկու կողմից): Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներից 

ցուցված են համակցվածն ու կամրջաձևը: 

2. B խումբ. այս խումբում իմպլանտատների

ընտրությունը սահմանափակ է: Ցուցված է 

տրամագծով և երկարությամբ ավելի փոքր 

իմպլանտատների իմպլանտացիա: Այս դեպ-

քում ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը 

հավասարաչափ տեղաբաշխելու համար 

անհրաժեշտ է քանակապես ավելացնել

ներդրվող իմպլանտատների քանակը` 

իմպլանտատների և ոսկրի միջև մեծ շփման մակերես ստեղծելու նպատակով:  

Նկ.14. 39. A խումբ: 
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3. C խումբ. ծնոտոսկրերում իմպլանտացիան

ավելի դժվարացած է` անատոմիա-տոպոգրա-

ֆիկ անբարենպաստ պայմանների պատճա-

ռով: Ստորին ծնոտի ճակատային հատվածում 

ցուցված է տեղադրել փոքր երկարության 

գլանաձև և պտուտակավոր իմպլանտատներ: 

Անհրաժեշտության դեպքում կողմնային հատ-

վածում իմպլանտացիոն դաշտ ստեղծելու հա-

մար կատարվում է ստործնոտային նյարդի 

տեղափոխում, ծնոտոսկրերի օստեոպլաստիկա (վերին ծնոտի ծոցի 

բարձրացում` սինուսլիֆտինգ, աուտոգեն ոսկրային պլաստիկա):  

4. D խումբ. ալվեոլյար ելունների ատրոֆիան

առավելագույնն է: Ալվեոլյար ելունների ռե-

զորբցիայի հետևանքով ստործնոտային 

նյարդը և վերծնոտային ծոցը ելունի կորտի-

կալ շերտից անջատված են բարակ ոսկրային 

շերտով: Գործնականում անհնար է կա-

տարել իմպլանտացիա: Իմպլանտատների 

կիրառմամբ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի տեղադրման միակ նախապայմանը 

ալվեոլյար ելունների օստեոպլաստիկ վիրահատությունն է:  

 Մասնակի ադենտիայի դեպքում ծնոտոսկրերի 

քանակական դասակարգում 

I և II դասի հիվանդները ատամներ ունեն ճակա-

տային հատվածում, բայց չունեն կողմնային հատ-

վածում (մեկ կամ երկու կողմից): 

A խումբ 

Պահպանված ոսկրային հյուսվածքը բավարար է իմպլանտատների օգտագործ-

մամբ կամրջաձև պրոթեզներ տեղադրելու համար: Իմպլանտատների քանակը 

կախված է բացակայող ատամների քանակից և անտոգոնիստ ատամնաշարի 

առանձնահատկություններից:  

Նկ.14. 40. B խումբ: 

Նկ.14. 41. C խումբ: 

Նկ.14. 42. D խումբ:
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Նկ.14. 43. A խումբ: 

B խումբ  

Այս խմբում պահպանված ոսկրի ծավալն ավելի փոքր է, սակայն բավարար է 

անհրաժեշտ երկարությամբ և տրամագծով փոքր իմպլանտատների (8-3,2մմ), 

ինչպես նաև թիթեղավոր իմպլանտատներ տեղադրելու համար: 

Նկ.14. 44. B խումբ: 

C խումբ  

Այս խմբի հիվանդների շրջանում ծնոտոսկրի ծավալը բավարար չէ 

ներոսկրային իմպլանտացիայի համար: Նման դեպքերում նախքան իմպլան-

տացիան կատարում են ծնոտոսկրերի նախապատրաստական վիրահատութ-

յուններ` սինուս-լիֆտինգ, ստործնոտային նյարդի տեղափոխում: Սակայն այդ 

վիրահատությունները կատարվում են ցուցումները խստագույնս ճշտելուց 

հետո: 

Նկ.14. 45. C խումբ: 
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            D խումբ  

 Այս խմբում ալվեոլյար ելունի ատրոֆիան կրիտիկական է: Հիվանդներին 

ցուցված է ավանդական եղանակով պրոթեզավորում, ինչը երբեմն ստործնոտա-

յին նյարդն բարձր տեղադրման դեպքում ծնոտի ֆունկցիոնալ ծանրաբեռման 

ժամանակ պարէսթեզիայի պատճառ է դառնում:               

 
                                           Նկ.14.46. D խումբ: 

 III և IV դասերի հիվանդների շրջանում կա ներառված դեֆեկտ: 

A խումբ  

Այս խմբի հիվանդների պահպանված ծնոտոսկրը բավարար է գլանաձև և 

պտուտակավոր իմպլանտատների իմպլանտացիայի համար: Տեղադրվող 

իմպլանտատների քանակը կախված է ծնոտոսկրի անատամ հատվածի երկա-

րությունից և պլանավորվող պրոթեզի չափսերից:  

          
Նկ.14. 47. A խումբ: 

B խումբ 

Այս խմբի հիվանդների մոտ զգալի չափսերի անատամ տարածությունը կարելի 

է վերականգնել ֆիքսված կամրջաձև պրոթեզների միջոցով, որոնք հենվում են 

իմպլանտատների վրա, քանի որ ծնոտոսկրի քանակական բնութագրերը 

բավարար են: 

     
Նկ.14. 48. B խումբ: 
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     C խումբ  

Ծնոտոսկրերի երկար անատամ հատվածների օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայով 

վերականգնելու համար ծնոտոսկրի ծավալը անբավարար է իմպլանտատի 

ներդրման համար: Որոշ դեպքերում իմպլանտացիան հնարավոր է սինուս-

լիֆտինգից կամ ստործնոտային նյարդը տեղափոխելուց հետո: IV խմբում 

հնարավոր է օգտագործել կարճ պտուտակավոր և գլանաձև իմպլանտատներ, 

սակայն ֆունկցիոնալ և էսթետիկ տեսանկյունից պետք է առավելագույնս 

զգուշություն ցուցաբերել:  

Նկ. 14. 49. C Խումբ: 

D խմբում ալվեոլյար ելունի ատրոֆիայի մեծ չափերի պատճառով հնարավոր չէ 

ներոսկրային իմպլանտատներ տեղադրել: Ցուցված է պրոթեզավորում 

մասնակի պրոթեզների միջոցով:  

            Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի (1990) 

 Սովորաբար ծնոտոսկրի որակի դասակարգումները տրվում են ըստ ստորին և 

վերին ծնոտների տարբեր հատվածների` հաշվի առնելով առավել նպատա-

կահարմար բուժման մեթոդների, համապատասխան իմպլանտատների 

տեսակի ընտրության անհրաժեշտությունն ու հնարավոր բարդությունները: 

Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի հիմնված է ծնոտոսկրերի 

տարբեր հատվածների կոմպակտ և սպունգանման շերտերի փոխհա-

րաբերության  վրա և դասակարգվում է չորս խմբի: 

             Նկ. 14. 50. Ծնոտոսկրի որակական դասակարգումը ըստ Միշի: 
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D1. Հաստ կոմպակտ ոսկր  

Ատրոֆիայի ենթարկված ստորին 

ծնոտի ճակատային հատված 

Առավելությունները՝ իմպլանտատի սկզբնական 

կայունացում:  

Թերությունները՝ արյան անբավարար մատակարարում 

(վերականգնման փուլի ձգձգում), իմպլանտատի 

տեղադրման դաշտի նախապատրաստման հետ կապված 

դժվարություններ: 

D2. Հաստ կոմպակտ շերտ, 

տրաբեկուլյար սպոնգիոզ շերտ 

Ստորին ծնոտի առջևի և 

կողմնային սեգմենտներ 

Առավելությունները՝ առաջնային կայունացում, արագ և 

գոհացուցիչ լավացում (լավ արյունամատակարարում), 

ծնոտոսկրում իմպլանտատների ոսկրաբնի 

պատրաստման հեշտություն: 

Թերություններ չկան 

D3. Բարակ կոմպակտ ոսկր, 

միջին խտության սպոնգիոզ ոսկր 

Վերին ծնոտի կողմնային 

հատվածներ 

Առավելությունները

Արյան լավ մատակարարում: 

Թերությունները 

իմպլանտատների ոսկրաբնի պատրաստման 

դժվարություն(առաջնային կայունացման խնդիրներ), 

իմպլանտատ-ոսկր շփման մակերեսի պակաս: 

D4. Բարակ կոմպակտ ոսկր, 

նոսր սպոնգիոզ ոսկր 

Վերին ծնոտի հետին 

հատվածներ  

Առավելություններ չկան: 

Թերությունները 

Իմպլանտատի ոսկրաբնի պատրաստման դժվարություն 

(առաջնային կայունացման խնդիրներ), իմպլանտատ-

ոսկր շփման մակերեսի փոքրացում: 

Ծնոտոսկրի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի 

Ծնոտոսկրի դասակարգումը ըստ ատրոֆիայի աստիճանի՝ 

A լրիվ ինտակտ ալվեոլյար ելուն, 

B ալվեոլյար ելունի աննշան ռեզորբցիա, 

C ալվեոլյար ելունի ռեզորբցիա` մինչև ատամնաշարի աղեղի հիմքային 

հատված, 

D ատամնաշարի աղեղի հիմքային հատվածի ռեզորբցիայի սկզբնական շրջան, 

E ատամնաշարի աղեղի հիմքային հատվածի ռեզորբցիայի վերջնական շրջան 

(գիծն անցկացված է ալվեոլյար ելունի և ատամնաշարի աղեղի հիմի 

սահմանով): 

Նկ.14. 51. Ծնոտոսկրի ատրոֆիայի դասակարգումն ըստ Լեկհոլմի և Զարբի: 
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Ծնոտոսկրի որակի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի՝ 

1. ծնոտը ամբողջովին կազմված է հոմոգեն կոմպակտ ոսկրից,

2. կոմպակտ շերտը շրջապատում է բարձր տրաբեկուլյարությամբ միջուկը,

3. բարակ կոմպակտ շերտը շրջապատում է բարձր տրաբեկուլյարությամբ

միջուկը, 

4. բարակ կոմպակտ շերտը շրջապատում է նոսր տրաբեկուլյարությամբ

միջուկը: 

Նկ.14. 52. Ծնոտոսկրի որակի դասակարգում՝ ըստ Լեկհոլմի և Զարբի: 

14.15. Ծնոտոսկրերի ախտորոշիչ գիպսային մոդելներ և վիրաբուժական 
շաբլոն 

Պլանավորման փուլում կարևոր նշանակություն ունի ծնոտոսկրերի ախտո-

րոշիչ գիպսային մոդելներ պատրաստելն ու ուսումնասիրելը: Ախտորոշիչ 

գիպսային մոդելների վրա պատրաստում են մոմե օկլյուզիոն գլանակներ: 

Գիպսային մոդելները արտիկուլյատորում տեղադրելուց հետո որոշվում է 

կենտրոնական օկլյուզիան և համապատասխանաբար իմպլանտատի վրա 

կառուցած օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

բարձրությունը:  

Արտիկուլյատորում ֆիքսված գիպսային 

ախտորոշիչ մոդելների վրա իմպլանտատ-

ների քանակը, դրանց տեղադրման տեղը և 

ուղղությունը վերջնականապես ճշտելուց 

հետո ակրիլից պատրաստում են վիրաբու-

ժական շաբլոնը` ստենտը, որը վիրաբուժա-

կան փուլում օգտագործվում է՝ իմպլանտատի

ոսկրաբունը ձևավորելու և տեղադրելու տեղը 

ու ուղղությունը պահպանելու համար:      

        14.16. Ճառագայթային ախտորոշման 
մեթոդների կիրառումը 
 Ոսկրային հատվածի քանակական ու որա-

կական տվյալների ստացման նպատակով 

կիրառվում են ճառագայթային ախտորոշման 

մեթոդներ:  

Նկ.14.53. Գիպսային մոդելները 

արտիկուլյատորում: 

Նկ.14.54. Վիրաբուժական շաբլոն:
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 Ռենտգենաբանական հետազոտման ժամանակ կիրառվում են ներբերանային 

ռենտգենագրություն, օրթոպանտոմոգրաֆիա ինչպես նաև ռադիովիզիո-

գրաֆիա: Առաջատար ռենտգենաբանական հետազոտման եղանակ է հանդի-

սանում օրթոպանտոմոգրաֆիան, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու 

ատամնաշարերի, ոսկրային հյուսվածքի, վերին ծնոտային ծոցերի վիճակը:  

Նկ.14.55. Օրթոպանտոմոգրաֆիա: 

Ռենտգենաբանական հետազոտության մեթոդները կիրառվում են նաև 

իմպլանտացիայից հետո հիվանդների դինամիկ հսկողության ժամանակ: 

Ռենտգենյան հետազոտությամբ (օրթոպանտոմոգրամա) հնարավոր է կատա-

րել ծնոտոսկրի ծավալի և որակի նախնական գնահատում: Եթե հիվանդի 

տվյալները բավարար են իմպլանտացիայի համար, ապա կատարվում է ավելի 

մանրակրկիտ հետազոտություն՝ համակարգչային շերտագրություն: Համա-

կարգչային շերտագրության միջոցով գնահատվում են կորտիկալ թիթեղների 

բարձրությունը և հաստությունը, սպունգանման նյութի տրաբեկուլյար պատ-

կերի բնութագիրը, ստորին ատամնաբնային նյարդի, կզակային անցքերի, վերին 

ծնոտային ծոցերի, քթի խոռոչի տոպոգրաֆիական կառուցվածքի առանձնա-

հատկությունները: Տարբեր հարթություններում ստացված ռեֆորմատները թույլ 

են տալիս գնահատել ատամնածնոտային սեգմենտներում ոսկրային հյուս-

վածքի ուղղահայաց և հորիզոնական պարամետրերը, գնահատելու 

իմպլանտատի տեղադրման շրջանում ատամնաբնային ելունի բարձրությունը, 

լայնությունը: Համակարգչային շերտագրությամբ գնահատվում է Հոնսվիլդի 

ոսկրի խտության ինդեքսի ցուցանիշները՝ 1250 HU (D1), 850-1250 HU (D2), 350-

850 HU (D3), պակաս 350 HU (D4) (աղյուսակ):  

Ոսկրային հյուսվածքի խտության գնահատումը՝ ըստ Հոնսվիլդի ինդեքսի 

Ոսկրի դասակարգումը, 

ըստ խտության 

Հոնսվիլդի խտության 

ինդեքսի ցուցանիշները 

D1  1250 

D2  850–1250

D3  350–850

D4  150–350

Ծնոտների ոսկրերի համակարգչային շերտագրության սկանավորումը 

էֆեկտիվորեն օգտագործվում է ատամնաբնային ելունի ոսկրա-վերականգ-
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նողական վիրահատությունների պլանավորման, ինչպես նաև իմպլան-

տատների հետագա անհատական ընտրության ժամանակ: Համակարգչային 

շերտագրությունը հնարավորություն է տալիս վերլուծել անատոմիա-տեղագ-

րական առանձնահատկություններն ու ընտրելու համապատասխան տեսակի, 

չափսի և քանակի իմպլանտատներ: 

Նկ.14.56. Համակարգչային շերտագրության պատկերը տարբեր հարթություններում: 

Ըստ ռենտգենաբանական և կլինիկական հետազոտությունների` ճշտվում 

է ոսկրային հյուսվածքի այն նվազագույն ծավալը, որն անհրաժեշտ է 

իմպլանտացիա կատարելու և բարեհաջող ելքի ապահովելու համար: 

14.17. Իմպլանտատի օպտիմալ տեղակայությունը 
1. Իմպլանտատի և հարևան ատամների

միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ 

պակաս, քան 2 մմ: 

2. Երկու հարևան իմպլանտատների միջև

հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս, 

քան 2-3 մմ: 

3. Վերին և ստորին ատամնաշարերի

կծվածքի պարագայում նվազագույն 

բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 7 մմ: 

4. Իմպլանտատի և նյարդի միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս,

քան 2 մմ:

14.18. Պերիօստոմետրիա 
Իմպլանտատի ֆունկցիոնալ վիճակը 

գնահատելու ժամանակակից մեթոդներից է 

պերիօստոմետրիան, որը կատարվում է Sirona 

(Simens, Գերմանիա) ապարատի միջոցով: Ըստ 

պերիոթեստի՝ բնական ատամների ֆիզիո-

լոգիական շարժունակության մակարդակը -8-

ից +9-ը պերիոթեստի ցուցանիշի պայմանական 

միավորի սահմաններում է: Առաջին աստիճանի 

շարժունակության դեպքում պերիոթեստի ցու-

ցանիշը գտնվում է +10-ից +19, 2-րդ աստիճանի շարժունակության ժամանակ` 

Նկ.14. 57. Նկարում ներկայացված է 

իմպլանտատի օպտիմալ 

տեղակայությունը: 

Նկ.14.58. Պերիոթեստի ապարատ 

Sirona (Simens, Գերմանիա): 
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+20-ից +29, ատամի ֆունկցիայի խանգարմամբ 3-րդ աստիճանի շարժունա-

կության ժամանակ +30 և ավելի տիրույթում: 

Նկ.14.59. Պերիոթեստի կատարման մեթոդիկան: 

14.19. Մագնիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդի կիրառումը  
Իմպլանտատի օստեոինտեգրացիան գնահատելու համար կիրառվում է մագնի-

սա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդը: Այս հետազոտության ժամանակ 

գրանցվում են էլեկտրոմագնիսական դաշտի ազդե-

ցությամբ իմպլանտատին ֆիքսված «Smartpeg» շտիֆտի 

ռեզոնանսային սպեկտրոմագնիսական տատանումների 

ցուցանիշները: Այն իրականցվում է Osstell-mentor 

(Շվեդիա) ապարատի միջոցով: Հետազոտության 

արդյունքներն արտահայտվում են իմպլանտատի 

կայունության գործակցի միավորներով- Implant Stability 

Quotient (ISQ) 1-ից մինչև 100: Ցուցանիշները գրանցվում 

են սարքի էկրանին: Ինչքան ցուցանիշը բարձր է, այնքան 

իմպլանտատի ֆիքսացիան ավելի ամուր է: Ըստ 

N.Meredith-ի վերին ծնոտում իմպլանտատի առաջնային 

սկզբնական կայունության ցուցանիշը 58 ISQ է, իսկ 

ստորին ծնոտում՝ 66 ISQ: Մագնիսա-ռեզոնանսային անալիզի մեթոդը 

իմպլանտատի օստեոինտեգրման գնահատման օբյեկտիվ և ինֆորմատիվ 

մեթոդ է հանդիսանում, հնարավորություն է տալիս որոշել իմպլանտատի 

ծանրաբեռնվածության ժամկետները և վաղ ախտորոշելու բարդությունների 

առաջացումը: 

14.20. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլը 
Իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի ստանդարտները մշակվել են Պ. 

Բրենեմարկի հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա, որոնցում 

լուսաբանվել են առողջ և վնասված ոսկրային և այլ հյուսվածքներում 

վերականգնողական պրոցեսների առանձնահատկությունները: Ստացված 

արդյունքների էությունն այն է, որ հյուսվածքների ռեակցիան պետք է ապահովի 

իմպլանտատների՝ որպես ատամնային պրոթեզի հենարանի կայուն 

գործունեությունը: Այդպիսի ռեակցիան պետք է բավարարի ֆունկցիոնալ 

Նկ.14.60. Osstell-mentor 

ապարատը(Integration 

Diagnostics, Շվեդիա): 
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պահանջները, այն է` ուղղակի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապ 

իմպլանտատի մակերեսի և այն շրջապատող հյուսվածքների միջև:  

Ըստ Ալբրեկտսոնի և համահեղինակների (1981թ.)` հարիմպլանտային 

հյուսվածքների և իմպլանտատի մակերեսի փոխազդեցությունը որոշող 

հիմնական գործոններն են. 

1) կենսաբանական համատեղելիությունը,

2) իմպլանտատի մակրո- և միկրոկոնստրուկցիան,

3) ծնոտոսկրի որակական և քանակական չափանիշները,

4) իմպլանտատի տեղադրման վիրաբուժական մեթոդներն ու մարտա-

վարությունը,

5) հետագայում իմպլանտատի ծանրաբեռնվածության պայմանները:

       Նախավիրահատական միջոցառումներ 

Լրացուցիչ վիրահատություններ` ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայից առաջ 

Ծնոտոսկրերի անատոմիա-տեղագրական առանձնահատկությունները, 

մկանների, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային ծածկույթի և ոսկրերի միացման 

առանձնահատկությունները կարող են ստեղծել լրացուցիչ բարդություններ և 

խոչընդոտներ իմպլանտատների տեղադրման համար: Այդ դեպքում փափուկ 

հյուսվածքների և ոսկրի վրա առանց լրացուցիչ նախաիմպլանտացիոն 

վիրաբուժական միջոցառումների անհնար է կատարել իմպլանտացիա:  

Փափուկ հյուսվածքների վիրաբուժական մշակումը` ստոմատոլոգիական 

իմպլանտացիայից առաջ 

        Որոշ դեպքերում փափուկ հյուսվածքների անբավարար քանակը խոչըն-

դոտում է իմպլանտատի ներոսկրային մասը ծածկելը: Հնարավորության 

դեպքում առաջացած դեֆեկտը փակվում է սեպարացիայի ենթարկված 

լորձաթաղանթ-ենթավերնոսկրային լաթի եզրերի մոբիլիզացիայի և մոտեցման 

շնորհիվ: Երբեմն կատարում են ազատ լորձաթաղանթային լաթի անշարժացում 

և տեղափոխում կամ լորձաթաղանթային լաթի տեղափոխում ոտիկի միջոցով: 

Շարժուն փափուկ հյուսվածքների ավելցուկը նույնպես կարող է ստեղծել որոշ 

դժվարություններ և իմպլանտացիայի ժամանակ, և հետագայում: Այդ բարդութ-

յունները կանխելու նպատակով իմպլանտացիայից առաջ կատարում են 

ավելորդ շարժուն հյուսվածքների հատում: Լեզվի և շրթունքի սանձիկների 

կարճության, ինչպես նաև անցումային ծալքի և ալվեոլյար ելունի միջև փոքր 

տարածության պարագայում կարող են ծագել դժվարություններ` կապված 

կարերի ձգման, իմպլանտատի մերկացման, լնդի ռեցեսիայի հետ: Այդ 

դեպքերում նախապես կատարում են վեստիբուլոպլաստիկա:  

       Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի ժամանակ կարող են առաջանալ 

որոշակի դժվարություններ` պայմանավորված որոշ մկանների (վերին շրթուն-

քը բարձրացնող, ենթակզակային, թշային, ծնոտ-ենթալեզվային մկաններ) 
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տեղագրական առանձնահատկություններով: Նման դեպքերում մկանների 

խրձիկները լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի սեպարացիայի հետ մեկտեղ 

տեղափոխվում են` ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ իմպլանտատի 

տեղադրման համար (մկանի ռեպոզիցիա): Հյուսվածքների արյունամատա-

կարարման բավարար մակարդակ ապահովելու համար փափուկ հյուսվածք-

ների վրա վիրաբուժական միջամտություններ կատարելիս, հնարավորինս 

խնայող մոտեցում պետք է ցուցաբերվի 

14.21.Ոսկրային հյուսվածքի վրա կատարվող վիրաբուժական 
միջամտություններ 

Իմպլանտատի տեղադրման համար անհրաժեշտ է որոշակի չափանիշների 

համապատասխանող ոսկրային հյուսվածք: Եթե իմպլանտացիայի ընթացքում 

ոսկրային հյուսվածքն իր քանակական և որակական չափանիշներով չի 

բավարարում իմպլանտատի տեղադրման անհրաժեշտ չափանիշները, 

կատարում են ոսկրային հյուսվածքի ալո- կամ աուտոտրանսպլանտացիա: 

Ալվեոլյար ելունի պլաստիկայի համար որպես աուտոտրանսպլանտատ 

առավել հաճախ օգտագործում են ծնոտոսկրից վերցրած աուտոտրանսպլան-

տատ, մեծ ծավալի ատրոֆիաների դեպքում կիրառում են զստոսկրից, 

կողոսկրից, վերցրած աուտոտրանսպլանտներ: Այդ ճանապարհով հնարավոր է 

մեծացնել ոսկրային հյուսվածքի ծավալը և 5-6 ամիս անց կատարել 

իմպլանտացիա: 

Նկ. 14. 61. Ոսկրի ռեզորբցիայի սխեման՝ ատամները հեռացնելուց հետո դեֆեկտի 

վերականգնումը աուտոգեն տրանսպլանտատներով և հետագա իմպլանտատների 

տեղադրմամբ: 

 14.22. Իմպլանտացիայի վիրաբուժական մարտավարությունը 
Իմպլանտացիայի ախտորոշման և պլանավորման փուլերի ճիշտ կազմա-

կերպումը մեծապես նպաստում են իմպլանտացիայի նախավիրահատական 

միջոցառումներ անցկացնելու ժամանակ(ստանդարտ կանոնների պարտադիր 

կատարման հետ մեկտեղ) յուրաքանչյուր հիվանդի հանդեպ անհատական 

մոտեցում ցուցաբերելուն: Հաշվի առնելով կատարված կլինիկա-լաբորատոր 

հետազոտությունների արդյունքները և հիվանդների հոգեհուզական վիճակը՝ 
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ընտրվում է անհրաժեշտ անզգայացման եղանակը: Անհատական ցուցումների 

հիման վրա կատարվում է պրեմեդիկացիա: Վիրահատության նախորդ օրը 

սկսվում է կանխարգելիչ հակաբորբոքային բուժում (հաճախ օգտագործվում են 

ցեֆալոսպորինների շարքի հակաբիոտիկներ):Անզգայացումը կատարվում է 

ներսփռական կամ հաղորդչական անզգայացմամբ (ուլտրակաին, սկանդո-

նեստ): Մինչ վիրաբուժական միջամտությունը բերանի խոռոչը և բերանի 

շրջանի մաշկը մշակվում են քլորհեքսիդինի 0,2%-անոց լուծույթով: Հիվանդը 

ծածկվում է ախտահանված սավանով, դեմքն ու գլուխը նույնպես ծածկվում է 

ախտահանված սավանով` բաց թողնելով բերանի խոռոչի շրջանը: Վիրա-

հատությունը կատարվում է վիրահատական սեղանին կամ ստոմատո-

լոգիական բազկաթոռի վրա` կիսապառկած վիճակում: Վիրաբուժական փուլի 

հաջողության գրավականը ասեպտիկայի կանոնների պահպանումն է: Այդ 

նպատակով կարևոր է վիրահատարանում ստերիլության ապահովումը, ինչը 

հնարավորություն է տալիս առավելագույնս նվազեցնել ինֆեկցիայի ներթա-

փանցման վտանգը: Շատ կարևոր է ինֆեկցիայի կոնտամինացիայի կանխումը` 

ոսկրային հյուսվածքը և իմպլանտատի մակերեսը զերծ պահելով ոչ 

տիտանային գործիքների հետ շփումից: Այդ պատճառով իմպլանտացիայի 

ժամանակ օգտագործվում են հիմնականում տիտանից պատրաստած գործիք-

ների հավաքածու և ստերիլ տարա` իմպլանտատները տեղափոխելու համար: 

Անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ վնասել ոսկրային և փափուկ հյուսվածքները, 

օգտագործել սուր գչիրներ և ավելորդ ճնշում չգործադրել հյուսվածքների վրա: 

Ոսկրային հյուսվածքը մշակել աստիճանաբար մեծացող տրամագծի գչիրներով 

և ընդհատումներով: Քանի որ ոսկրային հյուսվածքի մշակումը ուղեկցվում է 

նրանում ջերմության բարձրացումով, ուստի կարևոր է մշտական հովացում 

ապահովել: Հայտնի է, որ ոսկրային հյուսվածքում ջերմաստիճանի բարձրա-

ցումը 470C-ից ավելի ուղեկցվում է ոսկրային հյուսվածքի բջիջների մահով և 

հարակից հյուսվածքների մեռուկացումով: Մեռուկացված բջիջները հետա-

գայում փոխարինվում են ցածրաստիճան տարբերակված հյուսվածքով, ինչը 

վտանգում է իմպլանտատի օստեոինտեգրացիան: Դրանից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է գչիրների պտույտի արագությունը պահել խիստ հսկողության 

տակ` չգերազանցելով այն 600 պտույտ/րոպե արագություն: Ոսկրային 

հյուսվածքում իմպլանտատի ոսկրաբնի ձևավորումը պետք է ուղեկցվի 6-80C 

ջերմաստիճանի NaCl-ի 0,9%-անոց լուծույթի շիթով մշտական հովացումով: 

Հաշվի առնելով կորտիկալ ոսկրային շերտի ամրությունը՝ անհրաժեշտ 

պտույտների արագությունը ավելի մեծ պետք է լինի, քան սպոնգիոզ հյուսվածքի 

դեպքում: 
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Վիրաբուժական դաշտը 

Իմպլանտացիայի պլանավորման փուլում` պայմանավորված իմպլան-

տատների քանակով, որոշվում են վիրաբուժական դաշտի սահմանները: 

Նկատի ունենալով անատոմիա-տեղագրական առանձնահատկությունները` 

կտրվածքը կատարվում է ալվեոլյար ելունի կատարով կամ փոքր-ինչ վեստի-

բուլյար ուղղությամբ: Վեստիբուլյար, լեզվային կամ քմային լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը բարձրացվում է և անջատվում ոսկրային հյուսվածքից այն 

չափով, որ հսկվի իմպլանտատը տեղադրելու ընթացքը: Եթե ալվեոլյար ելունը 

շատ նեղ է, և կան ոսկրային խորդուբորդներ, ապա իմպլանտատը տեղադրելու 

գոտում մշակվում է ոսկրային կատարը այնպես, որ տեղադրվող իմպլանտատը 

առնվազն 1մմ-ով շրջապատված լինի ոսկրային հյուսվածքով: Այս դեպքում 

օգտագործվում է գնդաձև գչիր կամ ոսկրային լայնացուցիչ: Առաջացած 

ոսկրային տաշեղները հավաքվում և անհրաժեշտության դեպքում 

օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքի հարիմպլանտային գոտին մեծացնելու 

համար: Իմպլանտատների տեղը որոշվում է նախօրոք պատրաստած 

վիրաբուժական շաբլոնի (ստենտի) միջոցով:  

Իմպլանտացիայի վիրաբուժական տեխնիկան 

Փոքրիկ գնդաձև գչիրի միջոցով ոսկրային դաշտի վրա նշվում է իմպլանտատի 

տեղադրման տեղը: Ոսկրային օթյակի ձևավո-

րումը սկսվում է 2,5 մմ տրամագծի գչիրով` 

հետագայում օգտագործելով ավելի մեծը: 

Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է 

հսկիչ ռադիովիզիոգրաֆիա ոսկրային օթյակ-

ների զուգահեռությունը ստուգելու համար: 

Վերջնական ձևավորման համար օգտագործ-

վող գչիրի տրամագիծը չպետք է գերազանցի 

ընտրած իմպլանտատի տրամագիծը: Այն պետք 

է լինի փոքր, օրինակ` 3,5մմ տրամագծի իմպլանտատի դեպքում` 3,35մմ 

տրամագծի գչիր, 4մմ-ի դեպքում` 3,85մմ (այսինքն`0,15մմ-ով փոքր): Դա 

կարևոր նախապայման է իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ որոշակի 

դիմադրություն ստեղծելու և իմպլանտատի առաջնային կայունության համար: 

Տեղադրման ընթացքում հսկվում են իմպլանտատի ներդրման(թիթեղային 

իմպլանտատներ) կամ ներպտուտակման (արմատաձև իմպլանտատներ) 

համար գործադրվող ուժը և պտույտների արագությունը (6-10 պտույտ/րոպե): 

Անհրաժեշտության դեպքում պետք է կրկին լայնացնել ոսկրային օթյակը և նոր 

անցնել իմպլանտատի տեղադրմանը: 

Վիրաբուժական փուլի մարտավարությունը տարբերվում է` պայմանա-

վորված իմպլանտացիայով՝ միափուլ կամ երկփուլ: Միափուլ իմպլանտացիայի 

դեպքում իմպլանտատը տեղադրելուց հետո ներոսկրային մասին ներպտու-

Նկ.14.62. Հսկիչ 

ռադիովիզիոգրաֆիա: 
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տակվում է լնդի ձևավորիչը և բերանի խոռոչի հետ հաղորդակցվում է 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի մեջ բացված համապատասխան տրա-

մագծի անցքով: Վիրաբուժական փուլն ավարտվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկ-

րային լաթի վրա բերումով և կարերի տեղադրումով: Կարերը տեղադրելուց 

հետո ապահովվում է հյուսվածքների հարթ և հանգիստ վիճակ, ինչպես նաև 

հյուսվածքներով իմպլանտատի վզիկի շրջապատում: 

Երկփուլ իմպլանտացիայի դեպքում տեղադրվող իմպլանտատը, որը շուրջ 

0,5մմ ցածր է ալվեոլյար ելունի մակարդակից, փակվում է ներպտուտակվող 

փակիչ պտուտակի միջոցով, որը կանխում է փափուկ և ոսկրային հյուսվածք-

ների ներխուժումը իմպլանտատի մեջ: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը 

վրա է բերվում, և տեղադրվում են կարեր: Պարտադիր է, որ փափուկ 

հյուսվածքները ամբողջովին փակեն իմպլանտատը և մեկուսացնեն բերանի 

խոռոչից: Կարերը տեղադրելուց հետո` հեմատոմայից խուսափելու համար 

կտրվածքի վրա 1-2 ժամ դրվում է ճնշող վիրախծուծ: Արտաքինից վիրաբու-

ժական դաշտի շրջանում 1-2 ժամ տեղադրվում է սառցապարկ: 

Նկ.14.63. Նկարներում` ըստ հաջորդականության պատկերված է միափուլ 

իմպլանտացիայի սխեման: 
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Հետվիրահատական շրջանում 7-10 օրվա ընթացքում անցկացվում են 

դեղորայքային, ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ, բերանի խոռոչի հակա-

նեխիչ մշակումներ և հիգիենիկ միջոցառումներ: Կարերը հեռացվում են 7-10 օր 

անց: Եթե կատարվել է երկփուլ իմպլանտացիա, հաջորդ վիրաբուժական փուլը 

կատարվում է 6 ամիս անց վերին ծնոտի և 3 ամիս անց` ստորին ծնոտի վրա: 

Նախօրոք որոշելով իմպլանտատի փակիչ պտուտակի տեղը կտրվածքով կամ 

հատուկ գործիքով (մուկոտոմ), բացվում է այն, հետ է պտուտակվում և նրա 

տեղը տեղադրվում է լինդի ձևավորիչը: Լավացումից 10-15 օր անցնելուց հետո՝ 

այն հեռացվում է, տեղադրվում է իմպլանտատի հենարանային գլխիկը, և 

անցկացվում է հաջորդ փուլը` իմպլանտատի վրա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

պատրաստում և բերանի խոռոչում ֆիքսում: 
Ընդհանրացնելով պետք է առանձնացնել այն նախապայմանները, որոնց 

կատարումը պարտադիր է, և որոնք ապահովում են այս փուլի հաջող ելքը: 

 Հաջող իմպլանտացիայի նախապայմանները՝ 

1.Ինֆեկցիայի վտանգի նվազեցում՝

ա) նախավիրահատական միջոցառումների ճիշտ կազմակերպում, 

ախտահանված սավաններով վիրահատական դաշտի պաշտպանում, 

բ) վիրահատարանում ստերիլ պայմանների ապահովում, 

գ) վաղօրոք ախտահանված գործիքների և իմպլանտատների օգտագործում, 

դ) հակաբիոտիկների օգտագործում: 

2. Հյուսվածքների խնայող մշակում՝

ա) ոսկրային օթյակ ձևավորելու ընթացքում ընդհատումներով համեմատաբար 

ցածր ճնշման գործադրում աշխատող գչիրի վրա, 

բ) գչիրների պտույտների արագության խիստ հսկողություն, 

գ) գչիրի աշխատանքի ընթացքում ոսկրային օթյակի ոռոգում 6-80C ջերմաս-

տիճանի ֆիզիոլոգիական լուծույթի շիթով` 120 սմ2/րոպե արագությամբ, 

դ) սուր, աստիճանաբար մեծացող տրամագծի գչիրների կիրառում, 

ե) իմպլանտատի չափսերին համապատասխան ոսկրային օթյակի ձևավորում, 

զ) առանց ուժի գործադրման իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում 

(առավելագույն պտտման մոմենտը 35 ն/սմ), 

է) լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթով իմպլանտատի ծածկում և մեկուսա-

ցում բերանի խոռոչից, կարերը տեղադրելուց հետո փափուկ հյուսվածքների 

հանգիստ վիճակի ապահովում` վիրաբուժական վերքի եզրերի հեռացումը 

կանխելու նպատակով: 

3. Իմպլանտատի մակերեսի մանրէային կոնտամինացիայի կանխում՝

ա) տիտանային գործիքների և էլեմենտների անջատում իրարից և 

մետաղական այլ գործիքների հետ շփման կանխում, 

բ) իմպլանտատի ստերիլության պահպանում: 

4.Հետվիրահատական (վերականգնողական) փուլի ճիշտ կազմակերպում՝
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ա) դեղորայքային, 

բ) ֆիզիոթերապևտիկ, 

գ) սանիտարահիգիենիկ միջոցառումներ, 

դ) ֆունկցիոնալ ծանրաբեռման բացառում: 

              Իմպլանտացիա բարդ կլինիկական իրավիճակներում 

Ծնոտոսկրերի արտահայտված ատրոֆիաների վերականգնման ժաման-

ակակից մեթոդները բազմազան են, և դրանց կիրառման ընտրությունը պայմա-

նավորված է դեֆեկտի անատոմիական–տեղագրական առանձնահատկություն-

ներով: Ներկայումս այդպիսի հիվանդներին իմպլանտացիոն մեթոդով բուժման 

նախապատրաստելու համար կատարվում են տարբեր ոսկրա-վիրահատական 

միջամտություններ՝ սենդվիչ-պլաստիկա, նեղ ատամնաբնային ելունի միջկոր-

տիկալ ոսկրահատում, օստեոդիստրակցիա, ուղղորդված հյուսվածքային 

ռեգեներացիա, աուտոգեն տրանսպլանտատների կիրառում, սինուս-լիֆտինգ, 

ստորատամնաբնային նյարդի տեղափոխում: 

14.23. Սենդվիչ-պլաստիկա  

Ստորին ծնոտի ուղղահայաց ատրոֆիայի դեպքում կիրառվող մեթոդներից է 

սենդվիչ-պլաստիկան, որն առաջին անգամ նկարագրվել է 1976թ. D. Schettler-ի 

կողմից: Այդ մեթոդը նախատեսում է մեկ հորիզոնական և երկու ուղղահայաց 

ոսկրի հատումներ, առանձնացված ոսկրի բեկորի տեղաշարժ ուղղահայաց 

ուղղությամբ և ստեղծված տարածության վերականգնում աուտոգեն և քսենոգեն 

ոսկրանյութով: 

Նկ.14. 64. Սենդվիչ-պլաստիկայի կիրառման սխեման: 

14. 24. Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկա 
Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկան(splitting) կիրառվում է 

ատամնաբնային ելունների հորիզոնական ատրոֆիայով հիվանդների մոտ: Այս 

մեթոդն առաջին անգամ նկարագրվել է Simion-ի և համահեղինակների կողմից 

1992թ.-ին և հետագայում մոդիֆիկացվել է տարբեր հեղինակների կողմից: 
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Մեթոդի էությունն այն է, որ ատամնաբնային ելունի կատարի երկարությամբ 

կատարվում է ոսկրահատում և երկու ուղղահայաց ոսկրահատում էլ 

կատարվում է ատամնաբնային ելունի վեստիբուլյար հատվածում: Հատուկ 

տրեպանների միջոցով կատարվում է ելունի ճեղքում և վեստիբուլյար սեգմենտի 

տեղաշարժում: Առաջացած երկու ոսկրային հատվածների միջև տեղադրվում է 

ոսկրափոխարինիչ նյութ, հնարավոր է նաև իմպլանտատների միաժամանակյա 

տեղադրում: 

  Նկ.14. 65. Նեղ ատամնաբնային ելունի ճեղքման մեթոդիկայի սխեման: 

         14.25. Սինուսլիֆտինգ և սուբանտրալ իմպլանտացիա 
Ծնոտոսկրերի քանակական և որակական հատկություններով պայմանա-

վորված որոշ հարաբերական հակացուցումներ, մասնավորապես հայմորյան 

ծոցի հատակի ոսկրի ատրոֆիան, կարող են դժվարացնել իմպլանտատների 

տեղադրումը: Իմպլանտացիայի ընդհանուր հակացուցումների բացակայության 

դեպքում այդպիսի կլինիկական իրավիճակներում անհրաժեշտ է լինում 

մեծացնել ծնոտոսկրի ծավալը: Կատարվում է ալվեոլյար ելունի պլաստիկա` 

տարբեր ոսկրափոխարինիչների և աուտոոսկրի կիրառմամբ (սինուսգրաֆտ), 

կամ վերծնոտային ծոցի հատակի բարձրացում (սինուսլիֆտինգ):  

 Դասական սինուսլիֆտինգի տեխնիկան մշակվել է ԱՄՆ-ում 70-ական 

թվականների սկզբում Hilt Tatum-ի կողմից: Հետագայում՝ 1980թ. Phillip Boune-ի 

կողմից Oral and Maxillofacial Surgery ամսագրում հրապարակվեց այդ 

վիրահատության սեփական եղանակը և վիրահատությունների արդյունքները: 

Հեղինակների աշխատանքների շնորհիվ նախադրյալներ ստեղծվեցին հայմոր-

յան ծոցի հատակի բարձրացման տեղում անմիջապես վիրահատության 

ժամանակ աուտո- և ալոգեն ոսկրային հյուսվածքներ կիրառելով իմպլան-

տատներ տեղադրելու համար (սուբանտրալ իմպլանտացիա): 

Սուբանտրալ իմպլանտացիայի ցուցումները ճշտելու համար կարևոր են 

հետևյալ հետազոտությունների արդյունքները՝ 

• ընդհանուր առողջական վիճակի գնահատում,
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• տեղային ստատուսի գնահատում, 

• համակարգչային շերտագրություն (վերջինս հնարավորություն է տալիս 

օբյեկտիվ գնահատել ծնոտոսկրի ծավալն ու որակը):  

Եթե ընդհանուր և տեղային հակացուցումներ չկան, վերծնոտային ծոցի 

հատակի ոսկրի բարձրությունն 4-5մմ է, ծնոտոսկրի ծավալը նպաստավոր է 

իմպլանտատների սկզբնական կայունության համար, ապա կատարվում է 

սինուսլիֆտինգ` միաժամանակյա իմպլանտատների տեղադրմամբ: Եթե 

ծնոտոսկրի ծավալը (երկարությունն ու լայնությունը) 4 մմ-ից պակաս է, ապա 

կատարվում է սինուսլիֆտինգ և 6-8 ամիս անց` նոր ոսկր ձևավորվելուց և 

իմպլանտատների սկզբնական կայունացման համար պայմաններ ստեղծվելուց 

հետո, տեղադրում են իմպլանտատները: Համակարգչային շերտագրության, 

ախտորոշիչ մոդելների ուսումնասիրության հիման վրա որոշվում է իմպլան-

տատների տեղադրման տեղը, քանակը, ուղղությունը, չափը: Որոշվում է 

կտրվածքի տեղը և տեղաշարժվող ոսկրի չափը: Համապատասխան դեղորայ-

քային նախավիրահատական միջոցառումներից հետո կատարվում է 

վիրահատություն` ըստ հաջորդական փուլերի: 

 

 
Նկ.14.66. Բաց սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկայի սխեման: 

 

Վերին ծնոտոսկրի վեստիբուլյար մակերեսին դիստալ ուղղությամբ 

կատարվում է կտրվածք, որը շարունակվում է ուղղահայաց` մինչև դեֆեկտը 

շրջապատող ատամները կամ ատամը: Ծնոտոսկրի վեստիբուլյար մակերեսից 

անջատվում և շերտազատվում է ենթոսկր-լորձաթաղանթային լաթը: Կիսալուս-

նաձև կամ տրապեցաձև ոսկրային հատվածը ձևավորելու նպատակով 

օգտագործում են 1մմ տրամագծի գնդաձև գչիրներ: Ոսկրը մշակվում է ողջ 

հաստությամբ` չվնասելով ներխոռոչային լորձաթաղանթը      6-80C-ի 

ֆիզիոլոգիական լուծույթի շիթով մշտական հովացումով (100 մլ/րոպ): 

Ձևավորված ոսկրային հատվածը, որը պետք է տեղաշարժվի դեպի հայմորյան 

ծոցի հետին պատը, ձևավորվում է այն չափսի, որ տեղաշարժվելուց հետո հպվի 

հայմորյան ծոցի հետին պատին: Ոսկրային հյուսվածքի հատվածը 

տեղաշարժվում է վեր և հետ, ստորին եզրով հպվելով հայմորյան ծոցի հետին 

պատին: Ծոցի ստորին հատվածում ձևավորվում է նոր խոռոչ, որի վերին պատը 

դառնում է տեղաշարժված ոսկրային հատվածի վեստիբուլյար մակերեսը: 



524 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Այսպիսով, տեղաշարժված ոսկրային հատվածը հայմորյան ծոցը կիսում է երկու 

մասի` վերին և ստորին: Ըստ պլանավորման փուլում ընտրված իմպլան-

տատների քանակի և նախօրոք շաբլոնների վրա որոշված տեղի` ալվեոլյար 

ելունի վրա համապատասխան հերթականությամբ ձևավորում են իմպլան-

տատների օթյակներ և տեղադրում իմպլանտատները: Իմպլանտատների 

երկարության մի մասը թափանցում է նոր ձևավորված խոռոչի ստորին 

հատված: Ստորին հատվածը լցվում է օստեոպլաստիկ նյութով և աուտոսկրով: 

Վերծնոտային ծոցի վեստիբուլյար պատի կոնտուրին համապատասխան 

աուտոսկրով և օստեոպլաստիկ նյութերով ձևավորվում է մնացորդային խոռոչի 

վեստիբուլյար պատը, այն փակվում է ռեզորբցվող թաղանթով: Լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և տեղադրվում են հանգուցավոր կարեր:  

Նկ.14. 67. Նկարներում ներկայացված է սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկան: 

Նկ. 14.68. Նկարներում ներկայացված է սինուս-լիֆտինգից հետո oրթոպեդիկ 

վերականգնումը: 
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 Փակ սինուս-լիֆտինգ 

Դասական սինուսլիֆտինգը բավականին բարդ վիրահատություն է և կարող 

է ուղեկցվել լուրջ բարդություններով: Այն դեպքում երբ վերծնոտային ծոցի 

հատակի ոսկրի բարձրությունը և լայնությունը 6-8մմ է, կատարվում է փակ 

սինուս-լիֆտինգ օստեոտոմների միջոցով, որն ավելի քիչ վնասվածքային է, իսկ 

բարդությունների հավանականությունը` քիչ: Այս վիրահատության ժամանակ 

հայմորյան ծոցի վեստիբուլյար պատը չի տեղաշարժվում: Իմպլանտացիայի 

գոտում լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթն անջատելուց հետո օստեոտոմի 

միջոցով իմպլանտատի տեղադրելու տեղում զգուշորեն հատվում է ծնոտոսկրը 

և լորձաթաղանթի հետ միասին վեր բարձրացվում: Աուտոսկրով և օստեոպ-

լաստիկ նյութերով ստեղծված տարածությունը լցնելուց հետո տեղադրում են 

իմպլանտատները: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և 

կարվում: 6 ամիս անց կատարվում է իմպլանտացիայի երկրորդ վիրաբուժական 

փուլը և պրոթեզավորումը:  

 

Նկ.14. 69. Փակ սինուս-լիֆտինգի վիրաբուժական մեթոդիկայի սխեման: 

 

        
Նկ.14.70. Նկարներում ներկայացված է փակ սինուս-լիֆտինգի մեթոդիկան: 
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14.26. Իմպլանտատների տեղադրում այտոսկրի շրջանում 
Դասական սինուս-լիֆտինգ վիրահատության համար անհրաժեշտ աուտո-

գեն ոսկր վերցնելու անհրաժեշտությունը, բուժման երկարատև ընթացքը, 

հետվիրահատական շրջանի հնարավոր բարդությունների առաջացման ռիսկը 

շատ հիվանդներին դրդում է հրաժարվելու այդ մեթոդով բուժվելուց: Ըստ այդմ 

անհրաժեշտություն է առաջանում կիրառելու իմպլանտացիայի ալտերնատիվ 

մեթոդներ՝ առանց ոսկրային պլաստիկայի կիրառման, որոնք թույլ կտան 

կրճատել վիրահատական միջամտությունների ծավալը և քանակը միաժա-

մանակ կրճատելով բուժման ժամանակահատվածը: Այդ նպատակով վերջին 

տարիներին այդպիսի հիվանդների օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության 

բարձրացման համար մշակվել և կիրառվում են ալտերնատիվ իմպլանտացիոն 

մեթոդներ՝ իմպլանտատների տեղադրում այտոսկրի շրջանում:  

 Այտոսկրային իմպլանտատների կիրառումը ներդրվել է Պ.Ի.Բրենեմարկի 

կողմից 1989 թվականին, որի կատարած հետզոտությունների արդյունքում 

հիմնավորվել է այտոսկրում նրանց օստեոինտեգրացիան: Այտոսկրում 

տեղադրվում են այտոսկրային իմպլանտատներ, որոնց երկարությունը 30-50մմ 

է, կամ երկար արմատաձև իմպլանտատներ, իսկ ֆրոնտալ հատվածում՝ չորս 

արմատաձև իմպլանտատներ: Օստեոինտեգիացիայից վեց ամիս անց կատար-

վում է օրթոպեդիկ վերականգնում: Այտոսկրային իմպլանտատներ կիրառում են 

նաև վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի մասնակի ռեզեկցիայից հետո՝ 

օնկոլոգիական ախատահարումների դեպքում:  

Նկ.14.71. Ներկայացված է այտոսկրային իմպլանտատների տեղադրման սխեման: 

Նկ.14.72. Նկարներում ներկայացված է այտոսկրային իմպլանտատներ տեղադրելու 

վիրաբուժական մեթոդիկան և օրթոպեդիկ բուժումը:       
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14.27. Ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիա 
Ստոր ատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիան ստորին ծնոտի ծամո-

ղական հատվածում արտահայտված ատրոֆիաների դեպքում իմպլանտացիոն 

բուժման մեթոդներից է, որն առաջին անգամ նկարագրավել է C. Alling-ի կողմից 

(1977թ.) արտահայտված ատրոֆիայով հիվանդների մոտ:  

 Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը շերտազատելուց հետո գչիրների 

միջոցով ատամանաբնային ելունի վեստիբուլյար մակերեսին կատարվում է 

ոսկրի հորիզոնական օստեոտոմիա ստորատամնաբնային նյարդի ուղղու-

թյամբ: Մերկացվելով նյարդը այն դուրս է հանվում ստորատամնաբնային 

խողովակից, ատամնաբնային ելունի կատարով մշակվում է իմպլանտատների 

օթյակները և տեղադրվում են անհրաժեշտ քանակի իմպլանտատներ, 

իմպլանտատների տեղադրումից հետո նյարդը վերատեղադրվում և փակվում է 

թաղանթով: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վերատեղադրելուց հետո 

դրվում են հանգուցավոր կարեր որոնք 8-10 օր անց հեռացվում են:  

 Շատ հեղինակներ հիվանդների շրջանում տրանսպոզիցիայից 12 ամիս անց 

նշում են նյարդի պարէսթեզիաներ: Որոշ հեղինակներ նշել են նաև ծնոտի 

կոտրվածքի և օստեոմիելիտի վտանգ:  Այս մեթոդի կատարումը պահանջում է 

բարձր տեխնիկական պատրաստվածություն և միշտ կա նյարդի վնասման 

վտանգ, որը հետագայում բերում է վնասվածքային նեյրոպաթիայի 

առաջացման:  

Նկ.14.73.Ներկայացված է ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիայի սխեման: 

Նկ.14.74.Նկարներում ներկայացված է ստորատամնաբնային նյարդի տրանսպոզիցիայի 

վիրաբուժական մեթոդիկան: 
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Տարբեր իմպլանտացիոն համակարգերի կիրառումը ստոմատոլոգիական 

իմպլանտոլոգիայում  

 Ժամանակակից ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օգտագործում են 

բազմատեսակ իմպլանտատներ, որոնք դասակարգվում են ըստ պատրաստման 

նյութերի, կոնստրուկցիայի, տեղակայման և ֆունկցիայի: Իմպլանտատների 

կոնստրուկցիաները միավորվում են համակարգերով` ստանալով որոշակի 

անվանումներ: Բազմաթիվ կոնստրուկցիաների իմպլանտատների առկայու-

թյունը վկայում է այն մասին, որ չկա միասնական մոտեցում տարբեր տեսակի 

իմպլանտատների կլինիկական կիրառման հարցում:  Բազմաթիվ կոնստրուկ-

ցիաների իմպլանտատների առկայությունը դժվարացնում է դրանց 

ընտրությունը:  

 
14.28. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների թիթեղային համակարգ 

Թիթեղային իմպլանտատները ստոմատոլոգիայում կիրառվում են 60-ական 

թվականներից: Այս համակարգերի լայնորեն կիրառմանը նպաստել է 

իմպլանտոլոգիայի հիմնադիրներից մեկը՝ Լեոնարդ Լինկովը, որի անունով էլ 

դրանք հաճախ կոչվում են: Միջազգային ստոմատոլոգիական շուկայում 

տարածված են նաև Վեյսի թիթեղավոր իմպլանտատները: Այս իմպլանտացիոն 

համակարգերը օգտագործվում են միափուլ իմպլանտացիայի համար: 

Օրթոպեդիկ փուլն սկսում են վիրաբուժական փուլից 1 ամիս անց:  Շնորհիվ 

յուրահատուկ կոնստրուկցիայի՝ թիթեղային իմպլանտատներն օպտիմալ 

բաշխում են իրենց վրա գործող 

ծամողական ճնշումը: Համակարգի 

թերությունն այն է, որ լինելով ամբող-

ջական (ներոսկրային և արտաոսկ-

րային մասերը ձուլված են)՝ վիրա-

հատությունից անմիջապես հետո 

այն հաղորդակցվում է բերանի խոռո-

չի հետ, որը նպաստավոր պայման է 

հարվզիկային շրջանից դեպի իմպ-

լանտատի ներոսկրային մաս միկրո-

օրգանիզմների ներթափանցման համար, գնալով դրանց կիրառումը նվազում է:                

 Ներկայումս կան նաև թիթեղային իմպլանտացիոն համակարգեր, որոնց 

ներոսկրային և արտաոսկրային մասերը առանձնացված են, և իմպլանտացիայի 

վիրաբուժական փուլը կատարվում է երկու փուլով: Թիթեղային իմպլան-

տատները ցուցված են առաջին հերթին միակողմանի և երկկողմանի վերջնային 

դեֆեկտները վերականգնելու համար: Այս դեպքում օրթոպեդիկ կոնստ-

րուկցիան հենվում է մի կողմից սեփական ատամի, մյուս կողմից` իմպլան-

տատի գլխիկի վրա: Սա հնարավորություն է տալիս մի քանի բացակայող 

Նկ.14.75. Թիթեղային իմպլանտատներ: 
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ատամների տեղը տեղադրելու ընդամենը մեկ իմպլանտատ և վերականգնելու 

ատամնաշարը:  

Թիթեղային իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

առանձնահատկությունները. 

