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ՀՏԴ 616.314-053(07) 
ԳՄԴ 56.6ց7 

Մ 260  
 

Հաստատված է ԵՊԲՀ «Ստոմատոլոգիա» ուսումնամեթոդական ցիկլային հանձնաժողովի 

13.10.2017թ. նիստում (արձանագրություն թիվ 3): 
Հաստատված է ԵՊԲՀ ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից 12.11.17թ. նիստում 

(արձանագրություն թիվ 2): 
Երաշխավորվել է տպագրության ԵՊԲՀ գիտական խորհուրդի կողմից 29.11.2017թ 

(արձանագրություն թիվ 14): 

Մ 260    Մանկական ստոմատոլոգիա: Ուս. ձեռնարկ/ Մ. Մարգարյան, Ի. Վարդանյան 

և ուրիշ. Եր.: Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարան, 2017.- 495 էջ: 
 

Հեղինակներ`  պրոֆեսոր Մ.Մ. Մարգարյան, դոցենտ Ի.Ֆ. Վարդանյան,  
դոցենտ Է.Հ. Բադեյան, դասախոսներ՝ Ռ.Մ. Ստեփանյան,  
Ա.Բ. Ավագյան, Մ.Ա. Գևորգյան 

 

Գրախոսներ` ԵՊԲՀ ընդհանուր ստոմատոլոգիայի կուրսի պրոֆեսոր,  

 բ.գ դ. Վ.Գ. Տատինցյան 

Հետդիպլոմային ուսուցման ֆակուլտետի վիրաբուժական 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆ. Յու.Մ. Պողոսյան  
 
 Լեզվաբան խմբագիր՝   բան.գ.թ., դոց. Հ.Վ. Սուքիասյան 

Համակարգչային մակետը՝ Մանյակ Ավետիսյանի 

 
Մանկական ստոմատոլոգիան բժշկագիտության առավել երիտասարդ ճյուղերից է: Այն 

միաձուլում է ստոմատոլոգիան և մանկաբուժությունը և վերջին տասնամյակներում բուռն 

զարգացում է ապրել: Սույն առարկան դասավանդվում է բազմաթիվ հեղինակավոր բժշկական 

ակադեմիաների և համալսարանների համապատասխան ամբիոններում: 

Մանկական ստոմատոլոգիան ուսումնասիրում է ստոմատոլոգիական հիան-

դությունները` հիմնվելով երեխայի կազմաբանական և ֆիզիոլոգիական տարիքային 

առանձնահատկությունների, կյանքի անտենատալ և պոստնատալ ժամանակաշրջաններում 

նրա զարգացման ընթացքի իմացության վրա: 

Ձեռնարկի հեղինակներն ունեն բժշկական բուհում «մանկական ստոմատոլոգիա» 

առարկայի դասավանդման բազմամյա փորձ: Աշխատությունը հանրավորություն է ընձեռում 

ուսանողներին ժամանակակից և հիմնավոր գիտելիքներ ձեռք բերել տվյալ առարկայի 
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Ձեռնարկը նախատեսված է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար: 

Այն ընդգրկում է մանկական ստոմատոլոգիայի ուսումնական ծրագրով նախատեսված բոլոր 
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Ներածություն 
 

Մանկական ստոմատոլոգիան ստոմատոլոգիայի առավելապես 

երիտասարդ ճյուղերից է, չնայած երեխաների ատամների բուժման 

հարցերով զբաղվել են անտիկ ժամանակներից: Այսպես՝ Հիպոկրատը 

նկարագրել է ատամների ծկթման գործընթացը՝ նշելով, որ այդ 

ժամանակ բարձրանում է թքարտադրությունը, լնդերի շրջանում 

առաջանում է քոր, դիտարկվում է ջերմության բարձրացում, հնարավոր 

են լուծ, փսխումներ և այլն («De dentitine»):  

Սորան Էֆեսսեցու «De artebsterica» գրքում մանրամասնորեն 

նկարագրվում էին ատամների ծկթումը: 

 Ա.Մ. Սոբոլևը 1829-ին հրատարակել է «Дентистика, или зубное 

искусство лечения с приложением детской гигиены» գիրքը (նկար 1), որը 

երկար տարիներ մանկական ատամների բուժման և հիգիենայի 

կանոնագիրք էր:  

Ռուսաստանում մանկա-

կան ստոմատոլոգիայի հիմնա-

դիրներից է Ա.Կ. Լիմբերգը, ում 

կողմից 1886-ին հիմնվել է 

առաջին մանկական անվճար 

ատամնաբուժական ամբուլա-

տորիան, որի նշանաբանն էր. 

«Չսահմանափակվել 

ատամների բուժմամբ և հեռա-

ցումով: Հարկավոր են կանխար-

գելումը և դիետիկան»: XIX դարի 

վերջում (1896թ.) Ա.Կ. Լիմբերգի 

ղեկավարությամբ հանձնաժո-

ղովը մշակեց երեխաներին 

ատամնաբուժական օգնության 

կազմակերպման նախագիծը, 

որից հետո մանկական ստոմա-

տոլոգիայի զարգացումը բուռն 

աճ ունեցավ: Ըստ Վ.Ա. Դուբրո-

վինի հետազոտությունների՝ 

երեխաների 95.4%-ն ատամ-

ների բուժման կարիք ուներ: 

Մանկական ստոմատոլոգների հանրահայտ ներկայացուցիչներից են 

Նկար 1. Սոբոլևի գիրքը
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Ա.Ն. Եվդոկիմովը, Ե.Ե. Պլատոնովը, Տ.Ֆ. Վինոգրադովան, Ի.Օ. Նովիկը, 

Տ.Տ. Շկոլյարը, Լ.Վ. Իլյինա-Մարկոսյանը, Ա.Ա. Կոլեսովը, Է.Մ. 

Կուզմինան:  

Հայաստանում մանկական ստոմատոլոգիայի զարգացումը 

սկսվեց XX դարի 80-ականներին մանկական ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկաների ցանցի ձևավորումով և դպրոցական կաբինետների 

ստեղծմամբ: Մանկական ստոմատոլոգիայի զարգացումը պայմա-

նավորված է Էմմա Մնացականյանի, Սերգեյ Աղաջանյանի, Մարինա 

Մարգարյանի, Իզաբելլա Վարդանյանի, Պավել Մաիլյանի, Ցողիկ 

Խաչատրյանի, Անահիտ Եղիազարյանի և այլոց գործունեությամբ: 

Մանկական վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային 

վիրաբուժության ասպարեզում անուրանալի ծառայություններ ունեն 

Հարություն Կաշլյանը, Արմեն Ավագյանը և այլոք: 1988թ. Երևանի 

պետական բժշկական համալսարանում հիմնադրվեց մանկական 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնը, որը խթան հանդիսացավ տվյալ առարկայի 

համակարգված դասավանդման, մասնագետների նպատակային 

պատրաստման, տվյալ բնագավառում ծավալուն գիտահետազոտական 

աշխատանքների իրականացման համար: 
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ԵՐԵԽԱՅԻ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ-ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:  

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Ստոմատոլոգիան (stoma-բերան, logos-ուսմունք) բժշկական ոլորտ է, 

որը զբաղվում է բերանի խոռոչի հիվանդությունների պատճառագիտության և 

ախտածնության ուսումնասիրությամբ, դրանց ախտորոշմամբ, կանխարգել-

մամբ և բուժման մեթոդներով:  

Մանկական ստոմատոլոգիայի հիմնախնդիրներից է առաջնային կան-

խարգելման մեթոդների լիարժեք անցկացումը, երկրորդային կանխարգելումը 

պլանային սանացիայի միջոցով, որի համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել աճող 

օրգանիզմի անատոմո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, որոնք 

պայմանավորված են նրա 

զարգաց-մամբ՝ սկսած 

ծննդյան պահից մինչև 18 

տարեկան և ավելի: 

Նորածինների գլխի և 

մարմնի փոխհարաբե-

րությունը 1:4 է, 2 տարե-

կանում՝ 1:5, 6 տարեկա-

նում՝ 1:6, 12 տարեկա-

նում՝ 1:7, մեծահասակ-

ներինը՝ 1:8 (նկ. 2): 

Նորածիններին 

բնորոշ է գանգի ուղե-

ղային հատվածի գե-

րակշռումը դիմայինից, 

արտահայտված ճակատ-

քթային գլանակը, նորած-

նային ռետրոգենիան:  

Ծնվելիս գանգի 

ուղեղային մասը 7 ան-

գամ գերազանցում է դի-

մայինի ծավալը, 3 տարե-

կանում այն լիարժեքի 

85%-ն է: Դիմային հատ-

վածը 50% է (նկ. 3): 

Ճակատային ծոցը 

ձևավորվում է 5-6 տարեկանում՝ 12 տարեկան ստանալով անհատական ձև: 

• Կարծր քիմքը բարձր է:  

Նկար 2. Տարբեր տարիքի անձանց գլխի և մարմնի 

փոխհարաբերությունները: 

Նկար 3. Դիմային և ուղեղային հատվածների

փոխհարաբերությունները: 
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Հայմորյան (վերծնոտային) ծոցերը առկա են արդեն նորածինների 

շրջանում, սակայն ռենտգենաբանորեն այն չի որոշվում: Նրանց պնևմատի-

զացիան կատարվում է 2,5 տարեկանների դեպքում, բայց պարզ չի երևում 

ատամների սաղմերի շերտադրվող ուրվագծերի հետևանքով: 

Դիմային գանգի աճը ալիքաձև է, ունի ակտիվ շրջաններ՝ 0-6 ամսա-

կանում, 3-4 տարեկանում, 7-11 տարեկանում, 16-19 տարեկանում: 

Նորածինների ստորին ծնոտը կազմված է երկու ինքնուրույն կեսերից, 

որոնք միանում են շարակցական հյուսվածքով: Այն ոսկրանում է կյանքի 

առաջին տարվա ընթացքում:  

Ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունը նույնպես ունի ավելի մեծ չափ-

սեր, քան մարմինը՝ 8,5մմ–3-4մմ: Մեծահասակների շրջանում հարաբե-

րությունը փոխվում է. ալվեոլյար ելունի բարձրությունը 11,5մմ է, մարմնի 

բարձրությունը՝ 18մմ: 

Ստործնոտային անցքը 9-18 ամսականում տեղակայվում է ալվելոլյար 

ելունի մակարդակից 5մմ ցածր: 3,5-4 տարեկանում այն ատամների ծամող 

մակերեսից 1մմ ցածր է, 6-9 տարեկանում՝ ատամների ծամող մակերեսից 6մմ 

բարձր, իսկ 12 տարեկանում՝ ատամների ծամող մակերեսից 3մմ բարձր: 

Հիմնական ուժային գծերով տեղակայված ոսկրային ձողիկներն 

արտահայտված չեն: Սպունգանման նյութը ունի մանր գալարաձև 

կառուցվածք, սպունգանման և կոմպակտ նյութի հարաբերությունը 3:1 է կամ 

4:1: 2 տարեկանում առաջանում են հիմնական ոսկրային ձողիկների խմբերը, 

որոնք մեծանում են, ստանում կարգավորված տեսք: Կտրիչների շրջանում 

ոսկրը ստանում է միջին գալարաձև, կողմնային հատվածներում՝ խոշոր 

գալարաձև պատկեր:  

Ծնոտոսկրերի աճը առավել ինտենսիվ կատարվում է ատամների 

ծկթման ընթացքում: Կենտրոնական հատվածները ձևավորվում են 6-7 

տարեկանում, որից հետո ստորին ծնոտի աճը հիմնականում կատարվում է 

կողմնային հատվածների և ճյուղերի հաշվին:  

Ստորին ծնոտի աճի հիմնական գոտիներն են անկյան, մարմնի հետին 

հատվածները, հոդագլխիկները: Ծնոտների ճյուղերի աճի ժամանակ փոփոխ-

վում է ծնոտի մարմնի և ճյուղի միջև անկյունը՝ 140օ-ից 105-110օ: Վերին ծնոտի 

աճը առավել ինտենսիվ է կարանների շրջանում:  

Արյունամատակարարումը կատարվում է արտաքին քնային զարկերա-

կի (a. carotis externa) ճյուղերով՝ լեզվային (a. lingvalis), դիմային (a.facialis), 

վերծնոտային (a. maxillaris), մակերեսային քունքային (a. temporalis superficialis):  

Արյունամատակարարման համակարգի լավ զարգացվածությունը մի կող-

մից ապահովում է ոսկրագոյացման արագ ընթացքը, մյուս կողմից հանգեցնում 

է վարակի արագ տարածմանը: 

Երակային համակարգը զուգորդում է զարկերակային հունը, նրա 

վերջնական հատվածներն են v. facialis and v. retromandibularis-ը, որոնք 

հավաքվում են v.jugularis interna-ի համակարգում: Բորբոքային պրոցեսների 
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ժամանակ հնարավոր է sinus cavernosus-ի ախտահարում, ինչպես նաև 

մեդիաստինիտների զարգացում: 

Ավշային համակարգն 

ապահովում է ավիշի լավ 

արտահոսքը: Բորբոքման 

առաջին պատնեշը ենթա-

ծնոտային և ենթակզակային 

ավշահանգույցներն են, ինչ-

պես նաև հարըմպանային և 

պարանոցային հանգույց-

ները: 

Կաթնատամների հիմ-

նական տարբերակիչ նշանը 

դրանց քանակն է: Ճիշտ ձևա-

վորված կաթնատամնային 

կծվածքում ծկթում են 20 

ատամներ, որոնցից 8–ը կտրիչներ են, 4-ը՝ ժանիք և 8-ը՝ ծամող ատամներ՝ մեծ 

աղորիքներ (նկ. 4):  

Կաթնատամների ձևի տարբերակիչ նշաններից է գլանաձև հաս-

տացումը վզիկային հատվածում, որն ավելի արտահայտված է նախադռնային 

մակերեսներին: Պսակների լայնությունն ավելի արտահայտված է, քան 

բարձրությունը: Ատամի խոռոչը ավելի ծավալուն է, պատերը բարակ են, 

կակղանային խոռոչի ուրվագծերը համապատասխանում են պսակի ձևին: 

Պուլպայի եղջյուրներն ավելի երկար են, պսակային պուլպան առանց խիստ 

տարբերությունների (նեղացումների) վերածվում է արմատայինի: Կաթնա-

տամների արմատ-

ները բարակ են, բայց 

ավելի երկար (պսակ-

ների համեմատ): 

Աղորիքների ար-

մատների միջև 

մնայուն ատամների 

սաղմերն են զարգաց-

ման տարբեր աստի-

ճաններում (նկ. 5):  

Արմատախողովակները կտրվածքների վրա կարող են լինել կլորավուն 

կամ տափակած: Կլինիկորեն կաթնատամներն ունեն երկնագույն երանգ, քիչ 

կրակալում և փոքր տրանսպարենտություն (թափանցելիություն): 

Նկար 4. Կաթնատամնային կծվածքը և մնայուն 

ատամների սաղմերի դասավորվածությունը 

ծնոտներում: 

Նկար 5. Կաթնատամի և մնայուն  

ատամի տարբերությունը: 
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Հարկավոր է հիշել, որ մանկական կլինիկայում շրջակա միջավայրի 

ընկալումը և նրան պատասխանելու դրսևորումները տարբեր են երեխաների, 

դեռահասների և մեծահասակների շրջանում: 

Շատ կարևոր է հաշվի առնել երեխայի նյարդա-հոգեբանական վիճակը: 

 Մինչև 2 տարեկան երեխան ամբողջովին կախում ունի մեծահասակ-

ներից, նրա վարքը բնազդային է, նա լիովին վստահում է շրջապատող 

մեծահասակներին:  

 2-3 տարեկանում նրանք փորձում են շփվել բժշկի հետ՝ հաճախ 

օգտվելով մանկապարտեզներում ստացած սեփական փորձից: 

 4 տարեկանում վարքը բարդ է, դրական է ընդունում բժշկի 

պահանջները, սակայն նրանում առաջանում են բազմաթիվ հարցեր, 

որոնց միջոցով երեխան աշխատում է ժամանակ շահել՝ վախենալով 

անհայտ գործողություններից: 

 5-6 տարեկանում վարքագիծը պայմանավորված է խրախուսանքի, 

գովասանքի սպասումներով, սակայն արտառոց իրավիճակներում 

կարող է դրսևորել ագրեսիվություն: 

 7-12 տարեկանում երեխաներն ավելի շուտ են համակերպվում բարդ 

իրավիճակներին, նրանց վստահությունը կարելի է շահել՝ բացատրելով 

կատարվող միջամտությունների էությունը: 

Առավել հաճախ կլինիկայում հանդիպում են հետևյալ իրավիճակները. 
 Մայրը ներկայացնում է խնդիրը և առաջարկում բժշկին լուծել այն 

առանց երեխայի և ծնողի ակտիվ մասնակցության: 

 Մայրը ներկայացնում է խնդիրը և առաջարկում բժշկին լուծել այն 

միայն ծնողների օգնությամբ: 

 Խնդիրը լուծվում է միասին՝ բժշկի և երեխայի համագործակցությամբ: 

 Խնդիրը լուծվում է միասին՝ բժշկի, երեխայի և ծնողների համագոր-

ծակցությամբ: 

Երեխայի վստահությունը շահելու համար բժիշկը պետք է իմանա 

հետևյալ կանոնները. 

 Երեխայի հետ շփումը կատարել անմիջականորեն, և ոչ թե ծնողների 

օգնությամբ: 

 Ձայնի տոնը պետք է լինի հանդարտ, հանգիստ. փոփոխությունները 

հնարավոր են մյուս այցելությունների ժամանակ: 

 Ծանոթությունը կատարվում է ատամնաբուժական բազկաթոռից 

դուրս, երեխային հետաքրքրող թեմաներով: 

 Մինչև 4 տարեկան երեխաների դեպքում անպայման է տակտիլ 

ծանոթությունը: 

 Մինչև 3 տարեկան երեխան կարող է բազկաթոռին նստել ծնողներից 

մեկի հետ: 

 3 տարեկանից մեծ երեխաների հետ աշխատելիս կարելի է օգտագործել 

խաղային տարրեր: 
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 Անհրաժեշտ է հաշվի առնել երեխայի աշխարհայացքը, իրավիճակի 

կոնկրետացումը:  

 Հնարավորինս պետք է խուսափել նախազգուշաց նող նախադասութ-

յուններից՝ հիշելով, որ երեխաները դրանք ընդունում են ճիշտ 

հակառակ իմաստով: 

 Պետք է հիշել, որ մինչև 8 տարեկան երեխաներին տանը բուժում 

անցկացնելն անօգուտ է: 

Երեխային հետազոտվելուն և հետագա բուժմանը հոգեբանորեն նախա-

պատրաստելու համար անհրաժեշտ է՝ 

 հարգել երեխայի անձը, 

 ստեղծել բուժման նկատմամբ դրական տրամադրվածություն, 

 կատարել պրեմեդիկացիա, 

 կիրառել անզգայացման տարբեր եղանակներ: 
 

Ստոմատոլոգիայում կիրառվող հետազոտման մեթոդներն են՝ 

 սուբյեկտիվ, 

 օբյեկտիվ,  

 հիմնական, 

 օժանդակ, կամ լրացուցիչ: 
 

Հիմնական սուբյեկտիվ հետազոտություններից է անամնեզը: 

Այն լինում է կյանքի և հիվանդության (anamnesis vitae et anamnesis morbi):  

Մանրակրկիտ հավաքած անամնեզը բժշկին հնարավորություն է 

տալիս նախնական ենթադրություններ կատարելու հիվանդության 

հնարավոր պատճառների և բնույթի վերաբերյալ:  

Օբյեկտիվ ընդհանուր զննումը ներառում է՝ 

 երեխայի ընդհանուր զարգացվածության աստիճանի գնահատումը, 

 տեսանելի մաշկային ծածկույթների գնահատումը, 

 ՔՍԾՀ վիճակի գնահատումը, 

 ավշահանգույցների վիճակը որոշելը (նկ. 6): 

  
 

   
Նկար 6. Ենթածնոտային և այտային  

ավշահանգույցների վիճակը որոշելը: 
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 Շնչառական համակարգի հետազոտությունը. հարկավոր է հիշել, 

որ նորածինների շնչառական շարժումները միջինը 38-40 են, 7 տարեկանից 

մեծ երեխաներինը՝ մինչև 20: Շնչառությունն արագանում է բորբոքային 

հիվանդությունների, ինտոքսիկացիաների դեպքում, դանդաղում է գան-

գուղեղային վնասվածքների դեպքում: 

Անհրաժեշտ է ստուգել երեխայի քթով 

շնչառությունը, քանի որ նրա խանգա-

րումը կարող է հետագայում հանգեց-

նել օրթոդոնտիկ լուրջ խախտումների 

զարգացմանը (նկ. 7): 

 Երեխաների անոթազարկը նույնպես 

տարբերվում է՝ մեկ րոպեում 135 զարկ 

նորածինների դեպքում, 105-95 զարկ՝ 

4-5 տարեկան երեխաների դեպքում և 

90-80 զարկ՝ 6 տարեկանից մեծ 

երեխաների դեպքում: 

 Մեկ շնչառական շարժմանը համապատասխանում է 3-4 անոթազարկ: 

 Ջերմաստիճանի բարձրացումը 1օ 15-20 զարկով արագացնում է 

անոթազարկը: 

 Երեխաների զարկերակային ճնշումը տատանվում է 80/46 նորածին-

ների դեպքում մինչև 96/66 մեկ տարեկանում: Ավելի մեծ տարիքի երեխաների 

առավելագույն ճնշումը կազմում է (80±2)×տարիք, իսկ նվազագույնը՝ առաջինի 

2/3-1/2-ը: 

 Արյան հետազոտությունները կատարվում են բոլոր վիրաբուժական 

հիվանդների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ու պարօդոնտի հիվան-

դություններ ունեցող հիվանդների դեպքում:  

 Կենսաքիմիական հետազոտությունները նշանակվում են ըստ ցու-

ցումների՝ համակարգային հիվանդությունների, ներզատիչ համակարգի 

հիվանդությունների դեպքում և այլն: 

 Ալերգիկ վիճակը որոշվում է մաշկային փորձերով, բլաստտրանս-

ֆորմացիոն ռեակցիաներով, արյան մեջ հակամարմինները որոշելով և այլն:  

 Բջջաբանական հետազոտությունները կատարվում են ուռուցքային 

և ուռուցքանման վիճակները, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդութ-

յուններն ախտորոշելու համար: 

 Մանրէաբանական հետազոտություններն օգնում են որոշելու բերանի 

խոռոչի միկրոֆլորան և նրա զգայունությունը տարբեր նյութերի նկատմամբ: 

Օբյեկտիվ հետազոտության համար բերանի խոռոչում կիրառվում է 

ստոմատոլոգիական գործիքների ստանդարտ հավաքածուն՝ զոնդը, ունելին, 

հայելին: Հետազոտությունը սկսվում է՝ լորձաթաղանթի գույնը և փափուկ 

հյուսվածքների կպումները որոշելով, որից հետո զննվում են ատամները 

հետևյալ հերթականությամբ՝ կծվածք - ատամնաշար - ատամ: 

Նկար 7. Քթով շնչառության ստուգումը: 
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Ատամները զննվում են վերին ծնոտից՝ աջից ձախ, ապա ստորին ծնոտը՝ 

ձախից աջ: 

Զննելիս կիրառվում են զոնդավորումը, թակումը և շոշափումը, որից հետո 

նշվում է ամեն ատամի ախտահարումը. կարիես - լիցք - հեռացում (DMI կամ 

ԿՊՈւ) ցուցանիշով և գրանցվում հիվանդության պատմության մեջ (նկ. 8): 

 

   
Նկար 8. Բերանի խոռոչի զննման սկիզբը և ավարտը: 

 

 

 
 

Նախնական ախտորոշումը ճշգրտելու համար առաջարկվում են հետևյալ 

hետազոտությունները՝ 

• ռենտգեն ախտորոշում, 

• ջերմաախտորոշում, 

• էլեկտրագրգռման շեմի որոշում (ЭОД): 
 

Ռենտգեն ախտորոշումը լինում է՝  

• ներբերանային (նկ. 9), 

• արտաբերանային,  

• հատուկ մեթոդներով (նկ. 10): 

Նկար 9. Նշանակետային ռենտգեն: Նկար 10. Օրթոպանտոմոգրաֆիա. 

առաջարկվել է Վ. Պատտերոյի կողմից  

1958-ին: 
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

Ստոմատոլոգիայի ցանկացած միջամտություն հնարավոր չէ կատարել 

առանց ատամների կառուցվածքային առանձնահատկությունների իմացու-

թյան: 

Ատամների հյուսվածքների ձևավորումը և հասունացումը բարդ, երկա-

րատև, միասնական ֆիզիոլոգիական պրոցես է, որը սկսվում է 

ներարգանդային զարգացման շրջանում և ավարտվում է հետծննդյան 

(պոստնատալ) շրջանում՝ ատամի ծկթումից հետո:  

Մարդու զարգացման ներարգանդային (պրենատալ, նախածննդյան) 

ժամանակշրջանը բաժանվում է` սաղմնային (սաղմնադրման պահից 8-9 շա-

բաթ) և ֆետալ (սաղմնային շրջանի ավարտից մինչև ծնունդը): 

 Ատամի հյուսվածքների զարգացումը, ատամների քանակը, ատամների 

պսակների ձևը, կակղանային խոռոչի տեղակայումը (տոպոգրաֆիան), 

ատամների տարբեր խմբերի արմատների ձևը, քանակը և երկարությունը 

բնորոշված են գենետիկական կոդով և իրականացվում են հատուկ բջիջներով: 

Ատամների զարգացման հիմքում առկա են հյուսվածքային տարրերի 

փոխազդեցության բարդ գործընթացներ:  

Ատամի հյուսվածքները սաղմի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զարգաց-

ման ածանցյալներն են: Ատամները զարգանում են ատամնային սաղմերից, 

որոնց ձևավորմանը մասնակցում են էկտոդերման և մեզոդերման: 

Ատամնային սաղմերն ունեն երեք հիմնամասեր (նկ. 11)՝ 

  էմալային օրգան (ձևավորվում է բերանի խոռոչի էպիթելային ծած-

կույթից),  

  ատամնային պտկիկ (ձևավորված է մեզենքիմով, որը լրացնում է 

էմալային օրգանի խոռոչը),  

 ատամնային պարկիկ (մեզենքիմի ածանցյալ է, որը խտանում է էմա-

լային օրգանի շուրջ): 

 Նշված հիմնամասերը էմբրիո-

գենեզի (սաղմնածագման) ամ-

բողջ ժամանակահատվածում 

մշտական փոխազդեցության 

մեջ են:  
 

Էպիթելային թիթեղը կա-

րելի է հայտնաբերել 11մմ երկա-

րություն ունեցող սաղմի մոտ, 

որը համապատասխանում է 

ներարգանդային կյանքի մոտա-

վորապես 34-րդ օրվան: Ատամ-

ների սաղմերը միաժամանակ 

չեն առաջանում: Առաջին 

 

Էկտոդերմա
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ

խոռոչի
էպիթելային

ծածկույթ

ԷՄԱԼԱՅԻՆ
ՕՐԳԱՆ

առաջնային
կուտիկուլա

էմալ

Մեզոդերմա
վերին և
ստորին

ծնոտների
մեզենքիմ

ատամնային
պտկիկ

ատամնային
պարկիկ

դենտին

կակղան

ցեմենտ

պերիօդոնտ

Միայն ատամնային էմալն է
ձևավորվում էպիթելից,  մյուս բոլոր
հյուսվածքները ձևավորվում են
մեզենքիմից:

Նկար 11. Սաղմի թերթիկներից ատամի 

հյուսվաքների զարգացման սխեման: 
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հերթին սաղմնադրվում են կտրիչները, այնուհետև՝ ժանիքները և հետո միայն՝ 

աղորիքները: Ժամանակավոր կտրիչների սաղմերը հայտնաբերվում են 

արդեն իսկ 10սմ երկարությամբ սաղմի մոտ, ժանիքները՝ անմիջապես դրանից 

հետո, այն դեպքում, երբ աղորիքների սաղմերը հայտնաբերվել էին միայն 12սմ 

երկարությամբ սաղմերի մոտ:  

Ատամի սաղմի զարգացումը 

Ատամի զարգացումը շարունակական գործընթաց է, սկսվում է ներար-

գանդային կյանքի 6-րդ շաբաթից և պայմանականորեն առանձնացվում են 

երեք՝ մեկը մյուսին սահուն հաջորդող փուլեր՝ 

1-ին շրջան՝ սաղմերի հիմնադրման և առաջացման փուլ (վաղ շրջան), 

2-րդ շրջան՝ ատամնասաղմերի բջջային տարրերի մասնատման փուլ 

(դիֆերենցման), 

3-րդ շրջան՝ ատամի հյուսվածքների հիստոգենեզի փուլ (հյուվածքա-

ծագման, առավել երկարատև շրջան): 
 

Առաջին փուլ. սաղմնադրումը սկսվում է էմբրիոնալ զարգացման 6-7-րդ 

շաբաթում, ընթանում է միաժամանակ բերանի խոռոչի մեկուսացմամբ և 

նախադռան ձևավորմամբ: Կատարվում է էպիթելային և մեզենքիմային բջիջ-

ների փոխազդեցություն, բերանի խոռոչի առաջնային էպիթելից առաջանում է 

ատամնային թիթեղ (lamina dentis), որը ներաճում է ծնոտների ենթադիր 

մեզենքիմի մեջ (սկզբնական փուլ կամ սաղմնադրման փուլ): Այնուհետև աս-

տիճանաբար ատամնային թիթեղի ազատ եզրի երկայնքով նրա առաջային 

մակերեսին (վեստիբուլյար) յուրաքանչյուր 

ծնոտի վրա (նկ.12) ձևավորվում են 10-ական 

տանձաձև էպիթելային արտափքումներ 
(germina dentis), որոնք հետագայում վերած-

վում են էմալային օրգանների (organum 
enamelum):  

 

 
Նկար 12. Ժամանակավոր ատամի սաղմի 

սաղմնադրումը՝  

1. բերանի խոռոչի էպիթել,  

2. ատամնային թիթեղ, 

3. էմալային օրգան,  

4. ատամնային պտկիկ: 

 

Սաղմնային զարգացման 10-րդ շաբաթում տանձաձև արտափքումների 

մեջ սկսում է ներաճել մեզենքիմը (նկ. 13)՝ ձևավորելով թասակիկի տեսք ունե-

ցող ատամնային պտկիկները, papilla dentis, որոնց ուրվագծերը համապատաս-

խանում են ժամանակավոր ատամների ապագա պսակների ձևին (պրոլիֆե-

րացիայի շրջան կամ թասակիկի շրջան):  
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Նկար 13. Ատամի զարգացումը.  

1. բերանի խոռոչի էպիթել, 2. վեստիբուլյար թիթեղ, 3. ատամնային թիթեղ,  

4. էմալային օրգան, 4.1. արտաքին էմալային էպիթել, 4.2. ներքին էմալային էպիթել 

(նախաէնամելոբլաստներ), 4.3. էմալային օրգանի կակղան, 4.4. էմալային օրգանի 

միջանկյալ շերտ, 4.5. էմալային օրգանի վզիկ, 4.6. ձևավորվող վզիկային օղակ,  

5. մշտական ատամի սաղմնադրում, 6. ատամնային պտկիկ,  

6.1. նախաօդոնտոբլաստներ, 7. ատամնային պարկիկ, 8. ձևավորվող ոսկրային 

ատամնաբնային ելունի պատ: 

 

Երկրորդ ամսվա վերջում էմալային օրգանը մեծանում է չափերով և 

սկսում է տարանջատվել ատամնային թիթեղից: 3-րդ ամսվա վերջում 

էմալային օրգանը միանում է ատամնային թիթեղին միայն բարակ էպիթելային 

բջիջների ձգանի միջոցով (էմալային օրգանի վզիկներ): Էմալային օրգանի 

շուրջ մեզենքիմը խտանում է՝ ձևավորելով ատամնային պարկիկը (sacculus 
dentis) կամ ֆոլիկուլը: Ատամնասաղմի հիմքի մոտ պարկիկի հյուսվածքները 

միաձուլվում են ատամնապտկիկի մեզենքիմի հետ, իսկ մնացած երկայնքով 

տեղակայվում են էմալային օրգանի արտաքին մակերեսին: 

Բարդ բջջային տեղաշարժերի հետևանքով ձևավորվում է ատամնային 

սաղմը, որը բաղկացած է էմալային օրգանից (էկտոդերմալ ծագում), ատամ-

նային պտկիկից և պարկիկից (մեզոդերմալ ծագում): Այսքանով ավարտվում է 

ատամի զարգացման առաջին փուլը` ատամների սաղմերի ձևավորումը և 

տարանջատումը: Ժամանակավոր ատամների ձևավորված սաղմերը անցում 

են կատարում իրենց զարգացման հաջորդ փուլին: 
 

Երկրորդ փուլ. սկիզբ է առնում 12–րդ շաբաթից և ավարտվում է ներար-

գանդային զարգացման 4-րդ ամսվա վերջում: Ատամնասաղմերի բջջային 

տարրերի տարբերակման (դիֆերենցման) փուլում զգալի փոփոխություններ 

են կատարվում ատամնային սաղմում, նրան շրջապատող հյուսվածքներում 

(նկ. 14): Էմալային օրգանի և ատամնապտկիկի բջիջները դառնում են ոչ 



15 
 

համասեռ, էմալային օրգանը աճելով ձգվում է, ձեռք է բերում զանգակի տեսք 

(զանգակի շրջան):  

Այս փուլում բջիջները տարբերակվում են, և էմալային օրգանում 
առաջանում են հետևյալ տարրերը. 

1.  Արտաքին էմալային բջիջները (տափակ բջիջներ) տեղակայվում են 

էմալային օրգանի արտաքին մակերեսին՝ հպվելով ատամնապարկիկի 

բջիջներին, և նպաստում են կուտիկուլայի առաջացմանը:  

2.  Ներքին էմալային բջիջները (գլանաձև բջիջներ) տեղակայված են հիմքային 

թաղանթի վրա և հպվում են ատամնապտկիկի մակերեսին: Ներքին էպիթե-

լային բջիջները սկիզբ են տալիս էնամելոբլաստերին, առաջացնում են էմալ:  

3.  Արտաքին և ներքին շերտերը բաժանված են «էմալային օրգանի պուլ-
պայով'», որը կենտրոնական հատվածի աստղաձև բջիջների ցանց է: 

4. Բջիջների միջանկյալ շերտը (խորանարդաձև բջիջների 3 շարք է), տեղա-

կայված է ներքին բջիջների շերտի և էմալային օրգանի պուլպայի միջև: 

5. Ատամապտկիկի մակերեսին մեզենքիմից առաջանում են մի քանի շարք 

պրեօդոնտոբլաստներ (դենտին առաջացնող բջիջներ): 
 

 
Նկար 14. Ատամնային սաղմերի տարբերակումը (ներքին էմալային էպիթելի 

արտափքումը բնորոշում է ապագա ատամի պսակի ձևը): 

 

Էմալային օրգանի եզրային հատվածում (ատամի ապագա վզիկն է) 

արտաքին և ներքին էպիթելը, հպվելով մեկը մյուսին, ձևավորում է հերտ-

վիգյան էպիթելային ծոցը (արմատային), որը դրդում է ատամի արմատի 

զարգացումը: 

  Էմալային օրգանի բջիջների տարբերակումը կարգավորում են աճի 

գործոնները՝ 

  ինսուլինանման աճի գործոն I-ը, 

  փոխակերպող (տրանսֆորմացվող) աճի β գործոնը,  

  էպիդերմային աճի գործոնը:  
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Գրեթե միաժամանակ սկսվում է ատամնապտկիկի բջիջների տարբե-

րակման գործընթացը: Ատամնապտկիկը մեծանում է, նրա մեջ ներթափան-

ցում են արյունատար անոթները և նյարդային թելերը: 

Ատամնապտկիկի մակերեսին մեզենքիմից մի քանի շարքով ձևավոր-

վում են պրեօդոնտոբլաստների բջիջները (ձևավորում են դենտինը): Սաղմերը 

շրջապատող մեզենքիմում ակտիվորեն ձևավորվում է ծնոտների ոսկրային 

հյուսվածքը: 3-րդ ամսվա վերջին ատամների սաղմերն ամբողջովին անջատ-

վում են ատամնաթիթեղից, որը ներթափանցվում է մեզենքիմով և մասամբ 

ներծծվում, պահպանվում և աճում են ատամնաթիթեղի միայն հետին հատ-

վածները և ստորին եզրը՝ սկիզբ տալով հետագայում մշտական ատամների 

սաղմնադրմանը:  

Պտղի ներարգանդային զարգացման 5-րդ ամսում ատամնաթիթեղի 

ազատ եզրին առաջանում է հաստացում, որը ժամանակավոր ատամների 

սաղմնադրումից հետո աճում է խորությամբ:  

Մշտական ատամների սաղմերը տեղակայվում են յուրաքանչյուր 

ժամանակավոր ատամի սաղմերի լեզվային մակերեսի հատվածում, բացի այդ, 

ատամնաթիթեղը սկսում է աճել դեպի ետ: Ժամանակավոր ատամի սաղմի 

ատամնաթիթեղի վերջին հատվածում (կաթնատամ աղորիքի) ձևավորվում է 

առաջին մշտական աղորիքների սաղմը: Սկզբում ֆրոնտալ մշտական ատամ-

ների սաղմերը տեղակայված են ընդհանուր խորշում համապատասխան 

ժամանակավոր ատամների սաղմերի հետ, այնուհետև ձևավորվում է ոսկրա-

յին միջնապատը, որը բաժանում է այդ երկու սաղմերը:  
 

Մշտական ատամները բաժանվում են երկու խմբի.  

• Առաջին խումբը` փոխարինող մշտական ատամներ (կտրիչներ, ժանիքներ, 

նախաաղորիքներ), այն ատամներն են, որոնք փոխարինում են ժամանա-

կավորներին: 

•  Երկրորդ խումբը հավելյալ մշտական ատամներն են` աղորիքները, 

այսինքն՝ այն ատամները, որոնց չեն նախորդում ժամանակավոր 

ատամները: 

Սաղմերը, որոնք սկիզբ են տալիս փոխարինվող մշտական ատամնե-

րին, որպես փոխարինող ատամնային թիթեղ՝ առաջանում են ժամանակավոր 

ատամների էմալային օրգանի մոտ ատամնաթիթեղի բջիջների արագացված 

պրոլիֆերացիայի հետևանքով և նրա աճով: Նրանց հետագա ձևավորումը 

գործնականում չի տարբերվում ժամանակավոր ատամների զարգացումից, 

սակայն ընթանում է առավել դանդաղ: Օրինակ՝ ժամանակավոր կտրիչների 

աճի շրջանը 2 տարի է, իսկ մշտականներինը՝ շուրջ 10 տարի:  

Հավելյալ մշտական ատամների սկզբնական զարգացումը տարբերվում 

է փոխարինող ատամների զարգացումից: Դրանց ուշացած սաղմնադրումը 

պայմանավորված է ծնոտների լրացուցիչ աճի և երկարացման անհրաժեշ-

տությամբ, քանի որ պտղի դեպքում ծնոտները հարաբերականորեն կարճ են և 

բավականաչափ տեղ չկա այդ խմբի ատամների սաղմադրման համար: Ծնոտ-
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ների աճին և երկարացմանը համընթաց դեպի ետ երկարում են նաև ատամ-

նային թիթեղները: 2-րդ (2,5 տ.) և 3-րդ (5 տ.) մշտական աղորիքների սաղմնադ-

րումից հետո ատամնային թիթեղը ներծծվում է: Երբեմն ատամնաթիթեղային 

նյութը ծախսվում է առավել արագ, մինչ երրորդ աղորիքի սաղմի ձևավորման 

հատվածին նրա հասնելը, որի հետևանքով տվյալ ատամները չեն զարգանում: 

Ատամների սաղմնադրման և առաջնային հանքայնացման ընթացքում 

սնուցող նյութերը կարող են ազդել օրգանական մատրիցայի բջջային կառուց-

վածքի և ատամների հանքայնացման աստիճանի վրա: Սննդանյութերի 

պակասությունը կարող է անդրադառնալ թքագեղձերի զարգացմանը, որը 

հետագայում հանգեցնում է ատամների երկրորդային հանքայնացման 

խանգարման: Հարկավոր է նշել սննդային երեք գլխավոր բաղադրիչները, 

որոնք նպաստում են կարիեսակայուն ատամների ձևավորմանը և ինտենսիվ 

աճի շրջանում կմախքի հանքայնացման գործընթացների բարելավմանը`  

1. առաջին բաղադրիչ՝ հանքային նյութեր, 

2. երկրորդ բաղադրիչ՝ D վիտամին, 

3. երրորդ բաղադրիչ՝ A վիտամին:  

Կալցիումի և D վիտամինի նկատմամբ օրգանիզմի պահանջը որոշելու 

համար ԱՀԿ-ն ընդունել է «առաջարկվող պրակտիկ նորմա» տերմինը: Այն 

սահմանում է կալցիումի և D վիտամինի օգտագործման այնպիսի քանակներ, 

որոնք բավարարում են ժամանակակից միջավայրի պայմաններում (կլիմայա-

կան գործոնը հաշվի առնելով) բնակվող մարդկանց ճնշող մեծամասնության 

պահանջները և անվտանգ են օրգանիզմի համար: Պայմանավորված տարի-

քով` խորհուրդ է տրվում կիրառել կալցիումի և D վիտամինի հետևյալ 

չափանիշները, որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1.  

Կալցիումի և D վիտամինի օգտագործման չափանիշները`  

պայմանավորված տարիքով. 

Երեխայի  

տարիքը 

Կալցիումի 

չափանիշը, մգ/օր 

Չափանիշ 

վիտամին Дз, 

МЕ 

0-6 ամսական (արհեստական սննդով 

կերակրելու դեպքում) 
400 300 

1- 5 տարեկան 500 - 600 400 

6-10 տարեկան  800- 1000 200-400 

11 - 15 տարեկան (ինտենսիվ աճի շրջան) 1200- 1500 200 – 400 

 

Դեռահասության տարիքում (11-12 տարեկանում) ոսկրային հյուսված-

քում կալցիումի կուտակումը մեկ օրում 140-165մգ է, իսկ հասունացման 

շրջանում կտրուկ բարձրանում մինչև 400-500մգ: Ոսկրային զանգվածն իր 

գագաթնակետին առավելապես հասնում է 20 տարեկանում, սակայն հետո` 

կյանքի երրորդ տասնամյակի ողջ ընթացքում, լրացուցիչ կուտակվում է ոչ մեծ 
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քանակությամբ ոսկրային զանգված: Կալցիումի հավասարակշռության գլխա-

վոր դետերմինանտը վերջինիս սպառումն է: Ակտիվ աճի շրջանում կալցիումի 

հավասարակշռությունը մեծանում է և դառնում դրական` մեկ օրում մինչև 

1500մգ սպառելու դեպքում, որը հանգեցնում է ոսկրային հյուսվածքի առավե-

լագույն հանքայնացմանը ու պահպանմանը և ոսկրային կորուստները 

նվազագույնի հասցնում միջին և մեծ տարիքում (օստեոպորոզի կանխար-

գելում): Հատկապես կարևոր է 12-19 տարեկան դեռահասների և երիտասարդ-

ների օրգանիզմ բավարար քանակությամբ կալցիումի մուտքը: 

  Ներկայումս հավելյալ մշտական ատամները հյուսվածքաբանական 

տեսանկյունից դիտարկվում են որպես «ուշ ծկթող ժամանակավոր ատամներ»: 

Քանի որ մշտական ատամների էմալային օրգանները զարգանում են ոչ թե 

փոխարինող, այլ «մայր» էմալային թիթեղից, որը սկիզբ է տալիս ժամանակա-

վոր ատամների էմալային օրգաններին, ուստի այս ատամները սաղմ-

նաբանորեն պետք է դասել ժամանակա-

վոր ատամների տեսակին, այլ ոչ 

մշտական:  

Մշտական ատամների հիստոգե-

նեզը և նրանց արմատների զարգացումն 

ընթանում են նույն տարբերակով, 

ինչպես ժամանակավորներինը, բայց 

տարբեր ժամանակահատվածներում: 

Երբ ժամա-նակավոր ատամներն իրենց 

զարգացման վերջին փուլերում են, 

ծնոտներում տեղակայվում են առավել 

վաղ զարգացման փուլում առկա 

մշտական ատամների սաղմերը (նկ. 15):  

Երեխայի ծնվելու պահին ծնոտ-

ներում առկա են 36 ատամի սաղմեր (20 

ժամանակավոր և 16 մշտական) (1, 2, 3 և 

6 ատամների): 

Երրորդ փուլ. ատամի հյուսվածքների կառուցման շրջանն է (հիստոգենեզ, 

դենտինոգենեզ). ձևավորվում ենում ատամի պսակը և արմատը (նկ. 16): Այս 

փուլը սկսվում է էմբրիոնալ շրջանի 4-րդ ամսվա վերջում և ավարտվում է 

երեխայի ծնվելուն մոտ: Այս շրջանում կատարվում է հյուսվածքների ապոզի-

ցիոն աճ, որը նոր հյուսվածքների առաջացումն է և նրանց շերտավորումը մինչ 

այդ առաջացած հյուսվածքների վրա: 

  Ատամնային պտկիկի ծայրամասային (պերիֆերիկ) բջիջները վերած-

վում են օդոնտոբլաստների, որոնք առաջացնում են դենտին: 

  Սկզբում օդոնտոբլաստները ձևավորվում են դենտինի հիմնական 

նյութը. դա օրգանական մատրիքսն է կամ պրեդենտինը, և այն օդոն-

տոբլաստների և էնամելոբլաստների միջև է: 

Նկար 15. Ժամանակավոր և մշտական 

ատամների փոխհարաբերությունը 

ծնոտներում: 
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Ատամի պսակի ձևավորումը սկսվում է ատամնապտկիկի մակերեսի 

վրա դենտինի կառուցմամբ (համապատասխան ապագա ատամների 

կտրող եզրին կամ ծամողականների թմբիկին). Առաջանում է պրե-

դենտինի շերտ` օրգանական 

մատրիքսը: Դենտինի գոյացու-

մից հետո անմիջապես սկսվում 

է էմալի առաջացումը էնամելո-

բլաստներից: Ամեն ատամի 

սաղմի հիստոգենեզի գործըն-

թացը սկսվում է կտրիչներում 

կտրող եզրերից, աղորիք-

ներում` թմբիկի գագաթից՝ 

աստիճանաբար տարածվելով 

դեպի սաղմերի պսակի 

կողմնային հատվածները: 

Սաղմանային զարգաց-

ման 5-րդ ամսում պրեդենտինը 

սկսում է կրակալել և վերածվել 

դենտինի: Օդոնտոբլաստները 

դենտինի հիմնական նյութի կազմի մեջ չեն մտնում: Դենտինը բաղկացած է 

հիմնական նյութից, որը ներթափանցված է բազմաթիվ բարակ դենտինային 

խողովակներով, որտեղ օդոնտոբլաստների ցիտոպլազմատիկ ելուններն են: 

Բազմաթիվ հեղինակների կարծիքով ելուններն իրականացում են ատամի 

հիմնական նյութի սնուցումը, ինչպես նաև մատակարարում են հանքային 

աղերով: Մի քանի շերտով ատամի պուլպաի ծայրամասային հատվածներում 

դասավորված օդոնտոբլաստները պահպանում են վերականգման (ռեգենե-

րացիայի) ունակությունը նաև ատամը ծկթելուց հետո, և կարիեսի, 

մաշվածության, էմալի էրոզիայի դեպքում օդոնտոբլաստների ակտիվութունը 

մեծանում է ատամի խոռոչի ներքին պատի վրա, առաջանում է փոխարինող 

դենտինի առավել հաստ շերտ, որի դեպքում պուլպաային խոռոչի ծավալը 

փոքրանում է: 

Դենտինի գոյացումից հետո ատամնային պտկիկի գագաթին, շնորհիվ 

էնամելոբլաստների գործունեության, սկսվում է էմալի ձևավորումը՝ 

• առաջնային հանքայնացում. սկզբում առաջանում է էմալի օրգանական 

հիմքը (մատրիքսը), որը էմալային պրիզմաների հիմքն է (էմալի 

օրգանական հիմք), 

• երկրորդային հանքայնացում. հասունանում է էմալը,  

• էմալի վերջնական հանքայնացում (երրորդային հանքայնացում), որը 

իրականանում է արդեն իսկ ատամը ծկթելուց հետո:  
 

Ժամանակավոր ատամների սաղմերի հանքայնացումը սկսվում է էմբրիո-

նալ կյանքի 4,5-5-րդ ամսում. երեխայի ծնվելու պահին մոտ հանքայնացված են 

Նկար 16. Ատամի հիստոգենեզը՝  

1. ատամի կակղան, 2. Օդոնտո-

բլաստներ, 3. նախադենտին,  

4. դենտին, 5. դենտինում 

օդոնտոբլաստների ելունները: 
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կտրիչների պսակի մեծ մասը, ժանիքների պսակի 1/2 հատվածը և աղորիքների 

ծամողական մակերեսները: Մշտական ատամներից միայն առաջին մշտական 

աղորիքներն են սկսում հանքայնացվել էմբրիոնալ կյանքի 9-րդ ամսում և 

երբեմն ծնվելուց անմիջապես հետո: Ժամանակավոր և մշտական ատամների 

հյուսվածքների հետագա կառուցումը շարունակվում է երեխայի ծնվելուց 

հետո: Էմալի կառուցման գործընթացում բոլոր էնամելոբլաստները 

ձևափոխվում են ատամի պսակի էմալային պրիզմաների, այդ իսկ պատճառով 

էմալը չի վերականգնվում նրա մասնակի քայքայումից հետո: Ամելոբլաստ-

ների կորիզները միաձուլվում են էմալային օրգանի մյուս բջջային և ոչ բջջային 

մնացորդային մասի հետ և ծածկում են ծկթած ատամի էմալը որպես բարակ 

(0,2մկմ) թափանցիկ կուտիկուլա:  

Կուտիկուլան (Նասմիտյան թաղանթը) բարակ ֆիբրիլներով ներթափան-

ցում է էմալի մակերեսային շերտ: Ծամողական գործընթացի ժամանակ 

կուտիկուլան աստիճանաբար մաշվում է: 

Ատամի արմատը և ցեմենտը զարգանում են ծկթումից անմիջապես առաջ, 

այսինքն՝ արդեն իսկ երեխայի ծնվելուց հետո: Արմատի հիմքը դենտինն է, որը 

շարունակում են գոյացնել օդոնտոբլաստները: Դենտինի մակերեսի վրա 

տեղադրվում է ցեմենտը` ցեմենտոբլասնտերի գործունեության հետևանքով: 

Ցեմենտոբլաստները տարբերակվում են արմատային էպիթելային (Հերտվիգ-

յան) ծոցի քայքայման հետևանքով, որի ընթացքում քիչ տարբերակված մեզեն-

քիմային բջիջները կապի մեջ են մտնում արմատի դենտինի հետ: Այս պրոցեսի 

իրագործման մեջ մասնակցում է էպիթելային ծագում ունեցող ժամանակավոր 

կազմությամբ արմատի հերտվիգյան ծոցը: Վերջինս ձևավորվում է էմալային 

օրգանի ներքին էպիթելային բջիջների արտաքինի անցման հատվածում, 

ամբողջ տրամագծով արագ բազմանալով՝ թափանցում են ստորադիր մեզեն-

քիմի մեջ: 

Դենտինի շերտի գոյացումից հետո էպիթելային ծոցը ներաճում է ատամ-

նապարկիկի մեզենքիմային բջիջներով, կորցնում է իր անընդհատությունը և 

ավելի ուշ ներծծվում: 

Ատամնապարկիկի մեզենքիմային բջիջները հպվում են արմատի դենտի-

նին, և նրանց մի մասը վերածվում է ցեմետոբլաստների, որոնք արմատի 

դենտինի մակերեսին գոյացնում են ցեմենտը: Հերտվիգյան ծոցի էպիթելային 

բջիջների մի մասը մնում է հարատամնային հյուսվածքներում (Մալասսեի 

կղզյակներ). դրանք պերիօդոնտի մշտական բաղադրամասերն են, առավել 

հաճախ նրանք տեղակայվում են ատամի հարվզիկային և պերիօդոնտի 

շուրջգագաթային մասում: Դրանք առավել մեծ քանակով առկա են երեխաների 

և երիտասարդների շրջանում, տարիքին զուգընթաց դրանց քանակությունը 

պակասում է, իսկ բորբոքումների դեպքում՝ նորից ավելանում: Մալասսեի 

կզյակները ախտածնության զարգացման պատճառ (ցեմենտիկլների, 

կիստաների և ուռուցքների) են: Ատամնպարկիկի հիմնական հատվածը, որը 
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շրջապատում է զարգացող ատամի արմատը, մասնակցում է պերիօդոնտի և 

ատամնաբնի ոսկրային հատվածի կառուցմանը:  
 

Էմալի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը 
 

Էմալը (enamelum, substantia adamnatinea) կրակալված ապաբջջային հյուս-

վածք է, որը չի պարունակում անոթներ և նյարդային տարրեր: Այն օրգանիզմի 

ամենակարծր հյուսվածքն է մինչև 97% անօրգանական բաղադրիչներ պա-

րունակելու պատճառով:  

 Նրա կառուցվածքային տարրն է էմալային պրիզման, որի տրամագիծը 

3-5մկմ է. առաջին անգամ նկարագրվել է Ռետցիուսի կողմից 1837թ.: 

 Էմալի ամենահաստ շերտը թմբիկների և կտրող եզրերի շրջանում է, 

որը նվազում է վզիկային հատվածներում: 

 Էմալում տարբերում են մի քանի տեսակի գծավորումներ՝ 

 Ռետցիուսի գծերը,  

 միջաձիգ զոլավորումը, 

 նորածինների կամ նեոնա-

տալ գիծը, որը վկայում է 

ներարգանդային զարգացման 

ընթացքում կրակալման 

փոփոխությունների մասին, 

 Շրեգեր-Գունտերի գծերը, 

որոնք սկսվում են էմալա-դեն-

տինային սահմանից և վերջա-

նում են էմալի մակերեսին օպ-

տիկական ազդեցության 

շնորհիվ:  

Էմալի պարբերական 

շերտադրումների հետևանքով առաջանում են զուգահեռ արտափքումներ՝ 

ալիքներ, առավել արտահայտված են վզիկային շրջանում, որոնք կոչվում են 

պերիկիմատներ և արտահայտվում են էմալի մակերեսին (նկ.17): 
 

  

Դենտինի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը 
 

Ատամի դենտինը (dentinum, substantia eburnea) կազմում է ատամի 

հիմնական զանգվածը և պաշտպանիչ պատյան է պուլպայի համար (նկ. 

18):  

  Հիմնական տարրն է դենտինային խողովակը (tubuli dentis): Հիմնա-

կան մատրիքսը կազմված է ճաճանչանման տեղակայված (Կորֆի) և 

տանգենցիալ տեղակայված (Էբների, որոնք կազմում են հարպուլպային 

դենտինի շերտը) թելերից: 

 Հանքայնացումը սկսվում է մատրիցայի գոյացումից հետո և 

կալցիումի անօրգանական աղերի պրեցիպիտացիայից: Գործընթացը սկսվում 

Նկար 17. Պերիկիմատներ ատամի էմալի 

մակերեսին: 
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է մատրիցայի ոչ մեծ օջախի պրեցիպիտացիայից, որի շուրջը հետագայում 

կատարվում է հանքայնացումը: Սովորաբար այդ օջախն աճում է կոնցենտրիկ 

թիթեղներ ավելացնելու միջոցով: Արդյունքում այդ կալկոսֆերիտները 

միաձուլվում են և ձևավորվում է համասեռ հանքայնացված շերտ: Հանքայ-

նացման գործընթացը խախտվելու դեպքում կալկոսֆերիտները չեն 

միաձուլվում, տարանջատվում է ոչ կրակալված դենտինային շերտը՝ 

ինտերգլոբուլյար դենտինը, որը արմատներում կազմում է հատիկավոր գոտի 

(նկ. 19):  

 

 

 Դենտինային խողովակներում օդոնտոբլաստների ցիտոպլազմատիկ 

ելուններն են` Թոմսի թելերը և նյարդային 

թելերը (նկ. 20). 

 

Ժամանակավոր և մշտական ատամների 

ֆիզիոլոգիական ծկթումը 
 

Ատամի ծկթումը բարդ պրոցես է 

առանցքային տեղաշարժումով ատամի սաղմ-

նադրման և ներծնոտային զարգացումից մինչ 

ատամնաշարում պսակի ծկթումը:  

Ատամների ծկթման գործընթացը 

սկսվում է ատամի պսակի վերջնական 

ձևավորման պահին և ուղեկցվում է իր 

հետագա զարգացմամբ, աճով և ծնոտոսկրերի զարգացմամբ: 

   Ատամը ծկթելու ընթացքում նրան շրջապատող հյուսվածքներում ըն-

թանում են հետևյալ հիմնական փոփոխությունները` ատամի արմատի զար-

Նկար 18. Դենտինի կառուցվածքի  

սխեման: 

Նկար 19. Ինտերգլոբուլյար 

դենտինի շերտը: 

Նկար 20. Դենտինային խողովակ: 
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գացումը, պերիօդոնտի զարգացումը, ատամնաբանային ոսկրի վերակառու-

ցումը և ատամը ծածկող հյուսվածքների փոփոխությունները: 

  Պերիօդոնտի զարգացումն արտահայտվում է նրա թելիկների աճով, 

ինչպես արմատի ցեմետում, այնպես էլ ատամնաբնում: Այս գործընթացներն 

դառնում ինտենսիվ են առավել ատամը ծկթելուց անմիջապես առաջ:  

Ատամի արմատի ¼ - ½ հատվածը ձևավորվելուց հետո սկսվում է 

ատամի ծկթումը: Ծկթման մեխանիզմը լիովին պարզ չէ: 

Ատամի պսակի վրա առկա շարակցական հյուսվածքը ներծծվում է, 

ատամի կուտիկուլան՝ նասմիտյան թաղանթը, միահյուսվում է լնդի էպիթելի 

հետ: 

 Ծկթումն ընթանում է դանդաղ, կլինիկորեն ատամը ծկթած է, երբ այն 

հասնում է ծամողական (օկլյուզիոն) մակերեսին, այսինքն՝ հպման մեջ է 

նակադիր ծնոտի ատամների հետ: Միևնույն ժամանակ դեռ էմալի մի մասը 

մնում է լնդի տակ:  

Ալվեոլյար ոսկրի վերակառուցումը ուղեկցվում է օստեոապպոզիցիայի 

և օստեոռեզորբցիայի բարդ գործընթացներով: Ալվեոլյար ոսկրի վերա-

կառուցման ինտենսիվությունը բազմազան է և պայմանավորված է բազմաթիվ 

գրոծոններով, այդ թվում՝ տեղակայմամբ, ատամների խմբային պատկա-

նելիությամբ: Ատամի արմատը ձևավորվելիս հասնում է ալվեոլյար ոսկրի 

ելունի հատակին և ճնշման գոտում առաջացնում է նրա ներծծումը: Դրա հետ 

մեկտեղ արմատում՝ ալվեոլյար ելունի հպման հատվածում, շարունակվում են 

ոսկրագոյացման ինտենսիվ գործընթացները: Բազմարմատ ատամներում 

ոսկրի գոյացումն առավել ինտենսիվորեն է ընթանում ձևավորվող միջար-

մատային պատի հատվածում: Միարմատանի ատամներում արագացված 

ոսկրային հյուսվածքի գոյացման գոտի է ատամնաբնի հատակը լեզվային 

կողմից: Ոսկրային հյուսվածքի ներծծումը ատամի ծկթման ընթացքում 

հանգեցնում է տեղային ոսկրի ամրության հատկությունների նվազմանը և 

նվազեցնում նրա դիմադրությունը: Ատամի մոտեցման ընթացքում շարակ-

ցական հյուսվածքում կատարվում են ռեգրեսիվ փոփոխություններ, որին 

նպաստում է ատամի պսակը ծածկող ռեդուցված էմալային էպիթելը: 

Ռեդուցված էմալային էպիթելը ձուլվում է բերանի խոռոչի ծածկու-

թային էպիթելին: Վերջինս կենտրոնական հատվածներում ձգվում է և 

թափածակվում: Ձևավորված բացվածքի միջոցով ատամի պսակը դուրս է 

մղվում դեպի բերանի խոռոչ: Այդ դեպքում արյունահոսություն չի լինում, քանի 

որ ատամը առաջ է մղվում էպիթելով ծածկված խողովակով: Ծկթելով 

ատամնաշարի մեջ՝ պսակը շարունակում է ծկթել նույն արագությամբ, մինչև 

ատամը հակադիր և հարևան ատամների հետ չդասավորվի օկլյուզիոն ճիշտ 

փոխհարաբերության մեջ:  

Ծկթումը և ժամանակավոր ատամների մշտականներով փոխարինումը 

բարդ ֆիզիոլոգիական պրոցես է: Ատամների ճիշտ ծկթման նշաններ են՝  

 հաջորդականությունը,  
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 զուգավորությունը,  

 համաչափությունը: 

Սկզբում ծկթում են ստորին ծնոտի ատամները, հետագայում՝ վերին 

ծնոտինը: Բացառություն են կաթնատամ առաջին աղորիքները. սկզբում 

ծկթում են վերին, ապա ստորին ծնոտինները:  

Ատամների ծկթումը երեխաների ճիշտ զարգացման ցուցանիշ է. այն 

սերտորեն պայմանավորված է երեխայի առողջության ընդհանուր վիճակով: 

Պետք է նշել, որ ատամների նորմալ ծկթման գործընթացն անհատական է, այդ 

պատճառով միայն բնականոնից կտրուկ շեղումներն են դիտվում որպես 

անոմալիաներ:  
 

Ատամների ծկթման տեսությունները 
 

Ատամների ծկթման վերաբերյալ չկա միասնական տեսություն, որն 

ունակ լինի բացատրելու ծկթման պրոցեսները: Սակայն միևնույն ժամանակ 

տարբեր տեսություններով հիմնավորված մեխանիզմներն իրարամերժ չեն: 

Ատամների ծկթումը բազմագործոն գործընթաց է, որը համակցում է մի քանի 

մեխանիզմների ազդեցությունները: 

Առաջարկված են բազմաթիվ տեսություններ, որոնցով բացատրվում են 

ատամների ծկթման մեխանիզմները՝ 

  ատամի արմատի աճի տեսությունը,  

  ատամի պուլպաում կամ հարգագաթային շրջանում հիդրոստատիկ 

ճնշման բարձրացման տեսությունը,  

  ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման տեսությունը,  

  պերիօդոնտի ձգանքի տեսությունը:  
 

Ատամի արմատի աճի տեսության հիմքում առկա է այն գաղափարը, որ 

երկարաձգվող արմատը, հենվելով ատամնաբնի հատակին, նպաստում է 

ատամի ուղղահայաց տեղաշարժող ուժերի առաջացմանը: Տվյալ տեսությունն 

ունի մի շարք լուրջ առարկություններ: Հաստատված է, որ որոշ ատամներ 

իրենց ծկթման պահին անցնում են ճանապարհ, որն ըստ երկարության 

գերազանցում է արմատի չափերը: Բացի այդ, արմատի ճնշումը ատամնաբնի 

հատակին անխուսափելիորեն առաջացնում է ոսկրային հյուսվածքի ռեզորբ-

ցիա, որի հետևանքով կորցնում է հրվող ատամի համար անհրաժեշտ հենք 

ապահովելու ունակությունը: Նշված տեսությամբ չեն բացատրվում այն բարդ 

տեղաշարժերը, որոնք ծնոտներում մինչ իրենց ծկթումը կատարում են որոշ 

ատամներ, ինչպես նաև չի բացատրվում չձևավորված արմատներով 

ատամների ծկթումը: 

Հիդրոստատիկ ճնշման տեսությունն ունի 2 տարբերակ. 

Առաջին տարբերակ. ատամի ծկթումը կատարվում է ատամի արմատի 

հարգագաթային գոտում հյուսվածքային հեղուկի ճնշման բարձրացման 

հետևանքով, որն ուժ է ստեղծում ատամը դուրս մղելու բերանի խոռոչի 

ուղղությամբ: Հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացման պատճառը հետա-
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զոտողների մեծամասնությունը բացատրում է զարգացման շրջանում 

հարգագաթային գոտում տեղային արյունամատակարարման ուժեղացմամբ: 

Հարգագաթային հիդրոստատիկ ճնշման բարձրացումը կարող է պայմա-

նավորված լինել նաև անոթների թափանցելիության բարձրացմամբ, որն 

ատամնաբնի հատակի և արմատի ծայրի միջև առաջացնում է հեղուկի 

կուտակում: 

Երկրորդ տարբերակ. ատամի պուլպաը, որը ձևավորվում է 

ատամնային պտկիկի տարբերակման հետևանքով, կտրուկ մեծանում է 

ծավալով՝ ճնշում ստեղծելով ատամի սաղմի ներսում, հատկապես պտկիկի 

գագաթի շրջանում: Այդ դեպքում ատամը տեղաշարժվում է լնդի ազատ եզրի 

մոտ:  

Նշված տարբերակներից հետևում է, որ արմատի ձևավորումը ատամի 

ծկթման պատճառ չէ, այլ հետևանք: 

  Ոսկրային հյուսվածքի վերակառուցման տեսությունը ենթադրում է, որ 

ծկթումը պայմանավորված է ատամնաբնում ոսկրային հյուսվածքի հա-

մակցված ընտրողական ոսկրային կուտակմամբ և ներծծմամբ: Այն հիմնված է 

ծկթումն ուղեկցող ատամնաբնի վերակառուցման բնույթի դիտարկումների 

վրա: Ենթադրվում է, որ ատամնաբնի հատակին աճող ոսկրն ունակ է դուրս 

մղելու ատամը բերանի խոռոչի ուղղությամբ: Սակայն կարծիք կա, որ ծկթող 

ատամի արմատի շուրջ ոսկրային հյուսվածքի ձևավորումը և ներծծումը 

հետևանք են, այլ ոչ թե ծկթման պատճառ: Ավելին՝ որոշ ատամների ծկթման 

ժամանակ արմատի գագաթի հատվածի և ատամնաբնի հատակի միջև 

պահպանվում է զգալի տարածություն:  

Պերիօդոնտի ձգանի տեսությունը վերջին տարիներին լայնորեն տա-

րածվել է: Ըստ իր հիմնական դրույթի՝ պերիօդոնտի ձևավորումը նպաստում է 

ատամի ծկթմանը: Համաձայն տվյալ տեսության մի այլ տարբերակի` պերիօ-

դոնտի ձգանն ապահովվում է կոլագենի սինթեզով, որն ուղեկցվում է 

պերիօդոնտալ թելիկների խրձերի կարճացումով: Ըստ մեկ այլ տարբերակի՝ 
առկա է պերիօդոնտի ֆիբրոբլաստների (միոֆիբրոբլաստների) կրճատվող 

ակտիվությունը՝ որպես ծկթման առաջատար մեխանիզմ: Պերիօդոնտի միո-

ֆիբրոբլաստների կրճատումներն իրականանում են շնորհիվ միջբջջային 

կապերի միացման և փոխանցվում են կոլագենային թելիկների վրա՝ առա-

ջացնելով ձգան, և ապահովում են ծկթումը:  

Կարծիք կա, որ այս ձգումն առաջանում է ոչ թե ֆիբրոբլաստների 

կրճատման, այլ նրանց միգրացիայի հետևանքով: Ձգման պատշաճ իրակա-

նացման անհրաժեշտ պայմանը պերիօդոնտալ թելիկների թեք դասավոր-

վածությունն է: Պերիօդոնտի վնասումը կամ զարգացման խանգարումները 

դադարեցնում են ատամի ծկթումը:  

Այսպիսով՝  

Կաթնատամների զարգացման ընթացքում տարբերում են՝ 
 ներծնոտային զարգացումը՝ 
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 սաղմնադրում, 

 բջիջների ձևավորում և տարբերակում, 

 հիստոգենեզ, 

 ծկթումը, 

 արմատի և պերիօդոնտի ձևավորումը, 

 կայուն շրջանը, 

 արմատների ներծծման փուլը: 

Մնայուն ատամների զարգացման ընթացքում տարբերում են՝ 
 ներծնոտային զարգացումը՝ 

 սաղմնադրում, 

 բջիջների ձևավորում և տարբերակում, 

 հիստոգենեզ, 

 ծկթումը, 

 արմատի և պերիօդոնտի ձևավորումը, 

 ստաբիլ շրջանը: 
 

Ատամի ֆոլիկուլը, որտեղ չի սկսվել կրակալման ընթացքը, ռենտգենա-

բանորեն երևակվում է որպես ոսկրի լուսավոր 

օջախ՝ հստակ սահմաններով, շրջափակված 

անընդմեջ կորտիկալ թիթեղով: Կրակալման 

սկզբից կրակալված հատվածները ստանում են 

թասակիկի տեսք, այնուհետև՝ վզիկի հատվածի 

կրակալումից հետո ֆոլիկուլը երկարում է և 

մոտենում ալվեոլյար եզրին. սկսվում է ատամ-

ների ծկթումը (նկ. 21): 

Ատամների ծկթումը սկսվում է լնդի վրա 

խիտ արտափքումների առաջացմամբ, որոնք 

համապատասխանում են ժամանակավոր 

ատամների պսակներին: Ծկթելուց հետո 

ատամը սկսում է ձևավորել իր արմատային հատվածը, որի ձևավորման 

ընթացքում առկա է մի քանի փուլ.  

 Արմատի աճը երկարությամբ. աճը երկարությամբ ավարտված չէ, արմատի 

պատերը զուգահեռ են և գագաթի շրջանում բացվում են՝ առաջացնելով 

ձագարաձև բացվածք, արմատախողովակը լայն է և բացվածքի շրջանում 

անցում է կատարում աճման գոտի, որը երևակվում է որպես հստակ 

սահմաններով կլորավուն լուսավոր օջախ (նկ. 22): 
 Չձևավորված գագաթի փուլ. արմատի երկարությունը համապատասխա-

նում է անատոմիական նորմերին, պատերը զուգահեռ են, արմատախո-

ղովակը ավելի նեղ է պսակային հատվածում, գագաթի շրջանում 

առաջացնում է ձագար (նկ. 22): 
 
 

Նկար 21. Ատամի սաղմի 

կրակալված պսակային 

հատվածը: 
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Նկար 22. Արմատների զարգացման փուլերը: 

 

 Չփակված գագաթի փուլ. արմատը նորմալ երկարություն ունի, 

արմատի գագաթը սրված է, հնարավոր է որոշել գագաթային բացվածքի տե-

ղակայումը, պերիօդոնտալ ճեղքը լայն է գագաթի շրջանում (նկ. 22): 

 Պերիօդոնտի անավարտ ձևավորման փուլ. պերիօդոնտալ ճեղքի եր-

կարությունը հավասար է ձևավորված հատվածին, նրա գագաթային հատվածը 

ձևավորվում է գագաթի ձևավորվելուց 10-12 ամիսների ընթացքում (նկ. 22): 
 

Որպեսզի ճիշտ ընտրել ատամների ախտահարումների բուժման եղա-

նակները, անհրաժեշտ է իմանալ նրանց ծկթման, ձևավորման փոփոխման 

ժամկետները, որոնց միջինացված տվյալները ներկայացված են Էյդման-Կրոն-

ֆելդ–Լոգանի աղյուսակում (2, 3): 
 

Աղյուսակ 2. 

Կաթնատամնային կծվածքի զարգացման ժամկետները. 
 

ԱՏԱՄԸ 

ԿՐԱԿԱԼՄԱՆ 
ՍԿԻԶԲԸ. 

ներարգանդային 
զարգացման 

ԾԿԹՈՒՄԸ 
ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 
ՆԵՐԾԾՄԱՆ 
ՍԿԻԶԲԸ 

I 5 ամսական 6-8 ամս. 1,5 – 2 տարեկան 4 տարեկան 

II 5 ամսական 8-12 ամս. 1,5 – 2 տարեկան 5տարեկան 

III 5 ամսական 
16-
20ամս.

2,5 – 3 տարեկան 8 տարեկան 

IV 5 ամսական 
12-
16ամս.

2- 2,5 տարեկան 7 տարեկան 

V  6 ամսական 
20-
30ամս.

3 տարեկան 8 տարեկան 

 

Աղյուսակ 3. 

Մնայուն ատամների զարգացման ժամկետները. 
ԱՏԱՄԸ ԿՐԱԿԱԼՄԱՆ

ՍԿԻԶԲԸ
ԾԿԹՈՒՄԸ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

1 
3-4 ամսական 7-8 տարեկան 10 տարեկան 
3-4 ամսական 4-5 տարեկան 9 տարեկան

2 
1 տարեկան 8-9 տարեկան 11 տարեկան 
3-4 ամսական 7-8 տարեկան 10 տարեկան 

3 
4-5 ամսական 11-12 տարեկան 13-15 տարեկան 
4-5 ամսական 10-11 տարեկան 12-14 տարեկան 

4 
1,5 -1,75 տարեկան 10-11 տարեկան 12-13 տարեկան 
1,75 – 2 տարեկան 10-12 տարեկան 12-13 տարեկան 
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5 
2-2,5 տարեկան 10-12 տարեկան 12-14 տարեկան 
2-2,5 տարեկան 10-12 տարեկան 13-14 տարեկան 

6 
մինչև ծնվելը 6-7 տարեկան 9-10 տարեկան 
ծնվելու ժամանակ 6-7 տարեկան 9-10 տարեկան 

7 
2,5-3 տարեկան 12-14 տարեկան 14-16 տարեկան 
2,5-3 տարեկան 12-13 տարեկան 14-15 տարեկան 

8 
7-9 տարեկան 17-30 տարեկան 18 և բարձր
8-10 տարեկան 17-30 տարեկան 18 և բարձր

 

Նորածնի յուրաքանչյուր ծնոտում տեղակայվում են 18 ֆոլիկուլներ (10 

ժամանակավոր և 8 մշտական): Ճիշտ ծկթման նշան է սիմետրիկ ատամների 

զուգավորված ծկթումը որոշակի հաջորդականությամբ՝ սկզբում՝ ստորին 

ծնոտում, հետո՝ վերինում (բացառություն են 54, 64 և 52, 62): 

Ատամների նորմալ զարգացման դեպքում ծկթում են 20 կաթնատամ-

ներ, որոնցից 8-ը` կտրիչներ, 4-ը` ժանիքներ, 8-ը` աղորիքներ: Նախաաղո-

րիքների խումբը կաթնատամնային կծվածքում բացակայում է: Մնայուն 

ատամները 32 են` 8 կտրիչ, 4 ժանիք, 8 նախաաղորիք, 12 աղորիք: Սաղմնային 

շրջանում խախտումների հետևանքով զարգանում են հետևյալ խանգա-

րումները, որոնք հնարավոր է ախտորոշել կլինիկորեն կամ ռենտգե-

նաբանորեն:  
 

Ատամների զարգացման առաջին փուլի խախտումները 

• Ատամնաթիթեղիկի հիպոֆունկցիայի դեպքում նրա անկման, անբավա-

րար քանակով սաղմերի անջատման կամ նրանց կորստի հետևանքով 

ատամների քանակը կարող է լինել նորմայից քիչ (մասնակի ադեն-

տիա), 

• կամ ատամները կարող են ամբողջությամբ բացակայել (լրիվ 

ադենտիա), 

• ատամնաթիթեղի հիպերֆունկցիայի դեպքում առաջանում է սաղմերի 

մեծ քանակություն, խոսքը «գերկոմպլեկտային /գերհամալիրային/» 

ատամների մասին է, 

• նրանց քանակությունը և տեղակայումը շատ տարբեր են: 

Սաղմերի մասնակի ճեղքման, ձուլման, սերտաճման հետևանքով առաջանում 

են՝  

• շիզօդոնտներ, 

• երկվորյակային ատամներ, 

• գիգանտ ատամներ: 

Ատամների զարգացման II և III փուլերի խանգարումները՝ 

 օդոնտոմաներ ՝ ատամնային հյուսվածքներից կազմված ուռուցքներ, 

 հասարակ օդոնտոման կազմված է մեկ ատամի սաղմի 

հյուսվածքներից, 

 բարդ օդոնտոման կազմված է մի քանի սաղմերի կամ ատամնային 

հյուսվածքային տարրերից: 

Ատամների քանակների խանգարումը 
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 Հիպոդենտիա  
Կարող է լինել առաջնային (բնածին) կամ երկրորդային (ձեռքբերովի): 

Ռենտգենաբանորեն նկարագրվում է ատամի կամ սաղմի բացակայությամբ 

(նկ. 23): 

Ադենտիա՝ առաջնային (բնածին) կամ 
երկրորդային (ձեռքբերովի) 
Պատճառը սաղմնային էկտոդերմալ 

թիթեղի զարգացման խանգարումն է, ժա-

ռանգականությունը, ներզատիչ համա-

կարգի խանգարումները (նկ. 24, 25, 26): 

Նկար 24. Առաջնային ադենտիա. 

առկա են 11 ատամը, ստորին ծնոտի 

ալվեոլյար ելունի բացակայությունը: 

Նկար 23. 45 ատամի սաղմի բացակայությունը: 
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 Հիպերդենտիա կամ գերհամալիրա-

յին ատամներ. ատամների քանակության 

մեծացումն է տարիքային նորմերի համե-

մատ, որն առաջանում է սաղմի էկտոդեր-

մալ թաղանթի խանգարման հետևանքով 

(նկ. 27): 

Ատամների չափերի խանգարումները.  

 Մակրոդենտիա. գիգանտ ատամ-

ներ, որոնք առաջանում են զար-

գացման ընթացքի խանգարման 

պատճառով սաղմերի միաձուլման 

հետևանքով: 

 Միկրոդենտիա. ատամների 

պսակների փոքրացումը (նկ. 28): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ատամների ձևի խանգարումները (նկ. 29)՝ 

Նկար 25. Ստորին կենտրոնական և 

կողմնային կաթնատամ կտրիչների 

բացակայությունը և պրոթեզավորումը 

(բ.գ.դ. Ա. Թ. Փափազյանի 

դիտարկումներից): 

Նկար 26. Վերին կաթնատամ կտրիչների 

բացակայությունը  

(բ.գ.դ. Ա.Թ. Փափազյանի դիտարկումներից):
 

Նկար 27. Գերհամալիրային ատամ մնայուն կենտրոնական  

կտրիչների միջև: 
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 փշաձև ատամներ, 

 Հետչինսոնի,  

 Ֆուրնյեի, 

 Պֆլյուգերի ատամներ. 

տակառանման ատամներ են, 

որոնց զարգացումը 

բացատրվում է բնածին 

սիֆիլիսով, 

 երկվորյակային կամ 

միաձուլված ատամներ, 

 ինվագինացված ատամներ 

կամ ատամ ատամի մեջ. 
զարգանում է մեկ ատամի 

սաղմի կողմից հարևան ատամի 

սաղմի կլանման դեպքում, 

 էվագինացված ատամներ. բնորոշվում են ատամի վրա հավելյալ 

թմբիկի առաջացումով, կենտրոնական ատամներում՝ բերանային 

մակերեսներին, կողմնային ատամներում՝ ծամողական մակերեսին, 

ակոսների հատման կենտրոնում, 

 

 

  

 

Նկար 28.Ստորին կենտրոնական կտրիչի 

միկրոդենտիա: 
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Նկար 29. Ատամների զարգացման տարբեր անոմալիաներ: 

 տաուրօդոնտիզմ. արմատների բիֆուրկացիայի և օկլյուզիոն 

մակերեսի միջև տարածության մեծացումն է, 

 դիլացերացիա. ատամի պսակի և արմատի առանցքային շեղումներն 

են ատամի սաղմի վրա բորբոքային էքսուդատի կամ տրավմայի 

ազդեցության հետևանքով: 

 Ատամների արմատների քանակության և ձևի անոմալիաներ (նկ. 30), 

 ատամների գույնի փոփոխություններ (տետրացիկլինային, պորֆիրի-

նային, հեմոլիտիկ դեղնախտների դեպքում և այլն), 

 դիրքի փոփոխություններ, 

 ծկթման ժամկետների խանգարումներ՝ 

 վաղաժամ ծկթում, 

 ռետենցիա, 

 կիսառետենցիա: 

 

  
Նկար 30. Ատամների արմատների զարգացման անոմալիաները: 
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿԱՐԻԵՍԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿՈՒՄ 

Ամբողջ երկրագնդի բնակչությունն ախտահարված է կարիեսով, որն էլ 

կանխորոշում է նրա ոչ միայն կլինիկական, այլև սոցիալական նշանակութ-

յունը: 

  Կարիեսը հիվանդություն է, որն արտահայտվում է ատամի կարծր 

հյուսվածքների դեստրուկցիայով և ապահանքայնացմամբ: Այն ընթանում է 

միկրոօրգանիզմների ակտիվ մասնակցության պայմաններում:  

 Առաջարկված են կարիեսի առաջացման բազմաթիվ տեսություններ.  
1) Միլլերի (1884թ.) քիմիական - պարազիտար տեսությունը, որն ունի՝  

 ա) 1-ին փուլ` ատամի հյուսվածքների ապահանքայնացում, 

 բ) 2-րդ փուլ` միկրոբային քայքայում, 

2) Էնտինի (1928թ.) ֆիզիկա-քիմիական տեսությունը՝ պայմանավորված 

ատամների և թքի հատկություններով, 

3) Շարպենակի տեսությունը (1949թ.). էմալի մեջ սպիտակուցների 

տեղային նվազումը, 

4) Ռիբակովի (1973թ.)՝ ատամների կարիեսի ախտածնության աշխա-

տանքային կոնցեպցիան` որպես պոլիէթիոլոգիական հիվանդություն, 

5) Բորովսկու և Լեուսի առաջարկած (1979թ.) տեսությունը՝ հիմնված 

կարիեսի առաջացման տեղային և ընդհանուր ռիսկի գործոնների վրա, 

6) կենսաբանական տեսություն՝ ըստ Լուկոմսկու (1934). ատամների 

հյուսվածքների տրոֆիկ իներվացիայի և օդոնտոբլաստների ֆունկցիաների 

խանգարումները, 
7) Schatz et Martin–ի (1954) խելատային տեսությունը՝ կարծր հյուս-

վածքների քայքայում կոմպլեքսոններով, 

8) էլեկտրոնային – օդոնտիկ տեսությունը՝ ըստ Lura ( (1962). ատամների 

կարծր հյուսվածքների և կակղանի պոտենցիալների տարբերությունը հնարա-

վորություն է տալիս բակտերիաներին ներթափանցելու և ախտահարելու 

ատամների հյուսվածքները,  

9) Broustang-ի (1973) տեսությունը՝ օրգանական մատրիքսի քայքայում 

միքսոբակտերիաներով և միկրոբներով: 
 

Կարելի է նշել կարիեսածին իրավիճակների մի քանի գործոններ. 
Էթիոպաթոգենետիկ գործոններ` 

Ընդհանուր` 
1) ժառանգականությունը, 

2) սոմատիկ հիվանդությունները, 

3) ոչ լիարժեք սնունդը, 

4) ջրի հանքային կազմը, 

5) ցածր սոցիալական մակարդակը, 

6) արտակարգ պայմանները (սթրես, ճառագայթային աղտոտվածություն), 

7) ստոմատոլոգիական կանխարգելման ցածր մակարդակը: 

Տեղային` 
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1) բերանի խոռոչի միկրոֆլորայի ակտիվությունը, 

2) բերանի խոռոչի հիգիենայի ցածր մակարդակը, 

3) սննդի մեջ ածխաջրատների ավելցուկը, 

4) էմալի կառուցվածքի օրգանական կազմը (լամելաներ, վերեգեններ), 

5) ֆիսուրների բարդ տեսակները, 

6) բերանային հեղուկի հատկությունները, 

7) ռեմիներալիզացիայի նվազումը, 

8) թքի բուֆերային ծավալը, 

9) սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ պաշտպանողական գործոնները:  
  

Կարիեսային ախտահարման առաջացման պատկերը՝  
1) բերանի խոռոչի հիգիենայի ցածր մակարդակը,  
2) ածխաջրատների հաճախակի օգտագործումը,  

3) ատամնափառի առաջացումը,  

4) Str. Mutans, Str. Sanguis, Larctobacteria քանակության աճը,  

5) ածխաջրատների վերածումը պոլիսախարիդների, 

6) ատամնափառի ավելացումը, 

7) օրգանական թթուների առաջացումը,  

8) PH-ի փոփոխությունը մինչև 5,0-4,5-ի + բերանային հեղուկի բուֆերային 

ծավալի նվազումը, 

9) ատամի պելիկուլայի լուծումը, 

10) էմալի ապահանքայնացումը, 

11) թթուների ներթափանցումը էմալի ենթամակերեսային շերտ, 

12) էմալային պրիզմաների մեջ միկրոտարածքների մեծացումը, 

13) թթվաառաջացման աղբյուրը (միկրոօրգանիզմները). տեղափոխվում է 

էմալի ներսը, 

14) կարիեսային խոռոչի առաջացումը: 

Կարիեսի առաջացման պատճառների ժամանակակից տեսակետները 

  Ատամների կարիեսն ախտաբանական պրոցես է, որն արտահայտվում 

է ատամների ծկթումով, որի ժամանակ կարծր հյուսվածքներն ապահանքայ-

նանում և փափկում են՝ հետագայում խոռոչի առաջացումով: 

 Ըստ ԱՄՆ-ի ստոմատոլոգների՝ կարիեսը ատամների ինֆեկցիոն միկ-

րոկենսաբանական հիվանդություն է, որն առաջացնում է կալցիֆիկացված 

հյուսվածքի տեղային քայքայում: Անկասկած, կարիեսային պրոցեսը սկսվում 

է ապահանքայնացումից: 

 Այդ դեպքում հանքային բաղադրամասերի առավել արտահայտված 

կորուստը նկատվում է ենթամակերեսային շերտում արտաքին շերտը հարա-

բերականորեն պահպանվելու դեպքում:  

Սպիտակ բծի շրջանում օջախային ապահանքայնացման անմիջական 

պատճառը օրգանական թթուներն են (հիմնականում կաթնաթթուն), որոնք 

առաջանում են ատամնափառի միկրոօրգանիզմների կողմից ածխաջրա-

տային ֆերմենտացիայի ժամանակ: Կարիեսի դեպքում էմալի ապահանքայ-
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նացումը արտաքուստ տարբերվում է թթվի ազդեցությունից: Կարիեսի 

դեպքում ախտահարվում է ենթամակերեսային շերտը, մյուսի դեպքում` 

մակերեսայինը՝ էմալի շերտ-շերտ լուծումով: 

Նշվում է գործոնների բազմազանությունը, որոնք առաջացնում են կարիես, 

սակայն այս հիվանդությունը պոլիէթոլոգիական չէ: 

 Ըստ ժամանակակից տեսակետի՝ դրա պատճառն այն գործոնն է, որն 

առաջացնում է հիվանդությունը և պայմանավորում է կարիեսի արտահայտ-

ման յուրահատկությունը: Հիմնականը ատամնավահանիկն է, օրգանական 

թթուն, ածխաջրատային ֆերմենտացիան:  
Այս պրոցեսը բարդ է, իսկ տարբեր գործոնների փոխազդեցությունը, այդ 

թվում տարբեր ուղղվածութ-

յունը, պայմանավորում են 

ընթացքի տևողությունը և 

նրա կայունացման հնարա-

վորությունը:  

Այսպիսով, ըստ ժամանա-

կակից տեսակետի` կարիե-

սի զարգացումն առաջանում 

է միկրոօրգանիզմ – թուք – 

էմալի կառուցվածք բարդ 

փոխազդեցության 

հետևանքով արտաքին և 

ներքին գործոնների մաս-

նակցությամբ (դիագր. 1): 

Միայն փառը առանց 

բակտերիաների չի կարող 

քայքայել ատամի հյուս-

վածքները (դիագր. 2): Բակտերիաները պատասխան են տալիս կարիեսային 

պրոցեսի սկզբի համար, Լactobaccilus-ը՝ նրա ընթացքի, Actinomyces-ը 

պայմանավորված է հարվզիկային կարիեսի զարգացմամբ:  

 Ածխաջրատների բացակայության դեպքում մեծ քանակությամբ կարիե-

սածին միկրոօրգանիզմների առկայության պայմաններում կարիես չի առա-

ջանում, ինչպես նաև հակառակը: 

 Նորմալ պայմաններում ատամների մեխանիկական մաքրումը սահմա-

նափակում է բակտերիաների զարգացումը: Խոսելու, ծամելու և ատամները 

մաքրելու ժամանակ բակտերիաները մեծ մասամբ մաքրվում են: Մենք կուլ են 

տալիս մինչև 2գ բակտերիաներ: Դրանք դժվար են հեռացվում լեզվի մեջքից, 

լնդագրպանիկներից, կոնտակտային մակերեսներից: 

Կարիեսը դինամիկ պրոցես է, զարգանում է կալցիում-ֆոսֆատային 

իոնափոխանակման խանգարման հետևանքով ատամի կառուցվածքի և թքի 

(բերանի հեղուկի) թթուների ազդեցությամբ, որոնք առաջացնում են բերանի 

Դիագրամ 1. Կարիեսային գործոնների 

փոխհարաբերությունները ըստ Keyes – ի: 
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խոռոչում առկա միկրոօրգանիզմների կողմից ածխաջրատային ֆերմեն-

տացիայի ժամանակ: 

Կարիեսի առաջացման ռիսկը որոշելու համար մշակված են տարբեր 

թեստեր:  

Դրանցից են ` 

ա) թքում բակտերիաների կոնցենտրացիան որոշելը (Lactobacilli` 

Dentocult LB, Str. Mutans` Dentocult SM), 

բ) թքի բուֆերային հատկությունը որոշելը (Dentobuff), 

գ) սոցիալ- տնտեսական գործոնները, 

դ) կարիեսի տարածվածությունը,  

ե) ստոմատոլոգի կողմից կլինիկական եզրակացության պատկերը: 

Ապացուցված է, որ կարիես չի առաջանում կենդանիների դեպքում, որոնց 

օրգանիզմը զուրկ է բակտերիաներից, նույնիսկ կարիեսածին դիետայի 

դեպքում: Կարիեսի պատճառ են ոչ թե բակտերիաների որոշակի տեսակները, 

այլ թթուները՝ որպես միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության արգասիք: 
 

 
 

Դիագրամ 2. Մանրէների ազդեցությունը կարիեսի զարգացման վրա: 
  

Առավել կարիեսածին միկրոօրգանիզմներից են Streptococcus գրամդրական 

կոկերի խումբը, որոնք ներառում են`  

1) Str. Mutans 

2) Str. Sobrinus, որոնք ունակ են տարբեր տեսակի շաքարները վերամշակելու 

PH-ի ցածր մակարդակի դեպքում: 

 Այս բակտերիաները որոշիչ դեր են կատարում կարիեսի առաջացման մեջ: 

3) Lactobacilles species գրամդրական բակտերիաներ են, որոնք ցածր PH-ի 

(թթվային) դեպքում ունակ են կենդանի մնալու:  

Str. Mutans, Str. Sorbinus, 

Str. salivarius 

Լactobacillus Actinomyces 

կարիես 

պրոգրեսիա  պրոգրեսիա 

պրոցեսի սկիզբը 
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Փափկած դենտինում կա դրանց մեծ քանակություն: 

Միկրոօրգանիզմների կարիեսածին ազդեցությունը բացատրվում է 

ատամնավահանիկի առաջացմամբ: 

Ինչպես գիտենք, այն կոնգլոմերատ է, որի հիմքը միկրոօրգանիզմներն 

են՝ ֆիքսված պոլիսախարիդային հիմքի վրա: 

Ատամնավահանիկնը ամուր կպած է ատամի մակերեսին, և մարդկանց 

մեծ մասի դեպքում բերանի խոռոչում կան որոշակի տեսակի միկրոօր-

գանիզմներ՝ տարբեր հարաբերակցությամբ: Ստրեպտոկոկկերը (mutans, 

salivaris, mitis, sanguis) ընդհանուր քանակի 40%-ն են: Հաստացմանը և հասու-

նացմանը զուգընթաց ատամնավահանիկում ստեղծվում են անաերոբ 

պայմաններ, որոնք փոխում են նրա միկրոբային կազմը: 

 Ածխաջրատների գլիկոլիզը (սախարոզ, գլյուկոզա, ֆրուկտոզա), որը 

կատարվում է անաերոբ պայմաններում, նպաստում է ph-ի տեղային նվազ-

մանը էմալի մակերեսին մինչև կրիտիկական մակարդակը (5,0), որն 

ուղեկցվում է էմալի թափանցելիության մեծացումով: 

 Ջրածնի իոնների կրիտիկական մակարդակը երկարատև պահպան-

վելու դեպքում, էմալի մակերեսին կատարվում է ապատիտների թթվային 

լուծում, պակաս կայուն հատվածներում` Ռետցիուսի գիծ, միջպրիզմային 

տարածություններ, որն էլ ուղեկցվում է թթուների՝ էմալի ենթամակերեսային 

շերտ ներթափանցումով՝ հետագայում նրա ապահանքայնացմամբ (դիագրամ 

3): 

Կարիեսը ինֆեկցիոն 

հիվանդություն է: Str. 

Mutans-ը ծնողները կա-

րող են փոխանցել 

իրենց երեխաներին, 

վերջիններս՝ մյուս երե-

խաներին: 

 Կարիեսածին հատ-

կությունները պայմա-

նավորված են նաև 

սննդի խտությամբ. 

կպչուն և մածուցիկ 

սնունդն ունակ է արագ 

առաջացնելու կարիես, 

քան հեղուկ և ոչ 

մածուցիկ սնունդը: Սննդի ընդունման հաճախականությունը ևս կարևոր 

գործոններից է: Պատառիկներով սնվելը հանգեցնում է նրան, որ ատամ-

նափառի Ph-ը նվազում է ամենացածր ցուցանիշների, որից սկսած՝ երկար 

ժամանակ կատարվում է Ca և P իոնների արտահոսք ատամի մակերեսից: 

Կարիեսի զարգացման իմունաբանական տեսանկույնները 

Դիագրամ 3. Ապահանքայնացման մեխանիզմը: 
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Ինչպես արդեն նշեցինք, կան կարիեսի առաջացման 4 պայմաններ` 

1) միկրոօրգանիզմների առակայությունը, 

2) իմունիտետի սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ մեխանիզմների 

անբավարարությունը, 

3) սննդային խանգարումները, 

4) ժամանակային գործոնը:  

Կարևոր գործոններից են պաշտպանողական մեխանիզմների խանգարում-

ները: Կարիեսից պաշտպանելու հիմնական դերը կատարում է թուքը, որը 

պարունակում է մեծ քանակությամբ նյութեր, որոնք էլ իրականացնում են 

պաշտպանողական ֆունկցիան: 

Այդ նյութերը լինում են ` 

1) ակտիվ. նման են անտիբիոտիկների (կատարում են բակտերիակայուն դեր), 
2) պասիվ. ատամնավահանիկի զարգացան խափանում՝ միկրոբային 

միջավայրի փոփոխության ճանապարհով:  

 Թուքը պարունակում է 1-3 % իմունոգլոբուլիններ (հիմնական Ig A և Ig G): 

 Կան նաև պաշտպանության բջջային տարրեր` նեյտրոֆիլներ, մակրոֆագեր, 

լիմֆոցիտներ: 

Հաստատված է ատամի կարիեսի ուղղակի կախվածությունը թքի IgA-ի 

աստիճանից: Ig A-ի բարձր քանակը հանգեցնում է կարիեսի ցածր մակար-

դակի: Կարիեսածին բակտերիաների աճը իմունոգլոբուլինների հսկողության 

տակ է: 

Թքում կան նաև բակտերիաներն ինակտիվացնող սուբստանցիաներ` 

 լիզոցիմ, 

 լակտոֆերին (միացնում է երկաթի իոնը մանրէների պատիճին՝ 

ինակտիվացնելով նրանց), 

 լակտոպերօքսիդազա խմբեր, 

 թիոցիոնին,  

Նրանք առաջացում են թթվածնի ազատ ռադիկալ, որն էլ տալիս է 

բակտերիասպան արդյունք: 

 Կարիեսով ախտահարվածությունը գնահատելու համար կիրառվում են 

հետևյալ ցուցանիշները՝ 
• տարածվածությունը, 

• հաճախականությունը,  

• հաճախականության աճը, 
• բուժման անհրաժեշտությունը: 

Տարածվածությունը գնահատելու համար ուշադրություն են դարձվում են 

հետևյալ մակարդակներին՝ 

• ցածր 0-30%, 

• միջին 31-80%, 

• բարձր 81-100%: 
 

1) Ըստ ակտիվության աստիՃանի՝  
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1. կոմպենսացված ձև, 

2. սուբկոմպենսացված ձև, 

3. դեկոմպենսացված ձև:  

    Կարիեսի կոմպենսացված ձևը ատամների այն վիՃակն է, երբ КПУ, кп, 

КПУ+кп ցուցանիշները չեն գերազանցում տվյալ տարիքային խմբին համապա-

տասխանող ինտենսիվության ցուցանիշներին, բացակայում են տեղային 

դեմիներալիզացիայի և սկզբնական կարիեսի զանգվածները:  

    Սուբկոմպենսացված ձևին համապատասխանող КПУ, кп, КПУ+кп 

ինտենսիվությունն այդ տարիքային խմբի միջին ինտենսիվությունից ավելի է 

երեք σ շեղման շրջանակներում՝ M + 3 σ,  որտեղ σ =(Vmax- V min )/k, և k = 6.5: 

    Դեկոմպենսացված ձևն այն վիՃակն է, երբ КПУ, кп, КПУ+кп ցուցանիշները 

գերազանցում են առավելագույն ցուցանիշը  ( M + 3 σ), կամ երբ КПУ -ի փոքր 

մեծության դեպքում հայտնաբերվում են  բազմաթիվ կավՃային բծեր, կարիեսի 

ակտիվ ընթացք  (կարիեսի տեղակայում իմուն զոնաներում, թաց բաց գույնի 

դենտին, էմալի փխրուն եզրեր, պրոցեսը սահմանափակ չէ): 

Աղյուսակ 4 

Կարիեսի ինտենսիվության 5 մակարդակները ըստ ՀԱԿ-ի. 

Ինտենսիվության մակարդակը 12 տարեկան 35-44 տարեկան 

շատ ցածր 0-1,1 0,2-1,5 

ցածր 1,2 – 2,6 1,6 – 6,2 

միջին 2,7 – 4,4 6,3 - 12,7 

բարձր 4,5 – 6,5 12,8 – 16,2 

շատ բարձր 6,6 և բարձր 16,3 և բարձր 
 

2) Ըստ հիվանդության զարգացման` 
1. ըստ տեղակայման (դիագրամ 4),՝ 
- ակոսային, 

- ապրոքսիմալ (կոնտակտ մակերեսներին),  

- հարթակային, 

- ցիրկուլյար: 

Վերջին երկուսը բնորոշ են մանուկներին: 
 

2. Ըստ ախտահարման խորության՝ 
- սկզբնական (բծի շրջան) ՝ Macula cariosa, 

- մակերեսային՝ Caries siperficialis, 

- միջին ՝ Caries media, 

- խորանիստ ՝ Caries profunda: 
 

3. Ըստ ընթացքի բնույթի՝ 
- արագ ընթացող, 

- դանդաղ ընթացող, 

- կայունացած (ստաբիլ), 
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- սուր, 

- քրոնիկական: 

Ըստ Գոֆունգի (1936թ.), Պեկերի (1950թ.), Լուկոմսկու (1955թ), Կոմինե-

կի (1968թ.) և ուրիշների՝ տարբերում են սուր և քրոնիկական կարիեսներ: 

Սուր կարիեսին բնորոշ է դեստրուկտիվ փոփոխությունները ատամի 

կարծր հյուսվածքներում, չբարդացած կարիեսի վերածումը բարդացածի (մի 

քանի ամսից մինչև 1 տարի): Կարիեսային խոռոչների տարածվում են լայնութ-

յամբ և խորությամբ: Ախտահարված հյուսվածքները փափուկ են, թեթև 

պիգմենտավորված (բաց դեղին, գորշսպիտակավուն), բայց հեշտ հեռացվում 

են արտաքերիչով: 

Քրոնիկական կարիեսը բնորոշվում է պրոցեսի դանդաղ ընթացքով (մի 

քանի տարի): Կարիեսի տարածումը հիմնականում հարթակային տեսակի է: 

Ախտահարված հյուսվածքները, դենտինը կարծր են, պիգմենտավորված, 

շագանակագույն և մուգ շագանակագույն: 

Շատ հեղինակներ սուր և քրոնիկական կարիեսը փոխարինում են 

ուրիշ տերմինով. Պեկերը (1950թ.), Նովիկը (1971թ.)` չոր (քրոնիկական) և թաց 

(սուր) կարիես, Բորովսկին և Լեուսը (1979թ.)` դանդաղ և սրընթաց կարիես: 

Բացի դրանից, կլինիկապես բնութագրելու համար կիրառվում են 

կարիեսի «սրացված ընթացք» բնորոշումը (Նովիկ 1971թ., Օվրուցկի 1979թ.), 

իսկ ըստ Սայֆուլինայի (1975թ.)՝ դրան համապատասխանում է «ծաղկուն 

կարիես» բնորոշումը: 

Նշվում է ախտաբանական պրոցեսի արագ առաջընթաց, մեծաքանակ 

ատամների ախտահարում: Որոշ հեղինակներ նշում են, որ սուր (սրընթաց) 

կարիեսին բնորոշ է ատամների բազմաթիվ ախտահարումներ, իսկ քրոնիկա-

կանին` մեկական: Բնորոշվում է նաև «համակարգային կարիես» արտահայ-

տությամբ:  

4. Ըստ ախտահարման հաջորդականության՝ 
- առաջնային, 

- երկրորդային կամ ռեցիդիվող: 

5. Ըստ ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունների՝ 
-կարիես բծի շրջանում, 

-էմալի կարիես (համապատասխանում է մակերեսային կարիեսին),   

-միջին, 

-միջին խորացած (կլինիկորեն համապատասխանում է խորանիստ 

կարիեսին), 

-խորանիստ պերֆորատիվ (համապատասխանում է պուլպիտի և 

պերիօդոնտիտի կլինիկային): 

 

6. Ըստ Բլեկի՝ 
I դաս. կարիեսային խոռոչներ, որոնք տեղակայվում են ակոսների և բնական 

փոսությունների շրջանում, 
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II դաս. փոքր և մեծ աղորիքների կոնտակտ մակերեսների վրա տեղակայված 

խոռոչներ, 

III դաս. կտրիչների և ժանիքների կոնտակտ մակերեսների վրա տեղակայված 

խոռոչներ՝ առանց կտրող եզրի ախտահարման, 

IV դաս. կտրիչների և ժանիքների կոնտակտ մակերեսների վրա տեղակայված 

խոռոչներ՝ կտրող եզրի և անկյան ախտահարումով, 

V դաս. պսակների հարվզիկային հատվածում տեղակայված խոռոչներ,  

VI դաս. առաջարկվել է վերջին 

տարիներին, տեղակայվում է 

աղորիքների թմբիկների և 

կտրիչների ու ժանիքների կտրող 

մակերեսներին:  

 

7. Ըստ դեմիներալիզացիայի 
աստիՃանի (ըստ Լ. Մերի)՝ 

ա) պրոգրեսիվող,  

բ) միջանկյալ, 

գ) ռեգրեսիվ,  

դ) կանգ առած: 
 

8. Ըստ առաջացման ժամկետի՝ 
- առաջնային, 

- երկրորդային: 

 

 Երկրորդայինը նշանակում է կարիես, որը զարգացել է վաղ տեղակայված 

լիցքի մոտ կամ նրա տակ: 

 

9. Ն.Ա. Ռաբուխինան  (1999թ.) առաջարկել է կարիոզ խոռոչների խորությունը 

որոշելու համար օգտագործել  J.Espelid, B. Tveit-ի  1986թ.ռենտգենյան 
դասակարգումը, (դիագրամ 5) 

K1 ՝ միայն էմալի սահմաններում տեղակայված խոռոչ, որը զբաղեցնում է նրա 

1/2 -ից ոչ ավելին, 

 K2՝ կարիես, որն ախտահարում է էմալի 1/2-ից ավելին, բայց չի հասնում էմալ-

դենտինային սահմանին, 

 K3՝ էմալի և դենտինի կարիես, որի դեպքում դեֆեկտը զբաղեցնում է կարծր 

հյուսվածքների 1/2-ից ոչ պակաս, մինչև ատամի խոռոչը, 

 K4՝ դենտինի շերտ ներթափանցող դեֆեկտ, դենտինի հաստության 1/2-ից 

ավելին, բայց չի հաղորդակցվում ատամի խոռոչի հետ, 

 K5՝ կարիեսային խոռոչ, որը հաղորդակցվում է ատամի խոռոչի հետ: 
  

Դիագրամ 4. Կարիեսի տեղակայման 

պատկերը: 
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Կլինիկայում ռենտգեն նկարները նկարագրելիս այդպիսի դասակար-

գումը նպատակահարմար է օգտագործել: Պետք է հիշել, որ ռենտգենաբա-

նորեն բացահայտված ոչ բոլոր արատներն ու ատամի պսակի վրա պատ-

կերներն են կարիեսային խոռոչի պրոցեսի 

հետևանք: 
Նմանօրինակ ռենտգեն պատկեր ունեն 

էմալի հիպոպլազիան, ֆլյուորոզի էրոզիվ 

տեսակը, անկատար ամելոգենեզի դեպքում էմալի 

փշրվելը: 
Այդ պատճառով ռենտգեն փոփոխու-

թյունների գնահատումը պետք է կատարվի 

կլինիկական տվյալներին համատեղ: Ռենտգեն 

հետազոտությունները կարիեսի դեպքում հնարա-

վորություն են տալիս էականորեն մեծացնելու 

ախտորոշման ճշգրտությունը, հատկապես նրա 

սկզբնական փուլը, որն անհնար է տեսնել զննման 

միջոցով: 
Վաղ բացահայտումը նպաստում է բուժման 

արդյունավետության մեծացմանը, հնարավո-

րություն է տալիս կանխելու բարդացած կարիեսի զարգացումը: 
 

 10. Կարիեսի դասակարգումը՝ ըստ ՀՄԴ-10-ի՝ 
 К 00 - К93՝ մարսողական համակարգի հիվանդություններ, 

 К00-К14՝ բերանի խոռոչի օրգանների, թքագեղձերի և ծնոտների հիվան-

դություններ, 
 К02.0՝ էմալի կարիես կավճանման բծի շրջանում, 

 К02.1՝ դենտինի կարիես, 

 К02.2՝ ցեմենտի կարիես,  

 К02.3՝ ատամների կարիես՝ կանգ առած, 

К02.4՝ օդոնտոկլազիա, 

մանկական մելանոդենտիա, 

մելանօդոնտոկլազիա՝  

К02.8՝ ատամների կարիես՝ այլ, 

К02.9՝ ատամների կարիես՝ չճշգրտված: 
 

Կարիեսի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները  

մանկական տարիքում 
 

 Կարիեսն ամենատարածված ախտաբանական պրոցեսներից է, որն 

առաջանում է էթիոլոգիական գործոնների ազդեցությամբ՝ պայմանավորված 

որոշ ախտաբանական պատճառներով, այն բնութագրվում է կարծր հյուս-

վածքների օջախային դեմիներալիզացիայով: Կարիեսը տարածված է ինչպես 

մեծերի, այնպես էլ երեխաների շրջանում: 

Դիագրամ 5. J.Espelid, B. 

Tveit-ի առաջարկած 

ռենտգենաբանական 

դասակարգումը: 
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 Երեխաների շրջանում կլինիկական ընթացքի առանձնահատկություն-

ները պայմանավորված են ատամի կարծր հյուսվածքների կառուցվածքով և 

օրգանիզմի ռեզիստենտականությամբ: 

Երեխաների մոտ ատամների կարիեսով ախտահարվածությունը 

սերտորեն կապված է տարիքի հետ (դիագրամ 6): 
Առավել բարձր է 5-6 տարեկանում՝ որպես կաթնատամներում կարիեսի 

բարձր ինտենսիվության հետևանք: 

8-12 տարեկանում կարիեսի 

տարածվածությունը նվազում է` 

պայմանավորված ատամների 

ֆիզիոլոգիական փոխարինմամբ: 

 13-18 տարեկանում 
տարածվածությունը նորից 

մեծանում է: 

 18-55 տարեկանում կայուն է: 

 55-65 տարեկանում նորից 

մեծանում է:  

Ատամների տարբեր խմբերում, 

ըստ կարիեսով 

ախտահարվածության 

հաճախականության, կարիեսային 

պրոցեսները տեղակայվում են հետևյալ հերթականությամբ` 

36,46 

16,26 

37,47 

27,17 

14,15,24,25, 

34,35,44,45 

11,12,21,22,  

31,32,41,42 

13,23 

33,43 

 

 Երեխաների շրջանում կարիեսի տեղակայումը պայմանավորված է 

ժամանակավոր կամ մշտական ատամների զարգացման փուլերով: 

Ախտաբանական պրոցեսի արագ զարգացումը պայմանավորված է 

կաթնատամների և չձևավորված արմատներով ատամների կարծր հյուսվածք-

ների կառուցվածքի առանձնահատկություններով: Դա էմալի բարակ շերտն է՝ 

լամելաների մեծ քանակությամբ, դենտինի փոքր ծավալը՝ ինտերգլոբուլյար 

դենտինի մեծ քանակությամբ, օրգանական մատրիքսի մեծ քանակը խթանում 

է ախտաբանական պրոցեսի արագ տարածումը: Բարակ դենտինային շերտի 

Դիագրամ 6. Կարիեսի ախտահարման 
կապը տարիքի հետ 
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պատճառով դենտինային խողովակները կարճ են և լայն, պարունակում են մեծ 

քանակությամբ միջբջջային նյութ: 

Այն կաթնատամներում, որտեղ սկսվել է արմատների ֆիզիոլոգիական 

ներծծում՝ պայմանավորված կակղանում ընթացող ինվոլյուցիոն փոփոխութ-

յուններով, փոխարինող դենտինի շերտ չի առաջանում: Կարիեսային խոռոչ-

ները մշակելուց հետո հատակը և պատերը կարող են մնալ փխրուն, որն էլ 

զոնդավորման և բուժման ժամանակ կարող է բարդություններ առաջացնել:  

Կաթնատամների կարիեսային խոռոչների խորությունը չի կարող 

որոշիչ լինել կարիեսային պրոցեսի տարածվածությունը բացահայտելու 

համար, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ կակղանային խոռոչի ծավալը: 

Ախտահարվում են ոչ միայն ռիսկի գոտիները՝ ակոսները, կոնտակտ 

մակերեսները, այլև իմունային գոտիները՝ հարվզիկային, քմային, լեզվային, 

այտային: Բնորոշ են կարիեսի ախտադարձերը /ռեցիդիվները/: 

Ժամանակավոր ատամների կարիեսի սկզբնական փուլերը (կավճա-

նման բծի փուլում) բնութագրվում են էմալի ապահանքայնացմամբ՝ առանց 

օրգանական մատրիցայի ամբողջականությունը խախտելու: Այսպիսի իրավի-

ճակում գործընթացը դարձելի է, քանի որ մանուկների ատամների էմալն 

օժտված է վերահանքայնացվելու մեծ ունակությամբ, այսինքն` սեփական կա-

ռուցվածքը դրսից ներթափանցող անհրաժեշտ մակրո- և միկրոտարրերի հաշ-

վին վերականգնելու ունակությամբ: 

Դեռահասության տարիքը բնութագրվում է ռիսկի առանձնահատուկ 

գործոնների առկայությամբ, որոնք կարող են ազդել էմալի հանքային հասու-

նացման գործընթացի վրա և հանգեցնել կարիեսային հիվանդության զարգաց-

մանը: Այս շրջանը տարբերվում է բերանի խոռոչում մեծ թվով թերի հանքայ-

նացմամբ մշտական ատամների առկայությամբ, քանի որ հենց 9-10-ից մինչև 

14 տարեկանում է կատարվում ժանիքների, առաջին և երկրորդ նախա-

աղորիքների, ինչպես նաև երկրորդ աղորիքների ծկթումը:  

Որպես ռիսկի լրացուցիչ գործոններ կարելի է դիտարկել ատամների 

ծկթման ինչպես ավելի վաղ, այնպես էլ ավելի ուշ ժամկետները` միջինների 

համեմատ: Հատկապես անբարենպաստ ձգձգված ծկթման ժամկետներն ի 

հայտ են գալիս կարիեսով ախտահարված երկրորդ աղորիքների դեպքում: 

Այդպիսի ատամներում կարիեսի արագ զարգացումը բացատրվում է կարծր 

հյուսվածքների կազմաբանական անհասունությամբ և թերհանքայնացմամբ, 

ինչպես նաև արտաքին կարիեսածին գործոնների ազդեցության նկատմամբ 

իրենց ցածր կայունությամբ, որոնցից առաջնայինը մանկական և դեռա-

հասության տարիքում փափուկ ատամնանստվածքն է: 

Դեռահասության տարիքը համընկնում է սեռական հասունացման 

շրջանին, որը բնութագրվում է ֆիզիոլոգիական-հորմոնային վերակազմավոր-

մամբ և ազդում է նյութափոխանակության բոլոր գործընթացների վրա, այդ 

թվում նաև հանքայինի: Աղջիկների շրջանում այդ ժամանակահատվածը 

սկսվում է 11-13 տարեկանից, իսկ տղաների շրջանում՝ 12-14 տարեկանից:  
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Մինչև 14 տարեկան երեխաների շրջանում մշտական չախտահարված 

ատամների էմալի հանքայնացումը ունի մի շարք առանձնահատկություններ: 

Չնայած էմալում այդ տարիքային փոփոխությունների դինամիկան վաղուց 

ուսումնասիրում են բազմաթիվ հեղինակներ, սակայն տարբեր տարիքային 

շրջաններում երեխաների դեպքում այդ հյուսվածքի հասունացման ընթացքը և 

հասունության աստիճանը գնահատելու համար տվյալները դեռևս բավարար 

չեն: Առաջին մշտական աղորիքների վզիկների և ակոսների էմալի մակերե-

սային շերտերի մակրոտարրային բաղադրության առանձին համեմատական 

հետազոտությունները վկայում են 6 և 11-12 տարեկան երեխաների շրջանում 

դրա՝ հանքային հասունության միանուն ցուցանիշների միջև հավաստի 

տարբերությունների բացակայության մասին այն դեպքում, երբ 8-10 և 14-15 

տարեկանում այդ ցուցանիշները վկայում են էմալի մակերեսային շերտերում 

կալցիումի և ֆոսֆորի վիճակագրորեն հավաստի աճի մասին: Նման միտում է 

հայտնաբերվել այլ ֆունկցիոնալ խմբերի ատամների ապրոքսիմալ (կոնտակ-

տային) մակերեսներից և վզիկներից վերցված (մշտական կտրիչներ, վերին և 

ստորին ծնոտների առաջին նախաաղորիքներ) նմուշներում: Ատամների 

հյուսվածքների հանքային հասունության ցուցանիշների այդպիսի նվազումը 

հեղինակները բացատրում են դեռահասի օրգանիզմի սեռական հասունացման 

և ինտենսիվ աճի շրջանում էմալի վերահանքայնացման գործընթացների 

արգելակման և կալցիումի արտածին /էկզոգեն/ ներթափանցման դեֆիցիտի 

հետ: Ծկթումից հետո վաղ շրջանում ատամների կարծր հյուսվածքների 

հանքային հասունացման գործընթացների, ինչպես նաև կարիեսի ակտի-

վության աստիճանի վրա ազդում են ընդհանուր սոմատիկ, ֆիզիոլոգիական 

զարգացումը և օրգանիզմի ընդհանուր ոչ սպեցիֆիկ դիմադրողականության 

վիճակը: 
 

Մանուկներին բնորոշ է նաև ախտահարման հաջորդականությունը. 
մինչև 2,5 տարեկան. ախտահարվում են կենտրոնական ատամների հարթ 

մակերեսները (ներարգանդային հանքայնացման գոտիները), 

3 տարեկանից՝ աղորիքների ծամողական մակերեսները, 

4,5 տարեկանից՝ ապրոքսիմալ մակերեսները:  

Չձևավորված արմատներով ատամներում կարիեսն ավելի շատ տեղա-

կայված է ծամողական մակերեսի ֆիսուրներում և բնական այլ փոսիկներում: 

Ժամանակավոր կտրիչներին խիստ բնորոշ է հարվզիկային կարիեսը` 

հաճախ ատամի բոլոր ուղղություններով, որը հանգեցնում է պսակի 

կոտրվածքի և բարդությունների (նկար 31): Երեխաների շրջանում առկա է նաև 

ժամանակավոր ատամների հարթակային կարիեսը (նկ 32): Ատամների 

ձևավորման շրջանում և նրա ռեզորբցիայի ժամանակ բնորոշ է ապրոքսիմալ 

մակերեսների ախտահարումը կարիեսով ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ 

մշտական ատամներում:  

 Կարիեսը կարող է տեղակայվել վեստիբուլյար (շրթունքային, 

այտային) և քմային-լեզվային մակերեսներին: Հնարավոր է ֆիսուրայինի և 
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կոնտակտայինի համակցումը, երբեմն նկատվում է համակցված ախտա-

հարումներ ֆիսուրայի, ատամի վզիկի շրջանում, ապրոքսիմալ մակերես-

ներին, կարող է լինել ցիրկուլյար կարիես և այլն (վզիկի ընդգրկումով և 

նույնիսկ ամբողջ պսակի, նկար 33-34):  

Ըստ հաճախականության՝ 1-ին տեղում ֆիսուրային կարիեսը, կաթնա-

տամների և մշտական ատամների ապրոքսիմալ կարիեսն է: 

 Տարբերում ենք նաև ռեցիդիվող (երկրորդային) կարիես, որը զարգա-

նում է կարիեսային պրոցեսի պրոգրեսիվությամբ, տեղակայված լցանյութի 

տակ կամ լիցքի հետ սահմանում (բուժված ատամի): 

Կաթնատամների կարիեսի բնութագրող առանձնահատկությունն 

ախտաբանական պրոցեսի արագ ընթացքն է: 

Քրոնիկական կարիեսը երեխաների շրջանում մշտական ատամներում 

կարիեսին բնորոշ ընթացք ունի, մեկ կամ մի քանի ատամների ախտա-

հարումներով. խոսքը ֆիսուրային կարիեսի մասին է: 

Կարելի է ասել, որ մինչև 12 տարեկան քրոնիկական կարիեսով ախտա-

հարվում են միայն առաջին մշտական աղորիքները: 

Կաթնատամներում հազվադեպ է, իսկ եթե դա քրոնիկական կարիես է, 

ապա ախտահարված են և՛ ֆիսուրները, և՛ կոնտակտ մակերեսները: 

Սուր ընթացքի ժամանակ միանգամից մի քանի ատամներում առաջա-

նում են արատներ, սննդի ծամելու խանգարում, լիցքը երկար չի մնում: Ախտա-

հարվում է ատամների որոշակի խումբ. միջին թիվը չի գերազանցում 10 

ատամը, հիմնականում աղորիքները, նախաաղորիքները, ավելի հազվադեպ` 

կտրիչները՝ հիմնականում վերին ծնոտի: Կարիեսային օջախները տեղա-

կայված են ծամողական, ապրոքսիմալ, հազվադեպ՝ ատամների վզիկային 

մակերեսներին: Ախտահարված ատամն ունի 1 կամ 2 կարիեսային արատ: 

Կաթնատամների և մշտական ատամների սրացված ընթացքով կարիե-

սի դեպքում կարիոզ պրոցեսը ընթանում է շատ արագ: Երբեմն նկատվում է մեծ 

քանակությամբ ատամների կարծր հյուսվածքների ախտահարում կարճ 

ժամանակահատվածում (մի քանի շաբաթից մինչև 3 ամիս): Այս հիվանդների 

մոտ պլոմբը ընկնում է անմիջապես բուժումից հետո, ատամները ծածկված են 

փափուկ փառով, թուքը՝ մածուցիկ, աղքատիկ: Անամնեզում նշվում են սուր 

ինֆեկցիոն հիվանդություններ, քրոնիկական հիվանդություններ, հարբուխ: 

Ստոմատոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ բնորոշ է ախտահար-

ված ատամների 12-14 թիվը: Ախտահարվում են ատամների բոլոր խմբերը, այդ 

թվում ժանիքներ, ստորին կտրիչ, որոնք սովորաբար կայուն են կարիեսի 

հանդեպ: 

Ինչպես և սուր կարիեսի ժամանակ, այս դեպքում նույնպես հիմնակա-

նում ախտահարվում են սիմետրիկ ատամները: 

Սրացված կամ ծաղկուն կարիեսին բնորոշ են բազմաթիվ կարիեսային 

խոռոչներ` 1 ատամի վրա 3-4 արատ: Արատները սովորաբար տեղակայված 

են ոչ միայն կարիեսին բնորոշ մակերեսներին (ֆիսուր, ապրոքսիմալ), այլև 
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«իմունային» հատվածներին` հարվզիկային, քմային, լեզվային, այտային: 

Սրացված կարիեսին բնորոշ է ռեցիդիվությունը: 

Սուբկոմպենսացված տեսակի դեպքում կարիեսային խոռոչները 

տեղակայված են բնորոշ գոտիներում, էմալի եզրերը կլորացված են, դենտինը՝ 

չափավոր պիգմենտավորված, կարիեսային պրոցեսը զարգանում է սահմա-

նափակման միտումով, հարվզիկային և իմունային հատվածներում 

սկզբնական կարիեսի նշաններ չկան, հիգիենիկ ցուցանիշը փոքր է 2-ից: 

 Ինչպես նշել ենք, երեխաների և դեռահասների շրջանում կարիեսի 

առաջացումը պայմանավորված է բուժաշխարհագրական, կյանքի 

սոցիալական պայմաններով, տարիքով, օրգանիզմի վիճակով, սննդի բնույթով, 

բերանի խոռոչի հիգիենայի վիճակով և այլն: 

Որոշ երեխաների շրջանում արդեն կաթնատամների կամ մշտական 

ատամների ծկթման ժամանակ կարող են հայտնաբերվել կարիեսային ախտա-

հարման նշաններ: 

Երեխայի ընդհանուր վիճակի խանգարումները և բերանի խոռոչի 

խնամքի աստիճանը պայմանավորված է ոչ միայն մեծ քանակությամբ ատամ-

ների ախտահարմամբ, այլև կարիեսի կլինիկական ընթացքի յուրահատ-

կությունների կանխորոշմամբ: 
Հաճախ կարիես առաջանում և զարգանում է հատկապես այն երեխա-

ների դեպքում, որոնք հիվանդ են ձգձգվող քրոնիկական հիվանդություններով, 

մասնավորապես ինֆեկցիոն ալերգիկ ծագման: Ռևմատիզմով, նեֆրիտով, 

սրտի բնածին արատներով երեխաների շրջանում կարիեսի դեպքում նկատ-

վում է հյուսվածքների դեկալցինացիա, կարիեսային պրոցեսի սահմանա-

փակման միտումի բացակայում, բարդացած տեսակներ, որը բնորոշ է 

ատամների սուր կարիեսին, ռևմատիզմի և կոլագենոզների դեպքում՝ մի քանի 

կարիեսային ախտահարումներ (4-5) մեկ ատամի վրա, ռեցիդիվների և 

ինտենսիվության աճի միտում: Ակտիվ ընթացքը բացատրվում է օրգանիզմի 

իմունոբիլոգիական վիճակով: Հետաքրքիր փաստ` կորտիկոստերոիդներով 

բուժման ժամանակ կատարվում է ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստենտականության 

ընկճում, դրա հետևանքով առաջանում են ատամների փխրունություն, նոր 

կարիեսային խոռոչներ, լիցքերի արագ անկում: Ոչ սպեցիֆիկ ռեզիստեն-

տականության ընկճման դեպքում ալբումինների մակարդակը, արյան 

շիճուկում կալցիումի քանակի նվազում են, խառը թքի մեջ նշանակալի 

նվազած է կալցիումի և անօրգանական ֆոսֆատի քանակը: Բազմաթիվ 

փորձագիտական և կլինիկական հետազոտություններով հաստատվում են 

ատամների կարիեսի զարգացման և ընթացքի կախվածությունը օրգանիզմի 

ռեզիստենտականությունից: Մ.Մ. Դեմները (1975թ.) և Գ.Լ. Պրոսվերնյակը 

(1977թ.) տուբերկուլյոզով հիվանդ երեխաների շրջանում գրանցել են կարիեսի 

բարձր ինտենսիվություն, կլինիկական արտահայտվածության ուժգնության 

աճ: Լ.Ս. Ստարոդուբցևան (1974թ.) գանգուղեղային կաթվածով երեխաների 

շրջանում նկարագրել է բազմաթիվ ատամների բոլոր մակերեսներին 



49 
 

արագընթաց կարիեսով ախտահարումներ (համարյա ամբողջ պսակի 

քայքայումով): 

  Լ.Ա. Բլանկը (1970թ.) ատամների կարիեսով երեխաների շրջանում հայտ-

նաբերել է օրգանիզմի պաշտպանողական ուժերի անկում, որն արտա-

հայտվում է մոնոցիտոգրամայի փոփոխություններով: Սայֆուլինան (1980թ.) 

պարզել է, որ այն հիվանդների դեպքում, որոնք ունեն ատամների կարեսի սուր 

տեսակներ, առաջանում է ընդհանուր սպիտակուցի ալբումինների, գամմա 

գլոբուլինների, արյան շիճուկում լիզոցիմի ակտիվության, թքի մեջ լիզոցիմի և 

ընդհանուր սպիտակուցի նվազում: 

 Հայտնի է, որ ատամների կարիեսի դեպքում կատարվում են դեմիներա-

լիզացիայի և ռեմիներալիզացիայի պրոցեսների խանգարումներ, որոնք էլ 

կանխորոշում են ատամների կայունությունը կարիեսի հանդեպ: Ներկա-

յացված տվյալները վկայում են օրգանիզմի իմունոբիոլոգիական վիճակի հետ 

կարիեսի կլինիկական ընթացքի կապի մասին: Այն արդեն հիմնավորված է: 
 

Ատամների կարիեսի ախտորոշման եղանակները 
 

Ածխտորոշման համար օգտագործում են հիմնական (հարցում, զննում, 

զոնդավորում, ջերմային փորձեր) և լրացուցիչ (կենսունակ ներկում, տրանսիլ-

յումինացիայի, էլեկտրոմետրիայի, բիոէլեկտրական պոտենցիայի չափում, 

ռենտգենագրության մեթոդներ) հետազոտման մեթոդներ: 

Կարիեսին բնորոշ գանգատներից են խոռոչի առկայությունը, սննդի 

կուտակումներն ատամների միջև, երբեմն ցավի զգացումներ քիմիական, 

ջերմային, կամ մեխանիկական գրգռիչներից: Սակայն մեծ մասամբ կարիեսը 

երեխաների շրջանում ընթանում է աննկատ և հայտնաբերվում է միայն 

ստոմատոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ: 

 Զննումը 
Կատարվում է վիզուալ զննություն և զոնդով: Երևում են կավճանման 

կամ պիգմենտավորված բծեր` դեղին, շագանակագույն և սև, սակայն հաճախ 

կարիեսային խոռոչներ՝ այս կամ այն խորության: Երեխաների շրջանում առա-

վել հաճախ խոռոչները տեղակայվում են ծամող մակերեսներին (կաթնա-

տամներում և մշտական ատամներում):  

Երեխաների մոտ կարիեսը բնորոշվում է սուր ընթացքով, դենտինի մեջ 

արագ ներթափանցումով, այդ պատճառով կարիեսային խոռոչի մուտքի 

չափսը սովորաբար չի արտացոլում նրա իսկական չափսը: 

Ժամանակավոր կծվածքում լինում են բազմաթիվ կարիեսներ, որոնց 

զարգացումը պայմանավորված է ատամների հյուսվածքի կառուցվածքի ոչ 

լիարժեքությամբ: 

Դրանով պայմանավորված՝ նույնատիպ ատամներում կարիեսային 

խոռոչները տեղակայված են սիմետրիկ, հաճախ ունեն նույն չափսը և ձևը:  

Բազմաթիվ կարիեսների դեպքում 1 ատամի պսակի տարբեր հատված-

ներում կարող են լինել մի քանի խոռոչներ, որոնք լրիվ քայքայում են ատամի 
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պսակը: Ժամանակավոր ատամներում, արդեն նշել ենք, հանդիպում ենք 

ցիրկուլյար և հարթակային տեսակների: Հարթակային կարիեսը բնու-

թագրվում է ոչ խոր խոռոչներով, որոնք հիմնականում տեղակայվում են էմալի 

մեջ և չեն խորանում դենտինի մեջ: 

Զոնդավորումը 
 Զոնդավորմամբ ճշգրտվում և լրացվում են զննման ժամանակ ստաց-

ված տվյալները: Զոնդավորումը հնարավորություն է տալիս որոշելու էմալի և 

դենտինի ախտահարման աստիճանը և խորությունը, կարիեսային խոռոչի 

պատերի և հատակի դենտինի վիճակը, որոշելու էմալ-դենտինային սահմանի 

և հատակի զգայունությունը: Զոնդավորումը կարևոր ախտորոշիչ միջոց է 

երեխաների մշտական ատամների ֆիսուրային կարիեսը բացա-հայտելու 

համար: 

Եթե զոնդը մտնում է էմալի մեջ և այն հեռացնելու համար որոշակի ուժ է 

հարկավոր, ապա դա վկայում է կարիեսի առկայության մասին: Զոնդավորումը 

հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու այն կարիեսային խոռոչները, 

որոնք դժվար է հայտնաբերել զննման միջոցով (օրինակ` կոնտակտ մակերես-

ներին կամ լնդային եզրի տակ): 

Ջերմային գրգռիչներից ատամի պատասխան ռեակցիան (սառը կամ 

տաք) ախտորոշման կարևոր փուլերից է` տարբերակելու կարիեսը պուլ-

պիտից և պերիօդոնտիտներից: Խորանիստ կարիեսի դեպքում առավել բնորոշ 

է ջերմային ազդակներից առաջացած ցավը: Դա առաջանում է ջերմային ազդե-

ցության պահին և արագ անցնում է այն հեռացնելուց հետո: Պուլպիտի 

դեպքում բնորոշ է նոպայաձև ցավը, որը տևում է որոշակի ժամանակ գրգռիչը 

հեռացնելուց հետո և անցնում է աստիճանաբար: Պերիօդոնտիտների դեպքում 

ջերմային ազդակներից հիմնականում ցավ չկա: Կարիեսի տարբեր փուլերում 

պերկուսիայի ժամանակ ցավ չկա: 

Վիտալ ներկում. կարիեսը սպիտակ բծի շրջանում ախտորոշելու 

համար օգտվում են այս մեթոդից: Ատամը մանրակրկիտ մաքրելուց հետո 

էմալի մակերեսին դնում են խծուծ՝ 2%-անոց մեթիլեն կապույտի ջրային 

լուծույթով: 2-3 րոպե անց այն հեռացնում են, իսկ ներկի ավելցուկը հեռացվում 

է ջրով: Չվնասված էմալը չի ներկվում, իսկ ապահանքայնացված հատվածը 

փոխում է գույնը՝ պայմանավորված ախտահարման աստիճանով: Էմալի 

ներկման ինտենսիվությունը գնահատելու համար կիրառվում է 1-10-բալանոց 

կապույտ գույնի ստանդարտ սանդղակ: 

Ռենտգեն հետազոտություններ 
Առավել հաճախ կիրառվում է սկզբնական կարիեսային ախտահա-

րումները բացահայտելու համար կամ այնպիսի ախտահարումների դեպքում, 

որոնք տեղակայված են կոնտակտ մակերեսներին, լնդի տակ, լիցքի տակ 

(ռեցիդիվող կարիես): Այս դեպքերում կարիեսային արատը տեսողական և 

գործիքային եղանակներով անհնար է հայտնաբերել, իսկ ռենտգենագ-

րությունը արդյունավետ է 30%-ով: 
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Այս մեթոդը կիրառվում է նաև տարբերակիչ ախտորոշման համար 

բարդացված և չբարդացված կարիեսի դեպքում. այն ցույց է տալիս 

կարիեսային դեֆեկտի հեռավորությունն ատամի խոռոչից: 
Ռենտգեն հետազոտությունները կարող են կիրառվել լցավորման 

որակը հսկելու համար, հատկապես եթե կարիեսային խոռոչը տեղակայված է 

ապրոքսիմալ մակերեսներին: Այդ դեպքում կարող են գնահատվել լիցքի 

եզրագծերը և լցանյութի կպչելը պատերին, խոռոչի ձևավորման որակը, 

կոնտակտ կետի ստեղծումը, լցանյութի ավելցուկը միջարմատային տարա-

ծությունում: Ռենտգեն նկարում կարիեսային խոռոչը երևում է լուսավորված 

կլոր կամ օվալաձև կամ անկանոն հատվածով, անհարթ եզրերով: Հատկապես 

որոշվում են կոնտակտ մակերեսի կարիեսային խոռոչները: 

Մակերեսային կարիեսի դեպքում, երբ այն տեղակայված է կոնտակտ 

մակերեսին, կարիեսային արատը էմալի վրա երևում է որպես ոչ մեծ փոսու-

թյուն: Հաստատված է, որ էմալ-դենտինային սահմանին չհասած ապրոքսիմալ 

կարիեսը կլինիկորեն հայտնաբերվում է 23%-ով, իսկ ռենտգենաբանորեն` 

92%-ով (Ռաբուխինա, 1991թ.): 

Վեստիբուլյար, լեզվային, ծամող մակերեսներին տեղակայված խոռոչ-

ները ռենտգեն նկարում (աննշան խորության դեպքում) կարող են չերևալ, 

քանի որ այս հատվածում շերտադրվում է էմալի և դենտինի հաստ շերտը:  

Լավ երևում են էմալ-դենտինային սահմանին հասած ծամող և կոնտակտ 

մակերեսների կարիեսները: Դենտինի ախտահարված օջախներն ունեն 

անհավասար եռանկյան տեսք, հիմքը ուղղված է դեպի էմալ-դենտինային 

սահման, գագաթը` կակղանի կողմը:  

Ռենտգեն նկարում կարիեսը սպիտակ բծի շրջանում չի երևում: 

Ռենտգեն հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս որոշելու 

ախտահարման խորությունը: 

Միջին և խորանիստ կարիեսի դեպքում ռենտգեն նկարում էմալի մեջ 

խոռոչի չափերի և դենտինի ախտահարման տարածվածության միջև հաճախ 

նկատվում է անհամապատասխանություն:  

 
 

Նկար 31. Վերին ծնոտի 

կենտրոնական կտրիչների 

հարվզիկային կարիես 

(հարթակային տեսակ): 

Նկար 32. Կաթնատամների 

ցիրկուլյար կարիես: 
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Կարիեսի հետագա զարգացման դեպքում կակղանը առաջացնում է 

փոխարինող դենտին (երրորդային դենտին): Այդ մասին են վկայում ատամի 

խոռոչի եզրագծերի ձևափոխությունները կամ նրա չափերի փոքրացումը` 

նորմալ առողջ ատամի համեմատ: Այս դեպքում ինչքան դանդաղ է զարգանում 

կարիեսային պրոցեսը, այնքան ավելի է արտահայտված փոխարինող 

դենտինի շերտը: 
 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

Ատամների կարիեսի կլինիկան և ախտաբանական անատոմիան ըստ 

ախտահարման խորության 
Կարիես բծի շրջանում (Macula cariosa)  

 Ախտաբանական անատոմիայի պատկերը որոշելու համար կիրառվում 

է պոլյարիզացիոն մանրադիտակային մեթոդը, որի դեպքում հետազոտվում է 

ախտահարված հատվածի՝ մինչև 60 միկրոն հաստության հղկուկը: 

 Փոփոխությունները պայմանավորված են ախտահարման չափերով. եթե 

բիծը 1մմ-ից ավելի չէ, ապա հայտնաբերվում են 2 գոտիներ` թափանցիկ և 

մուգ, 2մմ-ից ավելի լինելու դեպքում հայտնաբերվում են 3 գոտիներ` 

թափանցիկ, բաց և ախտահարման մարմինը:  
 

Կարիոզ բծում տարբերում են 5շերտ` 

1) մակերեսային շերտ, որն առավել կայուն է, պակասում է ֆտորի քանակը, 

ավելանում է միկրոտարածքների ծավալը մինչև 3 % ( նորմայում 1%), 
2) ենթամակերեսային շերտ` կալցիումի քանակի նվազում. Միկրոտա-րածք-

ների ծավալն ավելանում է մինչև 14%, մեծանում է թափանցելիությունը, 
3) կենտրոնական շերտ` առավելագույն խանգարումների գոտի. Միկրոտա-

րածքների ծավալն ավելանում է մինչև 25%, կտրուկ մեծանում է թափանցե-

լիությունը, 

4) միջանկյալ շերտ. միկրոտարածքների ծավալը նվազում է մինչև 17%, 

5) ներքին շերտ՝ փայլուն էմալի շերտ. միկրոտարածքների ծավալը՝ 1,5% : 
 

 Կարիային բծի հիմնական հատկությունները` 

 ներկանյութերի հանդեպ հյուսվածքների թափանցելիության կտրուկ 

մեծացում, 

Նկար 33. Ժամանակավոր 

ատամների համակցված 

կարիեսներ: 

Նկար 34. Վերին կաթնատամ 

կտրիչների բարդացած 

կարիեսներ: 
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 մակերեսային շերտի հիպերկալցիֆիկացիա,  
 բերանի հեղուկի միներալիզացնող հատկությունների շնորհիվ օրգա-

նական, մատրիքսի պահպանում, որը ռեմիներալիզացիայի պար-

տադիր պայման է: 
 

Կարիեսը բծի շրջանում ընթանում է զարգացման 2 փուլով` 

1) սկզբնական՝ սպիտակ բիծ մինչև 3մմ, 

2) արատի զարգացման փուլ (հիմնականում զարգանում է ակտիվ, քան 

կոմպենսացված ընթացքի դեպքում): 

Պայմանավորված ախտահարման ակտիվության աստիճանով՝ տար-

բերությունն ի հայտ է գալիս երկրորդ փուլում: Ակտիվ պրոցեսի դեպքում 

էմալն անհարթ է, անփայլ, հեշտ հեռացվում է արտաքերիչով, զոնդը պահվում 

է, բծի գույնը սպիտակ է: 

Դանդաղ ընթացքի դեպքում բիծն ունի հստակ սահմաններ, էմալն 

ամուր է, անցավ, անհարթ, բիծը՝ գունափոխված, որը պայմանավորված է 

պրոցեսի երկարատև զարգացման ժամանակ սննդային ներկանյութերի 

նստեցմամբ: 
 

 Գ.Ն. Պախոմովն առաջարկել է կարիոզ բծերը ըստ գույնի բաժանել 5 խմբի` 
1) սպիտակ,  

2) գորշ, 

3) բաց շագանակագույն, 

4) շագանակագույն, 

5) սև: 

Ըստ պերիկիմատների պահպանման՝ տարբերում են` 

 ենթամակերեսային բիծ՝ պերիկիմատների պահպանումով, 

 մակերեսային բիծ՝ պերիկիմատները բացակայում են,  

 խառը բիծ՝ պերիկիմատների ընդհատումներով: 
 
Տարբերակիչ ախտորոշումը 
Կարիեսը սպիտակ բծի շրջանում պետք է տարբերակել հիպոպլազիայից և 

ֆլյուորոզից:  

 Ախտորոշման և տարբերակիչ ախտորոշման համար կիրառում են՝ 

 զննումը, 

 զոնդավորումը, 

 վիտալ ներկման մեթոդը, 

 չորացման մեթոդը, 

 պոլյարիզացիոն մանրադիտակային մեթոդը, 

 լյումինեսցենտային ախտորոշման մեթոդը, 

 տրանսիլյումինացիայի մեթոդը, 

 ատամի զգայունությունը ջերմային գրգռիչների հանդեպ որոշելը, 

 բիոէլեկտրական պոտենցիալը որոշելը, 

 էլեկտրամետրիան, 
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 լազերային ֆլյուորոմետրիայի մեթոդը (դիագնոդենտ, КаVо սարքի 

միջոցով, nորմայում՝ 0 -14, 15–25 համապատասխանում է կարիեսին 

էմալի սահմաններում, 26 -90 ՝ կարիես դենտինի սահմանում),  

 ռենտգեն հետազոտությունը: 

Մակերեսային կարիես (Caries superficialis) 
Բնութագրվում է ախտահարված էմալի փափկեցումով, գանգատներ չկան, 

երեխաները հրաժարվում են թթու մրգերից: Քրոնիկական ընթացքի դեպքում 

արատի եզրերը տափակ են, իսկ սուր ընթացքի դեպքում`կախվող: 

Ախտաբանական անատոմիան 
Հայտնաբերվում է էմալի դեստրուկցիայի օջախ՝ առանց էմալ-դենտինային 

սահմանի ախտահարման և դենտինի փոփոխությունների: 

Տարբերակիչ ախտորոշում 
Պետք է տարբերակել հիպոպլազիայից և ֆլյուորոզից, կարիեսից բծի շրջանում 

և միջին կարիեսից: 
 

Միջին կարիես (Caries media)  
 Ատամների կարծր հյուսվածքների ավելի խոր ախտահարումն է: 

 Ախտաբանորեն հայտնաբերվում են 3 գոտիներ` 

1) քայքայման և դեմիներալիզացիայի, 

2) թափանցիկ և ինտակտ դենտինի, 

3) փոխարինող դենտինի և կակղանում փոփոխությունների: 

Ախտահարված է էմալ–դենտինային սահմանը մինչև պրեդենտինը: 

Էմալի եզրերը կախվում են, դենտինային խողովակները լցված են միկրոօրգա-

նիզմներով, նկատվում են օդոնտոբլաստների ճարպային դիստրոֆիա, դեն-

տինի օրգանական մատրիքսի քայքայում: Դրանից ցած տեղակայված է 

դենտինային խողովակների նեղացումով թափանցիկ դենտինի գոտին և 

ինտակտ դենտինի գոտին: Կակղանի մոտ տեղակայված է փոխարինող կամ 

իռեգուլյար դենտինի գոտին՝ անկանոն կողմնորոշված դենտինային խողո-

վակներով:  

Կարիեսի կոմպենսացված ձևի դեպքում դենտինը գունափոխված է, չոր, 

հեռացվում է թեփուկներով, հատակը ամուր է, էմալը՝ հարթ եզրերով, էմալ–

դենտինային սահմանում զոնդավորումը ցավոտ է: 

Ակտիվ ընթացքի դեպքում դենտինը բաց գույնի է, թաց, հեշտ հեռացվում 

է շերտերով, հատակը ամուր չէ: Էմալը կտրտված է, փխրուն, սուր եզրերով, 

անփայլ: 

Մեծ տարիքի երեխաները գանգատվում են քիմիական և մեխանիկական 

գրգռիչներից առաջացող ցավերից: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը 

Միջին կարիեսը պետք է տարբերակել` 

խորանիստ կարիեսից, 

քրոնիկական ֆիբրոզ կակղանաբորբից, 
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քրոնիկական պերիօդոնտիտից: 
 

 Խորանիստ կարիես (Caries profunda) 
Կաթնատամներում և մշտական չձևավորված արմատներով ատամ-

ներում պրակտիկորեն չի հանդիպում: 

Մշտական ատամներում ընթանում է ինչպես մեծահասակների 

դեպքում. ցավեր առաջանում են գրգռիչների (քիմիական, մեխանիկական, 

ջերմային) առակայության ժամանակ, որոնք հեռացնելու դեպքում ցավերն 

անցնում են:  

 Ախտաբանական անատոմիան 
 Հայտնաբերվում են՝  

1) քայքայման և դեմիներալիզացիայի գոտի, 

2) թափանցիկ և ինտակտ դենտինի գոտի, 

3) փոխարինող դենտինի և կակղանում փոփոխությունների գոտի, ատամի 

կակղանում՝ խոր ախտահարումներ (հիպերեմիա, անոթների շուրջը՝ ինֆիլտ-

րատներ): 

 Տարբերակիչ ախտորոշումը 
Խորանիստ կարիեսը պետք է տարբերակել՝ 

միջին կարիեսից, 

պուլպիտների քրոնիկական տեսակներից, 
պերիօդոնտիտների քրոնիկական տեսակներից: 
  

Կարիեսի բուժման առանձնահատկությունները մանկական տարիքում 
 

 Բուժման ժամանակակից տեսությունները առաջադրվում են անհա-

տականացված մեթոդներ, ընդ որում, բուժման ծավալը և ընթացքը, այցերի հա-

ճախականությունը պայմանավորված են ախտահարման ինտենսիվությամբ, 

տարիքով, կլինիկական ընթացքով, օրգանիզմի ընդհանուր վիճակով, բերանի 

խոռոչի հիգիենիկ վիճակով: 

  Կարիեսի ժամանակակից բուժումը կատարվում է՝ 
 պլոմբավորման մեթոդներով, 
 ատամների կարծր հյուսվածքների կայունացմամբ, 
 բերանի խոռոչի հիգիենայի բարելավմամբ, 
 ռացիոնալ սնունդով, 
  էնդոգեն հակակարային միջոցների համալիր կիրառմամբ: 

  

 Black –ի կանխարգելիչ լայնացման մեթոդը  
Ըստ Black –ի կանխարգելիչ լայնացման մեթոդի՝ կարիեսընկալող հատ-

վածների լայն հատվում են՝ ձևավորելով արկղանման խոռոչ: 

Հյուսվածքների հղկման նվազագույն միջամտությունների սկզբունք 

Ատամների կարիեսի բուժման ժամանակ հյուսվածքների հղկման նվազագույն 
միջամտությունների սկզբունքն առաջարկվել է 20-րդ դարի 60-ական թվական-

ներին, սակայն երկար ժամանակ այն լայնորեն չէր կիրառվում, քանի որ 
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լցանյութերը չէին ապահովում բավարար ադհեզիա: Սակայն վերջին տաս-

նամյակների ընթացքում ստեղծվեցին այնպիսի նյութեր, որոնք հնարա-

վորություն տվեցին վերադառնալու այդ սկզբունքին (դիագրամ 7):  

Լուկոմսկու «կենսաբանական նպատակահարմարության» մեթոդը 

 Մեթոդով պահպանվում է առողջ հյուվածքների նկատմամբ խնայող հա-

րաբերություն, մշակելիս հեռացվում են միայն ախտահարված հյուսվածքները: 
 

M.I.- թերապիա 
 Minimal Interventiօn Treatment. հեռացվում է ախտահարված էմալային 

շերտը՝ թողնելով փոքր չափերի մուտք, որտեղից հեռացվում է ախտահարված 

դենտինը: 
 

Կանխարգելիչ պլոմբավորման մեթոդ 
 Առողջ հյուսվածքները նվազագույնս հատվում են և լցավորվում մինչև 

իմունային գոտիներ: 
 

ԿՊՄ-ի դեպքում առկա է կարիեսային խոռոչների մշակման հինգ մոտեցում՝ 

պայմանավորված կարիեսային խոռորների տեղակայմամբ, խորությամբ, 

երեխայի տարիքով: 
 

 ART- մեթոդ 
 Առաջարկվել է 1994թ. Taco Pilot –ի կողմից (նկ. 35) 

վաղաժամ 

ախտորոշում 

ռիսկի 

գործոնների 

հսկողություն 

հյուսվածքների 

նվազագույն 

հղկում 

ժամանակակից 

լցանյութեր 

նվազագույն 

ինվազիվ 

միջամտություն 

հատուկ 

գործիքներ 

այլընտրանքային 

եղանակներ 

Դիագրամ 7. Նվազագույն ինվազիվ միջամտությունների սկզբունքը 

ստոմատոլոգիայում: 
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 Հիմնված է ԱԻՑ–ների հատկությունների վրա՝ էմալի և դենտինի նկատմամբ 

քիմիական ադհեզիա, հակակարիեսային ազդեցություն,  

 խոռոչը լիցքավորվում է առանց բոռ-մեքենայով մշակելու: 

   
 Բաց չախտահարված ակոսների և կարիեսային փոքր խոռոչի առկայության 

դեպքում հատումը կատարվում է Լուկոմսկու մեթոդով:  
 Փակ չախտահարված ակոսների և կարիեսային փոքր խոռոչի առկայության 

դեպքում կատարվում է կանխարգելիչ լիցքավորում՝ ակոսների ոչ ինվազիվ 

զմռսումով: 
 Փակ ախտահարված ակոսների և կարիային փոքր խոռոչի առկայության 

դեպքում կատարվում է կանխարգելիչ լցավորում՝ ակոսների ինվազիվ 

զմռսումով: 

 Ծամող մակերեսին կարիեսային մեծ խոռոչի առկայությունը ցուցում է 

խոռոչը Բլեյկի դասական սկզբունքներով մշակելու համար: 
 

 Դրական կողմերը 

 Բուժումը սահմանափակված է ախտահարված օջախով, առողջ հյուս-

վածքների հատումը նվազագույնն է: 
 Ձևավորելիս կարելի է փոխել կիրառվող մեթոդը ավելի ռադիկալով՝ 

պայմանավորված կլինիկական իրավիճակով: 
 Կանխում է երկրորդային կարիեսի զարգացումը: 

 

 Բացասական կողմերը՝ 

 շաբլոններից հրաժարում, մանրակրկիտ և ստույգ ախտորոշում, 
 ժամանակի մեծ ծախսեր՝ պայմանավորված ժամանակակից նյութերով 

լցավորելով, 
 թքամեկուսացում: 

 

 Սկզբնական կարիեսի բուժումը 
 Անցկացվում է տեղային ախտաբանական թերապիա՝ ուղղված ատամ-

ների կարծր հյուսվածքների կայունացմանը: 

Նկար 35. ART- մեթոդ: 
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 Անցկացվում է ռեմթերապիա՝ ըստ Լեուս- Բորովսկու և Պախոմով –Բո-

րովսկու: 
Մակերեսային կարիեսի բուժումը 
 Երեխաների և դեռահասների շրջանում գերակշռող դեպքերում 

օպերատիվ բուժում անհրաժեշտ չէ: 
 Հարկավոր է հղկել ախտահարված մակերեսը և մշակել ռեմիներալի-

զացիան մեծացնող նյութերով: 
 Սուր կարիեսի դեպքում ռեմթերապիայից հետո հարկավոր է ձևավորել 

խոռոչը և վերականգնել ատամի ձևը (ապրոքսիմալ կարիեսի դեպքում): 
 

 Միջին և խորանիստ կարիեսի բուժումը 
 

 Կարիեսի այս տեսակների դեպքում անհրաժեշտ է ձևավորել խոռոչը: 

 Ձևավորման փուլերը կարիեսի օպերատիվ բուժման կարևորագույն 

մասն են, որն ի վերջո ազդում է բուժման արդյունավետության վրա: 
 

 Անզգայացում 
 Ախտորոշիչ և բուժական միջոցառումների ժամանակ ցավի բացակա-

յությունը ստոմատոլոգիական հիվանդությունների արդյունավետ 

բուժման կարևորագույն պայմանն է, 
 հոգեկան նախապատրաստում, 
 պրեմեդիկացիա, 

 տեղային անզգայացում: 
Անէսթետիկի բաղադրամասերն են՝ 
 անզգայացնող նյութը, 
 անոթասեղմիչները, 

 կայունացնող նյութերը, 
 կոնսերվանտները, 

 նատրիումի քլորիդը, 
 ինեկցիոն ջուրը: 
Անոթասեղմիչները մեծացնում են անզգայացման ժամանակը և խորու-

թյունը, սակայն հակացուցված են՝ 
 մինչև 5 տարեկան երեխաներին, 
 ՍԱՀ –հիվանդությունների դեպքում 
 փականկյունային գլաուկոմայի դեպքում 
 հակադեպրեսսանտներ օգտագորելիս, 
 դեկոմպենսացված շաքարախտի դեպքում, 
 դոպինգ-հսկումների դեպքում, 
 հոգեկան անհանգիստ վիճակների դեպքում: 
Կայունացնող նյութերը և կոնսերվանտները անէսթետիկը պահպանում են 

վաղաժամ քայքայումից, դրանցից են՝ 

 նատրիումի սուլֆիտը, 
 ԷԴՏԱ-ն, 

 Պարաբենները: 
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 Անզգայացման մեթոդը՝ 
 ասեղի մուտքի ապլիկացիոն անզգայացում (1-1,5 րոպե), 

 ներլորձաթաղանթային անզգայացում (0.2-0.3 մլ), 

 հիմնական անզգայացում (ինֆիլտրացիոն, հաղորդչական, ներկապա-

նային, ենթավերնոսկրային): 

 Անզգայացման համար կիրառվում են՝ 
 արտիկաին (հղիության ժամանակ, քանի որ այն չի անցնում ընդերային 

պատնեշը, արդյունավետ է, քիչ թունավոր և ադրենալին չի պարունա-

կում), 

 մեպիվաստեզին, 

 կսիլեստեզին, 

 ուբիստեզին: 

 Կարիեսային խոռոչի բացումը  
 Փուլի նպատակն է ապահովել լավ տեսադաշտ և մուտք հետագա 

գործողությունների համար: 
 Այդ նպատակով հեռացվում են էմալի կախված եզրերը: 

Կարիեսային խոռոչի լայնացումը 
 Նախորդ փուլի շարունակությունն է: 
 Նպատակն է կարիեսի ռեցիդիվների կանխումը: 
 Այս փուլի ընթացքում ստեղծվում են խոռոչի նախնական ուրվագծերը: 

Տարբերում են խոռոչի մշակման հետևյալ մեթոդները. 

 Մեխանիկական. կիրառվում են ավանդական ստոմատոլոգիական 

գործիքները, բոռ մեքենան և այլն:  

 Մեխանիկական – քիմիական. կիրառվում են հատուկ քիմիական 

նյութեր, որոնք լուծում են մեռուկացված հյուսվածքները, որից հետո 

մեխանիկական գործիքներով հեռացվում են կարիեսային խոռոչից: 
 Օդա – աբրազիվ. կիրառվում են Air-flow-ի համար նախատեսված 

նյութերը, որոնք բարձր ճնշման տակ հեռացնում են կարիեսային 

հյուսվածքները: 
 Լազերային. էրբիական լազերային ճառագայթման կիրառում կարիե-

սային խոռոչը մշակելու համար: 

 Պնևմատիկ. օդի բարձր ճնշման տակ շիթի կիրառում:  
 

Նեկրեկտոմիա 
 Փափկած և պիգմենտավորված դենտինը ամբողջությամբ հեռացվում է 

կարիեսային խոռոչից: 
 Փափկած դենտինի մասամբ հեռացվում է խոռոչի հատակից, որը 

կարող է հանգեցնել կակղանի զարգացմանը: 
 Նույնը պատերից առաջացնում է երկրորդային կարիես: 
 Ախտահարված դենտինի շերտը հեռացվում է սուր արտաքերիչներով:  

 Կատարվում են շարժումներ հատակից դեպի խոռոչի պատերը: 
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 Փափկած դենտինը հեռացնելուց հետո հատում են սահմանային 

դենտինի բարակ շերտը, որը հիմնականում վարակված է լինում:  
 Այդ դենտինի շերտի հաստությունը որոշելը բարդ խնդիր է: 

T.Fusayama –ն հայտնաբերել է, որ ախտահարված դենտինը կազմված է 

երկու շերտերից. 
Առաջին շերտը՝ արտաքին. 

 ինֆեկցված է,  

 ոչ կենսունակ,  

 անցավ,  

 գրգռիչների նկատմամբ զգայուն չէ,  

 կոլագենը անդարձելի փոփոխված է 
 ռեմիներալիզացիան հնարավոր չէ 
Երկրորդ շերտը՝ ներքին  
 ինֆեկցված չէ,  

 կենսունակ է,  

 մասնակի փափկած և դեմիներալիզացված,  

 սակայն ունակ է ռեմիներալիզացիայի 
 կոլագենը քայքայված է, բայց հնարավոր է նրա վերականգնումը: 

Նեկրեկտոմիայի մակարդակը որոշելու համար T.Fusayama –ն 1979թ. 

առաջարկել է  «Caries detector»  նյութը. 

 Այն տեղադրվում է կարիեսային խոռոչում 15վրկ., արտաքին շերտը 

գունավորվում է, իսկ ներքինը՝ ոչ: 

 Ներկված շերտը հեռացվում է գչիրներով: 
 Մեթոդը հնարավորություն է տալիս խնայողաբար հատելու ատամների 

հյուսվածքները՝ դեմիներալիզացված շերտը մասնակի պահպանելով: 
 «Caries detector» -ը հիմնական ֆուքսինի 0.5%-անոց լուծույթ է կամ թթու 

կարմիրի պրոպիլենգլիկոլումի 1%-անոց լուծույթ: 
 Caries marker - Voco 

 Caries detestor – H&M 

 Canal Blue – V&W 

 «Seek & Sable» – Ultradent 

 Радсидент от Радуга 
 
Կարիեսային խոռոչի ձևավորումը 
 Նպատակն է կարիեսային խոռոչին ձև տալ, որն ապահովում է ատամի 

կայունությունը և դիմադրողականությունը ֆունկցիոնալ ծանրա-

բեռնվածության նկատմամբ, ինչպես նաև նպաստում է լցանյութի ամ-

րությանը:  

 Այս փուլում ստեղծվում է խոռոչի վերջնական ձևը: 
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Էմալի եզրերի հղկումը 
 Կարիեսային խոռոչի եզրերի մշակման վերջնական փուլն է, որի 

նպատակն է մշակման ժամանակ հեռացնել առաջացած միկրոճաքերը, 

անհարթությունները, ֆրագմենտացված էմալային պրիզմաները: 

 Ֆինիրացումը նպաստում է ատամների հյուսվածքների և լցանյութերի 

միջև առավելագյուն փոխազդեցությանը: 
 

Լցանյութերի տեղակայման կիրառվող մեթոդներից են. 
Sandwich – տեխնիկան. 

 Հիմնված է երկշերտ մնայուն լցանյութերի համակցումների վրա: 
 Կիրառվում են ԱԻՑ /կոմպոզիտ, կոմպոմեր/ կոմպոզիտ, հիբրիդային 

միկրոլցիչ կոմպոզիտների համակցումներ:  
 

Ցուցված է՝ 
 բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի դեպքում, 
 կարիեսի ինտենսիվության բարձր ցուցանիշների դեպքում, 
 կարիեսի ռեցիդիվների բարձր հաճախականության դեպքերում, 
 գերթքարտադրության դեպքում: 
 

Առաջին շերտի տեղադրման տեսակները երկուսն են (նկ. 36)՝ 
 բաց սենդվիչ (2-րդ դասի խոռոչներում), 

 փակ սենդվիչ (1,3,5 դասերի խոռոչներում): 

 
 
Նկար 36. Sandwich – 

տեխնիկայի 

տարբերակները: 

 

 

Շերտավոր վերականգման մեթոդը 

Կիրառվում են 5-6 սերնդի ադհեզիվ համակարգեր, դասական, հեղուկ 

և կոնդենսացվող կոմպոզիտներ (նկ. 37): 

5-6 սերնդի ադհեզիվ համակարգերից են՝ OptiBondSolo-ն (Kerr), Solobond-

ը (Voco), Single Bond-ը, AdperPromt-ը (3M ESPE), Etch&Prime-ը (Degussa): 

Բուժիչ տակդիրներ՝ 

 կալցիումի հիդրոքսիդի հիման վրա (քիմիական և լուսային կարծրացման)՝ 

Кальцесил, Кальцесил LC, “ВладМиВа”, Calasept, Calcicur, Calcimol, Calcimol 

LC, “Voco”, Dycal “Dentsply”, Alkalainer “3M ESPE”, Life “Kerr”, 

 Contrasil – ինքնակարծրացող լաք /ջնարակ/, 
 էվգենոլպարունակող նյութեր՝ ցինկօքսիդևգենոլային ցեմենտ, LEdermix, 

CpCap (Lege Artis), Cavitec (Kerr), Kalsogen Plus (Dentsply): 
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Նկար 37. Շերավոր լցավորման մեթոդը: 

 
 

Ըստ տեղադրման եղանակի և հաստության լինում են ՝  

 հիմնային կամ բազալ տակդիրներ՝ հաստ՝ 1մմ-ից ավելի տակդիրներն են, 

որոնց նպատակն է կակղանի պահպանումը ջերմային և քիմիական 

գրգռիչներից, ինչպես նաև մնայուն լցանյութի ծավալի նվազեցումը, 
 բարակաշերտ տակդիր կամ լայներային. ունի 1մմ-ից պակաս հաստութ-

յուն, կակղանը պահպանում է քիմիական գրգռիչներից և ապահովում 

կապը ատամի խոռոչի և վերականգնող լցանյութի միջև: 
Համակցված բուժիչ մածուկները պարունակում են՝ 

 օդոնտոտրոպ նյութեր, 
 հակաբորբոքային նյութեր, 
  հակամանրէային մածուկներ, 
 պրոթեոլիտիկ ֆերմենտներ: 
 

Որպես լցանյութեր կիրառվում են՝ 

 արծաթե և պղնձե ամալգամաները, 
 ապակեիոնոմերային ցեմենտը՝ դասական և պոլիմերային 

լուսակարծրացող (Ionozeal,Aqua Ionobond,’’Voco’’,Vitrebond,Vitremer, “3M 

ESPE’’,Ketak-Molar for ART), 

 սիլիկատային ցեմենտները (պարտադիր է մեկուսիչի կիրառումը)՝ 

Силицин, Алюмодент, Fritex (Dental Spofa), Silicap (Vivadent)), 

 սիլիկոֆոսֆատային ցեմենտը՝ Силидонт, Universal Cement (SPAD), TransLIit 

(Merz), Лактодонт, Infantid(Dental Spofa), 
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 կոմպոզիտները՝ Silux Plus , Filtek A 110, Valux Plus, Z100, Filtek Z250 (3M 

ESPE), Helioprogress, Heliomolar (Vivadent), Charisma, Charisma PPF (Heraeus 

Kulzer), Degufill (Degussa), EstetX (Dentsply), 

 կոմպոմերները՝ Dyract (1993, Dentsply), F 2000, Hytac (3M ESPE) Elan (Kerr), 

Clasiosite (Voco), 

 օրմոկերը՝ Definite (1998, Degussa), Admira (Voco), 

 հեղուկ–Flowable-ը՝ Revolution, Point 4(Kerr), Aeliteflow (Bisko), tetricFlow 

(Vivadent), Arabesk Flow (Voco), 

 կոնդենսացվող՝ Packable Solitare (H.Kulzer), Filtek (3M ESPE), Piramid Dentin 

(Bisko), Prodigy Compact (Kerr): 
 

Պայմանավորված կարիեսի ակտիվության աստիճանով՝ բուժական 

միջոցառումների ծավալը փոփոխվում է: 

Կոմպենսացված կարիեսի դեպքում՝ 

 բուժական – կանխարգելիչ միջոցառումների համալիր լրակազմը չի 

կատարվում,  

 կատարվում է կարիեսային խոռոչների լիցքավորում, 
 ուսուցանվում է բերանի խոռոչի հիգիենան, 
 նշանակվում է դիետա, 
 հետազոտվում է տարեկան 1-2 անգամ: 

Սուբկոմպենսացված կարիեսի դեպքում՝ 

 երեխան հետազոտվում է տարեկան 2 անգամից ոչ պակաս, 
 կատարվում է բերանի խոռոչի սանացիա, 
 կատարվում է կարծր հյուսվածքների տեղային ֆտորացում,  

 ուսուցանվում է բերանի խոռոչի հիգիենան,  
 նշանակվում է դիետա:  

Դեկոմպենսացված կարիեսի դեպքում՝  
 անցկացվում է բուժկանխարգելիչ միջոցառումների ողջ ծրագիրը, 
 խոռոչների լիցքավորումը կատարվում է մի քանի այցով, անպայման 

հյուսվածքների ռեմիներալիզացիայով, 
 նշանակվում են հատուկ դիետաներ,  

 համալիր վիտամինաթերապիա, 
 զննվում է ստոմատոլոգի կողմից տարեկան 4-12 անգամ: 

Str. mutans-ի հատկություններն ուսումնասիրելու հիման վրա առաջարկվել են. 

 Ակտիվ իմունիզացիայի մեթոդը, որը համակցված է որոշակի բարդութ-

յունների հետ, քանի որ Str.mutans-ն ունի մարդու հյուսվածքների հետ 

խաչվող անտիգեն և կարող է առաջացնել բերանի խոռոչի բիոցենոզի 

խանգարում: 
 Պասիվ իմունիզացիան ապահովում է կարիեսից 2 տարվա ընթացքում և 

կատարվում է երկու փուլով 1-4 շաբաթում ն/մ: 
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Կարիոզ պրոցեսի զարգացման դանդաղեցմանը նպաստում է նաև 
մաստակը: 

Ռ. Ստեֆանի կողմից առաջարկված կորագծի անակրոտը սկսում է 

բարձրանալ ավելի արագ: Պարզվել է, որ մաստակի կիրառումը 15-20ր. 

ընթացքում նպաստում է թքի արտադրության արագության և քանակության 

մեծացմանը, ատամնանստվածքների թթուների չեզոքացմանը, բերանի 

խոռոչի դեզոդորացիային, թքի ռեմհատկությունների վերականգմանը: 
Մաստակները կազմված են՝ 
 ծամողական հիմքից և համային հավելումներից, 
 բուրավետ նյութերից, 
 կոնսերվանտներից: 
Ծամողական հիմք են սինթետիկ պոլիմերները, որոնցում ավելացվում է 

սապոդիլլա բույսի կամ եղևնազգիների հյութը: Որպես համային հավելումներ՝ 

կիրառվում են մենթոլը, մրգային կամ բուսական համերը և այլն: 
1983թ. սկսվել է մաստակներում ասպարտամի, իսկ 1993թ. կսիլիտի 

կիրառումը, որըը հնարավորություն տվեց օգտագործելու այն նաև 

շաքարախտ ունեցող անձանց: 
Առաջին մաստակը առանց շաքարների՝ Wrigley’s Extra sugarfree, ար-

տադրվել է 1984-ին, իսկ վերջին տասնամյակներում մաստակների բաղադ-

րության մեջ սկսեցին ավելացնել նաև բուժիչ կամ կանխարգելիչ տարբեր 

նյութեր՝ օր. ֆտոր, հականիկոտինային հավելումներ և այլն:  

Մաստակների օգտագործումը ոչ միայն կարգավորում է թքարտադ-

րությունը, այլև հավասարակշռված ծանրաբեռնում է ծամողական մկանները, 

որոշակի չափով մերսվում են լնդերը: 
Սակայն մաստակների կիրառումը ուտելուց առաջ փոփոխում է ստա-

մոքսահյութի նորմալ արտադրումը և կարող է գաստրիտների զարգացման 

պատճառ դառնալ: 

Պարօդոնտի հիվանդությունների դեպքում մաստակի կիրառումը կարող 

է հանգեցնել ատամների կորստի, իսկ դրանք երկարատև օգտագործելը վտան-

գավոր է հոդի համար: 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԵՎ ՄՆԱՅՈՒՆ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿԱՐԾՐ 
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՉ ԿԱՐԻՈԶ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ 

Բացի կարիեսից՝ ատամների ամենատարածված հիվանդությունից, գոյու-

թյուն ունի ատամների կարծր հյուսվածքների ևս մեկ բազմազան 

ախտահարում՝ ոչ կարիեսային ախտահարում: Պատրիկեևի առաջարկով այդ 

խումբ ախտահարումները դասակարգվել են համապատասխան նրանց 

առաջացման ժամկետների 2 մեծ խմբերի.  

1. Ատամների ախտահարումներ, որոնք առաջանում են հյուսվածքների 

զարգացման փուլում մինչև ատամների ծկթումը: 
2. Ատանմերի ախտահարումներ, որոնք առաջանում են ատամների 

ծկթելուց հետո: 
Առաջին խմբում ընդգրկված են՝ 

1. էմալի հիպոպլազիան, 

2. էմալի հիպերպլազիան, 

3. ատամների էնդեմիկ ֆլուորոզը, 

4. ատամների զարգացման և ծկթման անոմալիաները,  

5. ատամների զարգացման ժառանգական փոփոխությունները: 

Երկրորդ խմբին են պատկանում՝  

1. ատամների պիգմենտացիաները և փառերը, 
2. ատամների կարծր հյուսվածքների ախտաբանական մաշվածությունը, 
3. սեպաձև արատը, 
4. ատամների էրոզիան, 
5. ատամների նեկրոզը, 
6. ատամների թթվային լուծումը, 
7. ատամների հիպերէսթեզիան, 
8. ատամների տրավմաները: 

  Ըստ ՀՄԴ-10-ի՝ ատամների կարծր հյուսվածքների ոչ կարիեսային 

ախտահարումները դասակարգում են ՝ 

K00.0՝ ադենտիա՝ 

K00.00՝ մասնակի ադենտիա, 

K00.01՝ լրիվ ադենտիա, 

K00.09՝ ադենտիա չճշտված: 

K00.1՝ գերհամալիրային ատամներ: 

Ներառած են հավելյալ ատամները: 

Բացառված են իմպակտ գերհամալիրային ատամները: 

K00.10՝ մեզոդենտիա կտրիչների և ժանիքների շրջանում, 

K00.11՝ նախաաղորիքների շրջանում, 

K00.12՝ աղորիքների շրջանում՝ 

դիստոաղորիքային ատամ, 

չորրորդ աղորիք, 

հարաղորիքային ատամ, 
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K00.19՝ գերհամալիրային ատամներ չճշտված: 

K00.2՝ ատամների չափերի և ձևերի խանգարումներ՝ 

K00.20՝ մակրոդենտիա, 

K00.21՝ միկրոդենտիա, 

K00.22՝ միաձուլում, 

K00.23՝ սինոդենտիա և շիզոդենտիա, 

K00.24՝ ատամների արտափքումներ՝ լրացուցիչ թմբիկներ: 

Բացառված է Կարաբելիի թմբիկը, որը նորմայի տարբերակ է: 

K00.25՝ ինվագինացված ատամ և կտրիչների անոմալիաներ, 

K00.27՝ էմալային մարգարիտներ, 

K00.28՝ տաուրոդոնտիզմ՝ «ցլի ատամ»: 

K00.3՝ բծավոր ատամներ՝ 

K00.30՝ էնդեմիկ բծավորություն:  

K00.4՝ ատամների ձևավորման խանգարումներ՝  

K00.40՝ էմալի հիպոպլազիա,  

K00.41՝ էմալի պրենատալ հիպոպլազիա, 

K00.42՝ էմալի նեոնատալ հիպոպլազիա,  

K00.43՝ ցեմենտի ապլազիա և հիպոպլազիա, 

K00.44՝ էմալի դիլացերացիա, 

K00.45՝ օդօնտոդիսպլազիա, 

K00.46՝ Տուրների ատամ: 

K00.5՝ ատամների ժառանգական ախտահարումներ՝ 

K00.50՝ անկատար ամելոգենեզ, 

K00.51՝ անկատար դենտինոգենեզ, 

K00.52՝ անկատար օդոնտոգենեզ, 

K00.58՝ ատամների կառուցվածքի ժառանգական այլ խանգարումներ: 

K00.6՝ ատամների ծկթման խանգարումներ: 

K00.7՝ ատամների ծկթման համախտանիշ: 

K00.8՝ ատամների զարգացման այլ խանգարումներ: 

K00.9՝ ատամների զարգացման խանգարումներ չճշտված: 

K01՝ ռետենցված ր իմպակտ ատամներ: 

K03՝ ատամների կարծր հյուսվածքների այլ ախտահարումներ, որոնցում 

ներգրավված են ախտաբանական մաշվածությունը, սեպաձև արատը, 

էրոզիան, ատամների ախտաբանական ռեզորբցիան, գունավորումները, 

փառերը և այլն: 
 

Ատամների հիպոպլազիա 

Առաջանում է ատամների սաղմերում մետաբոլիկ պրոցեսների՝ հան-

քային կամ սպիտակուցային փոխանակության խանգարումների դեպքում 

երեխայի կամ պտղի օրգանիզմում արդեն եղած խանգարումների 

ազդեցության (համակարգային) կամ ատամի սաղմի վրա տեղային ազդող 

գործոնի հետևանքով (տեղային հիպոպլազիա): 
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 Տարբերվում են հիպոպլազիայի 3 տեսակներ՝ 

 համակարգային,  
 օջախային, 
 տեղային (Տուրների ատամներ):  

  

Էնամելոբլաստների անկման (կորստի) դեպքում էմալ չի գոյանում: Հիպո-

պլազիայի դեպքում էմալի թերաճը անդարձելի է և հետքերը ատամի մնում են 

վրա ողջ կյանքի ընթացքում:  

Օջախային օդոնտոդիսպլազիա կամ անավարտ օդոնտոգենեզ (odontoge-

nesis imperfect) հազվադեպ ախտահարում է, կարող է լինել առողջ երեխաների 

շրջանում: Բնորոշվում է մի քանի հարևան ատամների ուշացած զարգացումով 

և ծկթումով ինչպես կաթնատամներում, այնպես էլ նրանց փոխարինող 

մնայուններում զարգացման նույն կամ տարբեր շրջաններում: Առավելապես 

ախտահարվում են կտրիչները, ժանիքները կամ մնայուն աղորիքները: Այդ 

ատամների պսակները փոքրացած են էմալի թերզարգացման պատճառով, 

ունեն դեղնավուն երանգ և անհարթ մակերես: Պատճառը պարզված չէ: 

Համակարգային հիպոպլազիա (ՀՀ) բնորոշվում է բոլոր ատամների կամ 

միևնույն ժամանակաշրջանում զարգացող (ձևավորվող) ատամների էմալի 

կառուցվածքի խանգարումով (նկ. 38, 39): Առաջանում է հղի կնոջ կամ երեխայի 

օրգանիզմում տարած հիվանդությունների կամ սնուցման խանգարումների 

ազդեցությամբ նյութափոխանակության խանգարումների հետևանքով: Կաթ-

նատամների հիպոպլազիան նկատվել է այն երեխաների դեպքում, ում 

մայրերը հղիության ընթացքում տարել են ինֆեկցիոն հիվանդություններ, 

տոքսիկոզներ:  

 

Մնայուն ատամներում հիպոպլազիան առաջանում է երեխայի տարած 

տարբեր հիվանդությունների ազդեցությունից, սուր վարակներից, ռախիտից և 

այլն: 

Կլինիկորեն արտահայտվում է հետևյալ տեսակներով՝ 

 բծային, 

 ակոսային, 

 էրոզիվ, 

Նկար 38. Համակարգային հիպոպլազիա. 

բծային ձև՝ համակցված տեղային 

հիպոպլազիայով: 

Նկար 39. Համակարգային հիպոպլազիայի 

խառը ձև: 
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 խառը: 
 

Գավաթաձև խորացումները կարող են լինել եզակի կամ բազմակի, 

գծային ակոսները տեղակայվում են կտրող եզրին կամ ծամող մակերեսին 

զուգահեռ: Բծերը կարող են լինել սպիտակ կամ դեղնավուն, հստակ 

սահմաններով և նույն չափերի՝ միանուն ատամների մակերեսին: Բծի 

մակերեսը հարթ է, փայլուն կամ անփայլ (պայմանավորված, թե ձևավորման 

որ փուլում է խանգարվել էմալի կրակալումը): Ակոսային տեսակի դեպքում 

էմալի գույնը ակոսի հատակին պայմանավորված է էմալի շերտի հաս-

տությամբ այդ հատվածում և լինում է դեղինից շագանակագույն: Համա-

կարգային հիպոպլազիայի տեսակներից են Հետչինսոնի, Պֆլյուգերի և 

Ֆուրնյեի ատամները, որոնք ունեն պսակների ուրույն ձև: Արտաքինից 

Հետչինսոնի և Ֆուրնյեի ատամները նման են (տակառաձև), սակայն Հետչին-

սոնի ատամներում գոյություն ունի կիսալուսնաձև կտրուճ վերին և ստորին 

ծնոտների կենտրոնական և կողմնային կտրիչների կտրող եզրի վրա: Այդպիսի 

ատամների զարգացման պատճառը ժառանգական բնածին սիֆիլիսն է: Նրա 

իսկ ազդեցությամբ պայմանավորված է նաև Պֆլյուգերի ատամների զար-

գացումը: Այդ ատամների յուրահատկություններից է այն, որ առաջին մնայուն 

աղորիքների ծամողական մակերեսներին դրանք ունեն թերզարգացած 

միաձուլվող թմբիկներ, որի հետևանքով այդպիսի աղորիքը ստանում է 

կոնաձև տեսք:  

Տեղային հիպոպլազիան բնորոշվում է մեկ կամ հազվադեպ երկու ատամ-

ների հյուսվածքների զարգացման խանգարումով: Տեղային հիպոպլազիայի 

առաջացման պատճառը կա՛մ զարգացող ֆոլիկուլի (սաղմի) մեխանիկական 

վնասվածքն է, կա՛մ կաթնատամի բորբոքային պրոցեսը: 

Կաթնատամներում տեղային հիպոպլազիա չի լինում: Վնասվածքը և 

բորբոքումը խախտում են էնամե-

լոբլաստների, իսկ որոշ դեպքե-

րում նաև օդոնտոբլաստների 

ֆունկցիան, որի հետևանքով 

էմալի վրա առաջանում են 

տարբեր երանգների բծեր (սպի-

տակից դեղնաշագանակագույն)՝ 

հատուկ կամ տարածուն ուր-

վագծով: Պսակի էմալը կարող է 

մասնակի կամ ամբողջովին բա-

ցակայել (նկ. 40): Այդ ատամները 

կոչվում են ըստ հեղինակի՝ Տուր-

ների ատամներ: 

Բուժումը. փոքր 

ախտահարումների դեպքում հնարավոր է վերականգնել լիցքերով, 

վինիրներով, զգալի դեֆորմացիաների դեպքում ցուցված է օրթոպեդիկ 

Նկար 40. 11 ատամի տեղային հիպոպլազիա 

կաթնատամի քրոնիկական պերիօդոնտիտի 

հետևանքով: 
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միջամտություն՝ արհեստական պսակների, կամուրջների և այլնի 

պատրաստում: Երեխաների շրջանում օրթոպեդիկ բուժումը անցկացվում է 

ատամնածնոտային համակարգի ձևավորումն ավարտելուց հետո: 

Էմալի հիպերպլազիան կամ «էմալային կաթիլները» ատամի հյուսվածքների 

ավելցուկային առաջացումն է: Էմալային կաթիլների տրամագիծը չի 

գերազանցում 2-4մմ: Ըստ տեղակայման՝ Cawanha-ն տարբերում է՝  

ա. Արմատային, 

բ. Վզիկային,  

գ. Պսակային: 

 Առավել հաճախ հանդիպում են վզիկային էմալի կաթիլներ, որոնք թաքնված 

են լնդի տակ և դժվար են ախտորոշվում:  

Մանրադիտակային հետազոտությունները հնարավորություն տվեցին 

տարբերակելու էմալային կաթիլները՝ ըստ նրանց ներքին կառուցվածքի՝ 

1.իսկական էմալային կաթիլներ (միայն էմալի գերզարգացում), 

2.էմալա-դենտինային կաթիլներ (կառուցված են դենտինից և էմալից), 

3.էմալա-դենտինային կաթիլներ պուլպայով՝ կապված ատամի խոռոչի հետ 

4.Ռոդրիգես-Պոնտիի կաթիլներ (էմալի հանգույցիկներ պերիօդոնտում), 

5.ներատամնային էմալային կաթիլներ (դրսևորվում են որպես ավելի կարծր 

դենտինի հատված): 

Կլինիկորեն չեն արտահայտվում և չեն առաջացնում ֆունկցիոնալ 

խանգարումներ: Վզիկային էմալային կաթիլների բուժումը դրանց հղկումն է՝ 

7-10 օրվա ընթացքում ֆտոր պարունակող լուծույթների ապլիկացիաներով: 

 Ատամների ֆլյուորոզ (էնդեմիկ ֆլյուորոզ) 

Էնդեմիկ ֆլյուորոզի դեպքում փոփոխություններն առաջանում են 

օրգանիզմի մեջ ֆտորի ավելցուկային ներմուծման հետևանքով: Ֆլյուորոզը 

ֆտորով պայմանավորված հիպոպլազիա է: Ֆտորը բնության մեջ ազատ չի 

հանդիպում: Առավել հարուստ են ֆտորի միացություններով արտեզյան ջրերը, 

որտեղից այն անցնում է բույսերի մեջ և հետևաբար կենդանիների և մարդու 

օրգանիզմ: Սննդամթերքում ֆտոր պարունակվում է ձկնեղենում 

(առավելապես ծովային և օվկիանոսային), մսամթերքներում, ձվի դեղնուցում: 

Ֆտոր պարունակող մթերքներն ինքնուրույն ֆլուորոզ չեն առաջացնում: 

Ֆտորը ավելի մեծ քանակությամբ օրգանիզմում ֆիքսվում է ջրի միջոցով 

ներգործության ժամանակ: Երեխաների շրջանում ֆտորը կուտակվում է ավելի 

մեծ քանակություններով, քան մեծահասակների դեպքում: Ֆլյուորոզով 

ախտահարվում են այն երեխաների ատամները, որոնք ծնված օրվանից կամ 

վաղ մանկական տարիքից (3-4տ.) բնակվում են էնդեմիկ օջախներում, երբ 

ատամները ոչ լրիվ ձևավորման փուլում են: Այդ հիվանդությունը չի 

առաջանում մեծահասակների շրջանում, որոնք ատամները ծկթելուց հետո 

բնակվել են էնդեմիկ ֆլյուորոզի օջախում: Էնդեմիկ ֆլյուորոզի օջախներից 

դուրս խմելու ջրում ֆտորի նորմալ քանակը հասնում է միջինը 0.7-1,2մ: 
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Ախտահարման ծանրությունը պայմանավորված է խմելու ջրում ֆտորի 

քանակով: 
  

Համաձայն Պատրիկեևի՝ տարբերակվում են հետևյալ տեսակները՝ 

1. գծային (բծիկավոր), 

2. բծային, 

3. կավճանման խայտաբղետ, 

4. էրոզիվ, 

5. դեստրուկտիվ: 

 1. Գծային 

Գծայինի դեպքում հիմնականում վերին ծնոտի կտրիչների նա-

խադռնային մակերեսներին առաջանում են նկատելի կավճաձև գծեր: 

2. Բծային  

Ախտահարումն արտահայտվում է կավճանման բծերի առաջացումով: 

3. Կավճանման խայտաբղետ 

Ախտահարվում են բոլոր խմբերի ատամները: Կլինիկական պատկերը 

բազմազան է: Պսակը կարող է ունենալ կավճանման երանգ՝ պահպանելով 

փայլը, բայց առավելապես այն անփայլ է, և նկատվում են կլորավուն փոքր 

արատներ բաց կամ մուգ դեղին հատակով: 

4.Էրոզիվ 

Ավելի ծանր ախտահարում է, որի դեպքում խիստ արտահայտված է 

էմալի դիստրոֆիան և պիգմենտավորումը: Առաջանում են լայնածավալ և խոր 

էրոզիաներ, էմալը մաշվում է մինչև դենտինի մերկացումը: 

5.Դեստրուկտիվ 

Էնդեմիկ օջախներում հանդիպում է ֆտորի 10-20մգ/լ պարունակու-

թյամբ, բնորոշ է պսակի ձևի փոփոխությունը էմալի մաշվածության, էրոզիա-

ների և կոտրվածքների պատճառով: Ախտահարվում է ոչ միայն էմալը, այլև 

դենտինը: Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է ատամների հիպոպլա-

զիայից և կարիեսի բծի շրջանում: 

Բուժումը. հիվանդության սկզբնական տեսակները բուժման ենթակա 

չեն, քանի որ ատամները պահպանում են ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արժեքը: 

Ծանր տեսակների դեպքում անցկացվում է ընդհանուր և տեղային բուժում: 

Ընդհանուր բուժում. ֆտորի ավելցուկային քանակությունների ներմու-

ծումը սահմանափակվում է կամ ամբողջովին դադարեցվում երեխայի օրգա-

նիզմ, նշանակվում են ռացիոնալ դիետաներ և դեղամիջոցներ (Ca, P, vit):  

  Տեղային բուժումը պայմանավորված է ֆլյուորոզի տեսակով: Առաջին 

հերթին այն կենտրոնական ատամների սպիտակեցումն է, ծանր դեպքերում՝ 

լցավորումը, վինիրների և արհեստական պսակների պատրաստումը: 
 

Տետրացիկլինային ատամներ 

Այդպես են կոչվում տետրացիկլինային նստվածքագոյացման հետևան-

քով փոփոխված գույնով ատամները: Այն նստվածք է առաջացնում զարգացող 

ատամների էմալում և դենտինում հղի կնոջ կամ երեխայի՝ որևէ 
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հիվանդության՝ տետրացիկլինով բուժման դեպքում: Այն անգամ նվազագույն 

չափերով առաջացնում է դեղին երանգ: Կյանքի առաջին ամիսներին 

տետրացիկլինի գործածումն առաջացնում է կտրիչների վզիկային 

հատվածների և ժանիքների ու աղորիքների թմբիկների գունավորում: 6 

ամսականից հետո ախտահարվում են ոչ միայն ժամանակավոր աղորիքները, 

այլև այդ ժամկետներում ձևավորվող մնայուն ատամները: Ախտահարման 

աստիճանը պայմանավորված է ոչ միայն տարիքով և դեղաչափով, այլև 

դեղամիջոցով. օքսիտրացիկլինը և տետրաօլեանը առաջացնում են ավելի 

թեթև գունավորում, քան դիմեթիլքլորտետրոցիկլինը: Այդ պատճառով հղի 

կնոջը, ինչպես նաև մինչև 12 տարեկան երեխաներին պետք է խուսափել 

տետրացիկլիններ նշանակելուց: 
 

Ատամների կարծր հյուսվածքների զարգացման ժառանգական խանգարումներ 
 

Էմալի զարգացման ժառանգական խանգարումները (amelogenessis 
imperfecta) միայն էմալի ժառանգական խանգարում են: Ունեն կլինիկական 

տարբեր արտահայտություններ. 

