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ԳԼՈՒԽ X. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ 
ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ  

Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքները հանրային առողջապահության և 

սոցիալական խնդիր են: Տարեցտարի ավելանում է տարբեր տարիքային խմբերի 

դիմածնոտային շրջանի վնասվածքների քանակը, որոնք ներառում են ինչպես 

փափուկ հյուսվածքների, այնպես էլ ոսկրերի և ատամների վնասվածքները: 

Նման հիվանդներին բուժելու համար հաճախ անհրաժեշտություն է առա-

ջանում նրանց հոսպիտալիզացնելը դիմածնոտային վիրաբուժության կլինի-

կայում: Նման հիվանդների բուժօգնությունը պետք է ցուցաբերվի համաձայն 

հաստատված գործելակարգի: Դիմածնոտային վնասվածքները կարող են հան-

գեցնել կյանքին վտանգ սպառնացող բարդությունների և զգալի կոսմետիկ և 

ֆունկցիոնալ խանգարումների: 

Դիմածնոտային շրջանի կոտրվածքների բուժման սկզբունքներն են` 

ոսկրաբեկորների անատոմիական դիրքի վերականգնումը (ռեպոզիցիա) և այդ 

դիրքում ֆիքսումը (իմոբիլիզացիա և կամ ստաբիլիզացիա) այնքան ժամանակ, 

որքան անհրաժեշտ է սերտաճման համար: Սերտաճման ժամանակը պայմա-

նավորված է հիվանդի տարիքով, անատոմիական շրջանով, կոտրվածքի 

բարդությամբ և վիրահատական միջամտության տեսակով: 

Դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների բուժ-

ման սկզբունքներն ունեն առանձնահատկություններ: Դրանք ներառում են ոչ 

միայն վերքի փակումը` ինֆեկցումը կանխարգելելու նպատակով, այլև կարևոր-

վում է նաև էսթետիկան և ֆունկցիայի վերականգնումը: Այս վիրահատութ-

յուններում կարիքի դեպքում օգտագործվում են տեղային կամ ռեգիոնալ լաթեր, 

պատվաստանյութեր՝ ներառյալ հյուսվածքների միկրովասկուլյար ազատ փոխ-

պատվաստումը: 

Չնայած որոշ բարդություններ կարող են անխուսափելի լինել, սակայն 

հստակ ախտորոշումը, ժամանակին կատարված միջամտությունները կարող 

են զգալիորեն կրճատել հետտրավմատիկ ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ դեֆեկտ-

ների քանակը:  

Հապավումներ 
ԴԾՇ` դիմածնոտային շրջան 

ԳՈՒՎ՝ գանգուղեղային վնասվածք 

ՀՄԴ-10՝ հիվանդությունների միջազգային դասակարգում 

ՀՇ՝ համակարգչային շերտագրություն 

ՈւՁՀ՝ ուլտրաձայնային հետազոտություն 

ՀՄԴ-10՝ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման կոդեր 

S02.6 ստորին ծնոտի կոտրվածքներ 
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S02.60 ստորին ծնոտի ալվեոլյար ելունի կոտրվածք 

S02.61 ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք 

S02.62 ստորին ծնոտի հոդելունի կոտրվածք 

S02.63 ստորին ծնոտի պսակաձև ելունի կոտրվածք 

S02.64 ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածք 

S02.65 ստորին ծնոտի կզակի /միջային/ կոտրվածք 

S02.66 ստորին ծնոտի անկյան կոտրվածք 

10.1. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ  

1. Հիվանդի հոժարակամ տեղեկացված համաձայնություն: Բոլոր վիրահա-

տությունները պետք է նախապես գրավոր համաձայնացվեն հիվանդի կամ

ընտանիքի անդամների (օրինական խնամակալի) հետ, բացառությամբ այն

դեպքերի, երբ պահանջվում է անհետաձգելի միջամտություն: Համաձայնագ-

րերը պետք է փակցված լինեն հիվանդության պատմագրերին: Համաձայնա-

գիրը հաստատվում է հիվանդի կամ հարազատի կողմից, երբ նա մանրա-

մասն ծանոթանում է առաջարկվող բուժմանը կամ բուժման տարբերակ-

ներին, հնարավոր բարդություններին և հավանական ելքերին:

2. Հակաբակտերիալ թերապիա: Որոշ դեպքերում հակաբակտերիալ հեղուկ-

ներով ողողումները կամ սիստեմային հակաբակտերիալ թերապիան կարող

է ցուցված լինել՝ վիրահատական վերքի ինֆեկցումը կանխարգելելու նպա-

տակով: Հետվիրահատական կանխարգելիչ հակաբակտերիալ թերապիան

նշանակվում է ըստ վարող բժշկի հայացողության` հաշվի առնելով հիվանդի

ընդհանուր վիճակը և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունը:

3. Ճառագայթային հետազոտությունների կիրառում: Ճառագայթային հետա-

զոտությունները կարող են ընդգրկել համայնապատկերային ռենտգեն,

պերիապիկալ և կամ կծվածքային ռենտգեն, ընդգրկող ռենտգենագրությունը,

համակարգչային շերտագրությունը, մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրու-

թյունը:

Ընդհանուր բուժման նպատակը վնասվածքների դեպքում՝ 

1. սկզբնական տեսքի և ֆունկցիայի վերականգնում,

2. հյուսվածքների պահպանում,

3. արյունահոսության վերահսկում,

4. անաշխատունակության շրջանի կրճատում,

5. հոգեբանական ընկճվածության սահմանափակում,

6. ցավի նվազեցում,

7. վերականգնում առանց բարդությունների,

8. ինֆեկցիայի վերահսկում,
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9. հիվանդի (հարազատի) իրազեկումը բուժման տարբերակների մասին և

բուժման պլանի ընդունումը,

10. հիվանդի (հարազատի) իրազեկումը վիրահատության արդյունքների,

հնարավոր ռիսկերի և բարդությունների վերաբերյալ,

11. երկրորդային դեֆորմացիաների կանխում,

12. բավարար գեղագիտական արդյունքի ապահովում:

10.2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵԼ 
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎՐԱ՝ 
1. վերին շնչուղիների անցանելիության խանգարումը,

2. արյունահոսության առկայությունը,

3. որևէ համակարգային հիվանդության առկայությունը,

4. հիվանդի նախավիրահատական հետազոտություններն ավարտելու անհնա-

րինությունը՝ պայմանավորված կլինիկական դեպքի հրատապությամբ,

5. հիվանդի տարիքը,

6. ճզմված, ջերմային, քիմիական կամ էլեկտրական վնասվածքները,

7. հյուսվածքների կորստի առկայությունը,

8. արյան մատակարարման խանգարումը վնասվածքի շրջանում,

9. ինֆեկցիայի առկայությունը վնասվածքի շրջանում,

10. գործիքների առկայություն,

11. զուգակցող ընդհանուր կամ վիրաբուժական խնդիրների առկայությունը,

որոնք կարող են վիրահատության հետաձգման պատճառ դառնալ (օրինակ`

ծանր գանգուղեղային, ողնաշարի, թոքերի, սրտի վնասվածք),

12. տեղային կամ ընդհանուր խնդիրների առկայությունը, որոնք կարող են

խաթարել կայուն հոմեոստազը (օրինակ` նախկինում ստացած ճառագայ-

թում, շաքարային դիաբետ, քրոնիկական երիկամային հիվանդություններ,

լյարդի հիվանդություններ, արյան համակարգի խանգարումներ, ստերոիդ-

ներով թերապիա, հակաբեղմնավորիչների ընդունում, իմունասուպրեսիա,

թերսնուցում),

13. վարքերի, հոգեբանական, հոգեկան խնդիրների կամ վնասակար սովորութ-

յունների առկայությունը (ծխախոտի և ալկոհոլի չարաշահում, թմրամոլութ-

յուն), որոնք կարող են ազդել վիրահատության և բուժման ընթացքին,

14. համագործակցության աստիճանը հիվանդի (հարազատի) հետ,

15. վնասվածքից հետո անցած ժամանակը,

16. հիվանդի անամնեզը կելոիդ կամ հիպերտրոֆիկ սպիների ձևավորման հար-

ցում,

17. հիվանդի ոսկրային կամ ատամնային զարգացումը (օրինակ` աճող երեխայի

ժամանակավոր, խառը կամ մշտական կծվածքը),
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18. առկա համակցված կամ նախորդ դիմածնոտային վնասվածքի առկայու-

թյունը,

19. առկա համակցված կամ նախորդ նյարդաբանական խնդիրների առկայու-

թյունը (օրինակ`զգացող կամ շարժիչ համակարգի խանգարում),

20. նախորդող ատամնածնոտային խանգարումների առկայությունը,

21. վնասվածքի պատճառը և կոնտամինացիայի առկայությունը:

10.3.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՎԱՐԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ ԲՈՒԺԵԼՈՒՑ 
ՀԵՏՈ 
1. փափուկ կամ կարծր հյուսվածքների վերականգնում՝

 ոսկրերի սերտաճում,

 առաջնային ձգումով փափուկ հյուսվածքների լավացում,

 պրեմորբիդ հյուսվածքի պահպանում,

2. դեմքի ձևի վերականգնում (պայմանավորված պրեմորբիդ ձևով),

3. անաշխատունակության կարճ շրջան,

4. ցավի բացակայություն,

5. ինֆեկցիայի բացակայություն,

6. նյարդաբանական դիսֆունկցիայի բացակայություն,

7. կմախքային դեֆորմացիաների բացակայություն,

8. երեխաների շրջանում աճի խանգարման բացակայություն,

9. բուժման արդյունքների ընդունումը և ընկալումը հիվանդի (հարազատի) 

կողմից:

Ընդհանուր ռիսկերը և բարդությունները վնասվածքների բուժման ժամանակ 

1. ինֆեկցիա,

2. սպիացում,

3. քրոնիկական ցավ,

4. քրոնիկական և տևական անաշխատունակություն,

5. հոգեբանական խնդիրներ,

6. վերքի տեսակը,

7. վիրահատությունից հետո հիվանդի չպլանավորված տեղափոխում ինտեն-

սիվ թերապիայի բաժանմունք,

8. հիվանդի չպլանավորած ինտուբացիա հետվիրահատական 12 ժամերի

ընթացքում,

9. չպլանավորած տրախեոտոմիա,

10. ռեինտուբացիա կամ տրախեոտոմիա վիրահատությունից հետո,

11. պարենտերալ դեղերի կամ հեղուկների օգտագործում հետվիրահատական

72 ժամերի ընթացքում,

12. դեմքի վնասվածքներ վիրահատական և հետվիրահատական շրջանում,
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13. չպլանավորած հայմորոտոմիա, բրոնխասկոպիա կամ այլ լրացուցիչ 

միջամտություններ վիրահատության ընթացքում, 

14. վիրահատության ընթացքում ստոմատոլոգիական վնասվածքներ, 

15. ակնային վնասվածքներ, 

16. կրկնակի դիմածնոտային վիրահատություն, 

17. հետվիրահատական ռենտգեն հետազոտության ժամանակ օտար մարմնի 

հայտնաբերում, 

18. արյան կամ նրա բաղադրիչների չպլանավորված փոխներարկում վիրահա-

տական կամ հետվիրահատական շրջանում, 

19. շնչառական կամ սրտի կանգ, 

20. նյարդաբանական քրոնիկական խնդիր, 

21. բեկորների սխալ սերտաճում, 

22. ողնուղեղային հեղուկի արտահոսք, 

23. մահ: 

 
10.4. ԴԵՄՔԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ 

 

Ըստ դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասման բնույթի և աստիճանի՝ 

դրանք կարելի է բաժանել 2 հիմնական խմբերի` 

1) դեմքի փափուկ հյուսվածքների մեկուսացված վնասվածքներ՝ 

ա) առանց դեմքի մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջակա-

նության խախտման (սալջարդ), 

բ) մաշկի և լորձաթաղանթի ամբողջականության խախտմամբ (քերծվածքներ, 

վերքեր), 

2) փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ` համակցված դիմային գանգի ոսկ-

րերի կոտրվածքների հետ՝ 

ա) առանց դեմքի մաշկի կամ բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջականու-

թյան խախտման (սալջարդ), 

բ) մաշկի և լորձաթաղանթի ամբողջականության խախտմամբ (քերծվածքներ, 

վերքեր)։ 

Սալջարդ  

Առաջանում է փափուկ հյուսվածքների վրա բութ առարկայի փոքր ուժով 

ազդեցությամբ: Սալջարդին բնորոշ է ստորադիր հյուսվածքների արտահայտած 

վնասումը առանց մաշկի ամբողջականության խախտման: Ենթամաշկային 

բջջանքում և մկաններում մանր անոթները ճզմվում են, հյուսվածքները 

ներծծվում են արյունով, առաջանում են արյունազեղումներ, հեմատոմաներ: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքներում փխրուն բջջանքի առկայությունը նպաստում 

է այտուցի արագ զարգացմանը և արյունազեղումների՝ հարևան շրջաններ 

տարածմանը: 
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Հիվանդները հիմնականում գանգատվում են վնասված շրջանի ցավից: 

Շոշափելիս հյուսվածքները փափուկ են, ցավոտ: Դեմքի փափուկ հյուսվածք-

ների մեկուսացված սալջարդի ընթացքը և ելքը բարեհաջող է: 5-6 օրից թարմ 

արյունազեղմանը բնորոշ կապտակարմրավուն գույնը էրիթրոցիտները քայքայ-

վելու, հեմոսիդերին ու հեմատոիդներ առաջանալու պատճառով վերածվում է 

կանաչի, այնուհետև դեղինի: 12-14-րդ օրերին արյունազեղումներն անցնում են: 

Համեմատաբար խոշոր անոթները վնասվելու դեպքում արյունազեղումն առա-

ջանում է նրանց ընթացքով (դիմային երակ և զարկերակ), կարող է տարածվել 

մինչև պարանոց: Խորանիստ տեղակայման անոթները վնասվելու դեպքում 

արյունազեղումն արտահայտվում է ավելի ուշ: Նյարդային ցողունների (մեծ 

մասամբ ստորակնակապճային և կզակային նյարդերի) վնասումները հիմնա-

կանում դրսևորվում են նևրոպաթիայի ախտանիշներով:  

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների մեկուսացված սալջարդով հիվանդների 

մեծ մասը բուժվում է ամբուլատոր: Վնասվածքի առաջին երկու օրերին սալ-

ջարդի շրջանին դրվում է սառցապարկ, 3-րդ օրվանից սկսում են կիրառել տաք 

պրոցեդուրաներ, օգտագործել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում և սոլ-

յուքս լամպ, անցկացնել ԳԲՀ թերապիա: Նյարդերի վնասման ախտանիշների 

դեպքում ցուցված է դիմեկսիդի, անեսթէտիկների, կալումի յոդիտի էլեկտրա-

ֆորեզ: Նշանակվում են դեսենսիբիլիզացնող միջոցներ, ռուտին ասկորբի-

նաթթվի հետ, ցավազրկողներ: 

10.5. Քերծվածքներ 
Քերծվածքները բնութագրվում են միայն մաշկի և բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի մակերեսային շերտերի վնասմամբ և հաճախ դիտվում են դեմքի 

արտացցված մասերում` քթին, կզակին, այտային շրջանին, ճակատին: Վնաս-

ված մաշկի մակերեսը թրջվում է, առաջանում է քիչ քանակությամբ հեմոռագիկ 

հեղուկի արտահոսք` արյան պլազմայի ու ավշի արտահոսքի պատճառով: Բա-

րեհաջող ընթացքի դեպքում քերծվածքի տեղում առաջանում է կեղև, որի տակ 

ընթանում է էպիթելացման պրոցես: Ինֆեկցված քերծվածքները տարբերվում են 

այտուցի առաջացմամբ, հյուսվածքների մակերեսին թարախային արտադ-

րությամբ: 

Բուժման նպատակով վերքը մշակվում է հականեխիչներով` 0.12%-անոց 

քլորհեքսիդինի լուծույթով, բրիլիանտ կանաչով, յոդի 2%-անոց սպիրտային 

լուծույթով, չիչխանի, մասուրի յուղով: 2-4-րդ օրվանից վերքը բուժվում է բաց 

եղանակով: Ինֆեկցման դեպքում շարունակվում է մշակվել հականեխիչներով` 

մինչև կեղևի ձևավորումը: 

Վերքեր  
Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վերքերը բնութագրվում են մաշկային 

ծածկույթների և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ամբողջ հաստության վնաս-

մամբ, անոթների պատռմամբ, փակեղների, մկանների, նյարդային ցողունների, 

թքագեղձերի հյուսվածքների վնասումներով: Վերքերը կարող են լինել.  
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1) Մակերեսային, երբ վնասվում են միայն մաշկը, լորձաթաղանթը և ենթամաշ-

կային բջջանքը: 

2) Խորանիստ, որոնց դեպքում վնասվում են նաև մկանները, նյարդացողուն-

ները, անոթները, թքագեղձերը: 

Բերանի խոռոչի, քթի, հայմորյան ծոցի նկատմամբ դեմքի փափուկ 

հյուսվածքների վնասվածքները կարող են լինել թափանցող և չթափանցող: 

Պայմանավորված վիրավորող գործոնի տեսակով և ձևով տարբերում են` 

սալջարդ, պատռած սալջարդ, կտրած, ծակած, ճզմված, հատած և կծած վերքեր: 

Ավելի հաճախադեպ են սալջարդ վերքերը: Վերքերը կարող են լինել` եզակի, 

բազմակի, համակցված, ինչպես նաև թափանցող, միջանցիկ, խուլ և շոշափող: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքները սուր առարկաներով վնասվելու դեպքում 

առաջանում են կտրած, ծակած, հատած վերքեր: 

1) Կտրած վերքերն ունեն ուղիղ եզրեր, որոնք մաշկի առաձգականության և 

վնասված միմիկայի մկանների ձգման հետևանքով հեռանում են` առա-

ջացնելով վերքերի խորաբացում: Այտուցի արագ զարգացման հետևանքով 

վերքի շուրջը ավելի է արտահայտվում խորաբացումը, որը ստեղծում է 

հյուսվածքների արատի կեղծ տպավորություն: Գրեթե միշտ դիտվում է 

առատ արյունահոսություն, հատկապես խոր վերքերի դեպքում: Կտրած 

վերքերի դեպքում միկրոբային աղտոտումը քիչ է արտահայտված: 

2) Հատած վերքերը են կտրած վերքերից տարբերվում փափուկ հյուսվածքների 

և վերքի եզրերի ավելի լայնածավալ վնասմամբ: Հատած վերքերի դեպքում 

կարող է դիտվել դիմային կմախքի ոսկրերի վնասում, կարող են թափանցել 

քթի խոռոչ, բերան, հայմորյան ծոց: Մանրէային աղտոտումը այս դեպքում 

արտահայտված է:  

3) Ծակած վերքերն ունեն մուտքի անցք, վերքային խողովակ, երբեմն` ելքի 

անցք: Քանի որ ծակող առարկայով հյուսվածքների վնասման հիմքում առկա 

է հյուսվածքների փեղեկումը և ճնշումը, ուստի վերքի եզրերի տարամիտումն 

աննշան է, արյունահոսությունը չափավոր է, բայց հնարավոր է առաջանան 

հեմատոմա և գրպանիկներ, որոնք չեն համապատասխանում վերքի 

արտաքին չափին:  

4) Վերքերը, որոնք առաջանում են կենդանու կամ մարդու կծելուց, իրենց 

բնույթով հիշեցնում են պատռած-ճզմված վերքեր: Ավելի հաճախ դրանք 

դիտվում են քթի, ականջի, շրթունքների շրջանում: Ատամները ուժեղ 

սեղմելու դեպքում կարող է առաջանալ վնասված օրգանի հյուսվածքների 

տրավմատիկ ամպուտացիա: Մանր կենդանիների կծելու դեպքում վերքը 

ունի կետային կամ պատռած բնույթ: Կծած վերքը միշտ աղտոտված է 

ախտածին (պաթոգեն) միկրոֆլորայով: Կենդանիների կծածների դեպքում 

հնարավոր է վարակում կատաղությամբ և տուլարեմիայով, իսկ միջատների 
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խայթոցները վտանգավոր են ալերգիկ ռեակցիաների առաջացման տեսանկ-

յունից: 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների կլինիկական պատկերը 

պայմանավորված է վնասման տեղակայությամբ: 

1. Շրթունքները վնասվելու դեպքում, երբ հատվում է բերանի կլոր մկանը,

վերքի եզրերի տարամիտումը հաճախ խիստ արտահայտված է, որի հե-

տևանքով կարող է առաջանալ հյուսվածքների արատի սխալ տպավորու-

թյուն: Հարբերանային շրջանի վնասվածքները՝ հատկապես ստորին 

շրթունքի վնասվածքի առկայությամբ, սովորաբար ուղեկցվում են մշտա-

կան թքահոսությամբ, որի հետևանքով առաջանում է մաշկի մացերացիա: 

Այս դեպքում սննդի ընդունումը դժվարացած է, խոսքը` խանգարված: 

2. Ստորակնակապճային և թշային շրջանի վերքերը բնութագրվում են վերքերի

խորաբացմամբ` միմիկայի մկանների կծկման պատճառով: Լինում է առատ 

արյունահոսություն, քանի որ այդ շրջանը ունի լավ արյունամատակա-

րարում: Ճզմված վերքերի դեպքում ճնշվում են ստորակնակապճային 

նյարդի թելիկները, որն ուղեկցվում է վերին շրթունքի, քթի թևերի, ստորակ-

նակապճային շրջանի մաշկի, բերանի նախադռան առաջային և միջին 

հատվածների լորձաթաղանթի զգայունության խանգարմամբ: Երբեմն 

այտուցն այդ շրջանից տարածվում է նաև վերին կոպի վրա: Եթե վերքն 

ընգրկում է ստորին կոպը, շաղկապենին, ապա դիտվում են արցունքի 

չափից ավելի արտադրություն, շաղկապենու այտուց և ներսփռանք: 

3. Դեմքի կողմնային շրջանի փափուկ հյուսվածքների խոր վերքերին բնորոշ է

լայնածավալ ենթամաշկային արյունազեղումների և գրպանների առկա-

յությունը: Դիտվում են խոշոր անոթների, դիմային նյարդի, հարականջային 

թքագեղձի վնասումներ, որի հետևանքով առաջանում է դեմքի կայուն 

այլանդակում, խանգարվում է դիմախաղը, առաջանում են արցունքահո-

սություն, թքայի խուղակներ: M. masseter-ի վնասման դեպքում հնարավոր է 

նրա սպիացում և կոնտրակտուրայի առաջացում: 

4. Ենթածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների վնասումները միշտ

ուղեկցվում են այտուցով և արյունազեղումներով: Այդ շրջանի խոր վնաս-

վածքների դեպքում հնարավոր են պարանոցի խոշոր անոթների, նյարդերի, 

ենթածնոտային թքագեղձի, իսկ ծանր դեպքերում` ըմպանի և շնչափողի 

վնասումներ: Բերանի հատակի վնասումների դեպքում այտուցի հետևան-

քով կարող է խանգարվել շնչառությունը և առաջանալ տրախեոստոմիայի 

անհրաժեշտություն: 

Թքագեղձի վնասվածքային ախտահարումները բնութագրվում են գեղձի 

հյուսվածքի և նրա ծորանների ամբողջականության խախտմամբ: Թքագեղձերը 

վնասվելու դեպքում վերքում սովորաբար երևում է գեղձի հյուսվածքը, վերքային 

արտադրության մեջ առկա է թուք: Սնունդ ընդունելիս վիրակապը առատ 
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թրջվում է, վերքի շրջանում դիտվում է մաշկի մացերացիա: Թքագեղձերի 