1. Հիմնական սկզբունքները.

Ներոսկրային թիթեղային կառուցվածքների իմպլանտացիայի ժամա-

նակ կիրառվում են վիրաբուժության հիմնական սկզբունքները: Հարկավոր է 

խիստ հետևել ասեպտիկայի կանոններին, վիրահատական դաշտի հյուս-

վածքները, մանրակրկիտ զննել և հայտնաբերել անատոմիական բոլոր գոյա-

ցությունները: Հյուսվածքների նկատմամբ անհրաժեշտ է խնայող մոտեցում, որը 

կանխում է զգալի վնասվածքային այտուցի և բարդությունների առաջացումը, 

արագացնում ապաքինումը:  

2. Այլ մետաղների հետ իմպլանտատի փոխներգործության կանխումը.

Թիթեղային իմպլանտատների մեծ մասը տիտանից է պատրաստված: 

Որպեսզի կանխվի նրա մետաղական հատկությունների փոփոխությունը, 

հարկավոր է իմպլանտատը զերծ պահել այլ մետաղների հետ փոխներգոր-

ծությունից: Ապահովության տեսակետից նպատակահարմար է օգտագործել 

միայն տիտանային գործիքներ: Վիրահատական սեղանի վրա այդ գործիքները 

դրվում են մյուսներից առանձին:  

3.Նախավիրահատական պատրաստություններ. 

Գործնականում լայնորեն կիրառվում են թիթեղային ներոսկրային 

իմպլանտատներ միափուլ իմպլանտացիայի համար, քանի որ դրանց դեպքում 

բուժումը տևում է ընդամենը 4-6 շաբաթ: Թիթեղային իմպլանտատներով 

հիվանդների 98%-ի շրջանում վիրահատությունից 5 տարի անց հեռակա 

արդյունքները գոհացուցիչ են: Երբ բնական ատամներն օգտագործվում են 

որպես հիմք իմպլանտատի հետ միասին, դրանց մշակումը կատարում են կամ 

նախօրոք, կամ անմիջապես վիրահատությունից առաջ: Իմպլանտատի 

ընտրությունը կատարվում է` ըստ իմպլանտացիայի գոտում ոսկրային 

հյուսվածքի ծավալի: Թիթեղային իմպլանտատները տեղադրվում են ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի կենտրոնում: Եթե նեղ ալվեոլյար կատար է, ապա ընտրվում է 

նեղ իմպլանտատ` 1,2մմ ներոսկրային մասի լայնությամբ, իսկ հաստ ալվեոլյար 

ելունի դեպքում` 1,35-1,75մմ լայնությամբ: Իմպլանտատը տեղադրելուց առաջ 

կարևոր է որոշել իմպլանտատի արտաոսկրային մասի և անտոգոնիստ 

ատամների օկլյուզիոն մակերեսների միջև տարածությունը, որպեսզի 

անհրաժեշտության դեպքում մինչև իմպլանտատ տեղադրելը արտաոսկրային 

մասը կարճացվի:  

Սովորաբար իմպլանտատի արտաոսկրային մասն ունի 7-8մմ բարձրություն: 

Օկլյուզիոն մակերեսների միջև պարտադիր է 2մմ տարածության պահպանելը, 

այդ պատճառով, ըստ անհրաժեշտության, վիրահատությունից առաջ 
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իմպլանտատի արտաոսկրային մասը շտկվում է, որից հետո իմպլանտատը 

ախտահանվում է:  

Վիրաբուժական փուլի էտապները հետևյալն են.  

1.Կտրվածք 

Կտրվածքի գիծը պետք է անցնի ալվեոլյար ելունի կենտրոնով: Ալվեոլյար ելունի 

ոսկրային մասում լավ մուտքի համար անհրաժեշտ է՝ կտրվածքի գիծը ամեն 

կողմից 3-5մմ երկար լինի իմպլանտատի ներդնելու համար պատրաստվող 

ոսկրային դաշտից: Կտրվածքը պետք է ընդգրկի լինդը և վերնոսկրը` հասնելով 

ոսկրի մակերեսին:  

2. Հյուսվածքների շերտազատում

Շերտազատումը կատարում են հատուկ վերնոսկրային էլևատորով: Այն 

տեղադրվում է ալվեոլյար ելունի ոսկրի և վերնոսկրի արանքում ու լյուքսացիոն 

շարժումների միջոցով վերնոսկրը շերտազատվում է ոսկրից: Սեպարացիայից 

հետո ուսումնասիրվում է պլանավորվող իմպլանտացիայի տեղում ալվեոլյար 

ոսկրը ողջ երկայնքով:  

3. Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի ձևավորումը

Իմպլանտատի տեղադրման համար ոսկրային ելունի վրա ձևավորում են 

ոսկրային օթյակ` 1-2մմ երկար իմպլանտատի չափից, 1մմ խորը իմպլանտատի 

մարմնի բարձրությունից և փոքր-ինչ նեղ իմպլանտատի ներոսկրային մասի 

հաստությունից: Դա կարևոր է իմպլանտատի տեղադրման և առաջնային 

կայունացման համար: Ոսկրային օթյակի պատրաստման համար օգտագործում 

են ոսկրային գչիրներ` պտույտի ցածր արագությամբ (400-600 պտույտ/րոպե), և 

պարտադիր 6-80C-ի NaCl-ի 0,9%-անոց լուծույթով հովացումով: Գչիրների 

տրամագիծը պետք է լինի իմպլանտատի հաստությունից փոքր: Տեղադրելուց 

հետո իմպլանտատի մարմնի մակերեսը ոսկրի մակերեսից 1մմ ցածր լինի:  

4. Իմպլանտատի տեղադրում

Իմպլանտատի տեղադրումն արդեն պատրաստի ոսկրային օթյակում 

կատարվում է իմպլանտատի տեղադրելու համար հատուկ նախատեսված 

գործիքով` ֆիքսատորով (իմպլանտացիայի գործիքների հավաքածուի մեջ է): 

Այդ նպատակով իմպլանտատը ներդրվում է` նրա մարմնի և գլխիկի վրա 

որոշակի ճնշում գործադրելով: Տեղադրելուց հետո ճշտվում է իմպլանտատի 

գլխիկային մասի և անտոգոնիստ ատամների օկլյուզիոն մակերեսների 

հարաբերությունը (2մմ տարածության առկայությունը անհրաժեշտ է): 

Ստուգվում է նաև գլխիկային մասի զուգահեռությունը բերանի խոռոչում առկա 

ատամների նկատմամբ:  
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 5.Կարերի տեղադրում 

Գլխիկային մասի շուրջ շտկվում է լինդը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 

կատարվում է լնդային հյուսվածքի 

հատում: Անհրաժեշտ է ապահովել 

փափուկ հյուսվածքների ուղիղ և 

հարթ միաբերումը: Հետվիրա-

հատական շրջանում անցկացվում են 

տեղային և ընդհանուր 

միջոցառումներ՝ հականեխիչ լու-

ծույթներով վիրահատման գոտու 

մշակում, ռեգեներացիան խթանող 

դեղամիջոցների օգտագործում, 

հակաբորբոքային թերապիա: Կարե-

րը հեռացվում են վիրահա-

տությունից 7-12օր հետո: 4-5 շաբաթ 

անց կատարվում է պրոթեզավորում: 

Նկ.14.77. Տեղադրված թիթեղային իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 

14.29. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների գլանաձև և պտուտակավոր 
համակարգ 

Այս համակարգը մշակվել է նախորդ դարի կեսերին և 1956թ-ից նոր 

զարգացում է ստացել շվեդ պրոֆեսոր Պ.Ի. 

Բրենեմարկի աշխատանքների շնորհիվ: Գլանաձև և 

պտուտակավոր իմպլանտատները հիմնականում 

կիրառվում են երկփուլ իմպլանտացիայի դեպքում: 

 I փուլում տեղադրվում է իմպլանտատի 

ներոսկրային մասը, II փուլում` արտաոսկրային 

մասը (ստորին ծնոտում տեղադրելուց հետո` 3-4 

ամիս անց, վերին ծնոտում` 5-6 ամիս): Պայմանա-

վորված ծնոտոսկրի որակական հատկանիշներով` 

օգտագործում են տարբեր երկարության և տրամագծի 

իմպլանտատներ: Տարբեր ֆիրմաների հավա-

քածուներում են 8-15մմ երկարությամբ և 3,25-6մմ 

Նկ.14.78. 

Պտուտակավոր  

և գլանաձև 

իմպլանտատներ 

Նկ.14.76. Սխեմատիկորեն ներկայացված է 

թիթեղային իմպլանտատի իմպլանտացիան 

ըստ փուլերի: 
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տրամագծի իմպլանտատներ: Ներոսկրային մասը կարող է լինել գլանաձև կամ 

կոնաձև, հարթ կամ պտուտակավոր: Արտաոսկրային մասը նույնպես կարող է 

ունենալ տարբեր տրամագծեր և երկարություն` ներոսկրային մասի առանցքի 

հետ նույն ուղղությամբ կամ թեքված: Արտաոսկրային մասին օրթոպեդիկ 

կոնստրուկ-ցիան ամրանում է ցեմենտելով կամ պտուտակով: Այս 

իմպլանտատները կիրառվում են մեկ կամ մի քանի ատամների բացակա-

յության, ինչպես նաև լրիվ անատամ ծնոտների դեպքում` որպես օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի հենարան: 

Պլանավորման փուլում համակարգչային շերտագրության նկարները և 

ախտորոշիչ մոդելները ուսումնասիրելուց հետո ճշտվում և որոշվում են 

տեղադրվող իմպլանտատների քանակը, տեղը ծնոտոսկրում, իմպլանտատի 

առանցքի ուղղությունը (զուգահեռականությունը ապահովելու նպատակով), 

անտոգոնիստ ատամների հետ արտաոսկրային մասի փոխհարաբերությունը:  

Անցկացվում են նախա- և հետվիրահատական կանխարգելիչ հակաբոր-

բոքային թերապիա, կատարվում է լիարժեք ցավազրկում: Վիրահատությունից 

առաջ ընտրվում են համապատասխան մշակող գործիքներ և լրացուցիչ իմպ-

լանտատներ` անհրաժեշտության դեպքում օգտվելու համար: Ոսկրաբունը 

ձևավորելու համար օգտագործում են որակյալ սուր գործիքներ, հետևում գչիրի 

պտույտների արագությանը (<700 պտույտ/րոպեում) և ֆիզիոլոգիական 

լուծույթով հովացում կատարում: 

Գլանաձև հարթ իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական 

փուլի առանձնահատկությունները  

 Պլանավորման փուլում՝ ըստ կլինիկական իրավիճակի, ընտրվում է 

համապատասխան չափսի իմպլանտատ, որոշվում իմպլանտատի տեղադրման 

տեղը: Իմպլանտացիան կատարվում է` հաշվի առնելով վիրաբուժական փուլի 

բոլոր կանոնները:  

 Գլանաձև իմպլանտատների իմպլանտացիան կատարվում է հետևյալ 

հաջորդականությամբ. 

1.Վիրաբուժական դաշտի մշակում հականեխիչ նյութով: 

2.Տեղային ցավազրկում: 

3.Կտրվածք ալվեոլյար ելունի կենտրոնով (ոսկրային օթյակի չափսերից 5 

մմ երկար): 

4.Հյուսվածքների շերտազատում: Ենթոսկրի տակ տեղադրվում է հատուկ 

ռասպատոր և զգույշ շարժումներով օրալ-վեստիբուլյար ուղղությամբ անջատ-

վում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը: 

5.Իմպլանտատի ներդրման տեղի մշակում: Ալվեոլյար ելունի ոսկրը 

մերկացնելուց հետո ուսումնասիրվում է իմպլանտացիոն դաշտը, անհրաժեշ-

տության դեպքում հարթվում է ոսկրի մակերեսը: 
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6.Իմպլանտատի օթյակի ձևավորում: Համապատասխան տրամագծի

գչիրներով իմպլանտատի օթյակը մշակվում է այնպես, որ ոսկրային օթյակի 

տրամագիծը իմպլանտատից 0,35մմ նեղ լինի, իսկ խորությունը` 1մմ ավելի: 

Ուշադրություն է դարձվում համապատասխան չափսի գչիրների օգտագործ-

մանը, ինչը կարևոր է առաջնային օստեոստաբիլիզացիայի համար: Ուշադրու-

թյուն է դարձվում իմպլանտատի առանցքի ճիշտ ուղղությանը և խորաչափի 

միջոցով ոսկրաբնի խորությունը որոշելուն:  

7.Իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում: Oթյակը ձևավորելուց և

չափսերը ճշտելուց հետո ֆիքսատորին ամրացրած իմպլանտատը մասնակի 

մտցնում են օթյակ և մուրճով թեթևակի հարվածելով ֆիքսատորին՝ իմպլան-

տատը վերջնական տեղադրում են: Իմպլանտատի ներոսկրային մասի վերին 

հատվածը ոսկրի կորտիկալ շերտից պետք է 1-1,5 մմ ցածր լինի: Իմպլանտատը 

փակվում է փակիչ պտուտակով: 

8.Կարերի տեղադրում: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է

բերվում, և դրվում են կարեր: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ լաթն 

ամբողջությամբ ծածկի իմպլանտատի փակիչ պտուտակը, փափուկ հյուսվածք-

ները չձգվեն (անհրաժեշտության դեպքում կարելի է կատարել լաթի 

անշարժացում):  

9.Լինդը ձևավորող էլեմենտի տեղադրում: Հականեխիչ մշակումից և

տեղային անզգայացումից հետո հատուկ պերֆորատորով փակիչ պտուտակի 

վրայից հեռացվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը, մերկացվում այն և 

հեռացվում իմպլանտատից: Եթե պտուտակի տեղը դժվար է ստույգ որոշել, 

կատարվում է ուղիղ կտրվածք և շերտազատելով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթը, պտուտակը բացվում ու հեռացվում է: Պտուտակի տեղը տեղադրվում է 

լնդի ձևավորիչը: Անհրաժեշտության դեպքում կտրվածքի տեղում դրվում է կար: 

10. Իմպլանտատի գլխիկի տեղադրում: Վերքը լավանալուց 7-10 օր անց

հեռացվում է լնդի ձևավորիչը և նրա տեղում իմպլանտատի ներոսկրային մասին 

ամրացվում է արտաոսկրայինը (իմպլանտատի գլխիկը): Դրանից հետո կարելի 

է անցնել բուժման օրթոպեդիկ փուլին: 

     Պտուտակավոր իմպլանտատների իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

առանձնահատկությունները 

 Պտուտակավոր իմպլանտատների վիրաբուժական փուլի միջոցառում-

ները կրկնում են գլանաձև հարթ իմպլանտատների իմպլանտացիայի 

հաջորդականությունը (1-5): 

6. Իմպլանտատի օթյակի ձևավորում: Օթյակի սկզբնական մշակումը

կատարվում է այնպես ինչպես գլանաձև իմպլանտատների դեպքում: Վերջ-

նական մշակումը կատարվում է հատուկ գործիքի` պտուտակահանի միջոցով: 

Այն ոսկրային օթյակը դարձնում է պտուտակաձև: Կարևոր է պահպանել 
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ձևավորված օթյակի առանցքի ուղղությունը: Զգալի դիմադրություն առաջա-

նալու դեպքում պարույրի ձևավորումը դադարեցվում է: Պտուտակահանի 

պտույտները կատարում են հատուկ ռեվերսիոն բանալու միջոցով, որը 

պտուտակահանն աշխատացնում է միայն մեկ ուղղությամբ:  

7. Իմպլանտատի տեղադրում ոսկրային օթյակում: Իմպլանտատի

տեղադրումը կատարվում է հատուկ գործիքի` ֆիքսատորի միջոցով: Նրան 

ամրացված իմպլանտատը տեղադրվում է ոսկրային օթյակ և ռեվերսիոն 

բանալին ֆիքսատորին ամրացնելուց հետո ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 

ձգվում է կորտիկալ ոսկրի մակերեսից 0,5մմ ցածր: Փակիչ պտուտակը 

ներպտուտակվում է ներոսկրային մասին: 

8.Կարերի տեղադրում: Լինդը վրա է բերվում և կարվում: Վիրահատութ-

յունից հետո անցկացվում են վերականգնողական միջոցառումներ: 

Նկ.14.79. Սխեմատիկորեն ներկայացված են պտուտակավոր իմպլանտատների 

իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլը: 

14.30. Անհապաղ իմպլանտացիա 
 Անհապաղ իմպլանտացիան ատամը հեռացնելուց անմիջապես հետո 

նրա տեղում իմպլանտատի տեղադրումն է: Այս մեթոդի ցուցումները և 

հակացուցումները ճշտելու հարցում կարևորվում է ընդհանուր և տեղային 

գործոնների ուսումնասիրությունը: Տեղային գործոններն ուսումնասիրելիս 

հաշվի են առնում այն, որ իմպլանտատը տեղադրվելու է հեռացված ատամի 

ատամնաբնի մեջ: Դրանից բացի, ուշադրություն են դարձնում հետևյալ 

գործոններին՝ 

1.ընդհանուր առողջական վիճակին,
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2.պարօդոնտի վիճակին,

3.հեռացված ատամի շրջակա ոսկրային հյուսվածքում բորբոքային

պրոցեսների բացակայությանը, 

4.հեռացված ատամի շրջակա ոսկրային հյուսվածքի բավարար

քանակության առկայությանը, 

5.ստործնոտային նյարդանոթային խրձից, հայմորյան ծոցի հատակից և

քթի խոռոչից բավարար հեռավորության առկայությանը, 

6.իմպլանտատը ծածկելու համար փափուկ հյուսվածքների բավարար

ծավալի առկայությանը, 

7.հետագա օրթոպեդիկ վերականգնման անհրաժեշտ պայմանների

առկայությանը, 

8.հիվանդի պատրաստակամությանը հիգիենիկ միջոցառումների

անցկացմանը: 

 Հաշվի առնելով այդ գործոնները, նշենք այն կլինիկական իրավի-

ճակները, որոնց դեպքում հնարավոր է կատարել անհապաղ իմպլանտացիա. 

1.hիմնականում այն կատարվում է, երբ վնասվածքի հետևանքով

կոտրվում է ատամի պսակային մասը արմատի 1/2-ի հետ միասին (այդ դեպքում 

ծնոտոսկրում մնացած արմատը չի կարող հենարան լինել օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի համար),  

2.անհապաղ իմպլանտացիա կատարվում է նաև, երբ ատամի էնդօդոն-

տիկ բուժումն արդյունավետ չէ և անհրաժեշտ է այն հեռացնել: 

 Անհապաղ իմպլանտացիան նպատակահարմար է և առավել արդյու-

նավետ մեկ արմատանի ատամների հեռացնելուց հետո: Նշված պայմանները 

բավարարելու դեպքում կատարվում է անհապաղ իմպլանտացիա` ըստ 

հետևյալ հաջորդականության: 

1.Տեղային անզգայացմամբ ատամի շրջանի վերնոսկր-լորձաթաղան-

թային լաթն անջատում են, և ատամը ատրավմատիկ հեռացնում: 

2.Ատամնաբնից հեռացվում են ոսկրի սուր եզրերը, առկայության

դեպքում` նաև գրանուլացիոն հյուսվածքը:  

3.Հեռացված ատամի ատամնաբունը մշակում են` ըստ ընտրած

իմպլանտատի տրամագծի և երկարության: Ձևավորված ոսկրաբունը պետք է իր 

չափսերով համապատասխանի իմպլանտատի չափսերին այնպես, որ 

իմպլանտատը տեղադրելուց հետո հնարավոր լինի վերջինիս սկզբնական 

կայունացում: Ըստ այդմ հեռացված ատամի ատամնաբունը արմատային 

ուղղությամբ խորացվում և մշակվում է ընտրած իմպլանտատի երկարությամբ: 

Ստացվում է ոսկրաբուն, որի մի մասը կազմված է ատամնաբնից, իսկ մյուսը` 

ատամնաբնի սահմանից դուրս եղող ոսկրային հյուսվածքից (3-4մմ):  
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4.Կատարվում է իմպլանտատի տեղադրում ոսկրաբնում կորտիկալ

շերտից 1մմ ցածր: Իմպլանտատի մակերեսի 

և ատամնաբնի պատի միջև պետք է առա-

ջանա ամուր շփում: Եթե իմպլանտատի 

հարվզիկային շրջանի և ոսկրաբնի միջև 

մնում է տարածություն, այն լցվում է 

ոսկրափոխարինիչ նյութով: Իմպլանտատը 

փակվում է փակիչ պտուտակով: 

5.Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը

վրա է բերվում և փակվում իմպլանտատը: 

Կատարվում են հետվիրահատական միջո-

ցառումներ (7 օրվա ընթացքում անցկացվում 

է հակաբորբոքային թերապիա): 

Իմպլանտացիայի երկրորդ փուլն անցկացնում են վերին ծնոտի վրա 

առաջին փուլից հետո 6 ամիս անց, իսկ ստորին ծնոտի վրա 3-4 ամիս անց:  

1.Բացվում է իմպլանտատի ներոսկրային մասը, հանվում է փակիչ

պտուտակը և ներոսկրային մասին ֆիքսվում լնդի ձևավորիչը: 

2.Բնականոն ընթացքի դեպքում երկրորդ փուլի ավարտից 10-15 օր անց

անցնում են օրթոպեդիկ փուլին, և պատրաստած ատամնաշապիկը ֆիքսվում է 

իմպլանտատի գլխիկին: 

 14.31. Դիստրակցիոն օստեոգենեզի կիրառումը ծնոտոսկրի ատրոֆիայի դեպքում 
 Ինչպես հայտնի է, ատամների երկարատև բացակայությունը կարող է 

հանգեցնել ծնոտոսկրի ատրոֆիայի, որը դժվարացնում է իմպլանտատների 

կիրառմամբ բուժումը: 

Այդպիսի կլինիկական 

իրավիճակներում 

ատրոֆիայի շրջանում 

կատարվում են ալո- 

կամ 

աուտոպլաստիկա, 

օստեոդիստրակցիա: 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայում օստեոդիստրակցիայի 

սկզբունքը օգտագործվում է ատրոֆիայի ենթարկված ծնոտոսկրի ուղղահայաց 

Նկ.14.80. Սխեմատիկորեն 

ներկայացված է անհապաղ 

ինպլանտացիայի կատարման 

մեթոդիկան: 

Նկ.14.81. Նկարներում պատկերված է անհապաղ 

իմպլանտացիայի կատարումը: 
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բարձրացման համար: Դիստրակցիոն օստեոգենեզի մեթոդը հիմնված է Գ. 

Իլիզարովի դիստրակցիոն օստեոգենեզի սկզբունքի վրա և ներառում է ոսկրի 

օստեոտոմիա, դիստրակտորի տեղադրում, ոսկրերի հեռացում իրարից 

անհրաժեշտ հեռավորության վրա, ոսկրային հատվածների միջև ոսկրային 

կոշտուկի առաջանալուց հետո դիստրակտորի հեռացում: Դիստրակտորը 

տիտանից պատրաստած կոնստրուկցիա է, որը կազմված է ուղղահայաց ձողից 

և 2 հորիզոնական թիթեղներից, որոնցից յուրաքանչյուրը տիտանային 

պտուտակի միջոցով ամրացվում է ոսկրի մեկ հատվածին:  

 

                     
Նկ.14.82. Դիստրակտոր, բանալի, դիստրակտորի կիրառման սխեման:  
 

Հատուկ բանալու միջոցով ուղղահայաց ձողի գլխիկի պտույտներով 

ոսկրային հատվածներին ֆիքսված հորիզոնական թիթեղներն իրարից 

հեռացվում են` միաժամանակ իրենց հետ տեղաշարժելով օստեոտոմիայի 

ենթարկված ոսկրային հատվածները: Գլխիկի պտույտների քանակով 

կարգավորվում է դիստրակտորի հորիզոնական թիթեղների միջև եղած 

հեռավորությունը: 

Պայմանավորված դեֆեկտի մեծությամբ և բացակայող ատամների 

քանակով կատարվում է դիստրակցիա, այնուհետև՝ իմպլանտացիա: 

 

 
 

Նկ.14.83. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է դիստրակցիոն օստեոգենեզի 

կիրառումը: 

  

 Ծնոտոսկրի դիստրակցիայի վիրաբուժական մեթոդիկան 

 Կատարման մեթոդիկան բաղկացած է հետևյալ փուլերից: 

1.Ատրոֆիայի ենթարկված դեֆեկտի շրջանում կատարվում է կտրվածք 

ալվեոլային ելունի կատարի ուղղությամբ: 

2.Վեստիբուլյար և օրալ ուղղություններով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթի այնպիսի շերտազատում, որ շերտազատվող հյուսվածքը հեռացնելուց 
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հետո լավ տեսանելի լինի ոսկրային հյուսվածքի այն հատվածը, որը օստեո-

տոմիայից հետո պետք է տեղաշարժվի: Ստորին ծնոտի դեպքում ուշադրություն 

է դարձվում կզակային անցքի և նյարդի տեղակայությանը (կտրվածքի գիծը 

տարվում է անցքից հետ):  

3.Գչիրների և օստեոտոմների միջոցով ձևավորում է ոսկրի հատվածը և 

անջատվում ծնոտոսկրի հիմքային շրջանից այնպես, որ չվնասվի ստոր-

ծնոտային նյարդանոթային խուրձը (շուրջ 2մմ տարածության պահպանում):  

4.Դիստալ և մեդիալ հատվածներում ծնոտոսկրի կորտիկալ ոսկրային 

շերտում և օստեոտոմիայի միջոցով առաջացած ոսկրային բեկորի վրա 

ստեղծվում են շուրջ 1-2մմ խորությամբ օթյակներ` պտուտակներով դիստրակ-

տորը ֆիքսելու համար:  

5.Օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկրային հատվածը տեղաշարժվում է 

ուղղահայաց և ծնոտոսկրից 1-1,5մմ հեռավորության վրա ֆիքսվում դիստրակ-

տորին: Ոսկրային հատվածի ստորին մասը միկրոթիթեղի միջոցով ֆիքսվում է 

ծնոտոսկրի ալվեոլյար ելունին:  

6.Շարժուն լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է բերվում և 

կարվում` ամբողջովին փակելով օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկրային 

հատվածը: Դիստրակտորի ուղղահայաց ոտիկը, որի միջոցով հետագայում 

պետք է կարգավորվի դիստրակտորի աշխատանքը, դուրս է հանվում բերանի 

խոռոչ և նրա շուրջ կարվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը: Մեկ 

շաբաթվա ընթացքում անցկացնում են հակաբորբոքիչ, վերականգնողական 

միջոցառումներ: 

7.Դիստրակտորի գլխիկի պտույտները կատարում են ամեն օր օրը 3 

անգամ: Դրա հետևանքով ոսկրային հատվածը հեռացնում է օրը շուրջ 0,9մմ: 

Տաս օրվա ընթացքում ոսկրային հատվածը տեղաշարժվում է անհրաժեշտ 

բարձրությամբ: 

8.10 շաբաթ անց տեղային անզգայացմամբ դիստրակտորը ենթոսկր-

լորձաթաղանթային լաթի կտրվածքով բացվում է և հեռացվում: 

9.Տեղաշարժված ոսկրային հատվածի կատարին ստեղծվում են 

անհրաժեշտ քանակությամբ ոսկրային օթյակներ, և տեղադրվում են պտուտա-

կաձև իմպլանտատներ: Կատարվում է հսկիչ ռենտգենագրություն: 

10.Եթե իմպլանտատները ճիշտ են տեղադրված, ապահովված է 

ստործնոտային նյարդանոթային խրձի և իմպլանտատների միջև անհրաժեշտ 

հեռավորությունը (շուրջ 2 մմ), ապա լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վրա է 

բերվում և կարվում: Անցկացվում են հակաբորբոքային թերապիա և ամենօրյա 

հականեխիչ մշակում: 7-10 օր անց կարերը հեռացվում են: 

11.3-4 ամիս անց անցկացվում է իմպլանտացիայի վիրաբուժական փուլի 

2-րդ մասը` ըստ ավանդական սխեմայի, այնուհետև իմպլանտացիայի օրթո-

պեդիկ փուլը: 
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Նկ. 14.84. Նկարներում ներկայացված են դիստրակցիոն մեթոդով տեղադրված 

իմպլանտատներ: 

        Դիստրակցիոն իմպլանտատի կառուցվածքը 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիական շուկայում կան դիստրակցիոն 

իմպլանտացիոն համակարգեր (օրինակ` SIS իմպլանտատներ), որոնք 

ծնոտոսկրի ատրոֆիայի շրջանում կատարում են դիստրակցիա և միաժա-

մանակ ծառայում են որպես իմպլանտատ: Դիստրակցիոն իմպլանտատը ար-

մատաձև է, պտուտակաձև իմպլանտատին նման: Նրա ներոսկրային մասը 

կազմված է արտաքին և ներքին մասերից: Արտաքին պտուտակավոր մասը 

կազմված է վերին և ստորին հատվածներից: Ստորին հատվածը ֆիքսվում է 

ոսկրում ձևավորված օթյակում, իսկ վերինը` օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկ-

րային սեգմենտի օթյակում: 

 Արտաոսկրային մասում գտնվող գլխիկի պտույտների շնորհիվ ներքին 

գլանաձև մասը բարձրանում է և իր հետ տանում արտաքին պտուտակավոր 

մասի վերին հատվածը, որն անցնում է օստեո-

տոմիայի ենթարկված ոսկրի բեկորով: Արդյուն-

քում արտաքին պտուտակավոր մասի ստորին և 

վերին հատվածներն իրարից հեռացվում են` 

առաջացնելով տարածություն: Այդ տարածության 

մեծությունը կախված է գլխիկի պտույտների 

քանակից (ամեն պտույտից վերին և ստորին 

հատվածներն իրարից հեռանում են շուրջ 0,3 մմ):  

Դրանց տեղադրման փուլերը հետևյալն են. 

1.Կտրվածք. լորձաթաղանթ-վերնոսկրային

լաթի սեպարացիա և անջատում ծնոտոսկրից: 

2.Գչիրների միջոցով կատարվում է իմպլանտացիայի շրջանում ոսկրային

հատվածի օստեոտոմիա (կատարվում է այնպես, որ տեղաշարժվող հատվածը 

լինի այդ շրջանի ոսկրային հյուսվածքի մակարդակին): 

Նկ.14.85. Սխեմատիկ 

նկարներում ներկայացված են 

դիստրակցիոն իմպլանտատի 

կիրառման սխեման: 
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3.Ոսկրային օթյակի ձևավորում (կատարվում է այնպես, որ իմպլանտատը

տեղադրելուց հետո անցնի ոսկրային հատվածով և ֆիքսվի ծնոտոսկրին): 

4.Դիստրակցիոն իմպլանտատի տեղադրում:

5.Ոսկրային հատվածը դիստրակցիոն իմպլանտատի գլխիկի պտույտի

միջոցով տեղաշարժվում է անհրաժեշտ մակարդակի: Ծնոտոսկրի և ոսկրային 

հատվածի միջև առաջանում է տարածություն, որը հետագայում լցվում է 

ոսկրային հյուսվածքով: 

6.Ոսկրային հյուսվածքում իմպլանտատի օստեոինտեգրացիայից հետո

անցնում են իմպլանտացիայի օրթոպեդիկ փուլին (ստորին ծնոտի վրա 4 ամիս 

անց, վերին ծնոտի վրա 6 ամիս անց): 

Նկ.14.86. Նկարներում ներկայացված են դիստրակցիոն իմպլանտատների տեղադրումը: 

14.32. Տրամուս իմպլանտատների կիրառումը ստորին ծնոտի ատրոֆիայի 
դեպքում 

Լրիվ ադենտիայի դեպքում կարող է խախտվել ոչ միայն ծամողական 

ֆունկցիան, այլև առաջանա ծնոտոսկրի ալվեոլյաին ելունների բավականաչափ 

ատրոֆիա: Այդպիսի կլինիկական իրավիճակներում պրոթեզավորումը 

ավանդական եղանակով (լրիվ շարժական պրոթեզների միջոցով) չի տալիս 

բավարար արդյունք: Նման իրավիճակներում որոշ մասնագետներ առաջար-

կում են ոսկրային հյուսվածքի պլաստիկա, ստործնոտային նյարդի 

տեղափոխում և հետագայում իմպլանտատների տեղադրում: Սակայն բուժման 

այդ պլանը բավականին բարդ է և ոչ բոլոր հիվանդների համար է ընդունելի: 

Խնդիրը լուծելու համար առաջարկվել են տրամուս իմպլանտատները:  

Ստորին ծնոտի ճյուղում իմպլանտատն տեղադրելու գաղափարը 

պատկանում է ամերիկացի ստոմատոլոգ Ռալֆ Ռոբերտսին: 1967 թվականին 

նրա առաջարկած մանգաղաձև իմպլանտատը ֆիքսվում էր ստորին ծնոտի 

ռետրոմոլյար մասում` պսակաձև ելունում ստեղծված ոսկրային օթյակում: 

Իմպլանտատի թևը պատրաստված էր այնպես, որ այն կարողանա անցնել 

ստորին ծնոտի պսակաձև ելունի արտաքին և ներքին պատերի միջով: 

 1981 թվականին բելգիացի Ռ. Ստրելը ձևափոխեց այդ իմպլանտացիոն 

համակարգը` առջևից այն կայունացնելով հորիզոնական թիթեղով: Իմպլան-
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տացիոն համակարգի վրա կարող է ֆիքսվել անշարժ կամրջաձև օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիա, կամ այն կարող է հանդիսանալ հենարան լրիվ շարժական 

պրոթեզի համար: Այս համակարգի իմպլանտատների կիրառումը մեծ 

նշանակություն ունի լրիվ ադենտիայի դեպքում, երբ ծնոտոսկրի ատրոֆիան 

հասնում է մեծ չափերի: Պայմանավորված ծնոտոսկրի ատրոֆիայի աստի-

ճանով` ընտրություն է կատարվում տրամուս իմպլանտատ N 1-ի և N 2-ի միջև:  

 Տրամուս իմպլանտատ N1 

 Այս իմպլանտատն օգտագործվում է, երբ ծնոտոսկրի ատրոֆիան 

դասվում է C խմբին` ըստ Ջուդի և Միշի դասակարգման. ստործնոտային նյարդի 

վրայի ոսկրային շերտի հաստությունը չի գերազանցում 5մմ.: N 1 տրամուս 

իմպլանտատի մոդելը ներառում է իր մեջ 1967թ. Ռոբերտսի ( ՙRamus ՚) և 1979թ. 

Ռ.Ստրելիի կողմից առաջարկված իմպլանտատների հատկանիշները: 

Տրամուս իմպլանտատ N1-ը կազմված է 3 մասերից. 

1.Կողմնային հատված, որն ամրանում է պսակաձև ելունի արտաքին և 

ներքին պատերի միջև` նախօրոք ստեղծված ոսկրային օթյակում: Իմպլան-

տատն ունի հրթիռի տեսք` թեք մխրճված ոսկրի կորտիկալ մասի մեջ` 

համապատասխանելով ոսկրի չափսերին և հաստությանը:  

2.Առաջնային հատված ` կազմված հորիզոնական թիթեղից, որը մտցված 

է ոսկրի կորտիկալ շերտի տակ:  

3.Արտաքին (արտաոսկրային) հատված, որը իմպլանտատը հենարան է 

դարձնում ատամնային պրոթեզի համար:  

 

                 
Նկ.14. 87. Տրամուս իմպլանտատ N1: Տեղադրված Տրամուս N1 իմպլանտատի 

օրթոպանտոմոգրաֆիան 
 

Այս եղանակով ստեղծված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան լիարժեք 

վերականգնում է ոչ միայն ծամողական ֆունկցիան, այլև կանխում է 

ստործնոտքունքային հոդի դիսֆունկցիայի առաջացումը` ի հաշիվ ծամողական 

ճնշման ուժային վեկտորի հավասարաչափ բաշխմանը ատամնաաղեղի ողջ 

երկարությամբ: Կարևոր է նաև ֆոնետիկայի և էսթետիկայի բարելավումը, որն 

իր հերթին բարելավում է հիվանդի հոգեկան վիճակը: 

  



542 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

 Տրամուս իմպլանտատ N 2 

Դրա մոդելի հիմքում առկա են առաջին անգամ 1981թ. ԱՄՆ-ի Ալաբամա 

նահանգում М20 տեսակի և նույն թվականին Ռ. Ստրելի կողմից օգտագործված 

իմպլանտատները: Տրամուս իմպլանտատ N 2-ը նույնպես կազմված է 3 մասե-

րից. ունի 2 թև և արտաոսկրային մաս (հենարանային գլխիկ): Թևերը ծառայում 

են կայունության պահպանմանը: Դրանք սիմետրիկ տեղադրված են արտաոսկ-

րային հենարանի 2 կողմերում:  

 Առաջին թևը տեղադրվում է 

ստորին ծնոտի արտաքին թեք գծի 

ուղղությամբ՝ արտաքին և ներքին 

պատերի միջև, երկրորդ թևը` ռետ-

րոմոլյար թմբի մակարդակի վրա` 

ստործնոտային նյարդից 4մմ տա-

րածության վրա ձևավորված ոսկ-

րային օթյակում: Արտաոսկրային

մասը ճակատային հատվածում 

տեղադրված իմպլանտատների հետ 

ֆիքսված է կայունացնող աղեղով, որը հնարավորություն է ընձեռում ստեղծելու 

եռահենարանային կայունացնող համակարգ, և որի վրա հենվում է օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիան:           

           14.33. Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիա 
1940թ. անգլիացի բժիշկ Հանս Օրլեյը մշակեց շարժվող, թուլացած 

ատամներն ամրացնելու նոր մեթոդ` ատամ-

նախողովակում տեղադրած, ատամի արմա-

տի գագաթային մասից դուրս եկող ու 

ծնոտոսկրում ֆիքսված իմպլանտատների 

միջոցով: Նրա կողմից ստեղծված իմպլան-

տատը կոչվեց էնդօդոնտիկ ստաբիլիզատոր: 

Առաջին էնդoդոնտիկ ստաբիլիզատորները 

նեղ էին ու երկար, նման ուղիղ շտիֆտերին: 

Այդ պատճառով էլ դրանք կոչվում էին նաև 

շտիֆտ-ստաբիլիզատորներ: Այս իմպլան-

տատները պատրաստում են հիմնականում 

վիտալիումից կամ տիտանից: 

Էնդoդոնտիկ ստաբիլիզատորները կիրառում են գտել պարoդոնտի 

հիվանդությունների համալիր բուժման մեջ: Դրանք օգնում են ամրացնել 

պարօդոնտի հիվանդությունների պատճառով ախտահարված II և III աստիճա-

նի շարժվող ատամները: Ի տարբերություն մյուս իմպլանտացիոն համակար-

գերի իմպլանտացիայի` այս դեպքում այն կատարվում է փակ եղանակով 

Նկ.14.88. Տեղադրված Տրամուս N2 

իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան:  

Նկ.14. 89. Նկարներում 

ներկայացված են էնդօդոնտիկ 

ստաբիլիզատորներ և նրանց 

կիրառման սխեման: 
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(իմպլանտատը չի հաղորդակցվում բերանի խոռոչի հետ): Էնդօդոնտային 

էնդօսսալ իմպլանտացիայի կարևոր նախապայման է ատամների արմատների 

շրջանում ոսկրային շերտի անհրաժեշտ ծավալի առկայությունը, որի շնորհիվ 

իմպլանտատները տեղադրվում են օպտիմալ խորության վրա: 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիայի ընդհանուր հակացու-

ցումներն են. 

- ներքին օրգանների համակարգային հիվանդություններ, 

- արյունաստեղծ համակարգի հիվանդություններ, 

-նյութափոխանակության խանգարումներով ընթացող 

հիվանդություններ, 

- հոգեկան հիվանդություններ, 

- ինֆեկցիոն հիվանդություններ (տուբերկուլյոզ, հեպատիտ և այլն): 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիայի տեղային հակացուցումներն են. 

- բերանի խոռոչում հիվանդ ատամների առկայությունը, 
- էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտատների տեղադրման շրջանում 

ոսկրային հյուսվածքի ախտահարումը (խրոնիկական պերիօդոնտիտ, 
խրոնիկական օստեոմելիտ և այլն), 

- ատամի արմատի գագաթի անբարենպաստ անատոմիա-տեղագրական 
փոխհարաբերությունները վերծնոտային ծոցի, քթի խոռոչի հատակի, 
ստորատամնաբնային նյարդի հետ,  

- բերանի խոռոչի հիգիենայի անբարենպաստ պայմանները: 

Էնդօդոնտային էնդօսսալ իմպլանտացիան կատարում են հիմնականում 

առջևի ատամների շրջանում: Այն ներառում է հետևյալ փուլերը.  

1. անզգայացումից հետո ատամը էնդօդոնտիկ մշակվում է,  

2. իմպլանտատի տրամագծին համապատասխանող արմատային լայնիչների 

միջոցով ատամի արմատը լայնացվում է և գագաթը բացվում, 

3. արմատի գագաթային անցքը լայնացվում և դուրս է բերվում ոսկրային 

հյուսվածք իմպլանտատի տրամագծից 0,1մմ-ով փոքր գչիրների միջոցով 

(պտույտների արագությունը 400-500 մեկ րոպեում): Այդ ընթացքում կատար-

վում է մշտական հովացում 7-8օC-ի NaCl-ի  0,9-%-անոց լուծույթով,  

4. ձևավորված ոսկրաբուն մտցվում է իմպլանտատի ախտահանված կրկնօրի-

նակը և արվում ռենտգենագրություն` իմպլանտատ տեղադրելու խորութ-

յունն ու առանցքի ուղղությունը ճշտելու համար: Արյունահոսության առա-

ջացման դեպքում ոսկրաբունը մշակում են 3%-անոց ջրածնի գերօքսիդի 

լուծույթով, որից հետո արմատի խողովակը ենթարկվում դեղորայքային 

մշակման, 

5. իմպլանտատի ներարմատային մասը պատվում է որևէ ֆիքսող ցեմենտով և 

զգուշորեն սողացող ու պտուտակաձև շարժումներով ներդրվում ձևավորված 

ոսկրաբնում: Արագ և կտրուկ շարժումներից պետք է խուսափել: Հակառակ 

դեպքում իմպլանտատի հետ ոսկրաբուն կարող է ներհրվել նաև ցեմենտը: 
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Իմպլանտատի ավելորդ մասը, որը ցեմենտը չորանալուց հետո դուրս է գալիս 

ատամի պսակից, կտրվում է: Զննում են նաև օկլյուզիոն մակերեսը և 

անհրաժեշտության դեպքում մշակում այն: Կիրառվող իմպլանտատի 

տրամագիծը պետք է լինի 1,2-1,5մմ` կախված նրանից, թե որ ատամում են 

այն տեղադրում (վերին ծնոտում` հաստ, ստորինում` բարակ): Ընտրած 

իմպլանտատը անհրաժեշտ է տեղադրել ոսկրի մեջ 3-5 մմ խորության վրա: 

Իմպլանտացիայից հետո մի քանի օր անցկացնում են հակաբորբոքիչ, 

դեղորայքային և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ:  

 14.34. Ստոմատոլոգիական իմպլանտատների ենթավերնոսկրային համակարգ 
Ծնոտոսկրերի ատրոֆիայի դեպքում ներոսկրային իմպլանտատների 

կիրառումը գործնականում անհնար է: Այդ կլինիկական իրավիճակներում (C և 

D խմբեր` ըստ Ջուդի և Միշի դասակարգման) ցուցումների դեպքում կիրառում 

են ենթավերնոսկրային իմպլանտատներ: Վերջիններս հիմնականում պատ-

րաստվում են տիտանի, վիտալիումի, կոբալտի և քրոմի համաձուլվածքներից:  

 Այս համակարգի իմպլանտատները առաջարկել է շվեդ ատամնաբույժ 

Հուստավ Դահելը:  

 Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները բաղկացած են հետևյալ 

մասերից.  

1.Հիմքային մաս, որն իր ռելիեֆով համընկնում է ծնոտոսկրի

մակերեսին: Այդ մասի վրայի անցքերի միջով վերնոսկրն ամրանում է ոսկրին` 

ֆիքսելով այդ կոնստրուկցիան:  

2.Հենարանային գլխիկներ: Այս գլխիկներն ամրացված են հիմքային

մասին: Դրանք դուրս են բերվում բերանի խոռոչ և ծառայում որպես 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի հենարան: 

Ըստ կառուցվածքի` այս իմպլանտատները թամբաձև են, իրենց հենման 

մակերեսով հարմարացված են ծնոտոսկրերի մակերեսի ռելիեֆին: 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները, հենվելով ոսկրին, տեղում պահվում և 

ամրացվում են լնդի հյուսվածքի շնորհիվ:  

 Ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատների 

կիրառման ցուցումները 

Իմպլանտատների 

ձևի ընտրությունը պայմա-

նավորված է կլինիկական 

իրավիճակով` առկա 

ծնոտոսկրի չափերով և 

անատոմիական 

Նկ.14. 90. Ենթավերնոսկրային իմպլանտատի կիրառման

սխեման: 
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առանձնահատկություններով: Ենթավերնոսկրային իմպլանտատները 

հիմնականում օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ ծնոտոսկրի ծավալը 

հնարավորություն չի տալիս կատարելու ներոսկրային իմպլանտացիա (լրիվ 

ադենտիայի դեպքում ծնոտոսկրի ատրոֆիա): 

Ենթավերնոսկրային իմպլանտատների իմպլանտացիայի փուլերը 

1.Տեղային անզգայացումից հետո կատարում են լնդի կտրվածք և ոսկրի

մերկացում այն մասում, որը պետք է հենարան լինի ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատի բազիսի համար: Ապագա իմպլանտատի հենարանային բազիսը 

նախագծվում է այնպիսի մակերեսով, որ այն չհպվի ենթակզակային 

նյարդանոթային խրձին:  

2.Ոսկրը մերկացնելուց և փափուկ հյուսվածքներն ազատելուց հետո

վերցնում են դրոշմ` սիլիկոնային դրոշմանյութով: Դրանից հետո կտրվածքը 

կարվում է: Այդ դրոշմից լաբորատոր պայմաններում ստացվում է ծնոտոսկրի 

գիպսային դրոշմը, և բժիշկ-իմպլանտոլոգը նախագծում է ապագա իմպլան-

տատի բազիսը:  

3.Ատամնատեխնիկը մշակում է նախագծված իմպլանտատի մոմե մոդելը

և այն ուղարկում ձուլարան: Ձուլված իմպլանտատը մշակվում է տեխնիկի 

կողմից և հանձնվում բժշկին: 

Հաջորդ փուլն իրականացվում են երկու շաբաթ անց: Իմպլանտացիայից 

առաջ կատարվում է իմպլանտատի ախտահանում: Իմպլանտացիան կատար-

վում է տեղային անզգայացմամբ:  

4.Կտրվածքն արվում է նախկին կտրվածքի պես: Ոսկրը մերկացնելուց

հետո նրա վրա տեղադրվում է նախօրոք ախտահանված ենթավերնոսկրային 

իմպլանտատ: Երբեմն հուսալի ֆիքսման համար վեստիբուլյար մասում մի 

քանի մանր տիտանե պտուտակներով այն ամրացվում է ծնոտին:  

5.Այնուհետև լինդը վրա է բերվում և կարվում: Լնդից դուրս են թողնվում

ապագա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի հենարան ծառայող ուղղահայաց 

գլխիկները` շտիֆտերը: Մեկ շաբաթից կարերը հեռացվում են, և հիվանդներին 

նախապատրաստում են օրթոպեդիկ բուժման:  

Նկ.14. 91,92. Ծնոտոսկրի վրա տեղադրված ենթավերնոսկրային իմպլանտատը:              

Տեղադրված ենթավերնոսկրային իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 
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14.35. Միջոսկրային իմպլանտատների համակարգ 
 Այս իմպլանտատները կիրառվում են ստորին ծնոտի լրիվ ադենտիայի 

ժամանակ` շարժական պրոթեզների հուսալի ֆիքսման համար: Այս իմպլան-

տատների տեղադրումը բավականին վնասվածքային է: Այդ պատճառով դրանք 

ժամանակակից ստոմատոլոգիայում սահմանափակ են կիրառվում: Այս 

իմպլանտատները տեղադրվում են ստորին 

ծնոտի ճակատային հատվածում` սիմֆիզի 

շրջանում: 

Միջոսկրային իմպլանտատները կազմված 

են թիթեղից, որը հպվում է ստորին ծնոտի 

ստորին երեսին (սիմֆիզի շրջանում), և 

թիթեղից դուրս եկող շտիֆտերից, որոնցից 

երկուսը, անցնելով ոսկրային հյուսվածքի

միջով, դուրս են բերվում բերանի խոռոչ 

(մոտավորապես 5-7 մմ բարձրության վրա), և նրանց վրա ֆիքսվում են 

գլխիկները: Այդ շտիֆտերը նպաստում են շարժական պրոթեզի կայուն 

ֆիքսմանը: Մնացած շտիֆտերը ֆիքսվում են ծնոտոսկրի մեջ: Դրանք 

կատարում են ֆիքսատորի դեր: Այս իմպլանտատները պատրաստվում են 

տիտանից, վիտալիումից կամ ոսկու համաձուլվածքից:  

Միջոսկրային իմպլանտատների իմպլանտացիան բավականին բարդ է: Այն 

կատարվում է ստացիոնար պայմաններում` ընդհանուր անզգայացման տակ:  

         14.36. Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի բարդությունները 
 Չնայած ատամնային իմպլանտացիայի մեթոդները կատարելագործվում 

են, ներդրվում են նորագույն տեխնոլոգիաներ, կանխարգելիչ հակաբորբոքային 

դեղամիջոցների և ֆիզիկական թերապայի մեթոդների կիրառումը ընդլայնվում 

է՝ այնուամենայնիվ ըստ բազմաթիվ հեղինակների հրապարակումների՝ ատամ-

նային իմպլանտացիայի տարբեր փուլերում արձանագրվում են զանազան 

բարդություններ: 

Նկ.14. 93. Միջոսկրային իմպլանտատ:

 Նկ.14.94. Ստորին ծնոտի ճակատային հատվածում տեղադրված միջոսկրային 

իմպլանտատի օրթոպանտոմոգրաֆիան: 
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Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի բարդություններն ու անհաջողու-

թյունները հաճախ պայմանավորված են հիվանդների սխալ ընտրությամբ, 

բուժական պլանի թերի մշակմամբ, վիրաբուժական միջացառումների անկա-

տարությամբ: 

 Ստոմատոլոգիական հաջող իմպլանտացիայի չափանիշներն են՝ 

-կլինիկական կայուն ընթացքը, 

-ախտաբանական նշանների բացակայությունը, 

-հարևան կառուցվածքների վնասման նշանների բացակայությունը, 

-իմպլանտատի շուրջ ոսկրային հյուսվածքի արագընթաց ռեզորբցիայի 

բացակայությունը, 

-ծնոտոսկրի ծավալի ուղղահայաց ուղղությամբ նվազագույն կորուստը: 

Եթե իմպլանտացիայից հետո առկա են ցավ, դիսկոմֆորտ, ապա անհրա-

ժեշտ է մանրակրկիտ հետազոտել և ճշտել դրանց առաջացման պատճառները: 

Ներոսկրային իմպլանտատի շարժողականությունը վկայում է անհաջող 

իմպլանտացիայի մասին: Այդպիսի իմպլանտատը ենթակա է հեռացման:  

Բարդությունները կարող են առաջանալ կենսաբանական, յաթրոգեն և 

մեխանիկական գործոնների ազդեցության հետևանքով: 

 Կենսաբանական գործոններից են ծնոտոսկրի անբավարար ծավալն ու 

որակը, իմունային համակարգի ընկճվածությունը, ճառագայթային թերա-

պիայից հետո օրգանիզմի վիճակը, ծխելը:  

Յաթրոգեն գործոններից են այն բարդությունները, որոնք պայմա-

նավորված են հիվանդների սխալ ընտրությամբ, բուժման թերի պլանավորմամբ, 

վիրաբուժական միջամտության ոչ ադեկվատ մեթոդիկայի կիրառմամբ, սուպ-

րաստրուկտուրայի և օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի սխալ ընտրությամբ և 

իմպլանտատի գերծանրաբեռնվածությամբ:  

Մեխանիկական գործոններից են կծվածքի անոմալիան, բրուքսիզմը և այլն: 

Իմպլանտացիայի արդյունավետությունը գնահատվում է` ըստ Թ. 