1. Ատամներն ունեն ավելի փոքր չափեր, նրանց միջև առկա են տրեմաներ: 

Էմալը հարթ է, փայլուն, դեղնավուն կամ շագանակագույն երանգի: 

2. Ատամների պսակներն ավելի մեծ չափեր ունեն վզիկային շրջանում կամ 

նույնն են բոլոր հատվածներում, որի հետևանքով առաջին դեպքում 

ստանում են կոնաձև տեսք, երկրորդ դեպքում՝ գլանաձև տեսք: Մակերեսը 

անհարթ է, քանի որ էմալը պահպանվում է կղզյակներով, գույնը դեղինից 

մուգ շագանակագույն է: 

3. Էմալի կարծր մակերեսին անկանոն տեղավորված են ակոսներ՝ ի տարբե-

րություն համակարգային հիպոպլազիայի, տարբեր ուղղություններ ունեն, 

հաճախ ուղղահայաց են: Ախտահարվում են բոլոր ատամները: 

4. Էմալը կավճանման է, անփայլ, հեշտությամբ առանձնանում է դենտինից 

թեթևակի հպվելիս: Մերկացած դենտինն ունի դեղին, իսկ հետագայում 

ձեռք է բերում մուգ շագանակագույն երանգ:  

 Անկատար դենտինագոյացումը (dentinogenesis imperfectа) միայն 

դենտինի զարգացման խանգարումն է: Կլինիկորեն չի արտահայտվում, ախ-

տորոշվում է ռենտգենաբանորեն. պատկերված են կարճ, բարակ կամ, 

հակառակը, լայնացած արմատներ: Ատամի խոռոչը ծկթելուց հետո ենթարկ-

վում է օբլիտերացիայի: Ատամը շարժուն է, որը ռենտգեն հետազոտության 

համար պատճառ է դառնում: 

Ստենտոն-Կապդեպոնի համախտանիշ (դիսպլազիա): Առաջին անգամ 

նկարագրվել է 1892թ. Capdepont-ի,  իսկ 1905թ. ավելի մանրամաս Stainton-ի 

կողմից: Պատճառը՝ ժառանգապես փոխանցվող սաղմի մեզոդերմալ և 

էկտոդերմալ հյուսվածքների ոչ ճիշտ ֆունկցիա, որն առաջացնում է 

գույնափոխված ատամների պրոգրեսիվ մաշվածություն: 



72 
 

Անկատար օստեոգենեզը (osteogenesis imperfectа) առավել հաճախդեպ է 

տղաների շրջանում: Առաջին անգամ նկարագրվել է 1637թ.: Այժմ տարբերում 

են հիվանդության մի քանի տեսակներ` 

1. Ոսկրագոյացման բնածին անկատարություն կամ Ֆրոլիկի հիվան-

դություն, որի դեպքում երեխաները փոքրահասակ են, հաճախադեպ են 

կոտրվածքները: 

2. Ոսկրագոյացման ուշացած անկատարություն կամ Լոբշտեյնի հիվան-

դություն, որը մինչև հասունացման շրջան ընթանում է թաքնված: Բնորոշ են 

ոսկրերի ենթակոտրվածքները: 
 

Մարմարե հիվանդություն (Ալբերտս-Շենբերգի հիվանդություն): Նկա-

րագրվել է 1916թ.: Հիվանդությունը բնորոշվում է հաճախ ամբողջ կմախքում 

ոսկրի սպունգանման նյութի մասնակի կամ համատարած սկլերոզացմամբ 

(օստեոպորոզ): Ծնոտոսկրերի ախտահարումը զուգորդվում է ատամների 

զարգացման և ծկթման խանգարումներով: Ատամներն ունեն թերզարգացած 

արմատներ, ատամի խոռոչը և խողովակները օբլիտերացված են: Բնորոշ է 

հիվանդության երկու արտահայտություն. 

1. Վաղ մանկական տարիքում խիստ արտահայտված նշաններով. 

փոխանցվում է երեխաների մի մասին, որոշ տղամարդկանց և կանանց: Կարող 

է առավելապես արտահայտվել կաթնատամներում: 

 2. Առանց տեսանելի կլինիկական փոփոխությունների ընթացող և 

միայն ռենտգենաբանորեն ախտորոշվող. այս հիվանդության դեպքում բնորոշ 

է կարիեսով խիստ ախտահարվածությունը, օդոնտոգեն բորբոքային հիվան-

դությունների (պուլպիտ, պերիօդոնտիտ) ծանր ընթացքը և հաճախակի 

վերածումը օստեոմիելիտի: Մաշվող դենտինի մակերեսը փայլուն է, տափակ, 

հարթ, գունավորումը՝ դեղինից շագանակագույն: Դենտինը թվում է 

թափանցիկ: Ատամները գրեթե չեն պատասխանում մեխանիկական, ջերմային 

և քիմիական գրգիռներին: Ցավն առաջանում է սնունդ ընդունելիս 

լնդագրպանիկների վնասվածքի հետևանքով: Ատամի խոռոչը և արմատա-

խողովակները օբլիտերացված են: Լումինիսցենտային փորձը կատարելիս 

ատամները թափանցիկ են:  

Բուժումն անցկացվում է ըստ ցուցումների: 
  

 Կաթնատամների գույնի փոփոխությունը 
  

Դիտվում է նորածինների, հեմոլիտիկ հիվանդություն տարած երեխա-

ների շրջանում: Էրիթրոցիտների քայքայումից առաջացած ոչ ուղիղ բիլի-

ռուբինը նստվացքաշերտերով ատամների հյուսվածքներում հանգեցնում է 

դրանց գունավորմանը և կարող է ազդել հիստոգենեզի ընթացքի վրա՝ 

առաջացնելով էմալի հիպոպլազիա:  

Ի տարբերություն համակարգային հիպոպլազիայի՝ հեմոլիտիկ 

դեղնախտից հիպոպլազիայի դեպքում, որն առաջանում է մոր և երեխայի 

ռեզուս-գործոնի անհամատեղելիության պատճառով, այն անպայման 
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զուգորդվում է գույնի փոփոխությամբ: Հիպոպլազիայի բացակայությունը 

գույնի փոփոխության դեպքում բացատրվում է մայրական օրգանիզմի 

հակամարմինների ցածր տիտրերով և նորածնի արյան փոխներարկման 

կոտորակային մեթոդներով:  

 Ատամների հիվանդությունները, որոնք առաջանում են ծկթելուց հետո 

Ատամնեռի պիգմենտացիաները և փառերը տարբեր գույնի և որակի օտար 

նյութեր են: Դրանց կուտակումները հանգեցնում են կա՛մ միայն ատամի գույնի 

փոփոխությանը, կա՛մ ատամների ավելի խոր փոփոխությանը: Էնդոգեն փո-

փոխություններ կարող են առաջանալ սննդից, հիվանդություններից, անտի-

բիոտիկներ ընդունելուց, ռեզորցին-ֆորմալինային կամ արծաթապատման 

մեթոդով բուժումից, ծխելուց և այլն: 

Ատամնափառը կարող է լինել փափուկ և կոշտ: Փափուկը լինում է 

սպիտակ կամ կանաչ: Կանաչ ատամնափառը կոչվում է պրիստլեյան 

զանգված: Պիրստլեի կարծիքով այն առաջանում է կենտրոնական ատամների 

(ինչպես ժամանակավոր, այնպես էլ մնայուն) նախադռնային մակերեսներին: 

Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ կանաչ ատամնափառը լնդերի արյունահո-

սությունների ժամանակ մեթհեմոգլոբինի առաջացման արդյունք է: 

Ատամների հիպերէսթեզիա. ատամների կարծր հյուսվածքների խիստ 

ցավի զգացողությունն է մեխանիկական, ջերմային և քիմիական գործոնների 

նկատմամբ: Առավելապես դիտվում է պարօդոնտի հիվանդությունների 

դեպքում: Պատճառները պարզված չեն: Ֆյոդորովը առաջարկել է դենտինի 

հիպերէսթեզիայի հետևյալ դասակարգումը՝ 

ա. Ըստ տարածվածության՝ 
  սահմանափակ, 

  տարածուն: 

բ. Ըստ ծագման՝ 
1.Դենտինի հիպերէսթեզիա՝ պայմանավորված ատամների կածր 

հյուվածքների կորստով՝ 
ա. կարիոզ խոռոչների շրջանում, 

բ. առաջանում է ատամների կարծր հյուսվածքները մշակելուց հետո, 

գ. ատամների կարծր հյուսվածքների հիպերէսթեզիա, որն ուղեկցվում է 

ախտաբանական մաշվածությամբ և սեպաձև արատով,  

դ. ատամների կարծր հյուսվածքների էրոզիայի դեպքում:  

2. Դենտինի հիպերէսթեզիա, որը պայմանավորված չէ ատամների կարծր 
հյուսվածքների կորստով՝ 

ա. ատամների վզիկների և արմատների դենտինի հիպերէսթեզիա 

պարօդոնտոզի և պարօդոնտի այլ հիվանդությունների դեպքում, 

բ. ինտակտ դենտինի հիպերէսթեզիա (ֆունկցիոնալ), որն ուղեկցվում է 

օրգանիզմի ընդհանուր խանգարումներով: 

 3. Ըստ կլինիկական ընթացքի՝ տարբերում են 3 աստիճանի 
հիպերէսթեզիա՝ 



74 
 

1-ին աստիճան. ատամի հյուսվածքները պատասխանում են ջերմային 

գրգռիչներին: Էլեկտրագրգռվածությունը 5-8 մկԱ է: 

2-րդ աստիճան. հյուսվածքները պատասխանում են ջերմային և քիմիական 

գրգռիչներին: Էլեկտրագրգռվածությունը 3-5մկԱ է: 

3-րդ աստիճան. հյուսվածքները պատասխանում են բոլոր տեսակի 

գրգռիչներին: Էլեկտրագրգռվածությունը 1,5-3,5մկԱ է: 

Բուժումը 

 Առաջարկված նյութերը կարելի է ստորաբաժանել հետևյալ խմբերի. 
1. Ատամների կարծր հյուսվածքների օրգանական հիմքը քայքայող նյութեր 

(այս խմբին են պատկանում արծաթի նիտրատը և ցինկի քլորիդը): 

2. Մածուկներ, որոնց բաղադրության մեջ կան հիմքեր, նատրիումի հիդրոկար-

բոնատ, նատրիումի կարբոնատ: Դրանք ներմերսվում են 5 րոպեի 

ընթացքում 5-7 անգամ: 

3. Ատամի կարծր հյուսվածքները վերակառուցող նյութեր՝ նատրիումի 

ֆտորիդը կալցիում պարունակող նյութեր, Լուկոմսկու մածուկի ներ-

մերսումը կատարվում է 3-4 րոպե, էլեկտրոֆորեզ, գլիցերոֆոսֆատի հաբեր: 
  

Էմալի թթվային լուծում. դիտվում է 2-6 տարեկան երեխաների դեպքում, 

որոնք դիսպեպսիայի պատճառով օգտագործում են նոսրացված աղաթթու: 

Ախտահարվում են ստորին ատամների լեզվային մակերեսները: 
 

Ատամների ախտաբանական մաշվածությունը 

Հանդիպում է ախտաբանական կծվածքների ժամանակ էմալի այն հատ-

վածներում, որոնք կրում են ավելացած ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածություն:  

Տարբերում են՝ 

I աստիճան. ատամների պսակների կտրող եզրի և թմբիկների էմալի 

աննշան մաշվածություն,  

II աստիճան. կտրիչների, ժանիքների, փոքր և մեծ աղորիքների էմալի 

մաշվածությունը՝ դենտինի մակերեսային շերտերի մերկացումով, 

III աստիճան. էմալի և դենտինի զգալի մասի մաշվածություն՝ ատամի 

խոռոչի մակարդակով: 

Սկզբնական կլինիկական նշաններից է ատամների բարձր զգայունու-

թյունը ջերմային գրգռիչների նկատմամբ: Պրոցեսի խորացմանը զուգահեռ 

ուժգնանում է ցավը քիմիական և մեխանիկական գործոններից: 

Բուժումը: Եթե դենտինի մաշված մակերեսը փայլուն է, ապա դա ցույց է 

տալիս հյուսվածքի լավ կրակալումը, և բուժումը ուղղվում է կծվածքի շտկմանը 

և օրթոդոնտիկ սարքը փոխելուն: 

 Սեպաձև դեֆեկտ 

Էթիոլոգիան պարզված չէ: Հանդիպում է միջին և մեծ տարիքի անձանց 

շրջանում, կարող է լինել պարօդոնտի հիվանդության ախտանիշ: 

Առավելապես ախտահարվում են ատամնաշարերից դուրս եղած ատամները: 

Երեխաների շրջանում կարող է առաջանալ մեխանիկան եղանակով 

ատամները սխալ մաքրելու դեպքում: Կարող է լինել եզակի կամ բազմակի: 
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 Էրոզիա. ատամների կարծր հյուսվածքների պրոգրեսիվ քայքայում: 

Կարող է առաջանալ ատամի խոզանակի մեխանիական ազդեցությունից, 

քիմիական նյութերից (ցիտրուսային), էնդոկրին համակարգի խանգա-

րումներից (հիպերթիրեոտոքսիկոզ): 

 Ատամների կարծր հյուսվածքների նեկրոզ. հանգեցնում է ատամների 

կորստի: Առաջանում է էկզոգեն և էնդոգեն գործոններից (էնդոկրին խան-

գարում, ԿՆՀ խանգարում): Տեսակներից մեկը վզիկային նեկրոզն է: 

Բուժումը. Անցկացվում է ռեմթերապիա, նշանակվում են հիմքերով 

ողողումներ: 

 Ատամների տրավման առաջանում է վնասվածքային գործոնների 

ազդեցությունից, օրինակ՝ հարվածից, խիստ ծանրաբեռնված ծամելուց: 

Երեխաների շրջանում առավելապես հանդիպում է սուր տրավման ընկնելուց: 

Կաթնատամներում հանդիպում է 1-3 տարեկանում, մնայուններում՝ 8-9 

տարեկանում: 

 Սուր տրավմաների դասակարգումը՝ 

1) ատամի սալջարդ (նյարդա-անոթային խրձի վնասումով կամ 

առանց վնասման),  

   2) ատամի հոդախախտ՝ 

1. ոչ լրիվ (հոդախախտ)՝ 

ա) ատամի տեղաշարժով դեպի օկլյուզիոն մակերես, 

բ) ատամի տեղաշարժով դեպի նախադուռ, 

գ) ատամի տեղաշարժով դեպի հարևան ատամի կողմը, 

դ) ատամի տեղաշարժով դեպի քմային կողմը, 

ե) ատամի տեղաշարժով դեպի առանցքի շուրջը պտույտով, 

զ) համակցված, 

2. ներհրված, 

3. լրիվ, 

3) ատամի կոտրվածք՝ 

1. ատամի պսակի՝ էմալի և էմալի ու դենտինի շրջանում ատամի խոռոչի 

վնասումով կամ առանց վնասման,  

2. ատամի վզիկի՝ ատամնալնդային ակոսի հատակից բարձր կամ ցածր, 

3. ատամի արմատի պուլպայի վնասումով կամ առանց վնասման 

կոտրվածքի գծում, 

4) համակցված վնասվածք, 

 5) ատամի սաղմի վնասվածք: 
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ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐ  

Պուլպայի (կակղանի) կառուցվածքային առանձնահատկությունները 

մանկական տարիքում 
 

 Պուլպան փուխր շարակցական հյուսվածք է, որը լցնում է ատամի 

խոռոչը և զարգանում է ատամնապտկիկի ներքին շերտի բջիջներից: Կազմված 

է  բջջային տարրերից, թելերից և սնուցող ամորֆ նյութից: 

 Պուլպան ունի պսակային (pulpa coronalis) և արմատային (pulpa 
radicularis) հատվածներ: Պսակային պուլպան ունի կոլագենային թելերի ավելի 

նուրբ ցանց և մեծ քանակությամբ բջջային տարրեր: Արմատային պուլպայի 

թելային կառույցներն ավելի ամուր են, հաստ, տեղակայվում են նյարդ-

անոթային խրձի ուղղությամբ:  

Ըստ բջջային կառուցվածքի՝ լինում են՝ 

1. պերիֆերիկ կամ օդոնտոբլաստիկ շերտ, 

2. սուբօդոնտոբլաստիկ շերտ, 

3. կենտրոնական շերտ: 

Պերիֆերիկ շերտում են. 

       Օդոնտոբլաստները՝ պուլպայի խիստ տարբերակված բջիջները, որոնց 

հիմնական ֆունկցիան  դենտինագոյացումն է  (dentinogenesis): Օդոնտոբլաստ-

ները տարբերվում են  իրենց  տարբերակման աստիճանով և ձևով: Պսակային 

պուլպայում նրանք տանձաձև են, արմատային  պուլպայում՝ ավելի տափակ, 

խորանարդաձև: Նրանք արտադրում են տարբեր կառուցվածքի դենտին:   

 Օդոնտոբլաստների երկար ելունը. Թոմսի թելերը (fibrae Thomseni) 
անցնում են դենտինային խողովակներով մինչև էմալադենտինային սահման և 

պարունակում են թթու ֆոսֆատազա:  

 Կարճ ելունները՝ կենտրոնամետ Կորֆի թելերը (fibrae Korfi),  պարու-

նակում են առաջնային լիզոսոմներ: 

 Գիտնականներից շատերը նշում են, որ պերիֆերիկ շերտը բաժանվում 

է երկու հատվածների՝ բուն օդոնտոբլաստիկ շերտի և Վեյլի գոտու, որում 

տեղակայվում են քիչ տարբերակված օդոնտոբլաստներ: 

Սուբօդոնտոբլաստիկ շերտում են աստղաձև քիչ տարբերակված 

բջիջները, որոնք կարող են ձևափոխվել պրոօդոնտոբլաստների: Այդ շերտը 

կոչվում է պուլպայի կամբիալ շերտ:  

Կենտրոնական շերտում են. 

  Ֆիբրոբլաստները՝ պուլպայի ամենատարածված բջջային տարրերը, 

որոնք, միանալով բազմաթիվ ելուններով, առաջացնում են ֆիբրոզ սինցի-

տիում: 

 Հիստիոցիտները, որոնք բորբոքման ժամանակ ձևափոխվում են նաև 

ֆիբրոբլաստներից, ռետիկուլոէնդոթելային համակարգի բջիջներից և 

կատարում են պահպանողական դեր: 
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 Երեխաների մոտ կաթնատամների կենտրոնական շերտում հանդի-

պում են հիստամին արտադրող լաբրոցիտներ: 

 Մյուս բջիջներից են՝ պլազմոցիտները, գրանուլոցիտները, լիմֆոցիտ-

ները, ադվենտիցիալ բջիջները: 

Բորբոքման ժամանակ ֆիբրոբլաստները մասնակցում են բորբոքման օջախը 

եզրափակող ֆիբրոզ պատիճի առաջացմանը, հիստիոցիտները ձեռք են բերում 

ֆագոցիտոզի ունակություններ և կոչվում են մակրոֆագեր: 

Պուլպայի թելերից են ռետիկուլինային և կոլագենային թելերը, որոնք 

տեղակայվում են խառը՝ դիֆուզ  (պսակային պուլպայում), կամ կանոնավոր՝ 

խրձային (արմատային պուլպայում): Էլաստիկ թելեր առկա չեն: Կոլագենը 

կազմված է 8 ամինոթթուներից, պուլպայում ներկայացված է I և III 

տեսակներիի կոլագենով (պրեկոլագեն և ֆիբրոնեկտին): 

Պուլպայի հիմնական նյութը դոնդողի խտության կոլոիդ նյութ է, նրա 

հիմնական բաղադրամասը հիալուրոնաթթուն է, որը մասնակցում է 

լիմֆոցիտների միտոզի և կոլագենային թելերի էլաստիկության բարձրացմանը 

և ֆագոցիտար ակտիվության արգելակմանը: Պարունակում է պրոտեիններ 

(լիզին, հիդրօքսիլիզին), գլիկոպրոթեիդներ, թթու մուկոպոլիսախարիդներ: 

Պուլպայի արյունամատակարարումը կատարվում է՝ 

1. A. carotis externa–ի a. maxillaris–ի  ճյուղը վերին ծնոտում՝ a. infraorbitalis-ը  

բաժանվում է a. alveolaris superiores posteriores և a. alv. superiores anteriores-

ի, 

2. ստորին ծնոտում  r. dentales  a. alv. inferior – ից, 

3. պուլպայի կենտրոնական շերտը լցված է խոշոր անոթներով, 

4. սուբօդոնտոբլաստիկ շերտը լցված է նախամազանոթային արտերիոլ-

ներով և հետմազանոթային վենուլաներով, 

5. պերիֆերիկ շերտը՝ մազանոթային ցանցի սահմանային հատվածները (d 

0.1 – 3 մկմ): 

Պուլպայի  նյարդավորումն իրականացվում են n. trigeminus–ի II և III 

ճյուղերը. n.maxillaris–ը և n. mandibularis–ի միելինային թելերը, որոնք, մտնելով 

պսակային պուլպա, կորցնում են իրենց թաղանթը:   

 Ավշային համակարգը բաղկացած է միաշերտ պատեր ունեցող անոթ-

ներից: Ավշի  արտահոսքն իրականացվում է  ենթաստործնոտային և 

ենթակզակային ավշային հանգույցներով: 

Մանկական   տարիքում  պուլպան ավելի ծավալուն է, քանի որ ատամ-

նախոռոչը մեծ է, դենտինը դեռևս լրիվ չի շերտադրվել, ավելի առատ է 

արյունամատակարարումը՝ շնորհիվ  արյունատար և ավշային անոթների 

զարգացած ցանցի. ունի ավելի փուխր կազմություն, այսինքն՝ պարունակում է 

ավելի շատ բջիջներ և ամորֆ նյութ և ավելի քիչ՝ թելերի խրձեր:  

 Պսակային և արմատային պուլպայի միջև տարբերություններ գրեթե 

չկան, նրանց սահմանը որոշակի չէ, պսակային պուլպան ուղղակի 
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շարունակվում է արմատների մեջ: Արմատների լայն գագաթային անցքերի 

միջոցով պուլպան սերտորեն կապված է պերիօդոնտի հետ: 
 

ՊՈՒԼՊԱՆ ՇՐՋԱՊԱՏՈՂ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Դենտինի շերտն ավելի բարակ է, կրակալումը ավարտված չէ, խողո-

վակները ավելի լայն են, դենտինն ավելի թափանցելի է: 

 Պերիօդոնտն ավելի փուխր է, հարուստ է բջիջներով, արյունատար և 

ավշային անոթներով: 

 Ատամնաբնի կոմպակտ շերտը և սպունգանման նյութի ոսկրաձողիկ-

ները բարակ են, նրանց միջև գոյացած ոսկրախորշիկները լայն են, ոսկրն 

ավելի ծակոտկեն է և թափանցելի:  
 

Պուլպիտ  

 Պուլպիտը պուլպայի բորբոքումն է, որին բնորոշ են բորբոքման բոլոր 

նշանները՝ հիպերեմիան (rubor), ցավը (dolor), ջերմությունը (calor), և բոլոր 

փուլերը՝ ալտերացիան (alteratio), էքսուդացիան (exsudatio), պրոլիֆերացիան 

(proliferatio): 

Պուլպիտների զարգացման պատճառագիտական 

(էթիոլոգիական) գործոններն են՝ 
 

1. քիմիական,  

2. ջերմային (կարիեսային խոռոչը մշակելու կանոնների խանգարման 

հետևանքով կամ մետաղական լցանյութերը տեղադրելու կանոնները 

խախտելու հետևանքով), 

3. վնասվածքային (կակղանի հանկարծակի մերկացումը խոռոչը 

մշակելու ժամանակ կամ կենցաղային վնասվածքից), 

4. ինֆեկցիայի պատճառով (կարիեսային խոռոչից, հեմատոգեն, ռետրոգ-

րադ): 
 

Պուլպիտների ախտածնությունը 

 Պուլպիտներին բնորոշ են բորբոքային պրոցեսների բոլոր օրինաչա-

փությունները, որոնց դեպքում ամենից առաջ դրսևորվում են ուժգին ցավերը: 

Դա պայմանավորված է կակղանի խոռոչի ներփակ լինելով, որի հետևանքով 

առաջացած էքսուդատը չունի արտահոսքի ճանապարհներ: 

 Մանկական տարիքում, պայմանավորված դեռևս լրիվ չձևավորված 

արմատների և ոսկրի ծակոտկենությամբ, արտահոսքի համար հնարավորու-

թյուններ են ստեղծվում մի քանի ուղիներով.արմատների ոչ լրիվ ձևավորման 

կամ ներծծման փուլերում էքսուդատը հեշտությամբ արտահոսում է գագա-

թային լայն անցքերի միջոցով, լայն դենտինային խողովակներով, բազմարմատ 

ատամներից էքսուդատը բիֆուրկացիայի շրջանում կարող է լրացուցիչ անց-

քերից արտահոսել դեպի միջարմատային խտրոցի ծակոտկեն ոսկր:  
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ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ Տ. Ֆ. ՎԻՆՈԳՐԱԴՈՎԱՅԻ (1968թ.)՝ 

1. մնայուն ատամների սուր պուլպիտներ՝ 

 սուր շճային մասնակի պուլպիտ, 

 սուր շճային ընդհանուր պուլպիտ, 

 սուր թարախային մասնակի պուլպիտ, 

 սուր թարախային ընդհանուր պուլպիտ, 

2. ժամանակավոր ատամների սուր պուլպիտներ՝ 

 սուր շճային պուլպիտ, 

 սուր թարախային պուլպիտ, 

 սուր պուլպիտ՝ պերիօդոնտի և շրջակա ավշահանգույցների 

ներգրավումով, 

3. ժամանակավոր և մնայուն ատամների քրոնիկական պուլպիտներ՝ 

 քրոնիկական հասարակ պուլպիտ, 

 քրոնիկական պրոլիֆերատիվ պուլպիտ, 

 քրոնիկական պրոլիֆերատիվ հիպերտրոֆիկ պուլպիտ, 

 քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ, 

4. քրոնիկ պուլպիտների սրացում: 
 

Պուլպիտների դասակարգումը՝ ըստ Ե.Ե. Պլատոնովի՝ 

1. սուր պուլպիտներ՝ 

 սուր մասնակի կամ օջախային պուլպիտ (Pulpitis acuta localis s. 

partialis),  

 սուր ընդհանուր կամ տարածուն պուլպիտ (Pulpitis acuta diffusa 

s. totalis), 

2. քրոնիկական պուլպիտներ՝ 

 քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ (P. chronica fibrosa),  

 քրոնիկական հիպերտրոֆիկ պուլպիտ (P.chronica 

hypertrophica), 

 քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ (P. chronica gangrenosa), 

3. քրոնիկական պուլպիտների սրացում (P. chronica exacerbate): 
 

Պուլպիտների դասակարգումն ըստ ՀՄԴ-10-ի՝ 
 

K04՝ կակղանի և շուրջգագաթային հյուսվածքների հիվանդություններ, 

K04.0՝ պուլպիտ, 

K04.00՝ սկզբնական (հիպերեմիա), 

K04.01՝ սուր, 

K04.02՝ թարախային (պուլպար աբսցես), 

K04.03՝ քրոնիկական, 

K04.04՝ քրոնիկական խոցային, 

K04.05՝ քրոնիկական հիպերպլաստիկ,  

K04.08՝ այլ ճշտված պուլպիտ, 

K04.09՝ պուլպիտ չճշտված, 
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K04.1՝ պուլպայի նեկրոզ, գանգրենա, 

K04.2՝ պուլպայի դեգեներացիա, 

դենտիկլ, 

կալցիֆիկատներ,  

կակղանի քարեր, 

K04.3՝ կակղանում կարծր հյուսվածքների սխալ ձևավորում, 

K04.3՝ X երկրորդային կամ իռեգուլյար դենտին, 

K04.4՝ սուր գագաթային պերիօդոնտիտ՝ պուլպար բնույթի, 

K04.9՝ կակղանի և հարգագթային հյուսվածքների չճշտված այլ 

հիվանդություններ: 
 

Բորբոքման հիմնական նշաններից է ցավը, որի առաջացումը պայմանա-

վորված է կակղանի ալտերացիայով, կենսաբանական ակտիվ նյութերի (ԿԱՆ) 

ազդեցությամբ, էքսուդատի առաջացմամբ: 

Բջջային ացիդոզը և կակղանի հիպօքսիան հանգեցնում են կակղանի 

բջիջների ֆագոցիտար ակտիվության նվազմանը: 

Օդոնտոգեն բնույթի բորբոքումների յուրահատկությունը այտուցի զարգա-

ցումն է փակ տարածությունում (սահմանափակված դենտինով կամ ոսկրային 

հյուսվածքով). այդ պատճառով անգամ ներկակղանային ճնշման թեթևակի 

բարձրացումն առաջացնում է արտահայտված ցավի ախտանիշ: 

Ցավի տարածումը եռվորյակ նյարդի ճյուղերով բացատրվում է իմպուլս-

ների տարածումով tr. Spinothalamicus-ով գլխուղեղի կեղև. այդ պատճառով 

անցանկալի է նյարդային իմպուլսների անցկացումն արգելակող դեղամիջոց-

ների նշանակումը, որոնք մեծացնում են այտուցը: Առավելապես օգնում են ոչ 

ստերոիդ հակաբորբոքային նյութերը (վոլտարենը, նատրիումի մեֆեմինատը, 

իբուպրոֆենը): 

Պուլպայի սուր բորբոքումն ընթանում է հիպերէրգիկ, ալտերացիայի 

երևույթների գերակշռումով, որը սկսվում է բջջային օրգանելների 

թաղանթների վնասումից: Առաջնային վնասումը լինում է էկզոգեն 

գործոնների (տոքսինների), իսկ երկրորդայինը՝ լիզոսոմների հիդրոլիտիկ 

ֆերմենտների պատճառով: 
 

Պուլպիտներն ախտորոշելու համար կիրառվում են՝ 
1. սուբյեկտիվ հետազոտություն, 

2. օբյեկտիվ հետազոտություն, 

3. հիմնական և օժանդակ մեթոդներ:  

Սուբյեկտիվ հետազոտությունը ներառում է անամնեզի տարբեր հարցերի 

ճշտգրտումը: Օբյեկտիվ հետազոտության ժամանակ կիրառվում են զոնդա-

վորում, թակում, ԷԱԱ, թերմոդիագնոստիկա, ռենտգեն հետազոտություն: 

Մշտական ատամներում անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատել դենտինի վիճակը՝ 
1. գույնը (գորշ, բաց կամ մուգ շագանակագույն, սև), 
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2. ամրությունը (կարծր, փափկած ամբողջ հատակով, կարծր պատերի 

շրջանում, փափկած բուրբոքման շրջանում), 

3. ցավոտության աստիճանը (մեկ կետով, ամբողջ հատակով), 

4. կարիեսային խոռոչի հատակի ամբողջականությունը (հաղորդակց-

վում է ատամի խոռոչի հետ, փակ պուլպար խոռոչով): 
 

Սուր պուլպիտներին բնորոշ է 4 տարրերի 
առկայությունը՝ 
1. ինքնածին ցավը՝ առանց արտաքին 

գրգռիչների ազդեցության,  

2. ցավի նոպայաձև բնույթը ռեմիսիաների 

շրջաններով, 

3. գիշերային ցավի առկայությունը, 

4. արտաքին գրգռիչների ազդեցությունն 

ուժգնացնում է ցավի նոպան:  

Պուլպիտների ընթացքի համեմատական 

աղյուսակները (5,6,7) հնարավորություն են 

տալիս առավել տպավորիչ պատկերացնելու 

նոզոլոգիաների նմանությունը և տարբերությունը. 

Աղյուսակ 5.  
Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը. 

 

 Նոզոլոգիա Ցավի բնույթը տևողությունը 

1. P. acuta serosa localis  ի
ն
ք
ն
ա
ծի

ն
 

ն
ո
պ
ա
յա

ձ
և

 

2-7 րոպե  

2. P. acuta serosa diffusa  10-15 րոպեից ավելի  

3. P. acuta purulenta  
անընդմեջ, կարճ 
դադարներով  

4. P. chronica fibrosa  

գ
ր
գ
ռ
ի
չն
ե
ր

ի
ց 

- -

5. P. chronica hypertrophica - -

6. P. chronica gangraenosa - -

 
Աղյուսակ 6.  

Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը. 
 

Н. 

Հիվանդության տևողությունը Ցավի 
ուժեղացումը 

Գիշերը Կաթնատամ  
Մնայուն 
չձևավորված  

Մնայուն 
ձևավորված  

1.  1-3 ժամ  1-2 օր 1-3 օր +

Նկար 40. Պուլպայի օջախային 

բորբոքում: 
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2.  
3-6 ժ. մինչև  
2 օր  

3-4 օր  4-6 օր  +  

3.  
6-8 ժ. մինչև 
3 օր  

5-6 օր  7 օր  +  

4.  -  -  - -

5.  -  -  - -

6.  -  -  - -
 

 
Աղյուսակ 7.  

Պուպլիտների կլինիկական ընթացքի համեմատական աղյուսակը. 
 

Н. Զոնդավորում Թակում Ատամի խոռոչ 
Ցավի 

ճառագայթ 

1.  
ցավ եղջյուրի 
շրջանում  

-  փակ  -  

2.  ցավ հատակով  հորիզոնական փակ ծնոտով  

3.  խիստ ցավոտ  
և՛ 
հորիզոնական, 
և՛ ուղղահայաց  

փակ, բացվելիս
թարախային 
կաթիլի 
արտադրություն 

 n. trigeminus-
ով  

4.  

մեկ կետում, 
զոնդավորման 
ժամանակ 
հնարավոր է 
պուլպար խոռոչի 
պերֆորացիա, 
արյունահոսող 
կետի բացում 

-  
փակ, կարող է 
լինել բաց  

-  

5.  
ցավոտ և 
արյունահոսող 

-  -  -  

6.  
ցավոտ է 
ելանցքերում կամ 
խողովակներում  

-  -  -  

 

Ռենտգենաբանորեն նկատելի են փոխարինող դենտինի առաջացում, ոսկ-

րային հյուսվածքի նոսրացում բիֆուրկացիայի շրջանում, դենտիկլների և 

պետրիֆիկատների առկայություն: 
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ՊՈՒԼՊԻՏՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

1. Պրոցեսի արագ տարածումը: 

2. Պուլպայի բորբոքումը հաճախ առաջանում է կարիեսային փոքր խոռո-

չով ատամներում: 

3. Բորբոքման սուր շրջանն արագորեն վերածվում է քրոնիկական 

շրջանի:  

4. Պուլպիտների քրոնիկական տեսակները գերակշռում են սուրերից և 

կարող են զարգանալ որպես առաջնային քրոնիկական պրոցես: 

5. Բնորոշ է նույն պուլպիտների տարբեր կլինիկական արտահայ-

տություն:  

6. Բոլոր տեսակի պուլպիտների ժամանակ առկա են թարախային 

տարրեր 

7. Ավելի հաճախ, քան մեծահասակների շրջանում առկա է պերիօդոնտալ 

ռեակցիա սուր և քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտի դեպքում: 

8. Մորֆոլոգիական և կլինիկական նշանների անհամապատասխանու-

թյուն: 

9. Ամբողջ օրգանիզմի ռեակցիան պուլպայից ինտոքսիկացիայի դեպքում:  
 

Ներպուլպար գրանուլոմա (Granuloma internum) 
 

 Դա պուլպայի քրոնիկական բորբոքման տարբերակ է, որը բնորոշվում 

է պուլպայի գրանուլացիոն հյուսվածքի վերածումով: Արմատախողո-

վակներում տեղակայվելու դեպքում այն մեծանալով լուծում է դենտինը և 

ցեմենտը պուլպար խոռոչի կողմից՝ առաջացնելով արմատի կոտրվածք: 

Հայտնաբերվում է հանկարծակի ռենտգեն հետազոտությունների ժամանակ: 

Կարող է «pink spot»-ով արտահայտվել ատամների վեստիբուլյար մակե-

րեսներին: 

Պուլպիտների բուժման մեթոդները 
 

Պուլպիտների բուժումը և ելքը սերտորեն պայմանավորված են 

երեխայի ընդհանուր վիճակով, տարիքով, կարիեսային պրոցեսի տեղա-

կայմամբ և զարգացմամբ, մանրէների վիրուլենտականությամբ, բորբոքման 

բնույթով և վաղեմությամբ: 

Բուժման մեթոդի ընտրության հիմքում են պուլպայի ֆունկցիոնալ և 

ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունները: 

Կաթնատամների արմատների ձևավորումն ավարտվում է ծկթումից 2-

3 տարի հետո, մշտական ատամների արմատների ձևավորումը՝ 4-5 տարի 

հետո: Գործնական ոլորտում հարկավոր է անհատական մոտեցում ցուցա-

բերել յուրաքանչյուր դեպքին, քանի որ ինֆեկցիոն և երկարատև քրոնիկական 

հիվանդությունները կարող են երկարացնել ձևավորման ավարտի ժամկետ-

ները: 
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Պուլպիտների բուժման մեթոդները լինում են կոնսերվատիվ (պահ-

պանողական) և վիրաբուժական:  

Պահպանողական մեթոդներից են՝ 

 կենսաբանական մեթոդը, 

 վիտալ ամպուտացիան, 

 խոր ամպուտացիան: 

 

Պուլպիտների բուժման կենսաբանական մեթոդը 
Ցուցումները` 

1) սուր օջախային պուլպիտ, 

2) քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ, 

3) հանկարծակի մերկացված պուլպա, 

4)սուր տարածուն պուլպիտ չձևավորված միարմատանի մնայուն 

ատամներում: 

Հակացուցումները  

Ժամանակավոր ատամների արմատների ակտիվ ռեզորբցիա: 

Բուժումը հնարավոր է ` 
1) եթե հիվանդությունից անցել է 1-2 օր, 

2) եթե երեխայի ընդհանուր վիճակը լավ է, 

3) կարիեսի կոմպենսացված տեսակն է,  

4) խոռոչների կենտրոնական տեղակայման դեպքում, 

5) անամնեզում հորմոնների և մեծ քանակությամբ հակաբիոտիկների կիրառ-

ման բացակայության դեպքում: 
 

Կիրառվող դեղորայքն է` 
1) հորմոնալ դեղամիջոցները (հիդրոկորտիզոն, դեկսամետազոն, պրեդ-

նիզոլոն), 

2) ոչ ստերոիդ հակաբորբոքիչ դեղամիջոցները (իբուպրոֆեն, նեմիսիլ, 

ասպիրին, կետոնալ), 

 3) պիրիմիդինի շարքի պրեպարատները (մետիլուրացիլ, պենտօքսիլ), 

4) ֆերմենտներ (տրիպսին, խիմոտրիպսին), 

5) հակաբիոտիկները, սուլֆանիլամիդները, հականեխիչները, հակա-

ամեոբային դեղամիջոցները, 

6) հակասենսիբիլիզացնող դեղամիջոցները (զիրտեկ, ցետիրիզին, պարլազին), 

7) ֆիտո և ապիպրոդուկտները, 

8) գլիկոզամինգլյուկանները (հեպարին, խոնսուրիդ), 

9) օդոնտոտրոպ միջոցները (կալցիումի հիդրոքսիդ, կոլագեն, ոսկրային փոշի, 

ՄՄՊ, կալցիպուլպա, դայքլ, լայֆ, սեպտոկալ, բիոկալեքս, կալմեցին), 

10) վիտամիններ (C, P), 

11) իմունակարգավորիչներ ( նատրիումի նուկլեինատ): 
 

Բոլոր նյութերը պետք է` 
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1) ունենան արտահայտված հակաբակտերիային և հակաբորբոքիչ ազդե-

ցություն, 

2) խթանեն պուլպայի ռեգեներացիան, 

3) չգրգռեն պուլպան, 

4) նրանց մեջ պետք է բացակայեն ալերգեն բաղադրամասերը:  
 

Ընդհանուր բուժումը`  
1) անալգետիկներով, 

2) հիպոսենսիբիլիզացնող միջոցներով` 10%-անոց կալցիումի քլորիդի 

լուծույթ, տավեգիլ,  

3) բիոխթանիչ նյութերով` մեթիլուրացիլ 0,5գ օրական 3 անգամ 5օր, 

4) վիտամիններով` վիտամին C օրական 300մգ 10 օր, 

5) պոլիվիտամիններ` կալցևիտ, բիրոկա, կալցինովա, մուլտիտաբս, նատաբեկ 

և այլն:  
 

 Փուլերը  

Առաջին այցելության ժամանակ՝ 
1) անզգայացում, 

2) կարիեսային խոռոչի բացում,  

3) գոլ հականեխիչ լուծույթներով իրիգացիաներ, 

4) լվանալ հակաբորբոքիչ կամ հակաբիոտիկ լուծույթներով, 

 5) ժամանակավոր կապի տակ թողնել հակաբորբոքիչ ազդեցության թրջոցներ 

(4–14 օր): 
 

2 – րդ այցի ժամանակ`  
1) ավարտել խոռոչի ձևավորումը, 

2) ատամի խոռոչի հատակին կալցիումի գլյուկոնատի լուծույթով էլեկտ-

րոֆորեզ կատարելկամ հելիում- նեոնային լազերի ազդեցությանը ենթարկել, 

3) տեղադրել օդոնտոտրոպ մածուկ, 

4) տեղադրել մշտական լցանյութ: 
 

ՎԻՏԱԼ ԱՄՊՈՒՏԱՑԻԱ 

Ցուցումները`  

1) սուր օջախային պուլպիտ, 

2) քրոնիկական ֆիբրոզ պուլպիտ, 

3) ատամի պսակի կոտրվածք՝ պուլպայի մերկացումով առաջին 2 օրվա 

ընթացքում, 

4) միջին և խորանիստ կարիեսի հարթակային տեսակը: 
 

Հակացուցումը 

Ժամանակավոր ատամների արմատների զգալի ռեզորբցիա:  
 

Փուլերը  

Ժամանակավոր ատամներում` 
1) հաղորդչական կամ տեղային ինֆիլտրացիոն անզգայացում, 
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2) կարիեսային խոռոչը լվացվում է հականեխիչ լուծույթներով, 

3) բացվում է պուլպար խոռոչը,  

4) հատվում է պուլպան արմատախողովակի բացվածքի մակարդակով, 

5) կատարվում է հեմոստազ, 

6) տեղադրվում է ցինկ էվգենոլային մածուկ կամ օդոնտոտրոպ նյութեր, 

7) տեղադրվում է ապակե-իոնոմերային լցանյութ, 

8) անցման ծալքի շրջանում ներարկվում է 1մլ 1%-անոց բենզոֆուրոկաին, 

9)նշանակվում են ներքին ընդունման հիպոսենսիբիլիզացնող, անալգետիկ, 

հակաբորբոքիչ, բիոխթանիչ, վիտամինային դեղամիջոցներ: 
 

Չձևավորված արմատներով մնայուն ատամներում (մասնակի պուլպոտոմիա) ` 

1) կատարվում է անզգայացում, 

2) հատվում է պսակային պուլպան կամ հեռացվում 

է նաև արմատային պուլպայի 1/3-ը, 

3) կատարվում է հեմոստազ, 

4) դեղորայքային մշակում, 

5) արմատային պուլպան ծածկվում է բուժիչ 

մածուկով՝ թողնելով 5-ից 7 օր, 

6) տեղադրվում է մշտական լցանյութ: 

 Եթե կակղանի բորբոքումը հետադարձ է, ապա 

կատարվում է կենսունակ պուլպոտոմիա (նկ. 41): 
  

Բարձր ամպուտացիա (ցերվիկալ պուլպոտոմիա) 
Ցուցումները`  

1) չձևավորված արմատներով մնայուն միարմատ 

ատամների քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ, 

2) վնասվածքային պուլպիտներ, երբ պուլպան 

մերկացված է 48 ժամից ավելի: 

 

Մեթոդիկան` 

1) անէսթեզիա, 

2) ալմաստե գչիրով խոռոչի բացում, 

3) պուլպայի հատում, 

4) արյունահոսության դադարեցում, 

5) կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող մածուկները 

տեղադրում և փակում են 5-6 օրով ժամանակավոր կապով, 

6) երկրորդ այցի ժամանակ տեղադրում են մեկուսիչ և դնում մշտական 

լցանյութ: 

  

Նկար  41. Վիտալ  

ամպուտացիա. 

դենտինային կամրջակի 

առաջացումը: 
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ԴԵՎԻՏԱԼ ԱՄՊՈՒՏԱՑԻԱ 

Ցուցումները՝ 

1) ժամանակավոր ատամների բոլոր տեսակների պուլպիտները՝ անկախ 

զարգացման աստիճանից, 

2) չձևավորված արմատներով մնայուն աղորիքներում պուլպիտների բոլոր 

տեսակները: 

Հակացուցումները՝ 1) սուր դիֆուզ և քրոնիկական սրացած պուլպիտների 

դեպքում, եթե առկա են պերիօդոնտալ ռեակցիա և լիմֆադենիտ, 

2) քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտ: 
 

Մեթոդիկան 

Առաջին այցի ժամանակ՝  
1) բացել ատամի խոռոչը, 

2) տեղադրել մեռուկացնող կամ սկլերոզացնող նյութը, 

3) ժամանակավոր լցանյութ դնել, 

4) հաջորդ այցի ժամանակ 2 – 3 օր կիրառել ռեզորցին-ֆորմալինային կամ 4%-

անոց պրոպոլիսի թրջոց վիրակապի տակ:  
 

Հաջորդ այցի ժամանակ` 
1) արմատախողովակի ելանցքի վրա տեղադրել ռեզորցին – ֆորմալինային 

մածուկ, 

2) դնել մշտական լցանյութ: 
 

Սուր տարածուն պուլպիտների դեպքում` 

1) զգուշորեն բացել ատամի խոռոչը, 

2) տալ էքսուդատին արտահոսք, 

3) անցկացնել հակաբորբոքային բուժում, 

4) պուլպայի բացված եղջյուրի վրա 2 – 3 օրով դնել կամֆորոֆենոլի և յոդի 

թրջոց,  

5) հերմետիկ փակել ատամը, 

6) հաջորդ այցին կատարել դևիտալիզացիա, 
7) 3-րդ այցին կատարել մումիֆիկացիա: 

 Մեռուկացնող նյութեր` Sinarsen, Fasipulpin, Devipulp, Devit C-P :  

 Մեռուկացնելու համար մնայուն ձևավորված ատամներում կիրառում են 

acidi arsenici-ն, որը միարմատ ատամներում դրվում է 24 ժամով, 

բազմարմատ ատամներում՝ 48 ժամով, մանկական տարիքում օգտագործ-

վում են as. Arsenicum metallicum crudum-ը, որն ունի ավելի փափուկ 

ազդեցություն:  

 Սկլերոզացնող`Kausti nerv: 

 Մումիֆիկացնող` Forfenam, Krezodent, Treatment SPAD, Neo-Friozine, Rocol 

4:  
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ԴԵՎԻՏԱԼ ԷՔՍՏԻՐՊԱՑԻԱ 

Ցուցումները 

Պուլպիտների բոլոր տեսակները՝ ձևավորված արմատներով մնայուն ատամ-

ներում և միարմատանի կաթնատամներում: 
 

Մեթոդիկան  

1. կարիեսային խոռոչի մշակում, 

2. պուլպայի մեռուկացում, 

3. 2 – 3 պուլպէքստրակտորների միջոցով պուլպայի հեռացում, 

4. արյունահոսության դադարեցում,  

5. արմատախողովակների մեխանիկական և քիմիական մշակում, 

6. արմատախողովակների լիցքավորում` չկարծրացող մածուկներով ժա-

մանակավոր ատամներում` էվգենոլային, էվգենոլ – թիմոլային, գրինա-

զոլ, սեպտոմիքսին ֆորտե, յոդեքս և այլն, 

7. դնել մեկուսիչ լցանյութը, 

8. դնել հիմնական լցանյութը: 
 

ՎԻՏԱԼ ԷՔՍՏԻՐՊԱՑԻԱ 

Ցուցումները 

1) պուլպիտներ՝ ձևավորված արմատներով 

ատամներում (նկ. 42), 

2) երեխաների՝ ձևավորված արմատներով 

կենտրոնական ատամների վնասվածքային 

պուլպիտներ:  
 

Մեթոդիկան 

1) անզգայացնել, 

2) հեռացնել ախտահարված դենտինը, 

նեկրոզված հյուսվածքները, 

3) հեռացնել պսակային և արմատային 

կակղանը, 

4) էնդոդոնտիկ մշակում կատարել, 

5) քիմիական մշակման ենթարկել 

պարկանով կամ նատրիումի հիպոքլորիդի 

լուծույթներով , 

6) չորացնել արմատախողովակը, 

7) լիցքավորել արմատախողովակը, 

8) դնել մշտական լցանյութը: 
 

Էնդոդոնտիկ միջամտությունները հնարավոր են` 

մինչև 9 տարեկանը` ստորին կենտրոնական կտրիչներում և առաջին աղորիք-

ներում, 

մինչև 10 տարեկանը` վերին կենտրոնական և կողմնային կտրիչներում, 

մինչև 12 տարեկանը` ստորին ժանիքներում և առաջին նախաաղորիքներում, 

Նկար 42. Կակղանի էքստիրպացիա. 

արմատախողովակները 

լիցքավորված են գուտապերչե 

գամերով: 
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մինչև 13 տարեկանը` երկրորդ նախաաղորիքներում, 

մինչև 14 տարեկանը` վերին ժանիքներում և երկրորդ աղորիքներում: 
 

Ժամանակավոր և մշտական ատամների էնդոդոնտիկ բուժման 

առանձնահատկությունները 

Անավարտ ձևավորումով և ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիայով ժամանա-
կավոր ատամների արմատների էնդոդոնտիան 

Ժամանակավոր ատամների պուլպիտների բուժման հիմնական 

խնդիրներն են պահպանել դրանք մինչև ֆիզիոլոգիական փոխարինումը և 

կանխել հարգագաթային հյուսվածքների բարդությունների առաջացումը, 

որոնք կարող են բացասական ազդել մշտական ատամների սաղմերի վրա:  
 

Ժամանակավոր ատամների անատոմո-ֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները՝ 
 

1. պսակի և արմատների փոքր չափերը (մշտական ատամների համեմատ), 

2.պսակի ավելի մեծ մեզիո-դիստալ չափերը, 

3.էկվատորի և ծամող մակերեսների միջև շառավիղների զգալի տարբերու-

թյունը, վեստիբուլյար և օրալ մակերեսների առավել արտափքվածությունը, 

4.էմալ-ցեմենտային սահմանի զգալի նեղացումը, 

5.աղորիքների արմատների լայն փռվածությունը, 

6.կարծր հյուսվածքների պակաս հաստությունը, 

7.ատամի խոռոչի մեծ չափերը, 

8.պուլպայի եղջյուրների մոտ դիրքը (հատկապես մեզիալ), 

9. լայն ձագարաձև խողովակները, 

10.երկրորդային դենտինի առաջացման պատճառով աստիճանաբար 

կատարվում են արմատախողովակների տեղագրական փոփոխություններ, 

11.արմատների ռեզորբցիայի սկզբում կակղանի պաշտպանիչ և պլաստիկ 

ֆունկցիաների պահպանումը, 

12.արմատի 1/3 ռեզորբցիայի դեպքում նյարդային տարրերի նորմալ գործու-

նեությունը: 
 

Ժամանակավոր ատամների արմատախողովակների էնդոդոնտիկ մշակման 
առանձնահատկությունները 

• լայն մուտքի ձևավորումը (ֆրոնտալ ատամներում կարելի է կատարել 

վեստիբուլյար մակերեսից),  

• ատամի աշխատանքային երկարությունը 2-3մմ պետք է կարճ լինի 

ռենտգենոլոգիականից (աղյուսակ 8), 

• կիրառել մեծ չափերի էնդոդոնտիկ գործիքներ, պուլպեկտոմիայի դեպ-

քում միաժամանակ օգտագործել մի քանի պուլպէքստրակտորներ, 

• հարկավոր չէ արմատախողովակը կոնաձև ձևավորել,  

• հաշվի առնել արմատախողովակի պատերին քիչ կրակալված վարակ-

ված պրեդենտինի զգալի առկայությունը, 
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• արմատախողովակը զգուշորեն մշակել (հնարավոր է բարակ պատերի 

պերֆորացիա), 

• ձևավորել գագաթային հենքը աշխատանքային երկարության մակար-

դակի վրա, 

• մշակել ոչ գրգռող հականեխիչներով, 

• մշտական օբտուրացիայի համար օգտագործել ներծծվող մածուկներ, 

որոնք ունեն հակամանրէային ազդեցություն: 

 

Աղյուսակ 8. 

Ժամանակավոր ատամների արմատների և պսակների միջին 

երկարությունները. 
 

Ծնոտ Ատամ 

Պսակի 

բարձրությունը, 

մմ 

Արմատի 

երկարությունը,մմ 

Պսակի և արմատի 

երկարության 

հարաբերությունները 

Վերին 

I 6,0 10,0 1:1,7 

II 5,6 10,2 1:1,8 

III 6,5 13,0 1:2 

IV 5,1 10,0 1:2 

V 5,7 11,7 1:2 

Ստորին 

I 5,0 9,0 1:1,8 

II 5,2 9,8 1:1,9 

III 6,0 11,2 1:1,9 

IV 6,0 9,8 1:1,6 

V 5,5 12,5 1:2,3 
 

Պուլպիտների բուժման (բացառությամբ թարախային, դիֆուզ պուլպիտ-

ների) ժամանակ ցուցված է պուլպոտոմիայի մեթոդը:  

Պուլպտոմիան պսակային պուլպայի ամպուտացիան է մինչև 

արմատային խողովակների ելանցքը. ծայրատի վրա դրվում են պրեպա-

րատներ, որոնք կապահովեն հակաբորբոքային և հականեխիչ երկարատև 

ազդեցություն և հերմետիկ կփակեն  պուլպաի կուլտյան:  Մեթոդը կիրառվում 

է երկու ձևով` դևիտալ և վիտալ:  Առաջինը  կակղանի դևիտալիզացիան է 

տեղադրելով կակղանի բաց եղջյուրի վրա հատուկ մածուկներ մեծամասամբ 

պառաֆորմալդեհիդային: Հաջորդ այցելության ժամանակ հեռացնելով  պսա-

կային կակղանը, կուլտյայի (ծայրատի) վրա տեղադրում են մումիֆիկացնող և 

անտիսեպտիկ մածուկներ (ռեզորցին-ֆորմալինային, ցինկօկսիդէվգենոլային, 

պառաֆորմալդեհիդի և թիմոլի հետ): Ճիշտ բուժման արդյունքում տեղի է 

ունենում կակղանի  փոխարկումը  մումիֆիկացված, ասեպտիկ զանգվածի:  

Վիտալ պուլպոտոմիան  կատարվում է անզգայացմամբ, պսակային 

պուլպան հեռացվում է՝ ալմաստե գչիրով քիչ պտույտներով բոռ մեքենայով 

կամ սուր արտաքերիչով մաքրելով պսակային պուլպան: Հարկավոր է 

ֆիզիոլոգիական լուծույթով կատարել լվացում, չորացնել խոռոչը և 3-5 րոպե 
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ֆորմոկրեզոլով թրջած բամբակ դնել արմատախողովակների ելանցքերի  վրա: 

Այդ պատճառով մակերեսային շերտերը ֆիքսվում են ֆորմոկրեզոլի և 

սպիտակուցի փոխազդեցության հետևանքով, այնուհետև առաջանում են 

ատրոֆիա և պուլպաի  սկլերոտիկ դեգեներացիա: Խողովակի գագաթային 

հատվածում կարող է պահպանվել կենսունակ շարակցական հյուսվածքը: 

Այնուհետև արմատախողովակի ելանցքերի վրա դրվում է մաքուր ցինկօկսիդ-

էվգենոլ, և խոռոչը լցավորվում է: Վերջին տարիներին մի շարք հոդվածներ են 

տպագրվել ֆորմալդեհիդի բացասական տոքսիկ ազդեցության վերաբերյալ, 

ուստի ցանկալի չէ նրա օգտագործումը ժամանակավոր ատամներում:  

Վիտալ արմատային կակղանը արգելապատ է հանդիսանում միկրո-

օրգանիզմների ներթափանցմանը  պերիապեկալ հյուսվածքներ, բացառելով 

օդոնտոգեն ինֆեկցիայի օջախների զարգացմանը, ինչպես նաև բացասական 

ազդեցությունը մշտական ատամների սաղմի վրա, չի նկատվում արմատի 

ներքին ռեզորբցիա, իսկ ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիան  ընթանում է  համա-

պատասխան ժամկետներում, որը նպաստում է օրտոգնատիկ կծվածքի 

ձևավորմանը:  

Պուլպոտոմիայի հակացուցումներն են ցավը, այտուցվածությունը, դրա-

կան պերկուսիան, խուղակի առկայությունը, ատամի ախտաբանական շար-

ժունակությունը, ինչպես նաև ռենտգենաբանական փոփոխությունները, որոնք 

են արմատի կեսից ավելի ռեզորբցիան: Հակացուցումների բացակա-յության 

դեպքում պուլպոտոմիա կատարելիս պետք է հաշվի առնել մեկ ախտորոշիչ 

չափանիշ ևս՝ արյունահոսության արագության կանգը կակղանի ելանցքից 

պսակային կակղանի ամպուտացիայից հետո: Եթե 5 րոպեից արյունահոսու-

թյունը կանգ է առնում, և կակղանն ունի սովորական տեսք, ապա կարելի է 

ենթադրել, որ բորբոքային փոփոխությունները դարձելի են: Կակղանից երկա-

րատև, առատ արյունահոսությունն ամպուտացիայից հետո վկայում է 

կակղանի հիպերեմիկ հատկանիշների և դիֆուզ փոփոխությունների մասին, և 

անհրաժեշտ է անցկացնել լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժում:  

Հաճախ վիտալ պուլպոտոմիայի ժամանակ օգտագործում են կալցիում 

հիդրօկսիդ պարունակող պրեպարատներ, որոնք, շնորհիվ հիմնային  pH-ի, 

ունեն  բակտերիցիդ ազդեցություն: Սակայն այս պրեպարատի ազդեցությունը 

երկարատև չէ նրա արագ չեզոքացման հետևանքով: Բացի դրանից, ապա-

ցուցված է, որ կալցիումի հիդրօքսիդը նպաստում է ժամանակավոր 

ատամների ռեզորբցիային՝ մեզենքիմային բջիջների ակտիվացմամբ, որոնք 

մասնակցում են արմատի ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիային: Այդ պատճառով 

հակացուցված է նրանց օգտագործումը ժամանակավոր ատամների 

պուլպոտոմիայի ժամանակ. բացառություն է Biokaleks-ը: 

Ժամանակավոր ատամները բուժելու համար օգտագործվող նյութերը 

տարբերվում են մշտական ատամների բուժման համար օգտագործվող նյու-

թերից, և պետք է՝ 

 թունավոր չլինեն մշտական ատամների սաղմի նկատմամբ, 
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 ներծծվեն արմատի հետ միասին: 

Հաճախ օգտագործվում են ցինկօքսիդէվգենոլային մածուկը, յոդոֆորմային 

մածուկը: Նոր պրեպարատներից է Pulpotec-ը (Produits Dentaires), որը 

բաղկացած է փոշուց (պոլիօքսիմեթիլեն, յոդոֆորմ, ցինկի օքսիդ) և հեղուկից 

(դեքսամետազոնի ացետատ, ֆորմալդեհիդ, ֆենոլ, գվայակոլ), որոնք խառնում 

են դնելուց անմիջապես առաջ:  

Այս նյութի առավելություններն են` 

 աշխատանքային հեշտ պայմանները, 

 ցավի բացակայությունը բուժման ընթացքում, 

 բուժման ժամկետների կրճատումը մինչև երկու այցելություն, 

 պահպանվում է կենսունակ արմատային կակղանը: 
 

Ձևավորված արմատներով ժամանակավոր ատամների էնդոդոնտիան 
 

Այս փուլում ցուցված է անցկացնել լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժում (նկ. 43): 

Լիարժեք էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

մնայուն չձևավորված ատամի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները 

(աղյուսակ 9): 

 
 

 

 

 

 

 

 
Նկար 43. Ժամանակավոր ատամների էնդոդոնտիա: 

 

Աղյուսակ 9. 

Չձևավորված մշտական ատամների արմատների էնդոդոնտիայի 

առանձնահատկությունները. 

Մորֆոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Էնդոդոնտիկ մշակման 

առանձնահատկությունները 

Ատամի խոռոչը ծավալուն է: Ատամի խոռոչը լայն բացում են: 

Միարմատ ատամների 

արմատախողովակում լավ 

արտահայտված ելանցքը բացակայում է: 

Բացակայում է արմատախողովակի 

ելանցքի լայնացման փուլը: 

Դենտինի փոքր հաստությունը և նրա 

հանքայնացման ցածր աստիճանը 

Օգտագործվում են մեծ չափի 

գործիքներ 

(H-fail), և կիրառվում են 

 ստանդարտ մշակման մեթոդիկան: 

Արմատախողովակի պատերին քիչ 

կրակալված վարակված պրեդենտինի 

շերտի զգալի առկայությունը 

Անհրաժեշտ է հանգամանորեն 

հեռացնել փափկած վարակված 

պրեդենտինի շերտը: 
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Բացակայում է արմատախողովակի 

ֆիզիոլոգիական գագաթի նեղացումը: 

Անհրաժեշտություն չկա ձևավորելու 

գագաթային հենքը: 

Արմատախողովակի ձագարաձև 

լայնացումը գագաթի մոտ 

Արմատախողովակը զգուշորեն 

լվացվում է: 

Արմատի փոքր երկարությունը 
Աշխատանքային երկարությունը 

պետք է ճշգրիտ որոշել: 

Աճման գոտու առկայությունը 

Անվտանգ գագաթով գործիքներով 

զգույշ աշխատանք ֆիքսված 

երկարության վրա, օգտագործել 

չգրգռող նյութեր արմատախողովակը 

մշակելու համար 

Վիտալ ամպուտացիայի ժամանակ կարևորվում է ապեքսիֆիկացիան. 

երևույթը բնութագրվում է բուժիչ նյութերով՝ պայմանավորված դենտինային 

կամրջակի առաջացմամբ, որն առկա է կենդանի կակղանի և բուժանյութի 

միջև:  

Այս բուժման հիմնական խնդիրը արմատի լիարժեք ձևավորումն է: Բու-

ժանյութերը, որոնք հաջողությամբ կիրառվում են նշված արդյունավե-

տությանը հասնելու համար, հիմնականում կալցիումի հիդրօքսիդի հիման 

վրա են պատրաստված: Այդ պատճառով, եթե արմատային կակղանը կենսու-

նակ է, խորհուրդ է տրվում կիրառել պուլպիտների բուժման ամպուտացիոն 

տեխնիկան՝ ծածկելով կակղանի ծայրատը ոչ կարծրացող և կարծրացող 

Ca(OH)-ի հիման վրա պատրաստված պրեպարատներով:  

Ca(OH)-ի ազդեցության մեխանիզմը հետևյալն է՝ 

1. բարձր հիմնային միջավայր (pH-ը մոտ 12,4), հիդրոքսիլ իոնների 

առկայության շնորհիվ, որն ապահովում է՝ 

 ոսկրի ռեզորբցիայի դադարեցումը՝ ազդելով օստեոկլաստների վրա, 

 ոսկրառաջացման խթանումը՝ ազդելով օստեոբլաստների ակտիվության 

վրա,  

 նեկրոտիկ հյուսվածքների նկատմամբ հակաբակտերիային ազդեցությունը, 

 կենդանի կակղանը ծածկվելու դեպքում կոլիկվացիոն նեկրոզի 

առաջացումը՝ հետագայում թելիկների դիստրոֆիկ կալցիֆիկացիայով և 

մակերեսային դենտինային պատնեշի առաջացումով, 

2. կալցիումի իոնները մասնակցում են ոսկրագոյացմանը և արյան 

մակարդելիության պրոցեսին, 

3. արմատախողովակում խոնավության առկայության դեպքում նյութը 

ծավալով շատանում է 2.5 անգամ՝ խցանելով մակրո- և միկրոխողո-

վակները և ապահովում նրանց ժամանակավոր մեռուկացումը, 

4. մեծ արդյունավետության ներխողովակային հակաբակտերիային 

ագենտ է, այն ազդում է՝ քայքայելով բակտերիային բջիջների պատերը 

և սպիտակուցի կառուցվածքը: 
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Եթե կակղանի բորբոքումը դարձելի է, ապա կատարվում է վիտալ 

պուլպոտոմիա (նկ. 44): Պսակային պուլպան հեռացնելուց հետո արմատայինը 

ծածկում են կալցիումի հիդրօքսիդով, խոռոչը պլոմբավորում են ապակեիո-

նոմերային ցեմենտով և կոմպոզիտով: Մեկ ամիս անց ցանկալի է Ca(OH)-ը 

փոխարինել նորով առանց ռենտգեն ստուգման: Դենտինային կամրջակը 

ձևավորվում է ժամանակի ընթացքում:  

Արմատը վերջնական ձևավորելուց հետո անհրաժեշտ է անցկացնել լիարժեք 

էնդոդոնտիկ բուժում (նկ. 45) հետևյալ դեպքերում՝ 

 դենտինային կամրջի բացակայության 

դեպքում, 

1. երբ ամպուտացիոն մեթոդն անցկացվել է՝ 

պայմանավորված քրոնիկական ֆիբրոզ 

պուլպիտի բուժմամբ, 

2. արմատային խողովակի օբլիտերացիայի 

դեպքում, 

3. ներարմատային կոնստրուկցիաների 

ֆիքսման անհրաժեշտության դեպքում, 

4. ոչ արդյունավետ ամպուտացիոն բուժման 

դեպքում: 
 

Կակղանը մեռուկանալու դեպքում 

բուժումն անցկացվում է ապեքսիֆիկացիայի 

հասնելու ուղղությամբ (նկ. 46):  

 

Կալցիումի հիդրօքսիդով լցավորվում է արմատախողովակն ամբող-

ջությամբ, պսակային հատվածը՝ ցինկօքսիդ-էվգենոլային մածուկով, և դրվում 

է ժամանակավոր լցանյութ: 9 ամիս անց, երբ գագաթային հատվածում 

ձևավորվում է դենտինային կամրջակը, արմատախողովակը լցավորվում է 

գուտապերչե գամերով (նկ. 47): Եթե ապեքսիֆիկացիա չի կատարվում, ապա 

կարելի է գագաթը լցավորել ProRootMTA (Dentsply) նյութով, իսկ խողովակի 

մնացած մասը` ցանկացած եղանակով՝ գագաթի օբտուրացիան չորացնելուց 

հետո: 

Նկար 44. Վիտալ  պուլպոտոմիա՝

1. արմատային կակղան,  

2. կալցիումի հիդրօքսիդ,  

5. դենտինային կամրջակ,  

7. ապակեիոնոմերային ցեմենտ, 

8. կոմպոզիտ: 

Նկար 45. Պուլպեկտոմիա մնայուն 46-րդ ատամում: 
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 Ապեքսոգենեզ: Ապեքսիֆիկացիա 

Չձևավորված արմատներով մշտական 

ատամների էնդոդոնտիկ բուժման անհրա-

ժեշտություն կարող է առաջանալ տարաբնույթ 

պատճառներից, որոնցից առաջնայինը վնաս-

վածքն է։ Այս դեպքում բժշկին ոչ ժամանակին 

դիմելու կամ ոչ համապատասխան և ոչ 

ամբողջական բուժում իրականացնելու պատ-

ճառով առաջանում է կակղանի նեկրոզ, իսկ 

հետևանքը վնասվածքային պերիօդոնտիտն է։ 

Այսպիսի ատամների էնդոդոնտիկ բուժումն ունի 

իր առանձնահատկությունները, որն առաջին 

հերթին պայմանավորված է մանկական տա-

րիքում պերիօդոնտի և արմատախողովակների 

կառուցվածքի մորֆոլոգիական յուրահատ-

կություններով՝ 

1. արմատախողովակների փոքր երկա-

րությունը, 

2. պատերի անբավարար հաստությունը, 

3. քիչ միներալիզացված պրեդենտինի 

արտահայտված շերտի առկայությունը, 

4. արմատախողովակների մեծ լայնական 

կտրվածքը, 

5. դենտին-ցեմենտային սահմանում անա-

տոմիական գագաթի նեղացման բացա-

կայությունը, որը հանգեցնում է 

արմատախողովակների և պերիօդոնտալ տարածության ավելի 

մեծածավալ հաղորդականության։ 

  Նշված առանձնահատկությունները խոչընդոտ են էնդոդոնտիկ 

բուժման համար, քանի որ մեծացնում են իրիգացիոն լուծույթների և 

լցանյութերի անցման վտանգը պերիօդոնտալ տարածություն, որի հետևանքով 

վերջինս կարող է գրգռվել և ենթարկվել տոքսիկ ախտահարման։ Բուժումը 

բարդանում է նաև այն պատճառով, որ մանկական տարիքում պերիօ-

դոնտիտներին բնորոշ է բորբոքման քրոնիկական պրոլիֆերատիվ բնույթը։ 

Շուրջգագաթային բորբոքման օջախից գրանուլացիոն հյուսվածքը ներաճում է 

արմատախողովակ, որը հանգեցնում է վերջինիս դժվարացած անցմանը, 

արյունահոսության առաջացմանը և գրեթե անհնար է դարձնում արմա-

տախողովակը չորացնելը՝ պատրաստելով այն մշտական արմատալցման 

համար։ Քանի որ երեխաների շրջանում ոսկրի միներալիզացիան բավականին 

թույլ է, և այն ունի ծակոտկեն կառուցվածք, ուստի ոսկրային հյուսվածքում 

ատահարման օջախը բավականին մեծածավալ է։  

Նկար 46. Ապեքսիֆիկացիա՝ 

2. կալցիումի հիդրօքսիդ,  

3. ցինկօկսիդէվգենոլ,  

4. ժամանակավոր լցանյութ: 

 

Նկար 47. Վերջնական բուժումը 

ապեքսիֆիկացիայից հետո՝  

5. դենտինային կամրջակ,  

6. գուտապերչա,  

7. ապակեիոնոմերային ցեմենտ, 

8. կոմպոզիտ: 
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 Այսպիսով, չձևավորված արմատներով մշտական ատամների էնդոդոն-

տիկ բուժումն առաջին հերթին ուղղված է արմատախողովակներից հեռաց-

նելու վարակված հյուսվածքները՝ միաժամանակ ապահովելով հետագայում 

արմատախողովակների անատոմիական նեղացման առաջացումը։  

 Արմատների հետագա աճը երկարությամբ շարունակվում է, երբ 

հնարավոր է լինում պահպանել արմատային կակղանի կենսունակությունը։ 

Վերջինիս հասնելու համար կիրառելի են բուժման հետևյալ մեթոդները՝ 

1. կենսաբանական մեթոդը, 

2. վիտալ ամպուտացիա, 

3. խորը վիտալ ամպուտացիա։ 

Այնուհանդերձ, ոչ դառնալի դեստրուկտիվ փոփոխությունների դեպքում, 

երբ ախտահարված են անգամ հերտվիգյան ծոցի բջիջները, արմատների՝ 

երկարությամբ հետագա զարգացումը դառնում է անհնար։ Նման դեպքերում 

անհրաժեշտ է կիրառել այնպիսի բուժման մեթոդ, որն ուղղված կլինի արմա-

տախողովակների լուսանցքը պերիօդոնտից սահմանազատող պատնեշի 

առաջացմանը։ Այդպիսի մեթոդ է ապեքսիֆիկացիայի մեթոդը։ Նախքան 

անցնելը ապեքսիֆիկացիայի բուն գործընթացի նկարագրությանը՝ փորձենք 

հասկանալ «ապեքսիֆիկացիա» և «ապեքսոգենեզ» հասկացողությունների 

միջև առկա տարբերությունը։ 

Ապեքսոգենեզը գործընթաց է, որը խթանում է արմատի հետագա զար-

գացումը՝ պայմանավորված կակղանի վերականգնումով։ Վնասված կակղանը 

ծածկվում է հատուկ բուժիչ տակդիրով, որի հետևանքով ապեքսը շարու-

նակում է ձևավորվել, իսկ արմատախողովակի պատերը՝ հաստանալ։ Եթե 

կակղանը վերականգնում է իր կենսունակությունը, վերանում է նաև բուժման 

հետագա անհրաժեշտությունը։ Այնուհանդերձ, միշտ չէ, որ ապեքսոգենեզը 

բարեհաջող ավարտ է ունենում և հարկ է առաջանում դիմել 

ապեքսիֆիկացիայի։ 

Ապեքսիֆիկացիան  բազմափուլ պահպանողական բուժման մեթոդ է, որը 

պայմաններ է ստեղծում արմատի գագաթային հատվածում կարծր հյուս-

վածքային միներալիզացված կամրջակի առաջացման համար։ Այս պրոցեդու-

րայի ընթացքում հեռացվում է վարակված պսակային կակղանը՝ պահպանելով 

արմատային կակղանի հնարավորինս մեծ հատված։ Այնուհետև արմատախո-

ղովակը լցավորվում է այնպիսի լցանյութով, որն էլ հենց ապեքսի շրջանում 

առաջացնում է պատնեշ։ Ի տարբերություն ապեքսոգենեզի՝ ապեքսիֆիկա-

ցիայի դեպքում արմատախողովակների պատերի հետագա հաստացում չի 

լինում, հետևաբար մեծանում է ատամը կոտրվելու վտանգը։  

Ըստ Ֆրանկի՝ ապեքսիֆիկացիան ունի հետևյալ տեսակները՝ 

1. արմատի գագաթի նորմալ ֆիզիոլոգիական ձևավորում, 

2. արմատի գագաթի գմբեթաձև փակում այն դեպքում, երբ արմա-

տախողովակն իր ամբողջ երկարությամբ շարունակում է ունենալ նույն 

լայնությունը, 
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3. ռենտգենաբանական փոփոխությունների բացակայություն. դրական է 

միայն «արգելքի» ախտանիշը, 

4. դրական «արգելքի» ախտանիշ և ռենտգենաբանական նշմարելի պատնեշի 

առաջացում՝ անատոմիական գագաթի հատվածում։ 

 Ապեքսիֆիկացիայի մեթոդը հիմնված է կալցիումի հիդրօքսիդի պարու-

նակությամբ ժամանակավոր լցանյութերով արմատախողովակները պարբե-

րաբար լցավորելու վրա։ Կալցիումի հիդրօքսիդը բարձր հիմնայնության 

շնորհիվ օժտված է մի շարք բուժիչ հատկություններով՝ 

 բարձր հակամիկրոբային ակտիվությամբ, 

 նեկրոզված հյուսվածքները լուծելու հատկությամբ, որն առավել կարևոր 

է այս դեպքում, քանի որ արմատախողովակների կատարյալ գործիքային 

մշակում հնարավոր չէ իրականացնել։  

 Կլինիկական փորձերի արդյունքում պարզվել է նաև, որ կենսունակ 

կակղանի հետ անմիջական շփման դեպքումում կալցիումի հիդրօքսիդը 

նպաստում է դենտինային կամրջակի առաջացմանը։ Պերիօդոնտի կամ 

գրանուլացիոն հյուսվածքի հետ անմիջական շփման դեպքումում այն 

խթանում է ոսկրային գագաթային պատնեշի առաջացումը։  

 Այսպիսով, հանքայնացված գագաթային պատնեշը ցեմենտի, ոսկրային 

և կոպիտ թելակազմ շարակցական հյուսվածքի միակցությունն է հանքային 

աղերի ամորֆ նստվածքաշերտերի հետ։  

 Կալցիում պարունակող բուժիչ լցանյութերը պետք է՝ 

1. ունենան PH-ի բարձր հիմնային մակարդակ, 

2. հեշտ ներմուծվեն արմատախողովակ, 

3. ունենան խիտ կոնսիստենցիա, որը հնարավորություն է տալիս ապա-

հովելու արմատախողովակների լուսանցքի հուսալի օբտուրացիան, 

4. արմատախողովակներից հեշտությամբ դուրս բերվեն։ 

Ընդհանուր առմամբ, ապեքսիֆիկացիայով զուգակցված բուժումը տևում է 

միջինը 1,5 տարի։ Առաջին վեց ամիսների ընթացքում ժամանակավոր արմա-

տալիցքը փոխվում է 3-4 շաբաթը մեկ, այնուհետև 2 ամիսը մեկ անգամ։ Այն 

դեպքում, երբ կլինիկառենտգենաբանական հետազոտությունը հաստատում է 

գագաթային պատնեշի առաջացման փաստը, կատարվում է արմատախողո-

վակի մշտական լցավորում գուտապերչե գամերով։ Տվյալ մեթոդի կիրառումը 

90%-ով բարեհաջող ավարտ է ունենում։ Այնուամենայնիվ, ռենտգեն պատ-

կերում ստվերի առկայությունը միշտ չէ, որ ուղեկցվում է ոսկրային հյուսվածքի 

լրիվ վերականգնմամբ։ Հենց այս հանգամանքն է, որ կարևոր է դարձնում նման 

բուժում ստացած հիվանդների հետագա դիսպանսեր հսկողությունը։ 

Իրականացված էնդոդոնտիկ բուժման նպատակն է ապահովել արմա-

տախողովակների լիարժեք մաքրումը, ձևավորումը և հուսալի օբտուրացիան։ 

Ապեքսիֆիկացիայի բարեհաջող ավարտից հետո արմատալցումն իրակա-

նացվում է գուտապերչե գամերով, որն ունի իր առանձնահատկությունները։ 

Օգտագործվում են բավականին մեծ չափերի շտիֆտներ, երբեմն կիրառվում է 
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«շրջված գուտապերչե շտիֆտի» տեխնիկան, որը հիմնված է արմա-

տախողովակ մեծ հաստությամբ և շրջված գուտապերչ ներմուծելու վրա։ Սրան 

հաջորդում է ռենտգեն հետազոտությունը, որը ցույց է տալիս արմատի 

գագաթային հատվածի նկատմամբ շտիֆտի դիրքը։ Եթե գամիկը ներմուծվում 

է որևէ լցանյութի հետ մեկտեղ, ապա անհրաժեշտ է այն բավականին դանդաղ 

և զգուշորեն ներմուծել՝ բացառելու համար դեպի պերիօդոնտ լցանյութի 

անցման վտանգը։  

Անկախ այն բանից, թե կոնկրետ որ նյութի միջոցով է իրականացվել 

ապեոսիֆիկացիան, գոյություն ունի գործողությունների հստակ սահմանված 

կարգ, որն իրականացվում է իրար հաջորդող բուժայցերի ընթացքում։ Այսպես, 

օրինակ՝ առաջին բուժայցի ընթացքում կատարվում է ախտորոշում, բուժման 

պլանի կազմում, անզգայացում, ատամի խոռոչի բացում և դեպի արմատա-

խողովակներ մուտքի ստեղծում, վարակված կակղանի հեռացում։ Էնդո-

դոնտիկ գործիքներն օգտագործվում են ոչ ամբողջ աշխատանքային 

երկարությամբ՝ չվնասելով արմատի աճման գոտիները։ Այնուհետև կատար-

վում է արմատախողովակների մեխանիկաքիմիական մշակում։ Բազմաթիվ 

հեղինակներ խորհուրդ են տալիս առաջին բուժայցին խողովակներում 

կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող որևէ ժամանակավոր վիրակապ դնել։  

Երկրորդ բուժայցի ժամանակ արդեն իրականացվում է լցավորումը 

ապեքսիֆիկացիան խթանող լցանյութով, և հիվանդի հետ հաջորդ 

հանդիպումը նշանակվում է 2 շաբաթից։  

 Նյութերը, որոնք կիրառվում են ապեքսիֆիկացիա իրականացնելու 

համար, բազմաթիվ են՝ 

 Pro Root (Dentsply), 

 Calsept (Nordiska Dental), 

 Hy-Cal (Pierre Rolland), 

 Metepasta (Mete dental. Korea), 

 DentoGen, 

 Апексдент (Влад Мива), 

 Триоксидент (Влад Мива): 
 

Այժմ քննարկենք ապեքսիֆիկացիա իրականացնելիս հաճախ կիրառ-

վող նյութերի օգտագործումն ու նրանց առանձնահատկությունները։ Այդ 

ցուցակում թերևս առաջատար է Dentsply ընկերության արտադրած Pro Root 

MTA նյութը։ Նրա բաղադրությունը հետևյալն է՝ 

 Ca-ի օքսիդ 65%, 

 SI-ի օքսիդ 21%, 

 Fe-ի օքսիդ 5%, 

 Al-ի օքսիդ 4%, 

 Mg-ի օքսիդ 2%, 

 Ca-ի սուլֆատ 2,5%, 

 Սոդա 0,05%, 
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Pro Root MTA-ն (միներալ տրիօքսիդ ագրեգատ) փոշի է, որը կազմված 

է հիդրոֆիլային մանր մասնիկներից։ Վերջինս ջրի հետ խառնելիս վերածվում 

է գելի, այնուհետև՝ պինդ ֆուլի։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը. քանի 

որ Pro Root MTA-ի փոշին հիդրոսկոպիկ է, ուստի այն պետք է պահպանել 

հերմետիկ փակ վիճակում և խառնել ջրով միայն օգտագործելուց հետո։ Սրա 

քիմիական բաղադրությամբ է պայմանավորված նաև այն հանգամանքը, որ 

այս լցանյութը կարող է հանգեցնել ատամի գունազրկման և կենդանի ատամին 

բնորոշ փայլի կորստին: Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում օգտագործելիս 

առավելագույնս ուշադիր լինել՝ արմատախողովակներից և կակղանային խո-

ռոչից դուրս նրա հայտնվելու վտանգը կանխելու համար։ Pro Root MTA-ն 

արմատախողովակ ներմուծելուց հետո թույլատրելի է կիրառել նաև ուլտրա-

ձայնային ծայրակալ՝ առանց ջրի շիթի՝ արմատալիցքի հուսալի կոնդեն-

սացիան ապահովելու համար։ Արմատալցումից հետո ատամի խոռոչը փա-

կում են ժամանակավոր լցանյութով։ Այս նյութի կարծրացումը բավարար 

մակարդակի է հասնում արդեն արմատալցումից չորս ժամ անց, ուստի հաջորդ 

այցելությանը անհրաժեշտ է ստուգել արմատալիցքի կարծրացման 

աստիճանը։ Եթե այն կարծր չէ, անհրաժեշտ է լվանալ արմատախողովակն ու 

նորից լցավորել։  

Ներկայումս ստոմատոլոգիական շուկայում կան այս նյութի մի շարք 

մոդիֆիկացիաներ՝ «սպիտակ», «մոխրագույն» փոշիներ և նույնիսկ կալցիումի 

քլորիդի հավելումով տարբերակ, որը բարելավում է նյութի ընդհանուր հատ-

կությունները։ Մեկ այլ մոդիֆիկացիա կիրառելու դեպքում լցանյութի կարծ-

րացումը դիտվում է ընդամենը 15 րոպե անց։ Pro Root MTA-ի շերտի 

նվազագույն հաստությունը 3մմ է, օպտիմալը՝ 5մմ։ 

 Օգտագործման ցուցումները՝ 

1. Արմատների՝ անհաջող էնդոդոնտիկ բուժման հետևանքով առա-

ջացած պերֆորացիոն անցքի փակում, 

2. ապեքսիֆիկացիայի իրականացում, 

3. որպես պաշտպանիչ տակդիր, 

4. արմատի գագաթի ռետրոգրադ լցավորման համար։ 

DentoGen-ը նույնպես ապեքսիֆիկացիա իրականացնելու նպատակով 

օգտագործվող լցանյութ է, որի բաղադրության մեջ գերակշիռ մասը կալցիումի 

սուլֆատն է։ Այն խթանում է ոսկրային արատի շրջանում արյունատար անոթ-

ների գոյացումը, տոքսիկ չէ, կենսահամատեղելի է, կարելի է կիրառել ոսկրա-

խթանիչների հետ միասին. այդ դեպքում նյութը դրսևորում է նաև օստեոկոն-

դուկտիվ ակտիվություն։ 

Դրական կողմերից է նաև այն, որ DentoGen-ը ունի հեմոստատիկ ազդե-

ցություն, բավականին դյուրին է նրանով աշխատելը, կարծրանում է 

չափազանց արագ։ Միակ թերությունը թերևս թանկ արժենալն է, որը հնարա-

վորություն չի տալիս նրա կիրառությունը դարձնելու առավել զանգվածային։  
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Ռուսական շուկայում հայտնի Влад Мива ընկերության կողմից ստեղծվել 

է համանման լցանյութ՝ Триоксидент-ը, որը, ի տարբերություն Pro Root MTA-ի 

և DentoGen-ի, ավելի մատչելի է, հետևաբար նաև ավելի կիրառելի։ Հիմնական 

բաղադրամասն են Ca-ի, Si-ի, Al-ի օքսիդները։ Արտադրվում է որպես փոշի, 

որն այնուհետև խառնվում է թորած ջրի հետ 3:1 փոխհարաբերությամբ։ 

Արդյունքում առաջանում է մածուկ, որը 1,5 րոպեի ընթացքում կարծրանում է 

և արմատալցման համար դառնում ոչ պիտանի։  

Դրական հատկություններն են՝ 

1.  կենսահամատեղելիությունը, 

2.  ցածր լուծելիությունը, 

3.  բարձր մեխանիկական ամրությունը, 

4.  արմատախողովակների հուսալի հերմետիկացումը, 

5.  բակտերիաների նկատմամբ անթափանցելիությունը։ 

Триоксидент-ը կիրառելու դեպքում առաջին բուժայցի ժամանակ կատար-

վում է ատամի խոռոչի բացում, արմատախողովակների գործիքային և դեղո-

րայքային մշակում, չորացում։ Ախտահանելու համար 1 շաբաթ տևողությամբ 

կատարվում է ատամի ժամանակավոր լցավորում՝ խոռոչում թողնելով կալ-

ցիումի հիդրօսքիդի հիման վրա պատրաստված և 12,5pH ունեցող «Кальсепт» 

մածուկը։  

2-րդ բուժայցի ժամանակ բացասական դինամիկայի բացակայության 

դեպքում արմատախողովակներից ժամանակավոր լիցքը հեռացվում է, 

լվացում 1%-անոց նատրիումի հիպոքլորիդով, չորացվում և լցավորվում 

«Триоксидент» մածուկով։ Ատամի խոռոչը պլոմբավորվում է ապակեիո-

նոմերային ցեմենտով։ Ռենտգեն հսկողությունը կատարվում է ամեն ամիս։ 

Ապեքսիֆիկացիայի ավարտից հետո արմատի 2/3-ից հեռացվում է մածուկը՝ 

թողնելով այն միայն գագաթային 1/3-ում, իսկ մնացած հատվածը լցավորվում 

կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով։ Ատամի վերջնական լցավորումը 

կատարվում է լուսային կարծրացման կոմպոզիտով։  
 

Նիկել-տիտանային մեխանիկական էնդոդոնտիկ գործիքների կիրառման 

առանձնահատկությունները 
 

Նիկել-տիտանային համաձուլվածքի (NITINOL) առանձնահատկություններն 

են` ձևի հիշողությունը և գերառաձգականությունը: 

Նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքները բաժանվում են 3 խմբի` 

• ակտիվ, 

• կիսաակտիվ, 

• պասիվ: 

Ակտիվ գործիքները (նկ. 48)՝ 

• լավ կտրում են դենտինը,  

• խողովակի ձևավորումն ընթանում է արագ և ազդեցիկ, 

• կարող են տեղափոխել արմատախողովակի լուսանցքը, 

Նկ.1  
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• հանգեցնել պերֆորացիաների, 

• փոխել ապեքսի չափը, ձևը, ուղղությունը:  

Պասիվ գործիքները (նկ. 49)՝  

• գործիքը արմատի 

անատոմիական լուսանցքից չի տեղաշարժվում, 

• դենտինը ոչ թե կտրվում է, այլ քերվում, 

• գործիքի առաջ տեղափոխումը դժվարացած է: 

Նիկել-տիտանային գործիքների կառուցվածքային առանձնահատկութ-

յունները (նկ. 50-55). 

1. Կոնուսայնությունը (0.02մմ/մմ, 0.04 մմ/մմ, 0.06 մմ/մմ, 0.08 մմ/մմ, 0.12 

մմ/մմ). 

 

Նկար 48. Ակտիվ 
գործիքի օրինակ: 

Նկար 49. Պասիվ գործիքի օրինակ: 
Կոնուսայնությունը՝ Do-ն՝ գործիքի ծայրի 

տրամագիծը, D1-ը՝ հետագա տրամագիծը 

(Do+1մմ): 

Նկար 50. Արմատախողովակի 
պատերի և մեծ կոնուսականություն 
ունեցող գործիքների (0.04մմ/մմ, 
0.06մմ/մմ) փոխազդեցությունը: 

Նկար 51. Տարբեր 

կոնուսականություն ունեցող 

գործիքներով 

արմատախողովակի 

մշակումը՝ խողովակի վերին 

երրորդ մեծ 

կոնուսականություն ունեցող 

գործիքներով. միջին 

հատվածը` 0.04մմ/մմ, 

գագաթային հատվածը` 

0.04մմ/մմ, 0.02մմ/մմ: 
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2.Աշխատող մասի արտքին և ներքին տրամագծերի հարաբերությունը. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Նիկել-տիտանային 

գործիքների աշխատող մասը 

պարուրաձև է: 

4.Նիկել-տիտանային գործիքի ոչ ագրեսիվ ծայրը. 

Նիկել-տիտանային գործիքների կոտրվելու պատճառներն են` 

• փուլային /ցիկլիկ/ ծանրաբեռնվածությունը (նկ. 55),  

• տորսիոն ծանրաբեռնվածությունը (նկ. 56):  

Տորսիոն ծանրաբեռնվածությունը գործիքի վրա արմատախողովակի 

պատերի ցուցաբերած դիմադրությունն է: 

Պտտվելիս գործիքի ձգումն ու սեղմումը կոչվում է փուլային /ցիկլիկ/ 
ծանրաբեռնվածություն:  

Նկար 52. DH-ը՝ գործիքի արտաքին 

տրամագիծը, DB-ն՝ գործիքի ներքին 

տրամագիծը: 

Նկար 53. Պարուրաձև աշխատող հատված:

Նկար 54. Ոչ ագրեսիվ գագաթ: 
Նկար 55. Տորսիոն ծանրաբեռնվածության 

ազդեցությունը գործիքի վրա՝  

1. անընդհատ պտտման շրջան,  
2. գործիքում առաջացած լարվածության շրջանը, 

3. արմատախողովակում գործիքի 

ծանրաբռնվածության շրջանը: 
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Փոքր շրջանով ընդգծված է խողո-

վակի կորացման շրջանը, որում 

գործիքը ենթարկվում է ցիկլիկ ծանրա-

բեռնվածության: 

Նիկել-տիտանային մեխանիկական 

գործիքներով արմատախողովակների 

մշակման 10 կանոններն են՝  

1. վարժվել,  

2. սկզբում անցնել արմատախո-

ղովակը ձեռքով,  

3. ստեղծել ուղիղ մուտք,  

4. կիրառել Crown Down մեթոդը,  

5. այս գործիքները միշտ 

օգտագործվում են էնդոդոնտիկ 

սարքով,  

6. գործիքների կանոնավոր նորացում,  

7. խողովակների լվացում, 

8. երբեք ուժ չգործադրել նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքի 

վրա, եթե այն չի տեղաշարժվում նախընտրած ուղղությամբ, 

9. կատարել վերև-ներքև կամ ավելող շարժումներ, 

10. չկիրառել նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքները արմատների 

կտրուկ ծռվածության շրջանում:  

Նիկել-տիտանային մեխանիկական գործիքների կիրառումն ամբողջապես 

արդյունավետ չէ կամ հակացուցված է` 

ա) գագաթային լայն բացվածք ունեցող արմատախողովակներում, 

բ) չձևավորված արմատներ ունեցող մշտական ատամներում, 

 գ) կաթնատամների արմատներում (թույլատրվում են միայն պասիվ 

գործիքները): 

Նկար 56. Ցիկլիկ ծանրաբեռնվածության 
ազդեցությունը գործիքի վրա: Ծռվելու 

ժամանակ գործիքի ներքին մասը (կարմիր) 

սեղմվում է, դրսինը (դեղին)` ձգվում: 180 

աստիճան պտույտ կատարելիս ձգման և 

սեղմման շրջանները փոխվում են: 
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ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Պերիօդոնտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 
 

Պերիօդոնտը բարդ անատոմիական շարակցահյուսվածքային գոյացություն 

է, որը տեղակայվում է արմատի ցեմենտի և ալվեոլի կոմպակտ թիթեղի միջև: 

Առաջին անգամ պերիօդոնտը ռենտգեն պատկերում արտահայտվում է 

արմատի ձևավորման փուլում: Չձևավորված ատամներում այն տարածվում է 

ատամի վզիկից մինչև արմատի ձևավորված հատվածը, որտեղ միաձուլվում է 

աճման գոտու հետ և սերտորեն կպած է ատամի կակղանին: Պերիօդոնտալ 

ճեղքի լայնությունը ատամի երկայնքով տարբեր է և նման է ավազի 

ժամացույցին. նրա ամենալայն հատվածը գագաթային շրջանն է, նեղ 

հատվածը՝ վզիկային հատվածն է, իսկ առավել նեղ հատվածը՝ արմատի միջին 

երրորդի շրջանը:  

 Պերիօդոնտի կազմի մեջ են՝ 
► թելային կառուցները, 

► բջջային տարրերը, 

► հիմնական նյութը, 

► արյունատար և ավշային անոթները, 

► նյարդերը: 

Պերիօդոնտի թելային կառույցներն են՝  

► օքսիտալանայինը, 

► կոլագենայինը, 

► էլաստիկը: 

Պերիօդոնտի կապանային ապարատը կազմված է կոլագենային թելերի 5-

10մկմ տրամագիծ ունեցող խրձերից, որոնց մի ծայրը հյուսվում է ատամի 

արմատի ցեմենտի հետ, իսկ մյուսը՝ ալվեոլի ոսկրային հյուսվածքին՝ ապահո-

վելով պերիօդոնտի սերտ կապը շրջապատող հյուսվածքների հետ: 

Պերիօդոնտի տարբեր հատվածներում թելերի ուղղությունը և հաստու-

թյունը տարբերվում են: 

Տրանսսեպտալ խրձերն ամենահզորն են, նրանք ունեն հորիզոնական 

ուղղություն՝ միացնելով հարևան ատամները: 

Նրանցից բարձր են լնդի Lamina propria առաջացնող կոլագենային ազատ 

թեք թելային կառույցները: 

Ատամի վզիկային հատվածում, մասնակի խաչվելով տրանսեպտալ խմբի 

հետ, անցնում է շրջանաձև թելերի մի խումբ, որը կոչվում է ատամի կլոր կամ 

ցիրկուլյար կապան: 

Ալվեոլյար գագաթից և մինչև արմատի երկայնք անցնում են կարճ, թեք 

ուղղությամբ թելերը: 

Գագաթային հատվածում թելերի ուղղությունը ճառագայթաձև է: 
 

 Այսպիսով, կոլագենային խրձերը դասակարգվում են՝ 
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► տրանսսեպտալ, 

► լնդի ազատ թելեր, 

► շրջանաձև, 

► թեք, 

► գագաթային: 

Այդպես դասավորված կոլագենային թելերի խրձերն ամուր ֆիքսում են ատա-

մը ատամնաբնում և նպաստում ծամողական ճնշման համաչափ բախշմանը: 

► Տարբեր խմբերի ատամների կապանային ապարատը տարբերվում է.  

 Կենտրոնական խմբի ատամներին բնորոշ են համեմատաբար բարակ, 

նոսր տեղակայված խրձերը: 

 Փոքր աղորիքներում նրանք հաստանում են, ավելի արտահայտված են 

թշա-լեզվային ուղղությամբ թելերի խումբը: 

 Մեծ աղորիքներին բնորոշ են տրանսսեպտալ և շրջանաձև հզոր թելերի 

առկայությունը, ինչպես նաև գագաթային հաստ խրձերը: 

Պերիօդոնտի բջջային կազմի մեջ մտնում են՝  

► ֆիբրոբլաստները, 

► պլազմոցիտները, 

► հիստոցիտները, 

► օստեոբլաստները, 

► ցեմենտոբլաստները: 

Պերիօդոնտում հայտնաբերվում են էպիթելային բջիջների մնացորդ-

ներ՝ Մալասսեի կղզյակներ, որոնք որոշակի պայմաններում կարող են սկիզբ 

տալ կիստոզ կամ ուռուցքանման գոյացությունների: 

Պերիօդոնտի հիմնական նյութը թթուն և չեզոք գլիկոզամինո-գլիկան-

ներն են: Թթու գլիկոզամինոգլիկաններից կարևոր նշանակություն ունի 

հիալուրոնաթթուն, որի քանակության մեծացումը հանգեցնում է հիմնական 

նյութի ապապոլիմերիզացիայի, որով և պայմանավորվում է շարակցական 

հյուսվածքի թափանցելիության բարձրացումը մանրէների նկատմամբ: Չեզոք 

գլիկոզամինոգլիկանները տեղակայվում են կոլագենային թելերի երկայնքով 

երկրորդային ցեմենտում և ունեն պահպանողական նշանակություն: 

Պերիօդոնտի արյունամատակարարումը  
► A. carotis externa–ի a. maxillaris–ը և ապա a. infraorbitalis-ը բաժանվում 

են a. alveolaris superiores posteriores և a. alv. superiores anteriores, 

► ստորին ծնոտում r. dentales a. alv. inferior–ից: 

Անոթները կազմում են 3 հյուսակ՝ արտաքին, միջին և ներքին: 

Նյարդավորումը իրականացնում են n. trigeminus –ի II և III ճյուղերը. 

n.maxillaris–ը և n. mandibularis – ի միելինային թելերը: Այստեղ նրանք առաջաց-

նում են թփանման (մեխանոռեցեպտորներ, որոնք ըմբռնում են կոլագենային 

թելերի լարվածության աստիճանը, դիրքի փոփոխությունը, նրանց օգնությամբ 

իրականացվում է ծամողական ուժի ճնշման կարգավորումը) և կծիկաձև 

նյարդային վերջավորություններ, որոնք ըմբռնում են տակտիլ գրգռիչները: 
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Ավշային համակարգում առկա են կծիկանման անոթային հյուսակներ, 

որոնցով և ավիշը հավաքվում է ենթալեզվային, ենթածնոտային և հարա-

կանջային ավշահանգույցներում: 

Պերիօդոնտի ֆունկցիաներն են՝ 

► հենարանային (հիմնականն է, ընդունում և վերաբաշխում է 

ծամողական ճնշումը), 

► ռեֆլեքսոգեն,  
► վերականգնողական (կատարվում է բջիջների վնասվածքից հետո), 

► սնուցող, 

► պատնեշային (հիստիոցիտների հաշվին), 

► սենսորային:  

Ձևավորման փուլում պերիօդոնտի առանձնահատկությունը նրա անկա-

յուն վիճակն է, անընդհատ վերակառուցումը ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվա-

ծության ներքո, պրոգրեսիվ և ռեգրեսիվ պրոցեսների առկայությունը: Պերիօ-

դոնտի վերջնական ձևավորումն ավարտվում է արմատի ձևավորումից 1-1.5 

տարի անց: Մանկական տարիքում այն կազմված է ավելի փուխր 

շարակցական հյուսվածքից, որը հարուստ է բջջային տարրերով: 
  

ՊԵՐԻՕԴՈՆՏԻՏՆԵՐ 
 

Պերիօդոնտիտը պերիօդոնտալ հյուսվածքների բորբոքումն է: 

 Առաջացման պատճառները՝ 

► ինֆեկցիոն, 

► տրավմատիկ, 

► դեղորայքային: 

 Առավել հաճախ բորբոքումը պերիօդոնտում պայմանավորված է 

գագաթային անցքից արմատախողովակի ինֆեկցիոն-տոքսիկ պարունակու-

թյան ներթափանցմամբ: Բորբոքման առաջացման մեջ մանրէների վիրուլեն-

տականությանը տրվում է ավելի փոքր նշանակություն, քան էնդոտոքսինների 

ազդեցությանը, որոնց ներփաթանցումը պերիօդոնտ հանգեցնում է անոթների 

թափանցելիությունը բարձրացնող կենսաբանական ակտիվ նյութերի 

առաջացմանը, որի հետևանքով կտրուկ մեծանում է մոնոնուկլեար լիմֆոցիտ-

ների և մակրոֆագերի քանակը՝ ակտիվացնելով օստեոկլաստների գործու-

նեությունը, և հանգեցնում է պերիօդոնտի ու ոսկրային հյուսվածքի 

դեստրուկցիայի: 
 

Պերիօդօնտիտների դասակարգումները 
 Պերիօդոնտիտներն ըստ տեղակայման լինում են ` 

 գագաթային կամ ապիկալ, 

 մարգինալ: 

 Ըստ Կոլեսովի՝ գագաթային պերիօդոնտիտը լինում է` 

1. սուր պերիօդոնտիտ (Periodontitis acuta apicalis)` ինֆեկցիոն, տոքսիկ, 

տրավմատիկ,  
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2. քրոնիկական պերիօդոնտիտ` գրանուլացվող (Pt. chronica granulans), 

գրանուլեմատոզ (Pt. chronica granulematosa), ֆիբրոզ (Pt. chronica fibrosa), 

3. քրոնիկական պերիօդոնտիտների սրացում (Pt. chronica exacerbata): 

 Ըստ ՀՄԴ-10-ի՝  

K04.0՝ շուրջգագաթային հյուսվածքների հիվանդություններ,  

K04.4՝ կակղանի ախտահարման հետևանքով առաջացած սուր գագաթային 

պերիօդոնտիտ, 

K04.5՝ քրոնիկական գագաթային պերիօդոնտիտ, 

K04.6՝ շուրջգագաթային թարախակույտ խուղակով (խուղակները բաժանվում 

են տեսակների՝ պայմանավորված նրանով, թե որ անատոմիական հատվածի 

հետ ունեն հաղորդակցություն), 

դենտալ, 

դենտոալվեոլյար,  

պերիօդոնտալ թարախակույտ պուլպար ծագման, 

K04.7՝ շուրջգագաթային թարախակույտ առանց խուղակի, 

K04.8՝ արմատային կիստա: 
 

Սուր պերիօդոնտիտներ 
 

 Սուր պերիօդոնտիտները դասակարգվում են նաև սուր շճային և սուր 

թարախային տեսակների: 

 Սուր շճային պերիօդոնտիտն ընթանում է ինտոքսիկացիայի և էքսու-

դացիայի փուլերով: 

Սուր շճային պերիօդոնտիտի ինտոքսիկացիայի փուլ. 
► Գանգատները՝ մշտական տեղակայված ցավ, որն ուժգնանում է 

ատամի հպումից: 

► Օբեկտիվ՝ դեմքը սիմետրիկ է, բերանը բացելը՝ ազատ, լորձաթաղանթը՝ 

առանց փոփոխությունների, թակումը թույլ դրական: 

► Ախտաբանական անատոմիան՝ բորբոքային հիպերեմիա, հիստիոցիտ-

ների և լիմֆոցիտների կուտակումներ, ոսկրածուծային տարածքնե-

րում՝ անոթների լայնացում: 

Սուր շճային պերիօդոնտիտի էքսուդացիայի փուլ. 
► Հիվանդը նշում է «գերաճած ատամի զգացողություն», թակումը խիստ 

ցավոտ է, ատամը շարժուն: 

► Ատամի խոռոչի զոնդավորումը ցավոտ չէ, կակղանը՝ մեռուկացած, 

լորձաթաղանթը՝ հիպերեմիկ, այտուցված, շոշափումը՝ ցավոտ: 

► Ավշային հանգույցները մեծացած չեն, անցավ են, շարժուն, ջերմաս-

տիճանը՝ նորմալ: 

 Սուր թարախային պերիօդոնտիտի դեպքում. 
► Ցավն ուժգնանում է, դառնում անընդմեջ, տրոփող, ճառագայթում է 

n.trigeminus-ի ճյուղերով: 
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► Հիվանդի բերանը կիսաբաց է, լորձաթաղանթը՝ հիպերեմիկ, այտուց-

ված, անցման ծալքը հարթված է, ավշային հանգույցները մեծացած են, 

ցավոտ, շարժուն: 

► Ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 39.0C, առկա են ընդհանուր 

ինտոքսիկացիայի նշաններ: 

► Ախտաբանական անատոմիան՝ թարախային արտազատուկի առաջա-

ցում, շուրջանոթային (պերիվասկուլյար) կուտակումների առաջացում, 

ոսկրային հյուսվածքում՝ ներծծման նշաններ, ոսկրածուծային տարա-

ծություններում՝ հիպերեմիա և ինֆիլտրացիա: 

Ռենտգեն հետազոտությունը սուր պերիօդոնտիտների դեպքում ինֆորմատիվ 
չէ: 

Տարբերակվում է սուր տարածուն պուլպիտից, քրոնիկական գանգրենոզ 

պուլպիտի սրացումից, սուր օստեոմիելիտներից, պերիօստիտներից, պարօ-

դոնտիտների տեղայնացված տեսակներից: 

 Սուր դեղորայքային պերիօդոնտիտ 
Զարգանում է տարբեր դեղեր սխալ կիրառելու հետևանքով: Ցավեր 

կծելիս, շրջակա հյուսվածքներում փոփոխությունները բացակայում են, 

ատամի թակումը ցավոտ է: Անհրաժեշտ է կատարել տվյալ նյութի չեզոքացում 

(ունիտիոլի կամ յոդ պարունակող նյութերով): Արմատախողովակը պետք է 

լիցքավորել ցավերը դադարելուց հետո: 

 Սուր տրավմատիկ պերիօդոնտիտ 
Արմատալցման նյութի գերլիցքավորման դեպքում կիրառվում են 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ: Մնացած դեպքերում նպատակահարմար 

է սպասել ԷՕԱ-ի տվյալներին: 

Սուր պերիօդոնտիտներն ավելի քիչ են հանդիպում, քան քրոնիկա-

կանները և դրանց սրացումները: Periodntitis acuta ախտորոշումը կարելի է 

գրանցել պուլպիտի արտահայտությունից կամ բուժումից հետո մոտակա 

օրերի ընթացքում (մինչև 2 շաբաթ) կամ մասնակի հոդախախտի առաջին 

ժամերի ընթացքում: 

Սուր պերիօդոնտիտների ելքը պայմանավորված է էքսուդատի 
տարածման ճանապարհով՝ 
1. դեպի արմատախողովակ հանդիպում է առավելապես արմատի ձևա-

վորման փուլերի խախտման հետևանքով, երբ բորբոքման ժամանակ 

աճման գոտին մահանում է, և առաջանում է չձևավորված լայն արմատա-

խողովակ, որն էլ վերոհիշյալ ճանապարհով պայմաններ է ստեղծում 

էքսուդատի ելքի համար, 

2. պերիօդոնտալ ճանապարհ՝ շնորհիվ կապանային համակարգի 

քայքայման, 

3. ոսկրախորշային ուղի՝ դեպի ոսկրի մակերես (ենթավերնոսկրային և 

ենթալնդային աբսցես, պերիօստիտ), 

4. էքսուդատի տարածում դեպի ծնոտի մարմին (օստեոմիելիտ, սեպսիս): 
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Քրոնիկական ֆիբրոզ պերիօդոնտիտ 
Հիվանդը գանգատներ չունի: 

► Օբեկտիվ զննման ժամանակ դիտվում են ատամի գույնի թեթևակի 

փոփոխություն, կարիեսային խոռոչ, զանդավորումն անցավ է, թակու-

մը նույնպես, լորձաթաղանթը՝ առանց փոփոխության: ԷՕԱ –ն 100մկԱ 

է:  

► Ռենտգենաբանորեն՝ պերիօդոնտալ ճեղքի համաչափ լայնացում, 

շեղում, ներքին կորտիկալ թիթեղը պահպանած է:  

► Ախտաբանական անատոմիան՝ կոպիտ թելային հյուսվածքների 

գերաճ, խախտվում է նրանց նորմալ ուղղվածությունը և տեղակայումը: 

► Կաթնատամներում հազվադեպ է միայն ձևավորված արմատներով 

ատամներում: 

Հարկ է նշել, որ ֆիբրոզ տեսակը կարող է լինել սուր փուլի հետևանք, ինչպես 

նաև գանգրենոզի, քրոնիկական պուլպիտների, սխալ բուժված ատամի 

(պուլպիտի կապակցությամբ), ինչպես նաև ատամի քրոնիկական մեխանի-

կական տրավմայի առաջնային քրոնիկական պրոցեսի պատասխան:  
 

Քրոնիկական գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտ 
Երեխաների շրջանում կաթնատամներում և չձևավորված մնայուն 

ատամներում չի դրսևորվում: Ձևավորված ատամներում գանգատներ չկան: 

► Օբեկտիվ հետազոտությունը՝ 

զոնդավորումը, թակումը՝ բացասական, 

տիմպանիկ ձայն: Շոշափելիս կարող է 

արտահայտվել ոսկրային հյուսվածքի 

արտափքում ըստ գրանուլոմայի տեղակայման: 

► Ռենտգենաբանորեն՝ հստակ 

սահմաններով ոսկրային դեստրուկցիայի օջախ 

(նկ.57): 

► Ախտանատոմիան՝ հասունության 

տարբեր աստիճանի պինդ պատիճով 

սահմանափակված գրանուլացիոն հյուսվածքի 

օջախի առաջացում: 

► Ըստ կառուցվածքի՝ տարբերում են հասարակ, էպիթելային բարդ, 

կիստոզ գրանուլոմաներ:  

 
 

Քրոնիկական գրանուլացվող պերիօդոնտիտ  

 Շատ հաճախ զարգանում է սուր թարախային պրոցեսի հանդարտվելու 

ժամանակ, երբ էքսուդացիային հաջորդող պրոլիֆերացիան ուղեկցվում է 

գրանուլացիոն հյուսվածքի աճով: Պերիօդոնտիտների ամենաագրեսիվ և 

հաճախ հանդիպող տեսակն է մանկական տարիքում, պայմանավորված չէ 

արմատի ձևավորման աստիճանով: Առավել հաճախ հանդիպում է 

Նկար 57. Քրոնիկական 

գրանուլեմատոզ 

պերիօդոնտիտ 
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երեխաների մոտ (նկ. 58): Գանգատներ չկան, հնարավոր է՝ նշվի խուղակի 

առաջացում: 

► Օբեկտիվ՝ կարիոզ խորը խոռոչ, պուլպայի քայքայված զանգված, 

զոնդավորումը՝ առանց ցավի, ավշահանգույցները մեծացած են, թարա-

խային գարշահոտ: Մնայուն ատամներում ԷՕԱ-ն 160մկԱ է: 

► Ռենտգենաբանորեն՝ ոսկրային հյուսվածքի նոսրացում ոչ հստակ 

կրականման ուրվագծերով: 

► Ախտաբանական անատոմիան՝ գրանուլացիոն հյուսվածքի աճ, 

գերակշռում են բջջային տարրերը, ատամնաբնի կոմպակտ թիթեղի 

արտահայտված դեստրուկցիա, ինչպես նաև ցեմենտի ռեզորբցիա: 

 

 
Քրոնիկական պերիօդոնտիտների սրացում 

Գանգատները նման են սուր պերիօդոնտիտներին: Տարբերում են 

անամնեզի և ռենտգեն հետազոտության միջոցով (նկ. 59, 60):  

 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտները կարող են հանգեցնել. 
► արմատի ներծծման արագացմանը (եթե այն շրջափակված է գրանու-

լացիոն հյուսվածքով), 

► ներծծման դանդաղեցմանը (եթե առկա է թարախային արտազատուկ), 

► ներծծման դադարեցմանը (եթե արմատը կիստայի կամ գրանուլոմայի 

մեջ է): 

Քրոնիկական պերիօդոնտիտների ընթացքի առանձնահատկությունները. 
 Կաթնատամներում և չձևավորված մնայուն ատամներում քրոնի-

կական պերիօդոնտիտն ընթանում է փակ ատամի խոռոչով և կամ 

կարիոզ փոքր խոռոչով: 

 Կաթնատամներում գերակշռում է պերիօդոնտիտի գրանուլացվող 

տեսակը: 

 Հաճախ նկատվում է արմատների ախտաբանական ներծծում: 

Նկար 58. Periodontitis chronica granulans  
Նկար 59. Periodontitis chronica

exacerbata ( granulans) 
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 Պերիօդոնտիտների գրանուլացվող տեսակը երեխաների մոտ առավե-

լապես զուգորդվում է խուղակի առաջացումով, քան մեծահասակների 

մոտ: 

 Պերիօդոնտիտների բոլոր տեսակ-

ների դեպքում հնարավոր է բիֆուրկա-

ցիայի շրջանի ոսկրային հյուսվածքը 

քայքայվի, որն ավելի է արտահայտ-

ված, քան գագաթների շրջաններում:  

 Կակղանի նեկրոզը և աճման գո-

տու անկումը չձևավորված արմատ-

ներում հանգեցնում են նրանց ձևավոր-

ման խախտման: 

 Կաթնատամի քրոնիկական պե-

րիօդոնտիտը, տարածվելով մնայուն 

ատամի սաղմի վրա, կարող է առաջաց-

նել նրա զարգացման ընթացքի 

խանգարում:  

 Բազմարմատ ատամների տարբեր 

արմատներում հնարավոր է դրսևոր-

վեն պերիօդոնտիտների տարբեր 

տեսակներ: 

 Գրանուլացվող տեսակն ավելի հաճախ է զուգորդվում լիմֆադե-

նիտներով կամ պերիօստալ ռեակցիայով: 

Պայմանավորված բորբոքման տեսակով և ինտենսիվությամբ, ինչպես նաև 
ֆոլիկուլի զարգացման աստիճանով՝ հնարավոր են հետևյալ բար-
դությունները՝ 
 ֆոլիկուլի անկում, եթե բորբոքումը տարածվում է մինչև կրակալման 

սկիզբը, 

 տեղային հիպոպլազիա էնամելոբլաստների ֆունկցիայի խանգարման 

հետևանքով (Տուրների ատամներ), 

 պսակի ձևավորման խանգարում՝ նրա հետագա սեկվեստրացիայով, 

 մնայուն ատամների ֆոլիկուլների և կաթնատամների արմատների 

միջև ոսկրային միջնապատի վաղաժամ քայքայում, 

 մնայուն ատամների սաղմերի դիրքի փոփոխություն կաթնատամի 

հարգագաթային հյուսվածքներում՝ բորբոքային արտազատուկ 

կուտակվելու հետևանքով, 

 ռետենցիա, 

 կիստայի առաջացում: 

Կաթնատամների արմատների ռեզորբցիայի տեսակները՝ ըստ Վինոգրադովայի 

1. Ֆիզիոլոգիական (դիագրամ 8) 
I  - բոլոր արմատների համաչափ ներծծում գագաթների շրջանից, 

Նկար 60. Periodontitis chronica 

granulans exacerbata: 
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II – մնայուն ատամի ֆոլիկուլին մոտ գտնվող արմատի առավել 

ներծծում, միաժամանակ մյուս արմատների և բիֆուրկացիայի 

ներծծումով, 

III - արմատների բիֆուրկացիայի առավել ներծծում: 

 

Ֆիզիոլոգիական ներծծման նշաններն են՝ 
► մնայուն ատամի 

սաղմի մոտ լինելը 

կաթնատամի ներծծվող 

արմատին, 

► ոսկրի 

բացակայությունը 

մնայուն ատամի սաղմի 

և կաթնատամների 

արմատների միջև, 

► երեխայի 

մորֆոլոգիական 

տարիքի և ներծծման ժամկետների համապատասխանումը: 

 Ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիան իրականացվում է օստեոկլաստների միջոցով: 

2.Ախտաբանական ռեզորբցիա դիտվում է քրոնիկական բորբոքային պրոցես-

ների և նորագոյացությունների դեպքում: Նշաններն են՝ 
► երեխայի մորֆոլոգիական տարիքի և ներծծման ժամկետների 

անհամապատասխանությունը, 

► մնայուն ատամի սաղմի հեռու լինելը կաթնատամի արմատից, 

► ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիայի նշանները: 

 

   

Դիագրամ 8. Կաթնատամների արմատների 

ֆիզիոլոգիական ներծծման տարբերակները: 
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ՊԵՐՒՕԴՕՆՏԻՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄՇՏԱԿԱՆ 
ԱՏԱՄՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԸՆԹԱՑՔԻ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿՈՒՄ 

 Տվյալ բաժնում մեզ հետաքրքրող ժամանակահատվածը համապատաս-

խանում է մշտական ատամների ծկթման շրջանից մինչ նրանց արմատային 

համակարգի վերջնական ձևավորումը և կայունացումը: Այս շրջանում 

ատամը, ունենալով հյուսվածքաբանական ոչ լիարժեք կառուցվածք, պայման-

ներ է ստեղծում կլինիկական ընթացքի որոշակի, բայց շատ կարևոր առանձ-

նահատկությունների առաջացման համար: Անհրաժեշտ է հիշել` 

  տվյալ շրջանում ատամն ունի լայն արմատախողովակ, որը սերտորեն 

կապված է շուրջգագաթային հյուսվածքների հետ, 

 բարակ դենտինային շերտ, լայն և կարճ դենտինային խողովակներ, 

 պերիօդոնտում առկա են մեծ քանակությամբ մազանոթներ և շարակ-

ցահյուսվածքային բջջային տարրեր, 

 մեկ այլ առանձնահատկություն է նաև ոսկրի մեծ խորշիկները և նրա ոչ 

լիարժեք հանքայնացված լինելը և կորտիկալ շերտի բարձր ծակոտ-

կենությունը: 

Կլինիկական աշխատանքում մանկական ստոմատոլոգն առավելապես 

առնչվում է պերիօդոնտիտների քրոնիկական տեսակներին: Քրոնիկական 

տեսակը շատ հաճախ առաջանում է որպես առաջնային պրոցես և կարող է 

ուղեկցվել առանց նախորդող պուլպիտին բնորոշ ցավերի: Կլինիկական նշան-

ների քիչ քանակը, այնուամենայնիվ, չի խանգարում ճշգրիտ ախտորոշմանը: 

Որպես հավելյալ միջոց կիրառվում են թերմիկ թեստը (կակղանի պատաս-

խանի բացակայություն) և ԷՕԱ-ը (100-200մկԱ): Ախտորոշման մեջ ուրույն տեղ 

է զբաղեցնում ռենտգեն հետազոտությունը:  

Մանկական շրջանում գերակշռում է քրոնիկական գրանուլացվող 

պերիօդոնտիտը, որը ռենտգենաբանորեն զարգանում է երեք փուլով: Դրանք 

են.՝ 

1. Պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացումը՝ առանց ոսկրային փոփոխություն-

ների. այս շրջանում գրանուլացիոն հյուսվածքը փոխարինում է պերիօ-

դոնտալ շարակցական հյուսվածքին և սկիզբ է դրվում ատամնաբնի 

ներքին կոմպակտ թիթեղի ռեզորբցիային: Պետք չէ այս փոփոխությունը 

շփոթել ֆիբրոզ տեսակի հետ, քանի որ վերջինիս դեպքում դիտվում է 

դեֆորմացիա, ոչ թե ռեզորբցիա: 

2. Երբ գրանուլացիաները սկսում են աճել, խախտվում է ոսկրի 

կառուցվածքը և ռենտգենաբանորեն շուրջպերիօդոնտալ ոսկրը առողջ 

ոսկրի համեմատ նոսրանում է: 

3. Բնորոշվում է ոսկրային մեծ արատի առաջացմամբ՝ ոչ հստակ սահ-

մանով. օջախի կենտրոնում բացակայում է ոսկրային հյուսվածքը, 

 Պերիօդոնտիտների դեպքում շատ կարևոր նշանակություն ունի 

աճման գոտու վիճակի գնահատումը: Այդ գոտու կենսունակության պահպան-
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վածության մասին վկայում է նրան հարող ոսկրային կոմպակտ թիթեղի 

ամբողջականության առկայությունը: 
  

Պերիօդոնտիտների բուժումը մանկական տարիքում 

Գագաթային պերիօդոնտիտների բուժման եղանակները լինում են՝ 

 կոնսերվատիվ, 

 կոնսերվատիվ - վիրաբուժական, 

 վիրաբուժական: 

 Պահպանողական միջոցառումներն ուղղված են արմատախո-

ղովակների մանրէնային բաղադրությանը, բորբոքման սահմանափակմանը, 

օրգանիզմի դեսենսիբիլիզացմանը: Դրա հետ 

մեկտեղ կատարվում է արմատախողովակ-

ներից պուլպայի քայքայված զանգվածի 

հեռացում, էնդոդոնտիկ մշակում, արմա-

տախողովակների և շրջակա հյուսվածքների 

մշակում բուժիչ դեղամիջոցներով (նկ. 61), 

արմատների լիցքավորում: 

 Պահպանողական - վիրաբուժական միջո-

ցառումները կիրառվում են, երբ պահպանո-

ղական մեթոդներն անարդյունավետ են և 

հնարավորություն են տալիս պահպանելու 

ատամը ամբողջությամբ կամ մասնակի՝ 

պահպաանելով նրա ֆունկցիան: 

Երեխաների այս այս մանիպուլյացիա-

ները պետք է կատարվեն անզգայացմամբ: 

Ասեղի ծակման տեղում օգտագործում են 

ապլիկացիոն անզգայացում` քսիլիստեզին, 

պիրոմեկային, հուռիկային կամ այլ քսուքներ և աերոզոլներ: Առավելագույն 

անզգայացմամբ նույն այցի ժամանակ պետք է անել հնարավոր ամեն բան 

բուժումը առավել լիարժեք անցկացնելու համար: 

Երեխաների շրջանում սուր և սրացած պերիօդոնտիտների բուժումը 

ենթադրում է` 

1) պատճառի վերացում, այսինքն՝ ախտահարված կակղանի հեռացում, 

2) արմատախողովակից քայքայված հյուսվածքի հեռացում 

 կամ 

3) ատամի հեռացում: 

Ըստ ցուցումների՝ այս ամենը կատարվում է առաջին այցի ժամանակ: 

Պետք է ապահովել էքսուդատի արտահոսք առավել ռացիոնալ ճանա-

պարհով: Եթե էքսուդատը պերիօդոնտալ տարածությունում է, ապա այն դուրս 

է բերվում արմատախողովակից, իսկ եթե այն հավաքվել է ենթավերնոսկրի և 

լնդի տակ, ապա կատարվում է կտրվածք: Անցկացվում են նաև ռացիոնալ 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ՝ երեխայի օրգանիզմի դիմադրողակա-

Նկար 61. 62 ատամի 

արմատախողովակի 

դեղորայքային մշակումը: 
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նության բարձրացում, հակամիկրոբային բուժում, հիպոսենսիբիլիզացիա և 

հակահիստամինային թերապիա, իմունիտետը խթանող միջոցներ: 

Սուր պերիօդոնտիտների դեպքում, որոշելով պատճառային ատամի  

պահպանման ցուցումները, բժիշկը կարող է բուժումը սկսել արմատա-խողո-

վակից էքսուդատի հեռացումով կամ ստեղծել պայմաններ պրոցեսի՝ սուրից 

քրոնիկականին վերածվելուն:  

Կաթնատամների քրոնիկական պերիօդոնտիտների բուժումը.  

կաթնատամների սուր կամ սրացված քրոնիկական պերիօդոնտիտների առա-

ջին այցի ժամանակ պետք է որոշել կաթնատամի պահպանման հնարա-

վորության և դրա նպատակահարմարության հարցը:  

Գլխավորը ոչ թե երեխայի տարիքն է և մշտական ատամների ծկթման 
ժամկետները, այլ բորբոքման բնույթը, աստիճանը, արմատների ռեզորբցիայի 
աստիճանը, մշտական ատամի սաղմի վրա ախտաբանական պրոցեսի 
տարածվածությունը և պերիօդոնտում դեստրուկտիվ փոփոխությունների 
բնույթը: 

Կաթնատամները չեն բուժվում, եթե` 

1. ախտաբանական պրոցեսը տարածվում է ատամի սաղմի վրա. այդ 

դեպքում  կաթնատամը հեռացվում է, 

2. եթե ախտաբանական ռեզորբցիան ընդգրկել է արմատի 2/3–ը 

(թեև չի համապատասխանում երեխայի տարիքին),  

3. բուժման ընթացքում և հետո առաջացած բարդությունների դեպքում, 

4. բուժման ընթացքում սրացումների դեպքում, 

5. եթե մինչև ֆիզիոլոգիական փոխումը մնացել է 1,5-2 տարի, 

6. ատամի հատակի պերֆորացիայի և ներծծման դեպքում, 

7.  կաթնատամի արմատի շրջանում բորբոքային կիստայի առկայության  

դեպքում, 

8. երեխայի ընդհանուր վիճակի 

վատթարացման դեպքում,  

9. քրոնիկական ինֆեկցիոն հիվան-

դությունների առկայության դեպքում: 

Միարմատ և բազմարմատ կաթնա-

տամների անցանելի արմատա- 

 խողովակներով պերիօդոնտիտների 

բուժումը կատարվում է 1 այցով (նկ. 62):  

Եթե կան գրանուլացիաներ, կարելի 

է չհեռացնել: Դրանց անզգայացման 

համար օգտագործվում է կամֆորա-

ֆենոլով ներծծված տուրունդա (ճնշման 

տակ) կամ անզգայացնող հեղուկներ: 

Այս մեթոդն օգտագործում են նաև միարմատ, բազմարմատ լավ անցանելի 

արմատախողովակներով ատամներում, հատկապես լնդի վրա խուղակի 

Նկար 62. 51 ատամը բուժված է մեկ 

այցով. լիցքավորվել է էնդոմետազոնով 

և դրվել ապակեիոնոմերային ցեմենտ:
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առկայության դեպքում, ինչպես նաև առանց խուղակի, լավ անցանելի արմա-

տախողովակներով արմատները բուժելիս, որոնք լցված են գրանուլացիա-

ներով: 

Լիցքավորվում են միայն կարծրացող լցանյութերով: 

Բազմարմատ կաթնատամներում, եթե կան գերաճած գրանուլացիաներ, 

կամ անանցանալի արմատախողովակներով ատամներում կարելի է բուժել 

մումիֆիկացիայի մեթոդով. 

1-ին այցի ժամանակ բացում են կարիեսային և կակղանային խոռոչ-

ները,ելանցքերին թողնում են ֆենոլֆորմալինային թրջոց (1 կաթիլ 40%-անոց 

ֆորմալին + 2 կաթիլ ֆենոլ+ ժամանակավոր կապ): 

2-րդ այցի ժամանակ արմատախողովակներից հեռացնում են 

քայքայված հյուսվածքը, դնում ռեզորցին - ֆորմալինային թրջոց + ժամանա-

կավոր լցանյութ: 

3-րդ այցին դրվում է ռեզորցին ֆորմալինային մածուկ + մշտական 

լցանյութ: 

Քրոնիկական սրացած պերիօդոնտիտների դեպքում` 
1) բացել ատամի խոռոչը, 

2)  հեռացնել քայքայված հյուսվածքները, 

3) նշանակել հակաբորբոքիչներ, ֆիզիոթերապիա, 

4) կտրվածք անցման ծալքի կամ ենթալնդային շրջանում,  

5) երևույթներն անցնելուց հետո կատարում են 1 այցով լցավորում 

կամ մումիֆիկացիա: 

Ընդհանուր բուժումը` 
1) հակամիկրոբային թերապիա, 

2) հակահիստամինային դեղամիջոցներ, 

3) իմունիտետը խթանող դեղամիջոցներ, 

4) ֆիզիոթերապիա: 

Մշտական ատամների քրոնիկական պերիօդոնտիտների բուժումը 

կատարվում է այնպես, ինչպես մեծահասակների դեպքում: 

Կիրառվում են` 

1) վիրաբուժական (ատամների հեռացում, ապեկոտոմիա, հեմիսեկ-

ցիա,ռեպլանտացիա), 

2) պահպանողական` անտիբիոտիկներ, ֆերմենտներ, կորտիկոստերոիդներ,  

 իմպրեգնացիոն մեթոդ, ֆիզիոթերապիա:  

Մնայուն ատամների հեռացման ցուցումներն են` 
1) ատամի պսակի և հատակի պերֆորացիան, 

2)  բուժման ժամանակ առաջացած սրացումները: 

Մշտական ատամների բուժման ցուցումներն ավելի շատ են:  

Մնայուն ատամները բուժում են` 

1) 1 այցով, 
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2) էնդոդոնտիկ և հականեխիչ մշակում, ֆերմենտներ, կորտիկո-

ստերոիդներ,  

3)  համակցված: 
 

Միարմատ ձևավորված ատամները բուժում են 1 այցով 

1) բացել ատամի խոռոչը և արմատախողովակները, 

2) հեռացնել քայքայված զանգվածը, 

3) էնդոդոնտիկ մշակում, 

4) դեղորայքային մշակում` ֆերմենտներ, բուսական ծագման դեղամիջոցներ,  

4%-անոց պրոպոլիս, 

5) մինչև գագաթը լիցքավորել կարծրացող լցանյութերով: 

Եթե կան գրանուլացիաներ` հեռացնել ֆենոլանեստեզինի ճնշման 

ազդեցությամբ կամ ներարկման անզգայացմամբ (առանց գրանուլացիաները 

հեռացնելու, քանի որ գրանուլացիաները փխրուն են և նուրբ): 

Քրոնիկական գրանուլացվող պերիօդոնտիտների դեպքում գագա-

թային հատվածից հաճախակի արյուն է գալիս, որը հակացուցում չէ նույն 

այցին պլոմբավորելու համար: Այն առաջանում է գրանուլացիոն հյուսվածքի 

վնասումից: Արյունահոսությունը հականեխիչներով կամ այրող նյութերով 

դադարեցնելու փորձը հանգեցնում է պրոցեսի սրացմանը: Կարծրացող 

մածուկներով արմատախողովակի անմիջապես օբտուրացիան ապահովում է 

լիարժեք բուժում: Հնարավոր է նաև կատարել դիաթերմոկոագուլյացիա և 

պլոմբավորում նույն այցի ժամանակ (քանի որ գրանուլացիոն հյուսվածքի աճը 

մինչև մյուս այց կարագանա, և պրոցեսը ավելի կսրվի): 

Լիցքավորում են կարծրացող լցանյութերով: 

Բազմարմատ ատամներում յուրաքանչյուր արմատի (պայմանավորված 

արմատի զարգացման աստիճանով) բուժումը յուրահատուկ է, որը բարդաց-

նում է բուժումը: 

Չձևավորված արմատներով ատամներում բուժման առանձնահատ-
կությունները` 
1) մեկ այցով չեն բուժվում, 

2) պարտադիր կատարվում է մանրակրկիտ մեխանիկական մշակում, 

3) կիրառվում են դանդաղ կարծրացող հականեխիչ լցանյութեր (ցինկ օքսիդ  

 + էվգենոլ, էնդոդենտ և այլն): 

Միարմատանի չձևավորված արմատներով ատամներում բուժումը՝ 
 1) լայն ձագարի առկայությունը նպաստում է գրանուլացիոն հյուսվածք ավելի  

 հաճախ զարգացմանը, 

2) կակղանի քայքայված հյուսվածքը հեռացնելիս առաջանում է արյունա-

հոսություն և ցավ, 

3) արմատային ասեղը, ծածկված բամբակով, տեղադրում են արմատախողո-

վակի մեջ և ուղարկում ռենտգեն նկարահանման՝ որոշելու արմատի 

ձևավորման աստիճանը, գրանուլացիոն հյուսվածքի սերտաճը և համոզվում, 

որ արմատաբունը պարփակող ոսկրային թիթեղը չի քայքայվել: 
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Այն նաև պետք է տարբերակել արմատի պատի պերֆորացիայից և 

քրոնիկական գանգրենոզ պուլպիտից:  

Կոագուլյացիա չի կատարվում, արյունահոսությունը դադարեցվում է 

կենսաբանական դեղամիջոցներով (պուլպիտների բուժման ժամանակ օգտա-

գործվող): Արմատախողովակը լիցքավորում են էվգենոլի և ցինկ օքսիդի 

խառնուրդով, ամիպաստայով: Առաջին բաժինն ավելի նոսր խառնուրդով է, 

չորացվում է տուրունդայով՝ օգտագործելով ցինկ օքսիդի փոշի, մածուկը 

պնդացնում են արմատախողովակում: 

Եթե ատամի պսակը պահպանված է, ամբողջ արմատախողովակը 

լիցքավորում են, իսկ ատամի խոռոչը վերականգնում են համապատասխան 

լցանյութերով: 

Եթե ատամի պսակը պահպանված չէ, ապա միայն գագաթային մասն է 

լիցքավորվում լցանյութով, մնացած մասն ազատ է թողնվում, որպեսզի դրվեն 

գամիկը և լցանյութը: 

Արմատախողովակների ժամանակավոր լցավորման համար 

կիրառվում են հետևյալ նյութերը. 

1) Հակաբիոտիկների և կորտիկոստերոիդների հիման վրա՝ 

ա) Սեպտոմիքսին ֆորտե (Սեպտոդոնտ). արմատալեցիչով մղվում է 

արմատախողովակ, դեստրուկտիվ պերիօդոնտիտների ժամանակ պետք է 

անցնել գագաթից, թողնել 2 - 10 օր, 2-րդ այցի ժամանակ պետք է փոխել և դնել 

նորը: 

Oրինակ՝ էնդոկալը փոխում են 6 շաբաթից, հետո 2 ամիսը մեկ անգամ 

ռենտգեն նկարով որոշում են ներծծման աստիճանը, այնուհետև դրվում է 

նորից: Բուժման վերջում փոխարինվում է մշտական լցանյութով: 

Pulpispad-ը պարունակում է կամֆորա, դիյոդթիմոլ, պարաքլորֆենոլ: 

Յոդեքսը պարունակում է դեքսամետազոն, թիմոլ, կրեոզոտ, յոդոֆորմ, 

կամֆորա: 

 2) Կալցիումի հիդրօքսիդի հիմքի վրա`պերիօդոնտիտների դեստրուկտիվ 

տեսակների, կիստոգրանուլոմայի, ռադիկուլյար կիստաների դեպքում 

(չկարծրացող): Պերիօդոնտիտների դեստրուկտիվ տեսակների դեպքում 

կարելի է անցնել գագաթից: 6 ամսից փոխում են, հետո՝ ամիսը մեկ մինչև 

արդյունքի հասնելը: Օրինակ՝ Biocalex (Spad) պարունակում է մաքուր 

կալցիումի  օքսիդ, Vitapex-ը՝ յոդոֆորմ, կալցիումի հիդրօքսիդ: 

 3) Մետրոնիդազոլի հիմքի վրա (Գրինազոլ պարունակում է 10% մետրո-

նիդազոլ): 

 4) Երկարատև ազդեցության հականեխիչներ, օրինակ՝ Տեմպոֆոր (պարու-

նակում է թիմոլ, յոդոֆորմ, կամֆորա, մենթոլ). չի կարծրանում, դանդաղ 

ներծծվում է արմատախողովակում, ռենտգենկոնտրաստ է, չի խանգարում 

մշտական ատամի սաղմի զարգացմանը: Դրական դինամիկայում արմատա-

խողովակները մաքրվում են և լցավորվում կարծրացող նյութերով, օր.՝ էնդո-

մետազոնով: 
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Այդպիսին է նաև ռազմավարությունն արմատի գագաթի փակման փուլում: 

 Ավելի դժվար է, երբ ատամը ձևավորված չէ և կատարվել է աճման 

գոտու անկում: Դա լինում է քրոնիկական բորբոքումների ժամանակ, երբ կա 

թարախային արտադրություն և խուղակ: 

 Այսպիսով, քրոնիկական պերօդոնտիտների բուժումը չձևավորված 
արմատներով ատամներում ենթադրում է` 

1. լիարժեք գործիքային մշակում, 

2. հականեխիչներով և ֆերմենտներով մշակում, 

3.  հականեխիչ ազդեցությամբ լցանյութերով լիցքավորում` դիակետ, 

էպոքսիդային հիմքի վրա` էնդոդենտ, էվգենոլային մածուկ և այլն: 

Արմատախողովակների դեղորայքային մշակման համար նյութերը պետք է՝ 

 ունենան բակտերիասպան հատկություն, 

 չվնասեն շուրջգագաթային հյուսվածքները, 

 օրգանիզմի սենսիբիլիզացիա չառաջացնեն, 

 չառաջացնեն միկրոօրգանիզմների կայուն տեսակները, 

 արագ ազդեն և խոր ներթափանցեն դենտինային խողովակներ, 

 չկորցնեն իրենց արդյունավետությունը (օրգանական նյութերից),  

 չունենան վատ համ և հոտ, 

 մաքրելով արմատախողովակը օրգանական նյութերից՝ նպաստեն 

դրանց հեռացմանը, 

 քիմիապես կայուն լինեն և պահպանեն ակտիվությունը երկարատև 

օգտագործելու դեպքում: 

 
Քլոր պարունակող նյութեր 
 Ազդեցության մեխանիզմը. հյուսվածքների հետ շփման դեպքում 

առաջանում է գազանման քլոր, որն ազդում է և՛ արմատախողովակում, 

և՛ դենտինային խողովակներում` վարակազերծելով և քայքայելով 

դրանց պարունակությունը, օրգանական մնացորդները: 

Քլոր պարունակող նյութերն ունեն բակտերիասպան, դեզադորացնող և 

թույլ սպիտակեցնող հատկություն: 

 Ամենատարածվածներից են` 

 նատրիումի հիպոքլորիդը 1-5%-անոց, 

 պարկանը 3%-անոց, 

 2%-անոց քլորամինը: 

 Էնդոդոնտիայում արմատախողովակների դեղորայքային մշակման 

և լվացման համար օգտագործում են 3%-անոց ջրածնի պերօքսիդի ջրային 

լուծույթը: 

Յոդ պարունակող դեղամիջոցներ` 
յոդինոլ, յոդոնատ:  

Նիտրոֆուրանի շարքի դեղամիջոցներ` 

0,5%-անոց ֆուրացիլին,  
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0,1- 0,15%-անոց ֆուրադոնին, ֆուրագին, ֆուրազոլիդոն: 

Ամոնային միացություններ` 

0,1%-անոց դեկամին, 

 0,15%-անոց դեկամետօքսին, 

 1%-անոց բեզալկոնիայի քլորիդ,  

1%-անոց բիոսեպտ: 

Կարբամիդային` 
30%-անոց կարբամիդ,  

10%-անոց կարբամիդի պերեկիս գլիցերինի մեջ: 

Հականեխիչ տակդիրներ, որոնք տեղադրվում են ատամի խոռոչում, 

հերմետիկ փակում են ժամանակավոր որևէ լցանյութով: 

Դրանց բաղադրության մեջ կան՝  

- 1-3 անտիսեպտիկներ, 

- 1-2 կորտկոստերոիդներ, 

- տեղային անէսթետիկներ: 

Արմատախողովակների քիմիական լայնացման համար կիրառվում են՝  
1) լուծույթներ` ЭДТА, Largal ultra, Root canal enlarger, Verifix (Spad), 

 2) ЭДТА –ի հիմքի վրա դոնդողներ` Canal +, HPU 15, Glide, Канал Глайд: 

Հականեխիչներն են` 
1) մեխակի յուղը և նրա ածանցյալները` էվգենոլ,  

 2)ֆենոլի ածանցյալները` ֆորմոկրեզոլ, կամֆորային պարաքլորֆենոլ, 

կրեզատինը, տիմոլ, կամֆորոֆենոլ, էնդոտին, կրեզոֆեն, Rocоle 8 և այլն: 

Արյունահոսության դադարեցման համար կիրառվում են ՝ 
1) անոթասեղմիչ դեղամիջոցներ` ադրենալին և նույնանման 

դեղանյութեր,  

2) ուժեղ ազդեցության 10%-անոց ջրածնի պերօքսիդ, ֆոսֆատ ցեմենտի 

լուծույթը, ֆենոլ – ֆորմալին, 

3) 3%-անոց ջրածնի պերօքսիդ, 

       4) դիաթերմոկոագուլյացիա: 

Արմատախողովակների չորացումը կատարվում է` 
1) Սպիրտով, 

2) եթերով, 

3)  Հիդրոլով և Հիդրոլ սփրեյով (Սեպտոդոնտ), որոնք նաև 

ճարպազերծում են: 

Արմատախողովակների վերալիցքավորման դեպքում նախորդ լիցքա-
նյութերը հեռացնելու համար կիրառվում են ` 

1) ֆենոպլաստային նյութերի դեպքում (օրինակ՝ ռեզորցին-

ֆորմալինային)՝ Endosolv R, Resosolv, Ñîëüâàäåíò-ãåëü, Ôåíîïëàñò (Îìåãà),  
2) էվգենատների փափկեցման դեպքում՝ Endosolv E, DPC 10 (Spad), Root 

canal Resin Remover, Ýâãåíàò:  
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ՊԱՐՕԴՈՆՏԱԼ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
ՏԱՐԻՔՈՒՄ: ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ  

Պարօդոնտը ատամը պահող մի քանի հյուսվածքների համակցում է, 

որոնք տեղագրորեն և ֆունկցիոնալ գործառույթներով կապված են միմյանց 

զարգացման հետ: 

Պարօդոնտի կազմության մեջ առկա են.  

• լինդը, 

• արմատի ցեմենտը, 

• պարօդոնտալ կապանը, 

• ալվեոլյար ոսկրը: 

Լինդի էպիթելում, պայմանավորված հյուսվախքաբանական կառուց-

վածքով, տարբերակում են ծածկութային էպիթելը, կրևիկուլյար չեղջերացող 

(պատում է լնդակոսի պատը ներսից) շարակցական էպիթելը (ծածկում է լնդի 

էպիթելի ամրացումը): Լինդը զրկված է ենթալորձային շերտից և անմիջական 

հպվում է ծնոտոսկրերի ալվեոլյար ելունների վերնոսկրին, բացառությամբ 

վերին ծնոտի լնդապտկիկների (նկ. 63): 

Պարօդոնտալ կապանը կազմված է խիտ շարակցական հյուսվածքից, 

որը շրջապատում է արմատը, իր կազմում ունի շարպեյան թելեր (նկ. 64), 

որոնք ապահովում են ատամների ֆիքսման ամրությունը: Պերիօդոնտալ 

ճեղքը երեխաների դեպքում 2 անգամ ավելի լայն է, քան մեծահասակների 

դեպքում: 
 

        
Նկար 63. Լնդի կառուցվածքը:   Նկար 64. Շարպեյան թելեր: 

 

Ալվեոլյար ոսկրը: Պատը կազմված է ալվեոլի ոսկրից, որն ունի ատամի 

արմատին հպվող կորտիկալ թիթեղ. այն երեխաների դեպքում 2 անգամ լայն է, 

քան մեծահասակների դեպքում, սակայն ռենտգեն պատկերում քիչ ինտենսիվ 

է: Ոսկրային հյուսվածքի ցածր կրակալման հետևանքով ուժային գծերը թույլ 

են արտահայտված, ռենտգեն պատկերում պարզ երևում են մնայուն 

ատամների կրակալված հատվածները: Ոսկրային պատկերը մեծ գալարավուն 

(ոլորուն): Ծկթման ժամանակ միջալվեոլյար խտրոցը լինում է կտրված դեպի 
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ծկթող ատամի կողմը (տե՛ս նկ. 65): Ծկթման ավարտից հետո միջատամնային 

խտրոցների գագաթների ուրվագծերը ստանում են սուր, կլորավուն, տափակ 

և այլ ձևեր: Վերին կենտրոնական կտրիչների միջալվեոլյար խտրոցն ունի 

երկատված գագաթ, որն առկա է առողջ երեխաների դեպքում և ախտաբանա-

կան չէ (նկ. 66): Միջալվեոլյար խտրոցների և պինդ թիթեղների ձևավորումը և 

կրակալումը ավարտվում են գագաթային անցքը ձևավորվելուց հետո 

(կենտրոնական ստորինների դեպքում՝ 8-9 

տարեկանում, կողմնայինի դեպքում՝ 14-15 

տարեկանում): 

Ոսկրային հյուսվածք կառուցվածքը 

տարբեր է վերին և ստորին ծնոտներում. այն 

ունի ոլորուն փոքր կառուցվածք վերին ծնոտի 

և ստորին ծնոտի կենտրոնական հատվածնե-

րում, իսկ ստորին ծնոտի կողմնային հատվա-

ծում՝ ոլորուն մեծ: Խտրոցներն ունեն տարբեր 

ձևեր, սակայն պարօդոնտի առողջ հյուս-

վածքը, անկախ միջատամնային խտրոցների 

ձևից և բարձրությունից, բնորոշվում է պինդ 

թիթեղների առկայությամբ: 
 

Պարօդոնտի ձևավորումը սկսվում է 

ատամի արմատի ձևավորմանը միաժա-

մանակ և ավարտվում է արմատի ձևավոր-

ման ավարտից հետո:  

Երեխաների շրջանում լինդը վար-

դագույն է, լնդագրպանի խորությունը 

ծկթման շրջանում համապատասխանում է 

ատամի պսակի չծկթած հատվածի երկա-

րությանը: Ծկթելուց հետո նրա 

խորությունը պետք է լինի 3,5մմ ոչ ավելի:  

Պարօդոնտի ֆունկցիաներն են՝ 

• սնուցող, 

• ծամողական ճնշումը ռեֆլեկտոր կարգավորող՝ ամորտիզացնող, 

• պատնեշային, 

• պլաստիկ – վերականգնողական, 

•  պահպաանողական: 

Պարօդոնտի արյունամատակարարումն ապահովվում է A. carotis 

externa–ով a. maxillaris–ի ճյուղը վերին ծնոտում, a. Infraorbitalis-ը բաժանվում է 

a. alveolaris superiores posteriores և a. alv. superiores anteriores, ստորին ծնոտում՝ 

r. dentales a. alv. inferior – ով: 

Նյարդավորումն իրականացնում են n. trigeminus –ի II և III ճյուղերը՝ 

n.maxillaris – ը և n. mandibularis – ի միելինային թելերը: 

Նկար 65. Միջատամնային խտրոցը

կտրված է դեպի ծկթող ատամը: 
 

Նկար 66. Կենտրոնական 

կտրիչների միջալվեոլյար խտրոցի 

գագաթը երկատված է: 
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ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

ա. 1983թ. Ստոմատոլոգների համամիութենական ընկերության կառավա-

րության XVI համաժողովի նիստում ընդունվեց պարօդոնտի հիվանդութ-

յունների դասակարգումը, որը համապատասխանում է մանկական ստո-

մատոլոգիայի խնդիրներին և առ այսօր կիրառվում է ստոմատոլոգիայում:  

1.Գինգիվիտ՝ լնդաբորբ, որը պայմանավորված է անբարենպաստ գործոն-

ների ազդեցությամբ և ընթանում է առանց ատամնալնդային ամրացման 

խանգարումների (նկ. 67)՝ 

• տեսակները՝ լորձաթաղանթային, խոցային, հիպերտրոֆիկ, ատրոֆիկ 

(մանկական տարիքում), 

• ընթացքը՝ սուր, քրոնիկական, սրացում, ռեմիսիա, 

• տեղակայումը՝ տեղային (լոկալ), տարածուն (գեներալիզացված), 

• ծանրության աստիճանը՝ թեթև, միջին, ծանր: 

2.Պարօդոնտիտ՝ մարգինալ պերիօդոնտիտ, պարօդոնտի հյուսվածքների 

բորբոքումն է, որը բնորոշվում է պերիօդոնտալ կապանի և ոսկրի 

պրոգրեսիվ դեստրուկցիայով՝ 

• ընթացքը՝ սուր, քրոնիկական, սրացում (այդ թվում նաև աբսցեսոց), 

ռեմիսիա, 

• տեղակայումը՝ տեղային (լոկալ), տարածուն (գեներալիզացված), 

• ծանրության աստիճանը՝ թեթև, միջին, ծանր: 

3.Պարօդոնտոզ՝ պարօդոնտի դիստրոֆիկ ախտահարումն է, որը 

երեխաների շրջանում չի ախտորոշվում: 

4.Պարօդոնտի իդիոպաթիկ հիվանդություններ կամ պարօդոնտոլիզ, որը 

բնորոշվում է հյուսվածքների պրոգրեսիվ լուծումով՝ 

 Պապիյոն – Լեֆևրի հիվանդության դեպքում, 

 X-հիստիոցիտոզների դեպքում,  

 ագամմագլոբուլինեմիայի դեպքում,  

 շաքարախտի դեպքում (դեկոմպենսացված տեսակ), 

 նեյտրոպենիայի դեպքում, 

 ականթոլազիայի դեպքում: 

5.Պարօդոնտոմաներ՝ պարօդոնտում ուռուցքային և ուռուցքանման ախտա-

հարումներ՝ 

 էպուլիս (ֆիբրոմատոզ, անգիոմատոզ, հսկաբջջային), 

 ֆիբրոմատոզ, 

 զուգահեռ ֆիբրոմա: 
 

բ. 1989թ. ԱՀԿ գործնական վեհաժողովում ընդունվեց հետևյալ դասակարգումը՝ 

• Գինգիվիտ՝ 
▬ ատամնավահանիկով զուգորդված, 

▬ սուր խոցա-նեկրոտիկ, 

▬ ստերոիդ հորմոններով պայմանավորված, 
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▬ գինգիվալ հիպերպլազիա՝ պայմանավորված ֆարմացևտիկ 

միջոցներով, 

▬ դեսկվամատիվ գինգիվիտ, 

▬ ՁԻԱՀ՝ զուգորդված գինգիվիտով: 

• Պարօդոնտիտ՝ 
▬ մեծահասակների, 

▬ վաղաժամ, 

▬ նախահասունացման՝ 

 տարածուն, 

 տեղային, 

▬ դեռահասային՝ 

 տարածուն, 

 տեղային, 

▬ արագ զարգացող, 

▬ համակարգային հիվանդություններով պայմանավորված,  

▬ խոցանեկրոտիկ, 

▬ ռեֆրակտեր: 

 

 

  

Նկար 67. Պարօդոնտալ հյուսվածքների ախտահարումների պատկերները՝ վերևից 

ներքև՝ առողջ պարօդոնտ, գինգիվիտ, պարօդոնտիտ, ագրեսիվ պարօդոնտիտ: 



126 
 

գ. Ըստ ՀՄԴ-10-ի՝ գոյություն ունեն պարօդոնտի հիվանդությունների 

հետևյալ տեսակները. 

K05՝ Գինգիվիտ և պարօդոնտի հիվանդություններ՝ 

K05.0՝ սուր գինգիվիտ, 

K05.1՝ քրոնիկական գինգիվիտ, 

K05.2՝ սուր պարօդոնտիտ, 

K05.3՝ քրոնիկական պարօդոնտիտ, 

K05.4՝ պարօդոնտոզ, 

K05.5՝ պարօդոնտի այլ հիվանդություններ: 

K06՝ լնդի և անատամ ալվեոլյար եզրի այլ փոփոխություններ՝ 

K06.0՝ լնդի ռեցեսիա, 

K06.1՝ լնդի հիպերտրոֆիա, 

K06.2՝ լնդի և անատամ ալվեոլյար եզրի տրավմատիկ 

ախտահարումներ: 
 

Պարօդոնտի հիվանդություններն ախտորոշելու համար կիրառվում են 

պարօդոնտալ ցուցանիշներ՝ Շիլլեր – Պիսարևի փորձը, PMA ըստ Parma, PI 

ըստ Russel, արյունահոսության աստիճանը ըստ Kotzchke-ի, CPI-ի, CPITN-ի 

որոշելը, ախտաբանական լնդագրպանիկի խորությունը որոշելը, կլոր կապա-

նի ախտահարվածության աստիճանը որոշելը, արտազատուկի որակական 

աստիճանը որոշելը, ատամների շարժականությունը որոշելը, մազանոթների 

կայունությունը որոշելը՝ ըստ Կուլաժենկոյի, օկլյուզիոգրամա, ռեոպարօդոն-

տոգրաֆիա, ռենտգեն հետազոտություն (YMR, KT, OPTG):  
 

Պարօդոնտալ ցուցանիշները կիրառվում են պարօդոնտի հիվանդություններն 

ախտորոշելու համար:  

1. Պարօդոնտալ գրպանիկների խորությունը որոշվում է աստիճանավոր 

պարօդոնտալ զոնդով: Ատամնալնդային գրպանիկները լինում են կեղծ և 

իսկական: Իսկական ատամնալնդային գրպանիկներն ուղեկցվում են 

ալվեոլյար ոսկրի դեստրուկտիվ փոփոխությունների զարգացումով: Կեղծ 

ատամնալնդային գրպանիկների դեպքում էպիթելային ամրացումը 

պահպանված է: 

2. Շիլլեր- Պիսարևի փորձը որակյալ գնահատում է. լինդը ներկում են յոդ 

պարունակող լուծույթով (Լյուգոլի, Շիլլեր-Պիսարևի): Բորրբոքային 

պրոցեսի դեպքում լնդի եղջերացման աստիճանը նվազում է, մեծանում է 

գլիկոգենի քանակը, որը ներկվում է յոդ պարունակող լուծույթների 

ազդեցությամբ: Գունավորվելը վկայում է Շիլլեր-Պիսարևի դրական 

փորձի մասին: Բացասական է չգունավորվելը: 

3. РМА ցուցանիշը՝ ըստ Parma-ի կամ պապիլյար, մարգինալ, ալվեոլյար 

ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս դատելու նաև պարօդոնտում 

սկզբնական փոփոխությունների մասին. Այդ պատճառով էլ այն կոչվում է 

նաև գինգիվիտի ինդեքս: Բանաձևն է՝ 
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РМА = ( ∑ ցուցանիշներ / 3 n ) x 100%, որտեղ 

n-ը ատամների քանակն է՝ 

6-11 տարեկանում՝ 24 ատամ  

12-14 տարեկանում՝ 28 ատամ  

15 տարեկանից մեծ՝ 30 ատամ 

Գնահատվում է՝  

մինչև 30%՝ թեթև աստիճան (սահմանափակ 

ախտահարում),  

31 – 60%՝ միջին աստիճանի ախտահարում,  

61% - ից բարձր՝ ծանր աստիճանի ախտահարում:  

4. Լնդի արյունահոսություն՝ ըստ Kotzschke – ի՝  
1-ին աստիճան՝ արյունահոսություն առաջանում է հազվադեպ,  

2-րդ աստիճան՝ արյունահոսություն ատամները մաքրելիս,  

3-րդ աստիճան՝ արյունահոսություն սնունդ ընդունելու ժամանակ կամ 

սպոնտան արյունահոսություն:  
 

5. Ատամների շարժունակությունը 
1-ին աստիճան՝ ատամների շարժունակություն վեստիբուլյար–օրալ 

ուղղությամբ 1մմ –ից քիչ,  

2-րդ աստիճան՝ ատամների շարժունակություն վեստիբուլյար–օրալ և 

մեզիոդիստալ ուղղությամբ 1մմ,  

3-րդ աստիճան՝ ատամների շարժունակություն վեստիբուլյար–օրալ և 

մեզիոդիստալ ուղղությամբ 1մմ-ից ավելի, 

4-րդ աստիճան՝ ատամների շարժունակություն բոլոր ուղղություններով:  
 

6. CPITN-ը առավել ինֆորմատիվ ցուցանիշ է (աղյուսակ 10), առաջարկվել է 

ԱՀԿ կոմիտեի կողմից, հնարավորություն է տալիս մի քանի չափանիշներով 

օբյեկտիվորեն գնահատելու պարօդոնտի հյուսվածքների վիճակը:  

Աղյուսակ 10. 

CPITN-ի ցուցանիշի բացատրությունը. 
  

Ինտենսիվության 

մակարդակը 

Լնդերի 

արյունահոսությունը 

(սեքստանտներով) 

Ատամնաքար 

(սեքստանտներով) 

ցածր 0,0‐0,5 0,0‐0,5 

միջին 0,6‐1,5 0,6‐2,5 

բարձր 1,6 ավելի 2,6 ավելի 
 

Ուսումնասիրվում է պարօդոնտի վիճակը 6 հատվածների շրջանում` 17/16, 11, 

26/27, 36/37, 31, 46/47 

Գնահատվում է`  

0 - ախտահարման նշաններ չկան, 
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1 – արյունահոսություն հետազոտությունից անմիջապես հետո կամ 30 վրկ.-ից,  

2 – վերլնդային կամ ստորլնդային ատամնաքարի առկայություն,  

3 – պարօդոնտալ գրպանիկ 4- 5մմ խորության,  

4 – պարօդոնտալ գրպանիկ 6մմ և ավելի խորության: 
 

Բուժման անհրաժեշտությունը որոշվում է հետևյալ կոդերով՝  

 0 – առողջ (բուժման կարիք չկա), 

 1 – բերանի խոռոչի հիգիենայի ուսուցման անհրաժեշտություն, 

 2– մասնագիտական հիգիենայի և բերանի խոռոչի հիգիենայի 

ուսուցման անհրաժեշտություն, 

  3 – մասնագիտական հիգիենայի և բերանի խոռոչի հիգիենայի ուսուց-

ման անհրաժեշտություն, կյուրետաժ, 

 4 – վիրահատական բուժման անհրաժեշտություն, մասնագիտական 

հիգիենայի և բերանի խոռոչի հիգիենայի ուսուցման անհրաժեշ-

տություն:  

7. Կուլաժենկոյի փորձով որոշվում է մազանոթների կայունությունը վա-

կուում թերապիայի սարքի միջոցով՝ դատելով հեմատոմայի առաջացման 

ժամկետից, որը վկայում է մազանոթների կայունության մասին: 

Նորմայում հեմատոման ֆրոնտալ հատվածում առաջանում է 30- 50վրկ. 

հետո, կողմնային հատվածում` 60-80վրկ հետո: Բորբոքային պրոցեսների 

դեպքում հեմատոմայի առաջացումը նվազում է այնքան արագ, որքան 

արտահայտված է բորբոքումը:  

Կուլաժենկոյի և Շիլլեր–Պիսարևի փորձերը հնարավորություն են տալիս 

նաև օբյեկտիվորեն գնահատելու անցկացված բուժման արդյունավե-

տությունը: 

8. Պարօդոնտի հյուսվածքների սնուցման և արյունամատակարարման 

մասին տեղեկություն է տալիս ռեոպարօդոնտոգրաֆիան:  
9. Ախտորոշումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է կատարել ռենտգեն 

հետազոտություն, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ռենտգենագրում փո-

փոխություններն առաջանում են պարօդոնտի հիվանդությունների 

զարգացած տեսակների դեպքում, որոնք ունեն ոսկրային հյուսվածքի 

քայքայման նշաններ: 

10.  Պարօդոնտի հյուսվածքների ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը 

որոշվում է օկլյուզիոգրամայի միջոցով (դրոշմման մեթոդով): 
 

Ախտորոշման լրացուցիչ մեթոդներից են` 

 լնդահեղուկի քանակը որոշելը (ֆիլտրացնող ժապավենների 

օգտագործում), 

 լնդային հեղուկի ինդեքսը որոշելը (Барер, 1989), 

 բակտերիաբանական հետազոտությունը, 

 լեյկոցիտների միգրացիան որոշելը՝ ըստ Յասինովսկու, 

 ատամնալնդագրպանիկի միկրոֆլորայի ցիտոլոգիական հետազո-

տությունը, 
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 արյան կլինիկական հետազոտությունը և գլյուկոզի քանակը 

որոշելը, 

 ոչ սպեցիֆիկ պաշտպանական գործոնների վիճակը (լիզոցիմի 

քանակը որոշելը, β- լիզինի և այլն): 
  

Պարօդոնտի հիվանդությունների զարգացման համար կարևոր դեր են 

կատարում ընդհանուր և տեղային մի շարք գործոններ, որոնք որոշակի 

փոխհարաբերության մեջ են: 

Տեղային գործոններն են՝ 
1. մեծ քանակով փափուկ սնունդի օգտագործելը, 

2. ատամնափառը (1մգ կան 800 x106 մանրէներ), 

3. ատամնաքարը, 

4. փափուկ հյուսվածքների կպման անոմալիաները (ծանծաղ նախադուռ, 

լեզվի, շրթունքների սանձիկների անոմալ կպում), 

5. ատամնածնոտային անոմալիաները (խճողումներ, դիասթեմաներ), 

6. պլոմբավորման և պրոթեզավորման սխալները, 

7. թքի արտազատման նվազումը, 

8. քիմիական և ֆիզիկական վնասվածքները: 
 

Ընդհանուր գործոններն են՝ 
1. նյութափոխանակության խանգարումները, 

2. նյարդային համակարգի խանգարումները, 

3. էնդոկրին խանգարումները, 

4. հիպո-և ավիտամինոզները, 

5. սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունները: 
 

Պարօդոնտի հիվանդություններով երեխաների դիսպանսերիզացիան՝ 
 ДI – առողջ երեխաներ, բուժման կարիք չունեն,  

 ДII – պրակտիկորեն առողջ երեխաներ, դիտվում է հիվանդության 

կայունացում. այդ խմբում են առանց կլինիկորեն արտահայտված 

հիվանդության նշանների երեխաները, որոնք ունեն ռիսկի գործոններ, 

 ДIII – բուժման կարիք ունեցող երեխաներ, ամենամեծ խումբն է, 

բաժանվում է 2 ենթախմբի` հիվանդության ակտիվ ընթացքում և 

ռեմիսիայի փուլում:  

 
ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 

ԵՎ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 
Պարօդոնտի հիվանդությունների կլինիկական ընթացքը 

 

Պարօդոնտի հիվանդությունների ախտորոշման մեջ կարևոր տեղ է 

գրավում կյանքի անամնեզը, որի ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադ-

րություն դարձնել ներքին օրգանների, արյան համակարգի, համակարգային, 

ժառանգական հիվանդությունների առկայության, հորմոնալ խանգարում-

ների, ալերգիաների առկայությանը:  
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Պարօդոնտի հիվանդությունների ընթացքի ակտիվությունը կապված է 

լնդակոսի մանրէային կազմի քանակական և որակական փոփոխությունների 

հետ: Քրոնիկ գինգիվիտների ժամանակ գերակշռում են գրամ դրական, կամ 

ֆակուլտատիվ մանրէները` Actinomyces naeslundi, Str. Sanguis, mitis, 

սպիրոխետները կազմում են 20%, պարօդոնտիտների ժամանակ մանրէային 

կազմը փոփոխվում է դեպի գրամ բացասական կամ անաէրոբ կողմը: 

Սպիրոխետների քանակը մեծանում է մինչև 30%, լնդագրպանիկում հայտնա-

բերվում են Pseudomonas gingivalis et intermedia, որոնք ունեն վիրուլենտա-

կանության բազմաթիվ գործոններ: 
 

Գինգիվիտներ 
 

 Կատարալ  գինգիվիտը` էքսուդատիվ – բորբոքային պրոցես է: Կարող է 

լինել սուր կամ քրոնիկ: Սուր կատարալ գինգիվիտը ավելի քիչ է հանդիպում, 

քան քրոնիկականը: Այն կարող է զարգանալ վնասող տարբեր գործոններից` 

ատամնակրկիտներից, լցանյութի սուր եզրերից, օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ 

սխալ կառույցներից և այլն:  

Քրոնիկական կատարալ գինգիվիտը տևում է տարիներ, քանի որ չունի 

արտահայտված կլինիկական պատկեր, բացակայում է ցավի ախտանիշը, 

առկա են լնդերի փխրունություն, պտկիկների այտուց, արնահոսություն: 

Առավել հաճախ այն զարգանում է բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենայի, 

կծվածքի խանգարումների, բազմաթիվ կարիեսային խոռոչների, ծանծաղ 

նախադռան, փափուկ հյուսվածքների 

անոմալ կպումների առկայության դեպ-

քում: Կարող է լինել տեղային, 

տարածունը ավելի հաճախ հանդիպում 

է ներքին օրգանների հիվանդություն-

ների ժամանակ (նկ. 68): Երկար տևող 

քրոնիկական գինգիվիտների դեպքում 

ռենտգենաբանորեն հնարավոր է 

տեսնել միջատամնային խտրոցների 

գագաթների օստեոպորոզ, նրա համաչափ ռեզորբցիա:  

 

Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ: Հյուսվածքաբանորեն դիտվում են շարակցա-

հյուսվածքային հիմքի թելային տարրերի գերաճ և էպիթելային հիմքային 

շերտի բջիջների պրոլիֆերացիա (նկ. 69):  

Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ լինում է 3 տեսակ`  

 Այտուցային, որի դեպքում արտահայտված են լնդերի այտուցը, առկա է 

արյունահոսություն, լնդերը փխրուն են, հիպերեմիկ ու շարժուն: 

 Ֆիբրոզ, որի դեպքում հիվանդների հիմնական գանգատը կոսմետիկ 

խանգարումներից է: Լնդերը պինդ են, չեն արյունահոսում, գույնը կապտա-

վուն է: 

Նկար 68. Գինգիվիտ: 
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 Խառը, որի դեպքում նույն հիվանդի դեպքում հնարավոր է նկատել և՛ 

առաջին, և՛ երկրորդ տեսակները: 

Տեղային հիպերտրոֆիկ գինգիվիտի պատճառներից են ատամների 

խճողումը, կծվածքի ախտաբանական տեսակները, ոչ լիարժեք լիցքավորումը: 

Տարածուն հիպերտրոֆիկ գինգիվիտի պատճառը հորմոնալ կարգա-

վիճակի փոփոխություններն են, որոնք բնորոշ են նախա- և հասունացման 

շրջանի դեռահասներին, ինչպես նաև հղի կանանց: 

Ըստ կլինիկական ընթացքի՝ լինում են.  

I աստիճանի հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, որի դեպքում լնդի գերաճը հասնում է 

ատամների պսակների 1/3-ին: 

 II աստիճանի հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, որի դեպքում լնդի գերաճը հասնում 

է ատամների պսակների 2/3-ին: 

III աստիճանի հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, որի դեպքում լնդի գերաճը հասնում 

է ատամների պսակների 2/3-ից ավելիին, հնարավոր է մինչև կտրող եզրը: 

Բոլոր տեսակի հիպերտրոֆիկ գինգիվիտներին բնորոշ է կեղծ 

լնդագրպանիկների առկայությունը: 

Ռենտգենաբանորեն դիտվում է ոսկրային հյուսվածքի oստեոպորոզ 

առանց կորտիկալ թիթեղի դեստրուկցիայի: 
 

   
Նկար 69. Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ: 

 

Ատրոֆիկ պատանեկան V–աձև գինգիվիտ: Զարգանում է հիմնականում 

կենտրոնական ստորին ատամների շրջանում սանձիկների և փափուկ հյուս-

վածքների սխալ տեղակայման դեպքում: Բնորոշ է ատամների արմատների և 

վզիկների մերկացումը հիմնականում վեստիբուլյար մակերեսից, առաջանում 

է գերզգայունություն, լնդերի այտուց և բորբոքում: 

Առանձին տեսակ է V-աձև ատրոֆիկ գինգիվիտը, որին բնորոշ է 

լնդեզրի արտահայտված ատրոֆիա՝ բորբոքման նվազագույն նշաններով: 

Պրոցեսն ավելի արտահայտված է վեստիբուլյար կողմից, քմային կողմից 

պահպանվում են բնականոն տեսքը և ձևը: Լնդեզրը պնդանում է՝ 

առաջացնելով արտահայտված գլանակ V տառի ձևով: 

Խոցային գինգիվիտը զարգանում է որպես սուր լորձաթաղանթային 

գինգիվիտի հետևանք: Բնորոշ են ցավը, խոցոտումը, մեռուկը, թուքը մածուցիկ 

է, լեզուն փառակալված է: 
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Զարգանում է օրգանիզմի ռեակտիվականության նվազմանը զուգըն-

թաց վիրուսային, ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո, ատամների ծկթման 

ժամանակ:  

Լնդահեղուկում, թքում ֆուզոբակտերիաների և սպիրոխետների քանա-

կության շատացման դեպքում զարգանում է Վենսանի խոցամեռուկային 

գինգիվիտը: 
 

Գինգիվիտների բուժման ալգորիթմներ 

Սուր կատարալ գինգիվիտի բուժումը՝  
1. ատամնանստվածքների հեռացում, 

2. բերանի խոռոչի սանացիա, 

3. ֆիտոթերապիա` ֆլավոնոիդներով, 

4. վիտավիններ` C, P, B, A, E, 

5. բլոկադաներ նովոկաինի 0,25%-անոց և 0,5%-անոց լուծույթներով,  

6. կերատոպլաստիկներ,  

7. կորտիկոստերոիդներ, 

8. արյունականգ նյութերի կիրառում` վիկասոլ, 

9. 5%-անոց ֆորմալինի լուծույթ` երկարատև հեմոռագիաների դեպքում, 

10. հականեխիչների կիրառում` ողողումներ հեքսորալով, հեքսիլոկով, 

լիստերինով, սեպտոլետե 1 հաբ՝ 2-3 ժամը մեկ, սեբիդին 1 հաբ՝ օրը 4 – 5 

անգամ, 

11.էլեկտրաֆորեզ` կալցիումի քլորիդի 5%-անոց լուծույթով, 1%-անոց գա-

լասկորբինի լուծույթով, 5%-անոց ասկորբինաթթվի, 1%-անոց նիկոտինաթթվի 

լուծույթներով, 

12. լնդի մերսում, 

13. օրթոդոնտիկ բուժում: 

 Քրոնիկական կատարալ գինգիվիտների բուժումը՝ 
 բերանի խոռոչի մասնագիտական հիգիենա, 

1.  բերանի խոռոչի սանացիա, 
2.  կոշտ սննդի օգտագործում, 
3.  հականեխիչներ, 
4.  հակաբորբոքային թերապիա, 
5.  ֆիզիոթերապիա` հիդրոթերապիա ածխաթթվի գազով ամեն օր կամ 

օրումեջ 10 րոպե, 
6.  էլեկտրաֆորեզ` 10 – 15 սեանս, 
7.  լնդի մերսում, 
8.  հականեխիչ և հակաբորբոքային ժապավեններ, 
9.  կերատոպլաստիկներ: 

 Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտների բուժումը 

1. անզգայացում` անեէթեզինի քսուք, դիկաինի լուծույթ, Calgel, 

լիդոկաինի աերոզոլ, Hurricaini դոնդող, Perilen Ultra, Xilonor դոնդող 

(հիմքը 5%-անոց լիդոկաին և հականեխիչ), 
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2. ատամնանստվածքների հեռացում, 
3. բերանի խոռոչի անահատական հիգիենա, 
4. հակաայտուցային դեղամիջոցներ` 

ա) ֆլավոնոիդներ` որպես թուրմ, 

բ) բնական հակաբակտերիային միջոցներ` ապլիկացիաներով` Նովոի-

մանին, նատրիումի ուսնինատ, Բեֆունգին, Տանին և այլն, 

5.  սկլերոզացնող թերապիա` Մարասլավին, գլյուկոզայի 50-60%-անոց 

լուծույթ, հեպարինի, հիդրոկորտիզոնի քսուքներ,  
6. կերատոլիտիկներ`ռեզորցինի 20–30%-անոց լուծույթներ, 10–25%-անոց 

ցինկի քլորիդի լուծույթը, եզան լեզու, Vagotil, Fitodont, Herbadont և այլն, 
7.  նիտրոֆուրանի շարքի դեղամիջոցներ` ֆուրացիլին, ֆուրանգին և 

այլն, 
8. ֆիբրոզ տեսակի դեպքում բացի վերը նշվածներից նաև 

լնդապտկիկների մեջ ներարկել 0,1–0, 2մլ Նովեմբիխինի լուծույթ,  
9. ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ`  
ա) էլեկտրաֆորեզ  

 ըստ Վինոգրադովայի` 

 1-ին աստիճանի հիպերտրոֆայի դեպքում` էլեկտրաֆորեզ 5%-անոց 

կալիումի յոդիդի լուծույթով, 15-20 օր,  

2-րդ աստիճանի հիպերտրոֆիայի դեպքում` լիդազայի կամ ռոնիդազայի 

լուծույթներով էլեկտրաֆորեզ, կուրսը՝ 15 – 20 օր: 

Ըստ Ուդովիցկայայի` 10%-անոց կալցիումի քլորիդի լուծույթով 

էլեկտրաֆորեզ 15–20օր, հեպարինի 5մլ լուծույթներով էլեկտրաֆորեզ: 

բ) վակուում մերսում` 6 – 10 սեանս օրը մեջ, 

գ) դարսոնվալի հոսանք` 15 – 20 սեանս, 

դ) կրիոդեստրուկցիա` 35 – 40 վրկ, 

ե) դիաթերմոկոագուլյացիա, 

10. վիրաբուժական մեթոդներ՝ լնդապտկիկների հատում, պլաստիկա և 

այլն: 

 Խոցա-նեկրոտիկ գինգիվիտների բուժումը 

Տեղային բուժումը  
1. անզգայացում, 
2. բերանի խոռոչի սանացիա, 
3. բերանի խոռոչի ոռոգումներ` ջրածնի պերօքսիդի 3%-անոց, 1%-անոց 

կալիումի պերմանգանատի, նատրիումի հիդրոկարբոնատի 0,5%-անոց 

լուծույթներով,  
4. պրոթեոլիտիկ ֆերմենտներ` տրիպսին, խիմոտրիպսին, տերիլիտին և 

այլն,  
5. հակաբակտերիային թերապիա` նիտրոֆուրանի շարքի դեղամիջոց-

ներով, Ֆուրին – Մ, Կլիոստոմ, Մունդիզալ դոնդող, Metrogyl դենտալ 

մածուկ, բետադին յոդ և այլն, 



134 
 

6. հակամիկրոբային, հակաբակտերիային ստրիպներ (ժապավեններ), 

հաբեր, լուծույթներ,  
7. ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղամիջոցներ` նատրիումի 

մենեֆամինի  
1%-անոց լուծույթը, ինդոմետացինի քսուք, բուտադիոնի քսուք և այլն, 

8. կերատոպլաստիկներ,  
9. տեղային իմունիտետը բարձրացնող` Immudon, լիզոբակտ 4 – 6 հաբ 

լեզվի տակ,  
10. ողողումներ անտիսեպտիկներով: 

  

Ընդհանուր բուժումը  
1. ընդհանուր իմունիտետը բարձրացնող դեղամիջոցներ`Poligen, Immunal, 

Vitamax, դեկարիս և այլն, 

2. վիտամիններ` C, P, Ռեվիտ, Պանգեկսավիտ և այլն,  

3. հակահիստամինային դեղամիջոցներ` տավեգիլ, սուպրաստին, 

դիազոլին, զիրտեկ, պարլազին, էրիուս, ցիտերեզին և այլն, 

4. անտիբիոտիկներ` ռովամիցին, դոքսիցիկլին, ամոքսացիլին, պենիցիլին 

Ժ, ցիկլոֆլոքսացին, նորֆլոքսացին, սումամեդ, աուգմենտին, ամոքսիկլավ և 

այլն,  

5. մետրոնիդազոլի, կլիոնի, տրիխոմոնացիդի հաբերը,  

6. հակասնկային դեղամիջոցներ` նիստատին, նիզորալ, դիֆլյուկան, 

լևորին, ֆլյուկոնազոլ, կետոկոնազոլ և այլն, 

7. ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ` էլեկտրաֆորեզ, վակուում-

էլեկտրաֆորեզ, ֆոնոֆորեզ, ԳԲՀ ալիքներ, դարսոնվալիզացիա, բալնեոթե-

րապիա, ցեխաբուժություն, հիդրոմերսում, ձեռքով մերսում,  

8. հաշվեկշռված սնունդ, 

9. օրգանիզմի կոփում,  

10. օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ օգնություն,  

11. դիսպանսերիզացիա: 

 

Վենսանի խոցա- նեկրոտիկ ստոմատիտ 

Ulceronecrosis Gingivitis Vincentii 
Դա ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որի հարուցիչներն են ֆուզոս-

պիրոխետները և Վենսանի սպիրոխետը (Borellia Vincentii): Բերանի խոռոչի 

մեռուկային փոփոխություններն առաջացնում է Fusobacterium necroporum-ը, 

որը օբլիգատ անաերոբ է:  

Հիվանդության պատճառագիտական գործոններից են՝ 

 օրգանիզմի պաշտպանողական ֆունկցիայի անկումը կրած հիվան-

դությունների հետևանքով, 
 հիպո- և ավիտամինոզները, 
 սննդի լիարժեքության խախտումները, 
 բերանի խոռոչի անբավարար հիգիենան, 
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 բազմակի կարիեսի առկայությունը, 
 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջության խախտումը: 

Հիվանդությունը զարգանում է սուր, բարձր ջերմաստիճանով, առա-

ջանում է ցավ, լնդերը խիստ արյունահոսում են, ընդհանուր թուլություն, 

առատ թքարտադրություն: Թուքը մածուցիկ է, կպչուն: Շրջակա ավշահան-

գույցները մեծացած են, պնդացած, խիստ ցավոտ են, սակայն պահպանում են 

շարժականությունը: Ախտահարման տարրը՝ բազմանկյուն խոցը, խիստ 

ցավոտ է, տեղակայվում է հիմնականում հետաղորիքային տարածությունում, 

բնորոշ է պրոցեսի արագ տարածումը դեպի այտերի լորձաթաղանթ, որի 

հետևանքով հնարավոր է տրիզմի առաջացում (նկ. 70): Խոցերը եզակի են կամ 

բազմակի, 5-6սմ տրամագծով: Ունեն փափուկ եզրեր, հատակը փուխր է, խիստ 

արյունահոսող, ծածկված է հաստ մեռուկային փառով: Քիմքի վրա տեղա-

կայման դեպքում խոցն ընդգրկում է լորձաթաղանթի բոլոր շերտերը՝ 

մերկացնելով ոսկրային հյուսվածքը: Լնդերի ախտահարման ժամանակ նրանք 

մուգ կարմիր են, այտուցված, գագաթները կտրտված են խոցոտման 

հետևանքով, ծածկված են դեղնավուն փառով:  

Վարակի տարածումը դեպի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթ կոչվում է 

Վենսանի գինգիվոստոմատիտ, իսկ դեպի բկանցք՝ Պլաուտ-Վենսանի անգինա: 

Արյան հետազոտության ժամանակ դիտվում են լեյկոցիտոզ, լեյկոբա-

նաձևի շեղում դեպի ձախ, ԷՆԱ-ի (СОЭ) չափավոր բարձրացում: Ծանր 

դեպքերում առաջանում է նեյտրոֆիլների հատիկավորում: 

Հյուսվածքաբանորեն մակերեսային շերտում՝ մեռուկի գոտիում, առկա 

է խառը մանրէային ֆլորա՝ վեյլոնելաներ, ստրեպտոկոկեր, վիբրիոններ և այլն: 

Խորանիստ շերտում՝ բորբոքային գոտիում, գերակշռում են ֆուզոսպիրո-

խետները: 

Բջջաբանորեն: Հիվանդության առաջին փուլում գերակշռում են նեյտրո-

ֆիլները, ֆիբրինային թելերը, էրիթրոցիտները: Լավացման փուլում գոյանում 

են հիստիոցիտներ, երիտասարդ էպիթելային բջիջներ: 
 

  
Նկար 70. Վենսանի գինգիվիտ: 
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Տարբերակիչ ախտորոշումն անցկացվում է վիսմուտային և սնդիկային 

թունավորումներից, արյան հիվանդություններից, ավիտամինոզներից: 
 

Բուժումը 

Ընդհանուր՝ 

 դեսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, 

 սալիցիային դեղամիջոցներ, 

 պոլիվիտամիններ, 

 ռացիոնալ սնուցում: 

 Տեղային՝ 

 անզգայացում, 

 մանրակրկիտ հականեխիչ մշակում, 

 ֆերմենտների կիրառում, 

 լայն ազդեցության հակաբիոտիկների կիրառում, 

 լազերային ճառագայթում, 

 ՈՒՖ-ճառագայթում: 

Համապատասխան բուժում ստանալու դեպքում խոցերի լավացումն 

ընթանում է առանց սպիավորման, սակայն լնդապտկիկներն իրենց 

ուրվագծերը չեն վերականգնում:  

Վենսանի խոցամեռուկային գինգիվիտ տարած հիվանդներին ցուցված 

է դիսպանսեր հսկողություն, որի առաջին զննումը նշանակվում է հիվանդութ-

յունից 1-2 ամիս անց:  
 

Պարօդոնտիտներ 
 

Սուր պարօդոնտիտը դիտվում է հազվադեպ, հիմնականում մեկ կամ մի 

քանի ատամների շրջանում: Գանգատներն են նվվացող ցավերը, արյունա-

հոսությունը: Ոսկրային հյուսվածքի փոփոխություններ չեն դիտվում: 

Քրոնիկական պարօդոնտիտներ ավելի հաճախադեպ են: Լինում են 

տեղային և տարածուն: 

Տեղային պարօդոնտիտները զարգանում են տեղային գործոնների ազ-

դեցությամբ պարօդոնտի հյուսվածքների անհասության և ծնոտների աճի դիս-

պրոպորցիայի զուգակցմամբ: Ռենտգենաբանորեն դիտվում են այդ հատվածի 

օստեոպորոզ, գագաթի տափակում, կորտիկալ թիթեղի դեստրուկցիա (նկ. 71): 

Տարածուն պարօդոնտիտները զարգանում են քրոնիկական պրոցես-

ներից հետո, տարբերում են նրա հետևյալ կլինիկական ձևերը. 