վնասմամբ վերքերի լավացումը հաճախ ավարտվում է թքային խուղակի 

ձևավորմամբ: Թքային խուղակներ առավելապես առաջանում են հարական-

ջային թքագեղձերի վնասման դեպքում: Ենթածնոտային և ենթալեզվային 

թքագեղձերի վնասվածքները մեծ մասամբ չեն ուղեկցվում թքարտադրության 

լուրջ խանգարումներով: Այդ վնասվածքների դեպքում թքային խուղակներ 

առաջանում են հազվադեպ, վերքերը լավանում են առանց բարդությունների: 

Թքագեղձի պարենքիմը վնասվելու դեպքում հարկավոր է կարեր դնել գեղձի 

հյուսվածքների, այնուհետև` գեղձի պատյանի, փակեղի և մաշկի վրա: 

5. Հարբերանային շրջանի սալջարդի դեպքում ատամների սուր ծայրերով

հաճախ վնասվում են բերանի լորձաթաղանթը և շրթունքների ու թշերի 

ստորադրի հյուսվածքները: Այդպիսի վերքերը միշտ ինֆեկցված են: 

6. Ենթալեզվային շրջանում միշտ առկա է լեզվային նյարդի, զարկերակի,

երակի և թքագեղձի վնասման վտանգ: Երբեմն կարող են յաթրոգեն վնասվել 

թշերի լորձաթաղանթը, բերանի հատակը, թքագեղձերի ծորանները, երբեմն 

նաև կարող է դիտվել լեզվի մասի տրավմատիկ ամպուտացիա: Բերանի 

խոռոչի և լեզվի վերքերի դեպքում ամբուլատոր պայմաններում արյունահո-

սությունը կանգնեցնելը դժվար է վատ տեսադաշտի, առատ արյունահո-

սության և հյուսվածքների արագ զարգացող այտուցի պատճառով, որն էլ իր 

հերթին կարող է ասֆիքսիայի պատճառ դառնալ: Լեզվից արյունահոսության 

դեպքում` կա՛մ անոթը կապում են վերքում, կա՛մ կապում են լեզվային կամ 

արտաքին քնային զարկերակը, որն իրականացվում է պիրագովյան 

եռանկյան մեջ՝ մուտք ստեղծելով ենթածնոտային շրջանից: Այնուհետև շերտ 

առ շերտ կարվում են լեզվի հյուսվածքները: 

7. Պարանոցի անոթների վնասումները հազվադեպ են: Դրանք առաջանում են

սուր և ծակող առարկաներով վնասվելու դեպքում: Այս վնասումները խիստ 

վտանգավոր են: Խոշոր անոթները վնասվելու դեպքում կա՛մ կարող է առա-

ջանալ առատ արյունահոսություն, կա՛մ հեմատոմա, որն էլ փրկում է 

տուժածին: Սակայն չի բացառվում նաև, որ հեմատոման ճնշի շնչառական 

ուղիները և հանգեցնի ստենոտիկ ասֆիքսիայի: Առավել վտանգավոր են 

ներքին և ընդհանուր քնային զարկերակների վնասումները: Արտաքին 

քնային զարկերակն առավել հաճախ է վնասվում, որի ախտանիշներից մեկն 

այն է, որ արյունահոսությունը չի դադարում՝ տեղային սեղմող վիրակապեր 

տեղադրելով: Արտաքին քնային զարկերակը վնասվելու դեպքում դիմային և 

քունքային ծայրամասային անոթներում խանգարվում է անոթազարկը: 

Ներքին լծերակի վնասումը ևս ուղեկցվում է առատ արյունահոսությամբ: Այս 

երակի վնասումը վտանգավոր է ոչ միայն արյունահոսության, այլև օդային 

խցանման (էմբոլիայի) տեսանկյունից: Պարանոցի վնասվածքների դեպքում 

կոկորդի և ըմպանի, պարանոցի խորանիստ հյուսվածքների այտուցի հե-
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տևանքով կարող են դիտվել ձայնի խռպոտություն և կլման ակտի ցա-

վոտություն:  

ԴԵՄՔԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐՔԵՐԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Դեմքի փափուկ հյուսվածքների վերքերի վիրաբուժական մշակման մար-

տավարությունը որոշվում է դեմքի անատոմիաֆիզիոլոգիական առանձ-

նահատկություններով և էսթետիկ պահանջներով, քանի որ դիմածնոտային 

շրջանի հյուսվածքները բարձր ռեգեներատիվ հնարավորություններ ունեն, որը 

պայմանավորված է լավ արյունամատակարարմամբ և նյարդավորմամբ, դեմքի 

բնական բացվածքների հյուսվածքներում թույլ ցածր տարբերակման շարակ-

ցահյուսվածքային բջիջների առկայությամբ, ինչպես նաև մի շարք գործոններով, 

որոնք պայմանավորում են դեմքի հյուսվածքների տեղային իմունիտետը, որն էլ 

հնարավորություն է տալիս անցկացնելու առաջնային վիրաբուժական 

մշակում` վնասվածք ստանալուց մինչև 48 ժամ և նույնիսկ ավելի ուշ կարեր 

դնելով:  

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կանգնեցնել արյունահոսությունը: Այնու-

հետև մանրակրկիտ հականեխիչ մշակումից հետո, կատարվում է վերքի 

ռևիզիա, որպեսզի հասկանալի դառնան վերքի խորությունը, օտար մարմինների 

առկայությունը և հաղորդակցության առկայությունը (դեպի բերանի խոռոչ, 

հայմորյան ծոց և այլն): Դեմքի վերքերի եզրերի հատումը կատարվում ՝ խնայո-

ղաբար, հատվում է միայն ճզմված, բացահայտ անկեսունակ հյուսվածքները: 

Կտրած վերքի եզրերը հատելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, քանի 

որ շրջակա հյուսվածքների վնասումը նվազագույն է: Վերքը կարվում է շերտ առ 

շերտ, որն ապահովում է մկանների ֆունկցիայի պահպանումը և կանխում 

ներքաշված սպիի ձևավորումը: 

Բերանի խոռոչ թափանցող վերքերի դեպքում առաջնահերթ կարվում է 

լորձաթաղանթը, այնուհետև մկանները և մաշկը: Շրթունքները վնասվելու դեպ-

քում սկզբում կարվում են մկանները, այնուհետև 1-ին կարը դրվում է մաշկի և 

կարմիր երիզի սահմանին, որից հետո կարվում է մաշկը, և վերջում` շրթունքի 

լորձաթաղանթը:  

Կարի երկանյքով լարվածության առաջացումը կանխելու համար մաշկը 

կամ լորձաթաղաթը հարկավոր է մոբիլիզացնել:  

Առաջնային խուլ կարով կարվում են կոպերի, շրթունքների, քթր թևերի, 

վերհոնքային շրջանի և բերանի լորձաթաղանթի վերքերը: Դեմքի կողմնային, 

ենթածնոտային շրջանների թափանցող վերքերը կարելու դեպքում էքսուդատի 

արտահոսքն ապահովելու համար հարկավոր է տեղադրել դրենաժներ, որոնք 

հեռացնվում են 48 ժամ անց: Հեմատոմաների առաջացումը կանխելու համար 

հարկավոր է 1 օրով դնել վիրափաթեթի սեղմող վիրակապ: Վերքի ինֆեկցիայի 

զարգացումը կանխելու համար նշանակվում են հակաբիոտիկներ: Եթե դեմքի 
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փափուկ հյուսվածքների վնասումը համակցված է դիմային գանգի ոսկրերի 

վնասմամբ, ապա սկզբում մշակվում է ոսկրային վերքը, կատարվում ոսկրային 

բեկորների ռեպոզիցիա (համադրում) և նրանց անշարժացում, դրանից հետո 

միայն մշակվում են փափուկ հյուսվածքները:  

Դեմքի փափուկ հյուսվածքները վնասվելու դեպքում, որոնք թափանցում 

են հայմորյան ծոց, կատարվում է ծոցի ռևիզիա: 

Երբեմն շրթունքների, կոպերի, բերանի անկյունները վնասվելու դեպքում, 

որոնք ուղեկցվում են հյուսվածքների արատով, վերքի եզրերն առանց լարվածու-

թյան հնարավոր չի լինում մոտեցնել: Այդ դեպքում կատարվում է առաջնային 

պլաստիկա հարևան հյուսվածքներից ոտիկի վրա ձևված լաթով կամ հանդի-

պակաց եռանկյունաձև լաթերի տեղափոխմամբ: 

Պարանոցի վնասվածքների դեպքում երբեմն առաջանում է խոշոր 

անոթների և նրանց ճյուղերը կապելու անհրաժեշտություն (արտաքին քնային, 

դիմային, քունքային զարկերակներ, ներքին լծային երակ):  

Եթե փափուկ հյուսվածքների վիրաբուժական մշակումը կատարվում է 

վնասվածքից 48 ժամ անց, այդ ընթացքում վերքում զարգանում են բորբոքային 

երևույթներ, և այն մշակվում է՝ պայմանավորված դրանց արտահայտվածու-

թյամբ: Այդ պատճառով վերքերը խուլ կարում են միայն բնական բացվածքների` 

շրթունքների, կոպերի, քթային անցուղիների և քթի թևերի, ականջի խեցու շուրջ, 

վերհոնքային շրջանում: Կարվում է նաև լորձաթաղանթը, եթե վերքը թափան-

ցող է: Մնացած դեպքերում վերքի եզրերը մոտեցվում են և պահվում այդ դիրքում 

եզակի, այդ թվում թիթեղային կարերով: 

Արտահայտված բորբոքային երևույթների դեպքում բացահատվում են 

թարախային օջախները, ակտիվ դրենավորվում են, և վերքը լվացվում է 

հակամանրէային միջոցներով: 

10.6. ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
Առանձին ատամների սալջարդերը, կոտրվածքները կամ հոդախախտե-

րը, սովորաբար առաջանում են հարվածի հետևանքով կամ որպես բարդություն 

հարևան ատամը հեռացնելու դեպքում: Առավելապես վնասվում են ֆրոնտալ 

ատամները և վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունը: 

Ատամի սալջարդ 

Ատամի սալջարդն առաջանում է ուղղահայաց կամ կողմնային ուղղութ-

յամբ ատամին հարվածելու հետևանքով: Հիվանդները գանգատվում են նվվա-

ցող ցավից, որն ավելանում է ատամը ծանրաբեռնելու դեպքում: Կակղանում 

արյունազեղման կամ անոթանյարդային խրձի վնասման դեպքում վնասվածքից 

որոշ ժամանակ անց ատամի պսակը սկզբում ընդունում է վարդագույն երանգ, 

այնուհետև մգանում է: Կակղանի մեռուկացումը հետագայում կարող է պերիօ-

դոնտում հանգեցնել բորբոքային երևույթների զարգացման: Այդպիսի բարդութ-
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յունները կանխարգելելու համար հարկավոր է ստուգել և դինամիկ հսկողության 

տակ պահել ԷՕԴ-ի միջոցով: Կակղանի մեռուկացման դեպքում պետք է 

կատարել կակղանի էքստիրպացիա: Սալջարդի դեպքում ատամը կարող է 

շարժունակ չլինել: Արմատի գագաթի շրջանում դիտվում է պերիօդոնտալ ճեղքի 

լայնացում, իսկ ավելի ուշ` օստեպորոզի պատկեր: Երբեմն այդ տեղում ձևավոր-

վում է հարարմատային բուշտ (ռադիկուլյար կիստա):  

Բուժումը: Հիվանդներին նշանակվում են խնայող սնունդ, ԳԲՀ-թերապիա, 

լազերային թերապիա, բերանի խոռոչի ողողումներ հականեխիչ լուծույթներով: 

Վնասվածքային պերիօդոնտիտի պատկեր զարգանալու դեպքում կատարվում է 

ատամի տրեպանացիա` ատամի խողովակի հետագա ատամնալցմամբ: 

10.7. ԱՏԱՄԻ ՀՈԴԱԽԱԽՏ 
Ատամի հոդախախտի պատճառ կարող է լինել մեխանիկական վնաս-

վածքը` ընկնելը, հարվածը, ամբարձիչների սխալ օգտագործումը, պինդ սնունդ 

կծելը կամ ծամելը, ատամների արանքը օտար մարմին ընկնելը: Ատամի հո-

դախախտը կարող է լինել` 

 ոչ լրիվ,

 լրիվ,

 ներհրված:

Այն կարող է լինել նաև մեկուսացված, զուգորդվել ատամի պսակի կամ 

արմատի կոտրվածքով, ատամնաբնային ելունի կամ ծնոտի կոտրվածքով: 

Ոչ լրվ հոդախախտ: Բնորոշվում է ատամի փոքր տեղաշարժով տարբեր 

ուղղություններով՝ հետ, առաջ, կողմ, առանցքի շուրջ կամ դեպի օկլյուզիոն 

մակերես, որի հետևանքով ատամնաշարի ձևը խախտվում է: Պսակի դիրքը 

փոխվում է ատամնաշարի նկատմամբ, իսկ արմատինը` ատամնաբնի պատի: 

Ընդ որում, պսակը և արմատը զբաղեցնում են փոխադարձ հակառակ ուղղութ-

յուններ: Պերիօդոնտի հյուսվածքները կարող են մասամբ վնասվել: Հիվանդը 

գանգատվում է տարբեր ուժգնության և բնույթի ատամի ցավից, որն ուժգնանում 

է պինդ սնունդ կծելիս կամ ծամելիս, ատիպիկ տեղակայումից և շարժու-

նությունից, ատամնաշարը օկլյուզիային չի մասնակցում: Զննելիս հիվանդի 

բերանը կիսաբաց է, նա ատամը խնայում է կծելիս: Շրթունքների վրա առկա են 

վնասվածքի հետքեր (վերք, քերծվածք, արյունազեղում, հեմատոմա): Լինդը 

այտուցված է, գերարյունային, շոշափումը ցավոտ է: Ատամնալնդային ճեղքից 

կարող է արտադրվել արյուն: Ատամի պերկուսիան հորիզոնական և ուղղահա-

յաց ուղղություններով առաջացնում է սուր ցավ: Ատամնալնդային ճեղքի զոն-

դավորման ժամանակ այն խորացած է: Դիտվում է կակղանի էլեկտրագրգռա-

կանության նվազում: Ռենտգենաբանորեն դիտվում է լայնացում պերիօդոնտալ 

ճեղք պսակի թեքման կողմում և նեղացում` հակառակ կողմում: Արմատը որոշ 

չափով կարճացած է նրա թեք դիրքի պատճառով: Փոքր ծավալի հոդախախտի 

դեպքում ատամի կակղանը կարող է պահպանել կենսունակությունը: Ատամ-
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նաբնի պատի կոտրվածք առաջանում է ոչ միշտ և միայն աննշան հատվածում, 

որը ռենտգենաբանորեն չի երևում: 

Բուժումը: Ոչ լրիվ հոդախախտի դեպքում տեղային անզգայացմամբ 

հարկավոր է ատամը խնաքով համադրել: Այդ ընթացքում մատները դրվում են 

ոչ միայն հոդախատված ատամի, այլև հարևան ատամների ու ատամնաբնի 

վրա: Ատամի վրա ճնշումը հարկավոր է զարգացնել դանդաղ և աստիճանաբար` 

անոթանյարդային խուրձը լրացուցիչ չվնասելու համար: Ատամի ռեպոզիցիան 

ավելի դժվար է, եթե վնասվածք ստանալուց անցել է 2 օրից ավելի: Ատամնա-

բնում առաջացած արյան մակարդուկը կարող է խանգարել ատամի ճիշտ 

դիրքին վերադառնալուն: Այդ դեպքում պետք է կատարել ատամի աննշան 

լուքսացիա` նրա հետագա ռեպոզիցիայով: Եթե հիվանդի մի քանի շաբաթ անց 

է դիմել, երբ ատամն արդեն ամրացել է սխալ դիրքում, այն հնարավոր է 

տեղաշարժել միայն օրթոդոնտիկ ապարատների միջոցով: Ռեպոզիցիայից 

հետո հոդախախտված ատամը անշարժացվում է: Ատամն ուղղվում է 

պլաստմասսե (կապպա) կամ հարթ (լարային) բեկակալների միջոցով: Այդ 

նպատակով ավելի լավ է օգտագործել բեկակալ-կապպա արագ պնդացող 

պլաստմասսայից: Բեկակալի մեջ անպայման պետք է ընդգրկվեն ոչ պակաս 2 

առողջ հարևան ատամներ յուրաքանչյուր կողմից: Բեկակալը տեղադրվում է ոչ 

պակաս քան 5-6 շաբաթ: Մետաղական լարային բեկակալը ավելի քիչ է 

կիրառվում, քանի որ լարային կապը ատամը հրում է ատամնաբնից` ձգելու 

ժամանակ լարը պտտելու պատճառով: Կակղանի մեռուկացման կլինիկական 

պատկերի դեպքում այն հեռացվում է, իսկ արմատախողովակը՝ պլոմբա-

վորվում: Հակառակ դեպքում կարող է զարգանալ սուր պերիօդոնտիտ, պերիօս-

տիտ: Պերիօդոնտում սուր պրոցեսը մարում է և վերածվում է քրոնիկականի՝ 

հաճախ ձևավորելով խուղակ: Ատամնաբնի կոտրվածքի և սեկվեստրացիայի 

դեպքում պերիօդոնտում առաջանում է բորբոքային պրոցես, որը վերջում 

հանգեցնում է ատամի կորստի: Հնարավոր է վնասված ատամի արմատը 

սերտաճի ատամնաբնի պատի հետ:  

Լրիվ հոդախախտ: Բնութագրվում է պերիօդոնտի թելիկների ամբողջա-

կան պատռմամբ՝ անոթանյարդային ցողունի պոկումով, ատամի բավականին 

շարժունությամբ և ատամի տեղաշարժով, երբեմն ատամն ընկնում է ատամ-

նաբնից: Հոդախախտված ատամը բացակայում է կամ մնում է ատամնաբնում` 

արյան մակարդուկի և կլոր կապանի պահպանված մնացորդների հաշվին: 

Կարող է դիտվել լնդի վնասում, ատամնաբնի պատի կոտրվածք: Ատամնաբնի 

պատերի հետազոտությունը պարտադիր է, քանի որ ռեպլանտացիան դրական 

արդյունք ունի միայն ատամնաբնի ոսկրային կառուցվածքների պահպանման 

դեպքում: 

Բուժումը: Լրիվ հոդախախտի դեպքում հոդախախտումից ոչ ուշ, քան 2 

օր, բուժման միակ եղանակը ատամի ռեպլանտացիան է: Ռեպլանտացիան 
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հնարավոր չէ կատարել ատամնաբնի պատերի քայքայման և սկսած բորբոքային 

պրոցեսների, պերիօդոնտիտների, հոդախախտված ատամի արտահայտված 

քայքայման դեպքում: Որքան շուտ է կատարվում ռեպլանտացիան, այնքան մեծ 

է հաջող ելքի հավանականությունը: Արմատի ռեզորբցիայի պրոցեսն այդ 

դեպքում ավելի քիչ է արտահայտված: Հոդախախտված ատամը լվանում են 

NaCl իզոտոնիկ լուծույթով` հակաբիոտիկների հետ: Աշխատանքի ժամանակ 

ատամը բռնում են պսակից, իսկ արմատային մասը անընդհատ թրջում են: Եթե 

վնասվածքից անցել է ոչ ավելի քան 10 ժամ, ապա ատամը կարելի է փոխ-

պատվաստել առանց կակղանի հեռացման: Եթե ԷՕԴ-ի տվյալներով կակղանի 

կենսունակության վերականգնում չկա, ապա կակղանը կարող է հեռացվել 

վերապատվաստումից 2-3 շաբաթ անց, երբ ի հայտ են գալիս ատամի սերտաճ-

ման նշանները (արմատախողովակները լցավորում են կալցիումի հիդրօքսի-

դով, որը կանխում է արմատի ռեզորբցիան): Եթե վնասվածքից անցել է 10 ժամ և 

ավելի, ապա կակղանը հեռացվում է, իսկ արմատախողովակը, պողպատե 

շտիֆտ դնելով լցավորվում է ֆոսֆատ ցեմենտով: Ռեզորբցիայի հետևանքով 

արմատը որոշ չափով ներծծվելուց հետո շտիֆտը ցեմենտի հետ պահում է 

ատամը ատամնաբնում` կանխելով նրա շարժունությունը և արտանկումը: 

Մեռուկացված կակղանով ատամի ռեպլանտացիայի դեպքում ցուցված է ապե-

կեկտոմիա: Նախապատրաստված ատամը մինչև ատամնաբուն մտցնելը 

լվացվում է իզոտոնիկ լուծույթով, սակայն պատերը չեն քերվում: Տեղային 

ազգայացմամբ զգուշորեն հեռացվում է արյան մակարդուկը, և ատամնաբունը 

լվավում է հակաբիոտիկ լուծույթով: Եթե պերիօդոնտի հատվածները պահպան-

վում են թե՛ արմատի, թե՛ ատամնաբնի պատերի վրա, ապա ելքը բարեհաջող է: 

Դրանից հետո, չափավոր ուժ գործադրելով` ատամը տեղադրվում է ատամ-

նաբնի մեջ: Եթե ռեպլանտատի շրջանում առկա է լնդի լորձաթաղանթի 

պատռվածք, ապա այն կարվում է: Ատամը պետք է հանել օկլյուզիայից, ամ-

րացնել վերը նշված եղանակներով (2-րդ աստիճանի շարժունության դեպքում): 

Պերիօդոնտի թելիկների պահպանվածության աստիճանով պայմանավորված՝ 

հնարավոր է ատամի արմատի և ատամնաբնի պատերի սերտաճման 3 

տարբերակ. 