Ալբրեկստոնի կողմից առաջարկված չափանիշների. 

1.մշտական կամ անցողիկ ցավի, բորբոքման, պարեսթեզիայի բացա-

կայություն, 

2.իմպլանտատի շարժողության բացակայություն,

3.հարիմպլանտատային ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման

բացակայություն ռենտգեն հետազոտության ժամանակ, 

4.մեկ տարվա ընթացքում իմպլանտատի գործունեության հետևանքով

ոսկրի ուղղահայաց կորուստը չի գերազանցում 1 մմ., իսկ հետագայում` 0,2 մմ. 

տարվա մեջ: 

Հիվանդների՝ իմպլանտացիոն մեթոդով օրթոպեդիկ բուժման ժամանակ 

առաջացող բարդությունները կարելի է բաժանել 3 խմբի՝  
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1.իմպլանտացիայի վիրահատական փուլի ժամանակ կամ անմիջապես

հետո առաջացող բարդություններ, 

2.հետվիրահատական վաղ շրջանի բարդություններ,

3.հետվիրահատական ուշ շրջանի բարդություններ:

 14.37. Վիրաբուժական փուլում առաջացող բարդություններ 
 Վիրաբուժական փուլում բարդությունները հիմնականում պայմանա-

վորված են սխալ պլանավորմամբ, վիրաբուժական աշխատանքի անբավարար 

փորձով, իմպլանտացիոն համակարգերի և դրանց տեղադրման համար 

անհրաժեշտ գործիքների սխալ ընտրությամբ:  

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա 

Պատճառը հիմնականում պլանավորման փուլում սխալ չափսի իմպլան-

տատի ընտրությունն է: Հայմորյան ծոցի պերֆորացիան կարող է առաջանալ 

առանց հայմորյան ծոցի լորձաթաղանթի վնասմամբ կամ վնասումով: 

Հայմորյան ծոցի ոսկրային պատի մեկուսացված վնասման դեպքում 

իմպլանտատը կարելի է տեղադրել` վնասված մասում որևէ օստեոպլաստիկ 

նյութ տեղադրելուց հետո: Հայմորյան ծոցի լորձաթաղանթի վնասման դեպքում 

տեղադրվում է կար և այդ մասում խորհուրդ չի տրվում տեղադրել իմպլանտատ: 

Ավելի նպատակահարմար է իմպլանտատ տեղադրելու համար պատրաստել 

նոր ոսկրաբուն, իսկ վնասվածքը վերացնել օստեոպլաստիկ նյութերով: 

Բարդություններից է նաև իմպլանտատի միգրացիան հայմորյան ծոց, այս 

բարդության ժամանակ իմպլանտատը հեռացվում է ծոցից՝ վեստիբուլյար 

պատում բացված պատուհանից: 

Իմպլանտացիայի շրջանում հարևան ատամի արմատի վնասումը  

Այս բարդությունը հիմնականում առաջանում է իմպլանտատի 

ոսկրաբունը ձևավորելու համար օգտագործվող փորող գործիքի առանցքը սխալ 

Նկ.14. 95. Հայմորյան ծոցի 

լորձաթաղանթի պերֆորացիա: 

Նկ. 14. 96. Հայմորյան ծոցի 

լորձաթաղանթի պերֆորացիայի 

փակումը ռեզորբացվող թաղանթով: 
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ընտրելու դեպքում (այսինքն` ոսկրաբունը հարևան ատամի առանցքին 

զուգահեռ չէ):  

Նկ.14.97, 98 Իմպլանտատի միգրացիա դեպի Հայմորյան ծոց: Իմպլանտատը հեռացվում է 

հայմորյան ծոցից: 

Այդ բարդությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է ռենտգեն նկարը և 

գիպսային ախտորոշիչ մոդելը մանրակրկիտ ուսումնասիրել: Եթե առաջացել է 

այդ բարդությունը, պետք է դադարեցնել օթյակի ձևավորումը և հնարավո-

րության դեպքում ձևավորել այլ օթյակ, իսկ առաջացած դեֆեկտը լցնել 

օստեոպլաստիկ նյութերով, վնասված ատամը բուժել էնդօդոնտիկ եղանակով: 

Նկ. 14.99,100. Հարևան ատամի արմատի վնասում իմպլանտատով, առաջացած դեֆեկտը 

լցվում է օստեոպլաստիկ նյութով, վնասված ատամը բուժվում է էնդօդոնտիկ եղանակով: 

 Ստորատամնաբնային և ենթակզակային նյարդերի վնասում  

Ատամնային իմպլանտացիայի տարբեր բարդությունների շարքում 

առանձնահատուկ են հետվնասվածքային նեյրոպաթիաները, որոնց բուժման 

ախտաբանորեն հիմնավորված մարտավարության մշակումը ստոմատոլո-

գիական իմպլանտոլոգիայի կարևորագույն հիմնախնդիրներից է: Վնասված-

քային նեյրոպաթիաների առաջացման ռիսկը մեծ է ստորին ծնոտի ատամ-

նաբնային ելունի ատրոֆիայի դեպքում ծամողական հատվածում ատամնային 

իմպլանտացիայի դեպքում:  
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Իմպլանտոլոգիական բուժման ժամանակ ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի տարբեր աստիճանի խան-

գարումներն առաջանում են օստեոտո-

միայի ժամանակ ստործնոտային խո-

ղովակի անմիջական թափածակման, 

ներոսկրային հեմատոմայով կամ 

իմպլանտատի տեղադրմամբ պայմա-

նավորված նյարդի ճնշման հետևան-

քով: Այն արտահայտվում է նյար-

դավորման շրջանում հետվնասված-

քային ցավային սինդրոմի հատ-

կանշական կլինիկայով, ստորա-

տամնաբնային նյարդի ծայրամասային 

հատվածների կայուն պարէսթեզիաներով, ինչպես նաև ուղեկցվում է 

հոգեհուզական խանգարումներով և զգալիորեն վատացնում է հիվանդի կյանքի 

որակը:  

Ատամնային իմպլանտացիայից հետո ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի խանգարման նկարագրման մեջ հիմնականում օգտագործվում է 

H.J.Seddon-ի դասակարգումը: Ըստ Seddon-ի նեյրոպաթիան դասվում է երեք 

դասի. 

Առաջին դաս թեթև՝ ախտահարումը պայմանավորված է ստործնոտային 

նյադի շրջանում հեմատոմայով և այտուցով, նյարդի ֆունկցիան վերա-

կանգնվում է բուժումից մեկ-երկու ամիս անց:  

Երկրոդ դաս միջին՝ ախտահարումը պայմանավորված է իմպլանտատի 

շրջանում ստործնոտային նյարդի ճնշմամբ, բուժման դեպքում նյարդի 

ֆունկցիան վերականգնվում է երեք-չորս ամիս անց: 

 Երրոդ դաս՝ ծանր-ախտահարումը պայմանավորված է ստործնոտային 

նյարդի մեխանիկական վանասվածքով և համալիր արդյունավետ բուժումից 

մեկ տարի անց նյարդի ֆունկցիան վերականգնվում է մասամբ կամ չի 

վերկանգնվում: 

Նկ.14.101. Սխեմատիկորեն պատկերված է 

ստորատամնաբնային և ենթակզակային 

նյարդերի վնասում ատամնային 

իմպլանտացիայի ժամանակ: 

Նկ.14. 102. Առաջին 

դաս ըստ Seddon-ի:

Նկ. 14. 103. Երկրոդ

դաս ըստ Seddon-ի:
Նկ. 14. 104. Երրորդ 

դաս ըստ Seddon-ի: 
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Ստորին ատամնաբնային նյարդի վնասումը ուղղեկցվում է տարբեր զգայական 

ախտահարումներով նյարդավորման համապատասխան շրջանում: 

Ստործնոտային նյարդի վնասումը կանխելու նպատակով պլանավորման 

փուլում ընտրվում է համապատասխան երկարության իմպլանտատ: 

Ստործնոտային նյարդի և իմպլանտատի միջև տարածությունը պետք է լինի 

2մմ-ից ոչ պակաս: Ստործնոտային նյարդի վնասումը պայմանավորված է ոչ 

միայն իմպլանտատի երկարության սխալ ընտրությամբ, այլև թերի վիրա-

բուժական տեխնիկայով: Բարդությունը կանխելու համար ոսկրային օթյակը 

ձևավորելու ժամանակ պարբերաբար դադարեցվում է փորող գչիրի աշխա-

տանքը և խորաչափի միջոցով ստուգվում օթյակի խորությունը: Ենթակզակային 

նյարդի վնասումն ու արյունահոսությունը կանխելու նպատակով 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը անջատելու ժամանակ պետք է ապահովվի 

կզակային անցքի շրջանի հսկողություն: Լաթի անջատումը կատարում են 

զգուշորեն` հաշվի առնելով կզակային անցքի անատոմիական առանձնա-

հատկությունը: Ստործնոտային նյարդի վնասման դեպքում, իմպլանտացիան 

դադարեցվում է, ոսկրային հյուսվածքի դեֆեկտը վերականգվում է օստեո-

պլաստիկ նյութերով, նշանակվում են հակաբորբոքային դեղեր, B խմբի 

վիտամիններ և ֆիզիոթերապիա: 

Նկ.14. 105, 106. Իմպլանտատ տեղադրելիս վնասվել է ստորատամնաբնային նյարդը: 

Իմպլանտատ տեղադրելիս վնասվել է ենթակզակային նյարդը 

    Իմպլանտատի սկզբնական անբավարար կայունացում 

Այս բարդությունը պայմանավորված է բժշկի կողմից վիրահատական 

տեխնիկային անբավարար տիրապետելով (անհամապատասխան ոսկրային 

օթյակի ձևավորում): Անբավարար սկզբնական կայունացումը հետագայում 

բերում է օստեոինտեգրացիայի խաթարման և, ի վերջո, իմպլանտատի հեռաց-

ման որոշ ժամանակ անց: Այս բարդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ 

է համապատասխան տրամագծով փորող գչիր ընտրել (իմպլանտատի 

տրամագծից 0,2-0,3 մմ-ով փոքր): 
 

Վերին ծնոտի քմային և վեստիբուլյար թիթեղների ու ստորին ծնոտի 

պերֆորացիա 

 Հիմնականում առաջանում է ոսկրային օթյակը ձևավորելու ժամանակ 

առանցքի և իմպլանտատի տրամագիծը սխալ ընտրելու դեպքում: Այդ դեպքում 
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իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային պատի որոշ հատված կարող է կոտրվել` 

մերկացնելով իմպլանտատի թշային, լեզվային կամ քմային մակերեսը:  

Նկ.14.107-110. Նկարներում ներկայացված է վերին ծնոտում պտուտակավոր 

իմպլանտատների շրջանում ոսկրային պատի վնասվածք, որը վերականգնված է 

ոսկրափոխարինիչ նյութերի և թաղանթների կիրառմամբ: 

Անհրաժեշտ է լինում առաջացած դեֆեկտը փակել ոսկրափոխարինիչ նյութերի 

և թաղանթների կիրառմամբ (ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի 

մեթոդով): 

        Իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ իմպլանտատի կոտրվածք 

Այս բարդությունը կարող է ի հայտ գալ ցածր որակի իմպլանտատի 

կիրառման (պատրաստման տեխնոլոգիայի և օգտագործված նյութի հետ 

կապված խնդիրներ) և իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ բժշկի կողմից 

ուժի գործադրման դեպքում: Եթե իմպլանտատը ոսկրային օթյակ անցնում է 

դժվարությամբ, անհրաժեշտ է այն հանել, վերստուգել իմպլանտատի և օթյակի 

չափսերը և անհրաժեշտության դեպքում փորող և լայնացնող գործիքներով 

համապատասխանեցնել այդ չափսերը: Իմպլանտատի կոտրվածքի դեպքում 

կոտրված իմպլանտատը հեռացվում է: 

Նկ.14.111,112. Նկարներում ներկայացված է իմպլանտատի տեղադրման ժամանակ 

իմպլանտատի կոտրվածք և կոտրված իմպլանտատի հեռացում: 

Ատամնային իմպլանտացիայի հետվիրահատական վաղ շրջանում 

առաջացող բարդություններ 

 Հետվիրահատական այտուց 

 Հետվիրահատական այտուցը օրգանիզմի պատասխան ռեակցիան է 

վիրաբուժական միջամտությանը և այն ամենաշատ հանդիպող հետվիրա-

հատական բարդությունն է: Այտուցը կարող է ընդգրկել դեմքի շրջանի փափուկ 
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հյուսվածքները և բերանի խոռոչում հարիմպլանտային հյուսվածքները, կամ 

կարող է արտահայտվել միայն բերանի խոռոչում: Այտուցի մեծությունը 

կախված է վիրահատության ծավալից, տևողությունից, վիրահատական ուղե-

ցույցների կանոնների խախտումներից, ինչպես նաև հիվանդի ընդհանուր 

սոմատիկ կարգավիճակից: Իմպլանտացիայի վիրահատական փուլից անմիջա-

պես հետո հնարավոր է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և հարակից փափուկ 

հյուսվածքների արյունազեղում: 

Նկ.14. 113, 114. Նկարներում ներկայացված է իմպլանտացիայի հաջորդ օրը բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի և հարակից փափուկ հյուսվածքների արյունազեղում: 

 Այտուցը սովորաբար պահպանվում է երեքից-հինգ օրվա ընթացքում և 

եթե չի բարդանում բորբոքային երևույթներով գնալով նվազում է:  

 Իմպլանտատի շրջակա հյուսվածքների թարախային բորբոքում 

 Այս բարդությունը առաջանում է երբ վիրահատական միջամտությունը 

ընդունում է ձգձգվող ընթացք, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը չափից 

ավելի խորն է շերտազատվում, օստեոտոմիայի ժամանակ ոսկրային հյուս-

վածքի գերտաքացում է լինում, ապանեխման կանոնների կոպիտ խախտումներ 

լինում: Այս բարդության դեպքում կատարվում է տեղային և ընդհանուր 

հակբորբոքային թերապիա, աբցեսների բացահատում, դրենավորում, լվացում 

քլորհեքսիդիդնի լուծույթով, խոլիսալ քսուկի տեղադրում վերքի շրջանում, 

լազերային թերապիա:  

Կատարված համալիր բուժման արդյունքում նշված սիմպտոմները 

նվազում են և արդեն հինգ օր հետո վերքերի լավացումը ընթանում է բնականոն 

հունով: 

 Կարերի բացում 

 Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի վրա տեղադրված կարերի բացումը 

առաջանում է վիրահատությունից 3-5օր հետո: Առաջացման պատճառներ 

կարող են հանդիսանալ վիրահատության շրջանում անշարժ լնդի պակասը, 

հետվիրահատական բորբոքային պրոցեսների առակայությունը, կարերի 

տեղադրման մեթոդիկայի խախտումները, ոսկրախթանիչ նյութերի 

տեղադրման արդյունքում փափուկ հյուսվածքների անբավար քանակը: Կլինի-

կորեն արտահայտվում է իմպլանտատ-ոսկրային հատվածում այտուցով, 

հիպերեմիայով, լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի բացազատումով, ոսկրա-



554 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

յին հատվածի և տեղադրված իմպլանտատների փակիչ պտուտակների 

մերկացումով: Անհրաժեշտության դեպքում դրվում են նոր կարեր: 

 Արտահայտված ցավային  սինդրոմ իմպլանտատի տեղադրումից հետո 

 Ատամնային իմպլանտատի տեղադրումից հետո առաջին երկու օրվա 

ընթացքում թեթև ցավի առակայությունը վիրահատական միջամտության 

արդյունքն է և արտահայտվում է հիվանդների մեծ մասի մոտ: Որոշ դեպքերում 

հետվիրահատական առաջին երկու օրերին հիվանդների մոտ ցավային 

սիմպտոմները և այտուցը բացակայում են և երրորդ օրվանից սկսած ուժեղ 

պուլսացվող ցավեր են առաջանում տեղադրված իմպլանտատի շրջանում, 

զարգանում է այտուց հարիմպլանտային շրջանում, ցավերի ինտենսիվությունը 

գնալով ուժգնանում է և պահպանվում է նույն ուժգնությամբ տաս օրվա 

ընթացքում, որից հետո ցավը մեղմանում է և դադարում է երեք շաբաթ անց: 

Ստորին ծնոտում տեղադրված իմպլանտատի ցավերը ավելի ինտենսիվ են 

լինում քան վերին ծնոտում տեղադրվածը: Ռենտգենաբանորեն յոթ-տաս օր անց 

նկատվում է իմպլանտատի շուրջը դեստրուկտիվ օջախի առկայություն: 

Իմպլանտացիայից երեք շաբաթ անց նկատվում է իմպլանտացիայի շրջանի 

լորձաթաղանթի հիպերեմիա, հիպերպլազիա, խուղակի և շճաթարախային 

էքսուդատի առաջացում:  

 Այդ բարդության հիմնական պատճառը 

ոսկրի գերտաքացումն է ոսկրային օթյակի 

օստեոտոմիայի ժամանակ, 470C ավելի ջերմության 

դեպքում սկսվում է հարիմպլանտային ոսկրային 

հյուսվածքի նեկրոզ, ներոսկրային բորբոքում՝ 

հետագա գրանուլացիոն հյուսվածքի առաջաց-

մամբ և որը ի վերջո ավարտվում է իմպլանտատի 

դեզինտեգրացիայով: Խիտ ոսկրային հյուսվածքում 

իմպլանտատների տեղադրումը ևս կարող է 

առաջացնել ոսկրի գերտաքացում:  

Մյուս հիմնական պատճառը խիտ 

ոսկրային հյուսվածքում իմպլանտատի 

տեղադրման ժամանակ հարիմպլանտային 

ոսկրային հյուսվածքի գերճնշումն է՝ որը 

բերում է իմպլանտատ-ոսկր հպման 

շրջանում ոսկրային բջիջների մեռուկաց-

մանը, նեկրոզի, հետագայում իմպլանտատի 

դեզինտեգրացիայի և կորստի:  

Վերին ծնոտային ծոցի բորբոքում 

Իմպլանտացիայից հետո վերին 

ծնոտային ծոցի բորբոքման առաջացման 

Նկ. 14. 115. Ոսկրի օթյակի 

ձևավորման ժամանակ 470C 

ավելի ջերմության դեպքում 

առաջացել է հարիմպլանտային 

ոսկրային հյուսվածքի նեկրոզ: 

Նկ.14.116. Վերին ծնոտային ծոցի 

բորբոքում՝ որպես սինուս-լիֆտինգ 

վիրահատության բարդություն: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 555 

հիմնական պատճառներն են ծոցի լորձաթաղանթի թափածակումը օստեոտո-

միայի ժամանակ, տեղադրված իմպլանտատի մխրճումը ծոցի մեջ, որպես 

սինուս-լիֆտինգ վիրահատության բարդություն: Կլինիկորեն դրսևորվում է սուր 

հայմորիտին բնորոշ պատկերով և ոչ լիարժեք բուժական միջոցառումների 

իրականացման դեպքում կարող է բերել իմպլանտատների դեզինտեգրացիայի 

և հետագա կորստի: 

Ծանր բարդություններ 

Ստոմատոլոգիական իմպլանտացիայի դեպքում շատ հազվադեպ կարող 

են առաջանալ նաև լուրջ բարդություններ: Նկարագրված է իմպլանտացիայի 

հետվիրահատական փուլում էմֆիզեմայի դեպք` մահացու ելքով (էմբոլիայի 

հետևանքով): Այդ լուրջ բարդության պատճառը կապված է փորող գչիրների 

օդաջրային սխալ հովացման հետ:  

 Իմպլանտատի ոսկրային օթյակի ձևավորման ժամանակ ստորին ծնոտի 

լեզվային պատի պերֆորացիան կարող է վնասել բերանի հատակի փոքր անոթ-

ները և առաջացնել արյունահոսություն: Առատ արյունահոսությունը կարող է 

բերել ասֆիքսիայի: Այդ դեպքում անհապաղ կատարվում է վիրաբուժական 

միջամտություն արյունահոսությունը դադարեցնելու համար: Նման բարդութ-

յունները կանխելու համար վիրաբուժական միջամտության ժամանակ մշտա-

կան հսկողության տակ են պահում փորող 

գչիրի առանցքը: Իմպլանտատները և դրանց 

տեղադրման համար օգտագործվող գործիք-

ները լինելով համեմատաբար փոքր չափսերի, 

աշխատանքի ընթացքում ընկղմվելով թքի և 

արյան մեջ, բժշկի տեսադաշտից կարող են 

անհետանալ և կուլ գնալ, առավել վտանգավոր 

է, երբ ընկնեն շնչուղիներ: Այդպիսի բար-

դություններ հաճախ առաջանում են այն 

ժամանակ, երբ վիրահատական միջամտութ-

յունը կատարվում է հիվանդի պառկած վիճա-

կում: Բարդության դեպքում կատարվում է ախտորոշիչ և բուժական 

էնդոսկոպիկ հետազոտություն:  

Լուրջ բարդությունների թվին են պատկանում արտահայտված ատրո-

ֆիայի ենթարկված ծնոտների կոտրվածքները: Այս բարդությունից խուսափելու 

համար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ պլանավորել բուժումը և վիրաբուժական 

միջամտության ժամանակ ցուցաբերել խնայողական մոտեցում:  

Հետվիրահատական ուշ շրջանի բարդություններ 

Հետվիրահատական շրջանի հաճախ հանդիպող բարդություններից են 

պերիմուկոզիտը և պերիիմպլանտիտը: 

 Պերիմուկոզիտը դրսևորվում է հետևյալ կլինիկական ախտանիշներով. 

Նկ.14.117. Նկարում ներկայացված է 

ստորին ծնոտի կոտրվածք՝ 

իմպլանտատ տեղադրելու ժամանակ:
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 Այտուց, գերարյունություն, հիպերպլազիա հարիմպլանտային լորձա-

թաղանթի շրջանում:

 Փառի կամ քարի առկայություն իմպլանտատի հարվզիկային շրջանում:

 Արյունահոսություն զոնդավորման ժամանակ:

 Ռենտգենաբանորեն ոսկրի ռեզորբցիայի բացակայություն:

14.38.Պերիիմպլանտիտը դրսևորվում է հետևյալ կլինիկական 

ախտանիշներով. 

 Այտուց, գերարյունություն, հիպերպլազիա հարիմպլանտային լորձաթա-

ղանթի շրջանում փառի կամ քարի առկայություն իմպլանտատի 

հարվզիկային շրջանում: 

 Արյունահոսություն զոնդավորման ժամանակ, զոնդավորման խորության

մեծացում: 

 Լնդագրպանից շճային կամ թարախային արտադրություն:

 Հարիմպլանտային ոսկրային հյուսվածքի քայքայում:

 Ռենտգենաբանորեն ոսկրի ռեզորբցիա:

 Վերջնական փուլում ոսկրի արտահայտված ռեզորբցիա, իմպլանտատի

շարժողություն:

 Պերիիմպլանտիտի պատճառա-ախտածագումը շատ բարդ է և ներառում 

է 3 հիմնական գործոններ՝ 

 մանրէաբանական,

 կենսամեխանիկական,

 հիվանդով պայմանավորված ընդհանուր գործոններ:

 Պերիիմպլանտիտ հարուցում են բերանի խոռոչում բնակվող միկրո-

օրգանիզմները՝ Gram-negative 

anaerobes, Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis, Aggre-

gatibacter actinomycetemcomitans, 

Bacterioides forsythus, Treponema 

denticola, Prevotella nigrescens, 

Peptostreptococcus mic-

ros, Fusobacterium nucleatum: 

Ենթադրվում է, որ իմպլան-

տացիայի ժամանակ բերանի 

խոռոչի միկրոֆլորան ազդում է 

իմպլանտատի մակերեսին կեն-

սաթաղանթի ձևավորման վրա: Հետևաբար, բնական ատամների պարօդոն-

տոլոգիական գրպաններում առկա ախտածին մանրէները կարող են 

տեղափոխվել տեղադրված իմպլանտատների շրջան:  

Նկ.14.118. Պերմուկոզիտ: Նկ.14.119. 

Պերիիմպլանտիտ: 
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Պատճառական գործոններից ըստ տարբեր հետազոտողների, առաջ-

նային են վիրահատական կանոնների կոպիտ խախտումները:  

 Կենսամեխանիկական գործոնները ներառում են. 

 օկլյուզիոն գերծանրաբեռնվածություն՝ պայմանավորված ոչ ռացիոնալ

պրոթեզավորման հետ,  

 պարա-ֆունկցիոնալ սովորույթներ, այդ թվում ՝բրուքսիզմ:

Հիվանդներով պայմանավորված գործոնները բազմազան են և ներառում 

են համակարգային հիվանդությունները, օստեօպարոզը, կորտիկոստերոիդ-

ներով և բիֆոսֆոնատներով երկարատև բուժումը, քիմիաթերապիան, շա-

քարային դիաբետի դեկոմպենսացված տեսակը: 

Պերիմպլանտիտների առաջացման մեջ մեծ տեղ է հատկացվում ծխա-

խոտի բացասական ազդեցությանը: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

ծխելը հանդիսանում է պարօդոնտիտի, պերիիմպլանտիտի, իմպլանտատների 

շուրջը ոսկրի կատարի ռեզորբցիայի առաջացման լուրջ պատճառ: Պատ-

ճառական գործոններից է նաև անբավարար հիգիենան: 

Նկ.14.120,121. Տեղադրված իմպլանտատների շրջանում անբավարար հիգիենա: 

 Տեղային գործոնները ևս կարևոր 

նշանակություն ունեն պերիիմպլանտիտների 

ախտածնության մեջ: Իմպլանտատների 

շուրջը կերատինիզացված լնդի բավարար 

գոտու բացակայությունը կարող է նպաստել 

պերիիմպլանտիտների առաջաց-մանը:  

Իմպլանտատները պրոթեզներին ցեմեն-

տով ֆիքսելու դեպքում հարիմպլանտային 

լնդային ակոսում ցեմենտի մնացորդների 

պահպանումը հանգեցնում է բորբոքման 

առաջացման: 
                      

Պերիիմպլանտիտների դասակարգման տարբեր մոդելներ են առաջարկ-

ված, առավել ընդունվածներից է Froum-ի դասակարգման մոդելը (Froum and 

Rosen, 2012), որտեղ որպես գնահատման ցուցանիշներ են ընդգրկվել.  

 արյունահոսությունը զոնդավորման ժամանակ(BOP- bleeding on

probing),  

Նկ. 14. 122. Հարիմպլանտային 

լնդային ակոսում ցեմենտի 

մնացորդների առկայության 

հետևանքով առաջացել է 

պերիմպլանտիտ՝ ոսկրի 

արտահայտված ռեզորբցիայով: 
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 հարիմպլանտային ակոսի խորությունը(PD-pocket depth),

 հարիմպլանտային ոսկրի կատարի կորստի աստիճանը (BL -bone

lose):

 Պերիիմպլանտիտների դասակարգումը ըստ Froum & Rosen, 2012  

Թեթև պերիմպլանտիտ-PD≥4մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ <25 

Միջին պերիիմպլանտիտ-PD≥6մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ 25%-50% 

Ծանր պերիմպլանտիտ-PD≥8մմ, BOP +, ոսկրի զանգվածի կորուստ > 50%  

Պերիիմպլանտիտի սկզբնական նշաններից է հարիմպլանտատային 

լորձաթաղանթի գերարյունությունը, որն արտահայտվում է պերիմուկոզիտով:  

Նկ.14.123,124. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատների շրջանում 

թեթև պերիիմպլանտիտ: 

Այնուհետև լորձաթաղանթի մակերեսային բորբոքումը փոխանցվում է 

խորանիստ շերտերին: 

Նկ.14.125,126. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատների շրջանում 

միջին պերիիմպլանտիտ: 

Նկ.14.127,128. Նկարներում պատկերված են տեղադրված իմպլանտատի 

շրջանում ծանր պերիիմպլանտիտ: 

Պերիիմպլանտիտի բուժումը 

Պերիիմպլանտիտի բուժման հիմնական միջոցառումներ են.  

1. Ինֆեկցիոն գործոնի հեռացում:

2. Վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական ուղղորդող բուժում:
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3. Անհրաժեշտության դեպքում ռեգեներատիվ միջամտություն:

4. Պահպանող թերապիա:

Բուժման պլանը կազմելիս հաշվի են առնվում կլինիկական իրավիճակի 

առանձնահատկությունները: Եթե իմպլանտատն անշարժ է, ծնոտոսկրի ռե-

զորբցիան չի գերազանցում 1,5-1,6մմ, ապա բուժման պլանը պետք է ընդգրկի 

հետևյալը՝ բորբոքային նշանների վերացում, հարիմպլանտատային շրջանում 

հատիկավոր հյուսվածքի կյուրետաժ, ռեզորբացված ոսկրային հյուսվածքի 

վերականգնում: Իմպլանտատի և լնդի միջև առաջացած լնդագրպանիկը մշակ-

վում է հակնեխիչ լուծույթով (քլորհեքսիդին) և անցկացվում հակաբորբոքային 

թերապիա:  

Նկ.14.129. Պերիիմպլանտիտի վիրաբուժական բուժման սխեման: 

 Հարիմպլանտային շրջանում գրանուլացիայի և ոսկրի ռեզորբցիայի 

առկայության դեպքում կիրառում են նաև վիրաբուժական միջոցառումներ: 

Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթն անջատելուց և հատիկավոր հյուսվածքը 

հեռացնելուց հետո կատարում են իմպլանտատի մակերեսի մշակում (ցանկալի 

է կիտրոնաթթվի միջոցով), ինչը կնպաստի մանրէների էնդոտոքսինների 

հեռացմանը:  

 Խորը ոսկրային դեֆեկտի առկայության դեպքում ցուցված է նոր ոսկրի 

խթանմանը նպաստող միջոցառումներ անցկացնել (աուտոտրանսպլան-

տատների, ոսկրախթանիչների  և թաղանթային տեխնիկայի կիրառում):  
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Նկ.14.130-137. Ռենտգեն նկարներում երևում է ոսկրի ռեզորբցիան իմպլանտատի 

շրջանում: Հատիկավոր հյուսվածքի կյուրետաժից հետո դեֆեկտը վերացված է Բիո-Օսս 

նյութի միջոցով և թաղանթային տեխնիկայի կիրառմամբ: 

 Իմպլանտատի արտահայտված շարժողության, լնդագրպանիկից առատ 

թարախային արտադրության և ոսկրային հյուսվածքի արտահայտված ռեզորբ-

ցիայի դեպքում իմպլանտատը ենթակա է հեռացման: Այդպիսի դեպքերում 

հեռացնում են իմպլանտատը և հարիմպլանտատային հյուսվածքների կյուրե-

տաժից հետո դեֆեկտը վերականգնում են ոսկրախթանիչներով,  անցկացնում 

հակաբորբոքային միջոցառումներ: 

Նկ.14.138,139. Հարիմպլանտային  ոսկրի ռեզորբցիա: Իմպլանտատների հեռացում: 

Հեռացված իմպլանտատի տեղում հնարավոր է նոր իմպլանտատ տեղադրել՝ 

ռեիմպլանտացիա: Ռեիմպլանտացիան կարող է լինել անմիջական կամ 

հետաձգված:  

Անմիջական ռեիմպլանտացիան ներառում է 3 փուլ. 

1) իմպլանտատի հեռացում (ոսկրային հյուսվածքի բորբոքման նշանների

բացակայության և շրջակա փափուկ հյուսվածքների բավարար վիճակի 

դեպքում), 
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2) նոր իմպլանտատի տեղադրում,

3) հետվիրահատական շրջանի վերականգնողական միջոցառումներ և նոր

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի պատրաստում ու ֆիքսում:

Առկա են անմիջական ռեիմպլանտացիայի մի շարք հակացուցումներ. 

1) հարիմպլանտատային փափուկ և ոսկրային հյուսվածքների արտահայտված

բորբոքում, որն ուղեկցվում է ցավով, թարախային արտադրությամբ, 

խուղակների առկայությամբ, 

2) իմպլանտատի շուրջ փափուկ հյուսվածքների և վերնոսկրի արտահայտված

դեֆեկտ, 

3) ոսկրի ռեզորբցիայի պատճառով հայմորյան ծոցի և ստործնոտային

նյարդանոթային խրձի հաղորդակցություն իմպլանտատի ոսկրային օթյակի 

հետ: 

 Նման դեպքերում կատարվում է հետաձգված ռեիմպլանտացիա   

իմպլանտատի հեռացումից 6-8 ամիս անց: 

        14.39. Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներով պայմանավորված բարդություններ 

 Օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաները ֆիքսում են իմպլանտատի գլխիկին 

ֆիքսող ցեմենտի կամ պտուտակի միջոցով: 

Գործնականում հաճախ լինում են բարդութ-

յուններ`կապված իմպլանտատի գլխիկի և 

օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի ֆիքսացիայի 

խախտման հետ, որի պատճառներից են 

ցեմենտի անջատումը իմպլանտատի գլխիկի 

մակերեսից, օրթոպեդիկ կոնստրուկցիան 

իմպլանտատի գլխիկին ֆիքսող պտուտակի

թուլացումը կամ կոտրվածքը: Հազվադեպ 

կարող են դիտվել իմպլանտատի գլխիկի և ներոսկրային մասի կոտրվածք:  

Այս բոլոր բարդությունները հանգեցնում են իմպլանտատի օկլյուզիոն 

մակերեսի խախտմանը և դրա հետևանքով օկլյուզիոն գերծանրաբեռնվա-

ծությանը: Կլինիկորեն այդ բարդությունները դրսևորվում են օրթոպեդիկ 

կոնստրուկցիայի շարժողությամբ: Բժիշկը զննելիս պետք է պարզի դրա 

պատճառը:  

Նկ.14.140. Իմպլանտատի 

ներոսկրային մասի կոտրվածք: 

Նկ.14.141,142. Իմպլանտատի ֆիքսող պտուտակի կոտրվածք: 



562 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Օրթոպեդիկ կոնստրուկցայի ֆիքսացիայի խախտման դեպքում (ֆիքսող 

պտուտակի թուլացում, պտուտակի 

կոտրվածք, ցեմենտի անջատում) կոնստ-

րուկցիայի շարժի առանցքը տեղակայված է 

իմպլանտատի վզիկի շրջանում:  

Իմպլանտատի կոտրվածքով պայմա-

նավորված օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի 

շարժման դեպքում շարժման առանցքը 

տեղակայված է իմպլանտատի ավելի խորը 

հատվածում:  

Եթե պատճառը ցեմենտից անջատումն է, 

ապա կոնստրուկցիան զգուշորեն հանվում է 

իմպլանտատի գլխիկից, ցեմենտը մաքրվում 

է, և կոնստրուկցիան նորից ցեմենտվում է:  

Եթե կոնստրուկցիան ֆիքսող պտուտակը 

թուլանում է, ապա այն ձգում են  դինա-

մոմետրիկ բանալու միջոցով՝ 25 Ncm 

ուժով:  

Եթե կոնստրուկցիան ֆիքսող 

պտուտակը կոտրվել է, ապա  այն պետք է 

փոխարինել նորով: Իմպլանտատի գլխիկի

կոտրվածքի դեպքում այն փոխարինվում է 

համապատասխան չափսի նույն համակարգի գլխիկով:                       

 Իմպլանտատը՝ կոտրվելու դեպքում, հեռացվում է,  և կատարվում է  

անմիջական կամ հետաձգված ռեիմպլանտացիա: 

Նկ.14.145. Աբաթմենտի ոչ լրիվ 

ֆիքսացիա: 

Նկ. 14. 143,144. Օրթոպեդիկ

կոնստրուկցայի ֆիքսացիայի 

խախտման հետ պայմանավորված 

շարժ: Իմպլանտատի կոտրվածքով 

պայմանավորված շարժ: 
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Թեստեր  

 
1.Կոնտակտային օստեոգենեզը` 

ա) իմպլանտատի շուրջը ոսկրային հյուսվածքի առաջացումն է,առանց           

իմպլանտատի մակերևույթի մեջ ներթափանցելու  

բ) իմպլանտատի և ոսկրի միջև ադհեզիվ կապի ստեղծումն է 

գ) ոսկրային հյուսվածքի ներթափանցումն է իմպլանտատի մակերեսից ներս 

դ) իմպլանտատի շուրջը շարակցահյուսվածքային պատիճի առաջացումն է 

 

2.1/Իմպլանտացիայի առաջին տարվա ընթացքում ոսկրի կորուստը կազմում է. 

ա)0,5 -1,0մմ 

բ)0,1-0,5մմ 

գ)0,5-1մմ 

դ)1,5-2մմ 

3.1/Դիստանային օստոեգենեզը բնորոշ է. 

ա) կենսակերամիկային 

բ) սապֆիրին 

գ) քրոմին 

դ) տիտանին 

4.2/Ըստ կառուցվածքի և պատրաստման տեխնոլոգիայի իմպլանտատի         մակերեսի 

դասակարգման մեջ չի մտնում. 

ա) իմպլանտատի մակերևույթին նստեցված է տիտանի երկրորդ շերտ 

բ) իմպլանտատի մակերևույթը պատված է կենսաակտիվ շերտով 

գ) իմպլանտատի մակերևույթին նստեցված է տիտանի փոշի 

դ) իմպլանտատի մակերևույթի վրա նստեցված են այլ 

էլմենտներ`ֆոսֆոր,քլոր,սիլիցիում և այլն 

 

5.2/Իմպլանտատի կենսամեխանիկայի մաթեմատիկական        մոդելավորման ժամանակ 

կարևոր նշանակություն չի տրվում. 

ա) տեղակայման գոտուն 

բ) իմպլանտատի տեսակին 

գ) տեղադրվող իմպլանատատների քանակին 

դ) վերին ծնոտային ծոցերից իմպլանտատի հեռավորությանը 
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  Գլուխ XV. ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

15.1. Վիրահատական պարօդոնտալ բուժման պլանավորումը 
 Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրահատական բուժման փուլը 

պարօդոնտի հիվանդությունների համալիր բուժման տրամաբանական շարու-

նակությունն է: Այն նպատակաուղղված է գրպանիկի պատերում ախտա-

բանական փոփոխությունները վերացնելու կամ նվազեցնելու և այնպիսի վիճակ 

ստեղծելու, որ հիվանդն ամենօրյա անհատական հիգիենայով կարողանա 

ամբողջությամբ մաքրել ատամնափառը:  

 Պարօդոնտալ գրպանիկում ախտաբանական պրոցեսները վերացնելը, 

մեղմացնելը և ախտաբանական գրպանիկը որպես այդպիսին վերացնելը 

վիրահատական պարօդոնտալ բուժման հիմնական նպատակներից մեկն է, 

որով պայմանավորված` այս գործընթացը կոչվում է նաև գրպանիկի բուժում 

(Pocket Therapy): Ախտաբանական գրպանիկը վերացնելը կարևոր է նրանով, որ 

ցանկացած անհատ բերանի խոռոչի ամենօրյա հիգիենայով կարողանում է լավ 

մաքրել ատամները, եթե գրպանիկների խորությունը ֆիզիոլոգիական 

լնդագրպանիկի խորության սահմաններում է: Հակառակ դեպքում ավելի խոր 

գրպանիկներում կուտակվում է ատամնափառ, որը խթանում է 

ախտաբանական պրոցեսները, ապա հանգեցնում ախտաբանական գրպանիկի 

խորացմանը: Այսպիսով, առաջանում է արատավոր շրջան: 

Սխեմա 15.1. Ատամնափառի կուտակումը հանգեցնում է պարօդոնտի հյուսվածքների 

բորբոքմանը, որը խորացնում է պարօդոնտալ գրպանիկը, որն իր հերթին ավելի է 

նպաստում ատամնափառի կուտակմանը: 

 Անհրաժեշտ է նշել, որ վիրահատական բուժումը կարող է իրականացվել 

բերանի խոռոչի անհատական հիգիենան պատշաճ մակարդակով իրակա-

նացնող հիվանդների դեպքում միայն նախնական պարօդոնտալ բուժման 
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արդյունքները գնահատելուց հետո: Անհատական հիգիենայի մակարդակը 

բավարար չլինելու դեպքում վիրահատական բուժումը կարող է ավելի վնասել, 

քան օգտակար լինել, քանի որ ատամնափառի առկայության դեպքում ոչ միայն 

հնարավոր չէ կայուն ռեմիսիա ունենալ, այլև զգալիորեն կարող է տուժել 

վերքերի լավացումը: Այսպիսով, այն հիվանդները, որոնք բերանի խոռոչի 

անհատական հիգիենան պատշաճ մակարդակով չեն իրականացնում, չեն 

կարող անցնել պարօդոնտալ բուժման վիրահատական փուլին: Մյուս կողմից՝ 

հաշվի առնելով վիրահատական բուժման արդյունավետությունը գրպանիկի 

բուժման գործում՝ կարող է թվալ, թե նախնական պարօդոնտալ բուժման փուլը 

հաճախ կարելի է շրջանցել, սակայն դա ամենևին էլ այդպես չէ մի քանի 

պատճառով. 

1) Նախնական պարօդոնտալ բուժման արդյունքում ախտաբանական

գրպանիկների խորությունը կարող է նվազել այտուցն իջեցնելու և 

հյուսվածքները կրճատվելու հետևանքով` երբեմն վերացնելով վիրահա-

տական բուժման անհրաժեշտությունը: 

2) Բորբոքային պրոցեսը մեղմանալու հետևանքով փոխվում է փափուկ

հյուսվածքների, մասնավորապես լնդի կոնսիստենցիան. նրանք դառնում են 

ավելի առաձգական և պինդ, որը վիրահատության ընթացքում զգալիորեն 

հեշտացնում է վերը նշված հյուսվածքների շուրջ աշխատանքը: 

3) Ռեմիսիայի (ախտադադարի) շրջանում վիրահատական միջամտությունն

ավելի է հեշտանում, քանի որ լավացած հյուսվածքներն ավելի քիչ են 

արյունահոսում, որը զգալիորեն լավացնում է վիրահատական դաշտի 

տեսանելիությունը: 

4) Վերքերի լավացումը ռեմիսիայի շրջանում կատարված վիրահատական

միջամտությունից հետո ավելի կանխատեսելի և արագ է ընթանում: 

5) Պարօդոնտում ակտիվ բորբոքային պրոցեսի առկայության դեպքում ոսկրի

ռեգեներացիայի խթանումն արդյունավետ չէ, և կայուն ռեմիսիայի 

բացակայության դեպքում նպատակահարմար չէ իրականացնել ատամների 

ոսկրային հենարանի ավելացմանն ուղղված միջամտություններ: 

6) Սուր թարախային պրոցեսի առկայության դեպքում լաթային վիրահա-

տությունը ոչ միայն նպատակահարմար չէ իրականացնել, այլև վտանգավոր 

է թարախային պրոցեսի տարածման վտանգի պատճառով: 

Այսպիսով, կարելի է եզրակացնել, որ պարօդոնտալ հիվանդության բուժ-

ման հիմնական նպատակներից է ակտիվ պարօդոնտալ գրպանիկի վերածումը 

ոչ ակտիվի: Ակտիվ է այն գրպանիկը, որտեղ շարունակվում է ոսկրային 

հյուսվածքի կորուստը: Այն բնորոշվում է թարախային արտադրությամբ, 

ինքնաբերաբար կամ զոնդավորելիս արյունահոսությամբ: Նախնական պարօ-

դոնտալ բուժման արդյունքում ակտիվ գրպանիկը վերածվում է ոչ ակտիվ 

գրպանիկի (նկ.15.2):  
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Գրպանիկը շարունակում է ոչ 

ակտիվ լինել, եթե այնտեղ չի 

կուտակվում ատամնափառ, և եթե 

օրգանիզմի դիմադրողականությունը 

կարողանում է պայքարել տեղային 

միկրոֆլորայի դեմ: Գրպանիկը կա-

րող է մաքուր մնալ ատամնափառից, 

եթե բերանի խոռոչի անհատական 

հիգիենան իրականացվում է բարձր 

մակարդակով, և գրպանիկի խորութ-

յունն այնքան է, որ հասանելի է 

անհատական հիգիենայի համար: 

Նախընտրելի է, որ գրպանիկների 

խորությունը բուժումից հետո 

չգերազանցի 3-4մմ-ը: Դրա հետ 

մեկտեղ կան հետազոտություններ, 

որոնք ապացուցում են, որ առանձ-

նահատուկ լավ անհատական հիգիե-

նայի և հաճախակի` երեք ամիսը մեկ 

իրականացվող պրոֆեսիոնալ 

հիգիենայի դեպքում իրավիճակը 

կարող է կայուն մնալ նաև 5մմ 

խորությամբ գրպանիկներում: Եթե 

նախնական պարօդոնտալ բուժումից հետո գրպանիկների խորությունը 

գերազանցում է այն չափը, որը հասանելի է անհատական հիգիենայի համար, 

ժամանակի ընթացքում դանդաղ կուտակվող ատամնափառը հանգեցնում է 

բորբոքային պրոցեսի ակտիվացմանը, այսինքն` ոչ ակտիվ գրպանիկը վերած-

վում է ակտիվ գրպանիկի: Այդ իսկ պատճառով բոլոր այն դեպքերում, երբ 

նախնական պարօդոնտալ բուժումից հետո մնում են խոր գրպանիկներ, 

ցուցված է վիրահատական բուժում` ոսկրային հյուսվածքի հետագա կորստից 

խուսափելու համար, որը ինքնաբերաբար, ժամանակի ընթացքում անխուսա-

փելիորեն կհանգեցնի նաև ատամի կորստի: Բացառություն են միայն այն 

դեպքերը, երբ ընդհանուր առողջական խնդիրներով պայմանավորված` 

վիրահատական միջամտություն իրականացնելը հակացուցված է: 

Անհրաժեշտ է առանձին նշել, որ գրպանիկների խորության օբյեկտիվ 

չափումը որոշ դեպքերում կարող է բավական դժվարացած լինել: Թե՛ 

նախնական և թե՛ վիրահատական պարօդոնտալ բուժման արդյունքում 

լավացումը հնարավոր է երկար կպումային էպիթելի առաջացմամբ:  

Նկ.15.2. Պահպանողական և վիրահատական

պարօդոնտալ բուժման հնարավոր ելքերը՝  

ա) ակտիվ պարօդոնտալ գրպանիկ, բ) ակտիվ 

գրպանիկը վերածվել է ոչ ակտիվի, գ) ոչ ակտիվ 

գրպանիկը լավացել է երկար կպումային 

էպիթելի գոյացմամբ: Ոչ ակտիվ գրպանիկը 

վիրահատական բուժումից հետո վերածվել է` 

դ) առողջ գրպանիկի` առանց ատամնալնդային 

կպման մակարդակի աճի, ե) առողջ գրպանիկի` 

ատամնալնդային կպման մակարդակի աճով,  

զ) առողջ գրպանիկ` ոսկրի բարձրության 

վերականգնմամբ, պերիօդոնտի նոր թելերի ու 

ցեմենտի շերտի վերաձևավորմամբ: 
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1. Ռեմիսիայի շրջանում, երբ

փափուկ հյուսվածքները ամուր 

գրկում են ատամի մակերեսը, 

նույնիսկ բարակ պարօդոնտալ զոն-

դը կարող է բավական դժվարու-

թյամբ ներթափանցել մինչև 

գրպանիկի իրական հատակը: Ու 

թեև այս դեպքում փափուկ 

հյուսվածքների` ատամի մակերեսի 

նկատմամբ կիպ դասավորությունը 

երկար ժամանակահատվածում 

հիմնականում կայուն է պահում 

գրպանիկի ոչ ակտիվ վիճակը, 

սակայն առողջ լնդագրպանիկի 

բացակայության դեպքում հնարա-

վոր է նաև հիվանդությունը կրկնվի: 

2. Այսպիսով, լավագույն ելքը,

որն ակնկալվում է ստանալ պարօ-

դոնտալ բուժման արդյունքում, նոր 

ատամնալնդային կպումն է` առողջ 

լնդակոսի առաջացմամբ: Առողջ 

լնդակոսի հատակը բուժման 

ավարտին կարող է տեղակայվել պարօդոնտալ գրպանիկի հատակի մակար-

դակին կամ նրանից պսակայնորեն: Իդեալական ելքը կլիներ առողջ լնդակոսի և 

ընդհանուր պարօդոնտի հյուսվածքների վերականգնումը նախկին դիրքով, որը 

կարելի է իրականացնել ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի 

ժամանակ որը, սակայն, հաճախ հնարավոր չէ ապահովել: 

3. Եթե բուժման ավարտին առողջ լնդակոսի հատակը տեղակայվում է

պարօդոնտալ գրպանիկի հատակի մակարդակին, սա նշանակում է, որ բուժման 

ընթացքում ոսկրային հյուսվածքի ռեցեսիան մերկացել է պարօդոնտալ 

գրպանիկի փափուկ հյուսվածքային պատը վերացնելու շնորհիվ: Դա չի 

նշանակում, որ պարօդոնտալ բուժումը ռեցեսիայի պատճառ է դարձել: 

Ոսկրային հյուսվածքի զգալի ախտահարման և հատկապես այն դեպքերում, երբ 

ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի իրականացումը նպատակա-

հարմար չէ, համալիր բուժումն սկսելուց առաջ այս մասին պետք է տեղյակ 

պահել պարօդոնտիտով հիվանդին: 

4. Վիրահատական պարօդոնտալ բուժման պլանավորումը մեծ նշանակութ-

յուն ունի ընդհանուր բուժման պլանավորման մեջ: Հաճախ վիրահատական 

Նկ. 15.3. Վերականգնողական պարօդոնտալ

բուժման հնարավոր արդյունքները`  

ա) ախտաբանական գրպանիկ, բ) նոր 

ատամնալնդային կպման առաջացում,  

գ) արմատի ռեզորբցիա և անկիլոզ, դ) երկար 

կպումային էպիթելի առաջացում, ե) գրպանիկի 

կրկին առաջացում 
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բուժման արդյունքներով է պայմանավորված երկար տարիների ընթացքում 

գրպանիկների ոչ ակտիվ վիճակի կայուն մնալը, իհարկե, բերանի խոռոչի 

անհատական հիգիենան բարձր մակարդակով իրականացնելու և 

պահպանողական պարօդոնտալ բուժման դեպքում: 

15.2. Վիրահատական պարօդոնտալ բուժման ցուցումները 
 Վիրահատական պարօդոնտալ բուժման ցուցումներն են. 