 Թեթև, որի դեպքում դիտվում են քրոնիկական լորձաթաղանթային գինգի-

վիտների երևույթներ, I աստիճանի արյունահոսություն, պարօդոնտալ 

գրպանիկների խորությունը հասնում է 3.5-4մմ, առատ վեր- և ենթալնդային 

ատամնանստվածքներ, ոսկրային հյուսվածքերի ռեզորբցիա մինչև 

արմատի 1/3: 
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 Միջին ծանրության, որի դեպքում 

ընդհանուր լորձաթաղանթային գինգի-

վիտի զուգակցմամբ առկա են խոցային 

փոփոխությունների օջախներ, I-II 

աստիճանի արյունահոսություններ, 

լնդագրպանիկները` 5-6 մմ խորու-

թյամբ, ոսկրային հյուսվածքերի ռեզորբ-

ցիա՝ մինչև արմատի 2/3, I-II աստի-

ճանների ատամների ախտաբանական 

շարժունակություն:  

 Ծանր պարօդոնտիտը, որի դեպ-

քում հնարավոր է թարախակույտերի 

հաճախակի առաջացումը, լնդերը փուխր են, արյունահոսող (III աստիճան), 

լնդագրպանիկի խորությունը՝ 6մմ-ից ավելի, ոսկրային հյուսվածքերի 

ռեզորբցիա՝ արմատի 2/3 և ավելի, II-III աստիճանների ատամների ախտա-

բանական շարժունակություն:  
 

Պարօդոնտի իդիոպաթիկ հիվանդությունները մանկական տարիքում 
 

Օսլերի հիվանդությունը կամ հեմոռագիկ անգիոմատոզը` մանր 

անոթների՝ զարկերակիկների և երակիկների (արտերիոլների և վենուլաների) 

ընտանեկան ժառանգական հիվանդություն է, որը դրսևորվում է հեմոռագիա-

ների առաջացումով: Կլինիկորեն հաճախ բնորոշվում է արյունահոսութ-

յուններով, առանց արտաքին պատճառների:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը խիստ այտուցված է, հեշտ արյունա-

հոսող, բազմաթիվ մանուշակագույն տելեանգիէկտազիաների առկայությամբ: 

Պարօդոնտի հյուսվածքնեում դիտվում են ծանր պարօդոնտիտին բնորոշ 

փոփոխություններ, որոնք բարդանում են ոսկրային տարածուն դեստրուկ-

ցիայով և բորբոքումով:  

Իցենկո-Կուշինգի հիվանդություն: Այս հիվանդության դեպքում պարօ-

դոնտալ համախտանիշները պայմանավորված են ներզատիչ համակարգի 

բազմակի ախտահարմամբ: Առաջնային ախտահարումը հիպոֆիզի շրջանում 

է, հետագայում տարածվում է սեռական օրգանների, ենթաստամոքսային 

գեղձի և մակերիկամների վրա: Դիտվում են գիրություն, մաշկային ծածկույթ-

ների վրա արյունազեղումներ, լնդերը խիստ այտուցված են, հիպերեմիկ, 

արյունահոսող, ատամները շարժուն են, տեղաշարժված, միջատամնային 

պտկիկները՝ գերաճած, պարօդոնտալ գրպաններ՝ թարախային արտադ-

րությամբ: Ռենտգենաբանորեն երևում են սպունգանման նյութի օստեոպորոզ, 

ալվեոլյար ելունի դեստրուկցիա, որը կարող է սկսվել ստորին ծնոտի մարմնի 

շրջանից: 

Նկար 71. Պարօդոնտիտի 

ռենտգենաբանական պատկերը: 
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  Ժառանգական նեյտրոպենիա: Համեմատաբար հազվադեպ հիվան-

դություններից է, բնորոշվում է նեյտրոֆիլների քանակի կտրուկ նվազումով 

արյան մեջ և ոսկրածուծում:  

Նեյտրոպենիան լինում է երկու տեսակ` 

 անընդմեջ, 

 ցիկլիկ կամ պարբերական: 

Անընդմեջ նեյտրոպենիայի դեպքում լեյկոցիտների քանակն արյան մեջ 

հիմնականում նորմալ է, նեյտրոֆիլների քանակը խիստ նվազում է մինչև 

բացակայելը, արյան պատկերում դիտվում է բնորոշ «նեյտրոֆիլների զարգաց-

ման կտրվածք» պրոմիելոցիտների փուլում, այսինքն՝ արյան պատկերի 

փոփոխությունները պայմանավորված են ոչ թե տարրերի վերաբաշխմամբ, այլ 

նրանց արտադրության խանգարման հետ: Փայծաղի չափերը նորմալ են, 

հնարավոր է մեծանան բարդությունների դեպքում: 

 Ցիկլիկ նեյտրոպենիայի դեպքում նեյտրոֆիլները պարբերաբար անհե-

տանում են արյունից, որին նախորդում է նեյտրոֆիլային շարքի երիտասարդ 

տեսակների անհետացումը ոսկրածուծից: Նեյտրոպենիկ կրիզը զուգորդվում է 

բարձր ջերմությամբ, ընդհանուր վիճակի վատացումով: Ցիկլի տևողությունը 

21 օր է, կրիզային վիճակը՝ 4-5 օր:  

Կլինիկորեն անընդմեջ նեյտրոպենիան բնորոշվում է լորձաթաղանթի 

թարախային ախտահարումներով արդեն իսկ կյանքի առաջին օրերից: Զար-

գանում են ծանր ստոմատիտներ, բլեֆարիտներ: 

Ցիկլիկ նեյտրոպենիան նույնպես նման է առաջին տեսակին, տարբե-

րությունը ախտանիշների խիստ պարբերական արտահայտումներն են:  

Երկու տեսակին էլ բնորոշ են տարածուն պարօդոնտիտների զարգա-

ցումը, ատամների վաղաժամ կորուստը: Ատամների ծկթումը զուգորդվում է 

խոցային գինգիվիտի զարգացմամբ, երեք տարեկանից այն խորանում է, 

առաջանում են ախտաբանական լնդագրպանիկներ, ալվեոլյար ելունի ռեզորբ-

ցիա, կաթնատամների կորուստ: Մնայուն ատամների ծկթման ժամանակ 

առաջանում է հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, հիվանդությունը զարգանում է՝ 

հասնելով գագաթնակետին 14-15 տարեկանում: Ցիկլիկ նեյտրոպենիայի 

կրիզների դեպքում դիտվում են լնդեզրի խոցոտում, այտուց, հիպերեմիա: 

Պրոթեզներ կրող երեխաների մոտ առաջանում են պառկելախոցեր: Տեղային 

հակաբորբոքային և կերատոպլաստիկ բուժումներն անարդյունավետ են:  

Ակատալազիա: Կատալազա ֆերմենտի բացակայությունն է արյան մեջ 

և հյուսվածքներում: Ունի ժառանգական բնույթ, աուտոսոմ–դոմինանտային 

տեսակ է: Կատալազան ապահովում է միջանկյալ փոխանակության դեպքում 

առաջացող ջրածնի պերոքսիդի քայքայումը, հիմնականում արտահայտվում է 

որպես խոցամեռուկային գինգիվիտներ, տարածուն պարօդոնտիտներ: 

Հիվանդությունն արտահայտվում է վաղ մանկական տարիքից, հանգեցնում է 

ատամների կորստի: 
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Շաքարային դիաբետ: Ներզատիչ համակարգի ծանր հիվանդութ-

յուններից է, որը հաճախադեպ է երեխաների շրջանում: Մանկական 

տարիքում ընթացքն առավել պրոգրեսիվ է՝ պայմանավորված ինսուլինի 

ավելի բարձր պահանջարկով և դրա արտահայտված դեֆիցիտով (աճման 

շրջանում կատարվում է սպիտակուցների աճող սինթեզում, որի համար 

անհրաժեշտ է ինսուլինի առկայությունը, ինչպես նաև հյուսվածքներով 

ինսուլինի ավելի մեծ քանակության յուրացում): Պարօդոնտալ փոփոխութ-

յուններ են առաջանում ինսուլինկախյալ դիաբետի դեպքում: Լնդեզրը բնորոշ 

ցիանոտիկ է, դեսկվամատիվ գինգիվիտի երևույթներով, հեշտ արյունահոսող, 

պարօդոնտալ լնդագրպաններով, որոնք լցված են խոնավ գրանուլացիոն 

հյուսվածքով (նման է ազնվամորուն): Ատամները զգալիորեն շարժուն են, 

տեղաշարժված, ծածկված փափուկ ատամնափառով, առկա են ենթալնդային 

և վերլնդային ատամնաքարեր: Ռենտգենաբանորեն բնորոշվում է ալվեոլյար 

եզրի խառնարանաձև դեստրուկցիայի առկայությամբ, որը չի անցնում ծնոտի 

մարմնի վրա: Շաքարային դիաբետի ախտորոշման մեջ մեծ դեր ունի 

շաքարային ծանրաբեռնվածության փորձը, որի ժամանակ գլյուկոզայի մա-

կարդակը կտրուկ բարձրանում է և իջնում 4-5 ժամվա ընթացքում: Պարօ-

դոնտիտների զարգացումը կարող է կասեցվել դիաբետի ճշգրիտ բուժումների 

դեպքում:  

X-հիստիոցիտոզները միավորում են մի քանի հիվանդություններ: 

Տարբերում են.  

1. Միայն մեկ ոսկրի ախտահարում (Տարատինովի հիվանդություն կամ 

էոզինոֆիլ գրանուլոմա)՝ տեղային ռետիկուլոհիստիոցիտոզ, որին բնորոշ է 

միայն մեկ ոսկրի դեստրուկցիա: Պրոցեսը քրոնիկական է, կանխատեսումը՝ 

դրական: Բերանի խոռոչում աղորիքների շրջանում առաջանում են այտուց, 

ցիանոզ, պտկիկների հիպերտրոֆիա, ատամները դառնում են շարժուն, 

տեղաժարշվում են: Հնարավոր են խոցոտում, խոր ախտաբանական գրպան-

ների զարգացում, թարախ-արտադրություն, բերանից տհաճ հոտ: Ատամների 

հեռացումը պրոցեսի դադարեցմանը չի նպաստում:  

2. Ոսկրային համակարգի տարածուն ախտահարում: 

3. Ոսկրային և ավշային համակարգերի տարածուն ախտահարում: Երկ-

րորդ և երրորդ տեսակներն ընթանում են դանդաղ, ռեմիսիաների շրջաններով: 

Առավել բնորոշ են խոցային գինգիվիտի նշանները, արմատների մերկացումը, 

թարախային հոտը բերանից, գրանուլացիոն հյուսվածքով լցված պարօդոնտալ 

գրպանիկները: Ռենտգենաբանորեն դիտվում է օջախային դեստրուկցիա 

տարբեր ոսկրային համակարգերում:  

4. Ոսկրային, ավշային համակարգերի և ներքին օրգանների տարածուն 

ախտահարում, կամ Լետերեր-Զիվեի հիվանդություն: Զարգանում է շատ 

արագ, տարածուն պարօդոնտիտի նշաններով, ներքին օրգանների ախտահա-

րումներով: 
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Հենդ-Կրիսչեն-Շյուլլերի հիվանդությունը ռետիկուլոքսանտոմատոզ է, 

լիպիդային փոխանակության խանգարման հետևանքով առաջանում են 

ռետիկուլոէնդոթելային համակարգի խանգարումներ: Կլինիկորեն բնորոշ են 

ոսկրային համակարգի լակունար դեստրուկցիան (աշխարհագրական գանգ), 

ոչ շաքարային դիաբետ, էկզօֆթալմ: Բերանի խոռոչում զարգանում են 

խոցամեռուկային գինգիվոստոմատիներ, խոր պարօդոնտալ գրպանիկներ՝ 

թարախային արտադրություններով, արմատների մերկացում, ատամների 

հարվզիկային հատվածները կարող են ծածկված լինեն նարնջագույն փառով 

(քայքայված քսանտոմային բջիջների պիգմետներով):  

Պապիյոն–Լեֆևրի հիվանդություն կամ ափաներբանային դիսկերատոզ: 

Տրիպտոֆանային փոխանակության խանգարումների հետևանքով դիտվում 

են արտահայտված դեստրուկտիվ-դիստրոֆիկ պրոցեսներ պարօդոնտում 

վաղ մանկական տարիքից: Լինդը կաթնատամների շուրջ հիպերեմիկ է, 

այտուցված, խոր պարօդոնտալ գրպաններով, շճաթարախային 

արտազատուկով: Ոսկրային հյուսվածքում առկա են ձագարաձև ներծծման 

երևույթներ, ատամների կորուստ: Ալվեոլյար ելունի դեստրուկցիան և լուծումը 

շարունակվում են ատամների կորուստից հետո մինչև ոսկրի ամբողջական 

ներծծման ավարտը:  

Հիպոֆոսֆատազիայի դեպքում պարօդոնտալ ախտանիշը պայմանա-

վորված է ոսկրային հյուսվածքի հանքայնացման խանգարմամբ հիմնային 

ֆոսֆատազա և ֆոսֆոնոէսթերազ ֆերմենտների ակտիվության նվազման 

հետևանքով: Դիստրոֆիկ փոփոխությունները նման են ռախիտի դեպքում 

նկատվող փոփոխություններին: Կաթնատամները կորցնում են նույնիսկ մինչև 

արմատների ձևավորման ավարտը, մնայունները ծկթում են անոմալ դիրքով և 

ժամկետից շուտ: Նկատվում է խողովակավոր ոսկրերի մետաֆիզների 

հանքայնացման նվազում: 

Դաունի համախտանիշ:  21-րդ քրոմոսոմի աուտոսոմային անոմալիա է, 

որն ունի արտահայտ-

ված ֆենոտիպային 

փոփոխություններ 

(նկ. 72): Առաջին 

անգամ այն 

նկարագրվել է 1866թ. 

անգլիացի մանկա-

բույժ Լ. Դաունի 

կողմից, գրանցվում է 

1:500-800 հաճա-

խականությամբ, սեռական փոխհարաբերությունը`1:1-ի: Լրացուցիչ քրոմո-

սոմի առաջացումը կարող է պայմանավորված լինել գենետիկական պատա-

հականությամբ, բջջային տրոհման խանգարմամբ արդեն բեղմնավորումից 

հետո կամ մուտացիայի առկայությամբ ծնողներից որևէ մեկի դեպքում: Հաշվի 

Նկար 72. Դաունի համախտանիշով հիվանդների տեսքը: 
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առնելով այդ եղանակները՝ տարբերում են Դաունի ախտանիշի երեք տեսակը` 

ռեգուլյար կամ հասարակ տրիսոմիա, խճանկարային և չհավասարակշռված 

կամ չհաշվեկշռված տրանսլոկացիա: 

Արտաքին նշաններն ավելի արտահայտված են լինում Դաունի 

տրանսլոկացիոն տեսակի դեպքում, խճանկարային տեսակի դեպքում պայմա-

նավորված են կարիոտիպի կազմում տրիսոմիկ բջիջների քանակությամբ: 

Դաունի համախանիշով երեխաներն ունեն գանգադիմային դիսմոր-

ֆիզմի նշաններ՝ տափակած դեմք և հոնքամեջ, բրախիցեֆալիա, կարճ, լայն 

պարանոց, տափակ ծոծրակ, ականջախեցիների փոփոխություններ, նորածին-

ների շրջանում բնորոշ է պարանոցային ծալքը: Դեմքը տարբերվում է աչքերի 

մոնղոլաձև կտրվածքով, էպիկանտուսի առկայությամբ (աչքի ներքին 

անկյունը ծածկող ուղղահայաց մաշկային ծալք), միկրոգենիայով, կիսաբաց 

բերանով, հաստ շրթունքներով, ծալքավոր մակրոգլոսիայով: Մկանային 

տոնուսը հիմնականում նվազած է լինում, առկա է հոդերի գերշարժունություն: 

Այտային աղեղները մշտապես արտահայտված են, քթի խոռոչը և վերին 

ծնոտը՝ թերաճած, վերին ծնոտն ավելի կարճ է և նեղ, ստորին ծնոտն ունի 

առաջնային դիրք, վերին ծնոտի քմային ելուստների սխալ զարգացումը և 

ոսկրացումը հանգեցնում է աղեղնավոր, բարձր քիմքի ձևավորմանը: 

Բնորոշ է միկրոստոմիա, 6-8 ամսականից մեծ երեխաների բերանը 

կիսաբաց է, շրթունքների ուրվագծերը՝ ոչ հստակ, ստորին շրթունքը կախվում 

է, արտափքված է: Շրթունքների միջին գծով հաճախ առաջանում են 

ուղղահայաց կրկնվող ճաքեր բերանի անկյուններում, որը պայմանավորված է 

ինտենսիվ սալիվացիայի հետևանքով անկյունների մացերացիայով և 

ստաֆիլոկոկային վարակումով: 

Մակրոգլոսիան պայմանավորված է լեզվի անհամաչափ աճով: Լեզուն 

հաստացած է, որոշ երեխաների դեպքում այնքան երկար է, որ, հնարավոր է, 

հասնի քթի ծայրին: Կյանքի երկրորդ տարվա վերջում լեզվի պտկիկները 

ենթարկվում են կտրուկ հիպերտրոֆիայի: Մինչև 4-5 տարեկանը առաջանում 

են ծալքեր լեզվի վրա, հնարավոր է արտահայտվի աշխարհագրական լեզվի 

տեսքով: 

Դաունի համախտանիշով երեխաների շրջանում հիմնականում խան-

գարվում են մաշկի եղջերացման պրոցեսները, նրանց մաշկն ավելի կոպիտ է, 

այտերի շրջանում ավելի վառ երանգի: 

ԱԾԱ-ների խիստ տարածվածությունը պայմանավորված է դիմածնո-

տային շրջանի մկանային ֆունկցիայի խանգարումով: Ծամողական մկանների 

հիպոտոնիան և լեզվի ու շրթունքների դիսֆունկցիան հանգեցնում են սնունդը 

ոչ լիարժեք ծամելուն: 

Ոսկրային հյուսվածքի ձևավորումը խանգարված է. ավելի դանդաղած 

է: Մնայուն ատամների չափերն ավելի փոքր են (միկրոդոնտիա), իսկ կաթնա-

տամներն ավելի մեծ են, քան առողջ երեխաների դեպքում: Դիտվում են 

ատամների էմալի հիպոպլազիա, ատամների ախտաբանական տեսք՝ կոնաձև 
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կամ փշաձև, կենտրոնական կտրիչների վրա բացակայում են կողմնային երկու 

մամելոնները:  

Ատամների ծկթման ժամկետները խանգարված են. ուշ են ծկթում՝ 

ատամների ծկթման միջև մեծ ժամանակահատվածներով, կարիեսի տարած-

վածությունը հասնում է 95%-ի, ընթանում է սուր, հանգեցնում է ատամների 

արագ քայքայմանը և կորստին: 

Պարօդոնտի հիվանդություններից առավել հաճախ հանդիպում են 

ագրեսիվ պարօդոնտիները՝ որպես հետևանք՝ հյուսվածքների մազանոթների 

անոմալիաներով, սթրեսային իրավիճակներով, բերանի խոռոչի անբավարար 

հիգիենայով: 
 

Ագրեսիվ պարօդոնտիտները մանկական տարիքում 
 

Մարգինալ պարօդոնտոպատթիաները բաժանվում են գինգիվիտների, 

մարգինալ, կամ եզրային պերիօդոնտիտների և հատուկ տեսակների: 

 Եզրային պարօդոնտիտի ագրեսիվ վաղ զարգացող տեսակները լինում են՝  

1. պրեպուբերտատային (տեղային կամ տարածուն), 

2. յուվենիլ (տեղային կամ տարածուն), 

3. մեծահասակների արագ զարգացող պարօդնոտիտ: 

 Երեխաների շրջանում զարգանում է ագրեսիվ պարօդոնտիտիների երկու 

տեսակ` նախապուբերտատայինը և յուվենիլը:  

Պրեպուբերտատային պարօդոնտիտը (ՊՊ) սկսվում է կաթնատամ-

նային կծվածքում, սակայն բորբոքումը հետագայում տարածվում է նաև 

մնայուն ատամների պարօդոնտի վրա: Յուվենիլ պարօդոնտիտը (ՅուՊ) 

ընդգրկում է միայն մնայուն ատամների պարօդոնտալ հյուսվածքները: 

Ագրեսիվ պարօդոնտիտների հիմնական առանձնահատկությունն այն 

է, որ դրանց զարգացումը պայմանավորված է ոչ թե բերանի խոռոչի հիգիենայի 

մակարդակով, այլ մեծ մասամբ օրգանիզմի իմունային վիճակով:  

Պրեպուբերտատային պարօդոնտիտ (ՊՊ): Ունի 0,8-7,7Ջ տարածվա-

ծություն, մոտ 50% հիվանդ երեխաների դեպքում դիտվում է ոսկրային 

հյուսվածքի կորուստ միայն առաջին մնայուն աղորիքների շրջանում, մյուս 

երեխաների դեպքում ախտահարվում են բոլոր կաթնատամ աղորիքների 

պարօդոնտալ հյուսվածքները: ՊՊ-ն դրսևորվում է կաթնատամների ծկթման 

ընթացքում կամ անմիջապես ծկթումից հետո: ՊՊ տեղային տեսակն 

ախտորոշվում է ավելի հեշտ, քան տարածունը: Բնորոշ են միջին ծանրության 

բորբոքային երևույթներ, սակայն գլխավոր ախտանիշներից են խոր պարօ-

դոնտալ գրպանները և ոսկրային հյուսվածքի տեղային կորուստը: Առավել 

հաճախադեպ է տարածուն տեսակը: Սկզբնական փուլում լինդը չափավոր 

բորբոքված է, առկա է ատամնափառի աննշան քանակություն: Հետագայում 

բորբոքումը վերածվում է ծանր աստիճանի, կարող է դիտվել լնդի գերաճ կամ 

ռեցեսիա: Ալվեոլյար ոսկրի դեստրուկցիան զարգանում է շատ արագ, և 

երեխան կարող է կորցնել կաթնատամները 3 տարվա ընթացքում: 
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Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է ալվեոլյար ոսկրի կատարի բարձ-

րության իջեցում բոլոր ատամների շրջանում: Տարածուն ՊՊ–ով հիվանդ 

երեխաները հաճախ տառապում են միջին ականջի, վերին շնչառական 

ուղիների հիվանդություններով: Կարող են գրանցվել Պապիյոն-Լեֆևրի, 

Chlers-Danlos-ի համախտանիշները, հիպոֆոսֆատազիայի թեթև տեսակը և 

այլն:  

ՊՊ-ի զարգացման մեջ մեծ դեր են կատարում նաև բակտերիալ 

գործոնները, որոնցից են` Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides 

gingivalis, Bact. Melaninogenicus, Fusobacterium nucleatum, Streptococcus sanguis, 

Eikenella corrodens: Այդ մանրէների ագրեսիվ հատկությունները բացատրվում 

են միկրոբային թաղանթում պարունակվող պարօդոնտալ հյուսվածքները 

վնասող տարբեր նյութերի առկայությամբ: Այդ նյութերը կարող են ազդել 

անմիջապես հյուսվածքների վրա կամ միջնորդված արտադրել լեյկոտոք-

սիններ, կոլագենազ, ֆոսֆատազ և այլ ոսկրաքայքայող նյութեր: Ունենալով 

պրոթելիտիկ և ցիտոտոքսիկ ազդեցություն՝ այդ մանրէները նվազեցնում են 

լորձաթաղանթի պատնեշային ֆունկցիան՝ հեշտացնելով տոքսիկ արգասիք-

ների, քայքայող ֆերմետների, խեմոատտրականտանտների ներթափանցումը 

և տարածումը պարօդոնտալ հյուսվածքներում: Մանրէների արտահայտված 

պրոթեոլիտիկ ակտիվությունը, պոլինուկլեարների ֆունկցիոնալ 

ակտիվության խանգարումները հիմք են բոլոր ագրեսիվ արագ զարգացող 

պարօդոնտիտների պատճառագիտության և ախտածնության համար, ընդ 

որում, այդ խանգարումները կարող են լինել ինչպես առաջնային, այնպես էլ 

երկրորդային: Հումորալ և բջջային իմունիտետի խանգարումը նվազեցնում է 

իմունոգլոբուլինների ադհեզիան, ձևավորվում են իմունային համալիրներ, 

որով և պայմանավորված է բորբոքային ընթացքի երկարատևությունը, 

հանգեցնում է T-լիմֆոցիտների սենսիբիլազացման մեծացմանը, /աուտո/ 

ինքնագրոհների առաջացմանը, որի հետևանքով զարգանում է պարօդոնտիտի 

անդարձելի, պրոգրեսիվ ընթացքը՝ ալվեոլյար ելունի դեստրուկտիվ փոփոխու-

թյուններով: ՊՊ-ի զարգացումը վաղ մանկական տարիքում և ագրեսիվ 

ընթացքը պայմանավորված են ընդհանուր պաշտպանության արատներով` 

ծայրամասային արյան մեջ մոնոցիտների և բազմակորիզավոր լեյկոցիտների 

խախտումներով: Տեղային տեսակների դեպքում գրանուլոցիտների երկու 

տեսակը միաժամանակ չի տուժում, սակայն տարածուն տեսակներին բնորոշ 

են և՛ նեյտրոֆիլների, և՛ մոնոցիտների հեմոտաքսիսի դանդաղումը, դրանց 

անբավարար մարսողական ունակությունները: Տեղային ՊՊ-ի դեպքում 

դիտվում է Bacteroides gingivalis-ի, Capnocytophaga sputigena-ի, Capnocytophaga 

gingivalis-ի նկատմամբ հակամարմինների տիտրերի բարձրացում: 

Պուբերտատային կամ յուվենիլ ագրեսիվ պարօդոնտիտ (ՅուՊ). 
պարօդոնտի հիվանդություն է, որը դիտվում է արտաքնապես առողջ դեռա-

հասների շրջանում, բնորոշվում է ալվեոլյար ոսկրի շատ արագ (մոտ 3-4 

անգամ ավելի արագ, քան դասական պարօդոնտիտների դեպքում) կորստով, 
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ընդ որում, դեստրուկցիայի աստիճանը չի համապատասխանում տեղային 

գրգռիչ գործոնների ծանրությանը: Հանդիպում է հասունացման տարիքում (12-

21 տարեկանում), զարգանում է մնայուն ատամների ծկթման ընթացքում կամ 

ծկթումից հետո: Հանդիպում է 0,1% դեպքերում: ՅուՊ-ի հիմքում առկա է 

ժառանգական նախատրամադրվածությունը, այն ժառանգվում է աուտոսոմ-

ռեցեսիվ տեսակով: Հաճախ հիվանդության զարգացումը բացատրվում է 

հիվանդի իմունային ուժերի համակարգային խանգարումներով: 

Տարբերում են ՅուՊ-ի ոսկրի կորստի տեղակայման երեք տեսակ` 

1. առաջին աղորիքների և կամ կտրիչների շրջանում (օջախային տեսակ), 

2. աղորիքների, կտրիչների և մի քանի այլ ատամների շրջանում (ոչ 

պակաս, քան 14 ատամ), 

3. տարածուն ախտահարում: 

Ախտահարված ատամների քանակն ավելանում է տարիքին զուգընթաց: 

Հիվանդությունը, որը սկսվում է որպես օջախային, դառնում է տարածուն: 

Տեղային կամ օջախային ՅուՊ-ն հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում 

է և առավել ուսումնասիրված է:  

Տարածուն ՅուՊ-ն բնորոշվում է կենտրոնական կտրիչների և առաջին 

աղորիքների շրջանում ոսկրային հյուսվածքի շատ արագ դեստրուկցիայով: 

Աղջիկների շրջանում այն հանդիպում է 3 անգամ ավելի հաճախ, քան 

տղաների շրջանում, որը բացատրվում է պուբերտատային շրջանում արտա-

հայտված հորմոնային փոփոխություններով: Հիվանդության հարուցիչներն են 

Actinobacillus actinomycetemcomitans (90% դեպքերում), Capnocytophaga 

sputigena: Հիվանդ երեխաների ծնողները հաճախ են մանրէներ կրողներ են:  

Պրոցեսն ընթանում է նվազագույն բորբոքային երևույթներով: Արագ 

տարածումը պայմանավորված է լեյկոցիտների խեմոտաքսիսի ընկճումով, և 

այդ պայմաններում հակամարմինները չեն հասցնում առաջանալ: Հետագա-

յում մնայուն ատամները չեն ախտահարվում, քանի որ հասցնում են 

ձևավորվել, և իրենց պաշտպանիչ դերն են կատարում սպեցիֆիկ հակա-

մարմինները: Այդ պատճառով ախտահարման հատվածներում որոշվում են 

Actinobacillus actinomycetemcomitans-ի մեծ քանակություններ, իսկ առողջ 

հատվածներում դրանք քիչ են կամ բացակայում են: 

Հիվանդությունը կարող է ունենալ սուր սկիզբ, տենդային ռեակցիաներ: 

Տեղային որոշվում են բորբոքումը, հիպերեմիան, այտուցը, ցավը, որոնք արագ 

տարածվում են հյուսվածքներով և խորանում՝ առաջացնելով ախտաբանական 

պարօդոնտալ գրպանիկ, ատամների շարժունություն, ոսկրային ռեզորբցիա, 

ատամների կորուստ: Հեռացված ատամներն ունեն բարակած արմատներ:  

Կարող է ընթանալ նաև աննկատ, և հիվանդությունը հայտնաբերվում է 

ռենտգենաբանական հետազոտությունների ժամանակ: Առավել հաճախ 

հիվանդները դիմում են ատամների աճող շարժունության գանգատներով: 

Պրոցեսի զարգացումը կատարվում է անցավ, առանց լնդի բորբոքման և 

պարօդոնտալ գրպանների զարգացման: Դիտվում է վերին կտրիչների դիստո-
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լաբիալ (դեպի հետ և շրթունքի կողմ) տեղաշարժ դիասթեմաների 

զարգացումով: Ախտահարված ատամների շրջանում լինդը կարող է ունենալ 

նորմալ տեսք, գույն և պնդություն անգամ խոր պարօդոնտալ գրպանների 

առկայության դեպքում: Կլինիկորեն դիտվում է վահանիկի փոքր 

քանակություն, որը ծածկում է ատամները առանց կրակալման նշանների: 

Հիվանդության զարգացմանը զուդընթաց առաջանում է մերկացած 

արմատների գերզգայունություն ջերմային և մեխանիկական գործոնների 

նկատմամբ, խոր, բութ, տարածվող ցավ ծամիչ մկաններում, ձևավորվում են 

պարօդոնտալ թարախակույտեր: Ատամալնդային գրպանիկներն առաջանում 

են ավելի ուշ առաջին վերին աղորիքի շրջանում: Ռենտգենաբանորեն դիտվում 

են ոսկրի հորիզոնական և ուղղահայաց ռեզորբցիա, օստեոպորոզի երևույթ-

ներ: Առաջին աղորիքների և կտրիչների շրջանում ուղղահայաց ռեզորբցիայի 

առկայությունն արտաքնապես առողջ դեռահասների շրջանում ՅուՊ-ի 

դասական ախտորոշիչ նշանն է: Սկզբնական փուլերում ախտահարվում է 

միայն մեկ մակերեսը, զարգացմանը զուգահեռ այն տարածվում է նաև մյուս 

մակերեսների վրա: Ռենտգենաբանական նշաններից է նաև ոսկրի կամարաձև 

անկումը երկրորդ նախաաղորիքի դիստալ մակերեսից մինչև երկրորդ 

աղորիքի մեդիալ մակերեսը: 

Տարածուն ՅուՊ-ի հարուցիչներն են Porphyromonas gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia մանրէները, ընդ 

որում, առավել հաճախ դրանք լինում են համակցված: Դրանք ունեն խիստ 

դրական սիներգիկ փոխազդեցություն և պայմանավորում են ոչ միայն հյուս-

վածքների արտահայտված քայքայումը, այլև պաշտպանիչ բջիջների 

արդյունավետության ընկճումը: Դիտվում է հակամարմինների քանակի 

նվազում թքում և լնդահեղուկում, մինչև ամբողջովին բացակայությունը:  

Հիվանդությունն ունի ժառանգական նախատրամադրվածություն, 

առավել հաճախադեպ է արաբների, թաթարների, Կովկասի բնիկ ազգերի 

շրջանում, ինչպես նաև խառը ամուսնություններից երեխաների դեպքում: 

Արյան երրորդ խումբը գենետիկական մարկեր է:  

ՅուՊ-ի դեպքում հյուվածքների դեստրուկցիան իրականանում է 

հետևյալ մեխանիզմերից մեկով (ըստ Lindhe & Slots, 1983). 

1. Actinobacillus actinomycetemcomitans առաջացնում են հատուկ 

սպեցիֆիկ նյութ` լեյկոտոքսին, որը քայքայում է բազմակորիզ 

լեյկոցիտներն ու մոնոցիտները՝ նվազեցնելով օրգանիզմի պայքարելու 

ունակությունը մանրէների և դրանց արգասիքների դեմ:  

2. Actinobacillus actinomycetemcomitans արտադրում են էնդոտոքսին, որը 

խթանում է Shvartzman–ռեակցիան՝ վնասելով մակրոֆագերը, 

առաջացնելով թրմոնբոցիտների ագրեգացիա, ոսկրի ռեզորբցիա: 

3. Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga արտադրում են 

պրոթեոլիտիկ ֆերմենտներ, որոնք քայքայում են պարօդոնտալ 
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հյուսվածքները, իմունոգլուբուլինները, կոմպլեմենտի սպիտա-

կուցները: 

4. Actinobacillus actinomycetemcomitans, Capnocytophaga sputigena 

արտադրում են ֆիբրոբլաստների նկատմամբ ցիտոտոքսիկ գործոն, 

որն արգելակում է կոլագենի սինթեզը, խախտում է լավացման 

պրոցեսները: 

5. Գրամբացասական բակտերիաների որոշ տեսակներ (սև բակտերոիդ-

ներ) կարող են դադարեցնել լեյկոցիտների խեմոտաքսիսը: 

6. B-լիմֆոցիտներն ակտիվանում են, որը հանգեցնում է հակամար-

մինների առաջացմանը, բորբոքման մեդիատորների արտադրմանը, 

օստեոկլաստների ակտիվացմանը:  

7. Մանրէները կարող են ունենալ նաև ուղիղ լուծող ազդեցություն: 
 

Ագրեսիվ պարօդոնտիտների բուժման սկզբունքները 

ՊՊ-ի բուժումը՝ 

 անհատական հիգիենայի ուսուցում, 

 մասնագիտական հիգիենայի կատարում, 

 ոսկրային հյուսվածքից զրկված կաթնատամների հեռացում, 

 իմունախթանիչների կիրառում (լիկոպիդ 1մգ, օրը 1 անգամ 10 օրվա 

ընթացքում, տարեկան 2-3 անգամ), 

  տետրացիկլինային դեղամիջոցների կիրառում 125մգ, օրը 4 անգամ 10-14 

օր: Մեծ արդյունավետություն ունեցող հակաբիոտիկ է Actinobacillus 

actinomycetemcomitans-ի նկատմամբ, սակայն ունի մեծ տոքսիկություն և 

կարող է ներկել ատամները, այդ պատճառով կարելի կիրառել նաև մյուս 

խմբերի հակաբիոտիկներ (աղյուսակ 11, 12): 

Actinobacillus actinomycetemcomitans-ի վերացումը հանգեցնում է 

արտահայտված կլինիկական լավացմանը: Actinobacillus actinomycete-

mcomitans-ի նկատմամբ առավել արդյունավետ են՝ 

 լինկոմիցինի խումբը` լինկոմիցին, կլինդամիցին, դալացին C, 

 բետա-լակտամային պրեպարատները` Augmentin, 

 լայն սպեկտրի հակաբիոտիկները` տետրացիկլին, լևոմիցետին, 

գրամիցիդին, 

 իմիդազոլային շարքի միջոցները` մետրոնիդազոլ, տինիդազոլ, 

 մակրոլիդների խումբը` էրիթրիմիցին, օլեանդոմիցին, սումամեդ, 

ասիտրոմիցին, ռուլիդ և այլն: 

ՊՊ-ի առաջնային կանխարգելումը՝ 
 հիվանդի և ծնողների մոտիվացիան` պարօդոնտի հիվանդութ-

յուններում ատամնափառի դերի վերաբերյալ,  

 հիգիենայի ուսուցումը, 

 հիգիենիկ միջոցառումների հսկողությունը, 

 ԱԾԱ-ի հայտնաբերումը և բուժումը, 
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 փափուկ հյուսվածքների անոմալիաների հայտնաբերում և վիրահա-

տական բուժում, 

 սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների անհատական կանխարգելում 

(սուր հերպետիկ ստոմատիտ, մոնոնուկլեոզ, քութեշ): 

Երկրորդային կանխարգելումը՝ 
 հսկողություն /skrinning/, 

 պրեպուբերտատային պարօդոնտիտի վաղաժամ ախտորոշում և 

բուժում, 

 բերանի խոռոչի սանացիա: 

 ՅուՊ-ի առաջնային կանխարգելումը՝ 
 հիվանդի մոտիվացիա` ծխելու և այլ սովորությունների ազդեցությունը 

պարօդոնտալ հյուսվածքների վրա, 

 հիգիենայի ուսուցում, 

 հիգիենիկ միջոցառումների հսկողություն, 

 ԱԾԱ-ի հայտնաբերում և բուժում:  

Երկրորդային կանխարգելումը՝ 
 հսկողություն /skrinning/, 

 պուբերտատային պարօդոնտիտի վաղաժամ ախտորոշում և բուժում, 

  դեռահասների գինգիվիտների վաղաժամ ախտորոշում և բուժում 

/պայմանավորված հորմոնալ փոփոխություններով/, 

 բերանի խոռոչի սանացիա, 

 երկրորդային տեղային պատճառային գործոնների վերացում, 

 տարեկան 4 անգամից ոչ պակաս կրկնակի հետազոտություններ և 

հակառեցիդիվային միջոցառումներ, 

 ատամնաշարերի ամբողջության վերականգնում /պրոթեզավորում/: 
 

Կանխատեսումը 

Ագրեսիվ պարօդոնտիտների բուժումը համալիր է, պետք է իրա-

կանացվեն հակաբիոտիկոթերապիա և վիրահատական միջոցառումներ:  

Վիրաբուժական եղանակներով մաքրվում են պարօդոնտալ և ոսկրա-

յին գրպանները, հատվում են լնդի գերաճած հատվածները, վերացվում են 

փափուկ հյուսվածքների կպման անոմալիաները: 

Մինչև վիրաբուժական միջոցառումները ցանկալի է կազմակերպել 

հակաբիոտիկների ընդունումը թերապևտիկ դեղաչափերով և մասնագիտա-

կան հիգիենայի կատարումով հետևյալ միջոցառումներով` 

1. դասական պարօդոնտալ թերապիա (ատամնանստվածքների հեռա-

ցում, կյուրետաժ), 

2. մանրէների մոնիթորինգ 3 ամսվա ընթացքում, 

3. հակամանրէային թերապիայի նշանակում, 

4. հակամանրէային թերապիայից 3 ամիս անց բուժման արդյունավե-

տության մանրէաբանական հսկում, 



148 
 

5. տան պայմաններում ողողումներ` միրամիստին, քլորհեքսիդին, 

աղային լուծույթներ, Aqualor: 

Տարածուն ագրեսիվ պարօդոնտիտների դեպքում կանխատեսումն ավելի 

անբարենպաստ է, քան օջախայինի դեպքում: Ժամանակին սկսած բուժումը, 

տարին 2 անգամ դինամիկ հսկողությունները հնարավորություն են տալիս 

հասնելու կայուն ռեմիսիայի /ախտադադարի/:  

Պարօդոնտի հիվանդությունների կանխարգելման սկզբունքները 

Հաշվի առնելով պարօդոնտի հիվանդությունների զանազանությունը՝ 

կանխարգելիչ միջոցառումները պետք է լինեն խիստ անհատական:  

 Կանխարգելիչ միջոցառումների սխեման՝ 
 բերանի խոռոչի տեղային գործոնների հեռացում, պարօդոնտի վրա 

ֆիզիոլոգիական և ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության նորմալացում,  

 դիմածնոտային շրջանի անոթների վարժում, պարօդոնտի հյուսվածքների 

արյունամատակարարման բարելավում,  

 անհատական հիգիենիկ միջոցառումներ՝ ուղղված բերանի խոռոչի 

հիգիենայի լավացմանը, և բուժկանխարգելիչ ատամնամածուկների կիրա-

ռում,  

 բերանի խոռոչում բուժական միջոցառումների խնայողաբար անցկացում,  

 ռացիոնալ սնունդ,  

 աթերոսկլերոզի կանխարգելում,  

 դիսպանսեր հսկողություն, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդության 

վաղ շրջանում ախտորոշելու պարօդոնտի հիվանդությունը և կանխելու 

դրա հետագա զարգացումը: 
 

Առաջնային կանխարգելումը` 

1. երեխայի ռացիոնալ և ճիշտ կերակրում, 

2. ծամողական ապարատի մարզում` նորմալ պարօդոնտ ձևավորելու 

նպատակով, 

3. ժամանակին կատարված օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժում,  

4. անհատական հիգիենայի մեթոդների վարժ տիրապետում,  

5. բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի անոմալիաների վերացում, 

6. բերանի խոռոչի սանացիա, 

7. տրավմատիկ օկլյուզիան վերացնելու նպատակով ատամների 

ընտրողական հղկում: 
  

Երկրորդային կանխարգելումը՝ 
1. տրավմատիկ գործոնների վերացում (ատամնաքար, լցանյութերի 

կախվող եզրեր, անորակ պրոթեզներ, կծվածքի անոմալիաներ), 

2. բերանի խոռոչի անհատական հիգիենայի մեթոդների կատարե-

լագործում,  

3. ատամների մաքրման որակի հսկողություն բժշկի կողմից,  

4. հիվանդությունների նախանշանների վերացում և սկզբնական 

տեսակների բուժում:  
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Երրորդային կանխարգելումը` 

1. պարօդոնտի ախտաբանական վիճակների համալիր բուժում, 

2. պարօդոնտի ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վերականգնում և 

բարդությունների կանխում, 

3. պարօդոնտի հետագա քայքայումը կանխելու համար սուր 

վիճակները դարձնել կայունացած:  

Աղյուսակ 11. 

Պարօդոնտիտների բուժման ընթացքում համակարգային հակաբակտերիալ 

թերապիայի ժամանակ կիրառվող դեղամիջոցները. 

Ցուցումներ Դեղամիջոց Կիրառման եղանակը և 

դեղաչափը 

թարախային արտադրության 

առկայություն պարօդոնտալ 

գրպանիկներից 

մետրոնիդազոլ 

(տրիխոպոլ) / 
 

լինկոմիցին 
 

նիստատին 

0,25x 3‐4 անգամ օրական/
 

0,5  (2 պատիճ)  x2 անգամ 

օրական,  5  օրվա 

ընթացքում 

0,5  (1  հաբ)  x2  անգամ 

օրական 

վիրաբուժական 

միջամտություններից հետո 

բորբոքման տարածման և 

սրացման կանխարգելում / 

հատկապես պարօդոնտիտի 

աբսցեսավորվող տեսակների 

դեպքում  

լինկոմիցին  0,5 (2 պատիճ)x 2 անգամ 

օրական՝ սկսած 

վիրաբուժական 

միջամտությունից 3-5 օր 

առաջ և շարունակելով 

միջամտությունից հետո 

5-7 օր 

քրոնիկական տարածուն 

պարօդոնտիտ սրացման 

փուլում. անպայման 

մասնագիտական հիգիենայից 

հետո  

 ազիտրոմիցին 

(սումամեդ) 

0,5 առաջին օրվա 

ընթացքում,  

0,25 2‐5‐րդ օրերին (օրը 

մեկ անգամ) 

միդեկամիցին 

(մակրոպեն) 

0,4x  3  անգամ օրական, 

կուրսը՝ 10 օր 

ռոքսիտրոմիցին 

(ռուլիդ) 

0,15x  2  անգամ օրական, 

կուրսը՝ 10 օր 

 նիստատին 500000ЕД  x2  անգամ 

օրական 

քրոնիկական տարածուն 

պարօդոնտիտ սրացման փուլում 

պարօդոնտոլոգիական 

թերապիայի նկատմամբ կայուն 

ցիպրոֆլոքսացին 

(սիֆոլոքս) 

0,25x 2 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 7 օր 

օֆլոքսացին 

(տարիվիդ) 

0,2  x2  անգամ օրական, 

կուրսը՝ 7 օր 
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հիվանդների և շաքարային 

դիաբետ ունեցող հիվանդների 

դեպքում  

նորֆլոքսացին 

(նոլիցին) 

0,4x 2 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 7 օր 

Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans – 

ասոցացված պարօդոնտիտ, 

պրեպուբերտատային, տեղային 

յուվենիլ պարօդոնտիտ 

մետրոնիդազոլ+ 

ամոքսիցիլին 

0,25x 3 անգամ օրական 

0,25‐0,5x  3  անգամ 

օրական, 

կուրսը՝ 7 օր (կուրսը՝ 8 օր 

ըստ Slots J . et al .) 

Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans – 

ասոցացված պարօդոնտիտ, РП , 

ՏՅՈՒՊ 

մետրոնիդազոլ + 

ցիպրոֆլոքսացին 

(ß‐լակտամներից 

ալերգիայի 

դեպքում) 

0,5x 2 անգամ օրական 

0,5x2 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 8 օր 

РП  ամոքսիցիլին  0,25x 3 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 14 օր 

РП  մետրոնիդազոլ   0,25 x3 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 10 օր 

РП  մետրոնիդազոլ  0,5 x3 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 8 օր 

շաքարային դիաբետի և 

պարօդոնտիտի համադրություն  

դոքսիցիկլին 0,1x 1 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 14 օր 

РП  կլինդամիցին 0,15 x4 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 7 օր 

РП  ցիպրոֆլոքսացին 0,5x 2 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 8 օր 

Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans – 

ասոցացված պարօդոնտիտ 

օֆլոքսացին 0,2 x2 անգամ օրական, 

կուրսը՝ 5 օր 

մեծահասակների պարօդոնտիտ ազիտրոմիցին  0,5գ յուրաքանչյուը 3 օրը 

մեկ շաբաթվա 

ընթացքում  

դեղամիջոց կիրառման եղանակը 

ամոքսիցիլին  առաջին օրը 1.0, հետագա 3 օրում 

0,5x 3 անգամ օրական 

ալերգիայի դեպքում 

ազիտրոմիցին կամ կլինդամիցին 

առաջին օրը 1,0, հետագա 2 օրը 0,5x 

1 անգամ օրական 

առաջին օրը 0,6, հետագա  3 օրը 0,3 

x4 անգամ օրական 
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Աղյուսակ 12. 

Բակտերիալ էնդոկարդիտը կանխարգելելու նպատակով հակաբիոտիկների 

դեղաչափերը.  
 

Հիվանդներ ամոքսիցիլին  կլինդամիցին (պենիցիլիններից 

ալերգիայի դեպքում) 

մեծահասակ 2 գ միջամտությունից մեկ 

ժամ առաջ (4 հաբ x 0,5գ) 

0,6գ միջամտությունից մեկ ժամ 

առաջ (4 հաբ x150 մգ) 

երեխաներ 50 մգ/կգ միջամտությունից 

մեկ ժամ առաջ 

20 գ/կգ միջամտությունից մեկ 

ժամ առաջ 

 

Հակաբիոտիկներ պարունակող դեղամիջոցներ տեղային  

օգտագործման համար 
 

Հակամիկրոբային դեղամիջոցների տեղային օգտագործումն ավանդական 

եղանակով (գելեր, քսուքներ, լուծույթներ ապլիկացիաների համար և այլն) 

ունի մի շարք թերություններ: Տեղային օգտագործման դեպքում հիմնական 

թերությունը պարօդոնտալ գրպանիկի ամբողջ ծավալում դեղամիջոցի արդյու-

նավետ կոնցենտրացիայի ստեղծման և պահպանման դժվարությունն է 

բուժման ամբողջ ընթացքում: Կլինիկական պարօդոնտոլոգիայի նոր 

ձեռքբերումն են այն դեղամիջոցները, որոնք ֆիքսում են հակաբիոտիկները 

տարբեր բիոպոլիմերային մատրիցաների վրա, որն ապահովում է դեղա-

միջոցի երկարատև և համեմատաբար հավասարաչափ անջատումը՝ 

ստեղծելով տեղային բարձր կոնցենտրացիա, միաժամանակ առանց դրա 

մակարդակի զգալի բարձրացման ընդհանուր ցիրկուլյացիոն հունում: Նման 

համակարգի առավելություններն են՝ 

 թույլ արտահայտված կողմնակի երևույթները, 

 այլ դեղամիջոցների օգտագործման սահմանափակումների բացա-

ռումը, 

  ՍԱՏ-ում ռեզիստենտ շտամների զարգացման բացառումը: 

ԲԻՈԱԿՏԻՎ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԿՐԻՈԳԵԼԸ (ԲԴԿ) այն պրեպարատներից մեկն 

է, որոնք ստեղծված են պարօդոնտալ գրպանիկներում տեղային օգտագործ-

ման համար: Պրեպարատի պոլիմերային հիմքը օսլայի կրի մասնիկավորման 

շնորհիվ ստացված խիստ ծակոտկեն բիոպոլիմերային մատրիցան է: 

 Բացի դեղամիջոցի երկարաձգված ազդեցությունից, մատրիցան ապահովում 

է նաև՝ 

 արտահայտված հեմոստատիկ հատկություն՝ կրիոմասնիկների մեծ 

արագությամբ ուռչելու պատճառով, 

 դրենավորող ազդեցություն՝ հիդրոֆիլության և նատրիումի քլորիդի 

մեծ պարունակության հաշվին: Պոլիմերային հենքի բիոդեստրուկցիան 

հանգեցնում է գլյուկոզի մակարդակի բարձրացմանը, որի հետևանքով 

պարօդոնտալ գրպանիկում կամ պարօդոնտալ աբսցեսի խոռոչում օսմոտիկ 

ճնշումը բարձրանում է՝ ապահովելով դրենավորում, ինչպես նաև պայմաններ 
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է ստեղծում ռեգեներացիայի պրոցեսների էներգետիկ ծախսերը լրացնելու 

համար, նպաստում է հյուսվածքների էպիթելացմանը: 

Կրիոգելի կառուցվածքում իմոբիլիզացված է դիօքսիդին՝ հակամիկրո-

բային պրեպարատին, որն օժտված է հակամիկրոբային մեծ ազդեցությամբ: 

Դիօքսիդինը նպաստում է նեկրոտիկ զանգվածների ներծծմանը, կոլագենային 

թելերի աճի և հասունացման արագացմանը՝ խթանելով վերքում ռեգենե-

րատիվ պրոցեսները: ԲԴԿ-ի բաղադրության մեջ կա ևս մեկ ազդող նյութ՝ 

պոլիֆեպանը, որը տոքսինների շատ արդյունավետ սորբենտ է, նպաստում է 

տոքսիկ մետաբոլիտների, միկրոբային բջիջների և բակտերիային տոքսինների 

աբսորբցիային: Պոլիֆեպանի ազդեցության հետևանքով նկատվում են 

հյուսվածքների դեհիդրատացիա, այտուցի նվազում, նեկրոտիկ փառից 

մաքրում, ախտածին միկրոֆլորայի կողմից օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի 

լիկվիդացիա: Միաժամանակ պոլիֆեպանը նկատելիորեն մեծացնում է նյութի 

կառուցվածքային-մեխանիկական հատկությունները, ամրությունը, էլաս-

տիկությունը և ուռչելու (набухаемость) հատկությունը: 

Բջջային մետաբոլիզմի պրոցեսները նորմալանալու համար դեղա-

միջոցի հիմքում ընդգրկված է նաև Լ-տոկոֆերոլացետատ, որը մասնակցում է 

էրիթրոցիտներում և լնդային հյուսվածքում լիպիդների պերօքսիդային օքսի-

դացմանը: Այն նաև նվազեցնում է անոթային պատի թափանցելիությունը և 

փխրունությունը, նպաստում պարօդոնտի հյուսվածքների միկրոցիրկու-

լյացիայի լավացմանը: 

ԲԴԿ-ն բաց շագանակագույն, ջրային միջավայրում հեշտ սեղմվող 

սպունգանման նյութ է, որը հեշտությամբ կարելի է կտրել անհրաժեշտ չափով: 

Սեղմելուց հետո այն ստանում է հավաք ձև, հեշտ ներմուծվում է պարօդոնտալ 

գրպանիկ, որտեղ մի քանի րոպեից ուռչում է, հավաքելով էքսուդատը՝ լցնում 

ամբողջ ծավալը և մնում այնտեղ մինչև լրիվ ներծծումը: Պրեպարատի ազդե-

ցությունը տևում է 1-2 օր: Ցուցված է պարօդոնտիտների (այդ թվում նաև 

աբսցեսավորման) բուժման դեպքում:  

Այսպիսով, ԲԴԿ-ն ունի թերապևտիկ մեծ ազդեցություն, որը բացատըր-

վում է պրեպարատի էթիոտրոպ (հակամիկրոբային) և բորբոքման տարբեր 

պաթոգենետիկ մեխանիզմերի վրա համալիր ազդեցությամբ: Դեղամիջոցի 

երկարատև ազդեցությունը հնարավորություն է տալիս կրճատելու պարօդոն-

տալ բուժման տևողությունը և այցերի հաճախությունը: 
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ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները մանկական տարիքում 
 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը բաղկացած է երեք շերտից՝ 

• էպիթելային (epithelium mucosae oris), 

• բուն լորձաթաղանթ ( tunica mucosa propria), 

• ենթալորձաթաղանթ (tunica submucosa): 

Էպիթելի և շարակցահյուսվածքային հիմքի միացումը կատարվում է 

բազալ /հիմքային/ թաղանթի միջոցով (membrana basilaris):  
Էպիթելը բաղկացած է բջիջների երեք շերտերից՝  

• հիմքային (բազալ), 

• փշաձև, 

• տափակ, 

Հիմքային շերտում դիտվում է բազոֆիլիա այդ բջիջների բջջանյութում 

ՌՆԹ–ի մեծ պարունակության պատճառով: Հիմքային շերտում և փշաձև 

բջիջների ստորադիր հատվածներում հաճախ լինում են միտոզներ, այդ 

պատճառով այդ շերտերը կոչվում են սաղմնային գոտի (zona germaninativa): 

Հիմքային թաղանթը երկու թիթեղ է, որոնցից մեկը կազմում են 

բջջաթաղանթները, իսկ մյուսը՝ շարակցական հյուսվածքի նախակոլագենային 

շերտը: Միջթիթեղային տարածությունը լցված է կպչուն նյութով: 

Պայմանավորված բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի անատոմիա-ֆիզիոլո-

գիական առանձնահատկություններով՝ տարանջատում  են՝ 

• ծածկութային,  

• ծամողական,  

• հատուկ լորձաթաղանթ:  

Ծածկութային լորձաթաղանթը բնորոշվում է եղջերացման բացա-
կայությամբ և արտահայտված ենթալորձային շերտի առկայությամբ:  

Ծամողական լորձաթաղանթում հայտնաբերվում են եղջերացման 

նշաններ և այն մեծամասնությամբ հպվում է ամիջապես վերնոսկրին, քանի որ 

ենթալորձային շերտը նվազագույն է: Հատուկ լորձաթաղանթը պարունակում 

է հատուկ նյարդային տարրեր` ծայրամասային ռեցեպտորներ (զգայարա-

նային ապարատ). այն պատում է լեզուն՝ առաջացնելով պտկիկներ, որոնք 

ապահովում են տարբեր տեսակի զգայունությունը:  

Դրանք են՝ 

 թելանման պտկիկներ (papilla filiformes), 

 սնկաձև պտկիկներ (papilla fungiformes), 

 տերևանման պտկիկներ (papilla foliatae), 

 գլանաձև պտկիկներ (papilla circumvallatae):  
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Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զգայունությունն ապահովում են 

եվռորյակ, դիմային և լեզվըմպանային նյարդերի նեյրոնները, ինչպես նաև 

վերին պարանոցային հանգույցի սիմպաթիկ թելերը, որոնք միաժամանակ 

ազդում են արյունամատակարարման և գեղձային ապարատի արտազատման 

վրա: 
 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կառուցվածքը փոփոխվում է տարիքին 

զուգընթաց: 

Նորածինների շրջանում (մինչև 10 օրական) կառուցվածքը միանման է 

բոլոր հատվածներում, լորձաթաղանթը կառուցված է միայն հիմքային և 

փշաձև բջիջներից: Հիմքային թաղանթը նուրբ է և բարակ: Թելանման 

կառույցները քիչ տարբերակված են, դիտվում են կոլագենային թելերի 

ֆուքսինոֆիլիա և էլաստինային թելերի ֆուքսիլինոֆիլիա: Բջիջները 

պարունակում են մեծ քանակությամբ ՌՆԹ և գլիկոգեն:  

Բջջային տարրերն են՝  

 ֆիբրոբլաստները, որոնք սինթեզում են նախակոլագենը և նախա-

էլաստինը,  

 հիստիոցիտները՝ ֆունկցիոնալ ակտիվ տարրերը,  

 մակրոֆագերը, որոնց հիմնական խնդիրն է հյուսվածքների պահպա-

նումը,  

 պարարտ բջիջները (առայժմ ոչ ակտիվ տեսակները): 

Իմունային հատկություններն ապահովվում են պտղին մայրական հասուն 

սպիտակուցների ընդերային փոխանցման հաշվին: 

Ծծկեր շրջանում (մինչև 1 տարեկան) էպիթելի ծավալը մեծանում է, առա-

ջանում է կառուցվածքային տարբերակում, որի մասին վկայում են ծամո-

ղական էպիթելում պարակերատոզի երևույթները: Գլիկոգենի քանակը 

բջիջներում կտրուկ նվազում է, հիմքային թաղանթը մնում է նուրբ և բարակ: 

Լորձաթա-ղանթը կայուն է վիրուսային և բակտերիային (բացի սնկերից) 

ծագում ունեցող հարուցիչների նկատմամբ, սակայն սկսում են նվազել 

անտենատալ շրջանում ձեռք բերած հյուսվածքների իմունային հատկութ-

յունները:  

Վաղ մանկական հասակում (1-3 տարեկան) կարգավորվում է էպիթելի 

ձևավորումը: Կոլագենային և էլաստիկ թելերը տեղակայվում են անորոշ և 

ունեն նուրբ և բարակ կառուցվածք: Բջիջներում գլիկոգենը բացակայում է: 

Նվազում է իմունային սպիտակուցների քանակը, մեծանում է հյուսվածքների 

թափանցե-լիությունը: Այդ տարիքում երեխաները առավել հաճախ են 

հիվանդանում վիրուսային վարակներով:  

Մանկության առաջնային շրջանում (4-7 տարեկան) մեծանում է էպիթելի 

ծավալը: Բջիջների միտոզների հետևանքով որոշ չափով մեծանում է գլիոգենի 

և ՌՆԹ-ի քանակը, նվազում են փոխանակության պրոցեսները: Նվազում է 

բջջային տարրերի և արյունատար անոթների քանակը՝ նախորդ շրջանների 

համեմատ (էպիթելի ծավալի համեմատ): 
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Մանկության երկրորդային շրջանում (8-12 տարեկան) գլիկոգենի մակար-

դակը իջնում է. հիմքային /բազալ/ թաղանթը հաստանում է և ամրանում, 

շատանում են ռետիկուլինային և էլաստիկ կառույցներ, կոլագենը հասուն է, 

ավելանում են լիմֆոհիստիոցիտար տարրերը, որոնք առաջացնում են 

շուրջանոթային (պերիվասկուլյար) կուտակումներ:  

Այդ տարիքում ակտիվանում են պարարտ բջիջները, որը հանգեցնում է 

հեպարինի արտադրմանը: Հեպարինը ազդում է որպես պաշտպանողական ոչ 

սպեցիֆիկ գործոն, արգելակում է արյան պրոթեոլիտիկ և մուկոլիտիկ ֆեր-

մենտները, նորմալացնում է մազանոթների ախտաբանական թափանցե-

լիությունը և նպաստում է հյուսվածքային մետաբոլիզմի վերականգմանը: Այդ 

տարիքի երեխաներին բնորոշ են ալերգիկ ռեակցիաներով պայմանավորված 

հիվանդությունները:  

12-14 տարեկան երեխաների շրջանում տարիքային փոփոխութ-

յունները պայմանավորված են հորմոնալ կարգավորման գործոններով, և դա 

բացատրվում է հասունացման շրջանի գինգիվիտների և փափուկ լեյկոպլա-

կիայի գերակշռումով: 
 

Բերանի խոռոչի հիվանդությունները լինում են՝ 

 զուտ բորբոքային բնույթ ունեցող,  

 ուռուցքանման կամ բլաստոմատոզ բնույթի:  
 

Բորբոքումը օրգանիզմի բարդ, համալիր, անոթահյուսվածքային, պահպա-

նող պատասխանն է ախտածին հարուցիչի գործողություններին: 

Տարբերում են բորբոքման 3 փուլեր՝ 

 ալտերացիայի,  

 էքսուդացիայի, 

 պրոլիֆերացիայի:  

Պայմանավորված ընթացքով՝ բորբոքումը կարող է լինել՝ 

 սուր,  

 ենթասուր,  

 քրոնիկական:  

Սուր բորբոքման դեպքում գերակշռում են ալտերատիվ և էքսուդատիվ 

երևույթներ, մյուսների դեպքում՝ պրոլիֆերատիվ բորբոքումը:  

Ախտաբանական պրոցեսի զարգացումը բնորոշվում է ախտահարման 

տարրերի առաջացումով: Տարրերը լինում են՝  

 առաջնային,  

 երկրորդային:  

Առաջնային տարրերն առաջանում են չփոփոխված մակերեսի վրա: Դրանք 

են՝ 

 բիծը (macula), 

 եղնջայտուցը (urtica), 

 բուշտը (bulla), 

 բշտիկը (vesicula), 
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 թարախույտը (pustula), 

 հանգուցիկը (papula), 

 թմբիկը (tuberculum), 

 հանգույցը (nodus), 

 ուռուցքը (tumor):  

Երկրորդային տարրերն արդեն գոյություն ունեցող տարրերի ձևափո-

խումներն են: Դրանցից են՝ 

 գունափոխումները (pigmentacio, de-), 

 թեփուկը (squama), 

 էրոզիան (erosio), 

 խոցը (ulcus), 

 ճաքը (rrhagas), 

 կեղևը (crusta), 

 սպին (Cicatrix), 

 ատրոֆիան (Atrophia),  

 աֆթան (aphta): 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների դասակարգումները՝ 

1. ըստ Կոլեսովի՝ 
1. վնասվածքային ախտահարումներ,  

2. ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում,  

3. սպեցիֆիկ վարակների դեպքում, 

4. ալերգիկ վիճակների դեպքում, 

5. դեղորայքային ախտահարումներ,  

6. տարբեր օրգան–համակարգերի ախտահարումների արտահայտու-

թյունները բերանի խոռոչում,  

7. լեզվի հիվանդություններ,  

8. շրթունքի հիվանդություններ:  
 

2. ըստ ՏՖ Վինոգրադովայի՝ 
Ըստ կլինիկական ընթացքի ՝ 

 սուր,  

 քրոնիկական,  

 ենթասուր:  

Ըստ մորֆոլոգիական փոփոխությունների՝  

 առաջնային,  

 երկրորդային:  

Ըստ տեղակայման՝  

 խեյլիտներ,  

 գլոսիտներ,  

 գինգիվիտներ,  

 պալատինիտներ,  

 պապիլիտներ,  
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 ստոմատիտներ:  

Ըստ պատճառագիտության՝  

 վնասվածքային բնույթի ախտահարումներ (մեխանիկական, 

քիմիական, ֆիզիկական), 

 հիվանդություններ, որոնք պայմանավորված են վիրուսային, բակտե-

րիային, սնկային վարակներով,  

 ալերգիաներով պայմանավորված վիճակներ՝ կոնտակտ, մանրէային և 

դեղորայքային ալերգիաներ,  

 օրգան-համակարգերի հիվանդությունների արտահայտությունները՝  

 արյան հիվանդությունների դեպքում, 

 մաշկային հիվանդությունների դեպքում,  

 սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների դեպքում,  

 մարսողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում, 

 սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեպքում, 

 էնդոկրին համակարգի հիվանդությունների դեպքում,  

 նյարդահոգեկան խանգարումների դեպքում: 
 

Մեխանիկական ախտահարումներ 

Մեխանիկական ախտահարումները կարող են լինել սուր և քրոնիկական: 

Սուր ախտահարումներն առաջանում են ուժեղ գործոնի կարճատև ազդե-

ցությունից և առաջացնում են թափածակած, կտրած, կծած և այլ վերքեր: 

Քրոնիկական տրավմաները զարգանում են թույլ գործոնի երկարատև 

ազդեցությունից՝ առաջացնելով պառկելախոցեր (пролежни): Նույն ազդակը 

տարբեր դեպքերում կարող է լինել սուր կամ քրոնիկական տրավմաների 

գործոն:  

Սուր տրավմաներից  է նորածինների վաղաժամ ծկթած ատամներով լեզվի, 

շրթունքների ախտահարումը, դպրոցական տարիքի երեխաների գրասեղա-

նային պարագաներով ախտահարու-մները, լցանյութերի սուր եզրերով լեզվի, 

շրթունքների ախտահա-րումները (նկ. 73): Հիմնական գանգատներն են ցավը, 

արյունահոսությունը: Կլինիկո-

րեն դիտվում է անհարթ եզրերով 

վերք, շրջակա լորձաթաղանթը 

հիպերեմիկ է, այտուցված:  

Մեխանիկական 

քրոնիկական տրավմաները 

կարող են զարգանալ երեխաների 

վնասակար սովորույթների 

պատճառով, ինչպես, օրինակ՝ 

լեզվի, այտերի, շրթունքների 

կծոտելը, ծամելը և այլն: 

Նորածինների և հիմնականում 

արհեստական սնուցում ստացող 

Նկար 73. Մեխանիկական վնասվածք 

անզգայացումից հետո: 
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վաղաժամ ծնվածների շրջանում երկար և կոպիտ ծծակներ օգտագործելու 

դեպքում հնարավոր է Բեդնարի աֆթաների զարգացում: Այն առաջանում է ԱՀ 

գծի վրա, էլիպսաձև կամ կլորավուն ախտահարում է, հնարավոր է զուգահեռ, 

որի դեպքում ստանում է թիթեռի թևերի տեսք: Ախտահարումը սահմա-

նափակված է բորբոքային երիզով, շրջապատող լորձաթաղանթը փոփոխված 

չէ: Հիմնական գանգատն է երեխայի ծծակից հրաժարվելը կերակրելուց 1-2 

րոպե անց:  

Մեխանիկական ախտահարումների բուժումը 

1. Անզգայացում. կատարվում է ապլիկացիոն անզգայացում անէսթեզինի 

10%-անոց քսուքով, բենզոկաինի քսուքով: 

2. Հականեխիչ մշակում. կիրառվում են թույլ նյութեր, H2O 1%-անոց 

լուծույթ, KMnO4 1:5000 լուծույթ, դեղաբույսերի թուրմեր:  

3. Վնասող գործոնի հեռացում. քրոնիկական ախտահարումների 

դեպքում բուժման արդյունավետության գրավականն է: 

4. Հակաբորբոքային թերապիա. կարելի է կիրառել ոչ ստերոիդային 

հակաբորբոքային դեղամիջոցներ՝ նիմեսիլ, իբուպրոֆեն (ցավերի և 

այտուցի դեպքում):  

5. Կերատոպլաստիկա. սոլկոսերիլ, ակտովեգին, չիչխանի յուղ, վիտամին 

A, E, յուղային լուծույթներ, կարոտոլին, մասուրի յուղ և այլն: 

 

Քիմիական ախտահարումներ 

Կարող են առաջանալ կենցաղային, սուիցիդալ, յաթրոգեն պատճառ-

ներով:  

Քիմիական ախտահարումները լինում են թթվային և հիմնային:  

Կլինիկաներում հաճախ հանդիպում են մկնդեղային ախտահա-

րումները (նկ. 74), բարձր տոկոսային 

ջրածնի պերհիդրոլի, նատրիումի 

հիպոքլորիդի լուծույթներով այրվածք-

ները:  

Թթվային նյութերն առաջաց-

նում են կոագուլյացիոն կամ չոր 

մեռուկ, կատարվում է բջիջների սպի-

տակուցների կոագուլյացիա, առաջա-

նում է կեղանք, որը հնարավորություն 

չի տալիս նյութը ավելի խոր ներ-

թափանցելու:  

Հիմնային այրվածքներն առաջաց-

նում են կոլիկվացիոն կամ խոնավ 

մեռուկ, լուծելով հյուսվածքները՝ 

նրանք ավելի խոր են ներփաթանցում 

ստորադիր հյուսվածքներ:  
Նկար 74. Մկնդեղային այրվածք: 
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Կլինիկական պատկերում առանձնացնում են 3 շրջան՝ 

1. սուր, որի դեպքում գերակշռում է թույնի ընդհանուր տոքսիկ ազդե-

ցությունը, 

2. ստոմատիտի փուլ, որի դեպքում կատարվում է տեղային մշակում,  

3. ռեգեներացիայի փուլ, հյուսվածքների վերականգնում:  

Քիմիական ախտահարումների բուժումը՝  

 Անզգայացում: 

 Քիմիական նյութի չեզոքացում. կիրառվում են հակառակ նյութերը` 

թույլ կիտրոնաթթուն կամ քացախաթթուն հիմնային այրվածքների 

դեպքում և սոդայաջուրը՝ թթվային այրվածքների դեպքում: 

 Ֆերմենտների կիրառում. դրանք պատրաստվում են ex tempore, քանի 

որ 20 րոպեի ընթացքում ապաակտիվանում են, կիրառում են 

պրոթեոլիտիկ ֆերմենտներ՝ տրիպսին, պանկիպսին, քիմոտրիպսին:  

 Կորտիկոստերոիդներ՝ հիմնականում հիդրոկորտիզոնը, ծանր դեպքե-

րում՝ պրեդնիզոլոնը:  

 Կերատոլաստիկա:  
 

Ֆիզիկական ախտահարումներ 

Ախտահարումները լինում են բարձր և ցածր ջերմաստիճաններով, 

էլեկտրական հոսանքով, ճառագայթային:  

Բարձր ջերմաստիճանի ախտահարումները` այրվածքները, լորձա-

թաղանթի վրա լինում են 3 աստիճանի:  

Առաջին աստիճանի այրվածքների դեպքում լորձաթաղանթի 

մակերեսը հիպերեմիկ է, այտուցված, հնարավոր է ցավի, այրոցի 

զգացողություն:  

Երկրորդ աստիճանի այրվածքների դեպքում լորձաթաղանթի 

մակերեսը հիպերեմիկ է, այտուցված, առաջանում են բշտեր, ցավ, այրոց: 

Երրորդ աստիճանի այրվածքների դեպքում լորձաթաղանթի մակերեսը 

հիպերեմիկ է, այտուցված, բշտերն արագ բացվում են՝ առաջացնելով 

էրոզիվ մակերես:  

Ցածր ջերմաստիճանից առաջացած ախտահարումները` ցրտահա-
րումները, նույնպես լինում են 3 աստիճանի: Առավելապես ախտահարվում 

են լեզվի ծայրը, շրթունքները: 

Էլեկտրական հոսանքի ախտահարումներից կարող են առաջանալ 

սպիավորում, բերանի բացվածքի փոքրացում՝ միկրոստոմիա: 

Ճառագայթային ախտահարումներ լինում են ուռուցքներ ունեցող 

երեխաների շրջանում, որոնց բուժման եղանակը կոշտ ճառագայթների 

կիրառումն է: 

Ֆիզիկական ախտահարումների բուժումը՝  

 անզգայացում, 

 ֆերմենտների կիրառում, 

 կերատոլաստիկա:  
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ՍՈՒՐ ՀԵՐՊԵՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏԻՏՆԵՐԸ  

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 

Երեխաների շրջանում առկա ամենատարածված հիվանդություններից 

մեկն է (80% դեպքերում): Այն սուր կոն-

տագիոզ, վարակիչ հիվանդություն է, 

ընթանում է օրգանիզմի ընդհանուր 

տոքսիկոզի (թունավորման) երևույթ-

ներով և բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթի տեղային արտահայտումներով: 

Այն լուրջ հիվանդություն է, ընթանում է 

իմունային, ռետիկուլոէնդոթելային, 

նյարդային համակարգերի խանգա-

րումներով: Ընկճվում կամ բացակայում 

են իմունետետի սպեցիֆիկ և ոչ 

սպեցիֆիկ գործոնները: 

  Էթիոլոգիան և պաթոգենեզը (ախ-

տածնությունը): Հիվանդության հարու-

ցիչը հասարակ հերպեսի վիրուսն է 

(virus Herpes simplex, նկ. 75):  

Ախտահարման առաջնային տարրը բշտիկն է (նկ. 76): Իր անտիգենային 

հատկություններով վիրուսը բաժանվում է 2 

խմբի` 1 տեսակ՝ հերպետիկ ախտահարումներ 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա, 2-րդ 

տեսակ՝ սեռական օրգանների ախտահա-

րումներ: Վիրուսը ԴՆԹ պարունակող է: Օրգա-

նիզմում այն բազմանում է էպիթելային բջիջ-

ներում: Մտնելով երեխայի օրգանիզմ և առա-

ջացնելով առաջնային հերպետիկ վարակի 

արտահայտություն՝ այն մնում է ամբողջ կյանքի 

ընթացքում լատենտ վիճակում կամ առաջաց-

նում է հիվանդության ռեցիդիվներ: Առաջնային 

ախտահարումը լինում է 1–3 տարեկանում, երբ 

երեխայի արյան մեջ պակասում է կամ 

վերանում մորից ստացած հակամարմինների քանակը: 

Վարակի աղբյուրը հիվանդ մարդն է կամ վիրուսակիրը: Վարակն անցնում 

է անմիջական շփման կամ օդակաթիլային ճանապարհով: Առավել ծանր է 

ընթանում կյանքի առաջին ամիսներին, երբ կան լորձաթաղանթի, մաշկի, աչքի 

և այլնի գեներալիզացված ախտահարումներ:  

 Երեխայի դեպքում գեներալիզացված տեսակի զարգացումը հնարավոր 

է, երբ մայրը չունի հասարակ հերպեսի հակամարմիններ: Այդպիսի 

երեխաներն ունեն ծանր սեպտիկ վիճակ՝ ուղեղի և ներքին օրգանների շճային 

Նկար 75. virus Herpes simplex-ը 

էլեկտրոնային մանրադիտակով x10000:

 

Նկար 76. Առաջնային 

տարր. Բշտիկ: 
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թաղանթների ախտահարումով: Բերանի խոռոչում առաջանում են նեկրոզի 

օջախներ, հնարավոր է մահացու ելք: 

 ՍՀՍ- ն ընթանում է վարակիչ հիվանդությունների պես և ունի զարգացման 5 

շրջան՝ 

1) պրոդրոմալ, 

2) լորձաթաղանթային, 

3) ախտահարման էլեմենտների ցանավորման, 

4) հիվանդության հանգման,  

5) կլինիկական առողջացման: 

 Ախտահարման ծանրության աստիճանը որոշվում է ընդհանուր ախտանիշ-

ների արտահայտվածության և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա ախտա-

հարման տարածվածության մակարդակով: Ըստ ընթացքի՝ լինում են թեթև, 

միջին ծանրության և ծանր: 

 Ախտորոշումը. հերպետիկ ստոմատիտի ախտորոշումը դրվում է անամ-

նեզի տվյալների, հիվանդության կլինիկական ընթացքի, ախտորոշման լաբո-

րատոր մեթոդների կիրառման հիման վրա: 

 Լաբորատոր մեթոդներից են`  

 իմունոֆլյուորեսցենցիայի էքսպրես մեթոդը, որի դեպքում անտիգեն 

պարունակող բջիջները լյումինսցենտային մանրադիտարկման ընթաց-

քում սկսում են լուսարձակել, երբ միանում են անտիգենի և սպեցիֆիկ 

իմունային սպիտակուցները, 

 մոլեկուլյար հիբրիդիզացիայի մեթոդը, 

 վիրուսաբանական հետազոտությունը, երբ ախտահարման հատ-

վածներից ստացած նյութով վարակում են բջիջները կամ կենդանի-

ներին, 

 սերոլոգիական հետազոտությունների (հակամարմինների տիտրերի 

որոշմամբ՝ ուղիղ կամ աննուղղակի եղանակներով),  

 ցիտոլոգիական մեթոդը, որի դեպքում վերցնում են ախտահարման 

տարրերից քսուք, ներկում են ըստ Ռոմանովսկու-Գիմզեի, որպեսզի 

հայտնաբերվեն հերպեսին բնորոշ հսկա բազմակորիզ բջիջներ (նկ. 77): 

Այս եղանակի բացասական կողմերից է նմանատիպ բջիջների հայտ-

նաբերումը ջրծաղիկի, կարմրուկի, գոտևորող հերպեսի և այլ 

վիրուսային հիվանդությունների դեպքում: 

Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 2 – 17 օր: Երեխայի օրգանիզմ անցնելուց 

հետո վիրուսը բազմանում է տեղային հյուսվածքների բջիջներում և մոտակա 

ավշահանգույցներում. այդ պատճառով մինչ բերանի խոռոչում ախտա-

հարման էլեմենտների ի հայտ գալը նախորդում է լիմֆադենիտը: Պրոցեսում 

ներգրավվում են հիմնականում ստործնոտային ավշահանգույցները: Լիմֆա-

դենիտը նախորդում է ցանավորմանը և ուղեկցում է հիվանդության ողջ 

ընթացքում: Ինկուբացիոն շրջանում նկատվում է առաջնային վիրուսեմիա, 
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այսինքն՝ վիրուսը ներթափանցում է արյուն: Դիապեդեզի ճանապարհով 

անցնելով մազանոթային ցանց՝ հա-

սարակ հերպեսի վիրուսը նստում է 

լյարդում, փայծաղում և այլ օրգան-

ներում, այնտեղ արագ բազմանում է: 

Առաջանում է հյուսվածքների 

նեկրոզ:  

Երկրորդային վիրուսեմիան հա-

մապատասխանում է հիվանդութ-

յան պրոդրոմալ շրջանին և նրա 

բուռն շրջանի առաջին օրերին: 

Նշված օրգաններում բազմանալուց 

հետո՝ արյան մեջ հայտնվում է մեծ 

քանակությամբ վիրուս: Երկրոր-

դային վիրուսեմիայի դեպքում ախ-

տահարվում են մաշկը, լորձա-

թաղանթը, որտեղ շարունակվում է 

վիրուսի ներբջջային բազմացումը:  

Լորձաթաղանթային շրջանը ՀՀՎ-ի էպիթելային հյուսվածքներում նրանց 

բազմացման և գեներալիզացված ախտահարման արդյունք է: Ախտա-

բանական պրոցեսում, պայմանավորված գեներալիզացիայի աստիճանով, 

ներքաշվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, բկանցքը, վերին շնչուղիները, 

աչքի և սեռական օրգանների լորձաթաղանթը: Ինչքան ծանր է ընթանում 

հիվանդությունը, այնքան ավելի է արտահայտված վիրուսեմիան և ՀՀՎ-ի 

ներբջջային բազմացման ինտենսիվությունը, երկարատև և վառ է արտահայտ-

ված լորձաթաղանթների կատարը: Այդ պրոցեսների ազդեցությամբ 

առաջանում է երկրորդային վարակ, որն արտահայտվում է լարինգիտներով, 

հարբուխով, հազով, կոնյուկտիվիտով, վուլվիտով: Օրգանիզմի իմունաբա-

նական պաշտպանությունը կատարվում է ոչ սպեցիֆիկ և սպեցիֆիկ 

մեխանիզմներով: 

Օրգանիզմի իմունաբանական պաշտպանությունը ՍՀՍ- ի ժամանակ 
1) վիրուսով վարակված բջիջների ֆագոցիտոզ, որի հետևանքով առաջանում 

են հսկա բազմակորիզ բջիջներ, 

2) ինտերֆերոնի առաջացում (երեխաների շրջանում ֆունկցիան թեր-

զարգացած է), 

3) հակամարմինների առաջացում, 

4) տենդային ռեակցիաներ:  

ՍՀՍ-ով հիվանդացած երեխաները դառնում են անախտանիշ վարակակիր 

կամ հիվանդանում են ռեցիդիվող հերպեսով:  

Վիրուսի ԴՆԹ-ի ինտերպոլյացիան նեյրոնների կորիզների ԴՆԹ-ի հետ 

պաշտպանում է վիրուսը տարբեր հակամարմինների, քիմիական և բջջային 

Նկար 77. Բազմակորիզ հսկա բջիջներ: 
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իմունային գործոնների ազդեցությունից՝ ապահովելով վարակի լատեն-տութ-

յունը (նկ. 78): Վերջինս ապահովում է վիրուսի պահպանումը տիրոջ 

օրգանիզմում մինչև ակտիվացման համար բարենպաստ պայմանների ի հայտ 

գալը: Այսինքն՝ տարբեր գոր-

ծոնների ազդեցության հե-

տևանքով խանգարվում է 

օրգանիզմ – վիրուս հավա-

սարակշռությունը հօգուտ 

վիրուսի, և սկսվում է հիվան-

դության ռեցիդիվը: Ռեցիդիվ 

առաջացնող գործոններից են՝ 

հումորալ և բջջային իմու-

նիտետի խանգարումները, 

իմունոգլոբուլինների մակար-

դակի իջեցումը, մեծ դեղաչա-

փերով հակաբիոտիկների 

կիրառումը, իմունոդեպրե-սանտների և ստերոիդների կիրառումը, տեղային 

վնասվածքները, սթրեսը, գերսառեցումը, գերտաքացումը, տենդային 

վիճակները, հորմոնալ շեղումները, վարակակիրի հետ շփումը:  

 

 Կլինիկան 

Սուր հերպետիկ ստոմատիտի թեթև տեսակների կլինիկական ընթացքը.  

1) Պրոդրոմալ շրջանը կլինիկորեն արտահայտված չէ, ինտոքսիկացիայի 

նախանշան-ները բացակայում են:  

2) Լորձաթաղանթային շրջանում ջերմաստիճանը բարձրանում 37,2 – 37,50C-

ով, երեխայի ընդհանուր վիճակը բավարար է, բնորոշ է վերին շնչուղիների 

կատառ, թեթև կատառալ գինգիվիտ, ստործնոտային լիմֆադենիտ: 

Շրջանի տևողությունը 1 – 2 օր է:  

3) Ցանավորման շրջանում մարմնի ջերմաստիճանը 37,50C է, ընդհանուր 

վիճակը՝ բավարար, երեխան նշում է ցավ սնունդ ընդունելիս, զննման 

ժամանակ նկատվում է բերանի խոռոչի արտահայտված հիպերեմիա, մեկ 

կամ մի քանի (մինչև 5) ախտահարման էլեմենտներ, լիմֆադենիտ: Շրջանի 

տևողությունը 1 – 2 օր է: 

4) Հանգման շրջանում մարմնի ջերմաստիճանը նորմալ է, ինքնազգացո-

ղությունը՝ բավարար, գինգիվիտը բացակայում է, ախտահարման 

տարրեր՝ էպիթելիզացման շրջանում, պահպանվում է լիմֆադենիտը: 

Տևողությունը 4 – 6 օր է:  

5) Կլինիկական առողջացման շրջանում ջերմաստիճանը նորմալ է, ինցնա-

զգացողությունը՝ բավարար, գինգիվիտ չկա կամ չբուժելու դեպքում 

պահպանված է, լիմֆադենիտը պահպանվում է մինչև 7 օր: Տևողությունը 7 

օր է:  

Նկար 78 . Ախտահարված նեյրոններ: 
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Սուր հերպետիկ ստոմատիտի միջին ծանրության տեսակների կլինիկա-

կան նշանները. 

1) Պրոդրոմալ շրջանում մարմնի ջերմաստիճանը 37,2 - 37,5օC է, առկա է 

ընդհանուր վիճակի վատացում՝ թուլություն, երեխան դառնում է 

կամակոր, ախորժակը վատանում է: 

2) Կատառալ շրջանում մարմնի ջերմաստիճանը 38–39օC է, ընդհանուր 

վիճակը միջին ծանրության է, երեխան գունատ է, ունի գլխացավ, 

սրտխառնոց, փսխում, հազ, հարբուխ: Բերանի խոռոչում առկա են սուր 

կատառալ գինգիվիտի, ստոմատիտի երևույթներ, ցանավորում 

շուրջբերանային շրջանում, լիմֆադենիտ: Շրջանի տևողությունը 2,5 – 3 օր 

է:  

3) Ցանավորման շրջանում գինգիվիտն ուժգնանում է, ցանավորման 

էլեմենտների քանակը 5 – 25 – ն է, թքարտադրությունը շատանում է: 

Ընդհանուր վիճակը վատանում է, երեխան չի ուտում, վատ է քնում, առկա 

է երկրորդային տոքսիկոզի նշանների աճ: Բերանի խոռոչում առկա են 

պոլիմորֆ կրկնակի ցանավորումներ, լիմֆադենիտ (նկ. 79, 80): 
 4) Հանգման շրջան. ջերմաստիճանը նորմալ է, ինքնազգացողությունը 

բավարար է, գինգիվիտի բացակայություն կամ չբուժված գինգիվիտ, 

ախտահարման էլեմենտները էպիթելիզացվում են: Այս շրջանի տևողութ-

յունը պայմանավորված է օրգանիզմի դիմադրողականությամբ և 

բուժումով (սկսած 14 օրից), որպես բարդություն՝ հնարավոր են խոցա-

նեկրոտիկ գինգիվիտի զարգացում, լիմֆադենիտ: 
5) Կլինիկական առողջացման շրջանում պահպանվում է լիմֆադենիտը: 

Սուր հերպետիկ ստոմատիտի ծանր տեսակների կլինիկական 

նշանները. 

1) Պրոդրոմալ շրջանում ջերմաստիճանը 38 – 39օC է, ընդհանուր վիճակը` 

ադինամիա, սրտխառնոց, փսխում, ապատիա, գլխացավ, արթրալգիա, 

մաշկա-մկանային հիպերէսթեզիա, տախիկարդիա կամ բրադիկարդիա, 

հիպոտոնիա, հազ, հարբուխ: Հիվանդությանը նախորդում են վիրուսային կամ 

բակտերիալ այլ հիվանդություններ: Տևողությունը 3 – 7 օր է: 

 2) Կատառալ շրջանում մարմնի ջերմաստիճանը 39,5 – 40օC է, ընդհանուր 

վիճակը՝ ծանր, արտահայտված ինտոքսիկացիա, գունատություն, հազ, 

հարբուխ, կոնյուկտիվիտ, շրթունքները չոր են, կարմիր, ճաքած, առկա են 

կատառալ–խոցային գինգիվիտ, ստոմատիտ, լիմֆադենիտ` ստործնոտային և 

պարանոցային: Շրջանի տևողությունը 3 – 4 օր է: 

3) Ցանավորման շրջանում ջերմաստիճանը 38-39օC է, ընդհանուր վիճակը 

ծանր է. դիտվում են ախորժակի բացակայություն, շնչառական համակարգի 

բորբոքման երևույթներ, քթից արյունահոսություն, բերանի խոռոչում 

էլեմենտների քանակը 30–100 է, որոնք զարգացման տարբեր փուլերում են: 

Դրանք միանում են, առաջանում են նեկրոզի գոտիներ, խոցա-նեկրոտիկ 

գինգիվո–ստոմատիտ, թքարտադրության աճ՝ խառնված արյան հետ, 
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բերանից՝ թարախի հոտ, ցանավորումներ մաշկի վրա, լիմֆադենիտ: Շրջանի 

տևողությունը 2–5 օր է: 

4) Հանգման շրջանում ջերմաստիճանը նորմալ է, ախորժակը և քունը վե-

րականգնվում են դանդաղ: Գինգիվիտը և լիմֆադենիտը պահպանվում են, 

տևողությունը 10–16 օր է: 

5) Կլինիկական առողջացման 
շրջանում առկա են մնացորդային 

գինգիվիտի երևույթներ, լիմֆադե-

նիտը պահպանվում է 2-4 շաբաթ: 

 

ՍՀՍ-ն հարկավոր է տարբերակել՝  
1) դեղորայքային ստոմատիտից, 

2) բազմաձև էքսուդատիվ էրիթե-

մայից, 

3) դիֆթերիայից,  

4) հերպանգինայից, 

5) դաբաղից և այլն: 

 

   
Նկար 80. ՍՀՍ-ի զարգացումը 8 տարեկան երեխայի մոտ: 

 

Քրոնիկական ռեցիդիվող հերպես 

Քրոնիկական ռեցիդիվող հերպեսը փոքր հասակի վիրուսակիր երեխա-

ների շրջանում բնութագրվում է պարբերաբար առաջացող սրացումներով: 

Հիվան-դությունը կրկնվում է առավելապես գարնանը, ամռանը, աշնանը: ՍՀՍ 

տարած երեխաների 10%-ի դեպքում ռեցիդիվ լինում է առաջին 1 տարվա 

ընթացքում: Այն երեխաները, որոնք հիվանդացել են ՍՀՍ-ով, դառնում են 

վիրուսակիր կամ տառապում են ռեցիդիվող հերպեսով: 

Վիրուսի ԴՆԹ-ի ինտերպոլյացիան նեյրոնի կորիզի ԴՆԹ-ի հետ պաշտ-

պանում է վիրուսը հակամարմինների ազդեցությունից, քիմիաթերապիայից, 

բջջային իմունային գործոններից՝ ապահովելով վարակի գաղտնիությունը: 

Լատենցիան ապահովում է վիրուսի պահպանումը մարդու օրգանիզմում 

մինչև նրա ակտիվացման համար բարենպաստ պայմանների հայտնվելը և 

Նկար 79. ՍՀՍ-ի տարածումը մաշկի վրա: 
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վիրուսի վերածումը վարակիչ տեսակին, որը և հանգեցնում է ռեցիդիվի (նկ. 

81): Այսինքն՝ տարբեր գործոնների ազդեցությամբ խանգարվում է օրգանիզմ–

վիրուս հավասարակշռությունը հօգուտ վիրուսի, որն էլ ռեակտիվանում է, և 

առաջանում է ռեցիդիվ: 

Հիվանդության ռեցիդիվ 

առաջացնող գործոններից 

են` 

 հումորալ և բջջային 

իմունիտետի խանգարում-

ները, 

 իմունոգլոբուլինների 

մակարդակի նվազումը,  

 հեմատոլոգիական և իմունոդեպրեսիվ խանգարումները, 

 մեծ դեղաչափերով հակաբիոտիկների, հորմոնների, 

իմունոդեպրեսանտների կիրառումը, 

 տեղային վնասվածքները, սառեցումը, արևային ճառագայթները, 

սթրեսները, տենդային վիճակները, հորմոնալ փոփոխությունները, 

ՍՀՍ–ով հիվանդ մարդկանց հետ շփումը: 

Վարակվելու ժամանակ պաշտպանիչ դեր են կատարում իմունիտետի 

հումորալ և բջջային սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ գործոնները` պայմանավորված 

հակամարմինների, մակրոֆագերի, լիմֆոցիտների, լեյկոցիտների, ինտերֆե-

րոնի մասնակցությամբ: Հիվանդության ռեցիդիվ առաջանում է օրգանիզմի 

սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ ռեակտիվականության ընկճմամբ: 
Մարմնի ցանկացած հատվածում, հաճախ շրթունքների, քթի, սեռական 

օրգանների վրա առաջանում է ցան՝ կազմված փոքր, իրար միացած մի քանի 

բշտիկներից, որոնք շրջափակված են բորբոքային երիզով: Մի քանի օրից 

բշտիկները չորանում են և լավանում՝ առանց սպիներ թողնելու: Ջերմաստի-

ճանի բարձրացում, ավշահանգույցների մեծացում չի լինում: 

Ռեցիդիվները դառնում են հաճախակի և կանոնավոր՝ առանց որևէ 

գործոնի: Բշտիկները կարող են բացվել՝ առաջացնելով էրոզիաներ: Երկրոր-

դային վարակը ուժգնացնում է հիվանդության արտահայտումը մեծ չափի 
էրոզիաներով և խոցերով: Մաշկի և շրթունքի կարմիր երիզի վրա առաջանում 
են դեղին կեղևներ: Նշվում են նաև շրջակա լիմֆադենիտներ: Էրոզիաները 
լավանում են 3-5 օրում, սակայն մաշկի վրա՝ ավելի ուշ: 
 Բերանի խոռոչում բշտիկները կլոր են և տեղակայվում են մեծ մասամբ 
լնդի ամուր հատվածներում: Ռեցիդիվող աֆթաներից տարբերվում են նրանով, 
որ սրանք առավելապես տեղակայվում են փուխր լորձաթաղանթի վրա և ունեն 
ավելի մեծ բորբոքային երիզ, և խոցն ավելի խոր է: 
 

  

Նկար 81. Քրոնիկական հերպետիկ ստոմատիտ:
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ԽՀՍ-ի բուժումը 

Քրոնիկական ռեցիդիվող հերպեսի բուժումը նման է ՍՀՍ-ի բուժմանը, 

սակայն ավելի բարդ է: Բուժումը պայմանավորված է հիվանդության շրջանով 

և տեղային ու ընդհանուր դրսևորման արտահայտվածությամբ: ԽՍՀ-ով 

երեխաներին շրջանում պետք է սահմանել դիսպանսեր հսկողություն: 

Ընդհանուր բուժումը կատարվում է ծանրության բոլոր աստիճանների 

դեպքում հենց հիվանդության սկզբից և ներառում է հետևյալ միջոցառումները` 

Ընդհանուր բուժում՝ 
1) ոչ սպեցիֆիկ դեզինտոքսիկացնող թերապիա, 

2) հիպոսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, 

3) ներքին ընդունման հակավիրուսային դեղամիջոցներ, 

4) իմունոստիմուլյատորներ կամ իմունակարգավորիչներ: 
 

Հակավիրուսային թերապիայի սկզբունքները՝ 
1) բուժումը սկսում են հիվանդության պրոդրոմալ շրջանից, 

2) հանգման շրջանում հակավիրուսային թերապիան ավարտվում է, 

3) դեղամիջոցներն օգտագործում են օրը 4 – 5 անգամ, 

4) հակավիրուսային դեղամիջոցները քսում են լորձաթաղանթի և՛ ախտահար-

ված, և՛ առողջ հատվածներին: 

ԽՀՍ- ի բուժման առանձնահատկությունները՝ 
1) տեղային հակավիրուսային բուժումն անցկացվում է մինչև ախտահարման 

էլեմենտների էպիթելացման ավարտը, 

2) ընդհանուր բուժման համար պարտադիր օգտագործում են հակավիրու-

սային, իմունոստիմուլյացնող կամ իմունակարգավորիչ միջոցներ:  

ՍՀՍ-ի և ԽՀՍ-ի բուժման ժամանակ կիրառվող դեղամիջոցներ 

1) Վիտամիններ` 

 վիտամին C՝ օրը 5մլ 1 շաբաթվա ընթացքում, 

 վիտամին B12՝ 1000մգ ամեն օր 1 ամիս, 

2) ապիթերապիա և ֆիտոթերապիա, 

3) դեսենսիբիլիզացնող՝ դիմեդրոլ, դիազոլին, դիպրազին, սուպրաստին, տա-

վեգիլ և այլն, 

4) իմունոստիմուլյատորներ՝ հիստոգլոբուլին, գամագլոբուլին, պրոդիգիոզան, 

դեկարիս,  

 մետիլուրացիլ, պենտօքսիլ, հակահերպետիկ վակցինա, իմուդոն,  

5) ֆերմենտներ՝ տրիպսին, քիմոտրիպսին, լիզոցիմ և այլն, 

6)կերատոպլաստիկներ՝ սոլկոսերիլ, կարոտոլին, ալազոլ, ինոզոլ, մասուրի 

յուղ, չիչխանի յուղ, վիտամին A և այլն, 

7) անզգայացնող միջոցներ՝ անեսթեզինի քսուք, պրոպոսոլ և այլն, 

8) տեղային օգտագործման հակավիրուսային դեղամիջոցներ՝ քսուքներ` զովի-

րաքս, ացիկլովիր, ացիկ, վալացիկլովիր, ֆամցիկլովիր, պենցիկլովիր, օքսոլին, 

ռեոդոքսոլին, ալպիզարին, ինտերֆերոն և այլն, պոլուդանը խթանում է 

ինտերֆերոնի առաջացումը, 
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9) ներքին ընդունման հակավիրուսային միջոցներ` 

 Ացիկլովիր՝ հաբ 200մգ և ներարկում` 250մգ,  

 ինտերֆերոն՝ 500 միավոր/մլ ն/մ 1մլ 3 – 4 օրը մեկ, կուրսը` 4 – 5 ներարկում, 

 ռեոֆերոն՝ 500000 ՄԻ ն/մ 1 – 2 օրը մեկ 5 ներարկում,  

 ալպիզարին՝ 0,1գ , կես հաբից օրը 3 անգամ, 

 բոնաֆտոն՝ 0,1 – 0,25գ օրը 5 անգամ, 5 օր: 
 

ՍՀՍ-ի և ԽՀՍ-ի դեպքում երեխաների խնամքը՝ 

1) մեկուսացնել երեխաներին,  

2) անկողնային ռեժիմ, 

3) բժշկի նշանակումների կատարում,  

4) հատուկ սնունդ և կերակրում, 

5) հարկավոր է հիշել, որ ջերմաստիճանի բարձրացումը օրգանիզմի 

պաշտպանական ռեակցիան է:  
 

Կանխարգելման նպատակով կարելի է նշանակել ԴՆԹ-ի 0,1%-անոց 

լուծույթով ինհալյացիա և 5%-անոց ասկորբինաթթվի լուծույթ: 
 

Հերպանգինա 
 (վեզիկուլյար ֆարինգիտ, աֆթոզ ֆարինգիտ, Զագորսկու հիվանդություն)  
 

Հերպանգինա առաջացնում է Կոկսակի Ա վիրուսը: Մեծ մասամբ այն 

լինում է փոքր հասակի երեխաների շրջանում 

ամռան ամիսներին: Սկսվում է տենդով և 

կոկորդի շրջանում ցավով: Փափուկ քիմքի և 

կոկորդի ուժեղ հիպերեմիկ լորձաթաղանթի 

վրա հայտնվում են փոքրիկ բշտիկներ (նկ. 82), 

որոնք հեշտությամբ բացվում են ու առաջանում 

են մինչև 10 փոքրիկ էրոզիաներ: Փափուկ քիմքի 

կոկորդային հատվածն առավել բորբոքված է, 

իսկ առջևում քիչ-քիչ գունատվում է: Լինդը ներ-

գրավված չէ: 

Մարմնի ջերմաստիճանը մինչև 380, առա-

ջանում են ցավեր սնունդ ընդունելու, կլման ժա-

մանակ, լիմֆադենիտ: 

Հնարավոր են ցանավորումներ աչքի և սե-

ռական օրգանների լորձաթաղանթի վրա: 

Հիվանդությունն ընթանում է թեթև և տևում 

է 4 - 6 օր: 

 Բուժումը`  

անկողնային ռեժիմ, 

հակավիրուսային դեղամիջոցներ, 

ջերմիջեցնողներ, 

Նկար 82. Հերպանգինա: 
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դեսենսիբիլիզացնող միջոցներ, 

հականեխիչ լուծույթներ` ողողումների համար, 

վիտամիններ` B, C,  

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, 

հելիում նեոնային լազերի կիրառում, 

հաշվեկշռված սնունդ:  
 

Սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների արտահայտությունները բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա 

Կարմրախտ (Rubeola) 

Հարուցիչը 60-70նմ տրամագծով ՌՆԹ պարունակող Rubivirus ցեղի 

Togaviridae տեսակի վիրուսն է: Վիրուսը տրոպիզմ ունի շնչառական և միզա-

սեռական ուղիների լորձաթաղանթի, մաշկի, ընկերքի, սինովիալ հյուսվածքի 

և ավշային համակարգի բջիջների հանդեպ: Կարմրախտի վարակը լինում է 

օդակաթիլային ճանապարհով (խոսելու ժամանակ, հազալիս, փռշտալիս), 

ուղղահայաց ճանապարհով (մորից պտղին): Վարակի աղբյուրը միայն 

հիվանդության մանիֆեստային կամ ենթակլինիկական տեսակներով հիվանդ 

մարդիկ են և բնածին կարմրախտով նորածինները, որոնք հարուցիչներ են 

արտազատում 1-6 ամսվա ընթացքում, երբեմն նույնիսկ մինչև 1.5 տարեկանը: 

Հիվանդ մարդը վիրուս է արտազատում ցանավորումից 5-7 օր առաջ և մնում է 

վարակիչ ցանավորման ավարտից հետո՝ 5-7օրվա ընթացքում: Քթըմպանի 

լորձաթաղանթից վիրուսը տարածվում է ավշային ճանապարհով և արյան 

միջոցով: Ցանավորման ժամանակ արյան մեջ կարելի է 1-3 ամսվա ընթացքում 

հայտնաբերել M դասի հակամարմիններ (IgM): G դասի իմունոգլոբուլիններ 

(IgG) սովորաբար պահպանվում են ամբողջ կյանքի ընթացքում, սակայն 

նրանց տիտրը կարող է աստիճանաբար նվազել, որը հաճախ դժվարացնում է 

իմունային կարգավիճակի գնահատումը:  

Կլինիկական պատկերը: Ինկուբացիոն շրջանը տևում է 16-20 օր, 

պրոդրոմալ շրջանը տևում է 1-3 օր, բայց կարող է բացակայել: Այս շրջանում 

լինում են ինտոքսիկացիայի թույլ արտահայտված նշաններ՝ քիչ թուլություն, 

սարսուռ, ախորժակի, տրամադրության անկում, գլխացավ, որոշ հիվանդների 

(հատկապես մեծերի շրջանում) մկանային ցավեր, հոդացավեր (ճաճանչ-

դաստակային, սրունք-թաթային), երբեմն ջերմության բարձրացում մինչև 

սուբֆեբրիլ: Այդ շրջանում լինում են թեթև կոնյուկտիվիտի նշաններ, բկանցքի 

կարմրություն, ավշային հանգույցների մեծացում և ցավոտություն (հատ-

կապես հետին-պարանոցային և ծոծրակային): Մեծ մասամբ ծնողները 

երեխայի հիվանդանալը նկատում են, երբ առաջանում է ցանավորում, և 

մարմնի ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրանում է մինչև 38-38.50C, կարող են 

հարաճել կատառալ երևույթները (կոնյուկտիվիտ, ռինիտ, անգինա), կարող է 

առաջանալ հազ: Էկզանթեման առաջանում է հիվանդության 1-3 օրերին, շատ 

արագ (մի քանի ժամվա ընթացքում) առանց որևէ հերթականության և 



170 
 

տարածվում է ամբողջ մարմնով, բացի ափերից և ներբաններից: Երբեմն 

ցանավորումն ուղեկցվում է թույլ արտահայտված քորով: Ցանավորման 

էլեմենտները բաց վարդագույն կամ կարմիր բծեր են՝ 2-4մմ տրամագծով, կլոր, 

հարթ եզրերով, հակված են չեն միաձուլման:  

Հղիության ժամանակ վիրուսը մոր արյան միջոցով ախտահարում է 

ընկերքը, որին ոչ միշտ հաջորդում է պտղի վարակումը: Վարակված պտուղն 

ունակ է յուրահատուկ հակամարմիններ (M դասի հակամարմիններ-IgM) 

արտադրել 16 շաբաթական գեստացիոն հասակից սկսած, որոնք չեն անցնում 

ընկերքային պատնեշով, և դրանց առկայությունը նորածնի արյան մեջ վկայում 

է բնածին կարմրախտի մասին: Պտղի՝ լիարժեք գործող իմունային համա-

կարգի բացակայությունը նպաստում է վիրուսի ռեպլիկացիային և երկարատև 

պերսիստենցիային: Հեշտությամբ անցնում է ընկերքային պատնեշով՝ 

հղիության սկզբնական շրջանում առաջացնելով պտղի մահ, ավելի ուշ 

ժամկետներում` տձևություն, օրգանների ֆունկցիաների խանգարումներ:  

 Կարմրուկ (Morbilli)  

Հիվանդության հարուցիչն է Morbillivirus ընտանիքի Polinosa morbillo-

rum պարամիքսովիրուսը: Վիրուսը, ներթափանցելով վերին շնչառական 

ուղիներ, բազմանում է լորձաթաղանթի բջիջներում, թափանցում արյուն և 

վնասում անոթների էնդոթելը: Էպիդերմիսի մազանոթների էնդոթել շիճուկի 

էքսուդացիայի և բջիջների տեղային նեկրոզի հետևանքով առաջանում է 

մաշկային ցանավորում: Մինչև մաշկային ցանավորումների դրսևորումները 

այտերի լորձաթաղանթին առա-

ջանում են Ֆիլատով-Կոպլիկի 

բծերը՝ ոսպի չափ սպիտակա–

կապտավուն գոյացություններ 

(նկ. 83), որոնք փոքր-ինչ բարձ-

րանում են լորձաթաղանթի 

մակերեսից: Քիմքի վրա առաջա-

նում են կարմրուկային էնան-

թեմաներ, որոնք միաձուլվելով 

վերափոխվում են կարմրու-

կային էկզանթեմայի: Ինկուբա-

ցիոն շրջանը 10-14 օր է, պրոդրո-

մալ շրջանում նման է սուր շնչառական վարակի: Ցանավորումը սկսվում է 

գլխամաշկից՝ տարածվելով դեպի իրան և վերջույթներ: Ջերմությունը պահ-

պանվում է 7-8 օր: Հիվանդանալուց հետո առաջանում է կայուն իմունիտետ: 

Ախտորոշումը կատարվում է՝ հիմնվելով Ֆիլատով-Կոպլիկի բծերի 

առկայության, ինչպես նաև իմունոֆլյուորեսցենցիայի և իմունոգլոբուլինների 

տիտրերի որոշմամբ: Կանխարգելումը հիմնված է կենդանի վակցինայի 

կիրառման վրա, որը կատարվում է սկսած ծծկեր տարիքից:  

  

Նկար 83. Ֆիլատով – Կոպլիկի բծեր: 
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Ջրծաղիկ (Varicella) 

Հարուցիչն է Herpesviridae ցեղի Alphaherpesvirinae ընտանիքի ֆիլտ-

րացվող վիրուսy: Փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով, առաջանում է 

պապուլո-վեզիկուլյար ցանավորում, որը նմանվում է բնական ծաղիկի 

ախտահարմանը, դրանք սկզբում լցված են թափանցիկ, ապա պղտոր 

հեղուկով: Ինկուբացիոն շրջանը 14-21 օր է, պրոդրոմալ շրջանում նման է սուր 

շնչառական վարակի: Երեխաները թույլ են, բարձրանում է ջերմությունը: 

Ցանավորումը սկսվում է իրանից՝ տարածվելով դեմքին և ապա վերջույթ-

ներին: Նորածինների շրջանում ջրծաղիկը բնորոշվում է բարձր մահա-

ցությամբ, իսկ հղիության ժամանակ կարող է առաջացնել պտղի բնածին 

տձևությունների զարգացում: Հիվանդանալուց հետո կայուն իմունիտետ չի 

ձևավորվում, առաջացող վիրուսչեզոքացնող հակամարմինները չեն կանխում 

լատենտային ինֆեկցիայի զարգացումը: Ախտորոշումը դրվում է թարմ 

բշտիկների հեղուկից ստացված քսուք-հետքերից, որում հայտնաբերվում են 

հսկա բազմակորիզ բջիջներ և ներկորիզային միացություններ: Սպեցիֆիկ 

անտիգենը որոշելու համար կիրառվում են իմունոֆլյուորեսցենցիայի և 

իմունոֆերմենտային վերլուծության ռեակցիաները: Կանխարգելման արդյու-

նավետ մեթոդ է γ-իմունոգլոբուլինի ներարկումը: Հիվանդ երեխաները 

մեկուսացվում են մինչև ցանավորման ավարտը: 
 

Դիֆթերիա (Diphtheria) 

Հարուցիչը Corinebacterium diphtheriae կամ Լեֆլերի ցուպիկն է: 

Վարակումը կատարվում է օդակաթիլային ճանապարհով, ինկուբա-

ցիոն շրջանը 3-10 օր է: Հիվանդանում են 1-5 տարեկան երեխաները: Հիմնա-

կանում ախտահարվում են քմային աղեղիկները, նշիկները: Զարգանում է 

հիպերեմիա, այտուց, փառ (ֆիբրինային բորբոքման հետևանքով), որը սկզբում 

նման է սարդոստայնի, ապա 1-2 օրվա ընթացքում սերտաճում է ստորադիր 

հյուսվածքների հետ, ստանում է ժանյակաձև կեղտառու, ժանգագույն տեսք: 

Հնարավոր է փառը միաձուլվի, բկանցքը՝ փակվի: Բնորոշ է պարանոցային լիմ-

ֆադենիտը: Պատվաստում ստացած երեխաների մոտ բկանցքի դիֆթերիան 

ընթանում է որպես կատառալ կամ լակունար անգինա: 

Ախտորոշելու համար կատարում են բակտերիաբանական հետա-

զոտություն: 

Տարբերակում են լակունար, ֆոլիկուլյար, ֆլեգմոնոզ անգինաներից, 

ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզից, արյան հիվանդությունների դեպքում՝ բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթ փոփոխություններից: 

Բուժումը 
Տեղային՝ 

Անզգայացում, 

հականեխիչ մշակում, 

պրոթեոլիտիկ ֆերմենտների կիրառում, 

կերատոպլաստիկ միջոցներ: 
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Ընդհանուր՝ դիֆթերիային անատոքսինի կիրառում, վիտամինա-

բուժում, իմունակարգավորող դեղամիջոցներ: 
 

Քութեշ (Scarlatina) 

Հիվանդության հարուցիչն է Streptococcus pyogenes β – հեմոլիտիկ 

ստրեպտոկոկը: Վարակումը կատարվում է օդակաթիլային, կոնտակտային 

ճանապարհով, ինկուբացիոն շրջանը 3-7 օր է: Հիվանդանում են 2-7 տարեկան 

երեխաները: 

Բնորոշ են բարձր ջերմաստի-

ճանը (մինչև 39-40oC), ցավը կոկոր-

դում, բերանի չորությունը: 

 Բերանի խոռոչում բկանցքը ալ 

կարմիր է (пылающий зев), լեզուն՝ 

ախտահարված, որն ունի մի քանի 

փուլ՝ 

 փառակալված լեզվի փուլ,  

 էպիթելի շերտազատման 

փուլ,  

 ազնվամորու լեզու (նկ. 84), 

 լաքապատած լեզու: 

Բուժումը. սիմպտոմատիկ՝ հականեխիչ նյութերով մշակում, կերատո-

պլաստիկա, ցավազրկող միջոցներ: 

 

 Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ, Ֆիլատովի-Պֆեյֆերի հիվանդություն 
 

 Հարուցիչն է Էպշտեյն-Բարի հերպեսանման վիրուսը: Վարակումը կա-

տարվում է օդակաթիլային ճանապարհով, ինկուբացիոն շրջանը 5-14 օր է: 

Հիվանդանում են 1-10 տարեկան երեխաները: Սկսվում է սուր, ջերմաստի-

ճանի բարձրացումով, ընդհանուր ինտոքսիկացիայի երևույթներով: 

 Հիմնական բողոքներն են ցավ կոկորդում, քթով դժվարացած շնչառու-

թյուն, ՍԿՄ լիմֆադենիտ, ավշահանգույցները պինդ են, փոքր-ինչ ցավոտ, 

միաձուլված չեն: Բերանի խոռոչում դիտվում են կատառալ բորբոքում, լակու-

նար, ֆոլիկուլյար անգինաներ, խոցա-մեռուկային գինգիվիտի զարգացում, 

լեզուն փառակալված է, բերանի խոռոչից՝ տհաճ հոտ: 

 Ախտորոշումը. ծայրամասային արյան քննության հիմքի վրա՝ լեյկո-

ցիտոզ, ատիպիկ բազոֆիլ մոնոնուկլեարների առաջացում, լիմֆոցիտոզ, 

թրոմբոցիտոպենիա, ԷՆԱ-ի բարձրացում:  

  Տարբերակում են լակունար, ֆոլիկուլյար, ֆլեգմոնոզ անգինաներից, 

դիֆթերիայից:  

Բուժումը  
Տեղային՝ 

անզգայացում, 

Նկար 84. Քութեշ. մորանման լեզվի փուլ:
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հականեխիչ մշակում, 

պրոթեոլիտիկ ֆերմենտների կիրառում, 

հակավիրուսային միջոցներ: 

Ընդհանուր բուժումն անցկացնում է մանկաբույժը: 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 

ՏԱՐԻՔՈՒՄ 
 

Բերանի խոռոչի սնկիկներից ախտածին են 7-ը՝ Candida albicans (նկ. 85), 

C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. krusei , C. glabrata, C.parapsilisis, C.guilliermandi: 
 

Սնկիկների վիրուլենտականությունը 

մեծանում է մի շարք տեղային և 

ընդհանուր գործոններից:  
 
Տեղային գործոններից են` 

1/ վնասվածքները, 

2/ ատամնապրոթեզները, 

3/ բերանի խոռոչի վատ հիգիենան, 

4/ քսերոստոմիան:  

 

 Ընդհանուր գործոններն են` 

1/ ճառագայթային թերապիան, 

2/ հակաբակտերիային թերապիան, 

3/ հորմոնոթերապիան, 

4/ վաղ մանկական տարիքը կամ ծերությունը,  

5/ շաքարախտը,  

6/ միկրոէլեմենտների և վիտամինների անբավարարությունը (երկաթ, 

ֆոլիաթթու, վիտամին B12), 

7/ իմունոսուպրեսիան, 

8/ ծխելը, սննդի բաժինը՝ հագեցած ածխաջրատներով: 

 

Բերանի խոռոչի սնկային ախտահարումների դասակարգումը 

Ըստ կլինիկական ընթացքի` 

1. բերանի խոռոչի առաջնային կանդիդոզներ` 
 սուր շրջան՝ 
 - պսևդոմեմբրանոզ տեսակ (կաթնախտ),  

- էրիթեմատոզ տեսակ (ատրոֆիկ), 

 քրոնիկական շրջան՝ 
 – պսևդոմեմբրանոզ (նկ. 86), 

 - էրիթեմատոզ (ատրոֆիկ), 

 - հիպերպլաստիկ:  
 

Նկար 85. Candida albicans միցելիումը 

հյուսվածքներում: 
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2.  Կանդիդո- ասոցիատիվ ախտահարումներ 
Ստոմատիտներ՝ պայմանավորված ատամնապրոթեզների առկայությամբ՝  

- անգուլյար խեյլիտ,  

- ռոմբաձև գլոսիտ:  
 

3. Բերանի խոռոչի երկրորդային սնկային ախտահարումներ 
Վիճակների համալիր խումբ, որտեղ մակերեսային մաշկա-լորձաթաղան-

թային քրոնիկական կանդիդոզն առաջանում է՝ պայմանավորված էնդոկրին 

համակարգի ախտահարումներով կամ իմունոդեֆիցիտով:  

 

Ըստ Արիևիսի և Ստեպանիշևի՝ տարբերում են` 

1) լորձաթաղանթի կանդիդոզ (կանդիդոզային ստոմատիտ, լնդի, լեզվի և 

բերանի անկյան կանդիդոզ), 

2) մաշկի կանդիդոզ, 

3) վիսցերալ (համակարգային) կանդիդոզ: 
 

Սուր պսևդոմեմբրանոզ կանդիդամիկոզ 

Պատճառներից են` 

1/ նորածինների հիգիենայի խախտումները, 

2/ նրանց խնամքի պարագաների կեղտոտվածությունը, 

3/ կրծքագեղձերի վատ խնամքը, 

4/ նորածինների վարակումը ծննդաբերության ժամանակ (ախտահարված 

մորից),  

5/ թույլ երեխաների դեպքում,  

6/ երկարատև ծանր հիվանդությունների դեպքում, 

7/դիսբակտերիոզների դեպքում, 

8/ նյութափոխանակության խանգարումների դեպքում:  
 

Տարբերում են հիվանդության 3 աստիճան՝ թեթև, միջին ծանրության և ծանր։  

Թեթև աստիճանի ժամանակ փառն ունի սպիտակավուն, շոռանման 

տեսք, տեղակայվում է կղզյակներով՝ լեզվի, այտերի լորձաթաղանթի, նա-

խադռան շրջանում։ Փառը հեշտությամբ հեռացվում է բամբակյա խծուծով։  

Միջին ծանրության ժամանակ փառը ծածկում է լեզվի մակերեսն 

ամբողջությամբ, ներաճած է ստորադիր հյուսվածքների հետ, հեռացվում է 

դժվարությամբ՝ մերկացնելով արյունահոսող, էրոզիվ մակերեսը։  

Ծանր տեսակի  ժամանակ սնկիկների միցելիումը շատ խոր է ներթա-

փանցում ստորադիր հյուսվածքներ, և մշակելիս հեռացվում է միայն 

շերտազատված մահացած բջիջների շերտը։ 

Փառը կազմված է էպիթելի դեսկվամացված (շերտազատված) 

բջիջներից, ֆիբրինից, սննդի մնացորդներից, խմորանման միցելաներից:  

Կանդիդոզները ախտորոշելու համար քերուքը վերցնում են քաղցած 

վիճակում (աղյուսակ 13): 
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Աղյուսակ 13. 

Կանդիդոզների ախտորոշման եղանակները. 
 

Կանդիդոզի տեսակները քսուք քերուք բիոպսիա 

պսևդոմեմբրանոզ + + - 

սուր էրիթեմատոզ 

ատրոֆիկ 

+ + - 

քրոնիկական 

էրիթեմատոզ ատրոֆիկ 

+ + - 

ստսոմատիտ պրոթեզից + + - 

անգուլյար խեյլիտ + + - 

քրոնիկական 

հիպերպլաստիկ 

- - + 

 

Բուժումը և կանխարգելումը 

Համալիր և անհատական՝  

1/ վերացնել նախատրամադրող գործոնները, 

2/ պակասեցնել ածխաջրատների օգտագործումը, 

3/ պահպանել բերանի խոռոչի հիգիենան, 

4/ գիշերը պրոթեզները պահել սոդայաջրում: 
 

Թեթև ձևի դեպքում`  

1/ տեղային լվացումներ և ողողումներ 10 - 15%-անոց բորաթթվի լուծույթով,  

2/ 1- 2%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթով,  

3/ պիմաֆուցինի կամ նիստատինի քսուք:  
 

Ծանր ձևի դեպքում`  

տեղային`  
1/ապլիկացիաներ` նիստատին 3-4 անգամ օրը, 14 օր տևողությամբ,  

2/ հակասնկային դեղամիջոցներ` 20 րոպե առաջ մինչև նիստատինը (լավ 

ներթափանցելու համար), 

3/ հիմնային լուծույթներով ողողումներ,  

4/ յոդի պրեպարատներ,  

5/ անիլինային ներկանյութեր, 

6/ կերատոպլաստիկներ` ապլիկացիաներ 20 րոպե, 3-4 անգամ օրը՝ 

բուժման 4-5 օրվանից սկսած, 

7/ բերանի խոռոչի սանացիա:  

Ընդհանուր`  

1/ դիետա` ածխաջրատների բացառում,  

 սնունդ` հարուստ վիտամիններով և սպիտակուցով, 

2/պոլիենային հակաբիոտիկներ և հակասնկային դեղամիջոցներ՝ 



176 
 

ա/ նեղ ուղղվածության՝ պինաֆուցին, 

նիստատին, ամֆոտերիցին, միկոնազոլ, 

միկոսիստ, կետոկոնազոլ,  

բ/ սիստեմային՝ ֆլյուկոնազոլ, դիֆլյուկան, 

իտրակոնազոլ, 

2/ երկաթի պրեպարատներ, 

3/ հակասենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, 

4/ իմունիտետի բարձրացում:  

 

 
Կանխարգելումը՝ 
1/ բերանի խոռոչի կանոնավոր խնամք, 

2/ երկարատև հակաբիոտիկային և 

հորմոնալ թերապիայի 

դեպքում` պոլիենային անտիբիոտիկներ, 

վիտամիններ, հիմնային լուծույթով 

ողողումներ, 

3/ նախատրամադրող գործոնների 

վերացում, 

4/ ածխաջրատների օգտագործման պակասեցում, 

5/ բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանում, 

6/ գիշերը պրոթեզների պահպանում սոդայաջրում:  

Նկար 86. Հակաբիոտիկներ 

ընդունելու հետևանքով առաջացած 

քրոնիկական կանդիդոզ: 
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ԱԼԵՐԳԻԱՆԵՐ 

 

Ալերգիան օրգանիզմի ախտաբանորեն առաջացած և ձևափոխված 

ռեակցիան է որոշակի անտիգենային բնույթի սուբստանտների հանդեպ, որոնք 

նորմալ, առողջ մարդու դեպքում հիվանդագին երևույթներ չեն առաջացնում: 

Ալերգիկ հիվանդութունների զարգացման մեջ կարևորվում են դեղո-

րայքների լայն և առանց հսկողության օգտագործումը, միանգամից մի քանի 

դեղամիջոցների համատեղ կիրառումը (պոլիպրագմազիա), կլիման, ժառան-

գականությունը, ընդհանուր սոմատիկ ախտաբանությունները, սնունդը և 

այլն: 

Ալերգիայի պատճառ կարող են դառնալ տարբեր նյութեր, որոնք, 

ներթափանցելով օրգանիզմ, առաջացնում են հումորալ կամ բջջային տեսակի 

իմունային պատասխան ռեակցիա: 

Հիմնական հասկացությունները 

Այն նյութերը, որոնք ունակ են առաջացնելու ալերգիկ ռեակցիաներ, 

կոչվում են ալերգեններ:  

Ալերգենները լինում են` 

1) էկզոալերգեններ՝ 

ա) ոչ ինֆեկցիոն ծագման՝ բույսերի փոշիները, կենցաղային փոշին, 

կենդանիների մորթիները, դեղորայքը, սննդամթերքը, 

բ) ինֆեկցիոն ծագման՝ վիրուսները, միկրոօրգանիզմները, դրանց կենսա-

գործունեության արգասիքները, 

2) էնդոալերգեններ` սեփական (աուտոալերգեններ)՝ օրգանիզմի ձևափոխված 

սպիտակուցները, որոնք լինում են`  

ա) բնական կամ առաջնակի`ոսպնյակը, թիրեոգլոբուլինը, որոնք նորմա-

յում իմունային ռեակցիա չեն առաջացնում,  

բ) երկրորդային, որոնք առաջանում են նյութափոխանակության խանգա-

րումների դեպքում՝ ինֆեկցիոն կամ ոչ ինֆեկցիոն գործոնների ազդեցությամբ 

(այրվածքներ, սառեցում, իոնիզացնող ճառագայթում, միկրոօրգանիզմներ, 

վիրուսներ, սնկեր և այլն): 

 Ալերգենները կարող են լինել լրիվ անտիգեններ և ոչ լրիվ /hապտեններ/: 

Հակամարմինները գլոբուլինի մոլեկուլներն են, որոնք ձևափոխվել են սպեցի-

ֆիկ անտիգենային խթանման հետևանքով:  

Հակամարմինները լինում են հետևյալ տեսակների՝ 

ա) բջջային (ֆիքսված բջիջներում), 

 բ) անաֆիլակտիկ (ագրեսիվ), 

 գ) շրջափակող (մեկուսացնում են ալերգենները՝ չառաջացնելով ալերգիա), 

 դ) հումորալ կամ ազատ (արյան մեջ), 

 ե) վկաներ (ռեակցիային չեն մասնակցում): 

Ա.Դ.Ադոն (1979թ.) առաջարկել է ախտածագման մեխանիզնմերի 3 

փուլ. 
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1) Իմունաբանական փուլը սկսվում է ալերգենի հետ օրգանիզմի կոնտակտից, 

որի հետևանքով առաջանում է օրգանիզմի սենսիբիլիզացիա՝ հակամար-

մինների առաջացում, որոնք ունակ են փոխազդելու ալերգենի հետ: Եթե 

հակամարմինների առաջացման ընթացքում ալերգենը հեռացվում է օրգանիզ-

մից, ապա հիվանդագին երևույթներ չեն լինում: Ալերգենի կրկնակի ազդեցու-

թյան դեպքում արդեն սենսիբիլիզացված օրգանիզմում առաջանում է ալերգեն-

հակամարմին համալիրը, այսինքն՝ այս փուլում օրգանների «շոկային հյուս-

վածքներում» կատարվում է անտիգեն-հակամարմին ռեակցիա:  

2) Ախտաքիմիական. արտադրվում են կենսաբանական ակտիվ նյութեր` 

ալերգիայի մեդիատորներ` հիստամին, սերոտոնին, բրադիկինին, ացետիլխո-

լին, հեպարին, շոկային թույներ:  

 3) Ախտաֆիզիոլոգիական՝ շոկային թույների ազդեցությունը հյուսվածքների 

վրա: Ուղեկցվում է արյունաստեղծման խանգարումներով, բրոնխների հարթ 

մկանների սպազմով, արյան շիճուկային կազմի փոփոխություններով, 

բջիջների ցիտոլիզով և այլն: 

Ըստ զարգացման մեխանիզմի՝ տարբերում են ալերգիկ ռեակցիաների 4 

տեսակներ՝ 

1. առաջին տեսակի ալերգիկ ռեակցիա (արագընթաց ալերգիկ ռեակցիա, 

ռեագինային, անաֆիլակտիկ, ատոպիկ), 

2. երկրորդ տեսակի ալերգիկ ռեակցիա (ցիտոտոքսիկ տեսակ),  

3.երրորդ տեսակի ալերգիկ ռեակցիա (հյուսվածքների վնասում իմունային 

համալիրներով՝ Արտյուսի, իմունահամալիրային տեսակ), 

 4. չորրորդ տեսակի կամ դանդաղ ընթացող ալերգիկ ռեակցիա (դանդա-

ղեցված տեսակի գերզգայունություն՝ բջջային գերզգայունութուն):  
 

Ալերգիաների դեպքում բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումները 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ալերգիաները լինում են` 

1) Հիվանդություններ՝ պայմանավորված արագ ընթացող 

գերզգայունությամբ՝ 

ա) անաֆիլակտիկ շոկ, 

բ) Կվինկեի այտուց, 

գ) եղնջացան, 

2) դանդաղ ընթացող գերզգայունություն՝ 

ա) ֆիքսված դեղորայքային ստոմատիտ,  

բ) տարածուն տոքսիկո-ալերգիկ ստոմատիտ (կատառալ, կատառալ-հեմոռա-

գիկ, էրոզիվ-խոցային, խոցա-նեկրոտիկ ստոմատիտներ, խեյլիտներ, գլոսիտ-

ներ, գինգիվիտներ), 

3) համակարգային տոքսիկո-ալերգիկ հիվանդություններ՝  

ա) բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա, 

բ) Ստիվենս – Ջոնսոնի համախտանիշ, 

գ) քրոնիկական ռեցիդիվող աֆթոզ ստոմատիտ, 

դ) Լայելի հիվանդություն,  
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ե) Բեխչետի համախտանիշ, 

զ) Շյոգրենի համախտանիշ: 

 

Կվինկեի անգիոնևրոտիկ այտուց 
 

Բնորոշ է մաշկի, ենթամաշկային բջջանքի կամ բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի, շրթունքի, աչքի, կոկորդի, բրոնխների, սեռական օրգանների 

սուր զարգացող սահմանափակ այտուցը: Այտուցն առաջանում է շարակցա-

կան հյուսվածքում, հիպոդերմում կամ ենթալորձաթաղանթում: 

Պատճառներից են սննդային, դեղորայքային ալերգենները (սուլֆանիլ-

ամիդները, հակաբիոտիկները, ացետիլսալիցիլաթթուն, բրոմիդները և այլն): 

Ախտածնության մեջ կարևորվում են ժառանգականությունը, վեգետա-

տիվ նյարդային համակարգի խիստ գրգռվածությունը, քրոնիկական վարակի 

օջախների առկայությունը, ստամոքս-աղիքային ուղու հիվանդությունները: 

Կլինիկան 

Հիվանդությունն առաջանում է հանկարծակի, մի քանի րոպեների 

ընթացքում դեմքի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում 

զարգանում է սահմանափակ այտուց: Մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի գույնը չի փոխվում: Այտուցի հատվածում նկատվում է հյուսվածք-

ների լարվածություն էլաստիկ կոնսիստենցիայի, սեղմելիս փոս չի մնում, 

շոշափումն անցավ է: 

Առավել հաճախ Կվինկեի այտուցը տեղակայվում է ստորին շրթունքին, 

կոպերին, լեզվին, այտերին, կոկորդին: Կոկորդի և լեզվի այտուցը կարող է 

հանգեցնել ասֆիքսիայի, որն իր հերթին առաջացնում է շնչառության խան-

գարում, զարգանում է աֆոնիա և լեզվի կապտություն:  

Այտուցի տարածումը դեպի գլխուղեղ և ուղեղային թաղանթներ 

հանգեցնում է նյարդային խանգարումների (էպիլեպսիանման ցնցումների, 

աֆազիայի, հեմիպլեգիայի, և այլն): 

Կվինկեի այտուցը կարող է պահպանվել մի քանի ժամ կամ օրեր, հե-

տագայում առանց հետք թողնելու անհետանում է, սակայն կարող է պար-

բերաբար կրկնվել: Այտուցը հազվադեպ է ուղեկցվում ցավի զգացումներով: 

Երեխաները հաճախ գանգատվում են հյուսվածքների լարվածության 

զգացումից: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը՝ 

- լիմֆոստազ, 

- պերիօստիտի դեպքում առաջացած կոլատերալ այտուց, 

- Մելկերսոն- Ռոզենտալի համախտանիշ, 

- Կարմիր քամի: 

 Բուժումը՝  

- ալերգենի հեռացում, 

- հակահիստամինային դեղամիջոցներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ, 

պառլազին, էրոլին, նիկսար և այլն/) ն/մ կամ ներքին ընդունման, 
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- վիտամինաբուժում՝ ասկոռուտին 

- կոկորդի այտուցի դեպքում՝ ն/մ 25մգ պրեդնոզոլոնի հեմիսուկցինատ, 

- զարկերակային ճնշման անկման դեպքում՝ ե/մ 0.1-0,5մլ 0,1%-անոց 

ադրենալինի լուծույթ: 

Կանխարգելումը 

Բացառել ալերգենի հետ շփումը: 
 

Եղնջացան 

Մաշկի կամ լորձաթաղանթի շարակցական հյուսվածքի ժամա-

նակավոր սահմանափակ այտուց է: Բնորոշվում է մաշկին և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթին արագ տարածվող եղնջացանով, որոնք առաջանում են միկ-

րոցիրկուլյատոր հունի անոթների թափանցելիության մեծացման հետևանքով 

և ուղեկցվում են շրջապատող հյուսվածքի այտուցով: 

Եղնջայտուցն անմիջապես առաջանում է մաշկի և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին 

պահպանվում է 1-2 ժամ: Կարող է տեղակայվել շրթունքներին, հազվադեպ՝ 

այտերին: Ունի կտրուկ սահմանափակ խմորանման բլիթների տեսք: 

 Բուժումը՝ 

- ալերգենի հեռացում, 

- սպեցիֆիկ թերապիա, 

- իմունաբանական թերապիա, 

- պաթոգենետիկ թերապիա, 

- սիմպտոմատիկ թերապիա, 

- տեղային հականեխիչ մշակումներ, 

- դեսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, 

- կերատոպլաստիկներ, 

- ծանր դեպքերում՝ ե/մ 1մլ 0,1%-անոց ադրենալինի լուծույթ:  
 

Դեղորայքային ալերգիաներ, ֆիքսված և տարածուն տոքսիկո-ալերգիկ 

ստոմատիտներ 
 

Դեղորայքային ալերգիա կարող է առաջացնել յուրաքանչյուր դեղամի-

ջոց, սակայն առավել հաճախ պատճառ են դառնում հակաբիոտիկները, սուլ-

ֆանիլամիդները, անալգետիկները, բրոմիդները, նովոկաինը, յոդը և այլ դեղա-

միջոցներ: Ալերգիկ ռեակցիայի զարգացման արագությունը և արտահայտ-

վածության աստիճանը պայմանավորված է դեղամիջոցների ընդունման ձևով 

(առավել մեծ զգայունություն են առաջացնում բերանի խոռոչի լորձաթաղան-

թում կիրառվող ապլիկացիաները) և դեղամիջոցի բարձր դոզավորումից: Կա-

րևորվում են երեխայի օրգանիզմի անհատական ռեակտիվականությունը, 

ընդհանուր սոմատիկ ախտաբանությունները, դեղորայքային ալերգենի 

բնույթը: 
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Կլինիկական արտահայտությունը և ընթացքի ծանրությունը պայմա-

նավորված է գերզգայունության որևէ տեսակի գերակշռումից (օրինակ՝ անա-

ֆիլակտիկ շոկ): 

Բերանի խոռոչում կլինիկական արտահայտությունը բազմազան է: 

Պայմանավորված տեղակայմամբ՝ տարբերում են ստոմատիտներ, խեյլիտներ, 

գլոսիտներ: 

Ըստ բորբոքային ռեակցիայի արտահայտվածության աստիճանի՝ 

լինում են կատառալ, կատառալ-հեմոռագիկ, էրոզիվ-խոցային, խոցա-նեկրո-

տիկ ստոմատիտներ, խեյլիտներ, գլոսիտներ: 

Ըստ ախտահարման տարածվածության աստիճանի՝ լինում են 

ֆիքսված և տարածուն դեղորայքային ստոմատիտներ: 

Ըստ ընդհանուր ախտանշանների արտահայտվածության աստիճանի՝ 

լինում են թեթև, միջին ծանրության, ծանր և շատ ծանր: 

Այն երեխաները, որոնց դեպքում դեղորայքային ալերգիան ընթանում է 

ծանր և շատ ծանր, հոսպիտալացվում են մանկական հիվանդանոցներում: 
 

Կատառալ և կատառալ-հեմոռագիկ ստոմատիտ, խեյլիտ, գլոսիտ  
 

Դեղորայքային ալերգիայի թեթև տեսակներից է: Երեխաները գանգատ-

վում են քորից, այրոցից, համի խանգարումներից, չորությունից, սնունդ 

ընդունելիս ցավերից: 

Հիվանդ երեխաների 1/3-ի դեպքում ախտահարումը լինում է մեկուսաց-

ված, սակայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխությունները մեծ 

մասամբ համակցվում են այլ օրգանների ախտահարումների հետ: 

Բերանի խոռոչը զննելիս նկատվում են տարածուն հիպերեմիա, լորձա-

թաղանթի այտուց, լեզվի կողմնային մակերեսին և այտերին՝ ատամների 

արտատպվածքներ: Առկա է լեզվի թելանման պտկիկների խոր դեսկվամացիա 

(լաքապատ լեզու): Նկատվում են մանր կետային հեմոռագիաներ, բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի մեխանիկական գրգռումն ուղեկցվում է արյունա-

հոսությամբ: Երեխաների ընդհանուր վիճակը խանգարված չէ: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

-հիպովիտամինոզ C-ից, B-ից, 

-ստամոքս-աղիքային ուղու հիվանդություններից, 

-վարակիչ հիվանդություններից, 

-սնկային ախտահարումներից: 
 

Բուժումը 

Տեղային՝ 
-հականեխիչ ողողումներ, 

-անզգայացնող դեղամիջոցներ, 

-կերատոպլաստիկներ: 

Ընդհանուր՝ 
-դեղերի ընդունման դադարեցում կամ փոխարինում այլ դեղերով, 
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-հակահիստամինային դեղամիջոցներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ, 

պառլազին, էրոլին, նիկսար և այլն) ն/մ կամ ներքին ընդունման, 

-կալցիումի պրեպարատներ, 

-խորհուրդ է տրվում ընդունել չգրգռող սնունդ և մեծ քանակությամբ 

հեղուկներ: 

Էրոզիվ-խոցային ստոմատիտ, խեյլիտ, գլոսիտ 
 

Հիվանդությունն ուղեկցվում է ցավերով, որոնք ուժգնանում են ուտելիս 

և խոսելիս: Այտուցված և հիպերեմիկ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին՝ քիմքի, 

լնդերի, շրթունքի, այտերի, լեզվի հատվածներին, առաջանում են թափանցիկ 

պարունակությամբ բշտեր, որոնց բացվելուց հետո առաջանում են էրոզիաներ՝ 

ծածկված ֆիբրինային փառով (նկ. 87): 

Եզակի էրոզիաները կարող են միանալ՝ առաջացնելով տարածուն 

էրոզիվ մակերեսներ: Լնդային պտկիկները հիպերեմիկ են, այտուցված, հեշտ 

արյունահոսում են: Նկատվում է հիպոսալիվացիա: Հիվանդները գանգատվում 

են բկանցքի շրջանում անհարմարության (դիսկոմֆորտի) զգացումից: 

Երեխայի վիճակը կարող է վատանալ, առաջանում է թուլություն, 

ախորժակի անկում, մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչև 38*C: 

Ստործնոտային ավշահանգույցները մեծացած են, շոշափելիս ցավոտ են: 

Հիվանդության ծանրության աստիճանը պայմանավորված է բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի ախտաբանական փոփոխությունների տարածվածությամբ և 

քրոնիկական վարակի օջախների առկայությամբ:  
 

Տարբերակիչ ախտրոշումը՝ 

-սուր հերպետիկ ստոմատիտ, 

-բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա, 

-բշտախտ: 

Բուժումը՝  

-դեղերի ընդունման դադարեցում, 

-հակահիստամինային դեղամիջոցներ, 

-ծանր դեպքերում՝ կորտիկոստերոիդներ: 

Տեղային բուժումը՝ 
-անզգայացնող դեղամիջոցներ, 

-հականեխիչ մշակումներ, 

-պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ, 

-չգրգռող սնունդ և հեղուկների առատ ընդունում: 

Հիվանդությունը հազվադեպ է ընթանում միայն բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթին մեկուսացված: Հիմնականում զարգանում է ծանր ընդհանուր 

ալերգիկ ռեակցիաների զուգակցմամբ, ախտահարվում են մաշկը, լորձաթա-

ղանթները և ներքին օրգանները, զարգանում է սուր, օրգանիզմի ռեակտիվա-

կանության նվազմամբ՝ որպես հիպերերգիկ ռեակցիա ֆուզոսպիրիլյար 

սիմբիոզի գերզգայունության հանդեպ: 
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Նկար 87. Ալերգիկ խեյլիտ: 

Խոցա-նեկրոտիկ ստոմատիտ, խեյլիտ, գլոսիտ 

 

Հիվանդությունն ընթանում է օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի խանգա-

րումներով: Երեխաները գանգատվում են ընդհանուր թուլությունից, գլխացա-

վերից, ախորժակի կորստից, բերանի խոռոչի ցավերից, որոնք ուժգնանում են 

սնունդ ընդունելիս և խոսելիս, բերանի տհաճ հոտից, գերթքարտադրությունից, 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումից: 

Զննելիս երեխաներն ադինամիկ են, առկա է թքահոսություն, արտա-

հայտված տհաճ հոտ բերանի խոռոչից (քաղցրհամ): Բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթն արտահայտված հիպերեմիկ է և այտուցված, որոնց զուգակցմամբ 

առկա են դեղնամոխրագույն նեկրոզի օջախներ: Միջատամնային պտկիկները 

մեռուկացված են, պահպանված լորձաթաղանթը ծածկված է գորշ-մոխրագույն 

ֆիբրինային փառով, որոնք հեռացնելուց հետո մերկանում է խոցոտված 

արյունահոսող մակերեսը: 

Խոցա-նեկրոտիկ դեղորայքային ստոմատիտների դեպքում բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթն ախտահարվում է լիովին (95% դեպքերում): Ենթածնո-

տային ավշահանգույցները մեծացած են, շոշափելիս ցավոտ են: Պերիֆերիկ 

արյան մեջ նշվում են փոփոխություններ՝ լեյկոցիտների քանակի շատացում՝ 

հիմնականում էոզինոֆիլների (12-15), ԷՆԱ-ն բարձր է և այլն: 

Տարբերակիչ ախտորոշում կատարվում է՝ 

-Վենսանի խոցա-նեկրոտիկ ստոմատիտից, 

-արյան հիվանդությունների դեպքում (լեյկոզ, ագրանուլոցիտոզ) բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի խոցային ախտահարումներից, 

-սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդութունների դեպքում առաջացած 

տրոֆիկ խոցերից: 

Բուժումը 

Ընդհանուր՝ 
-դեղերի ընդունման ընդհատում, 

-հակահիստամինային դեղամիջոցներ, 
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-ծանր դեպքերում՝ կորտիկոստերոիդներ, հեմոդեզ, պոլիգլյուկին և այլն:  

Տեղային՝ 
-անզգայացնող դեղամիջոցներ, 

-հականեխիչ դեղամիջոցներ, 

-պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով մեռուկացած հյուսվածքների հեռացում, 

-կերատոպլաստիկներ: 

Ֆիքսված դեղորայքային ալերգիա 

Հիմնականում առաջանում են սուլֆանիլամիդների, բարբիտուրատ-

ների, տետրացիկլինի հանդեպ բարձր զգայունության հետևանքով: 

Առաջանում են օվալաձև կամ կլոր մինչև 1,5սմ բծեր, որոնց կենտրոնում 

առաջանում է արագ բացվող բուշտ`շճային պարունակությամբ, այնուհետև 

իրար միաձուլվող էրոզիաներ: 

Դեղերն ընդունելն ընդհատելուց հետո 10 օրվա ընթացքում պրոցեսը 

վերանում է, սակայն կրկնակի օգտագործելու դեպքում այն կրկնվում է նույն 

հատվածում: Հիվանդությունն ուղեկցվում է այրոցի զգացումով: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

-բշտախտից, 

-բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմայից: 
 

Տարածուն տոքսիկո-ալերգիկ ստոմատիտներ 
 

Հիմնականում առաջանում են հակաբիոտիկներ ընդունելուց և ունեն 

կլինիկական նշանների բազմազանություն: Երեխաները գանգատվում են 

քորից, այրոցից, բերանի չորությունից, ուտելու ժամանակ առաջացած 

ցավերից: 

Բիոմիցին, սպրեպտոմիցին, պենիցիլին ընդունելուց հետո 

դիտարկվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի գերարյունություն, այտուց, 

կատառալ գինգիվիտի երևույթներ: Կարող է առաջանալ «պենիցիլինային 

լեզու», նման փոփոխություններ նկատվում են նաև շրթունքի վրա: Բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթին կարող են առաջանալ բշտիկներ, որոնց բացվելուց 

հետո կառաջանան էրոզիաներ: 

Տետրացիկլինային շարքի հակաբիոտիկներ ընդունելուց հետո զարգա-

նում է գլոսիտ, լեզուն ծածկվում է շագանակագույն փառով, բերանի անկյուն-

ներին՝ ճաքեր, էրոզիաներ: 

Սինտոմիցինը, լևոմիցետինը և բիոմիցինը տոքսիկ ազդեցություն են 

ունենում ՍԱՏ-ի վրա, զարգանում է հիպոսալիվացիա, միկոտիկ ստոմատիտ, 

բկանցքում՝ անհարմարավետության զգացում: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

-կարմիր տափակ որքինից, 

-բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմայից, 

-համակարգային կարմիր գայլախտից, 

-Լայելի համախտանիշից: 
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Բուժումը՝ 

-դեղերի ընդունման դադարեցում կամ փոխարինում այլ դեղամիջոցներով, 

-երկրորդային վարակի կանխում, 

-երեխայի իմունային կարգավիճակի ուսումնասիրություն: 
 

Համակարգային տոքսիկո-ալերգիկ հիվանդություններ 
 

 

Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա (Բէէ) 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և մաշկի բորբոքային հիվանդություն 

է, որը բնութագրվում է էլեմենտների պոլիմորֆիզմով (բիծ, բուշտ, եղնջացան): 

Հնարավոր են մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի իզոլացված 

ախտահարումներ, բայց առավելապես հանդիպում են համակցված ախտա-

հարումներ: 

Հիվանդությունը բնութագրվում է սուր սկզբով, կարող է տևել տարիներ, 

բնորոշ է սեզոնայնությունը՝ սրացումները հիմնականում նկատվում են 

աշնան-ձմռան ամիսներին: 

Հիմնականում առկա է 5 տարեկանից մեծ երեխաների մոտ: 

Էթիոլոգիան և ախտածնությունը 

Էթիոլոգիան մինչև վերջ պարզաբանված չէ: 

Ըստ էթիոլոգիայի՝ հիվանդությունը լինում է 2 տեսակի՝ 

1-ին տեսակ՝ իրական կամ իդեոպաթիկ, ունի ինֆեկցիոն-ալերգիկ բնույթ, 

2-րդ տեսակ՝ սիմպտոմատիկ կամ տոքսիկո-ալերգիկ: 

Էթիոլոգիական գործոններից կարևորվում են նաև՝ 

 բակտերիային ալերգիայի դերը, քանի որ երեխաների մեծամասնու-

թյան դեպքում հայտնաբերվել է սենսիբիլիզացիա ստաֆիլոկոկերի և 

ստրեպտոկոկերի հանդեպ, 

 30% հավանականությամբ հնարավոր է նաև վիրուսային վարակի դերը 

հիվանդության էթիոլոգիայում (հասարակ հերպես, կոկսակի վիրուս, 

ECHO): Նկարագրված են դեպքեր երբ ԲԷԷ-ն առաջանում է քրոնի-

կական ռեցիդիվող հերպետիկ վարակ ունեցող երեխաների դեպքում 

(հետհերպետիկ ԲԷԷ): 

Օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի պատճառ են քրոնիկական վարակի օջախ-

ները: ԲԷԷ սրացումները նկատվում են օրգանիզմի ռեակտիվականության 

նվազման պատճառով (հիպովիտամինոզների, գերսառեցման, վիրուսային 

վարակների, սթրեսի հետևանքով): 

ԲԷԷ-ի սիմպտոմատիկ տեսակն ունի տոքսիկո-ալերգիկ տեսակին 

բնորոշ կլինիկական պատկեր, բայց, ըստ էության, օրգանիզմի հիպերէրգիկ 

ռեակցիան է դեղորայքի հանդեպ (հակաբիոտիկներ, սալիցիլատներ, ապիդո-

պիրին և այլն): 

Կլինիկան. հիվանդությունը սկսվում է սուր, նկատվում են թուլություն, 

դող, ջերմության բարձրացում մինչև 380C և բարձր, երեխաները գանգատվում 

են գլխացավից, մկաններում և հոդերում ցավերից, 1-2 օրից նախաբազկին, 
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դաստակին, դեմքին, պարանոցին առաջանում են կապտակարմրավուն բծեր, 

որոնք ավելի բարձր են հարակից մաշկից: Կենտրոնական մասը ներհրված է և 

ունի առավելապես կապտավուն երանգ, պերիֆերիկ հատվածը պահպանում է 

կարմրավարդագույն երանգը (կոկարդներ): Ավելի ուշ կենտրոնական մասում 

հայտվում է ենթաէպիթելային բուշտ՝ սերոզ կամ հեմոռագիկ պարու-

նակությամբ: Մաշկային էլեմենտների առաջացումն ուղեկցվում է քորով և 

այրոցի զգացողությամբ: 
 

   
Նկար 88. Բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա՝ բուժման ընթացքում: 

 

Բերանի խոռոչում հաճախ ախտահարվում են շրթունքների, այտերի, 

բերանի խոռոչ հատակի, լեզվի, փափուկ քիմքի լորձաթաղանթները (նկ. 88): 

Նկատվում են լորձաթաղանթի տարածուն հիպերեմիա և այտուց, ենթաէպի-

թելային բշտերի առաջացում: էլեմենտները ցավոտ են նույնիսկ հանգիստ 

վիճակում, իսկ լեզուն կամ շրթունքները շարժելիս ցավը կտրուկ ուժգնանում 

է, որը դժվարացնում է սննդի ընդունումը: Բշտերն արագ բացվում են՝ առա-

ջացնելով ցավոտ էրոզիաներ՝ պատված ֆիբրինոզ փառով: Շրթունքի կարմիր 

երիզին տեղակայված էրոզիաները կարող են միաձուլվել՝ առաջացնելով 

բավականին մեծ էրոզային մակերեսներ: Նիկոլսկու ախտանիշը բացասական 

է (էրոզիայի եզրի էպիթելը ձգելիս այն չի շերտազատվում): Հնարավոր է 

էրոզիաների երկրորդային վարակ: 

Երեխաների մոտ նկատվում է նաև հիպերսալիվացիա, քաղցրավուն 

համ բերանի խոռոչից, ենթաստործնոտային ավշահանգույցների լիմֆադենիտ: 

Լինդը սովորաբար պրոցեսում չի ընդգրկվում: Բերանի խոռոչի վատ 

հիգիենան, կարիեսային խոռոչների առկայությունը ծանրացնում են Բէէ-ի 

ընթացքը: 

Պերիֆերիկ արյան պատկերում նկատվում է լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ-ի 

բարձրացում: 

ԲԷԷ-ի ինֆեկցիոն-ալերգիկ տեսակին բնորոշ է երկարատև ռեցիդիվող 

ընթացքը: Սրացումները նկատվում են աշնան-ձմռան ամիսներին: Ռեմիսիայի 

շրջանում մաշկի և լորձաթաղանթի վրա փոփոխություններ չեն հայտնա-

բերվում: 

Բէէ-ի տոքսիկո-ալերգիկ տեսակը սրվում է դեղորայքային ալերգենի 

հետ կոնտակտի հետևանքով: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ԲԷԷ-
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ով երեխաների դեպքում նկատվում է արտահայտված T բջջային իմունոդե-

ֆիցիտ: Էտակրիդինի և դեկարիսի համակցված օգտագործումը թերապևտիկ 

լավ արդյունք է տալիս: 

Ախտորոշումը՝  

-անամնեզ, 

-կլինիկական պատկեր, 

-ցիտոլոգիական հետազոտություն (հայտնաբերվում են սուր ոչ սպեցեֆիկ 

բորբոքման բնորոշ նշաններ), 

-հյուսվածքաբանական հետազոտություն (բշտերի սուբէպիթելային 

տեղակայում, ականթոլիզի բացակայություն): 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

• ականթոլիտիկ և ոչ ականթոլիտիկ բշտախտից, 

• ՍՀՍ-ից 

• երկրորդային սիֆիլիսից: 

Ստիվենս-Ջոնսոնի համախտանիշ 
 

ԲԷԷ-ի ծանր տեսակն է, որն ուղեկցվում է օրգանիզմի ընդհանուր 

վիճակի վատացմամբ: Ընթանում է մաշկի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, 

աչքի (երկողմանի կոնյուկտիվիտ, կերատիտ), քթի (ռինիտ, քթային արյունա-

հոսություն), սեռական օրգանների լորձաթաղանթի ախտահարումներով: 

Հիվանդությունը սկսվում է սուր, բարձր ջերմությամբ և հոդացավերով: 

Ընդհանուր վիճակի վատացմանը զուգահեռ շրթունքների, այտերի 

լորձաթաղանթին, լեզվին, փափուկ քիմքին, բկանցքին, քմային աղեղներին, 

մաշկին առաջանում են բշտեր, որոնք բացվում են՝ առաջացնելով ցավոտ 

էրոզիաներ: Էրոզիաների միաձուլումից առաջանում են ցավոտ, էրոզային 

մակերեսներ: Էրոզիաները ծածկվում են ֆիբրինոզ փառով: Շրթունքների և 

լեզվի գեներալիզացված ախտահարման դեպքում երեխաները հրաժարվում են 

սննդից, որը հանգեցնում է օրգանիզմի հյուծմանը: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

•բշտախտից, 

•կանդիդոզից, 

•Դյուրինգի դերմատիտից, 

• կարմիր գայլախտ սուր ձևիից: 

Հյուսվածքաբանությունը. հայտնաբերվում են սպոնգիոզ, ներբջջային 

այտուց, բշտերը ենթաէպիթելային են: Շարակցական հյուսվածքում նույնպես 

նկատվում են այտուց, անոթների շուրջ բորբոքային ինֆիլտրատի առկա-

յություն: 

Բուժումը. և՛ ԲԷԷ-ի, և՛ Ստիվենս-Ջոսոնի համախտանիշի դեպքում 

ընդհանուր է և տեղային: 

Ընդհանուր բուժում՝ 
1.դեսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ, 

ֆենկարոլ, կլարիտին), 
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2.հակաբորբոքային դեղամիջոցներ (սալիցիլատներ), 

3.վիտամինաբուժում (վիտամին B), 

4.կ,ալցիումի պրեպարատներ, 

5.էտակրիդին լակտատ և լևամիզոլ, 

6.կորտիկոստերիոիդներ 20-30մգ (60-80մգ Ստիվենս-Ջոնսոնի 

համախտանիշի դեպքում), 

7.դետօքսիկացիոն թերապիա: 

Տեղային բուժում. ուղղված է բորբոքման և այտուցի վերացմանը, 

էպիթելիացման պրոցեսների արագացմանը՝ 

1.անզգայացնող դեղամիջոցներ (տրիմեկային, լիդոկաին), 

2.հականեխիչ պրեպարատներ (ֆուրացիլին, քլորամին և այլն), 

3.պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ (տրիպսին, քեմոտրիպսին), 

4.կերատոպլաստիկներ (չիչխանի յուղ): 

Ռեմիսիայի շրջանում պետք է կատարվի բերանի խոռոչի սանացիա: 
  

Լայելի հիվանդություն 
 

Հիվանդությունը տոքսիկո-ալերգիկ ռեակցիայի ծանր տեսակն է: 

Ընդհանուր վիճակի վատացման զուգակցմամբ բնութագրվում է մաշկի և լոր-

ձաթաղանթի ծանր ախտահարմամբ: Հիվանդությունն առավելապես առաջա-

նում է դեղեր ընդունելուց հետո (յոդ, հակաբիոտիկ, բրոմ և այլն), ուստի 

տոքսիկո-ալերգիկ համախտանիշ է, նախորդող սենսիբիլիզացիայի հետևան-

քով առաջացած ալերգիկ ռեակցիա: 

Կլինիկան 

 Հիվանդությունը սկսվում է սուր, ջերմության բարձրացումով մինչև 38-

410C, ինքնազգացողության կտրուկ վատացմամբ: 

 Մաշկի վրա առաջանում են խոշոր էրիթեմաներ (ափի մեծության): 

 Լորձաթաղանթին հայտնվում են հիպերեմիկ բծեր, որոնք տեղակայ-

վում են լեզվին, լնդերին, շրթունքներին: Երբեմն ախտահարումը ունի 

դիֆուզ բնույթ: 

 2-3 օրից էրիթեմայի կենտրոնում հայտնվում է բուշտ, նկատվում է 

էպիթելի և էպիդերմիսի շերտազատում: Ախտահարումը հիշեցնում է 2-

3 աստիճանի այրվածքի պատկեր: 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին և մաշկին առաջանում են մեծա-

ծավալ, ցավոտ, դիպչելիս արյունահոսող էրոզիաներ: 

 Նիկոլսկու ախտանիշը դրական է: 

 Ցիտոլոգիական հետազոտության ժամանակ ականթոլիտիկ բջիջներ 

չեն հայտնաբերվում: 

 Երեխայի ընդհանուր վիճակը ծանր է (ջերմության բարձրացում, 

քնկոտություն, գլխացավ, օրգանիզմի ջրազրկման նշաններ): 

 Հնարավոր է ներքին օրգանների և ՆՀ –ի դիստրոֆիկ փոփոխու-

թյունների զարգացում: 
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Հյուսվածքաբանությունը. հիվանդության զարգացման հիմքում առկա են 

էպիթելի և էպիդերմիսի մակերեսային շերտերի նեկրոզ, մալպիգյան շերտի 

այտուց, միջբջջային կապերի խախտում, ինտրա- և ենթաէպիթելային բշտերի 

առաջացում: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

 Բէէ-ից 

 Բշտախտից: 

Բուժումը 

Բուժումը կատարվում ստացիոնարում:  

Դադարեցվում է պատճառ դարձած դեղերի ընդունումը: Նշանակվում են ՝ 

-դեսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ), 

-ԳԿՍ, 

-դետօքսիկացնող թերապիա (30%-անոց թիոսուլֆատի լուծույթ, 10%-անոց 

կալցիումի քլորիդի լուծույթ և այլն), 

-հեմոդեզ, վիտամին C և P, 

-բարձր կալորիականություն ունեցող սնունդ (ալերգիկ մթերքների բացառում): 
 

Տեղային բուժման դեպքում կիրառվում են տեղային ցավազրկող միջոց-

ներ, հականեխիչ մշակում, նեկրոզված հյուսվածքների հեռացում պրոտեո-

լիտիկ ֆերմենտների միջոցով, կերատոպլաստիկներ: 

Հիվանդության ելքը պայմանավորված է նրանով, թե երբ է սկսվել 

բուժումը, 30% դեպքերում հնարավոր է լետալ ելք: 
 

Քրոնիկական ռեցիդիվող աֆթոզ ստոմատիտ  
Stomatitis aphtosa chronica recidiva 

 

Բակտերիային ալերգիայով պայմանավորված հիվանդություն է: 

Ալերգիայի աղբյուր են քրոնիկական վարակի օջախները ատամներում, 
պարօդոնտում, հայմորյան ծոցերում: Ախտածագման մեջ նկատվում են 

օրգանիզմի ռեակտիվականության փոփոխություն, սենսիբիլիզացիա՝ հատ-

կապես ստաֆիլոկոկերի, ստրեպտոկոկերի և աղիքային ցուպիկի նկատմամբ: 
Արյան մեջ նկատվում է T սուպրեսորների ավելացում, որի հետևանքով T 
հելպերների քանակը քչանում է, B լիմֆոցիտների քանակը և Ig G-ն՝ բարձ-

րանում: Փոփոխվում են նաև հումորալ և բջջային իմունային օղակները. 

լիզոցիմի քանակը նվազում է, B լիզինները՝ մեծանում, կոմպլեմենտի համա-

կարգի C3,C4 ֆրակցիաների քանակը՝ քչանում, իսկ C5 ֆրակցիայինը՝ 

շատանում: Բերանային հեղուկում նկատվում է սեկրետոր և շճային Ig A 
քանակի նվազում, որի հետևանքով լորձաթաղանթի պաշտպանական 
ֆունկցիան թուլանում է: Այս ամենով հանդերձ՝ բերանի խոռոչի միկրոֆլորան 
վերափոխվում է ավելի ագրեսիվ և ոչ բնորոշ տեսակների, որն իր հերթին 
սկիզբ է տալիս արատավոր օղակի առաջացմանը: 

Հիվանդության զարգացումը պայմանավորված է նաև խաչաձև իմունային 
ռեակցիայի առկայությամբ. ստրեպտոկոկերն ունեն անտիգենային նմանու-
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թյուն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բջիջների հետ, որի պատճառով 
խանգարվում է նրանց համապատասխան ճանաչումը լիմֆոցիտների կողմից՝ 
խթանելով ցիտոտոքսիկության ռեակցիան: 

Հուսվածքաբանորեն նկարագրվում է ֆիբրինա-մեռուկային ախտա-

հարում՝ էպիթելի այտուցով և էրոզիաներով: 
Հիվանդության կլինիկայում առկա է 3 շրջան՝ 

1. պրոդրոմալ, 
2. աֆթայի զարգացման,  
3. մարման:  

Պրոդրոմալ շրջանում. 
Երեխան մատնանշում է ապագա ախտահարման տեղը: 
Փոխվում է նրանց տրամադրությունը: 
Մաշկային ծածկույթները գունատ են: 
Լնդերը փուխր են, այտուցված: 
Երկրորդ շրջանում՝ 
 Առաջանում է բշտիկ, որն արագ պայթում է: 
 Աֆթայի առաջացման հատվածը հիպերեմիկ է: 
 Կենտրոնում զարգանում է սպիտակ գլխիկ՝ էպիթելի մեռուկի օջախ, 

որը խիստ ցավոտ է: 
 Առաջացած աֆթան կլորա-

վուն կամ ձվաձև է, հստակ 
սահմանափակված է գրանու-

լյացիաների երիզով (նկ. 89): 
 Ծածկված է տարբեր 
աստիճանի հաստություն ունե-

ցող ֆիբրինային փառով: 
 Ուղեկցվում է շրջակա լիմ-

ֆադենիտով և ջերմության 

բարձրացմամբ: 

Ծանրության աստիճան-

ները 3-ն են՝ 

1. թեթև աստիճան՝ 1-2 ախ-

տահարման օջախ, հիվան-

դությունը դրսևորվում է 2 

տարին 1 անգամ, 

2. միջին աստիճան՝ 5-6 ախ-

տահարման օջախ, հիվանդությունը դրսևորվում է  

1 տարում 2 անգամ, 

3. ծանր աստիճան՝ 6-ից շատ ախտահարման օջախ, հիվանդությունը 

դրսևորվում է 1 տարում 2 անգամից ավելի:  

Աֆթան տեղակայվում է՝ 

Նկար 89. Քրոնիկական ռեցիդիվող աֆթոզ 
ստոմատիտ՝ միջին ծանրության: 
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 բերանի նախադռան հատվածներում, 
 շրթունքներին, 
 անցման ծալքերում, 
 լեզվի կողմնային մակերեսներին: 

 

ՔՌԱՍ-ին զուգորդող հիվանդությունների հաճախականությունը՝ 

 աղեստամոքսային ուղու, լյարդի և լեղատար ուղիների բորբոքային 

հիվանդություններ, 

 ալերգիկ հիվանդություններ, 

 ԼՕՌ օրգանների հիվանդություններ, 

 50 % դեպքերում երեխաների դեպքում հայտնաբերվում են լյամբլյաներ: 
 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

 տրավմատիկ և հերպես զուգորդող ստոմատիտներից, 

 Վենսանի խոցամեռուկային ստոմատիտից, 

 Լորտ-Խակոբայի բուլյոզ դերմատիտից, 

 սիֆիլիտիկ պապուլաներից: 

 

Սետոնի աֆթաներ  
Aphtae Suttoni 

 

Վերջին տարիներին կլինիկական արտահայտումը բաժանվել է 3 տեսակի՝ 
 եզակի աֆթաների զարգացում ամիսը 1-3 անգամ,  
 բազմակի աֆթաների զարգացում, որոնք փոխարինում են միմյանց 

մինչև լավացումը, 
 սպիացող աֆթաների զարգացում՝ առանց պերիադենիտի նշանների: 
Այդ կլինիկական տեսակները կարող են փոխարինել միմյանց նույն 

հիվանդի դեպքում: 

Բոլոր տեսակների դեպքում կլինիկական պատկերը բնորոշ է. 
 Առաջանում են ցավոտ, հիպերեմիկ օջախներ: 
 Նեկրոզի հատվածը մեծանում է և խորանում՝ ստանալով խառնարա-

նանման տեսք: 
 Ծածկված է գորշավուն փառով: 
 Հետզհետե տափակում է՝ լցվելով գրանուլացիոն հյուսվածքով: 
 Լավանալուց հետո մնում է սպի:  
Հյուսվածքաբանորեն դիտվում է հյուսվածքների մեռուկ՝ բազալ թիթեղի 

քայքայումով, բուն լորձաթաղանթում՝ բորբոքման երևույթներով: 
Բուժումը 

Ընդհանուր՝ 
վարակի և թունավորման օջախի հեռացում, 
աղեստամոքսային ուղու ֆունկցիայի նորմալացում, 
սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ հիպոսենսիբիլիզացիա, 
իմունակարգավորում, 
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սեդատիվ թերապիա, 
ռացիոնալ սնուցում, 
վիտամինաբուժում: 
 

Տեղային՝ 
անզգայացում, 
հականեխիչ և հակաբորբոքային թերապիա, 
 բուժիչ թաղանթների կիրառում, 
 կորտիկոստերոիդների օգտագործում, 
 կերատոպլաստիկներ, 
 բերանի խոռոչի սանացիա, 
 դիսպանսեր հսկողություն, 
 մետաբոլիզմը խթանող միջոցներ՝ կալցիումի պանտոտենատ, ռիբո-

ֆլավին, կալիումի օրոտատ, վիտամին B12, ֆոլաթթու B9՝բջջային 
իմունիտետը բարձրացնելու համար, 

 իմունոկարգավորում՝ թիմոգեն, հիստոգլոբուլին լևամիզոլ-դեկարիս. 

բավականին արդյունավետ պրեպարատ է, իմունոմոդուլյատոր է T 
լիմֆոցիտների նկատմամբ, ինչպես նաև կարող է ուժեղացնել թույլ 
բջջային կամ թուլացնել ուժեղ բջջային իմունային պատասխանը և 
ազդեցություն չունենալ նորմալ պատասխանի վրա, 

 ժամանակակից բուժումը հիմնված է համակցված մեթոդի վրա, որը 

ենթադրում է դեկարիսի, գամմա գլոբուլինի և ասկորբինաթթվի 

զուգակցում և ռեմիսիայի բավականին երկարացում: 

 
Bechet համախտանիշ 

 Նկարագրվել է առաջաին անգամ  1937թ.:  
 Արտահայտվում է ախտանիշների եռյակով՝ 
 բերանի խոռոչի,  
 սեռական օրգանների, 
 ակնագնդի ախտահարումներով: 
1941թ. Touraine նկարագրել է նման ախտահարում, որը զուգորդվում էր 

մարսողական համակարգի ախտահարումով և առաջարկել է անվանել այն 
մեծ աֆթոզ:  
 Բուժման մեջ անհրաժեշտ է ներգրավել բջջաքայքայող նյութեր 

(օրինակ՝ կոլխիցինը, մետոտրեքսատը): 
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ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ 
 

Վիտամինները կենսաբանական ակտիվ նյութերն են, որոնք սպիտա-

կուցների, լիպիդների և ածխաջրատների հետ կարևոր են մարդու օրգանիզմի 

նորմալ կենսունակության համար: 

Վիտամինները կենսաբանական կատալիզատորներ են, որոնք փո-

խազդում են ֆերմենտների և հորմոնների հետ, մի շարք ֆերմենտների 

բաղադրության մեջ առկա են որպես կոֆակտորներ կամ մասնակցում են 

դրանց սինթեզին: Վիտամինների պակասը կարող է հանգեցնել օրգանիզմում 

նյութափոխանակությունը կարգավորող ֆերմենտների և հորմոնների 

առաջացման խանգարումների:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը շատ զգայուն է վիտամինների պա-

կասի նկատմամբ: Դրանց անբավարարությունը նվազեցնում է բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի ռեզիստենտականությունը տրավմաների, մանրէների ազ-

դեցության նկատմամբ, դանդաղում են ռեգեներացիայի հատկությունները:  

Մարդու օրգանիզմ վիտամինների ներմուծման հիմնական աղբյուրը 

սննդամթերքն է: Ուստի կարևոր է ոչ միայն սնունդով ներմուծվող վիտամին-

ների քանակը, այլև սննդի որակական կազմը: Օրինակ՝ ածխաջրերով 

հարուստ սնունդ ընդունելու դեպքում բարձրանում է В1 վիտամինի անհրա-

ժեշտ քանակը, իսկ սպիտակուցների անբավարարության դեպքում նվազում է 

В2-ի, նիկոտինաթթվի և ասկորբինաթթվի յուրացումը:  

Հիպովիտամինոզը կարող է լինել առաջնային (էկզոգեն)՝ պայմանավոր-

ված սննդակարգում վիտամինների քիչ քանակով կամ միանման անբավարար 

կամ չբալանսավորված սնունդով: Երկրորդային վիտամինային անբավա-

րարությունը (էնդոգեն) զարգանում է աղեստամոքսային ուղու 

հիվանդությունների դեպքում, երբ խանգարվում է սննդանյութերի ներծծումը, 

այդ թվում նաև վիտամինների, օրինակ՝ լյարդի, աղիքների հիվանդութ-

յունների կամ էնդոկրին համակարգի խանգարումների դեպքում: Հարկ է 

առանձնացնել այն դեպքերը, երբ վիտամինային անբավա-րարությունը զար-

գանում է վիտամինների նորմալ քանակ ընդունելիս: Դրանք կարող են 

առաջանալ շրջակա միջավայրի բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանների 

ազդեցությամբ, ֆիզիկական մեծ ծանրաբեռնվածության, հոգեհուզական 

լարվածության, թթվածնային քաղցի դեպքում: Հղիության և կրծքով կերակ-

րելու ժամանակ մեծանում է ասկորբինաթթվի, պիրիդոքսինի, ֆոլաթթվի, 

կալցիումի և տոկոֆերոլի անհրաժեշտությունը:  

Մետաբոլիզմի ընթացքում վիտամինների մեծամասնությունը սերտ 

պայմանավորված իրար հետ: Այժմ ընդունվում է, որ մեկ տեսակի վիտամինի 

մեկուսացված անբավարարություն գործնականում չի լինում: Որոշված է, որ 

ասկորբինաթթվի ընդունման քանակը շատանալու դեպքում В2 վիտամինի 

անհրաժեշտությունը նվազում է, իսկ հյուսվածքներում դրա նվազման պայ-

մաններում նվազում է նաև С և В1–ի քանակությունը: Հայտնի է 
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ասկորբինաթթվի և թիամինի, ֆոլաթթվի և В1, B2 վիտամինների, թիամինի, 

ռիբոֆլավինի և պիրիդոքսինի, ռիբոֆլավինի, ռետինոլի և պանտոթենաթթվի, 

նիկոտինաթթվի և ռիբոֆլավինի յուրացման արտահայտված փոխկապ-

վածությունը: Գույություն ունի նաև վիտամինային որոշ պրեպարատների 

անհամատեղելիություն: Այսպես՝ չի թույլատրվում մեկ ներարկիչում խառնել 

նիկոտինաթթուն և թիամինը, պիրիդոքսինը և ցիանկոբալամինը, թիամինը 

ցիանկոբալամինի և պիրիդոքսինի հետ, ասկորբինաթթուն ցիանկոբալամինի 
հետ, քանի որ խառնվելիս դրանք կարող են ինակտիվացնել իրար, կամ 

ուժեղացնել գերզգայություն առաջացնելու միմյանց ունակությունները:  
 

Բերանի խոռոչի հիպովիտամինոզների ախտանիշները 

 Ռետինոլի անբավարարություն  
А վիտամինի կարևոր ֆունկցիաներից մեկը էպիթելի բջիջների (այդ թվում 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթ էպիթելի) տարբերակման և եղջրացման 

պրոցեսների կանոնակարգումն է: Էպիթելային հյուսվածքի շրջանառության 

պրոցեսների նորմալացման մեջ նրա մասնակցությունը օրգանիզմում հիմնա-

կան ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան է: Ռետինոլն ունակ է վերականգնելու ոչ 

միայն էպիթելի, այլև շարակցական հյուսվածքի կառուցվածքային ամբողջա-

կանությունը՝ առաջացնելով կոլագենային և էլաստիկ թելերի հաստացում:  

A հիպովիտամինոզը կարող է դիտվել սննդի հետ քիչ ընդունելու, ինչպես 

նաև լյարդի և աղիքների հիվանդությունների դեպքում՝ նրա սինթեզի 

խանգարման հետևանքով: Հայտնի է ռետինոլի և K վիտամինի անտագոնիզմը:  

A վիտամինի անբավարարությունը հանգեցնում է էպիթելի զգալի 

փոփոխությունների. ատրոֆիայի և եղջերացման խանգարումների արդյուն-

քում նվազում են մաշկի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի պաշտպանողական 

հատկությունները: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթ վրա արտահայտվում է ՝  

1) չորությամբ, 

2) եղջերացման պրոցեսների գերակշռումով (հիպերկերատոզ), 

3) ատրոֆիկ երևույթներով, 

4) էրոզիաներով և խոցերով, 

5) լորձաթաղանթը կորցնում է փայլը, կարող են առաջանալ լեյկոպլա-

կիայի նման սպիտակավուն օջախներ,  

6) թքագեղձերի ֆունկցիաների խանգարում՝ թքարտադրության նվազում: 
 

Հյուսվածքաբանորեն դիտվում են էպիթելի մետապլազիա, փշաձև շերտի 

բջիջների փոխարինում եղջերային բջիջներով:  

Բուժումը  

Նշանակվում են ռետինոլը բուժող չափաբաժիններով՝ օրական 10 000-25 
000 ME: Բարձր դեղաչափերն անհրաժեշտ է կիրառել բժշկի հսկողությամբ, 

քանի որ հնարավոր է հիպերվիտամինոզի զարգացում, որն արտահայտվում է 

քնկոտությամբ, թուլությամբ, գլխացավով, դեմքի հիպերեմիայով և մաշկի 

թեփոտությամբ: Խորհուրդ է տրվում կիրառել դրաժեներ, ինչպես նաև Е 
վիտամինի հետ համակցված (աևիտ): 
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Ստոմատոլոգիայում A վիտամինը լայնորեն կիրառվում է որպես 

էպիթելացումն արագացնող միջոց բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի էրոզիա-

ների և խոցերի դեպքում, հիպերկերատոզների բուժման համար (լեյկոպլա-

կիա, կարմիր տափակ որքին) և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի չորությունը 

նվազեցնելու համար: Նշանակվում են հաբեր կամ դրաժեներ 3300 ME օրական 

1-2 անգամ սնունդ ընդունելուց հետո, 3,44%-անոց ռետինոլի ացետատի կամ 

5,5%-անոց ռետինոլի պալմիտատի յուղային լուծույթը 8-10 կաթիլ օրը 2 

անգամ, բուժման տևողությունը՝ 1,5-2 ամիս: Յուղային լուծույթները՝ որպես 

կերատոպլաստիկ նյութ, ցուցված են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

խոցային-էրոզիվ ախտահարումների դեպքում՝ էպիթելացումն արագացնելու 

համար:  
 

 Հիպովիտամինոզ В1 (թիամինի անբավարարություն) 
В1 վիտամինն ունի կարևոր դեր ածխաջրատային փոխանակության 

մեջ՝ իրականացնելով ֆոսֆորիլիզացման ռեակցիան: Թիամինի անբավարա-

րությունը հանգեցնում է ածխաջրերի ոչ լիարժեք այրմանը և օրգանիզմում 

պիրոխաղողաթթվի և կաթնաթթվի քանակությունների շատացմանը, որն 

անբարենպաստ է անդրադառնում նյարդային և սիրտանոթային համակար-

գերի ֆունկցիաներին: Մասնակցում է սպիտակուցային փոխանակությանը: 

Վիտամին В1-ի թիամինդիֆոսֆատ ածանցյալը առկա է կետոթթուներից С02 

անջատման կատալիզատոր եղող կոկարբոքսիլազ ֆերմենտի կազմում:  

Վիտամին В1-ի անբավարարության էնդոգեն տեսակը զարգանում է 

քրոնիկական հիվանդությունների՝ ԱՍՏ-ի, լյարդի, դիաբետների, նևրիտների, 

ալկոհոլիզմի դեպքում: Առկա է թիամինի անտագոնիզմը նիկոտինաթթվի հետ:  
Վիտամին В1-ի անբավարարության դեպքում առաջանում է բերի-բերի 

հիվանդությունը, որը բնութագրվում է նյարդային և սիրտ-անոթային համա-

կարգերի խանգարումներով: Հնարավոր են տարբեր աստիճանների ֆունկ-

ցիոնալ խանգարումներ՝ պարէսթեզիաներ, նևրոտիկ վիճակներ, քնի խան-

գարումներ, թուլություն, քաշի նվազում, լարվածություն շրջապատի հանդեպ: 

Հնարավոր են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ալերգիկ ռեակցիաներ: 

Ուղեկցվում է լեզվի պտկիկների հիպերպլազիայով: 

Կարող են լինել բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ալերգիկ 

ռեակցիաներ, ՍԱՀ-ի և ԱՍՏ-ի խանգարումներ (սրտխառնոց, փսխում, 

ախորժակի բացակայություն): 

Բուժումը 

Վիտամին В1-ն դրական ազդեցություն ունի եռվորյակ նյարդի նևրիտ-

ների և նևրալգիաների, գոտևորող որքինի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

պարէսթեզիաների, սնկային և դեղորայքային ստոմատիտների բուժման 

դեպքում: Բուժական նպատակներով վիտամինը նշանակում են per os 

(ուտելուց հետո), կամ եթե առկա են ԱՍՏ հիվանդություններ, ապա 

նշանակվում են ներարկումներ (ներերակային կամ միջմկանային):  
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Բուժման համար կիրառվում են թիամին քլորիդի հաբեր 0,002, 0,005 և 0,01գ, 
2,5%-անոց և 5%-անոց լուծույթներ 1մլ սրվակներով, թիամին բրոմիդի հաբեր 
0,00258, 0,00645 և 0,00129գ, 3%-անոց և 6%-անոց լուծույթներ 1մլ սրվակներով: 

Օրական բուժիչ դեղաչափերը մեծահասակների դեպքում կազմում են 0,012գ 1-
3 (մինչև 5) անգամ: Բուժման ժամկետը 30 օր է: Աղիքներում ներծծման 

խանգարումների դեպքում ներարկում են մ/մ 0,025-0,05գ թիամին քլորիդի (1մլ 
2,5%-անոց կամ 5%-անոց լուծույթ) կամ 0,03-0,06գ թիամին բրոմիդի (1մլ 3%-
անոց կամ 6%-անոց լուծույթ): Նշանակվում են կոկարբոքսիլազա 0,05գ 

սրվակներով: Բուժման կուրսը 10-15 ներարկում է: Խորհուրդ չի տրվում 

միաժամանակ ներարկել В1, պիրիդոքսինի և ցիանկոբալամինի խառնուրդը, 

քանի որ վերջինս ուժեղացնում է թիամինի ալերգիզացնող հատկությունները, 

իսկ պիրիդոքսինը դժվարացնում է В1-ի վերածումը ակտիվ (ֆոսֆորիլացված) 

տեսակի: Արգելվում է մեկ ներարկիչում խառնել թիամինը և նիկոտինաթթուն, 

քանի որ այդ խառնուրդը քայքայում է թիամինը:  
 

 Հիպովիտամինոզ B2 . ռիբոֆլավինի անբավարարություն 
Ռիբոֆլավինը առկա է օքսիդա-վերականգնողական գործընթացներում 

մասնակցող բազմաթիվ ֆերմենտների պրոսթետիկ խմբերի կազմում: Մաս-

նակցում է ածխաջրատային, լիպիդային և սպիտակուցային փոխանակութ-

յանը: Ռիբոֆլավինի էկզոգեն անբավարարությունը զարգանում է կենդանի 

սպիտակուցների, նիկոտինաթթվի անբավարար կիրռաման, իսկ էնդոգենը՝ 

երկարատև անտիբիոտիկոթերապիայի, աղեստամոքսային ու հիվանդությու-

նների դեպքում: 

Ռիբոֆլավինի անբավարությունն արտահայտվում է եռյակով 

(տրիադա)՝  

1) դերմատիտի, 

2) խեյլիտի, 

3) գլոսիտի: 

  Դերմատիտը զարգանում է քիթ-շրթունքային ծալքերի, քթի թևերի և 

կոպերի շրջանում կարմրությամբ, թեփոտմամբ, բերանի անկյուններում 

ճաքերի և կեղևների առաջացմամբ (զարգանում է անգուլյար ստոմատիտ): 

Էպիթելը մացերացվում է, հետագայում կեղևները պոկվում են և դրանց տեղում 

առաջացնում են էրոզիա: Ճաքերը ցավոտ են, կարող են արյունահոսել: 

Լեզվի փոփոխությունները սկսվում են հիպերեմիայից, հետո պտկիկ-

ները սկսում են ենթարկվել ատրոֆիայի (մինչև ամբողջապես անհետացում), 

լեզվի մեջքը դառնում է վառ կարմիր, հարթ, փայլուն և չոր: Այտերի և լեզվի 

լորձաթաղանթի վրա առաջանում են կերատոզի օջախներ:  

Շրթունքի փոփոխությունները՝ ցավ, այրոց, որոնք ուժգնանում են 

խոսելիս և սնունդ ընդունելիս: Զարգանում է բերանի չորություն: 

Ռիբոֆլավինն ընտրողաբար ազդում է դեմքի մաշկային ծածկույթի, 

բերանի խոռոչի և աչքի լորձաթաղանթի վրա: Անբավարարության դեպքում 
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առաջին հերթին ախտահարվում են այդ հատվածները: В2–ը հարկավոր է 

նշանակել խեյլիտների, գլոսիտների և անգուլյար ստոմատիտների դեպքում:  
Ախտորոշումը հաստատվում է արյան և մեզի կենսաքիմիական անա-

լիզով: 

Բուժումը: Նշանակվում է ռիբոֆլավին ներքին ընդունման 0,005-0,01գ, 

օրական 3 անգամ (1-1,5 ամսվա ընթացքում): 
 

 Հիպովիտամինոզ B6. պիրիդոքսինի անբավարարություն 
Պիրիդոքսինը ակտիվ մասնակցում է ամինաթթուների (տրիպտոֆանի, 

մեթիոնինի, ցիստեինի, սերինի, գլուտամինաթթվի) փոխանակության պրոցե-

սում, լիպիդային փոխանակության մեջ, մասնավորապես կարգավորում է 

աթերոսկլերոզը: Վիտամինի անբավարարությունը զարգանում է սննդի մեջ 

նրա անբավարար քանակի պատճառով, ինչպես նաև աղիքային միկրոֆլորայի 

կողմից անբավարար սինթեզի հետևանքով (էկզոգեն և էնդոգեն): Էնդոգեն 

անբավարարության ձևավորմանը հանգեցնում են աղիքային վարակները, 

լյարդի հիվանդությունները, հղիների տոքսիկոզը, երկարատև անտիբիոտիկո-

թերապիան և այլն: Վիտամին B6-ի անբավարարության դեպքում խանգարվում 

են ԿՆՀ-ի և ԾՆՀ-ի ֆունկցիաները, առաջանում են քնկոտություն, խիստ 

գրգռականություն, հոգնածություն, ծայրամասային նևրիտ, նեյրոդերմիտ, 

սեբորեային դերմատիտ: 

Բերանի խոռոչում դիտվում են անգուլյար խեյլիտ, ստոմատիտ, գլոսիտ: 

Լեզվի պտկիկները ենթարկվում են դեսկվամացիայի, ատրոֆիայի, լեզուն 

դառնում է ծալքավոր, առկա են համի աղավաղում և զգացողության նվազում, 

կրկնվող գլոսալգիա: 

Բուժումը: Ստոմատոլոգիայում պիրիդոքսին հիդրոքլորիդը նշանակում են 

հաբերով ուտելուց հետո օրը 1-2 անգամ 0,002, 0,005 և 0,01գ, մեծահասակներին՝ 

ն/ե, մ/մ,ե/մ 0,05-0,1գ (1 ամսվա ընթացքում): 
 

 Հիպովիտամինոզ B12 . ցինկկոբալամինի անբավարաություն  
Ցիանկոբալամինը, որն անհրաժեշտ է էրիթրոցիտների հասունացման և 

նորմալ արյունաստեղծման համար, նուկլեինաթթուների և նուկլեոտիդների 

սինթեզի ռեակցիաների կատալիզատոր է: Վիտամինի ազդեցությունն իրակա-

նացվում է ֆոլաթթվի առկայությամբ, որը վիտամին В12-ի ազդեցությամբ փոխ-

վում է ակտիվ տեսակի և նպաստում նորմալ հեմոպոեզին: В12-ը և ֆոլաթթուն 

մասնակցում են հեմոգլոբինի սինթեզմանը:  

Ցիանկոբալամինի անբավարարությունը զարգանում է մսամթերք և կաթ-

նամթերք սահմանափակ կիրառելու դեպքում (բուսակերություն), էնդոգեն 

անբավարությունը՝ ստամոքսի պատերում գաստրոմուկոպրոթեինի բացա-

կայության կամ աղիքներում սինթեզի խանգարման դեպքում:  
Ցիանկոբալամինի անբավարարության դեպքում, բացի արյունաստեղծ 

ֆունկցիայի խանգարումներից, զարգանում է Ադիսոն-Բիրմերի չարորակ 

մեգալոբլաստիկ անեմիա: Բնորոշ են պերիֆերիկ նյարդերի ախտահարումներ 

(նևրիտ, նևրալգիա, լեզվի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի պարէսթեզիա): 
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Վաղ ախտահարման դեպքում առկա են լեզվի այտուց, ծակծկոց, պարէս-

թեզիա, առաջնային և կողմնային մակերեսների հիպերեմիա՝ պտկիկների 

ատրոֆիայի զուգակցմամբ`հղկված լեզու(«полированный язык»), hունտերյան 

լեզու կամ Մելլեր-Հունտերի գլոսիտ:  

B9-ի անբավարաությունը հանգեցնում է էպիթելի չորության և 

խոցանեկրոտիկ երևույթների: 

Բուժումը. Ադիսոն-Բիրմերի անեմիայի դեպքում В12-ը ներարկում են մ/մ 

կամ ենթամաշկային 100-200մկգ 2 օրը մեկ անգամ: Միաժամանակ նշանակ-

վում է ֆոլաթթու: Բուժման կուրսը 20 օր է: Ցիանկոբալամինը կիրառվում է 

կանդիդոզների, տափակ կարմիր որքինի, Դյուրինգի դերմատիտի, գայլախտի 

դեպքում: Արտադրվում է սրվակներով, որոնք պարունակում են 30, 100, 200 և 
500մկգ վիտամին:  

Խորհուրդ չի տրվում մեկ ներարկիչում խառնել В12, В1, և В6 վիտամին-

ները, քանի որ կոբալտի իոնը, որը պարունակվում է ցիանկկոբալամինում, 

հանգեցնում է այդ վիտամինների քայքայմանը:  
 
 Նիկոտինաթթվի հիպովիտամինոզը  
Նպաստում է պելագրա հիվանդության զարգացմանը: Նիկոտինաթթուն 

սպեցիֆիկ հակապելագրային նյութ է, այդ պատճառով այն նշում են որպես 

PP վիտամին (предупреждающий пеллагру): Մասնակցում է նյութափոխանա-

կությանը, անբավարարությունը զարգանում է սննդի հետ քիչ ընդու-նելու 

դեպքում: Որոշակի դեր են կատարում նաև սննդում տրիպտոֆանի պակասը 

և ալկոհոլիզմը: Հիպովիտամինոզի դեպքում դիտվում են ախորժակի անկում, 

սրտխառնոց և դիարեա: Լեզուն մեծանում է, այտուցվում, պտկիկները 

սկզբում ենթարկվում են հիպերտրոֆիայի, մեջքը պատված է հաստ փառով, 

բաժանված է ակոսներով: Փառը սկսում է պոկվել, լեզուն այդ հատվածներում 

դառնում է վառ կարմիր, փայլուն, խիստ ցավոտ: Զարգանում են բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի հիպերեմիա և էրիթեմաներ մաշկի վրա: 

Հիվանդները գանգատվում են թուլությունից, ապաթիայից, հիշողության 

նվազումից, հոգնածության զգացողությունից:  

Պելագրայի դեպքում բնորոշ փոփոխություններն են՝ 

1) դեմենցիան. դրսևորվում է զանազան հոգեկան խանգարումներով, 

2) դիարեան. բնորոշվում է ինտենսիվ հյուծող լուծով, 

3) դերմատիտը. մաշկը դառնում է գերպիգմենտավորված, հատկապես 

այն հատվածներում, որոնք ենթարկվում են արևային ճառագայթմանը, 

լինում է հիպերեմիկ, չոր, թոշնած և թեփոտվող: 

Լեզվի պտկիկները ենթարկվում են ատրոֆիայի, լեզուն լաքապատած 

է, փայլուն, ալ կարմիր, ցավոտ: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթն այտուց-

ված է, հիպերեմիկ, հիպերտրոֆիկ, առաջանում են բշտեր, որոնք բացվում 

են՝ առաջացնելով ցավոտ էրոզիաներ: Նշում են բերանի չորություն, համի 
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խանգարում: Ներկայումս պարզվել է, որ պելագրայի զարգացման մեջ իր 

դերն ունի օրգանիզմում В1, В2 և В6 վիտամինների քիչ ներմուծումը:  

 PP վիտամինի անբավարարությունը հաստատվում է լաբորատոր քննութ-

յունների արդյունքներով:  

Բուժումը. նիկոտինամիդ կամ նիկոտինաթթու 0,05գ per os օրը 2-3 

անգամ (ուտելուց հետո) կամ պարենտերալ 1մլ 1%-անոց լուծույթը օրը 1-2 

անգամ 15-20 օրվա ընթացքում: Միաժամանակ նշանակվում են թիամին, 

ռիբոֆլավին, պիրիդոքսին, ինչպես նաև մեթիոնինով հարուստ սննդամթերք 

(կաթնաշոռ):  

 Հիպովիտամինոզ C. ասկորբինաթթվի անբավարարություն  
Օրական պահանջը պայմանավորված է ծանրաբեռնվածության աստիճա-

նով և կազմում է 75-100մգ: Մարդու օրգանիզմը չի կարող ինքնուրույն սինթեզել 

ասկորբինաթթու, պահանջը բավարարվում է սնունդի հետ: Հիպովիտամինոզի 

զարգացման դեպքում օքսիդա-վերագանգնողական ֆերմետների համակարգը 

խանգարվում է, կատարվում են զգալի փոփոխություններ սպիտակուցային և 

ածխաջրատային փոխանակություններում, նվազում է օրգանիզմի ռեակտի-

վականությունը (նվազում է ֆագոցիտար ակտիվությունը, հակամարմինների 

առաջացումը), խանգարվում են կոլագենի սինթեզը և շարակցական 

հյուսվածքի հասունացումը, որն էլ առաջացնում է անոթների և հյուսվածքների 

թափանցելիության մեծացում: 

Էնդոգեն հիպովիտամինոզի զարգացմանը հանգեցնում են ֆիզիկական 

խիստ ծանրաբեռնվածությունը, վարակիչ հիվանդությունները, գերսառե-

ցումը, նյարդային լարվածությունը, հղիությունը, սպիտակուցների պակասը, 

ռետինոլի գերընդունումը: Մեծ նշանակություն է տրվում մարսողական 

համակարգի վիճակին: Այսպես՝ ազատ աղաթթվի բացակայության դեպքում 

ասկորբինաթթուն քայքայվում է ավելի արագ, իսկ աղիքներում բորբոքային 

երևույթների դեպքում այն վատ է ներծծվում:  

Վիտամինի անբավարարության դեպքում փոփոխություններին 

գումարվում են հեմոռագիկ համախտանիշով և երկրորդային վարակով պայ-

մանավորված բարդությունները: C ավիտամինոզը զուգորդվում է թուլությամբ, 

վատ ինքնազգացողությամբ, ախորժակի կորստով, մարմնի զանգվածի 

նվազմամբ, ձկնամկանացավով: Մաշկը մելանինի կուտակման հետևանքով 

դառնում է մուգ, չոր, հեշտ թեփոտվող:  

C ավիտամինոզը միշտ արտահայտվում է բերանի խոռոչում: Մա-

զանոթների թափանցելության կտրուկ աճի հետևանքով զարգանում է հեմո-

ռագիկ համախտանիշ՝ պետեխիալ արյունազեղումներ բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթում, ենթամաշկում, հոդերում: Թափանցելությունն առավել կտրուկ է 

մեծանում ասկորբինաթթվի և ռուտինի համակցված անբավարարության 

դեպքում: Պետեխիաների հետ միաժամանակ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

վնասված հատվածներում առաջանում են տարածուն արյունազեղումներ: 

Արյունազեղումների շրջանում հետագայում հնարավոր է զարգանան 
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խոցամեռուկային պրոցեսներ, նեկրոզի օջախները հիմնականում նշիկների և 

լնդեզրերի շրջանում են:  

Հիվանդության սկզբում նկատվում են լնդերի փխրունություն, արյունա-

հոսություն, ցիանոզ: Գինգիվիտը հիմնականում դրսևորվում է հիպեր-

պլաստիկ և երբեմն հասնում ու ծածկում է ատամի պսակային հատվածը: 

Ատամները խիստ շարժունակ են, հնարավոր է նրանց կորուստ:  

Երկրորդային վարակ ավելանալու դեպքում առաջանում են խոցային 

գինգիվիտներ, որոնք ավարտվում են լնդերի նեկրոզով:  

Տարբերակիչ ախտորոշում կատարվում է հիպերտրոֆիկ գինգիվիտից, 

Վենսանի խոցանեկրոտիկ ստոմատիտից, իսկ լեյկոզի դեպքում՝ բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխություններից: 

Ախտորոշելու համար որոշիչ դեր են կատարում անամնեզը, լաբորա-

տոր հետազոտությունների արդյունքները, ցինգայի կլինիկական այլ 

արտահայտությունները:  

Երեխաների շրջանում C վիտամինի անբավարարության դեպքում 

զար-գանում է Մելլեր-Բարլոուի հիվանդություն, մեծահասակների դեպքում՝ 

ցինգա: Երեխաների շրջանում առաջանում են հեմոռագիկ դիաթեզ ատամների 

շրջանում, պետեխիալ արյունազեղումներ, լնդերից արյունահոսություն, եզրա-

յին գինգիվիտ՝ այտուցված արյունահոսող լնդապտկիկներով:  

Հիվանդությունը կարող է զարգանալ ծծկեր հասակի երեխաների 

շրջանում՝ ստերիլիզացված կաթով կերակրելու դեպքում: 

Բուժումը: Նշանակվում է 0.1գ ասկորբինաթթու օրը 4-5 անգամ կամ 1-
3մլ 5%-անոց նատրիումի ասկորբինատի լուծույթը պարենտերալ: Միաժա-

մանակ նպատակահարմար է նշանակել ռուտին՝ 50-100մգ օրը 2-3 անգամ, 

պոլիվիտամինային պրեպարատներ, որոնք պարունակում են ասկորբինա-

թթու՝ ասկոռուտին, ասնիտին, ունդևիտ և այլն: Նշանակվում է հատուկ դիետա 

մրգերի և բանջարեղենի շատ պարունակությամբ, վիտամինակրիչների 

հյութեր և մզվածքներ: Արտահայտված արյունահոսության դեպքում 

նշանակվում են CaCL2 և վիտամին K:  
 

 Հիպովիտամինոզ E. տոկոֆերոլի անբավարարություն 
Տոկոֆերոլը, լինելով բնական հակաօքսիդանտ, արգելակում է լիպիդների 

պերօքսիդային թթվայնացումը օքսիդացման նյութերի օրգաններում և 

հյուսվածքներում: Մասնակցում է բջջային մետաբոլիզմի պրոցեսներին, 

ինչպես նաև հեմի և սպիտակուցների սինթեզին: Կարգավորում է անոթների 

պատերի թափանցելիությունը և ամրությունը (առաջին հերթին՝ լնդային 

մազանոթների): Վիտամին E-ի անբավարարության դեպքում մեծանում է 

մազանոթների թափանցելիությունը և փխրունությունը, կատարվում են 

դեգեներատիվ փոփոխություններ նյարդային բջիջներում, կմախքային 

մկաններում, սրտամկանում, լյարդում դիտվում է ճարպային ինֆիլտրացիա:  

Բուժումը: Ստոմատոլոգիայում կիրառվում է պարօդոնտիտները 

բուժելու համար, ներմուծվում է մ/մ կամ պարօդոնտալ վիրակապերով: 
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Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունների բուժման ժամանակ 

օգտագործվում է որպես կերատոպլաստիկ նյութ՝ տոկոֆերոլի ացետատը 

համակցելով վիտամին A-ի հետ: Միջմկանային ներարկումների համար 

կիրառվում է 5%-անոց, 10%-անոց կամ 30%-անոց տոկոֆերոլի ացետատի 

յուղային լուծույթ՝ 50-100մգ օրական, 20-40 օրվա ընթացքում: Ներքին 

օգտագործման համար դեղաչափերը նույնն են. կիրառվում են 50%-անոց 
յուղային լուծույթը 0.1 և 0.2մլ պատիճներում, որոնք համապատասխանաբար 

պարունակում են 0,05 և 0,1գ տոկոֆերոլի ացետատ:  
 

 Հիպովիտամինոզ D–ն կարող է զարգանալ վիտամինի ոչ ակտիվ տեսակից 

ակտիվ տեսակի վերածվելու պրոցեսի խանգարման հետևանքով: Վիտամին 

D-ի անբավարարություն կարող է առաջանալ մաշկում նախավիտամին D-ից 

վիտամին D-ի փոխակերպման խանգարման հետևանքով, որի պատճառը 

երեխայի դեպքում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների պակասությունն 

է: 

Անբավարարության նշաններն են՝ 

 նյարդային համակարգի խանգարումներ՝ անհանգստություն, քնի 

խանգարում, վախկոտություն, քնած ժամանակ ցնցումներ, 

 քրտնարտադրության շատացում ծծկեր տարիքի երեխաների 

շրջանում,  
 երեխաների շրջանում զարգանում են կայուն մացերացիաներ, 

ծոծրակային հատվածում՝ մազաթափություն, 

 մեծ գաղտունի եզրերը փափուկ են, դիտվում է կրծքավանդակի 

ոսկրերի փափկացում (ռախիտի ախտանշաններ), 

 մկանների տոնուսի անկում, 

 ֆիզիկական ունակությունների ձեռքբերման ուշացում, 

 ատամների ուշացած ծկթում, ոսկրային միներալիզացիայի ուշացում:  

Վիտամին D-ի անբավարարությունը կլինիկական դրսևորումներով 

նման է ռախիտանման հիվանդություններին, որոնք պայմանավորված են 

երիկամների և արտազատիչ համակարգի ֆունկցիաների խանգարումնե-

րով, հաճախ ստորին վերջույթներում առաջանում են վարուսային և 

վալգուսային փոփոխություններ: 

Բուժման համար կիրառվում են էրգոկալցիֆերոլի և խոլեկալցիֆերոլի 

սպիրտային և յուղային լուծույթները երեխաների տարիքին համապա-

տասխան, ինչպես նաև խորհուրդ է տրվում երեխաներին պահել արևի 

ճառագայթների տակ (օրական 1 ժամից ոչ պակաս):  
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

Ատամների վնասվածքը ատամների և շրջակա հյուսվածքների անա-

տոմիական ամբողջության խախտումն է կամ ատամի դիրքի փոփոխությունը 

ատամնաշարում: Կարիեսից հետո ատամների կորստի երկրորդ պատճառն է:  

Սուր վնասվածքները զարգանում են մեկանգամյա ազդող գործոն-

ներից: 

Վնասվածքի տեսակը պայմանավորված է հարվածի ուժով, ուղղութ-

յամբ, հարված ստացած հատվածով:  

Նախատրամադրող գործոններից են Էնգլի II դասի I ենթադասը, 

կտրիչային վերածածկը 3 մմ-ից ավելի: 
 

Ատամների սուր վնասվածքների դասակարգումները 

ա. Համաձայն ԱՀԿ դասակարգման՝ առանձնացվում են ատամների սուր 

վնասվածքների (ԱՍՎ) 8 դասեր՝  

1. ատամների սալջարդ՝ կառուցվածքային աննշան ախտահարումներով,  

2. ատամի պսակի ոչ բարդացած կոտրվածք,  

3. ատամի պսակի բարդացած կոտրվածք,  

4. ատամի պսակի լրիվ կոտրվածք,  

5. պսակա-արմատային երկայնակի կոտրվածք,  

6. ատամի արմատի կոտրվածք,  

7. ատամի հոդախախտ (մասնակի),  

8. ատամի լրիվ հոդախախտ:  
 

բ. Ատամների սուր վնասվածքների դասակարգումը՝ ըստ Ն.Մ. 