1. Պերիօդոնտալ, երբ ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի արմատի և

ատամնաբնի միջև վերականգնվում է նախկինում առկա պերիօդոնտալ 

հյուսվածքը: Այս տեսակի սերտաճումը հնարավոր է այն դեպքում, երբ 

ամբողջությամբ պահպանվում է ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատ-

ների վրա առկա պերիօդոնտը: Ռենտգեն նկարում պատկերվում են 

պերիօդոնտի ճեղքը և ատամնաբնի կորտիկալ շերտը: 

2. Պերիօդոնտալ – ֆիբրոզ, երբ ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատ-

ների վրա առկա պերիօդոնտը պահպանված են մասնակի, ապա ռեպլան-

տացիայի ենթարկված ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առաջանում է 
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պերիօդոնտալ և ֆիբրոզ հյուսվածք: Ռենտգեն նկարում պերիօդոնտալ ճեղքն 

ունի անհավասարաչափ լայնություն:  

3. Օստեոիդ տեսակի դեպքում ատամի արմատի և ատամնաբնի միջև առա-

ջանում է ոսկրային հյուսվածք: Սա զարգանում է այն դեպքում, երբ ատամի 

ատամնաբնի վերնոսկրը և ատամի արմատի պերիօդոնտը ամբողջությամբ 

հեռացված են: Ռենտգեն նկարում պերիօդոնտալ ճեղքը լրիվ բացակայում է: 

Ռեպլանտացիայի ենթարկված ատամի համար ամենաբարենպաստ սեր-

տաճման տեսակը պերիօդոնտալն է, իսկ ամենաանբարենպաստը` օստեոիդը, 

քանի որ ռեպլանտացված ատամն ամբողջովին զրկվում է պերիօդոնտից՝ նրա 

ամբողջ ֆունկցիաներով հանդերձ: Ռեպլանտացիայից հետո արմատը միշտ 

ներծծվում է (բորբոքային կամ փոխանակային ռեզորբցիա): Բորբոքային ռե-

զորբցիան զարգանում է ռեպլանտացիայից հետո վաղ փուլերում (6-8 շաբաթ)` 

որպես շրջակա հյուսվածքների բորբոքման արդյունք: Դա ուղեկցվում է 

ատամնալնդային ախտաբանական գրպանիկի առաջացմամբ և ատամի 

շարժունությամբ, որը հանգեցնում է նրա արտանկման: Պրոգրեսիվող շարժու-

նության պատճառը ատամի արմատի և ատամնաբնի պատերի ներծծումն է: 

Հաճախ զարգանում է փոխանակային ռեզորբցիա, որը լինում է ժամանակավոր 

կամ մշտական: Ժամանակավորը դադարում է սպոնտան, իսկ մշտականը 

դանդաղ պրոգրեսիվում է: 

 Ներհրված հոդախախտ: Բնութագրվում է ատամի լրիվ հոդախախտ 

արմատի տեղաշարժով դեպի ատամնաբնային ելունի սպունգանման նյութի 

մեջ: Պերիօդոնտի հյուսվածքները և ներվանոթային խուրձը վնասվում են ամ-

բողջությամբ: Ատամի կակղանը նեկրոզված է: Ատամի լայն հատվածի 

ներհրման հետևանքով, ատամնաբնի պատի ոսկրային հեծանները ձևախախտ-

վում են, սեղմվում և կոտրվում:  

Ոսկրածուծային տարածությունները տափակում են, իսկ ատամնաբնի 

պատերը` տարամիտվում: Վնասվում է նաև ատամնաբնի հատակը: Հիվանդը 

գանգատվում է վնասվածքի շրջանի սուր ցավից, ատամի կարճանալուց: Ատա-

մի պսակը տեղաշարժված է խորք, կողմ կամ պտտված է իր առանցքի շուրջ, 

օկլյուզիային չի մասնակցում: Ատամն ամուր պահվում է ի հաշիվ ոսկրի մեջ 

ներհրված լինելու պատճառով: Պերկուսիան նվազ ցավոտ է լրիվ և ոչ լրիվ 

հոդախախտերի համեմատ: Ռենտգեն նկարում նկատվում է պերիօդոնտալ 

ճեղքի խիստ նեղացում:  

 Բուժումը: Կան բուժման տարբեր եղանակներ. 

1. Սպասողական եղանակ, որի դեպքում ատամն ինքնուրույն զբաղեցնում է իր

բնական դիրքը: Սուր բորբոքային երևույթներ ի հայտ գալուն պես հարկավոր 

է հեռացնել մեռուկացված կակղանը: Այս դեպքում ևս տեղի է ունենում 

արմատի ռեզորբցիա, սակայն այն քիչ ինտեսիվ է, քան ռեպլանտացիայի 

դեպքում: 
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2. Օրթոդոնտիկ եղանակ, որի դեպքում օրթոդոնտիկ սարքերով ատամը բեր-

վում է իր բնականոն դիրքի: Սակայն վերջինս դժվար է իրականացնել, երբ

զարգանում է ատամի արմատի անկիլոզ, այդ պատճառով ատամի ռեպոզի-

ցիան հարկավոր է վաղ սկսել (հոդախախտից 5-6 օր անց դիտվում են անկի-

լոզի դրսևորումներ):

10.8. ԱՏԱՄԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 

Այն սովորաբար ուղեկցվում է հոդախախտով: Ատամի շարժունության 

աստիճանը տարբեր է: Կոտրվածքը տեղակայվում է ատամի պսակի, վզիկի և 

արմատի շրջանում: Այն կարող է լինել լայնակի, թեք, ուղղահայաց կամ 

բեկորային: Կոտրվածքի գիծը կարող է անցնել էմալով, էմալով ու դենտինով, 

ցեմենտով ու դենտինով: Հնարավոր է միաժամանակ կոտրվեն ատամի պսակը 

և արմատը: Պսակաարմատային կոտրվածք ատամի երկայնական կոտրվածք է, 

որի դեպքում միաժամանակ վնասվում են և՛ պսակը, և՛ արմատը: Նման 

կոտրվածք դիտվում է հարվածի դեպքում` ատամի երկայնական առանցքի 

ուղղությամբ արմատախողովակի մեջ շտիֆտ մտցնելիս: Հնարավոր է 

միաժամանակ մի քանի ատամներ կոտրվեն: 

Ատամի կոտրվածքները կարող են լինել (նկ. 10.1) 

1. պսակի` էմալի շրջանում,

2. պսակի` էմալի և դենտինի շրջանում, առանց կակղանի խոռոչի բացման,

3. պսակի` էմալի և դենտինի շրջանում, կակղանի խոռոչի բացմամբ,

4. ատամի` էմալի, դենտինի և ցեմենտի շրջանում,

5.արմատի` վզիկային, միջին և ծայրային երրորդականում` նյարդանոթային

խրձի պահպանմամբ կամ հատմամբ:  

Կլինիկական պատկերը: Ատամի կոտրվածքը բնութագրվում է մեխա-

նիկական, քիմիական, ջերմային ազդակներից առաջացած ցավերով, որոնք 

ուժգնանում են սնունդ ընդունելիս և շնչելիս: Երևում են կոտրված ատամի սուր 

եզրերը, նշվում է օկլյուզիայի խանգարում, շրջակա փափուկ հյուսվածքների 

վնասում և այտուց: Կակղանում արյունազեղման պատճառով ատամի պսակը 

ձեռք է բերում վարդագույն կամ մանուշակագույն երանգ, ատամի պերկուսիան 

խիստ ցավոտ է:   Ատամի շարժունությունը պայմանավորված է կոտրվածքի 

մակարդակով: 

Կոտրվածքի ախտորոշումը, նրա ուղղությունը և տեղը ճշտվում են 

ռենտգենաբանական հետազոտությամբ,  որի անհրաժեշտությունն առաջանում 

է այն ժամանակ, երբ պետք է որոշել կոտրվածքի մակարդակը և արմատի 

վնասման բնույթը, որը հնարավորություն է տալիս կանխորոշելու հետագա 

բուժումը: Ռենտգեն նկարում կոտրվածքի գիծը երևում է նեղ կամ լայն, երբեմն 

աստիճանի առկայությամբ, որը վկայում է կողմնային տեղաշարժի մասին: 
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Առավելապես տեղաշարժվում են ատամի պսակի, հազվադեպ` արմատի 

կտորները: 

Բուժումը պայմանավորված է ատամի կոտրվածքի մակարդակով (պսակ, 

վզիկ, արմատ), նրա շարժունության աստիճանով, կակղանի կենսունակությամբ 

և վնասվածքի բնույթով: Եթե վնասված է պսակի միայն մի մասը, և կակղանի 

խոռոչը բացված չէ, ապա ատամի սուր ծայրերը հարթում են գչիրների միջոցով, 

իսկ դեֆեկտը լցավորում են 

պլոմբանյութերով կամ ներդիրնե-

րով: Պսակային կամ արմատային 

կակղանի մասը բացվելու դեպքում 

տեղային անզգայացմամբ կատար-

վում է նրա էքստիրպացիա, որից 

հետո պլոմբավորվում է խողո-

վակը, և վերականգնում են պսակը: 

Պսակը լրիվ կոտրման դեպքում 

արամտը կարելի է չհեռացնել, եթե 

արմատի վիճակը նորմալ է և 

կարող է վերականգնվել օրթոպե-

դիկ եղանակների միջոցով: Գանգ-

րենոզ ատամի արմատը կոտրվելու 

դեպքում ենթակա է հեռացման: 

Եթե արմատը կոտրվել է ապիկալ 

մակարդակում, ապա արմատը պլոմբավորելուց հետո կոտրված ծայրը 

հեռացվում է այնպես, ինչպես ապեկեկտոմիայի դեպքում: Կենդանի կակղանի և 

շարժուն ատամի դեպքում ցուցված է անշարժացնել կապպայով ոչ պակաս, քան 

5 շաբաթով: 

Ատամի արմատի գծային, լայնական կոտրվածքների դեպքում, հատկա-

պես նրա միջին մասում, եթե բեկորները չեն տեղաշարժվել, ապա կակղանը 

հեռացնելուց հետո արմատի խողովակի մեջ մտցնում են մետաղական շտիֆտ` 

բեկորները ամրացնելու համար: Երկայնական կոտրվածքների դեպքում ատա-

մը հեռացվում է: 

10.9. ԱԼՎԵՈԼՅԱՐ ԵԼՈՒՆԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ  
 Ալվեոլյար ելունի առանձնացված կոտրվածքներն առաջանում են ուժ 

գործադրելու հետևանքով:  

 Ալվեոլյար ելունի կոտրվածքների դասակարգումը  

Մասնակի. կոտրվածքի ճեղքը անցնում է ալվեոլյար ելունի արտաքին 

մակերեսով: Բեկորների տեղաշարժ չի առաջանում: 

Նկ. 10.1. Ատամի կոտրվածքների տեսակները՝ 

1. ատամի պսակի կոտրվածք առանց կակղանի

խոռոչի ամբողջականության խախտման,  

2. ատամի պսակի կոտրում կակղանի խոռոչի

խախտմամբ, 3. ատամի արմատի լայնական 

կոտրվածք, 4. ատամի երկայնակի կոտրվածք, 

5. ատամի արմատի թեք կոտրվածք:
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Ոչ լրիվ. կոտրվածքի ճեղքը անցնում է ալվեոլյար ելունի ամբողջ հաս-

տությամբ` ընդգրկելով արտաքին և ներքին կոմպակտ թերթիկները: Բեկորների 

տեղաշարժ չի առաջանում: 

Լրիվ. երկու ուղղահայաց կոտրվածքի ճեղք միանում են մեկ 

հորիզոնականով և անցնում են ալվեոլյար ելունի ամբողջ հաստությամբ: 

Բեկորային . կոտրվածքի ճեղքերը հատվում են մի քանի 

ուղղություններով: 

Ոսկրային դեֆեկտով. ի հայտ է գալիս ալվեոլյար ելունի բեկորի պոկում: 

Ալվեոլյար ելունի կոտրվածքի բուժման ցուցումները՝ 

1. կլինիկորեն կոտրվածքի առկայություն,

2. ռենտգենաբանորեն կոտրվածքի առկայություն,

3. սխալ կծվածք,

4. ծամողական դիսֆունկցիա,

5. փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ,

6. զգացող նյարդի վնասում,

7. ատամնածնոտային սեգմենտի շարժունակություն:

Ալվեոլյար ելունի կոնտրվածքի բուժման նպատակը՝ 

1. ատամների և ալվեոլյար ոսկրի պահպանում,

2. զգացող նյարդի ֆունկցիայի պահպանում,

3. էսթետիկայի, ֆունկցիայի, կծվածքի վերականգնում:

Հետազոտում /հիմնական և լրացուցիչ/ 

Հիմնական՝ 

1. անամնեզ,

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ճառագայթային հետազոտություն (ներբերանային կամ ընդգրկող

ռենտգենագրություն քթաճակատային դիրքով կամ օրթոպանտոմոգրաֆիա 

կամ համակարգչային շերտագրություն): 

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին,

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգենադիտում,

7. ԷՍԳ:

Կոտրվածքի դեպքում ատամնաբնային ելունն ամբողջությամբ կամ նրա 

մասը տեղաշարժվում է ազդող ուժի ուղղությամբ. ֆրոնտալ բաժնում` հետ և 

ներս, իսկ կողմնային բաժնում` միջայնորեն: Լրացուցիչ բեկորը կարող է 



300 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

պտտվել իր առանցքի շուրջը: Այդպիսի կոտրվածքը ուղեկցվում է լորձաթա-

ղանթի և վերնոսկրի պատռվածքով: Վերին ծնոտի վրա բեկորը կարող է 

տեղաշարժվել առաջ այն դեպքում, երբ ուժը գործադրվում է կզակին ներքևից 

վերև ուղղությամբ: Կոտրվածքի ճեղքը լինում է կամարաձև կամ աղեղնաձև: 

Վերին ծնոտի կողմնային բաժինների ատամնաբնային ելունի կոտրվածքը 

հաճախ ուղեկցվում է հայմորյան ծոցի պատերի վնասմամբ:  

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդները գանգատվում են ծնոտի վնասված 

հատվածի ցավերից, որն ուժգնանում է սնունդ ընդունելիս կամ ատամները 

ամուր հպելիս, դիտվում է օկլյուզիայի խանգարում, բերանը լիարժեք փակելու 

անհնարինություն: Ատամնաբնային ելունի վնասման բնորոշ ախտանիշ է 

բերանից թանձր, արյունախառը թքի հոսքը և դեմքի անբնական արտահայ-

տությունը, շրթունքների ցցվածությունը: Սովորաբար կոտրված ոսկրային 

հատվածի տեղաշարժը լինում է դեպի հետ, այսինքն` ատամների խումբը և 

ատամնաբնային ելունը տեղաշարժված են քիմքի կամ լեզվի ուղղությամբ:  

Դեմքի վրա դիտվում է փափուկ հյուսվածքների այտուց, կարող են լինել 

արյունազեղումներ, քերծվածքներ, վերքեր: Բերանը կիսաբաց է: Հայմորյան 

ծոցի պատերը և լորձաթաղանթը վնասվելու դեպքում վերքից հոսում է փրփու-

րային արյուն, հնարավոր է քթից արյունահոսություն: Ատամների պերկուսիան, 

որոնց շրջանում վնասված է ատամնաբնային ելունը, խիստ ցավոտ է, ատամ-

ները շարժուն են: Ատամների և ատամնաբնային ելունի կոտրվածքների ախտո-

րոշումը դժվար չէ: Վնասվածք ստանալու հանգամանքների մասին անամնեզ 

հավաքելուց հետո մանրակրկիտ զննում են դեմքի մաշկը և բերանի խոռոչը: 

Հայտնաբերվում է կծվածքի խանգարում առաջային ատամների կտրող եզրերի 

կամ փոքր ու մեծ աղորիքների ծամող մակերեսների վաղ հպվելու հետևանքով: 

Այն դեպքում, երբ ատամնաբնային ելունի բեկորը տեղաշարժված է, դիտվում է 

ատամնային աղեղի ձևի խանգարում: Իսկ երբ վերին ծնոտի ատամնաբնային 

ելունի առաջային մասը տեղաշարժվում է հետ, կարող է փոխվել նաև կծվածքի 

բնույթը: 

Ռենտգեն նկարներում երևում է կոտրվածքի գիծը և նրա փոխհարա-

բերությունը ատամների հետ:  

Բուժման ցուցումները 

Բուժումը պետք է կատարվի հնարավորինս կարճ ժամկետներում: 

1. Փակ համադրում (պահպանողական բուժում) հետևյալ դեպքերում՝

ա) բաց կոտրվածքներ, 

բ) փակ կոտրվածքներ շրջակա փափուկ հյուսվածքների զգալի վնասումով, 

գ) բժշկական և/կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցում բաց համադրմանը: 

2. Բաց համադրում՝

ա) ոչ ստաբիլ կոտրվածք, 

բ) հիվանդը կամ բժիշկը նախընտրում է վաղ կամ անմիջապես ֆունկցիա, 
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գ) փակ համադրման անհնարինություն, 

դ) վնասվածքը համակցված է փափուկ հյուսվածքների վնասվածքների հետ, 

ե) ոչ բավարար ատամների քանակ (հնարավոր չէ կատարել ատամների 

շինավորում): 

 Բուժման մեթոդները 

Պահպանողական բուժում (փակ համադրում) 

1. Իմոբիլիզացիա շինաների միջոցով 4-6 շաբաթ ժամանակահատվածով՝

ա) լարային շինաներ, 

բ) բրեկետային շինավորում, 

գ) սոսնձվող օղակաձև համակարգ, 

դ) ապակե-թելային շինավորում, 

2. ատամների հեռացում ըստ ցուցումների,

3. հակաբիոտիկներ 7 օր,

4. ցավազրկողներ,

5. փափուկ (ջրալի) դիետա,

6. լավացման ընթացքի մոնիտորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբանական):

 Պահպանողական բուժումը անցկացվում է ստացիոնար պայմաններում: 

Հաղորդչական կամ ինֆիլտրացնող անզգայացմամբ կատարվում է ատամնա-

բնային ելունի կոտրված բեկորի մատնային ռեպոզիցիա, այնուհետև այն 

ամրաբվում է լարային հարթ բեկակալով (եթե կոտրվածքի հարևանությամբ 

առկա են բավարար քանակությամբ ատամներ) կամ պլաստմասսայով 7-8 շա-

բաթ ժամկետով: Պայմանավորված վնասման աստիճանով և ԷՕԴ-ի տվյալ-

ներով` արմատախողովակները բացում են և արմատալցում: Դրանից հետո 

հարթում են ոսկրի անհարթ սուր եզրերը, լորձաթաղանթը մոբիլիզացնում և 

խուլ կարում են: Ատամնաբնային ելունի կոտրվածքի դեպքում կարևոր է այն 

հստակ ուղղել և բեկորը հուսալի ամրացնել: Պայմանավորված բեկորների 

տեղաշարժի ուղղությամբ և աստիճանով՝ խորհուրդ է տրվում անցկացնել 

վիրաբուժական բուժում՝  

   Վիրաբուժական բուժում 

1. օստեոսինթեզ մինիթիթեղներով կամ միկրոթիթեղներով,

2. ատամների հեռացում կամ բուժում ըստ ցուցումների,

3. հակաբիոտիկներ 7 օր,

4. ցավազրկողներ,

5. փափուկ (ջրալի) դիետա,

6. հետվիրահատական ռենտգեն հետազոտություն:

Բավարար բուժման արդյունքն է՝ 

1. ոսկրային սերտաճումը,

2. վերականգնված ատամնային աղեղը և կծվածքը,

3. վերականգնված ֆունկցիան և էսթետիկան:
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Հնարավոր ռիսկերը և բարդությունները՝ 

1. ատամների կամ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիայի կորուստը,

2. պերիօդոնտալ դեֆեկտների առաջացումը,

3. ատամների դեվիտալիզացիան,

4. սխալ սերտաճումը,

5. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,

6. փափուկ հյուսվածքների սպիացումը,

7. դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիայի խանգարումը,

8. սխալ կծվածքը և կամ ծամողական դիսֆունկցիան,

9. դիսֆոնիան,

10. ալվեոլյար ելունի ռեզորբցիան:

10.10. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Ստորին ծնոտի կոտրվածքը դա ստորին ծնոտի վնասումն է՝ անընդհա-

տության խախտումով, հարծնոտային փափուկ հյուսվածքների վնասումով, 

ծամողական, կլման և խոսակցական ֆունկցիաների խանգարումներով: 

Կլինիկական դասակարգումը 

1. Ըստ լոկալիզացիայի՝

ա) ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք, 

բ) ստորին ծնոտի կզակի կոտրվածք, 

գ) ստորին ծնոտի անկյան կոտրվածք, 

դ) ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածք: 

i. սեփական ճյուղ,

ii. պսակաձև ելուն,

iii. հոդելուն` հիմք, վզիկ, գլխիկ:

2. Ըստ կոտրվածքի բնույթի`

ա) տեղաշարժով, առանց տեղաշարժի, 

բ) գծային, բեկորային, 

գ) մեկուսացված, համակցված, կոմբինացված: 

 Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ

2. կլինիկական հետազոտություն

3.ռենտգենաբանական հետազոտություն (տարածական ռենտգենագրու-

թյուն 3 պրոյեկցիայով, օրթոպանտոմոգրաֆիա, համակարգչային շերտագ-

րություն): 

 Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,
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2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT,

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և 

այլն), 

4. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգե-

նադիտում, 

5. ԷՍԳ:

Խորհրդատվություն (ըստ ցուցումների)՝ 

1. անէսթեզիոլոգի,

2. նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, ակնաբույժի

(համակցված կոտրվածքների դեպքում): 

Ստորին ծնոտի կոտրվածք առաջանում է այն ժամանակ, երբ ազդող ուժը 

գերազանցում է ոսկրային հյուսվածքի ֆիզիկական հնարավորությունները։ 

Կոտրվածքները կարող են լինել վնասվածքային և ախտաբանական։ Վերջինս 

առաջանում է ոսկրային հյուսվածքի ամրության նշանակալի քչացման 

դեպքում, երբ ազդող ուժը չի գերազանցում ֆիզիոլոգիականը։ Այս երևույթը 

դիտվում է մի շարք հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք են կիստոզ, 

չարորակ նորագոյացությունները, դիսպլազիան, քրոնիկական օստեոմիելիտը և 

այլն։ Կոտրվածքը կարող է առաջանալ ուժի ներդրման տեղում (ուղղակի) և այդ 

տեղից որոշ հեռավորության վրա (անուղղակի կամ անդրադարձ)։  

Երբեմն միաժամանակ առաջանում են ուղղակի և անուղղակի 

կոտրվածներ, հատկապես երբ կոտրվածքի գծերը տեղակայված են միջին գծի 2 

կողմերում։ Պայմանավորված կոտրվածքի ճեղքի ուղղությամբ և ձևով՝ 

կոտրվածքները լինում են՝ 

 երկայնական,

 լայնական,

 թեք,

 զիգզագաձև։

Բացի դրանից, կարող են լինել նաև՝ 

 մանր բեկորային,

 խոշոր բեկորային։

Ըստ կոտրվածքի գծերի քանակի լինում են՝ 

 միակի,

 կրկնակի (2 կոտրվածք ծնոտի մի կողմում),

 երկկողմանի (յուրաքանչյուր կողմում մի կոտրվածք),

 բազմակի կոտրվածքներ։

Կլինիկական տեսանկյունից ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածքները 

ստորաբաժանվում են կզակային հատվածի (ժանիքից ժանիք), կողմնային 

հատվածի (ժանիքից մինչև 2-րդ մեծ աղորիք), անկյան շջանի (2-րդ և 3-րդ 
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աղորիքների միջև տարածությունը և 3-րդ աղորիքի ատամնաբունը) կոտրվածք-

ների։ Անկյան շրջանում կոտրվածքը հաճախ անցնում է 3-րդ աղորիքի ատամ-

նաբնով։ 

Ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածքներն ատամնաշարի հատվածում 

միշտ բաց են։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ատամնաբնային մասի 

լորձաթաղանթը անշարժ է, և բեկորի տեղաշարժի դեպքում վերնոսկրի հետ 

միասին կարող է պատռվել։ Այդ դեպքում կոտրվածքի ճեղքը հաղորդակցվում է 

բերանի խոռոչի հետ։ Կոտրվածքը կարող է անցնել ատամնաբնով, որն 

ուղեկցվում է պերիօդոնտի վնասվածքով, երբեմն ատամի հոդախախտով կամ 

կոտրվածքով։ Դա ևս պայմանավորում է ոսկրային վերքի հաղորդակցումը 

բերանի խոռոչի հետ պերիoդոնտալ ճեղքի միջով։ 

 Հոդային ելունի կոտրվածքները լինում են՝ 

 հիմքի կոտրվածք,

 վզիկի կոտրվածք,

 գլխիկի կոտրվածք։

 Ստորին ծնոտի ճյուղի կոտրվածքները հիմնականում լինում են փակ, իսկ 

բացի դեպքում առկա է լինում ոսկրը շրջապատող փափուկ հյուսվածքների և 

լորձաթաղանթի (կամ մաշկի) պատռում։ 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքների մեխանիզմը 

Ստորին ծնոտի կոտրվածքների մեխանիզմը լինում է 4 տեսակ 

1. գերծռում,

2. տեղաշարժ,

3. սեղմում,

4. պոկում (հանդիպում է ավելի քիչ)։

 Ստորին ծնոտի վրա մեխանիկական ազդեցության ժամանակ ոսկ-րային 

հյուսվածքի առավելագույն լարվածություն առաջանում է նրա առավել ծռված և 

բարակ մասերում։ Այդպիսի մասեր են ստորին ծնոտի հիմքը և հոդային ելունի 

վզիկը, անկյունը, կզակային անցքի և ժանիքի հատվածը, կզակային շրջանը (նկ. 