1. Պարօդոնտալ նախնական բուժման ավարտին առկա խոր (5մմ և ավելի)

գրպանիկները, որոնք, չնայած բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի 

բարձր մակարդակին, նպաստում են ատամնափառի կուտակմանը, որն 

առկա ոչ ակտիվ գրպանիկը ժամանակի ընթացքում վերածում է ակտիվի, 

որտեղ էլ շարունակվում է ոսկրային հյուսվածքի ախտահարումը: 

2. 5մմ և ավելի խորությամբ գրպանիկները, որոնց պատճառով նախնական

պարօդոնտալ բուժման ընթացքում հիմնականում չի հաջողվում լիարժեք և 

ամբողջությամբ վերացնել ատամնանստվածքներն ու ախտահարված 

ցեմենտի շերտը: 

3. Գրպանիկները, որոնց խորությունը չի գերազանցում 5մմ-ը, սակայն ատամ-

ների անատոմիայի անկանոնությունների (արմատի մակերեսին առկա 

ակոսներ, էմալային, ցեմենտային կաթիլներ) կամ ֆուրկացիայի II կամ III 

աստիճանի ախտահարումների պատճառով նախնական պարօդոնտալ 

բուժման արդյունքում հնարավոր չի լինում լիարժեք մաքրել ատամ-

նանստվածքները և հեռացնել ախտահարված ցեմենտի շերտը: 

4. Ատամի անատոմիան փոփոխելու անհրաժեշտությունը, օրինակ` էմալային,

ցեմենտային կաթիլների հեռացման, ատամի արմատի ամպուտացիայի, 

հեմիսեկցիայի, ինչպես նաև կորոնառադիկուլյար սեպարացիա իրակա-

նացնելու անհրաժեշտությունը: 

5. Ոսկրային գրպանիկների առկայությունը (ռեզեկտիվ կամ ռեգեներատիվ

մեթոդների կիրառմամբ): 

6. Ատամը շրջապատող ոսկրային հյուսվածքի ուրվագծերի անկանոնութ-

յունները, որի պատճառով ատամի մակերեսի նկատմամբ փափուկ 

հյուսվածքների դիրքավորումը դժվարացնում է տվյալ հատվածի անհա-

տական հիգիենայի իրականացումը: 

7. Ատամը շրջապատող կերատինիզացված հյուսվածքի պակասը,

սանձիկների, մկանների բարձր կպումները: 

15.3. Պարօդոնտալ գրպանիկի վիրահատական բուժման մեթոդները 
Ի սկզբանե պարօդոնտալ բուժման վիրահատական եղանակի նպատակն 

էր բավարար մուտք ապահովել՝ ատամների արմատների մակերեսները 

լիարժեք մաքրելու համար: Այս պայմաններում իրականացվող գինգիվեկ-

տոմիան ոչ միայն բավարար տեսանելիություն էր ապահովում արմատները 
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մշակելու համար, այլև վերացնում էր գրպանիկի պատը, եթե, իհարկե, գրպա-

նիկը վերոսկրային էր: Այնուհետև պահպանողական պարօդոնտալ բուժման 

մեթոդների և գործիքների զարգացման, ինչպես նաև այլ խնդիրների լուծումը 

կարևորելու հետ մեկտեղ առաջարկվեցին մեթոդներ, որոնք ուղղված են ոչ 

միայն արմատների մակերեսները մշակելու բավարար մուտք ապահովելուն, 

այլև հետվիրահատական շրջանի անցավ և ավելի արագ ընթացքին: Լաթային 

վիրահատությունները, լինելով բավական արդյունավետ, գինգիվեկտոմիայի 

համեմատ զգալիորեն հեշտացրին հետվիրահատական ընթացքը: Այնուհետև, 

կարևորելով ոսկրային հյուսվածքի մշակման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև 

եղջերացված հյուսվածքի առկայությունը, առաջարկվեցին մեթոդներ, որոնք 

իրականացվում են առանց եղջերացված հյուսվածքի, այսինքն` լնդի կորստի, 

օրինակ` ապիկալ տեղաշարժված լաթը: Պարօդոնտոլոգիայի հետագա 

զարգացման ընթացքում առաջարկվեցին բազմաթիվ մեթոդներ` ուղղված 

ախտահարված պարօդոնտի հյուսվածքների վերականգնմանը, ինչպես նաև 

ատամը շրջապատող փափուկ հյուսվածքների որակի բարձրացմանը: Վերջին-

ներից են ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիան և պլաստիկ 

պարօդոնտալ վիրաբուժության բազմաթիվ մեթոդները: 

 Ներկայումս իրականացվող պարօդոնտալ գրպանիկի վիրահատական 

բուժման բազմաթիվ մեթոդները կարելի է դասակարգել ըստ նպատակի` 

1. գրպանիկի փափուկ հյուսվածքային պատի վերացմանն ուղղված 

վիրահատական միջամտություններ (գինգիվեկտոմիա, չտեղաշարժված 

լաթ), 

2. գրպանիկի փափուկ հյուսվածքային պատի ապիկալ տեղաշարժմանն 

ուղղված վիրահատություններ (Ուիդմանի վիրահատություն, ապիկալ 

տեղաշարժված լաթ), 

3. գրպանիկի ոսկրային պատի վերացմանն ուղղված վիրահատություններ 

(Ուիդմանի վիրահատություն, ապիկալ տեղաշարժված լաթ), 

4. գրպանիկի ատամնային պատը վերացնելու վիրահատություններ, որի 

դեպքում ատամը հեռացվում է ամբողջությամբ կամ մասամբ (հեմիսեկցիա, 

ատամի արմատի ամպուտացիա), 

5. պարօդոնտալ գրպանիկի հատակից պսակայնորեն նոր ատամնալնդային 

կպմանն ուղղված վիրահատական միջամտություններ (մոդիֆիկացված 

լաթային վիրահատություն՝ ըստ Քրքլանդի, Ուիդմանի մոդիֆիկացված 

լաթային վիրահատություն, ոսկրային հյուսվածքի ծավալի մեծացմանն 

ուղղված վիրահատություններ, ուղղորդված հյուսվածքային 

ռեգեներացիա): 

 Մեթոդի ընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել ընդհանուր և 

տեղային մի շարք գործոններով: Դրանք են՝ պարօդոնտալ հիվանդի ընդհանուր 

առողջական վիճակը, պարօդոնտոլոգի հետ համագործակցության աստիճանը, 
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այդ թվում` բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի մակարդակը հատկապես 

ատամնաշարի դժվարամատչելի հատվածներում (պետք է նորից նշել, որ 

բերանի խոռոչի անբավարար անհատական հիգիենայի դեպքում վիրահա-

տական բուժումը հակացուցված է), ծխելու դեպքում վատ սովորությունը 

մշտապես կամ գոնե ժամանակավորապես դադարեցնելու պատրաս-

տակամությունը: Տեղային գործոններից են լնդի՝ ֆենոտիպը, գրպանիկի 

տեղակայությունը ոսկրի մակարդակի նկատմամբ (վերոսկրային, 

ներոսկրային), գրպանիկի փափուկ հյուսվածքային պատի բարձրությունն ու 

հաստությունը, կերատինիզացված հյուսվածքի լայնությունը, ներոսկրային 

գրպանիկների դեպքում` գրպանիկի խորությունը, նաև ոսկրային կրատերի 

պատերի քանակը, ատամի մակերեսի անատոմիան, այդ թվում` արմատի 

մակերեսին գոգավորությունների, ակոսների առկայությունը, ֆուրկացիայի 

ախտահարման աստիճանը: Վիրահատական տեխնիկայի ընտրությունը 

կարող է պայմանավորված լինել ատամնաշարի դժվարամատչելի հատվածում 

ախտահարված հատվածի տեղակայմամբ, օրինակ` ստորին ծնոտի ծամող 

ատամների շրջանում, հատկապես լեզվային կողմից, նաև բժշկի գործնական 

ունակություններով: Վիրահատման եղանակը որոշելու գործում մեծ դեր են 

կատարում ախտահարված հատվածի տեղակայումը ատամնաշարի առջևի 

կամ հետին հատվածներում և հիվանդի էսթետիկ պահանջները` պայմա-

նավորված էսթետիկ տեսանկյունից վիրահատական այս կամ այն տեխնիկայի 

հնարավոր արդյունքներով: 

15.4. Լնդի վիրահատական միջամտություններ 
Գինգիվեկտոմիա 

Լնդի հեռացումը` գինգիվեկտոմիան, ախտաբանական գրպանիկի 

վիրահատական բուժման մեթոդներից առաջինն է: Այն առաջարկվել է դեռևս 

1884-ին Ռոբիքսեկի (Robicsek) կողմից: Մեթոդը հետագայում՝ 1918-ին մշակել և 

ձևափոխել է Զենտլերը (Zentler), իսկ 1951-ին մանրակրկիտ նկարագրել է 

Գոլդմանը (Goldman): Գինգիվեկտոմիան բավարար տեսանելիություն և հասա-

նելիություն ապահովելու նպատակով առաջարկվել է ատամնաքարերը և 

ախտահարված ցեմենտի շերտը մանրակրկիտ հեռացնելու համար՝ 

բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով լինդն ապաքինելու և ֆիզիոլոգիական 

լնդեզրը վերականգնելու համար: Գինգիվեկտոմիայի կատարման ցուցումներն 

են լնդի գերաճն ու վերոսկրային գրպանիկները, եթե գրպանիկի պատի 

հյուսվածքները ամուր են ու ֆիբրոտիկ: Գինգիվեկտոմիա չպետք է կատարել, 

եթե անհրաժեշտ է ոսկրային հյուսվածքը մերկացնել` նրա ուրվագծերն ուղղելու 

համար, եթե գրպանիկի հատակն առավելապես գագաթայնորեն է տեղա-

կայված, քան լնդալորձաթաղանթային միացման սահմանը, և եթե 

գինգիվեկտոմիայից հետո հնարավոր է էսթետիկ խնդիրներ առաջանան: 
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Կատարման տեխնիկան  

Գործողությունը կատարվում է տեղային, ինֆիլտրացիոն անզգայաց-

մամբ: Հեմոստազի նպատակով ցանկալի է լրացուցիչ ներպտկիկային ինֆիլտ-

րացիա: Սկզբում գրպանիկները զոնդավորվում են ատամի վեստիբուլյար և 

օրալ կողմերից. գրպանիկի հատակի պրոյեկցիայով լինդը ծակծկում են 

պարօդոնտալ զոնդով կամ հատուկ ունելիով: Կտրվածքն արվում է` սկսելով 

գրպանիկի հատակն ուրվագծող կետից գագաթայնորեն, շարունակելով 

պսակայնորեն դեպի ատամնաբնային կատարի և գրպանիկի հատակի միջև 

եղած կետը: Այն հնարավոր է իրականացնել ինչպես սովորական նշտարներով, 

այնպես էլ լնդային դանակներով: Կտրվածքը պետք է տեղակայված լինի ատամի 

մակերեսի նկատմամբ 450 անկյան տակ և հնարավորինս մոտ լինի ոսկրին: 

Նկ. 15.4. Գինգիվեկտոմիա` 

ա) հատուկ ունելիով գրպանիկի հատակի պրոյեկցիայով լինդը ծակծկում,  

բ) հյուսվածքների հատում, գ) զոնդով գրպանիկի խորության որոշում և համապատասխան 

ծակում: 

 Դա հնարավորություն կտա հյուսվածքների ապաքինվելուն` առաջաց-

նելով նվազագույն խորության առողջ լնդագրպանիկ և ֆիզիոլոգիական 

ուրվագծերով բարակ լնդեզր: Ոսկրը մերկացնելը ցանկալի չէ, քանի որ այն 

կարող է առաջացնել ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիա: 

Նկ. 15.5. Գինգիվեկտոմիա՝  

ա) պատկերը միջամտությունից առաջ կողմնային հայելիով, բ) կտրվածքի իրականացում 

(պատկերը կողմնային հայելու մեջ), գ) պատկերը վերջնական լավանալուց և մշտական 

կոնստրուկցիան ամրացնելուց հետո: 

Ոսկրի՝ վիրաբուժական դանակի միջոցով գինգիվեկտոմիայի ժամանակ 

առաջացած մերկացումը սովորաբար բացասական հետևանքների չի հանգեց-

նում, հատկապես եթե վերքը ժամանակին ծածկվում է պարօդոնտալ վիրա-

կապով: Ի հակադրումն նշվածի` էլեկտրական դանակի կամ լազերի ազդեցու-

ա բ գ 

ա բ գ 
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թյունը դժվար է չափորոշել, և հեռացված փափուկհյուսվածքային շերտը կարող 

է լինել ավելին, քան անհրաժեշտ է, որով պայմանավորված՝ մերկացած ոսկրի 

մակերեսը նույնպես կարող է ավելի մեծ լինել: Բացի այդ, ջերմային էներգիան 

գումարվելով` կարող է առաջացնել նաև ոսկրային հյուսվածքի այրվածք, որը 

կարող է հանգեցնել վնասված հատվածի սեկվեստրացիայի: Ոչ ճիշտ անկյան 

տակ իրականացված կտրվածքի դեպքում առաջանում է հարթակ, որն ատամի 

մակերեսի հանդեպ կարող է տեղակայված լինել ուղիղ անկյան տակ: Այս 

դեպքում ֆիզիոլոգիական ուրվագծերով լնդեզր ձևավորելու համար պահանջ-

վում է սովորականից երկար ժամանակ: Բացի այդ, լնդի նման ուրվագծերը 

դժվարացնում են տվյալ հատվածի անհատական հիգիենայի իրականացումը, 

որը նպաստում է ատամնափառի և սննդի մնացորդների կուտակմանը, որն էլ 

կարող է բորբոքային երևույթների և գրպանիկի ռեցիդիվի առաջացման 

պատճառ դառնալ: Կտրվածքն իրականացնելուց հետո առանձնացված հյուս-

վածքները հեռացվում են: Միջատամնային հատվածներում կպումների 

առկայության դեպքում դրանք հեշտությամբ անջատվում են Օրբանի կամ 

միջատամնային այլ դանակներով: Հյուսվածքները հեռացնելուց հետո վիրա-

հատական դաշտը լվացվում է և մանրակրկիտ զննվում: Այդտեղ հնարավոր է 

հայտնաբերել ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքներ, արմատի մակե-

րեսին` ատամնաքարեր, ախտահարված ցեմենտի շերտ, արմատի կարիես կամ 

ռեզորբցիա: Անհրաժեշտ է մանրազնին մաքրել ախտաբանական գրանուլա-

ցիաները, հեռացնել ատամնաքարերը և արմատի մակերեսը հարթեցնել: 

Վիրահատության ավարտին դաշտը չորացվում է և փակվում պարօդոնտալ 

վիրակապով, որը կարելի է պահել մինչև 1 շաբաթ: 

Գինգիվեկտոմիայից հետո վերքի լավացումը:  

Ի պատասխան վիրահատական միջամտության` սկզբում ձևավորվում է 

պաշտպանական մակերեսային մակարդուկ, որն այնուհետև վերածվում է գրա-

նուլացիոն հյուսվածքի: 24 ժամ հետո ավելանում է շարակցահյուսվածքային 

բջիջների` հիմնականում անգիոբլաստների քանակը, 3 օր հետո հայտնա-

բերվում են բազմաթիվ ֆիբրոբլաստներ: Առատ արյունամատակարարմամբ այս 

գրանուլացիոն հյուսվածքը սկսում է աճել պսակայնորեն` ստեղծելով ազատ 

լնդեզր և նոր լնդակոս: Պերիօդոնտից մազանոթները գաղթում են դեպի 

գրանուլացիոն հյուսվածք և 2 շաբաթվա ընթացքում միանում լնդային անոթ-

ներին: 12-ից 24 ժամերի ընթացքում վերքի եզրից էպիթելային բջիջները գաղ-

թում են դեպի գրանուլացիոն հյուսվածք` այն առանձնացնելով մակարդուկի 

վարակված մակերեսային շերտից: Մակերեսային էպիթելիզացիան սովորաբար 

ավարտվում է 5-ից 14 օր հետո: Գինգիվեկտոմիայից հետո առաջին 4 շաբաթվա 

ընթացքում եղջերացումն ավելի քիչ է, քան վիրահատությունից առաջ: 

Շարակցական հյուսվածքի ամբողջական ապաքինումը տևում է 7 շաբաթ: 
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Լնդային հյուսվածքում մելանինի պիգմենտավորմամբ հիվանդների շրջանում 

իրականացված գինգիվեկտոմիայից հետո ապաքինված հատվածում մելանինի 

քանակն ավելի քիչ է, քան մինչև վիրահատությունը: 

15.5. Լնդի ձևավորումը 
 Լնդի ձևավորումը (gingivoplasty) լնդի ուրվագծերի բարելավումն է առողջ 

գրպանիկի դեպքում` ի տարբերություն գինգիվեկտոմիայի, որն իրականացվում 

է ախտաբանական գրպանիկի առկայության դեպքում` այն բուժելու, վերաց-

նելու նպատակով: Լնդի ձևավորման հիմնական նպատակն է ստեղծել հարթ, 

հեշտ մաքրվող մակերես, որը չի նպաստում սննդի մնացորդների կուտակմանը 

(նկ.15.6): Լնդի ձևավորումը կարող է իրականացվել նաև թեթև էսթետիկ 

խնդիրներ լուծելու նպատակով: 

Նկ. 15.6. Լնդի ձևավորում հենակետային ատամի շուրջը`  

ա) լնդի ձևավորում էլեկտրական դանակի միջոցով, բ) պատկերը 1 շաբաթ անց,  

գ) լնդեզրի ուրվագիծը կոնստրուկցիան վերջնական տեղադրելուց հետո: 

Լինդը ձևավորելու համար կարող են օգտագործվել լնդային (պարօդոն-

տալ) դանակները, նշտարները, խոշորհատիկավոր գնդաձև ալմաստե 

գչիրները, էլեկտրական դանակը և լազերը: 

15.6. Ատամնալնդային նոր կպման ձևավորմանն ուղղված միջամտություններ 

Լնդի կյուրետաժ  

Լնդի կյուրետաժը նպատակաուղղված է քերելու ախտաբանական 

գրպանիկի լնդային պատը` էպիթելով պատված ախտաբանական գրանուլա-

ցիոն հյուսվածքը հեռացնելու և նոր ատամնալնդային կպում ստանալու համար: 

Այժմ լնդի կյուրետաժը որպես բուժման առանձին տարբերակ գրեթե չի 

կիրառվում, քանի որ նրա միջոցով ստացված բուժման արդյունքները բավական 

վիճելի են: Մի կողմից ատամնաքարերը հեռացնելիս և արմատի մակերեսը 

հարթեցնելիս որոշ չափով իրականացվում է լնդի կյուրետաժ, որը կոչվում է 

չնախատեսված: Այս կյուրետաժի ընթացքում որոշ չափով հեռացվում են 

գրպանիկի կողմնային պատը կազմող հյուսվածքները: Երբեմնի առաջարկված 

ստորլնդային կյուրետաժն այժմ նույնպես չի կիրառվում, քանի որ այն վնասում 

ա բ գ 
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է առկա` գրպանիկի հատակից գագաթայնորեն եղած շարակցահյուսվածքային 

կպումը:  

Լազերային հատման միջոցով նոր կպում առաջացնող միջամտություն 

(Laser-ENAP) 

 Լազերի կիրառումը պարօդոնտոլոգիայում մեկնարկվեց 1997-ին երբ 

առաջարկվեց պարօդոնտալ գրպանիկը լազերի միջոցով մաքրել ախտա-

հարված հյուսվածքներից: Մեթոդն այնուհետև կոչվեց լազերային կյուրետաժ: 

Հետագայում ENAP միջամտության և լազերի միջոցով կյուրետաժի արդյունք-

ների նմանությունը հանգեցրեց միջամտության վերանվանմանը Laser-ENAP 

կամ LANAP- միջամտություն: 

 Մեթոդի էությունը հետևյալն է. տեղային ինֆիլտրացիոն անզգայացմամբ 

կատարվում է նախ` ատամնաքարերի հեռացում և արմատի մակերեսի 

հարթեցում այնուհետև` պարօդոնտալ գրպանիկում առկա էպիթելային և 

ախտաբանական գրանուլյացիոն հյուսվածքի հեռացում լազերով, ապա` 

գրպանիկի լվացում, վերջնական ստուգում և մշակում, ավարտին` փափուկ 

հյուսվածքների ադապտացիա արմատի մակերեսին: Պարօդոնտալ գրպանիկի 

փափուկ հյուսվածքային պատը մշակելու գործում ներկայումս բավական 

լայնորեն կիրառվում են դիոդային և Nd:YAG լազերները: Դրանք ունեն 

ֆիբրաօպտիկ ծայրադիր, որն աշխատանքի ընթացքում տաքանում է` վնասելով 

և հեռացնելով առավել նուրբ ու ախտահարվածէպիթելային և գրանուլացիոն 

հյուսվածքները: Այս նպատակով գրպանիկների խորությունը պետք է 

նախապես չափվի, որից հետո ծայրադիրը ընկղմվում է գրպանիկի մեջ` 1մմ-ով 

չհասնելով հատակին, անընդհատ շարժումներով` առողջ հյուսվածքների 

սահմաններում այրվածք չառաջացնելու համար: Ընթացքում ախտահարված 

հյուսվածքները կպչում են լազերային ծայրադրին և պետք է սրբվեն` աշխա-

տանքի արդյունավետությունը պահպանելու և տեսանելիությունն ապահովելու 

նպատակով: Լազերի միջոցով աշխատանքը I փուլում ավարտված է, եթե 

ծայրադրի վրա նոր հյուսվածքներ չեն հավաքվում: Այնուհետև գրպանիկը 

լվացվում է, անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ հեռացվում են ատամ-

նաքարերը և հարթեցվում արմատի մակերեսը: Ցանկալի է գրպանիկները 

լազերով II փուլով լրացուցիչ մշակել` լազերի արյունականգնեցնող և 

բակտերիասպան հատկություններն օգտագործելու համար: Վերջում հյուս-

վածքները կիպ ադապտացվում են արմատի մակերեսին, որը պետք է նպաստի 

նոր ատամնալնդային կպման առաջացմանը: Պետք է նշել, որ լազերով 

պարօդոնտալ գրպանիկից ախտաբանական գրանուլացիաների և էպիթելի 

հեռացումը բավական արդյունավետ է, սակայն ամբողջական դեէպիթելի-

զացիայի առումով հնարավոր չէ վստահ լինել հատկապես միջատամնային 

տարածություններում, առավել ևս` ծամող ատամների շրջանում (ինչպես և 

ENAP-ի ժամանակ): Այս դեպքում էպիթելին ամեն գնով հեռացնելը կարող է 
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հանգեցնել գրպանիկի առողջ հյուսվածքների վնասման, իսկ ոչ ամբողջական 

հեռացման դեպքում նոր ատամնալնդային կպում առաջանալը հավանական չէ: 

Ակնհայտ է, որ լազերի կիրառումը սովորական ատամնաքարերի 

հեռացման և արմատի մակերեսի հարթեցման հետ նպաստում է գրպանիկների 

խորության նվազմանն առնվազն փափուկ հյուսվածքների կրճատման ու 

ռեցեսիայի առաջացման պատճառով (ըստ որոշ հետազոտողների` հնարավոր 

է նաև նոր, ավելի պսակային մակարդակով ատամնալնդային կպման 

առաջացում): Բնականաբար, գրպանիկների խորության նվազումը դրական է 

դրանք ավելի վերահսկելի դարձնելու առումով, սակայն ռեցեսիաների 

առաջացումը միշտ չէ, որ ցանկալի է, հատկապես առջևի հատվածում: Մյուս 

կողմից պետք է նշել, որ լազերն ունի հստակ բակտերիասպան ազդեցություն, 

որն ապացուցվել է համեմատելով ատամնաքարերը հեռացնելու ու արմատի 

մակերեսը հարթեցնելու դասական և լազերի հետ համակցված նույն մեթոդի 

բուժման արդյունքները, որոնք ցույց են տվել, որ II տարբերակում P.gingivalis և 

P.intermedia շտամների ենթալնդային տիտրերն առաջին 3 ամիսների 

ընթացքում ավելի են նվազել բուժումից հետո: 

Ամփոփելով վերը նշվածը` կարելի է եզրակացնել, որ լազերը կարող է 

ծառայել որպես լրացուցիչ օգնող միջոց դասական եղանակով բուժման 

ժամանակ: 

15.7.Պարօդոնտալ (հարատամնային) լաթեր 
 Պարօդոնտալ լաթը լնդի և կամ լորձաթաղանթի շերտն է, որը վիրա-

հատական ճանապարհով անջատվում է ստորադիր հյուսվածքներից` 

ապահովելով ոսկրային հյուսվածքի և արմատի մակերեսի հասանելիությունն 

ու տեսանելիությունը: Լաթը հնարավորություն է տալիս նաև տեղափոխելու 

հյուսվածքը տարբեր ուղղություններով, օրինակ` ապիկալ տեղաշարժված լաթը 

Ուիդմանի դասական վիրահատության դեպքում, պսակայնորեն կամ կողմնայ-

նորեն տեղաշարժված լաթերը, ինչպես նաև ազատ լնդային և ենթալնդային 

շարակցահյուսվածքային պատվաստուկները պլաստիկ պարօդոնտալ 

վիրահատությունների դեպքում: 

Լաթի տեսակները 
Պարօդոնտալ լաթերը դասակարգվում են ըստ հետևյալ ցուցանիշների` 

1.ոսկրը մերկացնելով` լաթի անջատում,

2.վիրահատությունից հետո լաթի տեղադրում,

3.պտկիկի ձևավորում:

 Ըստ ոսկրը մերկացնելու` լաթերը լինում են. 

ա) ամբողջ հաստությամբ` լորձաթաղանթավերնոսկրային, 

բ) մասնակի հաստությամբ` լորձաթաղանթային կամ փեղեկված 
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      ա բ գ դ
Նկ. 15.7. Ըստ ոսկրը մերկացնելու` լաթերի տեսակները՝ 

ա) կտրվածքն ամբողջ հաստությամբ լաթի դեպքում, բ) ամբողջ հաստությամբ լաթի անջատումը, 

գ) կտրվածքը մասնակի հաստությամբ լաթի դեպքում, դ) մասնակի հաստությամբ լաթի 

անջատումը: 

Ամբողջ հաստությամբ լաթի դեպքում փափուկ հյուսվածքները` ներառյալ 

վերնոսկրը, ամբողջությամբ անջատվում են` մերկացնելով ստորադիր ոսկ-

րային հյուսվածքը (նկ.15.8): Լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթի անջատումը 

ցուցված է բոլոր այն դեպքերում, երբ պետք է փոփոխվեն ոսկրային հյուսվածքի 

ուրվագծերը` պակասեցման (ռեզեկցիայի) կամ ավելացման (աուգմեն-

տացիայի) տարբերակներով: 

Նկ. 15.8. Ամբողջ հաստությամբ լաթի անջատումը`  

ա) վեստիբուլյար կողմից, բ) քմային կողմից: 

Մասնակի հաստությամբ լաթի դեպքում ընդգրկվում է միայն էպիթելային 

և մասամբ ստորադիր շարակցական հյուսվածքը: Ոսկրը մնում է ծածկված 

շարակցական հյուսվածքի բարակ շերտով՝ ներառյալ վերնոսկրը: 

Այս լաթը ցուցված է այն դեպքում, երբ ոսկրը մերկացնելու անհրա-

ժեշտություն չկա, և երբ հյուսվածքները պետք է տեղաշարժվեն գագաթայնորեն, 

ընդ որում, վերնոսկրն այս դեպքում կարող է ծառայել լաթը գագաթային դիրքում 

կարով ամրացնելու համար:  

Մասնակի հաստությամբ լաթը կարելի է օգտագործել այն դեպքում, երբ 

ատամնաբնային ոսկրի եզրը շատ բարակ է, կամ առկա է ոսկրի ֆենեստրացիա: 

ա բ 
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Հայտնի է, որ ոսկրի մերկացումը կարող է հանգեցնել եզրային ոսկրի կորստի: 

Դա կարող է չլինել, սակայն ինչքան բարակ լինի եզրային ոսկրը և ինչքան երկար 

մերկացած մնա վիրահատության ընթաց-

քում, այդքան մեծ կլինի ոսկրային հյուս-

վածքի կորստի հավանականությունը: 

 Փեղեկված լաթը կիրառվում է նաև 

պլաստիկ պարօդոնտալ վիրահա-

տությունների ժամանակ: 

Ըստ վիրահատությունից հետո լաթի 

տեղադրման` տարբերում են` 

 չտեղաշարժված լաթեր, երբ

լաթը տեղադրվում և կարվում է իր 

նախնական դիրքում, 

 տեղաշարժված լաթեր, երբ լաթը տեղափոխվում է իր նախնական

դիրքից գագաթայնորեն, կողմնայնորեն կամ պսակայնորեն: 

 Կարելի է տեղաշարժել և՛ ամբողջ, և՛ մասնակի հաստությամբ լաթերը, 

սակայն դա անելու համար անհրաժեշտ է, լնդալորձաթաղանթային միացման 

սահմանն ամբողջությամբ անցնելով, ամրակցված լինդը առանձնացնել ստորա-

դիր հյուսվածքներից, որպեսզի ապահովվի լնդի շարժունությունը: Քմային 

լաթերը չեն կարող տեղաշարժվել շարժուն լորձաթաղանթի բացակայության 

պատճառով:  

Ապիկալ (գագաթային) տեղաշարժված լաթի առավելություններից է նրա` 

գրպանիկի պատի մի մասի պարունակելը, որը, տեղափոխելով գագաթայնորեն, 

ձևափոխվում է` դառնալով ամրակցված լինդ: Այսպիսով, գրպանիկի վերա-

ցումն ընթանում է առանց ամրակցված լնդի քանակի կորստի, հակառակը, 

ամրակցված լնդի քանակն ավելանում է լնդեզրի` գագաթային ուղղությամբ 

տեղաշարժվելու շնորհիվ: 

Բացի տեղաշարժված լաթերից, որոնք միշտ մնում են սնուցող ոտիկի 

վրա, այստեղ կարելի է դիտարկել նաև ազատ լնդային և ենթալնդային շարակ-

ցահյուսվածքային լաթերը, որոնք պլաստիկ պարօդոնտալ վիրաբուժության մեջ 

հյուսվածքային պատվաստուկի դեր են կատարում: 

Ըստ պտկիկի ձևավորման` լաթերը լինում են` 

• սովորական,

• պահպանված պտկիկով:

Սովորական լաթի միջատամնային պտկիկը հատվում է կոնտակտային 

կետի պրոյեկցիայով, պտկիկի միջնամասում` մեզիոդիստալ ուղղությամբ` 

վեստիբուլյար և օրալ լաթերի վրա թողնելով պտկիկի գրեթե հավասար կեսեր: 

Սովորական լաթը կիրառվում է շատ նեղ միջատամնային տարածության (որը 

Նկ. 15.9. Մասնակի հաստությամբ լաթի` 

նշտարով զգուշությամբ անջատումը: 
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խանգարում է պտկիկի ամբողջական պահպանմանը վեստիբուլյար կամ օրալ 

կողմում) և լաթը գագաթայնորեն տեղաշարժելու անհրաժեշտության դեպքում: 

Պահպանված պտկիկով լաթում ամբողջական պտկիկը միացած է մնում 

մի կողմի լաթին: Այն անջատելու համար նախ` արվում է ներակոսային 

կտրվածք, այնուհետև` կատարվում է հորիզոնական կտրվածք պտկիկի հիմքի 

շրջանում` ամբողջական պտկիկն անջատելով հակառակ կողմի լաթից: 

Նկ. 15.10. Պահպանված պտկիկով լաթի ձևավորումը. 
ա) ներակոսային կտրվածք վեստիբուլյար մակերեսից, բ) ներակոսային կտրվածք քմային 

մակերեսից, գ) պտկիկի հիմքում հորիզոնական կտրվածքի իրականացում, դ) պահպանված 

պտկիկով լաթի անջատումը. պտկիկն ամբողջությամբ մնում է լաթի վրա: 

Սովորական լաթի միջոցով կատարվում են Ուիդմանի դասական և 

մոդիֆիկացված վիրահատությունները, մոդիֆիկացված լաթային վիրահա-

տությունն ըստ Քրքլանդի, ապիկալ (գագաթային) տեղաշարժված լաթը: 

Պահպանված պտկիկով լաթը կիրառվում է հատկապես վերին ծնոտի առջևի 

ատամների շրջանում, որտեղ պտկիկի թեկուզև մի փոքր տափակեցումը կարող 

է հանգեցնել միջատամնային սև եռանկյունիների բացմանը և անցանկալի 

էսթետիկ արդյունքի ստացմանը: Պահպանված պտկիկով լաթը հաճախ 

կիրառվում է ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի միջամտության 

ժամանակ, որը, սակայն, կարող է իրականացվել նաև սովորական ձևով լաթի 

անջատման դեպքում: Լաթի ձևը որոշվում է նախապես՝ վիրահատության 

պլանավորման ժամանակ: Ամեն դեպքում լաթը պետք է ձևավորվի այնպես, որ 

չխափանվի նրա արյունամատակարարումը: Լաթի հիմնական ձևը պայմա-

ա բ 

գ դ 
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նավորված է միջատամնային պտկիկի շրջանում կտրվածքի ձևով և լինում է 

պահպանված և հատած պտկիկով, այսինքն` սովորական: Պտկիկի շրջանում 

կտրվածքի սխալ պլանավորումը կամ տեխնիկապես թերի իրագործումը կարող 

է խափանել ոսկրային աուգմենտացիային ուղղված միջամտության 

իրականացումը կամ հանգեցնել ոչ էսթետիկ արդյունքի ստացմանը: Վիրահա-

տության ընթացքը զգալիորեն պայմանավորված է ոսկրային հյուսվածքի 

ուրվագծերի ձևափոխման անհրաժեշտությամբ, ոսկրային աուգմենտացիա 

իրականացնելու հնարավորությամբ (որն իր հերթին պայմանավորված է ոսկրի 

ախտահարման աստիճանով), ոսկրի արատի ուրվագծերով, հարևան 

ատամների դիրքով, արմատների մակերեսով, ֆուրկացիայի ախտահարման 

աստիճանով: Այս ամենն ավելի մանրամասն պարզվում է նախնական պարօ-

դոնտալ բուժման փուլի ավարտին, երբ բուժման I փուլի արդյունքները 

գնահատվում և գրանցվում են` համադրելով նախքան բուժումն սկսելը կատար-

ված կլինիկական և ռենտգենաբանական հետազոտության տվյալներին: 

Վիրահատական բուժման ընթացքը մեծապես պայմանավորված է նաև 

պացիենտի էսթետիկ պահանջներով: Այն դեպքում, երբ նույն կլինիկական 

իրավիճակում հնարավոր է իրականացնել տարբեր միջամտություններ` տար-

բեր էսթետիկ արդյունքներով, պացիենտի կողմից էսթետիկ նկատառումները 

կարևորելով, պետք է իրականացնել համեմատաբար ավելի էսթետիկ ելքով 

վիրահատական միջամտության տարբերակը: 

Կտրվածքի տեսակները 

 Պարօդոնտալ լաթն անջատելիս կտրվածքները լինում են հորիզոնական 

և ուղղահայաց: Հորիզոնական կտրվածքը կատարվում է լնդեզրի ուղղությամբ` 

մեզիալ և դիստալ ուղղություններով: Տարբերվում են հորիզոնական կտրվածքի 

3 հիմնական տեսակներ` 

1. ներքին թեք կտրվածք, որն սկսվում է լնդեզրից և հասնում է մինչև

ատամնաբնային ելունի կատար, 

2. ներակոսային կտրվածք, որն սկսվում է ախտաբանական գրպանիկի

հատակից և ուղղվում է դեպի ստորադիր ոսկրը, 

3. միջատամնային կտրվածք, որը կիրառվում է առաջին երկու

կտրվածքների միջև եղած հյուսվածքները անջատելու, հեռացնելու համար:  

 Ներքին թեք կտրվածքը այլ կերպ կոչվում է նաև հակադարձ թեք 

կտրվածք, քանի որ իր ուղղությունը հակառակ է գինգիվեկտոմիայի ժամանակ 

կատարվող կտրվածքին, որն իր հերթին կոչվում է արտաքին թեք կտրվածք: Այն 

պարօդոնտալ վիրահատությունների ժամանակ կիրառվող հիմնական 

կտրվածքներից մեկն է: Այս կտրվածքն ունի 3 հիմնական նշանակություն. 

1. Հեռացնում է գրպանիկի էպիթելային պատը:

2. Պահպանում է լնդի չախտահարված արտաքին մակերեսը, որը

գագաթայնորեն տեղաշարժելու դեպքում դառնում է ամրակցված լինդ: 
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3. Ձևավորում, բարակեցնում է լաթի եզրը` հեշտացնելով լաթի ադապտա-

ցիան ոսկր-ատամ սահմանին: 

 Վեստիբուլյար կողմից կտրվածքները կարող են իրականացվել NN 11, 15, 

15C և 12, 12B, իսկ օրալ կողմից` NN 15, 15C, 12, 12B նշտարներով:  

Նկ. 15.11. Կտրվածքի իրականացումը՝ ա) վեստիբուլյար մակերեսին` N15 կամ 

N15C նշտարով, բ) օրալ մակերեսին` N12 կամ N12B նշտարով: 

Ներակոսային կտրվածքը, որը կոչ-

վում է նաև երկրորդ կտրվածք, ախտա-

բանական գրպանիկի հատակից ուղղված է 

դեպի ոսկրային կատարը (նկ. 15.12): 

Ներակոսային կտրվածքը ներքին թեք 

կտրվածքի հետ միասին առաջացնում է V-

աձև հյուսվածքային զանգված, որը կպած է 

մնում միայն ատամնաբնային կատարին: 

Նկ. 15.13. Կտրվածքների հերթականությունը՝ 
ա) առաջին` ներքին թեք կտրվածք, բ) երկրորդ` ակոսային կտրվածք, գ) երրորդ` 

միջատամնային կտրվածք, դ) առանձնացված հյուսվածքային զանգվածը: 

Ներքին թեք կտրվածքն ատամի արմատի մակերեսից բավարար հեռա-

վորության վրա կատարելու դեպքում այս հյուսվածքային զանգվածը պարու-

նակում է գրպանիկի էպիթելային պատը, ախտաբանական գրանուլացիոն 

հյուսվածքը, որը կազմում է գրպանիկի դրսային պատը, կպումային էպիթելը և 

շարակցահյուսվածքային թելիկները, որոնք գրպանիկի հատակի և ոսկրային 

կատարի միջև են:  

 Միջատամնային կամ երրորդ կտրվածքը կատարվում է NN 15, 15C, 12, 

12B նշտարներով տվյալ ատամի ամբողջ շրջագծով: Այստեղ կարևոր է լիարժեք 

ա բ 

Նկ. 15.12. Ներակոսային կտրվածք: 
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առանձնացնել շարակցահյուսվածքային կպումները հատկապես միջատամ-

նային հատվածներում: Երրորդ կտրվածքը կարող է իրականացվել նաև 

միջատամնային պարօդոնտալ հատուկ դանակների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

նշել, որ ոչ բոլոր վիրահատությունների ժամանակ է պետք կատարել վերը 

նկարագրված երեք կտրվածքները: 

Եթե պացիենտի համար առաջնայինը էսթետիկան է (հատկապես բարակ 

լնդի դեպքում), ապա սկզբում կատարվում է ոչ թե ներքին թեք, այլ ներակոսային 

կտրվածքը, որից հետո միանգամից սկսվում է լաթի անջատումը ստորադիր 

ոսկրից: Այդպիսով փափուկ հյուսվածքների կորուստ գրեթե չի լինում, որը 

նպաստում է բավարար էսթետիկ արդյունք ստանալուն: 

Պարօդոնտալ գրպանիկները վերացնելու կամ դրանց խորությունը 

նվազեցնելու նպատակով իրականացվող վիրահատության դեպքում ավելցու-

կային փափուկ հյուսվածքները ստորադիր հյուսվածքներից անջատվում են 

երրորդ կտրվածքով, որը կատարվում է առաջին երկու կտրվածքներից հետո: 

Այս կտրվածքն ավելի հեշտ է իրականացնել, երբ պերիօստալ էլևատորի 

միջոցով ներքին թեք կտրվածքի մուտքից լաթն անջատվում է ստորադիր 

ոսկրից: Այս դեպքում տեսանելի է դառնում ներքին թեք կտրվածքի գագաթային 

եզրը, որտեղից էլ երրորդ կամ միջատամնային կտրվածքով փափուկ-

հյուսվածքային զանգվածը բոլոր կողմերից անջատվում է ատամնաբնային 

կատարից, ինչպես նաև արմատի մակերեսից: Երրորդ կտրվածքը կարելի է 

կատարել Օրբանի կամ միջատամնային այլ դանակի, նաև նշտարի միջոցով: 

Կարելի է օգտագործել, օրինակ, 15C համարի նշտարը, որն ավելի հարմար է 

վեստիբուլյար և օրալ մակերեսներին, բայց ոչ ինտերպրոքսիմալ հատված-

ներում: Գրպանիկի էպիթելային պատը և ախտաբանական գրանուլացիոն 

հյուսվածքը կարելի է անջատել արմատի մակերեսից և ատամնաբնի կատարից 

նաև կյուրետի կամ ուլտրաձայնային ծայրակալի միջոցով: 

 Ուղղահայաց կամ թեք թուլացնող կտրվածքներ կարող են իրականացվել 

հորիզոնական կտրվածքի մեկ կամ երկու 

ծայրերից` պայմանավորված նրանով, թե 

ինչպիսի լաթ է ձևավորվում: Լաթի 

գագաթայնորեն տեղաշարժելու դեպքում 

անհրաժեշտ է կատարել ուղղահայաց 2 

կտրվածքներ, որոնք պետք է հասնեն և մի 

փոքր անցնեն լնդալորձաթաղանթային 

միացման սահմանը, որպեսզի լաթը 

հնարավոր լինի տեղաշարժել: 

Ցանկալի է խուսափել լեզվային և 

քմային մակերեսներին ուղղահայաց 

կտրվածքներ կատարելուց: Վեստիբուլյար կողմից ուղղահայաց կտրվածքները 

Նկ. 15.14. Ուղղահայաց կտրվածք 45 

ատամի դիստալ գծային անկյան 

պրոյեկցիայով: 
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չի կարելի կատարել պտկիկի կենտրոնական մասով կամ արմատի մակերեսի 

կենտրոնով, քանի որ դա կարող է հանգեցնել էսթետիկ արատի առաջացմանը: 

Կտրվածքը կատարվում է ատամի անկյունային գծով` պտկիկը շրջանցելով կամ 

լաթի մեջ ամբողջությամբ ընդգրկելով: 

Նկ. 15.15. Ուղղահայաց կտրվածքներ` ա) սխալ տարբերակներ, բ) ճիշտ 

իրականացված կտրվածքներ: 

Ստորին նախաաղորիքի շրջանում հատկապես խոր ուղղահայաց 

կտրվածք կատարելիս պետք է նախապես հաշվարկել մենթալ անցքի և նրանից 

դուրս եկող նյարդանոթային խրձի տեղակայությունը: 

Ուղղահայաց կտրվածքը պետք է կատարել այնպես, որ լաթը մեզիոդիս-

տալ ուղղությամբ կարճ չստացվի: Լաթի պսակագագաթային չափը չպետք է 

զգալիորեն գերազանցի լաթի մեզիոդիստալ չափին: Միևնույն ժամանակ, երկար 

ուղղահայաց կտրվածքներն ավելի են վտանգում մեզիոդիստալ ուղղությամբ 

կարճ լաթի հետագա արյունամատակարարումը: 
 

Լաթի անջատումը 

Լաթն անջատելուց առաջ անհրաժեշտ է կտրվածքները լիարժեք իրակա-

նացնել: Հատկապես կարևոր է դրանք կատարել միջատամնային տարածութ-

յուններում, այդ թվում` պտկիկների շրջանում: Կտրվածքը թերի լինելու դեպ-

քում հնարավոր են լաթի եզրերի պատռվածքներ, որոնք կարող են փոխել 

ծրագրած վիրահատության ընթացքը, օրինակ` ուղղորդված հյուսվածքային 

ռեգեներացիան պլանավորելու դեպքում: Ամբողջ հաստությամբ լաթն անջատ-

վում է բութ գործիքի միջոցով: Այդ նպատակով կարելի է օգտագործել պերիօս-

տալ էլևատորներ, որոնք լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթն անջատում են 

ոսկրի մակերեսից` գործիքը շարժելով մեզիալ, դիստալ և գագաթային ուղղութ-

յուններով, մինչև որ առաջանան լաթի ցանկալի շարժունություն և վերքի 

բավարար տեսանելիություն: Մասնակի հաստությամբ լաթը կարելի է անջատել 

NN15, 15C նշտարներով կամ լնդային դանակներով: Երբեմն համատեղվում են 

ամբողջ և մասնակի հաստությամբ լաթերը:1Այս դեպքում նախ` անջատվում է 

ա բ 
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ամբողջ հաստությամբ լաթը, ապա` նրա գագաթային հատվածում` մասնակի 

հաստությամբ լաթը: Այսպիսով, ոսկրի պսակային մասը, որտեղ պետք է 

կատարվի ոսկրի ուրվագծերի ուղղում, դառնում է տեսանելի, մինչդեռ մնացած 

ոսկրը պաշտպանված է մնում վերնոսկրով: 

 15.8. Պարօդոնտալ լաթային վիրահատություններ 
 Լաթային վիրահատությունները պարօդոնտալ գրպանիկի բուժման 

հիմնական մեթոդներից մեկն են: Դրանք իրականացվում են նախնական 

պարօդոնտալ բուժման փուլից հետո միայն` բերանի խոռոչի հիգիենան բարձր 

մակարդակով իրականացնելու դեպքում: Լաթային վիրահատություններն 

ուղղված են բաց եղանակով մշակելու ախտահարված արմատի մակերեսները, 

ինչպես նաև փոքրացնելու կամ վերացնելու ախտաբանական գրպանիկները, 

իսկ հնարավորության դեպքում նաև վերականգնելու ախտահարված ոսկրի 

հյուսվածքի ծավալը: Մինչ օրս առաջարկվել են լաթային վիրահատությունների 

տարբեր մեթոդներ, որոնք իրարից տարբերվում են իրականացման նպատակ-

ներով, տեխնիկայով, ստացված արդյունքներով: Մեթոդներից մի քանիսը 

ժամանակի ընթացքում ձևափոխվել են: Ամեն մեթոդ ունի կիրառման իր 

ցուցումներն ու ստացված արդյունքների առանձնահատկությունները: Մեթոդի 

ընտրությունը պայմանավորված է կլինիկական իրավիճակով և հիվանդի 

էսթետիկ պահանջներով, ինչպես նաև բժշկի նախասիրություններով, փորձով և 

հիվանդի ֆինանսական հնարավորություններով: 

 Ուիդմանի դասական լաթային վիրահատություն 

 Պարօդոնտալ լաթային առաջին վիրահատությունը` ուղղված ախտա-

բանական գրպանիկը վերացնելուն, առաջարկվել է Լեոնարդ Ուիդմանի կողմից 

դեռևս 1918-ին: Ուիդմանի կողմից նկարագրված վիրահատության ժամանակ 

անջատվում է լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթը, հեռացվում են գրպանիկի 

էպիթելային պատը և բորբոքված շարակցական հյուսվածքը` ապահովելով 

արմատի մակերեսի օպտիմալ մաքրումը: 

 Վիրահատության տեխնիկան: Նախ՝ վիրահատական դաշտը սահմանա-

փակող 2 ծայրամասային ատամների վեստիբուլյար մակերեսի կենտրոնով 

կատարվում են 2 ուղղահայաց կտրվածներ` մի քանի միլիմետր անցնելով 

լնդալորձաթաղանթային միացման սահմանը (նկ.15.16), ապա` կատարվում է 

լնդի կտրվածք, որը կրկնում է լնդեզրի ուրվագիծը և գրպանիկի էպիթելային և 

բորբոքված շարակցական հյուսվածքը անջատում է չբորբոքված լնդի 

հյուսվածքից: Անհրաժեշտության դեպքում նմանօրինակ կտրվածքներ կատար-

վում են նաև լեզվային կողմից: Անջատվում է լորձաթաղանթավերնոսկրային 

լաթ` առնվազն 2-3մմ մերկացնելով եզրային ատամնաբնային ոսկրը: Ատամի 

շուրջ բորբոքային հյուսվածքները, նաև ատամնաքարերը հեռացվում են 

կյուրետների և մանգաղաձև սկեյլերների միջոցով: Այնուհետև խորհուրդ է 

տրվում կատարել ոսկրի ուրվագծերի ձևավորում` ոսկրի բնականոն 
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անատոմիական կառուցվածքը վերականգնելու համար: Վիրահատական 

դաշտը լվանալուց և ստուգելուց հետո լաթերը դրվում են ատամնաբնային 

ոսկրի կատարի մակարդակով և այդ դիրքում կարվում միջատամնային 

հանգուցային կարերով: Ուիդմանը նշում է լաթի եզրն ատամնաբնային ոսկրի 

կատարի մակարդակով ամրակցելու կարևորությունը` ախտաբանական 

գրպանիկները վերացնելու նպատակով: Արդյունքում ատամների արմատները 

մերկանում են: 

Նկ. 15.16. Ուիդմանի` դասական լաթային վիրահատություն (Widman L. 1918)՝ 

ա) վիրահատական դաշտը սահմանափակող ուղղահայաց կտրվածքներ, բ) լաթն անջատելուց 

հետո գրպանիկի հատված էպիթելային ու բորբոքային հյուսվածքների հեռացում, գ) ոսկրի 

ուրվագծերի ուղղում, դ) կարում: 

Առավելություններն ու թերությունները: Ուիդմանի` լաթային դասական 

վիրահատության առավելությունը, գինգիվեկտոմիայի համեմատ, հիմնակա-

նում առաջնային ձգումով վերքերի լավացումն է, ոսկրի արատների շրջանում 

ատամնաբնային ոսկրի ճիշտ ուրվագծերը վերականգնելու հնարավորությունը 

և եղջերացված հյուսվածքի քիչ կորուստը: 

Ուիդմանի` լաթային դասական վիրահատությունն ունի նաև թերու-

թյուններ: Դրանք են` վիրահատության իրականացման աննպատակահարմա-

րությունը` էսթետիկ գոտում արմատների մերկացման պատճառով, ատամների 

վեստիբուլյար մակերեսի կենտրոնով ուղղահայաց կտրվածքներ կատարելու 

հետևանքով լնդի ռեցեսիա առաջանալու հնարավորությունը, միջատամնային 

տարածություններում ոսկրի մերկացումը և այդ հատվածների երկրորդային 

ձգումով լավացումը: Ուիդմանի դասական վիրահատության թերություններից է 

նաև եղջերացված հյուսվածքի որոշակի քանակության կորուստը, որն ակնհայտ 

է հատկապես եղջերացված հյուսվածքի փոքր ծավալի դեպքում: 

ա բ 

ա 

բ 
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Նեումանի լաթային վիրահատություն2 

Նեումանը ձևափոխեց Ուիդմանի` լաթային դասական վիրահատութ-

յունը 1920-1926 թվականներին: Ի տարբերություն Ուիդմանի վիրահատության` 

Նեումանի լաթային վիրահատության ժամանակ ուղղահայաց կտրվածքներից 

բացի, արվում է ոչ թե լնդային, այլ ներակոսային կտրվածք. անջատվում է 

լորձաթաղանթավերնոսկրային լաթը, որից հետո կատարվում է լաթի ներսային 

մակերեսի կյուրետաժ` գրպանիկի էպիթելային պատը և ախտաբանական 

գրանուլացիոն հյուսվածքը հեռացնելու նպատակով: Ինչպես և Ուիդմա-

նի`լաթային դասական վիրահատության, այնպես էլ Նեումանի վիրահատու-

թյան դեպքում կատարվում է ատամնաքարերի մանրազնին հեռացում, 

ատամնաբնային ոսկրի ուրվագծերի ձևավորում: Լաթերը դրվում են ատամ-

նաբնային ոսկրի կատարի մակարդակով և կարվում են: Նեումանի լաթային 

վիրահատության տարբերությունը Ուիդմանի` լաթային դասական 

վիրահատության նկատմամբ այն է, որ փափուկ հյուսվածքների կորուստը, 

ինչպես նաև վիրահատության արդյունքում առաջացած արմատների մերկա-

ցումն ավելի քիչ է: Հատկապես միջատամնային տարածությունների փափուկ 

հյուսվածքները խնայելը նպաստում է վիրահատության ավարտին այդ 

հատվածների հերմետիկ փակմանը, հետևաբար վերքի առաջնային ձգումով 

լավացմանը: Փափուկհյուսվածքային լաթով ոսկրը ծածկելը կանխարգելում է 

հետվիրահատական շրջանում ոսկրի հյուսվածքի հնարավոր ախտահարումը: 

Մոդիֆիկացված լաթային վիրահատություն 

Մեթոդը առաջարկվել է Քրքլանդի կողմից: 

Վիրահատության տեխնիկան: Նախ` կատարվում են ներակոսային 

կտրվածքներ ատամների վեստիբուլյար և օրալ կողմերից` սկսելով գրպանիկի 

հատակից, հասնելով մինչև ոսկր, հնարավորինս խորանալով դեպի 

միջատամնային տարածություններ: Կտրվածքները պետք է բավականաչափ 

տարածվեն նաև մեզիալ և դիստալ ուղղություններով: Պտկիկները միջատամ-

նային տարածության միջնամասում մեզիոդիստալ ուղղությամբ հատելուց 

հետո կատարվում է լաթերի անջատում, մերկացած արմատների մակերեսների 

մաքրում, ինչպես նաև ոսկրի արատների կյուրետաժ: Այնուհետև իրակա-

նացվում է լաթերի ներսային մակերեսի դեէպիթելիզացիա, խնայողաբար 

հեռացվում է նաև ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքը: Վիրահա-

տության ավարտին լաթերը տեղադրվում են իրենց նախնական դիրքում և 

ամրացվում հանգուցակարերով:  

Առավելություններն ու թերությունները: Ըստ հեղինակի` ներոսկրային 

արատների դեպքում վիրահատության արդյունքում հնարավոր է նաև ոսկրային 



586 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

հյուսվածքի ռեգեներացիա: Վիրահատության ավարտին լաթի ներսային 

մակերեսին էպիթելային հյուսվածքի հնարավոր առկայությունը խոչընդոտում է 

նոր ատամնալնդային կպման առաջացումը` նպաստելով երկար կպումային 

էպիթելի գոյացմանը: Վիճելի է նաև հեղինակի կողմից նշվող ոսկրային 

հնարավոր ռեգեներացիան էպիթելային և ախտաբանական գրանուլացիոն 

հյուսվածքների հարևանությամբ: Այսպիսով, Քրքլանդի կողմից առաջարկված 

մոդիֆիկացված լաթային վիրահատության արդյունքում հնարավոր է 

պահպանվեն ոչ խոր պարօդոնտալ գրպանիկներ, որի մասին պետք է նախօրոք 

տեղյակ պահել հիվանդին: 