Չուպրինինայի, 1985՝ 

1. ատամների սալջարդ,  

2. ատամի հոդախախտ՝  

2.1. մասնակի՝ 

ա) առանց տեղաշարժի, 

բ) դեպի հարևան ատամի կողմ տեղաշարժով,  

գ) ատամի՝ երկայնակի առանցքի շուրջ պտույտով, 

դ) պսակի՝ վեստիբուլյար ուղղությամբ շեղումով, 

ե) պսակի՝ բերանի ուղղությամբ շեղումով, 

զ) պսակի՝ դեպի օկլյուզիոն հարթություն շեղումով, 

2.2. ներհրված, 

2.3. լրիվ, 

3. ճաք, 

4. կոտրվածք (ուղղաձիգ, թեք, լայնակի)՝ 

ա) պսակի կոտրվածք էմալի շրջանում, 

բ) պսակի կոտրվածք էմալի և դենտինի շրջանում՝ առանց խոռոչի մերկացման,  

գ) պսակի կոտրվածք էմալի և դենտինի շրջանում՝ խոռոչի մերկացումով,  
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դ) ատամի կոտրվածք էմալի, դենտինի և ցեմենտի շրջանում, 

ե) արմատի կոտրվածք հարվզիկային, միջին և գագաթային հատվածքներում,  

5. համակցված վնասվածքներ,  

6. սաղմի վնասվածք:  
 

գ. Ատամների սուր վնասվածքների դասակարգումը՝ ըստ МКБ-10-ի՝ 

 S02.5՝ ատամների կոտրվածք՝  

առաջնային (ժամանակավոր կամ կաթնատամ) և մնայուն ատամների,  

S 02.50՝ միայն էմալի կոտրվածք, էմալի ճաք՝  

 S 02.51՝ պսակի կոտրվածք՝ առանց պուլպայի վնասվածքի,  

 S 02.52՝ պսակի կոտրվածք՝ պուլպայի վնասվածքով,  

 S 02.53՝ արմատի կոտրվածք,  

 S 02.54՝ պսակի և արմատի կոտրվածք,  

 S 02.57՝ ատմաների բազմակի կոտրվածքներ,  

 S 02.59՝ ատամի կոտրվածք ոչ հստակեցված,  

 S 03.2՝ ատամի հոդախախտ՝  

 S 03.20՝ ատամի լյուքսացիա,  

 S 03.21՝ ատամի ինտրուզիա կամ էքստրուզիա,  

 S 03.22՝ ատամի հոդախախտ՝ էքզարտիկուլյացիա,  

 S00.8՝ գլխի այլ հատվածքների մակերեսային վնասվածք (ատամի 

սալջարդ): 
 

դ. Ատամների սուր վնասվածքների դասակարգումը՝ ըստ Էլլիսի՝ 

 պսակի կոտրվածք էմալի շրջանում,  

 պսակի կոտրվածք էմալի և դենտինի շրջանում,  

 պսակի կոտրվածք՝ պուլպայի մերկացումով,  

 վնասվածք, որը հանգեցնում է պուլպայի կենսունակության կորստի՝ 

պսակի կոտրվածքով կամ առանց կոտրվածքի,  

 ատամի լրիվ հոդախախտ,  

 արմատի կոտրվածք,  

 ատամի ենթահոդախախտ,  

 պսակի կոտրվածք հարվզիկային շրջանում,  

 ժամանակավոր ատամների վնասվածքներ:  
 

ԱՍՎ-ի երեխաների հետազոտման սկզբունքները՝  
 պացիենտի գանգատները, 

 կյանքի անամնեզ (ալերգիաների առկայություն, նախկինում 

վնասվածքների առկայություն), 

 վնասվածքի անամնեզ, 

 արտաքին զննում, 

 բերանի խոռոչի զննում, 

 լրացուցիչ եղանակներ (ռենտգեն, ջերմային ախտորոշում, տրանսիլյու-

մինացիա): 
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ԱՍՎ-ի՝ երեխաների բուժման փուլերը. 
 Անհապաղ բժշկական օգնություն, որը կարող է կատարվել ցանկացած 

բժշկական հիմնարկում (դպրոցական բուժկետում, սոմատիկ պոլիկլինի-

կաներում):  

 Մասնագիտացված բուժում. կազմակերպվում է II, III մակարդակների 

բուժհիմնարկներում՝ մասնագիտացված մանկական ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկայում, դիմածնոտային վիրաբուժական բաժանմունքում:  

 Դիսպանսեր հսկողություն: 
  

Դիսպանսեր հսկողության ժամկետներն են՝  

 ակտիվ բուժման ավարտից մեկ ամիս անց,  

 առաջին տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 3-4 ամիսը մեկ,  

 մինչև արմատների ձևավորման ավարտը՝ տարեկան երկու անգամ:  
 

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍԱԼՋԱՐԴ 
 

Համաձայն МКБ-10-ի՝ S00.8: 

Փափուկ հյուսվածքների փակ մեխանիկական վնասվածք է՝ հարվածի 

ժամանակ առանց անատոմիական ամբողջության խախտման (նկ. 90): 

Հարվածի ուժը բաշխվում է այնպես, որ ատամի կարծր հյուսվածքների 

կառուցվածքային քայքայումներ չեն առաջանում, սակայն կարող են 

զարգանալ կակղանի արնազեղում, նյարդա-անոթային խրձի վնասում, 

պերիօդոնտալ թելերի աննշան պատռվածքներ: 

Չձևավորված ատամներում սալջարդերի դեպքում նյարդա-անոթային 

խրձի վնասումը հազվադեպ է, քանի որ արմատային կակղանի և աճման գոտու 

քիչ տարբերակված բջիջներն ավելի կենսունակ են, ուստի գագաթի շեղման 

ամպլիտուդն ավելի փոքր է:  

Հարվածից հետո առաջին ժամերի ընթացքում հիվանդը նշում է 

նվվացող ցավ և ցավ՝ կծելիս:  

Ատամների սալջարդի դեպքում հնարավոր է զարգացման երկու տար-

բերակ.  

1) Եթե ատամի վրա ազդող մեխանիկական ուժն աննշան է, ապա առաջանում 

է նյարդա-անոթային խրձի մասնակի պատվածք, կակղանում առաջանում է 

հեմատոմա: Ատամի պսակի գույնը փոփոխվում է: Երեխան դինամիկ հսկողու-

թյան տակ է: Հեմատոմայի կազմալուծման ընթացքում (կարող է տևել մինչև 1.5 

ամիս) ատամի գույնը վերականգնվում Է:  

2) Եթե ատամի վրա ազդող մեխանիկական ուժը զգալի է, ապա առաջանում է 

նյարդա- անոթային խրձի ամբողջական պատռվածք, կակղանում զարգանում 

են անդարձելի փոփոխություններ, ներգրավվում են պերիօդոնտալ հյուսվածք-

ները: Այդ իրավիճակում անհրաժեշտ է կիրառել բուժման անհապաղ ինվազիվ 

եղանակներ:  
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Ցանկացած իրավիճակում կակղանի վիճակը գնահատելու համար 

կիրառվում է ԷՕԱ-ն, որը դինամիկ հսկողության ժամանակ հնարավորություն 

է տալիս բժիշկին ընդունելու ճիշտ որոշումներ բուժման եղանակներ 

կիրառելու համար: ԷՕԱ-ի նորմալ 

տվյալներն առաջին այցի ժամա-

նակ չի բացառում կակղանի բոր-

բոքման հնարավորությունը 

հետագայում, ինչպես նաև առա-

ջին այցի ժամանակ տվյալների 

նվազումը կարող է վերականգնվել 

մեկ ամսվա ընթացքում:  

Ատամների սալջարդի 

հնարավոր ելքերն են՝ 

 ատամի ֆունկցիայի վերա-

կանգնումը,  

 ատամների պսակների գույնի փոփոխությունը կակղանի նեկրոզի 

հետևանքով,  

 արմատախողովակի օբլիտերացիա՝ փոխարինող դենտինի 

առաջացման հետևանքով,  

 կաթնատամի կակղանի անկում՝ գրանուլացվող պրոցեսների զարգաց-

մամբ և կամ մնայուն ատամի սաղմի բորբոքային պրոցեսում ներգրավ-

մամբ,  

 ձևավորված ատամի կակղանի անկում, քրոնիկական պերիօդոն-

տիտների կամ արմատային կիստայի զարգացում,  

 չձևավորված ատամի կակղանի և աճման գոտու անկում:  

Բուժումը. 3-4 շաբաթվա ընթացքում ախտահարված ատամի համար հանգստի 

ստեղծում, փափուկ սննդի ընդունում: Կաթնատամների սալջարդի դեպքում 

հնարավոր է կտրող եզրերի հղկում: Եթե 6-8 շաբաթվա ընթացքում կակղանի 

կենսունակությունը չի վերականգնվում, ապա ցուցված է էնդոդոնտիկ 

միջամտություն՝ ըստ արմատների ձևավորման աստիճանի:  

 

ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ՃԱՔ 

Համաձայն МКБ-10-ի՝ S02.50: 

Ճաքը հաճախ զուգորդվում է այլ ախտահարումների՝ կոտրվածքի, 

հոդախախտի և այլնի հետ: Սուր վնասվածքերից բացի, ճաքերը կարող են 

առաջանալ քրոնիկական վնասվածքի՝ վնասակար սովորությունների, 

ատամների դիրքի անոմալիաների դեպքում: Գանգատներ չկան, կարող է 

նկատվել կոսմետիկ դեֆեկտ: Զննման ժամանակ ճաքը դժվար է տեսնել, 

ռենտգենաբանորեն՝ նույնպես: Լավ արտահայտվում է չորացված մակերեսը 

կողային մակերեսից խոշորացույցով զննելիս կամ տրանսիլյումինացիայի 

ժամանակ: Առավել հաճախ ճաքը տարածվում է մինչև էմալադենտինային 

Նկար 90. Մնայուն ատամի սալջարդ: 
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սահման. այդ պատճառով սպեցիֆիկ բուժման կարիք չի լինում: Կտրիչների 

վեստիբուլյար մակերեսին կոսմետիկ նկատառումներով այն կարելի է զմռսել 

հեղուկ կոմպոզիտով:  
 

ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 

Առավել հաճախադեպ սուր տրավմայի տեսակ է: Պսակի կոտրվածքը 

մարում է հարվածի այն ուժը, որը կարող էր վնասել արմատը և պերիօդոնտը: 

Սակայն լինում են կլինիկական դեպքեր պերիօդոնտի հյուսվածքների տարբեր 

աստիճանի ախտահարումներով: 
 

ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ՉԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 

Ատամի պսակի չբարդացված կոտրվածքներ, որոնց դեպքում 

կոտրվածքի գիծը չի անցնում էմալի կամ էմալա-դենտինային սահմանները, և 

չեն ներգրավվում պուլպան և պերիօդոնտը ( նկ. 91):  

 Պսակի կոտրվածք էմալի շրջանում  
Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S02.50 

Առավել հաճախադեպ է կենտրոնական կտրիչների թեք կամ լայնձիգ 

կոտրվածքը: Կոտրված ատամի պսակն ավելի կարճ է հարևան ատամի համե-

մատությամբ: Հիվանդները բողոքում են 

հիմնականում էսթետիկ տեսքից, հազ-

վադեպ՝ կոտրվածքի սուր եզրերով 

լորձաթաղանթի, լեզվի, շրթունքների 

վնասվածքներից: Էմալի պոկված հատ-

վածը հարկավոր է հղկել, փայլեցնել, 

մշակել ֆտոր պարունակող ջնարակ-

ներով /լաքերով/, R.O.C.S Medical 

Minerals, ClinPro և այլ նյութերով: Ծա-

վալուն վնասվածքների դեպքում պետք է 

վերականգնել կոմպոզիտային նյութե-

րով: 6-8 շաբաթ անց նշանակվում է 

հերթական այցը՝ կակղանի կենսունա-

կությունը հաստատելու համար: Սահմանվում է դիսպանսեր հսկողություն:  
 

Պսակի կոտրվածք էմալի և դենտինի շրջանում՝ առանց պուլպայի մերկացման 
Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S02.51 

Հիվանդը սնունդ ընդունելիս բողոքում է ցավից, ջերմային և մեխա-

նիկական գրգռիչներից: Զոնդավորման ժամանակ առկա է ցավոտություն 

կոտրվածքի գծով: Ցավի ինտենսիվությունը պայմանավորված է դենտինի 

շերտի հաստությամբ. որքան քիչ է այն, այնքան ցավի ուժգնությունը մեծ է: 

Բուժման նպատակը տվյալ դեպքում կակղանի կենսունակության պահպա-

նումն է, որի համար կիրառվում են ժամանակավոր վերականգնում ցելու-

լոիդային և մետաղական (կաթնատամների համար) պսակներով և կոմպո-

զիտային ու ֆրագմենտար վերականգնումներ: Բուժման մարտավարության 

Նկար 91. Չբարդացած կոտրվածք: 
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ընտրությունը պայմանավորված է արմատի ձևավորման աստիճանով: 

Ձևավորման առաջին փուլում եղող ատամների դեպքում կատարվում է կարծր 

հյուսվածքների պահպանողական հղկում, որից հետո տեղադրվում են բուժիչ 

տակդիրներ և ապակեիոնոմերային ցեմենտ: Կարծր հյուսվածքների զգալի 

արատների դեպքում 1-3 ամիս անց ռեստավրացիայի արտաքին շերտը 

փոխարինվում է կոմպոմերով:  

Ձևավորման երկրորդ փուլում եղող ատամների վերականգնումը դեն-

տինի մակերեսային շերտերում կոտրվածքի դեպքում կատարվում է կոմպո-

մերով առանց տակդիրի կամ բուժիչ տակդիրով, ԱԻՑ-ով և կոմպոզիտով, 

խորանիստ շերտերում՝ տակդիրներով՝ բուժիչ և ԱԻՑ-ից և կոմպոմերով:  

Ձևավորման երրորդ փուլում եղող ատամների վերականգնումը դենտի-

նի մակերեսային շերտերում կոտրվածքի դեպքում կատարվում է 

կոմպոզիտով ԱԻՑ-ից տակդիրով, բուժիչ տակդիրով, ԱԻՑ-ով և կոմպոզիտով, 

խորանիստ շերտերում՝ կոմպոզիտով կրկնակի տակդիրներով՝ բուժիչ և ԱԻՑ-

ով:  

Ֆրագմենտար վերականգման դեպքում հյուսվածքների հղկում չի 

կատարվում: Ռետենցիան իրականացվում է՝ պայմանավորված լցանյութերի 

ադհեզիվ հատկությունների:  

Մետաղական պսակներ կիրառելու դեպքում հարկավոր է կատարել 

նրա վեստիբուլյար հատվածի հեռացում՝ ԷՕԱ-ի դիսպանսեր կատարելու 

համար:  
 

ԱՏԱՄԻ ՊՍԱԿԻ ԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 
 

Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S02.52 

Դասվում են այն կոտրվածքները, որոնց գիծն անցնում է էմալով և 

դենտինով ատամի խոռոչի 

մերկացումով (նկ. 92):  

Մերկացումը կարող է 

լինել կետային կամ ծավալուն: 

Գանգատվում են ցավերից, մե-

խանիկական և ջերմային գրգռիչ-

ներից: Կետային ախտահարման 

դեպքում կատարվում է բուժման 

կենսաբանական եղանակը 

դիսպաներ հսկողությամբ (մինչև 

արմատների ձևավորման ավար-

տը): Ծավալուն ախտահարում-

ների դեպքում կատարվում են 

կենսունակ ամպուտացիայի կամ խոր ամպուտացիայի եղանակները՝ 

պայմանավորված արմատի ձևավորման աստիճանով: Կիրառվում են Pro Root 

MTA, Триоксидент նյութերը մինչև ապեքսիֆիկացիայի հասնելը, որից հետո 

արմատախողովակները լիցքավորում են դասական եղանակներով: Պսակի 

Նկ. 92. Ատամի բարդացած կոտրվածք: 
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ամբողջական բացակայության դեպքում կարելի է կիրառել օրթոդոնտիկ 

սարքերով պսակի էքստրուզիա, որից հետո լիցքավորել արմատախողովակը և 

կատարել ատամի պսակի գեղագիտական վերականգնում, կամ օրթոպեդիկ 

բուժում: 
 

ԱՏԱՄԻ ԱՐՄԱՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 

Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S02.53 

Ատամի արմատի կոտրվածքը կարող է թեք լինել արմատի գագաթային 

1/3-ի, միջին հատվածի, հարվզիկային հատվածում: Թեք կոտրվածքները 

կարող են լինել կակղանի մերկացումով և առանց կակղանի մերկացման:  

Կաթնատամներում հազվադեպ է՝ ոսկրային հյուսվածքի խիստ 

էլաստիկության հետևանքով: Արմատի մեկ երկրորդ կամ վզիկային 

հատվածում կոտրվածքի դեպքում կաթնատամները հեռացվում են, 

գագաթային հատվածում ցուցված են դինամիկ հսկողություն, սահմանափակ 

դիետա: Ատամը հեռացնելու դեպքում գագաթային հատվածը չի հեռացվում՝ 

մնայուն ատամի սաղմի վնասվածքից խուսափելու պատճառով: 

Առաջին օգնությունը ատամների բեկակալումն է, որը պահպանվում է 

6-8 շաբաթվա ընթացքում և պետք է ներգրավի ախտահարված ատամների 

յուրաքանչյուր կողմից երկուական առողջ ատամ: Բեկակալման համար 

կիրառվում են Glas Span, F-Splint-Aid, Ribbond համակարգերը, ապակեթելային 

թելերը, օրթոդոնտիկ լարերը: Ատամը դուրս է բերվում օկլյուզիայից: 

Կատարվում է հասանելի հատվածի էնդոդոնտիկ բուժում: Նշանակվում է 

հակաբակտերիային թերապիա:  

Գոյություն ունեն կոտրվածքի լավացման 4 տարբերակներ. 

1. Դենտինի և ցեմենտի հյուսվածքների ներթափանցումը կոտրվածքի 

գիծ. կոտրվածքից անմիջապես հետո կոտրվածքի գծով ձևավորվում է 

արյան մակարդուկ: Պրոլիֆերացնող օդոնտոբլաստները և կակղանի 

այլ բջիջներ անցնում են կոտրվածքի տարածք: Մի քանի շաբաթվա 

ընթացքում կոտրված հատվածների միջև առաջանում է դենտինային 

կոշտուկ: Կոտրվածքի գծում ներհրվում է նաև պերիօդոնտի 

շարակցական հյուսվածքը, որը հանգեցնում է ցեմենտի առաջացմանը: 

Ռենտգեն նկարում կոտրվածքի սուր եզրերը ձեռք են բերում կլորավուն 

տեսք (ռեգեներացիայի նշաններ): 

2. Պերիօդոնտի շարակցական հյուսվածքի ներփաթանցում կոտրվածքի 

գիծ. ատամը զգայուն է, առկա է I շարժունություն, ռենտգենաբանորեն 

երկար ժամանակ փոփոխություններ չեն դիտվում: Կոտրված հատ-

վածների սուր եզրերը ֆիզիոլոգիական ռեզորբցիայի ընթացքում 

կլորանում են: 

3. Պերիօդոնտի և ոսկրի շարակցական հյուսվածքի ներփաթանցում 

կոտրվածքի գիծ. ռենտգեն նկարում կոտրվածքի գիծը երևում է 

ոսկրանման գոյացությամբ: Սուր եզրերը կլորանում են, արմատի 

լուսանցքը՝ սլերոզացվում: 
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4. Գրանուլացիոն հյուսվածքի ներփաթանցում կոտրվածքի գիծ 

(անբարենպաստ ելք՝ կակղանի նեկրոզի դեպքում). ատամի պսակի 

գույնը փոփոխված է, առկա է I շարժունություն, կակղանը մահացած է, 

առկա է արմատի բորբոքային դեստրուկցիա:  

Բուժման բարենպաստ ելքի համար անհրաժեշտ են հետևյալ պայման-

ները՝ 

1.կոտրված հատվածների հստակ, ճշգրիտ ռեպոզիցիա, 

2. երկարատև ամուր բեկակալում,  

3. կակղանի վարակման բացակայություն, 

4. հիվանդի բարձր իմունիտետ, որը կնպաստի ռեգեներացիոն ընթաց-

քին: 

Երկայնակի կոտրվածքների դեպքում, եթե կոտրվածքի գիծն անցնում է 

ատամի խոռոչով, ցուցված է հեռացնել ատամը:  

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏԵՐ 

Համաձայն МКБ-10-ի՝ S03.2 

Առավել հաճախադեպ է կաթնատամներում:  

 Ատամի ներհրված հոդախախտ  
Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S03.21 

Կլինիկորեն բնորոշվում է ատամի ինտրուզիայով, ատամի պսակի 

կարճացումով: Պսակը կարող է 

ներհրվել շրջակա հյուսվածքների 

մեջ տարբեր չափերով՝ 1/3-ից մինչև 

ամբողջ պսակը (նկ. 93): Արմատը չի 

վնասվում: Աճման գոտին վնասված 

է: Ռենտգենագրում պերիօդոնտալ 

ճեղքը բացակայում է:  

 

Բուժման հնարավոր եղանակներն 

են՝ 

1. ատամների հեռացումը, 

2. ատամների սկզբնական վիճակի 

վերականգնումը վիրաբուժական 

աքցաններով,  

3. դինամիկ հսկողությունը: 

Դիսպանսերիզացիան տևում է 1.5-2 տարի: 

Ատամների արտահրված հոդախախտ 
Համաձայն МКБ-10-ի ՝ S03.21 

Նկար 93. Ներհրված հոդախախատ: 
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Կլինիկորեն բնորոշվում է ատամի էքստրուզիայով, այսինքն՝ ատամ-

նաբնից արտահրումով: Պսակը ավելի երկար է հարևան ատամների համե-

մատությամբ, արմատը վնասված չէ, ատամի գույնը փոփոխված չէ, առկա է 

խիստ շարժունություն հատկապես տրավմայից հետո՝ առաջին օրերի 

ընթացքում: Ռենտգենագրում առկա է պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացում 

գագաթի հատվածում:  

Բուժումը կատարվում է վնասված ատամի ռեպոզիցիայով և բեկա-

կալումով: Այն կատարվում է անզգայացմամբ, բեկակալման ժամկետը 

պայմանավորված է օրգա-

նիզմի անհատական 

գործոններով և մեծ մա-

սամբ տևում է 21-28 օր:  
 

Ատամների լրիվ հոդա-
խախտ 
Համաձայն МКБ-10-ի ՝ 

S03.22 

Էքզարտիկուլացիան հազվադեպ է, հիմնականում՝ տրանսպորտային 

պատահարների ժամանակ: Հիմնական կլինիկական նշանը ատամի բացակա-

յությունն է ատամնաբնից (նկ. 94): Բուժման համար շատ կարևոր է վնասվածքի 

պահից մինչև բժիշկի մոտ հասնելու ժամկետը: Եթե անցել է 1-1.5 ժամ, ապա 

բուժման ելքը հնարավոր է բարեհաջող լինի:  

Մնայուն ատամները ենթարկվում են ռեպլանտացիայի: 

Կաթնատամները ռեպլանտացիայի չեն ենթարկվում:  

 
  

Նկար 94. Լրիվ հոդախախտ: 
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ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՕՐԳԱՆ-ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Տարբեր օրգան-համակարգերի ախտահարումներ կարող են իրենց դրսևորում-

ներն ունենալ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին. դրանք են՝ 

 ստամոքս-աղիքային ուղին, 

 սիրտ-անոթային համակարգը, 

 արյունաստեղծ օրգանները (սուր և քրոնիկական լեյկոզներ, 

ագրանուլոցիտոզ, հեմոռագիկ դիաթեզներ՝ հեմոֆիլիա, Վերհլոֆի 

հիվանդությունը, Շենլեյն-Հենոխի հիվանդությունը, Ռանդյու-Օսլերի 

հիվանդությունը, Վակեզի հիվանդությունը, անեմիաները՝ 

երկաթդեֆիցիտային, B12-դեֆիցիտային), 

 էնդոկրին համակարգը (շաքարային դիաբետ, հիպոթիրեոզ, դիֆուզ 

տոքսիկ խպիպ, հիպոպարաթիրեոզ, Իցենկո-Կուշինգ, Ադիսոնի 

հիվանդություն), 

 միզասեռական համակարգը, 

 հիպո- և ավիտամինոզները, 

 դերմատոզները (ԿՏՈ, բշտախտ, ՀԿԳ): 
 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը սերտորեն կապված է տարբեր օրգան-

համակարգերի հետ: Ուստի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդութ-

յունների հիմնական մասը պայմանավորված է համապատասխան 

համակարգի ֆունկցիայի խանգարմամբ, հաճախ հիվանդության առաջին 

ախտանիշները հայտնվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին և չունեն 

սպեցիֆիկ դրսևորումներ, որը դժվարացնում է ախտորոշումը: 
 

Ստամոքս-աղիքային ուղու ախտահարումներ 
 

Երեխաների շրջանում ստամոքս-աղիքային ուղու հիվանդություններն 

ուղեկցվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի դրսևորումներով, որը պայմա-

նավորված է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և ՍԱՏ-ի միևնույն ֆունկցիայով: 

ՍԱՏ-ի խանգարումների դեպքում բերանի խոռոչում նկատվում են՝  

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այտուց, 

 լեզվի վրա փառի առկայություն, 

 քրոնիկական կատառալ գինգիվիտ՝ ցիանոտիկ այտուցով, 

 հնարավոր է տհաճ հոտ բերանից, 

 պետեխիալ ցանավորում թրոմբոցիտոպենիայի հետևանքով: 

Ստամոքսի խոցային հիվանդության սրացումն ուղեկցվում է՝  

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ռեակտիվության նվազմամբ, 

 մազանոթների կայունության նվազմամբ, 

 արյան շիճուկում հիստամինի կոնցենտրացիայի մեծացմամբ, 
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 հիստամինազայի ակտիվության նվազմամբ, 

 հիալուրոնիդազայի ակտիվության մեծացմամբ: 

B խմբի վիտամինների դեֆիցիտը նույնպես հանգեցնում է բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի ախտահարմանը: 

ՔՌԱՍ (քրոնիկական ռեցիդիվող աֆթոզ ստոմատիտ). ընթանում է աղիքների 

դիսբակտերիոզի զուգակցմամբ, աղիքներում կատարվում են բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի նմանատիպ փոփոխություններ: 

Քրոնիկական ատոնիկ կոլիտն ուղեկցվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին 

ռեցիդիվող աֆթաների առաջացմամբ: 

Հեպատոխոլիցիստիտը պարբերաբար առաջանում է դեսկվամատիվ 

գլոսիտից՝ պտկիկների ատրոֆիայով: 

Դիզենտերիա. նկատվում են՝  

 կատառալ և աֆթոզ ստոմատիտ, 

  դեսկվանատիվ գլոսիտ, ընդ որում, ստոմատիտը զարգանում է 

հիվանդության սկզբում՝ 2-3 օր հետո, իսկ գլոսիտը՝ 7-14-րդ օրերին: 

Հնարավոր է նաև կանդիդոզի զարգացում: 

Քրոնիկական էնտերոկոլիտի դեպքում նկատվում են՝  

 գլոսիտ (72%). բնորոշվում է վառ հիպերեմիայով, այտուցով և 

ցիանոզով, 38% դեպքերում նկատվում է ծալքավոր լեզու, 51% 

դեպքերում՝ դեսկվամատիվ գլոսիտ, 

 աֆթոզ ստոմատիտ, ուտիճ, 

 ընթանում է վիտամին PP-ի և B2-ի պակասուրդի /դեֆիցիտի/ զու-

գակցմամբ: 

Քրոնիկական գաստրիտի դեպքում փոփոխությունները բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթին պայամանավորված են հիվանդության տևողությամբ և 

տեսակով, նկատվում է դեսկվամատիվ գլոսիտ՝ պտկիկների ատրոֆիայով և 

հարթվածությամբ: 

Հիպերացիդ գաստրիտի դեպքում նկատվում են՝ 

 պտկիկների հիպերտրոֆիա, 

 լեզվի համային զգացողության նվազում,  

 հաճախ ՔՌԱՍ, ՍՀՍ լեյկոպլակիայի, խեյլիտի հետ: 

Դիսբակտերիոզի դեպքում բերանի խոռոչում ավելի ակնհայտ ախտանիշ է 

սուր պսևդոմեմբրանոզ կանդիդոզը: Հիվանդ երեխաների դեպքում նկատվում 

է աղիքների ֆերմենտների ակտիվության մեծացում, որը բացատրվում է 

աղիքային նորմալ միկրոֆլորայի կազմի և ակտիվության փոփոխությամբ: 

Բուժումը. ՍԱՏ-ի հիվանդությունների դեպքում զարգացող 

ստոմատիտը, գինգիվիտը և գլոսիտը բուժելու նպատակով կատարվում են՝ 

 բերանի խոռոչի հիգիենայի անցկացում, 

 հիգիենայի և բերանի խոռոչի խնամքի ցուցումներ, 

 Անհրաժեշտության դեպքում հականեխիչ կամ հակաբորբոքային 

պրեպարատներով ողողումներ (քլորհեքսիդին, կալենդուլայի թուրմ, 
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երիցուկ և այլն), 

 պարտադիր պայման է հիմնական հիվանդության բուժումը, 

 հիպովիտամինոզ B-ի դրսևորումների առկայության դեպքում 

նշանակվում են B խմբի վիտամիններ ներքին ընդունման համար 

(դեկամևիտ, պանգեկսավիտ, գալտամևիտ, յունիկապ), պարենտերալ 

(թիամին, ռիբոֆլավին, պիրիդօքսին, ցիանկոբալամին): 
 

Լյարդի հիվանդություններ 
 

Հիվանդության տեսակով, աստիճանով, տևողությամբ, ուղեկցող 

հիվանդությունների առկայությամբ պայմանավորված՝ բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթին արտահայտությունները տարբեր են: 

Լյարդի սուր բորբոքում զարգանում է վարակիչ ախտահարումների 

դեպքում (Բոտկինի հիվանդություն): Դեղնուկի աճման շրջանում նկատվում 

են՝  

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի, շրթունքների, լեզվի հիպերեմիա, 

չորություն, այտուց, երբեմն հիվանդությունն ուղեկցվում է հերպեսան-

ման բշտիկային ցանավորմամբ: Բնորոշ նշաններն են՝  

 լորձաթաղանթի դեղնավուն երանգավորումը,  

 նկատվում է փոքր թքագեղձերի ծորանների հիպերպլազիա, 

  ստենտոնյան ծորանի ելանցքի բորբոքային փոփոխությունները,  

 շրթունքին և փափուկ քիմքին տելեանգիոէկտազիաների առկա-

յությունը, 

 լեզվի մեջքին հայտնվում է փառ, լեզուն այտուցված է, ցիանոտիկ, 

նկատվում են թելանման պտկիկների ատրոֆիա և էպիթելի օջախային 

դեսկվամացիա: 

Հիվանդները նշում են այրոց, լեզվի ցավ, լորձաթաղանթը վառ կարմիր 

է, փայլուն, նկատվում է հիպերտրոֆիկ և կատառալ գինգիվիտ: Բոլոր այս 

երևույթներն առավելապես պայմանավորված են երկրորդային հիպովի-

տամինոզով: 

Բուժումը: Կատարվում է երկրորդային վարակի կանխարգելում, 

ցուցված է հականեխիչ պրեպարատների օգտագործում (քլորհեքսիդին, 

ֆուրացիլին, Этоний քսուկ): 
 

Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ 
 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին դրսևորումները նկատվում են 

հիմնականում սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեկոմպեսացված տեսա-

կերի դեպքում, որը երեխաների դեպքում 0,4% է: Բերանի խոռոչում նկատվում 

են կանգային երևույթներ, այտուցվածություն, հյուսվածքների ցիանոտիկ 

երանգ: Ոչ բավարար միկրոշրջանառության հետևանքով հնարավոր են դիստ-

րոֆիկ պրոցեսներ, մինչև իսկ նեկրոզի օջախների առաջացում հատկապես 

հաճախակի վնասվածքի ենթարկվող հատվածներում: Առաջացող խոցերը 



214 
 

շատ ցավոտ են և դանդաղ են լավանում: Առավելապես երեխաների դեպքում 

առկա են կոմպենսացված տեսակները, որոնք սովորաբար բերանի խոռոչում 

չեն ուղեկցվում նկատելի փոփոխություններով: Ստոմատոլոգի մոտ 

երեխաներն ուղղորդվում են առաջացած տրոֆիկ խոցերը բուժելու և դրանց 

վարակումը կանխարգելելու համար: 
 

Արյան համակարգի հիվանդություններ 
 

Արյան համակարգի հիվանդություններից են՝ 

 սուր և քրոնիկական լեյկոզները, 

 ագրանուլոցիտոզը, 

 հեմոռագիկ դիաթեզները՝ հեմոֆիլիա, Վերhլոֆի հիվանդություն, 

Շենլեյ-Հենոխի հիվանդություն, Ռանդյու-Օսլերի հիվանդություն, 

Վակեզի հիվանդություն, 

 անեմիաները՝ երկաթդեֆիցիտային, B12-դեֆիցիտային: 

Արյան և արյունաստեղծ օրգանների շատ հիվանդություններ իրենց 

բնորոշ դրսևորումներն ունեն բերանի խոռոչում: 65,8% դեպքերում հիվանդ 

երեխաների շրջանում նկատվում են դրսևորումներ բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթին: Դա բացատրվում է նրանով, որ արյունը, մաշկը և ենթալորձաթա-

ղանթը շարակցական հյուսվածքի տարատեսակներ են: Լեյկոզների դեպքում 

բերանի խոռոչի փոփոխությունները խիստ բնորոշ են և ախտորոշիչ կարևոր 

նշանակություն ունեն: 

Լեյկոզներ 

Լեյկոզն արյունաստեղծ օրգանների չարորակ հիվանդություն է, որը 

զարգանում է արյունաստեղծ օրգանների պրոգրեսիվ բջջային հիպերպլա-

զիայի հետևանքով, երբ բջջային պրոլիֆերացիան գերակշռում է բջիջների 

հասունացմանը (դիֆերենցացիային): Արյան բջիջները ենթարկվում են 

անապլազիայի և ստանում են նոր բլաստոմային հատկություններ: 

Լեյկոզները դասակարգվում են սուր և քրոնիկական տեսակների: 

Սուր լեկոզը բնորոշվում է ոսկրածուծում, փայծաղում, ավշահանգույց-

ներում բլաստային, երիտասարդ բջիջների ավելացմամբ: Ունի բավականին 

ծանր ընթացք: Առավելապես զարգանում է երեխաների շրջանում և չունի վառ 

արտահայտված ախտանշություն:  

Սուր լեյկոզի տեսակներն են՝  

1) լիմֆոբլաստային, 

2) պլազմոբլաստային, 

3) միելոբլաստային: 

Բավականին բնորոշ են դրսևորումները բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին: 

Նկատվում են՝ 

 փափուկ քիմքին, լեզվի ծայրին և մեջքին, քիմքին և լեզվին լորձա-

թաղանթի խոցա-նեկրոտիկ փոփոխություններ, 

 քիմքի և լեզվի ավշահանգույցների հիպերպլազիա, 



215 
 

 երբեմն նկատվում են քսերոստոմիա և տհաճ զգացողություններ՝այրոց, 

փափուկ քիմքի և լեզվի շրջանում ծակծկոց, 

 նկատվում են նաև լեզվի ախտահարումներ՝ փառ, խոցոտումներ: 

Քրոնիկական լեյկոզի տեսակներն են՝ 

1)միելոլեյկոզը, 

2)լիմֆոլեյկոզը: 

Զարգացման 2 փուլերն են՝ 

 բարորակ, 

 չարորակ: 
 

Առաջին փուլը բնորոշվում է նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզով դեպի 

պրոմիելոցիտներ շեղմամբ և եզակի բլաստային բջիջների առկայությամբ: 

Երկրորդ փուլում արյան մեջ շատանում են բլաստային տեսակները, 

նկատվում է լեյկոցիտների քանակի արագ աճ, զարգանում են նաև անեմիա, 

թրոմբոցիտոպենիա, որն ուղեկցվում է հեմոռագիաներով: Քրոնիկական 

լեյկոզների դեպքում բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը հազվադեպ է 

ախտահարվում:  

Երեխաների շրջանում հաճախադեպ են լեյկոզների սուր տեսակները: 
 

 Բերանի խոռոչում նկատվում են նեկրոզի օջախներ: Լնդային 

պտկիկները լինում են խիստ վնասված, նեկրոզն ընդգրկում է էպիթելը և 

ենթալորձաթաղանթը:  

 Ենթալորձաթաղանթային շերտը ինֆիլտրացված է լիմֆատիկ, 

պլազմատիկ, ռետիկուլյար, բլաստոմային բջիջներով: Նկատվում է 

անոթների գերարյունալցում: Անոթների լուսանցքները լցված են լինում 

լեյկոցիտներով, հնարավոր է նույնիսկ էպիթելի և 

ենթալորձաթաղանթային շերտի նեկրոզի զարգացում: 

 Սպունգանման նյութում նկատվում է ռեզորբցիա՝ ուղղահայաց 

տեսակի գերակշռմամբ: 

 Պերիօդոնտում նկատվում են արյունաստեղծման օջախներ՝ փուխր 

շարակցական հյուսվածքի մետապլազիայի (ռետիկուլյար և բլաստոմա-

յին բջիջների առկայությամբ) կամ գագաթային հատվածում լայնա-

ծավալ օջախներով: 

 Բլաստոմային բջիջները ջնջում են պերիօդոնտի և ատամնաբնի միջև 

սահմանը: 

 Երեխաների ընդհանուր վիճակը ծանր է, նկատվում են թուլություն, 

գունատություն (անեմիայի և ինտոքսիկացիայի հետևանքով): 

 Վիրուսային և բակտերիային վարակները չունեն սահմանափակման 

միտում, քանի որ իմունիտետի պակասուրդը /դեֆիցիտը/ դիմադրողա-

կանություն չի ապահովում վարակի հանդեպ: 

 Հյուսվածքների բորբոքային ինֆիլտրացիան չի անհետանում նույնիսկ 

բուժումից հետո, քանի որ շրջապատող բլաստոմային բջիջներն ունեն 

ուռուցքանման աճի միտում: 
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 Հեմոռագիաներն առաջանում են թրոմբոցիտոպենիայի և հեմոպոեզի 

համակարգի այլ խանգարումների հետևանքով: 

 Սուր լեյկոզի դեպքում ատամի կակղանում նկատվում են ռետիկուլո-

էնդոթելային բլաստոմատոզ փոփոխություններ: Այդ փոփոխութ-

յուններն ավելի արտահայտված են կակղանի տերմինալ հատված-

ներում և չձևավորված արմատներով ատամներում: Օդոնտոբլաստները 

խանգարումներ հիմնականում չեն ունենում: Բլաստոմային 

փոփոխությունների ավելի հաճախ ենթարկվում են չտարբերակված 

ֆիբրոբլաստները: 

 Լնդերի, թշերի, քիմքի, լեզվի լորձաթաղանթին առաջանում են 

հեմոռագիաներ և արյունազեղումներ: Արյունազեղումների հատվածում 

ձևավորվում են արյունահոսող նեկրոզի օջախներ, խոցոտումներ: 

Հիվանդության զարգացմանը զուգահեռ նեկրոզի օջախը մեծանում է, 

լինդը հիպերեմիկ է և խոցոտված: 

 Առաջանում է տհաճ հոտ բերանից: 

 Ատամները շարժվում են, դրանց հեռացումն ուղեկցվում է երկարատև 

արյունահոսություններով: 

 Լեզուն այտուցված է, ծածկված է փառով, լեզվի ծայրին, ատամներին 

հպվող հատվածներում առաջանում են խոցեր: 

 Երբեմն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին հայտնվում են բշտեր, որոնց 

բացվելուց հետո առաջանում են էրոզիաներ: 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի սուր լեյկոզների դեպքում բնորոշ է 

հեմոռագիկ համախտանիշ (լնդերի արյունահոսություն, լորձաթա-

ղանթի արյունազեղումներ, լեյկեմիկ ինֆիլտրատ և խոցանեկրոտիկ 

ախտահարումներ): 

 Հաճախ են նաև հիպերտրոֆիկ գինգիվիտները՝ ատամների շարժունա-

կությամբ, որն առաջանում է լնդերի լեյկոզ ինֆիլտրացիայի և ալվեոլյար 

ոսկրի դեստրուկցիայի հետևանքով: 

 Երեխաները սովորաբար գանգատվում են ծնոտում ցավերից՝ 

պայմանավորված ծնոտոսկրում, պերիօդոնտում և կակղանում լեյկեմիկ 

ինֆիլտրատի առկայությամբ: 

 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

 Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտից, 

 Վենսանի խոցա-նեկրոտիկ ստոմատիտից, 

 Հիպովիտամինոզ C-ից: 

Բուժումը 

Իրականացվում է հեմատոլոգի կողմից: 

Շատ կարևոր է բերանի խոռոչ հիգիենիկ վիճակի պահպանումը: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի խոցա-նեկրոտիկ ախտահարումների 

դեպքում կատարվում են՝  
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 Անզգայացում, 

 պրոթեոլիտիկ ֆերմենտների օգտագործում, 

 կերատոպլաստիկների օգտագործում, 

 սնկային կամ վիրուսային ախտահարումների դեպքում նշանակվում է 

հակասնկային և հակավիրուսային թերապիա: Քլորհեքսիդինային ողո-

ղումների դեպքում նկատվում է միկրոօրգանիզմների քանակի 

նվազում, որը նպաստում է երկրորդային վարակի կանխարգելմանը: 

Բերանի խոռոչի մանրակրկիտ և մշտական հիգիենան կարևոր գործոն 

է լեյկոզով հիվանդ երեխաների բերանի խոռոչի վիճակի բարելավման 

համար: 

 

Միելոմային հիվանդություն 

Նկատվում են՝  

 լնդի էպիթելի այտուց և ատրոֆիա, 

 ենթալորձաթաղանթային շերտում հայտնաբերվում է ռետիկուլյար, 

լիմֆատիկ և բազմակի պլազմատիկ բջիջների ինֆիլտրատ, 

 ծնոտոսկրը և միջատամնային խտրոցները ենթարկվում են ռեզորբցիայի, 

 ռեզորբցիան ընթանում է ավելի ինտենսիվ, քան լեյկոզների դեպքում, 

 ոսկրածուծային տարածություններում հայտնաբերվում են բլաստոմային 

(միելոմային) բջիջներ, 

 պերիօդոնտում հայտնաբերվում են արյունաստեղծման օջախներ և 

ցեմենտիկլեր, 

 լակունաներում նկատվում է ատամի հյուսվածքների ռեզորբցիա (ցեմենտ, 

դենտին), պետրիֆիկատներ, 

 հաճախ հիվանդության առաջին ախտանիշը հենց բերանի խոռոչի 

դրսևորումներն են,  

 դրանց վաղ ախտորոշումը և բուժումը նպաստում են հիվանդության 

ռեմիսիայի զարգացմանը, 

 կլինիկական դասական ընթացքի դեպքում բերանի խոռոչում նկատվում 

են  

 հիպերեմիա, լնդային եզրի ցիանոզ, գեներալիզացված պրոգրեսիվող 

պարօդոնտիտ, հիպերպլազիա, լնդային արյունահոսություններ, փառի 

առկայություն, 

 ըստ որոշ հեղինակների՝ այս փոփոխությունները երկրորդային են՝ պայ-

մանավորված բակտերիային ատամնավահանիկի առկայությամբ:  
 

Ագրանուլոցիտոզ 

Այս համախտանիշը բնութագրվում է պերիֆերիկ արյան մեջ նեյտրո-

ֆիլային գրանուլոցիտների քանակի նվազմամբ կամ բացակայությամբ: 

Տարբերում են հետևյալ տեսակները՝ 

1.միելոտոքսիկ, 

2.իմունային:  



218 
 

 Լնդերի ենթալորձաթաղանթային շերտում առկա է լիմֆատիկ, 

պլազմատիկ և ռետիկուլյար բջիջներից ինֆիլտրատ: 

 Միջալվեոլային խտրոցներում ռեզորբցիա չի նկատվում: 

 Ոսկրածուծային տարածություններում հայտնաբերվում է 

ճարպային և շարակցական հյուսվածք՝ լիմֆատիկ և պլազ-

մատիկ բջիջների պարունակությամբ: 

 Կակղանում հայտնաբերվում են արյունազեղումներ, մանր 

դենտիկլներ և կրային աղեր: 

 Ագրանուլոցիտոզի դեպքում բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը 

միշտ ախտահարվում է, թեև կլինիկորեն ոչ միշտ է հայտնա-

բերվում: 

 Զննման ժամանակ հայտնաբերվում են լեզվի, փափուկ և կարծր 

քիմքի, ենթալեզվային հատվածի, թշերի, քմային աղեղների, 

նշիկներին նեկրոզի հատվածներ: Օջախները կարող են 

միաձուլվել: 

 Հյուսվածքները այտուցված են, փխրուն: 

 Ախտահարված հատվածներն ունեն կեղտոտ գույն, տհաճ 

նեխած հոտ: 

 Խոցերը հստակ սահմանափակված են շրջակա հյուսվածք-

ներից: 

 Նեկրոզները ոչ ռեակտիվ բնույթ ունեն, քանի որ չկան գրանուլո-

ցիտներ, խիստ թուլացած է բջջային ռեակցիան: 

 Ավշահանգույցները մեծացած են:  

 «Բերանի խոռոչի նեյտրոպենիկ խոցոտումներ» բնորոշ են 

միելոսուպրեսիվ վիճակների դեպքում:  

 Դիտվում է հիվանդ երեխաների շրջանում, երբ նեյտրոֆիլների 

քանակը 20 000 մմ3 է, բայց առկա է նեյտրոֆիլային դիսֆունկ-

ցիայի արտահայտված հակվածություն: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 
 Վենսանի խոցա-նեկրոտիկ գինգիվոստոմատիտից, 

 արյան այլ հիվանդություններից: 

Բուժումը 
Ընդհանուր բուժում. հիվանդը հեմատոլոգի և թերապևտի հսկողության 

տակ է, ցուցված են արյան փոխներարկում, էթիոլոգիական գործոնների 

վերացում: 

Տեղային. անզգայացնող դեղամիջոցներ, պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներ, 

հականեխիչներ և կերատոպլաստիկներ: 
 

Հեմոռագիկ դիաթեզներ (ՀԴ) 

Հիվանդությունն արտահայտվում է պարբերաբար առաջացող 

արյունահոսությունների հակվածությամբ, որոնք առաջանում են ինքնա-

բերաբար կամ չնչին վնասվածքների հետևանքով՝ 
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1. ՀԴ՝ պայմանավորված արյան մակարդելիության խանգարումներով, 

2. ՀԴ՝ պայմանավորված թրոմբոցիտոպոեզի խանգարումներով, 

3. ՀԴ՝ պայմանավորված անոթային պատի ախտահարումներով՝ վազո-

պաթիա: 
  

Հեմոֆիլիա 

Ժառանգական հիվանդություն է, առկա է միայն տղաների շրջանում, 

հիվանդությունը փոխանցողը մայրն է, ում հայրական կողմի բարեկամները 

տառապում են հեմոֆիլիայով, միևնույն ժամանակ մայրը լիովին առողջ է: 

Հիվանդությունն ունի 3 տեսակ՝ 

1. դասական հեմոֆիլիա A, որը պայմանավորված է VIII գործոնի 

անբավարարությամբ՝ հակահեմոֆիլային գլոբուլին A, 

2. Կրիստմանի հիվանդություն, հեմոֆիլիա B, որը պայմանավորված է IX 

գործոնի անբավարարությամբ՝ հակահեմոֆիլային գլոբուլին B, 

3. հեմոֆիլիա C, որը պայմանավորված է X գործոնի ակտիվության 

կտրուկ նվազմամբ: 
 

Հիվանդությունը սովորաբար արտահայտվում է կյանքի 2-3 տարում: 

Երեխան ունենում է նուրբ մարմնակազմվածք, բարակ, գունատ մաշկ, թույլ 

զարգացած ենթամաշկային ճարպային շերտ: 

Տրավմայի դեպքում, ինչպես նաև առանց նկատելի պատճառների, առաջա-

նում են արյունազեղումներ: 

 Ատամների ծկթման շրջանում բնորոշ է արյունահոսություն լնդեզրից: 

 Ատամները հեռացնելուց հետո զարգանում է ծանր արյունահոսություն, 

որի դադարեցնելու համար անհրաժեշտ է հիվանդին հոսպիտալացնել: 

 Դիտվում է նաև հոդերում և ՍԱՏ արյունահոսություն (որոնք ըստ 

առաջացման հաճախության 2-րդ և 3-րդ տեղն են զբաղեցնում): Հիվան-

դությունը երկար ժամանակ կարող է ընթանալ գաղտնի և 

հայտնաբերվել միայն ատամը հեռացնելուց հետո: 

Ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելումը հեմոֆի-

լիայով հիվանդների դեպքում առաջնային նշանակություն ունի: 

Այն ընտանիքները, որտեղ կան հեմոֆիլիայով հիվանդներ, դիսպանսեր 

հսկողության տակ են: Բերանի խոռոչի սանացիայի դեպքում պետք է բացառել 

ցանկացած միջամտություն կակղանի, պերիօդոնտի վրա, ատամի հեռացում և 

օպերատիվ ցանկացած միջամտություն: 

Եթե ամեն դեպքում անհրաժեշտ է հեռացնել ատամը և վիրաբուժական 

որևէ միջամտություն կատարել, ապա երեխային հոսպիտալացնում են արյու-

նաբանական բաժամունքում, որտեղ պատրաստում են վիրահատության: 

Ատամը պետք է հեռացնել առանց հյուսվածքի վնասման: Խորհուրդ է տրվում 

կիրառել հեմոստատիկ սպունգով տամպոնադա կամ հեմոստատիկ ազդեցու-

թյան այլ միջոցներ: Միջամտությունից հետո երեխաները ստացիոնարում 

մնում են 7-10 օր:  
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Թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրա՝ Վերլհոֆի հիվանդություն 
 

Արյան մեջ թրոմբոցիտների քանակի և նվազման հետևանքով բնորոշ-

վում է արյունահոսությամբ՝ պայմանավորված մեգակարիոցիտների հասու-

նացման խանգարմամբ: 

 Հիվանդությունը կարող է ունենալ թեթև կամ ծանր, սուր կամ քրոնի-

կական ընթացք: 

 Հիմնական կլինիկական ախտանիշը արյունազեղումների առաջա-

ցումն է՝ առանց նկատելի պատճառների, տենդային վիճակներից հետո 

(գրիպ, պնևմոնիա և այլն): 

 Արյունազեղումները տարբեր չափերի են, ասիմետրիկ, տեղակայված 

են ամբողջ մարմնի մակերեսով: 

 Հիմնական հեմատոլոգիական նշանը թրոմբոցիտոպենիան է՝ թրոմբո-

ցիտների կտրուկ անիզոցիտոզով և Կանցելսոնի հսկա տեսակների 

առկայությամբ: 

 Կարմիր և սպիտակ արյան պատկերում փոփոխություններ չեն նկատ-

վում: 

Բերանի խոռոչում նկատվում են՝  

 լնդերի արյունահոսություն, 

 գինգիվիտ, 

 բոլոր այս ախտանիշներն ավելի արտահայտվում են կաթնատամների 

փոփոխման և պուբերտատային շրջանում: 

Նմանատիպ կլինիկական ախտանշաններ նկատվում են նաև Գլանց-

մանի հեմոռագիկ թրոմբասթենիայի և Վիլեբրանդ-Յուրգենսի հիվանդության 

դեպքում: Հիվանդությունն ընտանեկան բնույթ ունի, և ի տարբերություն 

Վերհլոֆի հիվանդության՝ թրոմբոցիտար թիթեղների քանակությունն արյան 

մեջ չի նվազում: 

Շենլեյն-Հենոխի հիվանդությունն ալերգիկ ծագման ինֆեկցիոն-տոքսիկ 

պուրպուրա է: Նկատվում են՝  

 ջերմության բարձրացում, 

 եղնջացան, 

 ալբումինուրիա, 

 հեմատուրիա, 

 աղիքային երևույթներ, 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի արյունազեղումներ, 

 լնդային արյունահոսություններ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի դրսևորումները հայտնվում են վարակիչ 

կամ տենդային հիվանդությունների ընթացքում կամ հետո ստացած դեղեր 

օգտագործելու հետևանքով: 
 

Ռանդյու-Օսլերի հիվանդություն 
 

 Բնորոշվում է բազմակի արյունահոսող տելեանգիէկտազիաների 
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առկայությամբ: Հիվանդությունն ունի ընտանեկան բնույթ, ժառանգ-

վում է դոմինանտ տեսակով: 

 60-80% դեպքերում պրոցեսն արտահայտվում է երեխաների դեմքին և 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին: 

 Հայտնաբերվում են բազմակի, մազանոթային հեմանգիոմաներ, որոնք 

վնասվելիս շիթով արյունահոսում են: 

 Ատամների հեռացումն արյունահոսությամբ չի ուղեկցվում: 

 Հիվանդությունն ուղեկցվում է անեմիայով: 

 Արյան մակարդելիության համակարգում խնդիրներ չեն նկատվում: 

 Անգիոմաների հյուսվածքաբանական առանձնահատկությունը անոթի 

պատում մկանային և էլաստինային թելերի բացակայությունն է. անոթի 

պատը կազմված է միայն էնդոթելային շերտից: Էնդոթելի պրոլիֆերա-

ցիայի հետևանքով հնարավոր է անոթի լուսանցքը փակվի: 

 Անոթները սինուսաձև լայնացած են, շրջապատված են շարակցական 

հյուսվածքով: 

 Սրացումների ընթացքում հարկավոր է հոսպիտալացնել արյունա-

բանական բաժանմունք: 
 

Պոլիցիտեմիա (էրիթրեմիա, Վակեզի հիվանդություն) 
 

Արյան համակարգի քրոնիկական հիվանդություն է, բնորոշվում է 

էրիթրոցիտների քանակի կայուն ավելացմամբ և շրջանառող արյան միավոր 

ծավալում Hb քանակի բարձրացմամբ: 

Հիվանդությունը պայմանավորված է ոսկրածուծում էրիթրոցիտների, 

լեյկոցիտների և թրոմբոցիտների պրոդուկցիայի ավելացմամբ:  

 Մաշկի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի գույնի փոփոխությամբ 

դրանք դառնում են մուգ բալագույն, ցիանոտիկ երանգով, որը 

պայմանավորված է մազանոթներում վերականգնված Hb պարունա-

կության բարձրացմամբ: 

 Նկատվում է լնդային արյունահոսություն, հնարավոր է նաև արյունա-

հոսություն ստամոքսից և աղիքներից: 

 Բերանի խոռոչում նկատվում է Կուպերմանի ախտանիշը՝ փափուկ 

քիմքի լորձաթաղանթի ցիանոզ և կարծր քիմքի գունատություն: 

 Նկատվում են մաշկի քոր, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի պարէսթե-

զիա՝ պայմանավորված անոթների գերլցավորված վիճակով և 

նեյրոանոթային խանգարումներով: 

 Արյան մեջ նկատվում է էրիթրոցիտների քանակի շատացում 6-8x 1012 

գ/լ, Hb 180-200գ/լ, ԷՆԱ-ն՝ մինչև 1-3մմ/ժ: 

Բուժումը: Հատուկ տեղային բուժում ցուցված չէ, ընդհանուր բուժումը 

կատարվում է հեմատոլոգի կողմից: 

 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի փոփոխությունները անեմիաների ժամանակ 
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Անեմիան վիճակ է, որը բնորոշվում է էրիթրոցիտների քանակի և արյան 

միավոր ծավալում Hb քանակի նվազմամբ: 

Անեմիաները լինում են ժառանգական և ձեռքբերովի: 

Պոստհեմոռագիկ անեմիան զարգանում է արյան կորստի հետևանքով: 

Հեմոլիտիկ անեմիան զարգանում է էրիթրոցիտների խիստ քայքայման 

հետևանքով: 

Էրիթրոցիտների գոյացման խանգարումների հետևանքով առաջացող 
անեմիաներ՝ երկաթդեֆիցիտային, մեգալոբլաստային: 

 

 Երեխաների շրջանում առավել հաճախադեպ են երկաթդեֆիցիտային 

և մեգալոբլաստային անեմիաները: 

 Հանդիպում են նաև այլ անեմիաներ. 

 Ծանր պերնիզիոզ. զարգանում է գլիստային ինվազիայից, կերակրա-

փողի ծանր այրվածքներից հետո, երբ ստամոքսային մարսողությունը 

խանգարվում է (ագաստիկ տեսակ) ծանր վիրահատություններից 

հետո, որոնք ուղեկցվում են արյան մեծ կորստով վարակիչ հիվանդութ-

յուններից հետո: 

 Ալիմենտար անեմիաներ, որոնք զարգանում են միօրինակ կաթնային 

կերակրումից, ածխաջրատային սնունդ (կաշաներ) օգտագործելու՝ 

ավիտամինոզի հետևանքով: 

 Անեմիաների ստոմատոլոգիական ախտանիշ է Բարլովի անեմիան. 

հիվանդանում են մինչև 2 տարեկան երեխաները: Ծկթող ատամների 

շուրջ լինդը այտուցված է, հիպերեմիկ, ցիանոտիկ երանգով, հեշտ 

արյունահոսում է, առավոտյան բարձի վրա մնում են թքի և արյան 

հետքեր: 

 

Երկաթդեֆիցիտային հիպոքրոմային անեմիա (քլորոզ) 

 

Առաջանում է երկաթի անբավարար ընդունման կամ դրա արագացված 

օգտագործման պատճառով (պուբերտատային շրջան, նկ. 95): Կարևոր են նաև 

տարած հիվանդությունները, թաքնված ընթացք ունեցող վարակները, ռացիո-

նալ սնուցումը, ինտոքսիկացիաները և այլն: 

Քլորոզն առավել հաճախադեպ է աղջիկների սեռական հասունացման 

շրջանում, քանի որ այդ շրջանում նկատվում է երկաթի մեծաքանակ օգտագոր-

ծում: Նկատվում են թուլություն, աղմուկ ականջներում, գլխացավ, սրտխփոց, 

վատ քուն, ախորժակի կորուստ, փորկապություն:  

Հիվանդները գանգատվում են՝ 

  լեզվի շրջանում այրոցի զգացողությունից,  

 կծու, թթու, աղի սնունդ ընդունելու դժվարությունից, 

 լնդային արյունահոսությունից: 

Օբյեկտիվ: Նկատվում են գինգիվիտներ անգույն լորձաթաղանթի զու-
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գակցմամբ, լնդապտկիկները մեծացած են, ցիանոտիկ, արյունահոսում են: Բե-

րանի խոռոչի հիգիենան դժվարացած է: Առկա է լեզվի էպիթելի դեսկվամացիա:  

Հիվանդությունն ախտորոշվում է 

արյան պատկերի հիման վրա, բնորոշվում 

է Hb քանակության նվազմամբ և ԳՑ-ի 

ցածր ցուցանիշներով՝ 0,5-0,6-ից և ցածր, 

նկատվում են անիզո- և պոյկիլոցիտոզ, 

արյան շիճուկում՝ երկաթի և ֆերիտինի 

պարունակության նվազում: 

Բուժումը: Ուղղված է անեմիայի 

պատճառների վերացմանը և երկաթի պա-

կասուրդի /դեֆիցիտի/ լրացմանը: 

Նշանակվում են երկաթի պրեպարատներ, 

վիտամիններ, ռացիոնալ սնունդ: 

Տեղային բուժում՝ բերանի խոռոչի սանացիա, սիմպտոմատիկ 

թերապիա, երկրորդային վարակը կանխարգելող միջոցառումներ: 

 

Ադիսոն-Բիրմայի (B12-դեֆիցիտային, ֆոլաթթվի դեֆիցիտային, պերնիցիոզ) 

անեմիա 
 

B12 և B9 վիտամինների անբավարարության հետևանքով զարգացող 

էրիթրոպոեզը խանգարվում է: Հիվանդությունը զարգանում է աստիճանաբար: 

Զարգանում են ընդհանուր թուլություն, գլխացավ և պարէսթեզիա: 

Օբյեկտիվ: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը գունատ է, ատրոֆիկ, դեղնա-

վուն երանգով, այտերի լորձաթաղանթին նկատվում են կետային արյունա-

զեղումներ, լնդային արյունահոսություններ: Բնորոշ են լեզվի փոփոխություն-

ներ. այն դառնում է հարթ, փայլուն՝ պտկիկների ատրոֆիայի, էպիթելի բարա-

կելու և մկանային ատրոֆիայի հետևանքով: Լեզվին հայտնվում են վառ 

կարմիր բծեր, որոնց միաձուլումից լեզուն դառնում է վառ կարմիր (Հունտեր-

Միլլերի գլոսիտ): 

Ախտորոշումը. ախտորոշվում է արյան պատկերի հիման վրա: 

Արյան մեջ նկատվում են՝ 

 Hb քանակի նվազում, էրիթրոցիտների քանակի նվազում, 

 ԳՑ 1,1-1,3 հիպերքրոմ անեմիա: 

Բուժումը: Նշանակվում են վիտամին B9, B12 (տե՛ս «Վիտամիններ» բաժինը), 

տեղային կատարվում է բերանի խոռոչի սանացիա: 
 

  

Նկար 95. Երկաթդեֆիցիտայի 

անեմիա: 



224 
 

Բերանի խոռոչի փոփոխությունները էնդոկրին հիվանդությունների ժամանակ 
 

Ներքին սեկրեցիայի գեղձերի ֆունկցիայի շեղումները հանգեցնում են 

նյութափոխանակության և տրոֆիկ խանգարումների: Բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթին փոփոխություններ նկատվում են շաքարային դիաբետի, սեռական 

գեղձերի, վահանագեղձի և հարվահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարումների 

դեպքում: 

Շաքարային դիաբետ  
Հիվանդությունն ուղեկցվում է քսերոստոմիայով (դեհիդրատացիայի 

հետևանքով): Քսերոստոմիան հանգեցնում է լորձաթաղանթի կատառալ բոր-

բոքման, լորձաթաղանթը դառնում է այտուցված, հիպերեմիկ, փայլուն: 

Հիվանդները գանգատվում են ՝ 

 այրոցի զգացողությունից, 

 լեզվի, շրթունքի, լնդերի շրջանում ծակծկոցից, 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի պարէսթեզիայից, 

 հնարավոր է համային զգացողության նվազում քաղցր, աղի, թթու 

մթերքների հանդեպ, 

 լեզուն պատվում է սպիտակ փառով, 

 լեզվի վրա հայտնվում են ցավոտ ճաքեր, 

 առաջանում է նախատրամադրվածություն բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի բորբոքային պրոցեսների հանդեպ, 

 դանդաղում է էրոզիաների և խոցերի ռեգեներացիան: 

Երեխաները գանգատվում են ցավից, որն առաջանում է տաք, կծու կամ 

չոր ուտելիք ընդունելիս: 

Բավական հաճախ ախտահարվում են պարօդոնտալ հյուսվածքները: 

Սկզբում զարգանում է կատառալ գինգիվիտ, որը վերածվում է պրոգրեսիվող 

ընթացք ունեցող պարօդոնտիտի: Հաճախ առաջանում են պարօդոնտալ 

աբսցեսներ: 

Բերանի խոռոչի շաքարային դիաբետի դեպքում նկատվում է նաև 

կանդիդոզ, որը բնորոշվում է կայուն և համառ ընթացքով: Հաճախադեպ են 

միկոտիկ ուտիճները, որոնց դեպքում բերանի անկյուններում հայտնվում են 

սպիտակամոխրագույն կեղևներով պատված ճաքեր: 

Բուժումը 

 Նշանակվում են՝ 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի չորությունը նվազեցնող միջոցներ, 

 հակասնկային պրեպարատներ, 

 հականեխիչներ՝ բերանի խոռոչ լորձաթաղանթի երկրորդային վարակը 

կանխելու համար, 

 պարբերաբար պետք է կատարել բերանի խոռոչի սանացիա, ուստի 

երեխաները պետք է գտնվեն դիսպանսեր հսկողության տակ: 
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Վահանագեղձի և հարվահանագեղձի հիվանդությունների դեպքում 

ուղիղ կապ է նկատվում հիվանդության ընթացքի և պարօդոնտի ու բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի վիճակի միջև: 

Հիպոթիրեոզ 

Հիպոթիրեոզով հիվանդ երեխաների դեպքում՝  

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթն անեմիկ է, այտուցված, չոր 

 առկա է մակրոգլոսիա, 

 լեզվի կողմնային հատվածներում նկատվում են ատամների հետքեր, 

 հաճախ առկա է էմալի հիպերպլազիա,  

 հիպոսալիվացիա, 

 կարիեսի մեծ ինտենսիվություն, 

 ատամների զարգացման և ծկթման ժամկետների ուշացում: 

Բուժումը 

Կատարվում է բերանի խոռոչի սանացիա: 

Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ  

Երեխաները գանգատվում են՝ 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այրոցի զգացողությունից, 

 համային զգացողության նվազումից, 

 ընդհանուր վիճակի վատացումից, 

 բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը գունատ է, այտուցված, 

 հայտնաբերվում է դեսկվամատիվ գլոսիտ, 

 առկա են էմալի զարգացման անոմալիաներ, 

 նկատվում է ատամների ծկթման ժամկետների արագացում: 

Հիպոպարաթիրեոզ 

 Լնդի լորձաթաղանթը հիպերեմիկ է, այտուցված: 

 Ուտելիս երեխաները գանգատվում են լեզվի թմրածությունից և 

ծակծկոցներից, շրթունքների ձգվածության զգացողությունից, բերանի 

խոռոչի չորությունից, այրոցից: 

 Առկա է ծնոտների տրիզմ: 

 Աշնան-ձմռան ամիսներին շրթունքի ներքին մակերեսին և լեզվի 

կողմնային հատվածներում առաջանում են ցավոտ աֆթաներ: 

 Հաճախ նկատվում են պարօդոնտի հյուսվածքների ախտահարումներ՝ 

կատառալ և հիպերտրոֆիկ գինգիվիտ, պարօդոնտիտ: 

Իցենկո-Կուշինգի համախտանիշ 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթն այտուցված է:  

 Լեզվի և այտերի լորձաթաղանթին նկատվում են ատամների 

արտատպվածքներ: 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին առաջանում են էրոզիաներ և խոցեր, 

որոնք աչքի են ընկնում երկարատև ընթացքով: 

 Առաջանում են հեմոռագիկ պարունակությամբ բշտեր:  

 Առաջանում է կանդիդոզ: 
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 Առկա է պարօդոնտի հիվանդությունների առաջացման 

նախատրամադրվածություն: 

 Որոշ հիվանդների դեպքում նկատվում է մակրոխեյլիտ: 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին կարող են առաջանալ տրոֆիկ խոցեր: 

Բուժումը. Կատարվում է բերանի խոռոչի սանացիա: 

Ադիսոնի հիվանդություն 

 Այտերի լորձաթաղանթին, լեզվի եզրերին, քիմքին, լնդերին հայտնվում 

են մուգ շագանակագույն բծեր կամ գոտիներ՝ առանց բորբոքման 

նշանների, որոնք չեն բարձրանում լորձաթաղանթի մակերեսից: 

 Սուբյեկտիվորեն գանգատները բացակայում են:  

 Հիվանդները ասթենիկ են, նշում են գլխացավեր, ՍԱՏ-ի 

խանգարումներ, քաշի կորուստ: 

 Տեղային բուժում անհրաժեշտ չէ: 
 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի հիվանդությունները միզասեռական 

հիվանդությունների ժամանակ 
 

Միզասեռական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ.  

 Դիտվում է բերանի խոռոչի չորություն: 

 Բերանի խոռոչից զգացվում է տհաճ հոտ: 

 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը այտուցված է:  

 Տրոֆիկայի խանգարման հետևանքով կարող են առաջանալ լորձաթա-

ղանթի նեկրոտիկ փոփոխություններ (ռետրոմոլյար հատվածում, 

այտերի, բերանի խոռոչի հատակի, ալվեոլյար ելունի շրջանում), որոնք 

լայնածավալ են, բայց քիչ ցավոտ են: 

 Զարգանում է քրոնիկական կատառալ գինգիվիտ: 

 Երեխաներին անհանգստացնում են թքարտադրության 

խանգարումները, բերանի խոռոչից տհաճ հոտը: 

 Թքի մեջ բարձրացած է մնացորդային ազոտի մակարդակը: 

Բուժումը 

 Կիրառվում են՝ 

1.հականեխիչ միջոցներ, 

2.պրոթեոլիտիկ ֆերմենտներ, 

3.կերատոպլաստիկներ: 
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ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇԱՐԱԿՑԱՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ 

ՄԱՇԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈւՄ 

Կարմիր տափակ որքին 
 

ԿՏՈ-ն քրոնիկական ռեցիդիվող ընթացք ունեցող դիստրոֆիկ-բորբո-

քային հիվանդություն է, որի դեպքում մաշկի և լորձաթաղանթի վրա առաջա-

նում են կերատինիզացվող պապուլաներ: Պատկանում է քրոնիկական 

ռեցիդիվող դերմատոզներին: Հիվանդությունը նկարագրվել է 1969թ. Վիլսոնի 

կողմից: ԿՏՈ-ի տարածվածությունը 0,5-2% է, 0,1-1,25%-ի դեպքում առկա են 

մաշկային, 0,6%-ի դեպքում՝ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի դրսևորումներ: 

Երեխաների շրջանում հազվադեպ է: Սեռային նախատրամադրվածությունը 

հստակ չէ, թեև կանանց շրջանում տարածվածությունն ավելի բարձր է: 

Հիվանդության էթիոլոգիայում կարևորվում են և՛ էկզոգեն, և՛ էնդոգեն 

գործոնները: ԿՏՈ-ի պաթոգենեզը նույնպես բազմագործոն մեխանիզմ է, որին 

մասնակցում են նեյրոէնդոկրին, մետաբոլիկ և իմունային մեխանիզմները: 

Մասնագիտական գրականության մեջ դեռևս վիճելի է ԿՏՈ-ի պատճառա-

գիտությունը: Հաճախ դրա առաջացումը բացատրվում է դիաբետով, հեպա-

տոպաթիայով, վիրուսային վարակով, նյարդաբանական խանգարումներով, 

ինչպես նաև մկնդեղ և ոսկի պարունակող պրեպարատների օգտագործմամբ: 

Էթիոլոգիան 

Ժառանգական տեսություն: Ապացուցվում է ԿՏՈ-ի և HLA համակարգի 

գեների դրական կորելյացիայով: Հիվանդ երեխաների շրջանում հաճախ 

հայտնաբերվում է HLA- A3 անտիգենը: Իսկ HLA-A3 անտիգենի առկայության 

հաճախականության մեծացումը զուգորդվում է վարակների և վիրուսների 

հանդեպ զգայունության բարձրացմամբ: ԿՏՈ-ն բազմապատճառ հիվանդութ-

յուն է, իսկ ժառանգական նախատրամադրվածության դեպքում տարբեր 

գործոններից (օրինակ՝ տրավմաներ լայն իմաստով՝ հոգեհուզական, 

դեղորայքային, քիմիական և այլն) լատենտ ԿՏՈ կարող է դրսևորվել: 

Ինֆեկցիոն տեսություն: Ըստ այս տեսության՝ ԿՏՈ-ն բակտերիային 

կամ վիրուսային վարակ է, որը տարբեր խթանող գործոնների ազդեցության 

հետևանքով ակտիվանում է: Մաշկի, տրավմայի ենթարկված հատվածներում 

ցանավորումների առաջացումն էլ դիտարկվում է որպես հարուցիչի «արթ-

նացում»: Կատարված ախտամորֆոլոգիական հետազոտությունների շնորհիվ 

դերմալ պտկիկներում հայտաբերվել էին կոլոիդ մարմնիկներ, որոնք, 

ենթադրվում է, փոփոխված կոլագենային թելիկներ են: Էպիթելային 

բջիջներում դրանց առկայությունը բացատրում էին հարուցիչի առկայությամբ: 

Առ այսօր այս տեսությունը հաստատող ապացույցներ չկան: Չի բացառվում, 

որ էպիդերմիսի դիստրոֆիկ փոփոխությունները վարակիչ և ոչ վարակիչ 

գործոնների փոխազդեցության հետևանք են: Այնուամենայնիվ, կլինիկա-

լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԿՏՈ-ով հիվանդ երեխա-
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ների դեպքում բերանի խոռոչի դիսբիոտիկ խանգարումների և կանդիդոզի 

առկայությունը ծանրացնում է հիվանդության ընթացքը: 

Դեղորայքային և քիմիական գործոնների դերը: ԿՏՈ-ի դրսևորումը 

դեղամիջոցներ ընդունունելուց հետո պայմանավորված է խիստ զգայունու-

թյամբ և օրգանիզմում իմունաբանական շեղումներով: Գոյություն ունեն մեծա-

քանակ դեղամիջոցներ, որոնք կարող են լիխենոիդ ռեակցիայի պատճառ 

դառնալ: Դերմատոզների առաջացման պատճառ կարող են դառնալ հակաբիո-

տիկները, ոսկու պրեպարատները, սինթետիկ հակամալարիային դեղամիջոց-

ները, սուլֆանիլամիդները, հակաառիթմիկ դեղամիջոցները, β բլոկատորները 

և այլն: Այսպիսով, նախատրամադրվածության առկայության դեպքում դեղա-

միջոցները սադրող գործոններ են: Վիճելի է նաև ԿՏՈ-ի և ֆիզիկական գրգռիչ-

ների կապը ուլտրամանուշակագույն և ռենտգենյան ճառագայթների, ջերմային 

և մեխանիկական ներգործության հետ (օրինակ՝ լիցքի կախված եզրերը, սխալ 

պատրաստած պրոթեզները, տարբեր մետաղների առկայությունը բերանի 

խոռոչում՝ գալվանական հոսանքերի առաջացում): 

Նեյրոգեն տեսություն: Հոգեկան գերլարվածությունը, սթրեսները, 

հուզական խանգարումները կարևոր դեր են կատարում ԿՏՈ էթիոլոգիայում: 

Էնդոկրին և մետաբոլիկ խանգարումներ: ԿՏՈ-ի և շաքարային դիա-

բետի համակցման բարձր հաճախականությունն ապացուցում է ընդհանուր 

պաթոգենետիկ մեխանիզմների և էնդոկրին փոխանակային պրոցեսների 

կարևորությունը ԿՏՈ-ի էթիոլոգիայում: ԿՏՈ-ի, շաքարային դիաբետի և 

հիպերտոնիկ հիվանդության համակցումը ստացել է Գրինշպանի 

համախտանիշ անունը: 

Ածխաջրատային դեսմետաբոլիզմի դեպքում ԿՏՈ-ն ունի կլինիկական 

առանձնահատկություններ: Բնորոշ տեսակի դեպքում բերանի խոռոչի լոր-

ձաթաղանթի բավական մեծ մակերես է ընդգրկում, նկատվում է կերատոզի 

ինտենսիվություն (և՛ ըստ մակերեսի, և՛ ըստ ինտենսիվության): Պապուլաները 

միաձուլվում են վահանիկների առաջացմամբ, և ԿՏՈ-ին բնորոշ պատկերը 

կորչում է: 

Վահանագեղձի խանգարումների և ԿՏՈ-ի համակցման դեպքում բե-

րանի խոռոչ լորձաթաղանթին բնորոշ է էրոզիաների և խոցերի առկայությունը, 

երկարատև ընթացքը, ավանդական բուժման մեթոդների անարդյունա-

վետությունը: Հիվանդ երեխաների 75.8%-ի դեպքում նկատվել է բերանի խոռո-

չի լորձաթաղանթի կերատոզի և գեներալիզացված կերատոզի համակցում: 

Ուստի այսպիսի դեպքերում պարտադիր է կատարել վահանագեղձի կլինկա-

հորմոնալ հետազոտություն և գեղձի ֆունկցիոնալ ակտիվության կորեկցիա: 

Իմունաբանական ասպեկտներ: Երեխաների շրջանում բերանի խոռոչ 

լորձաթաղանթի քրոնիկական ռեցիդիվող հիվանդությունների առաջացումը և 

զարգացումը, երկարատև ընթացքը, դեղորայքային միջոցների հանդեպ 

կայունությունը մեծ մասամբ պայմանավորված են օրգանիզմի ռեակտիվութ-

յան նվազմամբ: Խանգարվում է գրանուլոցիտների ֆունկցիան: Նկատելիորեն 
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իջնում է լիզոցիմի մակարդակը, որը մասնակցում է բերանի խոռոչի տեղային 

իմունիտետի պահպանմանը: Այս փոփոխություններն ավելի արտահայտված 

են ԿՏՈ-ի էրոզիվ- խոցային տեսակի դեպքում, որը վկայում է տեղային իմու-

նիտետի նվազման մասին: 

Կլինիկան 

Հիմնական մորֆոլոգիական տարրը եղջերացող պապուլան է՝ կլոր կամ 

պոլիգոնալ, մինչև 2մմ տրամագծով: Մաշկի վրա պապուլաները տափակ են, 

մոմանման փայլով, ունեն վարդագույն կամ կապտակարմրավուն երանգ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի էպիթելի եղջերացման և մշտական 

մացերացիայի հետևանքով դրանք ստանում են սպիտակամոխրավուն երանգ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթն առանց փոփոխությունների է կամ հիպե-

րեմիկ: ԿՏՈ-ին բնորոշ է պապուլաների միաձուլումը և որևէ պատկերի 

առաջացումը (փաթիլներ, գծեր, օղակներ, кружевая сетка): Պապուլաները 

փոքր-ինչ բարձրացած են լորձաթաղանթի մակերեսից: 

Լեզվի մեջքին և կողմնային մակերեսին տեղակայման դեպքում պա-

պուլաները միաձուլվելով առաջացնում են տարբեր մեծության հիպերկերա-

տոտիկ վահանիկներ, որոնք հիշեցնում են լեյկոպլակիա, պտկիկները այդ 

հատվածում հարթված են: 

Շրթունքի կարմիր երիզին տեղակայվելու դեպքում պապուլաները 

կարող են միաձուլվել՝ առաջացնելով սպիտակավուն հատված, որը երբեմն 

ընդունում է աստղանման տեսք: 

ԿՏՈ-ն կարմիր երիզին և շրթունքի լորձաթաղանթին տեղակայվելու 

դեպքում հաճախ հանգեցնում է գլանդուլյար խեյլիտի առաջացմանը: 

ԿՏՈ-ն առավելապես տեղակայվում է այտի լորձաթաղանթին աղորիք-

ների հատվածում՝ անցման ծալքի ընդգրկմամբ, լեզվի մեջքին և կողմնային 

հատվածներում: Հազվադեպ ախտահարվում են շրթունքները, լինդը, քիմքը, 

բերանի խոռոչի հատակը: 

Բերանի խոռոչում առկա են ԿՏՈ-ի հետևյալ տեսակները՝ 

 տիպիկ (հասարակ), 

 էքսուդատիվ- հիպերեմիկ, 

 էրոզիվ-խոցային, 

 բուլյոզ, 

 հիպերկերատոտիկ, 

 ոչ հասարակ (ատիպիկ): 
 

Տիպիկ ձև 

Մյուսներից ավելի հաճախադեպ է: Սպիտակամարգարտագույն պապու-

լաները տեղակայվում են անփոփոխ լորձաթաղանթին առանձին կամ բնորոշ 

պատկերով (օղակ, գոտի, ժանյակ, ձարխոտի տերև): Այս տեսակի դեպքում 

գանգատները նվազագույնն են, հնարավոր է բերանի խոռոչում այրոցի, 

ձգվածության, անհարթության զգացողություն: Հաճախ հիվանդությունն 
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ընթանում է անախտանիշ և հայտաբերվում է ստոմատոլոգիական պատա-

հական զննման դեպքում: 

Էքսուդատիվ-հիպերեմիկ ձև 

Առավել հազվադեպ է: Պապուլաները տեղակայվում են հիպերեմիկ, 

այտուցված լորձաթաղանթին: Այս տեսակի դեպքում ցավն արտահայտված է, 

նկատվում են այրոց, ցավեր, որոնք ուժգնանում են կծու սնունդ ընդունելիս, 

խոսելու ժամանակ: Բորբոքված, հիպերեմիկ լորձաթաղանթի զուգակցմամբ 

պապուլաներին բնորոշ պատկերը կորցնում է իր ուրվագծերը, նույնիսկ 

մասնակի անհետանում է: Բայց պրոցեսի հետընթացի դեպքում, երբ այտուցն 

ու հիպերեմիան քչանում են, պապուլաների պատկերը կրկին հայտնվում է: 

Էրոզիվ-խոցային ձև 

Ամենածանր կլինիկական ընթացք ունեցող տեսակն է: Հնարավոր է 

առաջանա հասարակ կամ էքսուդատիվ-հիպերեմիկ տեսակից լորձա-

թաղանթի տրավմայի հետևանքով (ատամների սուր եզրեր, սխալ 

պատրաստած պրոթեզներ, գալվանիզմի երևույթներ և այլն): Այս տեսակի 

դեպքում հիպերեմիկ և այտուցած լորձաթաղանթին հայտնվում են էրոզիաներ, 

խոցեր, որոնց շուրջ արտահայտված բորբոքման զուգակցմամբ տեղակայվում 

են ԿՏՈ-ի բնորոշ պապուլաները: Էրոզիաները և խոցերն անկանոն են, 

պատված են ֆիբրինոզ փառով, որը հեռացնելուց հետո հեշտությամբ 

արյունահոսում են: Դրանք կարող են լինել միակի, ոչ մեծ, թույլ ցավոտ կամ 

բազմակի՝ արտահայտված ցավով: Այդպիսի էրոզիաները և խոցերը երկար 

ժամանակ պահպանվում են, երբեմն ամիսներով, տարիներով և չեն 

էպիթելացվում: Բուժման դեպքում հնարավոր է լրիվ կամ մասնակի 

էպիթելացվեն, բայց հետո նորից ռեցիդիվում են նույն կամ այլ հատվածում: 

Երբեմն ռեցիդիվները հայտնվում են հենց բուժումն ավարտելուց հետո: 

Երկարատև չէպիթելացվող էրոզիայի կամ խոցի տեղում հետագայում 

հնարավոր է լորձաթաղանթի ատրոֆիա առաջանա: Որոշ դեպքերում 

նմանօրինակ էրոզիաները կամ խոցերը կարող են չարորականալ: 

Բուլյոզ ձև 

Հազվադեպ է: Բնութագրվում է ԿՏՈ-ին բնորոշ սպիտակամարգար-

տագույն պապուլաների առկայությանը զուգահեռ՝ 1-10մմ տրամագծով 

բշտերի առաջացմամբ: Բշտերը կարող են լինել սերոզ կամ հեմոռագիկ պարու-

նակությամբ, շատ արագ բացվում են (մի քանի ժամից 2 օրվա ընթացքում): 

Բշտերը բացվելու հետևանքով առաջանում են էրոզիաներ, որոնք բավական 

արագ էպիթելացվում են, որը ախտորոշիչ նշանակություն ունի էրոզիվ-

խոցային և բուլյոզ տեսակները տարբերակելու համար: Բուլյոզ տեսակի 

կլինիկական ընթացքը տարբեր կարող է լինել, երբեմն բշտերն առաջանում են 

ամիսներ շարունակ: Դրանք կարող են հայտնվել պապուլաների հետ 

միաժամանակ կամ պապուլաներ առաջանալուց հետո: 
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Հիպերկերատոտիկ ձև 

Հազվադեպ է: Առավելապես տեղակայվում է այտերի լորձաթաղանթին 

և լեզվի մեջքին: Բնութագրվում է տարբեր ձևեր ունեցող, բայց հստակ սահման-

ներով, հիպերկերատոտիկ վահանիկների առաջացմամբ, որոնք բարձրանում 

են լորձաթաղանթի մակերեսից: Հիպերկերատոզի օջախների շուրջ առկա է 

նաև ԿՏՈ-ին բնորոշ պապուլյար ցանավորում: 
 

Ատիպիկ ձև 

ԿՏՈ-ի այս տեսակն առաջանում է վերին շրթունքի լորձաթաղանթին և 

դրան հարող վերին ծնոտի լնդին: Շրթունքի կենտրոնական մասում հիմնակա-

նում առկա են սիմետրիկ տեղակայված սահմանափակ կանգային գերարյու-

նության 2 օջախներ: Այդ օջախները այտուցի և բորբոքային ինֆիլտրացիայի 

հետևանքով փոքր-ինչ բարձր են հարակից լորձաթաղանթից: Մակերեսին 

նկատվում են էպիթելի թույլ արտահայտված խամրություն, սպիտակավուն 

փառի առաջացում, որը քերելիս չի հեռացվում: Երբեմն այդ օջախների 

մակերեսին հնարավոր է էպիթելի մացերացիա առաջանա: Հաճախ օջախների 

ամբողջ երկայնքով նկատվում է թքագեղձերի ծորանների լայնացում (երկրոր-

դային գլանդուլյար խեյլիտ): Միևնույն ժամանակ ամբողջ վերին շրթունքը թույլ 

այտուցված է: Այս հիվանդների մեծամասնության դեպքում վերին կտրիչների 

շրջանում միջատամնային պտկիկները թույլ այտուցված են, հիպերեմիկ, 

լնդերը պաստոզ են, երբեմն նույնիսկ թեթև դիպչելիս արյունահոսում են: 

Պտկիկների մակերեսին երբեմն նկատվում է նուրբ սպիտակավուն ցանց: 

Հիվանդը գանգատվում է այրոցից, ախտահարման շրջանում ցավից, 

հատկապես կծու կամ տաք սնունդ ընդունելիս: 

ԿՏՈ-ի նկարագրված տեսակները ընդհանուր կամ տեղային գործոն-

ների հետևանքով կարող են վերածվել մեկը մյուսի: Օրինակ՝ հասարակ 

(տիպիկ) տեսակը կարող է վերածվել էքսուդատիվ-հիպերեմիկի կամ էրոզիվ-

խոցայինի: 

ԿՏՈ-ն քրոնիկական հիվանդություն է, բնութագրվում է համառ, երկար 

ընթացքով: Կարող է սրացումների և ռեմիսիաների հերթափոխմամբ տևել 

նույնիսկ տասնամյակներ: 

ԿՏՈ-ն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին կարող է չարորականալ: Բա-

վականին բարձր է չարորակացման վտանգը լեզվին տեղակայվելու դեպքում: 

Չարորականացումը առավելապես նկատվում է տարեց մարդկանց շրջանում 

երկար ընթացք ունեցող էրոզիվ-խոցային կամ հիպերկերատոտիկ տեսակների 

դեպքում: Չարորակացման նշաններն են օջախի հիմքում պնդության առա-

ջացումը, եղջերացման պրոցեսների ուժգնացումը, բուժման չտրվող և երկար 

չէպիթելացվող խոցերի և էրոզիաների մակերեսին վեգետացիաների առաջա-

ցումը:  

Կարմիր տափակ որքինի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկութ-

յունները երեխաների շրջանում  

ԿՏՈ-ն նորածնային տարիքում և մինչև 7 տարեկանը հազվադեպ է:  



232 
 

Երեխաների շրջանում ԿՏՈ-ի բոլոր տեսակները կարող են դրսևորվել: 

Նախատրամադրող գործոններ են հղիության տոքսիկոզը, ծնողների ալերգիկ 

հիվանդությունների առկայությունը և այլն: ԿՏՈ-ով երեխաները մեծ մասամբ 

նյարդային են, շուտ են հոգնում: 

Հիվանդության սկզբին նախորդում են սուր ինֆեկցիոն (ադենովի-րու-

սային հիվանդություններ, քութեշ, ջրծաղիկ) քրոնիկական հիվանդություն-

ները (նեֆրիտ, հեպատիտ), ճճվային ինվազիան: Դերմատոզի նշանները չեն 

տարբերվում մեծահասակների դերմատոզի դրսևորումներից: Հիվանդութ-

յունը կարող է սկսվել սուր, ընդհանուր վիճակի խանգարումով, ջերմության 

բարձրացումով, ադինամիայով, բայց ցանավորումն աստիճանաբար է 

հայտնվում: 
 

Ախտաբանական անատոմիան 

Էպիթելում հյուսվածքաբանորեն հայտնաբերվում են հիպեր- և պարա-

կերատոզ, ականտոզ: Ստրոմայում նկատվում են այտուց, դիֆուզ բորբոքային 

ինֆիլտրատ (հիմնականում լիմֆոցիտներից և պլազմոցիտներից կազմված): 

Ինֆիլտրատի բջիջները բազալ թաղանթից թափանցում են էպիթել (էկզո-

ցիտոզ): Ինֆիլտրատը երբեք չի թափանցում ստորադիր հյուսվածքներ, այլ 

հարում է էպիթելին: 

ԿՏՈ-ի տարբեր տեսակներին բնորոշ են հյուսվածքաբանական առանձ-

նահատկություններ, օրինակ՝ էրոզիվ-խոցային ԿՏՈ-ի դեպքում բացի հիպեր- 

և պարակերատոզից նկատվում են նաև էպիթելի խոցոտումներ և 

դեստրուկցիա, սեփական շերտում հեմոռագիաներ: Ինֆիլտրատը անմիջա-

պես բազալ թաղանթի տակ է: Բուլյոզ ԿՏՈ-ի դեպքում նկատվում է շարակ-

ցական հյուսվածքի լայնածավալ այտուց: Բշտերը ենթաէպիթելային են, 

լորձաթաղանթի սեփական շերտում նկատվում է մեծաքանակ կլորբջջային 

ինֆիլտրատ: 
 

  Ախտորոշումը 

Հասարակ տեսակի դեպքում, հատկապես երբ մաշկի վրա հայտնաբեր-

վում են բնորոշ էլեմենտներ, ԿՏՈ-ն ախտորոշելը դժվար չէ: Ախտորոշումը 

դժվարանում է բերանի խոռոչ լորձաթաղանթի իզոլացված ախտահարումների 

դեպքում: Կատարվել է բազալ թաղանթի իմունահիստոքիմիական հետազո-

տություն, որի շնորհիվ հայտնաբերվել է բազալ շերտի էպիթելային բջիջների 

դեգեներացիա, որը հանգեցնում է բազալ շերտի պատռման: 

ԿՏՈ-ով, դիաբետով և հիպերտենզիայով հիվանդ երեխաների արյան 

շիճուկում որոշվել են նաև շրջանառող իմունային համալիրները: Հետազո-

տության նպատակը ենթաէպիթելային իմունային նստվածքների գոյացման 

մեջ համակարգային գործոնների դերը պարզելն էր: 40% դեպքերում ՇԻԿ-ի 

քանակն ավելի բարձր է եղել ԿՏՈ-ով և դիաբետով հիվանդ երեխաների 

շրջանում: 
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Այսպիսով, ԿՏՈ-ի դեպքում հյուսվածքաբանորեն նկատվում են գրա-

նուլացիոն շերտի հաստացում՝ հիպերվասկուլարիզացիայով, բազալ շերտի 

բջիջների դեգեներացիա, բազալ թաղանթում էոզինոֆիլ նյութի առկայություն, 

լորձաթաղանթի բորբոքային ինֆիլտրացիա: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

 լեյկոպլակիայից, 

 կանդիդոզից, 

 կարմիր գայլախտից, 

 պապուլոզ սիֆիլիդից, 

 ալերգիկ ստոմատիտներից, 

 քրոնիկական տրավմայից, 

 Բոուենի հիվանդությունից: 
 

Բուժումը 

Պետք է հաշվի առնել հիվանդության կլինիկական ընթացքի առանձնա-

հատկություններն ուղեկցող հիվանդությունները: Պետք է վերացնել բոլոր ոչ 

բարենպաստ գործոնները և հիվանդությունները, որոնք ախտածագումային 

կապ ունեն դերմատոզների հետ՝ 

1. ֆոկալ վարակները (տոնզիլիտ, հայմորիտ, օտիտ, խոլեցիստիտ, միզա-

սեռական համակարգի բորբոքային հիվանդություններ), 

2. ՍԱՏ հիվանդությունները (գաստրիտ, էնտերիտ, կոլիտ, հեպատիտ), 

3. ՆՀ խանգարումները (նևրոզներ, վեգետատիվ խանգարումներ), 

4. էնդոկրին համակարգի խանգարումները (շաքարային դիաբետ, մակե-

րիկամ-հիպոֆիզար համակարգի ֆունկցիոնալ անբավարարություն-

ներ), 

5. ՍԱՏ հիվանդությունները (իշեմիկ հիվանդություն, հիպերտենզիա և 

այլն): 

Ընդհանուր բուժումը 

Պետք է բացառել սննդակարգից այն մթերքները, որոնք կարող են 

գրգռել բերանի խոռոչ լորձաթաղանթը, նշանակել սննդակարգ կերակրի աղի 

և ածխաջրերի սահմանափակմամբ. 

 Նեյրոտրոպ պրեպարատ (տրանկվիլիզատորներ, անալեպտիկներ, սե-

դատիվ և նոոտրոպ պրեպարատներ) ազդում են պսիխոմոտոր ակտի-

վության վրա, ունեն հակաադրեներգիկ և խոլինոլիտիկ ակտիվություն, 

թողնում են սեդատիվ ազդեցություն (ամինազին, կատվախոտի 

արմատ, կորվալոլ, էտիմիզոլ): 

 Հակահիստամինային դեղամիջոցներ (պիպոլֆեն, ինգալ. բավական 

արդյունավետ է ինգալի ներքթային էլեկտրոֆորեզը, պերիտոլ և այլն): 

 Հակամալարիային պրեպարատներ (օժտված են հակաբորբոքային և 

իմունոսուպրեսիվ ազդեցությամբ ՝ խինգամին, պրեսոցիլ, դելագիլ և 

այլն): 

 Հակաբորբոքային, հակասնկային, հակապրոտեոզային պրեպա-
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րատներ (պենիցիլին, բիցիլին 3, մետիցիլին, ամպիցիլին և այլն), 

(գրիզեոֆուլվին, նիստատին, դիֆլյուկան և այլն), (տրիխոպոլ և այլն): 

 ԳԿՍ օժտված են իմունոդեպրեսիվ ազդեցությամբ T լիմֆոցիտների և 

մոնոցիտների հանդեպ,որի հետևանքով նվազում է դանդաղ տեսակի 

ալերգիկ ռեակտիվականությունը (պրեդնիզոլոն, պրեդնիզոն, դեքսա-

մետազոն, տրամցինոլոն): ԳԿՍ օգտագործվում են տեղային՝ աերոզոլը, 

քսուքը, ներմուծվում են էլեկտրոֆորեզի միջոցով, պարենտերալ և այլն: 

 Վիտամիններ. ցուցված են նյութափոխանակության նկատելի խանգա-

րումների դեպքում: 

 Վիտամին A. նպաստում է ԴՆԹ և ՌՆԹ սինթեզի նորմալացմանը 

էպիդերմիսի բջիջներում, արագացնում է կերատոցիտների պրոլի-

ֆերացիան և տարբերակումը: 

 Վիտամին B. ազդում է փոխանակային պրոցեսների և նեյրոռեֆլեկտոր 

ռեակցիաների վրա: 

 Վիտամին C. կարգավորում է վերօքս ռեակցիաները, ածխաջրատային 

փոխանակությունը, արյան մակարդելիությունը և հյուսվածքների 

ռեգեներացիան, մասնակցում է կոլագենի սինթեզին, վերացնում է 

հիպօքսիան՝ նվազեցնելով մազանոթների թափանցելիությունը: 

 Վիտամին P. օգտագործվում է ասկորբինաթթվի հետ մեկտեղ: 

 Վիտամին D. կարգավորում է P և Ca փոխանակությունը:  

 Նիկոտինաթթու. մասնակցում է արյունաստեղծմանը, խթանում է 

լյարդի դետօքսիկացնող ֆունկցիան, նորմալացնում է ստամոքսային 

սեկրեցիան և խոլեստերինի մակարդակը արյան մեջ: 

 Իմունոմոդուլյատորներ (դեկարիս). ակտիվացնում է T բջիջ-

ները, որոնք ազդում են T լիմֆոցիտների և գրանուլոցիտների 

հասունացման վրա, լավացնում են բջջային իմունային 

պատասխանը: 

Տեղային բուժումը 

Ներառում է բերանի խոռոչի մանրակրկիտ սանացիա, օգտագործվում 

են ձկան յուղի ապլիկացիաներ, էյկոնոլ, տանտում վերդե: Երկրորդային 

վարակը կանխարգելելու համար նշանակվում են հականեխիչներով ողողում-

ներ (ֆուրացիլին, ջրածնի պերօքսիդ, երիցուկի թուրմ, եղիսպակ և այլն): 

Բշտախտ 

Բշտախտը չարորակ հիվանդություն է, կլինիկորեն արտահայտվում է 

անփոփոխ մաշկին և լորձաթաղանթին բշտերի առաջացմամբ: Բշտերն 

առաջանում են ականտոլիզի հետևանքով և տարածվելով ընդգրկում են 

ամբողջ մաշկը՝ հանգեցնելով հիվանդի մահվան: Հավասարապես 

հիվանդանում են հիմնականում 35 տարեկանից մեծ և՛ տղամարդիկ, և՛ 

կանայք: Երեխաների շրջանում հիվանդացությունը նույնպես մեծ է: Բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթն ախտահարվում է բշտախտի բոլոր տեսակների 
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դեպքում, բացի տերևանման բշտախտից: Ամենահաճախը (75% հիվանդ 

երեխաների դեպքում) առկա է վուլգար բշտախտը: 

  Բշտախտի դասակարգումը (ըստ Շեկլոկովի)՝ 

1. իրական (ականտոլիտիկ) բշտախտ՝ 

-վուլգար(вульгарная), 

-վեգետացվող (вегетирующая), 

-տերևանման (листовидная), 

-սեբորեային (себорейная, Սենիր-Աշերի համախտանիշ), 

2. ոչ ականտոլիտիկ (կեղծ) բշտախտ՝ 

- իրական ոչ ականտոլիտիկ բշտախտ, 

-Լևեռի բուլյոզ պեմֆիգոիդ, 

-աչքի բշտախտ, 

-բերանի խոռոչի բարորակ բշտախտ: 
 

Էթիոլոգիան և ախտածագումը 

Էթիոլոգիան անհայտ է: 

Կան տվյալներ, որոնք վկայում են հիվանդության զարգացման մեջ աու-

տոիմուն մեխանիզմների դերի մասին: Հիվանդ երեխաների օրգանիզմում 

հայտնաբերվում են շրջանառող ՀՄ IgH տեսակները, որոնք խնամակցություն 

ունեն էպիդեմիայի փշաձև շերտի միջբջջային նյութի հետ: ՀՄ-ի քանակը 

պայմանավորված է հիվանդության ծանրությամբ: 

Մաշկիլեյսոնի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ բշտախտի դեպ-

քում ականտոլիտիկ բջիջների կորիզներում շատացած է ԴՆԹ պարունակու-

թյունը, և ուղիղ համեմատական կապ կա կորիզային ԴՆԹ-ի և հիվանդության 

ծանրության միջև, որը, ըստ երևույթին, հանգեցնում է այդ բջիջների անտիգե-

նային կառուցվածքի փոփոխության և IgG տեսակի աուտոանտիգենների 

արտադրման: 

Հիվանդության զարգացման ախտածագման մեջ կարևորվում են նաև T 

և B լիմֆոցիտների փոփոխությունները, ընդ որում, եթե ախտաբանական 

պրոցեսի պատասխանատվությունը ստանձնում են B լիմֆոցիտները, ապա T 

լիմֆոցիտների քանակը և ֆունկցիոնալ վիճակը պայմանավորում են հիվան-

դության ընթացքը: 

Կլինիկան 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների ախտահարումները 

բշտախտի դեպքում բնութագրվում են բարակ ծածկ ունեցող, սերոզ կամ հեմո-

ռագիկ պարունակությամբ բշտերի առաջացմամբ: Բերանի խոռոչի մշտական 

մացերացիայի հետևանքով բշտերը շատ արագ բացվում են: Ուստի բուշտը 

բերանի խոռոչում հազվադեպ է հնարավոր լինում տեսնել, ավելի հաճախ 

հայտնաբերվում են նախկին բշտի մնացորդները: Բշտերի տեղում առաջանում 

են կլոր կամ օվալաձև էրոզիաներ, որոնք երկար ժամանակ չեն լավանում: Վառ 

կարմիր էրոզիաները տեղակայվում են անփոփոխ կամ թույլ բորբոքված 

լորձաթաղանթին: Բշտախտի դեպքում էրոզիաները լինում են տարբեր 
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չափերի՝ փոքր էրոզիաներից մինչև կանգային կարմիր մակերեսներ: Էրոզիայի 

մակերեսին սովորաբար փառ չի առաջանում կամ հայտնաբերվում է բարակ 

շերտով ֆիբրինոզ փառ: Ավելի հաճախ էրոզիաները տեղակայվում են այտերի 

լորձաթաղանթին (հատկապես ռետրոմոլյար շրջանում), լեզվի ստորին մակե-

րեսին, քիմքին, բերանի խոռոչի հատակի շրջանում: Բուժման բացակայության 

դեպքում առաջանում են նոր էրոզիաներ, որոնք միաձուլվելով առաջացնում են 

լավացման հակվածություն չունեցող մեծ էրոզիվ մակերեսներ: 

Ցավը շատ արտահայտված է, հատկապես խոսելիս և ուտելիս: Էրո-

զիաներն արագ վարակվում են: Կոկային, սնկային և ֆուզոսպիրոխետային 

վարակների հանրագումարը ծանրացնում է հիվանդի վիճակը, հայտնվում է 

սպեցեֆիկ տհաճ հոտ բերանի խորոչից: Թքարտադրությունն ուժեղանում է: 

Թուքը մացերացիայի է ենթարկում բերանի անկյունները, հայտնվում են 

ցավոտ ճաքեր: Շրթունքի կարմիր երիզին, բերանի անկյուններում կարող են 

հայտնվել էրոզիաներ և բշտեր՝ ծածկված հեմոռագիկ կեղևներով: Երբեմն 

հայտնվում է ձայնի խռպոտություն, որը վկայում է կոկորդի ախտահարման 

մասին: 

Բշտախտի դեպքում բշտեր հայտնվում են մաշկի հագուստի հետ 

շփման հատվածներում, սեղմված, մացերացիայի ենթարկված հատվածներում 

(փոր, մեջք, աճուկային ծալքեր և այլն): Բշտերը բացվելու հետևանքով մաշկին 

առաջացած էրոզիաները նույնապես ցավոտ են:  

Նիկոլսկու ախտանիշը բշտախտի դեպքում միշտ դրական է: Կա 

Նիկոլսկա ախտանիշի 3 բաղադրիչ. 

 Եթե ունելիով բռնենք բշտի ծածկից կամ էրոզիայի եզրի էպիթելի վերին 

շերտից և ձգենք, ապա էպիթելը շերտազատվում է տեսանելի անփոփոխ 

մաշկի կամ լորձաթաղանթի հատվածում: Էպիթելի բարակ շերտը շատ թույլ 

է և հեշտ անջատվում է ունելիով: 

 Ախտահարված հատվածների միջև եղած տեսանելի անփոփոխ մաշկի 

կամ լորձաթաղանթի շփումը հանգեցնում է բշտերի կամ էրոզիաների 

առաջացման: 

 Ախտահարված հատվածներից հեռու եղած հատվածների շփումը 

հանգեցնում է այդտեղ էպիթելի վերին շերտերի շերտազատման: 

Բշտախտի դեպքում, բացի բերանի խոռոչի լորձաթաղանթից, կարող են 

ախտահարվել նաև մյուս լորձաթաղանթները (աղիքներ, ստամոքս, կերակ-

րափող, կոկորդ), ինչպես նաև ներքին օրգանները և ԿՆՀ-ն: Բշտախտը 

բնորոշվում է ալիքաձև ընթացքով, սրացման շրջանները հերթափոխվում են 

ռեմիսիայի շրջաններով: Ռեմիսիան հիմնականում ինքանբուխ չի առաջա-

նում, այլ բուժման հետևանք է: Եթե պրոցեսը սկսել է բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթից, ապա բուժման բացակայության դեպքում հետագայում՝ 1-6 ամսից՝ 

երբեմն ավելի ուշ, պրոցեսը տարածվում է դեմքի, վերջույթների մաշկին: 

Միևնույն ժամանակ երեխայի ընդհանուր վիճակը կտրուկ վատանում է, 

զարգանում է կախեքսիա, և կորտիկոստերիոդային բուժման բացակայության 
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դեպքում հիվանդության սկզբից 1-2 տարի անց երեխաները մահանում են: 

Բայց ներկայումս կորտիկոստերիոդները լայնորեն կիրառելու շնորհիվ նման 

դեպքերը հազվադեպ են: ԳԿՍ թերապիան կասեցնում է հիվանդության ակտիվ 

ընթացքը և հանգեցնում է ռեմիսիայի: 

 Ախտորոշումը 

Հիմնվում է կլինիկական դրսևորումների, Նիկոլսկու դրական ախտա-

նիշի, ցիտոլոգիական հետազոտության, իմունոֆլյուրոսցենցիայի ռեակցիայի 

վրա: 

Ցիտոլոգիական հետազոտությունը 

Էրոզիայի հարակից ստացված քսուք-արտատպվածքի կամ քերուքի 

ցիտոլոգիական հետազոտությունը պարտադիր է բշտախտը ախտորոշելու 

համար: Ականտոլիտիկ բջիջների հայտնաբերումը հաստատում է ախտորո-

շումը: Ականտոլիտիկ կամ Տցանկի բջիջները փշաձև շերտի փոփոխված 

բջիջներ են: Դրանք կլոր են և փշաձև շերտի նորմալ բջիջների համեմատ ավելի 

փոքր են: Կորիզը բջջի չափերի համեմատ ավելի մեծ է, տրամագիծը բջջի 

տրամագծի 1/3-1/2-ն է և ավելի, մուգ կապույտ է, հաճախ ունի 1-6 և ավելի 

լուսավոր նուկլեոններ: Բջջի ցիտոպլազման ոչ համասեռ է բաց կապույտ 

կորիզի շուրջ և մուգ կապույտ ծայրամասային հատվածում: Ակատոլիտիկ 

բջիջներին բնորոշ է գույնի, բջջի և կորիզի չափերի պոլիմորֆիզմ: Հանդիպում 

են գիգանտ բազմակորիզ բջիջներ՝ «մոնստրներ»: Հիվանդության ակտիվ 

շրջանում ականտոլիտիկ և բազմակորիզ բջիջների քանակը կտրուկ 

շատանում է: Դրանք միանում են՝ առաջացնելով պոլիմորֆ բջիջների կոնգլո-

մերատ: Ռեմիսիայի շրջանում և ԳԿՍ բուժման ընթացքում ականտոլիտիկ 

բջիջների քանակը նվազում է:  

Ցիտոլոգիական պատկերը վեգետացվող բշտախտի դեպքում չի տար-

բերվում վուլգար բշտախտի պատկերից: Սեբորեիկ բշտախտի դեպքում 

բազմակորիզ բջիջները սովորաբար չեն հայտնաբերվում, իսկ ականտոլիտիկ 

բջիջներն ավելի քիչ են: 
 

Ախտահյուսվածքաբանական հետազոտությունը  

Ականտոլիտիկ բշտախտի դեպքում հիմնական մորֆոլոգիական 

փոփոխությունը ականտոլիզն է և այտուցը, որոնց հետևանքով առաջանում են 

ներէպիթելային բշտեր: Փշաձև շերտի բջիջների միջև խախտվում են կապերը՝ 

ականտոլիզ, որի հետևանքով միջբջջային կամրջակները լուծվում են, 

բջիջների միջև առաջանում են ճեղքեր, ապա բշտեր: 

Էլեկտրոնային մանրադիտակով հետազոտվել են բշտախտով հիվանդ-

ների բերանի խոռոչի լորձաթաղանթից և մաշկից ստացված հյուսվածքային 

ֆրագմենտները: Ներկված, ֆիքսված, չորացված պրեպարատները հետա-

զոտվել են էլեկտրոնային մանրադիտակով: Որոշ ականտոլիտիկ բջիջների 

մակերեսին հայտնաբերվել են միկրոօրգանիզմներ: Օվալ կամ կլոր ակա-

նտոլիտիկ բջիջների կորիզներն ունեցել են կենտրոնական տեղակայում: 

Տոնոֆիլամենտները տեղակայված են կորիզի շուրջ: 
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Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

 ԲԷԷ-ից, 

 Պեմֆիգոիդ-ից, 

 Դյուինգի հերպետիֆորմ դերմատիտից, 

 ԿՏՈ բուլյոզ տեսակից, 

 դեղորայքային ալերգիայից (էրոզիվ-խոցային), 

 ՔՌԱՍ-ից: 

Ըստ ստացված տվյալների՝ բշտախտը 98,3% դեպքերում սկսվում է բե-

րանի խոռոչի ախտահարմամբ:  
 

Պեմֆիգոիդ 
 

Այս խմբում են բշտախտին ախտանիշներով նման հիվանդությունները՝ 

-Լևևրի բուլյոզ պեմֆիգոիդը կամ իրական ոչ ականտոլիտիկ բշտախտը 

(Շեկլակով), 

-սպիացվող պեմֆիգոիդը կամ լորձաթաղանթա-սինեխիալ բուլյոզ դերմա-

տիտը, աչքի բշտախտը, 

-միայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բարորակ ոչ ականտոլիտիկ 

բշտախտը: 
 

Էթիոլոգիան 

Վերջնական պարզաբանված չէ: Պեմֆիգոիդի բոլոր տեսակները 

բնութագրվում են էպիթելի բջիջներում ականտոլիզի բացակայությամբ, 

բշտերի ենթաէպիթելային տեղակայմամբ, արտահայտված բորբոքմամբ, 

ականտոլիտիկ բջիջների բացակայությամբ, Նիկոլսկու բացասական 

ախտանիշով: Հնարավոր է «+» լինի շուրջէպիթելային պերիֆոկալ շերտա-

զատման ախտանիշը: 

Պեմֆիգոիդը բարորակ ընթացք ունի, երեխայի ընդհանուր վիճակը քիչ 

է խանգարվում, կանխատեսումը դրական է: 
 

Բուլյոզ պեմֆիգոիդ 
 

Ախտահարվում են մաշկը և բերանի խոռոչի, քթի, սեռական օրգանների 

լորձաթաղանթները: 10% դեպքերում հիվանդությունը սկսվում է բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարմամբ: Բերանի խոռոչում կլինիկորեն 

արտահայտվում է ենթաէպիթելային բշտերի առաջացմամբ: Բերանի խոռոչի 

այտուցված և հիպերեմիկ լորձաթաղանթին հայտնվում են սերոզ կամ 

հեմոռագիկ պարունակությամբ, 5-20մմ տրամագծով լարված բշտեր: Դրանք 

պահպանվում են մի քանի ժամ, երբեմն՝ օրեր, ապա դրանց տեղում հայտնվում 

են ֆիբրինոզ փառով պատված էրոզիաներ: Ի տարբերություն ականտոլիտիկ 

բշտախտի՝ այդ էրոզիաները 10-15 օրից էպիթելացվում են առանց սպիի կամ 

ատրոֆիայի առաջացման, հնարավոր է որոշ ժամանակ հետո նորից 

հայտնվեն: Ոչ ականտոլիտիկ բշտախտի դեպքում բշտերը տեղակայվում են 

կարծր և փափուկ քիմքի սահմանին, այտերի լորձաթաղանթին: Հիվան-

դությունն ունի երկար ընթացք, հնարավոր են սպոնտան լավացումներ: 
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Երբեմն ախտաբանական պրոցեսը կարող է տեղակայվել լնդին: Լնդի 

եզրը վեստիբուլյար կողմից հիպերեմիկ է, այտուցված, արյունահոսող: Նիկոլս-

կու ախտանիշը այդ դեպքում հաճախ դրական է լինում, բայց ականտոլիտիկ 

բջիջներ չեն հայտնաբերվում: Ընթացքը համառ է և երկարատև: 

Ախտաանատոմիան 

Հյուսվածքաբանորեն հայտնաբերվում են ենթաէպիթելային բշտեր: 

Լորձաթաղանթի հիմնական շերտում նկատվում են այտուց և բորբոքային 

ինֆիլտրացիա: 
 

Տարբերակիչ ախտորոշումը 

Բուլյոզ պեմֆիգոիդը տարբերակվում է՝  

ականտոլիտիկ բշտախտից,  

Դյուրինգի հերպետիֆորմ դերմատիտից: 

Բուժումը 

Ոչ ականտոլիտիկ բշտախտի դեպքում ամենաարդյունավետը կորտի-

կոստերոիդային պրեպարատներն են (պրեդնիզոլոն 20-30մգ): Որոշ դեպքե-

րում լավ արդյունք է տալիս համակցված բուժումը՝ պրեդնիզոլոն, լայն 

սպեկտրի անտիբիոտիկներ, հակամալարիային պրեպարատներ և պոլի-

վիտամիններ: 

 

Սպիացվող պեմֆիգոիդ կամ լորձաթաղանթասինեխյալ ատրոֆիկացվող 

բուլյոզ դերմատիտ, աչքի բշտախտ 

Սպիացվող պեմֆիգոիդին բնորոշ է նախկին բշտերի տեղում սպիների, 

կպումների և ատրոֆիայի առաջացում: Ախտահարվում են լորձաթաղանթ-

ները, հատկապես կոպերի շաղկապենին, երբեմն՝ մաշկը: Որպես հետևանք 

հնարավոր է ակնաճեղքը նեղանա, առաջանում է ակնագնդի անշարժացում և 

կուրություն: 

 Բուժումը  

Պետք է անցկացնել ակնաբույժի հետ միասին: Օգտագործվում են նույն 

պրեպարատները, ինչ բուլյոզ պեմֆիգոիդի դեպքում: 

Կանխատեսումը  

Կյանքի համար կանխատեսումը դրական է, բայց երբեմն զարգացող 

կուրությունն ու սպիական փոփոխությունները կարող են ծանր ֆունկցիոնալ 

խանգարումների պատճառ դառնալ: 
 

Միայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բարորակ ոչ ականտոլիտիկ բշտախտ 
 

Այս հիվանդության դեպքում բազմաթիվ տարիներ բշտերը հայտնվում 

են միմիայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին: Կլինիկական ընթացքը 

համարյա չի տարբերվում ոչ ականտոլիտիկ բշտախտի կլինիկայից: 

Այս դեպքում բշտերն ավելի փոքր են (3-10մմ տրամագծով), տեղակայ-

վում են ենթաէպիթելային, առանց ականտոլիզի նշանների: Հիվանդների մի 
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մասի դեպքում հայտնվում են համարյա անընդմեջ, մյուսների դեպքում՝ մի 

քանի օրից մի քանի շաբաթ տևող ռեմիսիաներից հետո: 

Սուբյեկտիվորեն հիվանդները հիմնականում գանգատվում են այրոցից 

և լորձաթաղանթի ձգվածությունից: Բշտերը բացվելուց հետո առաջացած էրո-

զիաներն արագ էպիթելացվում են՝ առանց սպիների և ատրոֆիաների առա-

ջացման: 

Բուժումը 

Նշանակում են՝  

 հակահիստամինային պրեպարատներ,  

 ոչ բարձր դեղաչափերով ԳԿԱ (15-20մգ պրեդնիզոլոն), 

հակամալարիային պրեպարատներ, 

 վիտամիններ (վիտամին C,P): 

Տեղային բուժումը նման է բշտախտի դեպքում իրականացվող 

տեղային բուժմանը: 

Դյուրինգի հերպեսաձև դերմատիտ 

Դյուրինգի դերմատիտի դեպքում բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը ախ-

տահարվում է միայն 10% դեպքերում: 

Էթիոլոգիան և ախտածագումը 

Անհայտ են: Հիվանդ երեխաների շրջանում նկատվում է խիստ զգայու-

նություն յոդի պրեպարատների հանդեպ: 3-5% կալիումի յոդիդի լուծույթի 

ներարկումը հանգեցնում է հիվանդությանը բնորոշ ցանավորման առաջաց-

ման: Հերպետիֆորմ դերմատիտը մաշկի քրոնիկական հիվանդություն է, որի 

դեպքում հազվադեպ կարող է ախտահարվել բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը: 

Կլինիկան 

Միայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարում չի նկատվում: 

Բերանի խոռոչի ախտահարումները զուգակցվում են մաշկի ախտահարում-

ների հետ: Դերմատիտի կլինիկային բնորոշ է պոլիմորֆ ցանավորումը: 

Բերանի խոռոչի հիպերեմիկ և այտուցված լորձաթաղանթում հայտնվում են 

պապուլաներ, բշտեր և բշտիկներ: Երբեմն հայտնվում են միայն բշտերը, որոնք 

տեղակայվում են հիպերեմիկ լորձաթաղանթին խմբերով, ենթաէպիթելային 

են, թափանցիկ պարունակությամբ և հաստ ծածկով: Սրա հետևանքով բշտերն 

արտաքնապես նման են հերպեսին, որի հետևանքով հիվանդությունը կոչում է 

հերպետիֆորմ դերմատիտ: 3-4 օրից բշտերը բացվում են՝ առաջացնելով թույլ 

ցավոտ, վառ կարմիր կտրատված ուրվագծերով էրոզիաներ: Նիկոլսկու ախ-

տանիշը բացասական է, ականտոլիտիկ բջիջներ չեն հայտնաբերվում: Էրո-

զիաները բերանի խոռոչում պահպանվում են 2-3 շաբաթ, էպիթելացումից 

հետո սպի չի մնում: Հիվանդությանը բնորոշ է ցիկլիկ ընթացք: Ռեմիսիաների 

տևողությունը խիստ տարբեր է: Պերիֆերիկ արյան և բշտերի պարունա-

կության մեջ հայտնաբերվում է էոզինոֆիլիա:  
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Ախտորոշումը 

Ախտորոշումը հիմնվում է բնորոշ կլինիկական նշանների վրա (բշտերի 

խմբային տեղակայում լորձաթաղանթին, Նիկոլսկու բացասական ախտանիշ, 

ականտոլիտիկ բջիջների բացակայություն, հիվանդության ցիկլիկ ընթացք, 

մաշկին բնորոշ պոլիմորֆ ցանավորում, ինչպես նաև էոզինոֆիլիա և խիստ 

զգայունությունը յոդի հանդեպ): 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

իրական ականտոլիտիկ բշտախտից, 

ոչ ականտոլիտիկ բշտախտից, 

ԲԷԷ-ից: 
 

Ընդհանուր բուժումը 

Ընդհանուր բուժման համար օգտագործվում են սուլֆոններ: Սուլֆոն-

ները համակցվում են կորտիկոստերոիդների հետ (պրեդնիզոլոն 20-30մգ 10-12 

օր, հետագայում դեղաչափի նվազումով 2,5-5մգ-ով յուրաքանչյուր 5-7 օր): 

Նշանակվում է դիետա՝ բացառելով հասկը և ցորենը: Կանխատեսումը դրական 

է: Ապացուցված է, որ լևամիզոլի և պրեդնիզոլոնի համակցումը թեթևացնում է 

հիվանդ երեխաների հիվանդության ընթացքը: Լևամիզոլի շնորհիվ պրեդնի-

զոլոնի դեղաչափը նվազեցվում է մինչև հնարավոր նվազագույն սահմանը, 

ինչպես նաև նվազեցնում է պրեդնիզոլոնի երկարատև օգտագործումից 

նկատվող կողմնակի երևույթները: Բշտախտի բուժման համար օգտագործվում 

են կորտիկոստերոիդներ և ցիտոստատիկներ: Նշանակվում են պրեդնիզոլոն, 

մեթիլպրեդնիզոլոն (մեթիլպրեդ, ուրբազոն), դեքսամետազոն (դեքսազոն), 

տրիամցինոլոն (պոլկորտոլոն, կենակորտ): ԳԿԱ-ի բուժումը մեծ մասամբ 

հիվանդների շրջանում հանգեցնում է կլինիկական նշանների անհետացման: 

Սակայն ԳԿՍ-ի օգտագործումը դադարեցնելու դեպքում սովորաբար ռեցիդիվ 

է առաջանում, ուստի բշտախտով հիվանդ երեխաների բուժումը պետք է լինի 

անընդմեջ, նույնիսկ հիվանդության նշանների լրիվ բացակայության դեպքում: 

Պրեդնիզոլոնը, պայմանավորված հիվանդի վիճակով, նշանակվում է հարվա-

ծային դեղաչափերով 50-80մգ օրական, տրիամցինոլոնը՝ 40-80մգ, դեքսա-

մետազոնը՝ 8-10մգ: Հարվածային դեղաչափերը նշանակվում են մինչև նոր 

բշտերի առաջացման դադարեցումը և էրոզիաների լրիվ էպիթելացումը, որից 

հետո դեղաչափը դանդաղ պակասեցվում է: Պրեդնիզոլոնի դեղաչափը 

նվազեցվում է սկզբում 5մգ յուրաքանչյուրը 5 օրը մեկ, ապա ժամկետը 

երկարացվում է 7-10 օր: Օրական դեղաչափ նվազեցվում է այնքան, մինչև 

որոշվի անհատական պահպանողական օրական դոզան (ՊՕԴ), որը 

ներմուծվում է մշտապես: Պրեդնիզոլոնի դեպքում ՊՕԴ-ը հիմնականում 10-

15մգ է, դեքսամետազոնի դեպքում՝ 0,5-1մգ:  

ԳԿԱ-ի թերապիայի բարդությունները նվազեցնելու համար խորհուրդ է 

տրվում սննդակարգում սահմանափակել կերակրի աղը, ջուրը: Սնունդը պետք 

է լինի հիմնականում սպիտակուցային, ճարպերի և ածխաջրերի սահ-



242 
 

մանափակ օգտագործմամբ: Նշանակվում են նաև կալիումի, ասկորբինաթթվի, 

վիտամին B, Ca, պրեպարատներ, թիրեոկալցիտոնին: 

Բշտախտի բուժման համար կիրառվում են նաև ցիտոստատիկներ 

(մետոտրեկսատ) շաբաթը 1 անգամ 35-40մգ: 
 

Տեղային բուժումը  

Տեղային բուժումն ուղղված է էրոզիաների և խոցերի երկրորդային վարակ 

կանխմանը: 

Օգտագործվում են՝ 

անզգայացնող պրեպարատներ, 

հականեխիչներ (լորձաթաղանթ չգրգռող կոնցենտրացիա), 

ԳԿԱ քսուքներով ապլիկացիաներ: 

Յուրաքանչյուր սնունդ ընդունելուց և ԳԿԱ ապլիկացիաներից առաջ 

պետք է բերանը ողողել կալիում պերմանգանատի գոլ, թույլ լուծույթով, 0,25%-

անոց քլորամինով, 0,02%-անոց քլորհեքսիդինով և այլն: Էպիթելացումը 

խթանելու համար պետք է անցկացնել մանրակրկիտ սանացիա, ԳԿԱ և անտի-

բիոտիկներ պարունակող քսուքներով ապլիկացիաներ, վիտամին A յուղային 

լուծույթ: 

Բշտախտի կանդիդոզով բարդանալու դեպքում նշանակվում են 

հակասնկային դեղամիջոցներ: 

Բայց, միևնույն է, նույնիսկ ժամանակին կատարված բուժման դեպքում 

իրական բշտախտի կանխատեսումը դժվար է:  
 

Համակարգային կարմիր գայլախտ (ՀԿԳ) 
 

Հիվանդությունն ընթանում է հարաբերական բարորակ քրոնիկական և 

ծանր սուր տեսակներով, որի դեպքում մաշկի, տարբեր օրգանների և հյուս-

վածքների հետ պրոցեսում ներգրավվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը 

և շրթունքների կարմիր երիզը: 

Կարմիր գայլախտն ունի 2 տեսակ՝ քրոնիկական (դիսկոիդ) և սուր 

(համակարգային): 

ՀԿԳ 2 տեսակների դեպքում էլ ախտահարվում են շրթունքի կարմիր 

երիզը և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, իզոլացված, միայն բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի ախտահարումները չեն հանդիպում:  

Հիվանդությունն ավելի հաճախ սկսվում է 20-40 տարեկանում, բայց 

այժմ նկարագրվել են երեխաների հիվանդացության դեպքեր: Կանայք ավելի 

հաճախ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ: 

ՀԿԳ-ն անհայտ էթիոլոգիայի աուտոիմուն հիվանդություն է: Ախտա-

հարում է շարակցական հյուսվածքը և ներքին օրգանները: 

Այս քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունն իր անունը ստացել է 

բնորոշ էրիթրոմատոզ բծերի և վահանիկների պատճառով, որոնք այտերի 

հատվածում առաջացնում են թիթեռնիկի ուրվագծեր: «Lupus» տերմինը 
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պայմանավորված է հիվանդության էրոզիվ բնույթով, որը հիշեցնում է գայլի 

հասցրած վնասվածքներ: 
 

Էթիոլոգիան և ախտածագումը 

ՀԿԳ-ի էթիոլոգիան անհայտ է, քանի որ չկան հիվանդության սկզբին 

բնորոշ նշաններ կամ ընթացքի օրինաչափություններ: Էթիոլոգիան կարող է 

պայմանավորված լինել հորմոնալ դիսբակտերիոզով, վիրուսային վարակնե-

րով, ժառանգական գործոններով, T-լիմֆոցիտների ֆունկցիայի խանգար-

մամբ, մակրոֆագերի ոչ բավարար ֆունկցիայով, B լիմֆոցիտների բնածին 

դեֆեկտով, տիրոջ էկզոգեն ինֆեկցիոն ագենտին ոչ լիարժեք պատասխանով, 

ֆերմետատիվ անբավարարությամբ և այլն (կամ դրանց համակցումով): 

Ստրեպտոկսկային տեսությունը հիմնված է այն հետազոտությունների 

վրա, որոնք ապացուցում են, որ ֆոկալ վարակները (տոնզիլիտ, հայմորիտ, 

կարիեսի բարդություններ և այլն) վերացնելուց հետո անհետանում կամ 

զգալիորեն թեթևանում է ՀԿԳ-ի ընթացքը: 

Ներկայումս կասկած չի առաջացնում հիվանդության իմունային հիպե-

րերգիկ գենեզը, որն ունի աուտոիմուն հիվանդության գծեր: ՀԿԳ-ի դեպքում 

հայտնաբերվող շարակցական հյուսվածքի ֆիբրինոիդ դեգեներացիան 

հիպերերգիկ պրոցեսի նշաններից է: 

1948թ. ռադիոիմանոֆերմենտային մեխանիզմով բազալ թաղանթում 

հայտնաբերվել է IgG նստեցումներ, որը վկայում է հիվանդության ախտա-

ծագման մեջ աուտոիմուն մեխանիզմների դերի մասին և ախտորոշիչ թեստ է: 

ՀԿԳ-ի ալերգիկ բնույթի մասին են վկայում, օրինակ, հիդրալազին 

ընդունելուց հետո բնորոշ ՀԿԳ նշանների առաջացումը և դեղի ընդունումը 

դադարեցնելիս բոլոր նշանների վերացումը: 

Այսպիսով, ՀԿԳ-ն զարգանում է սենսիբիլիզացիայի հետևանքով, որի 

դեպքում գումարվում են աուտոիմուն մեխանիզմները: Նախատրամադրող և 

պրովոկացիոն գործոններ են արևի լույսը (նկատվում է մաշկի խիստ զգայու-

նությունը արևի լույսի հանդեպ), քրոնիկական վարակները, ՆՀ լաբիլությունը, 

ցուրտը, տրավմաները, ֆոկալ վարակները և այլն: 
 

Կլինիկան 

ՀԿԳ-ի ախտանիշները կարող են լինել ջերմությունը, թուլությունը, հոգ-

նածությունը, քաշի կորուստը: Աստիճանաբար հայտնվում են մի շարք 

նշաններ, որոնք կարող են մատնանշել այս հիվանդությունը: Ավելի հաճախ 

դա արթրիտներն են. հիմնականում նկատվում են սիմետրիկ ախտահա-

րումներ առավելապես միջֆալանգային պրոքսիմալ հոդերի, դաստակի 

ոսկրերի և ֆալանգների: Երեխաները գանգատվում են ճնշվածությունից, 

ախորժակի բացակայությունից, մաշկային ծածկույթների ախտահարումից, 

դրանց չորությունից, քորից, ՍԱՏ խանգարումներից, փորկապությունից և 

մկանային սպազմից: 

Քրոնիկական կարմիր գայլախտը հիմնականում սկսվում է դեմքի 

մաշկի (քիթ, ճակատ, այտեր՝ թիթեռնիկի ուրվածերով), ականջային խեցիների, 
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գլխի մազածածկ հատվածի, շրթունքի կարմիր երիզի և մարմնի մյուս բաց 

հատվածների էրիթեմայով: Հնարավոր է շրթունքի կարմիր երիզի իզոլացված 

ախտահարում: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը հազվադեպ է ախտա-

հարվում: Կարճ ժամանակ հետո էրիթեմայի մակերեսին զարգանում է հիպեր-

կերատոզ: Օջախի կենտրոնում զարգանում է ատրոֆիա, որն աստիճանաբար 

ընդգրկում է ամբողջ օջախը, իսկ էրիթեման և հիպերկերատոզը պահպանվում 

են: Բացի այս 3 հիմնական կլինիկական նշաններից, կարմիր գայլախտի 

դեպքում կան նաև լրացուցիչ նշաններ՝ ինֆիլտրացիա, տելեանգիոէկ-

տազիաներ և պիգմենտացիա: Դրանց յուրաքանչյուրի արտահայտ-

վածությունը կարող է լինել տարբեր: 

ՀԿԳ-ի կլինիկական տեսակները (ՇԿԵ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

ախտահարումներով) ուղեկցվում են ցավով և այրումով, որն ուժգնանում է 

խոսելիս և հաց ուտելիս: 

ՇԿԵ տարբերակում է ՀԿԳ-ի հետևյալ 4 տեսակները՝ 

Տիպիկ, 

առանց կլինիկորեն արտահայտված ատրոֆիայի, 

էրոզիվ-խոցային, 

խոր: 

Տիպիկ տեսակի դեպքում ՇԿԵ առաջանում են օվալ ուրվագծերով 

ինֆիլտրացված օջախներ կամ հնարավոր է պրոցեսը դիֆուզ կերպով ընդգրկի 

ամբողջ կարմիր երիզը: 

Ախտահարված հատվածները մուգ կարմիր են՝ արտահայտված 

ինֆիլտրատով և լայնացած անոթներով: Դրանց մակերեսը պատված է ամուր 

կպած սպիտակամոխրագույն խրթեշներով, որոնք հեռացնելուց հետո առաջա-

նում են արյունահոսություն և նկատելի ցավոտություն: Օջախի կենտրոնում 

նկատվում են ՇԿԵ և մաշկի ատրոֆիա (ապաճում): Օջախի պերիֆերիայով 

նկատվում է էպիթելի մգացում՝ անհավասար արտահայտված սպիտակ 

գծերով: 

Տիպիկ ձևի դեպքում ախտահյուսվածքաբանորեն որոշվում են պարա-

կերատոզ, հիպերկերատոզ, ականթոզ, բազալ շերտի վակուոլային դիստրո-

ֆիա, տեղ-տեղ նկատվում է հյուսվածքի ատրոֆիա: Լորձաթաղանթի հիմնա-

կան շերտում նկատվում են դիֆուզ բորբոքային ինֆիլտրատ, արյունատար և 

ավշանոթների կտրուկ լայնացում, կոլագենային թելերի քայքայում: 

Առանց կլինիկորեն արտահայտված ատրոֆիայի ձևի դեպքում ՇԿԵ 

առաջանում է դիֆուզ կանգային հիպերեմիա հիպեր-պարակերատոտիկ 

խրթեշներով, որոնք ավելի հեշտ են շերտազատվում, քան տիպիկ տեսակի 

դեպքում: Հիպերկերատոզը, ի տարբերություն տիպիկի, թույլ է արտա-

հայտված: 

Էրոզիվ-խոցային ձևը ՇԿԵ դրսևորվում է կտրուկ արտահայտված 

բորբոքումով, օջախները վառ կարմիր են, այտուցված, էրոզիաներով և 

ճաքերով՝ պատված կարմրաթարախային կեղևներով: Երեխաներին 
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անհանգստացնում է ուժգին այրոցը, ցավի զգացողությունը և քորը, որոնք 

ուժգնանում են ուտելիս: Լավանալուց հետո օջախների տեղում մնում են 

ատրոֆիկ սպիներ: 

ՀԿԳ խոր Կապոշի-Իրգանգի ձևի դեպքում շրթունքի ախտահարումը 

հազվադեպ է: Ախտահարման օջախը՝ որպես հանգուցավոր գոյացություն, 

բարձրանում է ՇԿԵ մակերեսից, մակերեսին նկատվում է էրիթեմա և հիպեր-

կերատոզ: 

ՇԿԵ-ն հաճախ ախտահարվում է երկրորդային գլանդալյար խեյլիտով: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը ՀԿԳ-ի դեպքում ախտահարվում է ավելի 

հազվադեպ, քան ՇԿԵ-ի դեպքում: Պրոցեսը տեղակայվում է շրթունքների, 

այտերի լորձաթաղանթին (ատամների հպման գծով), ավելի քիչ՝ լեզվին, 

քիմքին և այլ հատվածներում: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի տիպիկ ախտահարումներից են 

բազմակի սպիտակ վահանիկները՝ մուգ կարմրավուն եզրերով: Հիպերեմիան 

և այտուցը լավ արտահայտված են, նկատվում են արյունահոսություններ, 

արյունազեղումներ և մակերեսային խոցոտումներ (7-41%): Հիվանդության 

պրոգրեսիվ աճի հետ ավելանում է խոցոտումների ծանրությունը: Ավելի հին 

ախտահարումների եզրերը բարձրանում են՝ առաջացնելով սպիտակ էպիթելի 

հաստացած շերտ: Ախտահարումները լավանում են կենտրոնական 

հատվածից և նորից առաջանում պերիֆերիայից՝ մեծացնելով ախտաբանորեն 

փոփոխված հատվածի սահմանները: Օջախները ընկալունակ են երկրոր-

դային վարակի հանդեպ և առանձին դեպքերում կարող են վերածվել 

ուռուցքային գոյացության: Հնարավոր է նաև վերանան լեզվի պտկիկները և 

լեզվի այրոցի զգացողությունը: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարումների տեսակներն են՝ 

 տիպիկ, 

 էքսուդատիվ-հիպերեմիկ, 

 էրոզիվ-խոցային: 

Տիպիկ ձևը բնորոշվում է կանգային հիպերեմիայի օջախներով՝ 

ինֆիլտրացիայով և հիպերկերատոզով: 

Օջախի կենտրոնում ատրոֆիա է, պերիֆերիայում՝ հիպերկերատոզ՝ 

սպիտակ իրար հարող գոտիներով (գծերով)՝ տեղակայված որպես սրածայր 

պարիսպ: 

Էքսուդատիվ-հիպերեմիկ տեսակի դեպքում արտահայտված բորբոք-

ման հետևանքով հիպերկերատոզը և ատրոֆիան հստակ չեն արտահայտվում: 

Տրավմատիկ գործոնի առկայության դեպքում էքսուդատիվ-հիպերեմիկ 

տեսակը բավական արագ վերածվում է էրոզիվ-խոցայինի, որի դեպքում 

ախտահարման օջախի կենտրոնում հայտնվում են էրոզիաներ և խոցեր: 

Էրոզիաների և խոցերի շուրջ էրիթեմայի զուգակցմամբ երևում են ճառագայ-

թաձև տարածվող սպիտակ գոտիներ: Պերիֆերիայում ուժգնանում են հիպեր-

կերատոզի երևույթները, և երբեմն առաջանում է հիպերկերատոտիկ եզր 
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(бордюр)՝ կազմված իրար ամուր կպած սպիտակավուն գծերից: Օջախը 

լավանալուց հետո մնում են սպիներ և ատրոֆիա: 

ՀԿԳ-ի ընթացքը երկարատև է, գարնան-ամռան ամիսներին՝ սրացում-

ներով: ՇԿԵ ՀԿԳ էրոզիվ-խոցային տեսակը կարող է չարորականալ, ուստի 

դասվում է ֆակուլտատիվ նախաքաղցկեղների շարքին: 
 

Ախտաբանական անատոմիան 

Հյուսվածքաբանական պատկերը բնութագրվում է հիպերկերատոզով և 

պարակերատոզով, ականթոզով և ատրոֆիայով: Հայտնաբերվում են էպիթելի 

բազալ շերտի վակուոլային դեգեներացիա և բազալ թաղանթի հստակության 

կորուստ՝ ստրոմայից էպիթել ինֆիլտրատի բջիջների թափանցելու հետևան-

քով: Լորձաթաղանթի սեփական շերտում հայտնաբերվում են լիմֆոիդ-պլազ-

մաբջջային ինֆիլտրատ, մազանոթների լայնացում և կանգային երևույթներ: 

Կոլագենային թելերի քայքայումը հատկապես արտահայտված է էպիթելի տակ 

և մանր արյունատար անոթների շուրջ:  

Էրոզիվ-խոցային տեսակի դեպքում առկա են էպիթելի արատ, արտահայտված 

այտուց և բորբոքում:  

Ախտորոշումը 

ՀԿԳ-ն դժվար չէ ախտորոշելը, եթե օջախները տեղակայվում են նաև 

մաշկին: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կամ ՇԿԵ իզոլացված ախտահա-

րումների դեպքում ախտորոշումը դժվարանում է, այդ պատճառով, բացի 

կլինիկական հետազոտությունից, օգտագործվում են նաև հետազոտության 

լրացուցիչ մեթոդներ (հյուսվածքաբանական, լյումինեսցենտային և ուղղակի 

ՌԻՖ): Վուդի ճառագայթների ներքո ԿԳ-ի բնորոշ հիպերկերատոզի օջախները 

տալիս են ձյունակապտավուն կամ ձյունասպիտակ լուսավորում (ՇԿԵ 

տեղակայման դեպքում) և սպիտակ կամ խամրած սպիտակ լուսավորում 

գծերով և կետերով (բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին տեղակայվելու 

դեպքում):  

ՀԿԳ-ով հիվանդ երեխաներին տարբեր օրգաններում բնորոշ են 

շարակցական հյուսվածքի փոփոխություններ: Ամենահաճախադեպը 

հեմատոքսիլինային ներառուկների առկայությունն է՝ հոմոգեն գնդաձև 

մասաներից կազմված կորիզով: Հեմատոքսիլինով մշակելու դեպքում դրանք 

ստանում են կապտավուն երանգ: 

Մյուս վաղ հայտնաբերվող ախտաբանական դրսևորումներից է ոչ մեծ 

զարկերակների սուր վասկուլիտը, ընդ որում, զարկերակների պատը լինում է 

մասնակի նեկրոզված և ֆիբրինանման նստվածքներով պատված: Այդ 

նստվածքները պարունակում են իմունային կոմպլեքսներ՝ ԴՆԹ, IgG և կոմպլե-

մենտի սպիտակուցներ: Փայծաղում անոթային ախտահարումները դրսևոր-

վում են անոթների հավաքվող խրձի մոտ հարանոթային թելքավոր հյուսվածքի 

գոյացմամբ: ՀԿԳ-ի ակտիվ ընթացքի դեպքում հիվանդ երեխաների շրջանում 

ավշահանգույցներում նկատվում են ոչ սպեցիֆիկ փոփոխություններ՝ նեկրոզի 
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հատվածներում ֆոլիկուլային հիպերպլազիաներ: Դրանք երբեմն հիշեցնում 

են մակրոֆոլեկուլային լիմֆոմաներ: 

Ուղեղում, երիկամներում և մյուս օրգաններում փոփոխությունները 

տարբեր կերպ են արտահայտվում՝ միկրոարյունահոսություններով, հարանո-

թային ինֆիլտրատներով: Հաճախ զարգանում են վասկուլիտներ, մաշկային 

մազանոթներում և ոչ մեծ անոթներում հայտնաբերվում են իմունոգլո-

բուլինների և կոմպլեմենտի սպիտակուցների նստվածքներ: 

Երիկամում իմունոգլոբուլինների նստեցման և հարանոթային ինֆիլտ-

րատների հետևանքով հայտնաբերվող իմունաախտաբանական փոփոխութ-

յունները հանգեցնում են տարբեր աստիճանների երիկամային անբավարա-

րության և նեֆրիտի: Մաշկային ծածկույթների ախտահարումները դրսևորում 

են արյունատար և ավշային անոթների լեյկոցիտար բորբոքում: Ախտաբա-

նական օջախները մանուշակագույն են, հիշեցնում են եղնջացան: Շուրջանո-

թային ինֆիլտրատը մաշկային ծածկույթների բծապապուլոզ ախտահարման 

տեսք ունի: ՀԿԳ ունեցող երեխաների շրջանում կարող են դրսևորվել նաև որոշ 

ախտանիշներ, որոնք բնորոշ են դիսկոիդ գայլախտին՝ հիպերկերատոզի 

օջախներ, էպիթելի բազալ շերտի դեգեներատիվ փոփոխություններ: 
  

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝  

 ԿՏՈ-ից, 

 լեյկոպլակիայից: 

ՇԿԵ-ի վրա տեղակայվելու դեպքում տարբերակվում է՝  

 ակտինիտիկ խեյլիտից, 

 Մանգանոտիի աբրազիվ նախաքաղցկեղային խեյլիտից: 

Բուժումը 

Բուժումը սկսում են մանրակրկիտ հետազոտությունից հետո՝ քրոնի-

կական վարակի օջախներ և համակարգային հիվանդություններ հայտնա-

բերելու համար: 

Դեղորայքային բուժումը ներառում է ՝ 

 խինոլինային պրեպարատներ (պլակվենիլ, դելագիլ), 

 միաժամանակ նշանակվում են ոչ մեծ դեղաչափերով ԳԿՍ 

(պրեդնիզոլոն (10-15մգ), տրիամցինոլոն (8-125գ), դեքսամե-

տոզոն (1,5-2մգ) բուժման ակտիվ շրջանում՝ մեծ դեղաչափերով), 

 վիտամինային համալիրներ (B2, B12, PP, C): 

Սուր բորբոքային երևույթները հանդարտվելուց 1-2 օր հետո կարելի է 

ներօջախային ներմուծել խինգամինի լուծույթ: 

Տեղային բուժման համար օգտագործվում է կորտիկոստերոիդային 

քսուքներ (ֆլյուցինար, սինալար, պրեդնիզոլոնային և այլն): 

Էրոզիվ-խոցային տեսակի դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել 

կորտիկոստերոիդային քսուքներ՝ հակաբիոտիկների և հակամիկրոբային այլ 

միջոցների (օքսիկորտ, լոկակորտեն) պարունակությամբ:  

Բուժման կուրսը պետք է լինի երկարատև և անընդմեջ:  
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ԿԱՐԾՐ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐԱՅԻՆ (ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ) ՆԵԿՐՈԶ 

 

Վերջին տասնյակ տարիների ընթացքում ստոմատոլոգները հաճախ 

հանդիպում են ատամների նոր, անսպասելի և գործնականորեն չուսումնա-

սիրված ախտաբանական ընթացքի, որը բնորոշվում է ատամների համակար-

գային, տարածուն ախտահարումներով, ավելի ինտենսիվ, քան ճառագայ-

թայինի դեպքում:  

Ամենից առաջ անսպասելին այն հանգամանքն է, որ՝  

 բոլոր հիվանդները 3-5 տարիների ընթացքում աշխատել են համա-

կարգչով, 
 նրանք չեն պահպանել համակարգչով աշխատելու կանոնները և 

հիգիենան (աշխատանք համակարգչով 8-10 ժամ տևողությամբ՝ առանց 

հագստյան օրերի), 
 ավելի ինտենսիվ ախտահարվում է ծնոտի այն հատվածը, որն ուղղված 

է մոնիտորին, 
 բոլոր հիվանդները գործնականում առողջ էին, 
 մինչ այցը երբեք չեն ունեցել ատամի ցավ, 
 չեն ենթարկվել ճառագայթումների կամ տոքսիկ նյութերի ազդե-

ցության, 
 տարիքային խումբը՝ 25-35 տարեկան, իսկ հետագայում նաև 12-15 

տարեկան դեռահասներ: 
  Հետազոտությունից հետո կլինիկական պատկերը, որը բնորոշվում էր 

որպես էմալի և դենտինի տարածուն ախտահարում, ինչ-որ տեղ ճառա-

գայթային ախտահարում հիշեցնող, անվանեցին ատամների կոմպյուտերային 
(համակարգչային) նեկրոզ: 

Կլինիկան. բնորոշ է բազմակի ատամների ախտահարումը, ինչպես նաև 

հյուսվածքների ախտահարման մեծ ծավալը: Նեկրոզի օջախները ներգրավում 

են ատամների պսակների զգալի հատվածը, առաջին հերթին կարիեսի նկատ-

մամբ իմունային գոտիները, վզիկային հատվածները, արմատները և ալվեոլ-

յար ոսկրը: Օջախների գույնը մուգ շագանակագույն է կամ սև, խոռոչները 

լցված են փափկած ատամնային հյուսվածքներով, որոնք հեշտորեն հեռացվում 

են արտաքերիչով՝ սովորաբար առանց ցավի ախտանիշի: Չախտահարված 

հատվածները անփայլ սպիտակ կամ գորշ սպիտակ են՝ առանց կենդանի 

փայլի: Սկզբնական շրջանում հիվանդները նշում են վզիկային հատված-

ներում թույլ հիպերէսթեզիա: ԷՕԱ-ն վկայում է ախտաբանական պրոցեսի 

նկատմամբ կակղանի կողմից թույլ արձագանքի մասին (25-30մկԱ): Ցավի 

ախտանիշի բացակայությունը, հիվանդների գերզբաղվածությունը պատճառ 

են դառնում ստոմատոլոգին ուշ դիմելու համար: Բոլոր հիվանդների դեպքում 

նկատվել է հիպոսալիվացիա, հազվադեպ՝ խիստ արտահայտված, քսերոս-

տոմիայի վերածվող: Բացահայտված նշանները ակտիվ դիստրոֆիկ պրոցես 
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են, որոնք որոշ դեպքերում բնորոշվում են ատամների արմատների տարածուն 

մերկացումով, առավելապես թշային և վեստիբուլյար մակերեսներից, մյուս 

դեպքում ալվեոլյար ոսկրի և միջատամնային խտրոցների ռեզորբցիան 

կատարվում է համաչափ: Ատամների և ալվեոլյար ոսկրի ռենտգենաբանական 

պատկերը հստակ չէ, փափուկ, ավելի թափանցիկ, արտահայտվում են 

ոսկրային պատուհաններ, որոնք վկայում են այդ տարրերի հիպոմիներալի-

զացիայի մասին: Արյան կլինիկական ու կենսաքիմիական հետազոտության 

տվյալներն առանց առանձնահատկությունների են, կարելի է մատնանշել 

արյան դանդաղեցված մակարդումը, որի պատճառով ատամները հեռացնելու 

ժամանակ հարկավոր է լինում կիրառել հեմոստատիկ սպունգ կամ կապ-

րոֆեր:  

Կլինիկական պատկերի և անամնեզի հիման վրա շատ բարդ չէ ախտո-

րոշել տվյալ ախտահարումը, սակայն մինչ օրս բարդ է պատասխանել, թե որն 

է ախտահարման պատճառը: Հայտնի է, որ ժամանակակից համակարգիչները 

արտացոլում են փափուկ իոնիզացնող ճառագայթում, հատուկ էլեկտրամագ-

նիսական դաշտ, նյարդա-հոգեկան և տեսողական անընդհատ ծանրաբեռնվա-

ծության պատճառով ակտիվ ազդում են օրգանիզմի ռեզիստենտականության 

վրա:  

Կոմպյուտերային նեկրոզի ենթարկված ատամների բուժումը բավականին 

բարդ է: Անգամ թույլ ճառագայթումների դեպքում իոնիզացվում են առանձին 

ատոմներ և մոլեկուլներ՝ առաջացնելով նոր, ազատ ռադիկալներ, պերհիդրո-

լային միացություններ: Այդ միացությունները, փոխազդելով միմյանց հետ, 

առաջացնում են բջիջների ֆունկցիաների, կենսաքիմիական պրոցեսների 

խանգարումներ ընդհուպ առանձին բջիջների մահ: Դա առավել ծանր է ընթա-

նում ատամներում (փակ խոռոչներում), որը դժվարացնում է ռադիկալների 

քայքայումը, փակում է հակաօքսիդանատների մուտքի ճանապարհը: Կրա-

կալված հյուսվածքների նեկրոզը պայմանավորված է ինչպես օդոնտոբլաստ-

ների մասնակի անկման կամ նրանց կենսական ֆունկցիայի խիստ նվազմամբ, 

այնպես էլ էմալի ու դենտինի սպիտակուցային կառույցների վրա ներթափան-

ցող ճառագայթման անմիջական ազդեցությամբ: 
Բուժման բարդությունները հետևյալն են. 

 ատամների հյուսվածքները քայքայվում են անգամ նվազագույն 

մեխանիկական մշակման ժամանակ, 
 ատամների զգայունությունը բացակայում է մեխանիկական մշակման 

ժամանակ, որի հետևանքով ավելի հաճախ են կակղանային 

խոռոչների թափածակումները, 
  կակղանի կենսունակության պահպանումը անգամ միջին 

ախտահարումների դեպքում բավականին դժվար է, գրեթե անհնար, 

 հարկավոր է կիրառել տեղային և ընդհանուր բուժումները ատամների 

հետաձգված լցավորումով: 
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Ընդհանուր բուժումը պետք է ընդգրկի հակաօքսիդանտային պրեպարատ-

ներ, ասկորբինաթթու, բետա–կարոտին, ալֆա տոկոֆերոլ, ինչպես նաև 

կենսաբանական ակտիվ նյութեր՝ ազատ ռադիկալների քայքայման և արտա-

զատման համար: Կրակալման պրոցեսների վրա ազդելու համար նշանակվում 

են կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ օրական 1,5գ, տարեկան 3-4 անգամ մեկ ամսվա 

ընթացքում: Նշանակվում են մակրո- և միկրոտարրեր պարունակող դեղամի-

ջոցներ, մասնավորապես կլամինը և ֆիտոնոլոնը:  

Տեղային բուժումը. առաջին փուլում կատարվում է մեռուկացած և ոչ 

կենսունակ հյուսվածքների հեռացում, կենսունակ հյուսվածքների ռեմիներա-

լիզացիոն թերապիա էլեկրոֆորեզով, ապլիկացիաներով, ողողումներով:  

1-2 ամսից կարելի է կատարել ատամների ընտրովի լիցքավորում: 

Խոռոչում ժամանակավոր կապի տակ 1-2 ամսով թողնում են կալցիում 

պարունակող տակդիրներ, որից հետո լիցքավորում են խոռոչները ԱԻՑ–

ներով: Առաջին տարվա ընթացքում կոմպոզիտների կիրառումը այդպիսի 

հիվանդների դեպքում հակացուցված է:  

Իհարկե, կանխել հիվանդությունն ավելի հեշտ է, քան բուժել այն, ուստի 

համակարգիչներով աշխատելիս անհրաժեշտ է պահպանել որոշակի կանոն-

ներ, որոնք հնարավորություն կտան խուսափելու նման ախտահարումներից՝ 

1. աշխատանքային մակերեսը պետք է լինի 6քմ-ից ավելի, 

2. բնական լուսավորումը պետք է լինի ձախից, 
3. երկու համակարգիչների մոնիտորների միջև տարածությունը պետք է 

լինի 2 մ-ից ավելի, 
4. աշխատողի և մոնիտորի միջև տարածությունը՝ 60-70սմ, 
5. յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ անհրաժեշտ են ընդմիջումներ 15-20 րոպե 

տևողությամբ՝ օդափոխելով տարածքը, 
6. ընդհանուր աշխատանքային ռեժիմը չպետք է գերազանցի 6 ժամ 

մեծահասակների և 3 ժամ երեխաների դեպքում (ներառյալ ընդմիջում-

ները), 
7. հղիության և երեխային կերակրելու ընթացքում համակարգիչներով 

աշխատանքը հակացուցված է: 
 Դրա հետ միաժամանակ այն անձանց, որոնք աշխատում են համակար-

գիչներով, հարկավոր է նշանակել հետևյալ կանխարգելիչ միջոցները՝ 

 պոլիվիտամինների նշանակում օրումեջ 2-3 դրաժե գարնանը և ձմռանը, 
 կլամին (1 հաբ) և ֆիտոնոլոն (30 կաթիլ) օրումեջ ուտելուց 15 րոպե առաջ, 
 օրական 0,5գ կալցիումի գլիցերոֆոսֆատ 2 շաբաթվա ընթացքում յուրա-

քանչյուր 3 ամիսը մեկ, 
 ֆոսֆատ պարունակող ատամների մածուկի ապլիկացիաներ բոլոր 

ատամներին շաբաթական 3 անգամ 15 րոպե տևողությամբ, 
 բերանի խոռոչի մանրակրկիտ հիգիենա: 

Այդ ամենը հնարավորություն է տալիս խուսափելու հնարավոր 

ախտահարումներից և բարենպաստ կանդրադառնա ամբողջ օրգամիզմին:  
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ԳԼՈՍԻՏՆԵՐ 

 

Բերանի խոռոչի հիվանդությունների մեծ խումբ են լեզվի հիվան-

դությունները: Այդ հիվանդությունների զարգացման պատճառները զանազան 

են, ինչպես նաև հիվանդությունների կլինիկական արտահայտությունները: 

Գլոսիտները մշտապես ուղեկցում են բոլոր վարակիչ բնույթի տարածուն 

ստոմատիտներին, արտացոլում են ամբողջ օրգանիզմի առողջական վիճակը:  

Լեզուն շարժուն մկանային օրգան է: Նրա վենտրալ մակերեսը ծածկված 

է հարթ լորձաթաղանթով, որը նման է անցման ծալքերի և բերանի հատակի 

լորձաթաղանթին: Լեզվի մեջքը (դորսալ մակերեսը) ունի էպիթելային 

արտափքումներ՝ լեզվի պտկիկներ: 

Լեզվի մեջքին տեղակայված են 4 տեսակի պտկիկներ՝ 

թելանման (papilla filiformes),  
սնկանման (papilla fungiformes), 
փողրակաձև (papilla circumvallatae), 
տերևաձև կամ տերևանման (papilla foliatae): 
Թելանման պտկիկները տեղակայվa] են լեզվի մեջքiն ամբողջությամբ, 

ծածկված են եղջeրացող էպիթելով: Սնկանմանները առավելապես լեզվի 

ծայրին են, ծածկված են չեղջերացող էպիթելով և պարունակում են համային 

կոճղեզներ: Տերևանմանները տեղակայվում են լեզվի կողմնային մակերես-

ներին 4-8 սիմետրիկ ծալքերով և նույնպես պարունակում են համային 

կոճղեզներ: Փողրականման պտկիկները՝ 9-11 քանակությամբ, անջատում են 

լեզվի արմատը մարմնից՝ առաջացնելով V թիվը՝ գագաթային հատվածում 

կույր փոսությամբ: Լեզվարմատը չունի համային նյարդավորում, այնտեղ 

կուտակված է լիմֆոիդ հյուսվածքը, մարմնի հետին հատվածներում կուտակ-

ված են բազմաթիվ մանր թքային, շճային, լորձային գեղձեր: Ենթալորձային 

շերտը լեզվի վրա գործնականում բացակայում է:  

Լեզվի ծայրը գլխավորապես ընկալում է քաղցր համը, հետևի մասը` 

դառը, կողմնայինը` թթու, առջևի կողմնային մասերը` աղի համը: 

Սնկանման պտկիկներն ավելի քիչ են, ծածկված են չեղջերացող էպի-

թելով, տեղակայված են լեզվի ծայրին, համազգաց օրգան են: 

Փողրականման պտկիկները լեզվի արմատի և լեզվի մարմնի 

սահմանում են: 

Ըստ լեզվի գույնի, խոնավության, չորության, փառի առկայության, 

գույնի, տեղակայման՝ երբեմն կարելի է ախտորոշել տարբեր օրգան-համա-

կարգերի հիվանդություններ: 

Լեզվի միջոցով ախտորոշում 
 

Դրանք ցույց են տալիս հիվանդության ընթացքը (Մատխուրա Մանդալ Դաս, 

1996թ.)՝  

 դեղին փառը՝ մարսողական համակարգի ֆունիցիաների խանգա-

րումներ, 
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 սև փառը՝ մարսողական համակարգի քրոնիկական ծանր խանգա-

րումներ՝ ացիդոզով և ջրազրկումով ուղեկցվող, 

 ամուր սպիտակ փառը՝ ինտոքսիկացիա, փորկապություն, 

 ամուր սպիտակ փառը՝ ժամանակի ընթացքում պակասելով՝ վիճակի 

բարելավում, 

 շագանակագույն փառը՝ թոքերի և աղեստամոքսային ուղու հիվան-

դություններ, 

 առանց փառի, ճաքերի, գծերի՝ բաց վարդագույն (նորմալ)՝ առողջ 

օրգանիզմ, 

 գունատ լեզուն՝ անեմիա, անոռեքսիա (հյուծվածություն), 

 կարմիր լեզուն՝ արյան, ինֆեկցիոն, սրտային, թոքային համակարգի 

հիվանդություններ, 

 մուգ կարմիր լեզուն՝ նույնը, բայց կյանքին վտանգ սպառնացող, 

 փայլուն հարթ լեզուն՝ անեմիա, 

 մանուշակագույն լեզուն՝ արյան, թոքերի հիվանդություն, վտանգավոր 

փուլ,  

 կապույտ լեզուն՝ արյան, թոքերի, երիկամների, սրտի հիվանդություն, 

վտանգավոր փուլ,  

 խիստ կապույտ լեզուն՝ հոգեվարքային (նախաագոնալ) վիճակ, 

 լեզվի միջին գծի ծռվածությունը՝ ողնաշարի ծռվածություն (ըստ 

հատվածների), 

 խոր ճաքեր, ծալքեր՝ օրգանիզմի կենսաէներգետիկայի խանգարումներ, 

 լեզվի վրա ատամների հետքերը՝ մարսողության խանգարումներ, 

 լեզվի տրեմորը՝ վեգետոնևրոզ, թիրեոտոքսիկոզ: 
 

Լեզվի վիճակի վրա ազդում են տարվա եղանակները. ամռանը պտկիկները 

կարմիր են, իսկ լեզուն՝ փոքր-ինչ մեծացած, աշնանը և գարնանը` բաց կամ 

դեղին: 

Լեզվի հիվանդությունները բաժանում են երկու մեծ խմբերի: 

Լեզվի ոչ սպեցիֆիկ ախտահարումներ՝ 

 սուր կատառալ գլոսիտ, 

 լեզվի աբսցես (թարախակույտ): 

Լեզվի սպեցիֆիկ ախտահարումներ՝ ըստ Բորովսկու և Դանիլևսկու՝ 

 դեսկվամատիվ գլոսիտ (աշխարհագրական լեզու), 

 ծալքավոր (սկրոտալ լեզու), 

 սև մազոտ լեզու (լեզվի թելանման պտկիկների քրոնիկական հիպեր-

պլազիա),  

 ռոմբաձև գլոսիտ: 

Ըստ լեզվի չափերի փոփոխության՝ լինում են՝ 

1. միկրոգլոսիա, 

2. մակրոգլոսիա:  
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Հիվանդությունների հարուցիչները գլխավորապես ստաֆիլոկոկերն են, 

հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկերը, գրամդրական, գրամբացասական բակտերիա-

ները, բերանի խոռոչի սպիրոխետները, խմորասնկերը, ֆուզոսպիրալ սիմ-

բիոզը, ամեոբաները:  
 

Սուր կատառալ գլոսիտ 

Հիմնականում վնասված լեզվի էպիթելից կոկային վարակի ներթա-

փանցումն է դեպի ստորադիր հյուսվածքներ: 

Պատճառները` 

1. մեխանիկական (կարիեսային ատամների եզրեր, ատամների դժվարա-

ցած ծկթում, ատամնանստվածքներ, բերանի խոռոչի անբավարար 

հիգիենա), 

2. քիմիական: 

Կլինիկան 

Բուժումը՝  

1. ազդակի վերացում, 

2. հականեխիչներով ողողումներ (ֆլավոնոիդներով),  

3. փառը հեռացնելու համար 1-2%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի 

լուծույթով ողողումներ, 

4. անզգայացում` ապլիկացիա անէսթեզինի 10%-անոց լուծույթով, ցիտ-

րալի լուծույթով, 3%-անոց նովոկաինի լուծույթ միկրոցիդի հետ: 
 

«Աշխարհագրական» լեզու 
 

Առաջին անգամ նկարագրել է Bayer (1831թ.) -  որպես` pityriasis,1851թ. 

Moller-ը որպես` քրոնիկական դեսկվամացի 1954թ.  Betz–ը  որպես աշխար-

հագրական լեզու և մինչև այժմ գրականության մեջ հանդիպում ենք  exfolatio 

areata lingual, annulus migrans և և այլ տերմիններ: 

Ըստ Ե.Մ. Գոֆունգի, Ի.Գ. Լուկոմսկու (1936թ.) և Պաշկովի (1963թ.)՝ 

հիվանդության հիմքում առկա են լեզվի մեջքի իներվացիայի սնուցման խան-

գարումները, որոնք առաջացնում են թելանման պտկիկների օջախային դեսկ-

վամացիա: 

Պատճառներից են` 

1. մարսողական համակարգի խանգարումները, 

2. ճճվային ինվազիան, 

3. հղիության տոքսիկոզները, 

4. դիաթեզները, 

5. կոլագենոզները, 

6. ատամների ծկթումը, 

7. կոնստիտուցիոնալ նևրոպաթիկ հիվանդությունները, 

8. վագոտոնիան, 

9. վարակիչ պարազիտային հիվանդությունները, 

10. վիրուսային հիվանդությունները, 
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11. ժառանգականությունը և այլն: 

Կլինիկան. առաջանում են 0,5սմ գորշ բծեր, հետո՝ կարմրավուն, մեկը 

մյուսից սահմանափակված դեղնագորշավուն գլանակով՝ կազմված հաս-

տացած թելանման պտկիկներից (նկ. 96)։ 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝  
1.  երկրորդային սիֆիլիսից, 

2. լեյկոպլակիայից, 

3. կարմիր տափակ որքինից, 

4. ալերգիկ ստոմատիտներից, 

5.  հիպովիտամինոզ B2-ից, B6-ից, B12-ից: 

 Հատուկ բուժում չունի:  

 Կարելի է կիրառել ` 

1.  անզգայացում, 

2. հականեխիչ ողողումներ, 

3. կալցիումի պանտոտենատ 0,1- 0,2գ օրը 3 

անգամ, 

4. նովոկաինի լուծույթով պաշարումներ 

լեզվի տակ: 
 

Ծալքավոր լեզու (սկրոտալ, ակոսավոր) 

Մելկերսոն-Ռոզենտալի համախտա-

նիշի ախտանշաններից մեկն է: Ի.Օ. Նովիկը 

(1971թ.) անվանել է լեզվի չափի և ձևի բնածին 

անոմալիա: 

Կլինիկան` բազմաթիվ ակոսներ, ծալ-

քեր, ճաքեր լեզվի մեջքի և կողմնային հատ-

վածներում, զուգահեռ լեզվի երկայնակի միջին 

գծին (նկ. 97): 

Տարատեսակներից է ճեղքավոր լեզուն 

(նկ. 97ա), բնութագրվում է լեզվի վենտրալ հատ-

վածից դեպի կողմնային խոր ճեղքերի առա-

ջացումով, ապա դեպի դորսալ հատվածի միջին 

գիծը, կարող է հասնել նաև փողրականման 

պտկիկներին: 

Ռոմբաձև լեզու 

Քրոնիկական հիվանդություն է, լեզվի 

դիստալ միջին գծով առաջանում է ռոմբաձև, 

լորձաթաղանթից բարձր հաստացած հատված: 

Ժամանակակից տեսության համաձայն`բնածին 

հիվանդություն է, որը պայմանավորված է լեզվի էմբրիոգենեզի խանգա-

րումներով: 

Ռոմբաձև գլոսիտը լինում է 3 տեսակի` 

Նկար 96. Աշխարհագրական 

լեզու: 

Նկար 97. Ծալքավոր լեզու: 

Նկար 97ա. Ճեղքավոր լեզու:



255 
 

1. հարթ կամ տափակ, 

2. թմբիկավոր, 

3. պապիլոմատոզ կամ հիպերպլաստիկ:  

Օջախի կենտրոնը կարող է եղջերանալ, դառնում է կաթնասպիտակավուն: 

Էթիոլոգիան պարզված չէ: Վարկած են սիֆիլիտիկ կամ տուբերկուլյոզային, 

սնկային ծագման հիվանդությունները: Հիպերպլաստիկ գլոսիտը ուռուցքա-

նման գոյացություն է՝ լայն հիմքով, վարդագույն: 
 

Սև մազոտ լեզու 
 

Լեզվի գերաճած թելանման պտկիկների եղջերացումն է, որն ընդունում 

է սև կամ շագանակագույն տեսք: 

 Առաջացման 3 հիմնական գործոններն են`  

1. տրոֆիկ (սնուցման)՝ կոնստիտուցիոնալ արատի հետևանքով, որոնք 

անդրադառնում են լեզվի նյութափոխանակությանը, 

2. ֆիզիկաքիմիական՝ բերանային հեղուկի թթվայնության խախտում` 

սննդի, դեղերի պատճառով, 

3. միկրոբային (ըստ Սմիթի, 1962թ.)՝ սնկային, հիպոռիբոֆլավինոզի կամ 

հակաբիոտիկների ազդեցությունից: Պտկիկների գույնը պայմանավոր-

ված է բակտերիային ծագման պիգմենտի ազդեցությամբ` քրոմոգեն 

սնկերի, սննդամթերքների պիգմենտների: 

Լինում են 2 տեսակի` 

1. իսկական՝ պիգմենտացիա պտկիկների երկարում,  

2. կեղծ՝ լեզվի մուգ գունավորում՝ առանց թելանման պտկիկների հիպեր-

պլազիայի: 
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ԽԵՅԼԻՏՆԵՐ 
 

 

Շրթունքները (labia oris) մկանային ծալքեր են, labia superius et labia 

inferius: 

Փակ վիճակում նրանք սահմանափակում են բերանի խոռոչը (rima oris), 

որի եզրային հատվածները կազմում են բերանի անկյունները (angulus oris): 

Շրթունքների հիմքը կազմում են m.orbicularis oris-ը, փուխր շարակցական 

հյուսվածքը, մաշկը և լորձաթաղանթը: Վերին շրթունքի մաշկային մակերեսին 

միջին գծով փողրակն է (philtrum), որը հպվում է վերին շրթունքի թմբիկին 

(tuberculum labii superioris): Վերին շրթունքը տարանջատվում է այտերից sulcus 

nasoslabialis-ով, ստորին շրթունքը կզակից՝ sulcus mentolabialis-ով: Շրթունք-

ները միանում են comissurae labiorum-ով: Շրթունքների ծածկույտում առկա է 3 

հատված՝ 

 մաշկային (pars cutanea),  

 միջանկյալ (pars intermedia), 

 լորձաթաղանթային (pars mucosa): 

Շրթունքների անցման շրջանում դեպի լինդ առաջանում են երկու ծալքեր՝ 

վերին և ստորին շրթունքների սանձիկներ, frenulum labii superioris et inferioris: 

Շրթունքների նյարդավորումն ապահովում են՝  

շարժական՝ N. facialis, 

զգացող՝ վերին շրթունքը՝ n.infraorbitalis, ստորին շրթունքը՝ n. mentalis, բերանի 

անկյունները՝n. buccalis, 

Արյունամատակարարումը՝ aa. labialis superir et inferior et a. mentalis: 

Ենթալորձային շերտում տեղակայվում են փոքր լորձային գեղձերը՝ 

glandulae labialis, որոնց հիմնական ֆունկցիան շրթունքների խոնավության 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Մինչև 1 տարեկանը շրթունքների լորձաթաղանթը շուտ է ենթարկվում 

վնասվածքների, սակայն շուտ էլ վերականգնվում է: 

Մինչև 4 տարեկանը ենթալորձային շերտը մեծանում է, մեծանում է նաև 

անոթների թափանցելիությունը, լորձաթաղանթն ավելի փուխր է, հաստ: 

4 տարեկանից հետո շրթունքները ստանում են կոնստիտուցիոնալ ձևը, 

հիվանդություններն ունեն երկարատև քրոնիկական բնույթ: 

Նորմայում շրթունքները առանց լարվածության, հերմետիկ հպվում են 

Կլեյնի գծով: 

Շրթունքների հպման խանգարումների հետևանքով, ինչպես նաև տարբեր 

էնդոգեն և էկզոգեն գործոններից առաջանում են խեյլիտներ (cheilitis)՝ 

շրթունքների բարորակ բորբոքային բնույթի փոփոխություններ:  

Ըստ Մաշկեիլեյսոնի և Կուտինի՝ լինում են. 