10.2): 

 Առաջահետին ուղղությամբ կզակային շրջանին հարվածելիս, երբ ազդող

ուժը ազդում է լայն մակերեսով, առավելագույն լարվածություն առաջանում 

է հոդային ելուններում։ Հնարավոր է վզիկի շրջանում անուղղակի 

կոտրվածք 1 կամ 2 կողմերից, բայց ոչ նրա հիմքի։ Դա պայմանավորված է 

նրանով, որ առաջահետին ուղղությամբ հոդային ելունի վզիկը 3 անգամ նեղ 

է, քան նրա հիմքը։ 
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 Եթե ուժը ազդում է կողմնային բաժնի փոքր մակերեսի վրա, ապա

հնարավոր է ուղղակի կոտրվածք նրա ազդման տեղում, առավել հաճախ՝

անկյան շրջանում (որտեղ ոսկրը 

բարակած է 3-րդ աղորիքի 

ատամնաբնի հատվածում), 

կզակային անցքի շրջանում (փոքր 

աղորիքների հատվածը ստորին 

ծնոտի բարակ մասերից մեկն է), 

ժանիքի հատվածում (ոսկրը 

բարակած է ժանիքի խոր 

ատամնաբնով)։ 

 Եթե ուժը գործադրված է

ստորին ծնոտի ճյուղի կողմնային 

բաժնի փոքր մակերեսի վրա (ֆրոնտալ հարթությամբ), ապա հնարավոր է 

հոդային ելունի հիմքի ուղղակի կոտրվածք, քանի որ նրա հաստությունն 

ավելի քիչ է, քան վզիկի շրջանում։ 

 Կողմնային շրջանի մեծ մակերեսի վրա հարված լինելու դեպքում

հնարավոր է ուժը ազդի հակառակ կողմում առաջացնելով՝ անկյան շրջանի

և հոդային ելունի հիմքի, ավելի քիչ հավանականությամբ՝ նրա վզիկի

անուղղակի կոտրվածքներ։

 Եթե ուժը գործադրված է անկյան շրջանի մեծ մակերեսի վրա մեկ կողմից,

ապա անկյան շրջանում կառաջանա ուղղակի կոտրվածք և անուղղակի՝

ստորին ծնոտի կզակային բաժնում։

Բեկորների տեղաշարժի պատճառները 

 Ստորին ծնոտի բեկորների տեղաշարժ առաջանում է ուժ գործադրելու, 

բեկորների սեփական ծանրության և նրանց ամրացած մկանների կծկման 

հետևանքով, որը և մեծ դեր է կատարում։  

 Հնարավոր է նաև բեկորների տեղաշարժ փափուկ հյուսվածքների ին-

տերպոզիցիայի հետևանքով։ Իջեցնող մկաններն ավելի թույլ են, քան բարձրա-

ցնողները։ Ստորին ծնոտը համախմբում է այս բոլոր մկանների միաժա-

մանակյա աշխատանքը։ Երբ ստորին ծնոտը կոտրվում է, իսկ կոտրվածքի գիծը 

չի անցնում միջին գծով, առաջանում են տարբեր չափի 2 բեկորներ։ Յուրա-

քանչյուր կողմի բարձրացնող մկաններն ազդում են աջ և ձախ կողմում 

առանձին, չափերով տարբեր բեկորների վրա, իսկ իջեցնող մկաններն իրարից 

բաժանված չեն և ամրանում են հիմնականում կզակային շրջանի ներսային 

մակերեսին՝ մեծ բեկորի վրա։ Դրանք կարողանում են հաղթահարել բարձ-

րացնող մկանների ուժը և մեծ բեկորի ծայրը ձգում են ներքև։  

Նկ. 10.2. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների 

առավել հաճախ տեղակայության սխեման: 
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 Դա պայմանավորված է նրանով, որ բարձրացնող մկանների ուժը մեկ 

կողմից քիչ է իջեցնող մկանների 

ուժից։ Մեծ բեկորը տեղաշարժվում է 

դեպի վնասման կողմ, իսկ փոքր 

բեկորը ձգվում է վեր՝ դեմ առնելով 

անտագոնիստ ատամներին։ Բացի 

դրանից, յուրաքանչյուր մկան բեկորը 

տեղաշարժում է յուրովի. Ծնոտակոր-

ճային մկանը (m. mylohyoideus) 

պտտում է բեկորը իր երկայնական 

առանցքի շուրջ՝ ծռելով ատամները 

օրալ կողմ։ Կողմնային և որոշ չափով 

միջային թևակերպ մկանները (m. 

pterigoideus lateralis et medialis) տեղաշարժում են մեծ բեկորը (որոշ դեպքերում 

նաև փոքրը) դեպի կոտրվածքի կողմ։ Կողմնային թևակերպ մկանը փոքր բեկորը 

շեղում է դեպի ներս։ Ծամողական մկանը (m. maseter) և քունքամկանը (m. 

temporalis) փոքր բեկորը տեղաշարժում են վեր։ Ծամողական մկանը 

տեղաշարժում է փոքր բեկորի հիմքը դեպի դուրս՝ թեքելով ատամնաբնային 

մասը ատամների հետ դեպի օրալ կողմ։ Հնարավոր է նաև բեկորների 

տեղաշարժ հորիզոնական հարթությամբ (երկարությամբ), երբ բեկորների 

ծայրերը, վերադըրվելով իրար վրա, շփվում են միմյանց հետ իրենց կողմնային 

մակերեսով, որը հանդիպում է թեք կոտրվածքների դեպքում կամ այն ժամա-

նակ, երբ կողմնային տեղաշարժը գերազանցում է վնասված ոսկրի լայնական 

չափը։ Բեկորների տեղաշարժ անկյան տակ դիտվում է հոդային ելունի կամ 

բազմակի կոտրվածքների դեպքում, երբ կա միջանկյալ բեկոր։ Անատամ 

բեկորները առավել տեղաշարժվում են։  

     10.11. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ 

Ստորին ծնոտի ամենաբնորոշ միայնակ կոտրվածքն անկյան շրջանի 

կոտրվածքն է, իսկ տիպիկ կրկնակին՝ ուղղակի կոտրվածքը մարմնի շրջանում 

և անդրադարձ կոտրվածքը՝ հակառակ կողմի անկյան, մարմնի, հոդագլխիկի 

կամ նրա հիմքի շրջանում։ Եռակի կոտրվածք հաճախ առաջանում է կզակային 

շրջանին ուժեղ հարվածի հետևանքով։ Առաջանում են կզակային շրջանի և 

երկկողմանի հոդային ելունների կոտրվածքներ, որոնք հիմնականում 

ուղեկցվում են հոդախախտով կամ հոդագլխիկների և արտաքին լսողական 

անցուղու ոսկրային մասի փշրումով։ 

 Ստորին ծնոտի կոտրվածքի ախտանիշները պայմանավորված են 

հիվանդի վիճակի ծանրության աստիճանով։ Նախևառաջ պետք է հաստատել 

Նկ 10.3. Ստորին ծնոտի բեկորների 

տեղաշարժերի տեսակները և կոտրվածքի 

տեղակայությունը՝ պայմանավորված 

հարվածի ուժի ուղղությամբ: 
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կամ ժխտել ԿՆՀ-ի ֆունկցիայի խանգարումը, որը հնարավորություն կտա 

կանխելու կյանքին սպառնացող երևույթների առաջացումը (ուղեղի սալջարդ և 

ցնցում, գանգի հիմքի կամ գանգաթաղի, պարանոցային բաժնի կոտրվածքներ)։ 

Պարզում են կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի վնասվածքների և այլ ուղեկցող 

պոլիտրավմաների առկայությունը (հիվանդին ստուգում են բարդից թեթև 

սկզբունքով)։ 

 Պետք է պարզել 

վնասվածքի ժամանակը, 

պատճառները, արյան 

կորստի, ասֆիքսիայի, 

վնասվածքային շոկի 

առկայությունը կամ 

բացակայությունը։ 

Արյունահոսության 

դեպքում այն 

վերջնականապես պետք է 

դադարեցնել։ 

Ներգանգային 

բարդություններ կարող 

են լինել ներգանգային 

զարկերակների 

(էպիդուրալ արյունահոսություն) կամ երակային ցողունների (սուպդուրալ) 

վնասման հետևանքով։ Ներգանգային արյունահոսությունները բնութագրվում 

են տուժածի ընդհանուր ծանր վիճակով, սուր գլխացավով, փսխումով 

ցնցումներով, գիտակցության կորստով։ Զկռտոցի ի հայտ գալը կարող է վկայել 

ներգանգային հեմատոմայի առաջացման մասին, իսկ նրա անցնելը կարող է 

վկայել կոմայի առաջացման մասին։ Լիկվորեայի առկայությունը գանգի հիմի 

վնասման նշան է ։ 

 Հիվանդի վիճակը գնահատվում է նաև ըստ շնչառության։ Ստորին ծնոտի 

երկկողմանի կոտրվածքի դեպքում, հատկապես առաջային մասում և լեզուն 

կուլ գնալու դեպքում կարող է զարգանալ դիսլոկացիոն ասֆիքսա, իսկ բերանի 

խոռոչում արյունային մակարդուկների և օտար մարմինների առկայությունը 

հանգեցնում է օբտուրացիոն ասֆիքսիայի զարգացմանը։ 

Առավելապես դիտվում է գանգուղեղային փակ վնասվածք՝ ցնցում և 

սալջարդ։ Գլխուղեղի ցնցումը նրա փակ վնասվածքի թեթև տեսակն է։ Այն 

բնութագրվում է գիտակցության կարճատև կորստով, շշմած վիճակով, 

ռետրոգրադ ամնեզիայով, սրտխառնոցով և փսխումով։ Գանգուղեղի սալջարդը 

ծանր գանգուղեղային վնասվածք է, որը բնորոշվում է ուղեղում կոնտուզիոն 

օջախների առկայությամբ։ Սալջարդը նրա տարբեր բաժիներում և թաղանթ-

Նկ. 10.4. Ստորին ծնոտի բեկորների տեղաշարժի 

տեսակների սխեման՝ ա) երկարությամբ բ) ախտահարված 

կողմ, գ) դեպի կողմ, դ) անկյան տակ: 
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ներում կարող է ուղեկցվել արյունազեղումներով։ Սալջարդը կարող է լինել 3 

աստիճանի՝թեթև, միջին, ծանր։ 

 Եթե տուժածի մոտ բացակայում են գանգուղեղային բարդությունները, 

ապա նրանք սահմանափակ են հետազոտվում և հիմնականում գանգատվում են 

կոտրվածքի շրջանի ցավերից, որոնք ուժգնանում են սնունդ ընդունելիս, խմելիս 

և այլն։ Առկա է մշտական թքահոսություն՝ խառնված արյան կամ թարախի հետ, 

երբեմն նկատվում է կզակի կամ շրթունքի անզգայացում։ 

 Ախտորոշումը 

 Հիվանդից կամ նրան ուղեկցողից անամնեզ հավաքելիս պետք է պարզել 

վնասվածքի հանգամանքները և պատճառները, ճշտել կատարվածի ժամանակը 

և բնույթը։ Պետք է իմանալ հարվածի ուղղությունը և թե ինչով է այն հասցված։ 

 Սովորաբար, հիվանդները զբաղեցնում են հարկադրական դիրք՝ գլխի 

առաջ թեքմամբ։ Բերանը կիսաբաց է, արտահոսում է արյունախառը թուք։ 

Դեմքի վրա կարող են լինել բազմաթիվ քերծվածքներ, սալջարդեր, արյունա-

զեղումներ և վերքեր։ Դեմքը անհամաչափ է վնասված կողմի ուռածության 

պատճառով։ Հարբած վիճակում կամ դրանից մեկ օր հետո հիվանդների դեմքին 

բնորոշ է աչքերի անիմաստ արտահայտությունը, դեմքը քրտնած է, կարմրա-

կապտավուն երանգով։ Հիվանդներն արգելակված են, երբեմն՝ գրգռված, 

էյֆորիկ։ Բերանի խոռոչի զննման ժամանակ երևում է ատամների սխալ 

համակցումը՝ պայմանավորված բեկորի տեղաշարժով։ Ատամները հպվում են 

միայն փոքր բեկորի վրա։ Մեծ բեկորի վրա համակցումը բացակայում է, ծնոտը 

տեղաշարժված է դեպի վնասված կողմը։ Լորձաթաղանթի վրա, որը համապա-

տասխանում է կոտրվածքի գծին, դիտվում է նրա վնասում, որը կարող է լինել 

աննշան գծից մինչև նրա պատռումը, երբեմն շաշափմամբ զգացվող կամ 

տեսանելի վնասված ոսկրի սուր եզրով։ Կոտրվածքի գծում տեղակայված 

ատամները կարող են լինել վնասված կամ շարժուն։ Բերանում հայտնաբերվում 

են արյան մակարդուկներ կամ թարմ արյունահոսություն, ուշ դիմելու դեպքում՝ 

թարախ՝ համապատասխան հոտով։ Անցման ծալքում երևում է հեմատոմա, որը 

տարածվում է ատամնաբնային մասի և վեստիբուլյար և օրալ մակերեսի վրա, 

իսկ փափուկ հյուսվածքների սալջարդի դեպքում այն առաջանում է միայն 

վեստիբուլյար կողմում։ Ստորին ծնոտի ճյուղի կամ հոդային ելունի շրջանի 

կոտրվածքի դեպքում բնորոշ է բերանը բացելու աստիճանականություն՝ կզակի 

տեղաշաժմամբ դեպի առողջ կողմ (միակողմանի կոտրվածքի դեպքում)։ 

 Ստորին ծնոտի ուրվագծերի արտաքին շոշափմամբ հայտնաբերվում է 

կոտրվածք՝ տեղային ուռածության նշանով և ցավոտությամբ։ Բժիշկը տեղա-

շարժում է մատները ստորի ծնոտի ճյուղի հետին եզրով և մարմնի հիմքով 

հոդային ելունից մինչև միջին գիծ և հակառակը։ Այդ դեպքում մատի տակ 

կարելի է հայտնաբերել ոսկրային արտափքում, ոսկրի դեֆեկտ կամ ցավոտ 

կետ, հաճախ՝ փափուկ հյուսվածքների առավելագույն ուռածության հատվա-
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ծում։ Ստորին ծնոտի կեսերը հարկավոր է վերցնել 2 ձեռքերի մատներով՝ 

հնարավոր կոտրվածքի 2 կողմերից:  
Հիվանդին ցավ չպատճառելու համար բեկորների կրեպիտացիա արհես-

տականորեն պետք չէ առաջացնել։ Սեղմելով ստորին ծնոտը անկյունների և 

կզակների շրջանում՝ որոշվում է կոտրվածքի տեղը։ Այդ մեթոդը կոչվում է 

«ծանրաբեռնման» կամ «անդրադարձված ցավի» ախտանիշ։ 

 Առանց ռենտգենաբանական հատազոտության կարելի է որոշել 

կոտրվածքի գծի ուղղությունը։ Այդ նպատակով 2-րդ մատը տեղաշարժում են 

ծնոտի հիմքի երկայնքով և յուրաքանչյուր 5 մմ–ի վրա ճնշում գործադրում։ 

Ամենացավոտ կետը բժիշկը նշում է մարկերով։ Մատը տեղաշարժելով 1սմ վեր՝ 

բժիշկը կրկնում է նույն գործողությունը այնքան ժամանակ, մինչև մաշկի վրա 

ստանա գիծ, որը համապատասխանում է կոտրվածքին։ Ասեղի միջոցով 

որոշում են կզակի և ստորին շրթունքի զգայունությունը, որի բացակայությունը 

վկայում է ստորին ատամնաբնային նյարդի վնասման մասին։ 

 Հոդային ելունի կոտրվածքը ճշտելու կամ հաստատելու համար հոդա-

փոսում պետք է որոշել հոդագլխիկի շարժունակության աստիճանը։ Այդ 

նպատակով 2-րդ կամ 5-րդ մատը տեղավորում են հիվանդի արտաքին 

լսողական անցուղու մեջ յուրաքանչյուր կողմում և այն սեղմում անցուղու 

առաջային պատին։ Ծնոտը ներքև ու կողմ տեղաշարժելիս կարելի է պատկե-

րացում կազմել հոդագլխիկների շարժման սինխրոնության և լիարժեքության 

մասին։ Հոդային ելունի կոտրվածքի դեպքում վնասված կողմում հոդագլխիկի 

տեղաշարժը կարող է բացակայել կամ նրա ամպլիտուդը զգալիորեն քիչ է, քան 

առողջ կողմում։ Այս տվյալները հաստատվում են՝ շոշափելով գլխիկը այծիկից 

առաջ։  

10.12. ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 
 (ՄԱՐՄԻՆ, ԿԶԱԿ, ԱՆԿՅՈՒՆ, ՃՅՈՒՂ) 

Իրականացվում են՝ 

1. սննդակարգի կանոնավորում,

2. փակ համադրում՝

ա) առանց տեղաշարժի կոտրվածքների դեպքում, 

բ) տեղաշարժով կոտրվածքների դեպքում, երբ հնարավոր է կատարել 

փակ համադրում և անշարժացում շինաներով և միջծնոտային ֆիքսացիայով, 

գ) բժշկական և/կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց հա-

մադրման համար, 

3. Բաց համադրում (օստեոսինթեզ)՝

ա) ոչ ստաբիլ կոտրվածքների դեպքում, 

բ) տարածուն դեֆեկտի դեպքում, 

գ) հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ վերա-

կանգման հանդեպ, 
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դ) փափուկ հյուսվածքների կամ այլ ոսկրերի հետ համակցված լինելու 

դեպքում, 

ե) դեմքի միջին հատվածի կոտրվածքների հետ համակցված լինելու 

դեպքում (Le-Fort), 

4. հակաբիոտիկներ, 

5. ցավազրկողներ, 

6. լավացման ընթացքի մոնիտորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբանական), 

7. արտաբերանային վերքերի դրենավորում: 
 

Հոդագլխիկի կոտրվածքներ 

 Բուժումը 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ 

2. կլինիկական հետազոտություն 

3. ռենտգենաբանական հետազոտություն (տարածական ռենտգենագրու-

թյուն 3 պրոյեկցիայով, օրթոպանտոմոգրաֆիա, համակարգչային շերտագրու-

թյուն): 

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝  

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն, 

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն, 

3. կոագուլոգրամա, 

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին, 

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն), 

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV, 

6. ֆլյուորոգրաֆիա (թոքերի ռենտգենագրություն), թոքերի ռենտգենադիտում, 

7. ԷՍԳ: 
 

Կոնսուլտացիաներ ըստ ցուցումների՝ 
 

1. անէսթեզիոլոգի, 

2. նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, քիթ-կոկորդ-

ականջաբանի, ակնաբույժի (համակցված կորտրվածքների դեպքում): 

Ուշագրավ կետեր բուժումը պլանավորելու համար՝ 

1. կոտրվածքի տեսակը և տեղակայությունը (դալար ճյուղի կոտրվածք, 

բաց կորվածք, ինտրակապսուլյար կամ էքստրակապսուլյար, բազմաբեկոր), 

2. ատամների բացակայություն, 

3. կոտրվածքի բարդության աստիճանը (միակողմանի, երկկողմանի), 

4. բեկորների տեղաշարժվածության աստիճանը, 

5. օտար մարմնի առկայությունը, 

6. անամնեզում քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդությունների առկա-

յությունը, 
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7. համակցված ստորին կամ վերին ծնոտների կոտրվածքները,

8. հիվանդի տարիքը:

Փակ համադրման ցուցումներ (շինավորում` միջատամնայի ֆիքսա-

ցիայով)՝ 

1. առանց տեղաշարժի կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ, որոնց դեպքում ձևը և կամ ֆունկցիան կարելի

է վերականգնել փակ համադրումով և որոնց դեպքում շինավորումը և

միջծնոտային ֆիքսացիան հակացուցված չեն,

3. տեղաշարժված կոտրվածքներ աճող երեխաների դեպքում, երբ ձևը և

ֆունկցիան կարելի վերականգնել,

4. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց համադրման

համար:

Անշարժացումը լինում է ժամանակավոր (տրանսպորտային) և մշտական 

(բուժական)։ 

 Տրանսպորտային անշարժացումն անհրաժեշտ է միայն համեմատաբար 

կարճ ժամանակահատվածով, հիվանդին մասնագիտացված բուժհիմնար-

կություն տեղափոխելու համար։ Այդ նպատակով կիրառվում են ՝ 

 կզակագագաթային վիրակապ,

 բինտային վիրակապ,

 խաչաձև վիրակապ,

 լեյկոպլաստե վիրակապ,

 էնտինի ստանդարտ պլաստմասսե պարսետ՝ Զբարժի հենարանային

գլխարկի հետ միասին,

 Պամերանցև-Ուրբանսկու պարսետաձև առաձգական վիրակապ։

 Տրանսպորտային անշարժացման համար կարճ ժամանակով կապում են 

առաձին կամ խումբ ատամները (մի ծնոտի վրա), ինչպես նաև կերառվում է 

միջծնոտային լիգատուրային կապում միայն կարճ ժամանակով, քանի որ ծամիչ 

մկանների ուժը, որոնք իջեցնում են ստորին ծնոտը, նվազեցնում է առանձին 

ատամների ամրությունը։ 

Ատամների լիգատուրային կապումը ցուցված է միայն այն դեպքում, երբ 

ստորին ծնոտի յուրաքանչյուր բեկորի վրա կան ոչ պակաս, քան 2 ամուր 

ատամներ, կան անտագոնիստներ վերին ծնոտի վրա, չկա ասֆիքսիայի վտանգ։ 

Կոտրվածքի 2 կողմերում 2 ատամների և 2 անտագոնիստ ատամների վրա 

դրվում է բրոնզալյումինե լար (տրամագիծը 0,4-0,5մմ), որից հետո ազատ 

ծայրերը միացվում են։ Ըստ Այվիի լիգատուրային լարից ձևավորում են կապեր 

2 ծնոտների վրա, այնուհետև դրանք կապում են նույնանման լարով։ 
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Մշտական իմոբիլիզացիայի ամենապարզ, սակայն աշխատատար 

եղանակ է հանդիսանում լարային բեկակալումը, որը առաջարկվել 

Տրիգերշտեդի կողմից։  

Բեկակալները պատրաստվում են ալյումինե լարից 2մմ տրամագծով, 

դրանք ատամներին ամրացվում են բրոնզալյումինե լարով՝ 0,5մմ տրամագծով։ 

Բեկակալների վրա ծռում են 6-8 հատ կարթեր ռետինե ձգման համար, որոնց 

ուղղությունը և ուժը պայմանավորված են բեկորների տեղաշարժի բնույթով և 

աստիճանով։ Բեկակալման պրոցեսը հեշտացվում է ստանդարտ վերատամ-

նային ժապավենային բեկակալներ օգտագործելիս, որոնք պատրաստված են 

չժանգոտվող պողպատից Վասիլևի եղանակով։ 
Սակայն լարային և ժպավենային բեկակալները զուրկ չեն թերություն-

ներից. 