ա  բ

գ դ

Նկ. 15.17. Մոդիֆիկացված լաթային վիրահատություն՝ 
ա) ներակոսային կտրվածքներ, բ) լաթի անջատում, գ) արմատի մակերեսի մաքրում, դ) կարում: 

 Բուժման այսպիսի արդյունքը կարող է փոխզիջումային լինել հիվանդի 

էսթետիկ պահանջների և պարօդոնտի հյուսվածքների առողջության առումով: 

Այն ընդունելի կարող է լինել միայն հիվանդի համագործակցության բարձր 

աստիճանի, մասնավորապես բժշկի հաճախակի դիմելու և բերանի խոռոչի 

անհատական հիգիենայի բարձր մակարդակի դեպքում: Մյուս կողմից՝ 

փորձառու մասնագետի կողմից հմտորեն իրականացված մոդիֆիկացված 

լաթային վիրահատությունը որոշ դեպքերում կարող է տալ հեղինակի կողմից 

նշված վիրահատության սպասելի դրական արդյունքներ  

Ապիկալ տեղաշարժված լաթ 

Այս մեթոդն ուղղված է պայքարելու վերոսկրային և ներոսկրային 

գրպանիկների դեմ: Մեթոդի էությունն այն է, որ առավելագույնս պահպանվում 

է լնդի հյուսվածքը՝ գագաթային ուղղությամբ տեղաշարժելով ամբողջ լնդալոր-

ձաթաղանթային համալիրը: Ապիկալ տեղաշարժված լաթը կարող է 

իրականացվել վերին և ստորին ծնոտների վրա վեստիբուլյար կողմից և ստորին 

ծնոտի վրա լեզվային կողմից: 

 Վիրահատության տեխնիկան: Կտրվածքի գծի տեղակայումը լնդեզրի 

վրա պայմանավորված է գրպանիկների խորությամբ և լնդի հաստությամբ: 
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Բարակ լնդի, ինչպես նաև եղջերացված հյուսվածքի քիչ քանակի դեպքում 

կտրվածքը կատարվում է ատամի մակերեսին մոտ: Կտրվածքը պետք է կրկնի 

լնդեզրի ուրվագիծը` հնարավորինս խորանալով դեպի միջատամնային տարա-

ծություններ: Ներքին թեք կտրվածքները երկու ծայրից սահմանափակվում են 

ուղղահայաց կտրվածքներով, որոնք պետք է հասնեն և անցնեն լնդալոր-

ձաթաղանթային միացման սահմանը` լաթին բավարար շարժունություն ապա-

հովելու համար: Ապա կատարվում է ամբողջ հաստությամբ լաթի անջատում` 

նույնպես անցնելով լնդալորձաթաղանթային միացման սահմանը: Ատամների 

արմատների մակերեսին կպած էպիթելային և գրանուլացիոն հյուսվածքները 

հեռացվում են կյուրետներով: Այնուհետև հեռացվում են ատամնաքարերը և 

հարթեցվում արմատի մակերեսը: Ինչպես Ուիդմանի դասական և Նեումանի 

լաթային վիրահատությունների, այնպես էլ այս դեպքում, ձևավորվում են 

ատամնաբնային ոսկրի ուրվագծերը: Դա կարող է իրականացվել գչիրներով 

կամ ոսկրային դուրերով (դանակներով): Արդյունքում ստացվում է բնականոն 

ուրվագծերով ատամնաբնային ոսկր` ավելի գագաթային մակարդակի վրա: 

Վիրահատության ավարտին լաթը տեղադրվում է ատամնաբնային կատարի 

մակարդակով ու կարվում է: 

ա  բ

գ   դ

Նկ. 15.18. Ապիկալ տեղաշարժված լաթ՝  
ա) կտրվածքների իրականացում, բ) ատամի մակերեսին կպած փափուկ հյուսվածքների 

հեռացում, գ) ատամնաբնային ոսկրի ուրվագծերի ձևավորում, դ) կարում: 

Նկ.15.19. Ապիկալ տեղաշարժված լաթ՝ ա) պատկերը վիրահատությունից առաջ,  

բ) կտրվածքների իրականացում, գ) վերջնական տեսքը մշտական կոնստրուկցիան տեղադրելուց 

հետո (պատկերը կողմնային հայելու մեջ): 

ա բ գ 
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Միջատամնային տարածություններում հնարավոր է ոսկրի հյուսվածքը 

լրիվ չծածկվի փափուկհյուսվածքային լաթով: Այդ 

դեպքում կարելուց հետո վերքը փակվում է 

պարօդոնտային վիրակապով: Վերջինս ոչ միայն 

պաշտպանում է հյուսվածքները լավացման ըն-

թացքում, այլև խոչընդոտում է լաթի տեղաշարժը 

պսակային ուղղությամբ: 

Առավելություններն ու թերությունները: 

Ապիկալ տեղաշարժված լաթն ունի նաև 

թերություններ: Ուիդմանի դասական լաթային 

վիրահատության նմանությամբ էսթետիկ գոտում 

նրա իրականացումը ցանկալի չէ, քանի որ վիրա-

հատության արդյունքում մերկանում են արմատները: Իհարկե, երբեմն 

արմատների մերկացումն արվում է պլանավորված, օրինակ` էսթետիկ նկատա-

ռումներով իրականացվող կլինիկական պսակի երկարացման միջամտության 

դեպքում: 

Վերջին տասնամյակներում Ֆրիդմանի կողմից նկարագրված վիրահա-

տությունը ենթարկվեց լրացուցիչ ձևափոխումների`“Ապիկալ տեղաշարժված 

լաթ”: Փոփոխությունները հիմնականում վերաբերում են լաթի անջատման 

տեխնիկային: 

Նկ. 15.21. Ապիկալ տեղաշարժված լաթ՝ 
ա) պատկերը վիրահատությունից առաջ, բ) կտրվածքներն իրականացնելուց հետո 

սկսվում է լաթի անջատումը, գ) ամբողջ, ապա մասնակի հաստությամբ լաթի անջատումը,  

դ) վերնոսկրային և միջատամնային սովորական հանգուցային կարերի տեղադրումը,  

ե) վիրահատությունից 1 ամիս անց, զ) վերջնական կոնստրուկցիաները տեղադրելուց հետո: 

Նկ. 15.20. Ապիկալ 

տեղաշարժված լաթի 

վիրահատությունից հետո 

պարօդոնտային վիրակապի 

տեղադրումը: 

ա բ գ 

դ բ գ 
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Այժմ խորհուրդ է տրվում ամբողջ հաստությամբ լաթ անջատել միայն այն 

հատվածում, որտեղ ոսկրի հյուսվածքը մշակելու անհրաժեշտություն կա, 

մնացած հատվածներում անջատվում է փեղեքված լաթ, որը հնարավորություն 

է ընձեռում վիրահատության ավարտին լաթը վերնոսկրային կարերով վերնոսկ-

րին ֆիքսելու ավելի գագաթային դիրքով: Բարակ լնդի դեպքում ներկայումս 

խորհուրդ է տրվում կտրվածքը կատարել ներակոսային` լնդի հյուսվածքը 

հնարավորինս պահպանելու համար: 

Փափուկ հյուսվածքների նկատմամբ խնայողական վերաբերմունքը 

նվազեցնում է նաև միջատամնային տարածություններում ոսկրի մերկացման 

աստիճանը, որը կանխարգելում է ոսկրի հյուսվածքի ախտահարումը և 

արագացնում վերքերի լավացումը: Այս տարբերակով իրականացվող ապիկալ 

տեղաշարժված լաթի հիմնական խնդիրը նրա դժվարությունն է, այսինքն` 

փեղեկված լաթի անջատումը և հետագայում վերնոսկրային կարերով ֆիքսումը: 

 Քմային լաթ  

 Քմային լաթի նախատիպը թեքվածքային լաթն է, որը նկարագրել է 

Ֆրիդմանը` նշելով քիմքի կողմից լնդի առանձնահատկությունները, այդ 

թվում`ատամնաբնային լորձաթաղանթի բացակայությունը և դրա հետ կապված 

լաթը գագաթային ուղղությամբ շարժելու անհնարինությունը: 

ա բ

գ դ ե

Նկ. 15. 22. Թեքվածքային լաթ` 
ա) առաջնային կտրվածք, բ) լաթի անջատում, գ) ոսկրի ուրվագծերի ձևավորում,  

դ) երկրորդային կտրվածքով լաթի եզրերի մշակում, ե) կարում: 

Ըստ Ֆրիդմանի` նախ` քիմքի կողմից կատարվում է լորձաթաղանթա-

վերնոսկրային լաթի անջատում, այնուհետև` ախտաբանական գրանուլացիոն 

հյուսվածքի, ատամնաքարերի հեռացում և արմատի մակերեսի հարթեցում: 

Քիմքի կողմից ատամնաբնային ոսկրը ձևավորելուց հետո լաթը հետ է դրվում 

իր նախկին դիրքում և մշակվում այնպես, որ եզրը բարակ լինի, ատամնաբնային 
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ոսկրի կատարի մակարդակով կիպ գրկի ատամները և միջատամնային 

տարածություններում հնարավորինս լիարժեք ծածկի ոսկրը: Լաթի եզրերը 

մշակելուց հետո այն ֆիքսվում է միջատամնային հանգուցակարերով: 

Թեքվածքային լաթը վերջին տարիներին ենթարկվեց բավական ձևափո-

խումների` կոչվելով քմային լաթ: Կա լաթը անջատելու երկու տարբերակ: 

Առաջինի դեպքում նախ` կատարվում է ներքին թեք կտրվածքը, այնուհետև` 

ներակոսային, ապա լաթը անջատելուց հետո առանձնացված հյուսվածքները և 

ատամնաքարերը հեռացվում են, արմատի մակերեսը՝ հարթեցվում, ձևավորում 

են ոսկրի հյուսվածքի ուրվագծերը, որից հետո լաթը դրվում է համապա-

տասխան դիրքում, ստուգվում է լաթի եզրերի հաստությունը, ադապտացիան, և 

լաթը ամրացվում է կարերով: 

Լաթի եզրերի բարակեցման, ուրվագծերի ձևափոխման անհրաժեշ-

տության դեպքում կարելի է օգտագործել N15 նշտարը` ներսային կողմից մոս-

կիտով պահելով լաթը: Լաթը պետք է ձևավորվի այնպես, որ եզրային հատվածն 

ավելի բարակ լինի հիմքային հատվածից: 

ա  բ  գ

  դ ե   զ

Նկ. 15.23. Քմային լաթի անջատման տարբերակները՝ 
ա) վիճակը մինչև վիրահատությունը, բ) ներքին թեք և ներակոսային կտրվածքների 

իրականացումը, գ) առանձնացված հյուսվածքների հեռացումը, դ), ե) նախ՝ գինգիվեկտոմիայի, 

ապա՝ ներքին թեք կտրվածքի իրականացումը, զ) լաթի ադապտացիան: 

Քմային լինդը չափից ավելի հաստ լինելու դեպքում կարելի է կիրառել 

լաթի անջատման երկրորդ տարբերակը: Նախ` իրականացվում է գինգիվեկ-
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տոմիա, հետո` ներքին թեք կտրվածք, որն սկսվում է առաջին կտրվածքի եզրից 

(նկ.15.23. դ,ե), ապա` ներակոսային կտրվածք:  

Վիրահատության հաջորդ փուլերը նույնն են, ինչ նախորդ տարբերակում: 

Քիմքի կողմից լաթային վիրահատություններն իրականացնելիս անհրաժեշտ է 

հաշվի առնել տեղային անատոմիական առանձնահատկությունները, մասնա-

վորապես արյան անոթների ու նյարդերի տեղակայումը: 

 

Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահատություն 

Որոշ մասնագետներ այս միջամտությունն անվանում են բաց լաթային 

կյուրետաժ, սակայն այս անվանումը ճիշտ չէ, քանի որ կյուրետներով արմատ-

ների մակերեսի մաքրումն ատամնաքարերի մաքրումն է ու արմատի մակերեսի 

հարթեցումը, իսկ լնդի կյուրետաժը լնդի հյուսվածքի ներսային մակերեսի 

քերումն է, որը չի իրականացվում Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային 

վիրահատության ժամանակ: Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահա-

տությունը նպատակաուղղված է պարօդոնտային գրպանիկի էպիթելային 

պատը, ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքն ու ատամնանստվածքները 

նվազագույն տրավմայով հեռացնելուն` վիրահատության ավարտին ապա-

հովելով փափուկհյուսվածքային լաթի առավելագույն ադապտացիան արմատ-

ների մակերեսներին: 

Վիրահատության տեխնիկան: Ըստ Ռամֆջորդի և Նիսլի նկարագրութ-

յան՝ նախնական կամ առաջին կտրվածքը կատարվում է N11 նշտարով թշային 

կողմից ատամի արմատի մակերեսին զուգահեռ` լնդեզրից մոտ 1մմ հեռավորու-

թյան վրա` գրպանիկի էպիթելային պատն անջատվող լաթից առանձնացնելու 

համար: 

ա  բ  

գ  դ  

Նկ. 15.24. Ուիդմանի մոդիֆիկացված վիրահատություն՝ 
ա) առաջին կտրվածքը, բ) ներակոսային կտրվածքը, գ) երրորդ հորիզոնական կտրվածքը,  

դ) կարումը: 

 



592 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վեստիբուլյար կողմից գրպանիկների մինչև 2մմ խորության կամ էսթե-

տիկ նկատառումների կարևորության դեպքում կատարվում է ներակոսային 

կտրվածք: Այն հնարավորինս խորացվում է դեպի միջատամնային տարա-

ծություններ` այս հատվածների փափուկ հյուսվածքները վեստիբուլյար և օրալ 

լաթերի վրա հնարավորինս պահպանելու և վիրահատության ավարտին վերքը 

հերմետիկ փակելու նպատակով: Նույն կտրվածքը իրականացվում է նաև օրալ 

կողմից N11 կամ N12B նշտարով: Հաշվի առնելով վերին ծնոտի ատամների 

արմատների անատոմիական առանձնահատկությունները` քմային արմատի 

կենտրոնական հատվածում կտրվածքը մի փոքր ավելի է հեռանում արմատի 

մակերեսից (մինչև 2մմ), քան մեզիալ-քմային և դիստալ-քմային հատվածներում: 

Օրալ կողմից կտրվածքը նույնպես պետք է հնարավորինս խոր թափանցի դեպի 

միջատամնային տարածություններ` այդ հատվածների մնացած փափուկ 

հյուսվածքները քմային լաթի մեջ հնարավորինս ամբողջությամբ ներգրավելու 

համար: Ուղղահայաց կտրվածքներ չեն իրականացվում: 

Հաջորդ քայլը վեստիբուլյար և օրալ կողմերից ամբողջ հաստությամբ 

լաթերի անջատումն է՝ ընդամենը մի քանի միլիմետրով մերկացնելով ոսկրային 

հյուսվածքը: 

Առանձնացված էպիթելային և ախտաբանական գրանուլացիոն հյուս-

վածքները հեռացնելու նպատակով կատարվում են երկրորդ` ներակոսային, 

այնուհետև երրորդ` հորիզոնական կտրվածքները: Վերջինս իրականացվում է 

նշտարով` ոսկրի մակերեսին մոտ անցնելով: Այս գործողությունը կարելի է 

իրականացնել նաև լնդային (պարօդոնտալ) դանակներով: Ախտահարված 

հյուսվածքները, ինչպես նաև ատամնաքարերը հեռացվում են, արմատների 

մակերեսը հարթեցվում է, իրականացվում է նաև ոսկրի արատների կյուրետաժ: 

Արմատների մակերեսի առողջ հատվածներում թողնվում են կպումային 

թելիկների մնացորդներ: Վիրահատության ավարտին փափուկհյուսվածքային 

լաթերը վերջնականապես ադապտացվում են և ամրացվում միջատամնային 

հանգուցակարերով: 

Լաթերի անբավարար ադապտացիայի և միջատամնային տարածութ-

յունների ոսկրի մի մասի մերկացած մնալու դեպքում ատամնաբնային ոսկրի 

դրսային մակերեսից կարելի է մի փոքր ոսկրային հյուսվածք հեռացնել` 

ապահովելով միջատամնային ոսկրի` փափուկհյուսվածքային լաթերով հեր-

մետիկ փակումը: Փափուկհյուսվածքային լաթի ադապտացիան ատամնա-

բնային ոսկրին և արմատի մակերեսին կարող է բարելավվել պարօդոնտալ 

վիրակապով: 

Առավելություններն ու թերությունները: Ուիդմանի մոդիֆիկացված 

լաթային վիրահատությունը ունի մի շարք դրական կողմեր: Ուիդմանի դասա-

կան, Նեումանի, ինչպես նաև ապիկալ տեղաշարժված լաթային վիրահա-

տությունների համեմատ արմատների մերկացումն այս դեպքում ավելի քիչ է: 
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Այս եղանակի առավելություններից է նաև ուղղահայաց կտրվածքների 

բացակայությունը: Ռամֆջորդը և Նիսլը, իրենց կողմից կատարած հետազո-

տությունների արդյունքների վրա հիմնվելով, նշում են, որ գրպանիկների 

խորության նվազումն իրենց առաջարկած վիրահատության արդյունքում նույնն 

է, ինչ նախկինում կատարված վիրահատությունների դեպքում, իսկ ատամ-

նալնդային կպման մակարդակը ավելի բարձր է: Նշվում է նաև ոսկրային 

ռեգեներացիայի մասին, որը կարող է լինել ոսկրի արատների շրջանում, 

հատկապես եթե դրանք եռապատ են: 

Այս եղանակով համապատասխան ցուցումների դեպքում դժվար է 

իրականացնել ատամնաբնային ոսկրի ուրվագծերի ծավալուն վերաձևավորում, 

քանի որ, ինչպես նշվեց, լաթն անջատվում է քիչ քանակով և բացակայում են 

ուղղահայաց կտրվածքները: 

Չտեղաշարժված լաթ 

Չտեղաշարժված լաթը տարբերվում է մինչ այժմ նկարագրված լաթային 

վիրահատություններից նրանով, որ ի սկզբանե վիրահատական միջամտության 

նպատակը պարօդոնտային գրպանիկի դրսային պատը ամբողջական հեռաց-

նելն է: Մյուս լաթային վիրահատությունների դեպքում կտրվածքի կամ լնդի 

կյուրետաժով հեռացվում է միայն գրպանիկի էպիթելային պատը կամ էպիթելն 

ու ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքը, երբեմն` որոշ չափով նաև 

առողջ լնդի հյուսվածքը: Այս իմաստով չտեղաշարժված լաթը նմանվում է 

գինգիվեկտոմիային, և վիրահատական միջամտությունը հարկ եղած դեպքում 

կարելի է սկսել հենց գինգիվեկտոմիայով, ինչպես դա արվում է քմային լաթի 

դեպքում: 

         Վիրահատության տեխնիկան  

Կատարվում է ներքին թեք կտրվածք, որն սկսվում է արյունահոսող 

կետերի մակարդակից: Այն պետք է հետևի 

լնդեզրի ուրվագծին, ուղղված լինի գագա-

թային ուղղությամբ` միաժամանակ բարա-

կեցնելով փափուկհյուսվածքային լաթը: 

Որքան հաստ է լնդի հյուսվածքը, այնքան 

գագաթային մակարդակի վրա է վերջանում 

ներքին թեք կտրվածքը: 

Երկրորդը ներոսկրային կտրվածքն 

է, որն սկսվում է գրպանիկի հատակից՝ 

հասնելով մինչև ոսկր: Այնուհետև կատար-

վում է լաթի անջատում ներքին թեք 

կտրվածքի միջից: Առանձնացված հյուսվածքները հեռացվում են, կատարվում է 

ատամնաքարերի  հեռացում և արմատի հարթեցում: Անհրաժեշտության 

Նկ. 15.25. Չտեղաշարժված լաթի դեպքում

ներքին թեք կտրվածքի տարբեր 

մակարդակները: 



594 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

դեպքում կատարվում է ատամնաբնային ոսկրի ուրվագծերի ձևավորում: 

Վիրահատության ավարտին լաթը ամբողջությամբ պետք է ծածկի մերկացած 

ատամնաբանային ոսկրը,լաթի եզրերը պետք է լինեն բարակ և նստեն ոսկր-

արմատ միացման գծին: Լաթը ֆիքսում են պարսատիկակարով, կարող են 

ֆիքսել նաև հանգուցակարով կամ մատրացաձև կարերով: 

15.9.ՊԼԱՍՏԻԿ ՊԱՐՕԴՈՆՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
Պարօդոնտային բուժման այս բաժինը վերջին տասնամյակներում 

զգալիորեն զարգացավ, և այժմ պլաստիկ պարօդոնտային վիրաբուժությունը 

ներառում է նաև պարօդոնտային-պրոտետիկ ուղղումները, կլինիկական 

պսակի երկարեցումը, անատամ ատամնաբնային ելունի աուգմենտացիան, 

պտկիկների վերականգնումը, էսթետիկ 

վիրաբուժական ուղղումն իմպլանտների 

շուրջ և չծկթած ատամների վիրաբու-

ժական մերկացումն օրթոդոնտիկ բուժման 

համար: Ռեցեսիայի առաջացումը զուգորդ-

վում է եղջերացված հյուսվածքի նվազ-

մամբ, որը լնդեզրի ուրվագծերի բարդաց-

ման հետ մեկտեղ դժվարացնում է այդ 

հատվածի խոզանակումը:  

Ինչքան խոր է ռեցեսիան, այնքան 

դժվար է այդ հատվածի` պատշաճ մակար-

դակով հիգիենան իրականացնելը: Հատկապես վերին ֆրոնտալ ատամների 

շրջանում ռեցեսիայի առաջացումը հանգեցնում է էսթետիկ խնդիրների: 

Ռեցեսիայով ատամները կարող են գերզգայուն լինել, բացի դրանից, կոպիտ 

խոզանակելու պատճառով այստեղ հաճախ առաջանում է նաև սեպաձև արատ:  

Ռեցեսիայի առաջացմանը հակված են այն ատամները, որոնք վես-

տիբուլյար դիրք ունեն կամ ռոտացիայի են ենթարկված: Այստեղ եղջերացված 

հյուսվածքը վեստիբուլյար կողմից ավելի քիչ է լինում, լնդեզրն ավելի 

գագաթայնորեն է տեղակայվում, ոսկրային հյուսվածքն անոմալ դիրքով ատամի 

արմատի պրոյեկցիայով նույնպես ավելի գագաթայնորեն է, քան հարևան 

ատամների շրջանում: Ռեցեսիայի առաջացմանը մեծապես կարող է նպաստել 

սանձիկի բարձր կպումը: Լնդեզրի սահմաններում կպած սանձիկը անբարե-

նպաստ պայմաններ է ստեղծում տվյալ հատվածի անհատական հիգիենա 

իրականացնելու համար. այն կարող է վնասվել խոզանակելու ընթացքում: 

Քրոնիկական վնասվածք, անհատական հիգիենայի ցավոտության ու 

դժվարության պատճառով առաջանում է բորբոքային պրոցես, որի հետևանքով 

էլ` ռեցեսիան: Սանձիկից պսակայնորեն ամրակցված լնդի բավարար քանակի 

բացակայության դեպքում խորհուրդ է տրվում հատել սանձիկը: 

Նկ. 15.26. Կոպիտ խոզանակելու

հետևանքով սեպաձև արատի 

առաջացումը: 
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Նկ. 15.27. Սանձիկի բարձր կպում առաջանալու դեպքում ռեցեսիայի առաջացումը՝
ա) սանձիկի դիրքը հանգիստ վիճակում, բ) սանձիկը քաշելիս ձգվում է լնդեզրը` բացելով 

գրպանիկի մուտքը, հնարավորություն ստեղծելով սննդի մնացորդների կուտակման համար: 

Բերանի նախադռան անբավարար 

խորությունը նույնպես կարող է խոչընդո-

տել անհատական հիգիենայի` պատշաճ 

մակարդակով իրականացումը: Բերանի 

նախադռան խորությունը կարող է ի 

սկզբանե քիչ լինել: Այն կարող է նաև 

նվազել ռեցեսիաների առաջացման 

պատճառով: Այս դեպքում բերանի նա-

խադռան խորության վերականգնումը 

զգալիորեն կարող է նպաստել անհատա-

կան հիգիենայի իրականացմանը: 

Պսակայնորեն տեղաշարժված լաթ 

Պսակայնորեն տեղաշարժված լա-

թը ոտիկավոր լաթ է, որի դեպքում 

ռեցեսիայից գագաթայնորեն եղող 

հյուսվածքները տեղաշարժվում են պսա-

կայնորեն:  

Վիրահատության տեխնիկան: 
Դասական պսակայնորեն տեղաշարժված 

լաթի իրականացումը, որը կատարվում է 

ռեսեցիան փակելու համար, ցանկալի է 

սկսել արմատի մակերեսը մշակելուց: 

Ռեցեսիայով ատամի արմատը, եթե վեստիբուլյար ուղղությամբ բավական 

դուրս է ատամնաբնային ոսկրից, կարելի է զգուշությամբ հղկել` կակղանը 

չվնասելու համար: Արմատի մակերեսը հարթեցնելուց հետո կատարվում են 

կտրվածքներ պտկիկների հիմքի շրջանում, որոնք իրար միանում են արմատի 

պրոյեկցիայով կատարվող ներակոսային կտրվածքով: 

Պտկիկների հիմքի շրջանում կատարվող կտրվածքը պտկիկի գագաթից 

պետք է նույն հեռավորության վրա լինի, ինչքան արմատի պրոյեկցիայով լաթը 

պետք է տեղաշարժվի պսակային ուղղությամբ: Այս հեռավորությունը 

Նկ. 15.28. Դասական պսակայնորեն 

տեղաշարժված լաթի դեպքում 

կտրվածքների իրականացումը:

Նկ.15.29. Դասական պսակայնորեն 

տեղաշարժված լաթի դեպքում 

պտկիկների հիմքի շրջանում 

դեէպիթելիզացիայի իրականացումը:

ա բ 
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հիմնականում հավասար է ռեցեսիայի բարձրությանը: Պտկիկների հիմքի շրջա-

նում կատարվող կտրվածքները շարունակվում են գագաթային ուղղությամբ` մի 

փոքր թեք` վերջանալով ատամնաբնային լորձաթաղանթի սահմաններում: 

Այսպիսով, լաթի հիմքը մի փոքր ավելի լայն է, քան լաթի պսակային հատվածը: 

Հաջորդ քայլը պտկիկների շրջանում ընդունող հատվածի նախապատրաս-

տումն է: Այստեղ` պտկիկների հիմքից մինչև գագաթը, նշտարով կամ նուրբ 

մկրատով կատարվում է դեէպիթելիզացիա` թողնելով ստորադիր շարակ-

ցական հյուսվածքը: 

Այնուհետև անջատվում է ամբողջ հաստությամբ լաթ` մոտավորապես 

ռեցեսիայի բարձրության չափով, որին հաջորդում է մասնակի հաստությամբ 

լաթի անջատումը: Վերջինս պետք է կատարվի բավարար խորությամբ, 

որպեսզի հնարավոր լինի լաթի անհրաժեշտ տեղաշարժը: Լաթը տեղաշար-

ժելուց հետո փորձարկվում է, անհրաժեշտության դեպքում վերջնական 

ձևավորվում և կարվում: Պտկիկների շրջանում լաթը ֆիքսվում է պարսա-

տիկակարով, ուղղահայաց կտրվածքների շրջանում` սովորական հանգուցա-

կարերով: Վերքն ամբողջությամբ լավանում է առաջնային ձգմամբ: 

Քանի որ վերջին տասնամյակներում հետզհետե պարզ դարձավ, որ 

ամրակցված լնդի նույնիսկ աննշան քանակը բավարար է պարօդոնտն առողջ 

պահելու համար, իսկ ստոմատոլոգիական հիվանդների էսթետիկ պահանջներն 

աստիճանաբար ավելանում են, այդ թվում` ստորին ծնոտի առջևի ատամների 

շրջանում, ինչպես նաև մշակվեցին այլ` ավելի արդյունավետ միափուլ 

մեթոդներ, ուստի վերը նշված ռեցեսիայի փակման երկփուլ մեթոդի կիրառումը 

զգալիորեն նվազեց: 

 Պսակայնորեն տեղաշարժված կիսալուսնաձև լաթ 

Դասական պսակայնորեն տեղա-

շարժված լաթից այս վիրահատու-

թյունների հիմնական տարբերությունն 

այն է, որ ուղղահայաց թուլացնող 

կտրվածքներ չեն իրականացվում: Ըստ 

Տարնոուի` արմատի մակերեսը մշակե-

լուց հետո կատարվում է կիսալուսնաձև 

կտրվածք` զուգահեռ ռեցեսիայի 

ուրվագծերին: Այն սկսվում է եղջերաց-

ված հյուսվածքի սահմաններում` ար-

մատի պրոյեկցիայով անցնելով ատամնաբնային լորձաթաղանթով: Պտկիկների 

շրջանում կտրվածքը պետք է սկսվի ատամներից առնվազն 2մմ հեռավորության 

վրա` բավարար լայնության սնուցող ոտիկ թողնելու նպատակով: Հաջորդ քայլը 

գրպանիկի հատակը և կիսալուսնաձև կտրվածքը փեղեկված լաթով միացնելն է: 

Նկ.15. 30.Պսակայնորեն 

տեղաշարժված լաթի դեպքում 

կարերի տեղադրումը: 
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Այնուհետև անջատված հյուսվածքային կամրջակը տեղաշարժվում է 

պսակայնորեն և 5 րոպե պահվում ճնշման տակ: Կարեր դնելու անհրա-

ժեշտություն չկա: 

Նկ. 15.31. Պսակայնորեն տեղաշարժված կիսալուսնաձև լաթ՝  

ա) կիսալուսնաձև կտրվածքը, բ) փեղեկված լաթի ստեղծում, գ) կիսալուսնաձև լաթի 

տեղաշարժը պսակայնորեն: 

Արդյունքը: Ըստ հեղինակների՝ այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս 2-

3 միլիմետրով ծածկելու ռեցեսիան: Այն հիմնականում ցուցված է վերին ծնոտի 

առջևի ատամների շրջանում ոչ խոր ռեցեսիաները բուժելու համար: Մեթոդի 

հիմնական դժվարությունը փեղեկված լաթի ստացումն է հատկապես բարակ 

լնդի դեպքում: 

Նկ.15.32.Պսակայնորեն տեղաշարժված կիսալուսնաձև լաթի 

կիրառումը՝  
ա) 13-րդ ատամի շրջանում լնդի ռեցեսիա, բ) կիսալուսնաձև 

կտրվածքի կատարում, գ) փեղեկված լաթի անջատում, դ) լաթի 

տեղաշարժում պսակայնորեն, ե) պատկերը լավանալուց հետո: 

   Առավելություններն ու թերությունները: Դասական պսակայնորեն 

տեղաշարժված լաթի առավելություններն են լավ էսթետիկ արդյունքը, 

վիրահատական տեխնիկայի համեմատաբար հեշտ լինելը, արմատը ծածկվելու 

մեծ չափը, հետվիրահատական թեթև ընթացքը: Ռեցեսիայից գագաթայնորեն 

եղջերացված հյուսվածքի բավարար քանակի դեպքում վիրահատության 

արդյունքը բավական կանխատեսելի է` շնորհիվ սնուցող ոտիկի: 

Այս մեթոդի հիմնական թերությունը ռեցեսիայից գագաթայնորեն եղջե-

րացված հյուսվածքի առկայության անհրաժեշտությունն է, այսինքն` դասական 

ա բ գ դ 

ե 
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պսակայնորեն տեղաշարժված լաթը նպատակահարմար է կիրառել միայն ըստ 

Միլլերի I դասի ռեցեսիաների դեպքում: 

  Կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթ 

Կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթը ոտիկավոր լաթ է, որի դեպքում 

ռեցեսիայից կողմնայնորեն տեղակայված հյուսվածքները տեղաշարժվում են 

դեպի ախտահարված ատամի արմատը: 

Կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթն ի 

սկզբանե կիրառվում էր՝ ռեցեսիան փակելու 

նպատակով: Այնուհետև այն սկսեց կիրառվել 

նաև իմպլանտոլոգիայում, ինչպես նաև 

օրթոդոնտիայում` վեստիբուլյար կողմից 

ռետենցված ժանիքները բացելու դեպքում: 

Վիրահատության տեխնիկան: 

Միջամտությունը, ինչպես և ռեցեսիայի փակ-

մանն ուղղված մյուս բոլոր վիրահատական 

միջամտությունները սկսվում են արմատի մակերեսի մշակումից: Այնուհետև 

կատարվում է ընդունող հատվածի` դոնորական հատվածից հեռու եղող մասի 

նախապատրաստումը. նշտարով կատարվում է արտաքին թեք կտրվածք դեպի 

մերկացած արմատը: Այս հատվածը պետք է առնվազն 2մմ լայնություն ունենա` 

բավարար սնուցում ապահովելու համար: 

 Դոնորական հատվածում կատարվում են կտրվածքներ պտկիկների 

հիմքի շրջանում, որոնք իրար են միանում արմատի պրոյեկցիայով կատարվող 

ներակոսային (ինտրասուլկուլյար) կտրվածքով: Հորիզոնական կտրվածքը 

հարևան ատամների անկյունագծային հատվածից շարունակվում է ուղղա-

հայաց գագաթային ուղղությամբ` մինչև լնդալորձաթաղանթային միացման 

սահմանը, այնուհետև` թեք` ռեցեսիայի 

ուղղությամբ: Ռեցեսիայի մոտով անցնող թեք 

կտրվածքն այստեղ միանում է մինչ այդ կա-

տարված արտաքին թեք կտրվածքին: Այնու-

հետև անջատվում է ամբողջ հաստությամբ 

լաթ: Լաթի անջատումը պետք է բավարար 

խորություն ունենա, որպեսզի լաթի համար 

բավարար շարժունություն ապահովի: Դոնո-

րական հատվածից վերցված լաթը տե-

ղադրվում է ընդունող հատվածում, փորձարկ-

վում, անհրաժեշտության դեպքում վերջնականորեն մշակվում ու կարվում: 

Լաթի պսակային հատվածը ֆիքսվում է պարսատիկակարով, կողմնային 

հատվածը` սովորական հանգուցակարերով:  

Նկ. 15. 33. Կողմնայնորեն 

տեղաշարժված լաթի դեպքում 

ընդունող հատվածի 

նախապատրաստումը: 

Նկ. 15.34. Կողմնայնորեն 

տեղաշարժված լաթի ֆիքսումը 

կարերով: 
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Դոնորական հատվածի մեծ մասը լավանում է երկրորդային ձգումով: 

Այստեղ ոսկրային հյուսվածքը բաց է մնում, որի հետևանքով հետվիրահա-

տական ընթացքը մի փոքր ցավոտ է լինում: Բացի այդ, դոնորական հատվածի 

ատամի շրջանում զարգանում է մոտ 1մմ բարձրությամբ ռեցեսիա: 

Վերը նշված խնդիրներից խուսափելու նպատակով առաջարկվեց 

մասնակի հաստությամբ կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթի կիրառումը, որը, 

սակայն, նույնպես ունի թերություններ` 

● լնդի բավարար հաստության անհրաժեշտությունը, 

● տեխնիկապես ավելի դժվար իրականացումը, 

● դոնորական հատվածում թողնված փափուկ հյուսվածքների բարակ շերտը 

միանշանակ չի վերացնում ռեցեսիայի և ոսկրային ռեզորբցիայի առաջացման 

հավանականությունը, 

● տեղաշարժվող լաթի անբավարար հաստության դեպքում հնարավոր է նրա 

մեռուկացումը. այս լաթի հաստությունը ցանկալի է, որ լինի առնվազն 1-

1,5մմ: 

Արդյունքները: Կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթի միջոցով ռեցեսիայի 

փակման արդյունավետությունը բավական բարձր է` շնորհիվ սնուցող ոտիկի: 

Վիրահատական տեխնիկայի կանոնները պահպանելու դեպքում այս մեթոդի 

արդյունավետությունը տատանվում է 60-70%-ի սահմաններում: 

  
 

  
Նկ. 15.35. Կողմնայնորեն տեղաշարժված լաթ՝ ա) 35-րդ ատամի շրջանում ռեցեսիայի 

առկայություն, բ) կտրվածքների իրականացում, անատամ ելունի շրջանից լաթի անջատում, գ) 

լաթի տեղաշարժում կողմնայնորեն և կարում, դ) պատկերը վերքերը լավանալուց հետո: 

 

Լնդային պատվաստուկ 

Լնդային պատվաստուկն ազատ լաթ է, որը տեղափոխվում է (տրանս-

պլանտացիայի է ենթարկվում) բերանի խոռոչի մի հատվածից դեպի մյուսը: Այս 

պատվաստուկը կոչվում է աուտոպատվաստուկ: Այժմ կիրառվում է նաև 

լնդային ալոպատվաստանյութ:  

ա բ 

գ դ 
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Ազատ լնդային պատվաստուկի կիրառման ցուցումներն այժմ բավական 

ընդլայնվել են, և ռեցեսիան ծածկելուց բացի, այն կիրառվում է նաև եղջերացված 

հյուսվածքի ծավալն ավելացնելու, անատամ ատամնաբնային ելունը բարե-

լավելու, իմպլանտների շուրջ եղջերացված հյուսվածք ավելացնելու, վերքերը 

(օրինակ` հետէքստրակցիոն) ծածկելու համար և այլն: Ազատ լնդային 

պատվաստուկ կիրառելու հակացուցումները կարող են պայմանավորված լինել 

ինչպես ընդհանուր առողջական, այնպես էլ տեղային գործոններով: Ընդհանուր 

առողջական խնդիրներից այստեղ պետք է առանձնահատուկ ուշադիր լինել այն 

խնդիրներին, որոնք կարող են դոնորական հատվածից զգալի արյունահոսութ-

յան պատճառ դառնալ, օրինակ` արյան բարձր ճնշումը կամ մակարդելիությամբ 

պայմանավորված խնդիրները:  

Վիրահատության տեխնիկան: Վիրահատության տեխնիկայի առանձ-

նահատկությունները պայմանավորված են ակնկալվող արդյունքով: Ռեցեսիայի 

ծածկմանն ուղղված վիրահատության դեպքում խորհուրդ է տրվում ազատ 

լնդային պատվաստուկն անջատել 1,5-2մմ հաստությամբ: Մնացած դեպքերում, 

երբ եղջերացված հյուսվածքի քանակն ավելանում է, լնդային պատվաստուկը 

կարող է լինել 0,75-1մմ հաստության: 

Ռեցեսիան ծածկելու նպատակով կիրառվող ազատ լաթը պետք է 

բավարար հաստություն ունենա, որպեսզի ապահովվի «կամրջակի» ֆենոմենը, 

երբ սկզբնական ժամանակահատվածում մերկացած արմատի պրոյեկցիայով 

լաթի սնուցումն իրականացվում է ընդունող հատվածի շարակցահյուս-

վածքային շերտից դեպի ազատ լաթի այն հատվածները, որոնք կպած են 

ընդունող հատվածի շարակցահյուսվածքային շերտին, այնուհետև շրջանա-

ռությունն իրականացվում է ազատ լաթի շարակցական հյուսվածքի միջով նաև 

դեպի մերկացած արմատը ծածկող հատվածը: Այս հատվածում ազատ լաթի 

շարակցական հյուսվածքի հաստությունն անբավարար լինելու դեպքում տվյալ 

հատվածը կարող է մեռուկանալ: Լաթի 

հաստությունը մերկացած արմատի 

պրոյեկցիայով պետք է լինի առնվազն 1մմ: 

Վիրահատությունը սկսվում է ընդունող 

հատվածի նախապատրաստումից: Բարձր 

կպած սանձիկի (հատկապես հաստ սան-

ձիկի դեպքում) վերացմանն ուղղված 

վիրահատության դեպքում անհրաժեշտ է սանձիկը հատել այնպես, որ հատա-

կում մնա հարթ մակերեսով շարակցահյուսվածքային մակերես: 

Սանձիկը հատելուց հետո հարևան ատամների շրջանում մնացած նեղ և 

բարակ լնդեզրը ևս պետք է հեռացնել, քանի որ այն կարող է փոխարինվել լնդի 

ավելի հաստ հյուսվածքով: 

Նկ.15.36. Բարձր կպած սանձիկ 
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Մի քանի ատամների շրջանում եղջերացված հյուսվածքի ծավալի 

ավելացմանն ուղղված վիրահատության դեպքում նախ և առաջ կատարվում է 

հորիզոնական կտրվածք` լնդալորձաթաղանթային միացման սահմանից 

պսակայնորեն, որն ատամների պրոյեկցիայով անցնում է որպես ներակոսային 

կտրվածք: Հորիզոնական կտրվածքը 2 կողմերում էլ ավարտվում է միջատամ-

նային տարածություններում` հարևան ատամների գծային անկյան պրոյեկ-

ցիայով: Կտրվածքն այնուհետև շարունակվում է գագաթային ուղղությամբ` մի 

փոքր թեք, այնպես, որ առաջացող սեղանաձև լաթի հիմքը ավելի լայն լինի, քան 

պսակային հատվածը:  

Անջատվում է մասնակի հաստությամբ (փեղեկված) լաթ, որը կարող է 

կարվել վերքի հիմքային հատվածում կամ ամբողջությամբ հեռացվել: Վերքի 

հատակը պետք է լինի շարակցական հյուսվածքից, որոշ հատվածներում 

արմատները կարող են մերկացած լինել: Այստեղ եղած շարակցահյուս-

վածքային կպումները չպետք է հեռացնել, քանի որ դրանց պահպանումն օգնում 

է վերքի լավանալուն, իսկ հեռացումը կարող է նպաստել հետվիրահատական 

ռեցեսիա առաջանալուն: Ռեցեսիան փակելու նպատակով իրականացվող 

վիրահատության դեպքում պետք է սկսել արմատի մակերեսի մշակումից: 

Սովորական դեպքերում վերջինս կարելի է իրականացնել նուրբ ռետինե 

բաժակով և փայլեցնող մածուկով: Վեստիբուլյար ուղղությամբ ատամնաբնային 

ելունի սահմաններից բավական դուրս տեղակայված ատամների մերկացած 

արմատի այն հատվածը, որը կարող է ծածկվել վիրահատության արդյունքում, 

կարելի է հղկել կյուրետներով, նույնիսկ գչիրներով` չսնուցող մակերեսը 

փոքրացնելու և ռեցեսիայի ծածկվելու չափը մեծացնելու համար: Ընդունող 

շարակցահյուսվածքային դաշտի մակերեսը չպետք է փոքր լինի, որպեսզի 

ապահովի ազատ լաթի բավարար սնուցումը: Ընդունող հատվածը 

նախապատրաստելուց հետո այն ծածկվում է իզոտոնիկ լուծույթով թրջած 

վիրախծուծով: 

Հաջորդ փուլը ազատ լաթի անջատումն է: 

Լնդային պատվաստուկի չափերը պետք է համապատասխանեն ընդու-

նող հատվածի չափերին: Չափումները կարելի է անել պարօդոնտային զոնդով: 

Ընդունող հատվածի մեզիոդիստալ չափը պետք է համապատասխանի քիմքի 

լաթի մեզիոդոնտալ չափին: Պսակագագաթային չափը պետք է համապա-

տասխանի քիմքի լաթի նույն չափին, ընդ որում, քիմքի լաթի պսակային 

հատվածը, որն ավելի հաստ է, ռեցեսիայի ծածկվելու դեպքում պետք է 

տեղադրվի ընդունող հատվածի պսակային հատվածում` ատամների էմալա-

ցեմենտային սահմանի մոտ: Դա կնպաստի մերկացած արմատի մակերեսի վրա 

տեղադրված ազատ լաթի ավելի լավ սնուցմանը: Լաթի հաստությունը, ինչպես 

արդեն նշվել է, պայմանավորված է վիրահատական միջամտության նպա-

տակով. եղջերացված հյուսվածքի քանակն ավելանալու դեպքում այն կարող է 
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լինել 0,75–1մմ, իսկ ռեցեսիան փակելու դեպքում ցանկալի է, որ լինի 1,5-2մմ 

հաստության: Ամեն դեպքում մերկացած արմատի մակերեսը ծածկող հատվածը 

պետք է ունենա 1մմ-ից ավելի հաստություն: Այն դեպքում, երբ լնդային պատ-

վաստուկը վերցվում է փոքր մակերես 

ծածկելու համար, օրինակ` լայն սանձիկ 

հատելուց հետո, որպես դոնորական հատված 

կարող է օգտագործվել ատամնաբնային 

ելունը վեստիբուլյար կողմից ծածկող լինդը, 

անատամ ատամնաբնային ելունի և քիմքից 

վերցված լնդային հյուսվածքը: Ավելի մեծ 

քանակությամբ դոնորական հյուսվածք 

կարելի է վերցնել անատամ ատամնաբնային 

ելունի շրջանից (օրինակ` հետէքստրակցիոն 

վերքը ծածկելու նպատակով): Նույն 

նպատակներին կարող է ծառայել նաև 

վերծնոտային թմբի շրջանը: Լնդային պատվաստուկ վերցնելու համար 

ամենամեծ մակերեսը կարող է ապահովել քիմքի շրջանը (նկ.15.37): 

Հետևից այն սահմանափակված է քմային անցքերով, առջևից` քմային 

ծալքերով: Քմային անցքերին մոտենալու դեպքում մեծանում է վերքից զգալի 

արյունահոսության վտանգը, եթե նույնիսկ վնասված չեն հիմնական անոթները: 

Քմային ծալքերի շրջանից խորհուրդ չի տրվում ազատ լնդային պատվաստուկ 

վերցնել, քանի որ այդ ծալքերը հետագայում արտաբերվում են ընդունող 

հատվածում: Պսակայնորեն չպետք է մոտենալ լնդակոսներին կամ ախտաբա-

նական գրպանիկներին: Միջայնորեն պետք չէ մոտենալ միջային գծին, քանի որ 

այստեղ տեղակայված լնդային և շարակցական հյուսվածքներն ավելի բարակ 

են, չկա ենթալորձային ճարպային բջջանք, ոսկրը մերկացնելու հավանա-

կանություն կա: Լաթի անջատումն իրականացվում է N15 նշտարով: Հարևան 

ատամների գրպանիկները զոնդավորելուց հետո կատարվում է լաթի 4 եզրերի 

սահմանազատումը: 

Պսակային եզրը պետք է մի փոքր հեռու լինի գրպանիկներից: Այս 

հատվածում կտրվածքը կարելի է իրականացնել ուղղահայաց, ինչպես մյուս 

եզրերի շրջանում, կամ 45 աստիճան անկյան տակ` հետագայում հեռացնելով 

անջատված լաթի բարակ եզրը: Կտրվածքների խորությունը պետք է 

համապատասխանի անջատվող լաթի պլանավորված հաստությանը: Լաթի 

անջատումը հարմար է իրականացնել մեզիալ պսակային անկյունից դիստալ և 

գագաթայինի դեպքում անջատված լաթի պսակային հատվածը սովորաբար մի 

փոքր ավելի հաստ է լինում, քան գագաթային հատվածը: Լաթն անջատելուց 

հետո այն պետք է ուշադիր զննել: Պետք է հեռացվի լաթի ներքին մակերեսին 

եղած գեղձային և ճարպային հյուսվածքների զգալի մասը՝ աշխատելով շատ 

Նկ.15.37. Քիմքից ազատ լնդային

պատվաստուկի ձևավորման մասը: 
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չբարակացնել ստացված պատվաստուկը: Այնուհետև մշակված լաթը 

տեղադրվում է ընդունող հատվածում, անհրաժեշտության դեպքում վերջնակա-

նապես ձևավորվում է ու կարվում: Լաթն անջատելուց մինչև կարելու ավարտը 

ցանկալի է, որ առավելագույնը տևի 15 րոպե: Լաթը կարող է ֆիքսվել 

սովորական հանգուցակարերով պտկիկների շրջանում և կողմնային 

հատվածներում, ինչպես նաև պարսատիկակարերով, որոնք ֆիքսվում են 

վերնոսկրին` ընդունող հատվածի գագաթային մասում:  

 

            
Նկ.15.38. Մի քանի ատամների շրջանում եղջերացված հյուսվածքի ծավալի 

ավելացմանն ուղղված վիրահատություն. ա) հորիզոնական և գագաթային ուղղությամբ թեք 

կտրվածքների իրականացումը, բ) ազատ լնդային պատվաստուկի տեղադրումն ու կարումը 

 

Մեկ այլ տարբերակով լաթը կարող է ֆիքսվել ստորադիր հյուսվածքներին 

ուղղահայաց և թեք պարսատիկակարերով, որոնք չեն անցնում լաթի միջով: 

Կարելու ավարտին լաթին պետք է մի քանի րոպե տևողությամբ ճնշում 

գործադրվի իզոտոնիկ լուծույթով թրջած վիրախծուծով, որպեսզի լաթի տակ 

արյան մակարդուկի մնացորդներ չմնան:  

Լնդային պատվաստուկը քիմքից վերցնելու դեպքում դոնորական հատ-

վածը պետք է պաշտպանել, որպեսզի` 

●ապահովվի հեմոստազը` անմիջական և հետվիրահատական շրջանում,  

●ապահովվի հիվանդի հարմարավետությունը խոսելիս և ուտելիս, 

●կանխարգելվի վերքի վնասումը և դրա հետևանքով առաջացող արյու-

նահոսությունը հատկապես ուտելիս: 

Քիմքի վերքի շրջանում արյունականգ արագ ազդեցություն ստանալու և 

պահպանելու նպատակով կարող է կիրառվել հեմոստատիկ վիրակապ, օրի-

նակ` Սուրջիսելը, որը կարող է վերքին ֆիքսվել կարերով կամ պաշտպանիչ 

կապայի միջոցով: Հաշվի առնելով երկու վիրահատական դաշտերի առկա-

յությունը, հատկապես քիմքի շրջանում վերքի լավացման ցավոտ ընթացքը` 

վիրահատությունից հետո անհրաժեշտ է նշանակել ոչ ստերոիդային 

հակաբորբոքային դեղամիջոցներ: 

ա բ 
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Նկ.15.39. Ռեցեսիայի փակում ազատ լնդային պատվաստուկի կիրառմամբ (լնդեզրի 

շրջանում առկա է նաև լայն սանձիկ բարձր կպումով)՝ 
ա) պատկերը վիրահատությունից առաջ, բ) փեղեկված լաթի անջատումը և պատվաստուկի 

չափերը որոշելը, գ) քիմքի շրջանից պատվաստուկի անջատումը դ) անջատված պատվաստուկի 

ներքին մակերեսի մշակումը, ե) պատվաստուկի տեղադրումը ընդունող մասում, զ) կարումը: 

Քիմքի պաշտպանիչ կապպան ցանկալի չէ հանել առաջին օրվա ընթաց-

քում: Այս ընթացքում դեռ կարող է քիմքի վերքից թեթև արյունահոսություն 

նկատվել: Ավելի արտահայտված արյունահոսության դեպքում ցանկալի է 

մատով ճնշում գործադրել կապայի վրա կամ անմիջապես վերքին` ստերիլ 

թանզիվե վիրախծուծով 10-15 րոպեների ընթացքում: Արտահայտված 

արյունահոսության դեպքում անհրաժեշտ է տեղյակ պահել բժշկին: 

Երկրորդ օրվանից կապան անհրաժեշտ է ամեն ուտելուց հետո հանել, 

լավ մաքրել և նորից տեղադրել: Վերին և ստորին ծնոտի ատամներն անհրա-

ժեշտ է զգուշությամբ խոզանակել` չդիպչելով վիրահատական դաշտերին: 

Անհրաժեշտ է իրականացնել նաև ողողումներ քլորհեքսիդինի 0,12-0,2%-անոց 

լուծույթով: 

Կարերը հեռացնելուց հետո ընդունող հատվածը կարելի է շատ 

զգուշությամբ խոզանակել շատ փափուկ խոզանակով, ևս 2 շաբաթ հետո կարելի 

է անցնել փափուկ խոզանակմանը: Ստանդարտ խոզանակումը կարելի է սկսել 

վիրահատությունից 5-6 շաբաթ անց: Պայմանավորված քիմքի վերքի լավացման 

ընթացքով` պաշտպանիչ կապան կարող է անհրաժեշտ լինել վիրահատութ-

յունից հետո 1 կամ 2-3 շաբաթների ընթացքում: Դոնորական հատվածի լավա-

ա բ գ 

դ ե զ 
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ցումը կատարվում է երկրորդային ձգումով: Այստեղ առաջացած արյան մակար-

դուկը նախ` փոխարինվում է գրանուլացիոն, ապա` շարակցական հյուս-

վածքով: Երկու շաբաթվա ընթացքում քիմքի վերքը ծածկվում է նոր էպիթելային 

հյուսվածքով, որը վերջնականապես հասունանում է մեկ ամսվա ընթացքում: 

Ընդհանուր առմամբ, դոնորական հատվածը լավանում է 3-4 շաբաթ: Դա 

պայմանավորված է վերցված լնդային պատվաստուկի հաստությամբ և 

մակերեսով: 