Բուն խեյլիտներ՝ 

 էքսֆոլիատիվ, 

 գլանդուլյար, 
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 ակտինիկ, 

 մետեորոլոգիական: 

Ախտանշային խեյլիտներ՝ 

 ատոպիկ, 

 էքզեմատոզ, 

 պլազմաբջջային, 

 մակրոխեյլիտ, 

 շրթունքների ճաքեր: 
 

Էքսֆոլիատիվ խեյլիտ 

Cheilitis exfoliativa 
 

Քրոնիկական հիվանդություն է, որի դեպքում ախտահարվում է 

շրթունքի կարմիր երիզը: Առաջին անգամ նկարագրվել է 1900–ին: Հիվանդա-

նում են սկսած 3 տարեկանից: 

Որոշ գիտնականներ նշում են, որ հիվանդության հիմքում առկա են 

նեյրոգեն մեխանիզմները: 30 հիվանդ երեխաներից 26-ի դեպքում հայտնա-

բերվել են պսիխոպաթոլոգիաներ, գերազանցապես դեպրեսիվ ռեակցիաներ, 

նյարդային վիճակներ: Այդ երեխաների ԷԷԳ-ի անալիզը հնարավորություն է 

տալիս խոսելու նրանց ծոծրակային և գագաթային հատվածներում գլխուղեղի 

կենսաէլեկտրիկ ակտիվության դիֆուզ փոփոխության մասին: 

Երեխաների հոգեհուզական դաշտի ուսումնասիրությամբ հայտնա-

բերվել է տագնապային դեպրեսիվ համախտանիշ, որն ավելի արտահայտված 

է էքսուդատիվ տեսակի դեպքում, չոր տեսակի դեպքում գերակշռում է դեպրե-

սիվ բաղադրիչը: Էքսուդատիվ տեսակի դեպքում նկատվում է վեգետատիվ 

ռեակտիվության սիմպաթո-ադրենալային ուղղվածություն: 

Վարկած կա, որ հիվանդության էթիոլոգիայում կարևոր դեր են կատա-

րում վահանագեղձի հիվանդությունները: Երեխաների շրջանում (82% էքսու-

դատիվ, 26% չոր տեսակի դեպքում) նկատվում է թեթև արտահայտված թիրեո-

տոքսիկոզ: 

Առկա են նաև ընտանեկան հիվանդացության դեպքեր, որը վկայում է 

գենետիկ վարկածի մասին: Վերջնականորեն պարզաբանված չէ հերպես 

վիրուսի դերը հիվանդության էթիոլոգիայում: Շարակցական հյուսվածքի 

ֆիբրոզը, որն առկա է ախտաբանական փոփոխությունների հիմքում կարող է 

պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով (բորբոքային, իմունաալերգիկ, 

մետաբոլիկ, գենետիկ): 

  Հյուսվածքաբանական հետազոտությամբ հայտաբերվող լիմֆոցիտ-

ները և պլազմատիկ բջիջները մի շարք դեպքերում կարող են վկայել հիվան-

դության ախտածագման իմունաալերգիկ գործոնների կարևորության մասին: 

Լինում են՝  

 չոր ձևի, 

 էքսուդատիվ ձևի: 
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Էքսֆոլիատիվ խեյլիտն ունի շատ բնորոշ տեղակայում: Տեղակայվում է 

կարմիր երիզին, ընդ որում, ախտահարվում է միայն երիզի մի մասը՝ Կլեյնի 

գոտուց մինչև կարմիր երիզի կենտրոնական հատվածը: Ախտահարման 

հատվածը բերանի մի անկյունից մյուսը ձգվող ժապավենի տեսք ունի: 

Մաշկը, բերանի անկյունները, լորձաթաղանթը երբեք չեն ախտահարվում: 
 

Չոր ձև 
Բնորոշվում է կանգային հիպերեմիկ օջախի առաջացմամբ՝ պատված 

չոր, կիսաթափանցիկ ափսեանման խրթեշներով: 

Խրթեշներն արծաթագույն են կամ մոխրագույն, կենտրոնում կպած են 

կարմիր երիզին, ծայրերը բարձրացած են: Շրթունքները չոր են, եղջերանում 

են: Խրթեշները հեշտ հեռացվում են՝ թողնելով հիպերեմիկ մակերես առանց 

էրոզիաների: 5-7 օրից խրթեշները նորից առաջանում են: Գանգատվում են 

չորությունից և խրթեշները անընդհատ կծելու սովորությունից: Ընթացքը 

երկարատև է: Չունի ինքնաբուժման կամ ռեմիսիաների հակվածություն: Չոր 

տեսակը կարող է վերածվել էքսուդատիվի: 
 

Էքսուդատիվ ձև 
Բնորոշ են արտահայտված ցավոտություն, այտուց, հիպերեմիա: Կլեյնի 

գոտում առաջանում են մեծաքանակ կեղևներ գորշադեղնավուն կամ դեղնա-

շագանակագույն, որոնք պլաստով ծածկում են շրթունքը բերանի մի անկյունից 

մյուսը, շրթունքին հարող մաշկը, բերանի անկյունները երբեք չեն ընդգրկվում: 

Երբեմն կեղևները հասնում են մեծ չափերի, գոգնոցի նման կախվում են 

շրթունքից՝ տպավորություն առաջացնելով, որ ախտահարված է ողջ կարմիր 

երիզը: Կեղևները հեռացնելուց հետո էրոզիաներ չեն հայտնաբերվում: 

Գանգատները. առկա է այրոցի, ձգվածության զգացողություն, ցավո-

տություն, հատկապես բերանը փակելիս: Դժվարացած է սնունդ ընդունելը, 

խոսելը: Բերանը հաճախ կիսաբաց է: 

Հյուսվածքաբանորեն հայտնաբերվում են՝ 
 ականթոզ,  

 պարակերատոզ, 

 հիպերկերատոզ, 

 մեծաքանակ լուսավոր բջիջների առկայություն փշաձև շերտում (մե-

տաբոլիկ ակտիվության խանգարման հետևանքով), 

 էպիթելային շերտում ճեղքերի գոյացում միջբջջային քայքայման հե-

տևանքով, որը նպաստում է էքսուդացիայի ավելացմանը: 

Էքսուդատիվ տեսակը բուժման հետևանքով վերածվում է չոր տեսակի: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

Չոր տեսակի դեպքում՝ 
օդերևութաբանականական խեյլիտից, 

ատոպիկ խեյլիտից, 

կոնտակտային ալերգիկ խեյլիտից: 
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Էքսուդատիվ խեյլիտի դեպքում՝ 
կարմիր գայլախտի էրոզիվ-խոցային տեսակից, 

ակտինիկ խեյլիտի էքսուդատիվ տեսակից, 

էկզեմատոզ խեյլիտից: 

Հիվանդությունն ընթանում է երկար՝ տարիներով (հատկապես չոր տեսակը),  

հակում չունի ինքնաբուժման և սպոնտան ռեմիսիաների: 
 

Բուժումը համալիր է: 

Տրանկվիլիզատորներ՝ 
ֆենազեպամ՝ 0,0005գ-ից օրը 3 անգամ, 

Սիբազոն՝ 0,005գ-ից օրը 3 անգամ, 

տիրօկսազին՝ 0,003 գ-ից օրը 3 անգամ, 

էլենիում՝ 0,01գ-ից օրը 3 անգամ: 
 

Չոր տեսակի դեպքում՝ ինդիֆերենտ նրբաքսուքներ՝ «Восторг» և այլն: 

Թիրեոտոքսիկոզի դեպքում՝ ուղղորդել էնդոկրինոլոգի մոտ: 
 

Էքսուդատիվ տեսակի դեպքում՝ 

Բուկի ճառագայթներ՝ շաբաթը 2 անգամ, յուրաքանչյուր ճառագայթումից 

առաջ կեղևները մաքրել բորաթթվի 2%-անոց լուծույթով: 

Համակցել օրգանիզմի ռեակտիվությունը բարձրացնող դեղամիջոցների հետ՝ 

պիրոգենալ մ/մ (3-4 կուրս, 6-8 ամիս ընդմիջումներով): 

Այտուցի, ցավոտության և այրոցի դեպքում արդյունավետ է ռեֆլեքսաթե-

րապիան: 

Գլանդուլյար խեյլիտ  Cheilitis glandulares 
 

Գլխավորապես ախտահարվում է ստորին շրթունքը: Զարգանում է ՇԿԵ և 

Կլեյնի գոտու թքագեղձերի հիպերպլազիայի, հիպերֆունկցիայի և հետերոգե-

նիայի հետևանքով: 

Լինում են՝ 

 առաջնային, 

 երկրորդային, 

 հասարակ, 

 թարախային, 

 ֆիբրոզ: 

Առաջնային գլանդուլյար խեյլիտը հիվանդություն է, որը մասնագետները 

բացատրում են թքագեղձերի բնածին անոմալիաներով: Կլինիկորեն արտա-

հայտվում է հասունացումից հետո (20 տարեկանից հետո): 

Երկրորդային խեյլիտն առաջանում է բորբոքային ինֆիլտրատի գեղձային 

հյուսվածքի գրգռման հետևանքով, որը հանգեցնում է գեղձային հյուսվածքի 

հիպերպլազիայի և հիպերֆունկցիայի: 
 

Էթիոլոգիան՝ 

բնածին անոմալիա, 

ժառանգական գործոններ, 
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պսիխոգեն պատճառներ: 
 

Կլինիկան 

Հիմնականում հիվանդանում են 50 տարեկանից մեծ մարդիկ: Տղամարդ-

կանց շրջանում 2 անգամ հաճախ է դրսևորվում: Ստորին ծնոտը 2 անգամ 

ավելի հաճախ է ախտահարվում: Երեխաների շրջանում հազվադեպ է: Ունի 

շատ բնորոշ կլինիկա. լորձաթաղանթի հատվածում նկատվում է թքագեղձերի 

լայնացած մուտքերի «ցողի» ախտանիշ: Հնարավոր է այդ հատվածում լեյկո-

պլակիա առաջանա (օղակների պես): Նկատվում է կարմիր երիզի եղջերացում՝ 

մշտական խոնավության պատճառով: Կարմիր երիզի ճաքեր, չորություն, 

էրոզիաներ, մացերացիաներ: Երկարատև ընթացքի դեպքում քրոնիկական 

հիպերկերատոզի օջախները նախաքաղցկեղի պատճառ կարող են դառնալ: 

Պիոգեն միկրոֆլորա ավելանալու դեպքում գլանդուլյար խեյլիտը վերածվում է 

թարախայինի, որի դեպքում նկատվում են ցավոտություն, այտուց: Շրթունքը 

պատված է դեղնականաչավուն կամ մուգ հաստ կեղևներով: Լայնացած մուտ-

քերից նկատվում է թարախահոսություն: Երբեմն մուտքերը կարող են խցանվել 

թարախով, որի հետևանքով կարող է նկատվել աբսցեսավորում, որից հետո 

ֆիբրոզ հյուսվածքի առաջացում և թքագեղձի արտահայտվածություն շրթուն-

քի մակերեսին: 
 

Ախտորոշումը 

Էպիթելում հայտնաբերվում են ականթոզ, պարակերատոզ, բորբո-

քային ինֆիլտրատի առկայություն: 

Հայտնաբերվում է թքագեղձերի հիպերտրոֆիա՝ բորբոքային ինֆիլտ-

րացիայով: 

ԳԽ-ն նախաքաղցկեղ չէ, բայց նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում 

նախաքաղցկեղի զարգացման համար: 
 

Բուժումը՝ 

հակաբորբոքային, 

պրեդնիզոլոն, 

հիդրոկորտիզոն, 

նաֆթալինային, 

էլեկտրակուագուլյացիա (հիպերտրոֆիայի ենթարկված թքագեղձի հատում), 

երկրորդային ԳԽ դեպքում կատարվում է հիմնական հիվանդության բուժում և 

հակաբորբոքային թերապիա: 
 

Մետեորոլոգիական խեյլիտ (Cheilitis meteorological) 

 Էթիոլոգիան 

Պատճառը հիմնականում օդերևութաբանական գործոններն են՝ խոնա-

վությունը, ջերմաստիճանի բարձրացումը կամ նվազում, արևային ռադիա-

ցիան, օդի փոշոտումը, քամին, ցուրտը և այլն: Կարևոր է նաև մաշկի 

կոնստիտուցիոնալ տեսակը. ավելի հաճախ լինում է սպիտակ, նուրբ մաշկով 

մարդկանց դեպքում: Հաճախ առկա է նաև մաշկի հիվանդություններ ունեցող 
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հիվանդների դեպքում՝ սեբորեա, դիֆուզ նեյրոդերմիտ, երբ հիվանդությունն 

ուղեկցվում է մաշկի չորությամբ: 

Երեխաների շրջանում հաճախադեպ է (դրսում ավելի հաճախ և երկար 

մնալու պատճառով): 

Կլինիկան 

Հիմնականում ախտահարվում է ստորին ծնոտի կարմիր երիզը ողջ երկա-

րությամբ: 

Կարմիր երիզը հիպերեմիկ է և ինֆիլտ-

րացված: Չոր է, հաճախ պատված մանր 

խրթեշներով (նկ. 98): 

Անհանգստացնում է շրթունքների չորու-

թյան, ձգվածության զգացողությունը, թեփո-

տումը: Չորության հետևանքով նկատվում 

են էրոզիաներ և ճաքեր: 

Հյուսվածքաբանությունը. էպիթելային 

շերտում նկատվում են հիպերպլազիա, 

տեղ-տեղ եղջերացում, ստրոմայի ինֆիլտ-

րատ:  

 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

ալերգիկ կոնտակտային խեյլիտից, 

էքսֆոլիատիվ խեյլիտից, 

ակտինիկ խեյլիտ չոր տեսակից: 

Բուժումը 

Նման է ակտինիկ խեյլիտին: Երկարատև ընթացքի դեպքում առաջանում է 

օբլիգատ նախաքաղցկեղ: 

Ակտինիկ խեյլիտ (Cheilitis actinica) 

Շրթունքների բորբոքային հիվանդություն է, որի պատճառը բարձ-

րացած զգայունությունն է ուլտրաձայնային ճառագայթների հանդեպ: 

Երեխաների շրջանում ավելի հաճախ առաջանում է արևի տակ երկար 

մնալու պատճառով: 

Էթիոլոգիան: Դանդաղ տեսակի գերզգայունության ռեակցիան է 

ուլտրաձայնային ճառագայթների հանդեպ: 

Լինում են՝ 
 չոր ձևի, 

 էքսուդատիվ ձևի: 

Չոր ձև 

Բնորոշվում է ստորին շրթունքի չորությամբ, վերին շրթունքը և մաշկը 

ախտահարվում են հազվադեպ: Ախտահարումն ընդգրկում է կարմիր երիզն 

ամբողջությամբ, այն դառնում է վառ կարմիր՝ ծածկված մանր, չոր, սպիտակա-

արծաթագույն խրթեշներով: Այնուհետև հնարավոր է էրոզիաներ առաջանան: 

Նկար 98. Մետեորոլոգիական 

խեյլիտ: 
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Որոշ հիվանդ երեխաների շրջանում կարմիր երիզի վրա առաջանում են 

հիպերկերատոզի օջախներ, երբեմն՝ վերուկոզ գերաճներ: 

Երկարատև ընթացքի և գրգռող գործոնների առկայությունը (արևահա-

րումը, ծխելը) կարող են հիմք դառնալ օբլիգատ նախաքաղցկեղի առաջացման 

համար: 
 

Էքսուդատիվ ձև 

Այտուցված, հիպերեմիկ կարմիր երիզին առաջանում է վառ կարմիր 

էրիթեմա, այնուհետև՝ մանր բշտիկներ, կեղևներով ծածկված էրոզիաներ: 

Երեխաներին անհանգստացնում են քորը, այրոցը, ցավը: Բնորոշ է սեզոնային 

ընթացքը. սրվում է գարնան-ամռան ամիսներին, աշնան-ձմեռան ամիսներին 

նկատվում է ռեմիսիա: 
 

Տարբերակիչ ախտորոշումը 

Չոր ձևի դեպքում՝ 
էքսֆոլիատիվ խեյլիտի չոր տեսակից, 

կարմիր գայլախտից: 

Էքսուդատիվ ձևի դեպքում՝ 
կոնտակտային- ալերգիկ խեյլիտից, 

ատոպիկ խեյլիտից: 

Բուժումը 

Պետք է խուսափել արևահարումից: 

Նշանակել նիկոտինաթթվի դեղահաբեր, վիտամին B2, B6, B12, 

հակամալարիային պրեպարատներ (դելագիլ 0,25գ-ից, օրը 2 անգամ, 2-3 

շաբաթվա ընթացքում), 

ԳԿՍ (պրեդնիզոլոն 10մգ օրը), 

ԳԿՍ տեղային (0,5%-անոց պրեդնիզոլոն, ֆլյուցինար, լոկակորտեն, 

լորինդեն և այլն), 

լուսապաշտպանիչ նրբաքսուքներ՝ «Луч», «Щит», «Антилюкс», 10%-անոց 

սալիցիլային քսուք: 

 

Սիմպտոմատիկ խեյլիտներ 
Ատոպիկ խեյլիտ (cheilitis atopicalis) 

 

Ատոպիկ խեյլիտը ատոպիկ դերմատիտի կամ նեյրոդերմատիտի ախտա-

նիշներից է: 

Հաճախադեպ է երեխաների և դեռահասների շրջանում՝ 7-17 տարեկանում: 

Էթիոլոգիան 

Հիվանդության զարգացման գործում կարևորվում են գենետիկ գործոն-

ները, որոնք նախատրամադրվածություն են ստեղծում ալերգիաների հանդեպ 

(սննդային, կենցաղային միկրոօրգանիզմներ, աուտոալերգեններ): 

Կլինիկան: Ախտահարում է կարմիր երիզը՝ ընդգրկելով հարող մաշկը 

և բերանի անկյունները, ընդ որում, բերանի անկյուններն ավելի ինտենսիվ: 

Կարմիր երիզը ինֆիլտրացված է, եղջերանում է մանր խրթեշների առաջաց-
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մամբ: Չորությունը ճաքերի և էրոզիաների առաջացման պատճառ է դառնում: 

Շրթունքների փոփոխությունները զուգակցվում են մաշկի չորության և 

թեփոտության հետ: Պրոցեսը երբեք չի տարածվում լորձաթաղանթի վրա: 

Ընթանում է երկար, ամռանը հիմնականում ունի ռեմիսիայի շրջան: 

Սրվում է աշնան-ձմռան ամիսներին: 

Հիմնականում հասունացումից հետո ինքնաբուժման է ենթարկվում, 

հնարավոր է պահպանվի բերանի անկյունների շրջանում: 

Երեխաները գանգատվում են քորի, այրոցի զգացումից, եղջերացումից: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

ակտինիկ խեյլիտից, 

ալերգիկ խեյլիտից, 

կոնտակտային խեյլիտից, 

ստրեպտոկոկային ուտիճից: 
 

Բուժումը՝ 

դեսեսնիբիլիզացնող թերապիա, 

երկարատև և համառ ընթացքի դեպքում ԳԿՍ 2-3 շաբաթ (պրեդնիզոլոն 8-14 տ 

օրը 10-15 մգ, դեքսամետազոն), 

թիոսուլֆատ Na 30%-անոց ն/ե օրը 5-10մլ (կուրսը 10 ներարկում), 

հիստոգլոբուլին 6-8 ներարկում ե/մ շաբաթը 2 անգամ աճող դեղաչափով 0,2-

1մլ, 

վիտամիններ՝ B2, B6, B12, 

ԳԿՍ տեղային (0,5%-անոց պրեդնիզոլոն, լորինդեն, ֆլուցինար) օրը 4-5 

անգամ, 

պահպանողական բուժման անարդյունավետության դեպքում՝ Բուկկի 

ճառագայթներ, 

սննդային դիետա (բացառել շոկոլադը, սուրճը, ելակը և այլն): 

 

Էքզեմատոզ խեյլիտ  

Cheilitis eczematosa 

Ընդհանուր էկզեմատոզ պրոցեսի դրսևորում է, որի հիմքում առկա է 

մաշկի մակերեսային շերտերի նեյրոալերգիկ բնույթի բորբոքումը, որն առա-

ջանում է արտաքին և ներքին գրգռիչների հետևանքով և կլինիկորեն արտա-

հայտվում է կարմրությամբ և քորով ուղեկցվող բշտիկների առաջացմամբ: 

Ալերգեններ են՝  

միկրոբները, 

սննդանյութերը, 

դեղերը, 

ամալգաման, 

ատամի մածուկը: 

Կլինիկան 

Ընթանում է սուր, ենթասուր և քրոնիկական: Կարմիր երիզի ախտահարումն 
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ընթանում է դեմքի մաշկի ախտահարմանը զուգահեռ կամ իզոլացված: Հիվան-

դության սուր փուլը բնորոշվում է էլեմենտների պոլիմորֆիզմով (վեզիկուլներ, 

խրթեշներ, կեղևներ): Առկա է շրթունքի զգալի այտուց: 

Հիվանդները գանգատվում են քորից, այտուցից, այրոցից, բնորոշ է 

հարակից մաշկի ներգրավումը: 

Քրոնիկական ընթացքի դեպքում բորբոքային երևույթները նվազում են: 

Կարմիր երիզը և մաշկը պնդանում են բորբոքային ինֆիլտրատի պատճառով, 

հայտնվում են հանգույցներ, խրթեշներ: Բշտիկներով ցանավորումը դադարում 

է, նկատվում է թեփոտում: 

Նման ընթացքով հիվանդությունը կարող է երկար ընթանալ: Նկա-

րագրված բոլոր փոփոխությունները զարգանում են անփոփոխ ՇԿԵ-ի վրա: 

Երբեմն էկզեմատոզ խեյլիտին նախորդում են երկար ժամանակ գոյություն 

ունեցած ճաքերը, միկրոբային ուտիճը: Այդ դեպքում հիվանդությունը 

դիտարկվում է որպես միկրոբային սենսիբիլիզացիա: 

Հյուսվածքաբանությունը: Հայտնաբերվում է սպոնգիոզ՝ էպիդերմիսի 

փշաձև շերտում բշտիկների առաջացմամբ: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ ատոպիկ խեյլիտից, ալերգիկ կոն-

տակտային խեյլիտից, ակտինիկ խեյլիտի էքսուդատիվ տեսակից: 

Բուժումը 

Կատարվում է դեսենսիբիլիզացիա, նշանակվում են սեդատիվ պրեպա-

րատներ: 

Տեղային բուժումը՝ ԳԿՍ քսուքներ, արոզոլներ, միկրոբային էկզեմայի դեպքում 

օգտագործվում են քսուքներ, որոնք պարունակում են ԳԿՍ և 

հակամիկրոբային ագենտներ լորինդեն C, սինալար H, դեքսոնի: 
 

Կոնտակտային-ալերգիկ խեյլիտ 
 

Հիվանդության հիմքում ընկած է ՇԿԵ սենսիբիլիզացիան: Զարգանում է 

ալերգենի հետ կոնտակտի հետևանքով:  

Դանդաղ տեսակի գերզգայունության ռեակցիա է: Ներկայումս կարծում 

են, որ ցածրամոլեկուլային քիմիական նյութերը թափանցում են հյուսվածքներ 

մանր տրավմաների հատվածներից, ներծծվում են և հայտնվում արյան 

պլազմայում: 

Հիմնականում զարգանում է կանանց շրջանում 20 տարեկանից մեծ 

տարիքում: Երեխաների շրջանում հազվադեպ է զարգանում: 

Էթիոլոգիան: Հիմնականում քիմիական նյութերի ազդեցության հե-

տևանք է (ալերգիկ գործոն կարող են լինել, օրինակ, ատամնամածուկների 

բաղադրության մեջ առկա արոմատիկ միացությունները): 

Նկատվում է նաև դպրոցահասակ երեխաների շրջանում մատիտը 

բերանում պահելու սովորության հետևանքով: 

Մաշկային փորձերը միշտ չէ, որ դրական են լինում: Գերզգայունության 

զարգացման արագությունը տարբեր է (5-7 օրից մինչև ամիսներ)՝ պայմա-
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նավորված ալերգիկ ռեակցիաների հանդեպ նախատրամադրվածությամբ, 

նյարդային, էնդոկրին և մյուս համակարգերի վիճակներով:  

Կլինիկան. հիմնականում ախտահարվում է կարմիր երիզը: Երբեմն 

ընդգրկում է մաշկը, հազվադեպ է համակցված ախտահարումը՝ ընդգրկելով 

նաև լորձաթաղանթը: Ալերգենի հետ շփման տեղում ՇԿԵ-ից զարգանում է 

էրիթեմա: Վառ արտահայտված բորբոքային ռեակցիայի դեպքում հիպերեմիկ 

մակերեսին առաջանում են մանր բշտիկներ, որոնք արագ բացվում են՝ 

առաջացնելով էրոզիաներ, ճաքեր: 

Գանգատները. ուժեղ քոր, այրոց, շրթունքի այտուց: Հնարավոր է ընթա-

նա առանց արտահայտված էրիթեմայի առաջացման: Այդ դեպքում նկատվում 

են սահմանափակ թեփոտում և շրթունքների չորություն: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 

էքսֆոլիատիվ խեյլիտից, 

ակտինիկ խեյլիտի չոր տեսակից, 

ատոպիկ խեյլիտից: 

Բուժումը՝  

ալերգենի վերացում (սրացումը նկատվում է ալերգենի հետ շփման դեպքում), 

ԳԿՍ պարունակող քսուքներ (ֆլուցինար, լորինդեն, 0,5%-անոց պրեդնիզոլոն) 

քսում են ՇԿԵ-ի վրա 5-6 անգամ, 

ընդհանուր դեսենսիբիլիզացիա՝ սուպրաստին, տավեգիլ, ֆենկարոլ: 
 

Պլազմաբջջային խեյլիտ 

1950թ. Zoon նկարագրել է որպես բնական անցքերի շուրջ նկատվող պլազ-

մաբջջային բորբոքային պրոցեսի մի մաս, որն ուղեկցվում է պլազմաբջջային 

ինֆիլտրատով: 

Էթիոլոգիան անհայտ է: Խիստ կարևոր է շրթունքների քրոնիկական 

գրգռումը տարբեր գրգռիչներով (այդ թվում՝ միկրոտրավմաներ, արևային 

ճառագայթներ և այլն): 

Կլինիկան բազմազան է: Հիմնականում ախտահարվում է ստորին շրթունքը՝ 

մուգ կարմիր էրիթեմայով, կարծես լաքապատ մակերեսով, երբեմն մակերեսին 

առաջանում են էրոզիաներ, պետեխիաներ: Այլ դեպքերում հնարավոր է 

սպիտակ, դեղնավուն կամ շագանակագույն 6-10մմ հաստությամբ կեղևներ 

առաջանան, որոնք գոգնոցի նման կախվում են շրթունքի մակերեսից, որի տակ 

ցավոտ էրոզիվ մակերես է կամ փափուկ ուռուցքանման գոյացություն: 

Հյուսվածքաբանորեն դիտվում են ականթոզ, սպոնգիոզ, չափավոր պարա- և 

հիպերկերատոզ, դերման այտուցված է, հոմոգեն ինֆիլտրացված պլազմո-

ցիտներով խոր շերտերում պլազմոցիտները դասավորված են պերիվաս-

կուլյար: 
Ընթացքը  քրոնիկական է, երկարատև, չունի ռեմիսիաների և ինքնա-

բուժման հակվածություն: 

Ախտորոշումը կատարվում է հյուսվածքաբանական հետազոտության 

հիման վրա: 
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Տարբերակումը կատարվում է ֆիքսված դեղորայքային էրիթեմայից, ԲԷԷ-

ից, 

կարմիր գայլախտի էրոզիվ- խոցային տեսակից: 

Բուժումը. ախտահարված հատվածի վիրաբուժական հատում (քանի որ կա 

չարորակացման վտանգ): 

Ընդհանուր բուժման համար նշանակվում են՝ 

ԳԿՍ՝ պրեդնիզոլոն 15-20մգ, 

պոլիվիտամիններ՝ 1-2 ամիս, 

վիտամին A յուղային լուծույթ 7-10 ապլիկացիա օրը 3 անգամ, 1-2 ամիս, 

Ca պանտոտենատ՝ 0,1մգ, օրը 3 անգամ, 1-2 ամիս, 

հիստոգլոբուլին՝ 2մլ-ից, 1 շաբաթում 2 անգամ ե/մ, 1 կուրսը՝ 7-10 

ներարկում,  

սեդատիվ միջոցներ և տրանկվիլիզատորներ, 

դեսեսնիբիլիզացնող թերապիա՝ սուպրաստին, պիպոլֆեն, ֆենկարոլ, 

վիրաբուժական միջամտությունից առաջ 1,5-2 շաբաթ նշանակվում է 

հակաբորբոքային, դեսենսիբիլիզացնող տեղային թերապիա (ԳԿՍ, անտի-

բիոտիկներ և կերատոպլաստիկներ 20 րոպեով, օրը 4 անգամ): 
 

Մակրոխեյլիտ  

(Մելկերսոն-Ռոզենթալի համախտանիշ) 
 

1901թ.-ին մակրոխեյլիտը Ռոսսոլիմոն Մելկերսոնը (շվեդ բժիշկ) 

նկարագրել է որպես մի հիվանդություն, որն ընթանում է դիմային նյարդի 

պարալիչով և շրթունքի այտուցով: 1931-ին Ռոզենթալը այդ 2 ախտանիշներին 

ավելացրել է ծալքավոր լեզուն: 

Էթիոլոգիան անհայտ է: Կոնստիտուցիոնալ է, ժառանգական է: 

Հնարավոր է անգիոնևրոզ (նեյրոդիստրոֆիա): Կասկածում են նաև 

հեմատոգեն – ինֆեկցիոն բնույթ: 

Բնորոշվում է 3 ախտանիշով՝  

 մակրոխեյլիտով, 

 ծալքավոր լեզվով, 

 դիմային նյարդի պարալիչով: 

Առավել հաճախադեպ է կանանց շրջանում: Բնորոշ է հանկարծակի 

սկիզբը: 

Հիմնականում 1 կամ 2 շրթունքների այտուցը առաջին ախտանիշն է: 

Երբեմն պարալիչը կամ նևրալգիան կարող են լինել առաջին նշանը: Մի քանի 

ժամից կարող է հայտնվել նաև մեկ կամ 2 շուրթերի այտուցը: 

Գանգատները. քոր, շրթունքի չափերի անհավասարաչափ մեծացում 

(նույնիսկ 3-4 անգամ). մի կեսն ավելի մեծ է, քան մյուսը: Գույնը փոփոխված չէ, 

երբեմն հնարավոր է կապտավուն երանգ: Այտուցն անհամաչափ է: Շոշափելիս 

փափուկ է կամ պինդ էլաստիկ կոնսիստենցիայի: Սեղմելիս հետք չի թողնում: 
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Այտուցը կարող է երկարատև պահպանվել, երբեմն մեծանալ կամ փոքրանալ: 

Այտուցի ինտենսիվությունն օրվա տարբեր ժամերին կարող է փոփոխվել: 

Դիմային նյարդի պարալիչն արտահայտվում է միակողմանի ռինոպա-

թիայով, բերանի խոռոչում տհաճ զգացողությամբ, ակնակապիճի լայնաց-

մամբ, թքահոսության փոփոխմամբ, բերանի անկյան կախվածությամբ: 

Ծալքավոր լեզուն զարգացման անոմալիա է, արտահայտվում է նաև լեզվի 

այտուցով, անհավասարաչափ մեծացմամբ: 

Հնարավոր է հիվանդության քրոնիկական ընթացք նույնիսկ մեկ ախտա-

նիշի առկայությամբ: Ախտադադարների /ռեմիսիաների/ ժամանակ ախտա-

նիշները կարող են անհետանալ:Երկարատև ընթացքի դեպքում մակրո-

խեյլիտը և պարալիչը դառնում են մշտական բնույթի: Սրացումը հաճախ 

նկատվում է հերպեսից, ֆոկալ ինֆեկցիայից, նյարդային լարվածություններից 

հետո: 

Հյուսվածքաբանորեն դիտվում են ականթոզ և ինֆիլտրատ՝ հիմնա-

կանում ավշանոթների պրոյեկցիայով: 

 Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝  

 Կվինկեի այտուցից, 

 լինֆանգիոմայից, 

 հեմանգիոմայից: 

Բուժումը 

Պետք է կատարել մանրակրկիտ ընդհանուր ախտորոշում, որից հետո 

նշանակվում են՝  

ԳԿՍ (20-30մգ պրեդնիզոլոն, 2-3մգ դեքսամետազոն), 

լայն սպեկտրի հակաբիոտիկների օգտագործում (օլետետրին 750 000 ED օրը), 

հակամալարիային բուժում (դելագիլ 0,25գ, օրը 2 անգամ, 20-25գ կուրսը), 

անտիհիստամինային բուժում, 

վիտամիններ B, C:  

Բուժման կուրսը տևում է 30-40 օր: Այն պետք է կրկնել 2-3 ամիս հետո: 

Ռեմիսիայի շրջանում կիրառվում են պիրոգենային պրեպարատներ 

(պիրոգենալ, պրոդիգիոզան), էլեկտրաֆորեզ՝ հեպարինով և դիմեքսիդով: 

Պահպանողական բուժման անարդյունավետության դեպքում ցուցված է 

կատարել վիրահատական միջամտություն: 

Վիրահատական բուժումը չի երաշխավորվում, որ ռեցիդիվներ չեն լինի: 
 

Շրթունքի քրոնիկական ճաք 
 

Սա ՇԿԵ, բերանի անկյունների և լորձաթաղանթի քրոնիկական հիվան-

դություն է, որն ուղեկցվում է հյուսվածքների ամբողջականության գծային 

խախտումով: Հաճախ է հանդիպում hավասար քանակով բոլոր տարիքային 

խմբերում երկու սեռերի շրջանում: Մեծ նշանակություն ունի շրթունքի 

անատոմիական կառուցվածքը (խոր ծալքեր): Նպաստող գործոններն են 

շրթունքների չորությունը, ատամներով քրոնիկական տրավման, 
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օդերևութաբանական գործոնները, ծխելը, նևրոգեն պատճառները, վնասակար 

սովորությունները, հիպովիտամինոզները, շաքարային դիաբետը: 

Միկրոբային ֆլորան խոչընդոտում է ճաքի լավացումը և նպաստում է 

օջախի երկարատև պահպանմանը: Ունի երկարատև ընթացք՝ 3-10 տարի: 

Ամռանը ճաքը լավանում է, ցուրտ եղանակին նկատվում են ռեցիդիվներ: 

Ավելի հաճախ հանդիպում է 8-81 տարեկանների շրջանում: 70% դեպքերում 

առկա է տղամարդկանց շրջանում: 65% դեպքերում ախտահարվում է ստորին 

շրթունքը: Ճաքի կենտրոնական տեղակայումը 5 անգամ ավելի հաճախ է, քան 

կողմնային տեղակայումը: Միակի ճաքեր ախտորոշվում են 70% հիվանդների 

դեպքում: 
 

 Կլինիկան 
Գանգատվում են ցավոտ ճաքից, խոսելու, ժպտալու, բերանը բացելու 

դժվարությունից, էսթետիկ գանգատներից: Լինում է միակի կամ բազմակի 

գծային ճաք՝ 0,2-1,5սմ տրամագծով: Ճաքը կարող է հասնել լորձաթաղանթին, 

բայց մաշկը երբեք չի ընդգրկվում: Երկարատև ընթացքի դեպքում ծածկված է 

շագանակագույն կեղևներով: Ճաքի շուրջ առկա է բորբոքային ինֆիլտրատ: 

Նոր ճաքի դեպքում եզրերը փափուկ են, անցավ, երկարատև ընթացքի 

դեպքում պնդացած են հին սպիների առաջացման հետևանքով: Գիշերը ճաքը 

էպիթելացվում է, առավոտյան նորից բացվում է, արյունահոսում: Ընթացքն 

անհատական է: Բերանի խոռոչի վատ հիգիենայի դեպքում ավելանում է 

ստրեպտոկոկային վարակը, և առաջանում են բնորոշ կեղևներ: 

Որոշ հիվանդների դեպքում ճաքն արագ լավանում է, ոմանց դեպքում 

նկատվում է քսուքների անարդյունավետություն և հաճախակի ռեցիդիվներ: 

Ռեցիդիվները հիմնականում առաջանում են նույն տեղում: 
 

Հյուսվածքաբանությունը. էպիթելի բազալ թաղանթների դեֆեկտ, երկարատև 

ընթացքի դեպքում՝ ճաքերի պատերի էպիթելացում, ականթոզ, պարակե-

րատոզ, հիպերկերատոզ: Նկատվում են իներվացիայի և արյունամատա-

կարարման տեղային խանգարումներ, 6%-ի դեպքերում նկատվում է 

չարորակացում: 

Չարորակացման կլինիկական նշաններն են՝ 

շրջակա ավշահանգույցները մեծացած են, պնդացած, քիչ ցավոտ,  

ճաքի երկարատև անարդյունավետ բուժումը,  

եզրերի վալիկաձև հաստացումը,  

ճաքերի խորքում մանր պապիլոմատոզ գերաճերը: 

Ախտորոշումը 
Կլինիկորեն հեշտ են ախտորոշվում: 

Տարբերակում են ստրեպտոկոկային և ստաֆիլոկոկային ուտիճից: 

Բուժումը 
Պահպանողական՝ 
կերատոպլաստիկներ, 

հակաբորբոքային քսուքներ: 
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Բուժումը տևում է 7-9 շաբաթ և չի կանխում ռեցիդիվները: 
 

Վիրաբուժական միջամտությունն ունի թերություններ: 

Հնարավոր չէ կիրառել բազմակի ճաքերի դեպքում: 

Անհրաժեշտ է կատարել սպիների ֆիզիոթերապիա: 
 

Լավ արդյունք են տալիս 0,25%-անոց, 0,5%-անոց, 1%-անոց նովոկաինային 

գոլ լուծույթով պաշարումները (3-4 այցի ժամանակ): 

Առաջին և երկրորդ այցերի ընթացքում հեռացվում են խրթեշները, 

կեղևները, պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով, H2O2 թրջած խծուծով կատարում են 

վիտամին A-ի յուղային լուծույթով ապլիկացիաներ 15 րոպեի ընթացքում: 

Պաշարման եղանակն է.  

2%-անոց դիկաինով ապլիկացիոն եղանակով կատարվում է անզգայացում, 

լորձաթաղանթի կողմից ծակում են, ներմուծում 0,3մլ նովոկաինի տաք 

լուծույթ, ասեղն անցնում է ճաքի ամբողջ երկարությամբ և ներմուծվում 1,5-2մլ 

լուծույթ: 

Հիվանդների 82%-ի դեպքում առաջին պաշարումից /բլոկադայից/ հետո 

նկատվում է էպիթելացում: Կրկնում են 5-7 օրից: 1 կուրսը ներառում է 1-2 

պաշարում /բլոկադա/: Կոմիսուրալ ճաքի դեպքում պաշարումը հերթակա-

նությամբ կատարվում է յուրաքանչյուր կողմում: Տանը նշանակվում են 

վիտամին A-ի ապլիկացիաներ 2-3 անգամ ուտելուց հետո, պոլիվիտամիններ 

3-4 շաբաթ: 

Բլոկադայի առանձնահատկությունները՝  
 ներարկել անմիջապես ճաքի հիմքում, 

 չվնասել կարմիր երիզը կամ մաշկը, քանի որ առատ արյունամա-

տակարարման հետևանքով հնարավոր է առաջանա արյունահո-

սություն կամ հեմատոմա, 

 հնարավոր է ալերգիկ ռեակցիա (փոխարինել 0,5%-անոց տրիմե-

կայինով), 

 հզոր ռեֆլեկտոր գոտի է, հնարավոր է մաշկի ծածկույթների գունա-

տություն, 

 պաշարման դեպքում խորհուրդ չի տրվում այլ միջամտություններ 

կատարել՝ բերանի մեծ բացելը կանխելու համար:  

 Պաշարման /բլոկադայի/ հակացուցումներն են՝ 

 ճաքերի չարորակացումը, 

 հին սպիների առկայությունը ճաքի շուրջ, 

 ճաքի տեղակայում լորձաթաղանթին: 

 Վերջին դեպքերում ցուցված է վիրահատական բուժում: Կանխատեսումը 

դրական է, բայց քրոնիկական երկարատև ընթացքի դեպքում հնարավոր է 

եզրերին լեյկոպլակիա զարգանա: 
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ՌԱԲԵՐԴԱՄԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ 

Ռաբերդամը հայտնաբերվել է 1864-ին: 

Կոֆերդամը իր անվանումը ստացել է անգլերեն կոֆերդամ բառից, որը 

թարգմանաբար նշանակում է նեղ գազակայուն հատված նավի վրա (նկ. 99): 

Ռաբերդամ, դենտալդամ, կոֆերդամ անվանումները հոմանիշներ են և 

արտասահմանյան գրականության մեջ 

օգտագործվում են միևնույն նշանակու-

թյամբ: Ըստ արտասահմանյան գրակա-

նության աղբյուրների՝ ռետինե վարա-

գույրի կիրառումը ստոմատոլոգիական 

պրակտիկայում առաջին անգամ առա-

ջարկել է ամերիկացի Սոնֆորդ Բարնոմը 

1864-ին: Ռաբերդամ համակարգի առաջին 

մոդելները ֆիքսվում էին հատուկ ամրա-

կալներով, բամբակե և մետաքսե լիգա-

տուրներով, արծաթե լարերով և այլն: 19-

րդ դարի 70-ական թվականներին շու-

կայում հայտնվեցին առաջին ամրակները՝ 

ռետինե վարագույրը ամրացնելու համար, 

նաև կլամպ տեղադրելու և հեռացնելու 

համար նախատեսված աքցաններ: 

 Ներկայումս ստոմատոլոգիայի բո-

լոր ճյուղերում՝ էնդոդոնտոլոգիայում, կարիեսոլոգիայում, պրոթեզավորման 

դեպքում, օրթոդոնտիայում և մանկական պրակտիկայում, հաջողությամբ 

կիրառվում է ռաբերդամ համակարգը՝ աշխատանքային դաշտը մեկու-

սացնելու համար: 
 

Ռաբերդամ համակարգի առավելությունները՝ 

1. մարգինալ լնդի և բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների համա-

պատասխան ռետրակցիա, 

2. պաշտպանություն ռոտացիոն գործիքների վնասումից, 

3. լնդից արյունահոսության վերահսկում, 

4. ասպիրացիայի կանխարգելում. կանխարգելվում է մանր գործիք-

ների և լցանյութի մանր կտորների կուլ գնալը, 

5. լորձաթաղանթի և լեզվի՝ քիմիական նյութերով վնասման բացառում, 

6. աշխատանքային դաշտի մշտական չորություն, 

7. էնդոդոնտիկ միջամտության ժամանակ արմատախողովակների 

կոնտամինացիայի բացառում, 

8. մշակված խոռոչների պաշտպանություն բերանի հեղուկի ներթա-

փանցումից, 

Նկար 99. Ռաբերդամ: 
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9. բժշկի ժամանակի խնայում (վալիկներ չեն օգտագործվում, հիվանդը 

չի ողողում բերանը), 

10. ռաբերդամը, ըստ էության, ֆիզիկական պատնեշ է բժշկի և հիվանդի 

միջև: Սուբյեկտիվորեն հիվանդը բուժման գործընթացը զգում է կարծես 

բերանի խոռոչից դուրս, ընդ որում, բերանի լորձաթաղանթի չորություն չի 

զգացվում, բերանի հեղուկի կուլ տալը կատարվում է առանց դժվարության, 

միևնույն ժամանակ հիվանդի հետ շփումը սահմանափակվում է: 
 

Ռաբերդամ համակարգի թերությունները 
 

1.  Ապահովելով ատամի պսակային մասի լավ տեսանելիություն՝ 

ռաբերդամը թաքցնում է ենթալնդային հատվածը, որը կարող է առաջացնել 

յաթրոգեն թափածակումներ: 

2. Տեղադրված լատեքսային թաշկինակը ոչ միշտ է հնարավորություն 

տալիս որոշելու ատամի գույնը, քանի որ մեկուսացված մակերեսները շատ 

արագ չորանում են և փոխում գույնը: Այդ իսկ պատճառով ատամի գույնը 

պետք է որոշել նախօրոք: 

3. Կլամպը տեղավորելիս հնարավոր է մարգինալ լնդի վնասվի: 

4. Հիվանդի անամնեզում լատեքսի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաներ 

հայտնաբերելու դեպքում պետք է օգտագործել սիլիկոնային թաշկինակներ, 

օրինակ՝ Dental Dam, Ultradent Products: 

5. Աշխատելու ժամանակ կարող են առաջանալ լրացուցիչ դժվարութ-

յուններ, օրինակ՝ լրացուցիչ անզգայացման անհրաժեշտություն: 

6. Անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր հնարավոր դժվարությունները 

ռենտգեն հետազոտության ժամանակ, որոնք կարող են առաջանալ բուժման 

ընթացքում՝ պայմանավորված ռենտգեն ժապավենով, վիզիոգրաֆի ցուցիչով 

կամ էլ կլամպի տեղադրումով: Այդպիսի դեպքերում էնդոդոնտիկ միջամտութ-

յունների ժամանակ խորհուրդ է տրվում օգտագործել պոզիցիոներ և հարթ 

շրջանակ: 

Ռաբերդամ համակարգի բաղադրամասերը 

Ռաբերդամ համակարգը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից` 

1. լատեքսային թաշկինակից, 

2. թաշկինակը ատամի վրա ամրացնելու համար նախատեսված կլամպներից, 

3. աքցաններից, որոնք կլամպը տեղադրելու և հանելու համար են, 

4. աքցան դակիչից, 

5. շաբլոնից, 

6. թաշկինակի համար շրջանակից, 

7. լրացուցիչ նյութերից: 
 

Լատեքսային թաշկինակներ 

Թաշկինակները ռաբերդամ համակարգի հիմնական մասն են: Լա-

տեքսը շատ էլաստիկ է, բայց պահպանման պայմանները կամ ժամկետը 

խախտելիս կտրուկ մեծանում է թաշկինակի պատռվելու հավանակա-
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նությունը: Լատեքսի հատկությունները պահպանելու համար խորհուրդ է 

տրվում այն պահել սառնարանում: Թաշկինակն ունի հարթ և անփայլ 

մակերեսներ: Հարթ մակերեսը միշտ պետք է ուղղված լինի դեպի հիվանդը՝ 

մեկուսացված ատամների մակերեսով թաշկինակի հեշտ սահունությունն 

ապահովելու համար, իսկ անփայլ մակերեսն ուղղված է դեպի բժշկի կողմը և 

չի փայլում ստոմատոլոգիական անշող լույսից: Թաշկինակները կարող են 

պատված լինել փոշիով (բրինձի կամ եգիպտացորենի ալյուրով, տալկով), որը 

կանխում է տուփի մեջ թաշկինակների միմյանց կպչելը: Լատեքսային 

թաշկինակները արտադրվում են նաև առանց փոշու (powderfree): Ռաբերդամի 

համար նախատեսված թաշկինակները տարբերվում են չափերով, հաստու-

թյամբ և գույնով: Երեխաների համար օգտագործվում են 5×5 դյույմանոց 

թաշկինակներ (13×13 սմ), իսկ մեծերի համար՝ 6×6 դյույմանոց (15×15 սմ): 

Արտադրվում են նաև լատեքսային ռուլոններ՝ համապատասխանաբար 5 և 6 

դյույմ լայնությամբ: Լատեքսային թաշկինակի գունային գամման բավականին 

լայն է, սակայն գույնի ընտրությունը հիմնականում պայմանավորված է բժշկի 

նախասիրությամբ: Էնդոդոնտիկ միջամտությունների դեպքում խորհուրդ է 

տրվում օգտագործել բաց երանգով թաշկինակներ, իսկ ռեստավրացիաների 

դեպքում մուգ՝ կոնտրաստ ապահովելու համար: 

Թաշկինակները լինում են 5 հաստության (աղյուսակ 14)՝ 

Աղյուսակ 14. 

Լատեքսային թաշկինակների չափերը և հաստությունները. 

Խտությունը Հաստություն 

բարակ (thin) 0,005-0,004 դյույմ (0,12-0,18 մմ) 

միջին (medium) 0,007-0,009 դյույմ (0,18-0,23 մմ) 

հաստ (heavy) 0,009-0,0115 դյույմ (0,23-0,29 մմ)  

շատ հաստ (extra – heavy) 0,0115-0,0135 դյույմ (0,29-0,34 մմ) 

հատուկ հաստության (special-heavy) 0,0135-0,155 դյույմ (0,34-0,39 մմ) 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, թաշկինակի չափերը տարբերվում են, 

որը հնարավորություն է տալիս բժշկին թաշկինակներ ընտրելու կլինիկական 

տարբեր դեպքերի համար: Ինչքան խիտ է թաշկինակը, այնքան քիչ է նրա 

պատռվելու հավանականությունը, և բերանի խոռոչի հյուսվածքների ռետ-

րակցիան ավելի լավ է: Մյուս կողմից մեծանում է կլամպի դեֆորմացման կամ 

տեղաշարժման ռիսկը և թշիկների սահելու հավանականությունը ռետենցիոն 

տարածքից:  

Ամենօրյա օգտագործման համար խորհուրդ է տրվում կիրառել միջին 

հաստության և կանաչ թաշկինակներ, քանի որ այդ թաշկինակների էլաստի-

կությունը հնարավորություն է տալիս դրանք օգտագործելու համակարգի տե-

ղադրման ցանկացած տեխնիկայի կիրառման դեպքում, իսկ կանաչը ապա-

հովում է լավ կոնտրաստ:  
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Անամնեզում լատեքսից ալերգիկ ռեակցիաներ հայտնաբերելու 

դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել թաշկինակներ առանց լատեքսի 

պարունակության, օրինակ` Hygenic ֆիրմայի Dental Damnon Latex-ը: 
 

Ատամի վրա թաշկինակը ֆիքսելու կլամպ 
 

Կլամպները (կլամեր) մետաղյա կամ պլաստմասսե ամրակներ են, 

որոնք տեղադրվում են ատամի վրա ռաբերդամ համակարգը ֆիքսելու համար 

(նկ. 100):  

Կառուցվածքով կլամպները բաժանում են երկու խմբի՝ թևավոր և անթև: 

Վերջիններս նշանակվում են «w» (Wingless) տառով: Հիմնականում նման դա-

սակարգումն արտահայտում է կլամպի կառուցվածքային առանձնահատկութ-

յունները և որպես հետևանք՝ Ռաբերդամ համակարգի տեղադրման տարբեր 

մոտեցումները: Թևավոր կլամպները նախատեսված են լատեքսային թաշկի-

նակները վիրահատական դաշտից առավելագույնս հեռացնելու համար: 

Օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ վերակագնվում է ատամի պսակի 

կլինիկական, անատոմիական ամբողջությունը: 
 

    
Նկար 100. Կլամպներ: 

Ակտիվ կլամպները (նշանակվում է A տառով) տեղադրվում են են-

թալնդային հատվածում: Ակտիվ կլամպը կարող է սահել ատամի էկվատորից 

ավելի ցածր, որը հաճախ վնասում է փափուկ հյուսվածքները: Այդ տեսակի 

կլամպներները նպատակահարմար է կիրառել քայքայված կամ ոչ լիարժեք 

ծկթած ատամների դեպքում: Առանձին խումբ են վագր-կլամպները, որոնց վրա 

առկա են ատամիկներ: Այդ տեսակի կլամպները մշակված են քայքայված 

պսակային մաս ունեցող ատամների վրա՝ Ռաբերդամ համակարգի առավել 

լավ ռետենցիայի համար, և նշանակվում են «T» տառով:  

Ֆրոնտալ ատամների դեպքում օգտագործվում է հատուկ կառուց-

վածքով կլամպներ 2 դուգայով` լաբիալ և ցերվիկալ: Իրենց յուրահատուկ 

տեսքի համար այս կլամպները կոչվում են «թիթեռներ»:  

Գոյություն ունեն կլամպների քիչ տարածված տեսակներ, օրինակ՝ 

կաթնատամների համար, ինչպես նաև Gauze տեսակի կլամպներ՝ հատուկ մեծ 

թևերով: Դրանք օգտագործելիս լատեքսային թաշկինակներ կարելի է չօգտա-
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գործել. այս կլամպներն օգտագործվում են տամպոններ կամ վալիկներ 

պահելու համար: 

Շուկայում կան տարբեր արտադրողների ռաբերդամ համակարգի բա-

ղադրիչներ: Կլամպների կատալոգային համարակալումը շատ արտադրող-

ների դեպքում հիմնականում միասնական է, սակայն առկա են նաև անհատա-

կան մոտեցմամբ համարակալումներ, էքսկլյուզիվ տարբերակներ: 
 

Կլամպի տեղադրումը  
 

Կլամպը տեղադրելուց առաջ ատամը պետք է մաքրել ատամ-

նանստվածքներից և հնարավորության դեպքում փայլեցնել: Պարտադիր պետք 

է ստուգել ապրոքսիմալ կոնտակտների անցանելիությունը ֆլոսի միջոցով:  

Պետք է նշել, որ ռաբերդամ համակարգի տեղադրման որակը պայմա-

նավորված է կլամպի ճիշտ ընտրությամբ: Տեղադրված կլամպը ատամի մակե-

րեսների հետ պետք է ունենա նվազագույնը 4 կետային կոնտակտ:  

Կլամպը ամրացնելուց հետո պետք է ստուգել կլամպի բալանսը՝ 

սեղմելով աղեղին: Առկա շարժը վկայում է կլամպի սխալ ընտրության մասին: 

Եթե կլամպը մեծ է և ակտիվ, ապա կարող է վնասել լինդը: 
 

Կլամպը տեղադրելու և հանելու համար նախատեսված աքցաններ 
 

Կլամպը ամրացնելու և իրականացված բուժումից հետո այն հանելու 

համար օգտագործվում են հատուկ աքցաններ: Այդ գործիքների ծայրերն ունեն 

1 կամ 2 ռետենցիոն հատվածներ: Աքցանի տելեսկոպիկ կառուցվածքը հնարա-

վորություն է տալիս կլամպն ամրացնելու աքցանի ռետենցիոն հատված-

ներում, բռնակներին սեղմելով՝ լայնացնելու կլամպի թշիկների միջև եղած 

տարածությունը, որից հետո այն հնարավոր է տեղադրել ատամի վրա: 

Աքցանների ամենատարածված տեսակներն են Ivory, Stokes, Brewer և Dentech: 
 

Դակիչ աքցան 
 

Դակիչ աքցաններն օգտագործվում են լատեքսային թաշկինակի վրա 

պերֆորացիաներ ստանալու 

համար (նկ. 101): Ամենատա-

րածվածը Ivory և Ainsworth դա-

կիչներն են, որոնք համալրված 

են տարբեր տրամաչափի 5-6 

անցք ունեցող պտտվող հատ-

վածով: Պետք է միշտ տեսո-

ղական հսկել պերֆորացիայի 

որակը: Թաշկինակը հաճախ 

պատռվելու դեպքում անհրա-

ժեշտ է փոխել դակիչը:  

 

Նկար 101. Դակիչ աքցան: 
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 Պետք է ճիշտ ընտրել պերֆորացիայի չափը, քանի որ մեծ պերֆո-

րացիաների դեպքում հնարավոր է լնդի կամ բերանի հեղուկը ներ-

թափանցի դեպի մեկուսացված հատված: Փոքր պերֆորացիան 

տեղադրելու ընթացքում թաշկինակը կարող է պատռվել (հատկապես 

կլամպը և թաշկինակը միաժամանակ տեղադրելու դեպքում): 

 

Շաբլոններ 
 

Թաշկինակի վրա պերֆորացիաներ անելու համար օգտագործվում են 

շաբլոնի հետևյալ տեսակները՝ պլաս-

տիկ շաբլոն՝ անցքերով և թանաքային 

շտամպ (նկ. 102): Առաջին դեպքում 

թաշկինակը տեղադրում են պլաստիկ 

թերթի վրա, ապա թաշկինակի վրա 

արտատպում են պերֆորացիաների 

տեղերը: Երկրորդ դեպքում շտամպը 

տպում է թաշկինակի վրա հետագա 

պերֆորացիների տեղերը:  

Երկու դեպքում էլ թաշկինակի 

վրա հնարավոր է նշումներ անել ոչ 

միայն հիմնական, այլև ժամանակա-

վոր կծվածքի համար: Շաբլոնի բա-

ցակայության դեպքում պերֆորա-

ցիաների տեղերը կարելի է ստանալ 

անմիջապես բերանի խոռոչում կամ 

ախտորոշիչ մոդելի վրա: Այդ մեթոդը 

կարելի է կիրառել խառը կծվածք 

ունեցող հիվանդների դեպքում կամ 

անոմալ դիրք ունեցող ատամները մեկուսացնելու համար: Սովորական 

կլինիկական իրավիճակներում կարելի է նաև օգտագործել նախապես պատ-

րաստված պերֆորացիաներով թաշկինակ (օրինակ՝ կողմնային հատվածների 

կամ ֆրոնտալ ատամների համար): 
 

Շրջանակ 
 

Լատեքսային թաշկինակն ամրացնելու և կայունացնելու համար 

բերանի խոռոչից դուրս օգտագործվում են հատուկ շրջանակներ, որոնք 

պատրաստված են մետաղից (U-աձև շրջանակ Young) կամ պլաստմասսայից 

(Young, Nygard-Ostbyshark type շրջանակներ), ինչպես նաև կարող են լինել 

տարբեր ձևերի և կառուցվածքի: Շրջանակներն արտադրվում են 5 և 6 

դյույմանոց թաշկինակների համար: Մետաղյա ռենտգեն կոնտրաստային 

շրջանակները էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ կարող է ստեղծեն որոշ 

անհարմարություններ: Կան նաև ոչ ռենտգեն կոնտրաստային շրջանակներ, 

Նկար 102. Շաբլոնը կիրառելու 

եղանակը: 
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որոնք հնարավորություն են տալիս կատարելու ռենտգեն հետազոտու-

թյուններ՝ առանց լատեքսային թաշկինակը հանելու: 

 

Լրացուցիչ նյութեր՝ատամնաթելեր 
 

Ատամնաթելն օգտագործվում է, երբ առաջանում են լատեքսային 

թաշկինակն ապրոքսիմալ հատվածում տեղադրելու հետ կապված 

դժվարություններ: Ֆլոսը օկլյուզիոն հատվածից տեղավորում են երկու 

ատամների արանքում, և թաշկինակը սահեցնելով իջեցվում է գագաթային 

ուղղությամբ: Միջապրոքսիմալ տարածքում առկա լցանյութի մնացորդները 

կարող են հանգեցնել թաշկինակի ոչ համապատասխան հարմարվելուն, որի 

հետևանքով վերջինս պատռվում է: Եթե կոնտակտային մակերեսը քայքայված 

է կամ առկա է դիաստեմա, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել ավելի հաստ ֆլոս 

(superfloss) կամ ստանդարտ ֆլոսը ծալել մի քանի անգամ: Ֆլոսն օգտա-

գործվում է նաև կլամպի ասպիրացիան կանխելու նպատակով, որը կարող է 

առաջանալ կլամպը փորձարկելիս կամ տեղադրելիս: Ֆրոնտալ ատամների 

վրա կլամպի տեղադրումը անհնարին լինելու դեպքում ֆլոսը կարելի է 

օգտագործել որպես ցերվիկուլյար լիգատուրա: 
 

Լատեքսային թել 
 

Լատեքսային լարը (Wedjets, Dental DamCord) օգտագործվում է ապ-

րոքսիմալ հատվածներում ռաբերդամի թաշկինակը ֆիքսելու համար (նկ. 103): 

Լարի կտորը ձգելիս 

ստացվում է ֆլոսի հաս-

տությանը մոտ հաստու-

թյուն, որը հնարավորու-

թյուն է տալիս այն տե-

ղադրելու ապրոքսիմալ 

հատվածում, իսկ թու-

լացնելուց հետո լարը վե-

րադառնում է իր նախ-

կին հաստությանը՝ ֆիք-

սելով թաշկինակը: 

 

Լատեքսային լարի անալոգներն են՝ 

1. հաստ ֆլոսը (Super Floss)` ծալված մի քանի անգամ, 

2. օրթոդոնտիկ էլաստիկ օղակը, 

3. սպիրալաձև ոլորված լատեքսային թաշկինակի կտորը, 

4. փայտե և պլաստմասսե սեպերը: 
 

  

Նկար 103. Թաշկինակն ամրացնելու եղանակը: 
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Անձեռոցիկներ 
 

Անցքերով անձեռոցիկը կատարում է բուֆերային ֆունկցիա մի կողմից՝ 

հիվանդի մաշկի և շուրթերի, իսկ մյուս կողմից՝ լատեքսային թաշկինակի միջև: 

Անձեռոցիկը ներծծում է հիվանդի թուքը և քրտինքը: Արտադրվում են նաև 

գործարանային պատրաստի անձեռոցիկներ, սակայն կարելի է նաև 

օգտագործվել սովորական հաստ թղթից պատրաստված անձեռոցիկներ՝ 

կտրած անցքով: 
 

Հեղուկ կոֆերդամ (հերմետիկ) 
 

Բոլոր այն դեպքերում, երբ լավ հերմետիկացման անհրաժեշտություն է 

առաջանում, օգտագործվում են լուսային կարծրացման հատուկ հեր-

մետիկներ, որոնք ստացել են հեղուկ կոֆերդամ անվանումը, օրինակ` Opal 

Dam (Ultradent, ԱՄՆ): Հերմետիկը լցնում են դեմարկացիոն տարածքում՝ 

ատամ-թաշկինակ ամբողջ տրամագծով, որից հետո չորացնում են 

պոլիմերիզացիոն լույսով: Էնդոդոնտիկ միջամտությունների ժամանակ 

հերմետիկի փոխարեն կարելի է օգտագործել նաև եթերային յուղերի հիման 

վրա լցանյութեր, օրինակ՝ Cimpant N (Septodont, Ֆրանսիա): Հերմետիկը 

կարելի է օգտագործել այն դեպքում, երբ թաշկինակը սերտորեն չի կպչում 

ատամին, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ պետք է վերականգնել լատեքսային 

թաշկինակի վնասվածքը: Հեղուկ կոֆերդամն օգտագործվում է նաև որպես 

լնդի պրոտեկտոր՝ ատամները սպիտակեցնելու պրոցեդուրայի ժամանակ: 
 

Լուբրիկանտներ 
 

Ռաբերդամի թաշկինակը միջապրոքսիմալ հատվածում հեշտ տեղադ-

րելու համար օգտագործվում են ջրալույծ լուբրիկանտներ: Լուբրիկանտը 

բարակ շերտով քսում են թաշկինակի օրալ հատվածում՝ դակված անցքերի 

շրջանում: Կլամպը ամրացնելուց հետո լուբրիկանտի մնացորդները լվանում 

են ջրաօդային շիթով: Արտադրվում են հատուկ լուբրիկանտներ՝ նախա-

տեսված ռաբերդամ համակարգի հետ օգտագործելու համար:  
 

Ստենդ կլամպի համար 
 

Ստենդներն օգտագործվում են կլամպները պահպանելու և ախտա-

հանելու համար: Այն հնարավորություն է տալիս ավելի էրգոնոմիկ դարձելու 

բժշկի աշխատանքային հատվածը և ապահովելու ավելի լավ տեսողական 

դաշտ:  

Սեպարատորներ 
 

Սեպարատորները մեխանիկական սարքեր են, որոնք նախատեսված 

են հարևան ատամների ապրոքսիմալ մակերեսների միջև տարածությունը 

կարճ ժամանակով մեծացնելու համար: Օգտագործվում է նաև ատամների 

ռեստավրացիայի ժամանակ՝ կոնտակտային մակերեսները համապա-
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տասխաաբար ձևավորելու համար: Սեպարատորների և ռաբերդամ հա-

մակարգի միաժամանակյա օգտագործումը չպետք է դժվարություններ առա-

ջացնի, սակայն պետք է նշել, որ սեպարատորն անհրաժեշտ է շատ զգուշորեն 

մտցնել միջատամնային տարածություն՝ լատեքսային թաշկինակի միջնա-

պատը չվնասելու համար:  
 

Կլամպի և թաշկինակի տեղադրումը 
 

Ռաբերդամ համակարգը տեղադրվում է հետևյալ երեք հիմնական 

մեթոդներով՝ 

1. կլամպի տեղավորում՝ թաշկինակը տեղադրելուց առաջ, 

2.կլամպի տեղավորում՝ թաշկինակը տեղադրելուց հետո, 

3.թաշկինակի և կլամպի միաժամանակյա տեղադրում: 

Վերոնշյալ մեթոդներից յուրաքանչյուրը նկարագրելուց առաջ անհրա-

ժեշտ է ներկայացնել այն հիմնական փուլերը, որոնք օգտագործվում են ռաբեր-

դամ համակարգը տեղադրելու բոլոր դեպքերում:  

1.  Ատամի գույնի որոշում. քանի որ ատամի կամ ատամնախմբի 

մեկուսացումը հանգեցնում է ատամի մակերեսի չորացմանը, հետևաբար նաև 

ատամի գույնի փոփոխմանը, անհրաժեշտ է ատամի գույնը որոշել մինչև 

ռաբերդամ համակարգի տեղադրումը: 

2. Անէսթեզիա. կլամպների (հատկապես ակտիվ) տեղադրումը կարող 

է տհաճ զգացողություններ առաջացնել: 

3. Միջատամնային տարածությունների անցանելիության ստուգում. 

«աստիճանների» և հին լցանյութերի հայտնաբերում և հեռացում: 

4. Լատեքսային թաշկինակի վրա նշում և պերֆորացիաների բացում: 

5. Կլամպի ընտրություն: 

6. Կլամպի վրա ֆլոսի ամրացում, որը հնարավորություն է տալիս 

խուսափելու ասպիրացիայից և կլամպը կուլ տալուց: 

7. Կլամպի հարմարեցում, բալանսի ստուգում՝ կլամպի աղեղին սեղմե-

լու միջոցով: Ասիստենտը պահում է ֆլոսի հակառակ ծայրը: 

8. Լուբրիկանտի օգտագործում: 

9. Միջպրոքսիմալ տարածությունում թաշկինակի հարմարեցում: 

10. Անձեռոցիկի տեղադրում, շրջանակի վրա թաշկինակի ամրացում: 

11. Հերմետիզացիայի թեստ: Մեկուսացված ատամների շրջանում են 

ջուր լցնում և կատարում տեսողական վերահսկողություն: Հիվանդին 

հարցնում են՝ զգո՞ւմ է արդյոք ջրի հոսք դեպի բերանի խոռոչ, թե՞ ոչ: Եթե հեր-

մետիկությունը լավ չէ ապահովված, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել հեղուկ 

կոֆերդամ: 

Կլամպի տեղադրումը մինչև լատեքսային թաշկինակը տեղադրելը 
 

Այս մեթոդն օգտագործվում է վերին և ստորին ծնոտների աղորիքների 

դիստալ հատվածների, նախաաղորիքների և աղորիքների պսակային մասի 

խիստ քայքայվածության, ստորլնդային տարածուն արատների, ինչպես նաև 
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բերանը բացելը սահմանափակելու դեպքում: Առավել հարմար է օգտագործել 

անթև կլամպներ:  

Տեղադրման հերթականությունը հետևյալն է՝ 

1. անզգայացում, 

2. միջպրոքսիմալ տարածության անցանելիության ստուգում, 

3. կլամպի ընտրություն, ֆլոսի ամրացում, ֆիքսում, 

4. լատեքսային թաշկինակի վրա նշումների կատարում, պերֆորացիաների 

բացում, լուբրիկանտի օգտագործում, 

5. թաշկինակի տեղադրում. կլամպի աղեղն անցկացնում են թաշկինակի 

անցքի միջով, այնուհետև շրջանցում են կլամպի թևերը (թևավոր բռնիչներ 

օգտագործելու դեպքում) կամ կլամպի վեստիբուլյար և լեզվային (քմային) 

մասերը (անթև բռնչներ օգտագործելու դեպքում), մեդիալ հատվածը կարելի 

է ֆիքսել սեպի կամ լատեքսային լարի միջոցով, 

6. հագցնում են անձեռոցիկը և լատեքսային թաշկինակը ֆիքսում են 

շրջանակի վրա, 

7. միջատամնային տարածությունում թաշկինակի միջնապատի ադապ-

տացիա, 

8. հերմետիկացման թեստ: 
 

Կլամպի տեղադրում լատեքսային թաշկինակը տեղադրելուց հետո 
 

Հիմնականում կիրառվում է վերին և ստորին ֆրոնտալ ատամները մեկու-

սացնելու համար: Պարտադիր է աշխատանքը կատարել «չորս ձեռքով», 

այսինքն՝ ասիստենտի օգնությամբ: 

Տեղադրելու հերթականությունը հետևյալն է՝ 

1.  անզգայացում, 

2.  միջպրոքսիմալ տարածության անցանելիության ստուգում, 

3.  կլամպի ընտրություն և փորձարկում, 

4.  լատեքսային թաշկինակի վրա նշումների կատարում, պերֆորացիաների 

բացում, լուբրիկանտի օգտագործում, 

5.  թաշկինակի տեղադրում, 

6.  կլամպի ֆիքսումը ատամի վրա, 

7.  անձեռոցիկի տեղադրում և շրջանակի վրա լատեքսային թաշկինակի 

տեղադրում, 

8.  հերմետիկացման թեստ: 
 

Կլամպի և թաշկինակի միաժամանակ տեղադրումը 
 

Այս եղանակը կոչվում է նաև «կլամպը թաշկինակի մեջ» կամ «թևերի 

մեթոդ»: Օգտագործվում է բերանի խոռոչը համապատասխան բացելու, լավ 

տեսանելիության և վերին ու ստորին ծնոտների նախաաղորիքների և աղորիք-

ների հասանելիության դեպքում: Այս մեթոդի դեպքում օգտագործվում են 

թևավոր կլամպներ: Բացասական կողմն այն է, որ կլամպը տեղադրելու ժամա-
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նակ տեսանելիությունը սահմանափակ է, որի հետևանքով մարգինալ լնդի 

վնասման հավանականությունը մեծ է:  

Տեղադրելու հերթականությունը հետևյալն է՝  

1. անզգայացում, 

2.  միջպրոքսիմալ տարածության անցանելիության ստուգում, 

3.  կլամպի ընտրություն և փորձարկում, 

4.  լատեքսային թաշկինակի վրա նշումների կատարում, պերֆորա-

ցիաների բացում, լուբրիկանտի օգտագործում, 

5.  կլամպի ֆիքսում թաշկինակի պերֆորացիայի մեջ, 

6.  կոնստրուկցիայի տեղադրում ատամի վրա, կլամպի թևերի 

ազատում ձգված թաշկինակից, 

7.  հերմետիկացման թեստ: 
 

Ռաբերդամ համակարգի հեռացումը 
 

Ստոմատոլոգիական միջամտությունն ավարտելուց հետո ռաբերդամ 

համակարգը հեռացվում է: Սկզբում հեռացվում են թելը, սեպերը և այլն: 

Լատեքսային թաշկինակն ավելի հարմար և արագ հեռացնելու համար 

մկրատով կտրում են միջատամնային հատվածները: Օրինակ՝ թաշկինակն 

օկլյուզիոն ուղղությամբ հանելիս առկա է ժամանակավոր լցանյութի ապրոք-

սիմալ մակերեսի դեֆորմացման հավանականություն, որը կառաջացնի 

ժամանակավոր ռեստովրացիայի հերմետիկության խախտում: Այնուհետև 

աքցանով հանվում է կլամպը և դուրս բերվում բերանի խոռոչից շրջանակի վրա 

ամրացված թաշկինակի հետ միասին: Համակարգը հեռացնելուց հետո 

անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել թաշկինակի ամբողջականությունը՝ վստահ 

լինելու, որ միջատամնային տարածություններում կտորներ չեն մնացել: 
 

Պետք է հաշվի առնել, որ՝ 

 Էնդոդոնտիկ միջամտության ժամանակ բավական է մեկուսացնել 

միայն պատճառային ատամը, իսկ ռեստովրացիաների դեպքում անհրաժեշտ 

է ընդգրկել նվազագույնը մեկ դիստալ և մեկ մեդիալ ատամ:  

 Սովորաբար կլամպը տեղադրվում է դիստալ ատամի վրա, իսկ 

մեդիալ մասը ֆիքսվում է լատեքսային թելով, փայտե կամ պլաստմասսե 

սեպով:  

 Ըստ Բլեկի՝ 1-ին, 3-րդ, և 4-րդ կարգի խոռոչների շուրջ աշխատելու 

ժամանակ ֆրոնտալ ատամներում կլամպներ տեղադրելը պարտադիր չէ, 

հիմնականում բավարար է ցերվիկալ լիգատուրա և լատեքսային լար տեղադ-

րելը:  

 Նախապես դակված լատեքսային թաշկինակների օգտագործումը 

էապես նպաստում է ժամանակի խնայողությանը, օրինակ` ասիստենտը 

պատրաստում է թաշկինակների հավաքածու տարբեր կլինիկական դեպքերի 

համար: Անցքերը դակում են ըստ քառակուսիների (վերև-աջ, վերև-ձախ, 
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ներքև-ձախ, ներքև-աջ) ֆրոնտալ (13-23, 33-43), ինչպես նաև վերին (17-27) և 

ստորին (37-47) ծնոտների ատամների համար:  

 Դժվար շնչառություն ունեցող հիվանդների դեպքում թաշկինակի 

ֆրոնտալ վերին հատվածներում դակված անցքերի միջև տարածությունը 

չպետք է գերազանցի 2,5սմ-ը: 

 Ատամի պսակային մասի ամբողջական քայքայված լինելու դեպքում 

հնարավոր է կլամպը տեղադրել ալվեոլյար ելունի վրա:  

 Մեծ մասամբ ռաբերդամ համակարգը կիրառելիս թքածծիչ տեղադ-

րելը անհրաժեշտ չէ, քանի որ հիվանդը առանց դժվարության կուլ է տալիս 

բերանի հեղուկը: Սակայն որոշ դեպքերում, օրինակ՝ հիպերսալիվացիայի 

դեպքում, երբ անհրաժեշտ է հիվանդի բերանի խոռոչից հեռացնել բերանի 

հեղուկը, հիվանդին հնարավորություն է տրվում բերանը փակելու ռաբերդամ 

համակարգով և կուլ տալու թուքը, կամ փորձում են փոխել հիվանդի 

գլխատեղի դիրքը, քանի որ որոշ դիրքերում, օրինակ՝ երբ գլուխը շատ է 

կախված դեպի հետ, կլման ակտը բավականին դժվարացած է:  

 Ջրային սառեցման համակարգով աշխատող պտտվող սարքեր 

օգտագործելիս հնարավոր չի լինում հեղուկը ամբողջությամբ հեռացնել 

լատեքսային թաշկինակի մակերեսից: Ֆրոնտալ ատամների շուրջ աշխա-

տելիս պետք է փորձել օգտագործել լայն փոշեկուլային ծայրակալներ: Այդ 

ժամանակ ասիստենտը պետք է բռնի թաշկինակի եզրը: Կարելի է պատ-

րաստել հատուկ ծրար լատեքսային թաշկինակից և շրջանակից: Այդ ծրարում 

տեղադրվում է թքածծիչը: 

 Լատեքսային թաշկինակը վնասվում է պտտվող գչիրով, սեպով, 

մատրիցային համակարգի բաղադրիչներով և այլն: Եթե վնասվածքն աննշան 

է, ապա այն կարելի է ծածկել հեղուկ կոֆերդամով, իսկ մեծ արատների 

դեպքում խորհուրդ է տրվում փոխել թաշկինակը: Շնչառական խնդիրներ 

ունեցող հիվանդներին առաջարկվում է թաշկինակի ամրացման հատուկ 

տարբերակ: 

 Օրթոդոնտիկ ապարատների առկայությունը հակացուցում չէ 

ռաբերդամը տեղադրելու համար: 

 Ատամնային աղեղից դուրս եղող ատամները մեկուսացնելու համար 

կարելի է հրաժարվել ստանդարտ շաբլոններից և օգտագործել անհատական 

շաբլոններ: 

 Խոշորացնող սարքերով մշտապես աշխատելու դեպքում անհրաժեշ-

տություն է առաջանում կլամպները մշակել ավազաշիթային սարքով: Սակայն 

պետք է նշել, որ այդպիսի կլամպները երկար չեն ծառայում, քանի որ մշտական 

ախտահանման հետևանքով մետաղը ենթարկվում է կոռոզիայի: 
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Օպտիդամ (KerrHawe, ԱՄՆ, Շվեյցարիա) 
 

Թաշկինակը եռաչափ ձևավորված դիզայն է, որը ձգվում է սեփական 

պլաստիկ շրջանակի վրա: Անցքեր դակելու դասական ձևը փոխարինվում է 

թաշկինակի յուրահատուկ դիզայնով։ Անցքերը ձևավորելու համար բավական 

է մկրատով կտրել ելուստները: Լատեքսային թաշկինակներն արտադրվում են 

երկու տեսակի` ֆրոնտալ և ծամիչ ատամների համար (նկ. 104): Հեղինակի 

կարծիքով տվյալ կոնստրուկցիան ավելի պահանջված է ուղղակի ռեստավրա-

ցիոն աշխատանքներ կատարելու, սպիտակեցնող համակարգեր օգտագոր-

ծելու և այլնի համար, քանի որ, օրինակ, էնդոդոնտիկ միջամտությունների 

ժամանակ օպտիդամի կոնստրուկտիվ առանձնահատկությունները մի շարք 

դեպքերում կարող են խոչընդոտել ադեկվատ ռենտգեն հետազոտությունը։ 

Լատեքսային թաշկինակի համաչափ հաստությունը և անցքերի դիրքի 

փոփոխման դժվարությունները ևս սահմանափակում են օպտիդամ համա-

կարգի կիրառումը։ Անցքերի ձևավորումն իրականացվում է թաշկինակի մա-

կերեսին ցիլինդրային ձև ունեցող 

հատուկ ելուստները կտրելով, որոնք 

ուղղված են դեպի հիվանդի բերանի 

խոռոչը: 

Օպտիդամի օգտագործման ժա-

մանակ անհրաժեշտ է ապահովել 

թաշկինակի ճիշտ դիրքը՝ «+» նշանը՝ 

դեպի վերև, իսկ «-» նշանը՝ դեպի ներքև։  

Օպտիդամը (Ivoclar Vivadent, 

Liechtenstein) նշումներով լատեքսային 

թաշկինակ է, որում ներգրվված է 

փափուկ շրջանակը: Նախապես 

անցքերը դակելուց հետո տվյալ 

համակարգը տեղադրվում է սովորա-

կան պերֆորատորով: Շատ դեպքերում կլամպները չեն օգտագործվում: 

Օպտիդամ համակարգի օգտագործման շրջանը սահմանափակ է: 

Օպտիդամի չափերը միայն մեծերի համար են և լինում են 2 տեսակ՝ նորմալ 

(Regular) և փոքր (Small):  
 

Ռաբերդամ համակարգը կիրառելիս ամենահաճախադեպ սխալները 
 

1) Կլամպի դուրս թռչելը ռաբերդամը տեղադրելիս. պետք է փոխել 

կլամպը: Կլամպը կարելի է փոփոխել ռետենցիոն տարածքը սրելով կամ 

ծռելով կրամպոնային աքցանով: 

2) Միջատամնային տարածքում տեղադրելիս թաշկինակի միջատմնա-

յին հատվածի պատռվելը. չպետք է մոռանալ համակարգը տեղադրելուց առաջ 

ստուգել միջատամնային անցանելիությունը, պարտադիր պետք է օգտագործել 

Նկար 104. Անցքերի ձևավորումը: 
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նաև լյուբրիկանտ: Ատամները միմյանց հետ սերտ հպված լինելու դեպքում 

միջնապատը անցկացնելիս պետք է օգտագործել ֆլոս: 

3) Միջատամնային տարածություններից բերանի հեղուկի ներհոսքը, 

երևում է լնդապտկիկի հատվածը. լատեքսային թաշկինակի վրա շատ մեծ 

անցքեր են դակված կամ պերֆորացիաները շատ կիպ են: Այս դեպքում 

անհրաժեշտ է փոխել թաշկինակը: Եթե ապրոքսիմալ հատվածները չեն 

ընդգրկվելու ռեստավրացիայի մեջ, կարելի է տվյալ հատվածը փակել հեղուկ 

կոֆերդամով: 

4) Լատեքսային թաշկինակի հաճախակի պատռվածքների առաջա-

ցումը պերֆորացիաների շրջանում. Լինում են այն դեպքերում, երբ, օրինակ, 

դակիչը շարքից դուրս է եկել, անցքերը դակում է ոչ հավասար եզրերով: Տվյալ 

դեպքում անհրաժեշտ է փոխել դակիչի աքցանը: 

5) Լատեքսային թաշկինակի պատահաբար վնասումը. կարող է լինել 

ռոտացիոն գործիքներով, մատրիցային համակարգի բաղադրիչներով: 

Առաջացած անցքը կարելի է փակել հեղուկ կոֆերդամով: Մեծ պերֆորացիայի 

դեպքում խորհուրդ է տրվում փոխել լատեքսային թաշկինակը: Ժամանակը 

խնայելու համար կարելի է նոր թաշկինակը ձգել արդեն իսկ տեղադրված 

թաշկինակի վրայից: Սակայն եթե աշխատանքը կատարվում է միջա-

տամնային տարածությունում, ապա թաշկինակը տվյալ հատվածում պետք է 

փոխել:  

Ռաբերդամ համակարգը ստեղծելուց ի վեր անցել է շուրջ 150 տարի: 

Ժամանակակից ռեստավրացիան և էնդոդոնտիան անհնար է պատկերացնել 

առանց այս համակարգի կիրառման: 

  
ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՍՊԻՏԱԿԵՑՈՒՄԸ 

 

Սպիտակ և գեղեցիկ ատամները հարգի էին անգամ հին հռոմեացիների 

շրջանում: Նրանք ատամները սպիատակեցնում էին կարբամիդով: Այն 

ատամներին փայլ և սպիտակություն էր հաղորդում: Միջին դարերում ատամ-

ների սպիտակեցումով զբաղվում էին վարսավիրները: Նրանք ոչ միայն 

ատամներ էին հեռացում, այլև սպիտակեցնում էին ատամները ազոտական 

թթու պարունակող «aqua fortis» լուծույթով: XX դարի սկզբին ատամները 

սպիտակեցնում էին ջրածնի պերօքսիդի խիտ կոնցենտրացիաներով: Ջրածնի 

պերօքսիդ պարունակող նյութերի սպիտակեցնող ազդեցությունը հիմնված է 

ատոմային թթվածնի անջատման վրա, որը թափանցում է էմալի և դենտինի 

շերտեր և քայքայում պիգմենտները: Եթե սպիտակեցնելու համար 

օգտագործվում է կարբամիդի պերօքսիդ, ապա վերջինիս ակտիվացումից 

անջատվում է ջուր, միզանյութ և ակտիվ թթվածին: Միզանյութը մեծացնում է 

էմալի թափանցելիությունը և լավացնում է ակտիվ թթվածնի թափանցումը 

դեպի էմալ: 

 Ատամների սպիտակեցումները լինում են.  
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Վիտալ ատամների սպիտակեցում 

Սպիտակեցնող նյութը տեղադրվում է էմալի մակերեսին: Այս մեթոդը 

կոչվում է նաև արտաքին սպիտակեցում: 

Դեվիտալ  ատամների սպիտակեցում 

Դեվիտալ ատամները սպիտակեցնելու համար սպիտակեցնող նյութը 

տեղադրվում է կակղանային կամերայի մեջ: Մեթոդը կոչվում է ներատամ-

նային (ներպսակային) սպիտակեցում: 

Սպիտակեցնող նյութերի կողմնակի ազդեցությունները. 

 Սպիտակեցնող նյութերը պարունակում են պերօքսիդներ: Դրանք 

մեծացնում են քիմիական այլ միացությունների մուտագենությունը 

(օրինակ՝ ծխախոտում առկա քիմիական նյութերի): Հիվանդները 

չպետք է ծխեն սպիտակեցման պրոցեդուրայի շրջանում: 

 Պերօքսիդները կարող են փոփոխել նաև բերանի խոռոչի միկրոֆլորան: 

Եթե սպիտակեցման պրոցեդուրաները շատ հաճախ են անցկացվում, 

ապա հնարավոր է նաև կուտակվեն Candida albicans սնկեր, առաջանա 

լնդային պտկիկների հիպերտրոֆիա: 

 Ագրեսիվ, սխալ սպիտակեցումը կարող է առաջացնել ատամի կարծր 

հյուսվածքների կառուցվածքային փոփոխություններ: Կենդանիների 

վրա կատվարած փորձերը ցույց են տվել, որ սպիտակեցնող նյութեըի 

սխալ օգտագործելու դեպքում հնարավոր է նաև պուլպիտների առա-

ջացում: 

 Սպիտակեցնող նյութերի հիմնական կողմնակի ազդեցությունը 

ատամների գերզգայունության առաջացումն է: Հիմնականում գերզգա-

յունությունն անցնում է սպիտակեցման պրոցեդուրաներն ավարտելուց 

կամ ֆտոր պարունակող մածուկներով ատամի կարծր հյուսվածքները 

ռեմիներալիզացնելուց հետո: 

 Սպիտակեցման պրոցեդուրաների ընթացքում օգտագործվում են մեծ 

տոկոսայնություն ունեցող քիմիական նյութեր, որոնք լնդերը ոչ ճիշտ 

մեկուսացնելու դեպքում կարող են առաջացնել փափուկ հյուս-

վածքների վնասում: 

 Խորհուրդ չի տրվում սպիտակեցում կատարել ատամների գերզգայու-

նություն ունեցող մարդկանց, քանի որ մեծ է հետվիրահատական 

գերզգայունության առաջացման հավանականությունը: 

 Անկենսունակ ատամները սպիատակեցնելու դեպքում հնարավոր է 

առաջանա արմատի ռեզորբցիա, որը կարող է հանգեցնել արմատի 

կոտրվածքի:  

 Սպիտակեցնելուց անմիջապես հետո խորհուրդ չի տրվում կիրառել 

ադհեզիվ ռեստավրացիաներ, քանի որ սպիտակեցման պրոցեդուրա-

ների ընթացում (մինչև 2 շաբաթ) ատամների ադհեզիան նվազում է: 

 Հիվանդները պետք է տեղեկացված լինեն, որ ժամանակի ընթացքում 

սպիտակեցման ազդեցությունը թուլանում է, և որոշ ժամանակ անց 
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անհրաժեշտ է կրկնել պրոցեդուրան: Գույնի փոփոխությունները 

կարող են առաջանալ սուրճի, թեյի, գինու, ոչ ալկոհոլային խմիչքների 

և ցածր pH ունեցող այլ հեղուկների, ծխախոտի չարաշահումների 

հետևանքով: 
 

Տարբեր դիսկոլորիտների սպիտակեցման արդյունավետությունը 

Տետրացիկլինային ատամներ 

«Տետրացիկլինային ատամներ». առաջին տետրացիկլինային պրեպա-

րատներն արտադրվել են 1948թ., իսկ այդ պրեպարատի հետևանքով 

ատամների գույնի փոփոխություններն առաջին անգամ նկարագրվել է 1956թ.: 

Տետրացիկլինն առավել նկատելի կուտակվում է դենտինում, քան էմալում: 

Տետրացիկլինային ատամների ներկվելու ինտենսիվությունը հնարավոր է 

նվազեցնել սպիտակեցնող տարբեր պրեպարատներով: Տետրացիկլինային 

ատամները կարող են ունենալ շագանակագույն, մոխրագույն կամ կապ-

տավուն երանգներ: Ատամների գույնի փոփոխությունը հիմնականում 

երկկողմանի է, ընդգրկում է է՛ վերին, և՛ ստորին ծնոտների ատամները: 

Մնայուն ֆրոնտալ ատամների տետրացիկլինային գունավորումը վկայում է 3 

ամսականից մինչև 7 տարեկան երեխաների շրջանում տետրացիկլինային 

պրեպարատներ ընդունելու մասին: Դիսկոլորիտի արտահայտվածությունը 

կախված է պրեպարատն ընդունելու երկարատևությամբ և դեղաչափով: 

Դիսկոլորիտի տեսակը պայմանավորված է նրանով, թե տետրացիկլինի որ 

ածանցյալն է օգտագործվել: Օրինակ՝ Aureomycin-ն առաջացնում է շագա-

նակագույն–մոխրագույն գունավորում, Teramycin, Achromycin -ը՝ դեղին 

գունավորում: Վերջին տեսակը հեշտ է սպիտակեցվում: 

Կա տետրացիկլինային գունավորման 3 աստիճան. 

1-ին աստիճան. թույլ դիսկոլորիտ (դեղին, շագանակագույն և մոխրա-

գույն)՝ համասեռ բաշխված ատամի մակերեսին: Այսպիսի դիսկոլորիտները 

սովորաբար մաքրվում են պրոֆեսիոնալ սպիտակեցման 3-5 պրոցեդու-

րաներից հետո կամ տնային սպիտակեցման միջոցով 4 շաբաթվա ընթացքում: 

2-րդ աստիճան. արտահայտված, բայց հավասարաչափ դիսկոլորիտ, 

սպիտակեցվում է պրոֆեսիոնալ 5-7 պրոցեդուրաների ընթացքում կամ 

տնային սպիտակեցման միջոցով 6 շաբաթվա ընթացքում: 

3-րդ աստիճան. արտահայտված դիսկոլորիտ հորիզոնական գծերով: 

Հիմնականում չի սպիտակեցվում, և դիսկոլորիտը վերացնելու համար օգտա-

գործվում են վինիրներ և շապիկներ: 

Ֆլյուրոզ 

Զարգանում է, երբ խմելու ջրում ֆտորի քանակությունը գերազանցում 

է 1մգ/լ: Ատամի գույնը կարող է տատանվել կավճանմանից մինչև դեղնաշագա-

նակագույն, որը պայմանավորված է օրգանիզմ ներմուծվող ֆտորի քանակով: 

Ախտահարվում է միայն էմալը: Դիսկոլորիտը հիմնականում երկկողմանի է՝ 2 

ծնոտների ատամների ներգրավմամբ: Սպիտակեցվում են միայն էմալի 

մակերեսային արատները: Այս դեպքում ընտրության տարբերակ է միկրո-
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աբրազիան (բծային և գծային տեսակների դեպքում)՝ էմալի մակերեսի՝ 

կոմպոզիտներով հետագա վերականգնումով կամ վինիրների պատրաստումը: 

Սպիտակ բծեր 

Կարող են լինել բնածին կամ ձեռքբերովի: Բնածին սպիտակ բծերը 

էմալի ոչ լրիվ հանքայնացման, վնասվախքների և օրգանիզմում ֆտորի մեծ 

քանակության ներմուծման հետևանք են: Ձեռքբերովի կարիեսային բծերը 

նախնական կարիեսային արատներ են, որոնց առաջացման պատճառը 

հիմնականում ատամնանստվածքներն են: Նման արատներ հաճախ 

հայտնվում են օրթոդոնտիկ բեկակալների շուրջ: Մինչ այս բծերը բուժելը 

անհրաժեշտ է վերացնել պատճառը, այսինքն՝ ապահովել բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի հիգիենան և կարիեսի քիչ ինտնեսիվությունը: 
 

Տարիքային փոփոխություններ 

Տարիքին զուգընթաց ատամները մգանում են, եթե երիտասարդ 

տարիքում հիվանդի ատամները եղել են A1 երանգի, ապա տարիքին 

զուգընթաց երանգը փոփոխվում է A2, A3, A4: Դա բնական պրոցես է: Այն 

ուժգնանում է որոշ գործոնների հետևանքով (կծու սնունդ, ալկոհոլային 

խմիչքներ, ծխախոտ և այլն): Տարիքային դիսկոլորիտները շատ լավ և արագ են 

ենթարկվում սպիտակեցման: 
 

Վիտալ ատամների սպիտակեցումը 

Նախապատրաստում 

Մինչ սպիտակեցման պրոցեդուրան սկսելը անհրաժեշտ է որոշել 

ատամի կենսունակությունը և ատամի նախնական գույնը որոշելու համար 

լուսանկարել: Առհասարակ գույն հասկացողությունը ներառում է հետևյալ 

բաղադրիչները՝ բուն գույնը, գույնի հագեցվածությունը, կոնտրաստը և 

թափանցիկությունը: Ատամի էմալը կիսաթափանցիկ է, և ատամի գույնը 

պայմանավորված է դենտինի գույնով: Ատամի գույնը որոշելու համար օգտա-

գործվում է կենսունակության /Vita/ վերադասավորված սանդղակը (նկ.105), 

որում գույները տեղավորված են ոչ թե ըստ խմբերի, այլ բացից մուգ երանգների 

հերթագայությամբ (B1 A1 C1 B2 D2 A2 A3 D3 C2 D4 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4): Շատ 

հիվանդներ երազում են ունենալ հենց ձյունաճերմակ ատամներ. A1 երանգը 

կոչվում է «ձյունաճերմակ սպիտակ»: 
 

Տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում գույնը: Այդ պատճառով 

փորձեր են կատարվել գույնը որոշելը կատարել հատուկ էլեկտրոնային 

սարքերի միջոցով: Այդպիսի սարքերից է Demetron Shade Light –ը (նկ.106):  

Այս փուլում անհրաժեշտ է նաև ստուգել առկա ռեստավրացիաների 

հերմետիկությունը: Հակառակ դեպքում H2O2-ն կարող է թափանցել դենտին և 

պուլպա: 

Թթվամշակում 

Ատամների գույնը որոշելու ընթացքում, եթե որևէ ատամի գույնը փո-

փոխված է, կարելի է այդ ատամի էմալը մշակել օրթոֆոֆորական թթվով: 
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Թթվամշակումը լավացնում է սպիտակեցնող նյութի թափանցումը, 

հետևաբար սպիտակեցման արդյյունքը արտահայտված է լինում: Սակայն 

բոլոր ատամները թթվամշակել խորհուրդ չի տրվում, քանի որ թթվամշակելուց 

հետո էմալի մակերեսը դառնում է ծակոտկեն, որի հետևանքով սպիտակեցման 

արդյունքը երկար չի պահպանվում: 

Սպիտակեցման ազդեցությունը առկա ռեստավրացիաների վրա 

Հիվանդներին պետք է զգուշացնել, որ սպիտակեցումը ազդում է միայն 

էմալի վրա: Այսինքն՝ եթե բերանի խոռոչում առկա են շապիկեր, ռեստավ-

րացիաներ, ապա սպիտակեցումից հետո դրանք ավելի մուգ են երևալու, և 

անհրաժեշտություն է առաջանալու փոխելու ռեստավրացիաները կամ նոր 

շապիկներ պատրաստելու: 

Սպիտակեցնող պրեպարատների կուլ գնալը 

Ստամոքսում կարբամիդի պերօքսիդը քայքայվում է՝ առաջացնելով 

H2O2 և միզանյութ: H2O2 իր հերթին քայքայվում է ջրի և ատոմար թթվածնի: 

Միզանյութը առաջանում է օրգանիզմում ընթացող մի շարք ռեակցիաների 

հետևանքով և հեռացվում է երիկամներով: 

Ատամների գույնի բացացում (փայլեցում) 

Փայլեցումը ատամի բնական գույնի վերականգնումն է, որը կատար-

վում է՝ հեռացնելով պելիկուլան և գունավորված ատամնափառը: 

Ցուցումները՝ 

 գունավորված ատամնափառ՝ պայմանավորված սննդային գործոն-

ներով, 

 գունավորված ատամնափառ՝ պայմանավորված քլորհեքսիդինի և 

էտակրիդին լակտատի լուծույթի ողողումներով, 

 գունավորված ատամնափառ՝ պայմանավորված երկաթի պրեպարատ-

ների օգտագործմամբ, 

 գունավորված ատամնափառ՝ պայմանավորված ատամնափառում 

Lichen dentalis և Bact.Melaninogenicus առկայությամբ, 

 ծխոխներից առաջացած ատամնափառ, 

Նկար 105. Վիտա սանդղակ: 
 

Նկար 106. Ատամների գույնը որոշելը: 
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 գունավորված ատամնափառ՝ պայմանավորված արտադրական 

վնասակար գործոններով,  

 հիպերէսթեզիայով ատամների գույնի բարելավում, 

 էմալի ցածր և շատ ցածր ռեզիստենտություն ունեցող ատամների 

գույնի բարելավում: 
 

Ատամների գույնը բացացնելու մեթոդները և միջոցները՝ 
 

1. բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ հիգիենա, 

2. բերանի խոռոչի պրոֆեսիոնալ մաքրում Air-flow-ով, 

3. բերանի խոռոչի անհատական հիգիենա սպիտակեցնող ատամնա-

մածուկներով, որոնք պարունակում են՝ 

 պրիոֆոսֆատ, 

 սիլիցիումի օքսիդ և դիօքսիդ, 

 նատրումի բիկարբոնատ, 

 ստուկուցալույծ /պրոտեոլիտիկ/ ֆերմենտներ, 

 կարբամիդի պերօքսիդ: 
 

Ատամների գույնի բացացնելու համար կարելի օգտագործել հետևյալ 

սպիտակեցնող մածուկները՝ Новый жемчуг, Signal, Aquafresh Ice Whitening 

Multi-action, Colgate Herbal White, Blend-a-med Extreme green, Blend-a-med 

exotic energy: 

Ատամների սպիտակեցումը 

Ցուցումները՝ 

1. ատամի գույնը՝ ըստ Վիտա սանդղակի՝ A2 և ավելի մուգ, 

2. ատամների գույնի փոփոխությունները՝ պայմանավորված տարիքային 

գործոնով, 

3. տետրացիկլինային ատամները, 

4. համակարգային հիպոպլազիայի թեթև աստիճանը, 

5. տեղային հիպոպլազիա թեթև աստիճանը, 

6. ֆլյուրոզի բծային և գծային տեսակները, 

7. դեպուլպացված ատամների գույնի փոփոխությունները, 

8. ատամի գույնի փոփոխությունները՝ վնասվախքների հետևանքով: 
 

Ընդհանուր հակացուցումները՝ 

1. հիվանդի տարիքը մինչև 16-18 տարեկան, 

2. հղիությունը կամ լակտացիոն շրջանը, 

3. սպիտակեցնող նյութի որևէ բաղադրիչի հանդեպ ալերգիկ 

ռեակցիաներ: 
 

Տեղային բացարձակ հակացուցումները՝ 

1. ժամանակավոր ատամները, 

2. կակղանային մեծ կամերան, 

3. էմալի էրոզիաների առկայությունը 
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4. էմալի ցածր կամ շատ ցածր ռեզիստենտությունը: 
 

Տեղային հարաբերական հակացուցումները՝ 

1. էմալի կորուստը ֆիզիոլոգիական կամ ախտաբանական մաշվա-

ծության հետևանքով, էմալի մակերեսին խոր ճաքերի առկայությունը, 

2. սեպաձև արատների կամ մերկացած վզիկների առկայությունը, 

3. օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքը, 

4. բերանի խոռոչի սանացիայի անհրաժեշտության դեպքում (երկրոր-

դային կարիեսներ, սրացման ստադիայում պարօդոնտի բորբոքային 

առկա հիվանդություններ): 
 

Սպիտակեցում տանը 
 

Արկանզասցի Dr.Klusmier-ը մյուս օրթոդոնտների նման հաճախ էր 

առնչվում հիվանդների շրջանում առաջացող գինգիվիտների խնդրին: Նա 

ուսումնասիրում էր Gkyxid պրեպարատի ազդեցությունը, որը իր հիվանդները 

շարժական սարքի միջոցով օգտագործում էին գիշերային ժամերին: Այս նյութի 

միջոցով բավականին բարելավվում էր լնդերի վիճակը: Միևնույն ժամանակ 

Klusmier-ը նկատեց, որ հիվանդների ատամները այդ բուժումից հետո ավելի են 

սպիտակում, իսկ որոշ հիվանդների դեպքում առկա բաց տետրացիկլինային 

բծերը երբեմն նույնիսկ անհետանում են:  

Կարբամիդի պերօքսիդը պարօդոնտոլոգիայում, վաղուց հայտնի էր իր 

հականեխիչ հատկությամբ: 1968թ. Munro-ն նկատեց, որ կապաների միջոցով 

կարբամիդի պերօքսիդը օգտագործելուց հետո ատամները ավելի են սպիտա-

կում: Հիմնվելով այս տվյալների վրա՝ արտադրվեց կենսունակ ատամների 

սպիտակեցման համար նախատեսված առաջին կոմերցիոն պրեպարատը, որը 

կոչվում էր White & Brite: Այն պարունակում էր 10%-անոց կարբամիդի 

պերօքսիդ:  

Վերջին տարիներին սպիտակեցնող նյութերի վաճառքի ծավալները 

մեծացել են մոտ 4 անգամ: Սպիտակեցումը դարձել է խիստ նորաձև: 

Կատարման տեխնիկան՝ 

1. բոլոր ատամների պրոֆեսիոնալ մաքրում և փայլեցում, 

2. հիվանդի հետ ատամի գույնի որոշում, 

3. ռենտգեն հետազոտություն, 

4. ատամների լուսանկարում գունային սանդղակի հետ մեկտեղ, 

5. ախտորոշում, դիսկոլորիտի առաջացման պատճառների պարզա-

բանում, 

6. չափսի ստացում, 

7. կապայի պատրաստում, 

8. հիվանդին ցուցադրվում և բացատրվում է, թե ինչպես պետք է 

օգտագործել կապան, պացիենտը ստանում է կապան, սպիտակեցնող 

նյութը և օգտագործման մեթոդի գրավոր նկարագրությունը, 

9. հերթական այց: 
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Տնային սպիակեցման հնարավոր կողմնակի ազդեցություններն են՝ 

 լնդերի գրգռումը (ոչ հերմետիկ կապա), 

 ՔՍԾՀ-ի խնդիրները (կապայի դնելու հետևանքով), 

 ծանրություն ստամոքսում (սպիտակեցնող նյութի ավելցուկները կուլ 

տալու հետևանքով), 

 ատամների վզիկների հիպերէսթեզիան: 
 

Ցուցումները 

Տնային սպիտակեցման համար իդեալական ցուցում են դեղին-

նարնջագույն և բաց շագանակագույն դիսկոլորիտները (տարիքային): Տնային 

պայմաններում սպիտակեցվում են նաև ֆլյուրոզի թույլ տեսակները և թույլ 

արտահայտված տետրացիկլինային գունավորումները: 

Հակացուցումները 

Տնային սպիատկեցումը չի օգտագործվում հետևյալ դեպքերում՝  

 համակարգային ծանր հիվանդությունների առկայության դեպքում, 

 եթե հիվանդ դեղեր է ընդունում, 

 հղիության և կրծքով կերակրելու շրջանում, 

 ալերգիկ ռեակցիայի առկայություն սպիտակեցնող պրեպարատի կամ 

կապայի բաղադրիչների հանդեպ, 

 խիստ քայքայված ատամների առկայության դեպքում, մեծ մակերեսներ 

ընդգրկող լցանյութերի առկայության դեպքում, 

 մոլի ծխողների դեպքում, 

 ՔՍԾՀ-ի հիվանդությունների դեպքում. սպիտակեցնող պրեպարատի 

համար նախատեսված կապան օկլյուզիոն շինա չէ, և դրա նույնիսկ 

ժամանակավոր օգտագործումը կարող է վատացնել հոդի վիճակը, 

 արտահայտված կապտաշագանակագույն դիսկոլորիտների դեպքում, 

 ատամների արտահայտված հիպերէսթեզիաների դեպքում: 
 

Մեթոդի առավելությունները՝ 

 բժշկի ժամանակի խնայողությունը (բժիշկը կամ հատուկ նախապատ-

րաստված ասիստենտը հիվանդին բացատրում են կատարման տեխ-

նիկան), 

 մեթոդն ավելի հասանելի է, և հիվանդը դնում է կապան իր համար 

ավելի հարմար ժամանակ, կարիք չկա հաճախել ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկա, 

 սպիտակեցումը կատարվում է ավելի տևական ժամանակի ընթացքում, 

հետևաբար ավելի անվտանգ է ատամների համար: 
 

Մեթոդի թերությունները. 
 

1. Անհրաժեշտ է հիվանդի և բժշկի փոխհամագործակցություն (եթե 

հիվանդը պարտադիր ամեն օր չդնի կապան, ապա արդյունք չի լինի): 

2. Որոշ հիվանդներ նախընտրում են, որ սպիտակեցումը կատարի 

բժիշկը, եթե նույնիսկ դա ավելի թանկ լինի, և ավելի երկար ժամանակ 
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պահանջվի: 

3. Տնային սպիտակեցման ընթացքը ավելի երկար է, քան պրոֆեսիոնալ 

սպիտակեցման ընթացքը: 

Կապայի պատրաստումը 

Կապան անհրաժեշտ է սպիտակեցնող գելի ապլիկացիայի և ատամների 

մակերեսին ճիշտ ֆիքսելու համար: Այն պատրաստվում է փափուկ 

պլաստիկից: Շատ կարևոր է, որ կապան հերմետիկ լինի: Հակառակ դեպքում 

գելը արագ կլուծվի թքի մեջ, որը կնվազեցնի նրա արդյունավետությունը:  

 Սպիտակեցնող գելը պետք է հպվի միայն ատամներին և ոչ մի դեպքում 

լնդերին: Եթե կապան հերմետիկ չլինի, հնարավոր է վնասի լնդերը: 

 Գելի սպիտակեցնող ազդեցությունը մեծացնելու համար անհրաժեշտ է 

կապայի մեջ ռեզերվուար ստեղծել: Դրա համար պատրաստի մոդելի վրա 

ատամների հատվածում տեղադրվում է լուսային կարծրացման պոլիմեր: 

Կապաները կարող են ունենալ տարբեր հաստություններ (0.053-0.06 դյույմ): 

Ավելի հաստ կապաները նախատեսված են պարաֆունկցիոնալ սովորութ-

յուններ ունեցող հիվանդների համար: 
 

Օգտագործվող նյութերը 

Տնային սպիտակեցման համար օգտագործում են ջրածնի պերօքսիդի և 

կարբամիդի ցածր տոկոսայնությամբ պրեպարատներ: 

Տնային սպիտակեցման համար նախատեսված պրեպարատներ. 

1. Լուծույթներ, որոնց ակտիվ բաղադրիչը կարբամիդի պերօքսիդն է՝ 

 1.1.կարբամիդի պերօքսիդի 10%-անոց լուծույթ կարբապոլով՝ 

 Proxigel (Cura Pharmaceutical), 

 Rembrandt gel (Den‐Mat Corporation), 

 Ultra‐life (Ultra‐life), 

 Opalescence (Ultradent products), 

 Nite White Excel 3Z (Discus Dental), 

 1.2. կարբամիդի պերօքսիդի 10%-անոց լուծույթ առանց կարբապոլի՝ 

 Gli‐Oxide, 

 White and Brite (Omni International): 

2. Լուծույթներ, որոնց ակտիվ բաղադրիչը 1-10%-անոց ջրածնի 

պերօքսիդն է՝ 

 Natural White (Aesthete Laboratories), 

 Apollo secret home whitening kit (DMD), 

 Day White Excel 3Z(Discus Dental), 

 Zoom Weekender Kit (Discus Dental): 

3. Սպիտակեցնող ժապավեններ. բոլոր այն դեպքերում, երբ հնարավո-

րություն չկա օգտագործելու կապաներ, տնային պայմաններում 

կարելի է օգտագործել սպիտակեցնող ժապավեններ: Օրինակ՝ Blend-a-

med Whitestrips Professional ժապավենները, որոնք պարունակում են 

6.5%-անոց ջրածնի պերօքսիդ, նախատեսված են 3 շաբաթվա 
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օգտագործման համար: Յուրաքանչյուր համակարգի մեջ կան 6.5%-

անոց ջրածնի պերօքսիդ պարունակող, սպիտակեցնող գելով պատված 

84 ժապավեններ (42-ը տրապեցաձև՝ ստորին ծնոտի համար և 42-ը՝ 

վերին ծնոտի համար):  

Տնային սպիտակեցման դեպքում հնարավոր է ատամների սպիտակեցում 

1-2 երանգով: Սպիտակեցման միջին տևողությունը 2-6 շաբաթ է: Արդյունքը 

նկատելի է սովորաբար սպիտակեցման արդեն 5-րդ օրը: Որոշ պիգմենտա-

ցիաներ սպիտակեցնելու համար հնարավոր է ավելի երկար ժամանակ 

պահանջվի: Իսկ ատամի ավելի խոր շերտեր ընդգրկող պիգմենտացիաները 

տնային պայմաններում հնարավոր չէ սպիտակեցնել: Դեղին-շագանակագույն 

դիսկոլորիտները (ատամների գույնի տարիքային փոփոխություններ) ավելի 

հեշտ են սպիտակեցվում, բայց հիմնականում, պայմանավորված դիսկոլորիտի 

տեսակով և պատճառներով, անհրաժեշտ է պրոցեսը կրկնել: Այդ պատճառով 

պատրաստված անհատական օգտագործման կապաները պարտադիր պետք է 

խնամքով պահել: 
 

Պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում 
 

Պրոֆեսիոնալ սպիատակեցումը կատարվում է ստոմատոլոգիական 

կլինիկայում և հնարավորություն է տալիս ավելի կարճ ժամանակահատ-

վածում ստանալու ավելի արտահայտված արդյունք: Պրոֆեսիոնալ 

սպիտակեցման համար օգտագործվում են ավելի ագրեսիվ պրեպարատներ, 

ուստի սպիտակեցման ամբողջ ընթացքում անհրաժեշտ է մանրակրկիտ 

հսկողություն սահմանել, լնդերը պետք է պարտադիր մեկուսացված լինեն 

հեղուկ ռաբերդամով: Մեթոդի թերություններն են՝  

 բժշկի ժամանակի ծախսը, 

 պրոցեդուրայի արժեքը:  

Ցուցումները՝ 

 եթե անհրաժեշտ է արագ արդյունք, 

 եթե հիվանդը ցանկանում է, որ սպիտակեցումը կատարվի 

կլինիկայում, 

 եթե անհրաժեշտ է սպիտակեցնել առանձին ատամներ, 

 պրոթեզավորման նախապատրաստում: 
 

Հակացուցումները՝ 

 ատամի հյուսվածքների հիպերէսթեզիան, 

 մեծ չափերի ռեստավրացիաների առկայությունը: 
 

Պրոֆեսիոնալ սպիտակեցման համար նախատեսված պրեպարատները 

պարունակում են ջրածնի պերօքսիդ և կարբամիդ՝ 

 Superoxol (Union Broach), 

 Starbrite (Starbrite Laboratories), 

 Opalescence Xtra Boost (Ultradent products), 

 Opalescence Quick (Ultradent products), 
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 Rembrandt Xtra Comfort (DenMat Corp.), 

 Zoom Chairside Whitening Procedure Tray (Discus dental): 
 

Կատարման տեխնիկան 

1. ախտորոշում և բուժման պլանավորում, նախապատրաստական փուլ՝ 

ռետգենոգրաֆիա, ատամների պրոֆեսիոնալ մաքրում, 

2. հիվանի հետ ատամի գույնի որոշում, 

3. լուսանկարում, 

4. կոֆերդամի տեղադրում, 

5. սպիտակեցնող գելը տեղադրվում է ատամների մակերեսներին, 

փոխում են յուրաքանչյուր 10-20 րոպեն մեկ: Պրոցեսի տևողությունը 30-

60 րոպե է: Քիմիական սպիտակեցումը հնարավորություն է տալիս 

սպիտակեցնելու ատամները ըստ վիտայի սանդղակի 1-1.5 երանգով, 

6. ռաբերդամը հեռացնելուց հետո կատարում են ռեմիներալիզացիոն 

թերապիա ֆտոր պարունակող գելով: Ռեմիներալիզացնող թերապիան 

կարելի կրկնել 2-4 անգամ: 
 

Հնարավոր բարդություններն են. 

 Լնդի վնասում. եթե սպիտակեցնող գելը դիպել է լնդերին, ապա 

հիվանդը պետք է անպայման բերանը ողողի ջրով: Հիմնականում լնդի 

հիպերեմիան անցնում է  

2 ժամվա ընթացքում: 

 Ցավ. ատամի հիպերէսթեզիան սովորաբար անցնում է մի քանի օրվա 

ընթացքում: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել գերզգայունությունը 

նվազեցնող ատամնամածուկներ: 
 

Ատամների սպիտակեցումը Zoom  համակարգի միջոցով 

Այս համակարգն օգտագործվում է ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեց-

ման համար: Համակարգը ակտիվանում է Zoom Chairside Whitening 

քսենոնային հալոգենային լամպով, որն արձակում է 350-400նմ դիապազոնով 

լույս: Սպիտակեցնող գելը պարունակում է 25%-անոց ջրածնի պերօքսիդ: 

Մինչև պրոցեդուրան սկսելը հիվանդը պետք է պարտադիր դնի պաշտպանիչ 

ակնոցներ, տեղադրվում է այտերի համար ռետրակտոր, կիրառվում են 

պաշտպանիչ անձեռոցիկներ, փափուկ հյուսվածքները պարտադիր իզոլաց-

վում են հեղուկ կոֆերդամով: Սպիտակեցումը կատարվում է 1 պրոցեդուրայի 

ընթացքում: 
 

Սպիտակեցման Beyond համակարգը 

Համակարգի մեջ մտնում է բարձր ինտենսիվության սառը լույսի լամպը, 

որը սպիտակեցման պրոցեսի շատ հզոր աքսելերատ է և շատ արդյունավետ է 

հատուկ մշակված Beyond սպիտակեցնող գելի հետ օգտագործելու դեպքում: 

Հատուկ մշակված 150Վտ հզորությամբ հալոգենային լամպը օպտիկական 

ոսպնյակների և 12 000 օպտիկական թելիկների միջով ճառագայթում է ինտեն-

սիվ կապույտ լույս (ալիքի երկարությունը 480-520նմ)՝ միաժամանակ վերաց-
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նելով վտանգավոր ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթումը: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այս ինտենսիվության լույսը օպտիմալ 

է սպիտակեցնող համակարգերի դեպքում օգտագործելու համար: Համակարգն 

ունի նաև հովացման հզոր մեխանիիզմ, որն ապահովում է սառը և ապահով 

լույսի օգտագործումը: 

Smartbleach 3 LT (սմարթբլիչ-խելացի սպիտակեցում). բելգիացի գիտնա-

կանների նորագույն հայտնագործություններից է, որը անալոգներ չունի և ոչ մի 

երկրում: Սպիտակեցումն իրականանում է ապահով հիմնային գելի 

Smartbleach 3LT և SmartLight3LT (Laser Like Light՝ լույսի տեխնոլոգիա նման 

լազերի) միջոցով: Համակարգը լազերի անալոգն է, ճառագայթում է բարձր 

հզորության և 530±5նմ ալիքի երկարությամբ (կանաչ սպեկտր) ապահով լույս: 

Այս յուրօրինակ ներգործության շնորհիվ սպիտակեցումը կատարվում է 

առանց ատամները տաքացնելու, անցավ և առանց էմալի դեմիներա-

լիզացիայի: Smartbleach 3 LT-ի միջոցով հնարավոր է սպիտակեցնել տարբեր 

տեսակի դիսկոլորիտներ՝ դեղին, շագանակագույն և մոխրագույն: Պրոցե-

դուրան լիովին անվտանգ է ատամների համար և հնարավորություն է տալիս 

անմիջապես ստանալու երաշխավորված արդյունք: Ատամի վրա ներգոր-

ծության ժամանակը 27 րոպե է: Դոնդողը ատամների վրա տեղադրվում է մեկ 

անգամ: Այսպիսով, համակարգը՝  

 արդյունավետ է ատամների գույնի ցանկացած փոփության դեպքում, 

այդ թվում նաև տետրացիկլինային ատամների, 

 անվնաս է էմալի և կակղանի համար, 

 պրոցեդուրայի տևողությունը 30 րոպե է, 

 սարքի հատուկ ծայրակալը կրկնում է ատամնաղեղի ձևը, որը 

նպաստում է ավելի համասեռ սպիտակեցմանը ընդհուպ առաջին 

աղորիքներ: 
 

Դեպուլպացված ատամների սպիտակեցումը 
 

Դեպուլպացված ատամների սպիտակեցման դեպքում սպիտակեցնող 

պրեպարատը տեղադրվում է կակղանային կամերայի մեջ: Այս մեթոդը 

հնարավորություն է տալիս արդյունավետորեն սպիտակեցնելու նախկինում 

դեպուլպացված ատամները: Անկենսունակ ատամների առաջին հաջող փորձը 

կատարել է Բրոունը: Նա կակղանային կամերայի մեջ տեղադրեց նատրիումի 

պերբորատի և ջրածնի պերօքսիդի խառնուրդ (նկ. 107): Քանի որ 

սպիտակեցման պրոցեսը բավականին երկարատև էր, ուստի ամերիկյան 

գրականության մեջ այն կոչվեց «քայլ առ քայլ սպիտակեցում» (walkimg bleach): 

Սպիտակեցման պրոցեսը կարելի է արագացնել ատամի վրա տաք գործոնների 

ներգործությամբ: Սպիտակեցնող պրեպարատը տեղադրվում է կակղանային 

կամերայի մեջ, և ատամը տաքացվում է: Այս մեթոդը կոչվում է ուժեղացված 

սպիտակեցում (power bleaching):  
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Նկար107. Ներպսակային սպիտակեցում: 

Տեխնիկան և հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները (նկ. 108). 

 Հիվանդը պետք է 

տեղեկացված լինի 

սպիտակեցման 

առավելությունների 

և հնարավոր 

բարդությունների 

մասին: 

 Անկենսունակ 

ատամների 

սպիտակեցման 

հնարավոր 

բարդություններից է 

ներքին ռեզորբցիայի առաջացումը, որը կարող է հանգեցնել ատամի 

կամ արմատի կոտրվածքների: 
 

Միկրոաբրազիա 

Պատմական ակնարկ 

20-րդ դարի սկզբին Բլեյկը նկարագրել է միկրոաբրազիայի մեթոդը 

աղաթթվի կիրառմամբ: Էմալի միկրոաբրազիան գունափոխված ատամների 

բուժման մեթոդ է, որի դեպքում հեռացվում է էմալի միկրոսկոպիկ բարակ 

շերտ: Այդ շերտը մշակվում է և հարթեցվում աբրազիվ և աղաթթու պարու-

նակող հատուկ նյութերով: Միկրոաբրազիայից հետո մնում է բացարձակ 

ինտակտ էմալը: Էլեկտրոնային-մանրադիտակային հետազոտությունները 

ցույց են տվել, որ 18%-անոց աղաթթուն 5 վրկ. ընթացքում հեռացնում է էմալի 

10մկմ (7-22մկմ) հաստությամբ շերտ: Այդ պատճառով միկրոաբրազիան պետք 

է կատարել կարճ՝ 5վրկ.-ն չգերազանցող պրոցեդուրաներով: Պրոցեդուրաների 

առավելագույն քանակը չպետք է գերազանցի 5-ը: 
 

Էմալի միկրոաբրազիա կատարելու համար կիրառվում են՝ 

Նկար 108. Սպիտակեցման բարդությունները: 
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1. պեմզայի և 18%-անոց աղաթթվի խառնուրդ, 

2. 10%-անոց աղաթթու և մանրաբրազիվ սիլիցիումի կարբիդ 

պարունակող խառնուրդ (Premier Dental Products.USA), 

3. Micro Clean Kit համակարգը, որի բաղադրության մեջ կան 10%-անոց 

ջրածնի պերօքսիդի գել, աղաթթու, նատրումի բիկարբոնատ, աբրազիվ 

և ֆտոր, 

4. Opalustra Kit համակարգը, որի բաղադրության մեջ կան աղաթթու և 

սիլիցիումի կարբիդի միկրոմասնիկներ (Ultradent Products): 

Ցուցումները՝ 

 ֆլյուրոզի բծային, գծային և կավճանման-խայտաբղետ տեսակները, 

 էմալի համակարգային հիպոպլազիան (ծանրության թեթև աստիճան), 

 էմալի տեղային հիպոպլազիան (ծանրության թեթև աստիճան), 

 էմալի օջախային դեմիներալիզացիան, 

 էմալի անհարթ մակերեսները՝ օրինակ բեկակալները հեռացնելուց 

հետո: 
 

Ընդհանուր հակացուցումները՝ 

 տարիքը մինչև 12 տարեկան, 

 հղիությունը և կրծքով կերակրելը: 

Տեղային բացարձակ հակացուցումներն են՝ 

1. տետրացիկլինային ատամները, 

2. անկատար ամելոգենեզը, 

3. անկատար դենտինոգենեզը, 

4. ատամների գույնի տարիքային փոփոխությունները, 

5. կաթնատամները, 

6. դեպուլպացված ատամները, 

7. էմալի էրոզիների առկայությունը: 
 

  Տեղային հարաբերական հակացուցումներն են՝ 

1. էմալի հիպոպլազիան (ծանրության միջին աստիճան), 

2. ֆլյուրոզի էրոզիվ և դեստրուկտիվ տեսակները, 

3. էմալի մակերեսին ճաքերի առկայությունը, 

4. ատամների մերկացած վզիկների առկայությունը, սեպաձև արատները, 

5. օրթոդոնտիկ բուժման ընթացքը, 

6. բերանի խոռոչի սանացիայի անհրաժեշտությունը: 
 

Մեթոդի թերություններն են՝ 

 բերանի խոռոչում բարձր կոնցենտրացիայով աղաթթվի 

օգտագործումը, 

 հեղուկ աղաթթուն և աբրազիվը չեն խառնվում, 

 կոֆերդամի հերմետիկությունը խախտելու դեպքում թթուն կարող է 

թափանցել և առաջացնել փափուկ հյուսվածքների այրվածքներ: 
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Անցկացման տեխնիկան 

1. Աշխատանքային դաշտը պետք է մեկուսացնել ռաբերդամի միջոցով: 

Ռաբերդամի հերմետիկությունը պետք է ստուգել, անհրաժեշտության 

դեպքում օգտագործել հեղուկ կոֆերդամ, լիգատուրաներ: Հիվանդը, 

բժիշկը և ասիստենտը պետք է պարտադիր պաշտպանիչ ակնոց դնեն: 

2. Թթվի ապլիկացիա. 12-18%-անոց աղաթթուն պետք է խառնել փոշու 

հետ և տեղադրել դիսկոլորիտի հատվածում: Ռեզինե հարթեցնող 

գլխիկներով ներմերսել խառնուրդը 5վրկ. ընթացքում: Լվանալ 

խառնուրդը: Ստուգել ատամի գույնը: 

3. Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է գործողությունը կրկնել մի քանի 

անգամ (մինչև 5): Սակայն եթե 2-3 պրոցեդուրաներից հետո արդյունքը 

նկատելի չէ, ապա խորհուրդ չի տրվում շարունակել պրոցեդուրան: 

4. Հարթեցում է, փայլեցում և ֆտորիդներով ապլիկացիաներ են դրվում:  

 
ՁԻԱՀ՝ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Վիրուսային ծագման կոնտագիոզ հիվանդություն է, որն առաջացնում է 

բնական իմունիտետի անկում: 

ՄԻԱՎ նշանակում է մարդու իմունային անբավարարության վիրուս: 

Ներթափանցելով մարդու օրգանիզմ՝ այն առաջացնում է ՄԻԱՎ վարակ 

հիվանդությունը: Այս հիվանդության դեպքում ախտահարվում է իմունային 

համակարգը, և ժամանակի ընթացքում զարգանում է իմունային 

անբավարարություն: 

ՁԻԱՀ-ը`ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշը, 

զարգանում է ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդկանց շրջանում և բնորոշվում է 

իմունային համակարգի գործունեության խոր խաթարմամբ, որի հետևանքով 

օրգանիզմն անպաշտպան է դառնում զանազան վարակիչ և ուռուցքային 

հիվանդությունների նկատմամբ: ՁԻԱՀ-ը ՄԻԱՎ վարակի վերջնական փուլն է, 

երբ ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի դեպքում ի հայտ են գալիս զանազան ախտա-

բանական դրսևորումներ: 

ՁԻԱՀ-ի մասին առաջին հրապարակումները հայտնվել են 1981թ. 

մայիսին, հրապարակումը հիմնված է եղել մի խումբ հիվանդների (հիմնակա-

նում հոմոսեքսուալներ) հետազոտությունների արդյունքների վրա: Հետագա-

յում ՁԻԱՀ-ի հայտնաբերումը նաև հեմոֆիլիայով հիվանդների, ռեցիպիենտ-

ների շրջանում հնարավորություն տվեց կարծիք կազմելու ոչ միայն ռիսկի 

խմբերի, այլև հիվանդության վիրուսային ծագման մասին: Արդեն 2 տարի անց 

հիվանդությունը լավ հետազոտվեց և հստակ ձևակերպվեց հիվանդության 

վիրուսային էթիոլոգիական գործոնը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարա-

րության վիրուսով վարակվածության դեպքերի արձանագրումը սկսվել է 1988 

թվականից: 
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1988թ. մինչև 2017թ. դեկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետու-

թյունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 2908 դեպք ՀՀ քաղաքացիների շրջանում, 

որոնցից 358-ը` 2017թ. ընթացքում: 

ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված դեպքերի ընդհանուր կառուցվածքում 

գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները՝ 2020 մարդ (70%), իգական 

սեռի ներկայացուցիչների շրջանում արձանագրվել է վարակի 888 դեպք (30%): 

ՄԻԱՎ վարակի 51 դեպք (1,7%) է արձանագրվել երեխաների շրջանում: 

  Պատճառագիտությունը 

Հարուցիչը մարդու իմունադեֆիցիտի վիրուսն է, պատկանում է ռետ-

րովիրուսներին, վիրուսի գենոմը ներդրվում է մարդու գենոմ: Ախտահարում է 

T 4 լիմֆոցիտները, առաջացնում է դրանց ոչնչացում, հետևաբար բջջային 

իմունիտետի խաթարում, որի հետևանքով օրգանիզմը կորցնում է պայմա-

նական ախտածին ֆլորայի հանդեպ ռեզիստենտությունը, դառնում է 

ընկալունակ ոչ սպեցեֆիկ վարակների և ուռուցքների հանդեպ:  

Վարակման աղբյուր են ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդիկ և վիրու-

սակիրները: 
Ռիսկի խմբեր են՝ 

1.հոմո- և հետերոսեքսուալները, 

2.թմրամոլները, 

3.հեմոֆիլիայով հիվանդները, 

4. մարմնավաճառները:  

Վիրուսի փոխանցման ուղիները՝ 
1.սեռական ճանապարհով, 

2.աղտոտված ասեղներով, 

3.ուղղահայաց (ներարգանդային, ծննդաբերություն, կրծքով կերակրում), 

4.դոնորական օրգաններից (հյուսվածքներ, սերմնահեղուկ, երիկամներ, մաշկ, 

ոսկրածուծ, եղջերաթաղանթ, սրտամկան, ջլեր): 

Երեխաները տարբեր կերպ են վարակվում՝ ներարգանդային կյանքի 

ընթացքում, ծննդաբերության ընթացքում, կրծքով կերակրվելու շրջանում: 

Հղիությունը ռիսկի գործոն է, քանի որ հղիության վերջին շրջանում նկատվում 

է բնական իմունադեպրեսիա: Վիրուսի անջատումը մայրական կաթից 

վկայում է կերակրվելու ընթացքում վարակման ռիսկի մասին: Կան շատ 

տվյալներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ վիրուսն անցնում է պլացենտար 

բարիերը: Նկարագրված է դեպք, երբ ծնված զույգերից մեկը վարակված է եղել 

ՄԻԱՎ-ով, մյուսը՝ ոչ: 

Ախտածագումը 

ՄԻԱՎ-ը խնամակցություն ունի T4 լիմֆոցիտների հանդեպ, Tհ ցիտո-

պլազմատիկ թաղանթի CD4 սպիտակուցը ռեցեպտոր է վիրուսի համար: Բջիջ 

ներդրվելուց հետո վիրուսն անուղղելի ձևափոխում է այն, քանի որ գենետիկ 

նյութն օգտագործում է սեփական ռեպրոդուկցիայի համար: Առհասարակ Tհ 

քանակը շրջանառող արյան T պոպուլյացիայում 60-80% է: Tհ/ Ts փոխհարա-
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բերությունը 2/1 է: ՁԻԱՀ-ի դեպքում այս փոխհարաբերությունը ճիշտ հակա-

ռակն է: Բացի քանակական փոփոխություններից, T լիմֆոցիտների համա-

կարգում կատարվում են նաև բազմաթիվ քանակական խանգարումներ: 

Բջջային իմունիտետի ընկճումը կատարվում է՝ 
 ՄԻԱՎ –ի ցիտոստատիկ ազդեցության պատճառով, 

 մակրոօրգանիզմի ցիտոստատիկ ազդեցության սեփական T լիմֆոցիտ-

ների հանդեպ, որոնք ձեռք են բերել անտիգենային հատկություններ: 

Վիրուսի ազդեցության հետևանքով նվազում են՝ 
 բջջային իմունիտետի մեդիատորների (ինտերլեյկին) քանակությունը, 

 նվազում է մակրոֆագերի քանակությունը,  

 առաջանում է լեյկոցիտոզ, ապա լեյկոպենիա, զարգանում է լիմֆո- և 

թրոմբոցիտոպենիա կամ անեմիա,  

 մեծանում է շրջանառող Ig G և իմունային համալիրների քանա-

կությունը: 

Կան նաև ապացույցներ, որ վիրուսը բազմանում է ոչ միայն T4 լիմֆո-

ցիտներում, այլև այլ բջիջներում՝ մոնոցիտներում, մակրոֆագերում, մաշկի 

լորձաթաղանթում, ավշահանգույցներում, լյարդում, փայծաղում, ուղեղի 

հիստիոցիտներում: ՄԻԱՎ-ի առանձնահատկությունը այն է, որ վիրուսը 

կարող է անցնել հեմատոէնցեֆալիկ պատնեշը և կուտակվել ուղեղի 

բջիջներում՝ ախտահարելով դրանք: ՄԻԱՎ-ին բնորոշ է նաև վիրուսի 

արտահայտված փոփոխականությունը, որը գերազանցում է նույնիսկ գրիպի 

վիրուսի փոփոխականությանը: Ըստ ՀԱԿ-ի տվյալների՝ աշխարհում 10մլն. 

մեծահասակ և 1 մլն. երեխա վարակված են: Կանանց շրջանում հիվանդության 

տարածվածության մեծացումը հանգեցնում է երեխաների շրջանում 

հիվանդացության դեպքերի շատացմանը, քանի որ երեխաների շրջանում 

հիմնական վարակման աղբյուրը հիվանդ մայրն է:  

Ինկուբացիոն շրջանի տևողությունը և կլինիկական պատկերը ՄԻԱՎ 

ունեցող երեխաների շրջանում, պայմանավորված վարակման տեսակից 

(արյան տրանսֆուզիայի կամ ուղղահայաց ճանապարհով) տարբեր են. 1-ին 

խմբում ինկուբացիոն շրջանը շատ փոքր երեխաների և ծերերի դեպքում ավելի 

կարճ է, իսկ դեռահասների, երիտասարդների և մեծահասակների դեպքում, 

հակառակը, երկար:  

Հեմոֆիլիայով երեխաների դեպքում լիմֆոցիտային ինտերստիցիալ 

թոքաբորբը ավելի սակավադեպ է, քան ուղղահայաց ճանապարհով 

վարակված երեխաների դեպքում, որոնց 30-50%-ը տառապում է թոքաբորբով: 

Լիմֆոցիտային ինտերստիցիալ թոքաբորբը թոքերի քրոնիկական դանդաղ 

զարգացող հիվանդություն է: Ռենտգենաբանորեն բնորոշվում է թոքերում 

տեսանելի ինֆիլտրատների առկայությամբ: Էթիոլոգիան բացահայտված չէ: 

Սկզբում երեխաների դեպքում ախտանիշներ չեն նկատվում, ավելի ուշ 

նկատվում են հևոց և հիպօքսիա: Ախտորոշումը հնարավոր է թոքերի 

բիոպսիայի միջոցով: Ուղղահայաց ճանապարհով վարակված երեխաների 
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1/3-ի դեպքում հիվան-դության ծանր ախտանիշներն արտահայտվում են 

կյանքի 1–ին տարում:  

ՁԻԱՀ-ին բնորոշ է ընթացքի փուլայնությունը: Ինկուբացիոն շրջանի 

տևողությունը տատանվում է մի քանի ամսից մինչև մի քանի տարի: Ախտա-

բանական փոփոխությունների բազմազանության հետևանքով խիստ 

դժվարացած է հիվանդության շրջանների և ախտանիշների դասակարգումը: 

Հիվանդության փուլերի դասակարգումը 

Ռեդֆիլդը և Բերկը առաջարկում են հաշվի առնել T4 լիմֆոցիտների 

քանակությունը 1մմ արյան մեջ: Ըստ այդ դասակարգման՝ հիվանդության 

շրջաններն են՝ 

0 շրջան՝ հարուցիչի հետ շփում (6-12 ամիս, ՄԻԱՎ-ը որոշվում է 

ստանդարտ մեթոդներով), 

1-ին շրջան՝ անախտանիշ, 

2-րդ շրջան՝ քրոնիկական լիմֆադենոպաթիա 3-5 տարվա ընթացքում, 

3-րդ շրջան՝ իմունիտետի ենթակլինիկական խանգարումներ (1մլ արյան 

մեջ պարունակվում է 400 T4 լիմֆոցիտ), 

4-րդ շրջան՝ մաշկային ծածկույթների վրա ալերգիկ դրսևորումների առա-

ջացում (1մլ արյան մեջ պարունակվում է ոչ ավելի, քան 300 T4 լիմֆոցիտ), 

5-րդ շրջան՝ իմունադեֆիցիտ՝ մաշկի և լորձաթաղանթի ախտահարմամբ 

(բացակայում է դանդաղեցված տեսակի գերզգայունությունը, 1մլ արյան մեջ 

պարունակվում է ոչ ավելի, քան 200 T4 լիմֆոցիտ), 

6-րդ շրջան՝ իմունադեֆիցիտի գեներալիզացված դրսևորումներ (զարգա-

նում են օպորտունիստական վարակներ, (T4 լիմֆոցիտների քանակը 1մլ 

արյան մեջ 100-ից ցածր է): 

Այլ հեղինակներ նկարագրում են հիվանդության կլինիկական ընթացքը 

հետևյալ կերպ. 

1.սկզբնական տեսակ (սուր վարակ, սկզբնական վարակում), 

2.սերոպոզիտիվ տեսակ (անախտանիշ վարակ), 

3.պարաՁԻԱՀ համախտանիշ (լիմֆադենոպաթիայի համախտանիշ), 

4.ծանր իմունադեֆիցիտ (հիվանդության զարգացման գագաթնակետ): 

Պրոդրոմալ փուլը բնորոշվում է հետևյալ ախտանիշներով՝ 

 թուլություն, 

 վատ ինքնազգացողություն, 

 աշխատունակության անկում, 

 գիշերային քրտնարտադրություն, 

 քրոնիկական հազ, 

 վերին շնչառական ուղիների կատառալ երևույթներ, 

 սուբֆեբրիլ ջերմություն, 

 դիարեա առանց գաստրոէնտերալ ինֆեկցիայի, 

 սուր պոլիմորֆ էկզանթեմա, 

 ցավեր մկաններում: 
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Բոլոր այս ախտանիշները ոչ սպեցեֆիկ են և սովորաբար շատ արագ 

անցնում են: ՁԻԱՀ-ին զուգորդված լիմֆադենոպաթիան (ԼԱՊ) ավշահանգույց-

ների մեծացումն է, որը տևում է ոչ պակաս, քան 3 ամիս, և լիմֆադենոպաթիայի 

այլ հնարավոր պատճառները բացառվում են: Մի շարք հետազոտութ-

յուններում ցույց է տվել, որ հիվանդության զարգացումը դանդաղում է ԼԱՊ 

փուլում: Հետաքրքիր է նաև, որ ԼԱՊ–ով հիվանդների զուգընկերների դեպքում 

կարող է նկատվել ինչպես ծանր իմունադեֆիցիտ (ՁԻԱՀ), այնպես էլ ԼԱՊ 

(պարաՁԻԱՀ)՝ առանց հետագա զարգացման: 

Հիվանդության գագաթնակետը բնորոշվում է ծանր, բուժման շտկվող վա-

րակներով (օպորտունիստական վարակ) և կամ Կապոշի սարկոմա: Օպոր-

տունիստական վարակների հարուցիչներն են վիրուսները, սնկերը, բակտե-

րիաները, այդ թվում Pneumocystis Carinii, Toxoplasama gondii, Cryptosporiden, 

Candida albicans, ցիտոմեգալովիրուսը, Էպշտեյն-Բար վիրուսը, հերպես 

վիրուսը: 

ՄԻԱՎ-ով վարակված անձը ցմահ վարակված է: Մեծամասնության 

դեպքում մի քանի տարվա ընթացքում հնարավոր է ախտանիշներ չդրսևորվեն, 

բայց նույնիսկ անախտանիշ շրջանում անձը հարուցիչ է: ՄԻԱՎ-ով 

վարակվելուց հետո հիվանդների 20%-ի դեպքում ՁԻԱՀ–ը զարգանում է 

առաջին 5 տարիների ընթացքում, 50%-ի դեպքում՝ 10 տարիների ընթացքում: 

Վարակված անձանց շրջանում հարուցիչը հայտնաբերվում է կենսաբանական 

տարբեր միջավայրերում (արյուն, սպերմա, հեշտոցային արտազատուկ, կրծքի 

կաթ, թուք, արցունք, քրտինք): 

Բերանի խոռոչում նկատվում են՝  

 սնկային ախտահարումներ (կանդիդոզ, հիստոպլազմոզ), 

 բակտերիային ախտահարումներ (նեկրոտիկ գինգիվիտներ, հյուս-

վածքների ինտենսիվ քայքայումով ընթացող), 

 Micobacterium avium-ով հարուցված վարակ, 

 էնտերովարակներ, 

 կլեբսելիոզ, 

 աղիքային վարակ, 

 վիրուսային վարակներ (հասարակ հերպես, վիրուսով հարուցված 

ստոմատիտ, հերպես Զոստեր, վուլգար գորտնուկներ, սրածայր կոնդի-

լոմաներ, վիրուսային ծագման լեյկոպլակիա), 

 հնարավոր է նաև Կապոշի սարկոմայի զարգացում (բերանի լորձաթա-

ղանթի ախտահարումով) 

 տափակաբջջային քաղցկեղ, լիմֆոմա, 

 որոշ հիվանդների դեպքում նկատվում են անհայտ գենեզի ախտահա-

րումներ (պետեխիաներ լորձաթաղանթի վրա, ռեցիդիվող աֆթոզ ստո-

մատիտ, քսերոստոմիա, հարականջային թքագեղձի ուռուցքներ): 

Ուռուցքների և ՁԻԱՀ–ի համակցման դեպքում նկատվում է ուռուց-

քային պրոցեսի զարգացող ընթացք: 
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Երեխաների շրջանում բերանի խոռոչում ՄԻԱՎ-ի դրսևորումները կարող 

են հիվանդության սկզբնական ախտանիշները լինել: 

Հետևյալ ախտանիշները պետք է ահազանգ լինեն և ՄԻԱՎ վիրուսակիր 

լինելու կասկած հարուցեն՝ 

 կանդիդոզի ծանր ընթացքը, 

 բերանի խոռոչի բակտերիային վարակները, 

 պարօդոնտիտի ագրեսիվ տեսակները (ՁԻԱՀ պարօդոնտիտ), 

 քրոնիկական ռեցիդիվող աֆթոզ ստոմատիտները, 

 իդիոպաթիկ թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրան, 

 թքագեղձի հիվանդությունները քսերոստոմիայով, 

 էքսֆոլիատիվ խեյլիտները, 

 դեսկվամատիվ գլոսիտները, 

 մազոտ լեյկոպլակիան: 

Բնածին ՄԻԱՎ վարակարության կլինիկական նշաններ են՝ 

 Մարմնի քաշի կորուստը, 

 հեպատոսպլենոմեգալիան, 

 թրոմբոցիտոպենիան, 

 անեմիան, 

 դեղնախտը, 

 աճի դանդաղումը, 

 միկրոցեֆալիան, 

 արտահայտված ճակատային մասը, 

 քթի տափակացումը, 

 շլությունը, 

 երկարավուն ակնաճեղքերը, 

 կապույտ սկլերաները, 

 հաճախ կրկնվող տենդի նշանները, 

 էնանթեման, 

 դիարեան, 

 լիմֆադենոպաթիան: 

Պետք է նաև նշել, որ ՁԻԱՀ-ի կլինիկան երեխաների շրջանում նկա-

տելիորեն տարբերվում է մեծահասակների դեպքում նկատվող կլինիկայից՝ 

1. Կապոշի սարկոման և լիմֆոմաները հազվադեպ են, 

2. հեպատիտ B վիրուսով վարակումը սակավադեպ է, 

3. հազվադեպ է լիմֆոպենիան, 

4. հիպերգամմագլոբուլինեմիան հաճախադեպ է, 

5. լիմֆոիդային ինտերստիցիալ պնևմոնիան, 

6. սովորաբար նկատվում է Tհ/Ts նորմալ փոխհարաբերություն, 

7. բակտերիային սեպսիսը մանկական մահացության հիմնական 

պատճառն է, 

8. հազվադեպ է հիվանդության սուր մոնոնուկլեոզանման սկիզբը, 
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9. ՄԻԱՎ վարակի ընթացքն արտահայտվում է բուռն հոգենյարդային 

ախտանշությամբ՝ պայմանավորված ԿՆՀ առաջնային ախտահար-

մամբ: 

Սուր խոցանեկրոտիկ գինգիվոստոմատիտ 

Հիվանդությանը բնորոշ է հիմնականում սուր սկիզբը, բայց կարող է սկսվել 

նաև լնդերի արյունահոսությամբ: Հիվանդության նշանները կարող են 

անհետանալ 3-4 շաբաթից, բայց հաճախ առաջանում են սրացումներ: 

Լնդերը վառ կարմիր են, այտուցված: Լնդեզրը, ատամների պտկիկները 

նեկրոզված են, ծածկված դեղնամոխրագույն փառով, որը ոչ լրիվ սերտաճած է 

հարևան հյուսվածքներին: 

Հիվանդությունը սովորաբար զարգանում է, որը հանգեցնում է լնդերի 

փափուկ հյուսվածքների կորստի, ոսկրային հյուսվածքի սեկվեստրացիայի: 

Կլինիկական պատկերը շատ բնորոշ է: 

 
Պրոդրոմալ շրջանում նկատվում են՝ 
 վատ ինքնազգացողություն, 

 սուբֆեբրիլ ջերմություն, 

 գլխացավ: 

Հիվանդության զարգացման շրջանում բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

վրա հայտնվում են բազմակի միաձուլվող նեկրոտիկ էլեմենտներ՝ 

 ինտոքսիկացիան խիստ արտահայտված է, 

 բարձր ջերմություն, 

 ռեգիոնար լիմֆադենիտ, 

 արտահայտված ցավոտության հետևանքով երեխան հրաժարվում է 

սնունդ ընդունելուց, 

 տհաճ հոտ բերանի խոռոչից, 

 հիպերսալիվացիա: 

  Լաբորատոր հետազոտությամբ հայտնաբերվում է ֆուզոսպիրոխետ-

ների ակտիվացում: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը կատարվում է՝ 
 խոցային գինգիվիտից: 

Բուժումը 

  Խորհուրդ է տրվում բուժման հետևյալ սխեման՝ 

1. բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահարված հատվածների ման-

րակրկիտ մեխանիկական մշակում ֆերմենտներով, 

2. հականեխիչներով մշակումներ, 

3. կերատոպլաստիկներ և հակաբորբոքային միջոցներ: 

Կանխատեսումը բարենպաստ է, ճիշտ թերապիայի դեպքում 7-10 օրում 

նկատվում է լավացում: Բուժման անարդյունավետության դեպքում պետք է 

խորհրդակցել մանկաբույժի հետ: 
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Վիրուսային վարակներ 

Ավելի հաճախ վիրուսային վարակների հարուցիչը հասարակ հերպեսի 

վիրուսն է: Հիվանդությունը կարող է լինել ինչպես առաջնային, այնպես էլ 

ռեցիդիվող: Առաջնային հերպետիկ գինգիվոստոմատիտն ունի տեղային և 

ընդհանուր դրսևորումներ: Հիվանդությունը սկսվում է՝  

 բարձր ջերմությամբ, 

 վատ ինքնազգացողությամբ, 

 նկատվում են ռեգիոնար ավշահանգույցների այտուց և ցավոտություն, 

 1-2 օրից նկատվում են լնդի, կարծր քիմքի և լորձաթաղանթի այլ հատ-

վածների ախտահարումներ, 

 ախտահարման էլեմենտը բշտիկներն են, որոնք բացվում են՝ առաջաց-

նելով ցավոտ էրոզիաներ և խոցեր, 

 ՄԻԱՎ ունեցող երեխաների դեպքում հաճախադեպ են ներբերանային 

և գենիտալ ռեցիդիվող ախտահարումները: Ախտահարումները ըստ 

տեղակայման ատիպիկ են, ցավոտ, երկար ժամանակ չեն լավանում: 

Առաջանում են լեզվի, փափուկ քիմքի, բերանի խոռոչի հատակի 

լորձաթաղանթին, շրթունքներին: ՄԻԱՎ–ի դեպքում խոցերը նմանվում 

են խառնարանի՝ բարձրացող, անհարթ սահմաններով, կարմիր 

հատակով, հատակը կարող է ծածկված լինել սպիտակամոխրագույն 

փառով, խոցերը հակված են մեծացման և զարգացման: 

ՄԻԱՎ ունեցող երեխաների շրջանում հաճախադեպ է գոտևորող որքինը: 

Հիվանդությունը դրսևորվում է դեմքի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

միակողմանի ախտահարմամբ, առաջանում են բշտիկներ և խոցեր, էլեմենտ-

ները տեղակայվում են եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ուղղութ-

յամբ և խիստ ցավոտ են: Վիրուսային վարակները բուժելու համար հիմնա-

կանում օգտագործվում է ացիկլովիր պրեպարատը: 

Մազոտ լեյկոպլակիան, Կապոշի սարկոման, տափակաբջջային քաղցկեղը, 

ցիտոմեգալովիրուսը առկա են ՄԻԱՎ ունեցող երեխաների 0,01%-ի դեպքում: 

Մազոտ լեյկոպլակիայի հարուցիչը Էպշտեյն-Բար վիրուսն է: Կապոշի սար-

կոման առավելապես տեղակայվում է քիմքի վրա: Հյուսվածքաբանորեն հայտ-

նաբերվում են անգիոմատոզ և բորբոքային փոփոխություններ: 

Հնարավոր է նաև հիպերպիգմենտացիաներ առաջանան: Կլինիկորեն պիգ-

մենտացիան բնորոշվում է այտերի, լնդի, կարծր քիմքի, լեզվի լորձա-

թաղանթին շագանակագույն, սև բծերի առկայությամբ: Հյուսվածքաբանորեն 

պայմանավորված է ֆագոցիտներում մելանինի ռեակցիայով: 

Ցիտոմեգալովիրուսը պատկանում է հերպես վիրուսի ընտանիքին: 

Բերանի խոռոչում կարող է դառնալ ՁԻԱՀ-ի առաջին դրսևորումը: Արտա-

հայտվում է քիմքի, լնդերի լորձաթաղանթին ցավոտ փոքր խոցերի 

առաջացմամբ: Ախտորոշվում է խոցերի հատակից վերցված էնդոթելի քսուք-

ների բջիջներում ներցիտոպլազմատիկ ներառուկների հայտնաբերմամբ: 

Ներնուկլեար և ներցիտոպլազմատիկ մասնիկները հայտնաբերվում են 
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էլեկտրոնային մանրադիտակով: Բջջում ցիտոպլազմատիկ վիրուսային 

մասնիկները համակցված են լիզոսոմ հիշեցնող խիտ պարանուկլեար 

մասնիկների հետ: Սա ցիտոմեգալովիրուսով վարակված բջջին բնորոշ 

առանձնահատկությունն է: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի խոցերում 

ցիտոմեգալովիրուսի հայտնաբերումը իմունադեֆիցիտի դրսևորում է: 

ՄԻԱՎ ունեցող երեխաների դեպքում հաճախ գրանցվում է նաև լիմֆոի-

դային ինտերստիցիալ թոքաբորբ: Այս դեպքում հիպօքսիայի նշաններն ավելի 

քիչ են արտահայտված, նկատվում են նաև՝ 

 թքագեղձերի մեծացում, 

 գեներալիզացված լիմֆադենոպաթիա, 

 ձեռքերի դեֆորմացիա «թմբուկի փայտիկների» տեսքով, 

 թոքերի ռենտգենաբանական պատկերում նկատվում են հանգուցային 

ինֆիլտրատներ՝ ինտերստիցիալ բորբոքման նշաններով, 

 ԿՆՀ ախտահարումներ՝ զարգանում է ՄԻԱՎ էնցեֆալոպաթիա,  

 ՄԻԱՎ վարակի նյարդաբանական հետևանքներ են աճի դանդաղումը և 

սպասթիկ դիպլեգիան (վերջույթների պարալիչ): Նման երեխաների 

դեպքում նյարդաբանական շեղումներ նկատվում են Եվրոպայում 

երեխաների 20-30%-ի դեպքում, ԱՄՆ-ում՝  

50-90%-ի դեպքերում, 

 պսիխոմոտոր աճի դանդաղում, 

 գլխուղեղի զարգացման խանգարումներ: 

Օրգան-համակարգերի ախտահարումները ՁԻԱՀ-ի դեպքում 

Արյունաբանական խանգարումները երեխաների շրջանում դրսևորվում են 

անեմիաներով և թրոմբոցիտոպենիայով, որը հանգեցնում է ստամոքս-աղի-

քային արյունահոսությունների: Ոսկրածուծի հետազոտությունների 

ժամանակ հայտնաբերվում է պլազմոցիտների քանակի շատացում: 

ՍԱՏ-ի ախտահարումները նույնպես բազմազան են: Դրսևորվում են՝  

 կանդիդոզային էուզոֆագիտ, 

 էնտերոկոլիտներ, 

 աղիքի՝ ցիտոմեգալովիրուսով պայմանավորված խոցային ախտա-

հարումներ, 

 հաստ աղիքի հիպերտրոֆիկ պոլիպներ, 

 լեղածորանների անանցանելիություն: 

Մաշկաբանական ախտահարումները դրսևորվում են՝ 

 էկզեմատոզ և կանդիդոզ դերմատիտներով, 

 հասարակ հերպեսի կրկնվող դրսևորումներով, 

 եղնջացանով, 

 սեռական օրգանների սրածայր կոնդիլոմաներով, 

 մազակալման դանդաղումով 

ՁԻԱՀ-ով հիվանդ երեխաների շրջանում նկատվում են նաև երիկամների 
ախտահարումներ՝ նեֆրոտիկ համախտանիշով՝ պերիֆերիկ այտուցներով, 
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հիպոալբումինեմիաներով, երիկամային անբավարարությունների զարգաց-

մամբ: 

Սիրտ-անոթային համակարգում նկատվում են՝ 

 դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիաներ և արտերիոպաթիաներ, 

 անոթների լուսանցքների նեղացումն ուղեկցվում է օրգանների իշե-

միաների կլինիկական պատկերով, նկարագրված են նաև՝ 

 անևրիզմներ, 

 կալցինոզներ, 

 անոթների թրոմբոզներ, որոնք հանգեցնում են սրտամկանի ընդարձակ 

ինֆարկտի: 

Այսպիսով, մեծահասակների և երեխաների շրջանում ՍԱՀ-ի ախտահա-

րումները հնարավոր է դառնան մահվան ելքի պատճառ: 

ՁԻԱՀ-ի ախտորոշումը երեխաների մոտ 

ՄԻԱՎ վարակով նորածինների, ինչպես նաև ավելի մեծ տարիքի 

երեխաների շրջանում հիվանդության ախտորոշումը խիստ խնդրահարույց է, 

քանի որ մայրական հակամարմինները պահպանվում են միջինը մինչև 10 

ամիս, բայց կարող են պահպանվել նաև մինչև 18 ամիս: Կյանքի առաջին 3 

ամիսների ընթացքում վիրուսաբանական թեստերը (վիրուսի կուլտուրացիա, 

P24 անտիգենի միջոցով հետազոտություն, վիրուսային ժառանգական ինֆոր-

մացիա հայտաբերելու համար պոլիմերային կապման ռեակցիա) անարդյու-

նավետ են: Իմունային համակարգի փոփոխությունները (հիպերիմունո-

գլոբուլինեմիա, T լիմֆոցիտների ախտաբանական ցածր քանակը CD4 

էքսպրեսիայով, CD4-CD8 փոխհարաբերության խախտումը) առհասարակ 

կարող են օգնել հայտաբերելու վարակ, բայց մանկական տարիքում այս 

ցուցանիշների նորման լիարժեք որոշված չէ, ուստի այս թեստերը բավարար 

սպեցեֆիկ չեն: 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս 

հաստատելու կամ ժխտելու օրգանիզմում ՄԻԱՎ-ի առկայությունը: 

ՄԻԱՎ-ը օրգանիզմ ներթափանցելու պահին մարդը չի ունենում ոչ մի 

արտասովոր զգացողություն: Ավելին՝ ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդը երկար 

տարիներ (միջինը 8-10 տարի) կարող է առողջությամբ պայմանավորված որևէ 

խնդիր չունենալ և չիմանալ իր վարակված լինելու մասին: Արտաքուստ ևս 

հնարավոր չէ կռահել մարդու վարակված լինելու մասին: Օրգանիզմում 

ՄԻԱՎ-ի առկայությունը կարելի է հայտնաբերել լաբորատոր հետազոտութ-

յամբ: ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման ամենամատչելի մեթոդը իմունաֆերմենտային 

անալիզն է (ԻՖԱ):  

Երբ ՄԻԱՎ-ը ներթափանցում է օրգանիզմ, իմունային համակարգով 

սկսում են արտադրվել հակամարմիններ, որոնց միջոցով օրգանիզմը փորձում 

է պայքարել վիրուսի դեմ: Հայտնաբերվելու համար բավարար քանակով 

հակամարմիններ վարակվածների 90-95%-ի արյան մեջ ի հայտ են գալիս 

վարակվելուց երեք ամիս, 5-9%-ի դեպքում՝ 6 ամիս հետո և 0,5-1%-ի դեպքում` 
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ավելի ուշ (մինչև 1 տարի): Իմունաֆերմենտային անալիզը հնարավորություն 

է տալիս հայտնաբերելու այդ հակամարմինները:  

 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության արդյունքը կարող է լինել դրական 

կամ բացասական: 

Դրական արդյունքը նշանակում է, որ հետազոտվողի արյան շիճուկում 

հայտնաբերվել են ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ, որը վկայում է նրա՝ 

ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու մասին: Մարդը, ում դեպքում հայտնաբերվել են 

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական է: 

 Բացասական արդյունքը նշանակում է, որ հետազոտվողի արյան 

շիճուկում ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ չեն հայտնաբերվել: Մարդը, 

ում դեպքում չեն հայտնաբերվել ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հակամարմիններ, 

ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ բացասական է: ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտությունը 

բացասական կարող է լինել ներքոհիշյալ դեպքերում՝ 

 մարդը վարակված չէ ՄԻԱՎ-ով, 

 մարդը վարակված է ՄԻԱՎ-ով, բայց դեռևս «պատուհանի շրջանում» է,  

 մարդը ՁԻԱՀ-ի փուլում է: 

Պատուհանի շրջան 

Այն ժամանակահատվածը, երբ վիրուսն առկա է օրգանիզմում, բայց 

արտադրված հակամարմինների քանակությունը բավարար չէ արյան մեջ 

դրանք հայտնաբերելու համար, կոչվում է «պատուհանի շրջան»: Այս 

շրջանում, չնայած մարդը վարակված է և արդեն կարող է վիրուսը փոխանցել 

ուրիշներին, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունը բացասական է: Այդ 

պատճառով խորհուրդ է տրվում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն 

անցնել հնարավոր վարակման պահից, այսինքն՝ վերջին անգամ ռիսկային 

վարքագիծ դրսևորելուց 3-6 ամիս անց: 

Վարակված լինելու կասկածի դեպքում չափազանց կարևոր է առաջին 

6 ամիսների ընթացքում, քանի դեռ հայտնի չէ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կար-

գավիճակը, կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանումը: Մասնավորապես 

պետք է սեռական հարաբերությունների ժամանակ մշտապես օգտագործել 

պահպանակ, ձեռնպահ մնալ որպես դոնոր արյուն հանձնելուց, իսկ կանանց 

խորհուրդ է տրվում այդ ընթացքում խուսափել հղիանալուց: 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության բացասական արդյունքը չի 
նշանակում, որ տվյալ անձն այլևս ենթակա չէ վարակման վտանգի: 

ՁԻԱՀ-ի վաղ ախտորոշումը կենսական կարևոր նշանակություն ունի, 

բերանի խոռոչի նշանների և ախտանիշների բացահայտումը ստոմատոլոգի 

կողմից խիստ կարևոր է: Ավելի հաճախ օգտագործվող ախտորոշման մեթոդը 

մոլեկուլյար հիբրիդիզացիայի մեթոդն է, որի շնորհիվ հայտնաբերվում է 

վիրուսի գենետիկ նյութը: 

Կարևոր է նաև, որ մանկական տարիքում՝ 

 լիմֆադենոպաթիան հազվադեպ է, 
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 ՁԻԱՀ-ի ընթացքը չի ուղեկցվում Th-Tս փոխհարաբերության անկումով, 

քանի որ արյան մեջ սուպրեսոր լիմֆոցիտների քանակությունը նվազում է: 

Հարցի իրավական կողմը 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության արդյունքների գաղտնիության 
պահպանման երաշխիքները 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ 

օրենքի 5-րդ հոդվածի գ) կետի և «Մարդու իմունային անբավարարության 

վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի 14-

րդ հոդվածի գ) կետի համաձայն՝ բժշկական օգնության դիմած, նաև բժշկական 

օգնություն և սպասարկում ստացած յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում նաև ՄԻԱՎ-

ով վարակված անձինք իրավունք ունեն պահանջելու բժշկական 

գաղտնիության ապահովում:  

Մյուս կողմից, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականաց-

նողները «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ 

օրենքի 19-րդ հոդվածի ե) կետի համաձայն պարտավոր են ապահովել մարդու 

բժշկի օգնությանը դիմելու փաստի, նրա առողջական վիճակի մասին հետա-

զոտման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում պարզված տեղեկությունների 

գաղտնիությունը, իսկ նույն հոդվածի համաձայն, մարդու առողջական վիճակի 

մասին տեղեկություններ հայտնելու դեպքում նրանք պատասխանատվություն 

են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կար-

գով:  

Կանխարգելումը 

Ստոմատոլոգները ևս ՁԻԱՀ-ով ռիսկի խմբում են, ուստի գործիքների 

մշակումը և անձնական պաշտպանության միջոցները խիստ կարևոր են: 

Անձնական պաշտպանության համար անհրաժեշտ է օգտագործել խալաթներ, 

ձեռնոցներ, դիմակներ, պաշտպանիչ ակնոցներ: Օգտագործված գործիքները 

(սրվակներ, ասեղներ, ներարկիչներ) օգտագործելուց հետո պետք է փաթե-

թավորվեն և պիտակավորվեն «Զգուշացե՛ք. ՁԻԱՀ» /«Осторожно! СПИД»/: 

Գործիքների մշակումը. 

1. Գործիքները թողել NaOCl–ի մեջ, ապա կատարել սառը ստերիլիզացիա 

գլուտարալդեհիդով, գործիքները տեղադրել ավտոկլավում, 56C 

վիրուսը ինակտիվանում է 30 րոպեում: 

2. Չափսերը լաբորատորիա ուղարկելուց առաջ 15 րոպե պետք է թողնել 

NaOCl կամ գլուտարալդեհիդի լուծույթի մեջ: 

3. Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել տուրբինային ծայրակալ (օդաջրային 

շիթի առաջացումը կանխելու համար):  

  

  
  



309 
 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

Անզգայացումը զգացողության մասնակի կամ լրիվ վերացումն է 

դեղանյութերի ազդեցությամբ: Անզգայացման գլխավոր խնդիրը բժշկական 

միջամտությունների ժամանակ հիվանդի օրգանիզմի համար արհեստա-

կանորեն բարենպաստ պայմանների ստեղծումն է, օրգանիզմի կենսունա-

կության պահպանումը և նրա պաշտպանումը վիրահատական վնասվածքից: 

            Անզգայացումը լինում է ընդհանուր (նարկոզ) և տեղային: 

  

ՀԱՄԱՌՈՏ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

  

            Բժշկական միջամտությունների անզգայացման վերաբերյալ առաջին 

գրավոր վկայությունները հայտնաբերվել են հին եգիպտական պապի-

րուսներում (մ.թ.ա. XVI դար): Հին աշխարհում (Հին Հունաստան, Հռոմ, 

Չինաստան, Հնդկաստան) անզգայացնող հատկություններով հայտնի էին 

ափիոնը, բելադոնան, մանդրագորը, կանեփը, որոնք կիրառվել են առանձին-

առանձին կամ համատեղ: 

            XIII-XV դարերում հայտնի է եղել էթիլ սպիրտի անզգայացնող 

հատկությունը, ինչպես նաև սկոպոլամինի պարունակությամբ շշմեցնող, 

հիմարացնող «նզովյալ ըմպելիքը», որը մահապատժից առաջ տվել են 

մահապարտներին: 

            1200թ. հայտնաբերվեց (Լյուլլիուս) և 1540թ. սինթեզվեց (Կորդուս) եթերը, 

որը XVIII դարի վերջից աստիճանաբար ներդրվեց վիրաբուժության մեջ: 

            Միջին դարերում արդեն մտածեցին անզգայացնել ոչ թե ամբողջ 

մարմինը, այլ նրա մի մասը: Իբն Սինան (Ավիցեննա, X դար) նկարագրել է 

վերջույթի անզգայացումը սառեցմամբ: Ամբրուազ Պարեն (XVI դար) 

վերջույթները վիրահատելիս կիրառում էր սեղմալարով ճնշման մեթոդը: 

Վերջին մեթոդն առկա էր նաև պարանոցի անոթները սեղմելով «անզգա 

վիճակի հասցնելու» հիմքում:  

            Ճապոնացի բժիշկ Հանաոկան, 1800թ. սկսած, քսան տարի շարունակ 

անզգայացման համար օգտագործել է մի շարք բուսական նյութերի խառնուրդ 

հանդիսացող «ցուսենսան» պատրաստուկը: Նման անզգայացումը հնարա-

վորություն է տվել հաջողությամբ կատարելու վերջույթների ու կրծքագեղձի 

ամպուտացիա, վերին ծնոտի պլաստիկա և այլն: Սակայն եվրոպական 

բժշկությանը Հանաոկայի անունը և մեթոդը մինչև վերջին ժամանակներս 

հայտնի չեն եղել:  

            1774թ. հայտնագործվեց ազոտի ենթօքսիդը (Ջոզեֆ Պրիստլի): Պարզվեց, 

որ այն առաջացնում է էյֆորիա և ունի անզգայացնող ազդեցություն, որի 

համար այն անվանեցին «ուրախացնող գազ»: 
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            Ատամնաբուժության մեջ նարկոզն առաջին անգամ կիրառել է 

ամերիկացի Հորաս Ուելսը (Horace Wells), ընդ որում` սկզբում փորձարկել է 

ազոտի ենթօքսիդի ազդեցությունը սեփական անձի վրա: 1844թ. դեկտեմբերի 

11-ին նրա ատամը հեռացվեց նարկոզով: Դրանից հետո նա ատամները 

հեռացնելու համար իրականացրեց 15 նարկոզ: Սակայն ազոտի ենթօքսիդի 

ազդեցության մեխանիզմի և հավանական բարդությունների մասին գիտե-

լիքների բացակայությունը հանգեցրեց նրան, որ վիրաբուժական հանրության 

առաջ մեթոդի պաշտոնական ներկայացումը ձախողվեց: Արդյունքում ազոտի 

ենթօքսիդով նարկոզը վարկաբեկվեց, որի պատճառով Ուելսը 1848թ. 

ինքնասպանություն գործեց: 

            1846թ. սեպտեմբերի 30-ին ամերիկացի մեկ այլ ատամնաբույժ` Թոմաս 

Մորտոնը (Thomas William Green Morton), բարեհաջող իրականացրեց ատամի 

առաջին հեռացումը եթերային անզգայացմամբ: Մինչ այդ նա փորձեր էր 

կատարել կենդանիների և սեփական անձի վրա: 

            Նարկոզի «ծննդյան օրը» 1846թ. հոկտեմբերի 16-ն է, երբ Թոմաս 

Մորտոնը հրապարակայնորեն ցուցադրեց եթերով նարկոզը կրծքագեղձի 

քաղցկեղը հեռացնելիս, որով ներկաներին համոզեց, որ հնարավոր է 

վիրաբուժական միջամտությունների իրականացումը առանց ցավի: Այս 

մեթոդը արագորեն հետևորդներ ունեցավ: Նրանցից մեկը` բժիշկ Ռոբինզոնը, 

1846թ. դեկտեմբերի 19-ին առաջինը Մեծ Բրիտանիայում իրագործեց ատամի 

հեռացումը եթերային նարկոզով: Գործողությունը տևեց ընդամենը չորս րոպե, 

և հիվանդը խոստովանեց, որ ցավ ամենևին չի զգացել:   

            1880թ. Վ.Կ. Անրեպը նշեց, որ հնարավոր է անզգայացնել միայն 

վիրահատական դաշտը: 1881թ. Կոլերը աչքի վիրահատման ժամանակ 

կոկաին կիրառեց, որից հետո տեղային անզգայացումը լայնորեն տարածվեց: 

Այն առավել մեծ առաջընթաց ունեցավ այն բանից հետո, երբ գերմանացի 

Ալֆրեդ Էյնհորնը (Alfred Einhorn) 1905թ. սինթեզեց նովոկաինը: 

            Անզգայացումը դարձավ բժշկության անբաժանելի մասը: 

  

ՀԻՎԱՆԴԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՌԱՋԻԿԱ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆԸ ԵՎ 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆԸ 

  

Ցանկացած բժշկական միջամտության ժամանակ երեխայի մոտ կարող 

են առաջանալ տարբեր աստիճանի սթրեսային վիճակներ, որոնք 

պայմանավորված են հոգեհուզական լարվածությամբ, վախով, ցավով, 

օրգանիզմի հոմեոստազի փոփոխությամբ (շնչառության, հեմոդինամիկայի, 

նյութափոխանակության խանգարումներ, կենսաքիմիական տեղաշարժեր, 

արյան կորուստ): Երեխայի վրա բացասաբար կարող են ազդել անգամ 

գործիքների տեսքը, բոր մեքենայի աղմուկը, արյունոտ վիրախծուծը: 

Հարկավոր է ապահովել երեխայի հանգիստ վարքը և անվտանգությունը` 

անկախ միջամտության բնույթից և ծավալից: 
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Հիվանդին անհրաժեշտ է նախապատրաստել առաջիկա անզգայաց-

մանը և ստոմատոլոգիական միջամտությանը: Նախապատրաստական 

փուլում կատարվում է հիվանդի հետազոտում, հոգեբանական և ընդհանուր 

սոմատիկ նախապատրաստում: 

Հետազոտման ժամանակ ծնողներից մանրակրկիտ անամնեզ 

հավաքելով՝ պարզում են դեղորայքի, սննդանյութերի և այլ նյութերի 

նկատմամբ երեխայի օրգանիզմի գերզգայունությունը, ալերգիկ վիճակը, 

ցավից և վախից ուշաթափվելու հավանականությունը: Երեխայի ընդհանուր 

վիճակի և օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաների մասին հստակ 

պատկերացումը կանխորոշում է անզգայացման տեսակի և եղանակի ճիշտ 

ընտրությունը: 

Հոգեբանական նախապատրաստության ընթացքում բժիշկը ձգտում է 

մտերմանալ հիվանդի հետ, ձեռք բերել նրա վստահությունը: Ծնողները իրենց 

հավասարակշիռ պահվածքով կամ ավելորդ հուզմունքով կարող են նպաստել 

կամ խանգարել գործի հաջողությանը: Այս դեպքում կարևոր նշանակություն 

ունի բժշկի դեոնտոլոգիան և էթիկան: 

Ընդհանուր սոմատիկ նախապատրաստումը նպատակաուղղված է 

օրգանիզմի խանգարված ֆունկցիաների վերականգնմանը և պայմանավոր-

ված է ուղեկցող հիվանդությունների բնույթով: Նկատի են առնվում ԿՆՀ-ի, 

արյան, սիրտ-անոթային, շնչառական, էնդոկրին համակարգերի, լյարդի, 

երիկամների հիվանդությունները: 

             

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 

  

            Ընդհանուր անզգայացումը (նարկոզ) այն վիճակն է, որի դեպքում 

հատուկ նյութերի (նարկոտիկներ) օգտագործմամբ անջատվում է կենտրո-

նական նյարդային համակարգը, և որը բնորոշվում է գիտակցության, զգացո-

ղության, շարժումների, պայմանական և որոշ ոչ պայմանական ռեֆլեքսների 

բացակայությամբ: Ըստ այնմ, թե ինչ ճանապարհով է օրգանիզմ ներմուծվում 

թմրեցնող դեղանյութը` տարբերում են ինհալացիոն նարկոզ, երբ նարկոտիկը 

ներմուծվում է շնչառական ուղիներով, և ոչ ինհալացիոն նարկոզ, երբ 

նարկոտիկը մուտք է գործում օրգանիզմ այլ ուղիներով (ներերակային, 

միջմկանային, ուղիղաղիքային): 

            Ինհալացիոն նարկոզը լինում է դիմակային և ինտուբացիոն: Ինտու-

բացիոն ինհալացիոն նարկոզն ունի իր տարբերակները` օրոֆարինգեալ, 

նազոֆարինգեալ, օրոտրախեալ, նազոտրախեալ: Շնչափողի ինտուբացիան 

կարող է կատարվել նաև տրախեոստոմայի միջոցով: 

            Ինհալացիոն նարկոզի դեպքում նարկոտիկ նյութերն օրգանիզմ են 

ներմուծվում գազանման կամ գոլորշու վիճակում: Օգտագործվում են ազոտի 

ենթօքսիդը (ուրախացնող գազ), ֆտորոտանը (ֆլյուոտան, հալոտան): 
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Ոչ ինհալացիոն ներերակային և միջմկանային նարկոզի դեպքում 

օգտագործվում են կետամինը (կետալար, կալիպսոլ), դիպրիվանը, լեկսիրը, 

նատրիումի թիոպենտալը, նատրիումի օքսիբուտիրատը (гамма-оксимасляная 

кислота` ГОМК): 

            Ուղիղաղիքային նարկոզը ներկայումս ունի միայն պատմական 

նշանակություն: Ժամանակին (դեռևս 20-րդ դարի 60-70-ական թվականներին) 

անզգայացման այս տարբերակի դեպքում օգտագործվել են քլորալ հիդրատը, 

նարկոլանը: 

            Ըստ տևողության` տարբերում են լրիվ նարկոզ և ոչ լրիվ (շշմեցնող, 

ռաուշ) նարկոզ, որն օգտագործվում է կարճատև միջամտությունների դեպքում 

(օրինակ` հոդախախտված ծնոտի ուղղում): 

Նարկոզը կարող է լինել պարզ (մեկ բաղադրիչով) և համակցված: Պարզ 

նարկոզի դեպքում ընդհանուր անզգայացման հասնում են որևէ մեկ անէս-

թետիկի (օրինակ` ֆտորոտանի) կիրառմամբ: Ժամանակակից պայմաններում 

լայնորեն կիրառվում է նարկոզի համակցված տարբերակը, երբ հաջորդաբար 

կամ միաժամանակ օգտագործվում են տարբեր անէսթետիկներ, ինչպես նաև 

դրանք զուգորդվում են այլ պրեպարատների (անալգետիկներ, տրանկվիլի-

զատորներ, ռելաքսանտներ) հետ: 

            Նարկոզն ունի մի քանի փուլ`  

1. պրեմեդիկացիա, 

 2. ներածական նարկոզ, 

 3. ինտուբացիա (եթե անհրաժեշտ է), 

 4. հիմնական նարկոզ, 

 5. էքստուբացիա (եթե կատարվել է ինտուբացիա), 

 6. վերականգնման շրջան: 

            Պրեմեդիկացիայի նպատակը հետևյալն է` 

1. երեխայի հոգեկան հանգստի ապահովումը, 

2. թքարտադրության և տրախեոբրոնխեալ համակարգում սեկրեցիայի 

ընկճումը, 

3. թափառող նյարդի տոնուսի թուլացումը, վիրահատման ընթացքում ավելորդ 

ռեֆլեկտոր ներգործությունների բացառումը, 

4. անէսթետիկների ազդեցության հզորացումը և դրանց կոնցենտրացիայի 

նվազեցումը: 

Պրեմեդիկացիայի դեպքում օգտագործվում են M-խոլինոլիտիկներ 

(ատրոպին, մետացին), քնաբերներ (նոքսիրոն, լյումինալ), տրանկվիլի-

զատորներ (սեդուքսեն), անալգետիկներ (պրոմեդոլ, ֆենտանիլ), նեյրոլեգիկ և 

նեյրոլեպտիկ պրեպարատներ (պիպոլֆեն, դիպրազին, դրոպերիդոլ): Պրեմե-

դիկացիայի ամենատարածված «ստանդարտ» տեսակը ատրոպինի և պրո-

մեդոլի կամ ատրոպինի և դիմեդրոլի զուգակցումն է: Թույլ նյարդային 

համակարգով երեխաներին տրվում է նաև սեդուքսեն: 



313 
 

Նարկոզի տեսակը որոշվում է՝ ըստ ախտաբանական պրոցեսի բնույթի 

ու տեղակայման, վիրահատական միջամտության ծավալի: Օրինակ` չբարդա-

ցած թարախակույտերի և ֆլեգմոնաների բացահատումը կարելի է կատարել 

ներերակային նարկոզի պայմաններում: Խեյլոպլաստիկայի դեպքում անհրա-

ժեշտ է օրոտրախեալ, իսկ ուրանոպլաստիկայի դեպքում` նազոտրախեալ 

ինտուբացիա: Անկիլոզի դեպքում հարկ կլինի ինտուբացիան կատարել 

տրախեոստոմայի միջոցով: 

Ամբուլատոր պայմաններում ընդհանուր անզգայացմանը դիմելու 

հիմնական ցուցումներն են` 

1.     ԿՆՀ-ի բնածին անոմալիաների առկայությունը (օլիգոֆրենիա, էպի-

լեպսիա, Դաունի հիվանդություն), 

2.     տեղային անզգայացման անարդյունավետությունը կամ անհնարի-

նությունը (թարախային բորբոքման օջախ, նորագոյացություն, սպիներ), 

3.     տեղային անէսթետիկի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիան, 

4.     իդիոսինկրազիան կամ տեղային անէսթետիկի նկատմամբ արտա-

հայտված գերզգայունությունը, երբ կարող է առաջանալ թունավորում 

դեղանյութի նույնիսկ աննշան քանակներից, 

5.     հիվանդի հոգեհուզական խիստ լարվածությունը, անհաղթահարելի 

վախը, 

6.     հիվանդի ծնողների ցանկությունը, եթե չկան հակացուցումներ:  

Ընդհանուր անզգայացումը ստոմատոլոգիայում կիրառվում է ինչպես 

վիրաբուժական, այնպես էլ թերապևտիկ, օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ 

միջամտություններ կատարելիս: Թերապևտիկ ստոմատոլոգիական բնագա-

վառում նարկոզի ցուցում կարող է լինել հիվանդի բերանի խոռոչում կարիեսով 

ու նրա բարդություններով ախտահարված բազմաթիվ ատամների 

առկայությունը, ատամի պուլպաը անկենսունակ դարձնող նյութերի 

նկատմամբ հիվանդի անհատական անընկալունակությունը: Օրթոպեդ 

ստոմատոլոգները և օրթոդոնտներն ընդհանուր անզգայացումից կարող են 

օգտվել իրենց ոլորտին բնորոշ միջամտությունների ժամանակ (դրոշմի 

ստացում ծնոտներից, ատամների հղկում): 

Ընդհանուր անզգայացման հակացուցումներն են` 

1.    սրտանոթային անբավարարությունը դեկոմպենսացիայի փուլում, 

2.    պարենքիմատոզ օրգանների սուր բորբոքումները, 

3.    չկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, 

4.    արտահայտված սակավարյունությունը, 

5.    սուր վարակիչ հիվանդությունները, 

6.    շնչառական համակարգի սուր բորբոքումները, 

7.    ռախիտի ծանր տեսակները, 

8.    «լիքը ստամոքս» (հիվանդը կերել է վերջին 4-6 ժամվա ընթացքում): 

Ստոմատոլոգիական հիվանդների ընդհանուր անզգայացումն ունի իր 

առանձնահատկությունները: Ակտիվ միջամտությունները գլխի, դեմքի, 
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պարանոցի շրջաններում և բերանի խոռոչում, այսինքն` անէսթեզիոլոգիական 

դիմակի կամ ինտուբացիոն խողովակի անմիջական մերձակայքում, մեծ 

ուշադրություն և զգուշություն են պահանջում: Ծնոտների ձևախախտումը, 

ուռուցքների առկայությունը, բերանը բացելու սահմանափակումը կարող են 

զգալի դժվարություններ ստեղծել ընդհանուր անզգայացումն իրականացնելու 

համար: Դիմածնոտային վիրահատության կամ ստոմատոլոգիական 

միջամտության դեպքում հնարավոր է հիվանդի գլխի դիրքի փոփոխություն, 

հետևաբար ինտուբացիոն խողովակը պետք է շատ կայուն և խնամքով 

ամրացված լինի: Եթե վիրահատման ժամանակ հիվանդի գլուխը և դեմքը 

ծածկված են ստերիլ սավանով, ապա նրա բբերը դուրս են մնում 

անէսթեզիոլոգի տեսադաշտից, և վերջինս չի կարող ակնային ռեֆլեքսների 

միջոցով հետևել նարկոզի ընթացքին: Դիմածնոտային շրջանի լավ 

անոթավորումը որոշ վիրահատությունների ժամանակ կարող է առատ 

արյունահոսության պատճառ դառնալ: Այդ կապակցությամբ կիրառվում է 

կառավարվող հիպոտոնիա` նվազեցնելով արյան կորուստը: 

Ամբուլատոր պայմաններում իրականացվող ընդհանուր անզգայա-

ցումը պետք է համապատասխանի հետևյալին. 

1.    Երեխան պետք է արագ ու սահուն քնի և նույնպես էլ արթնանա: 

2.    Նարկոզը պետք է լինի անվտանգ, չպետք է առաջացնի երկարատև 

մնացորդային երևույթներ, քնկոտություն կամ երեխայի վարքագծի էական 

փոփոխություն: 

3.    Ծնողների կամ հարազատների ուղեկցությամբ ստոմատոլոգիական 

կաբինետից մեկնող երեխան պետք է լինի առույգ, աշխույժ: 

Ամբուլատոր պայմաններում ընդհանուր անզգայացումը կարող է 

կիրառվել ստոմատոլոգիական բազկաթոռում հիվանդի կիսանստած դիրքում, 

որը որոշ դժվարություններ է ստեղծում սիրտ-անոթային համակարգի համար: 

Բերանի խոռոչում կատարվող միջամտության դեպքում թուքը, արյունը, 

թարախը, ատամի բեկորները առաջացնում են շնչահեղձման վտանգ: 

Անհրաժեշտ է խնամքով մեկուսացնել միջամտության տարածքը և կանխել 

նշված նյութերի թափանցումը ըմպան: 

Ընդհանուր անզգայացման ավարտից 30-60 րոպե անց, համոզվելով, որ  

վերականգնվել է երեխայի համարժեք ռեակցիան շրջապատող միջավայրի 

նկատմամբ, հնարավորություն են տալիս, որ նա ծնողների կամ 

հարազատների ուղեկցությամբ մեկնի տուն: 
  

ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 
  

            Պոլիկլինիկայի պայմաններում կատարվող ստոմատոլոգիական 

միջամտությունների անզգայացման հիմնական տարբերակը տեղային 

անզգայացումն է: Տեղային անզգայացման մեթոդի ընտրությունը կատարում է 

բժիշկը` ըստ միջամտության բնույթի, ծավալի, երեխայի տարիքի, հոգեհու-

զական տրամադրվածության: 
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            Տեղային անզգայացումը լինում է ներարկումային (ինյեկցիոն) և ոչ 
ներարկումային:  

Ներարկումային անզգայացումը կարող է լինել ներսփռական կամ 

հաղորդչական տարբերակներով: Ներարկումը իրականացվում է դասական 

կամ կարտրիջային (պարկուճային) ներարկիչներով: Ստոմատոլոգիական 

գործունեության համար արտադրվում են նաև առանց ասեղի ներարկիչներ: 

Ոչ ներարկումային անզգայացումը կարող է լինել ֆիզիկական կամ 

քիմիական բնույթի: Ոչ ներարկումային մեթոդներից են ապլիկացիոն 

անզգայացումը, սառեցումը:  

            Ապլիկացիոն անզգայացման համար մանկական ստոմատոլոգիայում 

ներկայումս կիրառվում են լիդոկաինի 5-10%-անոց լուծույթները, որոնք կարող 

են լինել ինչպես սովորական սրվակներում, այնպես էլ աերոզոլով: 

Օգտագործվում է նաև բենզոկաինի 20%-անոց քսուքը: Նախկինում կիրառվել 

են դիկաինի 1-2%-անոց, կոկաինի 3-5%-անոց լուծույթները:  

            Ապլիկացիոն անզգայացման համար ընդունված են հետևյալ 

ցուցումները` 

1.    լորձաթաղանթի այն հատվածի անզգայացումը, որտեղ նախատեսվում է 

կատարել ներարկումային անզգայացում, 

2.    մակերեսային տեղակայված նորագոյացությունների հեռացումը, 

3.    շարժվող կաթնատամների հեռացումը, 

4.    լեզվի կամ շրթունքի բարակ սանձիկների հատումը, 

5.    ենթալորձաթաղանթային թարախակույտերի բացահատումը, 

6.    ատամնաքարերի հեռացումը, 

7.    ցավի ժամանակավոր ամոքումը բերանի խոռոչի որոշ հիվանդութ-

յունների, գինգիվիտների դեպքում, 

8.    քթի խոռոչի լորձաթաղանթի անզգայացումը (օրինակ` կոտրված 

քթոսկրերի ռեպոզիցիայի դեպքում): 

Անզգայացումը սառեցման մեթոդով կատարելու համար օգտագործում 

են քլորէթիլ, որն արտադրվում է բարակ ծորակ ունեցող 30 մլ-անոց 

սրվակներով: Ծորակի միջոցով քլորէթիլի շիթը ուղղվում է դեպի անզգայաց-

ման ենթակա լորձաթաղանթի կամ մաշկի հատվածը: Քլորէթիլը սենյակային 

պայմաններում արագ գոլորշիանում է (եռման ջերմաստիճանը 12-130C է), որի 

ժամանակ ջերմաստիճանը նվազում է մինչև -350C: Դա առաջացնում է 

մակերեսային հյուսվածքների սառեցում և զգացողության կարճատև (2-3 

րոպե) կորուստ: Կարելի է կատարել միայն մակերեսային փոքր կտրվածքներ 

կամ արտահայտված շարժունություն ունեցող ատամի հեռացում: Բերանի 

խոռոչում քլորէթիլի կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտվել թքի 

արտածծիչից և սառեցվող հատվածը խնամքով մեկուսացնել բամբակյա 

գլանակներով, քանի որ կուլ տալու դեպքում այն կարող է ունենալ տոքսիկ 

ազդեցություն: 



316 
 

Երեխաների հետ աշխատելիս կարելի է կիրառել նրանց ուշադ-

րությունը բժշկական միջամտությունից շեղելու ֆիզիոլոգիական մեթոդներ` 

վիդեոանալգեզիա և աուդիոանալգեզիա: Նրանց համար ցուցադրում են 

գրավիչ մուլտիպլիկացիոն կինոնկարներ, լսելու համար մատուցում են մեղմ 

երաժշտություն, հեքիաթներ: Դա հնարավորություն է տալիս նվազեցնելու 

երեխաների հոգեբանական լարվածությունը ստոմատոլոգիական կլինիկա-

յում, նրանց վարքը դարձնելու ավելի հանգիստ և կառավարելի: 

Ներարկումային անզգայացման համար օգտագործվում են նովոկաինի, 

լիդոկաինի, տրիմեկաինի, արտիկաինի 0,5, 1, 2%-անոց լուծույթները: Մինչև 5 

տարեկան երեխաների համար անզգայացնող լուծույթին ադրենալին 

ավելացնելն արգելվում է: Այդ տարիքում սիմպաթիկ նյարդային համակարգի 

տոնուսը գերակշռող է: Ադրենալինի ներմուծումը կարող է կտրուկ ավելացնել 

այն` առաջացնելով տախիկարդիա, զարկերակային ճնշման բարձրացում, 

առիթմիա, սրտի փորոքների ֆիբրիլացիա: Ադրենալինի ազդեցությամբ 

նեղանում են որովայինի խոռոչի և մաշկի անոթները, որից առաջանում են դող, 

գունատություն, սառը կպչուն քրտինք, ուշաթափություն: 

5 տարեկանից մեծ երեխաների համար կարելի է անզգայացնող 

լուծույթի մեջ ադրենալինի 0,1%-անոց լուծույթը ավելացնել 1:1000 նոսրաց-

մամբ, սակայն կիրառելիս պետք է չափազանց զգույշ լինել, քանի որ գլխի և 

պարանոցի լավ անոթավորումը նպաստում է արյան մեջ անէսթետիկի արագ 

ներծծմանը և պրեպարատի ռեզորբտիվ ազդեցության դրսևորմանը: 

Ներսփռական անզգայացումն ապահովում է ներսփռման տարածքում 

նյարդային վերջույթների շրջափակումը, որով փափուկ հյուսվածքներում, 

ատամնաբնային ելուստների վրա առանց ցավի միջամտություններ կատա-

րելու հնարավորություն է ընձեռվում, ինչպես նաև կարելի է ատամ հեռացնել: 

Այս մեթոդն ունի մի քանի առավելություններ. 