 Խանգարում է բերանի խոռոչի հիգենիայի խնամքին:

 Ամեն 2-3 օրը մեկ պետք փոխել ռետինե օղերը:

 Վնասում են փափուկ հյուսվածքները։

Բաց համադրման (օստեոսինթեզ)ցուցումները /ներառյալ էնդոսկոպիկ 

եղանակը/՝ 

1. հոդագլխիկի տեղաշարժված կոտրվածք,

2. մեխանիկական խոչընդոտ հոդագլխիկի կամ առկա օտար մարմնի

պատճառով,

3. հոդագլխիկի կոտրվածքներ, առաջ-հետին և ուղղահայաց բարձրության

կորստով, որոնք չեն կարող վերականգնվել փակ համադրումով

(օր.`անատամ ծնոտ, դիմային գանգի բազմաթիվ կոտրվածքներ),

4. բաց կոտրվածքներ,

5. հոդագլխիկի տեղաշարժ դեպի միջին գանգափոս,

6. հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ

վերականգնման հանդեպ:

Օստեոսինթեզի եղանակները՝ 

1. մինիթիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրալարային կարով,

3. պտուտակամեխերով:
 

Ոսկրալարային կարով օստեոսինթեզը կատարվում է չեզոք չժանգոտող 

մետաղից:  

Կար դնելու համար կան 3 պարտադիր պայմաններ. 

1. Անցքերը, որոնցով անցնելու են լարերը, չպետք է 7մմ–ից մոտ լինեն

կոտրվածքի գծին,: 

2. Բոռով անցքեր ձևավորելիս պետք է ամբողջ ընթացքում դրանք սառեցնել

նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ լուծույթի շիթով: 
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3. Կարը պետք է կոտրվածքի գծին ուղղահայաց լինի։

 Լարային կարով օստեոսինթեզ իրականացնելը ունի որոշակի դժվարու-

թյուններ։ Երբ լարի ծայրը բեկորի ներքին մակերեսով փորձում են մտցնել 

ծակված անցքի մեջ, պետք է մեծ մակերեսով փափուկ հյուսվածքները անջատել 

ոսկրից։  

 Ներկայումս տիտանից կամ չեզոք մետաղների ձուլվածքից լայնորեն 

արտադրվում են մինի թիթեղների տեսակներ և պտուտակամեխեր, և ընդունվել 

է Օբվեգեյզերի եղանակը:  

Նկ.10.5. Տիտանե մինի թիթեղներով ստորին ծնոտի օստեոսինթեզ 

Վիրահատական մուտքերը՝ 

1. ստործնոտային,

2. հետծնոտային,

3. տրանսպարոտիդալ,

4. պրեաուրիկուլյար,

5. ներբերանային,

6. էնդոսկոպիկ:

Հետվիրահատական շրջան՝ 

1. արտաբերանային վերքերի դրենավորում,

2. հակաբիոտիկներ,

3. ցավազրկողներ,

4. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ (կլինիկական և ռենտգենաբա-

նական): 

Նկ. 10.6. Դեմքի ոսկրերի 

կոմբինացված կոտրվածքի և 

բեկորների ամրացումը մինի 

թիթեղներով և մինի 

պտուտակամեխերով: 
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Լավացման հատկանիշներ՝ 

1. ոսկրային սերտաճում,

2. հոդի անատոմիայի և ֆիզիոլոգիայի վերականգնում,

3. վերքերի լավացում առաջնային ձգումով,

4. նորմալ խոսք, կլման ակտ, շնչառություն,

5. վերականգնված կծվածք,

6. անաշխատուկանության կարճ շրջան,

7. ծնոտի համապատասխան շարժումներ՝ ներառյալ բերանը բացելը:

Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. անկիլոզ,

2. սխալ սերտաճում,

3. հետվիրահատական դեմքի դեֆորմացիա,

4. փափուկ հյուսվածքների սպիացում,

5. երեխաների շրջանում ծնոտի աճի խանգարում,

6. սխալ կծվածք և կամ ծամողական դիսֆունկցիա,

7. դիսֆագիա և կամ դիսֆոնիա,

8. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիա,

9. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարում:

10.13.ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 

Դասակարգումը՝ 

1. ստորին տեսակի կոտրվածք (Le Fort I),

2. միջին տեսակի կոտրվածք (սուբօրբիտալ) (Le Fort II),

3. վերին տեսակի կոտրվածք (սուբբազալ) (Le Fort III),

4. սագիտալ կոտրվածք:

Նկ.10.7. Վերին ծնոտի կոտրվածքների մակարդակը ըստ Le Fort-ի: 

Վերին ծնոտի կոտրվածքները լինում են՝ բաց, փակ, տեղաշարժով, 

առանց տեղաշարժի,իզոլացված: 

Համակցված վնասվածք (գանգի հիմքի կամ դիմային այլ ոսկրերի հետ) 
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Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

Հիմնական՝ 

1. անամնեզ (եթե հնարավոր է),

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ռադիոլոգիական հետազոտություն (գլխի ՀՇ պարտադիր):

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT,

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ

և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. Ֆլյուորոգրաֆիա,

7. ԷՍԳ,

8. որովայնի սոնոգրաֆիա,

9. գլխի և պարանոցի ՄՌՇ,

10. ԷԷԳ:

Խորհրդատվություններ ըստ ցուցումների՝ 

 Անէսթեզիոլոգի, նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնասվածքաբանի, 

ակնաբույժի (համակցված կորտրվածքների դեպքում): 

Իզոլացված կոտրվածքների վիրահատության ցուցում՝ 

1. բաց կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ:
 
Իզոլացված կոտրվածքների վիրահատության ժամկետները. 

1. Անհապաղ, եթե առկա է՝

 ա) սուր արյունահոսություն խոշոր անոթներից, 

բ) ասֆիքսիա (դիսլոկացիոն, կլապանային, ասպիրացիոն, օբտուրացիոն), 

գ) բազմաբեկոր բաց կոտրվածք`լայնածավալ ջնջխված և հատված վերքերով: 

2. 12-24 ժամերի ընթացքում՝

ա) եթե բացակայում են վիրահատության անհապաղ ցուցումները: 

3. Հետաձգված 5-10 օր՝

ա) վիրահատության հարաբերական հակացուցումների առկայություն: 

Վիրահատության հակացուցումներ՝ 

1. ոչ ստաբիլ կարդիոռեսպիրատոր վիճակ,

2. կոագուլոպաթիաներ,

3. սուր նեֆրոպաթիա,
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4. լյարդային ֆունկցիայի անբավարարություն և վիրահատությունն

անցկացնելու բժշկական այլ ծանր հակացուցումներ:

 Վերին ծնոտի Le Fort II և Le Fort III կոտրվածքները մեծ մասամբ 

համակցված են լինում գանգուղեղային տարբեր տեսակի և աստիճանի 

վնասվածքների հետ: 

Վերին ծնոտի համակցված գանգուղեղային վնասվածքներով 

կոտրվածքների վիրահատության ժամկետները 

Վերին ծնոտի գանգուղեղային վնասվածքներով համակցված կոտրվածք-

ների վիրահատության ժամկետները՝ պայմանավորված անհատական դեպքով, 

որոշվում են նյարդավիրաբույժի և դիմածնոտային վիրաբույժի կողմից: 

 Եթե չկան վիրահատության վերը նշված անհետաձգելի ցուցումները, 

ապա հաշվի են առնվում հետևյալ կետերը` 

1. ներգանգային արյունազեղումների առկայությունը,

2. ներգանգային ճնշումը,

3. հիվանդի վիճակը ըստ Գլասկոյի կոմայի սանդղակի /GKS/,

4. լիկվորեան,

5. ուղեղի սալջարդը, ուղեղի այտուցը,

6. գանգուղեղային բաց վնասվածքը:

Գանգադիմային համակցված կոտրվածքները հնարավորության դեպքում 

պետք է վիրահատվեն նյարդավիրաբույժների և դիմածնոտային վիրաբույժների 

մասնակցությամբ: 

Դիմածնոտային շրջանի վերքերի առաջնային վիրաբուժական վաղաժամ 

մշակումը և կոտրվածքների վերականգնումը քչացնում են վերքերի վիրաբուժա-

կան ինֆեկցման հավանականությունը, կանխում ենոսկրային սխալ սերտա-

ճումը, հետևաբար նաև հետագա բարդ վերականգնողական վիրահատութ-

յունները: 

   Բուժումը 

Փակ համադրման ցուցումները (շինավորում` միջատամնայի ֆիքսա-

ցիայով)՝ 

1. առանց տեղաշարժի կոտրվածքներ,

2. տեղաշարժով կոտրվածքներ, որոնց ձևը և կամ ֆունկցիան կարելի է

վերականգնել փակ համադրումով և որոնց շինավորումը և միջծնոտային

ֆիքսացիան հակացուցված չեն,

3. տեղաշարժված կոտրվածքներ աճող երեխաների մոտ, երբ ձևը և ֆունկցիան

կարելի է վերականգնել,

4. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցումներ բաց համադրման

վերաբերյալ:
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 Բաց համադրման (օստեոսինթեզ) ցուցումները (ներառյալ էնդոսկոպիկ 

եղանակը)՝ 

1. տեղաշարժված կոտրվածքը,

2. բաց կոտրվածքները,

3. ոսկրային կամ ատամնաոսկրայի բեկորների պոկումը,

4. հիվանդի կամ բժիշկի նախասիրությունը վաղ ֆունկցիոնալ վերականգման

հանդեպ,

5. ոսկրապլաստիկ վերականգնողական վիրահատության կարիք

առաջանալը,

6. փափուկ հյուսվածքների ջնջխված վերքերը,

7. դիմային գանգի այլ ոսկրերի հետ համակցված բազմաբեկոր

կոտրվածքները,

8. վիրահատություններ ակնաբույժի կամ նյարդավիրաբույժի

մասնակցությամբ:

 Օստեոսինթեզի եղանակները՝ 

1. մինի թիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրալարային կարով,

3. ծնոտի կախվելը դիմային գանգի անշարժ ոսկրերից:

Վիրահատական մուտքերը՝ 

1. արտաբերանային,

2. ներբերանային,

3. էնդոսկոպիկ:

 Հետվիրահատական շրջանը՝ 

1. արտաբերանային վերքերի դրենավորում,

2. հակաբիոտիկներ,

3. ցավազրկողներ,

4. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ (կլինիկական և ռենտգենա

բանական): 

Լավացման հատկանիշները՝ 

1. ոսկրի ճիշտ սերտաճումը,

2. վերքերի լավացումը առաջնային ձգումով,

3. նորմալ խոսքը, կլման ակտը, շնչառությունը,

4. վերականգնված կծվածքը և ծամողական ֆունկցիան,

5. հարքթային ծոցերի ֆունկցիայի վերականգնումը,

6. վերականգնված ակնային ֆունկցիան,

7. անաշխատունակության կարճ շրջանը:

Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. սխալ սերտաճումը,

2. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,
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3. փափուկ հյուսվածքների սպիացումը,

4. ոսկրային դեֆեկտների առկայությունը,

5. երեխաների շրջանում ծնոտի աճի խանգարումը,

6. սխալ կծվածքը և կամ ծամողական դիսֆունկցիան,

7. դիսֆագիան և կամ դիսֆոնիան,

8. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիան,

9. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարումները,

10. քրոնիկական օռո-անտրալ կամ օռո-նազալ հաղորդակցության

առկայությունը,

11. հարքթային խոռոչների քրոնիկական բորբոքումը,

12. անօսմիան,

13. կուրությունը,

14. էնօֆթալմը,

15. էնտրօպիան,

16. էկտրօպիան,

17. ատամների կորուստը:

10.14.ԱՅՏՈՍԿՐԻ և ԱՅՏԱՅԻՆ ԱՂԵՂԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Հիվանդությունների միջազգային դասակարգման կոդերը՝ 

S02.40՝ այտոսկրի և վերին ծնոտի կոտրվածքներ փակ, 

S02.41՝ այտոսկրի և վերին ծնոտի կոտրվածքներ բաց: 

Դասակարգումը՝ 

1. Այտոսկրա-վերծնոտային կոտրվածք՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

2. Այտաակնակապճային համալիրի կոտրվածքներ՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

3. Այտային աղեղի կոտրվածք՝

ա) փակ, 

բ) բաց, 

գ) տեղաշարժով, 

դ) առանց տեղաշարժի: 

4. Այտոսկրա-վերծնոտային և կամ այտային աղեղի սխալ սերտաճած

կոտրվածքներ: 
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Ըստ կոտրվածքից անցած ժամանակահատվածի՝ 

1. թարմ կոտրվածքներ՝ մինչև 10 օր

2. հնացած կոտրվածքներ՝ 11-30 օր

3. սխալ սերտաճած կամ չսերտաճած կոտրվածքներ՝ 30 օրից ավելի:

 Հետազոտություններ 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ,

2. կլինիկական հետազոտություն,

3. ՀՇ:

Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների)՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն,

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն,

3. կոագուլոգրամմա,

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, բիլիռուբին,

ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և այլն),

5. հեպատիտ B, հեպատիտ C, HIV,

6. ֆլյուորոգրաֆիա,

7. ԷՍԳ:

Խորհրդատվություններ ըստ ցուցումների 

Ացկացվում է անէսթեզիոլոգի, նյարդավիրաբույժի, նյարդաբանի, վնաս-

վածքաբանի, ակնաբույժի խորհրդատվություն համակցված կորտրվածքների 

դեպքում: 

Բուժումը՝ 

1. պահպանողական,

2. վիրաբուժական՝

ա) ոչ վիրահատական, 

բ) վիրահատական՝ 

i. արտաբերանային,

ii. ներբերանային:

Պահպանողական բուժման ցուցումներն են՝ 

թարմ, փակ կոտրվածքն են, առանց տեղաշարժի:

Բուժման մարտավարությունը՝ 

1. սառցապարկի կիրառում 1 օր,

2. տեղային հանգիստ 10-12 օր (բերանը բացելու սահմանափակում, փափուկ

սնունդ):

Ոչ վիրահատական վիրաբուժական բուժման ցուցումները՝ 

այտոսկրի և կամ այտային աղեղի թարմ, փակ կոտրվածքներ աննշան 

տեղաշարժով: 

Բուժման մարտավարությունը՝ 
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Վիրաբույժը մետաղական շպատելը տեղադրում է հիվանդի բերանի 

նախադռան հետին –վերին հատվածում՝ այտոսկրի տակ, և արտահրելով դեպի 

դուրս՝ կատարում է ռեպոզիցիա: 

 Վիրաբուժական բուժման ցուցումները՝ 

այտոսկրի և կամ այտային աղեղի թարմ, հնացած կամ սխալ սերտաճած 

կոտրվածքներ տեղաշարժով: 

 Վիրաբուժական մուտքը՝ 

1. ներբերանային (անցման ծալքով),

2. արտաբերանային՝

ա) սուբցիլիար (ստորկոպային), 

բ) ինտրակոնյուկտիվալ, 

գ) սուպրաօրբիտալ (ստորհոնքային), 

դ) վերկոպային, 

 ե) պրեաուրիկուլյար: 

 Վիրահատություն (օստեոսինթեզ)՝ 

1. փոքր թիթեղներով և պտուտակներով,

2. ոսկրակարով,

3. հայմորյան ծոցի ռևիզիա ըստ ցուցումների:

Հետվիրահատական վարումը՝ 

1. հակաբիոտիկներ,

2. ցավազրկողներ,

3. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ /կլինիկական և ռենտգենաբա-

նական/: 

Լավացման հատկանիշները՝ 

1. ոսկրային սերտաճումը,

2. դեմքի անատոմիայի և հայմորյան ծոցի ֆիզիոլոգիայի վերականգնումը,

3. վերքերի լավացումը առաջնային ձգումով,

4. նորմալ խոսքը, կլման ակտը, շնչառությունը,

5. անաշխատունակության կարճ շրջանը,

6. ստորին ծնոտի վերականգնաված շարժումները ներառյալ բերանը բացելը

մինչև 40մմ:

 Հնարավոր տեղային բարդությունները՝ 

1. սխալ սերտաճումը,

2. դեմքի հետվիրահատական դեֆորմացիան,

3. փափուկ հյուսվածքների սպիացում

4. ստորին ծնոտի շարժումների սահմանափակումը,

5. դիսֆագիան և կամ դիսֆոնիան,

6. դիմածնոտային շրջանի այլ ֆունկցիաների խանգարումները,
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7. լրիվ կամ մասնակի շնչառական օբստրուկցիան, 

8. ակնակապճի ձևի և ակնագնդի ֆունկցիայի խանգարումը, 

9. քրոնիկական հայմորիտը կամ քրոնիկական օռո-անթրալ 

հաղորդակցությունը, 

10.  դիմային նյարդի ճյուղերի հետվիրահատական կայուն պարեզը: 

 

10.15.ՔԹՈՍԿՐԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Դասակարգումը՝ 

1. տեղաշարժով, 

2. առանց տեղաշարժի, 

3. բաց, 

4. փակ, 

5. դիմային այլ ոսկրերի համակցված կոտրվածքները: 
  

Հետազոտումը (հիմնական և լրացուցիչ) 

 Հիմնական՝ 

1. անամնեզ, 

2. կլինիկական հետազոտություն, 

3. ռադիոլոգիական հետազոտություն (ռենտգենագրություն առաջային և 

երկու կողմնային դիրքերով կամ ՀՇ): 

 Լրացուցիչ /ըստ ցուցումների/՝ 

1. արյան ընդհանուր հետազոտություն, 

2. արյան մակարդելիության հետազոտություն, 

3. կոագուլոգրամա, 

4. արյան կենսաքիմիական հետազոտություն (գլյուկոզա, AST, ALT, 

բիլիռուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային ազոտ և 

այլն), 

5. հեպատիտ B, 

հեպատիտ C, HIV, 

6. ֆլյուորոգրաֆիա, 

7. ԷՍԳ: 

 Քթի վնասվածքի դեպքում 

հիմնական բարդությունը ար-

յունահոսությունն է: Սովորաբար 

այն դադարում է առանց որևէ 

օգնության կամ առաջային տամպոնադայով թանզիվե տուրունդաներով: Եթե 

վնասվածքն ուղեկցվում է միջին կամ ստորին քթային անցուղիներում 

անոթների վնասմամբ, ապա առաջային տամպոնադան անարդյունավետ կլինի: 

Անհրաժեշտ է հետին տամպոնադա, որի էությունը հետևյալն է. ստորին քթային 

անցուղով մտցնում են վազելինե յուղ քսած կաթետր: Կաթետրի ներսում հաստ 

Նկ.10.8. Քթոսկրերի կոտրվածքների սխեման:
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թել կա, որի ծայրերին կապում են թանզիվե գլանիկ՝ հիվանդի ցուցամատի միջին 

ֆալանգի չափով: Կաթետրը հանում են, իսկ մյուս թելը, որը դուրս է բերված քիթ, 

ձգում են թանզիվե գլանիկը մինչև խոաններին հենվելը: Թելերը կապում են, իսկ 

քթի խոռոչը փակում առաջային տամպոնադայով: Հետին վիրախծուծը 

(տամպոնը) կարելի է հեռացնել 2-3 օր հետո: Քթի արյունահոսությունները, բա-

ցի տամպոնադայից, դադարեցվում են նաև ընդհանուր հեմոստատիկ միջոցա-

ռումներով (կալցիումի գլյուկոնատի 10%-անոց լուծույթ, վիտամին C-ի 

ներարկում, արյան կոտորակային փոխներարկում, տեղային' սառը): Միայն 

զգալի արյունահոսությունների դեպքում, որոնք սպառնում են կյանքին, անհրա-

ժեշտ է կապել արտաքին կամ ընդհանուր քնային զարկերակը: Կայուն բար-

դությունների՝ քթի զգալի ձևախախտման, միջնապատի ծռման կամ պերֆո-

րացիայի, քթի խոռոչում աթրեզիայի կամ սինեխիայի դեպքում ցուցված է 

ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժական միջամտություն կամ կոնտուրային պլաս-

տիկա որն անցկացվում է մասնագիտացված ռինոլոգիական կամ դիմածնո-

տային բաժանմունքում: 

Բուժումը՝ 

1. պահպանողական,

2. վիրաբուժական՝

ա) բաց համադրում, 

բ) փակ համադրում: 

Պահպանողական բուժումն անցկացվում է առանց տեղաշարժի փակ 

կոտրվածքների դեպքում՝ 

1. առաջին 24 ժամվա ընթացքում՝ սառը դնելով,

2. ինտրանազալ կաթիլներ՝ ըստ ցուցումների:

Փակ համադրում՝ 

1. տեղաշարժով կոտրվածքներ,

2. բազմաբեկոր կոտրվածքներ,

3. բժշկական և կամ անէսթեզիոլոգիական հակացուցում բաց համադրման

վերաբերյալ:

Բաց համադրում՝ 

1. բաց, տեղաշարժով կոտրվածքներ,

2. կոտրվածքներ, որոնք հնարավոր չէ ներուղղել փակ եղանակով:

Բուժման մարտավարությունը՝ 

1. վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում հնարավորինս կարճ ժամ-

կետներում, 

2. ոսկրաբեկորների համադրում և ֆիքսող գիպսային կամ այլ /termo-splint/

վիրակապի տեղադրում, 

3. քթի առաջնային տամպոնադա:
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Հետվիրահատական խնամքը՝ 

1. հակաբիոտիկներ՝ ըստ ցուցումների, 

2. ցավազրկողներ, 

3. լավացման ընթացքի մոնիթորինգ /կլինիկական և ռենտգենաբանական/: 

 

 
Նկ.10.9. Քթի տամպոնային սխեման՝ ա) առաջային տամպոնային մեթոդ, բ) գ) դ) 

հետին տամպոնային փուլեր: 

  
10.16. ԴԵՄՔԻ ԵՎ ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վիրավորումներն ուղեկցվում են մի 

շարք բարդություններով, որոնք առաջանում են ինչպես հրազենային վիրավոր-

ման պահին, այնպես էլ տարհանման փուլերում և բուժման ընթացքում: Այդ 

բարդությունների վրա անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել, քանի որ 

դրանք հաճախ մահվան ելքի պատճառ կարող են դառնալ: 

Բարդությունները հարաբերականորեն բաժանվում են վաղ (անմիջական) 

և ուշացած բարդությունների: 

Վաղ բարդություններից են՝ 

• ասֆիքսիան, 

• արյունահոսությունը, 

• ցնցակաթվածը, 

• գիտակցության կորուստը: 

Այդ բարդությունները դիտվում են հրազենային վիրավորումների մոտ 

25%-ի դեպքում: 

 Ուշացած բարդություններից են՝ 

• երկրորդային արյունահոսությունները, 

• բրոնխոպուլմոնար բարդությունները, 

• հրազենային օստեոմիելիտը, 

• թքային խուղակները, 

• տրավմատիկ հայմորիտը, 

• կեղծ հոդը և սխալ սերտաճած բեկորները, 
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• ծամողական մկանների կայուն կոնտրակտուրաները,

• դեմքի մաշկի և բերանի լորձաթաղանթի պարէսթեզիան, հիպէսթեզիան,

հիպերէսթեզիան, շնչահեղձուկը (ասֆիքսիա): 

Ասֆիքսիան շատ ծանր բարդություն է, որի դեպքում երբեմն անհրաժեշտ 

է անհետաձգելի վիրաբուժական միջամտություն:  

Ասֆիքսիայի ախտածագումը կարող է տարբեր լինել: Ըստ այդմ՝ բուժա-

կան միջոցառումները ևս տարբեր են: 