Ազատ լնդային պատվաստուկի արդյունավետությունը ռեցեսիայի փակ-

ման գործում մեծապես պայմանավորված է ռեցեսիայի տեսակով: Քանի որ 

լնդային պատվաստուկն ազատ լաթ է, ուստի նրա կենսունակությունը` հատ-

կապես մերկացած արմատի պրոյեկցիայով, պայմանավորված է սնուցող և 

չսնուցող տարածությունների հարաբերակցությամբ: Նեղ և կարճ ռեցեսիա-

ների` ազատ լնդային պատվաստուկով փակելու արդյունավետությունը տա-

տանվում է 70-75% սահմաններում:  

Առավելություններն ու թերությունները: Ազատ լնդային պատվաստուկի 

կիրառման հիմնական առավելություններն են եղջերացված հյուսվածքի 

լայնության և հաստության զգալի ավելացման հնարավորությունը, վիրահա-

տական տեխնիկայի ոչ բարդ լինելը: Այս վիրահատական տեխնիկայի 

իրականացմանը չի խանգարում սանձիկի բարձր կպումը. հակառակը, վերջինս 

տվյալ մեթոդի իրականացման ցուցումներից մեկն է: 

Ազատ լնդային պատվաստուկի կիրառման թերություններն են ոչ 

լիարժեք էսթետիկ արդյունքը, լավացած հյուսվածքի գույնի և ուրվագծերի 

տարբերությունը, ազատ լաթի արյունամատակարարման դժվարությունը, 

հատկապես լայն ռեցեսիաները փակելու դեպքում: Երկու վիրահատական 

դաշտի առկայությունը, դոնորական հատվածի երկրորդային ձգումով դանդաղ 

և ցավոտ լավացումը հետվիրահատական շրջանում բավական անհարմարա-

վետություն են պատճառում հիվանդին:  

Բաց վերքի առկայությունը լավ արյունամատակարարում ունեցող քիմքի 

վրա կարող է զգալի արյունահոսության պատճառ դառնալ ոչ միայն անմիջա-

պես վիրահատության ժամանակ, այլև հետվիրահատական շրջանում: 

Դոնորական և ընդունող հատվածներում հյուսվածքների մեռուկացումը կարող 

է բավական ցավոտ դարձնել հետվիրահատական շրջանը:  

Ազատ լաթի ամբողջական կորուստը կարող է հանգեցնել նաև լուրջ 

էսթետիկական խնդիրների առաջացման: 

Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկ 

Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառումը պլաստիկ 

պարօդոնտալ վիրաբուժության մեջ առաջին անգամ նկարագրել է Էդելը 1974թ.: 

Նա առաջարկում էր շարակցահյուսվածքային պատվաստուկը կիրառել` 

եղջերացված հյուսվածքի քանակն ավելացնելու նպատակով: Հետագայում 
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շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառումը զգալիորեն ընդլայնվեց: 

Այն ներկայումս լայնորեն կիրառվում է ինչպես պարօդոնտոլոգիայում, այնպես 

էլ իմպլանտոլոգիայում` շնորհիվ լավ էսթետիկական արդյունքների: Ներկա-

յումս կիրառման ցուցումներն են եղջերացված հյուսվածքի քանակի ավելա-

ցումը, ռեցեսիայի փակումը, ատամների և իմպլանտների շուրջը լնդի ծավալի 

ավելացումը, գունային անկանոնությունների վերացումը, անատամ ատամնա-

բնային ելունի ուրվագծերի բարելավումը: 

Ի տարբերություն ազատ լնդային պատվաստուկի` շարակցահյուսված-

քային պատվաստուկի կիրառումը տեղափոխված հյուսվածքի շրջանում 

գունային փոփոխություններ հիմնականում չի առաջացնում, որով պայմանա-

վորված` այն հաջողությամբ կարող է կիրառվել էսթետիկական գոտում եղջե-

րացված հյուսվածքի քանակն ավելացնելու, ռեցեսիան փակելու և այլ 

նպատակներով: Ռեցեսիան փակելու նպատակով այն կարող է դրվել 

չտեղաշարժված, ինչպես նաև պսակայնորեն կամ կողմնայնորեն տեղաշարժ-

ված լաթերի տակ: 

Անատամ ատամնաբնային ելունի ուրվագծերը բարելավելու նպատակով 

ներդրված շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառումը 1980թ. Առա-

ջինը նկարագրել են Լանջերը և Քալագնան: Նույն նպատակով մոտավորապես 

նույն ժամանակ Աբրամսը առաջարկել է ոտիկավոր շարակցահյուսվածքային 

լաթի կիրառումը: Հետագայում առաջարկվեց անատամ ատամնաբնային ելունի 

ծավալը մեծացնել համակցված պատվաստուկի միջոցով, որի շարակցահյուս-

վածքային մասը նույնպես տեղադրվում էր նախապես պատրաստված 

գրպանիկի մեջ, իսկ լնդի հատվածը տեղադրվում էր մակերեսին: Ոտիկավոր 

շարակցահյուսվածքային լաթի կիրառումը ներկայումս զգալիորեն ընդլայնվել է 

հատկապես իմպլանտոլոգիայում, ինչպես նաև հետէքստրակցիոն վերքերը 

փակելու նպատակով: Այստեղ շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրա-

ռումը կարող է արդյունավետ լինել ոչ միայն արյան մակարդուկը, այլև 

անհրաժեշտության դեպքում ոսկրային պատվաստուկն ու մեկուսացնող 

թաղանթը պաշտպանելու համար: 

Ատամների և իմպլանտների շուրջ շարակցահյուսվածքային պատվաս-

տուկի միջոցով եղջերացված հյուսվածքի ծավալի մեծացումը կարող է ոչ միայն 

ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծել անհատական հիգիենան իրակա-

նացնելու համար, այլև լնդի հաստության ավելացման շնորհիվ քողարկել մինչ 

այդ բարակ լնդի տակից թափանցող ատամի արմատի, իմպլանտի կամ նրանց 

վրա տեղադրված պսակների եզրերի գունային անցանկալի արտահայ-

տումները: 

Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի ստացումը 

Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկը կարելի է ստանալ քիմքի, 

վերծնոտային թմբերի, անատամ ատամնաբնային ելունի շրջաններից, ինչպես 
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նաև քմային լաթը բարակեցնելու դեպքում: Շարակցահյուսվածքային պատվաս-

տուկ ստանալու համար ամենամեծ մակերեսը կարող է ապահովել քիմքը: Այն 

ունի մոտ 4-5սմ լայնություն, 7-8սմ երկարություն և 1,3-2,9սմ բարձրություն 

(միջինը 1,5սմ): Քանի որ շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի ստացումն 

իրականացվում է ավելի խորանիստ շերտից, ուստի անհրաժեշտ է ընտրել 

այնպիսի հատված, որտեղ շարակցական հյուսվածքի քանակը բավարար կլինի, 

և անատոմիական այլ գոյացություններ վնասելու հավանականությունը 

կհասցվի նվազագույնի: Քիմքի շրջանում առկա անոթներից և նյարդերից 

ամենամեծ ուշադրության արժանի են քմային մեծ անցքերից դուրս եկող 

համանուն անոթներն ու նյարդերը: Այս անոթների վնասումը կարող է դժվար 

կանգնեցվող արյունահոսության պատճառ դառնալ, իսկ քմային մեծ նյարդի 

վնասումը կհանգեցնի երկարատև պարէսթեզիայի: Քմային մեծ անցքերը II կամ 

III աղորիքների պրոյեկցիայով են` մոտավորապես միջային կարը և աղորիք-

ների` քիմքի կողմից լնդեզրը միացնող գծի կենտրոնում: Այստեղից դեպի առաջ 

շարունակվում է քմային ակոսը, որտեղ նյարդանոթային խուրձն է: Բացառիկ 

դեպքերում որոշ հատվածներում հնարավոր է քմային ակոսի հազվադեպ 

տարբերակ հայտնաբերել, երբ այն գրեթե վերածվում է խողովակի:  

Քիմքի առջևի հատվածում` կենտրոնական կտրիչների հետևում, 

կտրիչային խողովակից դուրս են գալիս քթաքմային անոթներն ու նյարդերը: 

Վերջիններս մոտավորապես ժանիքների պրոյեկցիայիով բերանակցվում են 

քմային մեծ անոթների և նյարդերի ճյուղերի հետ: Քթաքմային անոթների 

ճյուղերի վնասումը չի կարող հանգեցնել այնպիսի արյունահոսության, 

ինչպիսին կարող է լինել քմային մեծ անոթների վնասման պատճառով: Սակայն 

այս հատվածի նյարդային ճյուղերի վնասումը նույնպես կարող է հանգեցնել 

պարէսթեզիայի, որի պատճառով շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի 

ստացումն առաջայնորեն խորհուրդ է տրվում ավարտել ժանիքի պրոյեկցիայով:  

Նկ.15.40. Քմային ակոսը՝ 
ա) սխեմա, որտեղ քմային ակոսում պատկերված է նյարդանոթային խուրձը, բ) 

ռենտգենաբանորեն ցույց է տրված սլաքով, գ) հորիզոնական հատույթն արված է հիվանդի վերին 

ծնոտի աջ կողմը մոտավորապես ֆուրկացիաների մակարդակի վրա, իսկ ձախ կողմը` ավելի 

գագաթայնորեն. քմային ակոսը նշված է սլաքով, դ) մեկ այլ հիվանդի դեպքում հորիզոնական 

հատույթն արված է արմատների գագաթներից ավելի գագաթայնորեն. քմային ակոսը նշված է 

սլաքով (բ, գ, դ նկարները ստացվել են համակարգչային շերտագրության տարբեր ռեժիմներում): 

ա բ գ դ 
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Քիմքից  շարակցահյուսվածքային  պատվաստուկ ստանալու տեխնիկան 

Մինչ այժմ նկարագրվել են շարակցահյուսվածքային պատվաստուկ 

ստանալու մի քանի եղանակներ:  

Պատուհանի տեխնիկան 

Այս տեխնիկայի դեպքում դոնորական հատվածի 3 կողմերում կա-

տարվում են կտրվածքներ մոտ 2մմ խորությամբ: Լաթի հիմքի շրջանում 

կտրվածք չի արվում, որպեսզի չխափանվի մնացած հատվածի արյունա-մա-

տակարարումը: Առաջին` հորիզոնական կտրվածքը պետք է իրականացվի 

ատամների քմային մակերեսից մոտ 3մմ հեռավորության վրա, ուղղահայաց 

կտրվածքները պետք է հասնեն մինչև քմային ակոսը, որտեղ տեղակայված է 

նյարդանոթային խուրձը: Երեք կտրվածքների միջև եղած հյուսվածքները պա-

տուհանի նման բարձրացվում են այնպես, որ ստացված էպիթելաշարակցական 

լաթի հիմքային հատվածն ավելի հաստ լինի, քան պսակային հատվածը: 

Այնուհետև զգուշությամբ անջատվում է եղած լաթի տակ եղող շարակցական 

հյուսվածքը: Ռեցեսիան փակելու համար անհրաժեշտ է անջատել մոտ 1,5մմ 

հաստությամբ շարակցահյուսվածքային պատվաստուկ, իսկ անատամ ատամ-

նաբնային ելունի ծավալն ավելացնելու համար` անջատել ամբողջ հաստութ-

յամբ լաթ մինչև ոսկր: Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի անջատումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել նոր N15 նշտարով: Չորս եզրերի անջատումը 

նույնպես իրականցվում է նշտարի միջոցով, իսկ ամբողջ հաստությամբ լաթ 

անջատելու դեպքում կարող է կիրառվել որևէ պերիօստալ էլևատոր: Դոնորա-

կան հատվածը պետք է արագ փակել` անհրաժեշտության դեպքում վերքի մեջ 

նախապես տեղադրելով հեմոստատիկ միջոց: Վերքի փակումը սովորաբար 

իրականացվում է սովորական հանգուցակարերով:  

Նկ.15.41. Պատուհանի տեխնիկան՝ 
ա) լաթի անջատում, բ) ռեցեսիան փակվելու համար նախատեսված շարակցահյուսվածքային 

պատվաստուկի անջատում, գ) անատամ ատամնաբնային ելունի ծավալն ավելացնելու համար 

նախատեսված շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի անջատում,  

դ) վերքի փակում և կարում:  
 Ստացված պատվաստուկը պետք է անմիջապես դրվի ֆիզիոլոգիական 

լուծույթի մեջ, հետագայում մշակվի և տեղադրվի ընդունող հատվածում: Ցան-

կալի է, որ պատվաստուկ ստանալուց մինչև ընդունող հատվածում կարելու 

ավարտն անցնի նվազագույն ժամանակ: Հետվիրահատական շրջանում 

ա բ գ դ 
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հիվանդի անհարմարավետությունը նվազագույնի հասցնելու և դոնորական 

հատվածի վերքի լավացումն ապահովելու նպատակով ցանկալի է քիմքը ծածկել 

նախապես պատրաստված կապայով: Պատուհանի տեխնիկայի հիմնական 

առավելությունը պատուհանին անջատելուց հետո ստորադիր շարակցական 

հյուսվածքի տեսանելիությունն է, որը հեշտացնում է պատվաստուկի անջա-

տումը: Մեթոդի հիմնական թերությունը ուղղահայաց կտրվածքներ իրակա-

նացնելն է: Սրանցից հատկապես հետին ուղղահայաց կտրվածքը խափանում է 

անջատված էպիթելաշարակցական պատուհանի արյունամատակարարումը, 

որը երբեմն հանգեցնում է նրա պսակային բարակ եզրերի մեռուկացմանը: 

Ծրարի տեխնիկայով շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառումը 

Ինչպես ռեցեսիայի փակմանն ուղղված ցանկացած միջամտություն, այս 

վիրահատությունը ևս սկսվում է արմատի մակերեսը մշակելուց: Ի տարբե-

րություն մինչ այժմ նկարագրված մնացած բոլոր միջամտությունների` այս 

դեպքում լինդը հատող կտրվածք չի իրականացվում: Արմատի մակերեսը 

մշակելուց հետո ռեցեսիայի հարևանությամբ կատարվում է հյուսվածքների 

շերտազատում N15C նշտարով այնպես, որ առաջացած գրպանն առնվազն 

կրկնակի լայն լինի մերկացած արմատի մակերեսից: Հյուսվածքների շերտա-

զատումը գագաթային ուղղությամբ պետք է նույնպես առնվազն մի քանի 

միլիմետր խորություն ունենա, որպեսզի պատրաստված «ծրարի» մեջ 

հետագայում տեղադրվող շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի` արմատի 

մակերեսի մերկացած հատվածը ծածկող մասի արյունամատակարարումը 

բավարար լինի պերիֆերիկ հատվածից, որը պետք է շերտազատված լաթի տակ 

լինի: 

Նկ.15.42. Ռեցեսիան փակելու համար շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառման 

«ծրարի» եղանակը՝ 

ա) հյուսվածքների շերտազատում N15C նշտարով, բ) պատրաստված «ծրարի» մեջ 

տեղադրված շարակցահյուսվածքային պատվաստուկը: 

Հյուսվածքները շերտազատելիս պետք է զգույշ լինել` ծածկող մասնակի 

հաստությամբ լաթը չթափածակելու համար: Շերտազատումն ավարտելուց 

հետո պատրաստված գրպանի կամ «ծրարի» մեջ տեղադրվում է նախապես 

անջատված շարակցահյուսվածքային պատվաստուկը: Այն մի քանի րոպե 

սեղմվում է ստորադիր հյուսվածքներին: Բավարար ֆիքսացիա ստանալու 

դեպքում կարելն անհրաժեշտ չէ: Հակառակ դեպքում ազատ լաթը շրջակա 

ա բ 
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հյուսվածքներին ֆիքսելու համար կարելի է կիրառել վերնոսկրային կամ այլ 

կարեր: 

Նկ.15.43. Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի կիրառմամբ ռեցեսիաները փակելու 

«ծրարի» եղանակի մոդիֆիկացիան՝ ըստ Ալենի՝  
ա) հյուսվածքների շերտազատում N15C նշտարով և թունելի ստեղծումը, բ) 

շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի տեղադրումը պատրաստված «ծրարի» մեջ և կարումը: 

Պատվաստուկը տեղադրվում է թունելի մեջ` զգուշությամբ անցկացնելով 

մի կողմից դեպի մյուսը: Այս գործընթացի իրականացումը կհեշտանա, եթե 

պատվաստուկի մի ծայրը ֆիքսված լինի կարանյութով, որով այն կարող է 

անցկացվել պտկիկների տակով` զգուշությամբ բարձրացնելով պտկիկները: 

Շարակցահյուսվածքային պատվաստուկը ընդունող դաշտում առավելագույնս 

ադապտացվում է թրջոցով: Շրջակա հյուսվածքներին լավ ֆիքսելու դեպքում 

կարելն անհրաժեշտ չէ: Հակառակ դեպքում վերքի մեզիալ և դիստալ ծայրերում 

կարող են տեղադրվել վերնոսկրային կարեր:  

 Ինչպես և մնացած չտեղաշարժված լաթերի դեպքում, շարակցահյուս-

վածքային պատվաստուկի` ատամի արմատի մերկացած հատվածը ծածկող 

մասը սնուցում ստանում է միայն շարակցահյուսվածքային պատվաստուկի 

ծածկված մասից: «Ծրարի» տեխնիկայի դեպքում ռեցեսիայի ամբողջական 

փակումը կատարվում է մոտ 55% դեպքերում: 

15.10. Ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի կիրառումը ռեցեսիան 
բուժելիս 

Ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիան դեռևս 1980-ական թթ. սկսեց 

կիրառվել ոսկրի` պարօդոնտիտի հետևանքով առաջացած արատները բուժելու 

ժամանակ: Սկզբում կիրառվում էին այն ժամանակ դեռևս միակ հասանելի 

պոլիտետրաֆտորէթիլենային չներծծվող թաղանթները, որոնք ծածկում էին 

արմատի մերկացած հատվածը և շրջակա մոտ 2մմ լայնությամբ ոսկրի հյուս-

վածքը: Թաղանթը հետագայում ծածկվում էր նախապես անջատված ամբողջ 

հաստությամբ սեղանաձև լաթով, որը թաղանթն ամբողջությամբ ծածկելու 

նպատակով պետք է բավականաչափ շարժունացնել և տեղաշարժել 

պսակայնորեն: Հյուսվածքները վերականգնելու նպատակով բավարար 

տարածություն ստեղծելու (որը պետք է լցվեր արյան մակարդուկով) համար 

թաղանթը նախապես ծալվում էր` այն կարելով գագաթային կեսում: 

Հետագայում սկսեցին կիրառվել նաև տիտանով ամրակցված թաղանթ-

ները, որոնք ուրվագծերի փոփոխությունը պահում էին լավացման ամբողջ 

ա բ 
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ընթացքում: Առաջարկվեց նաև թաղանթի ֆիքսումը ստորադիր ոսկրին փոքր-

պտուտակների միջոցով: Այն ժամանակ կիրառվող պոլիտետրաֆտորէթի-

լենային (ePTFE) թաղանթները պետք է հեռացվեին վիրահատությունից հետո` 

մոտ 1 ամիս անց: Թաղանթի տակ վերականգնվող հյուսվածքները պաշտպա-

նելու նպատակով այն հեռացնելուց հետո նրան ծածկող հյուսվածքները նորից 

մի փոքր տեղաշարժվում էին պսակայնորեն և կարվում: Փաստորեն, երկրորդ 

վիրահատական միջամտությունը պարտադիր էր: Այն լրացուցիչ անհարմա-

րավետություն էր պատճառում հիվանդին: Բացի այդ, երկրորդ միջամտության 

ժամանակ հնարավոր է նոր զարգացող հյուսվածքների վնասում:  

Այս խնդիրներից խուսափելու համար սկսեցին կիրառվել հետագայում 

առաջարկված կոլագենային և սինթետիկ պոլիօրգանական թթուներից 

պատրաստված թաղանթները:  

Դրանց հիմնական թերությունը փափկությունն էր, որի պատճառով 

թաղանթի տակ բավարար տարածության պահպանումն ապահոված չէր: 

Այս խնդիրը վերացնելու նպատակով Սանկտիսը և Զուչելին 1996թ. 

առաջարկեցին թաղանթի տակ տեղադրել կոլագեն և հիդրօքսիապատիտ 

պարունակող պատվաստանյութ, որը կպահի թաղանթի ուրվագծերը մինչև 

ստորադիր հյուսվածքների վերականգնումը: Հեղինակները նշում են ռեցեսիայի 

փակում մինչև 90%-ի սահմաններում: Հետագայում եղան նաև արմատի 

մակերեսի քիմիական մշակման առաջարկներ, որի արդյունավետությունը 

դեռևս հաստատված չէ: Անկախ նրանից, թե վերը նշված ուղղորդված 

հյուսվածքային ռեգեներացիայի մեթոդներից որ մեկն է կիրառվում, թաղանթը 

պետք է ամբողջապես ծածկվի բավարար հաստությամբ և լայնությամբ 

փափկահյուսվածքային լաթով: Ընդհանուր առմամբ, ուղղորդված հյուսված-

քային ռեգեներացիայի կիրառումը ռեցեսիան փակելու առումով ապահովում է 

մոտավորապես նույն արդյունքը, ինչ ստացվում է մինչ այժմ նկարագրված 

պլաստիկ պարօդոնտալ վիրահատությունների արդյունքում` կազմելով մոտ 

70-80%: Իհարկե, ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիան կարող է ավելի 

15.44. Ռեցեսիայի փակումը ուղղորդված հյուսվածքային 

ռեգեներացիայի եղանակի կիրառմամբ՝ 
 ա) պատկերը նախքան վիրահատությունը, բ) ամբողջ հաստությամբ լաթի

անջատումը, գ) ոսկրային պատվաստանյութի տեղադրումը,  

դ) կենսաբանական թաղանթով ոսկրային պատվաստանյութի և հարակից 

ոսկրի ծածկումը, ե) լաթի տեղաշարժումը պսակայնորեն և կարումը: 
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արդյունավետ լինել, քանի որ հնարավոր է ոսկրի, արմատի ցեմենտի և 

կպումային ապարատի վերականգնումը, որը, սակայն, ոչ բոլոր դեպքերում և ոչ 

ամբողջությամբ է լինում: Դրա հետ մեկտեղ թաղանթի մերկացումը 

հետվիրահատական շրջանում հանգեցնում է վերքի վարակմանը և դժվար 

հաղթահարելի այլ խնդիրների առաջացմանը: Համեմատելով պլաստիկ 

պարօդոնտալ վիրահատությունների հետ` պետք է նշել, որ թե ազատ լնդային և 

թե շարակցահյուսվածքային պատվաստուկ կիրառելու դեպքում երկարա-

ժամկետ դիտարկման ժամանակ նույնպես հնարավոր է եղջերացված 

հյուսվածքի ավելացում: Ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի կիրա-

ռումը ռեցեսիաները բուժելու նպատակով ունի նույն թերությունները, ինչ կան 

առհասարակ ուղղորդված հյուսվածքային ռեգեներացիայի դեպքում: Դրանք են 

տեխնիկական հմտությունների առկայության անհրաժեշտությունը, վիրահա-

տության թանկ գինը և թաղանթի մերկացման պատճառով առաջացող 

բարդությունները: 
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 Թեստեր  

1. Ուիդմանի դասական լաթային վիրահատության դրական կողմերն են`

1. պահպանվում են ոչ խոր պարօդոնտալ գրպանիկները

2. բացակայում է ուղղահայաց կտրվածքը

3. առաջնային ձգումով վերքերի լավացումն է

4. ոսկրի արատների շրջանում ատամնաբնի ոսկրի ճիշտ ուրվագծի

վերականգնելու հնարավորությունն է 

ա) 1, 4   բ) 3,4   գ) 2, 3   դ) 2, 3, 4 

2. Ուիդմանի դասական լաթային վիրահատության թերություններն են՝

1. հնարավոր է ոսկրային հյուսվածքի ռեգեներացիան

2. լնդի ռեցեսիայի հնարավորությունը

3. միջատամնային տարածություններում ոսկրի մերկացումը

4. եղջերացված հյուսվածքի որոշակի քանակության կորուստը

ա) 1,4   բ) 2,3,4   գ) 1,3,4  դ) 1,2,3,4 

3. Նեումանի լաթային վիրահատության ժամանակ կատարվող կտրվածքներն են՝

1. ներակոսային կտրվածքը

2. կատարվում են ներքին թեք կտրվածքներ՝ երկու ծայրից, որոնք սահմանա-

փակվում են ուղղահայաց կտրվածքով 

3. կատարվում են վեստիբուլյար կողմից 2 ուղղահայաց կտրվածքներ

4. կատարվում է հորիզոնական կտրվածք անցման ծալքով

ա) 2,4 բ) 1,4  գ) 1,3  դ) 2,3 

4. Հետևյալ պնդումներից որը ճիշտ չէ ապիկալ լաթով վիրահատության համար

ա) ապիկալ տեղաշարժված լաթը կարող է իրականացվել ստորին ծնոտի և 

վեստիբուլյար և օրալ կողմից 

բ) այս մեթոդի ժամանակ հնարավոր է միջատամնային տարծություններում 

ոսկրային հյուսվածքը ամբողջությամբ չծածկվի փափուկ հյուսվածքային լաթով 

գ) այս վիրահատութոյւնը հիմանականում իրականացվում է էսթետիկ 

նպատակով 

դ) բարակ լնդի դեպքում խորհուրդ է տրվում կտրվածքը կատարել մոտ ատամի 

մակերեսին 

5. Հետևյալ պնդումներից որը ճիշտ չէ

ա) Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահատության ժամանակ կատարվում 

է լնդի հյուսվածքի ներսային մակերեսի քերում 

բ) Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահատության ժամանակ կատարվում 

է փափուկ հյուսվածքային լաթի առավելագույն ադապտացիա արմատների 

մակարդակին 

գ) Ուիդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահատության ժամանակ բացակայում 

է ուղղահայաց կտրվածքը 

դ) Ուրդմանի մոդիֆիկացված լաթային վիրահատությանը էսթետիկ 

տեսանկյունից զիջում է Քրքլանդի առաջարկած լաթային վիրահատությանը 

ա) 1,4 բ) 2,3 գ) 1,3 դ) 3,4 
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Գլուխ XVI. ԾՆՈՏՆԵՐԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ ԵՎ 
ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐ  

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ 

16.1. Էթիոլոգիա  
Ծնոտների և դիմային գանգի դեֆորմացիաներով հիվանդների մոտ խիստ 

փոփոխված են անատոմիական տարբեր օրգանների տեղագրական փոխ-

հարաբերությունները, և խախտված է նաև յուրաքանչյուրի անատոմիական 

կառուցվածքը:  

Դիմածնոտային շրջանի դեֆորմացիաները կարող են առաջանալ էնդո-

գեն (հղիության ընթացքում մոր կողմից տարած հորմոնային տարբեր 

խանգարումներ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ, պտղի սխալ դիրք, նյութափո-

խանակային խանգարումներ, ինֆեկցիոն հիվանդություններ և ժառանգա-

կանություն) և էկզոգեն (ծնոտների բորբոքում աճման գոտիներում, վնաս-

վածքներ, մեխանիկական ճնշում, տարբեր վնասակար սովորություններ, ծամո-

ղական ֆունկցիայի խանգարումներ, կլման ակտի և շնչառության խանգա-

րումներ և այլն): 

 Դիմածնոտային դեֆորմացիաներով հիվանդների մեծամասնությունը 

հիմնականում գանգատվում է արտաքին տեսքից: Էսթետիկ դեֆեկտը իր հերթին 

բացասաբար է ազդում հիվանդների էմոցիոնալ վիճակի վրա` նրանց դարձ-

նելով բարդույթավորված և բերելով տարբեր պսիխոէմոցիոնալ խանգա-

րումների: Էսթետիկ խախտումների հետ մեկտեղ ի հայտ են գալիս բազմաթիվ 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ, օրինակ` ծամողական ֆունկցիայի խանգարումը 

բերում է սննդի անբավարար ներբերանային մշակմանը, որը հանգեցնում է 

աղեստամոքսային ուղու տարբեր հիվանդությունների: Ծնոտների դեֆորմա-

ցիաները բերում են նաև ատամների և պարօդոնտի հիվանդությունների, քունք-

ստործնոտային հոդի դիսֆունկցիաների: 

Հիմնականում հանդիպում են հետևյալ անոմալիաները ՝ 

 վերին ծնոտի թերզարգացվածություն (միկրոգենիա ),

 վերին ծնոտի գերզարգացվածություն(մակրոգնաթիա),

 ստորին ծնոտի թերզարգացվածություն(միկրոգենիա ),

 ստորին ծնոտի գերզարգացվածություն(մակրոգնաթիա),

 երկու ծնոտների թերզարգացում,

 երկու ծնոտների գերզարգացում,

 բաց կցվածք,

 խորը կցվածք:
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Ախտորոշումը 

Կլինիկական հետազոտումը տարվում է տեղային ստատուսի 

մանրամասն զննմամբ, դեմքի լուսանկարների ուսումնասիրմամբ տարբեր 

պրոյեկցիաներով, ծնոտների մոդելների, գանգի և դիմածնոտային շրջանի 

ռենտգենաբանական հետազոտմամբ: 

 Տեղային ստատուսի ուսումնասիրումը կատարվում է հետևյալ 

հերթականությամբ.  

 Գլխի դիրքի գնահատում:

 Դիմագծերի ուսումնասիրում դիմային և կողմնային պրոյեկցիաներով,

սիմետրիկության գնահատում:

 Միջատամնաշարային հարաբերությունների վերլուծություն (առանձին

ատամների դիրքը, ձևը, չափը, պարօդոնտի վիճակը):

 Քթի խոռոչի և քթային շնչառության ուսումնասիրություն:

 Ստորին ծնոտի շարժումների ծավալի գնահատում:

 Լեզվի չափերի և դիրքի գնահատում:

 Արտիկուլյացիայի գնահատում:

 Կարծր և փափուկ քիմքերի կառուցվածքի գնահատում:

 Թքագեղձերի, ծամողական և միմիկայի մկանների, գանգային նյարդերի

ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատում:

Նկ.16.1. Դեմքի լուսանկարների ուսումնասիրությունը տարբեր պրոյեկցիաներով: 

Տեղային ստատուսի ուսումնասիրումը ցանկալի է կատարել վերևից 

ներքև: Դիմագծերն ուսումնասիրում են երեք 

միմյանց ուղղահայաց պրոյեկցիաներում: Ուղղա-

հայաց և հորիզոնական գծերով դեմքը բաժանելով 

պայմանական շրջանների վերլուծում են վերջին-

ներիս սիմետրիկությունը` հաշվի առնելով, որ 

իդեալական սիմետրիկություն դեմքի վրա չի 

լինում: 

Կլինիկական հետազոտություններից հետո 

փափուկ հյուսվածքները, ոսկրերը և ատամնա-

ծնոտային համակարգը օբյեկտիվ գնահատվում է 

լրացուցիչ եղանակներով՝ 

Նկ.16.2. Նկարում 

պատկերված է ստորին 

ծնոտի վրա վիրաբուժական 

միջամտության 

պլանավորումը: 
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 ծնոտների դիագնոստիկ մոդելների

վերլուծում, 

 ճառագայթային հետազոտություններ,

 լուսանկարի անալիզ դիմային և

կողմնային պրոյեկցիաներով, 

 ֆունկցիոնալ հետազոտություններ

(էլեկտրոմիոգրաֆիա, էլեկտոէնցեֆալոգրաֆիա և 

այլն): 

Յուրաքանչյուր հիվանդի համար անհրա-

ժեշտ է պատրաստել 2 զույգ գիպսային մոդելներ, 

որոնցից մեկը օգտագործվում է վիրաբուժական 

միջամտության պլանավորման, իսկ մյուսը` չափումների համար:  

 Վիրահատության պլանավորման համար 

անհրաժեշտության դեպքում պատրաստում են 

ստերոլիտոգրաֆիկ մոդելներ, որի վրա կատա-

րում են չափումներ: 

Ճառագայթային հետազոտության մեջ մտնում են 

տելեռենտգենոգրաֆիա ուղիղ և կողմնային 

պրոյեկցիաներով, օրթոպանտոմոգրաֆիա, 

համակարգչային շերտագրություն և 3D 

պատկերի ստացում: 

Տելեռենտգենոգրերի վերլուծման համար 

օգտագործվում են որոշակի կողմնորոշիչ կետեր, 

որոնցով որոշվում է վերին ծնոտի դիրքը գանգի 

հիմի նկատմամբ, ստորին ծնոտի դիրքը՝ գանգի հիմի նկատմամբ, նրանց 

փոխհարաբերությունները՝ գանգի հիմի և միմյանց նկատմամբ: 

Բուժման պլանավորումը և վիրահատության եղանակները 

Բուժման պլանավորումը սկսում են` որոշելով բուժիչ միջոցառումների 

կարգը և հաջորդականությունը: Էական է հենց հիվանդի մասնակցությունը 

բուժման պլանավորման պրոցեսում:  

Դիմածնոտային շրջանի արատներով և դեֆորմացիաներով հիվանդների 

բուժման դեպքում խորհուրդ է տրվում հետևել ռեաբիլիտացիոն 

միջոցառումների հետևյալ հաջորդականությանը.  

 նախավիրահատական պատրաստում (ռացիոնալ օրթոդոնտիկ բուժում

մանկական և պատանեկան հասակում),  

 ոսկրա-վերականգնողական վիրահատություն դիմային գանգի վրա,

Նկ.16.3. Նկարում պատկերված է 

վիրաբուժական միջամտության 

պլանավորումը գիպսային մոդելի 

վրա: 

Նկ.16.4. Նկարում պատկերված է 

վիրաբուժական միջամտության 

պլանավորումը 

ստերոլիտոգրաֆիկ մոդելի վրա:
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 տասնվեցից ավել տարիքում եզրափակիչ

օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժում,  

 շտկող և պլաստիկ վիրահատություններ

դեմքի փափուկ հյուսվածքների վրա` մնացոր-

դային հետվիրահատական դեֆորմացիաների 

վերացման համար: 

Նախավիրահատական օրթոդոնտիկ բուժ-

ման նպատակը կայանում է առանձին ատամ-

ների դիրքի ուղղման մեջ, ատամնային աղեղ-

ների ձևի բարելավման մեջ` հաշվի առնելով 

ծնոտների հետվիրահատական դիրքը: Օրթո-

դոնտիկ բուժումը, որն անցկացվում է բժշկական 

ռեաբիլիտացիայի այս փուլում, պետք է ապա-

հովի անտագոնիստ ատամների բազմակի ֆիսուրա-թմբիկային կոնտակտը:  

Նկ.16. 6-8. Նկարներում պատկերված է ստորին ծնոտի մակրոգենիայով հիվանդի 

համակարգչային շերտագրության 3D պատկերը դիմային և կողմնային պրոյեկցիաներով: 

Նկ.16. 9-11. Նկարներում պատկերված են ստորին ծնոտի մակրոգենիայով հիվանդի 

նախավիրահատական օրթոդոնտիկ բուժումը: 

Անհրաժեշտության դեպքում տվյալների հիման վրա, որոնք ստացվում են 

ծնոտների մոդելների ուսումնասիրման ժամանակ, այնպես են մշակում 

անտագոնիստ ատամների թմբիկները, որպեսզի ստանան հետվիրահատական 

շրջանում ֆիսուրա-թմբիկային առավելագույն կոնտակտ: 

Նկ. 16.5. Նկարում պատկերված է 

ստորին ծնոտի մակրոգենիայով 

հիվանդի տելեռենտգենոգիրը 

կողմնային պրոյեկցիայով: 
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Դիմային գանգի վրա կատարվող ոսկրա-վերականգնողական վիրահա-

տությունների ժամանակ ոսկրային սեգմենտերի տեղաշարժից հետո առաջա-

նում են դեֆեկտներ, որոնք հարկավոր է լրացնել ոսկրային պատվաստա-

նյութերով: Նախապատրաստական փուլում վիրաբույժը պետք է որոշի, թե 

տվյալ դեպքին ինչպիսի պատվաստանյութ կհամապատասխանի (աուտո, թե 

ալոտրանսպլանտատ) և ըստ դրա պատրաստի հիվանդին: 

16.2. Ստորին ծնոտի թերաճ (միկրոգենիա, ռետրոգնաթիա) 
 Այս դեֆորմացիաները կարող են լինել լրիվ, մասնակի, սիմետրիկ (երկ-

կողմանի) և ոչ սիմետրիկ: Ստորին ծնոտի թերզարգացման ախտորոշման 

համար պետք է հաշվի առնել 3 հանգամանք՝ դեֆորմացիայի արտաքին 

արտահայտման ձևերը, կծվածքի վիճակը, ռենտգենաբանական արտահայտ-

վածությունները:  

Ստորին ծնոտի երկկողմանի սիմետրիկ  թերզարգացման ժամանակ 

ստորին ծնոտի անկյունները նորմայից  վերև  են տեղակայված: 

Միակողմանի բնածին միկրոգենիան հիմնականում 

ուղեկցվում է դեմքի կեսի թերզարգացվածությամբ, 

միկրոստոմայի առկայությամբ, կզակը միջին գծից 

տեղաշարժված է դեպի թերաճի կողմ: Ձեռք բերովի 

միկրոգենիայի դեպքում, որը ձեռք է բերվել վաղ 

մանկական հասակում, նկատվում է ստորին ծնոտի 

կարճեցում և ուղղեկցվում է հարակից առողջ 

հատվածների երկրորդային դեֆորմացիայով: 

Միկրոգենիայի համակցված դեֆորմացիաների 

ժամանակ նկատվում է ԼՕՌ օրգանների 

պաթոլոգիական փոփոխություններ՝ քթի միջնա-

պատի ծռվածություն, քրոնիկական ռինիտ, 

հոտառության վատթարացում: 

Բնածին միկրոգենիայի ժամանակ նկատվում է արտաքին ականջի զգալի 

փոփոխություններ: Նման հիվանդների մոտ կարող է լրիվ բացակայել արտաքին 

ականջախեցին, արտաքին լսողական անցուղին, հնարավոր է եվստախյան 

փողի անանցանելիություն, խրոնիկական թարախային օտիտ, խանգարվում է 

լսողությունը: 

 Բուժումը: Ստորին ծնոտի թերզարգացվածության վիրաբուժական 

բուժումը պետք է իրականացնել այն դեպքում, երբ օրթոդոնտիկ բուժումն 

անարդյունավետ է: Առաջին հերթին պետք է գնահատել ֆունկցիոնալ և 

էսթետիկ խանգարումները, որպեսզի համեմատել վիրաբուժական ռիսկը և 

սպասելիք էֆեկտը վիրաբուժական միջամտությունից:  

Նկ.16.12. Սխեմատիկ նկարում 

պատկերված է ստորին ծնոտի 

թերաճ: 
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Դիմածնոտային շրջանում ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների 

ժամանակ լուծվում են հետևյալ խնդիրները. 

1. ծնոտի հետագա ճիշտ զարգացման համար բարեհաջող պայմանների

ստեղծում, 

2.վերին ծնոտի և ամբողջ դիմային գանգի երկրորդային դեֆորմացիայի

զարգացման կանխում, 

3.դեմքի առկա էսթետիկ անոմալիաների շտկում, եթե ստորին ծնոտի

թերզարգացումը ուղեկցվում է քունք-ստործնոտային հոդի անկիլոզով, 

անհրաժեշտ է վերացնել միկրոգենիան և անկիլոզը միաժամանակ: 

 Ստորին միկրոգնատիայով հիվանդների բուժման դեպքում կատարում են 

այնպիսի վիրահատություններ, որոնք թույլ են տալիս մեծացնելու ստորին 

ծնոտի չափերը կամ փոփոխել նրա դիրքը առաջ տեղաշարժելու միջոցով` այդ 

կերպ վերականգնելով դիմային գանգի չափերի փոխհարաբերությունը 

էսթետիկ տեսանկյունից: 

 Ներկայումս լայն տարածում են ստացել ստորին ծնոտի անկյան և ճյուղի 

մակարդակով կատարվող վիրահատությունները: Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ շրջանցում են ատամնաշարը և ձևավորում կոնտակտային ոսկ-

րային մեծ մակերեսներ` այդ կերպ ապահովելով տեղաշարժվող ոսկրային 

կտորների զգալի տարածություն: Ստորին ծնոտի թերզարգացումը բուժելու 

համար մշակված են մի շարք վիրաբուժական միջամտություններ, որոնց 

դեպքում կատարվում է ստորին ծնոտի մարմնի երկարացում կամ միաժա-

մանակ լուծվում են երկու խնդիրներ՝  

1.ստորին ծնոտի մարմնի երկարացում,

2.բաց կամ հակադարձ կծվածքի վերացում:

Այս տեսանկյունից ավելի քիչ ռիսկային է համարվում ծնոտի ճյուղի 

վիրահատությունները ենթածնոտային մուտքով:  

Արտաբերանային եղանակները ունեն բացասական կողմեր՝ 

 դիմային նյարդի ծայրամասային ճյուղերի վնասում,

 արտաքին քնային զարկերակի ճյուղերի վնասում,

 հարականջային թքագեղձի պատիճի վնասում,

 կոպիտ սպիների առկայություն:

Այս պատճառով այժմ հակված են կատարել ճյուղի ներբերանային 

վիրահատություններ, նախօրոք հաշվի առնելով բերանի խոռոչի միկրոֆլորան 

և նրա զգայունությունը այս կամ այն հակաբիոտիկի նկատմամբ:  

Մեզիալ կծվածքի դեպքում, երբ կտրիչների միջև բացվածքը հասնում է 

10մմ-ի և ավելիի, խորհուրդ է տրվում միաժամանակ կատարել երկու ծնոտների 

վիրահատություն՝ վերին ծնոտի հորիզոնական օստեոտոմիա և ստորին ծնոտի 

ճյուղի երկկողմանի օստեոտոմիա իրենց հետագա հանդիպակաց  

տեղաշարժով: Կատարվում է առավելագույն պահպանողական օստեոտոմիա: 



620 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Միկրոգենիայի և քունք ստործնոտային հոդի անկիլոզի համակցման 

ժամանակ կատարվում է միաժամանակ ստորին ծնոտի ճյուղի երկարացում և 

հոդագլխիկի ձևավորում լիոֆիլիզացված ոսկրի կամ աուտոգեն ոսկրի միջոցով: 

Վերջին ժամանակներս կիրառվում են նաև տիտանե և տանտալե էնդոպրո-

թեզներ:  

 Ստորին ծնոտի թերաճի վիրահատությունների սխալների և 

բարդությունների խուսափելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ 

պահանջները՝ 

 Կլինիկա-լաբորատոր բոլոր հետազոտություններից հետո անհրաժեշտ է

կազմել բուժման հստակ պլան, հաշվի առնելով հիվանդի տարիքը, սեռը, նրա 

ընդհանուր վիճակը, ստորին ծնոտի դեֆորմացիայի աստիճանը: 

 Երբ հիվանդի տարիքը ավելի է քան 15տ, իսկ ստորին ծնոտի կարճեցումը չի

գերազանցում 1 սմ և կծվածքը պահպանված է, պետք է սահմանափակվել 

կոնտուրային պլաստիկայով: 

 Ստորին ծնոտի 1սմ-ից ավել կարճեցման դեպքում, որը ուղղեկցվում է

կծվածքի խանգարումով և դեմքի այլանդակումներով պետք է կատարել 

ստորին ծնոտի դիրքի ուղղում անկախ տարիքից, կատարել կոնտուրային 

պլաստիկա և կծվածքի օրթոդոնտիկ ուղղում: 

 Ստորին ծնոտի երկարացումը ոսկրային թիթեղի օգնությամբ պետք է

կատարել դիմային գանգի ոսկրերի վերջնական ձևավորումից հետո՝ 12-13 

տարեկանից հետո: 

 Ստորին ծնոտի ճյուղի ուղղահայաց օստեոտոմիա 

Ստորին ծնոտի ճյուղի ուղղահայաց օստեոտո-

միայի դեպքում կատարվում է ներբերանային 

ուղղահայաց կտրվածք ճյուղի առջևից և օստեո-

տոմիայի ենթարկված ֆրագմենտը առաջ է 

տեղաշարժվում: Ճյուղի ֆրագմենտները միացվում 

են միմյանց պոլիամիդային թելով, քրոմացված 

կետգուտով կամ մինի թիթեղներով:  

Ստորին ծնոտի մարմնի ուղղահայաց 

օստեոտոմիա 

 Ստորին ծնոտի մարմնի ուղղահայաց 

օստեոտոմիան նպատակահարմար է կատարել 

ատամնաշարի հետին հատվածից որտեղ ռետրոմոլյար շրջանի և ծնոտի 

առաջային եզրի լորձաթաղանթը բավականին շարժուն է և հեշտությամբ շեր-

տազատվում է: Դա հնարավորություն է տալիս խուսափելու վերքի վարակումից 

բերանի խոռոչից: Փոխպատվաստված ոսկրի ֆիքսման համար կիրառվում է 

քրոմացված կետգուտ, իսկ արտաբերված բեկորների համար մինի թիթեղներ: 

Նկ.16.13. Սխեմատիկ նկարում 

պատկերված է ստորին ծնոտի 

թերաճի վիրահատական 

բուժումը ճյուղի ուղղահայաց 

օստեոտոմիայի մեթոդով: 
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Նկ.16.14,15. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է ստորին ծնոտի թերաճի 

վիրահատական բուժումը մարմնի ուղղահայաց օստեոտոմիայի մեթոդով: 

Նկ.16. 16,17. Նկարներում պատկերված է ստորին ծնոտի թերաճով հիվանդը մինչ 

բուժումը և բուժումից հետո: 

Ելքը և բարդությունները 

Ստորին ծնոտի երկարացման վիրահատություններից հետո, 20% հի-

վանդների մոտ հանդիպում են բարդություններ՝ ծնոտի բեկորների եզրերի 

սեկվեստորների անջատում, տրանսպլանտատի մասնակի կամ լրիվ նեկրոզ: 

Այս բարդությունները պայմանավորված են բերանի խոռոչի կողմից վերքի 

ինֆեկցումով: 

Կանխարգելում  

Բորբոքային երևույթների կանխարգելման համար անհրաժեշտ է կա-

տարել գրագետ հակաբորբոքային բուժում սկսած վիրահատության առաջին 

օրերից: 

Ստորին ծնոտի կզակային հատվածի թերաճի լիարժեք էսթետիկ ձևի 

վերականգնման համար մշակված է աստիճանավոր գենիոպլաստիկայի մեթո-

դը: Կտրվածքը անում են լորձաթաղանթի վրա անցման ծալքից 1-1,5սմ վեր, 6-

7սմ երկարությամբ: Հատելով հյուսվածքները` հասնում են ստորին ծնոտի 

առաջային եզրին, հատում են վերնոսկրը և մերկացնում են ստորին ծնոտի 

կզակային բաժինը մինչև երկրորդ նախաաղորիքների մակարդակը: Կզակի 



622 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

ստորին հատվածի վրա կատարում են հորիզոնական օստեոտոմիա և օստեո-

տոմիայի ենթարկված պայտաձև հատվածը տեղաշարժում առաջ` ֆիքսելով այն 

լարային կարերով կամ մինիթիթեղներով: Վերքը բերանի կողմից խուլ կարում 

են կետգուտով երեք շերտով: Միայն կզակի շրջանի դեֆեկտների վերացման 

համար կարելի է կիրառել նաև աուտոգեն ոսկր վերցրած ծնոտի մարմնի 

շրջանից, պլաստմասսային իմպլանտատ, աճառային հյուսվածք, ֆիլատովյան 

ցողուն, ճարպ և այլն: 

16.3. Ստորին ծնոտի գերզարգացում (մակրոգենիա, պրոգնաթիա, 
պրոգենիա)  

Մակրոգենիան դասվում է դեմքի ծանրագույն դեֆորմացիաների շարքին, 

կծվածքի անոմալիաների 1,5-4,28 % են կազմում: 

 Կախված ատամնաշարերի սագիտալ, վերտիկալ և տրանսվերզալ 

անհամապատասխանության աստիճանից, որը առաջացել է ստորին ծնոտի 

երկկողմանի սիմետրիկ գերաճով տարբերում են դեֆորմացիայի 3 աստիճան.  