1.     Ներսփռական անզգայացում կատարելը հեշտ է, մեծ փորձառություն և 

ասեղի ծայրը որոշակի անատոմիական տեղը հասցնելու հմտություն 

անհրաժեշտ չէ: 

2.     Ասեղը խոր չի մխրճվում հյուսվածքների մեջ ու չի վնասում խորանիստ 

նյարդային ցողունները, մկանները, խոշոր արյունատար անոթները: Քանի 

որ ծայրամասային անոթների տրամագիծը շատ փոքր է, ուստի 

գործնականում բացակայում է տեղային անէսթետիկն անմիջապես արյան 

անոթի մեջ ներմուծելու հավանականությունը: 

3.     Ներսփռական անզգայացումը գերադասելի է կատարել այն հյուսվածք-

ներում (օրինակ` վերին և ստորին ծնոտների դիմային ատամները), որոնք 

նյարդավորվում են մի քանի նյարդերի ճյուղերով:  

Ներսփռական անզգայացումը կարող է կիրառվել ինչպես ինքնուրույն, 

այնպես էլ որպես հաղորդչական անզգայացման օժանդակում: 

Հաղորդչական անզգայացումը կարող է լինել ծայրամասային և 

կենտրոնական (ցողունային): Պայմանավորված այն բանով, թե գանգի 



317 
 

ոսկրերի որ անցքի մոտ է ներմուծվում անէսթետիկը և եռվորյակ նյարդի որ 

ճյուղավորման վրա է այն ազդում,  ծայրամասային հաղորդչական անզգա-

յացումը լինում է ստործնոտային, կզակային, ստորակնակապճային, 

կտրիչային, քմային, տուբերալ:  

Հաղորդչական ստործնոտային անզգայացման դեպքում պետք է հիշել 

մանկական տարիքի կարևոր առանձնահատկությունը. ի տարբերություն 

մեծերի` երեխաների ստործնոտային անցքը տեղակայված է ավելի ցածր` 

ստորին աղորիքների ծամիչ մակերեսների մակարդակին մոտ: 

Ցողունային անզգայացման դեպքում անէսթետիկը ներմուծվում է 

անմիջապես այն անցքերի մոտ (կլոր, ձվաձև), որոնցով եռվորյակ նյարդի 

ցողունները դուրս են գալիս գանգի խոռոչից: Այս մեթոդը մանկական 

ստոմատոլոգիայում չի կիրառվում, քանի որ ծավալուն վիրահատությունների 

ժամանակ գերադասելի է ընդհանուր անզգայացումը: 

Հաղորդչական անզգայացումն ունի մի շարք դրական կողմեր` 

1.    հնարավոր է բավարարվել 1 ծակոցով, 

2.    բացակայում է փափուկ հյուսվածքների ձևախախտումը, 

3.    անզգայացնող նյութերն օգտագործվում են քիչ քնակներով, որով 

խուսափում են ինտոքսիկայից, 

4.    անզգայացումն ավելի երկար է տևում, քան ներսփռական մեթոդի 

ժամանակ: 

Չնայած վերոհիշյալին` մանկական ստոմատոլոգիայում ներսփռական 

անզգայացումը, հատկապես վերին ծնոտի սահմաններում լայնորեն 

կիրառվում է: Դա բացատրվում է նրանով, որ վերին ծնոտի ատամնաբնային 

ելուստի արտաքին պատը բարակ է, ունի բազմաթիվ անցքեր նյարդերի և 

արյունատար ու ավշային անոթների համար, որը բարենպաստ է անէսթետիկի 

ներծծման և նյարդային վերջույթների արագ անզգայացման համար: 

Հետևաբար երեխաների վերին ծնոտի ժամանակավոր և մշտական ատամների 

հեռացումը հանգիստ կարելի է կատարել ներսփռական անզգայացմամբ: 

Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու համար կարելի է օգտվել 

ստործնոտային անզգայացումից կամ զուգորդել ստործնոտային և 

ներսփռական անզգայացումները: 

Ներսփռական անզգայացման տարբերակներից են ներպուլպաային և 

ներկապանային անզգայացումները: Դրանցից առաջինի դեպքում անզգայաց-

նող նյութի մի քանի կաթիլ ներմուծվում է ատամի պուլպաի մեջ: Դա կարելի է 

կատարել ասեղով ներարկման կամ անասեղ ներարկիչի միջոցով: 

Ներկապանային (ինտրալիգամենտար) անզգայացումը հնարավորություն է 

տալիս անզգայացնելու բուժվող ատամը` օգտագործելով անէսթետիկի 

նվազագույն քանակ: Դրա համար 0,3մմ տրամագիծ ունեցող ասեղն ատամի 

երկայնական առանցքի նկատմամբ 300-ի անկյան տակ լնդակոսի միջով 

մխրճվում է դեպի պերիօդոնտ մինչև բժշկի կողմից դիմադրություն զգալը: 

Ներարկվում է 0,1-0,2մլ անէսթետիկ մեկարմատանի և 0,3-0,5մլ` 
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բազմարմատանի ատամների դեպքում: Անզգայացումն ի հայտ է գալիս 

ներարկումից 15-45 վայրկյան անց և տևում է 20-30 րոպե, որը բավական է 

հիմնական ամբուլատոր ստոմատոլոգիական միջամտությունները կատ-

արելու համար:  

Ինչպես նշվել է վերևում, կան առանց ասեղի ներարկիչներ, որոնք 

անէսթետիկը ճնշման տակ շիթով մղում են հյուսվածքների մեջ: Այս դեպքում 

անզգայացումն առաջանում է ակնթարթորեն: Սակայն նկատի ունենալով 

երեխաների հյուսվածքների փխրունությունը և վնասվածքների մեծ հավա-

նականությունը` այս մեթոդը չի կիրառվու: 

Տեղային ներսփռական անզգայացման այնպիսի տարբերակներ, 

ինչպիսիք ենթավերնոսկրային և ներոսկրային անզգայացումներն են, 

տրավմատիկ լինելու պատճառով մանկական ստոմատոլոգիայում չեն 

կիրառվում: 

Անզգայացումից առաջ ցանկալի է կատարել պրեմեդիկացիա: Վերջինս 

ավելի արդյունավետ է դարձնում անզգայացումը, մեղմում է վախի զգացումը, 

թուլացնում հոգեհուզական լարվածությունը, երեխային տրամադրում է 

առաջիկա գործողությանը: Պրեմեդիկացիան կատարվում է միջամտությունից 

40-45 րոպե առաջ: Օգտագործվում են անալգին-դիմեդրոլային խառնուրդը, 

փոքր տրանկվիլիզատորներ` էլենիում, ֆորտրալ, ռելանիում, ապաուրին: 

Տեղային ներարկումային անզգայացում կատարելիս արժե առաջնորդ-

վել մի քանի կանոններով. 

1.    Բժիշկ ստոմատոլոգը պետք է գերազանց պատկերացնի սրսկման 

շրջանի տեղագրական անատոմիան: 

2.    Անհրաժեշտ է ճիշտ ընտրել անէսթետիկը և նրա ներմուծման եղանակը: 

3.    Անէսթետիկը պետք է կիրառել անզգայացնող նվազագույն 

դեղաչափերով, որպեսզի չզարգանա դեղի ռեզորբտիվ ազդեցությունը 

օրգանիզմի վրա (աղյուսակ 15): 

4.    Անէսթետիկի լուծույթը պետք է լինի ստերիլ և հյուսվածքների հետ 

համատեղելի, նրա ներարկումը չպետք է ուժեղ ցավ և այրոցի զգացում 

առաջացնի: Օրինակ` փոխվում է երկար և սխալ պահված անէսթետիկի 

pH-ը, որը խաթարում է նրա ազդեցությունը: Մեկ այլ օրինակ` եթե 

տրիմեկաինը նոսրացվի թորած ջրով, այլ ոչ թե ֆիզիոլոգիական 

լուծույթով, ապա ներարկելուց հետո կառաջանա հյուսվածքների 

գրգռվածություն, մկանային կարկամում (կոնտրակտուրա), երկարատև 

գերզգայնություն: 

5.    Ներարկվող դեղի ջերմությունը պետք է մոտ լինի մարմնի 

ջերմաստիճանին: Միևնույն ժամանակ պետք է հիշել, որ 360C-ից տաք 

հեղուկները հյուսվածքների համար ավելի վտանգավոր են, քան սառը 

նյութերը: 

6.    Անէսթետիկը պետք է ներմուծել դանդաղ` խուսափելով անոթների 

վնասումից: 
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7.    Անհրաժեշտ է նախօրոք անամնեզով պարզել ալերգաբանական ֆոնը: 

Նպատակահարմար է ներկայացնել ներկայումս առավել կիրառելի մի 

քանի տեղային անէսթետիկների` մանկական տարիքում առավելագույն 

թույլատրելի դեղաչափերը: 

Աղյուսակ 15. 

Տեղային անզգայացնող նյութերի դեղաչափերը. 
 

տեղային անէսթետիկ դեղի անվանումը 
առավելագույն 
դեղաչափը 

2%-անոց լիդոկաին` առանց
անոթասեղմիչի 

քսիլոկային (Xylocain), 
լիգնոկաին 

3 մգ/կգ 

2%-անոց լիդոկաին` 1:100000 
ադրենալինով 

նուրոկաին (Nurocain) 7 մգ/կգ 

4%-անոց պրիլոկաին 
սովորական 

ցիտանեստ (Citanest 
Plain) 

6 մգ/կգ 

3%-անոց պրիլոկաին` 0,0314 
մգ ֆելիպրեսինով 

ցիտանեսթ (Citanest) 9 մգ/կգ 

0,5%-անոց բուպիվակաին` 
1:200000 ադրենալինով 

մարկաին (Marcain) 2 մգ/կգ 

4%-անոց արտիկաին` 
1:200000 ադրենալինով 

ուլտրակաին (Ultracain 
DS) 

7 մգ/կգ 
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ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 

  

Մանկական տարիքում ատամները հեռացնելու համար կան մի շարք 

ցուցումներ` ընդհանուր և տեղային: 

Ընդհանուր ցուցումներն են օդոնտոգեն քրոնիոսեպսիսը և քրոնիկական 

ինտոքսիկացիան: Սրանք ուղեկցվում են ընդհանուր թուլությամբ, մտավոր և 

ֆիզիկական աշխատունակության նվազումով, ախորժակի նվազումով, 

ենթատենդային ջերմությամբ, արյան պատկերի փոփոխությամբ (լեյկոցիտոզ, 

ԷՆԱ-ի բարձրացում): Այս վիճակը կարող է հանգեցնել այլ օրգանների կամ 

օրգան-համակարգերի (էնդոկարդ, սրտամկան, երիկամներ, հոդեր, նյարդային 

համակարգ) ախտահարմանը: 

Տեղային ցուցումները բազմազան են և կարող են ունենալ սանացիոն, 

էսթետիկ կամ էլ պրոթետիկ նպատակներ: 

1.     Գանգրենոզ քրոնիկական պուլպիտ: Հեռացման ենթակա են ախտա-

հարված կաթնատամները: 

2.     Սուր պերիօդոնտիտ: Հեռացվում են կաթնատամները և անատո-

միական ու ֆունկցիոնալ արժանիքները կորցրած մշտական ատամները: 

Միարմատանի մշտական ատամները, որոնք հնարավոր է բուժել պահպա-

նողական եղանակներով, աշխատում են պահպանել: 

3.     Քրոնիկական պերիօդոնտիտ: Ատամը հեռացվում է անարդյունավետ 

պահպանողական բուժման, միջարմատային տարածությունում և մշտական 

ատամի սաղմի ուղղությամբ բորբոքումը տարածված լինելու դեպքում: 

4.     Օդոնտոգեն պերիօստիտ: Հիվանդության հարուցիչ կաթնատամները 

պարտադիր հեռացվում են: Մշտական բազմարմատանի ատամների հեռացման 

ցուցումը հարաբերական է: Դրանք ենթակա են հեռացման, եթե կորցրել 

են  անատոմիական ու ֆունկցիոնալ արժանիքները կամ չի երաշխավորվում 

դրանց պահպանողական լիարժեք բուժումը: Միարմատանի մշտական 

ատամները ձգտում են պահպանել: 

5.     Օդոնտոգեն օստեոմիելիտ: Պատճառային ատամները ենթակա են 

հեռացման: Հեռացվում են նաև մահացած սաղմերը: 

6.       Օդոնտոգեն աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ: Պատճառային ատամները 

հեռացվում են: 

7.       Ատամի լրիվ հոդախախտի, պսակի և արմատի կոտրվածքի դեպքում 

կաթնատամները հեռացվում են: Մշտական ատամը հեռացնում են, եթե այն 

կոտրված է արմատի միջին մասից, կամ կոտրվածքի գիծն անցնում է ատամի 

երկայնական առանցքով: 

8.       Ծնոտների կոտրվածքի դեպքում հեռացվում են կոտրվածքի գծում 

առկա կաթնատամները և մանրէներով վարակված (պուլպիտ, պերիօդոնտիտ) 
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մշտական ատամները: Ինտակտ մշտական ատամը, որը  կոտրվածքի գծում է և 

խանգարում է ռեպոզիցիային, ևս հեռացվում է: 

9.     Կաթնատամների արմատների ֆիզիոլոգիական ներծծման 

գործընթացի կասեցման դեպքում դրանք հեռացվում են, որպեսզի մշտական 

ատամների ծկթման ժամկետները չխախտվեն: 

10.  Հեռացվում են գերհամալիրային և դիստոպիկ ատամները, մանավանդ 

եթե դրանք ունեն վեստիբուլար կամ օրալ թեքվածություն և վնասում են 

շրթունքի կամ լեզվի լորձաթաղանթը, խանգարում են արտասանության կամ 

սննդառության ֆունկցիաները, աղավաղում են դեմքի տեսքը և հատկապես` 

ժպիտը: 

11.  Հեռացումներ օրթոդոնտիկ ցուցումներով, հատկապես առաջին 

նախաաղորիքների: 

12.  Ռետենցված ատամը, որն սկսել է ցավ պատճառել, հեռացվում է: 

13.  Եթե երեխան ծնվել է ատամներով (նեոնատալ ատամներ), և դրանք 

հնարավոր չէ ծածկել, մեկուսացնել պաշտպանիչ թիթեղով, ապա դրանք 

ենթակա են հեռացման, քանի որ կրծքով կերակրվելու ժամանակ կվնասեն մոր 

պտուկը, որը կարող է հանգեցնել մաստիտի: 

14.  Հեռացման ենթակա են 3-րդ աստիճանի ախտաբանական շարժու-

նություն ունեցող ատամները: 

Ատամները հեռացնելու համար կան նաև ընդհանուր և տեղային 

հակացուցումներ: Էքստրակցիա կատարելու ընդհանուր հակացուցումներ են 

սիրտ-անոթային (սրտի արատ, հիպերտոնիա), նյարդային (էպիլեպսիա, 

պսիխոզ, հիստերիա), էնդոկրին, արյան (սուր լեյկեմիա, անեմիա, հեմոֆիլիա) 

համակարգերի, երիկամների (գլոմերուլոնեֆրիտ և այլն) հիվանդությունները: 

Սակայն այս հակացուցումները բացարձակ չեն: Ատամը կարող է հեռացվել 

ստացիոնար պայմաններում հիվանդին հատուկ նախապատրաստելուց հետո: 

Եվս մեկ հանգամանք` արբունքի հասած աղջիկների դաշտանային 

արյունահոսության ժամանակաշրջանում  հնարավորինս պետք է խուսափել 

ատամ հեռացնելուց: 

Ատամների հեռացման տեղային հակացուցումները բաժանվում են երկու 

խմբի` հարաբերական և բացարձակ: 

Դիտարկենք ատամների հեռացման հարաբերական տեղային հա-

կացուցումները: 

1. Ցանկալի է խուսափել ատամները հեռացնելուց բերանի խոռոչի և 

բկանցքի բորբոքումների (ստոմատիտ, անգինա, դիֆթերիա) առկայության 

դեպքում: 

2.   Հեռացման ենթակա չեն իրենց ժամկետը լրացրած այն կաթնատամ-

ները, որոնց փոխարինումը մշտական ատամներով, դատելով ռենտգենյան 

նկարներից, չի նախատեսվում: 

3.   Խնայողական վերաբերմունք պետք է ցուցաբերել ժամանակավոր 

երկրորդ աղորիքների և վերին ժանիքների նկատմամբ, որոնց վաղաժամկետ 
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հեռացումը հնարավոր է անդրադառնա կծվածքի և դիմային գանգի ձևավոր-

մանը: 

Ատամների հեռացման տեղային բնույթի բացարձակ հակացուցումները 

երկուսն են. 

1.     Արգելվում է հեռացնել չարորակ ուռուցքի գոտում տեղակայված 

ատամը: 

2.     Չի կարելի հեռացնել ծնոտի ոսկրը ախտահարած հեմանգիոմայի 

գոտում եղող ատամը: 

Առաջին դեպքում ատամի հեռացումը կարող է հանգեցնել ուռուցքի բուռն 

աճին և մետաստազների տարածմանը, իսկ երկրորդ դեպքում այնպիսի 

արյունահոսության, որը  դժվար է դադարեցնելը:  

   

ԱՏԱՄԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 

ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 Բերանի խոռոչը հարկավոր է նախապատրաստել առաջիկա էքստրակ-

ցիային` հեռացնելով ախտահարված ատամի (ցանկալի է նաև հարևան 

ատամների) կարծր և փափուկ նստվածքները (ատամնաքար, փառ) ու ողողելով 

թույլ հականեխիչ լուծույթներով (ֆուրացիլինի 1:5000, կալիումի 

պերմանգանատի 1:1000 նոսրացված լուծույթներ): 

Ատամները հեռացնելու համար օգտագործվում են աքցաններ և 

ամբարձիչներ (էլեվատորներ): Հեռացումը ձեռնարկելուց առաջ պետք է հստակ 

պատկերացում կազմել անատոմիական տեղագրության մասին` ատամնաբնի 

պատերի հաստությունը, ատամի արմատների մեծությունը և ուղղվածությունը, 

միջարմատային խտրոցների վիճակը, սաղմերի առկայությունը: 

Ատամի հեռացումը կատարվում է հաջորդական գործողություններով` 

աքցանադրում, աքցանի շուրթերի ներմղում, ատամի հոդախախտում և 

դուրսբերում ատամնաբնից, ատամնաբնի մշակում և եզրերի մոտեցում: 

Կաթնատամը հեռացնելիս աքցանը խոր ներմղել խորհուրդ չի տրվում, 

քանի որ հնարավոր է մշտական ատամի սաղմի վնասում: Նույն պատճառով 

ատամնաբունը մշակելիս կյուրետաժը պետք է կատարել զգուշորեն: 

Փոքրահասակ երեխաների ատամնաբունը վիրախծուծով փակել 

խորհուրդ չի տրվում, քանի որ լաց լինելիս առաջանում է ասպիրացիայի վտանգ: 

Որոշ հեղինակներ նշում են, որ վիրախծուծը, ներծծելով արյան մակարդուկը, 

ոսկրը զրկում է կենսաբանական հուսալի պատնեշից: 

Երեխայի ատամի հեռացման միջամտությունը պետք է իրագործվի միայն 

խնամքով կատարված և գործողությանը համապատասխան անզգայացումից 

հետո: 

 ԱՏԱՄԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ատամը հեռացնելիս կարող են առաջանալ տեղային և ընդհանուր 

բարդություններ: 
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Ատամը հեռացնելու ժամանակ առաջացող բարդությունները 
1.   Մշտական ատամի սաղմի վնասում: Պատճառը աքցանի շուրթերի խոր 

ներմղումն է կամ ատամնաբնի խոր կյուրետաժը: Կարելի է խուսափել նման 

բարդությունից, եթե ատամը տեխնիկապես ճիշտ հեռացվի: Հնարավոր է նաև 

սաղմի հոդախախտ: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է սաղմը վերապատվաստել 

ատամնաբնում, որի եզրերը կարում են: Հարկ կլինի կատարել հակաբորբոքային 

բուժում և պարբերաբար հետևել սաղմի հետագա զարգացմանը: 

2.   Կաթնատամի արմատի ծայրի կոտրվածք: Սրան նպաստում է 

արմատների անհամաչափ ռեզորբցիան: Կոտրված բեկորը հեռացնելիս պետք է 

նկատի առնել մոտակա ատամնասաղմերի և չձևավորված արմատների 

վնասման հավանականությունը: 

3.   Հեռացվող ատամի կամ նրա արմատի կոտրվածք: Առաջանում է 

աքցանը սխալ ընտրելու, հեռացման սխալ տեխնիկայի, թեք արմատների, զգալի 

կարիոզ քայքայման հետևանքով: Կոտրված ատամն անհրաժեշտ է հեռացնել 

նույն օրը: 

4.   Շրջակա փափուկ հյուսվածքների վնասում: Առաջանում է բժշկի 

կոպիտ և անզգույշ աշխատանքի պատճառով: Դրան հանգեցնում է թերի 

կատարված սեպարացիան: Կարող են առաջանալ լորձաթաղանթային և 

լորձաթաղանթավերնոսկրային պատռված լաթային վերքեր: Անհրաժեշտ է այդ 

լաթերը հնարավորինս տեղադրել իրենց տեղը և կարել լուծվող վիրաբուժական 

թելով (կետգուտ, վիկրիլ): 

Լինում են նաև ավելի հազվադեպ բարդություններ` հակադիր ատամի 

կոտրվածք, հարևան ատամի հոդախախտ, ստորին ծնոտի հոդախախտ և 

կոտրվածք, վերին ծնոտի թմբի կոտրվածք, որոնք բժշկի կոպիտ աշխատանքի 

կամ անատոմիական առանձնահատկությունների հետևանքն են:  
 

Ատամը հեռացնելուց հետո առաջացող բարդությունները 
1.   Արյունահոսություն ատամնաբնից: Կարող է լինել տեղային և 

ընդհանուր պատճառներից: 

Տեղային պատճառներն են փափուկ հյուսվածքների վնասումը, ատամ-

նաբնի պատի կոտրվածքը, արյունատար անոթի պատի վնասումը, բորբոքային 

պրոցեսի առկայությունը, անէսթետիկում պարունակվող ադրենալինի 

ազդեցության վերացումը, արյան մակարդուկի լուծումը ալվեոլիտի զարգացման 

հետևանքով առաջացող թարախի կողմից, ներոսկրային անոթային ուռուցքի 

առկայությունը: 

Ընդհանուր պատճառներն են արյան մակարդման խանգարումը` մակարդ-

ման համակարգի այս կամ այն բաղադրիչի անբավարարության պատճառով, 

թրոմբոցիտոպենիան: 

Արյունահոսությունը պետք է դադարացնել ատամնաբունը խծուծելով 

(տամպոնադա), հեմոստատիկ սպունգ կիրառելով կամ ատամնաբունը կարելով: 

Նշված միջոցառումների անարդյունավետության դեպքում հիվանդը հոսպի-

տալացվում է: 
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2.   Ալվեոլիտ: Սովորաբար զարգանում է ատամը հեռացնելուց 24-48 ժամ 

անց: Պատճառը հյուսվածքների չափից ավելի վնասումը և վարակումն է: 

Բնորոշվում է երկարատև, ուժեղ, ճառագայթող ցավերով: Ատամնաբնում 

բացակայում է արյան մակարդուկը: Վերքից զգացվում է գարշահոտություն, 

նկատվում է գորշավուն փառ: Լնդի փափուկ հյուսվածքներն այտուցված են, 

խիստ ցավոտ: Շրջանային ավշահանգույցները մեծացած են և ցավոտ: Լինում են 

ընդհանուր թուլություն, ջերմության բարձրացում: 

Ալվեոլիտը բուժելու համար կատարվում է ատամնաբնի կյուրետաժ, 

մշակում հականեխիչ նյութերով, ատամնաբնի եզրերի կարում կամ հակա-

բիոտիկով հագեցած թանզիվե վիրախծուծի տեղադրում, հակաբիոտիկով նովո-

կայինային բլոկադա շրջակա փափուկ հյուսվածքներում, հակաբիոտիկային 

թերապիա և ֆիզիոթերապիա:  
 

Ատամի հեռացման ընդհանուր բարդությունները 
1.  Ուշագնացություն (syncope): Գլխուղեղի սակավարյունության կար-

ճատև դրսևորումն է, որն արտահայտվում է գիտակցության կորստով: Դեմքը 

գունատ է, պատված սառը քրտինքով, բիբերը լայնանում են և թեքվում վերև: 

Շնչառությունը մակերեսային է, անոթազարկը` հաճախացած և թույլ: 

Ուշագնացության դեպքում հիվանդին անհրաժեշտ է պառկեցնել, արձակել 

շնչառությանը խանգարող հագուստը, գլուխը հետ գցել, ստորին վերջույթները 

բարձրացնել: Շնչառական և անոթաշարժ կենտրոնները պետք է գրգռել 

անուշադրի սպիրտի գոլորշիներով: Սովորաբար 1-2 րոպեից հիվանդի գիտակ-

ցությունը վերադառնում է: Եթե վիճակը չի բարելավվում, կարելի է միջմկանային 

կամ ենթամաշկային ներարկել նատրիումի կոֆեին-բենզոատի 10%-անոց 

լուծույթ, կորդիամին (0,1մլ կյանքի ամեն տարվան): 

Ստոմատոլոգիական միջամտությունը կարելի է շարունակել հիվանդի 

գիտակցության վերականգնումից հետո, սակայն եթե այն շտապ չէ, ապա 

հետաձգվում է հաջորդ օրը: 

Ուշագնացությունը կանխարգելելու համար պետք է կատարել հիվանդի 

հոգեբանական և դեղորայքային նախապատրաստում, խնամքով անզգայացում, 

բացառել բացասական հույզերը: 

2.    Սրտանոթային կոլապս:  Զարգանում է սրտային սուր անբավա-

րարության և արյունատար անոթների պատերի տոնուսի թուլացման 

հետևանքով: Գիտակցությունը պահպանվում է, բայց կարող է լինել մթագնած: 

Նկատվում է հանկարծակի գունատություն և ցիանոզ, ընդհանուր թուլություն, 

դող, սարսուռ, ցրտի և ծարավի զգացում: Բիբերը լայնացած են, շնչառությունը 

մակերեսային, անոթազարկը` հաճախացած և թելանման, դեմքին` սառը, 

կպչուն քրտինք: Զարկերակային ճնշումն ընկնում է, մարմնի ջերմաստիճանը` 

նվազում (35-340C): Հիվանդը թույլ է, ադինամիկ, անտարբեր (ապաթիա): Եթե 

սրտի գործունեությունը ժամանակին չխթանվի, ապա կոլապսը կարող է 

հանգեցնել մահվան ելքի: 
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Նման իրավիճակում անհրաժեշտ է դադարեցնել վիրահատական 

միջամտությունը, հիվանդին պառկեցնել հորիզոնական դիրքով, ներարկել 

արագ ներգործող կարդիոտոնիկ դեղամիջոցներ` կորազոլ, կոֆեին, կորդիամին: 

Ոտքերին դնում են ջեռակ, տալիս են շնչելու անուշադրի սպիրտի գոլորշիներ:  

3.  Շոկ: Հազվադեպ բարդություն է: Կարող է առաջանալ այն դեպքում, երբ 

միջամտությունը եղել է երկարատև, տրավմատիկ և ուղեկցվել է խիստ ցավով ու 

զգալի արյունահոսությամբ: Սկզբում կարող է դիտվել հիվանդի որոշ 

դրդվածություն (շոկի էրեկտիլ փուլ), որը շատ արագ փոխարինվում է 

արգելակմամբ (տորպիդ փուլ): Վերջինիս ժամանակ հիվանդի գիտակցությունը 

թեպետ պահպանված է, սակայն նա միանգամայն անտարբեր և անհաղորդ է 

շրջակա միջավայրի նկատմամբ: Դեմքը խիստ գունատվում է և ձեռք է բերում 

գորշավուն, մոխրագույն երանգ: Աչքերը անշարժ են, բիբերը` լայնացած: Սրտի 

աշխատանքը աստիճանաբար թուլանում է, զարկերակային ճնշումը` ընկնում, 

մարմնի ջերմաստիճանը` նվազում: 

Այսպիսի բարդության դեպքում հիվանդին պետք է անհապաղ 

հոսպիտալացնել: 

4.  Բակտերեմիա և տոքսեմիա: Պերիօդոնտիտով ախտահարված 

ատամների տրավմատիկ հեռացման հետևանք են: Ուղեկցվում է ջերմության 

բարձրացումով մինչև 390C, որը կարող է տևել 3-4 օր: Առանձին հիվանդների 

դեպքում պրոցեսը կարող է բարդանալ պերիօստիտով կամ օստեոֆլեգմոնայով, 

որոնց դեպքում հիվանդի ընդհանուր վիճակը զգալի վատանում է 10-14 օր 

տևողությամբ: 

Բուժումն իրականացվում է համընդհանուր ընդունված մեթոդներով: 
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ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏԸ 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 
  

Ծնոտների ոսկրերի պերիօստիտը բորբոքային երևույթ է, որի կիզակետը  

վերնոսկրում է: Պերիօստիտը՝ որպես ինքնուրույն նոզոլոգիական տեսակ 

առանձնացնելը պայմանավորված է նրան բնորոշ տեղային և ընդհանուր 

կլինիկական պատկերի առկայությամբ: 

Օդոնտոգեն պերիօստիտն առաջանում է ատամի պուլպաից կամ պերիօ-

դոնտից` բորբոքային գործընթացը ատամի շրջակա ոսկրային հյուսվածքին, 

ապա նաև վերնոսկրին տարածվելու հետևանքով:  

Ըստ կլինիկական ընթացքի և ախտակազմաբանական պատկերի` 

տարբերում են պերիօստիտի սուր (շճային և թարախային) և քրոնիկական 

(հասարակ և օսիֆիկացնող) տեսակները: 

 

ՍՈՒՐ ՇՃԱՅԻՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏ (ՍՇՊ) 

Ատամների ձևավորման, ծկթման, փոխարինման և ծնոտների ոսկրերի 

աճման ժամանակաշրջանում ատամի պուլպաի առատ արյունամատա-

կարարումը և ավշի շրջանառությունը նպաստում են բորբոքային գործընթացի 

տարածմանը պուլպաից կամ պերիօդոնտից դեպի ոսկրային հյուսվածք կամ 

վերնոսկր: Աճող ծնոտների ոսկրերը  ֆիզիոլոգիական դրդվածության վիճակում 

են և հեշտորեն արձագանքում են ցանկացած գրգռիչի: Ատամի պուլպաի կամ 

պերիօդոնտի սուր բորբոքման դեպքում անոթների բորբոքային գործընթացը 

ոսկրածուծային տարածություններով, հնարավոր է նաև հեմատոգեն 

(հիմնականում երակներով) և լիմֆոգեն ուղիներով, արագ տարածվում է դեպի 

վերնոսկր, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթ և փափուկ հյուսվածքներ` առաջաց-

նելով բորբոքման տարածուն պերիֆոկալ օջախ: Առաջանում են կազմաբա-

նական փոփոխություններ` վերնոսկրի անոթների գերարյունություն, 

վերնոսկրի այտուց և բջջային ներսփռանք, որի հետևանքով այն հաստանում է, 

դառնում փխրուն, նրա թելիկները տրոհվում են շճային էքսուդատի 

կուտակումից: Գործընթացի հետագա զարգացման դեպքում շճային էքսուդատը 

վերածվում է թարախայինի: 

ՍՇՊ-ն դրսևորվում է լորձաթաղանթի անցման ծալքի հարթվածությամբ, 

շոշափելիս արտահայտված ցավոտությամբ, ավելի հաճախ տեղակայվում է 

ատամնաբնային ելուստի արտաքին կողմից, կարող է տարածվել պատճառային 

ատամի տիրույթից հեռու: Բորբոքված վերնոսկրին հարող լորձաթաղանթը 

գերարյուն է և այտուցված: Բորբոքային այտուցը տարածվում է դեմքի հարակից 

փափուկ հյուսվածքների վրա. փափուկ հյուսվածքների ծավալը մեծանում է, 

դրանք դառնում են պաստոզ: Զարգանում է շրջակա լիմֆադենիտ: 

Երեխան դառնում է անհանգիստ, խանգարվում են քունը և ախորժակը, 

մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է և լինում է ենթատենդային: 
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Այս փուլում սուր պերիօստիտը կարող է գնահատվել որպես պուլպիտին 

կամ պերիօդոնտիտին ուղեկցող պերիֆոկալ բորբոքում:  

ՍՇՊ-ն հաճախ է դրսևորվում 3-5 տարեկան երեխաների ատամների 

պուլպիտների դեպքում: Պուլպիտի դեպքում ի հայտ եկող սուր պերիօստիտը 

սպառնալից ախտանշան է, որը վկայում է վարակի խիստ վիրուլենտության և 

մանկան օրգանիզմի ցածր դիմադրողականության մասին: Պուլպիտի` 

ժամանակին և ճիշտ ձեռնարկված բուժման դեպքում կարելի է ակնկալել 

բորբոքման մարում: 

Մանկական տարիքում ՍՇՊ-ն միշտ ուղեկցում է սուր պերիօդոնտիտին 

և քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացմանը: Առանձին դեպքերում, երբ առկա է 

ՍՇՊ, ախտաբանական օջախի հարևանությամբ դեմքի փափուկ հյուսվածք-

ներում կարող է զարգանալ բորբոքային ներսփռանք: Ներսփռանքը կարող է 

պահպանվել պատճառային ատամը հեռացնելուց հետո ևս մի քանի օր: 

Սուր շճային պերիօստիտի դեպքում հարկավոր է բուժել հիմնական 

հիվանդությունը` պուլպիտը կամ պերիօդոնտիտը: Տեղային բուժումից բացի, 

հատկապես կրտսեր տարիքի երեխաներին անհրաժեշտ է նշանակել 

հակաբորբոքային բուժում` սուլֆանիլամիդներ, կալցիումի գլյուկոնատ, 

հիպոսենսիբիլիզացնող դեղամիջոցներ, առատ հեղուկներ, ֆիզիոթերապիա: 

 

ՍՈՒՐ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆՅԻՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏ (ՍԹՊ) 

Բորբոքային երևույթի հետագա զարգացումը հանգեցնում է շճային 

պերիօստիտի՝  թարախայինի վերածվելուն: Թարախային էքսուդատը կուտակ-

վում է վերնոսկրի տակ, ձևավորում ենթավերնոսկրային թարախակույտեր: 

Վերնոսկրի մի հատված մահանում է, փափկում և քայքայվում: Առաջանում են 

ճեղքեր վերնոսկրում, և թարախը թափանցում է լորձաթաղանթի տակ: Ոսկրի 

կեղևային շերտը թարախի հետ հպման տեղում մասնակիորեն քայքայվում է: 

Միևնույն ժամանակ բորբոքված վերնոսկրը գրգռման ազդեցությամբ  եռանդուն 

արտադրում է երիտասարդ ոսկրաշերտ, որը ախտահարված օջախը սահմա-

նազատում է շրջակա հյուսվածքներից: 

Ինչքան ակտիվ է բորբոքումը, այնքան քայքայման երևույթներն ավելի 

արտահայտված են, և, ընդհակառակը, ինչքան մեղմ է ընթանում բորբոքումը, 

այնքան ավելի նշանակալի են պրոլիֆերատիվ և պլաստիկ երևույթները: 

Բազմաթիվ հեղինակների դիտարկմամբ ՍԹՊ-ի դեպքերի 80%-ը 

զարգանում է քրոնիկական պուլպիտով կամ քրոնիկական պերիօդոնտիտով 

ախտահարված կաթնատամ աղորիքներից և առաջին մշտական աղորիքից: 

Առավել հաճախ ՍԹՊ-ն տեղակայվում է ատամնաբնային ելուստի նախադռնա-

յին կողմում` ի տարբերություն օստեոմիելիտի, որի դեպքում պերիօստիտն 

արտահայտվում է ծնոտի ատամնաբնային ելուստի և մարմնի երկու կողմերից: 

Կրտսեր տարիքի երեխաների շրջանում ՍԹՊ-ն զարգանում է սուր և արագ: 

Անցումը ատամի պուլպաի կամ պերիօդոնտի սուր բորբոքումից դեպի 

պերիօստիտ կարող է կատարվել մի քանի ժամում: Հիվանդությանը բնորոշ է 



328 
 

մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը մինչև 38-38,50C: Երեխայի ընդհանուր 

վիճակը միջին ծանրության է կամ ծանր: Ինտոքսիկացիան առավելապես 

արտահայտված է կրտսեր տարիքի երեխաների շրջանում: 

Հիվանդության տեղային դրսևորումներից է դեմքի փափուկ հյուսվածք-

ների այտուցը: Եթե բորբոքումը տեղակայված է վերին ծնոտում, ապա այտուցն 

ընդգրկում է ենթաակնակապճային շրջանը, տարածվում քիթ-շրթունքային 

ակոսի, վերին շրթունքի, ստորին կոպի շրջաններում, ակնաճեղքը նեղանում է 

կամ փակվում: Ստորին ծնոտի պերիօստիտի դեպքում թշի հյուսվածքների 

այտուցը տարածվում է դեպի ենթածնոտային շրջանը: Թարախային օջախին 

անմիջապես հարող փափուկ հյուսվածքներում դիտվում են բորբոքային 

ներսփռանք և մաշկային ծածկույթի գերարյունություն: Զարգանում է 

ենթածնոտային ավշահանգույցների լիմֆադենիտ և պերիադենիտ: Հիվանդ 

երեխան խնայում է ախտահարված հատվածը և սահմանափակում է ստորին 

ծնոտի շարժումները: Ներբերանային զննմամբ հայտնաբերվում են լորձաթա-

ղանթի գերարյունություն և այտուց: Ենթավերնոսկրային թարախակույտի 

տեղում անցման ծալքը արտափքված է: Թարախի մեծ քանակ կուտակվելու և 

վերնոսկրը մասնակի քայքայվելու դեպքում զգացվում է ծփանք: Ախտահարված 

ատամը կարող է ունենալ ախտաբանական շարժունություն: Արյան քննությամբ 

հայտնաբերվում է ԷՆԱ-ի բարձրացում մինչև 30-40մմ/ժ, լեյկոցիտոզ մինչև 20-

25x109/լ: Առաջին 1-2 օրերին արյան բանաձևում նկատվում են բորբոքումներին 

բնորոշ թույլ փոփոխություններ: 

Երեխաների շրջանում ՍԹՊ-ի ախտորոշումը բարդ և պատասխանատու 

գործ է: Այս հիվանդությունը գնահատվում է որպես ինքնուրույն նոզոլոգիական 

միավոր: Անպայման նկատի է առնվում, որ երեխաների շրջանում ՍԹՊ-ն մեծ 

ընդհանրություններ ունի սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտի հետ: 

Ախտորոշելու համար կարևոր տեղային ախտանշաններն են կարիեսով 

ախտահարված պատճառային ատամի առկայությունը, լորձաթաղանթի 

անցման ծալքի արտափքումը, լորձաթաղանթի այտուցը և գերարյունությունը 2-

3 ատամների տիրույթում, ախտաբանական օջախի տեղակայումը ծնոտի 

ատամնաբնային ելուստի միայն մեկ (հիմնականում` նախադռան) կողմում, 

ծփանքը (սա մշտական չէ և դիտվում է վերնոսկրի քայքայման ու լորձաթա-

ղանթի տակ թարախ կուտակվելու դեպքում):  

Վերջնական ախտորոշումը կատարվում է երեխայի ընդհանուր վիճակի 

և տեղային ախտանշանների արահայտվածության գնահատման հիման վրա: 

Ընդհանուր ծանր վիճակը, մաշկային ծածկույթների գունատությունը, 2-3 

ատամների տիրույթից դուրս սփռվող, տարածուն ենթավերնոսկրային թարա-

խակույտերը, որոնք տեղակայվում են ատամնաբնային ելուստի երկու 

կողմերում, վկայում են օդոնտոգեն բորբոքման ակտիվ տեսակի մասին, որը 

հարկ է գնահատել որպես սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտ: Առանձին դեպքերում 

ախտորոշումը ճշտվում է միայն ex juvantibus: Հիվանդի ընդհանուր լավ վիճակը 

վիրահատական միջամտությունից, ընդհանուր և տեղային համալիր բուժական 
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միջոցառումներից 1-2 օր անց, վերքից թարախային արտադրության կտրուկ 

նվազումը կամ բացակայությունը, քրոնիկական պերիօստիտի նշանների 

բացակայությունը վկայում են սուր թարախային պերիօստիտի մասին: 

ՍԹՊ-ն մանկական տարիքում ունի սուր և կարճատև ընթացք: Լիարժեք 

վիրաբուժական և պահպանողական օգնություն ցուցաբերելուց հետո գործըն-

թացը 3-4 օրից ավել չի տևում: Առանց համապատասխան բուժման` հիվան-

դությունը վերածվում է սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտի: Երեխաների շրջանում, 

հատկապես վաղ մանկական տարիքում ՍԹՊ-ն հիվանդի հոսպիտալացման 

ցուցում է: 

ՍԹՊ-ի բուժումը ներառում է անհապաղ վիրահատական միջամտութ-

յուն, դեղորայքային բուժում, ֆիզիոթերապևտիկ և ընդհանուր կազդուրիչ 

միջոցների կիրառում: 

Վիրահատական միջամտությամբ բացահատվում է ենթավերնոսկրային 

թարախակույտը, հեռացվում վարակված կաթնատամը, իսկ երբեմն էլ` 

մշտական ատամը: Էքսուդատի լիարժեք արտահոսքն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է լայն բացահատել վերնոսկրը: Վերին ծնոտի վրա կտրվածք 

կատարելիս պետք է զգույշ լինել: Վաղ մանկական տարիքի երեխաների վերին 

ծնոտի կեղևային շերտը շատ բարակ է, և վիրադանակով կոպիտ գործողութ-

յունները կարող են մշտական ատամների սաղմերի վնասման կամ 

վերծնոտային խոռոչի բացման պատճառ դառնալ: Քմային մակերեսի 

թարախակույտերի բացահատման ժամանակ գերադասելի է լորձաթաղանթի և 

վերնոսկրի մի հատվածի բացազատումը (կտրել-հեռացնելը)` վերքի եզրերի 

ժամանակից շուտ հպումը կանխելու համար: Ախտահարված կաթնատամները 

պետք է հեռացվեն անկախ նրանց անատոմիական լիարժեքությունից կամ 

խմբային պատկանելությունից: Մշտական ատամները հեռացվում են, եթե 

հնարավոր չէ նրանց պահպանողական բուժումը: Ատամի հեռացման և 

ենթավերնոսկրային թարախակույտի բացահատման գործողությունները 

կատարվում են մեկ միջամտության ժամանակ, ցանկալի է ընդհանուր 

անզգայացմամբ: Մինչև 10 տարեկան, իսկ ցուցումների դեպքում նաև ավելի մեծ 

տարիքի երեխաների ՍԹՊ-ի բուժումն իրականացվում է ստացիոնար 

պայմաններում: 

Հակամանրէային բուժման համար նշանակվում են հակաբիոտիկներ և 

սուլֆանիլամիդներ` ըստ տարիքային դեղաչափերի: Հակաբորբոքային 

նկատառումներով նշանակվում են ասկոռուտին, կալցիումի գլյուկոնատ, 

հիպոսենսիբիլիզացնող միջոցներ: Ցավի դեմ տրվում են անալգետիկներ, իսկ 

երեխայի անհանգիստ վարքագծի և վատ քնի դեպքում` սեդատիվ միջոցներ, 

բրոմի և կատվախոտի պատրաստուկներ: Հանձնարարվում է առատ հեղուկներ 

խմել: Փափուկ հյուսվածքների արտահայտված բորբոքային ներսփռանքը և 

ավշահանգույցների պերիադենիտն արագ ու անմնացորդ վերացնելու 

նպատակով բուժման մեջ ներգրավվում են ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ` 

հելիում-նեոնային լազեր, գերբարձր հաճախականության էլեկտրական դաշտ, 
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ինչպես նաև արտաքին կապեր հակաբորբոքային-ներծծող ազդեցությամբ 

քսուքներով (լևոմիկոլ, լևոմիզոլ, Վիշնևսկու բալզամ): 

Ժամանակին և ամբողջ ծավալով ձեռնարկված բուժման դեպքում ՍԹՊ-ն 

երեխաների շրջանում 3-4 օրից մարում է: Եթե վիրահատական միջամտութ-

յունից 1 օր անց երեխայի ընդհանուր վիճակը չի բարելավվում, չի նվազում 

ինտոքսիկացիան, և չի փոխվում էքսուդատի քանակն ու բնույթը, ապա ամենայն 

հավանականությամբ զարգանում է ծնոտի սուր օստեոմիելիտ: 

Եթե բուժումը ժամանակին չձեռնարկվի և հիվանդության առաջին 1-2 

օրերի ընթացքում, ինչպես նաև հիվանդության ծանր և ակտիվ ընթացքի 

դեպքում չիրականացվի ամբողջ ծավալով, ՍԹՊ-ն վերածվում է ծնոտի սուր 

օստեոմիելիտի: 
 

ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՊԵՐԻՕՍՏԻՏ 

Երեխաների դիմային ոսկրերի վերնոսկրային կառուցումն իրակա-

նանում է դիմային կմախքի աճման ողջ ընթացքում:  Վերնոսկրում ընթացող 

ոսկրագոյացման գործընթացների տարիքային ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը 

հեշտորեն էլ ավելի է խթանվում նրա ախտաբանական գրգռման ժամանակ: 

Պերիօդոնտում կամ ծնոտի ոսկրային հյուսվածքում առկա քրոնիկական 

օդոնտոգեն բորբոքումը դառնում է վերնոսկրի գրգռման աղբյուր, որի 

հետևանքով վերնոսկրն արտադրում է ավելցուկային երիտասարդ ոսկր: Ոսկրի 

կառուցումը իրականանում է ծնոտի մակերեսին նրա նորանոր շերտերի 

կուտակմամբ: Այդ շերտերն ունեն օսիֆիկացման տարբեր աստիճաններ: 

Քրոնիկական պերիօստիտը կարող է զարգանալ քրոնիկական պերիօդոնտիտի 

դեպքում, սուր պերիօստիտից հետո ու նաև ծնոտների քրոնիկական օստեո-

միելիտի դեպքում: Մանկական տարիքում քրոնիկական պերիօստիտը հաճախ 

զարգանում է նաև ոսկրի վնասվածքից հետո` որպես վերնոսկրի մեխանիկական 

դրդման պատասխան: 

Կա քրոնիկական պերիօստիտի երկու տեսակ՝ հասարակ և օսիֆի-

կացնող: Հասարակ պերիօստիտի դեպքում նոր գոյացած ոսկրը համա-

պատասխան բուժման հետևանքով ապաճում է: Օսիֆիկացնող պերիօստիտի 

դեպքում ոսկրի օսիֆիկացումը կատարվում է հիվանդության վաղ ժամկետում և 

սովորաբար ավարտվում է հիպերօստոզով: 

Քրոնիկական պերիօստիտի դեպքում ոսկրի ծավալը մեծանում է: 

Ախտաբանական օջախի մակերեսը շոշափելիս թույլ ցավոտ է: Ախտահարման 

օջախին հարող փափուկ հյուսվածքները կարող են ունենալ թույլ արտա-

հայտված բորբոքային ներսփռանք: Քրոնիկական պերիօդոնտիտի և ոսկրի 

սալջարդի դեպքում պերիօստիտը զարգանում է որպես առաջնային քրոնի-

կական երևույթ, դրսևորվում է ոսկրի սահմանափակ, կլորավուն արտափքմամբ: 

Արտաքուստ այն հիշեցնում է հարարմատային կիստայի կլինիկական 

պատկերը: Ախտաբանական օջախը հաճախ տեղակայվում է կաթնատամ 

աղորիքների և առաջին մշտական աղորիքների շրջանում, վնասվածքի 

դեպքում` կզակի, այտոսկրի, քթոսկրերի շրջանում: Քրոնիկական պերիօստիտի 
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կլինիկական դրսևորումն առավել արտահայտված է քրոնիկական օդոնտոգեն 

օստեոմիելիտի պրոդուկտիվ տեսակի դեպքում: Այդ դեպքում քրոնիկական 

պերիօստիտը գրավում է ստորին ծնոտի կեսը և ավելին, իսկ ոսկրի ծավալը 

կարող է մեծանալ 3-4 անգամ: 

Ստորին ծնոտի ռենտգենյան նկարներում հստակ նկատվում է ոսկրի 

կեղևային շերտը արտաքուստ ծածկող շերտավոր դարսվածքով երիտասարդ 

ոսկրի ստվերը (նկ.109): Այն առավել աչքի է ընկնում հիվանդության ուշ 

շրջանում: Վերին ծնոտի ռենտգենաբանական հետազոտությունը հազվադեպ է 

ախտորոշման համար պիտանի հստակ պատկեր տալիս: 
 

 
Նկար  109. Ստորին ծնոտի քրոնիկական պերիօստիտ: Երևում են երիտասարդ 

ոսկրային շերտերը: Պատճառը 36-րդ ատամի քրոնիկական պերիօդոնտիտն Է: 

 

Ախտորոշումը կատարվում է անամնեզի, կլինիկական և ռենտգենաբա-

նական ավանդական մեթոդների, ինչպես նաև համակարգչային շերտագրու-

թյան տվյալների հիման վրա: 

Քրոնիկական օդոնտոգեն պերիօստիտի բուժման հիմնական խնդիրը 

վարակի աղբյուրի չեզոքացումն է: Ախտահարված ատամի հեռացումը 

հանգեցնում է վերնոսկրի բորբոքման մարմանը: Ե՛վ օդոնտոգեն, և՛ 

հետվնասվածքային քրոնիկական հասարակ պերիօստիտի դեպքում լավ 

արդյունք են տալիս ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումները` հելիում-նեոնային 

լազերը, կալիումի յոդիդի 6 %-անոց լուծույթով էլեկտրաֆոեզը և այլն: 

Ժամանակին սկսված և ճիշտ իրականացված բուժման դեպքում ախտա-

բանական օջախը մարում է: Հիվանդության երկարատև ընթացքի դեպքում նոր 

գոյացած երիտասարդ ոսկրանյութը վերածվում է հասուն, խիստ սկլերոզացված 

ոսկրի: Գործընթացն ավարտվում է հիպերօստոզով, որի վիրահատական 

բուժումն իրականացվում է ըստ ցուցումների:  

  
  

 

   



332 
 

 ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ՕՍՏԵՈՄԻԵԼԻՏԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ 
ՏԱՐԻՔՈՒՄ  

 

Ծնոտների օստեոմիելիտը ինֆեկցիոն-բորբոքային, թարախանեկ-

րոտիկ հիվանդություն է, որն ախտահարում է ծնոտների ոսկրը և շրջակա 

հյուսվածքները կենսաբանական, ֆիզիկական կամ քիմիական բնույթի 

ագրեսիվ գործոնների ազդեցությամբ` օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի և 

նախապես կատարված նեյրոհումորալ տեղաշարժերի զուգակցմամբ: 

Քանի որ սույն հիվանդության դեպքում ախտահարվում են ոսկրա-

ծուծը, բուն ոսկրանյութը և վերնոսկրը, մի շարք հեղինակներ (Յու. Ի. 

Բեռնադսկի, Ա.Գ.  Շարգորոդսկի) ավելի ընդունելի են համարում «պանօս-

տիտ» տերմինը: Այլ հեղինակներ (Վ. Վ. Պանիկարովսկի, Ա. Ա. Գրիգորյան) 

բոլոր ոսկրային բորբոքային հիվանդությունները համախմբում են «օստիտ» 

անվան տակ: Ըստ նրանց` սուր օստեոմիելիտը կոչվում է սուր 

թարախանեկրոտիկ օստիտ: 

Այնուամենայնիվ, ներկայումս շարունակվում է կիրառվել համընդ-

հանուր ճանաչված «օստեոմիելիտ» տերմինը: 

Օստեոմիելիտը ըստ ծագման կարող է լինել օդոնտոգեն, տրավ-

մատիկ, հեմատոգեն և սպեցիֆիկ:  

Օդոնտոգեն օստեոմիելիտը ծնոտների ոսկրն ախտահարող վարակիչ, 

բորբոքային նեկրոտիկ հիվանդություն է, որի դեպքում վարակի աղբյուրն են 

կարիեսով ախտահարված ատամները և վարակված պարօդոնտը: 

Վիճակագրությունը: Ծնոտների օստեոմիելիտները 80%-ից 

(Ա.Ա.Կոլեսով) մինչև 96%-ը (Յու.Ի.Բեռնադսկի) օդոնտոգեն ծագման են: 

Դրանք դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդությունների 11.6%-ից 

(Նաումով) մինչև 15.2%-ն (Ա.Գ.Շարգորոդսկի) են: Մեծահասակաների 

շրջանում ամենից հաճախ դրսևորվում է 20-40 տարեկանում, երեխաների 

շրջանում` 5-10 տարեկանում: Առավելապես հիվանդանում են տղամարդիկ 

և տղաները: Ստորին ծնոտը 3 անգամ ավելի հաճախ է ախտահարվում, քան 

վերինը:  

Պատճառագիտությունը: Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի հարուցիչները 

պատկանում են բակտերիաների խառը ֆլորային, որն առկա է ատամի 

պուլպաի և պերիօդոնտի բորբոքման օջախներում, որտեղ հայտանբերվում 

են ստրեպտոկոկեր, ստաֆիլոկոկեր, ցուպիկներ և այլ մանրէներ: 

Դրանց հետ մեկտեղ օստեոմիելիտային օջախներում հաճախ 

հայտնաբերվում են օբլիգատ անօդակյաց (անաերոբ) մանրէներ` 

ֆուզոբակտերիաներ, բակտերոիդներ, ստրեպտո-պեպտոկոկեր, որով 

պայմանավորվում է բորբոքման առավելապես ալտերատիվ բնույթը: 

Երեխաների շրջանում որպես վարակի աղբյուր 80-90% դեպքերում 

հանդես են գալիս կաթնատամ աղորիքները և առաջին մշտական 

աղորիքները:  
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Ախտածնությունը: Ատամների առակայության պատճառով ծնոտների 

ոսկրային հյուսվածքն ունի մի առանձնահատկություն. այն վարակի մշտական 

օջախների (կարիեսով և նրա բարդություններով ախտահարված ատամներ) 

սերտ հարևանությամբ է տեղակայվում: Միևնույն ժամանակ բակտերիաներով 

հարուստ բերանի խոռոչից այն բաժանված է հյուսվածքների բարակ շերտով` 

լորձաթաղանթով և վերնոսկրով: Մանրէները ոսկրի մեջ են թափանցում մեծ 

մասամբ ատամների արմատների հարգագաթային բորբոքման օջախներից, 

հազվադեպ` մարգինալ պերիօդոնտից կամ թարախակալված օդոնտոգեն 

կիստայից: 

Վարակի տարածմանը նպաստում է ոսկրի կառուցվածքային առանձ-

նահատկությունը` ատամների պատերում բազմաթիվ մանր խողովակների 

և անցքերի առակայությունը, որոնցով անցնում են ավշային և արյունատար 

անոթները:  

Օստեոմիելիտների ախտածնությունը լավ պատկերացնելու համար 

անհրաժեշտ է իմանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները. 

1.       Ինպե՞ս են ոսկրային հյուսվածք թափանցող մանրէները բուռն բորբո-

քում հարուցում այնտեղ: 

2.       Որո՞նք են քրոնիկական օդոնտոգեն վարակի օջախի ակտիվացման 

մեխանիզմները: 

3.       Ինչպե՞ս է տարածվում օդոնտոգեն վարակիչ պրոցեսը: 

4.       Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ոսկրային հյուսվածքի 

ախտահարման ծավալը: 

Առաջին հարցի պատասխանն ըստ էության տվել են Արտյուսը և Սա-

խարովը: Ըստ նրանց ֆենոմենի (այն պատկանում է իմունոախտաբանական 

ռեակցիաների 3-րդ տիպին)` օրգանիզմ ներթափանցող «օտար» սպիտա-

կուցի` անտիգենի ազդեցությամբ արտադրվում են հակամարմիններ, որն 

առկա է օրգանիզմի սենսիբիլիզացիայի հիմքում: Անտիգենի դեր են 

կատարում մանրէների կենսագործունեության արգասիքները, մանրէների 

բջիջների կառուցվածքային տարրերը, որոնք մնում են այդ բջիջների մա-

հանալուց հետո: Այս իրավիրակում՝ օրգանիզմ են թափանցում անտիգենի 

նոր` «վճռական» քանակներ, որոնք անցնում են արյան մեջ, որում առաջա-

նում են անտիգեն-հակամարմինային համալիրներ: Դրանք ամրանում են 

անոթների էնդոթելի բջիջներին և վերջիններիս դարձնում թիրախ-բջիջներ: 

Այնուհետև նշված համալիրները ենթարկվում են ֆագոցիտոզի նեյտրոֆիլ 

լեյկոցիտների կողմից, որոնք վնասում են նաև էնդոթելի բջջաթաղանթը, որը 

հանգեցնում է լիզոսոմային էնզիմների` բորբոքման մեդիատորների 

(հիստամին, սերոտոնին, բրադիկինին) արտազատմանը: Դա ուղեկցվում է 3-

րդ թրոմբոցիտային գործոնի ակտիվացմամբ, որի ազդեցությամբ անոթների 

ներսում արյունը մակարդվում է, որն էլ առաջացնում է արյան 

միկրոշրջանառության խանգարում և հյուսվածքների մեռուկացում: Կան 

տվյալներ, որ օրգանիզմում առաջացող հակամարմինները ագրեսիվություն 
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են ցուցաբերում ոչ միայն դենատուրացված, այլև չախտահարված ոսկրային 

հյուսվածքի նկատմամբ` դրանով պայմանավորելով հիվանդության ձգձգվող 

ընթացքը և ոսկրի նորանոր հատվածների ընդգրկումը: 

           Հիվանդի օրգանիզմն ինքնուրույն ի վիճակի չէ դադարեցնելու 

արմատախողովակներով դեպի պարօդոնտ մանրէների թափանցումը: 

Հետևաբար պարօդոնտի ինֆեկցիոն բորբոքային օջախը չի կարող լիովին 

վերանալ և դադարել գործելուց: Լավագույն դեպքում պրոցեսը կայունանում 

է, որի հետևանքով ձևավորվում է օդոնտոգեն վարակի քրոնիկական օջախ, 

որը հիվանդի օրգանիզմի հետ  մշտական դինամիկ հավասարակշռության 

մեջ է: Սույն հավասարակշռությունը պահպանելու գործում կարևոր դեր է 

կատարում նշված օջախը շրջապատող շարակցահյուսվածքային թաղանթը: 

           Քրոնիկական վարակի օջախի ակտիվացման (քրոնիկական բորբոքման 

սրացման) մասին խոսելիս պետք է նշել, որ դա կատարվում է միկրոֆլորայի 

վիրուլենտության բարձրացման պատճառով, երբ ատամի 

արմատախողովակի խցանման (սննդի մնացորդով կամ լցանյութով) 

հետևանքով խանգարվում է էքսուդատի արտահոսքը: Վարակային օջախում 

մեծանում է մանրէների թույների խտությունը, որոնք սկսում են ավելի մեծ 

քանակով իրենց սահմանափակող շարակցահյուսվածքային թաղանթից 

անցնել շրջակա հյուսվածքներ: Այստեղ նրանք, անցնելով անոթային հուն, 

կարող են առաջացնել Արտյուս-Սախարովի ֆենոմենին համապատասխան 

ռեակցիա, այսինքն` ալտերացիայով (քայքայմամբ) ուղեկցվող տեղային 

բորբոքային երևույթ:  

           Քրոնիկական օդոնտոգեն վարակի օջախի և մակրոօրգանիզմի միջև 

հավասարակշռության խախտման մյուս մեխանիզմը պայմանավորված է 

վերոհիշյալ շարակցահյուսվածքային թաղանթի մեխանիկական վնասմամբ 

(քրոնիկական պերիօդոնտիտով ախտահարված ատամի հեռացում, ատամի 

գերծանրաբեռնում, վնասվածք): 

Օդոնտոգեն վարակի քրոնիկական օջախի ակտիվացումը կարող է 

պայմանավորված լինել իմունաբանական համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի 

փոփոխմամբ, այսինքն` եթե փոփոխվում է գրգռիչի նկատմամբ ռեակցիան 

(այս դեպքում` վարակի օջախի): Դրա պատճառը կարող է լինել տարաբնույթ 

գործոնների ազդեցությունը հիվանդի օրգանիզմի վրա` մրսելը, արևահա-

րումը, ֆիզիկական և հուզական գերլարումը, զուգահեռ ընթացող 

հիվանդությունները:  

           Բորբոքման օջախից վարակի տարածումը շրջակա հյուսվածքներ 

կարող է իրականանալ հաջորդական տարածման, հեմատոգեն և լիմֆոգեն 

եղանակներով:  

           Մի շարք հեղինակներ բորբոքային օջախից պրոցեսի տարածումը 

նույնացնում են թարախի տարածման հետ, այսինքն` պարօդոնտում 

ձևավորված թարախը քայքայում է ոսկրային հյուսվածքը և կոմպակտ 

նյութում ձևավորված ճեղքերով թափանցում է վերնոսկրի տակ, այնտեղից 
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էլ` փափուկ հյուսվածքների մեջ: Անշուշտ, նման երևույթներ կատարվում են, 

սակայն միայն դրանցով դժվար է բացատրել սուր օդոնտոգեն վարակի 

արագընթաց տարածման դրսևորումը, երբ հարծնոտային փափուկ 

հյուսվածքներում բորբոքային երևույթները զարգանում են սեղմ ժամկետ-

ներում, բառացիորեն` ժամերի ընթացքում` առանց ոսկրային հյուսվածքի 

նախընթաց քայքայման (օրինակ` քրոնիկական պերիօդոնտիտով ախտա-

հարված ատամը լիցքավորելուց հետո): Հետևաբար, խոսքը վերաբերում է ոչ 

թե անմիջականորեն թարախի, այլ անտիգենային հատկությամբ օժտված 

«օտար» սպիտակուցի տարածմանը:  

Օստեոնների խողովակներով անտիգենները հասնում են լավ 

անոթավորված ենթածնոտային և միջփակեղային տարածություններին: 

Անտիգենները մազանոթներով թափանցում են արյան հունի մեջ, որտեղ 

միանում են հակամարմիններին, առաջացնում համալիրներ` հանգեցնելով 

Արտյուս-Սախարովի ֆենոմենի տարբերակով իմունաախտաբանական 

ռեակցիայի հանդես գալուն: Միայն այսպես կարելի է բացատրել պերիօս-

տիտների, աբսցեսների, ֆլեգմոնաների արագ զարգացումը, երբ թարախը ոչ 

թե դուրս է հոսում ոսկրից, այլ առաջանում է հարծնոտային 

հյուսվածքներում:  

Ոսկրային հյուսվածքի ախտահարման ծավալն ու խորությունը 

պայմանավորող գործոններից են մանրէների վիրուլենտությունը, օրգանիզ-

մի ընդհանուր իմունաբանական ռեակցիան, դիմածնոտային շրջանի 

տեղային իմունիտետի վիճակը, արյան միկրոշրջանառության վիճակը:  

Կրտսեր տարիքի երեխաների շրջանում վճռական նշանակություն 

ունի օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականության և տեղային հյուսված-

քային իմունիտետի տարիքային անկատարությունը, որը պայմանավորված 

է նյարդային, ներզատական և ավշային համակարգերի թերզարգացածու-

թյամբ: Օստեոմիելիտի զարգացմանը նպաստում են գերհոգնածությունը, 

օրգանիզմի ցրտահարումը, թուլացումը կրած վարակիչ հիվանդութ-

յուններից հետո (կարմրուկ, քութեշ, դիզենտերիա և այլն): Կան տարիքային 

մի շարք առանձնահատկություններ, մասնավորապես պայմանավորված 

ատամների անատոմիայով, սաղմերի առկայությամբ, արյան և ավշի 

շրջանառությամբ, աճող ծնոտների ոսկրերի կառուցվածքով և ֆունկցիայով, 

որոնք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում պուլպաից կամ պերիօդոնտից 

դեպի ոսկր սուր բորբոքային պրոցեսի տարածման համար: 

Երեխաների ծնոտոսկրում բորբոքման տարածման ինտենսիվությունը 

պայմանավորված է ոսկրի ֆիզիոլոգիական վերակառուցման ակտի-

վությամբ`  օրգանիզմի աճով, ատամների ձևավորմամբ, ծկթման և փո-

խարինման գործընթացներով: Մանկական տարիքում աճող ոսկրի անբա-

վարար հանքայնացումը, նրանում օրգանական նյութերի գերակշռումը, 

սպունգանման նյութի նուրբ կառուցվածքը, կորտիկալ շերտի բարա-

կությունը նպաստում են ոսկրում էքսուդատի տարածմանը: 
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Ախտաբանական անատոմիան 
 

Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի դեպքում ախտաբանական փոփոխու-

թյունների են ենթարկվում ոսկրի բոլոր բաղադրամասերը` ոսկրածուծը, բուն 

ոսկրանյութը, վերնոսկրը: Բորբոքումը տարածվում է նաև հարծնոտային 

փափուկ հյուսվածքների վրա` առաջացնելով աբսցեսներ և ֆլեգմոնաներ: 

Վերջիններիս ախտաբանական կապը օստեոմիելիտի հետ շեշտելու համար 

դրանց անվանում են նաև օստեոֆլեգմոնաներ:  

Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի սուր շրջանում նկատվում են ոսկրածուծի 

այտուց, գերարյունություն, լեյկոցիտային ներսփռանք: Թարախային լուծման 

ենթարկվելու հետևանքով ի հայտ են գալիս մանր դեղնավուն օջախներ, 

որոնք աստիճանաբար կարող են մեծանալ, միաձուլվել և տարածվել: Արյու-

նատար անոթները լինում են լայնացած, գերարյուն, պատերը` հաստացած: 

Նկատվում են անոթների թրոմբոզ և արյունազեղումներ: 

Ոսկրի սպունգանման և կոմպակտ նյութերը ենթարկվում են 

օստոեպորոզի: Ոսկրային հեծանները բարակում են, լայնանում են ոսկրային 

խողովակների անցքերը, ձևավորվում են խոռոչներ: Թարախի կուտակման 

օջախներում ոսկրանյութը մահանում է և լուծվում: 

Ոսկրի ախտահարված մասը ծածկող վերնոսկրը լինում է այտուցված, 

գերարյուն: Թարախային էքսուդատը ոսկրից թափանցում է վերնոսկրի տակ, 

շերտազատում նրան ոսկրի մակերեսից և առաջացնում ենթավերնոսկրային 

թարախակույտեր: Թարախը վերնոսկրից կարող է թափանցել շրջակա 

փափուկ հյուսվածքների մեջ և առաջացնել թարախակույտ կամ ֆլեգմոնա: 

Վերջինս ավելի է ծանրացնում հիվանդության ընթացքը, քանի որ վնասվում 

և թրոմբոզի են ենթարկվում փափուկ հյուսվածքներում առկա անոթները` 

նպաստելով ոսկրի էլ ավելի մեծ հատվածների մեռուկացմանը: 

Հիվանդության ենթասուր շրջանում բորբոքման երևույթները մեղմա-

նում են: Վարակա-բորբոքային պրոցեսը սահմանափակվում է: 

Ախտահարված ոսկրային հյուսվածքը առողջից սահմանազատվում է նոր 

աճող, անոթներով հարուստ գրանուլացիոն հյուսվածքի պատնեշով: 

Միաժամանակ բորբոքման օջախի շուրջը սկսվում է նոր ոսկրային 

հյուսվածքի գոյացումը հիմնականում վերնոսկրի և որոշ չափով նաև 

էնդօստի կողմից: 

Հետագայում օստեոմիելիտը ձեռք է բերում քրոնիկական ընթացք: Այս 

ժամանակ հստակ առանձնանում են օստեոնեկրոտիկ հատվածները, որոնք 

շրջապատվում են առատ անոթավորված գրանուլացիոն հյուսվածքով: 

Ուժգնանում է պրոլիֆերատիվ ռեակցիան ինչպես վերնոսկրում` օստեոիդ 

հյուսվածքի վերնոսկրային շերտավորումներով, այնպես էլ էնդօստում, 

որում նկատվում է երիտասարդ ոսկրի ձևավորումը: 

Մեկից երկու ամսվա ընթացքում սովորաբար ավարտվում է 

սեկվեստրների ձևավորումը, այսինքն` ոսկրի մեռուկացած հատվածները 

լիովին անջատվում են չախտահարված հատվածից: Սեկվեստրների չափերը 
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և ձևը կարող են տարբեր լինել: Սեկվեստրի շուրջը գոյացած նոր ոսկրային 

հյուսվածքը գոյացնում է սեկվեստրային տուփ (պարկուճը), որն աստի-

ճանաբար հաստանում է և կրակալվելով ձեռք է բերում զգալի խտություն:  

Սեկվեստրային տուփի և սեկվեստրի միջև սեկվեստրային խոռոչն է` 

լցված գրանուլացիոն հյուսվածքով: Սեկվեստրային խոռոչը խուղակով 

բացվում է մաշկային ծածկույթի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա: 

Մանր սեկվեստրները կարող են ներծծվել կամ ինքնուրույն արտամղվել 

խուղակով: Մեծ սեկվեստրները ենթակա են վիրաբուժական հեռացման, 

որից հետո սեկվեստրի խոռոչը լցվում է շարակցական հյուսվածքով, որը 

հետագայում վերածվում է ոսկրայինի: Հեռացված սեկվեստրները գորշ 

գույնի են, քայքայված, անհարթ եզրերով:  
 

Կլինիկական դասակարգումը 
 

Ըստ կլինիկական ընթացքի` օստեոմիելիտը լինում է սուր, ենթասուր 

և քրոնիկական: Ըստ ախտաբանական պրոցեսի տարածվածության` օստեո-

միելիտը լինում է սահմանափակ և տարածուն (դիֆուզ): Վերին ծնոտի 

օստեոմիելիտը սովորաբար լինում է սահմանափակ բնույթի և ավելի թեթև է 

ընթանում: Դա բացատրվում է նրա լավ անոթավորմամբ և ոսկրի կորտիկալ 

շերտում բազմաթիվ անցքերի առկայությամբ, որոնց շնորհիվ ոսկրում 

կուտակվող թարախը արտահոսում է: 

Ստորին ծնոտի օստեոմիելիտը ավելի ծանր ընթացք ունի: 

  

Սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտ 
 

Սուր օստեոմիելիտի դեպքում հիվանդը գանգատվում է ծնոտի կեսում 

տեղակայված սուր ճառագայթող ցավից, ընդհանուր թուլությունից, 

սարսուռից, կլլման դժվարացումից, ախորժակի բացակայությունից: Օրվա 

ընթացքում նկատվում են մարմնի ջերմաստիճանի մեծ տատանումներ (2-30C-

ի սահմաններում), ծանր դեպքերում դիտվում է նաև գիտակցության մթագ-

նում:  

Անամնեզից սովորաբար պարզվում է, որ հիվանդությանը նախորդել են 

քրոնիկական պերիօդոնտիտի սրացման երևույթներ, հազվադեպ` սուր 

պերիօդոնտիտ: 

Օբյեկտիվ զննմամբ հայտնաբերվում է, որ հիվանդը գունատ է, 

դիմագծերը սրված են, ճակատը պատված է սառը քրտինքով: Անոթազարկը 

հաճախացած է, հնարավոր է, առիթմիկ, սրտի տոները խլացած են: Հավանա-

կան է, որ հիվանդն ունենա փորկապություն: Մարմնի ջերմաստիճանը 38-400C 

է:  

Տեղային երևույթները. դեմքը ասիմետրիկ է, լեզուն՝ փառակալած, 

թուքը` մածուցիկ, կլլումը` դժվարացած, բերանից զգացվում է գարշահո-

տություն: Մի քանի ատամների պերկուսիան լինում է դրական: Հնարավոր է 

դրանց ախտաբանական շարժունությունը: Վերջինս գնահատելու համար 
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անհրաժեշտ է հիշել կաթնատամների արմատների ֆիզիոլոգիական 

ներծծման ժամկետները: Լինդը գերարյուն է և երկու կողմից այտուցված: 

Պատճառային ատամի շուրջ լինդը ցիանոտիկ է: Ճնշելիս լնդագրպանիկից 

արտադրվում է թարախ: Լորձաթաղանթի անցման ծալքի շրջանում դիտվում 

են թարախային պերիօստիտին բնորոշ երևույթներ: Հարծնոտային 

ավշահանգույցները մեծացած են: 

Ստորին ծնոտի օստեոմիելիտի դեպքում, երբ բորբոքման մեջ են 

ընդգրկվում բուն բուն ծամիչ (ցասկամկան) կամ միջային թևակերպ մկանները, 

դիտվում է բերանի բացման սահմանափակում` տրիզմ: Ստորին ծնոտի 

օստեոմիելիտին բնորոշ է նաև Վենսանի ախտանիշը` ախտահարված 

կողմում ստորին շրթունքի կարմիր երիզի և կզակի մաշկի մակերեսային 

զգացողության խանգարում, թմրածություն, պարէսթեզիա: Պատճառը ծնոտի 

հաստության մեջ առկա ստորին ատամնաբնային նյարդի ախտահարումն է:  

Վերին ծնոտի հիվանդության դեպքում այտուցվում են ենթաակնա-

կապճային շրջանը, ստորին և վերին կոպերը, քիթ-շրթունքային ծալքը, վերին 

շրթունքը: Վերին ծնոտի տարածուն ախտահարման դեպքում հիվանդությունը 

կարող է բարդանալ սուր հայմորիտով: Եթե ախտահարվում է վերծնոտային 

թմբի շրջանը, ապա թարախը կարող է տարածվել դեպի թևաքմային փոսը, իսկ 

այնտեղից՝ ստորին ակնակապճային ճեղքով դեպի ակնակապիճ: Թարախը 

կարող է տարածվել նաև ենթաքունքային փոս և թևակերպածնոտային 

տարածություն:  

Հիվանդությունը մեծ մասամբ ուղեկցվում է հարծնոտային փափուկ 

հյուսվածքների աբսցեսներով և ֆլեգմոնաներով: 

Մանկական տարիքում սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտը կարող է 

սրընթաց զարգանալ, և ատամի սուր պուլպաաբորբի երևույթներից մինչև սուր 

օստեոմիելիտին բնորոշ պատկերի դրսևորումը կարող է տևել ընդամենը 1-2 

օր: Ուժգին արտահայտված են լինում հյուսվածքների քայքայման և 

մանրէների կենսագործունեության արգասիքներով օրգանիզմի ինտոքսիկա-

ցիայի երևույթները: Լինում են ԿՆՀ-ի գրգռվածության նշաններ` ցնցումներ, 

փսխում, աղեստամոքսային ուղու գործունեության խանգարումներ: 

Հնարավոր է օդոնտոգեն սեպսիսի զարգացում: Երբեմն ընդհանուր 

ախտանշանները նախորդում են տեղայինին և գերակշռում այնպես, որ միայն 

խնամքով հավաքած անամնեզը և մանրակրկիտ զննումն է հնարավորություն 

տալիս ճիշտ և ժամանակին ախտորոշելու հիվանդությունը:  

Սուր օստեոմիելիտի դեպքում ծայրամասային արյան լաբորատոր 

քննությունն ի հայտ է բերում բնորոշ փոփոխություններ` նեյտրոֆիլային 

լեյկոցիտոզ` 20-30x109/լ, նեյտրոֆիլային լեյկոցիտների երիտասարդ տեսակ-

ների դրսևորում (ցուպիկավորներ, միելոցիտներ), էոզինոֆիլ բջիջների 

բացակայություն, լիմֆոպենիա (մինչև 10%): 

Եթե նկատվում է լեյկոպենիա, ապա դա անբարենպաստ ցուցանիշ է, 

որը վկայում է օրգանիզմի չափազանց թույլ դիմադրողականության մասին:  
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ԷՆԱ-ն բարձր է` 40 մմ/ժամ և ավելի: Կարմիր արյան պատկերում 

նկատվում է հիպոքրոմ անեմիա: Հեմոգլոբինն նվազում է մինչև 40-50 միավոր, 

էրիթրոցիտները` մինչև 3x1012/լ: 

Հիվանդի մեզում կարող են հայտնաբերվել սպիտակուց կամ դրա 

հետքերը, էրիթրոցիտներ, ծանր դեպքերում` հիալինային և հատիկավոր 

գլանակներ (ցիլինդրներ): Բարձրանում է մեզի տեսակարար կշիռը:  

Կենսաքիմիական հետազոտման ժամանակ արյան մեջ հայտնա-

բերվում է C ռեակտիվ սպիտակուցը: Նվազում են ալբումինները, ավելանում` 

գլոբուլինները: 

Հիվանդության ընթացքում փոխվում է նաև գլխուղեղի էլեկտրական 

ակտիվությունը, որը հայտնաբերվում է էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆիայի (ԷԷԳ) 

մեթոդով: Եռվորյակ նյարդի համակարգում ծագում են ախտաբանական 

աֆերենտ իմպուլսներ, որոնք հանգեցնում են ուղեղի ցողունային համակարգի 

ակտիվացնող ազդեցության ուժգնացմանը, ինչպես նաև մի քանի վեգետատիվ 

ֆունկցիաների փոփոխությանը (շնչառության արագացում, թթվահիմնային 

փոխհարաբերության փոփոխություն և այլն): Նշված փոփոխությունները 

ֆունկցիոնալ բնույթի են: Հակաբորբոքային բուժումից հետո ԷԷԳ-ն կանոնա-

վորվում է: 

Ռենտգենաբանական հետազոտությունը հիվանդության առաջին 

օրերին որևէ բնորոշ փոփոխություն չի արձանագրում: Օստեոպորոզը 

հայտնաբերվում է միայն հիվանդության 6-8-րդ օրերին: Ոսկրի ախտահարված 

հատվածը ռենտգենյան նկարում ավելի թափանցիկ է, վերանում է տրաբե-

կուլար պատկերը, կորտիկալ շերտը բարակում է և տեղ-տեղ ընդհատվում:  

Ախտորոշումը: Սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտի ախտորոշումը 

կատարվում է ընդհանուր և տեղային ախտանշանների համադրումով: 

Առավել բնորոշ տեղային ախտանշաններն են`  

ա) պատճառային ատամի առկայությունը, 

բ) պատճառային և նրա հարևան մի քանի ատամների ախտաբանական 

շարժունությունը,  

գ) ենթավերնոսկրային աբսցեսների տեղակայումը ատամնաբնային 

ելուստի զույգ` օրալ և վեստիբուլար կողմերում: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը անհրաժեշտ է կատարել օդոնտոգեն ծագ-

ման որոշ հիվանդություններից` սուր (սրացած քրոնիկական) պերիօդոն-

տիտից, սուր թարախային պերիօստիտից, թարախակալված կիստաներից: 

Սուր թարախային պերիօդոնտիտի դեպքում ծնոտի վերնոսկրը և 

շրջակա փափուկ հյուսվածքները չեն ախտահարվում: Բորբոքման օջախը 

սահմանափակված է սովորաբար մեկ ատամնաբնով: Պերկուսիայի նկատ-

մամբ դրական է արձագանքում միայն ախտահարված ատամը, որն էլ ունի 

ախտաբանական շարժունություն: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը էապես չի 

տուժում: Ժամանակին սկսած բուժմամբ կանխվում է հիվանդության հետագա 

բարդացումը կամ քրոնիկացումը, և հիվանդն արագ առողջանում է: 
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Սուր թարախային պերիօստիտն ուղեկցվում է հիվանդի ընդհանուր 

վիճակի խանգարմամբ, ենթատենդային ջերմությամբ, արյան մեջ չափավոր 

փոփոխություններով: Բորբոքման օջախը տեղակայվում է ատամնաբնային 

ելուստի մակերեսին: Ախտահարվում է վերնոսկրը: Ձևավորվում է ենթավե-

նոսկրային թարախակույտ ծնոտի միայն մեկ` մեծ մասամբ նախադռան 

կողմում: Շրջակա փափուկ հյուսվածքներում դիտվում է կոլատերալ այտուց: 

Ժամանակին կատարված վիրաբուժական միջամտության (ատամի հեռացում, 

թարախակույտի բացահատում), ինչպես նաև անհրաժեշտ դեղեր և 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ կիրառելու շնորհիվ հիվանդն առողջանում է 5-7 

օրվա ընթացքում: 

Ծնոտի օդոնտոգեն կիստաներն ունեն երկարատև ընթացք: Հիմնական 

ախտանշանը ծնոտի ոսկրի դանդաղ և անցավ ձևախախտումն է: Ոսկրի ուռած 

հատվածի վրա լորձաթաղանթը շարունակվում է մնալ առանց ախտա-

բանական փոփոխության: Ռենտգենաբանական հետազոտմամբ ոսկրում 

հայտնաբերվում է հստակ սահմաններով կլոր կամ ձվաձև խոռոչ: Կիստայի 

խոռոչը թարախակալվելու դեպքում առաջանում է թարախային պերիօստիտի 

պատկեր: Նրա սահմանների հստակությունը ռենտգենյան նկարում որոշ 

չափով աղոտանում է: Ծնոտի թարախակալված կիստայի ախտորոշումը 

հնարավոր է նաև վիրահատության ժամանակ, երբ թարախակույտը բացա-

հատելիս գործիքը հայտնվում է կիստայի խոռոչում: 

Բուժումը: Սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտով հիվանդ երեխայի 

բուժումը ժամանակին և ճիշտ կատարելու համար անհրաժեշտ է նրան 

անհապաղ հոսպիտալացնել: Մասնագիտացված օգնությունը ցույց է տրվում 

մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքում: Բուժումն 

իրականացվում է համակարգված եղանակով: 

1.    Վիրաբուժական շտապ միջամտություն, որի նպատակը թարախի 

անարգել արտահոսքի ապահովումն է պատճառային ատամի հեռացման, 

ենթավերնոսկրային թարախակույտերի, ինչպես նաև շրջակա փափուկ 

հյուսվածքներում տեղակայված թարախային բորբոքման օջախների բացա-

հատման միջոցով: Վիրաբուժական միջամտությունը ցանկալի է կատարել 

ընդհանուր անզգայացմամբ: Պատճառային ատամի հեռացումը պարտադիր է: 

Այդպիսով թարախին ատամնաբնով արտահոսելու հնարավորություն է 

տրվում: Թարախի հետ հեռանում են մանրէները, նրանց թույները, 

հյուսվածքների քայքաման արգասիքները: Դա հանգեցնում է ներոսկրային 

ճնշման իջեցման, որի շնորհիվ բարելավվում է արյան շրջանառությունը: 

Պատճառային ատամի հեռացումը կարող է հետաձգվել միայն ծայրահեղ 

դեպքերում, օրինակ` տրիզմի, ատամների հիպերցեմենտոզի դեպքում, երբ 

միջամտությունը կարող է զգալի լրացուցիչ վնաս պատճառել հիվանդ օրգա-

նիզմին: 

Ստորին ծնոտի ներոսկրային օջախը դրենավորելու համար կարող է 

առաջանալ կորտիկալ շերտի տրեպանացիայի անհրաժեշտություն: Շարժվող 
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ինտակտ մշտական ատամներն անհրաժեշտ է ամրացնել բեկակալով, իսկ 

նրանց կենսունակությունը ստուգել էլեկտրաօդոնտոմետրիայի միջոցով: 

2.      Հակամանրէային բուժում: Այն պետք է լինի խիստ նպատա-

կաուղղված: Անհրաժեշտ է կատարել մանրէաբանական քննություն և որոշել 

հիվանդության հարուցիչի զգայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ: 

Հակաբիոտիկներից նախընտրելի են օստեոտրոպ նյութերը` 

լինկոմիցին, կլինդամիցին, գարամիցին, մորֆոցիկլին, վիբրամիցին, ֆուզիդին 

և այլն: Հակաբիոտիկային բուժումը տարվում է 7-14 օրվա ընթացքում մինչև 

օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի կայուն կանոնավորումը: Նպատակահարմար 

է հակաբիոտիկները զուգորդել սուլֆանիլամիդների հետ: 

3.      Պայքար օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիայի դեմ և ջրա-

աղային փոխանակության կանոնավորում: Հիվանդին հանձնարարվում է 

առատորեն հեղուկներ ընդունել: Ներերակային ներարկվում են ֆիզիոլո-

գիական լուծույթ, Ռինգերի լուծույթ, պոլիգլյուկին, հեմոդեզ, գլյուկոզայի 

լուծույթ: 

4.    Դեսենսիբիլիզացնող թերապիա հակահիստամինային պրեպա-

րատներով: 

5.    Կալցիումի պրեպարատների ընդունում: 

6.    Հորմոնալ պրեպարատներ: Ծանր կլինիկական ընթացքի դեպքում 

նշանակվում են կորտիկոստերոիդներ: 

7.      Ֆերմենտներ: Պրոտեոլիտիկ ֆերմենտները կարող են կիրառվել 

տեղային` վերքի մեջ կամ էլ ներարկումներով: 

8.    Իմունաթերապիա: Մանկական տարիքում ունի կիրառման սահ-

մանափակ ցուցում` հիվանդության խիստ ծանր ընթացքի դեպքում: Մինչև 2 

տարեկան երեխաների իմունաթերապիայի մեջ նախապատվությունը պետք է 

տալ պասիվ իմունիզացիային: Ակտիվ իմունիզացիան և իմունիտետի 

խթանումը պակաս արդյունավետ են այդ տարիքում, քանի որ սեփական 

իմունային համակարգը դեռ ձևավորված չէ: Առավել արդյունավետ է 

հակաստաֆիլակոկային գամմագլոբուլինի կիրառումը (3-5 ներարկում): 

Ավելի մեծ տարիքում կարելի է նշանակել ոչ սպեցիֆիկ 

իմունախթանիչներ` պենտօքսիլ, մեթիլուրացիլ, մեթացիլ, պրոդիգիազոն: 

Ակտիվ իմունիզացիայի նպատակով կիրառվում է ստաֆիլոկոկային 

անատոքսին: 

9.      Հանգստացնող և ցավազրկող դեղամիջոցներ:  

10.   Վիտամինաթերապիա: Նշանակվում են A, B խմբի, C վիտամիններ: 

11.   Ընդհանուր կազդուրիչ միջոցներ: Սնունդը պետք է լինի ջրիկ, 

դյուրամարս, վիտամիններով հարուստ: Ցուցված է կաթնամթերքի օգտագոր-

ծումը: Հիվանդասենյակը պետք է լինի լավ օդափոխված: 

12.   Ֆիզիոթերապիա: Վիրահատական միջամտությունից 2-3 օր անց 

թարախահոսությունը նվազելու դեպքումում լայնորեն օգտագործվում են ԳԲՀ 

էլեկտրական դաշտը: 
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Ելքը: Ժամանակին սկսած և ճիշտ կազմակերպված բուժման դեպքում 

հիվանդությունը կարող է ավարտվել երեխայի լրիվ առողջացմամբ: Հնարավոր 

է սուր օստեոմիելիտը վերածվի հիվանդության քրոնիկական տեսակի: Ծանր 

դեպքերում կարող է զարգանալ օդոնտոգեն սեպսիս: 
 

Ենթասուր օստեոմիելիտ 
 

Եթե սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտն ունենում է քրոնիկացման միտում, 

ապա սուր և քրոնիկական փուլերի միջև որպես անցումային հանդես է գալիս 

հիվանդության ենթասուր շրջանը: Այս շրջանի տևողությունը կարճ է, մեկից 

մինչև երկու շաբաթ: Այս փուլին սովորաբար նախորդում է ենթավերնոսկ-

րային թարախակույտերի դատարկումը` վիրահատման կամ ինքնուրույն 

բացված խուղակի միջոցով: 

Հիվանդի ընդհանուր վիճակը բարելավվում է, մարմնի ջերմաստիճանը 

բնականոնից փոքր-ինչ բարձր է (37-37,50C), առանց մեծ տատանումների: 

Կարգավորվում են քունը և ախորժակը: Նվազում են լեյկոցիտոզը և ԷՆԱ-ն: 

Բորբոքման օջախի շուրջը այտուցները փոքրանում են, թարախահոսությունը 

վերքերից և լնդագրպանիկներից նվազում է: Վերքերը մաքրվում են մեռու-

կացած հյուսվածքներից, նկատվում է գրանուլացիոն հյուսվածքի աճ, 

խուղակների ձևավորում: 

Ռենտգենաբանորեն ծնոտի մեջ հայտնաբերվում են ոսկրի կազմա-

փոխման հատվածներ` անհստակ սահմաններով: Ծնոտի եզրին զուգահեռ 

նկատվում է քրոնիկական ոսկրագոյացնող պերիօստիտին բնորոշ պատկեր` 

անկայուն խտությամբ և հաստությամբ ալիքավոր ստվեր: 

Օստեոմիելիտի ենթասուր շրջանում շարունակում են հակամանրէա-

յին և հակաբորբոքային բուժումը` ձգտելով կանխել թարախանեկրոտիկ 

գործընթացների հետագա տարածումը: 
 

Քրոնիկական օդոնտոգեն օստեոմիելիտ 
 

Պատճառագիտությունը և ախտածնությունը: Քրոնիկական օդոնտոգեն 

օստեոմիելիտը ամենից հաճախ սուր օդոնտոգեն օստեոմիելիտի ելքն է: 

Երբեմն այն կարող է զարգանալ նաև առանց նախորդող սուր շրջանի` որպես 

առաջնային քրոնիկական հիվանդություն: Նման դեպքերի պատճառը թույլ 

վիրուլենտությամբ մանրէներն են, որոնք տևականորեն մուտք են գործում 

ոսկրի մեջ (օրինակ` կլինիկական հանգիստ ընթացք ունեցող բուժված 

քրոնիկական պերիօդոնտիտների դեպքում թարախի և գրանուլացիոն 

հյուսվածքի մանրէաբանական հետազոտությունը հայտնաբերում է խառը 

միկրոֆլորա` ստաֆիլոկոկերի գերակշռությամբ):  

            Քրոնիկական օստեոմիելիտի դեպքում ոսկրային հյուսվածքի 

քայքայմանը զուգահեռ կատարվում է նաև ոսկրի վերականգման գործընթացը: 

Երեխաների ոսկրագոյացման գործընթացը ֆիզիոլոգիական ակտիվության 

վիճակում է: Այն կատարվում է երկու եղանակով` էնդօստալ (ներոսկրային 

գոյացում) և պերիօստալ (նոր ոսկրի գոյացում վերնոսկրի կողմից): 
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            Ծնոտների քրոնիկական օդոնտոգեն օստեոմիելիտի դեպքում հաճախ 

ախտահարվում են մշտական ատամների սաղմերը, որոնք սկսում են իրենց 

դրսևորել որպես սեկվեստր և օժանդակում են բորբոքմանը:  

Պայմանավորված այն բանով, թե ինչպիսի հարաբերության մեջ են 

ծնոտների ոսկրային հյուսվածքի քայքայման և վերականգման գործընթաց-

ները, տարբերում են քրոնիկական օստեոմիելիտի կլինիկառենտգենա-

բանական երեք տեսակ` դեստրուկտիվ, դեստրուկտիվ-պրոդուկտիվ և 

պրոդուկտիվ:  

Դեստրուկտիվ տեսակ: Քրոնիկական օստեոմիելիտը նման տեսակով 

դրսևորվում է ծանր սուր շրջանից հետո: Կրտսեր մանկական տարիքում 

անցումը քրոնիկական փուլին կլինիկորեն նկատվում է հիվանդության սկզբից 

7-10 օր անց: Սուր բորբոքման երևույթները մեղմանում են, երեխայի 

ընդհանուր վիճակը բարելավվում է, մարմնի ջերմաստիճանը դառնում է 

ենթատենդային, մեղմանում են ցավերը: Որոշ չափով պահպանվում են 

ընդհանուր ինտոքսիկացիայի նշանները, որոնք ուղեկցում են հիվանդության 

ողջ ընթացքում: Փափուկ հյուսվածքների այտուցը աստիճանաբար 

փոքրանում է: Ավշահանգույցները մնում են մեծացած և ցավոտ: Ատամնա-

բնային ելուստի լորձաթաղանթի վրա բացվում են թարախային 

արտադրությամբ խուղակներ: Դրանք կարող են տեղակայվել ատամնաբնային 

ելուստի երկու կողմերում, իսկ վերին ծնոտի ախտահարման դեպքում` քիմքի 

վրա: Խուղակներ կարող են բացվել նաև մաշկի վրա: Խուղակները 

զոնդավորելիս կարելի է զգալ ոսկրի անհարթ մակերեսը, իսկ սեկվեստրի 

առկայության դեպքում` ոսկրի շարժուն հատվածը: 

Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է ոսկրի տարածուն հատ-

վածների քայքայում: Քայքայման գործընթացը լինում է արագ և ընդգրկում է 

ոսկրի նոր հատվածներ, որը հայտնաբերվում է հաջորդաբար արված 

ռենտգենյան նկարներում: Ախտահարման վերջնական սահմաններն 

ուրվագծվում են ուշ ժամկետներում` հիվանդության երկրորդ ամսվա վերջում: 

Ձևավորվող սեկվեստրները լինում են խոշոր չափերի:  

Ոսկրագոյացման պերիօստալ տեսակը թույլ է արտահայտված, իսկ 

էնդօստալ տեսակը սովորաբար ռենտգենաբանորեն չի արտահայտվում: 

Օդոնտոգեն օստեոմիելիտը հազվադեպ է ընթանում դեստրուկտիվ տեսակով: 

Այս տեսակը դիտվում է հյուծված կամ տարափոխիկ հիվանդություններից 

(գրիպ, կարմրուկ, քութեշ, դիզենտերիա) թուլացած  երեխաների դեպքում: 

Դեստրուկտիվ-պրոդուկտիվ տեսակ: Սա սուր օդոնտոգեն օստեոմիե-

լիտի ամենահաճախ ելքն է: Սրա դեպքում ոսկրանյութի քայքայման և 

վերականգման գործընթացները հավասարակշռված են: Ոսկրի տարրալու-

ծումը կատարվում է առանձին ոչ մեծ օջախներում և ուղեկցվում է բազմաթիվ 

մանր սեկվեստրների գոյացմամբ: Մանկական տարիքում մանր սեկվեստրնե-

րը կարող են տարրալուծվել կամ թարախի հետ ինքնուրույն դուրս գալ 

խուղակով: 
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Վերնոսկրի կողմից դիտվում է ոսկրագոյացման ակտիվ գործընթացը: 

Այն ռենտգենաբանորեն արտահայտվում է շերտադրված նոր ոսկրանյութի 

հայտնաբերմամբ: Ստորին ծնոտի վրա այն դիտվում է հիվանդության 9-10-րդ 

օրերին: Ավելի ուշ ժամկետներում ռենտգենյան նկարներում դիտվում են 

էնդօստալ ոսկրագոյացման երևույթներ: Ոսկրի նոսրացման օջախներին 

հաջորդում են օստեսկլերոզի հատվածները, և ոսկրի պատկերը դառնում է 

խայտաբղետ: 

Պրոդուկտիվ (հիպերպլաստիկ) տեսակ: Առկա է միայն մանկական և 

երիտասարդ տարիքում` դիմային ոսկրերի բուռն աճի շրջանում: Ավելի 

հաճախադեպ է 12-13 տարեկան երեխաների դեպքում: Սովորաբար զարգա-

նում է շատ դանդաղ, աննկատ, առանց նախորդող սուր բորբոքման: Վերջին 

հանգամանքը հնարավորություն է տալիս նշված տեսակը համարելու 

առաջնային քրոնիկական: Տևում է 3 ամսից մինչև 15 տարի: Վարակի 

առաջնային օջախը ժամանակավոր և մշտական աղորիքներն են: Էական դեր 

ունի պերիօդոնտիտների ոչ լիարժեք բուժումը: Լինում են դեպքեր, երբ ատամը 

լիցք է արվում և համարվում է բուժված, այնինչ այն շարունակում է գործել 

որպես քրոնիկական բորբոքման օջախ: Ախտահարված ատամն ամեն գնով 

պահպանելու ցանկությամբ թելադրված և քրոնիկական պերիօդոնտիտի 

բուժմանն ուղղված երկարատև միջամտությունները քողարկում են 

հիվանդության սկիզբը: Նկատվող այտուցը կարող է երկար ժամանակ 

գնահատվել որպես պերիօդոնտիտի ախտանշան: Մեծ մասամբ ախտահարում 

է ստորին ծնոտը: Հիվանդությունը հայտնաբերվում է դեմքի կայուն ասի-

մետրիա առաջանալուց հետո: Ախտահարված շրջանը ցավոտ է, խուղակներ 

չկան: Ջերմության բարձրացումը բնորոշ չէ: Հիվանդության ընթացքում լինում 

են սրացումներ, որոնք տևում են 5-15 օր: Սրացման շրջանում այտուցը 

մեծանում է, մաշկը կարմրում է, բարձրանում է մարմնի ջերմաստիճանը, 

խանգարվում է քունը, նկատվում է ախորժակի և աշխատունակության 

կորուստ: Սրացման երևույթներն անցնելուց հետո ծնոտի ձևախախտումը 

դառնում է ավելի արտահայտված: Հաստանում են ստորին ծնոտի և 

վեստիբուլյար և լեզվային կողմերը, ինչպես նաև ստորին եզրը: Տարվա մեջ 

կարող է լինել մինչև 10 սրացում:  

Հիվանդությունն ունի ծնոտում շարունակական տարածվելու միտում և 

կարող է հանգեցնել ծանր բարդության` երկրորդային ձևախախտող արթրոզի: 

Երկարատև ընթացքի դեպքում ինտակտ ատամների պուլպաը ռետրոգրադ 

վարակվում է: Նշված ատամները բորբոքման հետևանքով մահացած 

ատամնասաղմերի հետ դառնում են երկրորդային օջախ:  

Օստեոմիելիտի պրոդուկտիվ տեսակի ռենտգենաբանական պատկե-

րին բնորոշ է ծնոտի ոսկրի հաստացումը էնդօստալ և պեիրօստալ ոսկրա-

գոյացման պատճառով: Սեկվեստրներ չեն հայտնաբերվում: Նկատվում է 

ոսկրի նոսրացման և օստեոսկլերոզի օջախների հերթագայում՝ առանց հստակ 

սահմանազատման: Կորտիկալ շերտը կարող է չդիտվել, այլ ձուլվել 
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պերիօստալ ծագման նոր ոսկրային շերտերին: Ծնոտի ախտահարված 

հատվածին հարող ատամների արմատների շուրջը սովորաբար լինում են 

քրոնիկական բորբոքման օջախներ: Հաճախ այդ ատամները լինում են 

անբավարար բուժված:  

Քրոնիկական օդոնտոգեն օստեոմիելիտի դեպքում արյան լաբորատոր 

հետազոտման պատկերում, հիվանդության սուր շրջանի համեմատ, 

նկատվում են բնորոշ փոփոխություններ: Փոքրանում է լեյկոցիտոզը: Նվազում 

է ԷՆԱ-ն: Հիպոքրոմ անեմիայի պատկերը պահպանվում է և կարող է խորանալ: 

Օստեոմիելիտի առաջնային քրոնիկական տեսակի դեպքում արյան մեջ 

փոփոխությունները թույլ են արտահայտվում: 

Փոփոխություններ կարող են նկատվել երիկամներում, որոնք արտա-

հայտվում են մեզում սպիտակուցի, գլանակների, էրիթրոցիտների 

հայտնաբերմամբ: 

Հարկ է նշել, որ մանկական տարիքում քրոնիկական օստեոմիելիտը 

կարող է ունենալ ձգձգված, երկարատև ընթացք, տևել ամիսներ և անգամ 

տարիներ՝ պարբերաբար ունենալով սրացումներ: 

Կրտսեր հասակի երեխաների դեպքում (1-3 տարեկան) առավել բնորոշ 

է տարածուն (դիֆուզ) օստեոմիելիտը, 3-7 տարեկանում սահմանափակ և 

տարածուն ախտահարումները գրեթե հավասարաչափ են, 7-11 տարեկանում 

գերակշռում են ծնոտների սահմանափակ օջախային ախտահարումները:  

Սեկվեստրները ձևավորվում են մինչև 7 տարեկան երեխաների 

դեպքում 3-4 շաբաթում, 7-14 տարեկան երեխաների դեպքում` 5-8 շաբաթում:  

Ախտորոշումը կատարվում է՝ հիմնվելով անամնեզի, կլինիկական 

պատկերի և ռենտգենաբանական հետազոտման վրա և սովորաբար դժվար չէ: 

Առանձին դեպքերում հարկ է լինում ուռուցքներից տարբերակիչ ախտորոշում 

կատարել: 

Բուժումը: Բաղկացած է վիրաբուժական միջամտություններից և 

ընդհանուր թերապևտիկ միջոցառումներից, որոնք ուղղված են հիվանդի 

օրգանիզմի կազդուրմանը:  

Վիրաբուժական միջամտությունը ներառում է բորբոքմանը հանգեցնող 

ախտահարված ատամների հեռացումը և սեկվեստրեկտոմիան: Սեկվեստրեկ-

տոմիան իրականացվում է կլինիկառենտգենաբանական մանրակրկիտ 

հետազոտությունից հետո` նկատի ունենալով սեկվեստրների ձևավորման 

վերոհիշյալ ժամկետները: Երեխաների շրջանում սեկվեստրեկտոմիան 

անհրաժեշտ է կատարել ընդհանուր անզգայացմամբ, ստացիոնար պայման-

ներում: Վիրահատման ժամանակ հեռացվում են ազատ, լիովին անջատված 

սեկվեստրները և մշտական ատամների ախտահարված սաղմերը: 

Սեկվեստրային խոռոչի պատերի գրանուլացիոն հյուսվածքը հեռացնում են 

զգուշորեն, որպեսզի չվնասվեն առողջ ատամնասաղմերը: Կան հեղինակներ 

(Յու.Ի. Բեռնադսկի, Վ.Ի. Զաուսաև), որոնք առաջարկում են չքերել 

սեկվեստրային խոռոչի պատերը, այլ սահմանափակվել՝ հականեխիչ 
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լուծույթներով լվանալով: Խոռոչում լցվում է հակաբիոտիկ, թողնվում է 

դրենաժ, և վերքը կարվում է:  

Վերին ծնոտի սեկվեստրները մեծ մասամբ հնարավոր է հեռացնել 

ներբերանային մոտեցմամբ: Երբեմն այդ վիրահատությունը հարկ է լինում 

զուգորդել հայմորոտոմիայի հետ: Ներբերանային եղանակով հնարավոր է 

հեռացնել նաև ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելուստում տեղակայված 

սեկվեստրները: Ստորին ծնոտի մարմնի և ճյուղի շրջանների սեկվեստրեկ-

տոմիան կատարվում է արտաբերանային եղանակով: 

Քրոնիկական պրոդուկտիվ օստեոմիելիտի դեպքում հեռացվում է 

գոյացած ոսկրի ավելցուկային մասը, որն առաջացրել է ֆունկցիոնալ 

խանգարումներ կամ հիվանդի կողմից ընկալվում է որպես կոսմետիկ արատ:  

Հեռացվում են մշտական ատամների մահացած և վարակված սաղմերը 

և օստեոմիելիտի օջախում առկա այն ատամները, որոնց պուլպաը 

ախտահարված է: Վերջում ձևավորում են ծնոտի եզրը ճիշտ անատոմիական 

ձևին համապատասխան: 

Ե՛վ նախավիրահատական, և՛ հետվիրահատական շրջանում հիվան-

դին նշանակում են հակաբիոտիկներ` նկատի ունենալով նախօրոք 

կատարված մանրէաբանական հետազոտության տվյալները: 

Օրգանիզմի պաշտպանական մեխանիզմները խթանելու համար 

կարելի է կատարել աուտոհեմոթերապիա, համատեղելի արյան և արյան 

փոխարինիչների ներարկում: Նշանակվում են վիտամիններ (A, B խմբի, C): 

Բավական արդյունավետ են բուժման ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդները` 

կալիումի յոդիդի և կալցիումի քլորիդի էլեկտրաֆորեզը ախտահարման 

օջախում, երեխայի մարմնի ընդհանուր ուլտրամանուշակագույն ճառա-

գայթումը: 

Լավ արդյունք է տալիս հիվանդների հիպերբարոթերապիան 

(հիպերբարոօքսիգենացում), որի շնորհիվ բարելավվում են հյուսվածքների 

սնուցումը, արյան միկրոշրջանառությունը բորբոքման օջախում, խթանվում 

են ռեպարատիվ գործընթացները: Հիպերբարոօքսիգենացումը ստաֆիլոկո-

կերի, կապտաթարախային ցուպիկի և այլ մանրէների վրա ունենում է 

բակտերիոստատիկ և անգամ բակտերիասպան ազդեցություն: 

Ելքը: Սովորաբար ժամանակին սկսած և լիարժեք բուժման դեպքում 

ընդհատվում է բորբոքման գործընթացը: Սակայն դա չի կարելի համարել լրիվ 

առողջացում: Հիվանդության պատճառով երեխաները կորցնում են մշտական 

ատամների սաղմերը, ձևախախտվում են ծնոտները և նրանց ատամնաբնային 

ելուստները, խախտվում է կծվածքը: Ստորին ծնոտի հոդաելուստի ախտա-

հարման դեպքում կանգ է առնում ծնոտի երկայնական աճը: Հետևաբար 

երեխաները հիվանդությունից հետո երկարատև հսկողության կարիք ունեն, 

որն իրականացվում է վերականգնողական /ռեաբիլիտացիայի/ կաբինետ-

ներում: Նրանք հսկվում են դիսպանսեր հաշվառմամբ: Ատամնածնոտային 

ձևափոխումները կանխելու և վերացնելու համար նրանց ցույց է տրվում 
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օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ անհրաժեշտ բուժում, ինչպես նաև կանոնա-

վորվում է ծամողական ֆունկցիան: 

Կանխարգելումը: Օդոնտոգեն օստեոմիելիտի առաջնային 

կանխարգելումը պայքարն է ատամների կարիեսի և նրա բարդությունների 

դեմ: 

Երկրորդային կանխարգելումը հանգում է հիվանդության ռեցիդիվի 

կանխմանը: Անհրաժեշտ է ժամանակին սկսել և ստացիոնար պայմաններում 

լրիվ ծավալով անցկացնել օստեոմիելիտի բուժումը: 

 



348 
 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԱՐԱԽԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 

Բորբոքումը էվոլյուցիայի ընթացքում ձևավորված երևույթ է, որն ըստ 

էության  օրգանիզմի պաշտպանական ռեակցիայի դրսևորումն է զանազան 

հիվանդագին ներգործությունների նկատմամբ: 

   Բորբոքումը հարմարվողական-պաշտպանական երևույթ է կենսաբա-

նական տեսակի դեպքում, սակայն անհատի դեպքում այն կարող է հանգեցնել 

անգամ մահվան ելքի: Երևույթը դրսևորվում է հյուսվածքների վնասումով 

(ալտերացիա), արյան միկրոշրջանառության խանգարումով և հյուսվածքների 

թափանցելիության  մեծացումով, էքսուդացիայով ու լեյկոցիտների արտա-

հոսքով, ինչպես նաև նոր հյուսվածքային տարրերի առաջացումով 

(պրոլիֆերացիա)։ 

Բորբոքումը հարուցող գործոնները 

            Բորբոքման պատճառները բազմազան են: Բորբոքումը կարող են 

հարուցել ախտածին մանրէները, մակաբույծ կենդանիները, մեխանիկական 

վնասվածքը, ֆիզիկական այլ գործոնները (ճառագայթումը, էլեկտրական 

էներգիան, տաքը, սառը), քիմիական գործոնները (թթուները, հիմքերը և այլն), 

ինչպես նաև էնդոգեն գործոնները: 

            Միևնույն գործոնը կարող է հանգեցնել տարբեր հետևանքների՝ 

պայմանավորված տվյալ գործոնի ազդեցության կոնկրետ պայմաններով: 

Պայմանները ախտաբանական գործընթաց չեն հարուցում, այլ միայն 

նպաստնում կամ խոչընդոտում են դրա առաջացումը: Պայմանները օրգա-

նիզմի համար կարող են լինել բարենպաստ կամ անբարենպաստ: Դրանց մի 

մասը նվազեցնում է դիմադրողականությունը ախտածին գործոնի նկատմամբ, 

իսկ մյուս մասը, ընդհակառակը, բարձրացնում է: Օրինակ` անբարենպաստ 

պայմաններ են լորձաթաղանթի և մաշկի պատնեշային ֆունկցիայի խան-

գարումը, իմունադեֆիցիտային վիճակները, հիպովիտամինոզները, շաքա-

րային դիաբետը, երիկամների հիվանդությունները, արյան մատակարարման 

անբավարարությունը: Այս ամենը հյուսվածքներում վարակիչ գործընթացի 

ծավալմանը նպաստող պայմաններ են: Թվարկված պայմանները նվազեցնում 

են օրգանիզմի դիմադրողականությունը բորբոքում հարուցող գործոնների 

նկատմամբ: 

            Բարենպաստ պայմանները թուլացնում են վնասակար գործոնի 

ախտածին ազդեցությունը, կամ ուժգնացնում են օրգանիզմի պաշտպանական 

հատկանիշները: Նման պայմաններ են հակավարակային իմունիտետի 

ստեղծումը, ռացիոնալ կոփումը, լիարժեք հաշվեկշռված սնունդը և այլն: 

            Օրգանիզմի կոնստիտուցիոնալ վիճակը ենթաբջջայինից մինչև 

համակարգային մակարդակներով հանդերձ՝ պայմանավորված գենետիկ 
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առանձնահատկություններով, նույնպես ազդում է այս կամ այն  ախտածին 

գործոնի նկատմամբ օրգանիզմի դիմադրողականության վրա: 

            Բորբոքման ռեակցիայի դրսևորումը պայմանավորված է նաև տարիքով: 

Բորբոքման բոլոր նշանները սկսում են դրսևորվել մարդու ներարգանդային 

կյանքի միայն 4-5-րդ ամիսներից հետո: Պոստնատալ շրջանում՝ կյանքի 

առաջին ամիսներին, օրգանիզմի դիմադրողականութունը զանազան 

ախտածին գործոնների ներգործության նկատմամբ դեռևս ցածր է: Ցածր է նաև 

լիարժեք պատնեշներ ստեղծելու ունակությունը: Հետագայում օրգանիզմի 

բնականոն զարգացման դեպքում նրա դիմադրողականությունը վնասա-

կար  ներգործությունների նկատմամբ աճում է, տևական մնում է բարձր 

մակարդակի վրա և ծերության ժամանակ կրկին նվազում է: Հետազոտութ-

յունները ցույց են տալիս, որ 7-12 տարեկան երեխաները ամենից հաճախ են 

հիվանդանում դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդություններով: Ըստ 

երևույթին դա պայմանավորված է պաշտպանական մեխանիզմների 

անբավարար ձևավորմամբ, որին գումարվում են նաև երեխաների կրած 

սթրեսային ազդեցությունները:  

            Հարկ է նշել, որ մարդը կենսաբանական էակ լինելուց բացի, նաև 

սոցիալական էակ է: Նրա վրա ներգործում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք 

են աշխատանքի և կենցաղի պայմանները, որոնք հյուսվածքների վրա իրենց 

ազդեցությունը միջնորդավորում են նեյրոհումորալ համակարգի միջոցով: 

  Միկրոօրգանիզմ-մակրոօրգանիզմ հարաբերությունների բարդ 

համակարգում միշտ գործում է երկկողմանի կապը: Միայն միկրոօրգանիզմի 

կամ մակրոօրգանիզմի դերի ուսումնասիրությունը հաճախ հանգեցնում է 

բորբոքային գործընթացի պատճառագիտության և ախտածնության սխալ 

մեկնաբանությանը: Ամենայն հավանականությամբ, մեռուկացմամբ ուղեկց-

վող և տարածման հակում ունեցող ատիպիկ ընթացքով թարախային-

բորբոքային գործընթացների զարգացումը պայմանավորված է ոչ միայն և ոչ 

այնքան միկրոֆլորայի տեսակով և քանակով, որքան մակրոօրգանիզմի ոչ 

սպեցիֆիկ իմունային պատասխանով: Այդ առումով մի փոքր անդրադարձ 

կատարենք օրգանիզմի ռեակտիվականությանը: 

  

Օրգանիզմի ռեակտիվականությունը 

           Ռեակտիվականություն է կոչվում օրգանիզմի՝ միջավայրի զանազան 

ներգործություններին կենսագործունեության փոփոխություններով պատաս-

խանելու հատկությունը: Ռեակտիվականությունը օրգանիզմի պաշտպա-

նական-հարմարվողական հատկանիշների ամբողջությունն է և պայմանա-

վորված է ժառանգական ու ձեռքբերովի գործոններով: Այն պայմանավորված է 

սեռով, տարիքով, կյանքի պայմաններով ու միջավայրով և այլն: 

Կա ոչ սպեցիֆիկ և սպեցիֆիկ (իմունաբանական) ռեակտիվականու-

թյուն: Այն լինում է նաև ֆիզիոլոգիական ու ախտաբանական: Ֆիզիոլոգիական 

ռեակտիվականությունն արտացոլում է հիմնականում բարենպաստ 
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պայմաններում կենսագործող գործնականում առողջ օրգանիզմի պաշտպա-

նական-հարմարվողական հատկանիշները: Ախտաբանական ռեակտիվակա-

նությունը լինում է բնածին և ձեռքբերովի: Ձեռքբերովի ախտաբանական 

ռեակտիվականությունը ձևավորվում է օրգանիզմի կրած միանվագ ուժեղ 

ախտածին ազդեցությունից կամ բազմակի, երբեմն՝ սիստեմատիկ կրած 

ազդեցությունից: 

            Ըստ դրսևորման տեսակի՝ ռեակտիվականությունը լինում է նորմերգիկ 

(բնականոն), հիպերերգիկ (բարձրացած) և հիպոերգիկ (նվազած): Կա նաև 

աղավաղված (դիզերգիկ) ռեակտիվականություն: Այս տեսակներն առավել 

ցայտուն դրսևորվում են ոչ սպեցիֆիկ վարակային-բորբոքային հիվան-

դությունների դեպքում: Օրգանիզմի ռեակտիվականությունը պայմանավորում 

է բորբոքային ռեակցիայի տեսակը: 

            Բորբոքային ռեակցիայի տեսակի վաղաժամկետ ախտորոշումը ազդում 

է բժշկի մարտավարության վրա տեղային և ընդհանուր բուժումն ընտրելիս: 

Օրինակ՝ հիպերբարոօքսիգենացումը (ՀԲՕ) ցուցված է հիպոերգիայի դեպքում, 

կարող է կիրառվել նորմերգիայի դեպքում և հակացուցված է հիպերերգիայի 

դեպքում: Բացատրությունը հետևյալն է. ՀԲՕ-ն խթանում է ֆագոցիտոզը: 

Հիպերերգիայի դեպքում նեյտրոֆիլների ֆագոցիտար ակտիվությունը 

մեծացած է: ՀԲՕ-ի կիրառումը սկզբում կարող է հանգեցնել հյուսվածքների 

ավելի մեծ վնասման: Հետագայում ֆագոցիտոզը կտրուկ նվազում է, 

առաջանում է իմունադեպրեսիա, և գործընթացը դառնում է հիպոերգիկ՝ 

հյուսվածքների թարախամեռուկային ախտահարման զուգակցմամբ: 

            Նորմերգիայի դեպքում առաջին կլինիկական նշաններից մինչև 

արտահայտված բորբոքային գործընթացի զարգացումը տևում է 1.5-3 օր: Ցավի 

ախտանիշը չափավոր է արտահայտված, ուժգնանում է ֆունկցիոնալ 

ծանրաբեռնվածության ժամանակ: Մարմնի ջերմաստիճանը լինում է 37.5-

38.5oC-ի սահմաններում: Բորբոքումը սովորաբար ընդգրկում է մեկ 

անատոմիական շրջան: Ֆունկցիոնալ խանգարումները (ծամելը, կլլումը, 

արտասանությունը և այլն) համապատասխանում են բորբոքման ծավալին և 

տեղակայմանը: Ինտոքսիկացիան (դող, սարսուռ, վեգետատիվ ֆունկցիաների 

և աղիքների գործունեության խանգարում) արտահայտված է չափավոր: 

Այսպիսով, նորմերգիան օրգանիզմի բնականոն պատասխանն է բորբոքմանը: 

            Հիպոերգիայի դեպքում առաջին կլինիկական նշաններից մինչև 

արտահայտված բորբոքման դրսևորումը եղած ժամանակը գերազանցում է 3 

օրը: Հիվանդությունը սկսվում է աննկատ: Հիվանդի ինքնազգացողությունը 

բավարար է, որի պատճառով ուշ է դիմում բժշկի: Ցավի ախտանիշը թույլ է 

արտահայտված: Մարմնի ջերմաստիճանը կա՛մ ենթատենդային է, կա՛մ չի 

բարձրանում: Ֆունկցիոնալ սահմանափակումների աստիճանը ցածր է: 

Ինտոքսիկացիան արտահայտված չէ: Թարախային օջախը բացահատելիս 

արտահոսում է գալիս աննշան քանակությամբ թարախ` չնայած հյուսվածք-

ների տարածուն ներսփռանքին: 
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            Հիպերերգիայի դեպքում բորբոքումը ծավալվում է արագ, հաճախ՝ 

կայծակնորեն, 12-24 ժամվա ընթացքում: Ջերմաստիճանը գերազանցում է 

38.5oC-ը: Ցավի ախտանիշը, ֆունկցիոնալ սահմանափակումների աստիճանը, 

ինտոքսիկացիան վառ արտահայտված: Բորբոքումը տարածվում է երկու և 

ավելի անատոմիական շրջաններում: Թարախային օջախը բացահատելիս 

առկա է թարախային առատ արտադրություն: 

  

Մանրէների դերը բորբոքման գործընթացում 
 

            Դիմածնոտային շրջանի բորբոքային երևույթները բոլոր դեպքերում 

ունեն վարակային բնույթ, այսինքն՝ նրանց ծագման, զարգացման և ընթացքի 

մեջ մեծ դեր ունի միկրոֆլորային: Նույնիսկ եթե հյուսվածքների վնասումն 

առաջացել է մեխանիկական, ֆիզիկական կամ քիմիական գործոններից, 

ախտահարման օջախում միշտ էլ հայտնվում են մանրէներ, որոնք այստեղ են 

թափանցում լորձաթաղանթից, մաշկից կամ արտաքին միջավայրից: 

Բորբոքման գոտում մանրէների չափավոր առկայությունը դրական է 

գնահատվում, քանի որ նրանց տոքսինների ներգործության և անտիգենային 

խթանման հետևանքով այդ գոտի են ուղղվում ֆագոցիտները, և ակտիվանում 

են օրգանիզմի դիմադրողականության տարբեր գործոններ: Սակայն որոշակի 

«կրիտիկական մակարդակի» գերազանցումը, որն անհատական է ամեն 

օրգանիզմի դեպքում, անխուսափելիորեն հանգեցնում է կլինիկորեն 

արտահայտված բորբոքման: 

      Մանրէների «մուտքի դռների» տեղակայմամբ պայմանավորված՝ լինում 

են օդոնտոգեն, ստոմատոգեն, տոնզիլոգեն, ռինոգեն, դերմատոգեն 

բորբոքային գործընթացներ: Մեծ մասամբ բորբոքումն ունի օդոնտոգեն բնույթ, 

այսինքն՝ մանրէները հյուսվածքների մեջ են թափանցում ատամի մեռուկացած 

պուլպաի կամ պարօդոնտային գրպանիկների միջոցով: Ամենից հաճախ 

օդոնտոգեն բորբոքման պատճառը կարիեսն է ու նրա բարդությունները, 

ապա` ատամի և նրան շրջապատող հյուսվածքների վնասվածքները: Պուլպաի 

և պերիօդոնտի վարակումը կարող է լինել նաև ինտակտ ատամի 

առկայությամբ` ռետրոգրադ ուղիով, օրինակ` քրոնիկական օստեոմիելիտի 

դեպքում: Այն ախտաբանական երևույթները, որոնց ծագումը կամ ընթացքը 

պայմանավորված են վարակված կամ մահացած ատամնային սաղմերով, 

նույնպես օդոնտոգենների շարքում են: 

 Երկար ժամանակ դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդութ-

յունների պատճառագիտության մեջ առաջատար դերը վերագրում էին պիոգեն 

օդակյաց (աերոբ) և ֆակուլտատիվ անօդակյաց (անաերոբ) միկրոֆլորային 

(ստրեպտոստաֆիլոկոկեր, գրամբացասական բակտերիաներ): Վերջին 

տարիներին հետազոտման մեթոդների կատարելագործմանը զուգընթաց 

պարզվել է, որ թարախաբորբոքային հիվանդությունների պատճառագի-

տության մեջ որոշիչ դերը պատկանում է բակտերիաների և օբլիգատ 

անաերոբների զուգորդմանը, որն էլ սովորաբար բաղկացած է լինում 3-4 
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տեսակից: Օդոնտոգեն թարախակույտերի և ֆլեգմոնաների բազմաթիվ 

հետազոտություններով ապացուցվել է նրանց պոլիէթիոլոգիական բնույթը 66-

88% դեպքերում: Թարախային օջախներում անաերոբ-աերոբ խառը 

միկրոֆլորա հայտնաբերվում է կլինիկական դիտարկումների 52-68% 

դեպքերում: 

Պրեմորբիդ գործոններ 

     Դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդությունների առաջացմանը և 

զարգացմանը նախորդում են որոշ անբարենպաստ գործոններ, որոնք կարելի 

է միավորել երեք խմբում (դիագրամ 9): 

    Պրեմորբիդ գործոնների առաջին խումբը սոցիալ-կենսաբանականն  է՝ 

երեխայի ֆիզիկական զարգացման աստիճանը, նրա կրած սուր և քրոնիկական 

հիվանդությունները, ծծկեր շրջանի անբարենպաստ ընթացքը, երեխայի 

արհեստական և խառը սնուցումը, օրգանիզմի ալերգականությունը և այլն: 

    Երկրորդ խումբը սոցիալ-հիգիենիկ  գործոններն են՝ բերանի խոռոչի 

հիգիենայի կանոնները չպահպանելը, ծնողների ցածր սանիտարական 

կուլտուրան, ֆիզկուլտուրայով և սպորտով չզբաղվելը, ինքնաբուժումը, 

հիվանդության նշանների նկատմամբ ոչ համապատասխան վերաբերմունքը: 

     Երրորդ խումբը բուժկանխարգելիչ միջոցառումների ցածր մակարդակն է: 

  

Բժիշկ ստոմատոլոգի կողմից իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումները 

 Բժիշկ ստոմատոլոգը արդեն 3 տարին լրացած երեխաներից պետք է 

կազմի «ռիսկի խումբ»` առաջնորդվելով անամնեզում առկա սոցիալ-կենսա-

բանական և սոցիալ-հիգիենիկ պրեմորբիդ գործոններով: Ռիսկի խմբում 

ընդգրկելիս հաշվի են առնվում հետևյալ չափանիշները՝ հաճախակի 

հիվանդանալը (տարվա մեջ 3 անգամից ավելի), ֆիզիկական զարգացման մեջ 

ետ մնալը, ալերգիաների առկայությունը, արհեստական կամ խառը սնուցումը, 

մեկ տարվա ընթացքում վերին շնչուղիների 3-ից ավելի վարակիչ 

հիվանդությունները, ստոմատոլոգին ուշ դիմելը, ինքնաբուժումը, ֆիզկուլ-

տուրայով և սպորտով չզբաղվելը: 

Ռիսկի խմբի երեխաների սանացիան իրականացնելիս կարիեսի 

բարդացած տեսակների դեպքում անհրաժեշտ են բուժման արմատական 

մեթոդներ, քանի որ այդ երեխաները խուսափում են պլանային սանացիայից և 

հաջորդ անգամ ստոմատոլոգին այցելելու են միայն սուր ցավի կամ 

քրոնիկական բորբոքման սրացման ժամանակ: 

            Ռիսկի խմբի երեխաները ստոմատոլոգի կողմից վերցվում են 

դիսպանսեր հսկողության տակ` տարեկան երեք անգամ կատարվող 

այցելություններով: Ռիսկի խմբի երեխաները պետք է հետազոտվեն նաև ԼՕՌ 

մասնագետի կողմից, և հնարավորինս կարճ ժամկետներում անհրաժեշտ է 

իրականացնել բերանի ու ըմպանի արմատական սանացիա: 
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Դիագրամ 9. Պրեմորբիդ գործոններ: 

 

     Անհրաժեշտ է կատարել սանիտարալուսավորչական աշխատանք 

երեխաների և ծնողների շրջանում, պարզաբանել ստոմատոլոգիական 

հիվանդությունների կապը օրգանիզմի այլ հիվանդությունների հետ, 

մանկապարտեզներում և դպրոցներում կազմակերպել բերանի խոռոչի 

անհատական խնամքի միջոցներից ճիշտ օգտվելու հմտությունների 

ուսուցումը: 

  Օդոնտոգեն վարակի օջախի առաջացման ռիսկը մեծ է այն երեխաների 

դեպքում, որոնք տառապում են կարիեսի դեկոմպենսացված տեսակով: Այդ 

խմբի ատամների սանացիայի ժամանակ պետք է լայնորեն կիրառել 

պերիօդոնտիտով ախտահարված ատամների բուժման վիրաբուժական և 

պահպանողական-վիրաբուժական մեթոդները: 

     Անհայտ տեղակայմամբ վարակով (ռևմատիզմ, նեֆրիտ, քրոնիոսեպսիս) 

հիվանդի բուժման ժամանակ հարգագաթային շրջաններում ախտաբանական 

օջախների հայտնաբերումը միանշանակ հիմք է վիրաբուժական սանացիայի 

համար: 

   Կարծիք կա, որ պետք է ընդլայնել կաթնատամ աղորիքների հեռացման 

ցուցումները, քանի որ մանկական տարիքում արմատային կիստաների 90%-ը 

և օդոնտոգեն օստեոմիելիտի 80%-ը հայտնաբերվում են կաթնատամ 

աղորիքների և առաջին մշտական աղորիքների շրջանում, որոնք սովորաբար 

նախկինում անարդյունավետ են բուժված եղել: 

  

  

սոցիալ-

կենսաբանական 

բուժկանկխարգելիչ 

միջոցառումների 

ցածր մակարդակ 

Պրեմորբիդ 
գործոններ 

սոցիալ-

հիգիենիկ ռիսկի 

խմբեր 
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Թարախային բարդությունների կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումները վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ոլորտում 

  

            Հայտնի է, որ կարիեսն ամենատարածված հիվանդություններից մեկն է: 

Մարդկանց զգալի մասի դեպքում կան օդոնտոգեն վարակի օջախներ, որոնք 

օրգանիզմի իմունակենսաբանական հավասարակշռության խախտման, նրա 

սպեցիֆիկ և իմունաբանական ռեակտիվականության նվազման ժամանակ 

վերաճում են դիմածնոտային շրջանի ու պարանոցի սուր բորբոքային 

հիվանդությունների: Նշված շրջանների տարածուն բորբոքային հիվանդու-

թյունների ծագումը և դրանց բարդությունների զարգացումը կանխարգելել 

կարելի է պոլիկլինիկայում սահմանափակ բորբոքային երևույթները 

ժամանակին հայտնաբերելով ու  արդյունավետ բուժմամբ: 

            Դիմածնոտային շրջանի ու պարանոցի ծանր բորբոքային երևույթներ 

կարող են առաջանալ նաև ախտորոշիչ միջամտությունների և ասեպտիկ 

վիրահատությունների դեպքում: Այդտեղ զգալի դեր ունի վերջին տասնամ-

յակում հոսպիտալ վարակի նկատելի ավելացումը: Որոշ հեղինակների 

տվյալներով ներկայումս այն 2-4 անգամ ավելի հաճախ է դրսևորում, քան 

նախկինում: Պոլիկլինիկաներում բավական հաճախ դիտվում են նաև 

հետներարկումային բարդություններ (ինֆիլտրատների, աբսցեսների 

առաջացում, ծնոտների առբերում):  

            Հետվիրահատական թարախային բարդությունների կանխարգելման 

ուղիները հետևյալն են. 

1.    Ասեպտիկ և սեպտիկ հիվանդների տարաբաժանում՝ վերջիններիս 

հատուկ բաժանմունք կամ հիվանդասենյակներ հատկացնելու միջոցով: 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ստացիոնար բաժանմունքում 

ասեպտիկ և սեպտիկ հիվանդներին  պետք է հատկացվեն առանձին 

վիրահատարաններ, վիրակապարաններ, հիվանդասենյակներ: Եթե 

ասեպտիկ և սեպտիկ հիվանդներին առանձին վիրասրահներով 

ապահովելու հնարավորություն չկա, ապա թարախային երևույթների 

պլանային վիրահատությունները կատարվում են որոշակի օրերին, իսկ 

հետո վիրահատական բլոկը և սարքավորումները խնամքով 

ախտահանվում են: 

2.    Համալիր սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների կատարում, բուժական և 

ախտորոշիչ սարքերի կանոնավոր խոնավ մաքրում, ախտահանում, 

վարակազերծում: 

3.    Ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնների խստիվ պահպանում 

ստոմատոլոգիական բուժհիմնարկների անձնակազմի կողմից: Այդ 

տեսակետից անթույլատրելի է վիրահատական միջամտությունների 

իրականացումը այն ստոմատոլոգիական կաբինետներում, որտեղ 

կատարվում է հիվանդների «խառը» ընդունելություն:  
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4.    Հիվանդի նպատակաուղղված նախապատրաստում առաջիկա 

միջամտությանը (իմունաբանական կորեկցիա, մետաբոլիզմի կանոնա-

վորում, օրգանների կենսականորեն կարևոր ֆունկցիաների խանգա-

րումների վերացում կամ նվազեցում, միջոցառումներ 

սակավարյունության, արյան մակարդման շեղումների, վիտամինային 

անբավարարության դեմ և այլն): 

5.    Վիրահատման ժամանակ նուրբ, խնայողական վերաբերվել հյուսվածք-

ներին, կիրառել տեխնիկական ճիշտ հնարքներ, խնամքով հեմոստազ: 

Ամփոփելով նշենք, որ գրականության տվյալների վերլուծությունը 

վկայում է դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդությունների 

հաճախականության աճի մասին: Ստոմատոլոգիական ծառայության 

գլխավոր ջանքերը պետք է ուղղված լինեն  դիմածնոտային շրջանի սուր 

բորբոքային հիվանդությունների կանխարգելմանը` կարիեսի բարդութ-

յուններով ախտահարված ատամները լիարժեք բուժելու, օրգանիզմում 

օդոնտոգեն և ստոմատոգեն վարակի օջախները վերացնելու, ախտորոշիչ և 

բուժական բոլոր միջամտությունների ժամանակ ասեպտիկայի ու 

անտիսեպտիկայի կանոնները խստիվ պահպանելու միջոցով: 
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ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼԻՄՖԱԴԵՆԻՏՆԵՐԸ ԵՎ 
ԱԴԵՆՈՖԼԵԳՄՈՆԱՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈւՄ 

 
Լիմֆադենիտը ավշային հանգույցի բորբոքումն է: Ադենոֆլեգմոնան 

փուխր  ճարպաշարակցական  բջջանքի  բորբոքումն  է,  որն  առաջանում  է 

լիմֆադենիտից:  

Դիմածնոտային շրջանում լիմֆադենիտը հազվադեպ է դիտվում որպես 

առաջնային  հիվանդություն:  Այն  հիմնականում  ուղեկցում  է  գլխի,  դեմքի, 

բերանի խոռոչի, պարանոցի տարբեր  հատվածներում տեղակայված  բորբո-

քումներին:  Մանկական տարիքում  լիմֆադենիտն  ուղեկցում  է  օդոնտոգեն 

բորբոքման  բոլոր  տեսակներին  (պուլպիտ,  պերիօդոնտիտ,  օստեոմիելիտ): 
Լիմֆադենիտները  դրսևորվում  են  նաև  մանկական  տարափոխիկ  հիվան-

դությունների ընթացքում (քութեշ, կարմրուկ, ջրծաղիկ):  
Ոչ թարախային  լիմֆադենիտների մեծ մասը բուժվում է ամբուլատոր 

պայմաններում:  Ըստ  որոշ  հեղինակների`    թարախային  լիմֆադենիտով  և 

ադենոֆլեգմոնայով ախտահարված  հիվանդները կարող  են  կազմել  մասնա-

գիտացված ստոմատոլոգիական ստացիոնարներում բուժվողների ընդհանուր 

քանակի  6.6‐24%-ը: Երևան քաղաքում մանկական դիմածնոտային վիրա-

բուժության ստացիոնար բաժանմունքում 1994-ին լիմֆադենիտից և 

ադենոֆլեգմոնայից բուժված հիվանդների քանակը կազմել է ընդհանուրի 

9.1%-ը, որոնց մոտ 65%-ը եղել են մինչև 5 տարեկան երեխաներ: 

 

Մանկական տարիքային առանձնահատկությունները 

Երեխաների ավշային համակարգը տարիքային բարդ փոփոխութ-

յունների է ենթարկվում: Նորածնային և ծծկեր տարիքում ավշային համա-

կարգը անկատար է. ավշահանգույցները վատ են զարգացած և օժտված չեն 

պատնեշային հատկությամբ: Այդ տարիքում ավշահանգույցները կլինիկորեն 

չեն հայտնաբերվում, և լիմֆադենիտները բնորոշ չեն: Ավշահանգույցները 

ձևավորվում են կյանքի առաջին 3 տարիների ընթացքում: 3-5 տարեկան 

երեխաների շրջանում ավշահանգույցները՝ որպես ինքնուրույն անատո-

միական գոյացություններ, արդեն ձևավորված են, սակայն պարունակում են 

երիտասարդ բջջային տարրեր, որոնք ունակ չեն ավարտուն և լիարժեք 

ֆագոցիտոզի: Այդ պատճառով նշված տարիքում դիտվում է ավշահան-

գույցների քանակի կոմպենսատոր ավելացում: Դրանց քանակը լինում է 

զգալիորեն ավելի, քան մեծահասակների դեպքում: Այդ տարիքում 

ավշահանգույցներն ունակ են մանրէներին ներկալելու, բայց երիտասարդ 

բջիջների ֆունկցիոնալ անկատարության պատճառով վարակվում և 

բորբոքվում են: Այդ իսկ պատճառով էլ 3-5 տարեկան երեխաների դեպքում 

լիմֆադենիտները և ադենոֆլեգմոնաները ամենից հաճախ են հայտնա-

բերվում: Հետագայում ավշահանգույցների մի մասն ապաճում է և 

փոխարինվում ճարպային կամ ֆիբրոզ հյուսվածքով:  
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Ավշահանգույցներն կառուցվածքային կամ ֆունկցիոնալ կատարե-

լության հասնում են 12 տարեկանից հետո (նկ. 110): 

 

Ընդհանուր անատոմիական և 

ֆիզիոլոգիական տվյալները 

Դիմածնոտային շրջանում 

ավշահանգույցները տեղակայված են 

խումբ առ խումբ:  

Հարականջային հանգույցները (3-5 

հատ) լինում են մակերեսային և 

խորանիստ: Մակերեսայինները հա-

րականջային թքագեղձի փակեղի 

վրա են: Խորանիստները փակեղի 

տակ են՝ առաջականջային, ստորա-

կանջային և ներգեղձային հանգույց-

ների տեսակներով: Ավիշը հավաքում 

են ճակատի մաշկից, գլխի 

մազածածկ մասից, ականջախեցուց, 

արտաքին լսողական անցուղուց, 

քունքային շրջանից, ակնակապիճից, վերին շրթունքի և թշի կողմնային 

հատվածներից, քունքամկանից և ցասկամկանից:  

Ենթակզակային հանգույցները (1-3 հատ) ենթակզակային եռանկյան 

մեջ են: Ավիշն ընդունում են վերին շրթունքի կենտրոնական հատվածից, 

ստորին շրթունքից, լեզվի ծայրից և ենթալեզվային շրջանի առաջնային մասից, 

ստորին ծնոտի կզակային հատվածից և ստորին կենտրոնական ատամներից:  

 Ենթածնոտային հանգույցները (3-10 հատ) ենթածնոտային եռանկյան 

մեջ են, դասվորված են ստորին ծնոտի եզրին զուգահեռ: Լինում են առաջային, 

միջին և հետին: Ավիշ են հավաքում ստորին ծնոտի համապատասխան կեսի 

ժանիքից, աղորիքներից, ատամնաբնային ելուններից և ստորին ծնոտի 

մարմնից, վերին շրթունքից, լեզվից, ենթածնոտային թքագեղձերից, բերանի 

հատակից, թշից:                                                                                                                                

Թշային ավշահանգույցներ առկա են ոչ միշտ. լինում են հիմնականում 

մանկական տարիքում: Տեղակայված են մաշկի տակ, թշի փափուկ 

հյուսվածքների հաստության մեջ, թշամկանի արտաքին մակերեսին, 

ատամնաշարերի հպման գծի մակարդակին: Ավիշը ընդունում են թշից, վերին 

շրթունքից, քթից, վերին աղորիքներից:                                         

Ենթաակնակապճային ավշահանգույցները տեղակայված են 

համանուն շրջանում:              

Հարծնոտային (սուպրամանդիբուլյար) ավշահանգույցները (1-2 հատ) 
ստորին ծնոտի արտաքին մակերեսին են` ցասկամկանի կպման տեղից առաջ: 

Նկար 110. Դեմքի և պարանոցի ավշային 

համակարգը: 
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Ենթաակնակապճային և հարծնոտային ավշահանգույցները, ինչպես 

նաև թշայինը, մշտական չեն. առկա են գերազանցապես մանկական տարի-

քում:                                                                              

Լեզվային ավշահանգույցները տեղակայված են լեզվարմատի 

մկանների արտաքին մակերեսին:  

Հետըմպանային  ավշահանգույցները (1-6 հատ) ըմպանի և ողնաշարի 

միջև են` ատլանտի մակարդակին` հարելով ներքին քնային զարկերակի 

մեդիալ մակերեսին: Ավիշն ընդունում են քթի խոռոչից և նրա հավելյալ 

ծոցերից, քիմքից, քմային նշիկներից, ըմպանի քթային և բերանային մասերից, 

եվստախյան փողից և միջին ականջից:               

Հետականջային ավշահանգույցները (1-2 հատ) պտկաձև ելունի 

սահմաններում են` կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանի ջլի վրա` պարփակ-

ված փակեղով: Ավիշ են ստանում ականջախեցու հետին մակերեսից, 

արտաքին լսողական անցուղուց, թմբկաթաղանթից և ավելի վեր տեղակայված 

գլխի մազածածկ մասից:                        

Պարանոցային ավշահանգույցների մեջ առկա են մակերեսային և 

խորանիստ խմբեր: Մակերեսային ավշահանգույցները շղթայաձև դասավոր-

ված են կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանի առջևի և հետին եզրերին 

զուգահեռ, արտաքին և առաջային լծային երակների երկայնքով: Պարանոցի 

հիմնական խորանիստ հանգույցները տեղակայված են գլխավոր 

անոթանյարդային խրձի մեջ, սովորաբար ներքին լծերակի մոտակայքում: 

Ավշահանգույցների առանձին խմբեր կոկորդի, վահանագեղձի, շնչափողի 

շրջաններում են: Պարանոցի ավշահանգույցներն ավիշ են ընդունում գլխի, 

դեմքի, պարանոցի տարբեր հատվածներից և բերանի խոռոչի օրգաններից:  

Այսպիսով, առանձին խմբերով տեղակայված ավշահանգույցները 

պատասխանատու են որոշակի անատոմիական շրջաններից դեպի իրենց 

հոսող ավշի զտման համար: Զտման միջոցով ավիշը մաքրվում է իրենում 

պարունակվող մանրէներից, թույներից, օտարածին սպիտակուցներից և 

հյուսվածքների քայքայման արգասիքներից: Ավշահանգույց թափանցող 

մանրէները կլանվում են ռետիկուլոէնդոթելային բջիջների կողմից և 

ենթարկվում ֆագոցիտոզի: Եթե մանրէները լրիվ չեն ոչնչանում, ապա նրանք, 

հարմարվելով գոյության նոր պայմաններին, սկսում են բազմանալ՝ դառնալով 

ավշահանգույցի բորբոքման պատճառ:      

Ավշի հոսքով ավշահանգույց թափանցող մանրէների ոչնչացման 

գործընթացում անջատվող անտիգենների ազդեցությամբ ավշահանգույց-

ներում առկա պլազմատիկ բջիջները հակամարմիններ են սինթեզում: 

Հակամարմինները հետագայում անցնում են արյան մեջ: Բացի դրանից, 

ավշահանգույցներում արտադրվում են շիճուկային սպիտակուցներ և 

լիմֆոցիտներ, որոնք մեծ դեր են կատարում հումորալ և բջջային իմունիտետի 

ձևավորման համար: Եթե նշված գործոնների համատեղ ազդեցությամբ չի 
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ապահովվում ավշահանգույց թափանցած միկրոֆլորայի լրիվ ոչնչացումը, 

ապա հանգույցում ի հայտ է գալիս վարակի օջախ: 

Պատճառագիտությունը և ախտածնությունը 

Լիմֆադենիտն առաջանում է, երբ ավշային ուղիներով կամ 

հեմատոգեն ճանապարհով ավշահանգույց թափանցած մանրէներն 

ախտահարում են հանգույցի հյուսվածքը: Վարակը հիմանականում ոչ 

յուրահատուկ բնույթի է (ստրեպտոկոկեր, ստաֆիլոկոկեր, դիպլոկոկեր, 

անաերոբ մանրէներ): Առանձին դեպքերում ախտահարման պատճառ կարող 

է լինել վիրուսը (վարակիչ մոնոնուկլեոզ) կամ յուրահատուկ վարակը 

(շողասնկեր, պալարախտի միկոցուպիկներ): Վարակի համար  մուտքի դռներ 

են գլխի և դեմքի մաշկը, բերանի խոռոչի, քթի և ըմպանի լորձաթաղանթները, 

կարիեսով ախտահարված ատամները, քմային նշիկները, ականջը և այլն: 

Ավշահանգույցների ախտահարման համար նպաստավոր պայմաններ են 

վարակի բարձր վիրուլենտությունը և օրգանիզմի ցածր դիմադրողա-

կանությունը: Օրգանիզմի դիմադրողականությունը կարող է ընկնել 

ցրտահարման, գերտաքացման, ճառագայթման, հյուծման, գերհոգնածության, 

նյարդային համակարգի գերլարվածության պատճառներով, ինչպես նաև 

կրած տարափոխիկ հիվանդություններից հետո (կարմրուկ, քութեշ, 

դիզենտերիա, գրիպ և այլն): Նշված բոլոր գործոնները կարող են էապես ընկճել 

ավշահանգույցների գործունեությունը: 

Ախտաբանական անատոմիական պատկերը  

  Սուր լիմֆադենիտի սկզբնական շրջանը բնորոշվում է ավշահան-

գույցի անոթների լայնացումով, հյուսվածքների այտուցով և բջջային 

ներսփռանքով, որի պատճառով այն չափերով մեծանում է: Հանգույցի 

ուղեղային (միջուկային) նյութը  ծավալով գերազանցում է կեղևայինին: 

Միջանկյալ ծոցերը զգալիորեն լայնացած են, իսկ եզրայինները՝ չափավոր 

լայնացած, քանի որ խանգարում է ավշահանգույցի պատիճը: Ծոցերի 

լուսանցքում նկատվում է սպիտակուցների մակարդուկ, նեյտրոֆիլների, 

էուզինոֆիլների, պարարտ բջիջների, մակրոֆագերի մեծ կուտակում: Մակրո-

ֆագային ռեակցիան առավել արտահայտված է ուղեղային (միջուկային) 
նյութում, որում հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ պլազմատիկ բջիջներ, 

գրանուլոցիտներ, պարարտ բջիջներ:  

Շճային բորբոքման նկարագրված պատկերն արագորեն փոխարինվում 

է թարախային բորբոքումով: Վերջինիս բնորոշ է լիմֆոիդառետիկուլային 

հյուսվածքում նեյտրոֆիլային լեյկոցիտների դիֆուզ ներսփռանքով 

մեռուկացած հատվածների ի հայտ գալը: Հետագայում հյուսվածքի մեռուկա-

ցած հատվածները, ենթարկվելով ֆերմենտատիվ լուծման, միաձուլվում են մեկ 

միասնական խոռոչի մեջ, որը լցված է հյուսվածքային դետրիտով և 

շրջապատված է գրանուլացիոն հյուսվածքի շերտով, այսինքն` գոյանում է 

թարախակույտ: Գերարյունությունը, այտուցը, լեյկոցիտների ներսփռանքը 

դիտվում են ոչ միայն ավշահանգույցում, այլև նրան հարակից 
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հյուսվածքներում, որը որակվում է որպես պերիադենիտ: Ավշահանգույցի 

պատիճի մեռուկացումից և քայքայումից հետո վարակաբորբոքային պրոցեսը 

տարածվում է նրա սահմաններից դուրս՝ առաջացնելով ադենոֆլեգմոնա: 

Վերջինիս դեպքում թարախային լիմֆադենիտի պատկերին գումարվում է նաև 

այս կամ այն անատոմիական շրջանի փուխր բջջանքի դիֆուզ թարախային 

բորբոքումը:  

Քրոնիկական լիմֆադենիտը բնորոշվում է լիմֆոիդ տարրերի գերաճով, 

որի հետևանքով ավշահանգույցի ծավալը մեծանում է: Որոշ ժամանակ անց 

լիմֆոիդ հյուսվածքը փոխարինվում է շարակցականով: Այդպիսի հանգույցի 

խորքում կարող են ձևավորվել թարախակույտեր՝ լավ արտահայտված 

շարակցահյուսվածքային պատիճով: 

Դասակարգումը 

Ըստ վարակի մուտքի տեղակայման` լիմֆադենիտները լինում են 

օդոնտոգեն, ստոմատոգեն, ռինոգեն, դերմատոգեն, տոնզիլոգեն և օտոգեն:                       

Ըստ կլինիկական ընթացքի` լիմֆադենիտները լինում են սուր և 

քրոնիկական: Սուր լիմֆադենիտները լինում են շճային և թարախային: 

Քրոնիկական լիմֆադենիտները լինում են հիպերպլաստիկ և թարախային: 

Կլինիկական դրսևորումները  

Սուր շճային լիմֆադենիտ: Հիվանդությանը հաճախ նախորդում են 

անգինան, քրոնիկական տոնզիլիտի սրացումը, գրիպը, մաշկի ախտահարումը 

թարախաբշտիկներով, պերիօդոնտիտը, պերիօստիտը, տրավման, 

ստոմատիտը և այլն: Հիվանդների մի մասի դեպքում վարակի նախնական 

աղբյուրը հնարավոր չի լինում բացահայտել:  

Հիվանդները հիմնականում գանգատվում են մաշկի տակ ցավոտ 

գնդիկի առկայությունից: Միաժամանակ նկատվում են ընդհանուր 

թուլություն, մարմնի ջերմության բարձրացում մինչև 380C, թեև հիվանդների 

ընդհանուր վիճակը շարունակում է մնալ բավարար: Որոշ երեխաներ կարող 

են անհանգիստ լինել: Հնարավոր են ախորժակի վատացում, քնի խանգարում: 

Հիվանդին զննելիս հայտնաբերվում է սահմանափակ այտուց: Մաշկը այտուցի 

վրա փոխված չէ: Ավշահանգույցը հեշտորեն շոշափվում է, շարժուն է, անցավ 

կամ թույլ ցավոտ, ձվաձև, 1-2սմ տրամագծով, փափուկ, էլաստիկ կոնսիս-

տենցիայով: 1-2 օրից բորբոքումը տարածվում է հանգույցի պատիճի 

սահմաններից դուրս, և զարգանում է պերիադենիտ: Այդ ժամանակ տվյալ 

շրջանի մի շարք ավշահանգույցներ միաձուլվում են մեկ «ծրարի» մեջ, իսկ 

շրջակա փափուկ հյուսվածքներում նկատվում է բորբոքային ինֆիլտրատ: 

Արյունաբանական և կենսաքիմիական ցուցանիշները բնական սահման-

ներում են: Բարենպաստ պայմանների և ժամանակին սկսված բուժման 

դեպքում հիվանդությունը կարող է ապաճ, այլապես այն վերաճում է սուր 

թարախային լիմֆադենիտի:  

Սուր թարախային լիմֆադենիտ:  Հիվանդը գանգատվում է ախտա-

հարված ավշահանգույցի շրջանում տրոփող ցավից: Սա բացատրվում է 
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նրանով, որ ավշահանգույցի պատիճով սահմանափակված խոռոչում 

թարախակույտի ձևավորումը հանգեցնում է ներհանգուցային ճնշման արագ 

բարձրացմանը և պատիճի պատերի գերլարվածությանը: Միևնույն ժամանակ 

պատիճի առկայությունը կասեցնում է վարակաբորբոքային պրոցեսի 

տարածումը, նվազեցնում է մանրէների, թույների և հյուսվածքային քայքայման 

արգասիքների ներծծումը արյան մեջ: Հետևաբար հիվանդների դեպքում վառ 

արտահայտված ինտոքսիկացիա հազվադեպ է լինում: Մարմնի ջերմաս-

տիճանը սովորաբար չի գերազանցում 380C-ը: Ծայրամասային արյան մեջ 

դիտվում է նեյտրոֆիլային լեյկոցիտոզ:  

Հիվանդին զննելիս ավշահանգույցի տեղակայման շրջանում 

հայտնաբերվում է այտուց: Այտուցի վրա մաշկը գերարյուն է: Հանգույցի 

շարժունությունը սահմանափակ է, և պերիադենիտի զարգացմանը զուգընթաց 

այն վերանում է: Շոշափելիս զգացվում է կլորավուն, պինդ, էլաստիկ 

կոնսիստենցիայի խիստ ցավոտ գոյացություն: Պերիադենիտի զարգացման 

հետևանքով հանգույցի ուրվագծերի հստակությունը կորչում է: Պայմա-

նավորված հանգույցի տեղակայմամբ` կարող են լինել ֆունկցիոնալ խան-

գարումներ՝ ծամելու և կլլման դժվարացում, գլխի շարժումների սահմանա-

փակում ու հարկադրական դիրք և այլն:                                                                          

Քրոնիկական հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտ: Առաջանում է 

ավշահանգույցի կրկնակի և բազմակի վարակի պատճառով: Դրա հետևանքով 

զարգանում է հանգույցի հյուսվածքների բորբոքային գերաճ: Այն մեծանում է և 

պնդանում: Հաճախ հիվանդությունն ուղեկցում է քրոնիկական օստեո-

միելիտին, տոնզիլիտին, ռինիտին, հայմորիտին, օտիտին և այլն: Ամենից 

հաճախ ախտահարվում են ենթածնոտային և պարանոցային հանգույցները: 

Կարող է զարգանալ առանց նախորդող սուր փուլի: Անամնեզում նշվում է, որ 

տևական ժամանակ (2-3 ամիս) առաջ հայտնաբերվել է թույլ ցավոտ գնդիկ, որը 

աստիճանաբար մեծացել է: Հիվանդությունը կարող է ունենալ ալիքաձև 

ընթացք: Բորբոքման երևույթների մարմանը զուգընթաց հանգույցը 

փոքրանում է, բայց երբեք չի վերադառնում իր նախնական չափերին: Երեխայի 

ընդհանուր վիճակը չի տուժում: Երբեմն կարող են նկատվել թուլություն, 

գլխացավ, ենթատենդային ջերմություն: Հետազոտման ժամանակ շոշափվում 

են կլորավուն, պինդ, շարժուն գոյացություններ: Երկարատև ընթացքի 

դեպքում կարող են դիտվել ԷՆԱ-ի բարձրացում, թեթև լեյկոպենիա, 

հարաբերական լիմֆոցիտոզ:                       

Քրոնիկական թարախային լիմֆադենիտ: Սա փաստորեն քրոնիկական 

հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի շարունակությունը և ելքն է: Թարախակալումը 

ննջող վարակի ակտիվացման նշան է: Հանգույցը մեծանում է չափերով, 

տրամագիծը հասնում է մինչև 3-4սմ-ի: Այն դառնում է ցավոտ, պինդ, էլաստիկ 

կոնսիստենցիայով գոյացություն: Ի հայտ են գալիս սուր թարախային 

լիմֆադենիտի ախտանշանները: Քրոնիկական թարախային լիմֆադենիտը 

կարող է պերիադենիտի և ադենոֆլեգմոնայի պատճառ դառնալ: 
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Ադենոֆլեգմոնա: Ադենոֆլեգմոնայի պատճառը թարախային լիմֆա-

դենիտն է: Երբ ավշահանգույցի պատիճը քայքայվում է թարախային 

բորբոքման պատճառով, բորբոքումը տարածվում է հանգույցը շրջապատող 

ճարպաշարակցական բջջանքում: Դա կատարվում է սուր լիմֆադենիտի 

զարգացումից 2-4 օր անց: Հիվանդի ցավերը սաստկանում են, որի պատճառով 

նա չի քնում, վատ է սնվում: Մարմնի ջերմաստիճանը հասնում է 390-400C-ի, 

ընդհանուր վիճակը վատանում է: Սակայն ի տարբերություն օդոնտոգեն 

ֆլեգմոնայի՝ հիվանդի դրությունը հազվադեպ է ծանր լինում: Ախտահարված  

շրջանի մաշկը դառնում է լարված, պինդ, գերարյուն: Այտուցի կենտրոնում 

զգացվում է ծփանք: Արյան մեջ դիտվում է լեյկոցիտոզ՝ 10.000-15.000,  

ԷՆԱ-ն 12-15մմ/ժամ է: Մեծ մասամբ ադենոֆլեգմոնաները տեղակայվում են 

ենթածնոտային և  ենթակզակային, ավելի հազվադեպ` հարականջային և 

թշային շրջաններում:  

Ախտորոշումը                                                                              

Լիմֆադենիտներն ախտորոշելը սովորաբար դժվար չէ. լավագույնս 

պետք է իմանալ ավշային համակարգի անատոմիան: Տարբերակիչ ախտո-

րոշումն անհրաժեշտ է կատարել ոչ յուրահատուկ լիմֆադենիտներից և 

յուրահատուկ լիմֆադենիտներից (ակտինոմիկոզ, պալարախտ), սիալոադե-

նիտներից, փափուկ հյուսվածքների բնածին կիստաներից, բարորակ 

ուռուցքներից, չարորակ ուռուցքներից ու դրանց  մետաստազներից:  

Սուր լիմֆադենիտների շճային և թարախային փուլերն իրարից կարելի 

է զանազանել պունկցիայի միջոցով:  

Պալարախտային լիմֆադենիտին բնորոշ են դիմածնոտային շրջանում 

(նկատի են առնվում վարակի հնարավոր մուտքի դռները) բորբոքային 

երևույթների բացակայությունը, դանդաղ ընթացքը, երկկողմանի դրսևորումը, 

երկարատև սուբֆեբրիլիտետը, դրական Մանթուի ռեակցիան, պունկցիայի 

ժամանակ ստացված թարախի ստերիլությունը:  

Ավշահանգույցի ակտինոմիկոզն ախտորոշվում է անամնեզի, ինֆիլտ-

րատի պնդության, իմունոռեակցիայի, ախտաբանական և բջջաբանական 

հետազոտությունների տվյալներով:  

Սիալոադենիտի դեպքում թքագեղձի արտազատիչ ծորանից նկատվում 

է թարախային կամ պղտոր կաթիլային արտադրություն, բերանում առկա է 

չորության զգացողություն:  

Լիմֆադենիտների տարբերակումը նորագոյացություններից կատար-

վում է բիոպսիայի, ինչպես նաև ռադիոիզոտոպային հետազոտման միջոցով:  

Բուժումը 

Լիմֆադենիտի բուժման մեջ կարևոր տեղ ունի վարակի առաջնային 

օջախի հայտնաբերումը և չեզոքացումը:  

Սուր լիմֆադենիտի շճային փուլում արդյունավետ են ֆիզիոթե-

րապևտիկ միջոցները՝ ԳԲՀ էլեկտրական դաշտը, կապույտ լույսը, 

ճառագայթումը հելիում-նեոնային լամպով: Կիրառվում են տաքացնող 
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կոմպրեսներ Դուբրովինի, Վիշնևսկու բալզամով, դիմեքսիդով: Արդյունավետ 

են ըստ Վիշնևսկու կատարվող նովոկաինային բլոկադաները նովոկաինի 

0.25%-անոց լուծույթով և հակաբիոտիկով: Ներքին ընդունման համար 

նշանակվում են սուլֆանիլամիդներ, կալցիումի պրեպարատներ, վիտամին-

ներ:  
Սուր թարախային լիմֆադենիտի և ադենոֆլեգմենայի դեպքում 

անհրաժեշտ է վիրահատել՝ բացահատել թարախակույտը: Կտրվածքը կա-

տարվում է` հաշվի առնելով ավշահանգույցի տեղակայումը: Հետվիրա-

հատական շրջանի բուժական միջոցառումները կատարվում են համընդ-

հանուր ճանաչված մեթոդներով:  

Քրոնիկական լիմֆադենիտի բուժումն անհրաժեշտ է սկսել միայն ման-

րակրկիտ հետազոտություններից, վարակի առաջնային օջախի հայտնա-

բերումից և վերացումից հետո: Բուն ախտահարված ավշահանգույցի 

նկատմամբ կիրառվող մեթոդները պայմանավորված են ախտահարման 

բնույթով:  

Քրոնիկական հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի դեպքում կարելի է 

կիրառել ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ՝ ԳԲՀ էլեկտրական դաշտ, կալիումի 

յոդիդի և լիդազայի էլեկտրոֆորեզ, մարմնի ընդհանուր ուլտրամանու-

շակագույն ճառագայթում: Եթե նշված մեթոդներն արդյունավետ չեն, 

ավշահանգուցը հեռացվում է:  

Քրոնիկական թարախային լիմֆադենիտի դեպքում բացահատվում է 

բորբոքային օջախը: Սրացման երևույթների բացակայության դեպքում 

ավշահանգույցը նպատակահարմար է հեռացնել:  

Պալարախտային լիմֆադենիտն անհրաժեշտ է բուժել մասնագիտաց-

ված բուժհիմնարկներում` պարտադիր կատարելով նաև բերանի խոռոչի 

սանացիա:  

Ադենոակտինոմիկոզի դեպքում արդյունավետ է իմունաթերապիան: 

Լեյկոզի զուգակցմամբ զարգացած լիմֆադենիտի բուժումը պետք է 

իրականացվի արյունաբանական կլինիկայում ստոմատոլոգի մասնակցու-

թյամբ և հսկողությամբ: 

Կանխարգելումը 

Սուր և քրոնիկական լիմֆադենիտների կանխարգելումը պայմանա-

վորված է կարիեսով ախտահարված ատամները ժամանակին և հետևողական 

բուժմամբ, ոչ օդոնտոգեն վարակի աղբյուրների (ստոմատիտ, գինգիվիտ, 

գլոսիտ, օտիտ, ֆուրունկուլ, կարբունկուլ) վերացմամբ, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի և դեմքի մաշկի վնասվածքների բուժմամբ:  

Ադենոֆլեգմոնաների կանխարգելումը հանգում է սուր և քրոնիկական 

լիմֆադենիտների բուժմանը և կանխարգելմանը: 
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ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ 
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

 

 Վնասվածք է կոչվում արտաքին միջավայրի գործոնների այնպիսի 

ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, որն առաջացնում է հյուսվածքների անատո-

միական ամբողջականության խախտում և դրանով պայմանավորված ֆիզիո-

լոգիական գործընթացների խախտում: Երեխաների դիմածնոտային շրջանի 

վնասվածքները ընդհանուր քանակի 6-13%-ն են: 

Վնասվածքների առաջացման պատճառներով և հանգամանքներով 

պայմանավորված՝ տարբերում են մանկական տրավմատիզմի հետևյալ 

տեսակները` 

1. ծննդաբերական,  

2. կենցաղային,  

3. ճանապարհատրանսպորտային,  

4. սպորտային,  

5. ուսումնաարտադրական,  

6. այլ բնույթի: 

Երեխաների շրջանում դիմածնոտային վնասվածքներից կենցաղային 

վնասվածքները առաջին տեղում են: Ճանապարհատրանսպորտային 

վնասվածքներն ավելի քիչ են, սակայն աչքի են ընկնում իրենց ծանրությամբ: 

Վնասվածքների բնույթը տարբեր է: 3-5 տարեկան երեխաների 

շրջանում գերակշռում են դեմքի և բերանի խոռոչի օրգանների փափուկ 

հյուսվածքների վնասվածքները, իսկ տարիքով ավելի մեծ երեխաների 

շրջանում` ատամների, ծնոտների և դիմային գանգի ոսկրերի վնասվածները: 
 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ 
 

Երեխաները հաճախ են ունենում փափուկ հյուսվածքների վնասվածք-

ներ: Դրանք կարող են լինել բաց և փակ: 

Սալջարդ: Սալջարդ կոչվում է փափուկ հյուսվածքների և օրգանների փակ 

մեխանիկական վնասվածքը` առանց դրանց արտաքին անատոմիական 

ամբողջականության խախտման: Կլինիկան պայմանավորված է վնասման 

մեխանիզմով, վնասող գործոնի ուժով և ներգործման տեղով, տուժողի 

տարիքով: Սալջարդի դեպքում դիտվում է վնասված տեղի այտուց, այնուհետև՝ 

արյունազեղում: Եթե մաշկը կամ ենթամաշկային ճարպաշարակցական 

հյուսվածքը շերտատվում է, և այնտեղ կուտակվում են արյուն և ավիշ, ապա 

ձևավորվում է հեմատոմա: Վերջինիս բնորոշ ախտանշանը ծփանքն է: 

Վնասվածքի շրջանի շոշափումը միշտ էլ ցավոտ է: 

Բուժումը: Սալջարդը մասնագիտացված բուժում չունի: Անհրաժեշտ է 

միայն հեմատոմաների արագ ներծծմանը նպաստող միջոցներ ձեռնարկել: 

  Վերքեր:  Վերքեր են կոչվում մաշկային ծածկույթի և լորձաթաղանթի 

անընդհատության խախտումը` ստորադիր հյուսվածքների վնասումով: 
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Պայմանավորված վնասող գործոնով և վնասման մեխանիզմով` վերքերը 

լինում են կտրած, ծակած, կոտորած, ջարդած (սալջարդ), կծած, հրազենային: 

Ըստ եզրի վիճակի` վերքերը լինում են գծային, լաթային, մաշկված, պատռված: 

Վերքերը կարող են լինել մակերեսային և խոր (նկ. 111, 112,113): 

Վերքերին բնորոշ կլինիկական նշաններն են լայնաբացումը, 

արյունահոսությունը և ցավը: Այս ախտանշաններից յուրաքանչյուրի արտա-

հայտվածությունը պայմանավորված է վնասվածքի տեղակայմամբ, խորութ-

յամբ, անոթների և նյարդերի վնասումով: 

  Բուժումը: Դեմքի մաշկային ծածկույթի վերքերի դեպքում կատարվում 

է առաջնային վիրաբուժական մշակում, և դրվում են առաջնային կարեր` 

հաշվի առնելով կոսմետիկ պահանջները: Դեմքի անատոմիական առանձնա-

հատկությունները (հարուստ արյունամատակարարում և նյարդավորում) և 

դրանցով պայմանավորված դեմքի հյուսվածքների բարձր իմունակենսա-

բանական հատկանիշները հնարավորություն են տալիս զգալիորեն 

հետաձգելու առաջնային վիրաբուժական մշակումը և առաջին հերթին 

անհրաժեշտ ուշադրություն դարձնելու հետևյալ հնարավոր բարդութ-

յուններին` ասֆիքսիային, արյունահոսությանը, շոկին: 

            Դեմքի վերքերի վիրաբուժական մշակման առանձնահատկությունները. 

1.    Ի տարբերություն այլ մարմնահատվածների` ընդունելի են խուլ կարերի 

կիրառումով առաջնային վիրաբուժական մշակման (36 ժամ) և 

հետաձգված առաջնային վիրաբուժական մշակման (72 ժամ) ավելի ուշ 

ժամկետները (6-12 ժամի փոխարեն): 

2.    Վիրաբուժական մշակումն իրականացվում է՝ հաշվի առնելով 

ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ պահանջները: 

3.    Վերքը շերտ առ շերտ կարելիս անհրաժեշտ է վերականգնել դիմախաղի 

միմիկայի մկանների ամբողջականությունը: Կարը դնելիս մաշկը չպետք 

է անհարկի ձգվի: 

4.    Եթե վերքի հետ կա նաև հյուսվածքների արատ (դեֆեկտ), կատարվում է 

առաջնային պլաստիկ վիրահատություն` պլաստիկա տեղային 

հյուսվածքներով, սնուցող ոտիկ ունեցող լաթերով կամ մաշկի ազատ 

պատվաստում: 

5.    Բերանի խոռոչ թափանցող վերքի դեպքում հարկավոր է մոբիլիզացնել և 

կարել լորձաթաղանթի եզրերը` վերքը մեկուսացնելով բերանի խոռոչից: 

6.    Ծնոտների կոտրվածքի դեպքում վերքի մշակումը պետք է զուգակցել 

ոսկրաբեկորների իմոբիլիզացիայի հետ:  

 

Ատամների վնասվածքներ 

Ատամի վնասվածք ասելով՝ հասկանում ենք ատամի և շրջակա հյուս-

վածքների անատոմիկական ամբողջականության խախտումը կամ ատամ-

նաշարում նրա դիրքի փոփոխությունը: 
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Նկար 111. Ավտովրաերթից տուժած հիվանդ. բացակայում են գագաթային շրջանի 

փափուկ հյուսվածքները, մերկացած է հարականջային թքագեղձը: Նույն հիվանդը 

ապաքինումից հետո: 

 

   
Նկար 112. Շան կծած վերք քթի շրջանում: 

 
 

 
Նկար 113. Պատռված վերք ըմպանի աջ կողմում: 
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Ըստ առաջացման ժամկետի` ատամի վնասվածքը լինում է սուր և 

քրոնիկական: Սուր վնասվածքն առաջանում է ազդող գործոնի միանվագ 

ազդեցությունից: Քրոնիկական վնասվածքն առաջանում է ատամի տևական 

գերծանրաբեռնվածությունից: 

Վնասվածքների պատճառները բազմազան են: 

Սուր վնասվածքի պատճառ կարող է լինել ընկնելիս, խաղալիս, 

տրանսպորտային միջոցի կամ կենդանիների կողմից ստացած հարվածը և 

այլն: Քրոնիկական վնասվածքն առաջանում է ատամի գերծանրաբեռնվա-

ծության հետևանքով, որը հնարավոր է ատամի դիրքի և կծվածքի 

անկանոնությունների, կից ատամների կորստի, սխալ պրոթեզավորման, 

բարձր դրված լցանյութի, օրթոդոնտիկ ապարատը սխալ նախագծելու կամ 

կիրառելու, ինչպես նաև վնասակար սովորությունների պատճառով: 

Քրոնիկական վնասվածքի դեպքում անհրաժեշտ է նախ՝ բացառել 

վնասող գործոնը, իսկ հետո՝ վերացնել հետևանքները: 

Ատամի սուր վնասվածքները դասակարգվում են հետևյալ կերպ՝ 

ա. ատամի սալջարդ (անոթային խրձի վնասմամբ կամ առանց դրա), 

բ. ատամի հոդախախտ՝ 

1. մասնակի, 

2. ներհրված, 

3. լրիվ, 

գ. ատամի կոտրվածք՝ 

1. ատամի պսակի` ա) էմալի, բ) էմալի և դենտինի (ատամի խոռոչի 

բացումով կամ առանց դրա), 

2. ատամի վզիկի` ա) լնդակոսից բարձր, բ) լնդակոսից ցածր, 

3. ատամի արմատի` լայնքով, թեք, երկայնքով, բեկորային՝ 

ա) վզիկային մասի,  

բ) միջին մասի,  

գ) գագաթային մասի, 

դ. ատամի սաղմի վնասվածք, 

ե. զուգակցված վնասվածքներ: 

Ատամի սալջարդ: Վնասվածքի թեթև տեսակն է: Ատամի դիրքը չի փոխ-

վում: Ռենտգենաբանորեն փոփոխություններ չեն արձանագրվում: Տուժում է 

պերիօդոնտը, որի հետևանքով ատամը ճնշելիս ցավոտ է: Հաճախ ատամի 

կակղանում լինում է արյունազեղում անոթանյարդային խրձի վնասման 

պատճառով, որի հետևանքով երեխայի ատամը ձեռք է բերում վարդագույն 

երանգ: Հետագայում հնարավոր է կակղանի մեռուկացում, որով պայմանա-

վորված է ատամի պսակի գույնի մթագնումը: Վնասվածքից 2-3 օր անց 

ներբերանային ռենտգենյան նկարում հայտնաբերվում է պերիօդոնտի 

հաստացում, իսկ 8-12-րդ օրը հարգագաթային շրջանում նկատվում է 

օստեոպորոզի օջախ: Հետագայում օստեոպորոզի օջախում վերականգնվում է 
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նորմալ ոսկրային հյուսվածքը: Որոշ դեպքերում դեստրուկտիվ գործընթացը 

կարող է խորանալ: 

Բուժումը: Ատամի համար ստեղծում են հանգիստ պայմաններ: 

Նշանակվում է հեղուկ սնունդ, ֆիզիոթերապիա (ԳԲՀ): Կակղանի մեռուկաց-

ման, տրավմատիկ պերիօդոնտիտի հարաճուն կլինիկայի դեպքում 

կատարվում է կակղանի էքստիրպացիա, արմատախողովակի և պսակի 

հետագա լիցքավորում: 

Ատամի կոտրվածք: Ատամի վզիկի կամ ատամի արմատի կոտրվածքի 

դեպքում թուլանում է նրա կայունությունը, հնարավոր է պսակի գունափոխում 

(կարմրավարդագույն երանգ): Ատամի պսակի կոտրվածքը մեծ 

անհանգստություն և ցավ է պատճառում, քանի որ կոտրվածքի գիծն անցնում 

է պուլպաին մոտիկ կամ հատում է այն` հարուցելով սուր պուլպիտ: Ատամի 

արմատի կոտրվածքի դեպքում զարգանում է սուր տրավմատիկ 

պերիօդոնտիտի կլինիկա: Ռենտգենաբանորեն կոտրվածքի հարթությունը 

հայտնաբերվում է բարակ լուսավոր գծով:  

Եթե կաթնատամի արմատը կոտրված է միջին կամ հարգագաթային 

շրջաններում, ապա այն հեռացվում է: Մշտական ատամի արմատի նման 

կոտրվածքի դեպքում, եթե պուլպաը վնասված չէ, կիրառվում են պլաստմասսե 

կապաներ: Բարենպաստ ընթացքի դեպքում արմատի բեկորները կարող են 

սերտաճել, և մի քանի ամիս անց սերտաճման տեղում ռենտգենաբանորեն 

նկատվում է արմատի օղակաձև հաստացում: Ատամի բեկորների 

սերտաճմանը կարող է խանգարել վարակային բորբոքումը: Եթե մշտական 

ատամը կոտրված է վզիկի մակարդակում, ապա արմատը պահպանում են 

որպես շտիֆտային ատամի հենակետ: 

Ատամի հոդախախտ: Սա հաճախ ուղեկցվում է պերիօդոնտի թելերի 

կտրտումով: Նկատվում են ատամի դիրքի փոփոխություն և շարժունություն: 

Ավելի հաճախ հոդախախտվում են առջևի ատամները: Մասնակի հոդա-

խախտման դեպքում ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է պերիօդոնտի 

ճեղքի լայնացում: Ներհրված հոդախախտի դեպքում այդ ճեղքը բացակայում է: 

Լրիվ հոդախախտի դեպքում ատամը ատամնաբնում չէ: Կաթնատամների 

հոդախախտերը ավելի հաճախակի են, քան մշտական ատամներինը, որին 

հանգեցնում են կաթնատամների կարճ արմատները: 

Հոդախախտման դեպքում գանգատները լինում են ատամների դիրքի 

փոփոխությունից, մզզացող ցավից: Ատամը հատկապես ցավոտ է 

հպվելիսման կամ ճնշելիս: Ծամելը դժվարացած է կամ նույնիսկ անհնարին: 

Ատամի պուլպաը միշտ չէ, որ մահանում է: Մասնակիորեն հոդախախտված 

ատամը թեքվում է հարևան ատամի, բերանի նախադռան կամ քիմքի (լեզվի) 

կողմը: Հաճախ միաժամանակ նկատվում է նաև պտույտ առանցքի շուրջը: 

Ներհրված հոդախախտի դեպքում ատամի արմատի գագաթը 

մխրճվում է ծնոտի ոսկրի սպունգանման նյութի մեջ: Նրա պսակը հարևան 
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ատամների համեմատ  կարճացած է: Ներհրված կաթնատամը կարող է վնասել 

մշտական ատամի սաղմը: 

Բուժումը: Եթե հոդախախտված կաթնատամի արմատը կիսով չափ 

ներծծված է, ապա այն հեռացվում է: Երեխաների մշտական ատամներն 

անպայման պահպանվում են: Մասնակի հոդախախտի դեպքում մատներով 

կամ աքցանով վերականգնում են ատամի ճիշտ դիրքը: Դա արվում է մեծ 

զգուշությամբ, որպեսզի չվնասվի անոթանյարդային խրձիկը: Այնուհետև 

ատամը հարևան ատամներին ամրացվում է կապայի կամ բեկակալի միջոցով: 

Ատամի լրիվ հոդախախտի դեպքում այն վերապատվաստում են 

(ռեպլանտացիա), սակայն 72 ժամից ոչ ուշ:  

Վերապատվաստումն իրականացվում է մի քանի փուլով՝  

1.     ատամի նախապատրաստում` տրեպանացիա, արմատա-

խողովակի մշակում և լցավորում, արմատի գագաթի հատում, 

2.      ատամնաբնի նախապատրաստում, 

3.      ատամնաբնի մեջ ատամի տեղադրում և ֆիքսում, 

4.      հետվիրահատական խնամք: 

Գագաթահատումը (ապիկոտոմիա) կատարվում է միայն այն դեպքում, 

եթե գագաթամերձ հատվածում կա բորբոքում: Չձևավորված արմատների 

դեպքում գագաթահատումը հակացուցված է: Եթե մշտական ատամը 

ատամնաբնում տեղադրելուց հետո բավականաչափ կայուն է, կարելի է այն 

լրացուցիչ չամրացնել: 

Վերապատվաստման արդյունավետությունը պայմանավորված է նրա 

իրականացման ժամկետով. որքան վաղաժամկետ է այն կատարվում, այնքան 

ավելի ապահով է: Բացի այդ, վիրահատության արդյունավետությունը 

պայմանավորված է ատամի արմատի վրա և ատամնաբնի պատերին 

պահպանված պերիօդոնտի հյուսվածքի քանակով: 

Սերտաճումը կարող է լինել 3 տարբերակով` 

1.    պերիօդոնտալ, 

2.    պերիօդոնտալ-ֆիբրոզ,  

3.    օստեոիդ: 

Սերտաճման առաջին տեսակի դեպքում ռենտգենաբանորեն դիտվում 

է համաչափ պերիօդոնտի ճեղք: Օստեոիդ տեսակի դեպքում ճեղքը բացա-

կայում է: Պերիօդոնտալ-ֆիբրոզ սերտաճման դեպքում ճեղքը տեղ-տեղ 

նեղացած է կամ բացակայում է: 

  

Երեխաների դիմային ոսկրերի կոտրվածքների առանձնահատկությունները 
  

Երեխաների ոսկրային համակարգի անատոմիական և ֆիզիոլո-

գիական առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ գոյություն ունեն 

կոտրվածքների որոշ տեսակներ, որոնք բնորոշ են միայն մանկական 

տարիքին: Երեխաների ոսկրը մեծահասակների ոսկրին զիջում է 
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հաստությամբ և ամրությամբ, բայց ավելի էլաստիկ է: Վերնոսկրն ավելի հաստ 

է, առատ անոթավորված և ոսկրի շուրջ կարծես պատյան է գոյացնում: 

Ատամնաբնային ելուստի կոտրվածքներ: Ի տարբերություն մեծահա-

սակների ատամնաբնային ելուստի կոտրվածքների՝ երեխաների համանման 

կոտրվածքներն ուղեկցվում են լորձաթաղանթի ավելի մեծ պատռվածքներով 

ու շերտազատմամբ և շրջակա փափուկ հյուսվածքների ավելի արտահայտված 

այտուցով, ինչպես նաև ատամների հոդախախտով և կոտրվածքով: Հաճախ 

ախտահարվում են ատամնասաղմերը, որոնք վարակվում են բերանի խոռոչի 

միկրոֆլորայով և կարող են նաև մահանալ: 

Ատամնաբնային ելուստը կարող է պոկվել ծնոտի մարմնից, սակայն 

կպած մնալ շրջակա փափուկ հյուսվածքներին: 

Բուժումը: Ուղղվում են բեկորները, լորձաթաղանթի պատռված 

մասերը՝ կարվում, կոտրված բեկորի վրա առկա ատամներն ամրացվում են 

բեկակալով: 

Վերին ծնոտի կոտրվածքներ: Հաճախադեպ են Լե-ֆոր I, Լե-ֆոր II 

տեսակի կոտրվածքները, որոնք սովորաբար ուղեկցվում են գանգուղեղային 

վնասվածքով, քթոսկրերի, այտոսկրերի, ստորին ծնոտի կոտրվածքներով: Ի 

տարբերություն մեծահասակների՝ երեխաների վերին ծնոտի կոտրվածքները 

հաճախ լինում են ներհրված: 

Վերին ծնոտի կամ դեմքի միջին մասի կոտրվածքների դեպքում 

տուժածների շրջանում դրսևորվում են հետևյալ ախտանշանները (հիվանդը 

կարող է գանգատվել դրանցից որևէ մեկից կամ բոլորից)` 

1.    կծվածքի խախտվածություն, 

2.    թմրածություն ենթաակնակապճային նյարդի սպասարկման 

դաշտում, 

3.    դիպլօպիա, 

4.    շուրջակնակապճային արյունազեղումներ («պանդայի դեմք» կամ 

ակնոցի ախտանշան), 

5.    դեմքի ասիմետրիա կամ այտուց, 

6.    բերանի բացման սահմանափակում, 

7.    ենթամաշկային էմֆիզեմա (շոշափելիս մաշկը ճռճռում է), 

8.    քթից արյունահոսություն, 

9.    արյունազեղումներ քիմքի կամ թշի լորձաթաղանթին, 

10.  վերին ծնոտի ախտաբանական շարժունություն և կրեպիացիա 

շոշափելիս: 

Երեխաների վերին ծնոտի կոտրվածքները բուժելու համար կիրառվում 

են անհատական պլաստմասսե բեկակալներ` արտաբերանային ամրա-

կայմամբ (ձողիկներով): 

«Դալար ճյուղի» կամ «ուռենու ճյուղի կոտրվածք»: Կոտրվածքի այս 

տեսակը բացատրվում է երեխաների ոսկրերի ճկունությամբ: Այս կոտրվածք-

ների դեպքում, որոնց առավել հաճախ ենթարկվում են հոդագլխիկները, ոսկրը 
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թեթևակի ճկված է, արտակորված մասում արտաքին շերտի ամբողջա-

կանությունը խախտված է, իսկ գոգավոր կողմում` ոչ: 

Ենթավերնոսկրային կոտրվածքները բնորոշվում են նրանով, որ 

կոտրված ոսկրը մնում է վերնոսկրով ծածկված: Վերնոսկրի ամբողջակա-

նությունը չի խախտվում: Նման դեպքում բեկորների տեղաշարժ չի լինում: 

Հաճախադեպ է ստորին ծնոտի կողմնային մասերում: 

Տրավմատիկ օստեոլիզը դիտվում է հոդաելուստի գլխիկը պոկվելու 

դեպքում: Մեխանիզմը պարզ չէ: Բարձր տեղակայված կոտրվածքների 

դեպքում ռենտգենաբանորեն դիտվում է գլխիկի ոսկրանյութի ներծծում: 2-3 

ամիս անց ծնոտի հոդագլխիկի ուրվագծերն այլևս չեն հայտնաբերվում: Ավելի 

ուշ նկատվում է ոսկրի դիստալ հատվածի ձևափոխություն, որն էլ կատարում 

է կեղծ հոդի դեր: Ձևավորվում է նեոարթրոզ: Ստորին ծնոտի շարժումները 

պահպանվում են լրիվ ծավալով: Մի քանի տարի անց կարող է նկատվել 

երեխայի ստորին ծնոտի ասիմետրիա նրա կեսերից մեկի թերաճի պատճառով: 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքներ: Գերակշռում են 7 տարեկանից մեծ 

տղաների շրջանում: Մեծ մասամբ պայմանավորված են կենցաղային 

վնասվածքով (53%)  և անկազմակերպ սպորտային խաղերով (31%): 

Կոտրվածքների կլինիկական դրսևորումների ընդհանուր ախտանշաններն են 

ցավը, ֆունկցիայի խանգարումը, ձևախախտումը, կրեպիտացիան, ախտաբա-

նական շարժունությունը: Դրանք առավել արտահայտված են, օրինակ, 

ստորին ծնոտի բաց, տեղաշարժված կոտրվածքների դեպքում  (նկ. 114): Այլ 

դեպքում այդ ախտանշանների մի մասը կարող է բացակայել կամ թույլ 

արտահայտվել: Կոտրվածքի առաջին օրերին հիվանդ երեխայի մարմնի 

ջերմաստիճանը բարձր է լինում, որը պայմանավորված է հեմատոմայի 

ներծծմամբ: 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքի ախտանշաններն են (հիվանդը կարող է 

գանգատվել դրանցից որևէ մեկից կամ բոլորից)` 

1.    արյունահոսություն ծնոտից, 

2.    թմրածություն կզակային կամ ստորին ատամնաբնային նյարդերի 

սպասարկման ոլորտում, 

3.    կծվածքի խախտում, 

4.    կզակի շրջանի արյունազեղում կամ քերծվածքներ, 

5.    բերանի հատակի արյունազեղում, 

6.    ցավ հարականջային շրջանում, 

7.    ստորին ծնոտի դեվիացիա (շեղընթաց շարժում) բերանը բացելիս, 

8.    ստորին ծնոտի բեկորների շարժունություն և կրեպիտացիա ծնոտը 

շոշափելիս:  



372 
 

Բուժումը կարող է լինել 

պահպանողական և վիրաբուժական: 

Կոնսոլիդացիայի ժամկետները 

երեխաների շրջանում ավելի կարճ 

են, քան մեծահասակների շրջանում: 

Մասնավորապես միջծնոտային 

ձգմամբ բեկակալներով բուժումը 

տևում է 4 շաբաթ (ի տարբերություն 

մեծահասակների 6 շաբաթի): Եթե 

կոտրվածքը տեղակայված է հոդաե-

լունի շրջանում, ապա միջծնոտային 

ձգման տևողությունը հնարավորիս 

կրճատվում է մինչև 14 օր: Այդ 

ժամկետները երկարում են թույլ կամ 

թուլացած երեխաների դեպքում, 

քանի որ նրանց վերականգնողական 

գործընթացը դանդաղ է ընթանում: 
 

 

 

Այրվածքներ 
 

Դեմքի այրվածքներով հիվանդների շրջանում գերակշռում են մինչև 3 

տարեկան երեխաները: Հաճախ նրանք իրենց վրա են շուռ տալիս տաք ջրով 

ամաններ: Հեղուկի ջերմաստիճանը կարող է շատ բարձր չլինել, բայց դա էլ 

բավական է 1-ին և 2-րդ աստիճանի այրվածքներ ստանալու համար: Տարածուն 

այրվածքների դեպքում երեխայի ընդհանուր վիճակը կարող է շատ ծանր լինել: 

Երեխան գունատ է, ապաթիկ: Գիտակցությունը լիովին պահպանված է: 

Նկատվում են ցիանոզ, փոքր և հաճախացած պուլս, վերջույթների սառչում են 

և ունեն ծարավի զգացում: Այս ախտանշանները բնորոշ են ծանր այրվածք-

ներին և վկայում են շոկի առկայության մասին:  

Հարկ է նշել, որ եթե մեծահասակների շոկը զարգանում է մարմնի 

մակերեսի 10%‐ի վնասման դեպքում, ապա փոքրերինը` 3-5%‐ի: Հաշվարկելու 

համար հիմնվում են մարդաչափական այն տվյալի վրա, ըստ որի՝ ափը 

մարմնի մակերեսի 1%-ն է: 

Այրվածքային հիվանդության ընթացքում տարբերում են 4 փուլեր` 

այրվածքային շոկ, սուր տոքսեմիա, սեպտիկոպիեմիա և ռեկոնվալեսցենցիա:  

Երեխաների այրվածքային շոկի փուլը մի քանի ժամը չի գերազանցում: 

Այդ ընթացքում դիտվում են կարճատեվ էրեկտիլ և երկարատև տորպիդ 

փուլեր: Էրեկտիլ փուլում հիվանդները գրգռված են, գենգատվում են ուժգին 

ցավից: Երբեմն նկատվում է էյֆորիայի վիճակ: Անոթազարկը հաճախացած է, 

թույլ: 

Նկար 114. Ստորին ծնոտի երկկողմանի 

կոտրվածք. պատկեր համակարգչային 

շերտագրությունից: 
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Սուր տոքսեմիայի փուլում նկատվում է յուրատեսակ քութեշանման 

ցանավորում: Միջին ծանրությամբ ընթացող և հիվանդի համեմատաբար 

բարվոք վիճակով ուղեկցվող հիվանդության 3-4-րդ օրը ինքնազգացողությունը 

վատանում է, բարձրանում է մարմնի ջերմաստիճանը, ի հայտ են գալիս 

գլխացավեր, փսխում, մաշկի ամբողջ մակերեսի վառ կարմիր ցանավորում: 

Ըմպանը գերարյունային է: Նշված ցանը դիտում են որպես յուրատեսակ 

տոքսիկոալերգիկ բարդություն: 

Սեպտիկոպիեմիայի փուլն այրվածքային հիվանդության դեպքում 

պարտադիր չէ: Սահմանափակ վնասումների դեպքում 9-10 օր անց սկսվում է 

առողջացման շրջանը: Սեպտիկոպիեմիայի փուլին բնորոշ է հյուծումը: 

Հիվանդության ընթացքը վատացնում են վարակային բարդությունները, որոնք 

դիտվում են այս փուլում: Կրտսեր տարիքային խմբում նկատվում են օտիտներ, 

խոցային ստոմատիտներ, ավագ տարիքում` թարախակույտեր, ֆլեգմոնաներ, 

հեպատիտ: Երկու տարիքային խմբում էլ կարող են նկատվել թոքաբորբեր: 

Ռեկոնվալեսցենցիայի փուլին բնորոշ նշանները տեղային փոփոխու-

թյուններն են: Նկատվում է մեծ հակում պրիլիֆերատիվ պրոցեսների նկատ-

մամբ: Այն դրսևորվում է հիպերտրոֆիկ հատիկավորումների (գրանուլացիա), 

զանգվածային կելոիդ սպիների և սպիական ձևախախտումների առաջաց-

մամբ, որոնք այլանդակում են երեխայի դեմքը:  

Բուժումը պետք է լինի կամալիր և իրականացվի ստացիոնար պայման-

ներում: Դեմքի այրվածքների դեմ կիրառվում է բուժման բաց եղանակը: 

Նեկրեկտոմիայի տեսակի ակտիվ վիրաբուժական միջոցառումներից 

խուսափում են: Գրանուլացվող մակերեսը մաքրվելուց հետո այրված 

հատվածը փակում են մաշկի ազատ պատվաստման միջոցով: 
 

Դեմքի ցրտահարումներ 
 

Ցրտահարումներն առաջանում են 00C-ից ցածր ջերմաստիճանի միա-

նվագ քիչ թե շատ տևական ազդեցությունից: Ցրտահարումները լինում են 

ընդհանուր սառեցոման և տեղային: Երեխաների ընդհանուր սառեցումը 

հազվադեպ երևույթ է: Տեղային ցրտահարման ենթարկվում են մարմնի բաց 

մասերը` քիթը, ականջախեցիները, թշերը, ձեռքի մատները: 

Տեղային ցրտահարումն ունի չորս աստիճան: 

1-ին աստիճանը բնորոշվում է մաշկի արյան շրջանառության 

խանգարմամբ` առանց անդառնալի փոփոխությունների: 

2-րդ աստիճանն ուղեկցվում է մաշկի մակերեսային շերտերի (մինչև 

աճի շերտը) մեռուկացմամբ, վերնամաշկի շերտազատմամբ և արյունախառը 

հեղուկ պարունակող բշտերի գոյացմամբ: 

3-րդ աստիճանի դեպքում լինում է մաշկի (աճման շերտը ներառյալ) և 

ստորադիր փափուկ հյուսվածքների ամբողջական մեռուկացում անոթների 

խցանման և հյուսվածքների սնուցումը դադարելու հետևանքով: 
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4-րդ աստիճանի դեպքում մեռուկանում են բոլոր հյուսվածքները, այդ 

թվում նաև ոսկրերը:  

Կլինիկան: Դիտվում է արյան շրջանառության խանգարում կամ լրիվ 

դադարեցում: Խանգարվում է զգայունությունը: Տեղային փոփոխությունները 

պայմանավորված են վնասման աստիճանով և մանրէներով հնարավոր վարա-

կումով: Վնասման աստիճանը հայտնի է դառնում ցրտահարումից որոշ 

ժամանակ անց: Օրինակ` բշտերը կարող են հայտնվել 2-5 օր անց: 

Ցրտահարված մասում նկատվում է կարմիր կամ վարդակարմիր այ-

տուց, այդ հատվածում զգացվում է քոր, երբեմն էլ` այրոց և ցավ: Մաշկի վրա 

կարող են առաջանալ ճաքեր և էրոզիաներ, որոնք կարող են նաև վարակվել: 

Մեռուկացած մասերն ի վերջո անջատվում են առողջ հյուսվածքներից և 

պոկվում են: 

Բուժումը: Առաջին օգնություն ցույց տալիս ցրտահարված հատվածը 

շփում են ձեռքով կամ որևէ փափուկ կտորով: 

1-ին աստիճանի ցրտահարման դեպքում հիվանդին պետք է 

տեղափոխել տաք սենյակ, ցրտահարված մասին քսել յուղային որևէ քսուք: 

Այտուցը և կարմրությունը մի քանի օրից անցնում են, մաշկը թեփոտվում է և 

վերականգնվում: 

2-րդ աստիճանի ցրտահարման դեպքում բշտերը բացահատում են, 

հետագայում բուժումն անցկացվում է բաց եղանակով` կիրառելով վինիլին, 

կարոտին, սինտոմիցին: Լավ արդյունք են տալիս ֆիզիոթերապևտիկ միջոց-

ները` ԳԲՀ, ՈՒՄՃ: 

3-րդ և 4-րդ աստիճանի ցրտահարումների դեպքում սովորաբար լինում 

է չոր մեռուկացում: Մեռուկացած և առողջ հյուսվածքների միջև հետագայում 

առաջանում է սահմանազատող գիծ: Բուժման մեթոդներն են նեկրոտոմիան, 

նեկրեկտոմիան, կիրառվում է նաև ֆիզիոթերապիա: 3-րդ և 4-րդ աստիճանի 

ցրտահարումները մանկական տարիքում հազվադեպ են:  

«Ձմռուկ» (ռուսերեն` ознобление, լատիներեն` pernio): Սա քրոնիկա-

կան դերմատիտի յուրահատուկ տեսակ է, որն արտահայտվում է մարմնի որևէ 

մասը մի քանի անգամ ցրտահարելուց կամ սառեցնելուց հետո: Պարտադիր չէ 

00C-ից ցածր ջերմաստիճանի ներգործությունը:  

Առաջանում են կարմրություն, թեթև այտուց, քոր, որը երբեմն շատ է 

անհանգստացնում: Արտահայտվում է տարվա ցուրտ եղանակներին, իսկ տաք 

եղանակներին ինքնուրույն անցնում է: Կարող է տևել տարիներ: 

Ձմռուկի դեմ պայքարը դժվար է, հաճախ` անարդյունավետ: Կարևոր է 

մարմնի վնասված մասը ցրտի ազդեցությունից ժամանակին պաշտպանելը: 

Ցուրտ օրերին բացօթյա զբոսանքից առաջ երեխաների դեմքի մաշկը կարելի է 

պատել որևէ քսուքի բարակ շերտով: 
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ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ Եվ ԴՐԱՆՑ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ 

 

Վնասվածքը արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցությամբ օրգա-

նիզմի որևէ հյուսվածքի ամբողջականության խախտումն է և դրանով պայմա-

նավորված ֆիզիոլոգիական գործընթացների խանգարումը: Մանկական 

ստոմատոլոգիայում բավականին հաճախ են առնչվում երեխաների դիմածնո-

տային շրջանի վնասվածքներին: Տեղակայվելով բերանի խոռոչում՝ դրանք 

զգալի անհանգստություն են պատճառում երեխաներին, նրանց ծնողներին 

կամ խնամակալներին: Վնասվածք ստացած երեխային պետք է խնամքով 

զննել, ճիշտ գնահատել վնասվածքի ծանրությունը և բուժման ծավալը, որի 

հետևանքով շատ անգամ պարզվում է, որ գործերն այնքան վատ չեն, ինչպես 

թվում է առաջին հայացքից: Միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ 

վնասվածքի հետևանքները ոչ միայն սպառնում են ատամի կամ հարակից 

հյուսվածքների առողջությանը, այլև կարող են առաջացնել դեմքի և ծնոտների 

այնպիսի թերություններ, որոնք կազդեն տուժածի կյանքի որակի վրա, և նա 

ընդմիշտ ստիպված է լինելու ստոմատոլոգիական բազմազան ու բազմապիսի 

բուժումներ ստանալու: 
 

Վիճակագրական տվյալները 
 

Երեխաների դիմածնոտային շրջանի վնասվածքները ընդհանուր վնաս-

վածքների 6-13%-ն են: Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության բաժան-

մունքներում վնասվածքների պատճառով հոսպիտալացված հիվանդների 

քանակը ընդհանուրի 20-30%-ն է: 

Վնասվածքների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ տեղակայման 

հետևյալն է՝ 

 փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ՝ մոտ 40%, որոնց 25-30%-ը՝ վարակ-

ված, 

 կարծր հյուսվածքների վնասվածքներ՝ մոտ 60%, որոնցից քթի վնաս-

վածքները 70-80%-ն են, ստորին ծնոտինը՝ 11-17%-ը, վերին ծնոտինը՝ 7%-ը, 

ատամներինը՝ 5-7%-ը: 

Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների 3-30%-ն ուղեկցվում է գանգու-

ղեղային վնասվածքներով: 

Վնասվածքների բնույթը տարբեր է տարբեր տարիքային խմբերում: 3-5 

տարեկանների շրջանում գերակշռում են դեմքի և բերանի խոռոչի փափուկ 

հյուսվածքների վնասվածքները, ավելի մեծերի շրջանում՝ ատամների, 

ծնոտների և դիմային գանգի ոսկրերի վնասվածքները: Շատ բնորոշ է, որ 

քիմքի, լեզվի վնասվածքներն ավելի բնորոշ են մինչև 4 տարեկան երեխաներին: 

Շան և այլ կենդանիների կծած վերքեր լինում են 7-15 տարեկան երեխաների 
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մոտ: Ծծկեր տարիքի երեխաների շրջանում երբեմն լինում են առնետի կծած 

վերքեր: 
 

Դասակարգումը 

Երեխան վնասվածք կարող է ստանալ տարբեր պայմաններում:  

Վնասվածքների պատճառներով և հանգամանքներով պայմանավորված` 

մանկական տրավմատիզմի տեսակներն են ՝  

1. ծննդաբերական, 

2. կենցաղային, 

3. ճանապարհատրանսպորտային, 

4. սպորտային, 

5. ուսումնաարտադրական, 

6. այլ: 

Կենցաղային վնասվածքները քանակով առաջին տեղում են: Ճանա-

պարհատրանսպորտային վնասվածքներն ավելի հազվադեպ են, սակայն աչքի 

են ընկնում ծանրությամբ: Ծննդաբերական վնասվածքները քիչ են, սակայն 

կարող են թողնել ծանր հետևանքներ, որոնց դեպքում հետագայում 

անհրաժեշտ է երկարատև համալիր բուժում: 
 

Պատճառագիտությունը և հաճախականությունը 
 

Վնասվածքների մեծ մասն առաջանում է ընկնելու կամ խաղալու ժա-

մա-նակ առաջացող դժբախտ դեպքերի պատճառով: Վերին կենտրոնական 

կաթնատամները հաճախ վնասվում են նոր քայլել սովորող երեխաների դեպ-

քում: Ատամների վնասվածքներին նախատրամադրող գործոններն են Էնգլի 

դասակարգման 2-րդ դասի 1-ին ենթադասին պատկանող կծվածքը, խոր 

կծվածքը:  

 Երեխաների 30%-ը ստանում է կաթնատամների վնասվածք, 22%-ը 

մինչև 14 տարեկանը վնասում է մշտական ատամները: Տղաների և աղջիկների 

հարաբերակցությունը 2:1 է: Դեպքերի ամենամեծ հաճախականությունը 

արձանագրված է 2-4 և 8-10 տարեկանների շրջանում: Հիմնականում 

վնասվում են վերին կենտրոնական կտրիչները: Սովորաբար վնասվում է մեկ 

ատամ, բացառությամբ ավտոմոբիլային վթարների և սպորտային 

պարապմունքների ժամանակ առաջացած դեպքերի:  

Երեխաների դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների պատճառներն 

ըստ հաճախականության ներկայցված են աղյուսակ16-ում. 