Առավել հաճախ դիտվում է դիսլոկացիոն ասֆիքսիա: Այն առավելապես 

դիտվում է ստորին ծնոտի մարմնի հրազենային վիրավորումների դեպքում, 

հատկապես երբ այն երկկողմանի է և առկա է կզակային հատվածի պոկում: Այդ 

դեպքում լեզվի առաջային խմբի մկանների կծկման հետևանքով լեզուն տե-

ղաշարժվում է դեպի հետ, լեզվարմատը փակում է օդի հոսքը դեպի կոկորդ: 

Պետք է նշել, որ տարհանման սկզբնական փուլերում հաճախ դժվար է 

լինում տարբերել օբտուրացիոն, ստենոտիկ և ասպիրացիոն ասֆիքսիաները, 

սակայն անհրաժեշտ է տարբերակել ասֆիքսիայի բոլոր տեսակները, որոնց 

դեպքում ցուցված է ինտուբացիա, տրախեոստոմիա, և հակացուցված է 

լիգատուրայով լեզուն ամրացնելը: 

Ցնցակաթված և գիտակցության կորուստ 

Շոկը օրգանիզմում առաջացող սուր կրիտիկական վիճակ է, որն 

ուղեկցվում է օրգանիզմի կենսագործունեությունն ապահովող համակարգերի 

աճող անբավարարությամբ՝ պայմանավորված արյան շրջանառության, միկրո-

ցիրկուլյացիայի սուր անբավարարությամբ և հիպօքսիայով: Շոկի դեպքում 

խանգարվում են սիրտ-անոթային, շնչառական, երիկամների ֆունկցիաները, 

միկրոշրջանառության և նյութափոխանակության պրոցեսները: 

Շոկը բազմապատճառային հիվանդություն է և պայմանավորված առա-

ջացման պատճառով՝ շոկը լինում է հետևյալ տեսակների՝ 

1. վնասվածքային շոկ՝ ա) մեխանիկական վնասվածքի պատճառով առաջացած

(վերքեր, ոսկրերի կոտրվածքներ և այլն), բ) այրվածքային վնասվածքի պատ-

ճառով (ջերմային և քիմիական), գ) ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ 

առաջացած,  

դ) էլեկտրատրավմայի պատճառով առաջացած, 

2. հեմոռագիկ կամ հիպովոլեմիկ շոկ՝ ա) արյունահոսություն, արյան սուր

կորուստ, բ) ջրային հաշվեկշռի սուր խանգարում օրգանիզմի ջրազրկում, 

3. սեպտիկ (բակտերիալ-տոքսիկ) շոկ (տարածուն թարախային պրոցեսներ),

4. անաֆիլակտիկ ցնցակաթված,

5. կարդիոգեն ցնցակաթված (սրտամկանի ինֆարկտ, սուր սրտային

անբավարարություն):

Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վնասվածքների դեպքում շոկ քիչ է 

հանդիպում: Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումներով տուժածների շրջանում 
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ցնցակաթվածի կլինիկական պատկերը, ինչպես նաև բուժական միջոցառում-

ները այդ բարդության դեպքում քիչ են տարբերվում հրազենային այլ շրջանի 

վնասվածքների դեպքում դիտվող շոկի պատկերից: Վնասվածքային շոկի առա-

ջացման ընթացքում մեծ դեր են կատարում ցավային գործոնը, արյան կորուստը, 

հյուսվածքների քայքայման տոքսիկ նյութերը, վնասվածքից անջատվող կենսա-

բանական ակտիվ նյութերը: Տարբերում են ցնցակաթվածի էրեկտիլ և տորպիդ 

փուլեր: Առաջինը բավական կարճ է, առաջանում է վնասվածքից անմիջապես 

հետո, բնութագրվում է սիմպաթոադրենալինային համակարգի դրդմամբ: 

Մաշկային ծածկույթները և տեսանելի լորձաթաղանթները գունատ են, պուլսը՝ 

հաճախացած, զարկերակային ճնշումը՝ բարձրացած, հիվանդը՝ գրգռված է: 

Տորպիդ փուլը բնութագրվում է ընդհանուր արգելակվածությամբ, զարկերա-

կային ցածր ճնշումով, թելանման պուլսով: Ըստ տորպիդ փուլի կլինիկական 

ախտանիշների ծանրության՝ շոկը ունի 4 աստիճան. 

-  Առաջին աստիճանի շոկի դեպքում գիտակցությունը պահպանված է, 

հիվանդը թույլ արգելակված է, բայց շփման մեջ մտնում է: Զարկերակային 

սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 90մմս.ս.: Մաշկային ծածկույթները գունատ 

են, երբեմն առաջանում է մկանային դող: Եղնգային հարթակին սեղմելիս 

արյունալցումը դանդաղ է վերականգնվում: 

-  Երկրորդ աստիճանի ցնցակաթվածի (շոկի) դեպքում հիվանդն արգելակ-

ված է: Մաշկային ծածկույթները գունատ են, սառը, մաշկը պատված է 

կպչուն քրտինքով: Արտահայտված է եղնգային հարթակի ցիանոզը, 

սեղմելիս արյունալցումը վերականգնվում է շատ դանդաղ: Զարկերակային 

սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 90-70մմ ս.ս.: Պուլսը թույլ լեցունության է, 

հաճախացած՝ 110-120 զարկ մեկ րոպեում: Շնչառությունը մակերեսային է: 

-  Երրորդ աստիճանի շոկի դեպքում հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր է: Նա 

ադինամիկ է, արգելակված, չի արձագանքում ցավին: Մաշկային ծածկույթ-

ները գունատ են, սառը կապտավուն երանգով: Շնչառությունը մակերե-

սային է, հաճախ երբեմն՝ դանդաղած: Պուլսը հաճախացած է 130-140 զարկ: 

Զարկերակային սիստոլիկ ճնշումն իջած է մինչև 70-50մմ ս.ս.: Դադարում է 

միզարտադրությունը: 

-  Չորրորդ աստիճանի դեպքում դիտվում է պրեագոնալ վիճակ. մաշկը և 

տեսանելի լորձաթաղանթները գունատ են, կապտավուն երանգով, 

շնչառությունը՝ հաճախացած, մակերեսային, պուլսը՝ հաճախակի, թույլ 

լեցունության, զարկերակային սիստոլիկ ճնշումը՝ 50մմ ս.ս.-ից ցածր: 

 Վնասվածքային շոկի դեպքում բուժօգնության նպատակով հարկավոր է 

առաջնահերթ դադարեցնել արյունահոսությունը: Սառը եղանակի դեպքում 

հիվանդին հարկավոր է ծածկել և հնարավորինս արագ տեղափոխել տաք տեղ 

(շոկով հիվանդները խիստ զգայուն են ցրտի հանդեպ): Խիստ կարևոր է 

հիվանդին հեղուկներ խմեցնելը այնքան, որքան նա ֆիզիկապես ի վիճակի է 
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(հաճախ փոքր չափաբաժիններով, որպեսզի փսխում չառաջանա):

Հնարավորության դեպքում ցանկալի է խմեցնել ոչ թե մաքուր ջուր, այլ աղային 

լուծույթներ (ռեգիդրոն կամ Ռինգերի լուծույթ): Ոսկրերի կոտրվածքների 

դեպքում հարկավոր է դրանք անշարժացնել՝ ցավը նվազեցնելու և հնարավոր 

արյունահոսությունը կանխարգելելու համար: Ցավազրկելու նպատակով կարե-

լի է կիրառել ոչ նարկոտիկ անալգետիկներ (ցանկալի է ներարկել): Նարկոտիկ 

անալգետիկներից կիրառվում են տրամադոլ, պրոմեդոլ, բուտորֆանոլ, 

նալբուֆին: Մորֆինի ներարկումը ցանկալի չէ, քանի որ այն իջեցնում է արյան 

ճնշումը և արգելակում շնչառական կենտրոնը: 

Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումների դեպքում առավել հաճախ՝ մոտ 

20%-ի դեպքում, լինում է գիտակցության կորուստ: Նրա տևողությունը կարող է 

տարբեր լինել՝ պայմանավորված ուղեղի ցնցման կամ սալջարդի աստիճանով: 

 Արյունահոսություն 

Հրազենային վնասվածքների դեպքում արյունահոսությունները լինում են 

առաջնային և երկրորդային: 

Առաջնային արյունահոսություններն առաջանում են վիրավորման կամ 

վնասվածք ստանալու պահին: Նրանց արտահայտվածությունը կարող է լինել 

տարբեր՝ չափավորից մինչև պրոֆուզ, որը կարող է մահվան հանգեցնել արդեն 

մարտի դաշտում: Դիմածնոտային շրջանի հրազենային վիրավորումների 

դեպքում նման արյունահոսոթյունների տոկոսը մեծ չէ: 

Երկրորդային արյունահոսությունները իրենց հերթին լինում են՝ 

• վաղաժամ,

• ուշացած:

Վաղաժամ երկրորդային արյունահոսությունները լինում են վիրավո-

րումից մի քանի ժամ կամ 1-2 օր հետո, ավելի հաճախ դրանք առկա են 

վիրավորների տարհանման ժամանակ: Դրանք կարող են պայմանավորված 

լինել վնասված անոթի շրջանով՝ 

• թրոմբի դուրս հրմամբ,

• օտար մարմինների կողմից անոթի վնասմամբ,

• ոսկրային բեկորներով, ատամի կտորներով անոթների վնասմամբ:

Առավել վտանգավոր են այն արյունահոսությունները, որոնք առաջացել 

են ստորին ծնոտի անկյան կամ ճյուղի հրազենային վնասվածքների, ինչպես 

նաև լեզվարմատի, թևաքմային փոսի, պարանոցի շրջանի վնասվածքների 

պատճառով: 

Արյունահոսությունները կարող են սկսվել ինչպես արտաքին վերքերից, 

այնպես էլ բերանի խոռոչից: Պետք է նաև հիշել ներհյուսվածքային արյունահո-

սությունների մասին, որոնք կարող են տարածվել միջփակեղային տարածութ-

յուններով: Առավել վտանգավոր են նման արյունահոսությունները պարանոցի 
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շրջանում, որովհետև դրանք կարող են շնչառության և կլման ակտի դժվա-

րության պատճառ դառնալ: 

Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունները լինում են վիրավո-

րումից 7-14 օր անց, իսկ երբեմն զգալիորեն ավելի ուշ: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում, երկրորդային արյունա-

հոսությունները կազմել են մնացած վիրավորումների 2%-ը: Ծնոտների վնաս-

վածքների դեպքում դրանք համեմատաբար հաճախ են դիտվել (մինչև 5%): 

Այդ արյունահոսությունների պատճառ հաճախ դառնում են՝ 

• թրոմբների քայքայումը, 

• անոթների պատի թարախային լուծումը: 

Սի շարք դեպքերում դրանք կարող են առաջանալ պատի սալջարդի 

տեղում անոթի պատի նեկրոզի հետևանքով, բեկորով կամ օտար մարմնով 

անոթի պատի վնասման հետևանքով: Երկրորդային արյունահոսությունների 

հաճախականությունը շատ բանով պայմանավորված է հրազենային վերքի 

վիրաբուժական մշակման որակով և հետվիրահատական շրջանում վիրավոր-

ների բուժման առանձնահատկություններով: 

Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունները լինում են միանվագ և 

բազմակի: Պետք է նշել, որ բազմակի արյունահոսությունները պայմանավորված 

են վիրաբուժական միջամտության ցածր որակով, քանի որ նման արյունա-

հոսությունները կարելի է կանխել համապատասխան հեմոստազի դեպքում: 

Երկրորդային արյունահոսությունները սովորաբար առաջանում են օրվա 

վերջում կամ էլ գիշերը: Որպեսզի բացառվեն նման վտանգավոր բարդություն-

ները և դրանք ժամանակին վերացվեն, անհրաժեշտ է զգոնություն դիմածնոտա-

յին վնասվածքներով վիրավորների նկատմամբ, միևնույն ժամանակ ձեռնարկել 

մի շարք կազմակերպչական միջոցառումներ: Հնարավոր երկրորդային արյու-

նահոսության կասկածի դեպքում նման վիրավորները պետք է հաշվառվեն: 

Առաջին հերթին պետք է վերլուծել վիրավորման մուտքի և ելքի տեղակայու-

թյունը, գնդակի ուղղությունը, վերքի խողովակի ընթացքը, օտար մարմինների 

տեղակայությունը, այդ բոլորը պետք է համեմատել անատոմատեղագրական 

տվյալների հետ: Վերքից արյունային արտադրու-թյունը, ցավի զգացողությունը, 

նեխման պրոցեսների զարգացումը մեծ անոթների շրջանում, թքի հետ արյան 

հետքերի ի հայտ գալը կարող են երկրորդային արյունահոսության նա-

խանշաններ լինել: Արյունահոսության կասկածով վիրավորներին պետք է 

տեղավորել վիրակապարանի կամ վիրահատարանի մոտ: Նրանց նկատմամբ 

պետք է սահմանել հատուկ ուշադրություն, իսկ սպասարկող անձնակազմը 

պետք է պատրաստված լինի: Արյունահոսություն սկսվելու դեպքում բժիշկը 

պետք է օգնություն ցույց տա տեղում՝ բամբակե-թանզիվե վիրակապով սեղմելով 

արյունահոսող հատվածը: Քայլող հիվանդների միջոցով պետք է շտապ կանչել 

հերթապահ բժշկին: Վիրավորին տեղափոխում են վիրահատարան և կատա-
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րում տամպոնաղա: Բերանից արյունահոսության դեպքում սեղմում են ար-

յունահոսող անոթը և այն կապում: Եթե դա հնարավոր չէ, կապում են արտաքին 

քնային զարկերակը, իսկ համապատասխան ցուցումների դեպքում՝ ներքին կամ 

ընդհանուր քնային զարկերակը: Եթե մի կողմից արտաքին քնային զարկերակը 

կապել անարդյունավետ է, կապում են այն նաև մյուս կողմից: Ընդհանուր 

քնային զարկերակը կապելու դեպքում կարող են զարգանալ տարբեր 

բարդություններ մինչև մահ 40%-ի դեպքում՝ պայմանավորված ուղեղի արյան 

շրջանառության խանգարումներով: Նման դեպքերում ուղեղի արյունալցումը 

լավացնելու նպատակով կապում են ներքին սիներակը: 
 

Բրոնխոպուլմոնար բարդություններ 

Դիմածնոտային շրջանի վիրավորումների դեպքում այդ բարդությունները 

բավականին հաճախադեպ են: Հատկապես ստորին ծնոտի զգալի վնասվածք-

ների, բերանի հատակի հյուսվածքների, լեզվի, փափուկ քիմքի, կոկորդի 

վնասվածքներ ունեցող վիրավորների դեպքում թոքային համակարգի 

բարդությունների մեծ մասը (բրոնխիտ, տրախեոբրոնխիտ, բրոնխոպնևմոնիա, 

օջախային թոքաբորբ և այլն) բացատրվում է նրանով, որ այդ խմբի տուժածների 

դեպքում բավականին շատ են նախատրամադրող պայմանները դրանց 

առաջացման համար, հատկապես տարվա ցուրտ ամիսներին: 

Հայտնի է, որ դեմքի և ծնոտների վնասվածքներ ունեցող վիրավորների 

դեպքում վիրավորվելու պահից սկսած և հաջորդ փուլերում (մինչև ֆունկցիոնալ 

խանգարումների վերանալը) կլման ակտի խանգարումների հետևանքով 

ստեղծվում են պայմաններ արյան, բերանի խոռոչի պարունակության, փսխման 

զանգվածների, ինչպես նաև սնունդ ընդունելիս սննդանյութերի ասպիրացիայի 

համար: Ասպիրացիոն եղանակով շնչուղիների և թոքի հյուսվածքների ինֆեկ-

ցումը, ինչպես նաև թոքերի, նրանց բլթերի ատելեկտազի առաջացումը 

առաջատար նախատրամադրող պատճառ է նրանցում բորբոքային երևույթ-

ների զարգացման համար: Սակայն գոյություն ունեն նաև այլ նախատրա-

մադրող գործոններ, որոնցից են՝ 

1. բերանի խոռոչի թքահոսությունը, որը ձմռանը կարող է կզակի, պարանոցի,

կրծքավանդակի առաջային մակերեսին սառցակեղևներ առաջացնել: 

2. մի շարք դեպքերում բերանով շնչելու առկայությունը,

3. տրախեոստոմիայի կատարումը:

Բրոնխապուլմոնար բարդությունների պատճառ կարող են լինել նաև 

օրգանիզմի դիմադրողականության անկումը, արյան կորուստը, սառեցումը, 

ջրազրկումը և այլն: Այդ գործոնները նշանակություն ունեն ոչ միայն դեմքի 

հրազենային վիրավորումների, այլև առհասարակ բոլոր այլ շրջանների վիրա-

վորումների դեպքում: Այդ բարդությունները կանխարգելելու համար կարևոր է 

ոչ միայն հակաբիոտիկների և սուլֆանիլամիդային դեղանյութերի նշանակումը, 

այլև բոլոր տեսակի ասպիրացիաների կանխարգելումը և բերանի խոռոչի 
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բավարար խնամքը (սկսած զորամասի բուժկետից): 

Ծնոտների հրազենային օստեոմիելիտ 

Ծնոտների հրազենային վնասվածքների դեպքում ամենաշուտը առաջա-

նում են թարախանեկրոզային պրոցեսներ, որոնք զարգանում են ազատ 

ոսկրային բեկորների և օտար մարմինների շուրջը: Սակայն նման երևույթը 

պետք է դիտարկել ոչ թե որպես ծնոտի օստեոմիելիտ, այլ որպես ոսկրային 

վերքի թարախակալում: Այն դիտարկվում է որպես ոսկրային վերքի մաքրման 

փուլ, որն ընթանում է վերքի երկրորդային մաքրմամբ: Միևնույն ժամանակ 

ցանկացած թարախանեկրոզային պրոցես, որը զարգանում է առաջնային 

չախտահարված ոսկրի շուրջը' համակցված սեկվեստրների ձևավորումով, 

պետք է դիտարկել որպես օստեոմիելիտ: Եթե ժամանակին չի կատարվում 

ծնոտի հրազենային թարմ վերքի նպատակաուղղված մշակում' բեկորների 

հուսալի ծածկում փափուկ հյուսվածքներով, ապա օստեոմիելիտի պրոցեսը 

տուժածների շրջանում զարգանում է գործնականում 100%-ի դեպքում: Բեկոր-

ների իմոբիլիզացիան՝ առանց ոսկրային վերքերի վիրաբուժական մշակման, և, 

հակառակը, վերքի վիրաբուժական մշակումը՝ առանց բեկորների իմոբիլիզա-

ցիայի, նույնպես կարող է հասցնել օստեոմիելիտի առաջացման: 

Վերին ծնոտի հրազենային օստեոմիելիտը զարգանում է ավելի սակավ, 

քան ստորին ծնոտինը: 

Օստեոմիելիտի զարգացումը պայմանավորված է ինչպես ոսկրի և 

շրջակա փափուկ հյուսվածքների վնասվածքի ծանրությամբ, այնպես էլ 

վնասված շրջանով, մշտապես վարակված բերանի խոռոչում պարունակվող 

միկրոֆլորայով, ինչպես նաև ոչ լիարժեք իրականացված վիրաբուժական մշակ-

մամբ, հետվիրահատաական ընթացքի անբավարար վարումով: Եթե բավարար 

չափով կատարվում է ոսկրային վերքի առաջնային վիրաբուժական մշակում, 

ազատ բեկորների հեռացում, բեկորների լիարժեք իմոբիլիզացիա, ապա 

ոսկրային վերքի թարախակալման հավանականությունը նման դեպքում 

դառնում է աննշան: 

Այսպիսով, իսկական օստեոմիելիտ պետք է անվանել այն վիճակը, երբ 

առաջնային վիրաբուժական մշակումից հետո նեխանեկրոզային պրոցեսը 

ընդգրկում է հիմնական բեկորների ծայրերը: 

Հրազենային օստեոմիելիտն ընթանում է կլինիկական երկու փուլով՝ սուր 

և քրոնիկական: 

Սուր հրազենային օստեոմիելիտին ծնոտի ոսկրի ախտահարված հատ-

վածում բնորոշ է թարախա-նեխային պրոցեսների աստիճանական աճը՝ 

փափուկ հյուսվածքների այտուցով, ներսփռանքով, հիպերեմիայով և ջերմու-

թյան բարձրացումով: Առհասարակ, լինում է թարախի առատ արտադրություն: 

Երբ թարախը ինքնուրույն կամ կտրվածքից հետո դուրս է գալիս, որը շատ 

հաճախ դիտվում է վիրավորվելուց 10-15 օր հետո, օստեոմիելիտի սուր փուլը, 
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ըստ էության, ավարտվում է և սկսվում է քրոնիկական փուլը: 

Օստեոմիելիտի քրոնիկական փուլում խուղակից արտադրվում է քիչ 

քանակությամբ թարախ, նկատվում են մանր ոսկրային բեկորներ, երբեմն՝ օտար 

մարմիններ: 

Այդ փուլում հիվանդների վիճակը բավարար է, մարմնի ջերմաստիճանը 

նորմալ է կամ սուբֆեբրիլ: Քրոնիկական փուլում հնարավոր է պրոցեսի 

սրացում, որն ուղեկցվում է մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումով և փափուկ 

հյուսվածքներում ներսփռանքի մեծացումով, որը բացատրվում է ոչ թե պրոցե-

սում ոսկրի նոր շրջաններ ընդգրկվելով, այլ թարախի դուրս գալու ելանցքի 

փակվելով: Որքան ուշ են ձևավորվում խուղակները, այնքան ձգձգվող է լինում 

օստեոմիելիտի ընթացքը: Օստեոմիելիտի խուղակներից շատ հաճախ դուրս են 

գալիս գրանուլացիոն հյուսվածքներ: Խուղակներից գրանուլացիոն հյուսվածք-

ների աճը վերին ծնոտի վրա դիտվում է ավելի վաղ, քան ստորին ծնոտի վրա: 

Գրանուլացիոն հյուսվածքների երևան գալը վկայում է կա՛մ ձևավորված 

սեկվեստրի, կա՛մ օտար մարմնի առկայության մասին: Ծնոտների հրազենային 

վնասվածքների դեպքում ռենտգենաբանական պատկերը բնորոշվում է օստեո-

պորոզի, օստեոնեկրոզի, օստեոսկլերոզի, օստեոպերիօստիտի, հիպերօստոզի 

երևույթներով: Սակայն տարբեր վիրավորների դեպքում վերջիններիս արտա-

հայտվածությունը տարբեր է: Այսպես, օրինակ' պրոցեսի վաղ փուլին ավելի 

բնորոշ է օստեոնեկրոզի, օստեոպորոզի, երբեմն օստեոպերիօստիտի պատ-

կերը, իսկ ավելի ուշ օստեոմիելիտի տեսակներին՝ օստեոսկլերոզը, օստեո-

պերիօստիտը և նույնիսկ հիպերօստոզը: Սիևնույն ժամանակ բոլորին բնորոշ է 

ոսկրային հյուսվածքի դեստրուկցիան կամ ոսկրի լուծումը: Պետք է նշել, որ 

ռենտգենաբանորեն քրոնիկական օստեոմիելիտի կլինիկական պատկերը 

կարելի է նկատել վիրավորվելուց 3-4 շաբաթ հետո, իսկ երբեմն ավելի ուշ: 

Օստեոմիելիտի առավել հուսալի ռենտգենաբանական պատկերն այն է, երբ 

բեկորների ծայրերին նկատվում են դեստրուկցիայի առկայություն վնասման 

հատվածից դեպի կողմ և ձևավորված սեկվեստրներ: 