I աստիճան - ստործնոտային անկյունները թեքված են 135o, վերին և 

ստորին ծնոտի առաջին մեծ աղորիքների սագիտալ փոխհարաբերությունը 

խախտված են մինչև 5մմ, եզակի ատամների անոմալ դասավորվածություն, 

արտաքինից նկատվում է կզակի մեծացում: 

II աստիճան - կենտրոնական կտրիչների միջև սագիտալ  ճեղքը կազմում 

է մինչև 1սմ: Ժանիքների նրանց անտագոնիստների և առաջին մեծ աղորիքների՝ 

նրանց անտագոնիստների միջև սագիտալ ճեղքը հասնում է 1սմ: Ստործնոտա-

յին անկյունները թեքված են 138o, առանձին 

ատամների կամ խումբ ատամների անոմալ 

դասավորվածություն: Կարող է նկատվել վերին 

ծնոտի նեղացում, բաց կամ խորը կծվածք 1, 2 կամ 

3 աստիճանի: Ծամողական ֆունկցիայի էֆեկտի-

վությունը ընկած է 68 %-76 %: 

III աստիճան - ֆրոնտալ հատվածում 

սագիտալ ճեղքը ավելի է քան 1սմ, առաջին 

մոլյարի և անտագոնիստի սագիտալ փոխ-

հարաբերության խանգարումը կազմում է 1,1-

1,8սմ, ստործնոտային անկյունները թեքված են 

1450, նկատվում է բաց կամ խորը կծվածք: 

Բաց կծվածքի ժամանակ ծամողական էֆեկտիվության անկումը կազմում 

է 72.5%, իսկ խորը կծվածքի ժամանակ՝ 87,5%: Մակրոգենիայի համակցված 

դեֆորմացիաների ժամանակ առաջանում է քթի միջնապատի թեքվածություն, 

խրոնիկական ռինիտ, քթային դժվարաշնչություն:        

Ստորին ծնոտի հոդագլխիկի գերաճի պատճառով առաջանում են 

արտաքին լսողական անցուղու և արտաքին ականջի դեֆորմացիաներ, 

Նկ.16.18. Սխեմատիկ նկարում 

պատկերված է ստորին ծնոտի 

գերաճ: 
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լսողական անցուղու դժվար անցանելիություն, քրոնիկական թարախային 

օտիտ, ծանրալսություն: 

Հետազոտությունը պետք է սկսել դեմքի գիպսե մոդելի ստացումից: Հի-

վանդին լուսանկարում են 3 հարթություններով, ստանում են ատամնաշարերի 

ախտորոշիչ մոդելները: Մոդելների վրա կազմվում է վիրահատության պլանը, 

որոշվում է բեկորների ամենաօպտիմալ ֆիքսման մեթոդները օստեոտոմիայից 

հետո: 

Տելեռենտգենոգրաֆիան թույլ է տալիս կազմել անոմալիայի մասին առա-

վելագույն պատկերացում, ինչպես նաև ծնոտի որ սեգմենտն է դեֆորմացված և 

նրա որ հատվածն է պետք հեռացնել կամ տեղափոխել, որպեսզի ստանալ ճիշտ 

օկլյուզիա և նորմալ պրոֆիլ: Բացի դրանից, այս մեթոդը թույլ է տալիս համե-

մատելու ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների փոխհարաբերությունը: 

Բուժումը 

Ստորին ծնոտի մակրոգենիայի վիրաբուժական բուժումը բավականին 

դժվար է, քանի որ բացակայում են որոշ հստակ կողմնորոշիչներ: Մակրոգե-

նիայի I-աստիճանի ժամանակ վիրահատությունը կարելի է հետաձգել մինչև 13-

15 տարեկան հասակ՝ երբ ավարտվում է դեմքի ոսկրերի աճը: II և III աստիճանի 

մակրոգենիայի ժամանակ կատարվում է վիրահատություն մինչև նշված 

տարիքը: Թույլ արտահայտված I աստիճանի մակրոգենիայի ժամանակ բացա-

կայում է վերին ծնոտի երկրորդային դեֆորմացիան հետևաբար վիրահատու-

թյունը կարելի է հետաձգել: Այսպիսով ինչքան քիչ է արտահայտված մակրո-

գենիան այնքան կարելի է հետաձգել վիրահատությունը: 

Վիրահատության պլանավորում 

Ստորին մակրոգենիայի դեպքում վիրաբուժական միջամտության 

նպատակն է ստորին ծնոտի տեղաշարժը դեպի հետ: Ստորին ծնոտի չափազանց 

մեծ չափերի դեպքում հնարավոր է վիրահատություն կատարել կամ ստորին 

ծնոտի մարմնի սահմաններում, կամ ստորին ծնոտի անկյունների սահման-

ներում: Որոշ հեղինակներ առաջարկում են կատարել ստորին ծնոտի ճյուղի 

վիրահատություն, հոդելունի ռեզեկցիա:  

Բուժման մեթոդի ընտրության հարցում օգնում է տելեռենտգենոգրաֆիան 

որը թույլ է տալիս որոշելու թե որ ծնոտն է առաջացրել կծվածքի անոմալիա, 

թույլ է տալիս պատկերացում կազմել վիրահատությունից հետո սպասվելիք 

դեմքի պրոիֆիլի և ծնոտների փոխհարաբերության մասին:  
 

Ստորին ծնոտի զգալի գերաճի դեպքում կիրառվող բուժման մեթոդները 

Ստորին ծնոտի ճյուղի ուղղահայաց օստեոէկտոմիա 

 Ի տարբերություն այլ եղանակների՝ այս մեթոդը թույլ է տալիս հատված 

ոսկրային եզրերի հստակ ադպտացիայի, որը բարեհաջող պայմաններ է 

ստեղծում ոսկրի ռեգեներացիայի համար, քանի որ ամբողջական է մնում ոսկր-

վերնոսկր-փափուկ հյուսվածք համալիրը ամբողջ լեզվային մակերեսից: 
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Վիրահատության նկարագիրը: Կատարվում է 5-6սմ երկարությամբ 

կտրվածք ստորին ծնոտի անկյան և մարմնի դիստալ հատվածում, կատարվում 

է ստորին ծնոտի ճյուղի արտաքին մակերեսի փափուկ հյուսվածքների 

շերտազատում: Սուր գործիքով ստորին ծնոտի ճյուղի վրա նշվում է առաջին 

կտրվածքի գիծը, որն անցնում է հոդային ելունի առաջային եզրով մինչև ծնոտի 

անկյան ամենադուրս ցցված հատվածը: Այնուհետև նշվում է երկրորդ 

կտրվածքի գիծը, որի վերին կետը համապատասխանում է ստորին ծնոտի 

կտրուճի մակարդակին՝ առաջին գծից այն հեռավորության վրա, ինչքանով որ 

անհրաժեշտ է ծնոտը տեղաշարժել դեպի հետ, իսկ գծի ստորին կետը, այնքան 

ինչքան առաջին կտրվածքի դեպքում:  

 Նշված գծերով կատարվում է ոսկրի հատում և ձևավորում, ընդ որում, 

պետք է համապատասխանեն բեկորների եզրերը, հետագա ոսկրային դեֆեկտից 

խուսափելու համար, որից հետո հեռացվում է ձևավորված ոսկրի բեկորը, 

կատարվում են ոսկրային պերֆորացիաներ կտրվածքի գծից որոշակի 

հեռավորության վրա՝ բեկորները իրար ֆիքսելու համար: Վերին հատվածի 

պերֆորացիաները պետք է լինեն նույն մակարդակի վրա, իսկ ստորին 

հատվածում մեծ բեկորի վրա բավական է կատարել եզակի պերֆորացիա, իսկ 

փոքր բեկորի հետին եզրին ստեղծել ակոսներ՝ ոսկրային կարերը ֆիքսելու 

համար: Վիրահատության բոլոր փուլերը կատարվում է հակառակ կողմի ճյուղի 

համար: Տեղաշարժելով ստորին ծնոտը հետ՝ ֆիքսում են այն փոքր բեկորի հետ 

ոսկրային կարերով նախորոք արված անցքերի միջով: Պետք է ուշադրություն 

դարձնել, որ կտրվածքի ամբողջ երկարությամբ ոսկրային բեկորները հպված 

լինեն միմյանց, ինչպես նաև փափուկ հյուսվածքների բացակայությունը 

ոսկրային կտրվածքի գծում: Վերքը մշակվում է հակաբիոտիկային խառնուրդով, 

ծամիչ մկանը վերադարձվում է իր նախկին դիրքին և կարվում է կետգուտով, 

իսկ մաշկը կարվում է ենթամաշկային պլաստիկ կարով: Անհրաժեշտության 

դեպքում կատարվում է որոշ ատամների թմբիկների հղկում: Նախօրոք 

տեղադրված Վասիլևի շինաների վրա տեղադրվում են ռետինե օղակներ 4-5 

շաբաթով:  

Վիրահատության հնարավոր բարդություններից է հանդիսանում ստոր-

ծնոտային անցք մտնող անոթներից առաջացած արյունահոսությունը: Այդ 

պատճառով անհրաժեշտ է կատարել ադեկվատ հեմոստազ, խուսափելու հա-

մար հետագա հեմատոմայի զարգացումից և դրա թարախակալումից կամ 

սպիական հյուսվածքի զարգացումից, որը իր հերթին կբերի ծնոտի կոնտրակ-

տուրայի: 
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Նկ.16. 19,20. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է ստորին ծնոտի ճյուղի ուղղահայաց 

օստեոէկտոմիա: 

Նկ. 16. 21,22. Նկարներում պատկերված է ստորին ծնոտի մակրոգենիայով հիվանդը մինչ 

բուժումը և բուժումից հետո: 

Ստորին ծնոտի մարմնի սեպաձև կամ գծային օստեոեկտոմիա 

Այս մեթոդը կիրառվում է ստորին աղորիքների բացակայության դեպքում,  

որը թույլ կտա կատարել ստորին ծնոտի մարմնի ռեզեկցիա՝ առանց 2 ատամի 

հեռացման: Վիրահատությունը անհրաժեշտ է կատարել ներբերանային 

եղանակով՝ խուսափելու համար դիմային նյարդի եզրային ճյուղի վնասումից և 

ենթածնոտային շրջանում կոպիտ սպիի առաջացումից: Միջծնոտային 

ֆիքսացիան այս մեթոդի ժամանակ համարվում է կարևոր նախապայման որից 

կարելի է խուսափել եթե վիրաբույժը ընտրի բեկորների ֆիքսացիայի ամուր 

տարբերակ, օրինակ՝ տիտանի մինիթիթեղների օգնությամբ:  

 16.4. Բաց կծվածք 
Հայտնի է, որ բաց կծվածքը հանդիպում է երեխաների 1,7%-ի մոտ, ի դեպ 

ավելի հաճախ մեծ տարիքում: Այս կծվածքը կազմում է կծվածքի խանգարում-

ների 1,2%: 

 Էթիոլոգիա և պաթոգենեզ  

 Բաց կծվածքը կապված է միջծնոտային ոսկրի թերաճի, վատ սովորութ-

յունների, ատամների ծկթման հիվանդությունների հետ: Մեծ դեր է կատարում 

քթով շնչառության խանգարումը վաղ մանկական տարիքում: Բաց կծվածքը չի 

հանդիսանում ինքնուրույն հիվանդություն, այլ հադիսանում է ատամնածնո-
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տային համակարգի խանգարումներից  մեկի ախտանիշ: Կարող է լինել ատամ-

նաբնային ելունի կամ ելունների թերաճի արդյունք:  

Բաց կծվածքը կարող է հանդիսանալ ամբողջ վերին կամ ստորին ծնոտի 

կամ միայն ֆրոնտալ հատվածի գերաճի կամ առաջ տեղակայման արդյունք: Այս 

բոլոր դեպքերում խանգարվում է կծելու ֆունկցիան, քանի որ բացակայում է 

վերին և ստորին ծնոտի ֆրոնտալ ատամների հպումը:  

 Բաց կծվածքի 4 տարատեսակներ են լինում՝ 

1. վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի դեֆորմացիայի հետևանքով,

2. վերին ծնոտի հետին հատվածի դեֆորմացիայի հետևանքով,

3. ստորին ծնոտի դեֆորմացիայի հետևանքով,

4. երկու ծնոտների դեֆորմացիայի հետևանքով:

 Կլինիկա  

Բաց կծվածքը պայմանավորված է նրանով, որ ատամների հպման 

ժամանակ ֆրոնտալ և կողմնային հատվածների վերին և ստորին ատամների 

միջև առաջանում է արտահայտված ուղղահայաց տարածություն: Ուղղահայաց 

բացվածքի մեծության 3 աստիճան է հանդիպում՝ 

1. մինչև 2 մմ,

2. 3-5 մմ,

3. 5 մմ և ավելի:

Ըստ ձգվածության՝ տարբերում են. 

1. բացակայում են ֆրոնտալ ատամների կամ նրանց մի մասի կոնտակտը,

2. բացակայում են ֆրոնտալ ատամների և նախաաղորիքների մի մասի միջև

կոնտակտը,

3. կոնտակտի մեջ են միայն մեծ աղորիքները:

 Վերը թվարկված փոփոխություններից հիվանդի բերանը բաց է կամ 

կիսաբաց, իսկ շուրթերը չեն հպվում: Ֆրոնտալ ատամների շրջանում առկա են 

հիպոպլազիայի երևույթներ: Ֆրոնտալ ատամների կտրող եզրերը գոգավոր են: 

Ի դեպ բաց կծվածքը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես մեկ ծնոտի 

ֆրոնտալ ատամների կտրող եզրերի գոգավորությամբ, այնպես էլ վերին և 

ստորին ծնոտների: Նկատվում է ծնոտների կողմնային հատվածների 

ատամնաբնային ելունների գերաճ և ֆրոնտալ հատվածների թերաճ: Վերին 

շրթունքը հաճախ ընդունում է ձգված տեսք, իսկ ստորին շրթունքային ծալքը 

հարթված է, քանի որ հիվանդները փորձում են թաքցնել դեֆեկտը շրթունքների 

միջոցով: Բերանի կլոր մկանի անգործության դեպքում հնարավոր է վերին 

շրթունքը լինի կարճացած, թերաճած և հաստացած: Բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի և լեզվի անընդհատ չորության պատճառով այն միշտ խրոնիկ 

բորբոքված է: Այս հիվանդները ամաչկոտ են և ինքնամփոփ: Օկլյուզիայի և 

արտիկուլյացիայի խանգարումը բերում է ծամելու ֆունկցիայի էֆեկտիվության 

կորստի: Տարբեր հիվանդների ծամողական էֆեկտիվությունը տատանվում է 27-
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88 %: Ծամողական ֆունկցիայի խանգարումը բերում է տարբեր տեսակի 

ստամոքսաղիաքային խնդիրների առաջացման:  

Ախտորոշումը: Բաց կծվածքի ախտորոշման համար անհրաժեշտ է 

կատարել նաև ծնոտների առկա դեֆորմացիաների բացահայտում՝ հետագա 

կոնսերվատիվ և վիրաբուժական բուժման սխեմա կազմելու նապատակով:  

Բուժումը: Կախված դեֆորմացիայի աստիճանից և հիվանդի տարիքից 

բաց կծվածքի բուժումը կարող է լինել՝ կոնսերվատիվ, վիրաբուժական և 

համակցված:Վաղ մանկական հասակում բուժումը հիմնականում օրթոդոնտիկ 

է: Կաթնատամնային կծվածքի ժամանակ կիրառվում է մկանային վարժություն-

ներ: Փոփոխական կծվածքի ժամանակ բացի մկանային վարժություններից 

կիրառվում է ապարատային բուժումներ ուղղված հիմնականում մեծ աղորիք-

ների պսակային հատվածների երկարացումով: Արդեն հիմնական կծվածքի 

ժամանակ բոլոր միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն առաջային հատվածի 

ատամնաբնային ելունի երկարացմանը:  

Վաղ մանկական հասակում անարդյունավետ օրթոդոնտիկ բուժման 

դեպքում կամ նրա բացակաության ժամանակ առաջացած բաց կծվածքի 

ժամանակ դիմում են վիրաբուժական բուժման:  

Օրթոդոնտիկ բուժումը նպատակահարմար է կատարել մինչև 12-13 

տարեկան հասակը: Երբ պարզվում է, որ այն անարդյունավետ է դիմում են 

վիրաբուժական բուժման:  

I աստիճանի բաց կծվածքի ժամանակ, այն անձանց մոտ ովքեր չեն ստացել վաղ 

մանկական հասակում օրթոդոնտիկ բուժում, ցուցված է կատարել օրթոպեդիկ և 

օրթոդոնտիկ բուժում:  

Բաց կծվածքի ժամանակ վիրաբուժական բուժման հիմնական եղանակները 

Առկա են բազմաթիվ վիրաբուժական մեթոդներ որոնք կատարվում են 

բաց կծվածքի բուժման կապակցությամբ, դրանք միավորվում են 5 հիմնական 

խմբերում. 

1. Վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի օստեոտոմիա կամ օստեոէկտոմիա:

2. Վերին ծնոտի օստեոտոմիա Լեֆոր-1 կոտրվածքի գծով:

3. Ֆրանգմենտար օստեոտոմիա միաժամանակյա կոմպակտ օստեոէկտոմիա:

4. Ատամների խմբերի հեռացում միաժամանակյա ալվեոլոտոմիա:

5. Վերին ծնոտի կողմնային հատվածների օստեոէկտոմիա:

Վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի 2 տեսակի պահպանողական օստեոտոմիա՝ 

ըստ Յու.Ի. Բերնադսկու  

1.Ցուցված է այն դեպքում, երբ բաց կծվածքը պայմանավորված է վերին

ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի ատամնաբնային ելունի թերաճով, երբ բացակայում 

է նրա դուրս ցցվածությունը:  
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2.Վիրահատությունը կիրառվում է, երբ բաց կծվածքը համակցված է 

ֆրոնտալ հատվածի ատամնաբնային ելունի և ատամների պրոտրուզիայով:  

Այս մեթոդի դեպքում կատարվում է ոսկրի օստեոտոմիա ինչպես 

նախադռան այնպես էլ բերանային կողմից: Այս մեթոդը թույլ է տալիս 

խուսափելու վերնոսկրի բազմածավալ շերտազատումից, որը կարող է հան-

գեցնել անջատված ոսկրային բեկորի նեկրոզի: Չի կատարվում քթի տանձաձև 

բացվածքի և միջնապատի լորձաթաղանթի հորիզոնական կտրվածք, այլ 

սահմանափակվում է նրա շերտազատումով և քթի միջնապատի հիմի 

կոտրվածքով: Այսպիսով, այս մեթոդի դեպքում պահպանվում են բոլոր հյուս-

վածքների արյան պատշաճ մատակարարումը:  

 Վիրահատության I տարբերակի դեպքում օստեոտոմիան կատարվում է 

հնարավորինս բարակ գչիրների միջոցով: Այդ պատճառով հնարավոր է 

խուսափել օստեոտոմիայի գծում ոսկրային հյուսվածքի կորստից և կանխել 

մոբիլիզացված բեկորի տեղաշարժը դեպի հետ, ապահովել այդ բեկորի 

տեղաշարժը միայն ներքև:  

Վիրահատության II տարբերակի դեպքում, ընդհակառակ, չի կիառվում 

բարակ գչիր, այլ 0,5-0,6սմ հաստությամբ շաղափ, որպեսզի վերին ծնոտի 

ֆրոնտալ հատվածի մոբիլիզացված ոսկրային բեկորը հնարավոր լինի 

տեղաշարժել ոչ միայն հետ այլև ներքև և լուծելու 2 խնդիրներ՝ բաց կծվածքի և 

պրոգնաթիայի բուժում:  

 Այսպիսով, I տարբերակը իրենից ներկայացնում է միայն օստեոտոմիա, 

իսկ II-ը օստեոտոմիայի և վերին ծնոտի ոսկրանյութի ռեզեկցիայի (օստեո-

տոմիայի գծով) համակցում:  

Վիրահատության I տարբերակ 

15, 25 ատամների արմատների պրոյեկցիայով կատարվում է լորձաթա-

ղանթի և վերնոսկրի ուղղահայաց կտրվածքներ 6-8մմ երկարությամբ նա-

խադռան և քմային կողմից: Կատարվում է ատամնաբնային ելունի լորձա-

թաղանթի և վերնոսկրի շերտազատում 13,14,15,23,24,25 ատամների շրջանում: 

Նախադռան կողմից կատարվում է փափուկ հյուսվածքների շերտազատում թեք 

ռասպատորի օգնությամբ մինչև տանձաձև բացվածքը, իսկ քմային կողմից՝ 

մինչև քիմքի միջի գիծ: Քթի տանձաձև բացվածքի եզրի և քթի հատակի լորձա-

թաղանթը նույնպես շերտազատվում է: Նախադռան կողմի փափուկ հյուսվածք-

ները վերցնում են նուրբ կարթի վրա և կատարում են վերին ծնոտի արտաքին 

կոմպակտ թիթեղի հատում սկսած տանձաձև բացվածքի եզրից: Անհրաժեշտ է 

այդ միջոցառման ժամանակ չվնասել առակա ատամների արմատները և 

պերիօդոնտալ հյուսվածքները: Ատամնաբնային ելունի մակարդակին օստեո-

տոմիայի գիծը անցնում է ժանիքի և առաջին փոքր աղորիքի միջով, կամ 2 փոքր 

աղորիքների արմատների միջով: Աստիճանաբար հատվում է նաև սպուն-

գանման նյութը: Քմային կողմից կատարվում է օստեոտոմիա, որի գիծը անցնում 
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է 13,14,23,24 ատամների միջարմատային հատվածի և 14,24 ատամների 

մակարդակով քմային սագիտալ կարանի միջով: Այնուհետև քթի միջնապատի 

առաջային եզրի հիմքի մոտ կատարվում է ուղղահայաց կտրվածք 0,5սմ 

երկարությամբ և այդ շրջանում կատարվում է քթի միջնապատի լորձաթաղան-

թի շերտազատում և այն հատվում է առաջից հետ 1,5-2սմ: Այսպիսով անջատ-

վում է օստեոտոմիայի ենթարկված ոսկրը քթի աճառային միջնապատից: Եթե 

այս բոլոր միջամտություններից հետո օստեոտոմիայի ենթարկված բեկորը 

մնում է անշարժ ի հաշիվ տեղ-տեղ պահպանված սպունգանման ոսկրի, կա-

տարվում է բեկորների անջատում դուրի միջոցով, որից հետո ոսկրը դառնում է 

լիարժեք շարժուն: Անջատված ոսկրային բեկորը տեղաշարժվում է ներքև և 

ֆիքսվում նոր դիրքում, որի ժամանակ վերին և ստորին ծնոտի ատամները 

ունենում են ճիշտ փոխհարաբերություն: Փափուկ հյուսվածքների ամբողջա-

կանությունն վերականգնվում է, տեղադրվում է ատամնային հարթ շինա, կամ 

պատրաստվում է բեկակալ ինքնակարծրացող պլաստմասսայից, որը հեռաց-

վում է 5-6 շաբաթ հետո: 

  Վիրահատության II տարբերակ 

Վիրահատության II տարբերակը սկսվում է 14,24 կամ 15,25 ատամների 

հեռացումով: Այս ատամների պսակների լայնությունը հիմնականում 

համապատասխանում է այն չափին, ինչքանով անհրաժեշտ է լինում 

տեղաշարժել վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածը դեպի հետ: Նպատակահարմար 

է հեռացնել այն փոքր աղորիքները, որոնք ունեն դիրքի անոմալիա: Այնուհետև 

կատարվում է փափուկ հյուսվածքների շերտազատում ինչպես I տարբերակի 

վիրահատության դեպքում: Օստեոտոմիան կատարվում է հեռացված 

ատամների ատամնաբնային ելուններով՝ կիրառելով շաղափներ, որոնց 

հաստությունը համապատասխանում է հեռացման ենթակա ոսկրի հաստու-

թյանը: Ոսկրի գերտաքացումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է օստեո-

տոմիայի ընթացքում ոսկրը ոռոգել NaCl 0,9% լուծույթով: Վիրահատության 

հետագա փուլերը համապատասխանում է վիրահատության I տարբերակին: 

Անջատված ոսկրային բեկորը տեղաշարժվում է հետ միաժամանակ թեքելով 

ատամների կտրող եզրերը դեպի ներքև ստանալով նորմոգնաթիկ դիրք: 

Տեղաշարժված ոսկրային բեկորը ֆիքսվում է ատամնային լարային բեկա-

կալներով կամ ինքնակարծրացող պլաստմասսայով պատրաստած բեկակալով 

5-6 շաբաթ:  

Եթե տեղի է ունեցել ժանիքի կամ փոքր աղորիքի նյարդաանոթային խրձի 

վնասում ապա կատարվում է արմատախողովակների պլոմբավորում:  

Եթե վիրահատության ժամանակ առաջանում է վերին ծնոտային ծոցի 

լորձաթաղանթի թափածակում, ապա դա չի առաջացնում խնդիրներ, քանի որ 

բեկորի նոր դիրքում ֆիքսացիան բացառում է բերանի խոռոչի կողմից 

վերծնոտայն ծոցի վարակումը: 
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Նկ.16.23,24. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է բաց կծվածքի վիրաբուժական 

բուժումը Լեֆոր-1 կոտրվածքի գծով: 

Նկ.16. 25,26. Նկարներում պատկերված է բաց կծվածքով հիվանդը մինչ բուժումը և 

բուժումից հետո: 

Բացի այդ, այդպիսի օջախային վերծնոտային ծոցի լորձաթաղանթի 

վնասումները չեն կարող առաջացնել ծոցի տարածուն վնասվածքային 

հայմորիտ: Հայմորյան խոռոչի թափածակման դեպքում խորհուրդ է տրվում 

հիվանդին 5-7 օրվա ընթացքում կիրառել նաֆտիզինի կամ սանորինի քթային 

կաթիլներ՝ ապահովվելու համար ծոցից էքսուդատի արտահոսքը: 

16.5. Վերին ծնոտի թերաճ (վերին միկրոգնաթիա) 
 Այս դեֆորմացիայի տեսակ հազվադեպ է հանդիպում և այն բուժելը 

վիրահատական եղանակով բավականին դժվարություններ է ներկայացնում: 

Վերին ծնոտի թերաճը կարող է պայմանավորված լինել էնդոգեն և 

էկզոգեն գործոններով, էնդոկրին համակարգի խանգարումներով, վերին շրթի, 

ատամնաբնային ելունի և քիմքի բնածին ճեղքվածքներով, քթային շնչառության 

խանգարումներով, վատ սովորություններով, վերին ծնոտի ոսկրի բորբոքային 

հիվանդություններով: 

Միկրոգնաթիան համարվում է մեզիալ կծվածքի տարատեսակ, որը 

լինում է 3 տեսակի՝ 

1. վերին ծնոտի թերաճ, երբ ստորին ծնոտը նորմալ զարգացած է,
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2. վերին ծնոտի նորմալ զարգացում, երբ գերաճած է ստորին ծնոտը, 

3. վերին ծնոտի թերաճ, որը համակցված է ստորին ծնոտի գերաճի հետ: 

Վիրաբույժը պետք է տարբերակի վերին ծնոտի իրական թերաճը կեղծից, 

որի դեպքում վերին ծնոտը միայն թվում է 

թերաճած ստորին ծնոտի գերաճի հաշվին: 

Վերին ծնոտի իրական թերաճի ժամանակ 

նկատվում է վերին շրթունքի հետին դիրք և 

քթի ցցվածություն: Տպավորություն է ստեղծ-

վում որ ստորին շուրթը և կզակը հիպերտրո-

ֆիայի են ենթարկված: Սնունդ կծելն անհնա-

րին է, քանի որ ստորին ծնոտի ֆրոնտալ 

ատամները անտագոնիստ ատամների հետ 

չեն հպվում: Քիթ-շրթունքային ծալքերը լավ 

արտահայտված են: Առկա են խոսակցական 

խանգարումներ:  

Վերին միկրոգնատիայի վիրաբուժական բուժման էությունը վերին 

ծնոտոսկրային հատած կոմպլեքսի՝ դեպի առաջ տեղաշարժելը և ճիշտ դիրքով 

ֆիքսելն է:  

 Վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի տեղաշարժում  

Կատարվում է լորձաթաղանթի և վերնոսկրի կտրվածք ատմնաբնային 

ելունի մակարդակով ամբողջ 

վերին ծնոտի երկայնքով՝ աջից և 

ձախից: Երկրորդ կտրվածքը կա-

տարվում է վերին շրթունքի 

սանձիկի երկայնքով մինչև ատամ-

նաբանային ելունի եզրը՝ կենտրո-

նական կտրիչների միջև: Հերթա-

կանությամբ կատարվում է լորձա-

թաղանթ-վերնոսկրային լաթի 

շերտազատում աջից և ձախից: 

Կատարվում է վերին ծնոտի 

ռեզեկցիա քթի տանձաձև բացվածքից հասնելով այտոսկր և իջնելով դեպի 

նախաաղորիքներ երկու կողմից: Առաջ տեղաշարժված ոսկրային սեգմենտը 

ֆիքսվում է անշարժ ոսկրին լարային կարերով կամ մինթիթեղներով և 

ամրացվում արտաբերանային ատամնային բեկակալներով: Լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը վերադարձվում է և կարվում: Բեկակալը տեղադրվում է 8 

շաբաթ, որպեսզի ծնոտը սերտաճի նոր դիրքում: Վիրահատական բուժման 

ժամանակ առկա է ռեցիդիվի հնարավորություն:  
  
  

Նկ.16.27. Սխեմատիկ նկարում 

պատկերված է վերին ծնոտի թերաճ:

Նկ.16. 28,29. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված 

է վերին միկրոգնաթիայի վիրաբուժական բուժումը:
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16.6.Վերին ծնոտի գերաճ (վերին մակրոգնաթիա) 
Վերին ծնոտի մակրոգնաթիան համարվում է դիստալ կծվածքի 

տարատեսակ, այն դասվում է ամենատա-

րածված անոմալիաների շարքին: Այն կարող է 

պայմանավորված լինել էնդոգեն և էկզոգեն 

գործոններով, քթային շնչառության խանգա-

րումներով, վատ սովորություններով: Վերին 

ծնոտի գերաճի ժամանակ նկատվում է վերին 

ծնոտի առաջային դիրք: Վերին և ստորին ծնոտի 

ֆրոնտալ ատամները անտագոնիստ ատամ-

ների հետ չեն  գտնվում կծվածքի մեջ, ինչը 

առաջ է բերում ֆունկցիոնալ և էսթետիկ 

խանգարումներ: 

Վերին մակրոգնատիայի վիրաբուժական բուժման էությունը կայանում է 

վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի սեգմենտար օստեոտոմիայի և ծնոտոսկրային 

հատած կոմպլեքսի դեպի հետ տեղաշարժման և ճիշտ կծվածքով ֆիսքման մեջ, 

որը թույլ է տալիս վերացնել էսթետիկ դեֆեկտը և հասնել անտագոնիստ 

ատամների միջև կոնտակտների առաջացմանը: 

 Այդ վիրահատության ժամանակ կատարվում է կտրվածք 

լորձաթաղանթի և վերնոսկրի վրա` վերին ծնոտի ալվեոլյար ելունի 

վեստիբուլյար կողմից վերին երկրորդ նախաաղորիքների մակարդակով մինչև 

վերին անցման ծալքը: Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթերը երկու կողմից 

շերտազատվում է և նրանց ազատ ծայրերը վերցվում է բռնիչներով: Հեռացվում 

են վերին առաջին նախաաղորիքները և դրանց ատամնաբների միջով իրա-

կանացվում  է օստեոտոմիա և օստէկտոմիա նախատեսած չափով: Օստեո-

տոմիան սկսում են ալվեոլյար ելունի կատարից ուղղահայաց դեպի վեր մինչև 

այն մակարդակը, որը համապատասխանում է ֆրոնտալ ատամների 

արմատների գագաթներից 5 մմ վեր սահմանին: Այնուհետև այդ մակարդակում 

կատարվում է հորիզոնական  օստեոտոմիա ստորին քթային անցուղու հատակի 

մակարդակով` միացնելով այն ուղղահայաց օստեոտոմիային: Նմանօրինակ 

գործողություններ կատարվում է հակառակ կողմում: Այնուհետև շերտա-

զատվում է կարծր քիմքի լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը այն գծով, որն 

անցնում է վերին առաջին նախաաղորիքների մակարդակով: Կատարվում է 

օստեոտոմիա և օստէկտոմիա նախատեսած չափով վերին ծնոտի քմային 

թիթեղների շրջանում: Այնուհետև ըստ կծվածքի ճիշտ դիրքում ֆիքսվում է այդ 

անջատված ոսկրային հատվածը` տանձաձև բացվածքի եզրերով դնելով 

լարային կարեր կամ մինիթիթեղներ: Լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթերը 

դրվում է տեղը և կարվում: Օստեոտոմիայի ենթարկված հատվածը հուսալի և 

Նկ.16.30. Սխեմատիկ նկարում 

պատկերված է վերին ծնոտի 

մակրոգնաթիա: 
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ամուր ֆիքսելու համար վերին ծնոտի ատամներին տեղադրվում է հարթ 

շինաներ: 

 Ստորին քթային անցուղիների արյունահոսությունը դադարեցնելու 

համար 1-2 օրով կատարում են տամպոնադա: 

Նկ.16 . 31, 32, 33. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է վերին    մակրոգնաթիայի 

վիրաբուժական բուժումը: 

Նկ.16 . 34, 35. Նկարներում պատկերված է վերին  մակրոգնաթիայով հիվանդը 

մինչ բուժումը և բուժումից հետո: 

16.7. Ծնոտների դեֆեկտների վիրաբուժական բուժումը 
Տարբերում են ծնոտների հետվիրահատական և հետվնասվածքային 

դեֆեկտներ: Հետվնասվածքային դեֆեկտներն իրենց հերթին լինում են 

հրազենային և ոչ հրազենային: Դեֆեկտները տարբերակում են նաև ըստ ոսկրի 

անընդհատության խախտման և առանց խախտման: 

 Ըստ վիրաբուժական բուժման եղանակների տարբերում են`  

 ապարատային (կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն ապարատներ),

 ոչ ապարատային` ազատ փոխպատվաստում:

 Վերջին տասնամյակների ընթացքում ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնո-

ղական վիրահատությունների մեթոդների առաջընթացը պայմանավորված է 

դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ ոսկրի տրանսպլանտացիայի և իմպլան-

տացիայի մեթոդների ներդրմամբ: Ծնոտոսկրի դեֆեկտի վերականգնումը 

աուտորանսպլանտատների կիրառմամբ հնարավորություն է տալիս վերա-

կանգնելու կորցրած ոսկրային հյուսվածքի անընդհատականությունը, վերա-

կանգնելու դեմքի անատոմիական ձևը, զգալիորեն բարձրացնելու օրթոպեդիկ 

բուժման արդյունավետությունը և բարելավել ծամողական, կլման և 

խոսակցական ֆունկցիաները:  
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Ծնոտոսկրերի ծավալուն դեֆեկտների վերականգման նոր հեռանկարներ 

են բացվում ի շնորհիվ միկրովիրաբուժության տեխնիկայի կիրառման, որը թույլ 

է տալիս բարձրացնելու ցանկացած տեղակայության և տարածվածության 

ոսկրային ախտահարումների բուժման արդյունավետությունը: Ներկայումս 

լայնորեն կիրառվում է ծնոտոսկրի դեֆեկտների վերականգնումը՝ անոթա-

վորված աուտոգեն ոսկրային տրանսպլան-

տատների կիրառմամբ: Անոթավորված աու-

տոգեն ոսկրային տրանսպլանտատը, 

ունենալով ընդունող ոսկրային օթյակից անկախ 

անոթային սնուցում, լավ դիմակայում է վարակ-

ման վտանգին, որը գրեթե միշտ առկա է 

պլաստիկայի ենթակա վիրահատական 

դաշտում: Այդպիսի կլինիկական իրավիճակ-

ներում ավելի տարածված է արտաբերանային 

աուտոտրանսպլանտատների կիրառումը 

(զստոսկրի կատար, փոքր ոլոք, կող): Առաջացած ծնոտոսկրի դեֆեկտի 

հատվածում տեղադրվում է դեֆեկտի չափի համապատասխան մոդելավորված 

աուտոտրանսպլանտատ և այն ֆիքսվում է մնացորդային ծնոտոսկրին 0,6մմ 

հաստությամբ տարբեր ձևերի տիտանի մինիթիթեղների և 1,2մմ տրամագծի 

միկրոպտուտակների միջոցով: Անոթավորված աուտոտրանսպլանտատը 

սնուցելու համար որպես ռեցիպիենտ հատվածի 

անոթներ կիրառվում են դիմային զարկերակը, 

ինչպես նաև պարանոցի անոթները և երակները, 

որպես դոնորային անոթներ օգտագործվում են 

փոքր ոլոքային կամ զստորկրային անոթները: 

Անոթների բերանակցումները (անաստոմոզները) 

իրականցվում են անոթների վերջը-վերջին 

եղանակով:  

Ներկայումս լայնորեն կիրառվում է ծնոտոսկրի 

դեֆեկտի վերականգնման պլանավորումը ըստ 

համակարգչային շերտագրության: 3D տպիչի 

կիրառմամբ ստացվում է ծնոտի իրական չափերին համապատասխանող 

պլաստիկե նախատիպը, որը թույլ է տալիս ճշգրիտ պլանավորել տրանսպլան-

Նկ.16.36. Փոքր ոլոքից վերցված 

աուտոտրանսպլանտատ 

տեղադրելու սխեման: 

Նկ.16.37. Նկարում պատկերված է

փոքր ոլոքից վերցված 

մոդելավորված 

աուտոտրանսպլանտատը, որն 

ամրացված է տիտանե 

կոնստրուկցիային: 
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տացիայի համար անհրաժեշտ աուտոսկրի չափը և տիտա նեկոնստրուկցիայի 

անհրաժեշտ երկարությունը: 

Ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների վերջնական արդյունքը պետք է 

լինի դիմածնոտային շրջանի օրգան-համակարգերի ֆունկցիոնալ վերականգ-

նումը և առավելագույն էսթետիկ արդյունքի ապահովումը: Դրանով պայմանա-

վորված ատամնածնոտային պրոթեզավորումը կարևորագույն տեղ է գրավում 

ռեաբիլիտացիոն միջոցառումների շարքում, մասնավորապես ծնոտների մեծ 

սեգմենտների ռեզեկցիայի դեպքում, որը ուղեկցվում է նաև զգալի քանակի 

ատամների կորստով: 

Ոսկրի տրանսպլանտացիայի հատվածում ծամողական ֆունկցիայի 

վերականգնման նպատակով վերջին տասնամյակում մեծ կիրառություն է գտել 

ատամնային իմպլանտատների տեղադրումը աուտոտրանսպլանտատում, ինչը 

զգալիորեն բարձրացրեց այդ ախտաբանությամբ հիվանդների բուժման 

արդյունավետությունը:  Իմպլանտատները տեղադրվում են ծնոտոսկրի դեֆեկ-

տը աուտոտրանսպլանտով  վերականգնումից  4-5 ամիս անց, տեղադրված 

իմպլանտատները ոչ միայն բարձրացնում են օրթոպեդիկ բուժման 

արդյունավետությունը այլև կանխում են աուտոտրանսպլանտատի 

ռեզորբցիան: 

Նկ.16.38. Անոթների 

անաստոմոզների սխեման: 

Նկ.16.39,40. Համակարգչային շերտագրությունը բուժումից

առաջ և հետո: 

Նկ.16.41. Ծնոտի պլաստիկ

պրոտոտիպը ստացված 3D տպիչի 

միջոցով: 

    Նկ16. 42. Տիտանե կոնստրուկցիա: 
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Նկ.16. 43-50. Նկարներում ներկայացված է ստորին  ծնոտի ուռուցքը հեռացնելուց  հետո 

ռեկոնստրուկցիան՝ փոքր ոլոքից վերցված աուտոտրանսպլանտատի և 

իմպլանտատների կիրառմամբ: 

 

 16.8. Դիմածնոտային շրջանի պլաստիկա  
Դիմածնոտային շրջանի տարբեր էթիոլոգիայի ախտահարումների 

դեպքում առաջանում են դեֆեկտներ և դեֆորմացիաներ, որը հանգեցնում է 

ծամողական, կլման, խոսակցական ֆունկցիաների խանգարումների, ինչպես 

նաև առաջ են գալիս արտահայտված էսթետիկ դեֆեկտներ, որոնց վերա-

կանգնման խնդիրը շատ արդիական է: Ըստ էթիոլոգիական գործոնների դիմա-

ծնոտային շրջանի ձեռքբերովի դեֆեկտները և դեֆորմացիաները կարող են 

լինել. 

 բորբոքային հիվանդությունների հետևանքով առաջացած (ոչ յուրահատուկ և 

յուրահատուկ), 
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 հետվնասվածքային (մեխանիկական, ջերմային, քիմիական),

 օնկոլոգիական ախտաբանությամբ պայմանավորված(բարորակ, չարորակ

կամ ուռուցքանման գոյացությունները հեռացնելուց հետո):

Պլաստիկ և ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության ժամանակակից մեթոդ-

ները հնարավորություն են տալիս հիմնովին և էսթետիկորեն ճիշտ լուծումներ 

տալու այն բարդ վիրաբուժական խնդիրներին, որոնք պայմանավորված են 

դիմածնոտային շրջանի լայնածավալ դեֆեկտների վերականգմամբ այսպիսով 

հասնելով լիարժեք անատոմիկան և ֆունկցիոնալ վերականգնման: 

Լինում են` 

1. տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա,

2. սնուցող ոտիկով պլաստիկա՝

 դեֆեկտին կից հյուսվածքներից,

 դեֆեկտին մոտիկ հյուսվածքներից,

 դեֆեկտից հեռու հյուսվածքներից,

3. մաշկի ազատ փոխպատվաստում:

Դեֆեկտները վերականգնելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս 

հետևել հետևյալ պահանջներին` 

 ընտրել լաթ, որը տվյալ դեպքում կապահովի լավագույն ֆունկցիոնալ և

կոսմետիկ արդյունք, 

 վիրահատական միջամտությունների նվազագույն քանակ,

 լավացման կարճ ընթացք,

 դոնորական շրջանի նվազագույն վնասում:

Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա 

Տեղային հյուսվածքով պլաստիկայի դրական կողմերը են ` 

 Շրջապատող հյուսվածքով վերականգնումն ապահովում է լավագույն

ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ արդյունք, քանի որ վերականգնվող և դոնորական 

մաշկի հատկությունները գրեթե նույնն են: 

 Բավական է 1 վիրահատություն:

 Վերքը լավանում է ավելի կարճ ժամանակաշրջանում:

Սնուցող ոտիկով լաթերի պլաստիկա 

1. Դեֆեկտների պլաստիկա կից հյուսվածքներով՝

 սղացող լաթեր՝

 ուղիղ,

 կողմնային:

Դեֆեկտի մի կողմից ձևավորվում է ուղղանկյունաձև լաթ, որը ստորադիր

հյուսվածքներից ձգվում և կարվում է դեֆեկտի եզրին հակադիր: 

Կողմնային սահող լաթերը օգտագործվում են փոքր եռանկյունաձև

դեֆեկտները վերականգնելու համար: Դեֆեկտի հիմքով տարվում է շարունա-
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կական ուղիղ կտրվածք: Մաշկը, ենթամաշկային ճարպաբջջանքով անջատվում 

է ստորադիր հյուսվածքներից և կարվում դեֆեկտի հակադիր եզրին:  

 V-աձև և Y-աձև պլաստիկաներ` օվալաձև դեֆեկտի երկայնակի

առանցքին ուղղահայաց կատարվում է V-աձև կտրվածք, այնպես, որ հեռավո-

րության միջև ընկած մաշկի արյունամատակարարումը բավարար լինի 

սնուցման համար: Մաշկը ենթամաշկային բջջանքով անջատվում է, տեղա-

փոխվում դեպի դեֆեկտի հակադիր եզրը և կարվում ուղիղ գծով: Առաջացած նոր 

դեֆեկտը կարվում է խուլ կարերով Y տառի նմանությամբ: 

Z-աձև պլաստիկա. Հանդի-

պակաց եռանկյունաձև լաթերով 

պլաստիկա, լիմբերգի եռանկ-

յունիներ: Գծային դեֆեկտի երկու 

ծայրային կետերից միմյանց 

հակառակ ուղղությամբ կատար-

վում է կտրվածք այնպես, որ վեր-

ջիններս հավասար լինեն միմ-

յանց և միջին գծին (ստացվում է 

երկու հավասարակողմ եռանկյունի): Դասական եղանակի դեպքում 

կտրվածքները կատարվում են 600 անկյան տակ: Ստացված եռանկյունիներն 

անջատվում են ստորադիր հյուսվածքներից, տեղափոխվում տեղերով և կար-

վում նոր դիրքում: Z-աձև պլաստիկայի տարբեր մոդիֆիկացիաների շնորհիվ 

երկարությունն ավելանում է: 

Նկ.16. 54-55.Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է Z -աձև պլաստիկա: 

Սնուցող ոտիկով լաթը մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի այնպիսի 

հատված է, որն անջատվում է իր հիմքից և շրջակա հյուսվածքներից այնպես, որ 

կապված է մնում նրանց հետ միայն սահմանափակ հատվածով` ոտիկով: Այդ 

ոտիկի շնորհիվ լաթը ստանում է արյունամատակարարում և հնարավոր է 

նյարդավորում:  

 Դոնորական տեղի ընտրության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

հետևյալ հանգամանքները. 

Նկ. Նկ.16.51-53. Սխեմատիկ նկարներում 

պատկերված է V-Y պլաստիկա 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 639 

 Ինչքան այն մոտիկ լինի դեֆեկտին, այնքան հաջող կլինեն պլաստիկայի

արդյունքները:

 Վերցված մաշկային լաթերը չպետք է ֆունկցիոնալ խանգարումներ

առաջացնեն դոնորական տեղում:

 Վերցված մաշկային լաթերը պետք է հնարավորին ս քիչ կոսմետիկ դեֆեկտ

առաջացնեն:

Լաթը կարող է ձևավորվել անմիջապես դեֆեկտի մոտ գտնվող հյուսվածք-

ներից, մոտակա կամ հեռավոր հյուսվածքներից:  

Անմիջապես դեֆեկտին կից 

հյուսվածքներից ձևավորված սնուցող 

ոտիկով լաթն ապահովում է լավագույն 

արդյունքները, քանի որ իր կառուց-

վածքով, հաստությամբ և գույնով մոտ է 

դեֆեկտի մաշկին: Քանի որ տեղա-

փոխված մաշկը սնուցող ոտիկով 

գտնվում է անընդհատ կապի մեջ դոնո-

րական տեղի հետ, ուստի մաշկային 

լաթն անփոփոխ պահպանում է իր 

հատկությունները` արյունամատա-

կարարումը, նյարդավորումը, հետա-

գայում նաև քրտնագեղձերի և ճարպագեղձերի գործունեությունը: Լաթերը 

կարելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, որ գերլարվածություն չլինի:  

Վիրաբուժության հիմնական խնդիրն է ապահովել այդ լաթի արյունամա-

տակարարումը: Լաթերը լինում են զարկերակային, երակային և հասարակ, 

որոնք սնուցվում են պերիֆերիկ անոթներով մաշկամկանային ցանցի զարկե-

րակով:  

 Ընդունված է լաթի կենսունակությունը որոշել լայնության և երկարու-

թյան հարաբերությամբ: Այս հարաբերությունները մարմնի տարբեր մասերում 

փոփոխվում են: Դեմքի վրա լաթի երկարությունը կարող է 5 անգամ գերազանցել 

լայնությունը, եթե նրա միջով անցնում է խոշոր սնուցող զարկերակ: Հասարակ 

լաթերի դեպքում ընդունված է հաշվել որ, y=2x: 

Պլաստիկա դեֆեկտից հեռու հյուսվածքներով 

Ցողունային լաթերով պլաստիկան կոչվում է նաև ֆիլատովյան, քանի որ 

առաջինը Ֆիլատովն է փորձարկել կենդանիների վրա և ներդրել կլինիկայում: 

Ցողունային լաթի շնորհիվ կարելի է ստանալ հյուսվածքների մեծ քանակ: 

Վիրահատությունը կատարվում է մի քանի փուլով` պայմանավորված, թե 

որքան հյուսվածքի քանակ է անհրաժեշտ, և ըստ դրա՝ մարմնի որ մասում է ձևա-

վորվում դոնորական դաշտը: Ֆիլատովյան ցողունը կիրառվում է ռինոպլաստի-

կայի, կոպերի, կզակի և շրթունքների պլաստիկայի դեպքում: Ցողունի ձևավոր-

Նկ.16.56. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված 

է սնուցող ոտիկով լաթ: 
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ման ամենաօպտիմալ հատվածներն են ուսի ներքին մակերեսը, կրծքավան-

դակի և փորի առաջկողմնային հատվածները: Այս հատվածներում առկա է 

շարժուն մաշկի մեծ քանակ՝ լավ արտահայտված ճարպային բջջանքով:  

 Ֆիլատովյան ցողունը ձևավորում են մաշկի և ենթամաշկային ճարպային 

բջջանքի 2 զուգահեռ կտրվածքներով: Կտրվածքների ներքին եզրերը պտտում և 

կարում են՝ իրար խողովակի տեսքով, իսկ արտաքին կտրվածքները՝ մոբիլի-

զացիայից հետո կարում են իրար: Ստացվում է «ճամպրուկի բռնակ»:  

Տարբերակում են ֆիլատովյան ցողունի 3 տեսակ՝ 

1. հասարակ ցողուն՝ 2 սնուցող ոտիկների վրա, 

2. արագացված՝ տեղափոխվող ցողուն, երբ ոտիկներից մեկն անմիջապես 

տեղափոխում են ուսին կամ դեֆեկտին մոտ այլ հատվածին, 

3. սուր ցողուն՝ ոտիկներից մեկն անմիջապես հատում և կարում են դեֆեկտի 

շրջանի վերքի մակերեսին: 

Ֆիլատովյան ցողունի երկարությունը մի քանի սանտիմետրից մինչև 35-

40 սմ կարող է լինել: Իսկ նրա երկարության և լայնության հարաբերությունը 

պետք է լինի 3:1:  

 Ֆիլատովյան ցողունով պլաստիկան կատարում են մի քանի փուլով: 

Ցողունի հասունացումը և նրա տեղափոխմանը պատրաստ լինելը ստուգվում 

են հետազոտման լաբորատոր և ֆունկցիոնալ մեթոդներով: Ամենապարզ և 

հաճախ կիրառվող մեթոդը դա ոտիկի մեխանիկական սեղմումն է, հետագայում 

նրա կլինիկական վիճակի գնահատմամբ: Սառը և կապտած մաշկը վկայում է 

նրանում զարկերակների նեղացման և երակների լայնացման մասին: Եթե 

սեղմումից 1,5-2 ժամ հետո այս սիմպտոմները բացակայում են, ապա հնարավոր 

է իրականացնել պլաստիկայի հետագա փուլերը: Միջինում ցողունի 

հասունացումը տեղի է ունենում 3-4 շաբաթների ընթացքում:  

Ֆիլատովյան ցողունով ռինոպլաստիկայի փուլերն են. 