Մեծերի կողմից թույլ տրվող չարաշահումների՝ որպես երեխաների դի-

մածնոտային շրջանի վնասվածքների պատճառի վրա ուշադրություն են 

հրավիրում ժամանակակից արևմտյան հեղինակները: Նրանք նշում են, որ 

նման դեպքերի 80%-ը բաժին է ընկնում կրտսեր տարիքային խմբի (0-5 

տարեկան) երեխաներին: Նշված հեղինակները առանձնացնում են նաև այդ 

չարաշահումների տարբերակները` 

 ֆիզիկական, 
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 հոգեբանական, 

 սեռական, 

 արհամարհանք (աչքաթող անելը, բարձիթողի վիճակը): 

 

Աղյուսակ 16. 

Պատճառը %-ը վնասվածքների 
ընդհանուր քանակում 

ընկնելը 43.2

դժբախտ դեպքերը խաղալիս 17.7

դժբախտ դեպքերը ավտոմոբիլային 

վթարների ժամանակ 

17.4

դժբախտ դեպքերը սպորտային 

միջոցառումների ժամանակ 

8.3

շների կծելը 6.4

կռիվները և ընդհարումները 1.4

չարաշահումները մեծերի կողմից 1.0

այլ 4.0
 

 

Կանխարգելումը 
 

Երեխաների դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների կանխարգելումը 

ներառում է համալիր միջոցառումների համակարգ, որն ունի չընդհատվող 

բնույթ՝ 

 սանիտարալուսավորչական աշխատանք երեխաների ծնողների, 

խնամակալների կամ դաստիարակների հետ, 

 երեխաների դաստիարակություն, 

 երեխայի լինելու տեղի իմացություն, 

 խաղերին տալ առավելապես կազմակերպված բնույթ՝ մեծերի 

հսկողությամբ, 

 հեծանիվ, անվավոր չմուշկներ, սքեյթբորդ վարելիս սաղավարտ դնել, 

 ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնների 

իմացություն, 

 անվտանգության կանոնների պահպանում ուսումնաարտադրական 

գործունեության ժամանակ: 
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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄԸ 
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ 

  

Պոլիկլնիկայի պայմաններում ստոմատոլոգիական միջամտություն-

ների ենթարկվող երեխաների շրջանում կարող են առաջանալ ծայրահեղ 

իրավիճակներ: Նման իրավիճակներում բժիշկը պետք է կարողանա ճիշտ 

կազմակերպել և հաջորդաբար իրականացնել վերակենդանացման հիմնական 

միջոցառումների փուլերը:  

Ծայրահեղ վիճակներից ամենածանրը, անշուշտ, կլինիկական մահն է: 

Կլինիկական մահվան ախտանշաններն են` 

1. գիտակցության կորուստը, 

2. շնչառական շարժումների բացակայությունը, 

3.մաշկային ծածկույթների գունատությունը (մարմարագույն) և 

հարաճուն ցիանոզը, որը հատկապես աչքի է ընկնում տեսանելի լորձաթա-

ղանթների շրջանում, 

4. լույսին չարձագանքող լայն բիբերը, 

5.  քնային զարկերակի վրա անոթազարկը չի շոշափվում, 

աուսկուլտացիայի ժամանակ բացակայում են սրտի տոները: 

Այսպիսի իրավիճակում գլխավորը միջոցառումների անհապա-

ղությունն է: Հարկավոր է հիշել, որ բժշկի տրամադրության տակ կա միայն 3-4 

րոպե, որոնց ընթացքում անհրաժեշտ է սկսել վերակենդանացման համապա-

տասխան միջոցառումները: Ավելի ուշ ձեռնարկված միջոցները, որքան էլ 

դրանք որակյալ լինեն, այլևս արդյունավետ չեն լինի, քանի որ գլխուղեղի մեծ 

կիսագնդերում կկատարվեն անդառնալի փոփոխություններ` ֆունկցիոնալ 

դեկորտիկացիա: Ինչքան շուտ սկսվեն վերակենդանացման միջոցառումները, 

այնքան դրանք արդյունավետ կլինեն: 

Վերակենդանացման անհապաղ միջոցառումները համընդհանուր են, 

այսինքն` պայմանավորված չեն երեխայի կլինիկական մահն առաջացրած 

գործոնով և անպատճառ պետք է իրականացվեն որոշակի հերթականությամբ: 

Վերակենդանացման փուլերը. 

1. Երեխային պառկեցնել մեջքի վրա, կոշտ մակերեսին` ոտքերը 

բարձրացրած և գլուխը ետ գցած դիրքով: 

2. Եթե հայտնաբերվում են վերին շնչուղիների խցանում (օբստրուկցիա) 

և ապնոե, ապա մաքրել օդատար ուղիները օտար մարմիններից և փսխման 

զանգվածներից: 

3. Սկսել արհեստական շնչառություն բերանից բերան, բերանից քիթ 

կամ բերանից օդատար խողովակ (երեխայի բերանում տեղադրված) 

եղանակներով, որոշել անոթազարկի առկայությունը քնային զարկերակի վրա, 

բիբի լայնությունը և նրա ռեակցիան լույսի նկատմամբ: 

4. Իրականացնել արյան արհեստական շրջանառություն սրտի 

արտաքին մերսման միջոցով: 
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 Առաջին փուլ: Երեխային գլուխը ետ գցած վիճակում պառկեցնում են 

մեջքի վրա, օրինակ` փայտյա թախտին: Սովորական ստոմատոլոգիական 

բազկաթոռը վերակենդանացման նպատակով հնարավոր չէ օգտագործել, 

քանի որ այդ բազկաթոռին երեխաները կախ ընկած ոտքերով դիրքում են: 

Այդպիսի դիրքը հանգեցնում է շրջանառող արյան զգալի ծավալի՝ ստորին 

վերջույթներում կուտակմանը, որը խորացնում է արյան շրջանառության 

խանգարումները: Պառկած վիճակում եղող երեխայի ոտքերը փոքր-ինչ 

բարձրացնում են ու դրանց տակ բարձ են տեղադրում, որպեսզի նպաստեն 

դեպի աջ սիրտը արյան երակային հոսքին: Պարանոցի և կրծքավանդակի 

շրջանում զգեստը արձակում են: Երեխայի ետ գցած գլուխը ապահովում է 

վերին շնչուղիների ազատ անցանելիությունը: 

Անգիտակից վիճակում եղող երեխաների մկանների լրիվ ռելաքսա-

ցիայի հետևանքով ստորին ծնոտը դիստալ տեղաշարժվում է, լեզվարմատը 

հետ է ընկնում, որը մեխանիկական ասֆիքսիայի պատճառ է դառնում: Նման 

բան հնարավոր է ոչ միայն կլինիկական մահվան ժամանակ, այլև 

գիտակցության կարճատև կորստի դեպքում (ուշգնացություն, կոլապս): Դրա 

համար էլ գլուխը ետ գցելը շնչառական խանգարումները կանխարգելող 

ամենաառաջին և անհապաղ գործողությունն է: Այդ նպատակով բժիշկը մի 

ձեռքը դնում է երեխայի պարանոցի տակ, իսկ մյուսով ճնշում է ճակատը` 

առավելագույնս արտակորելով գլուխը դեպի ետ: Այդ ժամանակ լարվում են 

ենթալեզվային շրջանի և պարանոցի մկանները, ստորին ծնոտը և նրա հետ էլ 

լեզվարմատը տեղաշարժվում են առաջ, որի շնորհիվ բերանը բացվում է, և 

օդատար ուղիները մթնոլորտային օդի համար դառնում են անցանելի: 

Վերին շնչուղիների անցանելիությունն ավելացնելու համար կարելի է 

ստորին ծնոտը լրացուցիչ առաջ մղել` նրա անկյուններից քաշելով զույգ 

ձեռքերով կամ բթամատներով ու ցուցամատներով: Թեկուզ միայն այս 

գործողությունը կարող է նպաստել ինքնուրույն շնչառության վերականգնվե-

լուն և գիտակցության վերադարձին, եթե սիրտը չի դադարել բաբախելուց: 

Անգիտակից վիճակում եղող հիվանդների 80%-ի դեպքում գլուխը ետ գցելու 

պարզագույն գործողությունը նպաստում է շնչուղիների բացվելուն: Այդ 

դիրքում երեխայի գլուխը պահելու համար պարանոցի տակ բարձիկ են դնում: 

Երկրորդ փուլ` վերին շնչուղիների մաքրում: Վերին շնչուղիների 

անատոմիորեն ազատ անցանելիության ստեղծումը կարող է անբավարար 

լինել, եթե շնչուղիներում կան կողմնակի նյութեր` վիրախծուծ, արյուն, թուք, 

բամբակյա գլանակներ, փսխման զանգված և այլն: Հետևաբար, եթե կա նման 

անհրաժեշտություն, երկրորդ փուլում կատարվում է բերանի խոռոչի և 

ըմպանի մաքրում: Կարելի է մատներին փաթաթել թանզիվ, թաշկինակ և 

այդպես սրբել բերանի խոռոչը: Հեղուկները հեռացնելու համար կարելի է 

օգտագործել ռետինե տանձիկ, էլեկտրական արտածծիչ: Այդ ընթացքում 

երեխայի բերանը կարելի է բաց պահել խաչաձևված բթամատով և 

ցուցամատով: 
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Շնչուղիները մաքրելու ընթացքում նպատակահարմար է երեխայի 

գլուխը պահել կողքի թեքված վիճակում: Կրծքի տարիքի երեխաներին կարելի 

է ոտքերից բռնած գլխիվայր կախել (նկ. 115): Այս գործողությունները 

կատարելուց հետո երեխային կրկին պառկեցնում են մեջքի վրա` գլուխը ետ 

գցած դիրքում: 

Եթե շնչուղիների ազատ անցանելիության ապահովումը չի 

հանգեցնում ինքնուրույն շնչառական շարժումների վերականգնմանը, ապա 

անմիջապես անցնում են վերակենդանացման երրորդ փուլին` արհեստական 

շնչառությանը: Անհրաժեշտ է նշել, որ վերակենդանացման առաջին երկու 

փուլերը, ըստ էության, նախապատրաստական բնույթ ունեն հաջորդող 

արհեստական շնչառության և արյան արհեստական շրջանառության համար, 

հետևաբար դրանց վրա պետք է նվազագույն ժամանակ ծախսել (մի քանի 

վայրկյան): 

Երրորդ փուլ: Կատարվում է արհեստական շնչառություն բերանից բերան, 

բերանից քիթ, բերանից օդատար 

խողովակ, ռեսպիրատորից բերան 

եղանակներով: Առաջին երեք դեպքե-

րում օգտագործվում է վերակենդա-

նացնողի արտաշնչած օդը, որը 

պարունակում է 16% թթվածին, որն էլ 

լիովին բավական է շրջանառող արյան 

լավ օքսիգենացման և գլխուղեղի 

հիպօքսիան կանխելու համար: 

Արհեստական շնչառություն 

կատարողը կանգնում է երեխայի 

կողքին և իր արտաշնչած օդը փչում է 

նրա բերանից կամ քթից ներս: 

Օդամղումների հաճախականությունը 

պետք է համապատասխանի մարդու 

շնչառության հաճախականությանը՝ 

չափահասների դեպքում` 12-18, ավագ 

տարիքի երեխաների դեպքում` 24, 

նորածինների դեպքում` 30: Արհես-

տական շնչառությունը կատարվում է երեխայի ֆիզիոլոգիական հնարավորու-

թյուններին համապատասխան: Շնչառությունն իրականացնողը պետք է 

ուշադիր հետևի երեխայի կրծքավանդակի շարժումներին: Կրտսեր տարիքի և 

ծծկեր երեխաների դեպքում արհեստական շնչառություն կատարողը պետք է 

չափավորի իր ֆիզիկական ջանքերը` նկատի ունենալով երեխայի թոքերի 

հնարավորությունները, որպեսզի խուսափի դրանք վնասելուց (ալվեոլների 

պատռվածք), ինչպես նաև ստամոքսի փքումից, որը կարող է նվազեցնել 

թոքերի շնչառական ֆունկցիան:  

Նկար 115. Շնչուղիները մաքրելու 

միջոցառում: 
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Նախ՝ կատարում են 3-5 եռանդուն օդամղումներ, որպեսզի դրանք 

ուղղվեն դեպի երեխայի թոքերը, ապա՝ արհեստական շնչառությունը շարու-

նակվում է անհրաժեշտ ռիթմով: Ամեն օդամղումից հետո վերակենդանացնողը 

պետք է երեխային հնարավորություն տա պասիվ արտաշնչելու` շնորհիվ 

թոքերի և կրծքավանդակի հյուսվածքների առաձգականության: 

Բերանից քիթ եղանակով արհեստական շնչառություն կատարելիս մի 

ձեռքով փակում են երեխայի բերանը` ստորին ծնոտը սեղմելով վերինին, 

որպեսզի մղվող օդը բերանից դուրս չգա: Վերակենդանացնողը կատարում է 

խոր ներշնչում, շուրթերով ամուր գրկում է երեխայի քիթը՝ առանց այն 

սեղմելու, և նրա մեջ օդ է փչում: 

Բերանից բերան արհեստական շնչառություն կատարելիս անհրաժեշտ 

է մատներով կամ վերակենդանացնողի թշով փակել երեխայի քիթը և օդը փչել 

երեխայի բերանից ներս` պահելով նրա ստորին ծնոտը առաջ մղված 

վիճակում: Նորածին երեխային վերակենդանացնելիս հնարավոր է շուրթերով 

միանգամից ընդգրկել նրա քիթը և բերանը (նկ. 116):  
 

Արհեստական շնչառություն կատարելիս հիգիենիկ նկատառումներով 

երեխայի բերանը և քիթը ծածկում են թանզիվով կամ թաշկինակով: 

Պետք է նկատի ունենալ, որ կրծքավանդակի տատանումների բացակա-

յությունը վկայում է կա՛մ շնչուղիների խցանման (հարկ կլինի կատարել 

բերանի խոռոչի և ըմպանի լրացուցիչ մաքրում, ավելի շատ ետ գցել գլուխը, 

առաջ քաշել ստորին ծնոտը), կա՛մ հերմետիկության բացակայության մասին: 

Եթե երեխայի գլուխը բավարար չափով արտակորված չէ, ապա մղվող 

օդը թոքերն անցնելու փոխարեն առավելապես կլցվի ստամոքսը, որի մասին 

վկայում է էպիգաստրալ շրջանի փքումը, որը, ճնշելով ստոծանուն, 

խանգարում է թոքերի լավ էքսկուրսիան: Այս բարդությունը վերացնելու 

համար պետք է որոշ ժամանակ ձեռքով ճնշել էպիգաստրալ շրջանը: 

Անհրաժեշտ է հիշել, որ օդի հետ միասին ստամոքսից դեպի բերան կարող է 

Նկար 116. Արհեստական շնչառությունը բերանից բերան և բերանից քիթ 

տարբերակներով: 
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հոսել նրա պարունակությունը: Ուստի էպիգաստրալ շրջանը ճնշելիս 

անհրաժեշտ է երեխայի գլուխը և ուսերը շրջել կողքի ու պատրաստ լինել 

բերանի խոռոչը և ըմպանը մաքրելուն: 

Թոքերի արհեստական օդափոխությունը հարմար է կատարել ռեսպի-

րատորով: Վերջինիս հիմնական բաղադրամասերն են քիթ-բերանային 

դիմակը և պարկը: Դիմակը դրվում է երեխայի քթի և բերանի վրա ու պահվում` 

սեղմվելով ձախ ձեռքի բութ մատով քթի մեջքի վրա, ցուցամատով` բերանի 

մոտ, իսկ մնացած երեք մատներով ստորին ծնոտը քաշում են առաջ և գլուխը 

ետ են գցում: Աջ ձեռքով ռիթմիկ սեղմում են պարկը` հիվանդին մատուցելով 

մթնոլորտային օդ: 

Երբեք չպետք է մոռանալ, որ սրտի կանգը լինում է միայն շնչառության 

կանգից մեկ րոպե անց: Արհեստական շնչառությունը արագ ձեռնարկելով՝ 

կարելի է կանխել սրտի լրիվ կանգը, բարձրացնել սրտի կծկումների տոնուսը 

և խուսափել սրտի արհեստական մերսում կատարելուց: 

Վերակենդանացման միջոցառումների երրորդ փուլը կատարելիս 

անհրաժեշտ է մշտապես վերահսկել երեխայի արյան շրջանառության և սրտի 

գործունեության վիճակը (նկատի ունենալ մաշկային ծածկույթների ու լոր-ձա-

թաղանթի գույնը, անոթազարկը քնային զարկերակի շրջանում, բիբերի 

լայությունը): 

Արագ կատարվող առաջին 3-5 օդամղումներից հետո պետք է շոշափել 

անոթազարկը քնային զարկերակի վրա: Դա կատարվում է պարանոցի այն 

կողմում, որը մոտ է վերակենդանացնողին: Ցուցամատը և միջնամատը դնում 

են վահանաճառի վրա և պարանոցի մակերեսով կողմնայնորեն սահեցնելով՝ 

գտնում են քնային զարկերակը: 

Եթե քնային զարկերակի տրոփյունը հստակ զգացվում է, ապա շա-րու-

նակում են թոքային վերակենդանացումը մինչև ինքնուրույն շնչառության 

վերականգնումը, շարժողական ռեակցիայի ի հայտ գալը և գիտակցության 

լրիվ վերադարձը: Պարբերաբար ստուգում են անոթազարկը քնային կամ 

ճաճանչային զարկերակների վրա, սրտի տոների և բբային ռեֆլեքսների 

վիճակը: Եթե քնային զարկերակի տրոփյունը չի զգացվում կամ շատ թույլ է, 

ապա թոքայինին զուգահեռ պետք է ձեռնարկել սրտային վերակենդանացում: 

Արյան շրջանառությունը դադարելու և սրտի կանգի մասին վկայող 

լրացուցիչ նշան է բիբերի լայնացումը: Եվ հակառակը, բիբերի նեղացումը և 

քնային զարկերակի տրոփյունի ի հայտ գալը թոք-սրտային վերակենդա-

նացման ժամանակ իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության 

չափանիշն է: 

Չորրորդ փուլ` արյան արհեստական շրջանառություն` սրտի փակ 

(արտաքին) մերսման միջոցով: 

Կրծքավանդակի ստորին մասում սիրտը զբաղեցնում է կրծոսկրի և 

ողնաշարի միջև եղած տարածության զգալի մասը: Երբ սրտի արտաքին մեր-

սում կատարելիս հրումներով ճնշում ենք կրծոսկրի ստորին կեսը, ապա 
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կրծոսկրի և ողնաշարի միջև սեղմում ենք սրտի փորոքները: Դրա հետևանքով 

արյունը փորոքներից մղվում է դեպի աորտա և թոքային զարկերակ: Երբ 

դադարեցվում է ճնշումը կրծոսկրի վրա, կրծքավանդակը իր առաձգակա-

նության շնորհիվ արագ ուղղվում է, որի հետևանքով սիրտը լցվում է արյան 

նոր քանակով: Ռիթմիկ հրումներով իրականացվող կրծոսկրի ճկումներն 

ապահովում են սրտից դեպի ուղեղ արյան հոսքի անընդհատությունը: 

Սրտի արտաքին մերսումը կարելի է իրականացնել միայն՝ երեխային 

պինդ մակերեսին պառկեցնելով, այլապես կրծոսկրը ճնշելիս սրտի արդյունա-

վետ սեղմում չի կատարվի: 

Ճնշման ուժը պետք է այնպիսին լինի, որ ապահովի կրծոսկրի 

ընկղմումը կրծքավանդակի մեջ (դեպի ողնաշար) 4-5 սմ: Միայն այդ դեպքում 

կիրականանա սրտի լրիվ կծկում, և նրանից կարտամղվի արյան համապա-

տասխան չափաքանակ: 

Սրտի արտաքին մերսումը պետք է պարտադիր զուգակցել 

արհետական շնչառության հետ: Դրա արդյունավետության մասին դատում են՝ 

քնային զարկերակի տրոփյունի ի հայտ գալով, բիբերի նեղացմամբ, ինչպես 

նաև մաշկային ծածկույթի և տեսանելի լորձաթաղանթների գույնի 

փոփոխությամբ: Քանի դեռ չի վերականգնվել արյան ինքնուրույն շրջանա-

ռությունը, սրտի արտաքին մերսումը կարելի է դադարեցնել միայն մի քանի 

վայրկյան, քանի որ սիրտ-թոքային վերակենդանացման ժամանակ ստեղծվող 

արյան շրջանառությունը կազմում է ֆիզիոլոգիականի ընդամենը 20-40 %-ը: 

Կրծքավանդակում սիրտը զբաղեցնում է ոչ թե կենտրոնական, այլ 

փոքր-ինչ ձախակողմյան դիրք, սակայն նրա արտաքին մերսումը կատարվում 

է կրծոսկրի միջին գծով` նրա ստորին (թրաձև ելուստի) եզրից երկու լայնաձիգ 

մատ դեպի վեր եղած մասում: 

 Սրտի արտաքին մերսման տեխնիկան հետևյալն է. մատները վերև 

պարզած մի ձեռքի ափի պրոքսիմալ մասը դրվում է կրծոսկրի ստորին կեսին, 

ապա նրա վրա դրվում է մյուս ձեռքի ափի պրոքսիմալ մասը, և կատարվում է 

սրտի սեղմում՝ ռիթմիկ հրումներով: Ողնաշարի ուղղությամբ պետք է սեղմել 

միայն կրծոսկրը, այլ ոչ թե ամբողջ կրծքավանդակը: Ուժի կիրառման տեղի 

սխալ ընտրությունը, ինչպես նաև սրտի արտաքին մերսման սխալ տեխնիկան 

կարող են հանգեցնել մի շարք բարդությունների` կողերի և թրաձև ելուստի 

կոտրվածքի, ստամոքսի և ներքին այլ օրգանների վնասվածքների: 

Երեխաների կրծոսկրի ճկունության և կրծքավանդակի աճառային 

հյուսվածքի լավ առաձգականության շնորհիվ սրտի արտաքին մերսումը 

բավականին արդյունավետ է: 

Սրտի սեղմումների հաճախականությունը պետք է համապատաս-

խանի տվյալ տարիքի առողջ մարդու սրտի կծկումներին՝ չափահասինը` 

րոպեում 70-80, կրտսեր տարիքի երեխաներինը` 96-120: 

Նորածնի սրտի արտաքին մերսումը կատարվում է՝ մի ձեռքի ցուցա-

մատով և միջնամատով նրա կրծոսկրին ճնշելով (նկ. 117): 



384 
 

Կրտսեր տարիքի երեխայի սրտի արտաքին մերսումը կարելի է 

հաջողությամբ կատարել մեկ ձեռքով` վերև պարզած մատներով ձեռքի ափի 

պրոքսիմալ մասով: Ավագ տարիքի երեխաների շրջանում գործողությունը 

կատարվում է երկու ձեռքով` վերը նկարագրված տարբերակով՝ կրծոսկրը 

ճնշելու համար օգտագործելով նաև վերակենդանացնողի սեփական մարմնի 

ծանրությունը` նրա ուժերի սպառումը նվազեցնելու համար: 

Նորածին երեխայի սրտի արտաքին մերսումը կարելի է կատարել այլ 

կերպ. դեմքով դեպի երեխան կանգնելով` վերակենդանացնողը ափերով 

գրկում է նրա կրծքավանդակը կողքերից և բութ մատներով, որոնց վերջա-

վորությունները դրված են իրար վրա, ճնշում է գործադրում կրծոսկրի միջին 

մասում: 

Եթե շնչա-ռության կանգը նույն պահին զուգակցվում է սրտի կանգով, 

ապա արհեստական շնչառությունը և սրտի արտաքին մերսումը պետք է սկսել 

միաժամանակ: 

Վերակենդանացնողների գործողությունների հաջորդականությունը և 

նրանց համագործակցությունը  

1. Եթե աշխատում է մեկ վերակենդանացնող, ապա երեխային պառ-

կեցնում է հորիզոնական դիրքով, գլուխը արտակորում ետ, ստուգում է 

շնչառության առկայությունը: Եթե չի շնչում, վերակենդանացնողը սկսում է 

արհեստական շնչառությունը բերան-բերան կամ բերան-քիթ տարբերակներից 

որևէ մեկով (երեք օդամղում): Որոշում է տրոփյունի առկայությունը քնային 

զարկերակի վրա, ստուգում բիբերի լայնությունը: Եթե ախտորոշվում է 

կլինիկական մահ, ապա վերակենդանացնողը կատարում է սրտի արտաքին 

մերսում` 5-6 հրումներ կրծոսկրին: Հարկ կլինի օգնություն կանչել: Մինչև վեր-

Նկար 117. Սրտի արտաքին մերսումը տարբեր տարիքի 

անձանց դեպքում: 
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ջինիս ժամանումը պետք է շարունակ հերթագայել 1-2 օդամղումը և կրծոսկրի 

5-6 հրումները: 

2. Եթե գործում են երկու վերակենդանացնողներ, ապա 

միջոցառումները նույնն են, բայց փոխվում է սիրտ-թոքային 

վերակենդանացման ռիթմը: Մի վերակենդանացնողը կատարում է 

արհեստական շնչառություն, մյուսը` սրտի արտաքին մերսում` պահպանելով 

1:5 հարաբերությունը (1 շնչառությանը 5 հրում): Արհեստական շնչառություն 

իրականացնող անձը հետևում է սրտի արտաքին մերսում կատարողի 

աշխատանքին, որպեսզի օդամղումները կատարվեն կրծոսկրի հրումների 

միջև եղած դադարների ժամանակ, այլապես արհեստական շնչառությունը 

պակաս արդյունավետ կլինի: 

Արհեստական շնչառությունը և հատկապես սրտի արհեստական 

մերսումը վերակենդանացնողներից զգալի ֆիզիկական լարում են 

պահանջում, հետևաբար սիրտ-թոքային վերակենդանացման ժամանակ 

անհրաժեշտ է պարբերաբար փոխվել տեղերով: 

Արհեստական շնչառությունը և սրտի արտաքին մերսումը պետք է 

կատարել այնքան ժամանակ, մինչև վերականգնվեն ինքնուրույն շնչառութ-

յունը, արյան շրջանառությունը և լիովին վերականգնվի գիտակցությունը կամ 

մասնագիտացված վերակենդանացնող բրիգադի ժամանումը, որի կանչը պետք 

է ապահովի ցանկացած մարդ, որն ընգրկված չէ վերակենդանացման 

միջոցառումերում:  
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ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
(ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏՆԵՐ) 

  

Մանկական դիմածնոտային վիրաբուժության բնագավառում 

հաճախադեպ են  թքագեղձերի բորբոքային հիվանդություններով տառապող 

հիվանդները: Հարկ է նշել, որ բորբոքումների հաճախականությամբ առաջին 

տեղում են հարականջային թքագեղձերը, երկրորդ` ենթածնոտային, երրորդ` 

ենթալեզվային: Հազվադեպ են նաև համակցված, այսինքն` մի քանի գեղձերի 

միաժամանակյա բորբոքումները: 

            Թքագեղձերի բորբոքումների պատճառագիտական գործոնները կարող 

են լինել նեյրոգեն, նեյրոէնդոկրին և ինֆեկցիոն բնույթի: Նեյրոգեն բնույթի 

բորբոքումները ծագում են ստամոքսի, կերակրափողի կամ աղիքների վրա 

կատարված վիրահատություններից հետո: Նեյրոէնդոկրին բորբոքումները 

դրսևորվում են օվարիոտոմիաներից հետո, օրխիտի դեպքում: Վարակային 

բնույթի բորբոքումներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ գեղձի մեջ 

մանրէներ են թափանցում թքագեղձին հարևան կամ հեռավոր շրջաններից: 

            Թքագեղձի մեջ վարակի թափանցման ուղիներն են` ստոմատոգեն, 

հեմատոգեն և կոնտակտային (ըստ շարունակության): 

            Ստոմատոգեն ուղին գործում է ստոմատիտների դեպքում, ինչպես նաև 

թքածորանի մեջ օտար մարմին մտնելիս: 

            Հեմատոգեն ուղին գործում է տարափոխիկ (ինֆեկցիոն) հիվանդու-

թյունների, սեպսիսի դեպքում:  

Վարակը լիմֆոգեն ուղիով թքագեղձ մուտք է գործում դիմածնոտային 

շրջանի բորբոքային երևույթների ժամանակ: Այդ դեպքում սկզբում զարգանում 

է լիմֆադենիտ թքագեղձի ներսում (կեղծ կամ պսևդոսիալադենիտ), իսկ հետո 

բորբոքումը տարածվում է գեղձի պարենքիմի վրա:  

Ըստ շարունակության` սիալադենիտը ծագում է հարծնոտային ֆլեգմո-

նաների, ֆուրունկուլների, դերմատիտի, օտիտի, ֆարինգիտի, օստեոմիելիտի 

դեպքում: 

            Թքագեղձում վարակի դրսևորման պարտադիր պայման է նյարդային 

կանոնավորման խանգարման և պարասիմպաթիկ նյարդավորման արգելակ-

ման զուգակցմամբ առաջացած սիալոստազը: 

            Սիալոադենիտներն ունեն բազմատեսակ կլինիկական դրսևորումներ: 

Դա պայմանավորված է պատճառային գործոններով, բորբոքման 

տեղակայմամբ, հիվանդի տարիքով, օրգանիզմի իմունաբանական վիճակով, 

ուղեկցող հիվանդություններով և այլն: 

            Ըստ կլինիկական ընթացքի` սիալադենիտները լինում են սուր և 

քրոնիկական: 
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ՍՈՒՐ ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏ 

Էթիոլոգիական և ախտաբանական գործոնների հիման վրա նպատա-

կահարմար է առանձնացնել սուր սիալադենիտների հետևյալ կլինիկական 

տեսակները՝ 

1. սուր վիրուսային սիալադենիտ՝ 
ա. էպիդեմիկ պարօտիտի վիրուսից հարուցված, 

 բ. գրիպի վիրուսից հարուցված, 

 գ. այլ վիրուսներից հարուցված (հերպես, Կոքսակի և այլն),  

2. սուր բակտերիային սիալադենիտ՝ 
ա. սուր վարակիչ հիվանդություններից հարուցված, 

 բ. հետվիրահատական շրջանում առաջացած, 

 գ. կախեքսիայի, սիրտ-անոթային անբավարարության և հյուսվածք-

ների սնուցումը խանգարող քրոնիկական այլ հիվանդություններից 

առաջացած, 

 դ. լիմֆոգեն (Վ. Լ. Գերցենբերգի կեղծ պարօտիտ), 

 ե. կոնտակտային, 

 զ. թքածորան օտար մարմին մուտք գործելուց առաջացած: 

  

ՍՈՒՐ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ (ԷՊԻԴԵՄԻԿ) ՊԱՐՕՏԻՏ 
 

            Սուր վարակիչ հիվանդություն է, որն առաջին անգամ նկարագրել է 

Հիպոկրատը: 

            Հարուցիչ վիրուսը հայտնաբերվել է 1934թ. Ջոնսոնի և Գուդպասչերի 

կողմից: Հիմնականում հիվանդանում են երեխաները 5-10 տարեկանում: 

Մեծահասակներից առավել հաճախ հիվանդանում են կանայք: Հարուցիչն 

ախտահարում է սովորաբար հարականջային թքագեղձերը, սակայն որոշ 

հեղինակներ (Վ. Ն. Ռեմորով) տվյալներ են նշում ենթածնոտային (10%) և 

ենթալեզվային (4.9%) թքագեղձերի ախտահարման հնարավորությունների 

մասին: 

            Համաճարակային պարօտիտը ներկայումս համաճարակային 

բռնկումներով դիտվում է սպորադիկ հիվանդացման, հազվադեպ` փակ 

մանկական կոլեկտիվներում: Առողջ մարդը վարակվում է անմիջականորեն 

հիվանդից` վերին շնչուղիների միջոցով, օդակաթիլային եղանակով: Վարա-

կումից 3 օր անց վիրուսը հայտնաբերվում է հարականջային թքագեղձում և 

սկսում է արտազատվել թքի հետ: Արդեն հիվանդության 6-7-րդ օրերին 

օրգանիզմում վիրուսի դեմ հակամարմիններ են արտադրվում: 

           Համաճարակային պարօտիտի դեպքում գլխավորապես ախտահարվում 

է թքագեղձերի ստրոման: Մանրադիտակով հետազոտելիս նկատվում է 

բորբոքված գեղձի ստրոմայի զգալի գերարյունություն, որը տարածվում է նաև 

շրջակա բջջանքի վրա: Առանձին դեպքերում հայտնաբերվում է ստրոմայի 

լեյկոցիտային ներսփռանք, հիմնականում թքածորանների և արյունատար 

անոթների շուրջը: Գեղձի ծորաններում հայտնաբերվում է շերտազատված 
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էպիթելային բջիջների մեծ քանակություն: Գեղձի էպիթելում փոփոխութ-

յունները սովորաբար աննշան են (ուռչեցում և հատիկավոր պղտորում): 

Մեռուկացում հազվադեպ է դիտվում: Բորբոքային պրոցեսը կարող է արագ 

ապաճել և ավարտվել լիակատար առողջացմամբ: Հազվադեպ հիվանդության 

ելքը կարող է լինել թարախակալումը: 

           Համաճարակային պարօտիտի ինկուբացիոն շրջանը տևում է 2-3 

շաբաթ: Պայմանավորված հիվանդության ծանրությամբ` նրա կլինիկական 

ընթացքն ունի 3 տեսակ` թեթև, միջին ծանրության և ծանր: Հիվանդության 

ընթացքը լինում է նաև բարդացած և չբարդացած: 

            Պարօտիտի թեթև տեսակի դեպքում կլինիկական նշանները թույլ են 

արտահայտված: Մարմնի ջերմաստիճանը չի բարձրանում: Հարականջային 

թքագեղձերի այտուցը գրեթե առանց ցավի է: Նրանց ծորաններից չափավոր 

քանակով թափանցիկ թուք է արտադրվում: Հաճախ ախտահարվում է միայն 

մեկ գեղձը: Մեկ շաբաթից այտուցը և ցավը անցնում են: 

            Հիվանդության միջին ծանրության դեպքում դիտվում է կարճ (2-3 օր) 

պրոդրոմալ շրջան, որն արտահայտվում է տկարությամբ, ախորժակի վատաց-

մամբ, սարսուռով, գլխացավով, վերջույթների մկանների, հոդերի և պարանոցի 

շրջանների ցավոտությամբ, ջերմաստիճանի որոշ բարձրացմամբ, բերանի 

չորությամբ: Նշված շրջանից հետո ուռչում է հարականջային թքագեղձը: 1-2 

օրից ուռչում է նաև 2-րդ հարականջային թքագեղձը: Մարմնի ջերմաստիճանը 

էլ ավելի է բարձրանում (մինչև 38oC): Այտուցն արագ աճում է և գրեթե միշտ մի 

կողմում ավելի մեծ է լինում: Որոշ հիվանդների դեպքում նկատվում է բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի և հարականջային թքագեղձի ծորանի բացվածքի 

գերարյունություն: Սալիվացիան նվազած է: Բորբոքային երևույթները սկսում 

են մարել 3-4 օրից: 

            Ծանր տեսակի դեպքում պրոդրոմալ երևույթներն ավելի արտահայտ-

ված են: Հաճախ այտուցվում են զույգ գեղձերը: Շուտով նրանց շրջակայքում 

զարգանում է կոլատերալ բորբոքում: Այտուցը տարածվում է ստորին ծնոտի 

վերել ճյուղի արտաքին մակերեսով դեպի վեր, մինչև ակնակապիճի 

մակարդակը, դեպի հետ` պտկաձև ելուստների վրա, և դեպի ներքև` ստորին 

ծնոտի անկյունից ցած: Ուռած հատվածի մաշկը նորմալ գույնի է, բայց լարված: 

Մեծացած և շոշափման ժամանակ ցավոտ հարականջային թքագեղձը 

ականջաբլթակը մղում է դեպի դուրս, կարող է ճնշել և զգալիորեն նեղացնել 

արտաքին լսողական անցուղին: Բերանի բացումը կարող է դժվարանալ: 

Թքածորանի բացվածքը կարմրած է: Ծորանը շոշափվում է որպես ձգան: 

Այտուցված գեղձի թքազատությունը կտրուկ նվազում է կամ ընդհատվում: 

Մարմնի ջերմաստիճանը բարձր է` 39-40oC: 5-6-րդ օրն այն աստիճանաբար 

նվազում է: Դրանից հետո կոլատերալ այտուցը և գեղձի բորբոքումը 

աստիճանաբար վերանում են: 
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            Չբարդացած համաճարակային պարօտիտի դեպքում հիվանդի արյան 

մեջ լեյկոցիտների քանակը գրեթե չի փոփոխվում: Նկատվում է չափավոր 

մոնոցիտոզ և լիմֆոցիտոզ: ԷՆԱ-ն բնականոն սահմաններում է: 

           Համաճարակային պարօտիտի բարդություններն են մենինգիտը, էնցե-

ֆալիտը: Կարող են ախտահարվել տեսողական, ակնաշարժ, զատող, դիմային 

և նախադուռ-խխունջային նյարդերը: Երբեմն նյարդային համակարգի 

ախտահարումն ուղեկցվում է հոգեկան խանգարումներով: Էպիդերմիկ 

պարօտիտի հաճախադեպ բարդությունն օրխիտն է: Այս բարդության ելքը մեծ 

մասամբ բարենպաստ է, բայց հազվադեպ կարող է ամորձին ապաճել 

(միակողմանի): 

            Որպես բարդություն նկարագրված է նաև մաստիտը, որը զարգանում է 

հիվանդության 3-5-րդ օրը: Դիտվում են նաև ենթաստամոքսային գեղձի 

ախտահարում, սուր նեֆրիտի երևույթներ: 

            Հիվանդների մեծամասնության դեպքում էպիդեմիկ պարօտիտն 

ավարտվում է առողջացմամբ: Սակայն նյարդային համակարգի ախտա-

հարման, հարակից շրջանների վրա տարածվող թարախանեկրոտիկ պրոցեսի 

զարգացման դեպքում կարող է լինել լետալ ելք` մահ: Առողջացումից հետո 

համաճարակային պարօտիտի վիրուսի նկատմամբ առաջանում է կայուն 

իմունիտետ: 

            Կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկում են՝ հիվանդասենյակը և 

հիվանդի իրերը խոնավ միջոցներով ախտահանելով, սպասքը եռացնելով, 

սենյակը օդափոխելով: Համաճարակային պարօտիտով հիվանդների 

մեկուսացումն իրականացվում է հիվանդության սկզբից 9 օրվա ընթացքում: 

            Բարդությունների կլինիկական նշանների դրսևորման ժամանակ 

նպատակահարմար է սահմանել դիսպանսեր հսկողություն: Համաճարա-

կային պարօտիտով չհիվանդացած մինչև 10 տարեկան երեխաների դեպքում 

անհրաժեշտ է սահմանափակել հիվանդի հետ կոնտակտը և 21 օրվա 

ընթացքում առանձնացնել հիվանդից: 

           Համաճարակային պարօտիտի տարածումը կանխարգելելու համար 

կիրառում են ակտիվ իմունիզացիա՝ կենդանի հակապարօտիտային վակցի-

նայով: Կենդանի վակցինան ներարկում են 1 պատվաստային դոզա, միանվագ, 

ենթամաշկային, 0,5մլ ծավալով: Պատվաստումը կատարվում է 1-1,5 տարեկան 

չհիվանդացած երեխաներին: 

            Բուժումը հիմնականում ախտանշային է: Բարձր ջերմության ժամանակ 

անհրաժեշտ է պահպանել անկողնային ռեժիմ: Դա նպաստում է բարդու-

թյունների կանխարգելմանը: Որևէ դիետա չի նշանակվում: Սնունդը պետք է 

նպաստի բերանի խոռոչի մաքրմանը, որի համար խորհուրդ է տրվում 

կիտրոնի հյութ, պաքսիմատ օգտագործել: 

            Հարականջային թքագեղձերի շրջանում նշանակվում են տաքացնող 

միջոցներ` տաքացնող թրջոցներ, ԳԲՀ, սոլյուքս: 
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            Նշանակվում է նաև ՈՒՄՃ: Անհրաժեշտ է բերանի խոռոչի կանոնավոր 

խնամք (ողողումներ, ոռոգումներ): 

            Ինտերֆերոնի կիրառումն օրը 5-6 անգամ ոռոգումներով բավականին 

արդյունավետ է հիվանդության առաջին 1-2 օրերին: Ինտերֆերոնը կիրառում 

են նաև միջմկանային ներարկման եղանակով 1-2 մլ օրը 1 անգամ, 5-10 օրվա 

ընթացքում: 

            Քանի որ գեղձի արտազատիչ ֆունկցիան ընկճված է, ուստի բերանի 

խոռոչից դեպի գեղձ առաջանում է մանրէների թափանցման վտանգ: Դա 

կանխելու համար անհրաժեշտ է թքածորանների մեջ ներմուծել հակաբիո-

տիկի 0,5մլ լուծույթ (օր.` 50000-100000 միավոր պենիցիլին նովոկաինի 0,5%-

անոց լուծույթի մեջ): 

            Եթե նկատվում է հարաճուն թարախային բորբոքում և հայտնաբերվում 

են փափկեցման օջախներ, անհրաժեշտ է վիրահատական միջամտություն 

ստացիոնարում: 

            Ընդհանուր բնույթի բարդություններ առաջանալու դեպքում անհրա-

ժեշտ է բուժումը կազմակերպել համապատասխան մասնագետի հետ 

համատեղ (նյարդաբան, թերապևտ, ուրոլոգ և այլն): 

ԳՐԻՊՈԶ ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏ 

            Հիվանդությունը առկա է գրիպի համաճարակների ժամանակ: 

Հիվանդությունը կարող է դիտվել նաև գրիպի դեմ կատարված պատվաս-

տումից հետո: Այտուցվում են մեկ կամ մի քանի մեծ և փոքր թքագեղձեր: 

Տարբերում են հիվանդության թեթև, միջին ծանրության և ծանր տեսակները: 

            Հիվանդության թեթև տեսակի դեպքում հիվանդի ինքնազգացողությունը 

քիչ է տուժում: 1-2 օր ջերմաստիճանը 37-37,5oC է: Թքագեղձի շրջանում 

նկատվում է թեթև ուռածություն շրջակա հյուսվածքների այտուցման և գեղձի 

չափավոր ինֆիլտրացիայի հետևանքով: Գեղձի արտազատող ֆունկցիան 

թուլանում է: 

            Միջին ծանրությամբ հիվանդությանը բնորոշ է մարմնի ջերմաստիճանի 

բարձրացումը և ընդհանուր վիճակի խանգարումը: Տեղային դիտվում է գեղձի 

շրջակա հյուսվածքների զգալի այտուց և գեղձի շատ պինդ (քարի նման) 

ինֆիլտրացիա: Թքազատությունը նվազում է կամ դադարում: Եթե ախտա-

հարված են մի քանի թքագեղձեր, ապա բերանում զգացվում է չորություն: 

            Հիվանդության այս տեսակի առանձնահատկությունն այն է, որ սուր 

բորբոքման երևույթները 1 շաբաթում վերանում են, իսկ գեղձի ֆունկցիայի 

վերականգնումը և ինֆիլտրատի ներծծումը տևում են մի քանի շաբաթ և 

նույնիսկ ամիս: 

            Սուր գրիպոզ սիալոադենիտի ծանր տեսակի դեպքում հիվանդի 

ընդհանուր վիճակը խիստ վատանում է, քունը՝  խանգարվում, ախորժակը՝ 

փակվում: Մարմնի ջերմաստիճանը բարձր է: Տեղային նկատվում են գեղձի 

թարախային քայքայման մեռուկացման նշաններ: Վիրաբուժական 
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միջամտությունից հետո բորբոքումն արագ մարում է, ընդհանուր վիճակը 

բարելավվում է, և հիվանդն առողջանում է: 

            Գրիպոզ սիալադենիտը մեծ մասամբ դիտվում է հարականջային 

թքագեղձերում, հազվադեպ` ենթածնոտային և ենթալեզվային գեղձերում: 

Հարականջային թքագեղձի ախտահարման դեպքում բնորոշ գանգատներն են 

բերանը բացելիս և գլխի կողմնային պտույտներ կատարելիս ցավոտությունը: 

            Ենթածնոտային թքագեղձի ախտահարման դեպքում կլլումը ցավոտ է: 

Եթե պրոցեսը տեղակայված է ենթալեզվային թքագեղձում, ապա լեզվի 

շարժումները  ցավոտ են, գեղձը ծածկող լորձաթաղանթը՝ գորշավուն, հեշտ 

քայքայվում է և թարախն ու գեղձի քայքայված հյուսվածքներն արտազատվում 

են: 

            Փոքր թքագեղձերը բորբոքման մեջ ընդգրկվում են մեծ թքագեղձերի հետ 

համատեղ: Նրանց բորբոքման առաջին նշանը թքային, շրթունքային կամ 

քմային փոքր թքագեղձերի պնդացումն է, լեզվով շոշափվող լորձաթաղանթի 

թմբիկավորությունը: Գեղձերի շրջանում լորձաթաղանթը գերարյունային է: 

Գեղձերը շոշափվում են որպես գնդաձև, ցավոտ, շարժուն, հարթ մակերեսով 

գոյացություններ: 

            Բուժումը: Արդյունավետ են բերանի խոռոչի ոռոգումներն ինտեր-

ֆերոնով օրական 4-5 անգամ: Ծորանների մեջ նպատակահարմար է հակա-

բիոտիկ ներմուծել: Ախտահարված գեղձի շրջանում կատարվում են 

նովոկաինային պաշարումներ (բլոկադաներ): Թարախանեկրոտիկ պրոցեսի 

դեպքում ցուցված է վիրահատություն: Պետք է հետևել հիվանդի խնամքին, 

սննդին, ռեժիմին: Մեծ մասամբ բուժումն արդյունավետ է: Բարդությունները 

պայմանավորված են սպիական փոփոխությունների և ծորանների 

կպումներով: 

  

ԼԻՄՖՈԳԵՆ ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏ 

            Վարակի լիմֆոգեն տարածման դեպքում հաճախ ախտահարվում է 

հարականջային թքագեղձի ավշային համակարգը: Վարակի աղբյուրը կարող 

են լինել քթըմպանային, բկանցքում, ստորին ծնոտի և լեզվի շրջաններում 

տեղակայված բորբոքումները (Վ. Լ. Գերցենբերգ, 1926): Ենթածնոտային և 

ենթալեզվային թքագեղձերի ախտահարում նկարագրված չէ: 

            Պրոցեսը սկսվում է հարականջային թքագեղձի որևէ հատվածի 

պնդացումով, որը շոշափելիս ցավոտ է: 

            Հիվանդության թեթև ընթացքի դեպքում պնդությունը 2-3 շաբաթվա 

ընթացքում աստիճանաբար մեծանում է, և թքագեղձի շրջանում ձևավորվում է 

սահմանափակ ուռուցք: Ծորանից արտադրվող թուքը փոքր-ինչ պղտոր է, 

մածուցիկությունը՝ մեծացած: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը չի տուժում: Հետո 

բորբոքումն աստիճանաբար մարում է: Ինֆիլտրատը ներծծվում է 2-3 

շաբաթվա ընթացքում: Լրիվ ներծծումից հետո գեղձի ֆունկցիան 

վերականգնվում է: 
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            Հիվանդության միջին ծանրության դեպքում ջերմաստիճանը 

բարձրանում է, պնդացած գեղձի շրջանում դիտվում է զգալի այտուց: Լինում է 

ուժգին, տրոփող ցավ: Գեղձը ծածկող մաշկը կարմրում է, աստիճանաբար 

սերտաճում ինֆիլտրատի հետ, և կարող է թարախակույտը ինքնուրույն 

բացվել: Թարախի արտահոսքից հետո բորբոքումը սկսում է մարել: Երբեմն 

թարախակույտը բացվում է գեղձի ծորանների մեջ, և թարախը ստենոնյան 

ծորանի բացվածքով դուրս է հոսում: Այդ դեպքում բորբոքային ինֆիլտրատը 

ուշ է ներծծվում: Գեղձում պինդ հանգույցի առկայությունը կարող է զգացվել 

էլի մի քանի շաբաթ: Ցավերը չեն անհանգստացնում, ծորանից արտադրվում է 

կլինիկորեն չփոփոխված թուք: Ինֆիլտրատի լրիվ ներծծումից հետո գեղձի 

ֆունկցիան վերականգնվում է: 

            Սիալոգրաֆիայով գեղձի մեջ թարախակույտի տեղում հայտնաբերվում 

է խոռոչ, որն ինֆիլտրատը ներծծվելուց հետո այլևս չի նկատվում, և նրա 

տեղում պարենքիմի ու ծորանների պատկերը բացակայում է սպիական 

փոփոխությունների պատճառով: 

            Լիմֆոգեն պարօտիտի ծանր տեսակի դեպքում բորբոքման երևույթներն 

արագ են զարգանում: Հաճախ գեղձում նկատվում է թարախակույտի գոյացում: 

Բորբոքումը վերացվում է թարախակույտի վիրահատական բացահատումից 

հետո: 

            Լիմֆոգեն պարօտիտի ախտորոշմանն օգնում է բնորոշ անամնեզը. 

հիվանդը նշում է թքագեղձի որևէ մասում պինդ, ցավոտ հատվածի 

առաջացումը: 

         Բուժումը: Լիմֆոգեն պարօտիտի բուժումը պետք է լինի համակարգված: 

Համանման բուժում իրականացվում է նաև վարակիչ սիալոադենիտների մյուս 

տեսակների դեպքում: Հիվանդության սկզբում շճային բորբոքման 

պայմաններում պետք է միջոցներ ձեռնարկել բորբոքումը դադարեցնելու և 

թքազատումը վերականգնելու համար: Թքազատումը խթանելու համար 

նշանակվում են պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի 1%-անոց լուծույթի կաթիլներ 

(2-3 կաթիլ օրը 1-2 անգամ): Թքագեղձում ծորանով ներմուծում են նովոկաինի 

0.5%-անոց լուծույթում լուծված հակաբիոտիկներ: Լավ արդյունք են 

ապահովում դիմեքսիդի 30%-անոց լուծույթով թրջոցները: Թրջոցը պետք է 

դրվի բորբոքված գեղձի վրա, օրը 1 անգամ 30 րոպե տևողությամբ և կրկնվի 5-

10 օր: 

          Նշանակվում են ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ: Հակաբորբոքային 

ազդեցություն են ունեն նովոկաինային պաշարումները: Հակաբիոտիկա-

թերապիայի համար ցանկալի է որոշել միկրոֆլորան և նրա զգայունությունը 

հակաբիոտիկների նկատմամբ: 

            Ներքին ընդունման համար նշանակվում են սուլֆանիլամիդներ, 

դեսենսիբիլիզացնող պրեպարատներ: Արդյունավետ են տրասիլոլի կամ 

կոնտրիկալի ներերակային կաթիլային ներարկումները: 
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        Թարախակույտ առաջանալու դեպքում այն անհրաժեշտ է բացահատել: 

Հարականջային թքագեղձի շրջանում կտրվածքը պետք է կատարել դիմային 

նյարդի ճյուղերին զուգահեռ: Հատում են մաշկը, ենթամաշկը, գեղձի փակեղը, 

որից հետո բութ եղանակով բացահատում են գեղձի հյուսվածքները: Վերքը 

դրենավորում են: 

        Թքագեղձի մեռուկացման դեպքում մեռուկացած հյուսվածքների 

անջատումը երկարատև է` մի քանի շաբաթ: Նման դեպքերում հնարավոր է 

նաև թքի խուղակի գոյացումը: Եթե վերքից նկատվում է թքի արտադրություն, 

ապա նշանակվում են սեկրեցիան ընկճող և մեռուկացած հյուսվածքների 

սահմանազատումը խթանող պրեպարատներ: 

        Սուր սիալադենիտի ընթացքի ծանրությունը շատ բանով պայմա-

նավորված է օրգանիզմի ոչ յուրահատուկ դիմադրողականության 

թուլացումով, հետևաբար նշանակվում են խթանող այլ դեղեր` մեթիլուրացիլ, 

դեկարիս, նատրիումի նուկլեինատ, վիտամիններ: 

  

ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄՆԵՐ 

            Քրոնիկական սիալադենիտների պատճառագիտության և 

ախտածնության հարցերը մինչ օրս լավ ուսումնասիրված չեն: 

            Ըստ այնմ, թե թքագեղձի որ անատոմիական հատվածն է առավելապես 

ախտահարված, լինում են քրոնիկական սիալոադենիտի 3 տեսակներ` 

ինտերստիցիալ սիալադենիտ (ախտահարված է ինտերստիցիան կամ 

ստրոման), պարենքիմային սիալադենիտ (ախտահարված է պարենքիմը) և 

սիալոդոխիտ (ախտահարված է արտատար ծորանների համակարգը): 

Այնուհանդերձ, պետք է հիշել, որ քրոնիկական սիալադենիտի բոլոր 3 

տեսակների դեպքում էլ ախտահարվում են գեղձի և՛ ստրոման, և՛ պարենքիմը, 

և՛ ծորանները: 

            Քրոնիկական սիալադենիտն ամենահաճախադեպն է հարականջային 

թքագեղձերում, ավելի հազվադեպ` ենթածնոտային, ենթալեզվային և մանր 

թքագեղձերում: Քրոնիկական սիալադենիտը հաճախ է երկկողմանի լինում, 

ընդ որում, հիվանդության նշանները սկզբում հայտնաբերվում են գեղձերից 

մեկում, հետո` մյուսում:  

  

ԻՆՏԵՐՍՏԻՑԻԱԼ ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏ 

            Հիվանդությունը մանկական տարիքին բնորոշ չէ: Մեծ մասամբ 

հիվանդանում են տարեց մարդիկ, առավելապես` կանայք: 

            Ամենից առաջ ախտահարվում են հարականջային թքագեղձերը, 

հազվադեպ` ենթածնոտայինները: 

            Ենթադրվում է, որ թքագեղձերում խանգարումներն ի հայտ են գալիս 

օրգանիզմում կատարվող նյութափոխանակության խանգարման առկա-

յությամբ: Հնարավոր է, որ հիվանդությունը սկսվում է որպես ռեակտիվ 

դիստրոֆիկ պրոցես, իսկ բորբոքումը զարգանում է միայն գեղձի վարակումից 
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հետո: Մանրէները գեղձ են ներթափանցում ծորանով կամ ավշա-

հանգույցներից: Հաճախ թքի մեջ միկրոֆլորա չի հայտնաբերվում: Այդ դեպքում 

պատճառը փնտրում են նեյրովեգետատիվ խանգարումների մեջ: Առանձին 

դեպքերում գեղձերի ախտահարումը դիտվում է շաքարային դիաբետի հետ 

(Խարվատի համախտանիշ): 

            Կա նաև AOP համախտանիշ (adipositas, oligomenrrhoe, parotidomegalia), 

որի դեպքում կանանց շրջանում ճարպակալման հետ մեկտեղ նկատվում է 

թքագեղձերի մեծացում: Նման երևույթ կարող է լինել նաև սովի, ավիտա-

մինոզի դեպքում: Թքագեղձերի մեծացում կարող է դիտվել երբեմն օրգանիզմի 

լրիվ առողջ վիճակում (Կյուտների բորբոքային ուռուցք): 

          Ի վերջո, այս ամենը հանգեցնում է գեղձի ստրոմայի գերաճի և 

պարենքիմի երկրորդային կառուցվածքային փոփոխությունների: 

        Գեղձի ախտաբանաանատոմիական հետազոտման ժամանակ միջբլթա-

կային շերտերում հայտնաբերվում է այտուցված փուխր շարակցական 

հյուսվածք` լայնացած և արյունալցված անոթներով: Գեղձի առանձին 

հատվածների միջբլթակային տարածություններում կարող է հայտնաբերվել 

նաև կոպիտ ֆիբրոզ հյուսվածք՝ լիմֆոհիստոցիտար ներսփռանքով: 

        Գեղձի պարենքիմը փոխարինված է լիմֆոիդ տարրերի կուտակումներով: 

Շատ քիչ քանակությամբ ացինուսներ և միջբլթակային արտատար ծորաններ 

են պահպանված: Ծորանների լուսանցքը խիստ նեղացած է: Ծորանները 

շրջապատված են կոպիտ թելակազմ հյուսվածքներով: Ծորանների լուսանց-

քում հայտնաբերվում է ամորֆ էոզինոֆիլ զանգված: Առանձին բլթակներում, 

բացի կոպիտ թելակազմ հյուսվածքներից և լիմֆոիդ տարրերի կուտակումից, 

հայտնաբերվում է նաև ճարպային հյուսվածք (լիպոմատոզ ատրոֆիա): 

Այսպիսով, ինտերստիցիալ սիալադենիտի հիմնական հատկանիշն 

արտահայտված սկլերոզն է, որը հանգեցնում է պարենքիմի ապաճմանը և 

ծորանների լուսանցքների նեղացմանը: 

            Կլինիկան: Այս հիվանդությանը բնորոշ է թքագեղձերի (ամենից 

հաճախ` հարականջային) համաչափ այտուցը, տարիներով հանգիստ երկա-

րատև ընթացքը, որն ուղեկցվում է թույլ ընթացող սրացումներով: Ըստ 

թքագեղձերում կատարված փոփոխությունների արտահայտվածության` 

հիվանդությունն ունի 3 աստիճան` նախնական, կլինիկորեն արտահայտված 

և ուշացած: 

            Նախնական աստիճանի դեպքում հիվանդները նշում են տհաճ զգացում 

հարականջային թքագեղձերից մեկում կամ երկուսում, երբեմն` ցավ 

ծոծրակում, տհաճ զգացում ականջներում: Գեղձերը ծածկող մաշկը չի 

փոփոխվում: Թքագեղձի ֆունկցիան խանգարված չէ: Կոնտրաստ սիալոգրա-

ֆիայում նկատվում է 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կարգի ծորանների նեղացում: 

            Կլինիկորեն արտահայտված աստիճան: Ախտահարված գեղձերի 

ուռածությունը մշտական է, բայց ցավոտ չէ: Գեղձերի մակերեսը հարթ է: 

Նրանք ստորադիր հյուսվածքներին սերտաճած չեն: Ունեն խմորանման 
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կոնսիստենցիա: Ծորաններից արտադրվում է թափանցիկ թուք չափավոր 

քանակներով: Թքագեղձի արտազատիչ ֆունկցիան աննշան է տուժում և մոտ 

է նորմայի ստորին սահմաններին (սիալոմետրիա` 1,5±0,5 մլ): 

            Ուշացած աստիճան: Հիվանդները գանգատվում են թուլությունից, 

աշխատունակության անկումից, երբեմն թուլանում է լսողությունը: Բերանում 

զգացվում է չորություն: Նկատվում է թքագեղձերի մշտական ուռածություն, 

որոնք ցավոտ չեն: Գեղձերի մեջ զգացվում են պնդացման օջախներ: 

Թքազատությունը նվազած է (սիալոմետրիա` 0,5մլ): Սիալոգրամում գեղձի 

պարենքիմը չի նշմարվում: Հարականջային և ներգեղձային ծորանները 

նեղացած են, ընդհատուն, անհարթ ուրվագծերով: 

           Ինտերստիցիալ սիալադենիտի սրացումները նկատվում են մրսածու-

թյան ժամանակ, աշնանը և գարնանը: Սկզբում նկատվում է ընդհանուր 

թուլություն և գեղձի այտուց: Ցավ գրեթե չի լինում: Գեղձը փոքր-ինչ պնդանում 

է, բայց մնում է շարժուն: Արտազատվող թուքը պղտոր է: Շրջակա ավշահան-

գույցները մեծանում են, երեկոյան լինում է ենթատենդային ջերմություն: 

         Ախտորոշումը: Ինտերստիցիալ սիալադնիտի ախտորոշումը կատարվում 

է ըստ կլինիկական բնորոշ նշանների` գեղձերի աստիճանական համաչափ 

մեծացում, ֆունկցիայի դանդաղ նվազում: Նույնիսկ հիվանդության ուշացած 

աստիճանում ֆունկցիան որոշ չափով պահպանվում է: Ախտորոշումը 

հաստատվում է սիալոգրաֆիայի տվյալներով: 

  

ՊԱՐԵՆՔԻՄԱՏՈԶ ՍԻԱԼԱԴԵՆԻՏ 

            Պարենքիմատոզ սիալոադենիտի պատճառներն անհայտ են: 

Հեղինակներից շատերը նշում են, որ հիվանդությունը ծորանների համակարգի 

բնածին փոփոխությունների, գեղձի հյուսվածքների դիսպլազիայի և 

բշտանման խոռոչների ձևավորման հետևանք է: Բշտանման խոռոչներում 

կուտակվում է թուքը, խանգարվում է նրա արտահոսքը, որը հանգեցնում է 

հարականջային ծորանով դեպի գեղձ մանրէների ներթափանցմանը և 

բորբոքման զարգացմանը: Բնածին խանգարումների տեսության օգտին է 

վկայում նաև այն հանգամանքը, որ երբեմն դիտվում են թքագեղձերի 

ընտանեկան ժառանգական ախտահարումներ: 

            1981թ. Իմպերոն և համահեղինակները (Ճապոնիա) պարենքիմային 

պարօտիտով հիվանդների թքից անջատել են կիստոզ ֆիբրոզի գործոնը, որը 

յուրահատուկ է միայն սույն հիվանդությանը: Հետազոտման արդյունքները 

դարձյալ հիմք են տալիս ենթադրելու հիվանդության ժառանգական բնույթի 

մասին: 

            Հիվանդության զարգացման գործում մեծ դեր են վերագրում օրգանիզմի 

ոչ յուրահատուկ դիմադրողականության թուլացմանը: Կարևոր նշանա-

կություն ունի բերանի խոռոչի միկրոֆլորան, որը հարականջային թքագեղձ 

կարող է մուտք գործել թքածորանով, լիմֆոգեն և հեմատոգեն ճանապարհ-

ներով: Նկատի է առնվում, որ հիվանդության սրացումները սովորաբար լինում 
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են սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններից կամ օդոնտոգեն բորբոքումներից 

հետո: 

            Որոշ հեղինակներ պարենքիմատոզ պարօտիտը նշում են որպես 

էպիդեմիկ պարօտիտի հետևանք: 

            Ախտաբանաանտոմիական փոփոխությունները բնորոշվում են գեղձի 

միջբլթային շերտերի այտուցով և անգիոմատոզով, առանձին լայնացած 

ծորանների առկայությամբ: Ծորանների շուրջ տեղ-տեղ նկատվում է 

լիմֆոհիստոցիտային ներսփռանք: Նկատվում է բարակ շերտիկներով 

թելակազմ հյուսվածքի աճ: Միջբլթակային և ներբլթակային ծորանները 

պաստառված են երկշերտ խորանարդաձև էպիթելով: Առանձին ծորանների 

լուսանցքներում նկատվում է վարդագույն ամորֆ զանգված: Ացինուսների 

էպիթելային բջիջները գլանաձև են, նրանց ցիտոպլազման վակուոլիզացված է 

սպիտակուցային սեկրետի կուտակման հետևանքով: Բջիջների կորիզները 

կլոր են, հիպերքրոմ, տեղակայված բազալ հատվածում: 

            Կլինիկան: Քրոնիկական պարենքիմային սիալադենիտն առկա է 

տարիքային բոլոր խմբերում: Այն բավական հաճախ լինում է մանկական 

տարիքում: Քրոնիկական սիալադենիտը մանկական տարիքում դրսևորվում է 

բացառապես միայն պարենքիմային եղանակով: Գրեթե միշտ (99%) 

ախտահարվում են հարականջային թքագեղձերը, հազվադեպ` ենթածնո-

տայինները: Հիվանդությունն ունի դրսևորման երեք աստիճաններ` 

նախնական, կլինիկորեն արտահայտված և ուշացած: 

            Նախնական աստիճանի ընթացքն առանց ախտանշանների է: 

Հիվանդությունը հայտնաբերվում է պատահականորեն: Տեսանելի փոփոխու-

թյուններ չկան: Սիալոմետրիայի տվյալները. 20 րոպեում հավաքում է միջինը 

մոտ 1,5մլ թափանցիկ թուք: 

            Սիալոգրամում չփոփոխված պարենքիմի և ծորանների ֆոնի վրա 

դիտվում են 1-2մմ տրամագծով եզակի խոռոչներ: 

            Կլինիկորեն արտահայտված աստիճանի ժամանակ հիվանդին 

անհանգստացնում է գեղձը մերսելիս արտադրվող աղի արտազատուկը և 

ծանրության զգացումը գեղձի շրջանում: Երբեմն գեղձերը մեծացած են և ունեն 

առաձգական-էլաստիկ կոնսիստենցիա, տեղ-տեղ` ոչ ցավոտ պնդացում-

ներով: Ծորաններից արտադրվում է չափավոր մածուցիկ թուք, որը 

պարունակում է լորձային գնդիկներ, իսկ երբեմն էլ` թարախ: 

            Սիալոգրամն ուսումնասիրելիս հայտնաբերվում են 2-3մմ տրամագծով 

բազմաթիվ խոռոչներ, III, IV, V կարգի ծորանները չեն նշմարվում կամ 

ընդհատուն են (նկ. 118): Սիալոմետրիայի տվյալները համապատասխանում 

են նորմայի ստորին սահմանին (1մլ): 

            Հիվանդության ուշացած աստիճանի ժամանակ հիվանդներին 

անհանգստացնում են ախտահարված գեղձերի ուռածությունը, հարական-

ջային շրջաններում՝ ծանրության կամ թույլ ցավոտության զգացումը, 

թարախախառը թքի արտադրությունը, բերանի չորությունը: Ուռած գեղձը 
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շոշափելիս զգացվում է թմբիկավոր անհարթ մակերես: Գեղձը շոշափելիս 

ցավոտ չէ: Գեղձը ծածկող մաշկը երբեմն կարող է լինել բարակած: Նրա վրա 

կարող են լինել սպիներ` նախկինում թարախակալումների բացահատման 

հետքերը: 

            Սիալոմետրիայով հայտնաբերվում է ֆունկցիայի նվազում (միջինը` 

0,5մլ): 

            Սիալոգրաֆիայով հայտնաբերվում են մեծ չափերի խոռոչներ (5-10մմ): 

Գեղձի պարենքիմը և ծորանները չեն նշմարվում: Ստենոնյան ծորանը 

ձևափոխված է: 

            Քրոնիկական պարենքիմատոզ պարօտիտի սրացումներն ունեն բուռն 

ընթացք: Մարմնի ջերմաստիճանը բարձրանում է` 38-39oC, արագանում է 

ԷՆԱ-ն, դիտվում է լեյկոցիտոզ: Հարականջային թքագեղձերն ուռչում են, 

պնդանում, դառնում ցավոտ: Շոշափելիս մակերեսն անհարթ է, թմբիկավոր: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը բաց վարդագույն է, հարականջային ծորանի 

բացվածքի մոտ` գերարյունային: Գեղձը մերսելիս ծորանից արտադրվում է 

պղտոր թուք` թարախի կամ ֆիբրինի հետ խառնված: Բերանը բացելը կարող 

է ցավոտ լինել, դժվարացած: Առանձին դեպքերում գեղձը կարող է ենթարկվել 

թարախային քայքայման: 

            Երեխաների շրջանում պարենքիմային պարօտիտի սրացումներն 

ավելի ակտիվ են ընթանում և ավելի երկարատև են, քան մեծահասակների 

դեպքում, սակայն գեղձի արտազատիչ ֆունկցիան ավելի քիչ է տուժում: 

Հիվանդության նախնական աստիճանում գեղձերի ախտահարումը մեծ 

մասամբ միակողմանի է (75%): Կլինիկորեն արտահայտված աստիճանում 

միակողմանի և երկկողմանի ախտահարումների հաճախականությունը գրեթե 

հավասար է: Ուշացած աստիճանում սովորաբար բորբոքումը երկկողմանի է: 

 հետազոտման օժանդակ մեթոդները` կոնտրաստային սիալոգրաֆիան, 

սիալոմետրիան, ռադիոսիալոգրաֆիան, սկանոգրաֆիան, սցինտիգրաֆիան, 

թերմովիզոգրաֆիան, էխոսիալոգրաֆիան: Նշված մեթոդներից առավել 

կարևորություն ունի կոնտրաստային սիալոգրաֆիան, քանի որ այն 

ամենամատչելին և ամենատարածվածն է: Այն բավական օբյեկտիվ տվյալներ 

է հաղորդում թքագեղձի պարենքիմում և ստրոմայում կատարված փոփո-

խությունների վերաբերյալ: Կոնտրաստային սիալոգրաֆիա կատարելու 

համար թքագեղձի մեջ ծորանով ներարկում են յոդոլիպոլ (յոդի 30%-անոց 

լուծույթը դեղձի յուղի մեջ): Հետազոտման ենթակա գեղձը նախօրոք մերսում 

են 1-1,5 ժամ ծնոտի անկյունից դեպի վեր և առաջ ուղղությամբ: Հիվանդին 

միջմկանային ներարկվում է ատրոպին՝ տարիքային դեղաչափով, որից կես 

ժամ անց գեղձ է ներմուծվում գոլ յոդոլիպոլը: Վեջինս ներարկվում է 3-5 

տարեկան երեխաներին 1մլ, 5-7 տարեկաններին` 1,0-1,5մլ, 7-12 տարեկան-

ներին` 2մլ: 
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Նկար 118. Պարենքիմատոզ սիալադենիտի պատկերը կոնտրաստային սիալոգրամում. 

«խաղողի ողկույզի» պատկեր: 

 
Սիալոադենիտներն ախտորոշելու համար կարևոր նշանակություն 

ունեն            Սիալոմետրիայի համար թուքը հավաքում են առավոտյան 20 

րոպեի ընթացքում: Հիվանդը պետք է քաղցած լինի: Թուքը հավաքում են երկու 

թքածորաններից, նշագծված փորձանոթներում, ծորանների մեջ մտցված 

կանյուլաների միջոցով: Նորմալ հարականջային թքագեղձը սովորաբար 20 

րոպեում արտադրում է 1,1-2,5մլ թուք: Կարելի է որոշել հավաքված թքի pH-ը, 

մածուցիկությունը, թափանցիկությունը, սպիտակուցի քանակը: Կարելի է 

կատարել մանրէաբանական քննություն, որոշել հայտնաբերված մանրէների 

զգայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ: 

            Բուժումը: Քրոնիկական սիալադենիտների բուժման նպատակը  

օրգանիզմի դիմադրողականությունն ամրապնդելն է, գեղձի ֆունկցիան 

բարելավելը, սրացումները կանխելը, գեղձի հյուսվածքների սնուցումը 

բարելավելը, ստրոմայի սկլերոզացումը և պարենքիմի դեգեներատիվ 

փոփոխությունները կասեցնելը: 

            Բուժումը պետք է լինի համակարգված: 

1.    Հակաբիոտիկաթերապիա: Իրականացվում է թքի մանրէա-

բանական քննությունից հետո: Հիմնականում հայտնաբերվում են 

ստրեպտոստաֆիլոկոկեր: 25-30% դեպքերում հայտնաբերվում են 

սնկիկներ (կանդիդամիկոզ): 

2.    Յոդաթերապիա: Մանկական տարիքում ներքին ընդունման համար 

նշանակվում են կալիումի յոդիդի 2-, 3-, 4-տոկոսանոց լուծույթներ, 

2-ական օր` ըստ աճման և նվազման: Ախտորոշման նպատակով 

գեղձի մեջ ներմուծված յոդոլիպոլը ևս ունենում է բարերար 

թերապևտիկ ազդեցություն: 

Յոդաթերապիայի դեպքում յոդից կարող է նկատվել կողմնակի 

ազդեցություն (արցունքահոսություն, հարբուխ, տրեմոր, մաշկային 
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ցան): Այդ ժամանակ հարկ կլինի խուսափել յոդի լրացուցիչ 

քանակներ օրգանիզմ ներմուծելուց: 

3.    Ֆերմենտաթերապիա: Թքագեղձի ծորանները լվանում են 

պրոտեոլիտիկ ֆերմենտներով (տրիպսին, պանկիպսին): 

4.    Ծորանների բուժավորում և ինստիլյացիաներ: Բուժերով կատար-

վում է ծորանների մեխանիկական լայնացում: Ինստիլյացիայի 

համար կիրառվում են գոլացրած հականեխիչ թույլ լուծույթներ, 

հակաբիոտիկներ: Երեխայի հարականջային թքագեղձի մեջ 

ծորանով ներմուծում են մինչև 1,0-1,5մլ հեղուկ: 

5.    Օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ դիմադրողականության բարձրացում: 

Տրվում են համապատասխան պրեպարատներ` նատրիումի 

նուկլեինատ, պենտոքսիլ, մեթիլուրացիլ, դեկարիս և այլն: 

6.    Թքագեղձի արտազատիչ ֆունկցիայի խթանում: Հիվանդին տալիս 

են պիլոկարպինի հիդրոքլորիդի 1%-անոց լուծույթի կաթիլներ, 

ենթամաշկային ներարկում են գալանթամինի  0,5%-անոց լուծույթ: 

7.    Իմունիզացիա աուտովակցինայով, որը պատրաստվում է հիվանդի 

թքագեղձից արտազատված թքի մեջ պարունակվող մանրէներից: 

8.    Ֆիզիոթերապիա: Օգտագործում են ԳԲՀ էլեկտրական դաշտ, 

կալիումի յոդիդի էլեկտրաֆորեզ: 

9.    Վիտամինաթերապիա: Արդյունավետ են B խմբի և C վիտամինները: 

10. Տաքացնող կապեր հիվանդ գեղձի շրջանում դիմեքսիդով, Վիշնևսկու 

բալզամով: 

11. Հիվանդին խորհուրդ է տրվում սննդի հետ օգտագործել կիտրոն, 

պաքսիմատ: 

Սահմանվում է դիսպանսեր հսկողություն: 
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ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Թքագեղձերի ուռուցքանման գոյացություններից առավել հայտնի են 

կիստաները (բշտեր): Վերջիններս կարող են ախտահարել ինչպես մեծ, 

այնպես էլ փոքր թքագեղձերը: Թքագեղձերի կիստաները, ըստ էության, 

ռետենցիոն բնույթ ունեն: Նրանք երեխաների բերանի խոռոչներում հայտ-

նաբերվող ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացությունների մեջ ամենամե-

ծաքանակն են (կազմում են ուռուցքանման գոյացությունների մոտ 71%-ը): 

Փոքր թքագեղձերի ռետենցիոն կիստաներն ավելի հաճախադեպ են, քան մեծ 

թքագեղձերինը: Մեծ թքագեղձերից ամենից հաճախ կիստաները ախտա-

հարում են ենթալեզվային գեղձերը: 

Փոքր թքագեղձերն անհամաչափ ցրված են ամբողջ բերանի խոռո-

չում` առավելապես տեղակայվելով շրթունքների ու թշերի լորձաթաղանթում, 

ինչպես նաև կարծր և փափուկ քիմքերի սահմանագծում: Փոքր թքագեղձերի 

կիստաներն առավելապես (դեպքերի մոտ 90%-ը) դրսևորվում են վերին և 

ստորին շրթունքների ու թշերի լորձաթաղանթի շրջաններում: Դա 

պայմանավորված է նրանով, որ սննդառության ժամանակ նշված 

հատվածների վնասման հավանականությունն ավելի մեծ է: 

Կիստաների մեծ մասը զարգանում է թքագեղձի արտատար ծորանի 

խցանման հետևանքով, որն առաջանում է վնասման կամ բորբոքման 

պատճառով: Վնասվածքը կարող է լինել միանվագ կամ քրոնիկական 

(օրինակ` կծվածքի խանգարման կամ ատամների սուր եզրերի առկայության 

դեպքում): Ենթալեզվային թքագեղձի ռետենցիոն կիստայի պատճառը կարող է 

լինել ենթալեզվային թքածորանի բնածին ատրեզիան: Այս դեպքում 

կիստաները հայտնաբերվում են մեկ ամսականից մինչև մեկ տարեկան 

երեխաների և անգամ նորածինների շրջանում: Իսկ ընդհանուր առմամբ 

թքագեղձերի կիստաների մեծ մասն ախտորոշվում է 4-7 տարեկան 

երեխաների դեպքում: 

  

ՓՈՔՐ ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԿԻՍՏԱՆԵՐԸ 

  

Գանգատները: Փոքր թքագեղձի կիստայի դեպքում հիվանդը 

գանգատվում է ոչ ցավոտ գոյացությունից, որը կարող է մեծանալ կամ 

փոքրանալ, ինչ-որ ժամանակահատվածում ընդհանրապես վերանում է, ապա 

նորից ի հայտ է գալիս: Դրա պատճառն այն է, որ կիստայի թաղանթը բարակ է 

ու ճնշելիս կամ կծելիս հեշտությամբ պատռվում է, և կիստայի 

պարունակությունը ինքնաբերաբար արտահոսում է: Վերքի ապաքինումից 

հետո թուքը կրկրին կարող է կուտակվել, այսինքն՝ առաջանում է կիստայի 

ռեցիդիվ: 

Կլինիկան: Հիվանդին հետազոտելիս հայտնաբերվում է բերանի 

խոռոչի թափանցիկ լորձաթաղանթով ծածկված նորագոյացություն, որը 
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կլորավուն է, կապտավուն երանգով և ունի հստակ սահմաններ (նկ. 119): 

Շոշափելիս կիստան ցավոտ չէ և ունի էլաստիկ կոնսիստենցիա: Նրա 

արտաքին գագաթը լորձաթաղանթի մակերեսին շատ մոտ է տեղակայված: 

Կիստան պարունակում է 

լորձանման, թափանցիկ, 

դեղնավուն երանգով հեղուկ` 

խտացած թուք: 

Փոքր թքագեղձերի կիս-

տաների տարբերակիչ ախտո-

րոշումը պետք է կա-տարել 

լիմֆանգիոմաներից: Վերջին-

ներս գործնականում երբեք որ-

պես միայնակ կիստա չեն 

դրսևորվում: 

Բուժումը միայն 

վիրահատական է: Այն կարող է 

իրականացվել ցիստոտոմիայի 

(կիստոտոմիայի) շատ պարզ 

մեթոդով, երբ կիստայի արտափքված մասը իրեն ծածկող լորձաթաղանթի 

հատվածի հետ միասին զատվում և հեռացվում է բերանի խոռոչից: Առաջացող 

վերքի մակերեսը կարճ ժամանակ անց էպիթելացվում է: Վիրահատական 

բուժման մեկ այլ, ավելի արմատական մեթոդ է կիստայի հեռացումը` 

ցիստեկտոմիան (կիստեկտոմիան), որը կարող է կատարվել ինչպես տեղային, 

այնպես էլ ընդհանուր անզգայացմամբ: Վերջին հանգամանքը 

պայմանավորված է վիրահատման ենթակա երեխայի տարիքով և 

հոգեհուզական վիճակով: Ցիստեկտոմիա իրականացնելիս նորագոյացության 

եզրերով՝ կարմիր երիզին ուղղահայաց, արվում են ծայրերում իրար միացող 

երկու կիսալուսնաձև կտրվածքներ, այնուհետև բութ և սուր եղանակների 

հերթագայությամբ կիստան իր թաղանթով հանդերձ հեռացվում է: Կիստային 

հարող և վիրահատման ժամանակ վնասվող մանր թքագեղձերը նույնպես 

հեռացվում են: Առաջացած վերքը կարվում է լուծվող թելով, օրնակ` 

կետգուտով կամ վիկրիլով: 

Վիրահատվելուց հետո փոքր թքագեղձի կիստայի ռեցիդիվի 

հավանականությունը չափազանց փոքր է և սովորաբար պայմանավորված է 

վիրահատության ժամանակ մերձակա փոքր թքագեղձերի վնասմամբ: Եթե 

կիստայի առաջացումը պայմանավորված է բերանի լորձաթաղանթի 

քրոնիկական վնասմամբ, ապա վիրաբուժական միջամտությունից առաջ 

անհրաժեշտ է վերացնել պատճառը, այլապես հնարավոր են հիվանդության 

բազմաթիվ ռեցիդիվներ: 

  

  

Նկար 119. Ստորին շուրթի փոքր թքագեղձի 

ռետենցիոն կիստա (մուկոցելե): 
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ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԿԻՍՏԱ (ՌԱՆՈՒԼԱ) 

  

Կիստային ախտահարումների հաճախության առումով ենթալեզ-

վային թքագեղձերը երկրորդ տեղում են մանր թքագեղձերից հետո: Դա 

պայմանավորված է դրանց անատոմիաֆիզիոլոգիական առանձնահատ-

կություններով: Վալտերյան ծորաներն ուղղահայաց դիրք ունեն, կարճ են, 

դրանց քանակը 12-15 է: Դրանք լեզվի տակ են և սնվելիս կարող են վնասվել: 

Ենթալեզվային (բարթոլինյան) թքածորանը մշտական չէ և ենթածնոտային 

(վարտոնյան) ծորանի հետ բացվում է ենթալեզվային պտկիկում: 

«Ռանուլա» եզրույթը ծագում է լատիներեն «rana»՝ գորտ բառից 

(ռանուլա` փոքրիկ գորտ), քանի որ այս կիստան նմանեցվել է գորտի 

կոկորդային բշտին: 

Գանգատները: Երեխան գանգատվում է լեզվի տակ ինչ-որ կլոր, 

անսովոր բանի առկայությունից: Վերջինս կարող է ինչ-որ ժամանակ 

անհետանալ, ապա նորից ի հայտ գալ, ինչպես նաև կարող է մեծանալ: Երբեմն 

այն կարող է խանգարել արտասանությանը կամ կլլմանը: 

Կլինիկան: Ռանուլան տեղակայվում է բերանի հատակի 

առաջակողմնային հատվածում, լեզվի սանձիկի մոտ: Այն ձվաձև ուռուցք 

է`  ծածկված լորձաթաղանթով, որը կիստայի պարունակության պատճառով 

հաճախ ստանում է երկնագույն երանգ (նկ. 120): 
  Շոշափելիս գոյացությունը ցավոտ չէ, փափուկ է, զգացվում է ծփանք: 
Մեծ կիստան կարող է լեզուն դեպի հետ տեղաշարժել, ծավալվել բերանի 

հատակի միջին գծից այն կողմ կամ դեպի ենթածնոտային տարածություն: 
Եզակի դեպքերում կիստան նման է ավազի ժամացույցի կամ ծանրագնդի, որի 

մի մասը ծնոտակորճային մկանից վերև է, իսկ մյուս մասը` ներքև: Երկու 
մասերը պայմանավորված են բարակ պարանոցով, որը սեղմված է նշված 

մկանով: 
Ռանուլան 

կարող է ինքնաբերաբար 

պատռվել ու դատարկ-

վել, ապա կրկնվել:  
Կիստայի պա-

րունակությունը թա-

փանցիկ, դեղնավուն, 
մածուցիկ, ծորուն հեղուկ 

է, որն իր կոնսիս-

տենցիայով նման է ձվի 

սպիտակուցի: Կիստան 

ունի շատ բարակ, բաց 

կապտավուն երանգի թե-

լակազմ շարակցահյուսածքային թաղանթ, որը սերտորեն կապված է 

Նկար 120. 6-ամյա աղջկա ռանուլա: 
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թքագեղձի միջբլթային խտրոցների հետ: Ներսից թաղանթը երբեմն պաստառ-

ված է խորանարդաձև կամ գլանաձև էպիթելով: 
Տարբերակիչ ախտորոշումը: Ենթալեզային թքագեղձի կիստան 

անհրաժեշտ է տարբերակել բերանի հատակի դերմոիդ կիստայից և հեման-

գիոմայի ու լիմֆանգիոմայի կիստոզ դրսևորումներից: Դա կարելի է անել 

պունկցիայի միջոցով: Դերմոիդ կիստայի պունկտատը դեղնավուն ճարպա-

նման զանգված է, հեմանգիոմայինը` արյուն, իսկ լիմֆանգիոմայից ստացվում 

է դեղին կամ դարչնագույն (ժանգագույն) թափանցիկ հեղուկ: 
Բուժումը վիրահատական է: Հիմնականում կիրառվում է ցիստոտո-

միա վիրահատությունը. բացվում է պատուհան դեպի կիստայի խոռոչը, ապա 

կիստայի թաղանթը հանգուցակարերով կարվում է բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթին: Խոռոչում 4-5 օր կարելի է թողնել յոդոֆորմով տոգորված վի-

րախծուծ: 
Քանի որ կիստայի թաղանթը սերտաճած է թքագեղձի պարենքիմին, 

ապա ցիստոտոմիա իրականացնելը չափազանց բարդ է, և անհրաժեշտության 

դեպքում կիստան հեռացվում է ենթալեզվային թքագեղձի հետ: 
Ավազի ժամացույցի նմանություն ունեցող և բերանի հատակի 

ստոծանու տակ տարածվող կիստան վիրահատվում է երկու փուլով: Նախ՝ 

ենթածնոտային եռանկյունու տարածքում կատարված կտրվածքի բացվածքից 

հեռացվում է կիստայի ստորին հատվածը, ապա՝ ներբերանային մոտեցմամբ 

հեռացվում է կիստայի մնացորդը ենթալեզվային թքագեղձով հանդերձ:  
 

ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ԹՔԱԳԵՂՁԻ ԿԻՍՏԱ 
 

Սա մանկական տարիքում հազվադեպ հիվանդություն է: 

Առավելապես դիտարկվում է 12-14 տարեկան երեխաների շրջանում: Կիստան 

սովորաբար տեղակայվում է հարականջային թքագեղձի ստորին հատվածում: 

Հաճախ հայտնաբերում է պատահականորեն: 

Գանգատները: Կիստան զարգացման սկզբում որևէ անհանգստու-

թյուն չի պատճառում: Երբ այն հասնում է որոշ մեծության, ապա հիվանդը կամ 

նրա ծնողները նշում են հարականջային շրջանի փափուկ հյուսվածքների 

պարբերաբար առաջացող անկայուն ուռածություն: 

Կլինիկան: Արտաքինից դրսևորվում է հարականջային շրջանի 

ուռածություն: Շոշափելիս հայտնաբերում է փափուկ առաձգական նորագոյա-

ցություն, որի սահմանները դժվար է հստակեցնել, քանի որ գոյացությունը 

հարականջային թքագեղձի հաստության մեջ է: Ուռուցքը ծածկող մաշկը 

փոփոխված չէ: Սիալոգրամում տեսանելի է լցման արատ, իսկ ուլտրա-

ձայնային հետազոտմամբ հայտնաբերվում է անէխոգեն տարածք: Թքագեղձի 

ֆունկցիան չի տուժում: Կիստայի խոռոչը լցված է դեղնագույն հեղուկով, որը 

երբեմն պղտոր է և կարող է որոշ քանակությամբ լորձ պարունակել: 
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Հարականջային թքագեղձի կիստան անհրաժեշտ է տարբերակել 

անոթային ուռուցքներից և թքագեղձերի այլ նորագոյացություններից` 

հիմնվելով պունկցիայի և ՈՒՁՀ-ի տվյալների վրա: 

Բուժումը վիրահատական է: Քանի որ կիստայի թաղանթը բարակ է և 

սերտաճած թքագեղձի պարենքիմին, ուստի ցիստեկտոմիայի ժամանակ 

կիստային հարող գեղձային հյուսվածքի որոշ քանակ կարող է հեռացվել: 

Վիրահատման ժամանակ կա դիմային նյարդի վնասման վտանգ, այդ առումով 

մեծ կիստաների դեպքում երբեմն նպատակահարմար է կատարել ցիստո-

տոմիա` բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կողմից ստեղծված վիրահատական 

մուտքով: 

ԾՆՈՏՆԵՐԻ ԿԻՍՏԱՆԵՐ 

Ծնոտների կիստաները (herniae maxillae et mandibulae) ուռուցքանման 

գոյացություններից են: Դրանց մանկական ստոմատոլոգն իր աշխատանքում 

բավական հաճախ է առնչվում: 

Երեխաների շրջանում ծնոտների օդոնտոգեն կիստաներից ամենից 

հաճախադեպը ռադիկուլար (արմատային) և ֆոլիկուլար կիստաներն են: Ըստ 

վիճակագրության` գերակշռում են ռադիկուլար կիստաները՝ կազմելով 

ծնոտների ամբողջ կիստաների 94-96%-ը: Ֆոլիկուլար կիստաները դիտարկ-

վում են 4-6% դեպքերում: 

Ծնոտների ոչ օդոնտոգեն կիստաները զարգացման արատներ են, 

որոնցից են ֆիսուրալ (կտրիչային կամ քթաքմային խողովակի, գլոբուլո-

մաքսիլար կամ ինտերմաքսիլար կիստաները), ինչպես նաև տրավմատիկ 

ծագման կիստաները (սոլիտար, հեմոռագիկ): Սրանք մանկական տարիքում 

խիստ հազվադեպ են: 

Կլինիկական գործունեության մեջ կիրառական է ծնոտների 

կիստաների հետևյալ դասակարգումը` 

1.      բորբոքային բնույթի օդոնտոգեն կիստաներ` 

▬ ռադիկուլար (արմատային, նկ. 120), 

▬ ատամ պարունակող ռադիկուլար (նկ. 121), 

▬ ռեզիդուալ (մնացորդային, որը մնացել է պատճառային ատամը 

հեռացնելուց հետո, նկ. 122), 

2.    ոչ բորբոքային բնույթի օդոնտոգեն կիստաներ` 

▬ ֆոլիկուլար, 

▬ ծկթման, 

3.    ոչ օդոնտոգեն կիստաներ` 

▬ ֆիսուրալ (կտրիչային կամ քթաքմային խողովակի, գլոբուլո-

մաքսիլար կամ ինտերմաքսիլար կիստաները), 

▬ տրավմատիկ (սոլիտար, հեմոռագիկ): 
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Ախտածնությունը 

Ծնոտների բորբոքային օդոնտոգեն կիստաներն առաջանում են 

կարիեսի բարդությունների հետևանքով: Դրանց զարգացումը պայմանա-

վորված է կաթնատամների և մշտական ատամների (առավելապես` 

աղորիքների) պուլպիտի ու պերիօդոնտիտի քրոնիկական տեսակների 

անարդյունավետ բուժմամբ կամ բարձիթողի լինելով: Երեխաների շրջանում 

հաճախդեպ է, հիմնականում` 7-12 տարեկանում, ընդ որում, տղաներն ավելի 

հաճախ են հիվանդանում, քան աղջիկները: Մանկական տարիքում 

կիստաների 90%-ը տեղակայվում է կաթնատամ աղորիքների կամ առաջին 

մշտական աղորիքի շրջանում: Ստորին ծնոտն ախտահարվում է ավելի 

հաճախ, քան վերինը: Դա բացատրվում է նրանով, որ ստորին աղորիքները 

վերևիններից անհամեմատ ավելի հաճախ են ախտահարվում կարիեսով: 

Ներկայումս երեխաների ծնոտների օդոնտոգեն կիստաների 12,5%-ը հայտ-

նաբերվում է 4-5 տարեկանում: Վերին ծնոտի կիստաների 33%-ը դրսևորվում 

է 12-15 տարեկան երեխաների շրջանում: 

Բորբոքային կիստայի զարգացումը սկսվում է ատամի արմատի 

գագաթի շուրջը գրանուլացիոն հյուսվածքի աճով ուղեկցվող քրոնիկական 

բորբոքային օջախի ձևավորմամբ (նկ. 121): Հետագայում բորբոքային երևույթի 

հաճախակի սրացման և գրանուլոմայի կենտրոնում սնուցման խանգարման 

հետևանքով առաջանում են խոռոչներ` պաստառված էպիթելով, որը դառնում 

է ապագա կիստայի թաղանթը: Կիստայի աճը, չափերի մեծացումը կատար-

վում են նրա ներսում կուտակվող տրանսուդատի պատճառով: Էպիթելի 

բջիջների կողմից արտադրվող և կիստայի խոռոչում կուտակվող հեղուկը 

մշտական ճնշում է գործադրում կիստան շրջապատող ոսկրային հյուսվածքի 

վրա: Կիստայի ներսում ճնշումը կարող է տատանվել 1,3-1,7կՊա (10-80մմ 

սնդիկի սյուն): Դրա հետևանքով նախ՝ ատրոֆիայի է ենթարկվում ծնոտի 

ոսկրի սպունգանման շերտը, ապա՝ կեղևային շերտը, և կիստան շարու-

նակաբար աճում է: 

Մալյասսեն, Ն.Ա. Աստախովը և այլք նշում էին, որ գրանուլոմայի 

ներսում առկա էպիթլը սաղմնային ատամնաթիթեղի էպիթելի մնացորդն է: 

Դրանք Մալյասսե-Աստախովի բջիջներն են (debrix epithelialis paradentaries): 

Սչուստերը, Ի.Գ. Լուկոմսկին պնդում էին, որ լնդի էպիթելը կարող է թափանցել 

պերիօդոնտի և ծնոտների ոսկրային հյուսվածքի մեջ և հետագայում 

մասնակցել կիստայի ձևավորմանը: Կարծիք կա, որ կիստաները կարող են 

զարգանալ նաև էնդոթելի բջիջների մետապլազիայի կամ մարգինալ 

պերիօդոնտի միջով էպիթելի վեգետացիայի հետևանքով: 

Ոչ բորբոքային կիստաների ծագումը պայմանավորված է սաղմնային 

զարգացման գործընթացների խանգարման հետևանքով ոսկրում մնացած 

էպիթելային հյուսվածքի վրա զանազան էնդոգեն և էկզոգեն գործոնների 

ներգործությամբ:  
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Կաթնատամներից ծագող արմատային կիստաների ախտածնության 

առանձնահատկությունը կիստայի թաղանթի առնչությունն է մշտական 

ատամի սաղմին(նկ. 122): Սկսելով զարգացումը կաթնատամ աղորիքի 

հարգագաթային հյուսվածքներում և աստիճանաբար մեծանալով` կիստան 

հասնում է մշտական ատամի սաղմին: Կիստայի չափերը հետագայում 

ծավալվելու դեպքում ատամի սաղմը կարող է տեղաշարժվել դեպի հարևան 

ատամների կողմը կամ դեպի ծնոտի եզրը, կամ էլ ձևավորվող մշտական 

ատամի պսակը խորա-

սուզվում է կիստայի խոռոչի 

մեջ, իսկ արմատը և 

հարակից աճման գոտին 

մնում են թաղանթի 

սահմաններից դուրս: 

Վերին ծնոտի կիս-

տան աճում է ոսկրային 

հյուսվածքի նվազագույն 

դիմադրության 

ուղղությամբ և 

ձևախախտում է հայմորյան խոռոչի հատակը (նկ. 123): Փոքր (1-2սմ 

տրամաչափով) կիստաները վերծնոտային խոռոչի չափերը էապես չեն 

փոխում, իսկ մեծ (2,5սմ և ավելի տրամաչափով) կիստաները ճնշում են 

հայմորյան խոռոչը ու գրավում նրա ծավալի զգալի մասը` չխախտելով նրա 

լորձաթաղանթի ամբողջականությունը: Կիստայի և հայմորյան խոռոչի 

հարաբերությունը որոշիչ ազդեցություն ունի կիստայի վիրահատական 

բուժման մեթոդի ընտրության վրա: 

  

Նկար 121. Արմատային բորբոքային կիստայի 

զարգացման սխեմատիկ պատկերը: 

Նկար 122. Ստորին ծնոտի ատամ պարունակող արմատային 

կիստայի օրթոպանտոմոգրամ: 
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Ախտաբանական անատոմիան 

Բորբոքային կիստան ունի լավ արտահայտված թաղանթ և լցված է 

հեղուկով: Թաղանթը բաղկացած է արտաքին և ներքին շերտերից: Արտաքին 

շերտը կազմված է ֆիբրոզ հյուսվածքից, որն ունի լիմֆոիդ տարրերով 

ներսփռված գրանուլացիոն հյուսվածքի 

մասեր: Կիստայի թաղանթի ներքին 

մակերեսը պատված է բազմաշերտ, 

տափակ, չեղջերացող էպիթելով: Թաղանթի 

այն հատվածներում, որոնք հարում են 

վերծնոտային խոռոչին, կարող է 

հայտնաբերվել խորանարդաձև կամ 

գլանաձև էպիթել:  

Կիստայի պարունակած հեղուկը (տրանսուդատը) թափանցիկ է, ունի 

դեղնավուն երանգ և օժտված է օպալեսցենցիայի հատկությամբ, որը պայմա-

նավորված է նրանում խոլեստերինի բյուրեղների առկայությամբ: Կիստան 

բորբոքվելու դեպքում նրա հեղուկը թարախակալման հետևանքով պղտորվում 

է: Առանձին դեպքերում կիստայի պարունակությունը կարող է թարախային 

էքսուդատ լինել: 
 

Կլինիկական պատկերը 

Կիստաները հաճախ ունեն անախտանիշ ընթացք: Բազմաթիվ 

կիստաներ հայտնաբերվում են պատահականորեն` ծնոտների ռենտգենա-

բանական հետազոտման ժամանակ: Այլ դեպքերում կիստան կարող է 

զարգանալ` դրսևորելով բարորակ ուռուցքին բնորոշ ախտանշաններ: 

Այդպիսի կլինիկական ընթացքի դեպքում հիվանդության առաջատար 

ախտանշանը ոսկրի ծավալի դանդաղ և առանց ցավի մեծացումն է: 

Այսպիսով, արմատային և ֆոլիկուլար կիստաների ձևավորումն ու 

սկզբնական ընթացքն անցնում են աննկատ: Հիվանդները որևէ գանգատ 

չունեն: Երեխան կամ ծնողներն անհանգստանում են միայն այն ժամանակ, երբ 

Նկար 124. Ստորին ծնոտի ռեզիդուալ կիստա: Նկար 123. Վերին ծնոտի կիստա, որն

աճում է դեպի հայմորյան խոռոչը: 
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կիստան մեծանալով առաջացնում է ծնոտի ձևախախտում: Այդ ժամանակ 

հիվանդները նաև նշում են ծամելիս առաջացող անախորժ զգացում, մեկ կամ 

մի քանի ատամների շարժունություն: Ֆոլիկուլար կիստայի դեպքում 

ուշադրություն են դարձնում ատամնաշարքում որևէ ատամի բացակայության 

վրա, որը, ըստ ժամկետային հաշվարկների, պետք է որ արդեն ծկթած լիներ:  

Ոսկրի ձևախախտված հատվածը ծածկող լորձաթաղանթի գույնը չի 

փոփոխվում, սակայն նրա անոթային պատկերը կարող է որոշակիորեն 

արտահայտվել: Շոշափմամբ հնարավոր է պարզել, որ նորագոյացությունը 

կլորավուն է, ունի հստակ սահմաններ և պինդ (առողջ ոսկրի նման) 

կոնսիստենցիա: Ոսկրի ամենաարտափքված մասում  հաճախ տեղակայված 

են մեկ կամ երկու քայքայված կամ բուժված ատամներ, որոնց արմատները 

կապ ունեն կիստայի խոռոչի հետ: Մեծ չափեր ունեցող կիստայի դեպքում 

ծնոտի ոսկրային պատը բարակում է, և շոշափելիս զգացվում է նրա ճկումը: 

Մագաղաթի ճարճատյունի ախտանիշը (Դյուպյուիտրենի ախտանիշ) կարող է 

դիտարկվել 12 տարեկանից մեծ երեխաների շրջանում: Ավելի կրտսեր 

տարիքում այն գործնականում չի դրսևորվում ոսկրային հյուսվածքի 

ճկունության շնորհիվ: Այդ տարիքում կիստան պատող բարակած ծնոտոսկրի 

առաձգական ճկունությունը մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է 

որպես ռետինե կամ պլաստմասսե խաղալիքի ախտանիշ (ըստ Յու. Ի. 

Բեռնադսկու): 

Ոսկրի շարունակական ատրոֆիան կիստայի ոսկրային պատում 

հանգեցնում է «պատուհանի» առաջացմանը: Դրա հետևանքով ի հայտ է գալիս 

նոր ախտանիշ` ծփանք:  

Թարախակալված կիստան կլինիկական պատկերով նման է սուր 

թարախային պերիօստիտին: Այս դեպքում հնարավոր է, որ վերջնական 

ախտորոշումը կատարվի թարախակույտի վիրահատական բացահատման 

ժամանակ, երբ վիրաբույժի գործիքը խորասուզվում է կիստայի խոռոչի մեջ: 

Վերին ծնոտում տեղակայված կիստայի թարախակալումը կարող է ուղեկցվել 

սուր թարախային պերիօստիտին, օստեոմիելիտին կամ էլ սուր հայմորիտին 

բնորոշ ախտանշաններով: 

Ախտորոշումը 

Արմատային կիստաների ախտորոշումը կատարվում է կլինիկական, 

ռենտգենաբանական և որոշ օժանդակ հետազոտությունների տվյալների 

համադրման հիման վրա: 

Կիստաների ախտորոշման առաջատար մեթոդը ծնոտոսկրերի 

ռենտգենաբանական քննությունն է: Ռենտգենյան նկարում արմատային 

կիստան երևում է որպես հստակ եզրագծված, կլորավուն, հոմոգեն, լուսավոր 

օջախ (ոսկրի նոսրացման): Կիստան շրջապատող ոսկրն ունի ռեպարատիվ 

օստեոգենեզի գոտի, որի արտահայտվածությունը պայմանավորված է կիս-

տայի վաղեմությամբ: Ոսկրի կորտիկալ շերտը բարակում է և ձևախախտվում` 

կրկնելով ախտահարման օջախի ուրվագծերը: Մեծ կիստաների դեպքում 
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ոսկրի կորտիկալ շերտի անընդհատությունը կարող է խախտվել: Կիստան 

կարող է առաջացնել հարևան ատամների արմատների տարամիտում 

(դիվերգենցիա): Արմատային կիստայի պատճառային ատամի արմատը  

կիստայի խոռոչում է: Կաթնատամից ծագած ատամ պարունակող արմատային 

կիստայի դեպքում հայտնաբերվում են կիստայի խոռոչի հետ կապված 

կաթնատամի (քայքայված կամ բուժված) արմատը և մշտական ատամի 

ֆոլիկուլը: Եթե կիստան ճնշել ու տեղաշարժել է մշտական ատամի սաղմը, 

ապա երևում է տեղաշարժված ատամի աճման գոտին սահմանափակող ոսկրի 

կորտիկալ շերտը, իսկ ատամի պսակը կարող է ընդգրկվել կիստայի խոռոչում 

(նկ. 122):  

Մնացորդային (ռեզիդուալ) կիստան ռենգենյան նկարում դրսևորվում է 

որպես հստակ սահմաններով, համասեռ (հոմոգեն) լուսավոր օջախ, որը 

ծնոտի մարմնի այն հատվածում է, որտեղ բացակայում է պատճառային 

ատամը (նկ. 124): 

Ֆոլիկուլար կիստայի խոռոչում հայտնաբերվում է մշտական ատամի 

ֆոլիկուլը: Երբեմն ծնոտում կարող են հայտնաբերվել երկու և ավելի 

ֆոլիկուլար կիստաներ: 

Ռենտգենյան ախտորոշման ժամանակ կարող է դժվարանալ կաթնա-

տամից ծագած ատամ պարունակող արմատային և ֆոլիկուլար կիստաների 

տարբերակումը: Հաճախ ախտորոշումը կարող է ճշտվել միայն վիրահատման 

ժամանակ: 

Եթե վերին ծնոտի կիստան ներաճել է հայմորյան խոռոչի մեջ, ապա 

ռենտգենյան նկարում կարելի է տեսնել բնորոշ գմբեթը, որն ունի հստակ 

սահմաններ: 

Կիստայի սուր բորբոքման և թարախակալման դեպքում ոսկրի 

ախտահարված օջախը պատվում է թանձր ստվերով, իսկ սահմանների 

ուրվագծերը կորցնում են հստակությունը: 

Ռենտգենաբանական հետազոտման ամենատեղեկատվական մեթոդ-

ները համակարգչային շերտագրությունն է և օրթոպանտոմոգրաֆիան: 

Ռենգենյան ախտորոշման օժանդակ մեթոդ է կոնտրաստային ցիստոգրա-

ֆիան: Վերջինիս կիրառումը նպատակահարմար է վերին ծնոտի կիստաների 

դեպքում: Ներբերանային կոնտակտային ռենտգենյան նկարները կիստաներն 

ախտորոշելու համար լիարժեք տեղեկատվություն չեն ապահովում: 

  Օժանդակ հետազոտման մեթոդ է կիստայի պունկցիան և պունկտատի 

քննությունը: Վերջինս թափանցիկ է, դեղին (սաթի), միշտ պարունակում է 

խոլեստերինի բյուրեղիկներ, որոնք լույսի ճառագայթի տակ փայլփլում են: 

Հնարավոր է կատարել նաև գերձայնային ալիքներով հետազոտություն: 

Ստացվող էխոգրամները հնարավորություն են տալիս գաղափար կազմելու 

գոյացության չափերի և տեղակայման մասին:  



410 
 

Դժվար է վերին ծնոտի թարախակալված կիստայի ախտորոշումը: 

Այդպիսի կիստան հարկ է լինում տարբերակել բարորակ ուռուցքներից, 

օստեոմիելիտից և հայմորիտից: 

Արմատային և ֆոլիկուլար կիստաների տարբերակիչ ախտորոշում 

կատարելիս դրանք պետք է համեմատել ինչպես միմյանց, այնպես էլ  

ամելոբլաստոմայի և օստեոբլաստոկլաստոմայի կիստոզ տեսակների հետ: 

Բուժումը 

 Կիրառվում են վիրահատական բուժման համընդհանուր մեթոդները` 

ցիստոտոմիան (Պարչ-1) և ցիստեկտոմիան (Պարչ-2): Մեթոդի ընտրությունը 

պայմանավորված է երեխայի տարիքով, կիստայի մեծությամբ և 

տեղակայմամբ: 

Կաթնատամնային և խառը կծվածքների դեպքում վիրահատական 

միջամտության նպատակն է կասեցնել կիստայի աճը, պայմաններ ստեղծել 

ոսկրային հյուսվածքի ռեգեներացիայի համար` պահպանելով զարգացող 

մշտական ատամները: Ստորին ծնոտի կաթնատամներից ծագող արմատային 

կիստաների դեպքում իրականացվում է ցիստոտոմիա վիրահատությունը: 

Վերին ծնոտի նույնանման կիստաների դեպքում ցիստոտոմիա իրականաց-

վում է միայն փոքրածավալ ախտահարումների (տրամագիծը չգերազանցի 

1,5սմ-ը) դեպքում: Ավագ տարիքի երեխաներին ցուցված է վիրահատել 

ցիստոտոմիայի եղանակով, եթե հարևան ատամների արմատները 

պրոյեկտվում են կիստայի խոռոչում: Վերին և ստորին ծնոտների մշտական 

ատամներից ծագող կիստաների դեպքում իրականացվում է ցիստեկտոմիա` 

նախօրոք պատրաստված ատամի արմատի գագաթի մասնահատմամբ (եթե 

կիստայի տրամագիծը չի գերազանցում 1,5սմ-ը), այսինքն` ճիշտ այնպես, 

ինչպես մեծահասակների դեպքում: Ցիստոտոմիան սովորաբար կատարվում 

է տեղային անզգայացմամբ` ամբուլատոր պայմաններում (նկ. 125,126,127): 

Եթե վերին ծնոտի կիստան ներաճել է հայմորյան խոռոչի մեջ, ապա 

ցանկացած տարիքում ցուցված է ցիստեկտոմիա վիրահատությունը (նկ. 128): 

Նման դեպքերում ցիստեկտոմիան զուգորդվում է ռադիկալ հայմորոտոմիայի 

հետ: Վիրահատությունը կատարվում է ընդհանուր անզգայացման 

ներշնչափողային /էնդոտրախեալ/ տարբերակի կիրառմամբ: 

  

Հիվանդության ելքը 

 Հիվանդության ելքը բարենպաստ է: Հիվանդների մեծամասնության 

դեպքում ցիստոտոմիայից հետո նկատվում է հետվիրահատական արատի 

աստիճանաբար փոքրացում` ոսկրային հյուսվածով լցվելու հետևանքով: 

Մշտական ատամները (սաղմերը), որոնք նախկինում մի կողմ էին մղվել 

կիստայի կողմից կամ  պարփակված էին կիստայի խոռոչում, շարունակում են 

զարգանալ, ծկթում են և ատամնաշարքում զբաղեցնում իրենց բնորոշ տեղը: 

Այդ ատամների դիրքը շտկվում է կծվածքի ինքնակարգավորմամբ կամ 

օրթոդոնտիկ բուժման միջոցով: Կարող են դիտվել այդ ատամների կարծր 
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հյուսվածքների կառուցվածքային փոփոխություններ որպես տեղային 

հիպոպլազիա (Տուրների ատամներ), ինչպես նաև կարող է արձանագրվել 

դրանց պուլպաի էլեկտրագրգռականության նվազում կամ բացակայություն: 

Ռադիկալ հայմորոտոմիայով զուգորդված ցիստեկտոմիայից հետո 

ատամները և սաղմերը հեռացնելու հետևանքով մնում է ատամնաշարքի 

արատ, որը պետք է լրացվի պրոթեզավորմամբ: 

Արմատային կիստայի ցիստոտոմիայից հետո ռեցիդիվ կարող է լինել, 

եթե վիրահատման ժամանակ բացվող ոսկրային պատուհանի տրամագիծը 

փոքր է կիստայի տրամագծից: Ցիստեկտոմիայից հետո ռեցիդիվ հնարավոր է, 

եթե վիրահատման ժամանակ կիստայի թաղանթն ամբողջությամբ չի 

հեռացվել: 

 Կանխարգելումը 

Կիստաների առաջացումը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է 

ժամանակին հեռացնել անարդյունավետ բուժված կաթնատամները, մեկ 

տարի տևողությամբ հսկողություն սահմանել քրոնիկական պուլպիտից կամ 

պերիօդոնտիտից բուժված հիվանդների նկատմամբ` պարտադիր վեց ամիսը 

մեկ անգամ ռենտգենաբանական հսկողություն իրականացնելով: 

Անախտանիշ ընթացող կիստաներն ի հայտ բերելու համար կարևոր ցուցանիշ 

են մշտական ատամների ծկթման հերթականությունը և ժամանակը: Այդ 

առումով նպատակահարմար է հսկել և հետազոտել 9-10 տարեկան 

երեխաներին: Ատամների ծկթման ժամկետները և հերթականությունը 

խախտելու դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ռենտգենաբանական 

հետազոտություն, որը հնարավորություն կտա հայտնաբերելու կիստան, երբ 

այն ունի դեռևս համեմատաբար փոքր չափեր: 
  

  
Նկար 126. Ցիստոտոմիա վիրահատությունը, երբ պատճառային 

 ատամը պահպանվում է: 

Նկար 125. Ցիստոտոմիա վիրահատությունը, երբ պատճառային ատամը հեռացվում 

է: 
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Նկար 127. Ցիստեկտոմիա վիրահատությունը: 

 

 
Նկար 128. Վերին ծնոտում իրականացվող ցիստեկտոմիան, որը զուգորդվում է 

հայմորոտոմիայով, որի հետևանքով ձևավորվում է կիստոհայմորոնազալ 

անաստամոզ: 
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ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 

ՊԱՏՃԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԽՏԱԾԱԳՈՒՄԸ 

  

Ուռուցքը յուրատեսակ ախտաբանական երևույթ է: Այն հյուսվածքի 

չկարգավորվող անսահմանափակ աճն է, որը պայմանավորված չէ 

ախտահարված օրգանի ընդհանուր կառուցվածքով և ֆունկցիաներով: 

Օրգանիզմում ուռուցքն առաջանում է նորմալ բջիջները ուռուցքայինի 

փոխարկվելու հետևանքով, որոնցում խանգարվում է բջջային կիսումը, 

բացակայում է կամ քիչ արդյունավետ է այդ կիսման ընկճումը, որով 

պայմանավորվում է ուռուցքային բջիջների անզուսպ աճը: Ուռուցքն աճում է 

«ինքն իրենից», այսինքն՝ միակ ատիպիկ կամ մալիգնիզացված բջջի 

բազմացման հաշվին: Հարևան բջիջները պրոցեսում չեն ընդգրկվում: Միևնույն 

ժամանակ օժտված լինելով հարաբերական ինքնուրույնությամբ` ուռուցքը 

դուրս է մնում օրգանիզմի հոմեոստազն իրականացնող համակարգերի 

կանոնավորող ազդեցությունից: Ուռուցքային հյուսվածքը կառուցվածքով, 

ֆիզիկական, քիմիական, կենսաքիմիական հատկություններով տարբերվում է 

ելակետային հյուսվածքից: 

            Ուռուցքը` որպես հիվանդություն, հայտնի է վաղուց, այնուամենայնիվ, 

նրա ծագման վերաբերյալ միասնական կարծիք չկա: Շատ հեղինակներ որպես 

ուռուցքի առաջացման պատճառ նշում են գործոններ, որոնք ունակ են նորմալ 

բջիջը ուռուցքայինի վերափոխելու: Դրանք կոչվում են կանցերոգեն կամ 

բլաստոմոգեն գործոններ և լինում են ֆիզիկական, քիմիական և կենսա-

բանական բնույթի: 

            Երեխաների շրջանում ուռուցքները մեծ մասամբ ունեն դիզօնտո-

գենետիկ բնույթ, այսինքն՝ առաջանում են սաղմնային շրջանում առանձին 

բջջային տարրերի սխալ սաղմնադրման հետևանքով: Առաջինը նման 

տեսակետ արտահայտեցին Լոբստեյնն ու Ռեկալիսը 1833 թվականին: Ավելի 

ուշ` 1882 թվականին, այն ընդգրկվեց Կոնհեյմի (Julius Friedrich Cohnheim) 

կողմից առաջադրված դիզէմբրիոգենեզի տեսության մեջ: Ըստ այդ տեսության` 

պտղի սաղմնային զարգացման վաղ շրջանում տարբեր գործոնների 

ազդեցությամբ բջիջների առանձին խմբերի աճը կանգ է առնում, կամ դրանք 

հավելյալ են գոյանում: Դա առավել հաճախ կատարվում է այն ժամա-

նակաշրջանում, երբ սաղմնային թիթեղների բջիջները դեռևս չտարբերակված 

վիճակում են: Այդ բջջային խմբերը սաղմի հյուսվածքների հետագա 

տարբերակմանը չեն մասնակցում և նրա զարգացման ընթացքում կարող են 

տեղափոխվել (դիստոպիայի ենթարկվել) ու հայտնվել օտար հյուսվածքների 

կազմում կամ մնալ հարազատ հյուսվածքում: Երեխայի ծնվելու պահին այդ 

բջիջները, պահպանած լինելով իրենց սաղմնային հատկանիշները, օժտված են 

լինում բուռն աճի մեծ պոտենցիալ հնարավորությամբ: 
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            Նրանք կարող են երկար ժամանակ (երբեմն ամբողջ կյանքում) լինել 

լատենտ վիճակում կամ էլ կարող են երեխայի ծնվելու պահից կամ որոշ 

ժամանակ անց սկսել արագ աճել: 

 Վիճակագրությունը 

             Դիմածնոտային նորագոյացություններով հիվանդների շրջանում 

երեխաները կազմում են 25.5% (Ա.Ա.Կոլեսով): Ուռուցքների 95%-ը բարորակ է, 

իսկ 5%-ը` չարորակ: Ծնոտների ոսկրերի ուռուցքները և ուռուցքանման 

գոյացությունները հայտնաբերվում են հիմնականում 7-12 տարեկան 

երեխաների շրջանում, իսկ մինչև 1 տարեկանը, խիստ հազվադեպ են: Բերանի 

խոռոչի ուռուցքները և ուռուցքանման գոյացություններն ամենից հաճախ 

հայտնաբերվում են մինչև 1 տարեկանը և ավելի ուշ 12-16 տարեկանում: Դա 

բացատրվում է նրանով, որ վաղ մանկական տարիքում գերակշռում են 

դիզօնտոգենետիկ բնույթի նորագոյացությունները, 7-11 տարեկանում 

նկատվում է ծնոտների ոսկրերի բուռն աճ, իսկ 12-16 տարեկանում` էնդոկրին 

գործունեության ակտիվացում: 

 Ուռուցքների դասակարգումը 

 Օնկոլոգիական հիվանդությունների անվանակարգը ստանդար-

տացնելու նպատակով Առողջապահության համաշխարհային կազմակեր-

պությունը սահմանել է ուռուցքների միջազգային հյուսվածքաբանական 

դասակարգումը (ՈՒՄՀԴ): Այն արտացոլում է ժամանակակից գիտական և 

գործնական նվաճումները օնկոլոգիայում և առավել ամբողջական է 

ներկայացնում ուռուցքային հիվանդությունների բազմազանությունը: ՈՒՄՀԴ-

ի հիմքում առկա է երեք սկզբունք` անատոմիական տեղակայումը, 

հյուսվածքաբանական տեսակը և չարորակության աստիճանը: Ըստ ՈՒՄՀԴ-

ի՝ ուռուցքները լինում են միայն բարորակ և չարորակ: Յուրաքանչյուր խմբում 

ըստ ծագման աղբյուրի տարբերում են` 

1. էպիթելային ուռուցքներ, 
2. փափուկ հյուսվածքների ուռուցքներ, 
3. ոսկրերի և աճառային հյուսվածքի ուռուցքներ, 
4. ավշային և արյունաստեղծ հյուսվածքների ուռուցքներ, 
5. խառը ծագման ուռուցքներ, 
6. երկրորդային ուռուցքներ, 
7. չդասակարգվող ուռուցքներ, 
8. ուռուցքանման գոյացություններ: 

Ըստ ՈՒՄՀԴ-ի` «ուռուցք» սահմանումն օգտագործվում է նշելու համար 

«հյուսվածքի անոմալիկ զանգվածը՝ ավելցուկային գերաճով, որը չի 

կոորդինացվում նորմալ հյուսվածքի աճի հետ և նույնպիսի բուռն ձևով 

շարունակվում է անգամ իրեն առաջացնող պատճառի ազդեցությունը 

վերացնելուց հետո»: Ուռուցքանման գոյացությունը «բջջային պրոլիֆերացիա 

է, որի նեոպլաստիկ էությունը կասկածելի է»: 
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Թեև առաջին հայացքից ՈՒՄՀԴ-ն կարող է թվալ խիստ 

ծանրաբեռնված, սակայն այն ընդգրկում է բոլոր նորագոյացությունները, որն 

անհրաժեշտ է թե՛ տեսաբան և թե՛ կլինիցիստ բժիշկներին: 

 

Դիմածնոտային շրջանի ուռուցքներ ունեցող երեխաների բուժման 

սկզբունքները 
 

            Բարորակ ուռուցքներով երեխաներին հոսպիտալացնում են մանկա-

կան դիմածնոտային վիրաբուժության մասնագիտացված ստացիոնարներում, 

իսկ չարորակ ուռուցքներով երեխաներին` մասնագիտացված օնկոլոգիական 

կենտրոնների «գլուխ և պարանոց» բաժանմունքներում: Բարորակ նորագո-

յացությունների բուժման հիմնական տեսակը վիրաբուժականն է: Ուռուցքը 

հեռացվում է առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Բուժման այս եղանակը 

հատկապես արդյունավետ է, եթե ուռուցքն ունի պատիճ և հստակ սահմաններ: 

Մեթոդը կիրառելիս պետք է զգուշանալ դեմքի և բերանի խոռոչի օրգանների 

ֆունկցիայի խանգարումներից և երեխայի արտաքին տեսքն աղավաղելուց: 

Մանկական տարիքում հաճախադեպ են անոթային ուռուցքները, որոնք ունեն 

շրջակա հյուսվածքների և օրգանների մեջ թափանցելու հատկություն և 

խախտում են դրանց ձևն ու ֆունկցիան: Նման ուռուցքների միանվագ 

վիրաբուժական հեռացումը երբեմն անհնար է կամ աննպատակահարմար: 

Գերադասում են տարածուն ուռուցքները հեռացնել մաս առ մաս կամ կիրառել 

բուժման պահպանողական մեթոդները (կրիոդեստրուկցիա, սկլերոզացում): 

Հնարավոր է տարբեր մեթոդների զուգակցումը: 

            Առաջնային չարորակ ուռուցքների դեպքում իրականացվում է համալիր 

բուժում. վիրահատական միջամտությունը զուգակցվում է ճառագայթային և 

քիմիաթերապիայի հետ: Չարորակ ուռուցքների վիրահատումը պետք է լինի 

առավելագույնս արմատական (ռադիկալ), ուստի կատարում են տարածուն 

ռեզեկցիաներ առողջ հյուսվածքների սահմաններում: 

            Օրգանիզմից հեռացված ուռուցքային հյուսվածքները պետք է 

ենթարկվեն ախտահյուսվածքաբանական հետազոտման: 

 Դեմքի ոսկրերի ուռուցքների վիրահատման մեթոդները 

             Դեմքի ոսկրերի ուռուցքների դեպքում կատարվող վիրահատու-

թյունները լինում են երկու տեսակի` 

1.    ներոսկրային գոյացությունների քերում, 

2.    ծնոտի մասնակի կամ լրիվ (ենթավերնոսկրային կամ 

վերնոսկրային) ռեզեկցիա: Մասնակի ռեզեկցիայի տարբերակ է 

էկզօստալ գոյացությունների տաշումը ֆրեզով: 

Քերումը (կյուրետաժ) ունի կիրառման սահմանափակ ցուցումներ: 

Ամենից հաճախ այն կիրառվում է ռեցիդիվի հակում չունեցող խոռոչավոր 

նորագոյացություններ և կիստաներ հեռացնելու դեպքում: Դրա համար 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի շերտազատումից հետո նորագոյացու-

թյան տեղակայմանը համապատասխան մակարդակի վրա ոսկրի կորտիկալ 
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շերտում անցք են բացում: Կյուրետաժն անհրաժեշտ է կատարել 

ախտաբանական օջախում բացված լայն պատուհանից, որը հնարավորություն 

կտա դիտելու և խնամքով քերելու-հեռացնելու ամբողջ նորագոյացությունը: 

Որոշ վիրաբույժներ վերին ծնոտի մեծածավալ նորագոյացությունների 

դեպքում գերադասում են կատարել կյուրետաժ ներբերային մոտեցմամբ՝ 

գործողությունն անվանելով էքսկոխլեացիա: Սակայն քանի որ ներբերանային 

մոտեցմամբ հնարավոր չէ որոշել մեծածավալ ուռուցքների սահմանները, 

ուստի արմատական վիրահատություն իրականացնել հնարավոր չէ: Այդ 

պատճառով մեծածավալ նորագոյացությունների դեպքում նպատակա-

հարմար է առողջ հյուսվածքների սահմաններում ծնոտի լրիվ ռեզեկցիա 

կատարել: 

Ծնոտի ռեզեկցիան որպես նորագոյացությունների վիրահատական 

բուժման մեթոդ լայնորեն լուսաբանված է վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի 

դասագրքերում:  Ներկայացնենք երեխաների շրջանում կատարվող վիրահա-

տության որոշ առանձնահատկություններ: Ծնոտի ռեզեկցիայից հետո վերքը 

հանձնարարվում է խծուծել սինտոմիցինի լինիմենտով ներծծված թանզիֆե 

վիրախծուծով` յոդոֆորմի փոխարեն, քանի որ մանկական տարիքում 

նկատվել են յոդոֆորմից ուղեղի թաղանթների գրգռման դեպքեր: 8-10 օր անց 

կատարվում է առաջին վիրակապությունը, որի ժամանակ օրթոդոնտը դրոշմ է 

վերցնում վերին ծնոտից: 12-14-րդ օրը վիրախծուծը հեռացվում է և 

տեղադրվում պրոթեզը: Ստորին ծնոտի ախտահարման դեպքում կատարվում 

է դրա մասնակի ռեզեկցիա կամ լրիվ ռեզեկցիա քունք-ստործնոտային հոդի 

հոդազատմամբ: 

  

ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 

            Մանկական տարիքի դիմածնոտային օնկոլոգիայի սույն դասընթացում 

ներկայացվում են այն նոզոլոգիական տեսակները, որոնք կարող են առաջինը 

դիտարկվել ստոմատոլոգների կողմից, և այդ առումով կարևորվում է դրանց 

արագ հայտնաբերումը, ճիշտ ախտորոշումը և հետագա բուժումը: 

            ՕՍՏԵՈԻԴ ՕՍՏԵՈՄԱ: Սա ոսկրի կորտիկալ շերտի բարորակ ուռուցք է: 

Այն  սկլերոզի շերտով գոտևորված ոսկրի ռեզորբցիայի օջախ է, որը լցված է 

մեծ քանակությամբ օստեոբլաստներ և օստեոկլաստներ պարունակող 

հյուսվածքով: Ուռուցքն առաջին անգամ հայտնաբերվել է նևրալգիաների 

կապակցությամբ կատարված վիրահատությունների ժամանակ, երբ հեռացվել 

են ռենտգենաբանորեն դիտվող պնդացման կլոր օջախներ (մինչև 1սմ 

տրամագծով): Ընդ որում, միջամտություններից հետո ցավերը վերացել են: 

            Կլինիկան: Ծնոտների ոսկրերում տեղակայված օստեոիդ օստեոմայի 

բնորոշ դրսևորումը ցավն է, որն ունի տեղային մզզացող կամ ծակող բնույթ, 

մերթ մշտական է, մերթ նոպայաձև, կարճատև դադարներով: Ցավն առավել 

սաստկանում է գիշերը: 
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            Եթե ուռուցքը սպունգանման շերտի հարևանությամբ է, ապա 

լորձաթաղանթում  ոչ մի փոփոխություն չի դիտվում: Եթե այն կորտիկալ 

շերտի մակերեսին է, ապա կարող է նկատվել թեթև կարմրություն 

լորձաթաղանթի տվյալ հատվածում: Նման դեպքում ծամելիս ցավերը կարող 

են ուժգնանալ: 

            Ռենտգենաբանորեն օստեոիդ օստեոման հայտնաբերվում է որպես 0,5-

1սմ տրամագծով դեստրուկցիայի օջախ` շրջապատված ռեակտիվ 

օստեոսկլերոզի գոտիով: 

            Հայտնի է նաև օստեոբլաստոմա ուռուցքը, որը օստեոիդ օստեոմայից 

տարբերվում է մեծ չափերով (1x1սմ-ից ավելի) և ռեակտիվ օստեոսկլերոզի 

օջախի բացակայությամբ: 

            Բուժումը վիրահատական է` ուռուցքի հեռացում շրջակա սկլերոտիկ 

հատվածների հետ: 

ՕՍՏԵՈԲԼԱՍՏՈԿԼԱՍՏՈՄԱ (հսկաբջջային ուռուցք): Մանկական 

տարիքում կազմում է դիմային գանգի ուռուցքների և ուռուցքանման 

գոյացությունների 25%-ը: 

Օստեոգեն ուռուցքներից է և առկա է ինչպես բարորակ, այնպես էլ 

չարորակ տեսակներով: 

Աճման բնույթով պայմանավորված` առկա է բարորակ 

օստեոբլաստոկլաստոմայի 2 տեսակ` լիտիկ և խորշիկավոր: Լիտիկ տեսակն 

աչքի է ընկնում արագ աճով, ոսկրի զգալի քայքայումով, որը դինամիկ արված 

ռենտգենյան նկարներում հիշեցնում է չարորակ աճի պատկերը: Խորշիկավոր 

տեսակն ավելի դանդաղ է աճում: Նախկինում նկարագրված կիստոզ տեսակն 

այժմ գնահատվում է որպես հիվանդության ելք: Հիվանդության 

հաճախականությունը տղաների և աղջիկների միջև 6:4 հարաբերությամբ է: 

Այն առավելապես ախտահարում է ստորին ծնոտը՝ մեծ և փոքր աղորիքների 

շրջանում: 

Կլինիկան: Հիվանդությունը միշտ ախտահարում է միայն մեկ ոսկր: 

Լիտիկ տեսակի դեպքում ուռուցքն արագ աճում է: Առաջին նշանը կարող է 

լինել ցավը: Կլինիկորեն արտահայտված ուռուցքի դեպքում դրա տեղակայման 

մասում նկատվում են ուռածություն և մաշկի տաքություն: Կորտիկալ շերտը 

բարակելու հետևանքով շոշափելիս ցավ է զգացվում: Ուռուցքի վրա երակային 

ցանցը լայնացած է: Եթե ուռուցքը տարածվում է փափուկ հյուսվածքների մեջ, 

ապա վերջիններս ստանում են կապտաբոսոր երանգ: Լորձաթաղանթի տակ 

շոշափվում է փափուկ հյուսվածքային գոյացություն: 

Ատամները հաճախ տեղաշարժվում են, դառնում շարժուն: 

Ախտահարման օջախում կարող է ախտաբանական կոտրվածք առաջանալ: 

Վերին ծնոտում ուռուցքը կարող է ներաճել հայմորյան ծոցի կամ քթի խոռոչի 

մեջ: 

Խորշիկավոր տեսակը սկզբում ընթանում է առանց ախտանշանների: 

Զարգանում է ծնոտներից որևէ մեկի մի հատվածում առանց ցավի, աննկատ: 
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Ոսկրն այդ հատվածում աստիճանաբար դառնում է թմբիկավոր, դիֆուզ 

հաստացած: Ատամները հազվադեպ են փոխում իրենց դիրքը և դառնում 

շարժուն: 12 տարեկանից մեծ երեխաների շրջանում հայտնաբերվում է 

«մագաղաթի ճարճատյուն» ախտանշանը, որը բացատրվում է կորտիկալ 

շերտի մանրագույն կոտրվածքներով: Ավելի փոքր երեխաների շրջանում այդ 

ախտանշանը բացակայում է աճող ոսկրի ճկունության շնորհիվ: 

Վերին ծնոտի ախտահարման դեպքում արտահայտված տարբերակ-

ման նշանների բացակայության պատճառով լիտիկ և խորշիկավոր 

տեսակների բաժանումը խիստ պայմանական է: 

Ռենտգենաբանորեն լիտիկ տեսակի դեպքում հայտնաբերվում է ոսկրի 

դեստրուկցիայի անկառուցվածք օջախ: Խորշիկավոր տեսակի դեպքում 

ախտահարման օջախում նկատվում են մանր և մանրագույն բազմաթիվ 

խոռոչներ` իրարից բաժանված տարբեր հաստության ոսկրային խտրոցներով: 

Այն շատ նման է ամելոբլաստոմայի ռենտգենյան պատկերին: 

Արտաքնապես (մակրոսկոպիկ) ուռուցքը նման է մոշի: Հատույթը 

հաճախ  դարչնագույն երանգ ունի («դարչնագույն ուռուցք»): 

Մանրադիտակային զննմամբ հայտնաբերվում են ուռուցքի հիմնական 

տարրերը` օստեոբլաստների տեսակի մանր, միակորիզ, կլոր կամ ձվաձև 

կորիզներով բջիջներ, որոնց միջև ցրված են օստեոկլաստների տեսակի 

բազմակորիզ, կենտրոնում տեղակայված կորիզներով հսկա բջիջները: 

Բուժումը վիրահատական է: 

ԱՄԵԼՈԲԼԱՍՏՈՄԱ: Օդոնտոգեն էպիթելային ուռուցք է: Ունի 2 

տեսակ` սոլիդ և կիստոզ: Երեխաները հազվադեպ են հիվանդանում, այն էլ 

հիմնականում 10-ը տարեկանից հետո: 

Պատճառագիտությունը: Որոշ հեղինակներ կարծում են, որ ուռուցքն 

առաջանում է ատամի սաղմի զարգացման 

խանգարման հետևանքով: Մեծաթիվ են այն 

տեսակետի կողմնակիցները, ըստ որի՝ 

ամելոբլաստոման ծագում է բերանի լորձա-

թաղանթի էպիթելային տարրերից: Մի շարք 

հետազոտողներ նշում են, որ 

ամելոբլաստոմաներն առաջանում են 

օդոնտոգեն էպիթելային մնացորդներից 

(Մալյասսեի կղզյակներ): Այլ հեղինակներ 

հնարավոր են համարում այս ուռուցքի 

գոյացումը ֆոլիկուլար կիստայի 

էպիթելային պաստառից: 

Կլինիկան: Կլինիկական պատկերը 

շատ աղքատիկ է: Հիվանդները կարող են 

ներկայացնել նույն գանգատները, ինչ օդոնտոգեն կիստաների դեպքում: 

Նկար 129. Ամելոբլաստոմայի 

ռենտգենաբանական պատկերը 

«օճառափրփուրի պղպջակներով»:
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Հիվանդության հիմնական դրսևորումը ծնոտի ձևախախտումն է: Ընթացքն 

ընդունված է բարորակ համարել (նկ. 129, 130): 

Ռենտգենաբանորեն առավել բնորոշ է բազմաբշտային (պոլիկիստոզ) 

տարբերակը, որն առաջացնում է «օճառափրփուրի բշտեր» պատկերը: 

Միաբուշտ տեսակի դեպքում հայտնաբերվում է ոսկրային հյուսվածքի 

դեստրուկցիայի օջախ` անկանոն եզրագծերով: 

  

  

Մակրոսկոպիկ հայտնաբերվում են գորշասպիտակավուն սոլիդ 

օջախներ և դեղին կամ շագանակագույն հեղուկով լցված բշտեր: 

Բուժումը: Ուռուցքը վիրահատական ճանապարհով հեռացվում է 

առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Քերումը երաշխավորված արդյունք չի 

տալիս: 

ՕԴՈՆՏՈՄԱ: Օդոնտոման ատամների զարգացման արատ է, որն աչքի 

է ընկնում կառուցվածքի մեծ բազմազանությամբ: Մանկական տարիքում 

օդոնտոման շատ ավելի հազվադեպ է, քան չափահաս տարիքում: Ուռուցքը 

ծագում է մշտական ատամների ձևավորման ժամանակաշրջանում: 

Կլինիկան: Ախտանշանները սակավաթիվ են: Գանգատվում են 

հիմնականում  ծնոտի ձևախախտումից, մշտական ատամների ծկթման 

բացակայությունից կամ էլ դիմում են օդոնտոմայի տեղակայման հատվածի 

բորբոքման պատճառով: Ուռուցքը բնորոշվում է դանդաղ աճով, որով էլ 

բացատրվում է դրա՝ հաճախ ավելի հասուն տարիքում հայտնաբերվելը: 

Մակրոսկոպիկ պատկերը շատ բազմազան է` թերաճ կամ ձևախախտ-

ված ատամ հիշեցնող գոյացություններից մինչև ատամնանման բազմաթիվ 

գոյացություններից կազմված զանգվածային համալիրներ: Ուռուցքն ունի 

պատիճ: 

Միկրոսկոպիկ պատկերը: Ուռուցքի դեկալցինացված հատույթներում 

կարելի է տեսնել ատամներ կամ ատամնանման գոյացություններ` էմալի, 

Նկար 130. Միաբուշտ ամելոբլաստոմայի պատկերը համակարգչային 

շերտագրությամբ և ուռուցքի եռաչափ վերարտադրությունը: 
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դենտինի, ցեմենտի նորմալ տեղագրական դասավորությամբ: Միևնույն 

ժամանակ դիտվում են ատամի հյուսվածքների կոնգլոմերատներ, որոնք ունեն 

ատամի բաղադրամասերի այլափոխված դասավորություն (էմալը դենտինի 

մեջ, ատամի պուլպան արտաքինից): 

Համաձայն ՈՒՄՀԴ-ի` տարբերում ենք օդոնտոմայի 2 հիմնական 

տեսակ` բարդ և բաղադրյալ: Բարդ օդոնտոմայում առկա են ատամի բոլոր 

հյուսվածքները: Բաղադրյալ օդոնտոման մանր ռուդիմենտար ատամների կամ 

ատամնանման գոյացությունների կոնգլոմերատ է: Բարդ և բաղադրյալ 

օդոնտոմաների սահմանազատումը շատ պայմանական է և հիմնվում է 

հյուսվածքների անկարգավորվածության աստիճանի վրա: 

Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է համասեռ կամ ոչ համասեռ 

բարձր ինտենսիվության ստվեր` հստակ թմբիկավոր ուրվագծերով: 

Օդոնտոման առաջացնում է կից տեղակայված ատամնասաղմերի տեղաշարժ: 

Բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքի պատճառով տեղաշարժված 

ատամները և սաղմերը հնարավորինս ձգտում են պահպանել: 

Երեխաների ցածր տարբերակված հյուսվածքներ պարունակող 

բաղադրյալ օդոնտոմաները առողջ ոսկրի սահմաններում ենթարկվում են 

ռեզեկցիայի: Ի տարբերություն մեծահասակների` երեխաների շրջանում 

օդոնտոման անհրաժեշտ է հայտնաբերելուն պես հեռացնել, այլապես դրա 

հետագա աճը կհանգեցնի հարևանությամբ տեղակայված ատամների 

ձևավորման և ծկթման խանգարմանը: 

ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ: Դեռևս միանշանակ պարզ չէ, թե ինչ է հեմանգիոման` 

իսկական ուռո՞ւցք, թե՞ անոթային համակարգի զարգացման արատ: ՈՒՄՀԴ-

ում նշվում է, որ «հեմանգիոման բարորակ չսահմանափակված ախտահարում 

է, որը բաղկացած է տարբեր տեսակի պրոլիֆերացվող արյան անոթներից (նկ. 

131): Այդպիսի ախտահարումներում դժվար է հյուսվածքային զարգացման 

արատները (գամարտոմաներ) տարբերել իսկական ուռուցքներից»: 

Հեմանգիոմաները մեծ մասամբ հայտնաբերվում են անմիջապես երեխայի 

ծննդից հետո կամ կյանքի առաջին ամիսներին, որը վկայում է դրանց 

դիզօնտոգենետիկ ծագման մասին: 

Հեմանգիոմաների բազմաձևության, տեղակայման բազմազանության, 

ինչպես նաև դրանց ծագման վերաբերյալ տարակարծությունների պատճառով 

առաջ են քաշվել անոթային ուռուցքների մեծ թվով դասակարգումներ: Մենք 

առաջարկում ենք օգտվել հետևյալ դասակարգումից՝ 

1.  մազանոթային հեմանգիոմաներ՝ 

1.1. տափակ, 

1.2. հիպերտրոֆիկ, 

2. խոռոչավոր (կավերնոզ)՝ 

2.1. սահմանափակ, 

2.2. տարածուն (դիֆուզ), 

3. ճյուղավորված, 
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4. համակցված (մազանոթային և խոռոչավոր, խոռոչավոր և 

ճյուղավորված), 

5. խառը (անգիոֆիբրոմա, անգիոլիպոմա), 

6. տելեանգիէկտազիա: 

  

   
Նկար 131. Հեմանգիոմա: 

 

ՄԱԶԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ: Տափակ մազանոթային 

հեմանգիոման լինում է տարբեր ձևերի և տարբեր մեծության բծերով: Գույնը 

կարող է լինել բաց կարմրից մինչև մուգ կարմիր` պայմանավորված 

մազանոթի բնույթով, լուսանցքով և տեղակայման խորությամբ: Տափակ 

մազանոթային հեմանգիոման ճնշելիս նրա գույնն անհետանում է կամ 

բացվում, իսկ ճնշումը դադարեցնելիս արագ վերականգնվում է (սեղմման 

ախտանշան): Դեմքի մաշկի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վրա 

դրսևորումները նույնանման են: Տափակ մազանոթային հեմանգիոման 

չփոփոխված հյուսվածքի մակարդակից չի բարձրանում և աճում է 

բացառապես լայնությամբ: Հիպերտրոֆիկ մազանոթային հեմանգիոման ունի 

թմբիկավոր բարձրություն: Այն բոսորակարմիր, հստակ սահմաններով, 

թմբիկավոր մակերեսով գոյացություն է, որը չփոփոխված հյուսվածքներից 

բարձր է: Ճնշելիս այն երբեք չի անհետանում, այլ նկատվում է աննշան 

գունաթափում: 

Մազանոթային հեմանգիոմաների տեղային ջերմաստիճանը 

բնականից 1.5oC-ով բարձր է: 

ԽՈՌՈՉԱՎՈՐ ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ: Չնայած բարորակ բնույթին` կարող է 

դիտվել խոռոչավոր հեմանգիոմաների արագ աճ հատկապես մանկական 

տարիքում: Որոշ ժամանակ անց նկատվում է աճի դանդաղում, իսկ 10-14 

տարեկանում այն կանգ է առնում: Աճման արագությամբ դրանք զիջում են 
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հիպերտրոֆիկ մազանոթային  հեմանգիոմաներին և աճում են երեխայի աճին 

զուգընթաց: 

Խոռոչավոր հեմանգիոմաները լինում են սահմանափակ և տարածուն: 

Դրանք կարող են տեղակայվել դեմքի ցանկացած հատվածում, բերանի խոռոչի 

ցանկացած օրգանում, հաճախ` ենթամաշկային ճարպաբջջանքում և 

մկաններում: Եթե հեմանգիոման ախտահարում է ոսկրը, ապա ռենտգենյան 

հետազոտությամբ հայտնաբերվում են մանր խոռոչներ և ոսկրի արատ 

(տարածունից մինչև մանր): 

Շոշափելիս զգացվում է անցավ կամ թույլ ցավոտ, սպունգի 

կոնսիստենցիայի գոյացություն, որում երբեմն զգացվում են սիսեռի հատակից 

ոչ մեծ պինդ գոյացություններ (ֆլեբոլիտներ կամ անգիոլիտներ): Վերջիններս 

հայտնաբերվում են 10 տարեկանից մեծ երեխաների շրջանում: Գլուխը 

կախելիս խոռոչավոր հեմանգիոման լցվում է և չափերով մեծանում (լցման 

ախտանշան): Հարկ է նշել, որ խոռոչավոր հեմանգիոմայի ինֆիլտրացնող աճն 

առավել վտանգավոր է, երբ այն տեղակայված է լեզվի արմատում, բերանի 

հատակում և կարծր քիմքում: 

ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎԱԾ (ՈՂԿՈՒԶԱՁԵՎ) ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ: Կազմված է 

ոլորված, հաստ պատերով արյան անոթներից: Դեմքի շրջանում հազվադեպ է 

լինում: 

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ (ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ) ՀԵՄԱՆԳԻՈՄԱ: Սա մազանոթային 

և խոռոչավոր, խոռոչավոր և ճյուղավորված և այլ հեմանգիոմաների 

զուգակցումն է: Նախընտրելի տեղակայումը շրթունքներն են: 

ՏԵԼԵԱՆԳԻԷԿՏԱԶԻԱ: Սա դեմքի մաշկի կամ բերանի լորձաթաղանթի 

մազանոթների փոփոխված վիճակն է, որը դրսևորվում է կարմիր 

գունավորված ուրվագծերով: 

Հեմանգիոմաների բուժումը: Նկարագրված են դեպքեր, երբ 

հեմանգիոմաները երեխաների կյանքի ընթացքում ենթարկվել են սպոնտան 

ռեգրեսի: Սակայն ընտրել սպասողական մարտավարություն և հույսը դնել 

հեմանգիոմայի ինվոլուցիայի վրա, արդարացված չէ, քանի որ նման 

հավանականությունը չափազանց քիչ է: 

Առավել ընդունված են հեմանգիոմաների բուժման հետևյալ 

մեթոդները. 

1.  Մազանոթային հեմանգիոմաների բուժում տեղային սառեցմամբ: 

Տափակ տեսակի դեպքում տեղային սառեցման խորությունը պետք է 

լինի 1-2 մմ ոչ ավելի, իսկ հիպերտրոֆիկի դեպքում` 2-5մմ: Ավելի խոր 

սառեցման դեպքում առաջանում են դեմքի և պարանոցի մաշկի 

սպիական փոփոխություններ: Սառեցման համար օգտագործվում է 

կրիոապլիկատոր, որն ունի հեղուկ ազոտի ակտիվ շրջանառությամբ 

կրիոզոնդ: Կրիոթերապիայի առավելությունն այն է, որ անզգայացում 

անհրաժեշտ չէ: 
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2.  Էլեկտրակոագուլյացիա: Արդյունավետ է միայն փոքր տափակ 

մազանոթային հեմանգիոմաների և տելեանգիէկտազիաների բուժման 

ժամանակ: 

3.  Սկլերոզացնող թերապիա (նկ. 132): Երեխաների դեպքում կատարվում 

է հեմանգիոմաների բոլոր տեսակի դեպքում՝ նորագոյացության 1սմ2 

մակերեսին 0,5մլ հաշվարկով ներարկելով էթիլ սպիրտի 70%-անոց 

լուծույթ: Լուծույթի բաղադրությունն է` 

Rp: Spiritus vini rectificati 96% - 70,0 

      Trimecaini – 1,0 

      Aq. destill – 29,0 

      M.D.S. ներարկման համար 

Բուժման տևողությունը կարճացնելու նպատակով անհրաժեշտ է 

նշված լուծույթով կատարել հեմանգիոմայի ներսփռում` ասեղը շարժելով 

հովհարաձև: Ներարկումից անմիջապես հետո դրվում է ճնշող կապ: 

Սպիրտ ներարկելուց հետո կարող են նկատվել բարդություններ` 

ջերմաստիճանի բարձրացում, ալերգիկ ռեակցիա եղնջացանով: Լուծույթը մեծ 

քանակությամբ ներարկելիս կարող են դիտվել շնչառության կանգ և 

ցնցումներ: Այդ պատճառով մինչև 1 տարեկան երեխաների միանվագ 

ներարկման դեղաչափը սահմանված է 2մլ-ից ոչ ավելի, վաղ մանկական և 

նախադպրոցական տարիքում` 10-12մլ, դպրոցական տարիքում` մարմնի 1կգ-

ին 2մլ էթիլ սպիրտի 70%-անոց լուծույթ: 

4. Ճառագայթային բուժում: Այս մեթոդը դեռևս զարգացման փուլում է: 

Հեմանգիոմաների բուժման ժամանակ այն կարող է արդյունավետ 

լինել: Այնուամենայնիվ, այս մեթոդի էական թերությունը երեխայի 

օրգանիզմի վրա իոնիզացնող ճառագայթման վնասակար 

ազդեցությունն է: 

5. Վիրահատական բուժումը սովորաբար իրականացվում է վերը 

թվարկված մեթոդների հետ զուգակցված, ընդ որում, նախքան 

վիրահատությունը ձգտում են կատարել ուռուցքի սպիացում կամ 

չափերի փոքրացում: 

6. Հորմոնային թերապիա` ստերոիդների կիրառմամբ: 
       7. Դեղորայքային բուժում: Օգտագործվում է պրոպանոլոլ դեղամիջոցը: 

Վերջինս ոչ սելեկտիվ β-բլոկատոր է և կիրառվում է սրտաբանության 

ոլորտում: Դրա արդյունավետությունը հեմանգիոմաների բուժման համար  

հայտնաբերվել է 2008թ. պատահաբար: 2016թ. Հայաստանում առաջին անգամ 

իրականացվել է ակնակապիճի մազանոթային հեմանգիոմայի բուժում 

պրոպանոլոլով: 
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Նկար 132. Դեմքի հեմանգիոմա. նախնական տեսքը և արդյունքը սկլերոզացնող 

թերապիայից հետո: 
 

ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԱ: Անոթային ծագման քիչ ուսումնասիրված ուռուցք է: 

Մեծ մասամբ սխալ է ախտորոշվում կամ մնում է չախտորոշված: Կան 

տարակարծություններ լիմֆանգիոմաների ծագման վերաբերյալ: Ոմանք 

համարում են իրական ուռուցք, ոմանք էլ նշում են, որ այն ավշային 

համակարգի զարգացման խանգարման հետևանք է: Երկրորդ տեսակետի 

վերաբերյալ են հետևյալ փաստերը. ուռուցքը հաճախ բնածին է կամ 

հայտնաբերվում է ծնվելուց քիչ ժամանակ անց (նկ. 133, 134): 

Որոշ հիվանդների շրջանում այն զուգակցվում է զարգացման այլ 

արատների հետ: Նկատվել են տարիքին զուգընթաց ուռուցքի ռեգրեսի դեպքեր: 

Հիվանդների մեծ մասի դեպքում նույնիսկ ուռուցքը ոչ արմատական 

հեռացնելուց հետո սովորաբար ռեցիդիվ չի լինում: Աճման պրոցեսում 

լիմֆանգիոման կարող է բորբոքվել: 

Ըստ հյուսվածքաբանական կառուցվածքի` լիմֆանգիոմաները լինում 

են մազանոթային, խոռոչավոր, կիստոզ (գիգրոմա) և խառը: Ըստ աճման` 

լինում են սահմանափակ և տարածուն, ըստ տեղակայման` մակերեսային և 

խոր: 
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Նկար 133. Լիմֆանգիոմա: Նկար 134. Լեզվի բորբոքված լիմֆանգիոմա: 

 

Լիմֆանգիոմաների կլինիկական պատկերը: Լիմֆանգիոմաները 

մանկական տարիքում ունեն բորբոքվելու հատկություն: Բորբոքումները 

համընկնում են երեխաների՝ սուր ռեսպիրատոր և տարափոխիկ 

հիվանդություններով հիվանդանալու և վնասվածքների հետ: Այդ ժամանակ 

բորբոքային այտուցի պատճառով լիմֆանգիոմայի չափերը մեծանում են, 

առաջանում է ծփանք: Վերջինս պայմանավորված չէ ենթամաշկի 

ճարպաբջջանքի թարախային լուծմամբ: Բորբոքված լիմֆանգիոմայի 

պունկտատում միշտ հայտնաբերվում է շճային կամ արյունային 

պարունակություն, իսկ թարախ երբեք չի հայտնաբերվում: Երեխաների 

պարանոցի, բերանի հատակի, լեզվի արմատի տարածուն լիմֆանգիոմաների 

բորբոքման ժամանակ  դիտվում է շնչառության և կլլման խանգարում, որը 

հանգեցնում է սննդի ընդունման երկարատև խանգարման, անեմիայի 

զարգացման և երեխայի հյուծման: 

Լիմֆանգիոմաների մյուս առանձնահատկությունն ուռուցքի 

երկարատև ճնշման հետևանքով դիմային ոսկրերի երկրորդային 

ձևախախտումն է, որը դրսևորվում է ատամնաշարերի աղեղների նեղացմամբ: 

Լեզվի լիմֆանգիոման կարող է առաջացնել առջևի ատամների պրոտրուզիա, 

բաց կծվածք, կզակի գերաճ: 

Լցման ախտանիշը, տեղային ջերմաստիճանի բարձրացումը, որոնք 

բնորոշ են հեմանգիոմաներին, լիմֆանգիոմաների դեպքում բացակայում են: 

Բուժումը: Վիրահատական բուժումը թեև հիմնականն է, սակայն 

հիվանդների մեծ մասը կարիք ունի համալիր բուժման՝ դիսպանսեր 

հսկողություն, բերանի խոռոչի և ըմպանի սանացիա (տոնզիլեկտոմիա, 

ադենոտոմիա), հակաբորբոքային բուժում, վիրահատություն, օրթոդոնտիկ 

բուժում և լոգոթերապիա: 

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ: Ծայրամասային 
նյարդերի ուռուցքներից և ուռուցքանման գոյացություններից մանկական 
տարիքում ամենից հաճախ հայտնաբերվում է նեյրոֆիբրոմատոզը կամ 
Ռեկլինգհաուզենի հիվանդությունը: Այն բնածին համակարգային ծանր 
հիվանդություն է, որը բնորոշվում է ենթամաշկային ճարպաբջջանքում 
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բազմաթիվ նեյրոֆիբրոմաների, հեմանգիոմաների, լիմֆանգիոմաների 
առաջացմամբ: Հաճախ հայտնաբերվում են գանգի և ողնուղեղի նյարդերի 
ուռուցքներ, նևրինոմաներ, ինչպես նաև ներզատական և վեգետատիվ 
նյարդային համակարգերի խանգարումներ: Հիվանդությունը ժառանգական է: 
Այն զարգանում է էկտոդերմի և մեզոդերմի սխալ էմբրիոգենեզի հետևանքով: 
Այս հիվանդությամբ տառապող հիվանդները հաճախ ունեն մտավոր և 
ֆիզիկական թերություններ: 

Կյանքի առաջին 4-5 տարիներին նեյրոֆիբրոմատոզ ենթադրելը շատ 
դժվար է, քանի որ բնորոշ ախտանշանները բացակայում են կամ թույլ են 
արտահայտված: Երեխայի մեծանալուն զուգընթաց դրանք սկսում են 
արտահայտվել: Մարմնի մաշկի վրա հայտնվում են պիգմենտային բծեր` 
սուրճի լաքաների պես: 10-12 տարեկանում ախտահարման կողմում հստակ 
արտահայտվում է մաշկի «ծերացման» ախտանշանը: Լորձաթաղանթը 
նույնպես փոփոխվում է, կորցնում է փայլը, դառնում հարթ, ստանում թեթև 
դեղնավուն երանգ («լաքած լեզու»): Հայտնաբերվում է մակրոդենտիա: Այտի 
փափուկ հյուսվածքներում շոշափվում են պինդ, ցավոտ ձգաններ և 
ուռուցքային հանգույցներ: Դիմային նյարդի ֆունկցիան խանգարվում է, 
զարգանում է դիմախաղի (միմիկայի) մկանների պարեզ: 

Ռենտգենյան հետազոտմամբ ծնոտների ոսկրերում հայտնաբերվում են 
օստեոպորոզի օջախներ:  

Բուժումը վիրահատական է՝ ախտաբանորեն փոփոխված 
հյուսվածքների հեռացում` ըստ հնարավորության վերականգնելով երեխայի 
արտաքինը: Ծավալուն ախտահարումների դեպքում (դեմքի կեսը և 
պարանոցը) վիրահատական բուժումը քիչ արդյունավետ է: 

  
ՉԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 

             Մանկական տարիքում չարորակ ուռուցքները գերազանցապես 
ախտահարում են փափուկ հյուսվածքները: Երեխաների բերանի խոռոչի 
քաղցկեղը, ի տարբերություն մեծահասակների, չափազանց հազվադեպ 
երևույթ է: 
            ՖԻԲՐՈՍԱՐԿՈՄԱ: Զարգանում է ենթամաշկային ճարպային 
բջջանքում, մկաններում և փակեղներում` պինդ, կիսագնդաձև գոյացությամբ, 
որը ծածկված է չփոփոխված մաշկով: Հետագայում մաշկը դառնում է վառ 
կարմիր, իսկ ուռուցքը խոցոտվում է: 
            ՄԻՈՍԱՐԿՈՄԱՆ կլինիկական ընթացքով նման է ֆիբրոսարկոմային, 
չափազանց հազվադեպ է դիտվում: 
            ՉԱՐՈՐԱԿ ՄԵԼԱՆՈՄԱՆԵՐ: Կարող են առաջանալ բնածին խալերից 
(նևուսներից): Ամենից հաճախ չարորակ փոխակերպման են ենթարկվում այն 
պիգմենտային բծերը, որոնք մշտապես գրգռվում են, հարվում: Կարծիք կա, որ 
մելանոման կարող է զարգանալ նաև ամոքիչ (պալիատիվ) վիրահա-
տությունից հետո (օրինակ` կոսմետիկ նկատառումներով կատարված 
միջամտությունից հետո): 
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            Չարորակ մելանոման աստիճանաբար աճող, միայնակ, պիգմենտա-
վորված հանգուցանման ուռուցք է, որը շրջապատված է էրիթեմատոզ 
պսակով: Աստիճանաբար ստանում է սնկի տեսք, իսկ օջախի շուրջ հայտնվում 
են դուստր տարրեր: Խոցոտումն ուշ ախտանիշներից է: Մետաստազները 
զարգանում են լիմֆոգեն ճանապարհով: 
  

ՈՍԿՐԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
 

            ՕՍՏԵՈՍԱՐԿՈՄԱ: Օստեոսարկոման (օստեոգեն սարկոմա) ոսկրի 
չափազանց չարորակ առաջնային ուռուցք է: Կա օստեոսարկոմայի երկու 
տեսակ. արագընթաց ուռուցք, երբ հիվանդությունը սկսվում է սուր, իսկ լետալ 
ելքն արագ է լինում, և ավելի դանդաղ զարգացող ուռուցք` ավելի թույլ 
արտահայտված կլինիկական դրսևորումներով: Հիվանդության արագընթաց 
տեսակով տառապող հիվանդների թոքային մետաստազները կարող են 
հայտնաբերվել առաջնային ուռուցքի հետ միաժամանակ: Սովորաբար 
հիվանդության նման ընթացքը նկատվում է երեխաների շրջանում: 
Հիվանդությունն սկսվում է հանկարծակի, առանց հայտնի արտաքին 
պատճառի կամ էլ հազվադեպ վնասվածքով պայմանավորված: Մի դեպքում 
հիվանդության առաջին նշանը որևէ ինտակտ ատամի ցավն է, այլ դեպքում` 
անդուր քորի զգացումը լնդի եզրի շրջանում և ատամների շարժունությունը: Ի 
տարբերություն ստորին ծնոտի` վերին ծնոտի օստեոգեն սարկոմաների 
դեպքում ցավի ախտանշանը հիվանդության բավական ուշ նշաններից է: 
Ուռուցքի երկարատև անարգել և աննկատելի աճը բացատրվում է 
վերծնոտային օդակիր ծոցի (հայմորյան ծոց) առկայությամբ: Երբեմն՝ նախքան 
ցավեր առաջանալը, ստորակնակապճային կամ կզակային նյարդերի 
ճյուղավորման շրջանում խանգարվում է զգացողությունը (պարէսթեզիա), ընդ 
որում, այդ երևույթը կարող է լինել անկայուն և արագ վերանալ: 
            Օստեոգեն սարկոմաների կլինիկական մյուս արտահայտությունը 
դրանց զարգացման տեղում տարբեր մեծության և պնդության, շոշափելիս 
չափավոր ցավոտ ուռածությունն է: Մեծ ուռուցքների դեպքում փափուկ 
հյուսվածքներն այտուցվում են, ենթամաշկի և ենթալորձաթաղանթային 
երակները լայնանում են, ուռուցքի վրա մաշկը բարակում է: 
            Քունք-ստործնոտային հոդի մերձակայքում ուռուցքի զարգացման 
դեպքում բերանը բացելը կտրուկ սահմանափակվում է: 
            Օստեոգեն սարկոմայով տառապող հիվանդների ընդհանուր վիճակն 
առաջին ամիսներին չի վատանում: Հիվանդության ուշ շրջանում, երբ ուռուցքը 
դառնում է զգալի չափերի, բարձրանում է ԷՆԱ-ն, ավելանում է լեյկոցիտների 
քանակը, խորանում է անեմիան: 
            Ռենտգենյան պատկերը բազմազան է և պայմանավորված է մերթ 
քայքայման, մերթ կառուցողական գործընթացների գերակշռմամբ կամ դրանց 
համակցմամբ: Այս պատճառով էլ օստեոգեն սարկոման լինում օստեոլիտիկ, 
օստեոպլաստիկ և խառը տեսակների: 
            Օստեոլիտիկ սարկոմայի դեպքում հայտնաբերվում է ոսկրային 
հյուսվածքի դեստրուկցիայի օջախ, որն ունի անկանոն ձև և ոչ հստակ 
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ուրվագծեր: Ուռուցքը հանգեցնում է վերնոսկրի շերտազատմանը և «հովհարի» 
ախտանշանի գոյացմանը: Ուռուցքի տեղում պերիօդոնտի ճեղքերը լայնացած 
են, ատամների արմատները ենթարկվում են ռեզորբցիայի: 
            Օստեոպլաստիկ սարկոմայի դեպքում գերակշռում են ոսկրի 
անկառուցվածք պնդացման օջախները: Երբեմն ոսկրային պարունա-
կություններ են նկատվում ուռուցքի փափուկ հյուսվածքային բաղադրա-
մասերում: 
            Խառը տեսակի դեպքում դեստրուկցիայի հետ հայտնաբերվում են նաև 
ոսկրի խտացման օջախներ: Նկատվում են նաև փոփոխություններ վերնոսկրի 
շրջանում` ոսկրի կորտիկալ շերտի նկատմամբ ուղղահայաց դասավորված 
ասեղանման ստվերներ: Այս ախտանշանը դիտվում է այն դեպքում, երբ 
ուռուցքը ներաճում է փափուկ հյուսվածքների մեջ: 
            Օստեոգեն սարկոմայի տարատեսակ է յուկստակորտիկալ սարկոման, 
որը ծնոտների ոսկրերում չափազանց հազվադեպ է լինում: 
  

ԱՃԱՌԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
            ԽՈՆԴՐՈՍԱՐԿՈՄԱ: Խոնդրոսարկոման կարող է տեղակայվել ոսկրի 
կենտրոնական կամ ծայրամասային հատվածներում: Հիվանդների մեծ մասի 
ուռուցքի ծագման ելակետը չի հաջողվում պարզել: Այս հիվանդությունը 
ծնոտների ոսկրերում հազվադեպ է դիտվում, քանի որ ծնոտները զարգացման 
աճառային փուլ չեն անցնում: Այդ պատճառով էլ ժամանակին այդ ուռուցքի 
առաջացումը ծնոտներում կասկածելի էր թվում: Ներկայումս կարծիք կա, որ 
վերծնոտային ծոցը ձևավորվելու ժամանակ քթի խոռոչի կողմնային պատից 
աճառային բջիջները կարող են անցնել ծնոտի մեջ և հետագայում դառնալ 
նորագոյացության առաջացման աղբյուր: Բացի այդ, տվյալներ կան, որ 
կտրիչային խողովակում առկա են աճառային բջիջներ: 
            Ըստ մասնագիտական գրականության տվյալների` դիմածնոտային 
շրջանում խոնդրոսարկոմաները հայտնաբերվում են քթի միջնապատում, 
վերին ատամնաբնային ելունում և կարծր քիմքում: 
            Կլինիկան: Տափակ ոսկրերի, այդ թվում նաև ծնոտների ոսկրերի 
խոնդրոսարկոմաներն ավելի արագ են աճում, քան խողովակավոր ոսկրերի 
խոնդրոսարկոմաները: 
            Ստորին ծնոտում տեղակայվելու դեպքում ուռուցքը դրսևորվում է ոչ 
ցավոտ ուռածությամբ, դիտվում է Վենսանի ախտանիշը, ատամները 
շարժվում են և թափվում: 
            Վերին ծնոտում տեղակայվելիս նկատվում է դեմքի ասիմետրիա, 
քթային դժվարացած շնչառություն, քթից արնահոսություն, էկզօֆթալմ: Դեպի 
թևաքմային փոս ուռուցքի աճը հանգեցնում է ծնոտի շարժունության 
սահմանափակմանը, ծամելու ցավոտությանը և կզակի՝ դեպի առողջ կողմ 
տեղաշարժին: 
            Մետաստազները հեմատոգեն ճանապարհով տարածվում են 
հիմնականում դեպի թոքեր: 
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            Ռենտգենաբանական պատկերը: Նկարում կենտրոնական խոնդրոսար-
կոման հայտնաբերվում է անհստակ ուրվագծերով և կալցիֆիկացման 
հատվածներ պարունակող ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիայի օջախով: 
Ծայրամասային խոնդրոսարկոմայի դեպքում հայտնաբերվում է կորտիկալ 
շերտի դեստրուկցիա` կրակալված հատվածներով: Այս ուռուցքների բնորոշ 
հատկությունը կրի մանր օջախային կուտակումներն են: 
            Բուժումը: Բոլոր տեսակի սարկոմաների բուժումը համալիր է: 
Վիրահատական միջամտությունը չի երաշխավորում ռեցիդիվների բացակա-
յությունը, քանի որ սարկոմաներն օժտած են վիրահատման ժամանակ վերքի 
մեջ իմպլանտացիայի ենթարկվելու (պատվաստվելու) ունակությամբ: 
Հետևաբար ցուցված է կատարել ծնոտի և նրան շրջապատող փափուկ 
հյուսվածքների էլեկտրառեզեկցիա: Միաժամանակ կատարում են 
ճառագայթային բուժում և քիմիաթերապիա: Վերջին տարիներին նկատվում է 
օրգանների խնայողական վիրահատությունների կիրառման միտում, որը 
հիմնված է հակաուռուցքային ակտիվ թերապիայի վրա: 
  

ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
            ՅՈՒԻՆԳԻ ՍԱՐԿՈՄԱ: 1921 թվականին Յուինգը (James Ewing) 
նկարագրեց մի յուրահատուկ ուռուցք, որը սկզբում անվանեց ոսկրի դիֆուզ 
էնդոթելիոմա, իսկ հետո` ոսկրի էնդոթելային միելոմա, քանի որ ենթադրվում 
էր, որ ուռուցքի ծագումը պայմանավորված է ոսկրածուծի ավշանոթների 
էնդոթելով: Այժմ համարում են, որ ուռուցքի ծագման աղբյուր կարող են լինել 
ոսկրի մեջ տեղակայված մոնոնուկլեային մակրոֆագների չտարբերակված 
տարրերը: 
            Յուինգի սարկոման համեմատաբար հազվադեպ հիվանդություն է: Այն 
դիտվում է բացառապես 4-25 տարեկանում: Որոշ հեղինակներ այն համարում 
են մանկական հիվանդություն: Ծնոտներում այն ավելի հազվադեպ է 
տեղակայվում, քան այլ ոսկրերում: 
            Կլինիկան: Հիվանդությունը կարող է սկսվել ախտահարված մասի 
նվացող, բութ ցավերի նոպայով, այրոցի և ջերմության զգացումով: Դրանց 
արագ գումարվում են ատամների շարժունությունը, ծնոտները շրջապատող 
փափուկ հյուսվածքների այտուցը և ջերմության բարձրացումը մինչև 39-40oC: 
Նկատվում է լեյկոցիտոզ, ԷՆԱ-ի բարձրացում և երկրորդային անեմիա: 
            Ընդհանուր երևույթների հետ շատ հիվանդների դեպքում ուռուցքը 
ծածկող մաշկը և լորձաթաղանթը չափավոր հիպերեմիկ են, շոշափելիս տաք, 
լարված: Կարող է հայտնաբերվել կեղծ ծփանք: Որոշ ժամանակ անց ցավերը 
մեղմանում են կամ վերանում, ուռածությունը դառնում է քիչ արտահայտված, 
ատամների շարժունությունը պակասում է: Սակայն հետագայում հիվանդու-
թյունը նոր ուժով է սրվում է: Յուինգի սարկոմային բնորոշ է ալիքաձև 
ընթացքը:  

Այսպիսով, հիվանդությունը սկզբում հիշեցնում է սուր կամ ենթասուր 
օդոնտոգեն օստեոմիելիտ: Մետաստազներն առաջանում են ավշահանգույց-
ներում, թոքերում և այլ ոսկրերում: 
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            Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են դեստրուկցիայի տարածուն 
հատվածներ՝ էնդօստալ և պերիօստալ օստեոսկլերոզի օջախներով, ինչպես 
նաև «ասեղնաձև պերիօստիտի» պատկեր: 
            Բուժումը:  Յուինգի սարկոմայի ժամանակակից բուժումը համալիր է: 
Քիմիաթերապիան զուգակցվում է դիստանցիոն գամմա-թերապիայի հետ: 
Վիրահատական բուժումը հազվադեպ է ցուցված: 
            ՈՍԿՐԻ ՌԵՏԻԿՈՒԼԱՅԻՆ ՍԱՐԿՈՄԱ: Որպես առանձին նոզոլոգիական 
տեսակ` առաջին անգամ առանձնացվել է 1939 թվականին: Հաճախ դիտվում է 
խողովակավոր ոսկրերում, հազվադեպ` դիմային կմախքի ոսկրերում: Ըստ 
մասնագիտական գրականության տվյալների` հիվանդների տարիքը 
տատանվում է 9-80 տարեկան: Գրանցվել են նաև 2-4 տարեկան հիվանդ 
երեխաների դեպքեր: 
            Կլինիկան: Ուռուցքի աճն ուղեկցվում է ուռածությամբ և ցավի 
զգացումներով, թեպետ սուր սկիզբը խիստ հազվադեպ է: Ախտանշանները 
հիմնականում պայմանավորված են նորագոյացության տեղակայմամբ և աճի 
ուղղությամբ: Օրինակ՝ եթե ուռուցքն ախտահարում է վերին ծնոտը, այն աճում 
է դեպի քթի և բերանի խոռոչները, ինչպես նաև ակնակապիճի ուղղությամբ: 
Դժվարանում է քթով շնչառությունը, նկատվում է արտադրություն քթից, 
արցունքահոսություն: Եթե ուռուցքն ախտահարում է ատամնաբնային ելունը, 
ապա առաջանում է ատամների շարժունություն: Ուռուցքի վրայի մաշկը և 
լորձաթաղանթը գերարյունային են և այտուցված: 
            Ռետիկուլային սարկոմայի աճման արագությունը որոշակիորեն 
պայմանավորված է երեխայի տարիքով: Ավագ տարիքի երեխաների ուռուցքն 
ավելի դանդաղ է աճում: Կրտսեր տարիքի երեխաների շրջանում բնորոշ է 
նորագոյացության բուռն, ագրեսիվ աճը: 
            Եթե երկրորդային բորբոքումը բացակայում է, ապա ընդհանուր վիճակը 
երկար ժամանակ չի տուժում: 
            Մետաստազներ է առաջացնում ավշահանգույցներում, թոքերում և 
ոսկրային համակարգում: 
            Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում են ոսկրային հյուսվածքի միայնակ 
կամ բազմակի կլորավուն դեստրուկցիայի օջախներ՝  ոչ հստակ 
սահմաններով: Առանձին օջախներ, որոնք իրարից անջատված են 
խտրոցներով, կարող են առաջացնել «մեղվաբջիջների» պատկեր: Ասեղնաձև 
պերիօստիտի պատկեր չի նկատվում: 
            Բուժումը: Ռետիկուլոսարկոման շատ զգայուն է ճառագայթման 
նկատմամբ, և բուժման նպատակով լայնորեն կիրառվում է ռադիոթերապիան: 
Այն նպատակահարմար է զուգորդել դեղորայքային բուժման հետ: 
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ԴԵՄՔԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  

            Ուռուցքանման գոյացությունները կլինիկական, ռենտգենաբանական և 

կառուցվածքային հատկանիշներով մոտ են ուռուցքներին: 

            ՖԻԲՐՈԶ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ: Սա ոսկրի զարգացման արատ է, որը 

կենսաբանական բնույթով մոտ է իսկական ուռուցքներին: Այս հիվանդության 

մասին 1927 թվականին առաջինը հաղորդել է Վ.Ռ. Բրայցևը, որը նշում էր, որ 

հիվանդության հիմքում առկա է օստեոբլաստիկ մեզենքիմի ֆունկցիայի 

խանգարումը: 

            Ֆիբրոզ դիսպլազիան մանկական և պատանեկան տարիքի հիվանդու-

թյուն է: Ըստ ոսկրում առաջացող փոփոխությունների բնույթի` լինում են 

հիվանդության օջախային և տարածուն (դիֆուզ) տեսակներ: Օջախային 

տեսակները դիտվում են որպես ծնոտներից մեկի կենտ ախտահարում կամ էլ 

մեկ կամ երկու ծնոտների բազմօջախային ախտահարում: 