Բուժումը: Հրազենային օստեոմիելիտի բուժումը պետք է լինի համալիր: 

Համալիր բուժման մեջ կարևոր տեղ պետք է հատկացնել օստեոմիելիտի օջախի 

վիրաբուժական բուժմանը, ինչպես նաև ոսկրում թարախային պրոցես պահպա-

նող բոլոր գործոնների վերացմանը: Օստեոմիելիտի սուր փուլում թարախա-

կույտերի և ֆլեգմոնաների առկայության դեպքում դրանք պետք է բացահատել: 

Այդ փուլում ոսկրի վրա միջամտությունը ցուցված չէ, բացառությամբ կոտր-

վածքի գծից ատամի հեռացման: Շատ դեպքերում ձևավորված թարախա-

կույտերը և ֆլեգմոնաները լինում են սահմանափակ և տարածվելու հակում 

ունեն: Առավելապես դրանք տեղակայված են լինում անմիջականորեն վնաս-

ված ոսկրի հարևանությամբ: Եթե այլ թարախակույտերը կամ ֆլեգմոնան 

տեղակայության են, ուրեմն դրանց ձևավորումը պայմանավորված է հյուսվածք-
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ներում օտար մարմնի առկայությամբ: Սուր պրոցեսը բուժելու համար բավա-

կանին արդյունավետ են հակաբիոտիկների տեղային ներարկումը, սուլֆանիլ-

ամիդների, հակասենսիբիլիզացնող և հակահիստամինային դեղանյութերի 

նշանակումը: Սուր երևույթները մարելուց հետո դեմարկացիա առաջացնելու 

համար, նպատակահարմար է անցկացնել ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ' 

միկրոալիքային թերապիա, նովակաինային էլեկտրոֆորեզ և այլն: Մեծ կարևո-

րություն պետք է տալ բերանի խոռոչի և բեկակալների խնամքին: Թվարկված 

միջամտությունները և միջոցառումները շատ հաճախ բավարար են, որպեսզի 

վերացվեն բորբոքային պրոցեսները և ապահովեն ոսկրերի կոնսոլիդացիան, 

եթե չկա բեկորների միջև ոսկրային հյուսվածքի պակաս: Սակայն մեծ մասամբ 

սուր օստեոմիելիտը վերածվում է քրոնիկականի:  

Քրոնիկական օստեոմիելիտի բուժումը վիրահատական է: Մեծ մասամբ 

կատարվում է օջախի ռևիզիա և սեկվեստրեկտոմիա: Պետք է վերացնել այն 

բոլոր գործոնները, որոնք պահպանում են ոսկրում թարախային պրոցեսը (վատ 

բեկակալներ, կոտրվածքի գծում ատամ, հարարմատային բորբոքային պրոցես-

ներ և այլն): Շատ մեծ կարևորություն պետք է տալ վիրահատական միջամտութ-

յան օպտիմալ ժամկետին: Դիտումները ցույց են տվել, որ վաղաժամ վիրա-

հատական միջամտությունների դեպքում դեռևս չձևավորված սեկվեստրներ 

թողնելու վտանգ միշտ կա, որոնք անկենսունակ են, չնայած ռենտգենաբանորեն 

դրանք կարող են ունենալ նորմալ տեսք և դեռևս անջատված չլինեն առողջ 

ոսկրից: Նման դեպքերում միշտ առկա է հիվանդության կրկնության վտանգը: 

Բացի դրանից, բեկորների ծայրերում կատարվում են խոր դիստրոֆիկ և 

սկլերոտիկ փոփոխություններ, որոնք խանգարում են կոտրվածքի լիարժեք 

կոնսոլիդացիային: 

Վիրահատական միջամտության ժամկետները ճշտելու համար բավա-

րար չէ, թե ինչքան ժամանակ է անցել վիրավորվելուց հետո: Նման դեպքերում 

պետք է հաշվի առնել հիվանդի տարիքը, պրոցեսի բնույթը, տեղակայությունը և 

այլն: Ընդհանուր առմամբ երիտասարդ և միջին տարիքի մարդկանց դեպքում 

վիրահատական միջամտությունը կարելի է կատարել 4-6 շաբաթ հետո, ավելի 

մեծերի դեպքում՝ ավելի ուշ: Նշված ժամկետներն առավել օպտիմալ են 

սեկվեստրեկտոմիայի համար: 

10.17. ԱՅԼ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տրավմատիկ հայմորիտ 

Տրավմատիկ հայմորիտը հազվադեպ է: Նրա առաջացման պատճառներն 

են անբավարար ախտորոշումը և հիվանդների վիրաբուժական բուժման 

ժամանակ թույլ տրված սխալները: Վնասվածք ստանալու հետևանքով 

առաջացած հեմոսինուսը սովորաբար ներծծվում է շաբաթվա ընթացքում: 

Հիվանդի հորիզոնական դիրքի դեպքում շիճուկը և արյան մակարդուկը 
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վերծնոտային ծոցից դուրս են գալիս ինքնաբերաբար: Մակարդուկի հեռացմանը 

նպաստում է ծոցը ծածկող շողացող էպիթելը և ծոցի պատերի լորձաթաղանթից 

արտադրվող լորձը: Նման հիվանդների դեպքում սուր հայմորիտ կամ 

քրոնիկական վերնծնոտային սինուսիտ զարգանում է միայն այն դեպքում, երբ 

ծոցում մնում են ոսկրային բեկորներ կամ օտար մարմիններ: Սակայն այն 

հաճախադեպ չէ: 

Ախտածագումը և ախտաբանական անատոմիան: Վերին ծնոտի ոչ 

հրազենային կոտրվածքների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են նրա փշրվելով, 

ոսկրային բեկորների, օտար մարմինների՝ ծոց ներթափանցելով, փափուկ 

հյուսվածքների պատռվածքով, հնարավոր է՝ զարգանա սուր թարախային 

բորբոքում: Առաջնային վիրաբուժական մշակման ժամանակ առավել բնորոշ 

սխալ է հայմորյան ծոցի մեջ օտար մարմիններ թողնելը, այդ թվում՝ ատամի 

բեկորներ, փափուկ հյուսվածքների հետ կապ չունեցող ոսկրային բեկորներ, 

գանգամաշկված և կախված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթեր, քթային 

անցուղու հետ համապատասխան հաղորդակցություն չստեղծելը, դեպի ծոց 

տեղաշարժված բեկորների ոչ լրիվ ռեպոզիցիան, որոնք ծոցը բաժանում են 

առանձին խոռոչների և այլն: Ոչ մեծ չափերի ոսկրային բեկորները կարող են 

դուրս գալ ծոցի բնական անցքից, մեծերը ծածկվում են գրանուլյացիոն 

հյուսվածքով, իսկ շողացող էպիթելը փոխարինվում է բազմաշերտ տափակով: 

Կախված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթերը կարող են սերտաճել և առա-

ջացնել առանձին խոռոչներ: Դեպի խոռոչներ հրված ոսկրային բեկորները 

սերտաճում են, ծածկվում լորձաթաղանթով և նույնպես կարող են ստեղծել 

մեկուսացված խոռոչներ: Այդ խոռոչների պարունակությունը, որը կապ չունի 

արտաքին միջավայրի հետ, ժամանակի ընթացքում կարող է թարախակալվել: 

Բորբոքային պրոցեսը տարածվում է ենթակնակապճային և այտային շրջաններ, 

որտեղ ձևավորվում են թարախակույտեր: Այն կարող է բացվել վիրաբույժի 

կողմից կամ ինքնուրույն պատռվել: Թարախակույտի դատարկվելուց հետո 

ձևավորվում է խուղակ կամ էլ վերքը փակվում է: Սակայն որոշ ժամանակ անց 

նույն տեղում կարող է նորից ձևավորվել թարախակույտ: Նման կրկնություններ 

կարող են առաջանալ բազմաթիվ անգամներ: 

Կլինիկական պատկերը: Հիվանդները կարող են գանգատվել շուտ հոգ-

նածությունից, վնասվածք ստացած կողմում քթով շնչելու դժվարացումից, նույն 

քթային անցուղուց թարախալորձային կամ թարախային արտադրությունից, 

վերին ծնոտի շրջանում ծանրության զգացումից և գլխացավերից, որնք 

ուժգնանում են գլուխը կախ գցելիս, խուղակի առկայությամբ, բերանի կամ 

մաշկի վրա քիչ քանակությամբ արտադրությամբ, ժամանակ առ ժամանակ 

հյուսվածքների ուռածության, ենթաակնակապճային կամ այտային շրջանում 

թարախակույտի առաջացումով: Զննելիս նկատվում են հիվանդի դեմքի 

հարթվածություն կամ էլ ինչ-որ հատվածի ներանկում, հետվիրահատական 
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սպիներ, խուղակներ՝ թարախային կամ թարախալորձային աղքատ արտադրու-

թյամբ: Սակայն վերը նշված ախտանիշները ոչ միշտ է, որ կարող են դիտարկվել 

միաժամանակ: Շոշափելիս կարող է դիտարկվել դեմքի միջին գոտու 

դեֆորմացիա: Սովորաբար բերանը բացվում է լրիվ ծավալով: Սակայն 

այտոսկրի և այտային աղեղի զգալի ներանկումը ստորին ծնոտի պսակային 

ելունի դեպի առաջ տեղաշարժի և հետևաբար, բերանը լայն բացելու համար 

խոչընդոտ է առաջացնում: Հնարավոր են ատամնաբնային ելունի դեֆոր-

մացիաներ, սպիների և խուղակների առկայություն: Միջին և ստորին խեցիների 

շրջանում ռինոսկոպիայով հայտնաբերվում է քթային անցուղիների լորձա-

թաղանթի երակային հիպերեմիա: Ստորքթային անցուղում կարող է 

դիտարկվել թարախ: Վերծնոտային ծոցի պունկցիայի դեպքում ոչ մեծ խորու-

թյան վրա ասեղը կարող է դեմ առնել պինդ հյուսվածքների, ծոց ներմուծվող 

հեղուկի ծավալը կարող է քիչ լինել: Այդ բոլորը վկայում են վերծնոտային ծոցի 

ծավալի զգալի փոքրացման մասին: Ռենտգենագրում դիտարկվում է վերին 

ծնոտային ծոցի թափանցելիության անհամաչափություն, որոնց զուգակցմամբ 

դիտարկվում են տարբեր չափերի և ձևերի առանձին կոնտրաստ ստվերներ: 

Վնասված ծոցի ուրվագիծը կարող է փոփոխված լինել որոշ պատերի ներհրման 

հետևանքով: Ոսկրային պատերի առանձին հատվածներ զգալի տարածության 

վրա կարող են բացակայել: Այտոսկրը կարող է տեղաշարժված լինել դեպի ծոցի 

կողմը: Քրոնիական տրավմատիկ հայմորիտի բուժումը միայն վիրաբուժական 

է: Դեմքի մաշկի կամ նախադռան շրջանի սպիները հատելուց հետո մերկացնում 

են վերին ծնոտային ծոցի առաջային մակերեսը և բացում են վերծնոտային ծոցը: 

Սովորաբար այն զգալի փոքրացած է լինում առաջացած միջնապատերի և 

տեղաշարժված ոսկրային բեկորների պատճառով: Փափուկ հյուսվածքային 

միջնապատերը հատում են, ոսկրայինները' կրծվում են ոսկրակրծիչներով, 

հատում են դուրով, բեկորները հնարավորինս ուղղում են և ամրացնում: 

Այսպիսով, մեկուսացված խոռոչները միացնում են իրար, ձևավորում մեկ 

ընդհանուր խոռոչ, հեռացվում են փոփոխված լորձաթաղանթները և ստեղծում 

հաղորդակցություն ստորքթային անցուղու հետ: Ծնոտը հականեխիչներով 

լվանալուց հետո թույլ տամպոնադայի են ենթարկում յոդոֆորմե վազելինի 

յուղով ներծծված թանզիվե տամպոնով, նրա մի ծայրը հանում են համա-

պատասխան կողմի քթային անցուդով: Վերքը կարում են: 

Կեղծ հոդ և սխալ սերտաճած բեկորներ 

 Կեղծ հոդը չսերտաճած կոտրվածք է՝ բեկորների կայուն ախտաբանական 

շարժունությամբ: Պատճառներն են ախտորոշման սխալները, բեկորների անբա-

վարար ռեպոզիցիան և սխալ իմոբիլիզացիան, փափուկ հյուսվածքների 

ինտերպոզիցիան, թարախա-բորբոքային բարդությունները, ժամանակից շուտ 

բեկակալները հեռացնելը, վաղաժամ ֆունկցիոնալ ծանրաբեռնվածությունը: 

Բուժումը վիրահատական է: 
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Ծամողական մկանների կայուն կոնտրակտուրաներ.  

Պատճառները. երբ զարգանում են թարախաբորբոքային բարդություններ, 

հեմատոմաներ, փափուկ հյուսվածքների վնասումներ, որոնք հանգեցնում են 

սպիական կոնտրակտուրայի և օսիֆիկացման: Կայուն կոնտրակտուրաները 

հարկավոր է տարբերակել ոչ կայունից (երբեմն կոչվում է նաև ծնոտների միա-

բերում), որոնք առաջանում են ծամողական մկանների բորբոքման դեպքում: 

Բուժումը հետևյալն է. 

1. Վաղ փուլում անցկացվում է պահպանողական բուժում՝ պարաֆինի

ապլիկացիա, հիալուրոնիդազայի, լիդազայի ներարկումներ՝ համակցված 

մեխանոթերապիայի հետ: 

2. Եթե պահպանողական բուժումը արդյունք չի տալիս, ապա դիմում են

վիրաբուժական միջամտության. կատարվում են սպիական հյուսվածքների 

հեռացում, նրանց փոխարեն պլաստիկա տեղի հյուսվածքներով, 

ֆիլատովյան ցողունով, որից հետո նշանակվում բուժական ֆիզկուլտուրա: 

Դեմքի մաշկի և բերանի լորձաթաղանթի պարէսթեզիա, հիպէսթեզիա, 

հիպերէսթեզիա. պայմանավորված են եռվորյակ նյարդի ճյուղերի վնասումով: 

Խանգարվում կամ նվազում են տակտիլ, ցավային, համի զգացումները: 

Ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար վերականգնվում են, բայց որոշ 

հիվանդների դեպքում կարող են պահպանվել ամիսների ընթացքում: Այդ 

դեպքում բուժումը շարունակում է նեյրովիրաբույժը կամ նևրոպաթոլոգը: 

Կարող են դիտվել նաև դիմային նյարդի պարեզ և կաթված: 

 Թքային խուղակներ 

Առաջանում են թքագեղձերի կամ նրանց ծորանների վնասման հետևան-

քով: Առաջացման պատճառ կարող են լինել ոչ միայն վիրավորումը, այլև 

բորբոքային պրոցեսները: 

10.18.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 

ԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ 
Պայմանավորված ախտահարող գործոնով, լինում են ջերմային, քիմիա-

կան և էլեկտրական:  

Այրվածքների դեպքում գլխավորապես տուժում են մաշկային ծածկույթ-

ները, զգալիորեն պակաս՝ լորձաթաղանթները, ենթամաշկային ճարպաբջջան-

քը, խոր տեղակայված այլ անատոմիական կառույցներ (փակեղներ, մկաններ, 

ջլեր, ոսկրեր): Ցանկացած ծագման այրվածքների դեպքում վերքային պրոցեսը 

ընթանում է ընդհանուր օրինաչափություններին համապատասխան: Ժամանա-

կակից պատերազմներում առաջին հերթին ջերմային այրվածքները, կարող են 

դառնալ մարտական վնասվածքի զանգվածային տեսակ: 
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Ջերմային այրվածքներ 

Ջերմային այրվածքներն առաջանում են մարտական իրավիճակներում 

մաշկային ծածկույթների վրա բոցի (նապալմ, կրակ, հրդեհների դեպքում), 

տաքացած գազերի, պայթյունների (ծավալային պայթյուններ, բեկորային այրող 

զինամթերք) ազդեցության հետևանքով: Հնարավոր է ջերմային ճառագայթման 

հեռակա ազդեցություն (ատոմային պայթյունի լուսային ճառագայթում): 

Այրվածքների տեղային և ընդհանուր դրսևորումների ծանրությունը 

պայմանավորված է հյուսվածքների ախտահարման խորությամբ և մարմնի 

վնասված մակերեսի չափերով: Տարբերում են այրվածքների 4 աստիճան. 

Առաջին աստիճանի այրվածքը դրսևորվում է մաշկի հիպերեմիայով 

(էրիթեմա) և այտուցով, ինչպես նաև այրոցով և ցավով: 

Բորբոքային երևույթներն անցնում են մի քանի օրվա ընթացքում: Էպի-

դերմիսի մակերեսային շերտերը դուրս են գալիս (թեփոտում), և առաջին 

շաբաթվա վերջում սկսվում է լավացումը: 

 Երկրորդ աստիճանի այրվածքների դեպքում էպիդերմիսի մակերեսային 

շերտը մահանում է (մինչև աճի գոտի), որը ուղեկցվում է մաշկի արտահայտված 

այտուցով և հիպերեմիայով, էպիդերմիսի ախտահարված շերտի շերտա-

զատմամբ և դեղնավուն հեղուկով լցված բշտիկների առաջացմամբ (էքսուդատ): 

էպիդերմիսը հեշտությամբ դուրս է գալիս, որից հետո ձևավորվում է վառ 

կարմիր ցավոտ վերքամակերես: Լավացումը դիտվում է 10-14 օրերի ընթաց-

քում՝ ի հաշիվ էպիդերմիսի բազալ շերտի պահպանված կենսունակ էպիթելի 

շնորհիվ: Սպիական փոփոխություններ այդ դեպքում չեն դիտվում, բայց մաշկի 

կարմրությունը և պիգմենտացիան կարող է պահպանվել: 

Երրորդ Ա աստիճանի այրվածքները (դերմալ) բնորոշվում են ոչ միայն 

ամբողջ էպիդերմիսի, այլև սեփական մաշկի (դերմա) մակերեսային շերտերի 

մահացմամբ: Սկզբում ձևավորվում է չոր, բաց մոխրագույն ստրուպ (բոցով այր-

վածքի դեպքում) կամ սպիտակագորշագույն թաց ստրուպ (գոլորշիով, տաք 

ջրով այրվածքի դեպքում): Ստրուպի տակ հաճախ նկատելի են մանր, 

վարդագույն օջախներ. դրանք դերմայի պահպանված կենսունակ պտկիկներն 

են: Կարող են ի հայտ գալ արյունային էքսուդատով լցված, հաճախ թարախա-

կալված հաստ պատերով բշտիկներ: Ստրուպի աստիճանական անջատմանը 

կամ թարախային լուծմանը զուգընթաց կատարվում է ունենում ախտահարված 

մակերեսի օջախային էպիթելիզացում՝ ի հաշիվ մաշկի խորը շերտերում 

պահպանված ճարպագեղձերի, քրտնագեղձերի և մազարմատների: Լավացումը 

ավարտվում է 3-6 շաբաթների ընթացքում: Այրվածքից հետո վերականգնված 

օջախներում հաճախ ձևավորվում են սպիներ, այդ թվում կելոիդ: 
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Երրորդ Բ աստիճանի այրվածքների դեպքում մահանում է մաշկի ամբողջ 

հաստությունը, հաճախ նաև ենթամաշկային ճարպաբջջանքը: Մահացած հյուս-

վածքներից ձևավորվում է 

ստրուպ՝ բոցով այրվելու դեպքում՝ 

չոր, պինդ, մուգ գորշագույն, տաք 

հեղուկներով, գոլորշիով այրված-

քի դեպքում՝ բաց գորշագույն, 

փափուկ, խմո-րանման բաղադ-

րության ստրուպ: Ստրուպի ան-

ջատումն ուղեկցվում է թարախա-

դեմարկացիոն բորբոքմամբ: Վեր-

քի մակերեսի՝ մահացած 

հյուսվածքներից մաքրվելն ավարտվում է 3-5 շաբաթ հետո գրանուլյացիոն 

վերքամակերեսի ձևավորմամբ: 

Չորրորդ աստիճանի այրվածքներն ուղեկցվում են սեփական փակեղի 

տակ տեղակայված հյուսվածքների մահացումով (մկաններ, ջլեր, ոսկրեր): 

Ստրուպը հաստ և պինդ է, հաճախ ածխացած: Նեկրոզված հյուսվածքների 

անջատումը դանդաղ է ընթանում: Հաճախ զարգանում են բորբոքային 

բարդություններ (թարախային կուտակումներ, ֆլեգմոնաներ, արթրիտներ): 

Առաջին, երկրորդ, երրորդ Ա աստիճանի այրվածքները մակերեսային են, 

ընդհանրապես լավանում են ինքնուրույն, պահպանողական բուժումով, իսկ 

երրորդ Բ, չորրորդ աստիճանի այրվածք-

ները խոր այրվածքներ են: Դրանց դեպքում 

անհրաժեշտ է վիրաբուժական ճանապար-

հով վերականգնել մաշկի ամբողջակա-

նությունը: Խոր այրվածքները ժամանակին

և ռացիոնալ բուժելու դեպքում կանխար-

գելվում է սպիական դեֆորմացիաների առաջացումը: 

Այրվածքների մակերեսը որոշելու համար կիրառվում է 9-ի օրենքը: 

Համաձայն դրա՝ հասուն մարդու գլուխը և պարանոցը կազմում են մարմնի 

ընդհանուր մակերեսի 9%-ը, վերին վերջույթները՝ 9%-ը, ստորին վերջույթները՝ 

18%-ը, իրանի առաջային մակերեսը՝ 18%-ը, իրանի հետին մակերեսը՝ 18%-ը, 

սեռական օրգանների և շեքի շրջանը 1%-ը: Ոչ մեծ այրվածքային մակերեսները 

հաշվում են ափով, որի մակերեսը կազմում է 1-1,1%: Գոյություն ունեն նաև այր-

վածքի մակերեսը հաշվելու այլ եղանակներ: 

 Այրվածքային վնասվածքի ծանրությունը հիմնականում պայմա-

նավորված է խոր այրվածքների (3Բ-4) չափերով: Միևնույն ժամանակ տուժածի 

վիճակը հատկապես վաղ շրջանում կարող է փոխվել նաև թեթև աստիճանի (1-

Նկ. 10.10. Մաշկի ախտահարման խորությունը 
տարբեր աստիճանների այրվածքների դեպքում:

Նկ. 10.11. Այրվածքի մակերեսը որոշելը 

(սխեմա): 
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3Ա) այրվածքների դեպքում: Դրանով պայմանավորված՝ այրվածքի ծանրու-

թյունը որպես ինտեգրալ ցուցանիշ որոշելու համար օգտվում են Ֆրանկի 

պայմանական ցուցանիշից: Ըստ դրա՝ թեթև աստիճանի այրվածքների դեպքում 

1 միավորը հավասար է 1% մակերեսին, իսկ ծանրի դեպքում՝ 3 միավորը՝ 1% 

մակերեսին: Ոչ մեծ մակերեսով, հատկապես մակերեսային այրվածքները, 

սովորաբար ընթանում են առանց զգալի ընդհանուր խանգարումների՝ 

ուղեկցվելով միայն ջերմությամբ, այրվածքի շրջանի ցավերով, քնի խան-

գարումով: Եթե խոր այրվածքների տոկոսը գերազանցում է մարմնի մակերեսի 

10%-ը, իսկ մակերեսային այրվածքների դեպքում (հիմնականում 3-րդ Ա աս-

տիճանի)՝ 20%-ը, ապա, սովորաբար զարգանում են այրվածքային շոկ, 

այրվածքային տոքսեմիա և սեպտիկոտոքսեմիա: 

Բժշկական օգնության հաջորդականությունը տարհանման փուլերում 

զգալիորեն պայմանավորված է բժշկական փաստաթղթերի ճիշտ ձևակեր-

պումով: Այրվածքների դեպքում ախտորոշումն անհրաժեշտ է ձևակերպել 

հետևյալ կերպ. սկզբում նշվում է այրվածքի տեսակը (ջերմային, քիմիական, 

էլեկտրական), այնուհետև՝ աստիճանը, իսկ հետո՝ այրվածքի մակերեսը: 

Դրանից հետո սեղմ թվարկվում են այրվածքի տեղակայությունը, այրվածքային 

հիվանդությունը, այլ ախտահարումներ (շնչառական ուղիների այրվածք, 

ածխաթթու գազով թունավորում և այլն): 

Այրվածքների դեպքում դիտվող ընդհանուր խանգարումներ 

Սահմանափակ այրվածքներն ընթանում են գերազանցապես որպես 

տեղային պրոցեսներ: Առավել զգալի այրվածքների դեպքում զարգանում է 

այրվածքային հիվանդություն: Մարմնի ընդհանուր մակերեսի 10%-ից ավելի 

խոր այրվածքների դեպքում զարգանում են նյութափոխանակության ծանր 

խանգարումներ, օրգանների և համակարգերի կենսագործունեության ախտա-

բանական խանգարումներ, որոնց ընդհանրությունը կարելի է ներկայացնել 

այրվածքային հիվանդությամբ: Վերջինս բնորոշվում է փուլային ընթացքով, 

որում տարբերում են 4 փուլ. 