1. Ձևավորում են 10-24սմ չափի կլորավուն ցողուն կրծքավանդակի ստորին 

հատվածների արտաքին մակերեսի վրա: 

2. 3-4 շաբաթ անց տեղափոխում են ցողունը: Ցողունի դիստալ եզրը կարում են 

ուսի շրջանում: 

3. Եվս 3 շաբաթ անց ցողունի՝ կրծքավանդակի շրջանի եզրը, տեղափոխում են 

դեֆեկտի շրջան և կարում քթի հիմքի մոտ: 

4.  3 շաբաթ անց հատում են ցողունի՝ ուսի շրջանի եզրը և արդեն տեղափո-

խելով դեպի քթի շրջան, ցողունից ձևավորում են քիթ: 
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Նկ.16.57. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է ցողունային լաթերով ռինոպլաստիկա: 

Նկ.16. 58-60. Նկարներում պատկերված է ցողունային լաթի ձևավավորումը որովայնի 

շրջանում: 

Նկ.16. 61-64. Նկարներում պատկերված է ցողունային լաթի ձևավորումը ձեռքի շրջանում 

և տեղափոխումը դեպի քթի շրջան: 
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Հյուսվածքների ազատ փոխպատվաստում 
Դիմային գանգի և փափուկ հյուսվածքների տարբեր դեֆեկտներ վերաց-

նելու համար դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ լայնորեն կիրառվում է 

հյուսվածքների ազատ փոխպատվաստումը: Տարբերակում են մարդու սեփա-

կան հյուսվածքների փոխպատվաստում՝ աուտոտրանսպլանտացիա, այլ 

մարդու հյուսվածքների փոխպատվաստում՝ ալոտրանսպլանտացիա, կենդա-

նիների հյուսվածքների փոխպատվաստում՝ քսենոտրանսպլանտացիա, արհես-

տական նյութերի տեղադրում՝ էքսպլանտացիա: 

Մաշկի ազատ փոխպատվաստումը պլաստիկ վիրաբուժության ամենա-

տարածված մեթոդներից մեկն է: Ըստ լաթի հաստության՝ տարբերակում են 3 

տեսակի լաթեր՝ 

1. բարակ մաշկային լաթ- հաստությունը մինչև 0,5մմ,

2. ճեղքված լաթ- 0,5-ից մինչև 0,7 մմ հաստությամբ,

3. հաստ լաթ- 0,8 մմ-ից հաստ:

 Մաշկային փոխպատվաստումը լինում է առաջնային և երկրորդային: 

Առաջնային մաշկային պլաստիկան մաշկի ազատ փոխպատվաստումն է թարմ 

վերքի վրա: Երկրորդային մաշկային պլաստիկայի ժամանակ մաշկը տեղադ-

րում են վերքի մակերեսին, որն առաջացել է տարբեր գրանուլյացիոն վերքերի 

հատումից հետո: 
 

Նկ.16. 65-68. Նկարներում պատկերված է մաշկի  

   ազատ փոխպատվաստում դեմքի շրջանում: 

Լորձաթաղանթի ազատ փոխպատվաստումը կիրառվում է կոպերի և 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի դեֆեկտների դեպքում: Որպես դոնորական 

հատված հանդես է գալիս թշի կամ ստորին շրթունքի լորձաթաղանթը: 
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Ճարպային բջջանքի ազատ փոխպատվաստում հազվադեպ է կատար-

վում, քանի որ վիրահատությունից հետո հյուսվածքը չափերով զգալիորեն 

փոքրանում է, ինչպես նաև հաճախ են զարգանում սպիական պրոցեսներ: 

Նյարդերի ազատ փոխպատվաստումը հաջողությամբ կիրառվում է 

միմիկայի մկանների պարալիչի դեպքում: 

Ծնոտների ոսկրային պլաստիկան լինում է առաջնային և երկրոդային: 

Առաջնային ոսկրային պլաստիկայի դեպքում դեֆեկտը վերականգնում են 

անմիջապես այն առաջանալուց հետո: Երկրորդային ոսկրային պլաստիկան 

կատարում են դեֆեկտը առաջանալուց որոշակի ժամանակ անց՝ հիմնականում 

6-8 ամսից ոչ շուտ: 

Ստորին ծնոտի աուտոպլաստիկան ամենից հաճախ է կիրառվում: 

Վիրահատության ժամանակ շատ կարևոր է ընդունող օթյակի ճիշտ ձևավորելը, 

սպիական հյուսվածքները հեռացնելը, ինչպես նաև բերանի խոռոչից ոսկրի 

մեկուսացնելը: Որպես աուտոտրանսպլանտատ՝ ամենից շատ կիրառվում են 

կողերը ( V, VI, VII) և զստոկրի կատարը, փոքր ոլոքը:  
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Թեստեր  

1.Հետևյալներից  որը չի վերաբերում վերին ծնոտին՝ 

ա) ռետրոգենիան  

բ) մակրոգնաթիան 

գ) միկրոգնաթիան 

դ) օպիստոգնաթիան 

2.Հետևյալ պնդումներից որը ճիշտ չէ՝ 

 ա) վաղ մանկական հասակում ինֆեկցիոն հիվանդությունները կարող են 

խանգարել ծնոտների զարգացմանը, 

բ) ստորին ծնոտի գերաճը կոչվում է օպիստոգնաթիա, 

գ) վաղ մանկական հասակում էնդոկրին խանգարումները կարող են խանգարել 

ծնոտների զարգացմանը, 

դ) վերին ծնոտի գերաճը կոչվում է պրոգնաթիա 

3.Ստորին ծնոտի մարմնի միակողմանի թերաճի դեպքում՝ 

1.ստորին ծնոտի անկյունների դիրքը փոփոխված չէ

2.ստորին ծնոտի մի անկյունը ավելի ստորին դիրքում է, մյուսը փոփոխված չէ

3.առաջանում է ստորին ծնոտի մարմնի կողմնային հատվածների ասիմետրիա

4.կզակը միջին գծից տեղաշարժված չէ

ա) 2,3,4 

բ) 1,3,4 

գ) 1,3 

դ) 2,4 

4. Հետևյալ պնդումներից, որն է ճիշտ

ա) բաց կծվացքի ժամանակ վերտիկալ բացվածքի բարձրությունը կարող է լինել 

5մմ-ից ավել 

բ) բաց կծվածքը հանդիսանում է ինքնուրույն հիվանդություն 

գ) բաց կծվածքի պատճառ կարող է հադիսանալ պսակաձև ելունի 

դեֆորմացիան 

դ) քթային շնչառության խանգարումներ կապված չեն բաց կծվածքի 

առաջացման հետ 

5.Հետևյալ պնդումներից, որը ճիշտ չէ՝ սնուցող ոտիկով պլաստիկան լինում է  

ա) դեֆեկտին կից հյուսվածքներից 

բ) դեֆեկտի ենթադիր հյուսվածքներից 

գ) դեֆեկտից հեռու հյուսվածքներից 

դ) դեֆեկտին մոտիկ հյուսվածքներից 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 645 

Գլուխ XVII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ  
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ 

Բնածին արատներ կոչվում են հյուսվածքների և օրգանների կառուց-

վածքային այն անկանոնությունները, որոնք հայտնաբերվում են երեխայի 

ծնվելուց հետո և պայմանավորված են ներարգանդային կյանքում այդ հյուս-

վածքների և օրգանների սաղմնադրմամբ, ձևավորմամբ, զարգացմամբ և աճով: 

Դիմա-ծնոտային շրջանում բնածին արատների առավել ծանր տեսակ-

ները կարող են դրսևորվել դեմքի այլանդակությունների ձևով, օրինակ՝ ապրո-

զոպիա՝ դեմքի լրիվ բացակայություն, ցիկլոպիա՝ կտրիչային (միջծնոտային) 

ոսկրի, քթի և դեմքի ամբողջ միջին հատվածի բացակայություն, մեկ ակնագնդի 

առկայությամբ, որի մեջ առկա է մեկ կամ երկու ակնագունդ: Այլանդակության 

մեկ այլ ձևը կոչվում է ագնատիա՝ բացակայում է ստորին ծնոտը, բերանը 

ներկայացված է փոքրիկ բացվածքի ձևով, ականջախեցիները գտնվում են իրենց 

բնականոն դիրքից ներքև`ենթածնոտային շրջանների տեղակայմանը 

համապատասխան: 

Զարգացման այսպիսի արատները հանգեցնում են պտղի անկենսու-

նակությանը և հետևաբար կլինիկական պրակտիկայում չեն հանդիպում: 

Վերոհիշյալ այլանդակությունները պայմանավորված են օրգանոգենեզի 

սկզբնական փուլում որևէ ամբողջական օրգանի կամ նրա մի մասի բացա-

կայությամբ: Բնածին արատների մյուս մասը պայմանավորված է նրանով, որ 

դեմքի զարգացման սկզբնական շրջանում նրա առանձին մասերի սաղմնա-

վորումը ճիշտ է կատարվում, բայց խանգարվում է նրանց հետագա 

զարգացումը: Նման արատների օրինակ են դեմքի բնածին ճեղքվածքները: 

17.1. Վիճակագրություն,Դիմա-ծնոտային շրջանի օնտոգենեզ 
Մարդկային օրգանիզմի զարգացման արատների մեջ առաջին տեղը ըստ 

հաճախականության զբաղեցնում են վերջույթների անոմալիաները, իսկ երկ-

րորդ տեղում են ատամների, ծնոտների և դեմքի անոմալիաները: Ընդունված է 

համարել, որ 800-1000 ծնունդներից մեկում նորածինն ունենում է վերին 

շրթունքի ալեվեոլյար ելունի, քիմքի արատ: Ըստ հայտնի տվյալների շրթունքի 

բնածին ճեղքվածքները կազմում են դեմքի բնածին ճեղքվածքների 20-33,3%-ը, 

իսկ քիմքի ճեղքվածքները` 56,7-80%-ը: 

 Դեմքի շրջանի բազմապիսի արատների ուսումնասիրման համար 

անհրաժեշտ է համառոտ տեղեկություններ ունենալ գլխի դիմային հատվածի 

սաղմնային զարգացման վերաբերյալ: Մարդու սաղմը իր զարգացման 3-րդ 

շաբաթվա սկզբում ունի մի շարք առանցքային օրգաններ` նյարդային խողովակ, 

մեջքալար և նախնական աղիք, որը երկու ծայրից փակ է: Ուղեղային բշտեր 
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գոյացնելու համար լայնանալ սկսող նյարդային խողովակի և սրտի սաղմի միջև 

փորային կողմից, էկտոդերմը ներհրվում է, առաջացնելով մակերեսային, ոչ 

խորը փոս: Դա իրենից ներկայացնում է բերանայի փոսը (stomadeum), որը 

խորանալով 3-րդ շաբաթվա վերջում հասնում է մինչև նախնական աղիքի 

բերանային ծայրը: Բերանի խոռոչը աղիքի խոռոչից բաժանված է մնում 

էկտոդերմի և էնտոդերմի շերտերից կազմված ըմպանային թաղանթով: 4-րդ 

շաբաթվա վերջում ըմպանային թաղանթը ճեղքվում է և նախնական աղիքը 

բերանային փոսի միջոցով սկսում է հաղորդակցվել արտաքին միջավայրի հետ: 

Մոտավորապես նույն ժամկետում սաղմի գլխային հատվածի կողմնային 

մասերում սկսում են ձևավորվել խռիկային աղեղները: Նրանցից ամենաբարձրը 

կոչվում է մանդիբուլյար կամ ծնոտային աղեղ: Դրանից ներքև գտնվում է 

ենթալեզվային կամ հիոիդ աղեղը: Մանդիբուլյար խռիկային աղեղներից 

յուրաքանչուրը (աջից և ձախից) գոյացնում է մեկական վերծնոտային (մաքսի-

լար) և ստործնոտային (մանդիբուլյար) ելուստներ: Վերջիններս սահմանա-

փակում են բերանային փոսը կողքերից և ներքևից: Վերևից բերանային 

բացվածքի վրա կախված է ճակատային թումբը, որը աճելով դեպի ներքև 

առաջացնում է երկու զույգ քթային ելուստներ` կողմնային և միջային: Կողմնա-

յին և միջային քթային ելուստների միջև գոյանում են քթային փոսերը` ապագա 

քթանցքերը: Հետագա զարգացման ընթացքում ստործնոտային ելուստները 

մոտենում են միջին գծին և սերտաճում են իրար: Նրանցից առաջանում է 

ստորին ծնոտը, ստորին շրթունքը և դեմքի ամբողջ ստորին մասը: Վերծնոտային 

ելուստները միջին գծի շրջանում չեն կարող սերտաճել, քանի որ նրանց միջև 

ներհրվում է ճակատային թումբը: Վերծնոտային ելուստներից զարգանում են 

վերին ծնոտները (առանց կտրիչային հատվածի), այտոսկրերը, քմոսկրերը, 

վերին շրթունքի կողմնային հատվածները, թշերի վերին կեսը: Վերծնոտային 

ելուստները ստործնոտայինների հետ սերտաճում են թշային շրջաններում, 

բերանի անկյունների մակարդակին: Առջևի մասում վերծնոտային ելուստները 

սերտաճում են կողմնային քթային ելուստների հետ: Սերտաճման շրջանում 

ձևավորվում են քթաարցունքային խողովակները: Կողմնային քթային ելուստ-

ներից զարգանում են քթի թևերը և մեջքը: Քիչ ներքևում վերծնոտային ելուստ-

ները սերտաճում են միասնական դարձած միջին քթային ելուստի հետ, ինչից 

գոյանում է վերին շրթունքի կենտրոնական հատվածը: Սրանով ավարտվում է 

միասնական վերին շրթունքի ձևավորումը: Միջին քթային ելուստից զարգանում 

են նաև միջծնոտային (կտրիչային) ոսկրը, քթի միջնապատը և խոփոսկրը: Երբ 

վերծնոտային ելուստները սերտաճում են միջին քթային ելուստի հետ, գոյանում 

է առաջնային քիմքը: Վերջինս կազմված է միջին քթային ելուստից զարգացող 

բաղադրամասերից` վերին շրթունքի կենտրոնական հատվածից, ատամ-

նաբնային ելուստից և կտրիչային ոսկրից: Դա տեղի է ունենում ներարգանդային 

կյանքի 7-րդ շաբաթում: 
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Երկրորդային քիմքը(կարծր քիմքը կտրիչային անցքից դեպի հետ և 

փափուկ քիմքը) զարգանում է ավելի ուշ: Այն զարգանում է վերծնոտային 

ելուստների ներսային մակերեսներին գտնվող թիթեղանման քմային ելուստ-

ներից: Վերջիններս սկզբում շատ նման են քթային խեցիներին, քանի որ նրանց 

ազատ եզրերը ուղղված են դեպի վար: Բարձր տեղադրված լեզվի սաղմը 

գտնվում է աջից և ձախից տեղակայված այդ թիթեղների միջև: Հետագայում 

լեզվի սաղմը իջնում է, իսկ քմային ելուստները ուղղվում են, աճում հորիզո-

նական ուղղությամբ մեկը մյուսին ընդառաջ և միջին գծով միաձուլվում իրար ու 

վերևից իջած քթի միջնապատի հետ: Քմային ելուստների ետին մասերում 

ձևավորվում են փափուկ քիմքը և լեզվակը: Սերտաճման ավարտը համընկնում 

է ներարգանդային կյանքի 12–րդ շաբաթվա վերջին: Բերանային բացվածքը 

սկզբում չափազանց մեծ է լինում: Հետագայում լատերալ մասերում վերին և 

ստորին շրթունքները միաձուլվում են, և բացվածքը փոքրանում է: 

 Պատճառագիտություն 

 Բնածին արատների պատճառագիտական գործոնները լինում են 

էկզոգեն և էնդոգեն: Էկզոգեն գործոնները լինում են ֆիզիկական, քիմիական, 

կենսաբանական և հոգեբանական բնույթի: 

Ֆիզիկական գործոններն են մեխանիկական, ջերմային, ճառագայթային 

(արտաքին և ներքին իոնիզացնող ճառագայթում) գործոնները: 

Քիմիական գործոններ են պտղի հիպօքսիան` պայմանավորված մոր 

անեմիայով կամ տոքսիկոզով, հղի կնոջ թերի սնուցումը սաղմի զարգացման 

կրիտիկական ժամկետում(առաջին եռամսյակ), նրա սննդի մեջ յոդի, անփո-

խարինելի ամինաթթուների և վիտամինների (A, B խմբի, E) անբավարար 

քանակը: Վնասակար ազդեցություն ունեն զանազան թունավորումներ` 

սննդային, ծանր մետաղների աղերով, արդյունաբերական և մարտական թույ-

ները, ալկոհոլը, նարկոտիկները: Կան դեղանյութեր, որոնք ունեն արտահայտ-

ված տերատոգեն ազդեցություն: Այդպիսիք են անդրոգենները, ներքին 

ընդունման հակաբեղմնավորիչ միջոցները (վերջիններիս ընդունումը խորհուրդ 

է տրվում դադարեցնել ծրագրավորվող հղիությունից առնվազն 6 ամիս առաջ), 

հակաէպիլեպտիկ միջոցները (դիֆենին, ֆենոբարբիտալ, հեքսամիդին), 

տրանկվիլիզատորներից` դիազեպամը, հակաուռուցքային պրեպարատները 

(սարկոլիզին, քլորբութին), ներքին ընդունման հակադիաբետիկ միջոցները 

(բուտամիդ, բուկարբան, գլիբուտիդ, քլորպրոպամիդ), պրոգեստերոնը և այլն:  

Քիմիական բնույթի ազդեցիկ գործոններ են նաև էնդոկրին խանգա-

րումները: Կարծիք կա (Վ.Ս. Դիմիտրևա, 1964), որ դիաբետով հիվանդ կանայք 

մոտ 6 անգամ ավելի հաճախ են արատավոր երեխաներ ունենում: 

 Կենսաբանական գործոններն են հղիության կրիտիկական ժամկետում 

կնոջ կրած հիվանդությունների և նրանց հարուցիչների ազդեցությունը: 

Առանձնապես վտանգավոր են վիրուսային ծագման հիվանդությունները, քանի 
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որ վիրուսները հեշտությամբ թափանցում են կենսաբանական, այդ թվում նաև 

ընկերքային պատնեշները (գրիպ, կարմրախտ, էպիդեմիկ պարօտիտ): Տերա-

տոգեն ազդեցություն ունեն նաև ոչ վիրուսային ծագման հիվանդությունները, 

մասնավորապես սիֆիլիսը, բորը, բրուցելոզը, ինչպես նաև տոքսոպլազմոզը: 

Հոգեկան գործոն. հոգեկան տրավման նպաստում է հղի կնոջ հիպոֆիզի 

առաջային բլթում ԱԿՏ հորմոնի գոյացմանը, որի արդյունքում մակերիկամ-

ներից արտադրվում է կորտիզոն: Վերջինիս կուտակումը հղիության առաջին 

ամիսներին վտանգավոր է դիմային շրջանի բնականոն զարգացման համար: 

Էնդոգեն գործոններից են` ախտաբանական ժառանգականությունը (քիմ-

քի և շրթունքի բնածին արատները կարող են փոխանցվել և դոմինանտ, և 

ռեցիսիվ տարբերակներով) սեռական բջիջների կենսաբանական թերարժե-

քությունը տարիքի և սեռի ազդեցությունը: 33-35 տարեկանն անց, առավելապես 

առաջնածին, կանանց մոտ ավելանում է արատավոր երեխա ծննդաբերելու 

հավանականությունը, քանի որ նվազում են ձվաբջջի որակական հատկանիշ-

ները` կապված սպոնտան մուտացիաների, ուշ բեղմնավորման, հորմոնալ և 

փոխանակային խանգարումների, արգանդում` բեղմնավորված ձվի պատ-

վաստման գործընթացում առաջացող շեղումների հետ: Արատով ծնված 

երեխաների ծնողների անամնեզում հաճախ նշվում են կանանց սեռական 

օրգանների հիվանդություններ, ինքնաբերաբար և արհեստական վիժումներ: 

 Ախտածնություն 

 Ներարգանդային զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում 

սաղմի մոտ դիտվում են վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածության մի շարք 

տարբերակներ՝ սկսած վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելուստի և քիմքի 

երկկողմանի թափանցող ճեղվածքներից մինչև փափուկ քիմքի կամ միայն 

լեզվակի շրջանում տեղակայված սահմանափակ ճեղվածքները: Պայմանակա-

նորեն այդ վիճակը նշված ժամկետներում կարելի է համարել «ֆիզիոլոգիական 

ճեղքվածություն»: Վերոհիշյալ գործոններից մեկի կամ մի քանիսի ազդեցության 

տակ «ֆիզիոլոգիական ճեղքի» եզրերի սերտաճումը կասեցվում է, ինչը հանգեց-

նում է շրթունքի, քիմքի կամ նրանց համատեղ բնածին ճեղքվածքի դրսևորմանը: 

Պետք է նշել, որ գործոններից որևէ մեկը կարող է միանգամայն տարբեր 

ազդեցություն ունենալ սաղմի վրա վերջինիս զարգացման տարբեր փուլերում: 

Այնինչ տարբեր գործոններ կարող են առաջացնել նույնանման փոփոխութ-

յուններ, եթե ազդում են սաղմի զարգացման միևնույն ժամանակահատվածում: 

17.2. Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքներ 
Բնականոն զարգացած վերին շրթունքն ունի` 

1. քամոց (filtrum),

2. երկու սյունիկներ (columellae),
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3. կարմիր երիզ, 

4. միջին թմբիկ, 

5. Կուպիդոնի աղեղ: 

Վերին շրթունքի հաստության մեջ գտնվում է բերանի օղակաձև մկանը: 

Վերին շրթունքի բնածին արատի բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է վերականգ-

նել նրա վերոհիշյալ բոլոր բաղադրամասերը և նշված մկանի անընդհատու-

թյունը: 

 Դասակարգում 

Ներկայումս կիրառական է Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական 

ինստիտուտի կողմից առաջարկված կլինիկա-անատոմիական դասակարգու-

մը՝ 

1. վերին շրթունքի բնածին գաղտնի ճեղքվածք (միակողմանի կամ 

երկկողմանի), 

2. վերին շրթունքի բնածին մասնակի ճեղքվածք,  

 ա) առանց քթի մաշկաճառային հատվածի ձևախախտման (միակողմանի 

կամ երկկողմանի), 

 բ) քթի մաշկաճառային հատվածի ձևախախտմամբ (միակողմանի կամ 

երկկողմանի), 

3. վերին շրթունքի բնածին լրիվ ճեղքվածք: 

Վերին շրթունքի բնածին արատների դեպքում առաջացող դեֆորմացիաներ 

1. Քամոցի կարճացում ճեղքվածքի կողմում: 

2. Մկանային շերտի թերզարգացում (ատրոֆիա): 

3. Վերին ծնոտի ոսկրային հյուսվածքի թերզարգացում, որը ավելի է արտա-

հայտվում տանձաձև բացվածքի արտաքին եզրի շրջանում: 

4. Քթի դեֆորմացիա. քթի ծայրի տափակեցում և իջեցում, քթի թևի փռվածու-

թյուն, քթի միջնապատի թեքվածություն դեպի առողջ կողմ: 

5. Ալվեոլյար ելունի դեֆեկտ, որը բերում է բերանի և քթի խոռոչների 

հաղորդակցությանը: 

 

 Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումներ 

 Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքների ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել երեք հանգամանքների վրա, որոնք էական նշանա-

կություն ունեն վիրաբուժական միջամտության ծավալի և տարբերակի ընտ-

րության հարցում: Դրանք են` վերին շրթունքի ճեղքվածությունը, նրա միջային 

հատվածի կարճացումը, քթի մաշկաաճառային մասի ձևախախտումը: 

Տարբերում են գաղտնի և բացահայտ ճեղքվածքներ: Գաղտնի ճեղքվածքի 

դեպքում մաշկային և լորձաթաղանթային ծածկույթները ամբողջական են, 

սակայն փեղեքված է մկանային շերտը: 
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Բացահայտ ճեղքվածքները լինում են լրիվ և մասնակի: Մասնակի 

ճեղքվածքի դեպքում շրթունքը փեղեքված է իր ստորին մասում, իսկ քթի հիմքի 

մոտ առկա է ճիշտ սերտաճած մաշկի հատված, որը թեկուզև բարակ կամրջակի 

տեսքով իրար է միացնում շրթունքի երկու կեսերը: Լրիվ ճեղքվածքի դեպքում 

շրթունքի բոլոր հյուսվածքները նրա ամբողջ բարձրությամբ և հաստությամբ 

փեղեկված են կարմիր եզրից մինչև քթի մուտքը: Շրթունքի լրիվ ճեղքվածության 

դեպքում միշտ նկատվում է արատի կողմում քթի թևի ձևախախտում: Այն լինում 

է տափակ և փռված, քթի ծայրը` շեղված միջին գծից, աճառային միջնապատը` 

ծռված: Մասնակի արատների որոշ դեպքերում ևս կարող են դիտվել նման 

ձևախախտումներ: Եվ լրիվ, և մասնակի արատների ժամանակ շրթունքի միջին 

հատվածի բարձրությունը փոքրացած է: Շրթունքի ճեղքվածությունը կարող է 

լինել երկկողմանի, ընդ որում, սիմետրիկ և ոչ սիմետրիկ: Երկկողմանի 

ճեղքվածքը կարող է ուղեկցվել կտրիչային ոսկրի պրոտրուզիայով: Դրա 

հետևանքով շրթունքի միջին մասը երբեմն լինում է շեշտակի առաջ մղված և քթի 

ծայրի հետ սերտաճած, որով խիստ աղավաղվում է դեմքը: 

Նկ.17. 1,2. Վերին շրթունքի բնածին մասնակի և լրիվ ճեղքվածքների սխեման: 

Նկ. 17.3. Վերին շրթունքի բնածին լրիվ ճեղքվածք: 

Վերին շրթունքի ճեղքվածության ժամանակ խանգարվում է երեխայի 

բնականոն սնուցումը, քանի որ բերանի խոռոչի հերմետիկության խախտման 

պատճառով նորածինը դժվարանում է ծծել: Փոքր արատների, հատկապես 

գաղտնի և մասնակի տարբերակների դեպքում, երեխան կարող է հարմարվել 

կրծքով կերակրվելուն` շրթունքի մկանների թերիությունը փոխհատուցելով 

լեզվի մկանների ակտիվ ընդգրկմամբ: Մեծ արատների դեպքում, հատկապես, 

երբ դրանք զուգորդվում են նաև քիմքի և ատամնաբնային ելունի ճեղքվածու-

թյան հետ, ծծելու ֆունկցիան իսպառ բացակայում է, և երեխայի սնուցումը 
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հնարավոր է իրականացնել միայն արհեստական եղանակով: Շրթունքի բնածին 

արատը ժամանակին չվիրահատելու դեպքում, հետագայում երեխայի մոտ 

կնկատվեն արտասանության խանգարումներ: Նա կդժվարանա կամ չի կարո-

ղանա արտաբերել որոշ հնչյուններ: Հնարավոր են շնչառության խանգա-

րումներ, ատամնածնոտային համակարգի դեֆորմացիաներ (վերին ծնոտի 

նեղացում, ադենտիա, ատամների դիստոպիա և այլն): 

Վիրահատական բուժումը 

Տարբեր կլինիկաների բազմամյա փորձի հիման վրա հաստատված է, որ 

շրթունքի բնածին արատի պլաստիկ վիրահատության համար ամենահարմար 

ժամկետը 4-6 ամսական հասակն է: Այնուամենայնիվ, նորածնային հասակում 

կատարվող վիրահատություններն ունեն խիստ սահմանափակ ցուցումներ 

(մասնակի արատ, հասուն երեխա, ԿՆՀ-ի և արյան շրջանառության համա-կար-

գի կողմից շեղումների բացակայություն) և առավելապես հնարավոր են 

սոցիալական պայմաններից ելնելով, երբ կա ընտանիքի քայքայման կամ 

արատով երեխայից հրաժարվելու վտանգ: 

Ներկայումս վերին շրթունքի ճեղքվածքներով երեխաների վիրահատման 

ժամկետները միանշանակ չեն: Այդ հարցին պետք է մոտենալ բազմակողմա-

նիորեն և անհատական: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել՝ 

1. Երեխայի ընդհանուր վիճակին, անատոմիա-ֆիզիոլոգիական զարգաց-

ման աստիճանին, ուղեկցող հիվանդությունների առկայությանը:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ մանկաբույժները կարող են նախապատրաստել 

այս երեխաներին պլանային միջամտությանը(բազմակողմանի հետազոտում, 

բնածին այլ սինդրոմների բացառում, ուղեկցող հիվանդությունների ռեմիսիայի 

շրջանի ապահովում) 3-4 ամսվա ընթացքում: 

2. Ճեղքվածքի անատոմիական-ֆունկցիոնալ ձևին, ֆունկցիոնալ խանգա-

րումներին, տեղային հյուսվածքների զարգացվածության աստիճանին: 

3. Վաղ օրթոդոնտիկ բուժման անհրաժեշտությանը (այդ նախավիրա-

հատական բուժման կարիքը ունեն հիմնականում փափուկ և կարծր քիմքի, 

միակողմանի կամ երկկողմանի ալվեոլյար ելունի և վերին շրթունքի բացահայտ 

համակցված ճեղքվածքներով երեխաները): Օրթոդոնտիկ բուժումը առավե-

լապես էֆեկտիվ է, երբ կատարվում է անմիջապես երեխայի ծնվելուց հետո և 

տևում է առնվազն 3-4 ամիս մինչև առաջնային արդյունքները: Այդ ընթացքում 

օրթոդոնտիկ բուժման եղանակով կարելի է ստանալ վերին ծնոտի ճեղքված 

ալվեոլյար հատվածի դիրքի որոշակի ուղղում, միջծնոտային ոսկրի ռետրո-

պոզիցիա, քթի մաշկաճառային հատվածի դիրքի շտկում, բերանի կլոր մկանի 

ճեղքված հատվածների միոդինամիկան ապահովվող դիրք: Այս բոլոր նախա-

վիրահատական շտկումները հետագայում ապահովում են վիրահատության 

ատրավմատիզմը և դարձնում են կանխատեսելի հետվիրահատական արդյուն-

քը: 
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Այսպիսով, լայնածավալ առաջնային խեյլո(շրթունք), խեյլո-ռինո 

(շրթունք-քթի թև), խեյլո-ռինո-գնաթոպլաստիկան(շրթունք-քթի թև-ալվեոլյար 

ելուն) նպատակահարմար է կատարել 3-6 ամսեկան հասակում երբ կարելի է 

միանվագ կատարել անհրաժեշտ միջամտությունը լրիվ ծավալով: Ասենք, որ 

հակացուցումների բացակայության դեպքում և որոշ սոցիալական ցուցումների 

առկայության պայմաններում(երեխայից հրաժարվելու, ընտանիքի քայքայման 

վտանգ) որոշմասնագետներ կատարում են խեյլոպլաստիկան երեխայի 

ծնվելուց անմիջապես հետո, սակայն պետք է նշել, որ այդ դեպքում հնարավոր 

չէ կատարել վիրահատությունը ամբողջ ծավալով, ուստի միջամտությունը 

կատարվում է խնայողական ձևով և հետվիրահատական արդյունքները այդքան 

էլ լավը չեն: 

Նորածնային հասակում կատարվող վիրահատություններն ունեն խիստ 

սահմանափակ ցուցումներ (մասնակի արատ, հասուն երեխա, ԿՆՀ-ի և արյան 

շրջանառության համակարգի կողմից շեղումների բացակայություն): 

Խեյլոպլաստիկայի ժամանակ լուծվում են հետևյալ խնդիրները` 

1. ճեղքվածքի վերացում, 

2. վերին շրթունքի երկարացում, 

3. քթի ձևի վերականգնում: 
 

        Խեյլոպլաստիկայի բազմաթիվ մեթոդները կարելի է համակարգել երեք 

խմբում` 

1. գծային մեթոդներ (ըստ Միրոյի, Եվդոկիմովի, Լիմբերգի), 

2. եռանկյուն լաթերի կիրառման մեթոդներ (Թենիսոն, Օբուխովա), 

3. քառանկյուն լաթերի կիրառման մեթոդներ (Հագեդորն): 
 

 Գծային մեթոդների կիրառման ժամանակ հետվիրահատական սպին 

կարող է շատ նուրբ էսթետիկ ստացվել, սակայն դրանք հնարավորություն չեն 

ընձեռում երկարացնել շրթունքը, ինչի կարիքը զգացվում է հատկապես լրիվ 

ճեղքվածքների ժամանակ: 

Երկրորդ խմբի առավելությունն այն է, որ, ճեղքված շրթունքի փոքր կեսի 

վրա ձևավորվող եռանկյուն լաթը շրթունքի մեծ կեսի մեջ բացված 

համապատասխան կտրվածքի մեջ տեղավորելով, հնարավոր է դառնում 

երկարացնել շրթունքը: 

Մեթոդների երրորդ խմբում այդ խնդիրը իրականացվում է քառանկյուն 

լաթի միջոցով: Վիրահատությունն իրականացվում է օրոտրախեալ նարկոզով: 

Միրոյի մեթոդ (Mirault, 1844). պարզունակ եղանակ է: Թարմացվում են 

ճեղքվածքի եզրերը վերևից ներքև կատարվող կտրվածքներով: Շրթունքի փոքր 

կեսի վրա կարմիր երիզի ավելցուկից ձևում են եռանկյուն լաթ, որը հետագայում 

կարվում է շրթունքի մեծ կեսի կարմիր երիզի վրա` ձևավորելով կենտրոնական 

թմբիկը: Շրթունքի մեծ կեսի կարմիր երիզի ավելցուկը նախօրոք հեռացնում են: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 653 

Վերքը կարում են շերտ առ շերտ՝ լորձաթաղանթը, կարմիր երիզը, մկանը և 

մաշկը: Ձգտում են վերականգնել Կուպիդոնի գծի անընդհատությունը: Մեթոդն 

ունի մի շարք թերություններ: Հնարավոր չէ ավելացնել շրթունքի բարձրութ-

յունը, ուղղել քթի թևը, և այն չի նախատեսում քթի ստորին անցուղու հատակի 

ձևավորումը:Միրոյի եղանակը ինքնուրույն այլևս չի կիրառվում, սակայն 

փեղեքված շրթունքի մի կեսից դեպի մյուսը լաթի փոխադրման միտքը լայնորեն 

կիրառվում է: 

Նկ.17. 4. Սխեմատիկորեն ներկայացված է խեյլոպլաստիկայի Միրոյի մեթոդը: 

Լիմբերգի մեթոդ. այս եղանակը թույլ է տալիս լրիվ ճեղքվածքի ժամանակ 

ուղղել քթի թևը: Վիրահատությունը սկսելուց առաջ նշում են Կուպիդոնի աղեղի 

ելևէջներին համապատասխան չորս կետերը: Առաջին կետը դրվում է շրթունքի 

ապագա կենտրոնին համապատասխան: Երկրորդ կետը համապատասխանում 

է մեծ կեսի վրա, արատի հակառակ կողմում քամոցի սյունիկի և Կուպիդոնի գծի 

հատույթին: Երրորդ կետը համապատասխանում է քամոցի մյուս` արատի 

կողմում գտնվող սյունիկի և Կուպիդոնի գծի հատույթին: Երկրորդ և երրորդ 

կետերը գտնվում են առաջին կետից նույն հեռավորության վրա: Չորրորդ կետը 

նշվում է շրթունքի փոքր կեսի վրա և հանդիսանում է երրորդ կետի կրկնորդը: 

Վիրահատման արդյունքում երրորդ և չորրորդ կետերը միատեղվում են, որով 

ապահովվում է Կուպիդոնի աղեղի անընդհատությունը: Կարմիր երիզը ձևավո-

րում են ըստ Միրոյի: Մեթոդի առանձնահատկությունն այն է, որ շրթունքի փոքր 

կեսի վրա, քթի փռված թևի հիմքի մոտ ձևում են եռանկյուն լաթ (Լիմբերգի լաթ), 

որը կարվում է քթի միջնապատի վրա մաշկի և լորձաթաղանթի սահմանագծում 

կատարված կտրվածքի տեղում: Որպեսզի հնարավոր լինի քթի թևն ազատ 

տեղաշարժել դեպի կենտրոն, կատարվում է այսպես կոչված “կրակխառնիչի” 

կտրվածքը լորձաթաղանթի անցման ծալքում, որտեղից ռասպատորով քթի թևի 

հիմքը անջատվում է վերին ծնոտի մակերեսից: Այս եղանակը ևս հնարավորու-

թյուն չի տալիս կատարելու շրթունքի ուղղահայաց  չափերի անհրաժեշտ երկա-

րացում: Շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածքի դեպքում խեյլոպլաստիկան կարելի 
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է իրականացնել մեկ վիրահատությամբ, կամ էլ երկու փուլով, 2,5-3 ամիս ընդմի-

ջումով: 

Նկ.17. 5. Սխեմատիկորեն ներկայացված է Լիմբերգի խեյլոպլաստիկայի մեթոդը: 

Օբուխովայի մեթոդ. նախօրոք նշվում են վերոհիշյալ կողմնորոշիչ չորս 

կետերը: Մանրակրկիտ հաշվարկների և չափումների օգնությամբ շրթունքի 

փոքր կեսի ստորին հատվածում ձևավորվում է եռանկյուն լաթ, որը կարվում է 

շրթունքի մեծ կեսում կատարված հորիզոնական կտրվածքի մեջ` նպաստելով 

շրթունքի ուղղահայաց երկարացմանը:  

Ա.Ա.Լիմբերգի և Լ.Մ.Օբուխովայի մեթոդների համակցված տարբերակը 

համապատասխանում է խեյլոպլաստիկային ներկայացվող ժամանակակից 

պահանջներին և լավ արդյունք է տալիս: 

Նկ.17.6.Սխեմատիկորեն ներկայացված է խեյլոպլաստիկայի Ա.Ա.Լիմբերգի և 

Լ.Մ.Օբուխովայի մեթոդների համակցված տարբերակը: 

Նկ.17.7-11.Նկարներում ներկայացված է վերին շրթունքի լրիվ ճեղքվածքի 

վիրահատական փուլերը: 

Շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածքի դեպքում խեյլոպլաստիկան կարելի է 

իրականացնել մեկ վիրահատությամբ, կամ էլ երկու փուլով 2,5-3 ամիս ընդմի-

ջումով: Հետվիրահատական օրերին երեխային խորհուրդ է տրվում կերակրել 
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գդալով: Կարերը հեռացվում են 6-8 օր անց, որից հետո երեխան կարող է 

կերակրվել կրծքով կամ ծծակով: 

17.3. Քիմքի բնածին ճեղքվածքներ  
Քիմքն ունի երկու հատված` կարծր և փափուկ: Կարծր քիմքը կազմված է 

լորձաթաղանթով ծածկված ոսկրե քիմքից: Ոսկրե քիմքը կազմվում է երկու 

վերին ծնոտների քմային ելուստներից և քմոսկրերի հորիզոնական թիթեղներից: 

Կարծր քիմքի հիմնական արյունատար անոթները և նյարդերը դուրս են գալիս 

մեծ քմային անցքից և ձգվում քիմքի կողմնային եզրով, ալվեոլյար ելունից, 

լնդերից ոչ հեռու: Փափուկ քիմքը կամ քմային վարագույրը հանդիսանում է 

կարծր քիմքի շարունակությունը դեպի ետ: Նրա կմախքը նյարդակազմ 

հյուսվածք է (քմային ջլոնը), իսկ հիմնական զանգվածը կազմված է միջաձիգ 

զոլավոր մկաններից: Արտաքինից փափուկ քիմքը ծածկված է լորձաթաղանթով: 

Վերջինս բերանի կողմից պատված է բազմաշերտ տափակ էպիթելով, իսկ 

քթըմպանի կողմից` թարթչավոր էպիթելով: Փափուկ քիմքի կազմության մեջ 

մտնում են մի շարք մկաններ` փափուկ քիմքը բարձրացնող, փափուկ քիմքը 

լարող, լեզվակի, քմալեզվային, քմաըմպանային: Իր ֆունկցիայի ժամանակ 

փափուկ քիմքը բարձրանալով դեպի վեր, տարածվելով դեպի կողմերը և ետ, 

հերմետիկ առանձնացնում է քթըմպանը ըմպանի ստորադիր հատվածներից: 

Այդպիսով գործում է քիմք-ըմպանային փականը: Փափուկ քիմքի մկաններից 

առանձնապես պետք է հիշել փափուկ քիմքը լարող մկանը, որն իր ջլոնով 

հենվում է թևակերպ ելուստի կարթին և կողքից մխրճվում փափուկ քիմքի մեջ: 

Այս հանգամանքը հաշվի է առնվում ռադիկալ ուռանոպլաստիկայի ժամանակ: 

Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումներ 

Քիմքի արատների դեպքում անատոմիական հիմնական խանգարում-

ները երեքն են` քիմքի ճեղքվածությունը, փափուկ քիմքի կարճությունը և 

ըմպանի միջին հատվածի լայնացումը: Քիմքի ճեղքվածքները կարող են լինել մի 

շարք տարբերակներով: Հանդիպում են գաղտնի ճեղքվածքներ, որոնք 

տեղակայված են միայն փափուկ քիմքի մկանային և կարծր քիմքի ոսկրային 

հյուսվածքի շերտերում, երբ լորձաթաղանթն ամբողջական է (ենթալորձա-

թաղանթային ճեղքվածքներ):  

Բացահայտ ճեղքվածքները լինում են մասնակի և լրիվ ու կարող են 

ընդգրկել և´ փափուկ և´ կարծր քիմքերը: Փափուկ և կարծր քիմքերի լրիվ 

ճեղքվածքը տարածվում է միջին գծով լեզվակից մինչև կտրիչային անցքը, ընդ 

որում այդ ժամանակ խոփոսկրի հիմքը ազատ է, քմային թիթեղներից ոչ մեկի 

հետ չսերտաճած: Ճեղքվածքը կարող է լինել թափանցող: Այդ դեպքում, փափուկ 

և կարծր քիմքերից բացի, այն տարածվում է կտրիչային ոսկրի և քմային թիթեղի 

սահմանով, ընդգրկում ատամնաբնային ելունը երկրորդ և երրորդ ատամների 

միջև և վերին շրթունքը միջին գծից կողմնայնորեն: Եթե թափանցող ճեղքվածքը 
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միակողմանի է, ապա խոփոսկրը սերտաճած է արատի հակառակ կողմի քմային 

թիթեղի հետ: Եթե թափանցող ճեղքվածքը երկկողմանի է, ապա կտրիչային 

ոսկրը լինում է առանձնացած և կարող է առաջ մղված լինել, իսկ վերին 

ծնոտը`նեղացած: 

Քիմքի բնածին արատների ժամանակ դիտվում է փափուկ քիմքի և ըմ-

պանի միջին հատվածի մկանների թերզարգացածություն: Փափուկ քիմքը կարճ 

է: Քիմքի արատով երեխաների մոտ խանգարվում է սնուցումը, ծծողական և 

կլման ֆունկցիաները: Հեղուկ սնունդը կարող է դուրս հոսել քթից, կա 

ասպիրացիայի վտանգ: Խանգարվում է շնչառությունը: Ներշնչած օդը քթի 

խոռոչում որակական փոփոխությունների ենթարկվելու փոխարեն (տաքացում, 

խոնավացում, մաքրում` փոշուց և մանրէներից) միանգամից անցնում է վերին 

շնչուղիներ: Շնչառությունը լինում է մակերեսային և հաճախացած: Նման 

երեխաներն ավելի ընկալունակ են շնչուղիների և թոքերի բորբոքային հիվան-

դությունների նկատմամբ: Քթի խոռոչ թափանցած սննդի մնացորդները 

պատճառ են դառնում քթի և քթարմատի կատառալ բորբոքումների, եվստա-

խեիտի, օտիտի: Քիմքի արատով երեխաների մոտ խանգարված է արտա-

սանությունը: Նկատվում է ռնգախոսություն (ռինոլալիա): Խոսակցությունը 

լինում է անհստակ: Սնուցման և շնչառության խանգարումները, քրոնիկական 

բորբոքումները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի ընդհանուր զար-

գացման վրա (ընդհանուր դիստրոֆիա, ռախիտ, դիաթեզ): Արտաքին տեսքի և 

խոսակցության խանգարումները կարող են պատճառ դառնալ նյարդահոգեկան 

խանգարումների, թերարժեքության բարդույթի զարգացման: 

 Դասակարգումը 

Ըստ Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական ինստիտուտի մանկա-

կան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի մշակած դասակարգման՝ քիմքի արատները 

լինում են` 

1. փափուկ քիմքի բնածին ճեղքվածքներ`ա) գաղտնի, բ) մասնակի, գ) լրիվ, 

2. փափուկ և կարծր քիմքերի բնածին ճեղքվածքներ`ա) գաղտնի, բ) մասնակի, 

գ) լրիվ, 

3. փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, ատամնաբնային ելունի բնածին լրիվ ճեղք-

վածքներ (միակողմանի և երկկողմանի), 

4. ատամնաբնային ելունի և քիմքի առաջային մասի բնածին ճեղքվածքներ`ա) 

մասնակի (միակողմանի և երկկողմանի), բ) լրիվ (միակողմանի և երկկող-

մանի): 

Առաջին երկու խմբերը երկրորդային քիմքի արատ են, չորրորդը`առաջնային 

քիմքի արատ, իսկ երրորդ խումբը`առաջնային և երկրորդային քիմքերի արատ: 
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Նկ.17.12.Սխեմատիկորեն ներկայացված են նորմալ, շրթունքի և քիմքի լրիվ 

միակողմանի ու շրթունքի երկկողմանի բնածին ճեղքվածքները: 

Նկ.17.13.Սխեմատիկորեն ներկայացված են փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, 

ատամնաբնային ելունի միակողմանի մասնակի և լրիվ ճեղքվածքները: 

Բուժումը: Քիմքի բնածին արատով երեխաները ծնվելուց անմիջապես 

հետո պետք է վերցվեն հսկողության տակ: Անհրաժեշտ է բարենպաստ պայման-

ներ ստեղծել երեխայի սնուցման և շնչառության համար: Դա իրականացվում է 

օբտուրատորի միջոցով, որը անջատում է բերանի խոռոչը քթի խոռոչից: Առավել 

արդյունավետ են լողացող օբտուրատորները: Կարելի է օգտագործել օբտուրա-

տորների այլ ձևեր ևս: Brochy-ի օբտուրատորն ունի քիմքի և լնդի արատի 

ռելիեֆը կրկնող ռետինե թիթեղ, որին ամրացվում է ալյումինե բռնակ` 

կերակրման ժամանակ մոր կողմից պահվելու համար: Sanvenero-Rossellini-ի 

օբտուրատորն ունի ռետինե օղակ (հագցվում է մոր կրծքին), որին ամրացված է 

ռետինե թիթեղ: Վերջինս կերակրման ժամանակ տեղակայվում է մոր պտուկից 

վեր և փակում է ալվեոլյար ելունի և քիմքի ճեղքը: Ավելի հեշտ է Վ.Ի.Տիտարևի 

օբտուրատորի պատրաստումը: Ռետինե ձեռնոցից կտրած մատը միացվում է 

25-30սմ երկարությամբ ռետինե խողովակին և կապվում է ծծակով շշին: Ծծակը 

երեխայի բերանը տանելիս շիշը պահում են այնպես, որ ռետինե մատը գտնվի 

քիմքի ճեղքվածքի շրջանում: Մայրը ռետինե խողովակով օդ է մղում մատի մեջ 

և սեղմում խողովակի ծայրը: Փչված մատը խցանում է քիմքի ճեղքը: Այս բոլորով 

հանդերձ, ամենամատչելին մնում է երեխայի կերակրումը ուղղահայաց դիր-

քում` գդալով: 
Վիրահատական բուժումը  

Քիմքի բնածին արատների վիրահատման ժամկետը ընտրվում է 

անհատականորեն՝ ելնելով ճեղքվածքի մեծությունից, տեղակայումից և 

երեխայի ընդհանուր վիճակից: Օրինակ` փափուկ քիմքի մեկուսացած արատը 

հնարավոր է վիրահատել վաղ ժամկետում, թափանցող ճեղքվածքի վիրահա-
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տությունը ավելի լավ է կատարել 6-7 տարեկանում: Ներկայումս քիմքի բնածին 

արատների վիրահատական բուժման համար լայնորեն կիրառվում է Լիմբերգի 

ռադիկալ ուրանոպլաստիկայի եղանակը: Վիրահատությունը կատարվում է 

նազոտրախեալ անզգայացմամբ: Ուրանոպլաստիկայի դեպքում լուծում 

պահանջող խնդիրներն են` 

1.ճեղքվածքի փակումը,

2.փափում քիմքի երկարացումը,

3. ըմպանի միջին հատվածի նեղացումը:

Վիրահատության ժամանակ կարելի է առանձնացնել մի քանի փուլեր. 

1. Ճեղքվածքի եզրերի թարմացում, լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթերի

անջատում քիմքի ոսկրային հատվածից: Կտրվածքը կատարվում է ատամ-

նաբնային ելունի երկայնքով, ատամների վզիկներից 2-3մմ հեռավորության 

վրա, առջևում անկյունաձև շրջանցելով կտրիչային անցքը: 

2. Քմային մեծ անցքերից դուրս եկող նյարդա-անոթային խրձերի անջատում.

կատարվում է քմային մեծ անցքերի ոսկրային օղակի հետին-ներսային 

հատվածների ռեզեկցիա: Նման միջամտությունը շարժունակություն է 

հաղորդում լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթերին և հնարավորություն է 

տալիս հետագայում իրականացնելու ռետրոտրանսպոզիցիա: 

3. Միջթիթեղային (ինտերլամինար) օստեոտոմիա. թևակերպային ելունի

ներսային թիթեղի կեռիկը նշված թիթեղի մի հատվածի հետ միասին 

զգուշորեն կոտրվում է և տեղաշարժվում է դեպի միջին գիծը: Դա թուլացնում 

է միջմկանային լարումը փափուկ քիմքի շրջանում:  

4. Ըմպանի միջին հատվածի նեղացում (մեզոֆարինգոկոստրիկցիա): Կարծր

քիմքի շրջանի կտրվածքները թևակերպածնոտային լորձաթաղանթային 

ծալքերով շարունակվում են մինչև ստորին ծնոտի հետաղորիքային շրջան: 

Բութ եղանակով հարըմպանային տարածություններում ստեղծվում են 

խոռոչներ (աջից և ձախից)` ըմպանի կողմնային մասերի մկանները տեղա-

շարժելով դեպի միջին գիծը: Ստեղծված խոռոչները լցնում են յոդոֆորմով 

ներծծված վիրախծուծներով (տամպոն): 

5. Վերքը կարվում է շերտ առ շերտ`քթի լորձաթաղանթը, ապա փափուկ քիմքի

մկանային շերտը, հետո` բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը: Կարված քմային 

լաթերը տեղադրվում են նոր, նախկինի համեմատ ավելի հետ տեղակայված 

դիրքում (ռետրոտրանսպոզիցիա), որի շնորհիվ երկարում է փափուկ քիմքը: 

Լաթերը ֆիքսվում են պաշտպանիչ խծուծներով, որոնք կարվում են 

ատամնաբնային ելունին: Այդ նպատակով կարելի է կիրառել նաև նախօրոք 

պատրաստված պլաստմասսայե թիթեղը: 
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 Բարդ արատների դեպքում 

ուրանոպլաստիկան կարող 

է կատարվել ոչ թե միանվագ, 

այլ երկու կամ ավելի 

վիրահատություններով: 

Խնայողական ուրանոպլաս-

տիկայի դեպքում  կատար-

վում է անոթա-նյարդային 

խրձի մոբիլիզացիա, փա-

փուկ քիմքի, լեզվակի ձևա-

վորում, քիմքի երկարացում, 

քմաըմպանային և քմալեզվային աղեղների կարում:  

Հետվիրահատական 

շրջանում խորհուրդ է 

տրվում քիմքի համար ապա-

հովել առավելագույն 

ֆունկցիոնալ հանգիստ 

(չխոսել), նշանակվում է 

հեղուկ սնունդ: 10-12-րդ 

օրերին հեռացվում են մեզո-

ֆարինգեալ տամպոնները 

ստեղծված խոռոչներից: Այդ 

խոռոչները ժամանակի ըն-

թացքում լցվում են շարակ-

ցական հյուսվածքով: Տամ-

պոնների հեռացումից հետո 

(12-րդ օրը) հեռացվում են 

նաև կարերը: 

17.4. Դեմքի բնածին արատ ունեցող երեխաների  դիսպանսերիզացիան 
և համալիր բուժումը 

Դեմքի բնածին արատ ունեցող երեխաների դիսպանսերիզացման նպա-

տակը կանխարգելիչ և բուժական միջամտությունների արդյունավետ զուգակ-

ցումն է, հիվանդների համալիր բուժումը նախատեսում է` 
1. ճեղքվածքի առկայության հետ կապված անատոմիական խանգարումների

վիրահատական վերացում, 

2. առկա ձևախախտումների օրթոդոնտիկ ուղղում և երկրորդային

ձևախախտումների կանխարգելում, 

3. ճիշտ արտասանության ձևավորում, լոգոպեդիկ բուժում,

Նկ.17.14. Սխեմատիկորեն ներկայացված է քիմքի 

լրիվ միակողմանի բնածին ճեղքվածքի բուժման 

վիրահատությունը: 

Նկ.17.15-18. Նկարներում ներկայացված են քիմքի լրիվ 

միակողմանի բնածին ճեղքվածքի բուժման 

վիրահատական փուլերը: 
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4. ընդհանուր ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման ապահովում:

Արատով ծնված երեխան դիսպանսեր հսկողության պետք է վերցվի 

ծնվելու պահից մինչև 14-15 տարեկանը: Դեմքի բնածին արատներով երեխա-

ների դիսպանսերիզացման կենտրոններում պետք է ընդգրկվեն այնպիսի 

մասնագետներ, որոնք տարիներ շարունակ համակողմանի հսկողություն են 

իրականացնում երեխաների նորմալ մտավոր և ֆիզիկական զարգացման 

նկատմամբ` մանկական ստոմատոլոգ, օրթոդոնտ, լոգոպեդ, հոգենյարդաբան, 

օտոռինոլարինգոլոգ, մանկաբույժ: Այդ կենտրոնները պետք է գործեն դիմա-

ծնոտային վիրաբուժական ստացիոնարին կից: 

Դիսպանսերիզացման համար առաջարկվում է վերին շրթունքի և քիմքի 

արատ ունեցող երեխաներին բաժանել չորս հիմնական խմբերի: Որպես 

հինգերորդ խումբ՝ կարելի է առանձնացնել այն երեխաներին, որոնք ունեն ԿՆՀ-

ի բնածին ախտահարումներ: 

Առաջին խումբ` վերին շրթունքի մեկուսացած ճեղքվածքներ: Վիրահատ-

վում են կյանքի առաջին ամիսներին: 

Երկրորդ խումբ` փափուկ քիմքի ճեղքվածքներ: 1-2 տարեկանից սկսվում 

են պարապմունքները լոգոպեդի հետ: Վիրահատում են մինչև 4 տարեկան 

հասակը: Վիրահատությունից հետո լոգոպեդիկ բուժումը շարունակվում է 

մինչև ճիշտ արտասանության վերջնական ձևավորումը: 

Երրորդ խումբ` փափուկ և կարծր քիմքի արատներ: Վերին ծնոտի 

բնականոն աճը չխանգարվելու համար վիրահատում են 5 տարեկանից ոչ շուտ: 

Լոգոպեդիկ բուժման ծավալը նույնն է ինչ 2-րդ խմբում: Օրթոդոնտիկ բուժումն 

իրականացվում է ըստ ցուցումների: 

Չորորդ խումբ` վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելունի և քիմքի լրիվ 

ճեղքվածքներ: Նման երեխաների համար կազմվում է բուժման անհատական 

ծրագիր, որի դեպքում անհրաժեշտ է վիրաբույժ-ստոմատոլոգի և օրթոդոնտի 

սերտ համագործակցություն: Խեյլոպլաստիկան իրականացվում է 4-6 

ամսական հասակում: Երկկողմանի արատի դեպքում այն կարող է իրակա-

նացվել երկու փուլով: 1-2 տարեկանից սկսած՝ տարվում է օրթոդոնտիկ բուժում: 

Այն հետագայում շարունակվում է մինչև մշտական կծվածքի ձևավորումը և 

ավարտվում է երկարատև ռետենցիայի շրջանով: Ուրանոպլաստիկան կատար-

վում է 6 տարեկանից ոչ շուտ: Լոգոպեդը պարապում է նախավիրահատական և 

հետվիրահատական փուլերում: Հինգերորդ խումբ` վերին շրթունքի և քիմքի 

ճեղքվածքներ, որոնք ուղեկցվում են ԿՆՀ-ի բնածին ախտահարմամբ (բնածին 

ալալիա, խուլհամրություն, Դաունի հիվանդություն և այլն): 
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Թեստեր  

1.Բնականոն զարգացած վերին շրթունքը չունի՝ 

ա) քամոց 

բ) միջային կարան  

գ) Կուպիդոնի աղեղ 

դ) սյուներ 

2.Վերին շրթունքի ճեղքվածքները լինում են՝ 

ա) երկրորդային 

բ) ձեռքբերովի 

գ) գաղտնի  

դ) բոլորը 

3.Նշե՛ք ճիշտ պնդումը՝ 

ա) վերին շրթունքի ոչ լրիվ ճեղքվածքն ընդգրկում է միայն մկանային շերտը 

մինչև քթի հիմքը 

բ) վերին շրթունքի լրիվ ճեղքվածքը պարտադիր համակցվում է քիմքի և 

ալվեոլյար ելունի ճեղքվածքի հետ 

գ) վերին շրթունքի գաղտնի ճեղքվածքը չի ընդգրկում մաշկային և 

լորձաթաղանթային շերտերը 

դ) վերին շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածքները միշտ լինում են սիմետրիկ 

4.Նշե՛ք ճիշտ պնդումները՝ 

1.վերին շրթունքի լրիվ ճեղքվածքը պարտադիր զուգորդվում է քիմքի

ճեղքվածքի հետ 

2.վերին շրթունքի գաղտնի ճեղքվածքը ընդգրկում է շրթունքի բոլոր շերտերը

3.վերին շրթունքի լրիվ ճեղքվածքը ընգրկում է ամբողջ վերին շրթունքը մինչև

քթի հիմքը 

4.վերին շրթունքի համակցված ճեղքվածքը կարող է տարածվել թշի շրջան

ա)3,4  

բ)1,2,3 գ)2,4 դ)1,3,4 

5. ԴԾՇ-ի բնածին արատների զարգացման էնդոգեն պատճառ չէ՝

ա) գենետիկ նախատրամադրվածությունը 

բ) ծնողների տարած սեռական համակարգի հիվանդությունները 

գ) ծնողների երկարատև չբերությունը 

դ) ծնողների ինֆեկցիոն հիվանդությունները պտղի զարգացման շրջանում  
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ԿԻՐԱՌՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1.ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊՐՈՊԵԴԵՎՏԻԿԱ 
 Է.Կ. Ավետիսյան, Գ.Վ. Հակոբյան, Ա. Յու. Պողոսյան, Գ.Կ. Մխիթարյան 
Ուսումնական ձեռնարկ  

2.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
Յու. Մ. Պողոսյան, Ա. Յու. Պողոսյան, Ա. Յու. Պապյան 
 Ուսումնական ձեռնարկ  

3.ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ, ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ 
ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ ԵՎ 
ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Յու.Մ. Պողոսյան, Ա. Յու. Պողոսյան, Ս.Ս. Բուռնազյան  
 Ուսումնական ձեռնարկ  

4.ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԻՄՊԼԱՆՏՈԼՈԳԻԱ  
Գ.Վ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Ուսումնական ձեռնարկ  

5.ՊԱՐՕԴՈՆՏՈԼՈԳԻԱ  
Վ.Լ. ԲԱԿԱԼՅԱՆ  
Ուսումնական ձեռնարկ  

6.ТРАВМАТОЛОГИЯ И ВОСТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  
Ю.И. БЕРНАДСКИЙ  
Учебное пособие  

7.ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  
Т.Г. РОБУСТОВА  
Учебное пособие  



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 

Ուսումնական ձեռնարկ 

ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար 

պրոֆեսոր Գ.Վ. Հակոբյանի խմբագրությամբ 

ԵՐԵՎԱՆ 2018 

Տպագրված է ԼեգալՊրինտ տպարանում 
Տպաքանակը՝ 1000 օրինակ 
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