            Հիվանդությունն առավել ինտենսիվ ընթացք ունի 8-15 տարեկանում, 

որը բացատրվում է մշտական ատամների ծկթումով, ներզատական 

համակարգի ակտիվ գործունեությամբ, դիմային ոսկրերի ինտենսիվ աճով: 

            Կլինիկան: Մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում վաղ մանկական 

տարիքում նկատվում է բուռն աճ: Հաճախ նկատվում է հիվանդության 

զարգացման ցիկլայնություն: Ցավի ախտանշանը սովորաբար բացակայում է, 

բայց երբեմն նկատվում է թեթև նվվացող ցավ: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի 

հիմնական ախտանշանը ծնոտներից մեկի հաստացումն է` պայմանավորված 

օստեոիդ հյուսվածքի գերաճով: Եթե նորագոյացությունը տեղակայված է 

վերին ծնոտում և մեծ տարածում է ստացել, ապա հարակից օրգաններում 

հյուսվածքների ճնշման հետևանքով կարող են ծագել երկրորդային ախ-

տանշաններ (քթով դժվարացած շնչառություն, էկզօֆթալմ, դիպլօպիա և այլն): 

Ստորին ծնոտն ախտահարվում է դիֆուզ ձևով: Ստորին ծնոտի ֆունկցիան 

սովորաբար չի տուժում: 

Ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում արյան և մեզի լաբորատոր հետազո-

տություններու շեղումներ չեն արձանագրվում: 

Երբեմն հնարավոր է ֆիբրոզ դիսպլազիայի չարորակացում, սարկո-

մայի զարգացում: 

Մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի օջախային տեսակի ռենտգենա-

բանական պատկերը բազմազան է: Բնորոշ է ոսկրի ծավալի մեծացումը 

օստեոիդ հյուսվածքի գերաճի պատճառով: Կորտիկալ շերտը տեղ-տեղ 

բարակում է, բայց չի ընդհատվում: Ոսկրի կառուցվածքը «խորշիկավոր է», 

սակայն ոչ թե իսկական կիստաների, այլ ախտաբանական հյուսվածքի 

անհամաչափ խտության պատճառով: Ախտահարման օջախում ատամների 
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արմատների ներծծում չի նկատվում: Վերնոսկրի շերտավորումը բացակայում 

է: Դիֆուզ տեսակները ևս բնորոշվում են ոսկրի նոսրացմամբ, բայց 

ախտահարման սահմանները հստակ չեն: Դրանց շրջապատող ոսկրային 

հյուսվածքն ունի խայտաբղետ օստեոպորոզի «բամբականման» պատկեր: 

Նկատվում է ծնոտի կորտիկալ շերտի խիստ բարակում: 

             Պոլիօստալ ախտահարումները համեմատաբար հազվադեպ են: 

Սովորաբար ախտահարվում են անատոմիական մեկ շրջանի մի քանի ոսկրեր: 

Մոնոօստալ և պոլիօստալ տեսակների միջև սկզբունքային տարբերություն 

չկա: 

            Դիմային գանգի ֆիբրոզ դիսպլազիայի յուրատեսակ տեսակ է 

խերուվիզմը: Այս հիվանդությունն ունի ընտանեկան ժառանգական բնույթ: 

            Կլինիկան: Խերուվիզմը հայտնաբերվում է միայն երեխաների շրջանում: 

Հատկանշական է, որ հիվանդությունը զարգանում է ոչ թե ծնվելուց ան-

միջապես հետո, այլ զգալիորեն ավելի ուշ: Հիվանդության բնորոշ նշաններից է 

դեմքի սիմետրիկ աղավաղումը: 

            Առաջին հերթին աչքի է ընկնում արտափքվածությունը հիվանդ 

երեխայի ստորին ծնոտի անկյունների շրջանում (նկ. 135): Երբեմն սիմետրիան 

կարող է խախտվել: Հիվանդության որոշակի փուլերում կարող է ծնոտի մի 

կողմն ավելի արագ աճել, որը քողարկում է մյուս կողմի ախտահար-

վածությունը: 

            Խերուվիզմի ընթացքն անցավ է, սակայն պրոցեսի ակտիվացման 

ժամանակահատվածներում կարող են ծագել ինտենսիվ նվվացող ցավեր, 

հաճախ` ատամների շրջանում: Հիվանդի ստորին ծնոտի շոշափելիս 74, 84 

կամ 36, 46 ատամներից դեպի ծնոտի վերել ճյուղը տարածվող տիրույթում 

հայտնաբերվում է թմբիկավոր մակերեսով գմբեթաձև արտափքում, որում 

պինդ և առաձգական հատվածները հերթագայում են միմյանց: 

Ախտաբանական փոփոխությունները լինում են միայն ծնոտի արտաքին 

մակերեսին: Լեզվային մակերեսին փոփոխություններ չեն նկատվում: 

Ախտահարված հատվածների պնդությունը պայմանավորված է երեխայի 

տարիքով: Վաղ տարիքում դրանք ավելի առաձգական են: Ավագ տարիքում 

օջախները ձեռք են բերում նորմալ ոսկրի կոնսիստենցիա: Հաճախ նկատվում 

են ատամների ձևավորման և ծկթման խանգարումներ, դիստօպիա, հիպո-

դենտիա, ռետենցիա, ատամների վաղաժամկետ կորուստ: Լորձաթաղանթը 

նորմալ գույնի է: Ենթածնոտային շրջանում հայտնաբերվում են ոչ ցավոտ, 

շարժուն ավշահանգույցներ: Սեռահասուն տարիքում  պրոցեսը կայունանում 

է: 40 տարեկանին մոտ նկատվում է հիվանդության ռեգրես՝ առանց որևէ 

միջամտության: 
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Նկար 135. Խերուվիզմ. անձը մանկական տարիքում և չափահաս տարիքում: 

 
  Խերուվիզմի դեպքում միաժամանակ կարող են ախտահարվել երկու 

ծնոտները: Այդ դեպքում հիվանդ երեխայի դեմքն ունի դիմակի տեսք: 

            Խերուվիզմի դեպքում ռենտգենյան նկարներում ծնոտի աջ և ձախ 

կողմերում դիտվում են տարբեր չափերի և ձևերի բշտանման լուսավոր 

հատվածներ: Ոսկրը փքված է և բարակած, բայց ոչ մի տեղ չի ընդհատվում: 

            1938 թվականին Օլբրայթը նկարագրեց աղջիկների շրջանում դիտվող մի 

համախտանիշ, որի դեպքում սեռական վաղ հասունացումը զուգակցվում է 

մաշկի որոշ հատվածների ինտենսիվ պիգմենտացիայի հետ, և նկատվում են 

ոսկրային կմախքի նոսրացման ցրված օջախներ: Մաշկի պիգմենտացիան 

արտահայտվում է շագանակագույն մանր կամ խոշոր տափակ բծերով: Հաճախ 

այն միակողմանի է: Լինում է բնածին կամ արտահայտվում է ծնվելուց քիչ 

ժամանակ անց: 

            Ախտանշանների դասական եռյակը (տրիադան) ոչ բոլոր հիվանդների 

դեպքում է զարգանում, որը նշվում է որպես Օլբրայթի ոչ ավարտուն հա-

մախտանիշ: 

            Ծնոտների ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում հնարավոր են հիվան-

դության զանազան տարբերակներ` փոքրիկ, մեկուսի օջախների առաջա-

ցումից մինչև բազմաթիվ խոշոր օջախների ձևավորում և դիֆուզ ախտահա-

րում, որն ընդգրկում է դիմային բոլոր ոսկրերը: Մասնագիտական գրականո-

ւթյան մեջ դա հայտնի է leontiasis faciei ossea` դեմքի ոսկրային 

առյուծակերպություն (львиность) արտահայտությամբ: 

            Բուժումը: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի բուժումը միայն վիրահատական է: 

Ռադիոթերապիան կարող է չարորակացման պատճառ դառնալ: 
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            ԷՈԶԻՆՈՖԻԼ ԳՐԱՆՈՒԼՈՄԱ: Հիվանդությունն արտահայտվում է 

ոսկրերում էոզինոֆիլ լեյկոցիտների օջախային կուտակումներով: 

Հիվանդությունն առաջինը նկարագրել է Ն. Ի. Տարատինովը 1913 թվականին: 

Հայտնի է, որ էոզինոֆիլ գրանուլոման մանկական հիվանդություն է, սակայն 

այն կարող է դիտվել ցանկացած տարիքում: 

            Կլինիկան: Երեխաների շրջանում հիվանդության առաջին նշանն 

ատամնաբնային ելունի լորձաթաղանթի յուրատեսակ փոփոխությունն է: 

            Ծծկեր երեխաների շրջանում մինչև ատամների ծկթելը լորձաթաղանթի 

փոփոխությունները բնորոշվում են նրանով, որ լնդերի վրա առաջանում են 

գորշականաչավուն մեռուկացած հյուսվածքի մասեր, որոնց տեղում 

հետագայում մնում են չլավացող էրոզիաներ և խոցեր: Ավելի ուշ այդ 

հատվածներում հայտնվում են վաղաժամկետ ծկթած և շարժուն ատամներ: 

Շարժունությունը պայմանավորված է աճման գոտիների ախտահարմամբ: 

            Նկարագրված նախնական ախտանշանները հաճախ ախտորոշվում են 

որպես խոցային ստոմատիտ կամ պարօդոնտի հիվանդություն, քանի որ առկա 

է այդ հիվանդությունների ամբողջ ախտանշությունը` գինգիվիտ, 

ախտաբանական լնդագրպանիկներ, ատամների վզիկների մերկացում, 

գարշահոտություն բերանի խոռոչից, ատամների աճող ախտաբանական 

շարժունություն և կորուստ: Միաժամանակ նկատվում է էրոզիաների և 

խոցերի տարածում դեպի լորձաթաղանթի հարակից շրջաններ, մշտական 

ատամների սաղմերի սեկվեստրացում և ոսկրային հյուսվածքի լուծում: 

Ատամնաբնային ելունի էոզինոֆիլ գրանուլոմայի առանձնահատկությունը 

«պլյուս հյուսվածքների» բացակայությունն է: Ստորին ծնոտի ճյուղը և 

անկյունը ախտահարվելու դեպքում հիվանդությունը դրսևորվում է որպես 

ոսկրային ուռուցք (ցավ, արագ աճ, ոսկրի արտափքում): 

Ռենտգենաբանորեն ատամնաբնային ելունի շրջանում հայտնա-

բերվում են ոսկրի դեստրուկցիայի կենտ կամ բազմակի օջախներ, որոնք տեղ-

Նկար 136. Ստորին ծնոտի էոզինոֆիլ գրանուլոմայի պատկերը 

օրթոպանտոմոգրամում: 
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տեղ ձուլվում են իրար (նկ. 136): Այդ օջախների ուրվագծերը հստակ են, 

պոլիցիկլիկ: Հիվանդությունն առաջացնում է ատամնաբները և ֆոլիկուլները 

սահմանափակող կորտիկալ թիթեղների դեստրուկցիա: Նկատվում է 

ատամների արմատների գագաթների ռեզորբցիա: 

            Բուժումը: Էոզինոֆիլ գրանուլոմայի բուժումը հիմնականում վիրա-

հատական է: Եթե ախտաբանական օջախը վիրահատման համար անմատչելի 

կամ դժվարամատչելի տեղում է, ուրեմն առաջարկվում է ռենտգենա-

թերապիա: Ճառագայթային բուժման ընթացքում նորագոյացության փափուկ 

հյուսվածքային մասերի չափերը փոքրանում են: Ոսկրի կառուցվածքի 

ռեպարացիան կատարվում է բուժման կուրսը ավարտելուց մեկ տարի անց: 

Ռեցիդիվի դեպքում ցուցված է ճառագայթային բուժման կրկնակի կուրս: 
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ԷՊՈՒԼԻՍՆԵՐ 
 

 

«Էպուլիս» եզրույթը նկարագրողական բնույթի է և ունի միայն 

տեղագրական իմաստ` լնդի վրայի գոյացություն (epi` վրա, ulon` լինդ): Ըստ 

ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված ուռուցքների միջազգային հյուսվածքաբանական 

դասակարգման` էպուլիսները դասվում են ուռուցքանման գոյացությունների 

շարքին: 

Էպուլիսի աճման աղբյուր կարող են լինել ատամի պերիօդոնտը, ծնոտի 

վերնոսկրը կամ լնդի խորանիստ շերտերը: Էպուլիսի առաջացմանը կարող են 

նպաստել վնասվածքը և հյուսվածքների քրոնիկական մեխանիկական 

գրգռումը (կենցաղային վնասվածք, վնասակար սովորություն, կարիեսից 

քայքայված ատամ, լինդը գրգռող լիցք, ատամի տրավմատիկ հեռացում, 

օրթոդոնտիկ սարքի հարուցած քրոնիկական վնասվածք, երբեմն էլ` խոր 

կտրիչային վրածածկը, որն առաջացնում է տրավմատիկ օկլուզիա): 

Ուռուցքանման գոյացությունների մեջ իրենց հաճախականությամբ (10,3%) 

էպուլիսները զիջում են միայն ռետենցիոն կիստաներին: Երեխաների 

շրջանում էպուլիսը հաճախ դիտվում է 12-16 տարեկանում, հազվադեպ` 7-12 

տարեկանում: Աղջիկները փոքր-ինչ ավելի հաճախ են ախտահարվում, քան 

տղաները: 

Էպուլիսները սովորաբար տեղակայվում են դիմային ատամների 

շրջանում: Դրանք կարող են լինել նաև նախաաղորիքների, խիստ հազվադեպ` 

աղորիքների շրջանում: Ստորին ծնոտն ավելի հաճախ է ախտահարվում, քան 

վերինը: 

Ըստ հյուսվածքաբանական կառուցվածքի` տարբերում են ֆիբրո-

մատոզ, անգիոմատոզ և հսկաբջջային էպուլիսներ, որոնց մեջ ֆիբրոմատոզ 

տարբերակը հաճախականությամբ գերազանցում է մյուս երկուսին: 

Ֆիբրոմատոզ էպուլիսը սովորաբար կլորավուն, երբեմն էլ անկանոն 

ուրվագծով, հստակ սահմաններով 

սնկանման գոյացություն է: Այն 

ունի լայն հիմք (ոտիկ), գույնով չի 

տարբերվում լորձա-թաղանթից 

կամ փոքր-ինչ գունատ է, ունի 

առաձգական պինդ (ռետինանման) 

կոնսիստենցիա և շոշափելիս 

ցավոտ չէ (նկ. 137): 

Ֆիբրոմատոզ էպու-լիսը 

սովորաբար տեղակայվում է լնդի 

նախադռնային կողմում: Այն 

կարող է միջատամնային արանքով 

տարածվել նաև լնդի լեզվային կամ Նկար 137. Ֆիբրոմատոզ էպուլիս: 
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քմային կողմը` ձեռք բերելով թամբի տեսք: Աճում է դանդաղ: 

Էպուլիսի հարևանությամբ հաճախ հայտնաբերվում է բարձիթողի 

մատնված քայքայված պսակով կամ անհաջող լցավորված ատամ, երբեմն` 

վատ հարմարեցված եզրերով մետաղյա պսակով ատամ: Որոշ դեպքերում 

ակնհայտ է օրթոդոնտիկ սարքի կամ շարժական պրոթեզի կլամերի տևական 

վնասակար ազդեցությունը: Նշված պատճառագիտական գործոնները 

հանգեցնում են քրոնիկական գերաճական բորբոքային երևույթի զար-

գացմանը, որն էլ հանգեցնում է նախ՝ գրանուլացիոն, ապա` հասուն ֆիբրոզ 

շարակցական հյուսվածքի առաջացմանը: Նշված փոփոխություններն 

արտացոլում են ֆիբրոմատոզ էպուլիսի կազմաբանական (մորֆոլոգիական) 

պատկերի էությունը: 

Ռենտգենաբանական հետազոտմամբ էպուլիսի հիմքի տեղակայման 

մասում կարելի է հայտնաբերել ատամնաբանային ելունի ոսկրի թույլ 

արտահայտված օստեոպորոզ: Հնարավոր է հարևան ատամների տեղաշարժ: 

Անգիոմատոզ էպուլիսը վառ կարմիր գունավորում և ցիանոտիկ երանգ 

ունեցող փափուկ, ոչ ցավոտ 

գոյացություն է: Մակերեսը հաճախ 

թմբիկավոր է, երբեմն` հարթ: 

Հեշտորեն վնասվում է և կարող է 

արյունահոսել (նկ. 138): Էպուլիսի այս 

տեսակը համեմատաբար արագ է 

աճում և կարող է հասնել 0,5-1,5սմ 

տրամագծով գոյացության: Ունի 

կրկնվելու հակում: Անգիոմատոզ 

էպուլիսի մանրադիտակային պատ-

կերում ֆիբրոզ հյուսվածքի հետ 

նկարագրվում են բազմաթիվ արյու-

նատար անոթներ: 

Հսկաբջջային էպուլիսը կլորա-

վուն, ձվաձև կամ անկանոն գոյա-

ցություն է` փափուկ կամ առաձ-

գական պինդ կոնսիստենցիայով, 

հարթ կամ թեթևակի թմբիկավոր 

մակերեսով: Այն ունի կապտամա-

նուշակագույն գունավո-րում, իսկ 

երբեմն էլ` արտահայտված դարչնա-

գույն երանգ: Շոշափելիս ցավոտ չէ, 

վնասվելիս չափավոր արյունա-

հոսում է: Աճում է արագ, տրամագիծը 

կարող է լինել 0,5-3,0սմ: Մեծ ուռուցքը 

կարող է վնասվել անտագո-նիստ 

Նկար 138. Անգիոմատոզ էպուլիս: 

Նկար 139. Հսկաբջջային էպուլիս: 
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ատամներից և խոցոտվել: Տվյալ դեպքում անտագոնիստ ատամներից 

խոցոտումը չպետք է դիտել որպես ուռուցքի քայքայում, ինչպես չարորակ 

նորագոյացությունների դեպքում է լինում (նկ. 139): Մեծ չափերի հասած 

ուռուցքը կարող է խանգարել արտասանությանը և սնունդ ընդունելուն:  

Ռենտգենաբանական հետազոտմամբ հայտնաբերվում են ատամ-

նաբնային ելունի ոսկրի օստեոպորոզի օջախներ` ոչ հստակ, անկանոն 

սփռված սահմաններով:  

Բուժումը: Էպուլիսի բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքը հեռացվում 

է առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Դեստրուկտիվ փոփոխությունների 

ենթարկված ստորադիր ոսկրային հյուսվածքը խնամքով հեռացվում է մինչև 

տեսանելի առողջ հյուսվածքային տիրույթ: Առաջացող վերքի մակերեսը 

ծածկվում է յոդոֆորմով տոգորված վիրախծուծով: Միաժամանակ անհրա-

ժեշտ է վերացնել լնդի հյուսվածքների քրոնիկական գրգռմանը հանգեցնող 

գործոնները. բուժել կարիեսային ատամները, հեռացնել արմատները, հղկել 

լիցքերի այն եզրերը, որոնք վնասում են լինդը, կանոնավորել կծվածքը և այլն: 

Ոչ արմատական կամ անփույթ կատարված վիրահատական 

միջամտությունից հետո ուռուցքը մեծ հավանականությամբ կարող է կրկնվել: 

Ժամանակակից տեսակետները հսկաբջջային էպուլիսի վերաբերյալ: 

Ավանդաբար հսկաբջջային էպուլիս անվամբ գոյացությունների վերաբերյալ 

ներկայումս չկա միանշանակ վերաբերմունք: Հետազոտություններով պարզ-

վել են, որ դրանց մի մասը ծագում է լնդի փափուկ հյուսվածքներից, իսկ մյուս 

մասը` ատամնաբնային ելուստի ոսկրից: Առողջապահության համաշխար-

հային կազմակերպության (ԱՀԿ) ուռուցքների միջազգային հյուսվածքաբա-

նական դասակարգման (ՈՒՄՀԴ) մեջ հստակեցված է երկու ախտահարում-

ների տարաբնույթ էությունը, որն էլ հանգեցրել է դրանց բաժանմանը: Լնդի 

հյուսվածքներից ծագող գոյացությունը կոչվել է ծայրամասային հսկաբջջային 
գրանուլոմա և դասվել է փափուկ հյուսվածքների ուռուցքանման ախտահա-

րումների շարքին: Գոյացության մյուս տարբերակը, որը ծագում է ոսկրից, 

կոչվել է կենտրոնական հսկաբջջային գրանուլոմա կամ հսկաբջջային ռեպա-
րատիվ գրանուլոմա, որը ոսկրի ուռուցքանման ախտահարում է: 

Ծայրամասային հսկաբջջային գրանուլոման կլինիկական դրսևորմամբ 

նման է էպուլիսներին, բայց ունի նաև որոշ բնորոշ առանձնահատկություններ: 

Այն կապտագորշավուն է, ունի թմբիկավոր մակերես, որի վրա կարող են 

դիտվել անտագոնիստ ատամների հետքեր և էրոզիայի մակերես, կոնսիս-

տենցիան առաձգական պինդ է: Ուռուցքը կարող է արյունահոսել: Հեռացնելուց 

հետո հաճախ կարող է դիտվել ռեցիդիվ: 

Հյուսվածքաբանորեն ախտահարումը բնութագրվում է բազմակորիզ 

հսկաբջջիջների մեծ քանակությամբ: Ստրոման առատ անոթավորված է և 

հարուստ է բջիջներով, ֆիբրոզ հյուսվածքի ձգանները հատուկենտ են: Առկա 

են հեմոսիդերինի կուտակումներ գնդիկներով (գրանուլներ): 
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Բուժումը: Գոյացությունը հեռացվում է առողջ հյուսվածքների սահ-

մաններում, որի համար ուռուցքի (կամ դրա ոտիկի) պարագծին զուգահեռ՝ 

նրանից 2-3մմ հեռավորությամբ, վիրադանակով կատարվում է կտրվածք` 

հասնելով ոսկրին: Ախտաբանորեն փոփոխված հյուսվածքը վերնոսկրով 

հանդերձ հեռացվում է: Փափուկ հյուսվածքների արյունահոսող հատված-

ներում կատարվում է էլեկտրակոագուլացում, կամ դրանք մշակվում են 

թերմոկաուտերով: Ախտահարման գոտում առկա կաթնատամները և ար-

մատները հեռացվում են: Ինտակտ մշտական ատամները ցանկալի է պահ-

պանել: Հնարավոր է, որ միջամտության հետևանքով դրանց վզիկները մեր-

կանան: Եթե հնարավոր չէ վիրահատական վերքի եզրերը մոտեցնել և կարել, 

ապա այն ծածկվում է յոդոֆորմով տոգորված վիրախծուծով, որի առկա-

յությամբ հետագայում ձևավորվում է գրանուլացիոն հյուսվածք, ապա 

կատարվում է էպիթելացում: 

Կենտրոնական հսկաբջջային գրանուլոմա կամ հսկաբջջային ռեպա-
րատիվ գրանուլոմա: Սա բացառապես ծնոտոսկրի ատամնաբնային ելունի 

ոսկրն ախտահարող ուռուցքանման գոյացություն է: Արտաքնապես դրսևոր-

վում է որպես լնդի վրայի սահմանափակ ուռուցքանման գոյացություն: 

Կլինիկական նշաններով նման է ծայրամասային հսկաբջջային գրանուլո-

մային: Ախտորոշելու համար կարևոր է ռենտգենաբանական պատկերը, որում 

գոյացության տեղակայման մասում տեսանելի է ոսկրի դեստրուկցիայի 

տիրույթը` հարթ եզրագծերով ոսկրի նոսրացման օջախ, որում երբեմն աչքի են 

ընկնում ոսկրային բարակ խտրոցներ, և հնարավոր է նկատել ատամների 

արմատների ռեզորբցիա: Ոսկրի նոսրացումն առավել ցայտուն է դրսևորվում 

միջատամնային խտրոցների շրջանում: 

Հյուսվածքաբանական հետազոտման տվյալներով ուռուցքը բջիջներով 

հարուստ ֆիբրոզ հյուսվածք է, որը պարունակում է արյունազեղումների 

բազմաթիվ օջախներ, բազմակորիզ հսկա բջիջների կուտակումներ, և որտեղ 

դիտվում է նաև հեմոսիդերին: Հաճախ դժվար է տարբերակել հսկաբջջային 

ուռուցքից, խերուվիզմից և հիպերպարաթիրեոդիզմի դարչնագույն ուռուցքից: 

Չարորակացում չի նկատվում: 

Բուժումը վիրահատական է: Ռեցիդիվից խուսափելու համար վիրա-

հատման ժամանակ պետք է դրսևորել առավելագույն արմատական մոտե-

ցում` ուռուցքի հետ հեռացնելով ախտահարման գոտում առկա շարժուն 

ատամները: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է իրականացվի ատամնա-

բնային ելուստի ոսկրի մասնահատում: 
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ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԸ 

 

Բնածին արատներ կոչվում են հյուսվածքների և օրգանների 

կառուցվածքային այն անկանոնությունները, որոնք առկա են երեխայի ծնվելու 

պահին և պայմանավորված են ներարգանդային կյանքում դրանց սաղմ-

նադրման, ձևավորման, զարգացման և աճի գործընթացների խանգարում-

ներով: 

Դիմածնոտային շրջանի բնածին արատների առավել ծանր տեսակները 

կարող են դրսևորվել դեմքի այլանդակություններով: Օրինակ՝ ապրո-

պոզոպիա` դեմքի լրիվ բացակայություն, ցիկլոպիա` կտրիչային (միջծնո-

տային) ոսկրի, քթի և դեմքի ամբողջ միջին հատվածի բացակայություն, միակ 

ակնախոռոչի առկայություն, որում առկա է մեկ կամ երկու ակնագունդ: 

Այլանդակության մեկ այլ տեսակը կոչվում է ագնաթիա. բացակայում է ստորին 

ծնոտը, բերանը դրսևորվում է փոքրիկ ճեղքով, իսկ ականջախեցիները իրենց 

բնականոն դիրքից ավելի ներքև են` ենթածնոտային շրջաններին համապա-

տասխանող տեղերում: Այսպիսի զարգացման արատները հանգեցնում են 

պտղի անկենսունակության և կլինիկական պրակտիկայում չեն դիտվում: 

Վերոհիշյալ այլանդակությունները պայմանավորված են օրգանոգենեզի հենց 

սկզբից որևէ օրգանի կամ դրա մի մասի բացակայությամբ: Բնածին արատների 

մյուս մասը պայմանավորված է նրանով, որ դեմքի զարգացման սկզբնական 

շրջանում դրա առանձին մասերի սաղմնավորումը ճիշտ է կատարվում, բայց 

հետագա  զարգացումը խաթարվում է: Նման արատների օրինակ են դիմքի 

բնածին ճեղքվածքները: 

 Վիճակագրությունը 

Մարդու օրգանիզմի զարգացման արատների մեջ առաջին տեղում ըստ 

հաճախականության վերջույթների անոմալիաներն են, իսկ երկրորդ տեղում 

են ատամների, ծնոտների և դեմքի անոմալիաները: Ըստ ՀԱԿ-ի` աշխարհում 

ծնվող յուրաքանչյուր 700 նորածիններից մեկն ունի վերին շրթունքի կամ քիմքի 

արատ: Նախկին Խորհրդային Միության տարածքում վիճակագրությունն 

արձանագրում էր 1:600-1:1000 հարաբերակցությունը, իսկ առանձին 

շրջաններում արձանագրվում էր 1:300 ցուցանիշը: Այս ոլորտի վերաբերյալ 

տարբեր երկրներում կատարված վիճակագրական հետազոտաությունները 

հիմնականում արձանագրում են մոտ տվյալներ: Տարբերություններ կարող են 

արձանագրվել` պայմանավորված բնակչության ռասայական պատկանելու-

թյամբ: Մասնավորապես շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքներ-նորածին-

ներ հարաբերակցությունը Ռումինիայում կազմել է 1:1215, Իտալիայում` 

1:1000,  Սլովակիայում` 1:550, Սլովենիայում` 1: 600, Լատվիայում` 1:833, 

Բրազիլիայում` 1:569, Հնդկաստանում` 1:588: Ռուսաստանի տարբեր 

մարզերում այս հարաբերակցությունը տատանվում է` 1:500-1:1000: Շրի 
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Լանկայում վերին շրթունքի և քիմքի բնածին արատների հաճախա-

կանությունը յուրաքանչյուր 1000 ծնունդից 0,9 է, իսկ քիմքի մեկուսի 

ճեղքվածքներինը` 0,4: Հարավային Աֆրիկայի սպիտակամորթ ազգաբնակչու-

թյան շրջանում շրթունքի և քիմքի բնածին արատների հաճախականության 

միջին ցուցանիշը 1,49:1000 է (1:671), այնինչ սևամորթ ազգաբնակչության 

շրջանում այն 0,44:1000 (1:2273) է: Այսպիսով, 1:700 ցուցանիշն ավելի բնորոշ է 

եվրոպոիդ ռասայի (սպիտակամորթ) ներկայացուցիչներին, նեգրոիդ ռասայի 

(սևամորթներ) ժողովուրդների շրջանում դեմքի բնածին արատները դիտվում 

են 1:2200-2500 հարաբերակցությամբ, իսկ դեղնամորթների և ամերիկյան 

հնդկացիների (կարմրամորթներ) դեպքում` 1:300 հարաբերակցությամբ: 

Ժամանակակից վիճակագրական տվյալների համաձայն` դեմքի 

բնածին ճեղքվածք ունեցող հիվանդների 20%-ն ունի վերին շրթունքի մեկուսի 

բնածին արատ, 40%-ի շրթունքի և քիմքի արատները զուգակցված են, 40%-ի 

դեպքում դիտվում է քիմքի մեկուսի բանծին ճեղքվածք: 

  Դիմածնոտային շրջանի օնտոգենեզը 

 Դեմքի շրջանի բազմապիսի արատներ ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ 

է համառոտ տեղեկություններ ունենալ գլխի դիմային մասի սաղմնային 

զարգացման վերաբերյալ: 

Մարդու սաղմն իր զարգացման 

3-րդ շաբաթվա սկզբում ունի մի շարք 

առանցքային օրգաններ` նյարդային 

խողովակ, մեջքալար և նախնական 

աղիք, որը երկու ծայրերից փակ է: 

Ուղեղային բշտերը գոյացնելու համար 

լայնանալ սկսող նյարդային խողովակի 

և սրտի սաղմի միջև՝ փորային կողմից, 

էկտոդերմը ներհրվում է` առաջաց-

նելով մակերեսային, ոչ խոր փոս: Սա 

բերանային փոսն է (stomadeum), որը 

խորանալով 3-րդ շաբաթվա վերջում 

հասնում է մինչև նախնական աղիքի 

բերանային ծայրը: Բերանի խոռոչն 

աղիքի խոռոչից բաժանված է մնում 

էկտոդերմի և էնտոդերմի շերտերից 

կազմված ըմպանային թաղանթով: 4-

րդ շաբաթվա սկզբում ըմպանային 

թաղանթը ճեղքվում է, և նախնական 

աղիքը բերանային փոսի միջոցով  հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի 

հետ (նկ. 140): 

Մոտավորապես նույն ժամկետում սաղմի գլխային հատվածի 

կողմնային մասերում սկսում են ձևավորվել խռիկային աղեղները: Սրանցից 

Նկար 140. Մարդու 30-31 օրական սաղմի 

դիմային հատվածը:
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ամենավերինը (նաև ամենախոշորը) կոչվում է մանդիբուլար կամ ծնոտային 

աղեղ: Դրանից ներքև  ենթալեզվային կամ հիոիդ աղեղն է: 

Մանդիբուլար խռիկային աղեղներից յուրաքանչյուրն աջից և ձախից 

գոյացնում է վերծնոտային (մաքսիլար) և ստործնոտային (մանդիբուլար) 

մեկական ելուստներ: Վերջիններս կողքերից և ներքևից սահմանափակում են 

բերանային փոսը: Վերևից բերանի բացվածքի վրա կախվում է ճակատային 

թումբը: Այն աճում է դեպի վար` առաջացնելով երկու զույգ քթային ելուստներ` 

կողմնային և միջային: Կողմնային և միջային ելուստների միջև գոյանում են 

քթի փոսերը` ապագա քթանցքերը: 

Հետագա զարգացման ընթացքում ստործնոտային ելուստները մոտե-

նում են միջին գծին և սերտաճում իրար: Նրանցից առաջանում են ստորին 

ծնոտը, ստորին շրթունքը և դեմքի ամբողջ ստորին մասը: 

Վերծնոտային ելուստները միջին գծի շրջանում չեն կարող ձուլվել, 

քանի որ դրանց միջև ներհրվում է ճակատային թումբը: Դրանցից զարգանում 

են վերին ծնոտները (առանց կտրիչային հատվածի), այտոսկրերը, վերին 

շրթունքի կողմնային հատվածները, թշերի վերին կեսը: Վերծնոտային 

ելուստները ստործնոտայինների հետ սերտաճում են թշերի շրջաններում՝ 

բերանի անկյունների մակարդակում: Առջևում վերծնոտային ելուստները 

սերտաճում են կողմնային քթային ելուստներին: Սերտաճման սահմաններում 

ձևավորվում են քթարցունքային խողովակները: Կողմնային քթային 

ելուստներից զարգանում են քթանցքերի թևերը և քթի մեջքը: Փոքր-ինչ 

ներքևում վերծնոտային ելուստները ձուլվում են միասնական դարձած 

միջային քթային ելուստին, որից գոյանում է վերին շրթունքի կենտրոնական 

հատվածը: Դրանով ավարտվում է ամբողջական վերին շրթունքի ձևավորումը: 

Միջային քթային ելուստից զարգանում են նաև միջծնոտային (կտրիչային) 

ոսկրը, քթի միջնապատը, խոփոսկրը: 

Երբ վերծնոտային ելուստները ձուլվում են միջային քթային ելուստին, 

գոյանում է  «առաջնային քիմքը» («նախնական քիմք»): Վերջինս կազմված է 

միջային քթային ելուստից զարգացող բաղադրամասերից` վերին շրթունքի 

կենտրոնական մասից, ատամնաբնային ելուստից և կտրիչային ոսկրից: Դա 

կատարվում է ներարգանդային կյանքի 7-րդ շաբաթում: 

«Երկրորդային քիմքը» (կարծր քիմքը կտրիչային անցքից դեպի հետ և 

փափուկ քիմքը) զարգանում է ավելի ուշ: Այն ձևավորվում է վերծնոտային 

ելուստների քմային թիթեղներից: Վերջիններս սկզբում շատ նման են քթային 

խեցիներին, քանի որ դրանց ազատ եզրերն ուղղված են դեպի վար: Բարձր դիրք 

գրավող լեզվի սաղմը գտնվում է աջից և ձախից տեղակայված այդ թիթեղների 

միջև: Հետագայում լեզվի սաղմը իջնում է, իսկ քմային ելուստներն ուղղվում են, 

աճում հորիզոնական ուղղությամբ` մեկը մյուսին ընդառաջ, միջին գծով 

միաձուլվում են իրար ու վերևից իջած քթի միջնապատին: Քմային ելուստների 

հետին մասերում ձևավորվում են փափուկ քիմքը և լեզվակը: Սերտաճման 

ավարտը համընկնում է ներարգանդային կյանքի 12-րդ շաբաթվա վերջին: 
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Բերանի բացվածքը սկզբում չափազանց մեծ է: Հետագայում կողմնային 

մասերում վերին և ստորին շրթունքները սերտաճում  են, և բացվածքը 

փոքրանում է: 

 Պատճառագիտությունը 

 Բնածին արատների պատճառագիտական գործոնները լինում են 

էկզոգեն և էնդոգեն: Էկզոգեն գործոնները լինում են ֆիզիկական, քիմիական, 

կենսաբանական և հոգեկան բնույթի: 

Ֆիզիկական գործոնները լինում են մեխանիկական, ջերմային, 

ճառագայթային (ներքին և արտաքին իոնիզացնող ճառագայթում): 

Քիմիական գործոններ են պտղի հիպօքսիան` պայմանավորված մոր 

անեմիայով կամ տոքսիկոզով, հղի կնոջ թերսնուցումը սաղմի զարգացման 

կրիտիկական ժամկետներում, նրա սննդի մեջ յոդի, անփոխարինելի 

ամինաթթուների և վիտամինների (A, B խմբի, E) անբավարար քանակը: 

Վնասակար ազդեցություն ունեն  զանազան թունավորումներ` սննդային, 

ծանր մետաղների աղերով, արդյունաբերական և մարտական թույներով: 

Բացասաբար են ազդում ալկոհոլը, թմրանյութերը, գյուղատնտեսական 

թունաքիմիկատները (օրինակ` պեստիցիդները, ինչպիսին դիօքսինն է): 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխող հղիների` շրթունքի և քիմքի 

արատով երեխա ծննդաբերելու հավանականությունը չծխողների համեմատ 

50-70%-ով ավելի է: Կան դեղանյութեր, որոնք ունեն արտահայտված 

տերատոգեն ազդեցություն: Այդպիսիք են անդրոգենները, էստրոգենները, 

ներքին ընդունման հակաբեղմնավորիչ միջոցները (վերջիններիս ընդունումը 

խորհուրդ է տրվում դադարեցնել ծրագրվող հղիությունից առնվազն 6 ամիս 

առաջ), հակաէպիլեպտիկ միջոցները (դիֆենին, ֆենոբարբիտալ, հեքսա-

միդին), տրանկվիլիզատորներից` դիազեպամը, հակաուռուցքային պրե-

պարատները (սարկոլիզին, քլորբութին), ներքին ընդունման հակադիաբետիկ 

միջոցները (բուտամիդ, բուկարբան, գլիբուտիդ, քլորպրոպամիդ) և այլն: 

Քիմիական բնույթի ազդեցիկ գործոններ են նաև էնդոկրին խանգարումները: 

Կարծիք կա (Վ.Ս. Դմիտրևա, 1964թ.), որ շաքարային դիաբետով հիվանդ 

կանայք մոտ 6 անգամ ավելի հաճախ են արատավոր երեխաներ ծննդաբերում: 

Կենսաբանական գործոն է հղիության կրիտիկական ժամկետում կնոջ 

տարած հիվանդությունների ու դրանց հարուցիչների ազդեցությունը: 

Հատկապես վտանգավոր են վիրուսային ծագման հիվանդությունները (գրիպ, 

կարմրախտ, համաճարակային պարօտիտ), քանի որ վիրուսները 

հեշտությամբ թափանցում են կենսաբանական, այդ թվում նաև ընկերքային 

պատնեշները: Տերատոգեն ազդեցություն ունեն նաև ոչ վիրուսային ծագման 

հիվանդությունները, մասնավորապես սիֆիլիսը, բորը, բրուցելոզը, ինչպես 

նաև տոքսոպլազմոզը: 

Հոգեկան գործոնը: Հոգեկան ցնցումը հանգեցնում է հղի կնոջ հիպոֆիզի 

առաջային բլթում ադենոկորտիկոտրոպ (ԱԿՏ) հորմոնի գոյացմանը, որը 

մակերիկամներում խթանում է կորտիզոն հորմոնի արտադրությունը: 
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Վերջինիս կուտակումը հղիության առաջին ամիսներին վտանգավոր է 

դիմային շրջանի բնականոն զարգացման համար: 

Էնդոգեն գործոններից են. 

1.   Ախտաբանական ժառանգականությունը: Քիմքի և շրթունքի բնածին 

արատները կարող են փոխանցվել և´ դոմինանտ, և´ ռեցիսիվ տարբե-

րակներով: 

2.   Սեռական բջիջների կենսաբանական թերարժեքությունը: Դրան 

հանգեցնում են ապագա ծնողների ալկոհոլիզմը, թմրամոլությունը, 

տոքսիկոմանիան, ճառագայթային հիվանդությունը: Օրինակ` մասնա-

գիտական գրականության մեջ հիշատակվում է «հարբած գիշերների» կամ 

«դիմակահանդեսային գիշերների երեխաներ» պատկերավոր արտա-

հայտությունը: 

3.   Տարիքի ազդեցությունը: Ավելանում է 33-35 տարեկանն անցած, առավելա-

պես առաջնածին կանանց` արատավոր երեխա ծննդաբերելու հավանա-

կանությունը, քանի որ նվազում են ձվաբջջի որակական հատկանիշները` 

պայմանավորված սպոնտան մուտացիաներով, ուշ բեղմնավորմամբ, 

հորմոնային և փոխանակային խանգարումներով, արգանդում բեղմնա-

վորված ձվի պատվաստման գործընթացում առաջացող շեղումներով: 

Արատով ծնված երեխաների մայրերի անամնեզում հաճախ նշվում են 

սեռական օրգանների քրոնիկական բորբոքային և ուռուցքային հիվան-

դություններ, ինքնաբերաբար և արհեստական վիժումներ: 

Ախտածնությունը 

Ներարգանդային զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում 

դիտվում են սաղմի` վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածության մի շարք 

տարբերակներ` սկսած վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելունի և քիմքի 

երկկողմանի թափանցող ճեղքվածքներից մինչև փափուկ քիմքի կամ միայն 

լեզվակի շրջանում դրսևորվող սահմանափակ ճեղքվածքները: Պայմա-

նականորեն այդ վիճակը նշված ժամկետներում կարելի է համարել 

«ֆիզիոլոգիական ճեղքվածություն»: Վերոհիշյալ գործոններից մեկի կամ մի 

քանիսի ազդեցությամբ «ֆիզիոլոգիական ճեղքի» եզրերի սերտաճումը 

կասեցվում է, որը ապագայում հանգեցնում է շրթունքի, քիմքի կամ դրանց 

համատեղ բնածին ճեղքվածքի դրսևորմանը: 

Պետք է նշել, որ գործոններից որևէ մեկը կարող է սաղմի վրա 

միանգամայն տարբեր ազդեցություն ունենալ վերջինիս զարգացման տարբեր 

փուլերում: Այնինչ տարբեր գործոններ կարող են առաջացնել նույնանման 

փոփոխություններ, եթե ազդում են սաղմի զարգացման միևնույն 

ժամանակահատվածում: 

Այսպիսով, արատի դրսևորումը պայմանավորված է ոչ թե 

ամբողջական օրգանի ճեղքվելով, այլ առկա ճեղքվածքների շրջանում 

սերտաճման գործընթացի կասեցմամբ: Ըստ էության, ճիշտ կլիներ «բնածին 

ճեղքվածք» հասկացողության փոխարեն արմատավորել «բնածին չսեր-
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տաճում» տերմինը (несрсщение): «Նապաստակի շրթունք» (labium leporinum) և 

«գայլի երախ» (faux lupina) տերմինները վաղուց դուրս են մղվել գիտական 

ոլորտից: 

  

Դեմքի և ծնոտների զարգացման արատների տեսակները 

 Ներկայումս նկարագրված են 3000-ից ավելի համախտանիշներ, որոնցից 

շուրջ 300-ը ներառում են դեմքի, ծնոտների, ատամերի զարգացման արատներ: 

Դրանց մոտ 30%-ը վերաբերում է ժառանգական կամ ժառանգականորեն 

նախատրամադրված հիվանդություններին, իսկ 70%-ը` զարգացման 

տերատոգեն արատներին: 

Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի անոմալիա: Դիտվում է լեզվի և վերին 

շրթունքի կարճ սանձիկներով: Բերանի խոռոչում վերին շրթունքի ու լեզվի 

կարճ սանձիկների և բազմաթիվ լրացուցիչ սանձիկների առկայությունը 

կարող է լինել նաև որևէ բնածին համախտանիշի ախտանշան, օրինակ` 

բերան-դեմք-մատնային համախտանիշ, ստորին ծնոտի միջին գծով ճեղքվածք: 

Դեմքի բնածին ճեղքվածքներ: Դրանք դրսևորվում են սաղմնային հինգ 

տարրերի (ճակատային թումբ, վերծնոտային ու ստործնոտային աջ և ձախ 

ելուստներ) սերտաճման հատվածներում: Առավել հաճախ դիտվում են վերին 

շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքները: Կլինիկորեն հազվադեպ են ստորին 

ծնոտի միջին գծով և դեմքի թեք (կոլոբոմա) ճեղքվածքները: Կարող է լինել նաև 

դեմքի միակողմանի կամ երկկողմանի լայնական ճեղքվածք` մակրոստոմիա: 

Հեմիֆացիալ միկրոսոմիայի կամ առաջին և երկրորդ խռիկային 

աղեղների համախտանիշ: Բնորոշ են ստորին ծնոտի մեկ կեսի թերաճը 

հոդաելունի հիպոպլազիայի կամ ապլա-

զիայի պատճառով, քունք-ստործնոտա-

յին հոդի այլ բաղադրամասերի զար-

գացման արատները: Ստորին ծնոտի 

թերաճած կողմին համապատասխան 

վերին ծնոտի կեսը և այտոսկրը թերա-

ճած են: Հայտնաբերվում են նաև 

միակողմանի մակրոստոմիա և 

միկրոօտիա (նկ. 141): 

Գոլդենհարի համախտանիշ: Այս 

դեպքում նախորդ համախտանիշի 

ախտանշաններին գումարվում են 

էպիբուլբար դերմոիդը, միզուղիների և 

ողնաշարի պարանոցային հատվածի 

արատները: Արտաքին ականջը կարող է 

ճիշտ զարգացած լինել` բացառությամբ 

այծիկի (tragus): Վերծնոտային և ստործնոտային սաղմնային ելուստների 

Նկար 141. Հեմիֆացիալ միկրոսոմիա: 
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սերտաճման գծին համապատասխան` փափուկ հյուսվածքներում դիտվում են 

մաշկաճառային բազմաթիվ գոյացություններ: 

Ֆրաչեսկետի-Կոլինզի համախտանիշին բնորոշ է երկկողմանի մակ-

րոստոմիան, որն ուղեկցում է դիմածնոտային դիզօստոզին: 

Վան դեր Վուդի համախտանիշ: Ստորին շրթունքի կարմիր երիզի վրա 

դիտվում են լորձային գեղ-ձերի սիմետրիկ խուղակներ` համակցված վերին 

շրթունքի, հնարավոր է նաև ատամնաբնային ելունի և քիմքի ճեղքվածքների 

հետ: 

Պիեռ Ռոբինի համախտանիշ: Առկա է տրիադա` քիմքի ճեղքվածք, 

միկրոգենիա, լեզվի և կլլման մկանների պտոզ (գլոսոպտոզ) գանգուղեղային 

նյարդերի բնածին թերֆունկցիայի պատճառով: 

Հանհարթի համախտանիշ: Արտահայտվում է վերին շրթունքի և քիմքի 

ճեղքվածքով, ինչպես նաև երիկամների արատով։  

Գրաուխանի համախտանիշ: Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքը համա-

տեղվում է դաստակի թերզարգացման (դիսֆալանգիա, պոլիդակտիլիա, վեց-

մատնություն), նաև միզապարկի, գենիտալների, երիկամների թերզարգացման 

հետ: 

Կրուզոնի համախտանիշ. գանգի ուղեղային մասի ձևախախտում (կոչ-

վում է «աշտարակաձև գանգ» կամ «կատվի գանգ») վաղաժամկետ կրանիո-

սինօստոզի (գանգի կարանների սերտաճման) հետևանքով, բարձր քթարմատ, 

առաջ ցցված քիթ, վերին ծնոտի արտահայտված թերաճ, որի հետևանքով 

դիտվում է կեղծ էկզօֆթալմ (նկ. 142):  

 

Աչքերը միմյանցից հեռու են տեղակայված (հիպերտելորիզմ): Վերծնոտային 

ատամները հաճախ խիտ են դասավորված: Կարող է դրսևորվել առաջային 

բաց կծվածք: 

Ռուբինովի համախտանիշ: Գաճաճություն (Ռուսակովի խոնդրոդիստրո-

ֆիա), գենիտալների հիպոպլազիա, որը կարող է զուգորդվել վերին շրթունքի 

ճեղքվածքի հետ: 

Նկար 142. Կրուզոնի համախտանիշ: 
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Պֆաունդլեր-Գուրլերի հիվանդություն (գարգոիլիզմ): Օստեոխոնդրո-

դիստրոֆիայի յուրատեսակ տեսակ է, որն ուղեկցվում է մտավոր հետամնա-

ցությամբ: Հիվանդներն ունեն գաճաճ հասակ, անհամաչափ մեծ գլուխ: Աչքերը 

հեռու են տեղակայված, նկատվում է շլություն: Լսողությունը թուլացած է: 

Վերին ծնոտը թերաճած է, ստորինը` առաջ ցցված: Մաշկը չոր է, մազերը` 

կոշտ, կարճ, ծակող: Հոնքեը խիտ են, թավամազ: Պարանոցը կարճ է ու հաստ: 

Ատամների ծկթումը խանգարված է: Նման երեխաները շուտ են մահանում: 

Բերան-դեմք-մատնային համախտանիշ: Առկա են բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի բազմաթիվ լրացուցիչ սանձիկներ, լեզվի առաջային 2/3-ի արատ, 

վերջույթների մատների ապլազիա կամ սինդակտիլիա: Հաճախ ուղեկցվում է 

քիմքի ճեղքվածքով: 

Բնածին դիմածնոտային դիզօստոզ: Հաճախ ունի ընտանեկան բնույթ: 

Լինում են ականջների և դեմքի ոսկրերի թերզարգացման բազմապիսի դրսևո-

րումներ: Թերզարգացած են հայմորյան խոռոչը և ատամները: Լինում են 

կծվածքի խանգարումներ: Կարևոր ախտանշան է այտոսկրի քունքային մասի 

լրիվ կամ մասնակի բացակայությունը: 

Բնածին գանգ-դիմային դիզօստոզ: Ոսկրային գանգի չափերը փոքր են, 

կարանները` փակված: Գանգի հիմքը կարճ է: Ակնակապիճները տափակ են, 

աչքերը` դուրս պրծած: Վերին ծնոտը և քթոսկրերը թերաճած են: Կա պրո-

գենիա: Գանգի ոսկրերի և դիմային ոսկրերի միջև սերտաճման հատվածների 

ոսկրացման գործընթացի հետ մնալը հանգեցնում է գանգի հիմքի նկատմամբ 

վերին ծնոտի որոշ շարժունության: 

Բնածին գանգ-անրակային դիզօստոզ. ուղեղային գանգի անհամաչափ 

մեծացում գաղտունների ուշ ոսկրանալու հետևանքով, վերին ծնոտի թերաճ, 

կարճ կարծր քիմք, մի խումբ ատամների առաջնային ադենտիա, անրակների 

հիպոպլազիա կամ ապլազիա: Կարող է ուղեկցվել խոր քիմքով կամ քիմքի 

ճեղքվածքով, ինչպես նաև ատամների ծկթման, քանակի և ձևի անկանո-

նություններով: 

Էկտոդերմալ անհիդրոտիկ դիսպլազիա: Վերնամաշկային կառուց-

վածքների (եղունգներ, մազեր, ճարպագեղձեր և քրտնագեղձեր) արատ է: Մի 

շարք ատամներ կարող են չծկթել, իսկ ծկթածները լինում են կոնաձև: 

Քրոնիկական կոնստիտուցիոնալ կամ իդիոպաթիկ հիպոպարաթիրեոզ: 

Կարող է լինել բնածին կամ զարգանալ ուշ մանկական կամ պատանեկան 

տարիքում: Բնորոշ նշաններն են` 

1. ատամների, մաշկի, մազերի և եղունգների անոմալիան, 

2. ցնցումները և նյարդային այլ երևույթները, 

3. աղիքային երևույթները, 

4. ակնային ախտանշանները: 

Ատամների զարգացման արատը կարող է արտահայտվել դենտինի 

բացակայությամբ, կարճ արմատով, լայն խոռոչով: Էմալը լինում է անհարթ` 

փոսություններով և հորիզոնական ակոսներով պատված: Մազերը կոշտ են, 
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բարակ: Հոնքերը և թարթիչները նոսր են: Մաշկը կոշտ է: Եղունգները բարակ 

են և կարճ: 

Բնածին արատներ են նաև մի շարք ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյա-

ցություններ` հեմանգիոմա, լիմֆանգիոմա, դերմոիդ կիստա, պիգմենտային 

նևուս, ֆիբրոզ դիսպլազիա, նեյրոֆիբրոմատոզ, պարանոցի բնածին կիս-

տաներ և խուղակներ:  

  

 ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԻՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏՎՈՂ 

ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
  

Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքները կարող են ուղեկցվել գանգի 

ուղեղային հատվածի, ականջախեցիների, լեզվի (մակրոգլոսիա), կրծքավան-

դակի, ողնաշարի, վերջույթների, ներքին օրգանների տարբեր անոմալիա-

ներով: Բացի այդ, կարող են նկատվել 

երեխաների սոմատիկ և քրոնիկական 

վարակա-ալերգիկ (հիպոտրոֆիա, 

էքսուդատիվ դիաթեզ, ռախիտ, թոքա-

բորբ, անեմիա, տուբինտոքսիկացիա, 

ռևմատիզմ), օրթոպեդիկ (սկոլիոզ, 

հարթաթաթություն), վիրաբուժական 

(ճողվածքներ, կրիպտօրխիզմ, ամոր-

ձու ջրգողություն), օտոռինոլարինգո-

լոգիական (լսողության թուլացում), 

նյարդահոգեկան (նևրոզ, սակա-

վամտություն, էպիլեպսիա, խուլ-

համրություն) հիվանդություններ: 

Ներքին օրգանների առավել 

հաճախ դիտվող արատներ են Ֆալոյի 

տետրադան, բոտալյան բաց ծորանը, ֆիբրոէլաստոզը, շնչափողի ստենոզը, 

պիլորոստենոզը: Այս ամենով էլ բացատրվում է արատով ծնված երեխաների 

մահացության բարձր ցուցանիշը (20-30%): 
 

ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 
  

Բնականոն զարգացած վերին շրթունքն ունի` 

1. քամոց, 

2. երկու սյունիկներ (columellae), որոնք սահմանափակում են քամոցը աջ և 

ձախ կողմերից, 

3. կարմիր երիզ, 

4. միջին թմբիկ, 

5. Կուպիդոնի աղեղ: 

Վերին շրթունքի հաստության մեջ բերանի օղակաձև մկանն է: 

Նկար 143. Հազվադեպ արատ` 

ստորին ծնոտի բնածին փեղեկում: 
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Վերին շրթունքի բնածին արատի բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է 

վերականգնել դրա վերոհիշյալ բոլոր բաղադրամասերը և նշված մկանի 

անընդհատությունը (նկ. 144,145): 

  

Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումներ 

  

Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքների դեպքում անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել երեք հանգամանքների վրա, որոնք էական 

նշանակություն ունեն վիրաբուժական միջամտության ծավալի և տարբերակի 

ընտրության հարցում: Դրանք են` վերին շրթունքի ճեղքվածությունը, դրա 

միջային հատվածի կարճությունը և քթի մաշկաճառային մասի 

ձևախախտումը: 

Ճեղքվածքները լինում են գաղտնի (թաքնված) և բացահայտ: Գաղտնի 

ճեղքվածքի դեպքում մաշկային և լորձաթաղանթային ծածկույթներն 

ամբողջական են, սակայն փեղեկված է մկանային շերտը: 

Բացահայտ ճեղքվածքները լինում են լրիվ և մասնակի: Մասնակի 

ճեղքվածքի դեպքում շրթունքը փեղեկված է ստորին մասում, իսկ քթի հիմքի 

մոտ առկա է ճիշտ սերտաճած մաշկի հատված, որը բարակ կամրջակով իրար 

է միացնում շրթունքի երկու կեսերը: Լրիվ ճեղքվածքի դեպքում շրթունքի բոլոր 

հյուսվածքները դրա ամբողջ բարձրությամբ և հաստությամբ փեղեկված են 

կարմիր երիզից մինչև մինչև քթի մուտքը: 

Շրթունքի լրիվ ճեղքվածության դեպքում արատի կողմում միշտ 

նկատվում է քթի թևի ձևախախտում: Այն լինում է տափակ և փռված, քթի 

ծայրը` միջին գծից շեղված, աճառային միջնապատը` ծռված: Մասնակի 

արատների որոշ դեպքերում ևս կարող են դիտվել նման ձևախախտումներ: 

Ե´վ լրիվ, և´ մասնակի արատների դեպքում շրթունքի միջին հատվածի 

բարձրությունը փոքրացած է: 

Նկար 144. Բնականոն վերին շրթունք 

և քթի քամոց: 
Նկար 145. Վերին շրթունքի ներսի 

մակերեսը: 
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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, որը 

խիստ աղավաղում է դեմքը: 

Վերին շրթունքի ճեղքվածության դեպքում խանգարվում է երեխայի 

բնականոն սնուցումը, քանի որ բերանի խոռոչի հերմետիկությունը 

խախտվելու պատճառով նորածինը դժվարանում է ծծել: Փոքր արատների, 

հատկապես գաղտնի և մասնակի տարբերակների դեպքում երեխան կարող է 

հարմարվել կրծքով կերակրվելուն` շրթունքի մկանների թերությունը 

փոխհատուցելով լեզվի մկանների ակտիվ ընդգրկմամբ: Մեծ արատների 

դեպքում, հատկապես երբ դրանք զուգորդվում են քիմքի և ատամնաբնային 

ելունի ճեղքվածության հետ, ծծելու ֆունկցիան իսպառ բացակայում է, և 

երեխայի սնուցումը հնարավոր է իրականացնել միայն արհեստական 

եղանակով: 

Շրթունքի բնածին արատը ժամանակին չվիրահատելու դեպքում 

հետագայում կնկատվեն երեխայի արտասանության խանգարումներ: Նա 

կդժվարանա որոշ հնչյուններ արտաբերել: Հնարավոր են շնչառության 

խանգարումներ, ատամնածնոտային համակարգի ձևախախտումներ (վերին 

ծնոտի նեղացում, ադենտիա, ատամի դիստոպիա և այլն): 

 Դասակարգումը 

 Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքների շատ դասակարգումներ են 

առաջարկվել: Գործնական բժշկության բնագավառում նախընտրելի է 

Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական ինստիտուտի մանկական 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնի մշակած կլինիկաանատոմիական դասակար-

գումը՝ 

1.    վերին շրթունքի բնածին գաղտնի ճեղքվածք՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

2.    վերին շրթունքի բնածին մասնակի ճեղքվածք՝ 

2.1. առանց քթի մաշկաճառային մասի ձևախախտման՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

2.2. քթի մաշկաճառային մասի ձևախախտմամբ՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

3.    վերին շրթունքի բնածին լրիվ ճեղքվածք: 

 Վիրահատական բուժումը 

Տարբեր կլինիկաների բազմամյա փորձի հիման վրա հաստատված է, որ 

շրթունքի բնածին արատի պլաստիկ վիրահատման` խեյլոպլաստիկայի 

ամենանպաստավոր ժամանակը 4-6 ամսական տարիքն է: Կան նաև այլ 
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տեսակետներ: Որոշ հեղինակներ (Լ. Ե. Ֆրոլովա, Խ. Ա. Բադալյան (աղյուսակ 

17)) առաջարկել են վիրահատությունը կատարել նորածնային տարիքում: 

Այնուամենայնիվ, նորածնային տարիքում կատարվող վիրահատություններն 

ունեն խիստ սահմանափակ ցուցումներ (մասնակի արատ, հասուն երեխա, 

ԿՆՀ-ի և արյան շրջանառության համակարգում շեղումների բացակայություն) 

և առավելապես հնարավոր են՝ նկատի ունենալով սոցիալական պայմանները, 

երբ կա ընտանիքի քայքայման կամ արատավոր երեխայից հրաժարվելու 

վտանգ: 

Խեյլոպլաստիկայի դեպքում լուծվում են հետևյալ խնդիրները` 

1.      ճեղքվածքի վերացում, 

2.      վերին շրթունքի երկարացում, 

3.      քթի ձևի վերականգնում: 

Խեյլոպլաստիկայի բազմաթիվ մեթոդներ 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, Լե Մեզուրյե): 

Գծային մեթոդներ կիրառելու դեպքում հետվիրահատական սպին 

կարող է շատ նուրբ և էսթետիկ ստացվել, սակայն դրանք հնարավարություն 

չեն ընձեռում երկարացնելու շրթունքը, որի կարիքը զգացվում է հատկապես 

լրիվ ճեղքվածքների դեպքում: 

Երկրորդ խմբի առավելությունն այն է, որ ճեղքված շրթունքի փոքր կեսի 

վրա ձևավորվող եռանկյուն լաթը շրթունքի մեկ կեսի մեջ տեղադրելով` 

հնարավոր է դառնում շրթունքը երկարացնել: 

Մեթոդների երրորդ խմբում այդ խնդիրը իրականացվում է քառանկյուն 

լաթի միջոցով: 

Վիրահատությունն իրականացվում է օրոտրախեալ նարկոզով: 

Ներկայացնենք խեյլոպլաստիկայի մի քանի եղանակներ (նկ. 146, 

147,148): 

Միրոյի մեթոդ (Mirault, 1844): Պարզ 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 եզրի վրա` ձևավորելով 

կենտրոնական թմբիկը: Շրթունքի մեծ կեսի կարմիր երիզի ավելցուկը 

նախապես հեռացվում է: 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 բարձրությունը, ուղղել քթի թևը և նրանով չի ձևավորվում քթի 

ստորին անցուղու հատակը: 
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Միրոյի եղանակն այլևս ինքնուրույն չի կիրառվում, սակայն փեղեկված 

շրթունքի մի կեսից դեպի մյուսը լաթի փոխադրման մտահղացումը լայնորեն 

կիրառվում է: 

Լիմբերգի մեթոդ: Այս եղանակը հնարավորություն է տալիս լրիվ 

ճեղքվածքի դեպքում ուղղելու 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 փեղեկված շրթունքի մեծ կեսի` 

արատի հակառակ կողմում քամոցի սյունիկի և Կուպիդոնի գծի հատույթին: 

Երրորդ կետը համապատասխանում է քամոցի մյուս` արատի կողմում առկա 

սյունիկի և Կուպիդոնի գծի հատույթին: Երկրորդ և երրորդ կետերը առաջին 

կետից նույն հեռավորության վրա են: Չորրորդ կետը նշվում է շրթունքի փոքր 

կեսի վրա, այն երրորդ կետի կրկնորդն է: Վիրահատման արդյունքում երրորդ 

և չորրորդ կետերը միատեղվում են, որով ապահովվում է Կուպիդոնի աղեղի 

անընդհատությունը: Կարմիր երիզը ձևավորվում է 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, լորձա-

թաղանթի անցման ծալքում 

կատարվում է 

«կրակխառնիչի» կտրվածքը, 

որտեղից ռասպատորով քթի 

թևի հիմքը անջատվում է 

վերին ծնոտի մակերեսից: 

Այս եղանակը ևս 

հնարավորություն չի տալիս 

կատարելու շրթունքի 

ուղղահայաց չափերի 

անհրաժեշտ երկարացում: 

Օբուխովայի մեթոդ: 

Նախապես նշվում են վերո-

հիշյալ կողմնորոշիչ չորս 

կետերը: Մանրակրկիտ 

հաշվարկներով և չափումներով շրթունքի փոքր կեսի ստորին հատվածում 

ձևավորվում է եռանկյուն լաթ, որը կարվում է շրթունքի մեծ կեսում կատարած 

հորիզոնական կտրվածքի մեջ` նպաստելով շրթունքի ուղղահայաց 

երկարացմանը: 

Նկար 146. Խեյլոպլաստիկայի  

տարբերակների սխեմաներ: 
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Ա. Ա. 

Լիմբերգի և Լ. Մ. 

Օբուխովայի 

մեթոդների 

համակցված 

տարբերակը 

համապատասխանում է խեյլոպլաստիկայի ժամանակակից պահանջներին և 

լավ արդյունք է տալիս: 

Շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածքի դեպքում խեյլոպլաստիկան կարելի 

է իրականացնել մեկ վիրահատմամբ կամ երկու փուլով 2,5-3 ամիս 

ընդմիջումով: 

   

 
Նկար 148. Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածք. վիրահատությունից առաջ, 

վիրահատությունից հետո և քսան տարի անց: 

 
 

ՔԻՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 

 Քիմքն ունի երկու հատված` կարծր և փափուկ (նկ. 149): Կարծր քիմքը 

կազմված է լորձաթաղանթով ծածկված ոսկրային քիմքից: Ոսկրային քիմքը 

կազմվում է երկու վերին ծնոտների քմային ելուստներից և քմոսկրերի 

հորիզոնական թիթեղներից: Կարծր քիմքի հիմնական արյունատար 

անոթները և նյարդերը դուրս են գալիս քմային մեծ անցքից և ձգվում քիմքի 

կողմնային մասերով, լնդերից ոչ հեռու: 

Նկար 147. Վերին շրթունքի բնածին մասնակի ճեղքվածքով 

երեխան վիրահատությունից առաջ և հետո: 
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Փափուկ քիմքը կամ քմային վարագույրը կարծր քիմքի շարունա-

կությունն է դեպի հետ: Դրա կմախքը ներդակազմ հյուսվածք է (քմային ջլոն), 

իսկ հիմնական զանգվածը 

կազմված է միջաձիգ զոլավոր 

մկաններից: Արտաքինից փա-

փուկ քիմքը ծածկված է լորձա-

թաղանթով: Վերջինս բերանի 

կողմից պատված է բազմաշերտ 

տափակ էպիթելով: Փափուկ քիմ-

քի կազմության մեջ մտնում են մի 

շարք մկաններ` փափուկ քիմքը 

բարձրացնող, փափուկ քիմքը լա-

րող, լեզվակի, քմալեզվային, 

քմաըմպանային: Իր ֆունկցիայի 

ժամանակ, փափուկ քիմքը բարձ-

րանալով դեպի վեր, տարածելով 

դեպի կողմեր և հետ, հերմետիկ 

առանձնացնում է քթըմպանը ըմ-

պանի ստորադիր հատվածներից: 

Այդպիսով գործում է քիմք-ըմպանային փականը: Փափուկ քիմքի մկաններից 

հատկապես պետք է հիշել փափուկ քիմքը լարող մկանը, որն իր ջլոնով 

հենվում է սեպոսկրի թևակերպ ելունի կարթին և կողքից մխրճվում է փափուկ 

քիմքի մեջ: Այս հանգամանքը հաշվի է առնվում արմատական (ռադիակալ) 

ուրանոպլաստիայի դեպքում: 
 

Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումները 

Քիմքի արատների դեպքում անատոմիական հիմնական խանգարում-

ները երեքն են` քիմքի ճեղքվածություն, փափուկ քիմքի կարճություն և ըմպա-

նի միջին հատվածի լայնացում: 

Քիմքի ճեղքվածքները կարող են լինել մի շարք տարբերակներով: Դիտ-

վում են գաղտնի ճեղքվածքներ, որոնք տեղակայված են միայն փափուկ քիմքի 

մկանային և կարծր քիմքի ոսկրային հյուսվածքի շերտերում, երբ լորձաթա-

ղանթն ամբողջական է (ենթալորձաթաղանթային ճեղքվածքներ): Բացահայտ 

ճեղքվածքները լինում են մասնակի և լրիվ, 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 հիմքն 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 սահ-

մանով, ընդգրկում ատամնաբնային ելունը` երկրորդ և երրորդ ատամների 

միջև, և վերին շրթունքը` միջին գծից կողմնայնորեն: Եթե թափանցող ճեղք-

Նկար 149. Բերանի խոռոչի և հարակից 

շրջանների անատոմիան: 
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վածքը երկկողմանի է, ապա կտրիչային ոսկրը լինում է առանձնացած և կարող 

է առաջ մղված լինել, իսկ վերին ծնոտը` նեղացած: 

Քիմքի բնածին արատների դեպքում դիտվում է փափուկ քիմքի և ըմ-

պանի միջին հատվածի մկանների թերզարգացածություն: Փափուկ քիմքը 

կարճ է: 

Քիմքի արատով երեխաների շրջանում խանգարվում է սնուցումը, 

ծծելու և կլլման գործողությունները: Հեղուկ սնունդը կարող է դուրս հոսել 

քթից, կա ասպիրացիայի վտանգ: 

Խանգարվում է շնչառությունը: Ներշնչած օդը քթի խոռոչում որակա-

կան 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 հիվանդությունների 

նկատմամբ: Քթի խոռոչ թափանցած սննդի մնացորդները քթի և քթարմատի 

կատառալ բորբոքումների, եվստախեիտի, օտիտի պատճառ են դառնում: 

Խանգարված է քիմքի արատով երեխաների արտասանությունը: Նկատ-

վում է ռնգախոսություն (ռինոլալիա): Նրանց խոսքը հստակ չէ, քանի որ ան-

կարող են կամ դժվարանում են արտաբերել որոշ հնչյուններ («գ», «կ», «ք» և 

այլն): 

Սնուցման և շնչառության խանգարումները, քրոնիկական բորբոքում-

ները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի ընդհանուր զարգացման 

(ընդհանուր դիստրոֆիա, ռախիտ, դիաթեզ): Արտաքին տեսքի և արտասանա-

կան խանգարումները կարող են նյարդահոգեկան խանգարումների և թե-

րարժեքության բարդույթի զարգացման պատճառ դառնալ:  

 Դասակարգումը 

Ըստ Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական ինստիտուտի մանկա-

կան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի մշակած դասակարգման` քիմքի արատները 

լինում են`  

1. փափուկ քիմքի բնածին ճեղքվածքներ՝ 

1.1. գաղտնի, 

1.2. մասնակի, 

1.3. լրիվ, 

2. փափուկ և կարծր քիմքերի բնածին ճեղքվածքներ՝ 

2.1. գաղտնի, 

2.2. մասնակի, 

2.3. լրիվ, 

3. փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, ատամնաբնային ելունի բնածին լրիվ 

ճեղքվածքներ (միակողմանի և երկկողմանի), 

4. ատամնաբնային ելունի և քիմքի առաջային մասի բնածին ճեղք-

վածքներ՝ 

4.1. մասնակի (միակողմանի և երկկողմանի), 
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4.2. լրիվ (միակողմանի և երկկողմանի): 

Առաջին երկու խմբերը երկրորդային քիմքի արատներ են, չորրորդ 

խմբում առաջնային քիմքի արատներն են, երրորդ խումբում` առաջնային և 

երկրորդային քիմքերի արատները: 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Խ.Ա. Բադալ-

յանի կողմից առաջարկվել է դեմքի բնածին արատների ավելի համապարփակ 

դասակարգում (տե՛ս հավելվածը): 

  

ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

Քիմքի բնածին արատով երեխաները ծնվելուց անմիջապես հետո պետք 

է վերցվեն հսկողության տակ: Անհրաժեշտ է բարենպաստ պայմաններ ստեղ-

ծել երեխայի սնուցման և շնչառության համար: Դա իրականացվում է օբտու-

րատորի միջոցով, որը բերանի խոռոչն անջատում է քթի խոռոչից (նկ.150): 

Առավել արդյունավետ են լողացող օբտուրատորները: 

 Կարելի է օգտագործել օբտուրատորների այլ տեսակներ ևս: Բրոչիի 

օբտուրատորն ունի քիմքի և լնդի արատի ռելիեֆը կրկնող ռետինե թիթեղ, որին 

ամրացվում է ալյումինե բռնակ` կերակրելու ժամանակ մոր կողմից պահվելու 

համար: Սանվեվերո-Ռոսսելինիի օբտուրատորն ունի ռետինե օղակ 

(հագցվում է մոր կրծքին), որին ամրացված է ռետինե թիթեղ: Վերջինս կերակ-

րելու ընթացքում տեղակայվում է մոր պտուկից վեր և փակում է լնդի և քիմքի 

ճեղքը: 

 
Նկար 150. Օբտուրատորների տեսակները: 

 

Ավելի հեշտ է Վ.Ի. Տիտարևի օբտուրատորի պատրաստումը: Ռետինե 

ձեռնոցից կտրած մատը միացվում է 25-30սմ երկարությամբ ռետինե խողո-

վակին և կապվում ծծակով շշին: Ծծակը երեխայի բերանը տանելիս շիշը 

պահում են այնպես, որ ռետինե մատը լինի քիմքի ճեղքվածքի շրջանում: 

Մայրը ռետինե խողովակով օդ է մղում մատի մեջ և սեղմում խողովակի ծայրը: 
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Փչած մատը խցանում է քիմքի ճեղքը: Նման օբտուրատոր կարող է պատ-

րաստել երեխայի մայրն ինքը: 
 

Վիրահատական բուժումը 

 Քիմքի բնածին արատները կարելի է վիրահատել 2-7 տարեկանում: 

Վիրահատման ժամկետն ընտրվում է անհատականորեն` ըստ ճեղքվածքի 

մեծության, տեղակայման և երեխայի ընդհանուր վիճակի: Օրինակ՝ փափուկ 

քիմքի մեկուսի արատը հնարավոր է վիրահատել վաղ ժամկետում, իսկ թա-

փանցող ճեղքվածքի վիրահատությունն ավելի լավ է կատարել 6-7 տարեկա-

նում: 

Ներկայումս քիմքի բնածին արատների վիրահատական բուժման համար 

լայնորեն կիրառվում է Լիմբերգի ռադիկալ ուրանոպլաստիկայի մեթոդը (նկ. 

151, 152): Վիրահատությունը կատարվում է նազոտրախեալ նարկոզով: Ուրա-

նոպլաստիկայի խնդիրներն են` 

1. ճեղքվածքի փակումը, 

2. փափուկ քիմքի երկարացումը, 

3. ըմպանի միջին հատվածի նեղացումը: 
 

ՌԱԴԻԿԱԼ ՈՒՐԱՆՈՊԼԱՍՏԻԿԱՅԻ ՍԽԵՄԱ 

 

 
Նկար 151. Ռադիկալ ուրանոպլաստիկայի սխեմատիկ պատկերումը: 

 

    
Նկար 152. Քիմքի բնածին ճեղքվածք. մինչվիրահատական  

և հետվիրահատական նկարներ: 
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Վիրահատության ժամանակ կարելի է առանձնացնել մի քանի փուլեր. 

1. Ճեղքվածքի եզրերի թարմացում, ոսկրային քիմքից լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթերի ձևավորում: Կտրվածքը կատարվում է ատամ-

նաբնային ելունի երկայնքով, ատամների վզիկներից 2-3մմ հեռու` 

առջևում անկյունաձև շրջանցելով կտրիչային անցքը: 

2. Քմային մեծ անցքերից դուրս եկող նյարդանթային խրձերի ազատում: 

Կատարվում է քմային մեծ անցքերի ոսկրային օղակի հետին-ներ-

սային մասերի ռեզեկցիա: Նման միջամտությունը շարժունակություն 

է հաղորդում լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթերին և հնարա-

վորություն է տալիս հետագայում կատարելու ռետրոտրասպոզիցիա: 

3. Միջթիթեղային (ինտերլամինար) օստեստոմիա: Թևակերպ ելունի 

ներսային թիթեղի կարթը նշված թիթեղի մի հատվածի հետ զգու-շո-

րեն կոտրում են և տեղաշարժում դեպի միջին գիծ: Դա թուլացնում է 

մկանային լարումը փափուկ քիմքի շրջանում: 

4. Ըմպանի միջին հատվածի նեղացում (մեզոֆարինգոկոնստրիկցիա): 

Կարծր քիմքի շրջանի կտրվածքները թևակերպածնոտային լորձա-

թաղանթային ծալքերով շարունակվում են մինչև ստորին ծնոտի 

հետաղորիքային շրջանը: Բութ եղանակով հարըմպանային տարա-

ծություններում ստեղծվում են խոռոչներ (աջից և ձախից)` ըմպանի 

կողմնային մասերի մկանները տեղաշարժելով դեպի միջին գիծ: 

Ստեղծված խոռոչները լցնում են յոդոֆորմով ներծծված վիրախծուծ-

ներով:  

5. Վերքը կարում են շերտ առ շերտ` քթի լորձաթաղանթը, ապա` փա-

փուկ քիմքի մկանային շերտը, հետո` բերանի խոռոչի լորձաթաղան-

թը: 

Կարված քմային լաթերը տեղադրվում են նոր, նախկինի համեմատ 

ավելի հետ տեղակայված դիրքում (ռետրոտրանսպոզիցիա), որի շնորհիվ 

փափուկ քիմքը երկարում է: Լաթերը ֆիքսվում են պաշտպանիչ խծուծներով, 

որոնք կարվում են ատամնաբնային ելունին: Այդ նպատակով կարելի է 

կիրառել նաև նախօրոք պատրաստված պլաստմասսե թիթեղ: 

Բարդ արատների դեպքում ուրանոպլաստիկան կարող է կատարվել ոչ 

թե միանվագ, այլ երկու կամ ավելի վիրահատություններով: 

Հետվիրահատական շրջանում խորհուրդ է տրվում քիմքի համար ապա-

հովել առավելագույն ֆունկցիոնալ հանգիստ (չխոսել), նշանակվում է հեղուկ 

սնունդ: 10-12-րդ օրերին հեռացվում են մեզոֆարինգեալ վիրախծուծները: 

Դրանց փոխարեն խոռոչները լցվում են շարակցական հյուսվածքով: Վի-

րախծուծներից հետո (12-րդ օր) հեռացվում են նաև կարերը: 
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ԴԵՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԱՑՈՒՄԸ 
ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

  

 Դեմքի բնածին արատ ունեցող երեխաների դիսպանսերացման նպա-

տակը կանխարգելիչ և բուժական միջամտությունների արդյունավետ զու-

գակցումն է: 

Հիվանդների համալիր բուժմամբ նախատեսվում են՝ 

1. ճեղքվածքի առկայությամբ պայմանավորված անատոմիական խան-

գարումների վիրահատական վերացում, 

2. առկա ձևախախտումների օրթոդոնտիկ ուղղում և երկրորդային 

ձևախախտումների կանխարգելում, 

3. ճիշտ արտասանության ձևավորում, լոգոպոդիկ բուժում, 

4. ընդհանուր ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման ապա-

հովում: 

Արատով ծնված երեխային դիսպանսեր հսկողության պետք է վերցնել 

ծնվելու պահից մինչև 14-15 տարեկանը: 

Դեմքի բնածին արատներով երեխաների դիսպանսերային կենտրոննե-

րում պետք է ընդգրկվեն այնպիսի մասնագետներ, որոնք տարիներ շարունակ 

համակողմանի հսկողություն են իրականացնում երեխաների մտավոր և ֆիզի-

կական բնականոն զարգացման նկատմամբ՝ մանկական ստոմատոլոգ, օր-

թոդոնտ, լոգոպեդ, հոգեբան, նյարդաբան, օտոռինոլարինգոլոգ, մանկաբույժ: 

Այդ կենտրոնները պետք է գործեն վիրաբուժական ստոմատոլոգիական 

ստացիոնարին կից: 

Դիսպանսերացման համար առաջարկվում է վերին շրթունքի և քիմքի 

արատ ունեցող երեխաներին բաժանել չորս հիմնական խմբի: Որպես 

հինգերորդ խումբ կարելի է առանձնացնել այն երեխաներին, որոնք ունեն ԿՆՀ-

ի բնածին ախտահարում: 

Առաջին խումբ. վերին շրթունքի մեկուսի ճեղքվածքներ: Վիրահատվում 

են կյանքի առաջին ամիսներին: 

Երկրորդ խումբ. փափուկ քիմքի ճեղքվածքներ: 1-2 տարեկանից սկսվում 

են լոգոպեդի պարապմունքները: Վիրահատվում են մինչև 4 տարեկանը: Վի-

րահատություններից հետո լոգոպեդիկ բուժումը շարունակվում է մինչև ճիշտ 

արտասանության վերջնական ձևավորումը: 

Երրորդ խումբ. փափուկ և կարծր քիմքի արատներ: Վերին ծնոտի բնա-

կանոն աճը չխանգարելու համար վիրահատում են 5 տարեկանից ոչ շուտ: 

Լոգոպեդիկ բուժման ծավալն այնպիսին է, ինչպես 2-րդ խմբում: Օրթոդոնտիկ 

բուժումն իրականացվում է ըստ ցուցումների: 

Չորրորդ խումբ. վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելունի և քիմքի լրիվ 

ճեղքվածքներ: Նման երեխաների համար կազմվում է բուժման անհատական 

ծրագիր, և անհրաժեշտ է վիրաբույժ ստոմատոլոգի և օրթոդոնտի սերտ 

համագործակցություն: Խեյլոպլաստիկան իրականացվում է 4-6 ամսականում: 

Երկկողմանի արատի դեպքում այն կարող է կատարվել երկու փուլով: 1-2 
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տարեկանից սկսած` ձեռնարկվում է օրթոդոնտիկ բուժումը: Այն հետագայում 

շարունակվում է մինչև մշտական կծվածքի ձևավորումը և ավարտվում երկա-

րատև ռետենցիայի շրջանով: Ուրանոպլաստիկան կատարվում է 6 տարեկա-

նից ոչ շուտ: Լոգոպեդը պարապում է և՛ նախավիրահատական, և՛ հետվիրա-

հատական շրջաններում: 

Հինգերորդ խումբ. վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ, որոնք 

ուղեկցվում են ԿՆՀ-ի բնածին ախտահարմամբ (բնածին ալալիա, խուլհամ-

րություն, Դաունի հիվանդություն և այլն): 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զարգացման անկանոնություններն 

առավել հաճախադեպ զարգացման բնածին արատներից են: Ոմանց դեպքում 

դրանք կարող են դիտվել որպես դոմինանտ (հիմնական) անկանոնություն, 

այլոց դեպքում` որպես զարգացման ավելի լուրջ արատի ախտանշան, ինչպես, 

օրինակ՝ բազմաթիվ բնածին լորձաթաղանթային ձգանները բերան-դեմք-

մատնային համախտանիշի դեպքում: 

  

ԼԵԶՎԻ ԿԱՐՃ ՍԱՆՁԻԿ 

Լեզվի սանձիկը լորձաթաղանթային ձգան է, որի գագաթը լեզվի ստորին 

մակերեսին է՝ միջին գծում, իսկ այն տարածվում է դեպի բերանի հատակը և 

տեղակայվում ենթալեզվային և ենթածնոտային թքագեղձերի արտատար 

ծորանների բացվածքների միջև: Լեզվի սանձիկի հիմքը կպչում է ստորին 

ծնոտի ատամնաբնային ելունի ներսային մակերեսին` հաճախ այստեղ 

առաջացնելով լորձաթաղանթային լրացուցիչ ձգաններ «սագաթաթի» պես: 

Լեզվի կանոնավոր սանձիկի գագաթը տեղակայված է նրա միջին մեկ 

երրորդում, իսկ հիմքը` ատամնաբանային ելունի հիմքի մակարդակին: Եթե 

սանձիկի գագաթը կպչում է լեզվի առաջային մեկ երրորդի շրջանում կամ նրա 

ծայրին մոտիկ, ապա առկա է լեզվի կարճ սանձիկ: Նման սանձիկի հիմքը 

սովորաբար լինում է ատամնաբնային ելունի գագաթին մոտիկ: 

Սանձիկի լավ արտահայտված կարճացման դեպքում լեզվի ծայրում 

նկատվում է ներանկում, ակոս: Հազվադեպ լեզվի սանձիկը գործնականում 

կարող է բացակայել, և լեզվի ծայրը նման դեպքերում կպած է լինում 

ատամնաբնային ելունի գագաթին: Այսպիսի վիճակը կոչվում է անկիլոգլոսիա: 

Այդպիսի անատոմիական խանգարումները սահմանափակում են լեզվի 

շարժումները և հանգեցնում ֆունկցիոնալ խանգարումների: Ծնվելուց հետո՝ 

կյանքի առաջին օրերին, կարող է դրսևորվել ծծելու ֆունկցիայի խանգարում: 

Այնուհանդերձ, լեզվի ֆունկցիոնալ անբավարարությունը կարող է 

փոխհատուցվել կերակրող մոր առատ կաթով, որը հեշտացնում է ծծելը: Նույն 

բանը նկատվում է նաև այն դեպքում, երբ երեխան որևէ պատճառով կյանքի 
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առաջին իսկ օրերից անցնում է արհեստական սնուցման: Զարգացման արատը 

կարող է աննկատ մնալ մինչև երեխայի արտասանության ֆունկցիայի 

ձևավորման ժամանակաշրջանը: Նման դեպքում լեզվի կարճ սանձիկը հաճախ 

հայտնաբերում է լոգոպեդը: Այդ երեխաների մոտ խանգարված է լինում «ր», 

«ռ», «լ», «ս» հնչյունների արտաբերումը:  

Աղյուսակ 17 

Դեմքի բնածին արատների դասակարգումը՝  

ըստ պրոֆեսոր Խ.Ա. Բադալյանի. 

1.Վերին շրթունքի ճեղքվածքներ 

մեկուսի գաղտնի մասնակի միակողմանի 

համակցված բացահայտ լրիվ երկկողմանի 

(սիմետրիկ և 

ասիմետրիկ) 
   

2.Քիմքի ճեղքվածքներ 

մեկուսի գաղտնի լեզվակի  

բացահայտ լեզվակի և 

փափուկ  

քիմքի 

համակցված գաղտնի փափուկ քիմքի լրիվ մասնակի և կարծր 

քիմքի 

բացահայտ փափուկ քիմքի լրիվ մասնակի և կարծր 

քիմքի 

լրիվ փափուկ և կարծր քիմքերի 

3.Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ 

թափանցող միակողմանի շրթունքի շրջանում մաշկային 

կամրջակով կամ առանց դրա երկկողմանի 

(սիմետրիկ և 

ասիմետրիկ) 

զուգակցված վերին շրթունքի միակողմանի կամ երկկողմանի չթափանցող 

ճեղքվածքներ` զուգակցված քիմքի ճեղքվածքով 

վերին շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածք, երբ կողմերից 

մեկում ճեղքվածքը թափանցող է և զուգակցում է քիմքի 

ճեղքվածքի հետ 

4.Շրթունքի և քիմքի ատիպիկ ճեղքվածքներ 

 շրթունքի սպիական միջային շերտիկ 

քիմքի անցք 

5.Դեմքի հազվադեպ ճեղքվածքներ  

ա) միջային մեկուսի վերին շրթունքի 

համակցված վերին շրթունքի և քիմքի 

ստորին շրթունքի 

բ) լայնաձիգ միակողմանի 

երկկողմանի 

գ) թեք մեկուսի միակողմանի 

համակցված երկկողմանի 
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Անշուշտ, պետք է նկատի ունենալ, որ արտասանության խանգարումները 

կարող են լինել նաև կենտրոնական ծագման: Այդ դեպքում լեզվի սանձիկի վրա 

վիրահատական ներգերծության հարցը լուծվում է լոգոպեդի և նյարդա-

հոգեբանի խորհրդատվություններից հետո: 

Լեզվի կարճ սանձիկը հարուցում է 82, 81, 71, 72, 42, 41, 31, 32 ատամների 

շրջանի տեղային պարօդոնտիտ, դրանց դիրքի փոփոխություն (լեզվային 

թեքում, պտույտ առանցքի շուրջը) և հանգեցնում է դիստալ կծվածքի 

ձևավորմանը: Այն դժվարացնում է ստորին ծնոտին օրթոդոնտիկ թիթեղային 

սարքեր և շարժական պրոթեզներ ամրացնելը: 

Լեզվի կարճ սանձիկի բուժումը վիրահատական է: Վիրահատման 

ցուցումներն են ծծելու ֆունկցիայի խանգարումը (վիրահատման հարցը 

լուծվում է մանկաբույժի հետ), արտասանության խանգարումները (վիրա-

հատման հարցը լուծվում է լոգոպեդի հետ), օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ 

նկատառումները, պարօդոնտոլոգիական խնդիրները(նկ. 153, 154): 

Նորածինների և ծծկեր երեխաների վիրահատությունը կատարվում է 

ապլիկացիոն անզգայացմամբ` երեխայի հերթական կերակրումից անմի-

ջապես առաջ: Սանձիկը հատվում է մկրատով` թքագեղձերի արտատար 

ծորանների բացվածքներից վերև: Լեզուն պահվում է ակոսավոր զոնդով: 

Վիրահատությունից անմիջապես հետո ցուցված է երեխային կերակրել: 

Ծծելու գործողության ժամանակ լեզվի սանձիկին արված կտրվածքը 

ինքնաբերաբար ձեռք է բերում անհրաժեշտ չափերը: Նշենք, որ նորածին կամ 

ծծկեր երեխայի լեզվի սանձիկի վիրահատությունը պալիատիվ է: Հետագայում, 

ամենայն հավանականությամբ, նրան սպասվում է պլանային վիրահա-

տություն` լեզվի սանձիկի պլաստիկա (օրինակ` հանդիպակաց եռանկյուն 

լաթերով): 

Եթե ավելի արմատական վիրահատման անհրաժեշտություն կա, ապա 

թքագեղձերի արտատար ծորանների բացվածքից վերև սանձիկը հատելուց և 

բութ եղանակով վերքը լայնացնելուց հետո զատվում և հեռացվում է 

երկտակված լորձաթաղանթը (բուն սանձիկը): Վերքի եզրերը մոբիլիզացվում 

են, որից հետո լորձաթաղանթը կարվում է ուղղահայաց ուղղությամբ` միջին 

գծով: Ետվիրահատական շրջանի հնարավոր բարդությունը լեզվի և բերանի 

հատակի այտուցն է, որի համար սահմանվում է հսկողություն (կարող են 

պահանջվել ստացիոնարի պայմաններ) և նշանակվում են հակաբորբոքային 

ու հիպոսենսիբիլիզացնող դեղեր (կալցիումի գլյուկոնատ, տավեգիլ, 

սուպրաստին և այլն): Սահմանվում է խնայողական սննդակարգ, արտասա-

նական ֆունկցիան 3-4 օրով սահմանափակվում է, նշանակվում են 

ողողումներ թույլ հականեխիչ լուծույթներով: Հանձնարարվում է չմաքրել 

ստորին ծնոտի ատամները լեզվային կողմից մինչև վերքի ապաքինումը: Եթե 

վիրահատությունը կատարվել է լոգոպեդիկ ցուցումներով, ապա լոգոպեդը 

սկսում կամ վերսկսում է պարապմունքները երեխայի հետ վիրա-

հատությունից 6-7 օր անց: 
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Նկար 153. Լեզվի կարճ սանձիկ: 

 
Նկար 154. Լեզվի կարճ սանձիկ, որը կաշկանդում է լեզվի շարժումները: 

 
ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԿԱՐՃ ՍԱՆՁԻԿ 
 Վերին շրթունքի սանձիկը կազմված է էպիթելի երկու շերտից և նրանցով 

պարփակված անոթային փուխր շարակցական հյուսվածքից: Երբեմն նրա 

կազմի մեջ մտնում են բերանի օղակաձև մկանից ծագող մկանաթելեր: 
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Սանձիկը տեղակայված է վերին շրթունքի ներսային մակերեսին, միջին 

գծով(նկ. 155): Նրա հիմքը սովորաբար լայն է: Նեղանալով սանձիկի 

հյուսվածքը միահյուսվում է վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի վերնոսկրի 

արտաքին շերտին: Սանձիկը կարող է զանազան տարբերակներով կպչել 

ատամնաբնային ելունին: Մի դեպքում դա կարող է լինել ատամնաբնային 

ելունի գագաթից մի քանի միլիմետր վերև, մեկ այլ դեպքում սանձիկի 

հյուսվածքային թելիկները կարող են անցնել կենտրոնական կտրիչների 

արանքով և միահյուսվել կտրիչային պտկիկին: Ատամնաբնային ելունի և 

ատամների աճմանը զուգընթաց փոխվում է սանձիկի դիրքը: Այն կարող է 

ապաճել ու գրավել ավելի բարձր դիրք կամ կարող է պահպանել կապը 

կտրիչային պտկիկի հետ: 

 Վերին շրթունքի կարճ սանձիկը ունենում է շրթունքի կարմիր երիզին 

մոտիկ կպչող լայն գագաթ և լայն հիմք վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի 

վրա: Բավական հաճախակի դիտվող երևույթ է վերին շրթունքի սանձիկի ցածր 

կպումը, երբ նրա հիմքը գտնվում է ատամնաբնային ելունի գագաթին մոտիկ 

կամ էլ տարածվում է դեպի կտրիչային պտկիկը: Դա առաջացնում է կոսմետիկ 

շեղումներ, քանի որ ժպտալիս մերկանում է այդ լորձաթաղանթային ձգանը: 

Սանձիկի նման դիրքը կարող է ուղեկցվել դիաստեմայով, խանգարել 

օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժմանը, հանգեցնել տեղային պարօդոնտիտի:  

 

 
Նկար 155.Վերին շրթունքի կարճ սանձիկ. ¹իաստեմա: 

 
Կա մի թեստ, որով դյուրությամբ հայտնաբերվում է սանձիկի 

անկանոնությունը խառը կծվածքի դեպքում: Եթե լայն սանձիկը հովհարաձև 

հիմքով կպչում է կտրիչային պտկիկին, և նրա վրա ճնշելիս պտկիկը 

գունատվում է, ապա կարելի է համոզված պնդել, որ այդ սանձիկը 

անբարենպաստ ազդեցություն ունի դիմային հատվածում կծվածքի 

ձևավորման վրա: 

Սանձիկի անկանոնությունը կարող է կաշկանդել շրթունքի 

շարժումները, խաթարել հնչյունագոյացումը: Եթե սանձիկի թելիկները 
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միահյուսվում են ազատ լնդին, ապա շրթունքի շարժումների ժամանակ 

լարվելով` կարճ սանձիկը կարող է վնասել եզրային պարօդոնտը 

կենտրոնական կտրիչների շրջանում` մերկացնելով նրանց վզիկները: 

Սանձիկի խոշոր չափերը և ցածր կպումը խանգարում են դիմային ատամները 

մաքրելուն, հանգեցնում են սննդային մնացորդների կուտակմանը և 

ատամնալնդային գրպանիկների առաջացմանը:  

Այսպիսով, վերին շրթունքի սանձիկի վրա վիրահատական 

ներգործությունը կատարվում է կոսմետիկ, օրթոդոնտիկ, օրթոպեդիկ և 

պարօդոնտոլոգիական ցուցումներով: Վիրահատությունն իրականացվում է 

11, 21 ատամների լրիվ և 12, 22 ատամների մասնակի ծկթումից ոչ շուտ: 

Գոյութուն ունի վիրահատական բուժման երկու եղանակ` ֆրենեկտոմիա 

և ֆրենոտոմիա: Ֆրենեկտոմիայի դեպքում հեռացվում են սանձիկն 

ամբողջապես և նրա վերնոսկրային կպման մասը: Ֆրենոտոմիայի դեպքում 

հատվում են սանձիկի կպման տեղի վերնոսկրային թելիկները, որից հետո 

հնարավոր է սանձիկը կարել վերնոսկրին` նախադռան հիմքում(նկ. 156):  

 Ֆրենեկտոմիան կատարվում է հետևյալ կերպ. ատամնաբնային ելունի 

վրա արվում է սանձիկի հիմքը գոտևորող V-աձև կտրվածք մինչև ոսկրը: Վերքի 

սահմաններից ներս ատամնաբանային ելունի ոսկրային հյուսվածքը լրիվ 

մեկացվում է: Անհրաժեշտության դեպքում էքսկավատորով կամ 

կյուրետաժային գդալով քերվում և հարթեցվում է միջին գծի շրջանի ոսկրային 

կատարը: Վերին շրթունքից զատվում և հեռացվում է երկտակված 

լորձաթաղանթը (բուն սանձիկը): Մոբիլիզացվում են վերքի եզրերը, և վերին 

շրթունքի լորձաթաղանթը կարվում է ներծծվող թելով: Ատամնաբանային 

ելունի ոսկրի մերկ հատվածը կարելի է ծածկել յոդոֆորմով ներծծված 

վիրախծուծով: Վերին շրթունքի վրա 4-6 ժամ տևողությամբ դրվում է ճնշող 

կապ: 

Հետվիրահատական շրջանում սահմանվում է խնայողական 

սննդակարգ, բերանի խոռոչի ողողումներ թույլ հականեխիչ լուծույթներով: 

Վերին ծնոտի ատամների մաքրումը նախադռան կողմից արգելվում է մինչև 

ատամնաբնային ելունի վերքի ապաքինումը: Յոդոֆորմով վիրախծուծը 

հեռացվում է վիրահատությունից 7-8 օր անց, իսկ անհաժեշտության դեպքում 

այն կարելի է կրկին դնել: 

Բերանի խոռոչի նախադռան գմբեթի շրջանի ավելորդ այլ 

լորձաթաղանթային ձգանների հեռացումը ցուցված լինելու դեպքում կարելի է 

կատարել վերը նկարագրվածի պես: 
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ա-բ, գ-դ, ե-զ. նկարներում պատկերած են վերին շրթունքի կարճ սանձիկի դեպքում 

իրականացվող վիրահատական միջամտությունները: 

 
Նկար 156. Լեզվի կարճ սանձիկի ֆրենոտոմիա: 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԾԱՆԾԱՂ ՆԱԽԱԴՈՒՌ 
  

Բերանի ծանծաղ նախադուռը նախադռան գմբեթի լորձաթաղանթի 

անկանոնություն է և բնորոշվում է կպած լնդի բարձրության փոքրությամբ: 

Երեխաների կպած լնդի բարձրությունը փոփոխական մեծություն է: 

Ատամնային ֆոլիկուլների զարգացման, նախ՝ կաթնատամների, ապա՝ նաև 

մշտական ատամների ծկթմամբ պայմանավորված՝ մեծանում են ստորին 

ծնոտի հիմքը և ատամնաբնային ելունը, որի հետևանքով փոխվում է 

վերոհիշյալ բարձրությունը:  

Նախադռան խորությունը (կպած լնդի բարձրությունը) հավասար է որևէ 

ատամի միջին գծի շրջանում լնդի եզրից մինչև անցման ծալքը եղած 

Ա             Բ             Գ 

Դ             Ե             Զ 
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հեռավորությանը` առանց ատամնալնդային ակոսի չափի: Երեխաների 

նախադռան խորությունը 6-7 տարեկանում 4-5մմ է, 8-9 տարեկանում` 6-8մմ, 

13-15 տարեկանում` 9-14մմ: 

Բերանի ծանծաղ նախադուռը, ստորին շրթունքի սանձիկի բարձր 

կպումը, լորձաթաղանթային արտահայտված լրացուցիչ սանձիկների 

առկայությունը նախ՝ մեկ կամ մի քանի ատամների շրջանում կատառալ 

գինգիվիտի, ապա՝ նաև տեղային պարօդոնտիտի զարգացմանը նախա-

տրամադրող գործոններ են: Պարօդոնտի հյուսվածքներում ախտաբանական 

գործընթացի զարգացմանը հանգեցնում են նաև տարաբնույթ օրթոդոնտիկ 

խանգարումները (խոր պրոգնաթիկ կծվածքը, սագիտալ դիզօկլյուզիան, 

առանձին ատամների վեստիբուլար դիրքը, ատամների խիտ դասա-

վորվածությունը և այլն), որոնց պատճառով ծամողական ճնշումը անհա-

մաչափ է բաշխվում պարօդոնտի հյուսվածքներում: Երևույթը վատթարանում 

է բերանի խոռոչի հիգիենայի ցածր մակարդակի դեպքում: 

Թվարկված գործոնների պատճառով առաջացած տեղային պարօդոն-

տիտի բուժումը ներառում է թերապևտիկ, օրթոդոնտիկ և վիրաբուժական 

համալիր միջոցառումներ, ինչպես նաև բերանի խոռոչի հիգիենայի բարձր 

մակարդակի ապահովում:  

Վիրահատական բուժումը` վեստիբուլոպլաստիկան, նպատա-

կաուղղված է բերանի խոռոչի նախադռան խորացմանը և լորձաթաղանթային 

ձգանների վերացմանը: Նկարագրված են վեստիբուլոպլաստիկայի բազմաթիվ 

մեթոդներ, որոնց հիմքում առկա է ստորին շրթունքի և ստորին ծնոտի 

ատամնաբանային ելունի լորձաթաղանթներից ձևված լաթերի վերա-

բաշխումը: Մասնավորապես կարելի է ստորին ժանիքների միջև եղած 

հատվածում ստորին շրթունքի լորձաթաղանթից ձևավորել մոտ մեկ 

սանտիմետր լայնությամբ գոգնոցաձև լաթ, որը հիմքով ուղղված է դեպի 

լնդեզրը: Ստեղծված վերքը համապատասխան չափով խորացվում է` 

պահպանելով վերնոսկրը, և լաթը տեղաբաշխվում է ատամնաբնային ելունի 

արտաքին մակերեսին: Վիրահատական վերքը ծածկվում է յոդոֆորմային 

վիրախծուծով, որը հեռացվում է 8-10 օր անց, կամ ցինկի օքսիդի և էվգենոլի 

հիման վրա պատրաստված պարօդոնտալ վիրակապով, որը յուրաքանչյուր 

շաբաթ թարմացվելով` մնում է 3-4 շաբաթ: Վիրահատությունից հետո ստորին 

շրթունքի վրա դրվում է ճնշող կապ 2-3 ժամ տևողությամբ: 
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ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ 

  

Քունքստործնոտային հոդը (ՔՍԾՀ) բարդ ֆունկցիոնալ համակարգ է: Այն 

ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցով տարբերվում է հենա-

շարժիչ համակարգի այլ հոդերից: Այս հոդը բաղկացած է ստորին ծնոտի 

հոդաելունի գլխիկից, քունքոսկրի ստործնոտային փոսիկից և դրանից ավելի 

առաջ տեղակայված հոդաթմբի հետին լանջից: Ոսկրային այս գոյացու-

թյուններն արտաքինից ծածկված են հոդապարկով, որը վերևում կպչում է 

քունքոսկրի հիմնամասին, իսկ ներքևում` հոդաելունի վզիկին: Հոդում կա նաև 

աճառային սկավառակ, որը ՔՍԾՀ-ն կիսում է երկու տարածության (հարկի)` 

վերին և ստորին: Երկու տարածություններն էլ լցված են ձուսպով (սինովիալ 

հեղուկով): ՔՍԾՀ-ն ամրակայվում է մի շարք կապաններով՝ քունքածնոտային, 

սեպածնոտային և մախաթածնոտային: Հոդի անոթային համակարգը լավ 

զարգացած է: Քունքստործնոտային հոդերի զույգ լինելը և դրանցում կատար-

վող շարժումների համաժամանակությունն այդ հոդերի կարևորագույն կինե-

տիկ ֆունկցիան է: ՔՍԾՀ-ն ապահովում է շարժումներ ուղղահայաց, նետաձիգ 

և լայնաձիգ (վերտիկալ, սագիտալ և տրանսվերսալ) հարթություններում:  

ՔՍԾՀ-ի առանձնահատկությունների իմացությունն անհրաժեշտ է այս 

հոդի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման մեթոդներ ճիշտ ընտրելու 

համար, որն առավել կարևորվում է մանկական տարիքում, երբ առկա է 

երեխայի աճով պայմանավորված կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ փոփո-

խությունների տևական գործընթաց: 

       ՔՍԾՀ-ի բոլոր հիվանդությունները կարելի է բաժանել երկու խմբի` առաջ-

նային ոսկրային և ֆունկցիոնալ: Առաջնային ոսկրային տեսակի ախտա-

հարման դեպքում ՔՍԾՀ-ի հիվանդության պատճառ կարող է լինել զարգացող 

ոսկրի կառուցվածքային անկատարությունը կամ ոսկրերի հոդավորվող 

վերջավորությունների (ստորին ծնոտի հոդաելուն և քունքոսկր) բորբոքումը: 

Ստորին ծնոտի հոդաելունում տեղակայված ոսկրի ակտիվ աճման գոտու 

բնածին թերարժեքության կամ բորբոքման ընթացքում դրա ոչնչացման 

հետևանքով հոդի առաջնային ոսկրային հիվանդությունները մանկական տա-

րիքում հանգեցնում են ստորին ծնոտի` ժառանգականորեն պայմանավորված 

աճի խանգարմանը (նկ. 157): 

     Ֆունկցիոնալ հիվանդություններն ուղեկցվում են քրոնիկական բորբոքային 

կամ բորբոքային-դեգեներատիվ երևույթի ձևավորմամբ` սկզբնապես ախտա-

հարելով հոդային աճառը, ապա` դանդաղ, տարիների ընթացքում տարած-

վելով՝ ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների ոսկրային հյուսվածքի 

վրա: Այդ պատճառով էլ ՔՍԾՀ-ի ֆունկցիոնալ հիվանդությունները դիտվում 

են որպես առաջնային աճառային հիվանդություններ: 

    Հոդի առաջնային աճառային հիվանդությունները զարգանում են պատա-

նեկան տարիքում` ՔՍԾՀ-ի և ծամիչ մկանների դիսֆունկցիայի հետևանքով ու 
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կարող են հանգեցնել ախտածնությամբ իրար փոխկապակցված հիվան-

դությունների` սովորութային հոդախախտի, սուր և քրոնիկական արթրիտի, 

արթրոզի: 

        Երեխաների և դեռահասների քունքստործնոտային հոդի հիվան-

դությունների դասակարգումը (ըստ Ն. Ն. Կասպարովայի, 1979)՝ 

1.    հոդի առաջնային ոսկրային ախտահարումներ և հիվանդություններ՝ 

1.1. ՔՍԾՀ-ի բնածին ախտահարումներ, 

1.2. ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների բորբոքային 

հիվանդություններ` 

 օստեոարթրիտ, 

 նեոարթրոզ, 

 երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզ, 

 ոսկրային անկիլոզ, 

 2.    ՔՍԾՀ-ի ֆունկցիոնալ հիվանդություններ և դրանց ելքերը դեռահաս 

տարիքում՝ 

2.1. ՔՍԾՀ-ի պատանեկան դիսֆունկցիա` 

 սովորութային հոդախախտ,  

 դիսֆունկցիայի ցավային համախտանիշ, 

2.2.  հոդի դիսֆունկցիայի հետևանքով զարգացող բորբոքային և 

բորբոքային-դեգեներատիվ առաջնային աճառային հիվանդություններ` 

 արթրիտ (սուր, քրոնիկական), 

 պատանեկան ձևախախտող արթրոզ: 

 
 
 
 
 

Քունքստործնոտային հոդի առաջնային ոսկրային  

ախտահարումներ և հիվանդություններ 
 

ՔՍԾՀ-ի բնածին ախտահարումը: Նման ախտահարումը ստորին ծնոտի 

ոսկրի աճի խանգարմամբ ուղեկցվող բնածին համախտանիշների (Ռոբենի, 

Գոլդենհարի, Ֆրանչեսկետիի համախտանիշներ և այլն) ախտանշանն է: 

Հիշյալ համախտանիշների դեպքում ՔՍԾՀ-ի ոսկրային բաղադրիչները` 

      ²   ´   ¶ 
Նկար 157. Բորբոքային գործընթացի տարածումն առաջնային  

ոսկրային (ա, բ) և առաջնային աճառային (գ) հիվանդությունների դեպքում: 
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հոդագլխիկը և հոդաթումբը, թերզարգացած են: Բնածին ախտահարման 

ամենածանր տեսակները դիտվում են Գոլդենհարի և հեմիֆացիալ միկրո-

սոմիայի համախտանիշների դեպքում, երբ քունքստործնոտային հոդա-

վորումը կարող է անգամ բացակայել` չզարգանալու պատճառով: 

         Ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների բորբոքային հիվանդութ-

յուններ: Օստեոարթրիտ: Օստեոարթրիտը հոդի բորբոքումն է, որը զարգանում 

է ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների վնասման և բորբոքային 

պրոցեսը հոդի այլ բաղադրամասերի (հոդաճառ, քունքոսկրը պատող վեր-

նոսկր, հոդապարկ, կապանային համակարգ) վրա տարածվելու հետևանքով 

(դիագրամ 10): Օստեոարթրիտի պատճառներն են հոդի սուր վնասվածքը 

(ծննդաբերական վնասվածք, հոդաելունի ներհոդային և արտահոդային 

կոտրվածքներ), ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների օստեոմիելիտը, 

հոդաելունի հեմատոգեն կամ օդոնտոգեն օստեոմիելիտը, քունքոսկրի 

օստեոմիելիտը (որի պատճառը կարող է լինել թարախային բորբոքման 

տարածումը միջին ականջից կամ պտկաձև ելունից): 

     ՔՍԾՀ-ի օստեոարթրիտը մանկական տարիքում հազվադեպ է ախտորոշ-

վում: Օստեոարթրիտի ելքը պայմանավորված է կլինիկական ընթացքի 

ծանրությամբ, հոդաճառի քայքայման կամ պահպանվածության աստիճանով, 

հիվանդության տևողությամբ: Մանկական տարիքում օստեոարթրիտն 

առողջացմամբ չի ավարտվում: Օստեոարթրիտի ելքերն են նեոարթրոզը, 

երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզը և ոսկրային անկիլոզը: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
         
 

 

 

 

Դիագրամ 10. ՔՍԾՀ հիվանդությունների պատճառները և ելքերը: 

  

Ñá¹³»ÉáõÝÇ µáñµáù³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 

(Ñ»Ù³ïá·»Ý, 
û¹áÝïá·»Ý 

ûëï»áÙÇ»ÉÇïÝ»ñ) ùáõÝùáëÏñÇ µáñµáù³ÛÇÝ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ (ԼՕՌ 

ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ 
µáñµáùáõÙÝ»ñ)

»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ 
Ó¨³Ë³ËïáÕ 
ûëï»á³ñÃñá

³ÝÏÇÉá½ 

øêÌÐ-Ç ëáõñ 
ïñ³íÙ³ 

(ÍÝÝ¹³µ»ñ³Ï³Ý, 
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ) 

Ý»á³ñÃñá½ 

ûëï»á³ñÃñÇï 
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Նեոարթրոզ: Սա ախտաբանական հոդավորում է, որն առաջանում է 

որևէ ախտաբանական գործոնի (վնասվածք, օստեոմիելիտ) ազդեցությամբ: 

Բնականոն հոդի համեմատ այն ֆունկցիոնալ տեսակետից ոսկրերի հոդա-

վորման անլիարժեք տարբերակ է: ՔՍԾՀ-ի նեոարթրոզը օստեոարթրիտի 

բարենպաստ ելքն է: Այն կարող է զարգանալ հոդաելունի ներհոդային կամ 

բարձր արտահոդային կոտրվածքներից, հեմատոգեն կամ օդոնտոգեն օստեո-

միելիտներից հետո, եթե հոդաճառը պահպանվել է: Նեոարթրոզի դեպքում 

ծնոտի ուղղահայաց շարժումները պահպանվում են ամբողջ ծավալով կամ 

փոքր-ինչ սահմանափակվում են, որը հնարավորություն է տալիս երեխային 

բնականոն սնվելու ու խոսելու: Նեոարթրոզը ձևավորվում է հոդաելունի ոսկրի 

դեստրուկցիայի հետևանքով և երեխայի մեծանալուն զուգընթաց անպայմա-

նորեն հանգեցնում է ստորին ծնոտի ոսկրի թերաճին: Այն դեպքում, երբ 

նեոարթրոզն ունի կլինիկական թեթև դրսևորում, և եթե չկան կծվածքի 

խանգարումներ ու ծնոտի արտահայտված ձևախախտում, բուժման կարիք չի 

լինում: Եթե ձևախախտված է ստորին ծնոտը, սակայն չկա կծվածքի խանգա-

րում, կատարում են միայն ստորին ծնոտի կոնտուրային պլաստիկա: Ստորին 

ծնոտի արտահայտված ձևախախտման և կծվածքի խախտման դեպքում ավագ 

տարիքում ցուցված է կատարել վիրահատական միջամտութ-յուն` վերել 

ճյուղի և հոդի ռեկոնստրուկցիա: 

Երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզ (ԵՁՕԱ): Սա ոսկրի քրոնի-

կական բորբոքային հիվանդություն է, որը զարգանում է օստեոարթրիտից 

հետո և առաջացնում է ոսկրերի հոդավորվող վերջավորությունների` հոդա-

ելունի և քունքոսկրի հոդային մակերեսի ոսկրային ձևախախտում: 

Ծննդաբերական վնասվածքի, օստեոմիելիտի կամ հոդի ոսկրային բա-

ղադրամասերի բորբոքման հետևանքով ոսկրային կառույցների որոշ մաս 

քայքայվում և մահանում է, որի հետևանքով հիվանդության վաղ փուլում 

ստորին ծնոտի հոդագլխիկը մասնակիորեն քայքայվում է: Հիվանդության 

ընթացքում մասնակիորեն դեստրուկցիայի ենթարկված հոդաելունի ոսկրային 

հյուսվածքը կորցնում է մեխանիկական ամրությունը: Հոդաելունի համար 

ֆունկցիոնալ սովորական ծանրաբեռնվածությունը դառնում է չափազանց: 

Մշտական գործող ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածության ազդեցությամբ առա-

ջանում է տրավմատիկ կոմպրեսիա, որի հետևանքով ստորին ծնոտի գլխիկն 

ընկղմվում է ստորադիր հյուսվածքների մեջ, մեծանում է հոդաելունի հոդա-

վորվող մակերեսի լայնական չափը, իսկ նրա երկայնական աճը կանգ է առ-

նում: Հոդաելունը` որպես ստորին ծնոտի աճման կենտրոն, չի կորցնում ոսկ-

րագոյացման հատկությունը, սակայն այն դրսևորվում է ախտաբանական 

ձևով: 

Որոշակի նշանակություն ունի նաև վերնոսկրի ոսկրագոյացնող ֆունկ-

ցիան, հատկապես հոդաելունի կոտրվածքների դեպքում: Դրանով է 

բացատրվում հոդաելունի վնասման տեղում ոսկրի ավելցուկային գոյացումը: 
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Ոսկրի ախտաբանական վերակառուցումը, որն սկսվում է հիվանդութ-

յան պատճառի ազդեցության պահից, շարունակվում է տարիներ և երեխա-

ների մեծամասնության դեպքում ավարտվում է հասուն, սկլերոզացված ոսկրի 

գերաճով ու հոդի շարժումների լրիվ կորստով: 

Երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզի դեպքում հոդավորվող 

մակերեսների ոսկրային իրական սերտաճում չի լինում:  

Կլինիկական պատկերը: Երեխաների ձևախախտող օստեոարթրոզի` 

աչքի ընկնող առաջին ախտանշանը ստորին ծնոտի աճի կասեցումն է, որն 

առավել նկատելի է մեկ հոդի հիվանդության դեպքում: Դեմքի ստորին 

հատվածի ասիմետրիան սկզբում սովորաբար հայտնաբերում են կողմնակի 

անձինք, որոնք քիչ են տեսնում տվյալ երեխային: Ծնողները ձևախախտումն 

ուշ են հայտնաբերում կամ պատահականորեն են նկատում: Ստորին ծնոտի 

որևէ կեսի միակողմանի թերաճի դեպքում հիվանդ հոդի կողմում ստորին 

ծնոտի ճյուղն ու մարմինն ավելի կարճ են լինում, քան առողջ հոդի կողմում 

(նկ. 158): Դրա հետևանքով կզակը տեղաշարժված է ախտահարված հոդի 

կողմը:    Ծնոտի առողջ կեսը տափակած է` ձգված իր կողմում ճիշտ տեղա-

կայված ծնոտի անկյան և դեպի ախտահարված կողմ տեղաշարժված կզակի 

միջև: Ստորին ծնոտի թերաճած կողմում առկա է թշի փափուկ հյուսվածքների 

ավելցուկ, որի պատճառով դեմքի այդ կողմի ուրվագծերը կլորավուն են: 

Չախտահարված կողմում թշի հյուսվածքները ձգված են: Դեմքի այդ կեսն ունի 

ձգված և տափակ տեսք: Բերանային ճեղքը թեքված է: Ախտահարման կողմում 

բերանի անկյունն ունի ավելի բարձր դիրք, քան հակառակ կողմում: Դեմքի 

տափակ ուրվագծերը և բերանային ճեղքի շեղված դիրքը հաճախ սխալ 

ախտորոշման պատճառ են դառնում, և հոդի հիվանդությունն անտեսելով` 

ախտորոշում են դիմային նյարդի լուծանք (պարեզ) ու անհարկի բուժումներ 

իրականացնում: 

Նկար 158 . ՔՍԾՀ-ի երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզի զարգացումը 

(սխեմա). ա. ծննդաբերական վնասվածքից հետո, բ. հոդաելունի կոտրվածքից հետո, գ. 

հեմատոգեն օստեոմիելիտից հետո: 1, 2, 3, 4, 5՝ հիվանդության փուլերը: 
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´ 

 

 
¶ 
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Ստորին ծնոտի մի կեսի միակողմանի թերաճի դեպքում ձևավորվում է 

ախտաբանական խաչաձև կծվածք: Ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունը 

նեղացած է, ախտահարված կողմի նախաաղորիքները և աղորիքները թեքված 

են լեզվի կողմը: Ատամնաբնային ելուններն իրար հետ չեն փոխազդում, որի 

հետևանքով կատարվում է վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի կոմպեն-

սատոր ավելցուկային աճ: Վերջինս ատամներով հանդերձ երբեմն իջնում է 

միչև ստորին ծնոտի լորձաթաղանթի անցման ծալքը: Ծնոտների առաջային 

հատվածում ատամնաբնային ելունները հարաբերվում են խոր վրածածկույթի 

տարբերակով: Երեխայի աճմանը զուգընթաց ստորին ծնոտի մի կեսի թերաճն 

ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում: Տարիների ընթացքում առաջանում է 

վերին ծնոտի և այտոսկրի բոլոր հատվածների երկրորդային ծանր ձևախախ-

տում: 

Զույգ ՔՍԾՀ-երի հիվանդության դեպքում ստորին ծնոտի երկու կեսն էլ 

սիմետրիկ թերաճած են: Նման երեխաների ծնոտի ճյուղերի և մարմնի 

կարճացման պատճառով կզակը տեղաշարժվում է դեպի հետ, և դրսևորվում է 

ծնոտների պրոգնաթիկ փոխհարաբերություն` խոր կծվածքով: Երեխայի 

դեմքի փոփոխությունները հատկապես ակնառու են պրոֆիլային պատկերում. 

դեմքի թերաճ ստորին երրորդականից վեր, կտրուկ առաջ մղված դիրքում 

վերին ծնոտն ու քիթն են («թռչունի դեմք»): Նման դեպքերում սովորաբար 

հիվանդները բժշկի դիմելու հարկադրված են լինում ոչ թե դեմքի տեսքի 

փոփոխության, այլ ստորին ծնոտի շարժումների սահմանափակման պատ-

ճառով: 

Հոդի ֆունկցիաների խանգարումների նշաններն ի հայտ են գալիս կա´մ 

ստորին ծնոտի աճի խանգարումների հետ, կա´մ զգալիորեն ավելի ուշ: Հոդում 

առաջինը վերանում են կողմնային շարժումները, այնուհետև սահմանա-

փակվում են ուղղահայաց և դեպի առաջ կատարվող շարժումները: Հիվանդու-

թյան վաղ շրջանում հոդի դժվարաշարժությունը ուտելիս և խոսելիս չի 

խանգարում երեխային, այդ պատճառով էլ այն երկար ժամանակ կարող է 

աննկատ մնալ: Հոդում շարժումների ծավալի կրճատումը կատարվում է 

դանդաղ, տարիների ընթացքում և ավարտվում է ստորին ծնոտի լրիվ 

անշարժացմամբ: Հոդում շարժումների թուլացումը կամ բացակայությունը 

ստուգվում է ստորին ծնոտի գլխիկների համեմատական պալպատոր 

հետազոտմամբ, որը կատարվում է արտաքին լսողական անցքերում: ԵՁՕԱ-

ով տառապող երեխաների մոտ դիմային ոսկրերի ձևախախտումից բացի, 

դիտվում են նաև ողնաշարի պարանոցային հատվածի ծռվածություն ու 

մկանների (միմիկայի, ծամիչ, պարանոցային) տոնուսի խանգարում: Ստորին 

ծնոտի թերաճը և անշարժությունը լեզվի և մակկոկորդի հետանկման 

պայմաններ են ստեղծում, որը խանգարում է արտաքին     շնչառությանը և 

թոքերի օդափոխմանը: Այս խանգարումները հատկապես արտահայտվում են 

ֆիզիոլոգիական քնի ժամանակ, երբ մկանները թուլացած են: Քնած ժամանակ 

հիվանդ երեխան ուժեղ խռռացնում է, ժամանակ առ ժամանակ առաջանում է 
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շնչարգելություն, և երեխան արթնանում է: Երեխան չի կարողանում անգամ 

մեջքի վրա պառկած քնել և ստիպված է լինում քնել նստած դիրքով: 

Որքան փոքր տարիքում է զարգանում ԵՁՕԱ-ն, այնքան ավելի արտա-

հայտված են երեխայի` նշված անատոմիական ու ֆունկցիոնալ խանգարում-

ները: Օրգանիզմում ամենածանր փոփոխությունները լինում են ծննդա-

բերական վնասվածքի կամ հեմատոգեն օստեոմիելիտի հետևանքով առաջա-

ցած հիվանդության դեպքում: 

ԵՁՕԱ-ով հիվանդների ՔՍԾՀ-ների ռենտգենաբանական հետազոտու-

թյան ժամանակ կարելի է առանձնացնել հետևյալ փուլերը. 

Առաջին փուլ` օստեոարթրիտ: Սա հիվանդության սկիզբն է և տևում է 

մինչև մի քանի ամիս: Այս փուլում ոսկրանյութը բորբոքվում է և մահանում. 

թարախային բորբոքման են ենթարկվում ոսկրային ստրուկտուրաները, 

մեռուկանում է ոսկրը, մահանում է հոդաճառի մի մասը: Այս փուլը վիրա-

բույժների և ռենտգենաբանների կողմից վատ է ուսումնասիրված, քանի որ 

շատ երեխաների դեպքում այն մնում է չբացահայտված: 

Երկրորդ փուլ` ստորին ծնոտի հոդագլխիկի քայքայում և նախնական 

ռեպարացիա: Ռենտգենյան նկարներում հոդաելունը կորցնում է համաչափ 

ստրուկտուրային պատկերը և տափակում է, հոդագլխիկը քայքայվում է: 

Հոդաելունի մակերեսը դառնում է տափակ, իսկ հեմատոգեն օստեոմիելիտից 

հետո կարող է ձևախախտվել և կրկնել հոդաթմբիկի ուրվագծերը: Միևնույն 

ժամանակ ստործնոտային կտրուճի եզրից աճող առանձին ոսկրային 

ելուններով հստակ դրսևորվում է ոսկրագոյացումը: Հոդաելունի և քունքսկրի 

միջև՝ ամբողջ տարածությամբ, դիտվում է հոդաճեղքի լուսավոր գիծը: 

Երկրորդ փուլը տևում է 2-3 տարի: Որոշ երեխաների շրջանում, որոնց 

օստեոպորոզը զարգացել է հեմատոգեն օստեոմիելիտից հետո, հիվանդութ-

յունը կարող է ավարտվել հենց այս փուլում: Նման դեպքերում ստորին ծնոտի 

շարժումները պահպանվում են, և երեխան կարողանում է ուղղահայաց 

շարժումներ կատարել, բերանը բացել 2-3սմ: 

Երրորդ փուլ` արտահայտված ռեպարացիա: Ռենտգենյան նկարնե-

րում հայտնաբերվում է ոսկրագոյացման ծավալուն հոծ տարածք, և կարող է 

դիտվել քունքոսկրի ձևախախտում` քունքոսկրի ստործնոտային փոսի խո-

րության նվազում և հոդաթմբի հարթեցում: Հոդաճեղքի գիծը կորցնում է 

կորությունը, դառնում է անհարթ և իր տեսքով ավելի մոտ է ուղիղ գծին: 

Հիվանդության այս փուլը կարող է տևել 5-7 տարի: Ոսկրագոյացման գոտու 

ծավալումը հանգեցնում է հոդի ֆունկցիաների ավելի  մեծ կորստի: 

Չորրորդ փուլ` հոդավորվող մակերեսների կոնգրուենտության լրիվ 

կորուստ: Սա հիվանդության վերջին փուլն է և բնորոշվում է ծնոտի լրիվ 

անշարժացմամբ: Ռենտգենյան նկարներում գանգի հիմքի մոտ հայտնա-

բերվում է ոսկրագոյացման հոծ տարածք: Հոդաճեղքի գիծը լրիվ կորցնում է 

կորությունը և նմանվում է ուղիղ գծի: Գերաճած ոսկրային հյուսվածքը 
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ենթարկված է արտահայտված սկլերոտիկ փոփոխությունների: Այս փուլը 

զարգանում է երեխաների մեծ մասի սեռական հասունացման տարիքում: 

Ախտորոշումը: ԵՁՕԱ-ի հայտնաբերումը բավականին դժվար է: Այն 

կատարվում է կլինիկառենտգենաբանական համալիր մեթոդներով: Կլինի-

կական մեթոդներն են հարցուփորձը և մանրակրկիտ անամնեզի հավաքումը, 

դիմային ախտանշանների հետազոտությունը: Դիմային ախտանշաններում 

ներառվում են ստորին ծնոտի թերաճը, դիմային ոսկրերի երկրորդային 

ձևախախտումները, կծվածքի վիճակը, ստորին ծնոտի շարժումների ծավալը, 

օկլուզիոն խանգարումների բնույթը (ատամնաղեղի նեղացում, ատամների 

դիրքի անկանոնություններ, ատամնաբնային ելունների փոփոխություններ, 

կծվածքի ձև): Դրանք մեծապես պայմանավորված են ՔՍԾՀ-ի օրգանական 

ախտահարմամբ, հիվանդության վաղեմությամբ, դրա սկզբնավորման ժամա-

նակ երեխայի տարիքով, հիվանդության պատճառով (բնածին, ծննդաբե-

րական վնասվածք, հեմատոգեն օստեոմիելիտ): Հիվանդների 9-10%-ի հիվան-

դության պատճառը բացահայտված չէ:  

ՔՍԾՀ-ի ռենտգենաբանական հետազոտության մեթոդները` օրթոպան-

տոմոգրաֆիան, շերտագրումը, համակարգչային շերտագրությունը (ՀՇ), 

մագնիսական ռեզոնանսային շերտագրությունը (ՄՌՇ) հնարավորություն են 

տալիս սպառիչ տեղեկություններ ստանալու հոդաելունի և հոդափոսի 

դեստրուկտիվ փոփոխությունների և ոսկրային գերաճուկներով ախտաբա-

նական ռեպարատիվ ռեգեներատի բնույթի մասին: 

ՀՇ-ն հնարավորություն է տալիս պարզելու ոսկրային կառույցների 

ամբողջ համալիրի փոփոխությունների աստիճանը, այդ թվում որոշելու ոսկ-

րային փոփոխությունների աստիճանը հոդաճեղքում, ախտաբանական 

գերաճուկների կառուցվածքը, դրանց տարածվածությունը, ՔՍԾՀ-ի, հոդաե-

լունի և ստորին ծնոտի ձևախախտված մասերի չափերը սիմետրիկ հատված-

ներում: Առավել տեղեկատվական է պարուրաձև ՀՇ-ն` եռաչափ տարածական 

պատկերմամբ: 

ՄՌՇ-ն ևս բարձր տեղեկատվական մեթոդ է, որը փոփոխությունների 

մասին մարակրկիտ տվյալներ ստանալու հնարավորություն է տալիս 

հատկապես հիվանդության վաղ փուլում: Այս մեթոդը հատկապես բարձր է 

գնահատվում ՔՍԾՀ-ի ֆիբրոզ ախտահարումները հետազոտելիս: 

ԵՁՕԱ-ն ախտորոշում են՝ հիմնվելով ռենտգենաբանական երկու 

տվյալների վրա` հոդավորվող մակերեսների միջև անընդհատ լուսավոր 

ճեղքի պահպանվածության և արտահայտված ոսկրագոյացման պատճառով 

առաջացած հոդաելունի ձևախախտման: Եթե ստորին ծնոտի շարժունու-

թյունը պահպանված է, անհրաժեշտ է այս հիվանդությունը տարբերակել 

ֆիբրոզ անկիլոզից, իսկ շարժումների բացակայության դեպքում` ոսկրային 

անկիլոզից: Ֆիբրոզ անկիլոզը բնորոշվում է հոդավորվող մակերեսների միջև 

շարակցահյուսվածքային կպումների առկայությամբ, հետևաբար ռենտգեն 

նկարներում հոդավորվող մակերեսները պահպանում են իրենց բնականոն 
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ձևը, չափը և ոսկրի ենթաաճառային կեղևային շերտի անընդհատությունը: 

Ռենտգենաբանական ստանդարտ մեթոդներով ֆիբրոզ անկիլոզի առկայու-

թյունն անհնար է որոշել:  ԵՁՕԱ-ի դեպքում (II-III փուլերում) հոդային 

ոսկրերում հայտնաբերվում են դեստրուկտիվ կոպիտ փոփոխություններ, 

որոնք հուշում են երկարատև ընթացող ախտաբանական երևույթի մասին: 

Որոշ երեխաների մոտ ստորին ծնոտի շարժումների բացակայության 

դեպքում հայտնաբերվում է հոդավորվող մակերեսների միջև առկա անհարթ 

ճեղքի ընդհատում, որը ոսկրային անկիլոզի նախնական ախտորոշման 

պատճառ է դառնում: Ախտահարված հոդի ռենտգենյան շերտագրումը 

հնարավորություն է տալիս ճիշտ ախտորոշում կատարելու: 

Ոսկրային անկիլոզ: ՔՍԾՀ-ի անկիլոզը հոդաելունի և քունքոսկրի ախ-

տաբանական ոսկրային սերտաճումն է (մասնակի կամ լրիվ), որն առաջանում 

է հոդաճառի լրիվ քայքայման և ոսկրային հյուսվածքի գերաճի պատճառով: 

Երեխաների ՔՍԾՀ-ի անկիլոզն առաջանում է օստեոարթրիտի հե-

տևանքով: Անկիլոզի զարգացմամբ ավարտվող օստեոարթրիտի պատճա-

ռագիտությունը նման է ԵՁՕԱ-ի դեպքում նկարագրվածին: Միայն, ի 
տարբերություն վերջինիս, անկիլոզը չի զարգանում հոդաելունի` ցածր 
տեղակայմամբ արտահոդային կոտրվածքներից հետո: 

Իսկական անկիլոզի զարգացման դեպքում հոդաելունում կատարվող 

դեստրուկտիվ-պրոդուկտիվ գործընթացները շատ բանով հիշեցնում են 

ԵՁՕԱ-ի դեպքում առկա պատկերը: Մանկական տարիքում անկիլոզը միշտ 

ուղեկցվում է ախտահարված հոդի կողմում ստորին ծնոտի ոսկրի բնականոն 

աճի խանգարմամբ: Սկզբունքային տարբերությունը հոդաճառի լրիվ քայքա-

յումն է, որը նպաստում է հոդավորվող մակերեսների միջև ոսկրային սերտ-

աճման արագ ձևավորմանը: Անկիլոզի զարգացման դեպքում ծնոտի 

անշարժացումն իրականանում է հիվանդության սկզբից 1-2 տարի անց, և 

կրտսեր տարիքային խմբի երեխաների շրջանում առաջացնում է դիմային 

գանգի արտահայտված ձևախախտում: Ֆիբրոզ անկիլոզը երեխաների 

շրջանում խիստ հազվադեպ է: 

Ոսկրային անկիլոզի կլինիկական պատկերը բնորոշվում է այն նույն 

անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումներով, ինչ ԵՁՕԱ-ն, այնու-

հանդերձ, ծնոտի լրիվ անշարժացման դեպքում հիվանդության վերոհիշյալ 

բոլոր ախտանշաններն  անհամեմատ ավելի արագ են զարգանում: 

Ռենտգենաբանական պատկերը: Ռենտգեն նկարներում դիտվում են 

հոդաճեղքի լրիվ բացակայություն, հոդաելունի ոսկրային հյուսվածքի և 

քունքսկրի ձուլում, հոդավորմանը մասնակցող ոսկրերի ուրվագծերի 

անհստակություն և հոդաելունի խիստ արտահայտված ձևախախտում: 

Ախտորոշումը: Միայն հոդի ռենտգենաբանական համակողմանի 

հետազոտությունից հետո է հաջողվում անկիլոզը տարբերակել ԵՁՕԱ-ի 

վերջնական փուլից: Պետք է նկատի ունենալ, որ մանկական տարիքում 

անկիլոզ ավելի քիչ է հայտնաբերվում, քան ԵՁՕԱ: Անկիլոզի ախտորոշումը 
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հաստատվում է հիվանդության` վերը թվարկված ռենտգենաբանական 

հիմնական ախտանշանների հիման վրա (աղյուսակ 16): 

ՔՍԾՀ-ի ԵՁՕԱ-ի և անկիլոզի բուժումը: Երեխաների և դեռահասների 

ՔՍԾՀ-ի ԵՁՕԱ-ի և անկիլոզի բուժումը կազմակերպվում է դիսպանսերացման 

հիմունքներով ու ներառում է բուժական միջոցառումների համալիր` վիրա-

հատական միջամտություններ և օրթոդոնտիկ երկարատև աշխատանքներ: 

Այս բոլոր միջոցառումները ձեռնարկվում են հիվանդության հայտնաբերման 

պահից և շարունակվում են մինչև ատամնածնոտային համակարգի աճման ու 

ձևավորման ավարտը:  

Այս հիվանդությունների բուժման նպատակն է` 

▬ վերականգնել շարժումները ՔՍԾՀ-ում և կանոնավորել ծամողական 

ֆունկցիան, 

▬ ստորին ծնոտը տեղաշարժել դեպի միջին գիծը և պահել այդ դիրքում, 

▬ արտաքին շնչառության կանոնավորում, 

▬ վերին և ստորին ծնոտների ատամնաշարերի ձևի օրթոդոնտիկ շտկում, 

դրանց փոխհարաբերության կանոնավորում, 

▬ դիմային այլ ոսկրերի (վերին ծնոտ, այտոսկր) երկրորդային ձևախախ-

տումների առաջացման կամ խորացման կանխարգելում, 

▬ դեմքի ստորին երրորդականի ուրվագծերի շտկում: 

 ՔՍԾՀ-ի ԵՁՕԱ-ով կամ անկիլոզով տառապող երեխաների մեծա-

նալուն զուգընթաց սկսում են ի հայտ գալ դիմային այլ ոսկրերի (վերին ծնոտի, 

այտոսկրի) երկրորդային ձևախախտումները, որոնք ստորին ծնոտի աճման 

շարունակական կասեցման պատճառով ավելի ու ավելի ակնառու են 

դառնում: Այդ պատճառով էլ փոքր տարիքում կատարվող վիրահատական 

միջամտությունը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն նվազեցնելու, առան-

ձին դեպքերում` լիովին բացառելու ատամնածնոտային համակարգի 

անատոմիական ու ֆունկցիոնալ շատ խանգարումներ: 

 ՔՍԾՀ-ի ԵՁՕԱ-ի և անկիլոզի բուժման հիմնական սկզբունքները 

նույնանման են և մշակվել են դեռ շատ տարիներ առաջ (Ա.Պ. Ռաուեր, 1932, 

Ա.Ա. Լիմբերգ, 1938, 1958, Ն.Ն. Կասպարովա, 1979 և այլք): Այնուհանդերձ 

վերջին տարիներին գործնական բժշկության մեջ ներդրվել են նոր 

տեխնոլոգիաներ և նյութեր, որը առիթ է դարձել վերանայելու այդ սկզբունք-

ների որոշ դրույթներ: 

Վիրաբուժական բուժումը ներառում է վիրահատական մի շարք 

միջամտություններ, որոնք առաջին հերթին նպատակաուղղված են ՔՍԾՀ-ի 

անատոմիական խանգարումների վերացմանը և ֆունկցիաների վերա-

կանգնմանը: Նկարագրված է վիրահատման երկու տարբերակ` ստորին 

ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` կմախքային ձգմամբ, և ստորին ծնոտի ճյուղի 

օստեոտոմիա` ՔՍԾՀ-ի միաժամանակյա պլաստիկայով (նկ. 155): 
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Ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` կմախքային ձգմամբ վիրա-

հատությունն իրականացվում է ընդհանուր անզգայացմամբ: Դրա էությունը 

հետևյալն է. ստորին ծնոտի ճյուղի վերին երրորդականի սահմաննեում 

հեռացվում են ձևախախտված հոդային ու պսակաձև ելուններն ու ոսկրային 

գերաճուկները: Ապա ազատագրված ստորին ծնոտը կմախքային 

ձգմամբ  բերվում է ճիշտ դիրքի: Հիվանդասենյակում երեխային պառկեցնում 

են մեջքի վրա: Ճախարակային համակարգի միջոցով նրա ծնոտին ամրացվում 

է 200-1000գ կշռող բեռ, որի շնորհիվ ծնոտը պահվում է ճիշտ դիրքում: Հիվանդն 

այսպիսի անկողնային ռեժիմը պահպանում է 3-4 օր, որից հետո ձգումը 

հանում են և Վեբերի ատամնալնդային բեկակալի կամ Վանկևիչի բեկակալի 

միջոցով հիվանդի ստորին ծնոտը ամրակայում են ճիշտ դիրքում: Այս 

բեկակալները հնարավորություն են տալիս ստորին ծնոտին կատարելու 

ուղղահայաց շարժումներ` սահ-

մանափակելով դրա տեղաշարժը 

դեպի վիրահատված հոդը: 

Բեկակալից հիվանդը օգտվում է 

1-1,5 տարի: Հետվիրահատական 

շրջանում ցուցված են ֆիզիոթե-

րապիան, միոգիմնաստիկան: 

Վիրահատման ֆունկցիոնալ 

արդյունքները գնահատվում են 8-

10 ամսից ոչ շուտ: Ըստ ցու-

ցումների` հիվանդը ստանում է 

օրթոդոնտիկ բուժում ամբողջ 

ծավալով: 

ՔՍԾՀ-ի հիվանդություն-

ների պատճառով վիրահատված 

երեխաների օրթոդոնտիկ բուժման 

նպատակն է` 

ա) ամրակայել ստորին ծնոտը 

վերին ծնոտի նկատմամբ ճիշտ 

հարաբերությամբ` առանց 

շարժումների սահմանափակման, 

բ) ձևավորել ծամիչ և դիմախաղի մկանների միոստատիկ ռեֆլեքսը ծնոտի նոր 

դիրքի պայմաններում, 

գ) վերացնել ստորին ծնոտի դեպի նոր դիրք առաջքաշման հետևանքով 

առաջացած դեզօկլուզիան, 

դ) վերացնել ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի ձևախախտումները, 

ե) կանխարգելել ծնոտների երկրորդային ձևախախտումների առաջացումը: 

Վիրահատման ճիշտ տեխնիկայի և հետվիրահատական բարենպաստ 

ընթացքի դեպքում ստորին ծնոտի շարժումները վերականգնվում են, և 

² 
´ 

Նկար 159 . ՔՍԾՀ ոսկրային հիվանդությունների

դեպքում կատարվող վիրահատությունները 

(սխեմա)՝ ա., բ. ստորին ծնոտի ճյուղի 

օստեոտոմիա և ծնոտի տեղաշարժ դեպի առաջ 

կմախքային ձգմամբ, գ. ստորին ծնոտի ճյուղի 

ոսկրային պլաստիկա՝ ալոգեն 

տրանսպլանտատով: 
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բարելավվում են դեմքի ստորին երրորդականի ուրվագծերը: Սակայն երեխայի 

մեծանալուն և ծնոտի չվիրահատված կողմի աճմանը զուգընթաց ավելի ու 

ավելի ակնհայտ են դառնում ձևախախտումները, որոնք արտահայտվում են 

առողջ կեսի ֆրոնտալ մասի տափակությամբ, հակադարձ կողմի հարաճուն 

թերաճով, կզակի հարթեցմամբ և տեղախախտմամբ: Բերանի խոռոչում 

դիտվում է օկլուզիոն հարթության փոփոխություն` վերին ծնոտի զարգացող 

ձևախախտման պատճառով: Բացի այդ, այս հիվանդների ստորին ծնոտը 

վիրահատված կողմում չունի վստահելի դիստալ հենակետ, որը ցուցում է 

վիրահատական բուժման հաջորդ փուլն իրականացնելու համար, այն է` 

ստորին ծնոտի` նախկինում վիրահատված կողմում իրականացնել  ճյուղի 

ոսկրային պլաստիկա` դիստալ հենակետի ստեղծմամբ: Կարելի է նաև 

միանվագ կատարել 13-14 տարեկանից մեծ հիվանդի ստորին ծնոտի կոն-

տուրային պլաստիկա: Եթե հիվանդը 13 տարեկանից փոքր է, ապա կոնտու-

րային պլաստիկան հետաձգվում է մինչև մեծանալը: 

Բուժման այս մեթոդի ընտրության դեպքում հիվանդն առնվազն երկու 

անգամ ենթարկվում է բարդ վիրահատական միջամտության. առաջինը` 

ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` հետագա կմախքային ձգմամբ, երկ-

րորդը` ստորին ծնոտի ճյուղի պլաստիկա: Երկու վիրահատությունների միջև 

եղած ժամանակահատվածում հիվանդը ստանում է օրթոդոնտիկ ակտիվ 

բուժում: 

Այս մեթոդը (ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` կմախքային 

ձգմամբ) հանձնարարվում է կիրառել մինչև 9-10 տարեկան այն հիվանդների 

դեպքում, որոնք տառապում են հոդի միակողմանի ախտահարմամբ: Այդ 

տարիքից մեծ այն հիվանդներին, որոնք ունեն հոդերի միակողմանի կամ 

երկկողմանի ախտահարումներ, ինչպես նաև ավելի փոքր տարիքի երեխա-

ներին, որոնք ունեն հոդերի երկկողմանի ախտահարումներ, ցուցված է 

վիրահատման մյուս տարբերակը` ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` 

ՔՍԾՀ-ի միաժամանակյա պլաստիկայով, որն իրականացվում է տարբեր 

տրանսպլանտատներով կամ էնդոպրոթեզներով:  

Ներկայումս մասնագետների մի մասը հակված է ցանկացած տարիքի 

երեխաների ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիան իրականացնել ՔՍԾՀ-ի միաժա-

մանակյա պլաստիկայով, ինչպես հոդի միակողմանի, այնպես էլ երկկողմանի 

ախտահարումների դեպքում: 

Եթե իրականացվելու է ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա ՔՍԾՀ-ի 

միաժամանակյա պլաստիկայով, ապա, ինչպես և առաջին տարբերակի դեպ-

քում, նախ՝ կատարվում է ստորին ծնոտի ճյուղի օստեոտոմիա` հեռացնելով 

ոսկրային գերաճուկները և պսակաձև ելունը, ապա ծնոտը բերվում է ճիշտ 

դիրքի, իսկ ճյուղի դիստալ մասում առաջացած ոսկրային արատը լրացվում է 

նախօրոք ձևավորված ոսկրային տրանսպլանտատով կամ էնդոպրոթեզով: 

Որպես պլաստիկ նյութ` նախկինում լայնորեն կիրառվում էին կոնսեր-

վացված կորտիկալ ալոտրանսպլանտատներ: Վերջին տարիներին, նկատի 
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ունենալով խիստ վտանգավոր վիրուսային վարակների տարածումը 

(ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, հեպատիտներ և այլն), ոսկրային ալոտրանսպլանտատների 

կիրառումը մղվել է երկրորդ պլան, քանի որ կա ռեցիպիենտներին վարակելու 

վտանգ: Ներկայումս հստակ նկատվում է ոսկրային կոնսերվացված ալո-

տրանսպլանտատների օգտագործումը սահմանափակելու և աուտոհյուս-

վածքներով կամ կենսաբանորեն իներտ նյութերից պատրաստված էնդոպրո-

թեզներով դրանք փոխարինելու միտում: Ոսկրային աուտոհյուսվածքներից 

առավել լայնորեն կիրառվում  են հիվանդի զստոսկրի կատարից կամ կողերից 

ձևավորված աուտոտրանսպլանտատները: 

Դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ օգտագործվում են կենսա-

բանորեն չեզոք (իներտ) մետաղներից (սովորաբար տիտանից), ակրիլատային 

հիմքով կամ ածխածին պարունակող կոմպոզիտներից  պատրաստված 

էնդոպրոթեզներ: Տիտանային էնդոպրոթեզներն ավելի նախընտրելի են 30 

տարեկանից մեծ հիվանդների համար: Մանկական տարիքում և 

դեռահասների համար ավելի հանձնարարելի է ակրիլային և ածխածին 

պարունակող կոմպոզիտների կիրառումը: 

Վիրահատման այս տարբերակի դեպքում հետվիրահատական 

շրջանում հիվանդի ստորին ծնոտը միջծնոտային ձգմամբ ամրացվում է վերին 

ծնոտին: Միջծնոտային ձգման ժամկետը պայմանավորված է ընդունող 

ոսկրային օթյակի հետ տրանսպլանտատի կամ էնդոպրոթեզի ամրացման 

մեթոդով և տևում է 2-4 շաբաթ: Միջծնոտային ձգումը հանելուց հետո նշանակ-

վում է խնայողական ֆունկցիոնալ թերապիա, իսկ 3-4 ամիս անց` օրթոդոնտիկ 

բուժում: Եթե ախտահարումը երկկողմանի է, ապա կզակի կոնտուրային 

պլաստիկան կատարվում է 14-16 տարեկանից ոչ շուտ: 

Այսպիսով, վիրահատական բուժման երկրորդ մեթոդը կիրառելու դեպ-

քում հիվանդը միայն մեկ անգամ է ենթարկվում բարդ, ծանր վիրահատման: 

Այս վիրահատությունից 3-4 տարի անց կարող են ի հայտ գալ 

երեխաների` ստորին ծնոտի գծային չափերի՝ նորմայից հետ մնալու երևույթ-

ներ: Այն կարող է փոխհատուցվել կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն ապարատների 

կիրառմամբ: Այդ ապարատները տեղադրելը և հանելը տեխնիկապես բարդ 

չեն: 

Դիմածնոտային վիրաբուժության մեջ այնպիսի տեխնոլոգիաների 

ներդրումը, ինչպիսիք են կոմպրեսիոն-դիստրակցիոն օստեոգենեզը և էնդո-

պրոթեզավորումը, հնարավորություն է ընձեռել ընդլայնելու վիրահատման 

երկրորդ տարբերակի (ստորին ծնոտի օստեոտոմիա` ալոտրանսպլանտատով 

կամ էնդոպրոթեզով ՔՍԾՀ-ի միաժամանակյա պլաստիկայի իրականացմամբ) 

կիրառման տարիքային ցուցումները: Մինչև 9-10 տարեկան երեխաների 

բուժման այս մեթոդների կիրառումը հնարավորություն է տալիս բուժման 

ծրագրից դուրս մղելու առնվազն մեկ` տեխնիկապես բարդ և հիվանդի համար 

ծանր վիրահատություն: Հետագայում` ապաքինման շրջանում և ավելի ուշ, 

գործնականում բոլոր հիվանդներն ունեն օրթոդոնտիկ երկարատև բուժման և 
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համակարգված ֆունկցիոնալ թերապիայի կարիք: Նման երեխաների 

դիսպանսեր ակտիվ հսկողությունն իրականացվում է մինչև ֆիզիոլոգիական 

աճման ավարտը: 
  

Քունքստործնոտային հոդի ֆունկցիոնալ հիվանդությունները և դրանց 

հետևանքները պատանեկան տարիքում 

 Երեխաների և պատանիների մոտ անատոմիա-ֆիզիոլոգիական ակ-

տիվ աճման ժամանակահատվածները վառ են արտահայտված: Այդ շրջանում 

փոխվում է շատ օրգանների ու համակարգերի կառուցվածքի և ֆունկցիայի 

հարաբերակցությունը: Այդ գործընթացներն ավելի ակտիվ են սեռական 

հասունացման տարիքում, երբ դիտվում է հենաշարժիչ համակարգի աճման 

տարիքային անհամամասնություն: ՔՍԾՀ-ի շրջանում այս վիճակը կարող է 

հանգեցնել դիսֆունկցիոնալ երևույթների, որոնց կլինիկական դրսևորումներն 

աստիճանաբար ուժգնանում են և վերաճում ծանր ախտահարման: 

ՔՍԾՀ-ում առաջացող փոփոխությունները բնութագրելու համար 

մասնագիտական գրականության մեջ օգտագործվում են տարբեր տերմիններ` 

արթրոպաթիա, հոդի դիսֆունկցիայի ցավային համախտանիշ, արթրոզ, 

վնասվածքային արթրիտ, նյարդամկանային դիսֆունկցիա և այլն: 

Մարդու քունքստործնոտային հոդում, ծննդյան օրվանից սկսած, չկա 

հպվող մակերեսների կոնգրուենտություն: ՔՍԾՀ-ի տարիքային էվոլուցիան 

դրսևորվում է նրանով, որ մշտապես աճում է հոդավորվող մակերեսների և 

աճառային սկավառակի կոնգրուենտությունը, որն արտահայտվում է հո-

դափոսի խորացմամբ, հոդաթմբիկի մեծացմամբ, սկավառակի պնդացմամբ և 

դրա առաջային ու հետին «գլանակների» ի հայտ գալով: Վերջիններս իրար են 

միանում բարակ «պարանոցով»: Աստիճանաբար աճում է հոդավորվող 

մակերեսների երկրաչափական կառուցվածքի և կենսամեխանիկայի համար-

ժեքությունը: 

ՔՍԾՀ-ի հոդապարկը առաձգական շարակցահյուսվածքային թաղանթ 

է, որը կանոնավորում է ստորին ծնոտի շարժումները: Այն, ի տարբերություն 

հենաշարժիչ համակարգի այլ հոդերի հոդապարկերի, չի պատռվում անգամ 

հոդախախտի դեպքում: Հոդապարկի գերձգմանը հիմնականում խանգարում 

են արտահոդային կապանները, որոնք կազմված են ֆիբրոզ, ոչ առաձգական 

շարակցական հյուսվածքից: Այս կապանները գերձգումից հետո չեն 

վերստանում իրենց նախնական երկարությունը: 

Կմախքի արագ աճման հետևանքով ՔՍԾՀ-ի կապանային համակարգը  

մշտական գերլարման մեջ է: Սկզբնական ժամանակաշրջանում այդպիսի 

վիճակը կոմպենսացվում է, սակայն երկարատև գերլարումը հանգեցնում է 

տոնուսի կորստի: Դրա հետևանքով ստորին ծնոտն առավելագույնս իջեցնելու 

ժամանակ հոդագլխիկը կարող է դուրս գալ հոդափոսից` առաջացնելով 

սովորութային ենթահոդախախտ կամ լրիվ հոդախախտ: Այսպիսով, հոդա-

պարկի կապանային համակարգի տևական գերձգման հետևանքով զար-

գանում է սովորութային ենթահոդախախտ կամ սովորութային լրիվ 
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հոդախախտ, որն իր հերթին հանգեցնում է հոդի մշտական մեխանիկական 

գերծանրաբեռնվածության: 

ՔՍԾՀ-ի բոլոր բաղադրամասերի քրոնիկական մեխանիկական 

գրգռվածությունը կարող է առաջացնել սուր բորբոքում, որն անտեսելու կամ 

անարդյունավետ բուժելու դեպքում վերաճում է քրոնիկական բորբոքման, և 

հոդում զարգանում են դիստրոֆիկ գործընթացներ: Հոդի ոչ հասուն 

բաղադրամասերի կառուցվածքային խոր փոփոխությունները սովորութային 

ենթահոդախախտի կամ սովորութային հոդախախտի երկար ընթացքի 

հետևանք են և ունեն երկրորդային բնույթ: Երեխաների և պատանիների ՔՍԾՀ-

ի ֆունկցիոնալ հիվանդությունների առաջացմանը կարող են հանգեցնել 

տարափոխիկ հիվանդությունները, կծվածքի խանգարումները, շարակցական 

հյուսվածքի ընդհանուր ախտահարումը: 

Բնականոն կծվածքի առկայության դեպքումում ՔՍԾՀ-ի ֆունկցիոնալ 

հիվանդությունների նոզոլոգիական բոլոր տեսակներն ավելի հաճախադեպ են 

12-14 տարեկան ասթենիկ մարմնակառուցվածքով աղջիկների շրջանում, և 

այդ երեխաների 60%-ի դեպքում զուգակցվում են հենաշարժիչ համակարգի 

հոդերի գեներալիզացված գերշարժունակությամբ (հիպերմոբիլություն), 

հարթաթաթությամբ ու տարբեր աստիճանի արտահայտվածության սկոլիո-

զով: 

ՔՍԾՀ-ի սովորութային ենթահոդախախտ կամ լրիվ հոդախախտ: Այս 

հիվանդությունը հաճախադեպ է 12-14 տարեկան ասթենիկ մարմնակառուց-

վածքով աղջիկների շրջանում: Անամնեզից պարզվում է «շրխկոցների» 

առկայությունը, որոնք ՔՍԾՀ-ի շրջանում ունեն մի քանի տարվա վաղեմու-

թյուն և առաջանում են բերանի առավելագույն բացման ժամանակ: Այս 

հիվանդների շրջանում լինում է ուղեկցող ախտահարում` հարթաթաթություն 

և կամ սկոլիոզ: Արտաքին զննմամբ դեմքի կոնֆիգուրացիայի փոփոխություն 

չի նկատվում: Խիստ հազվադեպ հայտնաբերվում է աննշան ասիմետրիա 

ակտիվ ծամող կողմի ծամիչ մկանի հեմիհիպերտրոֆիայի պատճառով: 

Առավել հաճախ դիտվում է ՔՍԾՀ-ի երկկողմանի ախտահարում: Կլինիկական 

զննման և ՔՍԾՀ-երի շրջանը շոշափելիս հայտնաբերվում է ստորին ծնոտի 

հոդագլխիկի էքսկուրսի մեծացում` տարբեր աստիճանի դրսևորումներով 

(կենտրոնական կտրիչների միջև 50-70մմ հեռավորություն), հոդում ի հայտ է 

գալիս «շրխկոցով» աղմուկ և դրսևորվում է դեվիացիա (ծնոտի շեղընթաց 

կողմնային շարժում այն առավելագույնս իջեցնելիս): ՔՍԾՀ-ի միակողմանի 

ախտահարման դեպքում դեվիացիան դիտվում է դեպի ախտահարման 

հակառակ կողմը, իսկ երկկողմանիի դեպքում` դեպի նվազ ախտահարված 

հոդի կողմը: 

Ախտորոշումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացու-

ցիչ հետազոտություններ` ռենտգենաբանական  (զույգ հոդերի շերտագրում 

ստորին ծնոտի ֆունկցիոնալ հանգստի և առավելագույնս իջեցված դիրքե-

րում), ֆունկցիոնալ էլեկտրամիոգրաֆիա, ֆոնոգրաֆիա, ակսիոնոգրաֆիա: 
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Որոշ դեպքերում կծվածքի խանգարումները բացառելու նպատակով օրթոդոն-

տի խորհրդատվության և ծնոտների ախտորոշիչ մոդելների չափումների 

կարիք է լինում: 

Հենաշարժիչ համակարգի հոդերի ուղեկցող ախտահարում կամ դիս-

ֆունկցիա ունեցող երեխաներին ցուցված է վնասվածքաբան-օրթոպեդի 

խորհրդատվություն: 

Ստորին ծնոտի սովորական (ֆունկցիոնալ հանգստի) վիճակում 

արված շերտանկարներում հայտնաբերվում է, որ հոդաճեղքի հետին հատ-

վածն ավելի նեղ է, քան առաջային և վերին հատվածները, որը վկայում է 

ախտաբանական գործընթացի սկզբի մասին: Ստորին ծնոտը առավելագույնս 

իջեցրած վիճակում արված շերտանկարներում նկատվում է հոդագլխիկի 

էքսկուրսի տարբեր աստիճանների արտահայտված մեծացում և դրա տեղա-

կայումը հոդաթմբի գագաթից առաջ: 

Վերլուծելով էլեկտրամիոգրամները` հայտնաբերվում է ծամիչ և 

քունքային մկանների ուժային բնութագրի բարձրացում, որը վկայում է 

ծանրաբեռնության վերաբաշխման մասին: Ֆոնոգրամներում հայտնաբերվում 

են մեծ ամպլիտուդով և կարճատև որոշ տատանումներ, որոնք գրաֆիկական 

պատկերմամբ  համապատասխանում են «շրխկոցի» ախտանշանին: 

Աքսիոգրաֆիկ հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս որոշելու 

հոդային ուղու անկյան մեծությունը և հետագիծը: Բոլոր երեխաների շրջանում 

ՔՍԾՀ-ի սովորութային ենթահոդախախտի կամ սովորութային լրիվ հոդա-

խախտի դեպքում հոդային ուղու անկյունը կտրուկ մեծանում է (նորմայում 33o 

է): Աքսիոնոգրաֆիկ հետազոտությունը ոչ ինվազիվ, ցավ չպատճառող մեթոդ 

է և կարող է ծառայել որպես ախտորոշման, տարբերակիչ ախտորոշման և 

բուժման հսկման չափանիշ: 

Բուժումը համալիր է, առանձին կուրսերով: Երեխաներին անհրաժեշտ 

է նշանակել խնայողական դիետա, հակաբորբոքային-ներծծող քսուքներով 

կապեր ՔՍԾՀ-ի շրջանում, դեղեր (սալիցիլատներ, հակահիստամինային և 

կալցիումական պատրաստուկներ) և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցառումներ 

(մագնիտոթերապիա, էլեկտրաֆորեզ կալիումի յոդիդի 6%-անոց լուծույթով): 

Մեկ տարվա ընթացքում, ամեն երեք ամիսը մեկ կրկնում են ֆիզիոթերապիայի 

կուրսերը (առանց դեղերի): Անհրաժեշտ է շարունակել դիսպանսեր հսկողու-

թյունը` իրականացնելով կանխարգելիչ զննումներ կես տարին մեկ անգամ: 

Ներհոդային միջամտություններ (ներարկումներ, արթրոսկոպիա) երեխանե-

րին չեն անում: Սովորութային ենթահոդախախտ կամ սովորութային լրիվ 

հոդախախտ ունեցող երեխաների դեպքում բուժկանխարգելիչ համալիր 

միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն է տալիս կանխարգելելու 

բոբոքման զարգացումը ՔՍԾՀ-ում և երկարատև կլինիկական արդյունք է 

ապահովում: 

ՔՍԾՀ-ի սուր արթրիտը հազվադեպ է դիտվում և ախտորոշվում: Բժշկի 

դիմող երեխաները գանգատվում են բերանը բացելիս շարժման ցավո-
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տությունից և սահմանափակումից, երբեմն` հոդի շրջանի այտուցից և մաշկի 

կարմրությունից, դեպի ականջ, քունքային շրջան կամ պարանոց ճառագայթող 

ցավից: Անամնեզում կարելի է պարզել «շրխկոցների» առկայությունը ստորին 

ծնոտն առավելագույնս իջեցնելու ժամանակ, որոնց երեխան նախկինում 

ուշադրություն չի դարձրել: Ցավի  ախտանշանը ի հայտ է գալիս միանվագ 

չափից դուրս ծանրաբեռնումից (կոշտ սնունդ կծելը, բղավոցը, հորանջելը, 

բժիշկ ստոմատոլոգի մոտ երկարատև բուժումը և այլն) հետո: 

Կլինիկական զննման ժամանակ դեմքի կոնֆիգուրացիան փոփոխված 

չէ, ՔՍԾՀ-ի շրջանի այտուց և գերարյունություն հազվադեպ է դիտվում: Բե-

րանը բացելը ցավոտ է և դժվարացած, նկատվում է ստորին ծնոտի դեվիացիա 

դեպի ախտահարված հոդի կողմը: ՔՍԾՀ-ի շրջանը շոշափելիս ցավ է 

արձանագրվում ականջի այծիկից առաջ: 

Ստորին ծնոտի` սովորական դիրքում արված հոդի շերտավոր ռենտ-

գեն նկարներում տեսանելի է, որ ամբողջ ընթացքով հոդաճեղքի լայնությունը 

գերազանցում է նորման, հատկապես վերին հատվածում: Սուր արթրիտի 

դեպքում հոդաճեղքի չափերի լայնացումը կարելի է բացատրել էքսուդատի 

առկայությամբ, որը բնորոշ է ցանկացած բորբոքային գործընթացին, ինչպես 

նաև նրանով, որ երեխաները գիտակցաբար խնայում են հոդը` բացառելով 

անգամ սովորական ծանրաբեռնվածությունը: 

Սուր արթրիտի դեպքում էլեկտրամիոգրաֆիկ կամ ֆոնոգրաֆիկ 

հետազոտություններ չեն կատարվում: 

Աքսիոգրամը վերլուծելիս հայտնաբերվում է հոդային ուղու անկյան 

մեծության կտրուկ նվազում նորմայի համեմատ: 

Բուժումը ձեռնարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել սուր բորբոքման 

առկայությունը: Այդ նկատառումով նշանակվում է հակաբորբոքային դեղո-

րայքային բուժման կուրս` ներառելով սուլֆանիլամիդներ, սալիցիլատներ, 

հակահիստամինային և կալցիումի պատրաստուկներ, խնայողական սննդա-

կարգ, հակաբորբոքային-ներծծող ազդեցությամբ օժտված քսուքներով կապեր 

ՔՍԾՀ-ի շրջանում, ֆիզիոթերապևտիկ ներգործություններ (սուր բորբոքման 

փուլում` ինֆրակարմիր լազեր, սուր բորբոքումը վերացնելուց հետո` 

մագնիտաթերապիա և էլեկտրաֆորեզ` կալիումի յոդիդի 6%-անոց լուծույթով): 

Մեկ ամիս անց կատարում են ֆիզիոթերապիայի երկրորդ կուրսը, ապա մեկ 

տարվա ընթացքում կուրսը կրկնում են յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ: 

Նույնիսկ նման բուժումից հետո սուր արթրիտ տարած բոլոր երեխաների 

դեպքում ախտորոշվում է ՔՍԾՀ-ի առավել կամ նվազ արտահայտված 

սովորութային ենթահոդախախտ: 

ՔՍԾՀ-ի քրոնիկական արթրիտը, ըստ հաճախականության, սովորու-

թային ենթահոդախախտից հետո երկրորդ տեղում է և հաճախ ախտորոշվում 

է 14-15 տարեկանում: Ցավի ախտանիշի բացակայության պատճառով 

երեխաները և պատանիները բժշկական օգնության են դիմում արդեն հոդում 
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առաջացած դեստրուկտիվ փոփոխություններով, որը դժվարացնում է բուժման 

ընթացքը: 

Քրոնիկական արթրիտ ունեցող երեխաների անամնեզում նշվում է 

«շրխկոցների» երկարատև (2 և ավելի տարիներ) առկայությունը: Երեխաները 

բժշկի դիմում են` գանգատվելով բերանը բացելու սահմանափակումից, հոդի 

շրջանում կաշկանդվածության առկայությունից: Կլինիկական զննման ժամա-

նակ հայտնաբերվում է բերանի բացման սահմանափակում մինչև 2-4սմ: 

Ստորին ծնոտի շարժումները կորցնում են սահունությունը և դառնում են 

«աստիճանական», բերանը առավելագույնս բացելու ժամանակ հոդերում 

լինում է «շրխկոցով» աղմուկ: 

Ստորին ծնոտի առավելագույնս իջեցրած վիճակում արված շեր-

տանկարներում հայտնաբերվում է ստորին ծնոտի հոդագլխիկի էքսկուրսի 

սահմանափակում, ստորին ծնոտի սովորական դիրքում արված շերտանկար-

ներում հայտնաբերվում են հոդաճեղքի չափերի փոքրացում, հոդագլխիկի 

օստեոպորոզ, իսկ որոշ հատվածներում` կորտիկալ շերտի ամբողջակա-

նության խախտում: Այդ ամենը վկայում է ՔՍԾՀ-ի բաղադրամասերի կոպիտ 

փոփոխությունների մասին: 

Էլեկտրամիոգրամներում դրսևորվում է վերկորճային մկանների ամպ-

լիտուդի մեծացում, որը պայմանավորված է ծամիչ մկանների երկու խմբի 

(սիներգիստներ և անտագոնիստներ) միջև ուժային բեռնվածության վերա-

բաշխմամբ, ինչպես նաև ծամիչ և քունքային մկանների ամպլիտուդի նվազում` 

կենտրոնական օկլուզիայում ատամնաշարերի հպման ժամանակ, որը նշված 

մկանների ուժային ակտիվության նվազման ցուցանիշ է: 

Քրոնիկական արթրիտի դեպքում ֆոնոգրամներում դրսևորվում են 

ցածր ամպլիտուդներով երկարատև տատանումներ, որոնք բնորոշ են բերանի 

բացման ժամանակ «շրխկոցով» առաջացող աղմուկին: Աքսիոգրամների վեր-

լուծությամբ հայտնաբերվում է հոդային ուղու անկյան նվազում նորմայի  

համեմատ: 

Քրոնիկական արթրիտի դեպքում բուժումը նպատակաուղղված է 

երևույթի սրացման կամ դրա` պատանեկան ձևախախտող արթրոզի վերած-

ման կանխարգելմանը, և իրականացվում է 2 տարվա ընթաքում` 4-6 ամիսը 

մեկ կրկնվող կուրսերով: 

Բոլոր երեխաներին նշանակվում են խնայողական սննդակարգ, 

քսուքներով կապեր ՔՍԾՀ-ի շրջանում (նկ. 161): 

ՔՍԾՀ-ի ֆունկցիոնալ ախտահարումներ ունեցող երեխաները պետք է 

վերցվեն դիսպանսեր հաշվառման: Բուժկանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները 

կատարվում են կուրսերով: Դիսպանսերային հսկողության միջին տևողու-

թյունը 4-5 տարի է:    
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Աղյուսակ 18. 
Երեխաների և դեռահասների ՔՍԾՀ-ի հիվանդությունների տարբերակիչ 

ախտորոշումը. 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
Ýá½áÉá·Ç³Ï³Ý Ó¨Á 

ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß»ñÁ 

ºñ»Ë³ÛÇ 
ï³ñÇùÁ 

ÑÇí³Ý¹áõÃÛունը 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñելիս  

ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 
å³ï×³éÁ ¨ 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

ëÏÇ½µÁ 

ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý 

³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ 

è»Ýï·»Ý³µ³Ý³-
Ï³Ý 

³ËïáñáßÙ³Ý 
Ýß³ÝÝ»ñÁ 

¼³ñ·³óÙ³Ý 
µÝ³ÍÇÝ ³ñ³ïÝ»ñ 

նáñ³ÍÝ³ÛÇÝ 
Ð³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ 

¿ »ñ»Ë³ÛÇ 
ÍÝí»ÉÇë: 

¼³ñ·³óÙ³Ý 
³ñ³ïÇ ÏáÕÙáõÙ 
ëïáñÇÝ ÍÝáïÇ 
»ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý ã³-
÷»ñÁ ÷áùñ »Ý: ¸³ 
áõÕ»ÏóվáõÙ ¿ 
µ»ñանի ×»ÕùÇ, 
³Ï³Ýç³Ë»óáõ, 
å³ñ³ÝáóÇ, 
í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ 
³ñ³ïÝ»ñáí: 

È³ÛÝ Ñá¹³×»Õù 
ÁÝ¹Ñáõå 

Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ 
Ñá¹³íáñÙ³Ý 

µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: 
Ðá¹³»ÉáõÝÇ, 

Ñá¹³ÃÙµÇ Ï³Ù 
Ñá¹³÷áëÇ 

ÑÇåáպլազիա 
Ï³Ù ³åÉ³½Ç³: 

ºñÏñáñ¹³ÛÇÝ 
Ó¨³Ë³ËïáÕ 
ûëï»á³ñÃñá½ 

հ³×³Ë 8-12 
³Ùë³Ï³Ý 

¸³Ý¹³Õ, 
ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 
úëï»á³ñÃñÇտÇ 
»Éù»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: 

ÐÇí³Ý¹ Ñá¹Ç 
ÏáÕÙáõÙ ëïáñÇÝ 

ÍÝáïÇ µáÉáñ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ 
Ã»ñ³× ¨ դñ³ 

ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³-ÏáõÙ: 

²ÝÑ³Ù³ã³÷ 
Ý»Õ³ó³Í ¨ 

Ó¨³Ë³Ëïí³Í 
Ñá¹³×»Õù: 
Ðá¹³»ÉáõÝÇ 

Ó¨³Ë³ËïáõÙ 
(Ï³ñ× ¿, Ñ³ëï), 

ï³÷³Ï³Í 
Ñá¹³ÃÙµÇÏ ¨ 

Í³ÝÍ³Õ 
Ñá¹³÷áë: 

հá¹Ç áëÏñ³ÛÇÝ 
³ÝÏÇÉá½ 

ց³ÝÏ³ó³Í, 
Ñ³×³Ë` 2-3 
ï³ñ»Ï³Ý 

²ëïÇ×³Ý³µար, 
1-2 ï³ñí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 
úëï»á³ñÃñÇïÇ 
»Éù»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: 

ÐÇí³Ý¹ Ñá¹Ç 
ÏáÕÙáõÙ ëïáñÇÝ 

ÍÝáïÇ µáÉáñ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ 
Ã»ñ³×: ÌÝáïÇ 

ÉñÇí 
³Ýß³ñÅáõÃÛáõÝ: 

Ðá¹³×»ÕùÁ 
µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿: 

Ðá¹³»ÉáõÝÇ áëÏñÁ 
³é³Ýó 

ë³ÑÙ³Ý³·ÍÙ³Ý 
ÓáõÉí³Í ¿ 

ùáõÝùáëÏñÇÝ: 

ն»á³ñÃñá½ 5-15 ï³ñ»Ï³Ý 

²ëïÇ×³Ý³µ³ñ 
4-12 ³Ùëí³ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 

úëï»á³ñÃñÇïÇ 
»Éù»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: 

Ð³×³Ë 
¹ÇïíáõÙ ¿ 

հոդագլխիկÇ 
Ïáïñí³ÍùÇó ¨ 

ûëï»áÉÇ½Çó 
Ñ»ïá: 

ÐÇí³Ý¹ Ñá¹Ç 
ÏáÕÙáõÙ ëïáñÇÝ 

ÍÝáïÇ 
»ñÏ³ÛÝ³Ï³Ý 

ã³÷»ñÇ Ã»ñ³×, 
որÁ Ý³¨ Ï³ñáÕ ¿ 

ÃáõÛÉ 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í 

ÉÇÝ»É Ï³Ù 
µ³ó³Ï³Û»É: ÌÝáïÇ 

³½³ï Ï³Ù Ã»Ã¨ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í 

ß³ñÅáõÙÝ»ñ: 

²ÝÑ³Ù³ã³÷ 
Ó¨³Ë³Ëïí³Í 

Ñá¹³×»Õù: 
Î³ñ×³ó³Í 
Ñá¹³»ÉáõÝ: 

êïáñÇÝ ÍÝáïÇ 
·ÉËÇÏÁ ï³÷³Ï 

¿, դñ³ áëÏñÁ` 
ëÏÉ»ñá½³óí³Í: 

Ðá¹Ç ¹»é³Ñ³ë³ÛÇÝ 
¹ÇëýáõÝÏóÇ³ 

(սովորութային 
ենթահոդախախտ) 

10-15 
ï³ñ»Ï³Ý 

Ð³×³Ë` 
¹³Ý¹³Õ, 

ï³ñÇÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: 
Ð³½í³¹»å` 

ëáõñ, 
Ñ³çáñ¹»Éáí 

Ñá¹Ç 
·»ñµ»éÝÙ³ÝÁ: 

§ÞñËÏáóÇ¦ 
³Ëï³Ýß³Ý 

µ»ñ³ÝÁ µ³ó»ÉÇë: 
ÌÝáïÇ ¹»íÇ³óÇ³ 

ß³ñÅÙ³Ý ³í»ÉÇ 
÷áùñ ³ÙåÉÇïáõ¹ 

áõÝ»óáÕ Ñá¹Ç 
ÏáÕÙÁ: Þáß³÷»ÉÇë, 
µ»ñ³ÝÁ µ³ó»ÉÇë 

´»ñ³ÝÁ µ³ó 
íÇ×³ÏáõÙ 

Ñá¹³·ÉËÇÏÁ 
Ñá¹³÷áëÇó ¹áõñë 

է՝ Ñո¹³ÃÙµÇ 
·³·³ÃÇó ³é³ç: 
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Ñá¹³·ÉËÇÏÇ »Éù 
Ñá¹³÷áëÇó` 

³Ï³ÝçÇ ³ÛÍիÏÇ 
³éç¨ ÷áëáõÃÛ³Ý 
³é³ç³óÙ³Ùµ: 

øñáÝÇÏական 
³ñÃñÇï 

ëáíáñáõÃ³ÛÇÝ 
Ñá¹³Ë³ËïÇ 
զուգակցմամբ 

հ³×³Ë 12-15 
ï³ñ»Ï³Ý 

¸³Ý¹³Õ, 
ëáíáñ³µ³ñ 
³é³çÝ³ÛÇÝ-

ùñáÝÇÏական: 
Ð³ÛïÝ³µ»ñíáõÙ 
¿ ·áñÍÁÝÃ³óÇ 

ëñմաÝ 
Å³Ù³Ý³Ï 

´áõÃ ó³í»ñ Ñá¹Ç 
ßñç³ÝáõÙ, 

×³ñ×³ïÛáõÝÇ 
³Ëï³Ýß³Ý, 

Í³ÙÇã ÙÏ³ÝÝ»ñÇ 
¹ÇëýáõÝÏóÇ³ 

(ó³í»ñ, 
É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ): 
¸ÇëýáõÝÏóÇ³ÛÇ 

ó³íի 
Ñ³Ù³Ù³Ëï³ÝÇß: 

Ðá¹³×»ÕùÇ 
Ñ³ñ³×áõÝ 

Ýí³½áõÙ, áëÏñÇ 
»ÝÃ³×³é³ÛÇÝ 
»½ñ³ß»ñïÇ 
µ³ñ³ÏáõÙ ¨ 
ù³Ûù³ÛáõÙ, 

¹»ëïñáõÏóÇ³ÛÇ 
ûç³ËÝ»ñ 

Ñá¹³·ÉËÇÏÇ 
áëÏñÇ 

»ÝÃ³³×³é³ÛÇÝ 
Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: 

ä³ï³Ý»Ï³Ý 
Ó¨³Ë³ËïáÕ 

³ñÃñá½ 

15-17 
ï³ñ»Ï³Ý 

¸³Ý¹³Õ, 
ï³ñÇÝ»ñáí, 
Ñá¹Ç ¨ Í³ÙÇã 

ÙÏ³ÝÝ»ñÇ 
¹ÇëýáõÝÏóÇ³ÛÇ 
զուգակցմամբ: 

Ðá¹áõÙ 
å³ñµ»ñ³µ³ñ 
Í³·áõÙ »Ý ëáõñ 

ó³í»ñ, ß³ñÅÙ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ: 

²ÕÙáõÏ Ñá¹áõÙ: 
¸ÇëýáõÝÏóÇ³ÛÇ 

ó³íի 
Ñ³Ù³Ù³Ëï³ÝÇß: 

²ÝÑ³Ù³ã³÷ 
Ý»Õ³ó³Í ¨ 

Ó¨³Ë³Ëïí³Í 
Ñá¹³×»Õù, 
»½ñ³·ÍáÕ 

áëÏñ³ÃÇÃ»ÕÇ 
Ñ³ëï³óáõÙ, 

áëÏñÇ Ëï³óáõÙ ¨ 
Ñá¹³·ÉËÇÏÇ 
áõñí³·Í»ñÇ 

Ó¨³Ë³ËïáõÙ: 

        
         
         
         
        

   

  

Նկար 160. Հեմիֆացիալ 

միկրոսոմիա: 

Նկար 161. ՔՍԾՀ-ի երկկողմանի 

երկրորդային ձևախախտող 

օստեոարթրոզ. բուժումից առաջ 

և հետո: 
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Թեստերի օրինակներ 
 

1.3. Նշել կարիես դետեկտորները՝ 

1.Ketak for ART 

2.Canal Blue 

3.Radsident 

4.Fudji II 

ա) 2.3  
բ) 3.4  
գ) 1.3.4  
դ) 1.2.3 

2.3. Միջին կարիեսի դեպքում ախտաանատոմիորեն հայտնաբերվում են՝ 

1.միկրոտարածությունների ծավալի մեծացում 

2. փոխարինող դենտինի և կակղանում փոփոխությունների  

3.քայքայման և դեմիներալիզացիայի գոտի 

4.թափանցիկ և ինտակտ դենտինի 

ա) 2.3.4  
բ) 3.4  
գ) 1.2.3  
դ) 1.3.4 

3.3. Նորածինի ստորին ծնոտը՝  

1.կազմված է երկու առանձին հատվածներից՝ միացած շարակցական 

հյուսվածքով  

2.կազմված է մեկ ամբողջական ոսկրից 

3.ոսկրանում է կյանքի առաջին ամիսներից մինչև մեկ տարեկան 

4.ոսկրանում է 1,5 տարեկանից հետո  

 ա) 2.3  
բ) 1.2  
գ) 3.4  
դ) 1.3 

4.3. Նշել ճիշտ պատասխանները՝ 

1. «Բաց սենդվիչ» մեթոդը կիրառվում է 1 դասի խոռոչներում  

2. գծային տակդիրը չի ապահովում կապը լցանյութի և կարիեսային խոռոչի 

պատերի միջև 

3. խոռոչի ձևավորումը քիմիա-մեխանիկական մեթոդով կատարվում է ԱԹ-ի և 

նատրիումի հիպոքլորիդի խառնուրդով ախտահարված դենտինի կոագուլյացիայի 

պատճառով 

4. Բլեկի մեթոդով նախատեսվում է կարիեսընկալող հատվածների հատում՝ 

արկղաձև խոռոչի ձևավորումով 

ա)1.3.4  

բ) 1.2.4  

գ) 2.3  

դ) 3.4  
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5.2. 9-10 տարեկանում էնդոդոնտիկ միջամտությունները ո՞ր դեպքում հնարավոր չէ 

կատարել. 

ա) կողմնային կտրիչներում  

 բ) առաջին աղորիքներում  

գ) առաջին նախաաղորիքներում  

դ) կենտրոնական կտրիչներում 

6.3. Նշել պուլպիտի` անկենսունակ էքսիրպացիայի մեթոդով բուժման ճիշտ 

հերթականությունը 

1.պուլպէքստրակտորի միջոցով կակղանի հեռացում, խողովակի դեղորայքային 

մշակում 

2. պսակային կակղանի հեռացում 

3.կարիեսային խոռոչի մշակում 

4.կակղանային խոռոչի բացում, կենսազրկող մածուկի տեղադրում 

ա) 4.3. 2.1  

բ) 3.4. 2.1  

գ)3.4.1.2  

դ) 4.3. 1.2  

7.1. Ըստ Կյոչկեյի՝ լնդերից սպոնտան արյունահոսությունը դասվում է՝ 
ա) նշված չէ  

բ) առաջին աստիճանի  

գ) երկրորդ աստիճանի  

դ) երրորդ աստիճանի 
8.2. Ո՞րը հիպերտրոֆիկ գինգիվիտի ֆիբրոզ տեսակին բնորոշ կլինիկական նշան չէ. 

ա) առանց լնդերից արյունահոսության ընթացքը 
բ) լնդապտկիկների խոցոտված մակերեսը 
գ) լնդերի ամուր կոնսիստենցիան  

դ) կոսմետիկ խանգարումները 
9.2. Նշվածներից ո՞րը բորբոքային բնույթի օդոնտոգեն կիստա չէ. 
ա) ռեզիդուալ կիստան  

 բ) ռադիկուլար կիստան 
գ) ֆոլիկուլար կիստան  

 դ) ատամ պարունակող ռադիկուլար կիստան 
10.2. Վերակենդանացման երկրորդ` վերին շնչուղիների մաքրման փուլի ժամանակ ո՞ր 

միջոցը չի կիրառվում. 
ա) էլեկտրական արտածծիչով տուժածի բերանի խոռոչի և ըմպանի մաքրումը 
բ) մատներին փաթաթած թանզիվով կամ թաշկինակով բերանի խոռոչի և 

ըմպանի մաքրումը 
գ) տուժածին որովայնի վրա` դեմքով դեպի ներքև պառկեցնելը  
դ) ռետինե տանձիկով բերանի խոռոչի և ըմպանի մաքրումը 

11. 3. Նշել ճիշտ պատասխանը՝ 

1. ագրեսիվ պարօդոնտիտի տարածուն տեսակի կանխատեսումը 

անբարենպաստ է 

2. ագրեսիվ պարօդոնտիտի դեպքում հնարավոր է ինքնակամ ռեմիսիա 

3. յուվենիլային պարօդոնտիտի դեպքում հիմնական գանգատը ատամների 

շարժունությունն է 
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4. հնարավոր է արգեսիվ պարօդոնտիտների ժառանգական 

նախատրամադրվածություն 

ա) 1,2  

բ) 2,3  

գ) 1,2,3,4  

դ) 1,3,4 

12.3. Մեխանիկական վնասվածքների բուժման համար կիրառվում է 

1.հիպերբարիկ օքսիգենիզացիա 

2.հիդրոթերապիա 

3.հակաբորբոքային թերապիա 

4.կերատոպլաստիկ միջոցներ  

 ա)1,4  
բ)1,2  
գ)3,4  
դ)2,3 

13.3. Բնորոշել չոր նեկրոզը՝ 

1.մակերեսային շերտեր ներգրավող ախտահարում է 

2.մետաղական լցանյութերի ծանր մետաղների հետևանք է 

3.առաջանում է թթվային նյութերի ազդեցության հետևանքով 

4.ճառագայթման հետևանք է  

ա)1,2  
բ)2,4  
գ)1,3  
դ)3,4 

14.3. Երեխաների ՔՍԾ հոդի միակողմանի երկրորդային ձևախախտող օստեոարթրոզի 

դեպքում՝ 

1.կզակը տեղաշարժված է ախտահարված հոդի կողմը 

2.հիվանդ հոդի կողմում ստորին ծնոտի ճյուղն ու մարմինը ավելի կարճ են, քան 

առողջ հոդի կողմում 

3.առողջ հոդի կողմում ծնոտի կեսը տափակ է, ձգված 

4.կզակը տեղաշարժված է լինում առողջ հոդի կողմը 

ա) 1,4 

բ) 1,2,3 

գ) 2,4 

դ) 3,4 

15. 1. Թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրան այլ կերպ կոչվում է՝  

ա) Ռանդյու-Օսլերի հիվանդություն 

բ) Վերլհոֆի հիվանդություն 

գ) Վիլլեբրանդի հիվանդություն  

դ) Շենլեյն-Հենոխի հիվանդություն 

16.2. Նշել սխալ պնդումը՝ 

ա)ատամի պսակի մասնակի կոտրվածքի դեպքում կատարում են զոնդավորում 

բ) Ռիբոֆլավինի անբավարարության դեպքում դիտվում են շրթունքի կարմիր 

երիզի ճաքեր 
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գ) հիպովիտամինոզ B2-ի դեպքում նշանակվում են ռիբոֆլավին 0,01գ օրը 3 

անգամ  

դ) ատամի պսակի մասնակի կոտրվածքի դեպքում ռենտգենային 

հետազոտության միջոցով հետազոտում են բերանի խոռոչի փափուկ հյուսվածքների 

վիճակը  

17.3. Պիեռ Ռոբինի համախտանիշում ընդգրկված ախտանշաններն են՝ 

1.քիմքի ճեղքվածքը 

2. ստորին ծնոտի կեսի թերաճը 

3. միկրոգենիան 

4. լեզվի և կլլման մկանների պրոզը 

ա) 1, 2  

բ) 1,2,4  

գ) 1,3,4  

դ)1,3 

18.3. Նշեք ճիշտ պատասխանները՝ 

1. դրուկ անէսթեզիայի դեպքում կիրառում են հատուկ սարքավորումներ 

2.WAND համակարգի կիրառումը հնարավորություն է տալիս կարգավորելու 

անզգայացնող նյութի ներարկման արագությունը՝ պայմանավորված հյուսվածքների 

խտությամբ 

3. Injex համակարգ կիրառելիս անզգայացումը կատարվում է մեզիոդիստալ 

ուղղությամբ 

4. WAND համակարգն ունի ավտոմատիկ ասպիրացիայի հատկություն 

ա) 1,3,4  

բ)3,4  

գ)1,2,3  

դ) 2,3 

19.2. Խեյլոպլաստիկայի գծային մեթոդներից չէ՝ 

ա) Միրոյի մեթոդը  

բ) Եվդոկիմովի մեթոդը  

գ) Թեննիսոնի մեթոդը  

դ) Լիմբերգի մեթոդը 

 

Right answer 
1.ա 

2.ա 

3.դ 

4. դ 

5.գ 

6.բ 

7.դ 

8.բ 

9.գ 

10.գ 

11.դ 

12.գ 

13.գ 

14 .բ 

15. բ 

16.դ 

17.գ 

18.բ 

19.գ 
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