• Առաջին փուլ. այրվածքային ցնցակաթված: Տևողությունը 1-3 օր է՝ սկսած

վնասվածքի սկզբից: 

• Երկրորդ փուլ. սուր այրվածքային տոքսեմիա: Սկսվում է տուժողի շոկի

վիճակից դուրս գալուց հետո և տևում է 10-15 օր: 

• Երրորդ փուլ. այրվածքային սեպտիկոտոքսեմիա: Հաջորդում է սուր

տոքսեմիային և շարունակվում է մինչև այրվածքային վերքերի լավացումը: 

• Չորրորդ փուլ. ռեկոնվալեսցենցիա: Սկսվում է վերքերը լավանալուց հետո,

շարունակվում է մինչև ներքին օրգանների և համակարգերի, հենաշար-

ժական ապարատի ֆունկցիայի կարգավորումը: 

Այրվածքային շոկը զարգանում է հյուսվածքների տարածված ջերմային 

(կամ քիմիական) այրվածքի հետևանքով, որը հանգեցնում է հեմոդինամիկայի, 
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միկրոկոագուլյացիայի, հյուսվածքային շնչառության, մետաբոլիզմի ծանր 

խանգարումների: Նրան բնորոշ են անոթային թափանցելիության խանգարումը 

և պլազմայի կորուստը, հիպովոլեմիան, հեմոկոնցենտրացիան, արյան ռեոլո-

գիական հատկությունների, արտաքին շնչառության ֆունկցիայի վատացումը, 

արյան րոպեական ծավալի փոքրացումը, հյուսվածքային հիպօքսիան, երիկամ-

ների ֆունկցիայի խանգարումը, ինտոքսիկացիայի նշանները: Այն կլինիկորեն 

արտահայտվում է մաշկային ծածկույթների գունատությամբ և չորությամբ, 

տախիկարդիայով, արյան ճնշման անկումով, մարմնի նորմալ կամ սուբնորմալ 

ջերմաստիճանով, օլիգոուրիայով կամ անուրիայով, հեմոգլոբինուրիայով, ծա-

րավի զգացումով, սրտխառնոցով և փսխումով, կարող է զարգանալ աղեստա-

մոքսային ուղու պարեզ: 

Լաբորատոր հետազոտություններով դիտվում են հեմոգլոբինի, էրիթրո-

ցիտների և լեյկոցիտների բարձր կոնցենտրացիա, ԷՆԱ-ի իջեցում, մետաբոլիկ 

ացիդոզ, մեզի տեսակարար կշռի բարձրացում, ազոտեմիա, հիպոպրո-

տեինեմիա և դիսպրոտեինեմիա, հիպոնատրիեմիա, հիպոկալիեմիա: Ըստ ախ-

տաբանական խանգարումների արտահայտվածության աստիճանի՝ տարբե-

րում են թեթև շոկ՝ 1-ին աստիճան, ծանր շոկ՝ 2-րդ աստիճան, ծայրահեղ ծանր 

շոկ՝ 3-րդ աստիճան: 

Բուժական հիմնարկում այրվածքներով տուժածներին ընդունելիս շոկի 

նախնական ախտորոշման համար անհրաժեշտ է հիշել խոր այրվածքների 

մակերեսի և շոկի ծանրության աստիճանի փոխադարձ կապի մասին: 

Այրվածքներով տուժածների ընդհանուր վիճակի վրա ազդում են ոչ միայն խոր, 

այլև մակերեսային այրվածքները: Այդ պատճառով ցնցակաթվածը գնահատելու 

նպատակով անհրաժեշտ է օգտվել Ֆրանկի ինդեքսից: Այն այրվածքի ծան-

րության գումարային ցուցանիշ է, որը արտահայտվում է պայմանական 

միավորներով: Շնչառական ուղիների ջերմային ախտահարումը ախտածին 

ազդեցություն ունի մարմնի 10-15% մակերեսի խոր այրվածքի չափով: Ըստ այսմ՝ 

այն գնահատվում է որպես շոկային գործոն: Պետք է հիշել, որ գիտակցության 

կորուստը բնորոշ չէ այրվածքային շոկին: Դրա համար գիտակցության կորստով 

տուժածներին ընդունելու դեպքում պետք է ժխտել ածխաթթու գազով թունավո-

րումը, ընդհանուր ծանր գերտաքացումը, գանգուղեղային տրավման, ալկոհո-

լային խոր թունավորումը և այլ պատճառներ, որոնք կարող են հանգեցնել 

գիտակցության կորստի: 

Սուր այրվածքային տոքսեմիան պայմանավորված է օրգանիզմի ուժեղ 

ինտոքսիկացիայով, վնասված հյուսվածքների առաջնային նեկրոզի արգասիք-

ներով (հիստամին, լեյկոտոքսիններ, գլիկոպրոտեիններ և այլն), այրվածքային 

վերքերի միկրոֆլորայի տոքսիններով, որոնք այրվածքի շրջանից ներթափան-

ցում են արյան շրջանառության մեջ, ինչպես նաև կենսաբանորեն ակտիվ 

մետաբոլիտներով: Կլինիկորեն այդ փուլը բնորոշվում է տարբեր նյարդա-
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հոգեկան խանգարումներով (անքնություն կամ քնկոտություն, էյֆորիա կամ 

ապաթիա, պսիխոմոտոր գրգռվածություն կամ ադինամիա, ախորժակի բացա-

կայություն, դիսպեպտիկ երևույթներ, հեկտիկ բարձր ջերմություն): Հիվան-

դության առաջին փուլին բնորոշ են հեմոկոնցենտրացիոն ցիտոզը, լեյկո-

ֆորմուլայի ձախ թեքումը, խորանում են հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեի-

նեմիան: Երկրորդ փուլի առավել հաճախադեպ բարդություններն են բրոն-

խապնևմոնիան, տոքսիկ հեպատիտը, երկրորդային երիկամային անբավա-

րարությունը և վաղ սեպսիսը, որը զարգանում է տարածված այրվածքային 

վերքի թաց նեկրոզի դեպքում, ընթանում է որպես արագ և ծանր սեպտիկ շոկ: 

Այրվածքային սեպտիկոտոքսեմիան պայմանավորված է վերքի թարա-

խակալումով: Նման դեպքում դիտվում են տեղային և ընդհանուր ինֆեկցիոն 

բարդություններ: Այդ փուլին բնորոշ են ջերմության բարձրացումը, սուր ինֆեկ-

ցիոն բարդությունների զարգացումը (թարախակույտեր, ֆլեգմոնաներ, արթ-

րիտներ, լիմֆանգիտներ, թրոմբոֆլեբիտներ, ինչպես նաև թոքաբորբ, շիճու-

կային հեպատիտ, նեֆրիտ): Առավել ծանր դեպքերում զարգանում է ինֆեկցիայի 

գեներալիզացիա՝ տարբեր օրգաններում սեպտիկոպիեմիկ օջախների առաջաց-

մամբ: Նման հիվանդների դեպքում շարունակվում է խորանալ անեմիան, 

հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեինեմիան, վերքի ընթացքը փոփոխվում է 

(դադարում է եզրային էպիթելացումը, գրանուլյացիոն հյուսվածքը դառնում է 

գունատ, վերքում կարող են ի հայտ գալ երկրորդային նեկրոզի նշաններ): 

Բարեհաջող ընթացքի դեպքում վերքը ամբողջությամբ մաքրվում է նեկրոզված 

հյուսվածքներից, տեղային բորբոքային ռեակցիաները պակասում են, սկսվում է 

հարաբերական կայունություն, և հիվանդի վիճակը լավանում է: Այդ ընթացքում 

հնարավոր է կատարել մաշկային ծածկույթների վերականգնման վիրահա-

տություններ: 

Ռեկոնվալեսցենցիայի փուլը բնորոշվում է օրգանիզմի խանգարված 

ֆունկցիաների աստիճանաբար վերականգնումով: Լավացողների շրջանում 

կայունանում են հոգեկան վիճակը, քունը, ախորժակը և ջերմային ռեակցիան: 

Վերականգնվում է հենաշարժական ապարատի ֆունկցիան, վերանում են անե-

միայի նշանները, հիպոպրոտեինեմիան և դիսպրոտեինեմիան, նկատվում է 

քաշի ավելացում: Սակայն երկար ժամանակ ծանր այրվածքներ տարած 

հիվանդների դեպքում դեռևս կարող են լինել նյութափոխանակության և 

տրոֆիկայի խանգարումներ, օրգանիզմի ընդհանուր ռեակտիվականության 

նվազում, պահպանված են տարած հեպատիտի և նեֆրիտի նշանները, կարող 

են ի հայտ գալ երիկամաքարային հիվանդության, ամիլոիդոզի նշաններ: 

Գլխի, դեմքի և պարանոցի այրվածքների առանձնահատկությունները 

Ժամանակակից պատերազմներում կարող են դիտվել զգալի թվով այր-

վածքներ, որոնք առաջին հերթին տեղակայվում են մարմնի բաց մասերում՝ 

դեմքին, ձեռքերին: 1945թ. Հիրոսիմայում ատոմային ռումբի պայթյունի 
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հետևանքով տուժածների 75%-ը ուներ այրվածքներ, ընդ որում, նրանցից մեծ 

մասի դեպքում դիտվում էին գլխի և դեմքի այրվածքներ: 

Հայտնի է, որ դեմքը կազմում է մարմնի մակերեսի 3,12%-ը, իսկ մազա-

ծածկ հատվածի հետ միասին՝ 6,11%-ը, ձեռքերի հետ միասին՝ 8,35%-ը, չնայած 

դեմքի մակերեսը կազմում է մարմնի մակերեսի ընդամենը 6-7%-ը: Սպի-

տակուցների քայքայման արգասիքների խիստ ներծծումը (պայմանավորված 

դեմքի խիտ անոթային ցանցով) կարող է պայմանավորել օրգանիզմի ընդհանուր 

ռեակցիան, որն արտահայտվում է ջերմության բարձրացումով և ինտոքսիկացի-

այով: Դեմքի լավ նյարդավորումը և անոթավորումը, տուժածի հոգեկան 

անբարենպաստ վիճակը դեմքի այրվածության դեպքում պայմանավորում են 

ծանրությունը նույնիսկ դեմքի երկրորդ, երրորդ աստիճանի այրվածքների 

դեպքում: 

Դեմքի ռելիեֆը հարթ չէ, մաշկը բարակ է և նրա տարբեր շրջաններում ոչ 

միատեսակ հաստության: Դրա համար դեմքի վրա նույնիսկ մեկը մյուսի 

նկատմամբ մոտիկ հատվածներում, նույն թերմիկ գործոնի ազդեցության դեպ-

քում կարող են զարգանալ տարբեր խորության այրվածքներ՝ ամենամակե-

րեսայինից մինչև խոր: Խոր այրվածքները հաճախ լինում են դեմքի դուրս ցցված 

հատվածներում՝ վերհոնքային աղեղներին, ականջներին, քթին, այտային 

շրջանում, շրթունքներին, կզակին, հաճախ վնասվում են ճակատի, կոպերի 

հյուսվածքները: Դեմքի այրվածքները հաճախ համակցվում են շնչառական 

ուղիների և ձեռքերի այրվածքների հետ, որոնք ուղեկցվում են արտահայտված 

ցավոտությամբ և հյուսվածքների զգալի այտուցով, որոնք ի հայտ են գալիս 

այրվածքից անմիջապես հետո և արագ են աճում: Հաճախ վնասվում են վերհոն-

քային աղեղները: Խոր այրվածքների դեպքում հոնքերի տեղում առաջանում է 

բարակ ուղի, որն ուժեղացնում է վերին կոպի շրջումը, մազեր չեն աճում: 

Կոպերը քիչ են վնասվում, որովհետև դեմքի այրվածքների դեպքում մկանները 

ռեֆլեկտոր կծկվում են, և պակասում է կոպի մաշկի մակերեսը: Սակայն ուղիղ 

ջերմային ազդակի ազդեցության դեպքում հնարավոր է կոպերի ամբողջական 

վնասում՝ ակնագնդի շաղկապենու մերկացմամբ, նույնիսկ այրվածքով: Կոպերի 

այտուցը միշտ արտահայտված է և պակասում է այրվածքից հետո 5-6-րդ 

օրերին: Թարթիչային եզրերը շատ հաճախ նեկրոզվում են և ծածկվում 

թարախային կեղևներով: Պահպանված թարթիչների ոչ ճիշտ դիրքը հանգեցնում 

է շաղկապենու վնասմանը և կերատիտի զարգացմանը: Աչքի հյուսվածքների 

վնասման դեպքում հիվանդի բուժման համար կարևորվում է ակնաբույժի 

մասնակցությունը: Ականջի խեցիների այրվածքը հաճախ լինում է խոր, աճառի՝ 

մինչև ածխացման աստիճան վնասումով: Զարգացող խոնդրիտն ուղեկցվում է 

արտահայտված այտուցով, ականջի խեցու հյուսվածքների հիպերեմիայով, 

խիստ ցավոտությամբ: Էքսուդատի կուտակման հետևանքով թարախակալման 

օջախների տակ ի հայտ է գալիս ֆլյուկտուացիա: Մահացած աճառային հյուս-
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վածքները անջատվելուց հետո զարգանում են ականջի խեցու արատներ և 

ձևախախտումներ: Ականջի խեցիների ամբողջական ախտահարման դեպքում 

դրանք շոշափելիս պինդ են, անցավ, սպիտակ կամ մուգ գունավորմամբ: 

Արտաքին քիթը ունի բարդ անատոմիա: Քթի մեջքի մաշկը բարակ է, նրա 

տակի բջջանքը աղքատ է, աննշան, և չկա ենթամաշկային ճարպաբջջանք: Քթի 

թևերի շրջանում տեղավորված են նուրբ աճառներ: Այրվածքների դեպքում 

հաճախ վնասվում են քթի թևերը և ծայրը, երբեմն նրա լրիվ մակերեսը: Հաճախ 

վնասվում են քթի թևերը և եռանկյունաձև աճառները, որի հետևանքով զարգա-

նում է խոնդրիտ՝ նրանց հետագա նեկրոզով: Զարգանում են քթի հյուսվածքների 

արատներ և նրանց կայուն ձևախախտումներ: 

Այտային շրջանի ջերմային այրվածքների դեպքում կարող են հյուսվածք-

ները մահանալ մինչև հարականջային փակեղը՝ հարականջային թքագեղձի 

մերկացումով: Այդ շրջանի հյուսվածքների սպիացումը կարող է հանգեցնել 

ստորին կոպի շրջման, բերանի անկյան դեպի դուրս տեղաշարժի, հնարավոր է 

այտոսկրի նեկրոզ: 

Շրթունքները դեմքի շարժուն հատվածն են: Նրանք կարևոր դեր են 

կատարում սնունդ ընդունելու հարցում: Շրթունքների կարմիր երիզը չի 

պարունակում քրտնագեղձեր, մազարմատներ և լորձային գեղձեր: Այն ծածկող 

էպիթելը բարակ է և թափանցիկ: Շրթունքների այրվածքների դեպքում կարմիր 

երիզը շատ հաճախ նեկրոզվում է և չի վերականգնվում: Ձևավորված կեղևները 

վնասվում են, արյունահոսում, ձևավորվող ճաքերը առաջացնում են ցավ և 

բավականին դժվարություններ են ստեղծում սնունդ ընդունելու համար: Այտու-

ցի հետևանքով շրթունքները միտեսակ շուռ են գալիս և առաջանում է «ձկան 

բերան»: Շրթունքների այրվածքները կարող են հանգեցնել ոչ միայն հարբե-

րանային շրջանի ձևախախտման, այլև միկրոստոմայի առաջացման պատճառ 

կարող են դառնալ, որի հետևանքով զգալի դժվարություններ կառաջանան 

սնունդ ընդունելիս: 

Ստորին շրթունքի հետ մեկտեղ ախտահարվում են կզակային շրջանի 

հյուսվածքները: Տղամարդկանց շրջանում այրվածքային վերքերի կեղևներն 

ամուր միանում են մազերին, որը բավականին անհարմարություն է ստեղծում 

տուժածի համար և հանգեցնում է անհարթ մակերեսով սպիների առաջացմանը: 

Ճակատի խոր այրվածքները կարող են հանգեցնել ճակատոսկրի վնաս-

մանը՝ նրա արտաքին կորտիկալ շերտի հետագա նեկրոզով և ֆրոնտիտի 

զարգացմամբ: Բացառված չէ բորբոքային պրոցեսի տարածումը ուղեղի կարծր 

թաղանթի վրա: 

Գլխի մազածածկ մասի այրվածքները կարող են լինել մակերեսային և 

խոր, քիչ դեպքերում՝ տարածուն: Հաճախ իրար են հաջորդում մակերեսային և 

խոր այրվածքները: Գլխի մազածածկ հատվածը կարող է պահպանվել նույնիսկ 

3-րդ աստիճանի այրվածքների դեպքում: Խոր այրվածքների դեպքում հնարա-
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վոր է գլխի ոսկրերի նեկրոզ: Ոսկրի մահացած հյուսվածքների անջատումն 

ընթանում է բավականին դանդաղ: Այդ պատճառով ցուցված է վիրահատական 

հեռացում՝ մաշկային հյուսվածքների դեֆեկտի հետագա վերականգնումով: 

Պարանոցի այրվածքները շատ հաճախ համակցվում են դեմքի ստորին 

1/3-ի և կրծքավանդակի այրվածքների հետ: Առավել հաճախադեպ հանդիպում 

են պարանոցի առաջային մակերեսի այրվածքները, հազվադեպ՝ կողմնային 

մակերեսի, ավելի հազվադեպ՝ հետին մակերեսի: Այրվածքների խորությունը 

պարանոցի տարբեր հատվածներում կարող է ոչ միատեսակ լինել: Պարանոցի 

վրա ձևավորվում են խոր սպիներ՝ հանգեցնելով զգալի ձևախախտումների 

նույնիսկ 3-րդ Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում: Դա պայմանավորված է 

պարանոցի բարակ մաշկի տակ տեղակայված ենթամաշկային մկանի վնա-

սումով: Ծանր դեպքերում հնարավոր է կզակի սերտաճում կրծքավանդակի 

հետ, որը սահմանափակում է գլխի շարժումները: Ստորին շրթունքը շուռ է 

գալիս ներքև, բերանը չի փակվում, լինում է մշտական թքահոսություն: 

Այսպիսով, դեմքի այրվածքների առանձնահատկություններն են՝ 

• հյուսվածքների արտահայտված այտուցը և ախտահարված շրջանում սուր

ցավը, 

• տարբեր աստիճանների այրվածքների առկայությունը մոտ տեղակայված

շրջաններում, 

• այրվածքի խորությունը նույն ազդեցության ջերմային ազդակի դեպքում

դեմքի վրա կարող է լինել ավելի խոր, քան մարմնի այլ շրջաններում, 

• դեմքի այրվածքները շատ հաճախ համակցվում են վերին շնչառական

ուղիների այրվածքի հետ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի այրվածքներն առաջանում են շիկացած 

գազերով: Դրանք միշտ մակերեսային են: Կլինիկորեն դրսևորվում են քթանց-

քերի մազերի այրվածքով, լորձաթաղանթի հիպերեմիայով և այտուցով: Այդ 

ֆոնի վրա կարող են լինել հատվածներ մոխրասպիտակագույն փառով: Հնարա-

վոր է ձայնի հնչեղության խանգարում: Բերանի խոռոչի լորձաթա-ղանթի, 

կոկորդի, շնչափողի և բրոնխների խոր այրվածքներ հնարավոր է լինեն միայն 

բարձր ջերմաստիճանի տևական ազդեցության դեպքում, երբ տուժածը փակ 

տարածքում է, անտառային հրդեհների օջախում և առավել հաճախ լինում է 

գիտակցությունը կորցրած տուժածների դեպքում: Շնչափողը, բրոնխները, 

հազվադեպ թոքային հյուսվածքները կարող են վնասվել այրվող նյութերի 

ներշնչման դեպքում: Նման տուժածների դեպքում զարգանում է խորխով հազ, 

որում պարունակվում է մուր, լինում են արտաքին շնչառության խանգարման 

նշաններ: Առավել ծանր են դրսևորվում շնչառական օրգանների կոմբինացված 

վնասվածքները շիկացած գազով, այրման արգասիքներով և նրանցով թունա-

վորվող օդով: 
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Այրվածքներով հիվանդների բուժումը 

Այրվածքներով հիվանդների համալիր բուժումը ներառում է օրգանիզմի 

վրա ընդհանուր և տեղային ազդող միջոցներ: 

Առաջին բժշկական օգնությունը ցույց է տրվում տեղում (դեպքի վայրում): 

Անհրաժեշտ է տվյալ իրավիճակում ցանկացած հնարավոր եղանակով 

դադարեցնել ջերմային ազդակի ազդեցությունը (ջուր լցնել վրան, ձյուն, ավազ 

գցել, ծածկել բրեզենտով կամ ծածկոցով, մինչև բոցը վերանալու պահը և այլն): 

Հագուստի այրվելու դեպքում չպետք է վազել, որովհետև օդի շարժումն 

ուժգնացնում է բոցը: Տուժածին չպետք է թողնել կանգնած, որովհետև նման 

դիրքը նպաստում է, որ բոցը բարձրանա դեպի դեմք: Նրան պետք է պառկեցնել 

կողքի: Ենթադիր հյուսվածքների տաքացումը պակասեցնելու նպատակով, 

ջերմային վնասվածքից հետո՝ 15-20 րոպեների ընթացքում, արդյունավետ է 

այրված մակերեսի վրա սառը դնելը (սառը ջուր, սառուցապարկ, ջրով թրջված 

սրբիչ և այլն): Բոցի ազդեցության դեպքում այրվածքի գոտում ենթամաշկային 

ջերմաստիճանը հասնում է 65-75°C և ավելի: Մինչև 45°C հիպերթերմիան կարող 

է պահպանվել 5-10 րոպեների ընթացքում, որը բավականին տևական ժամանակ 

է ջերմային գործոնի ազդեցության համար: Այրված մակերեսի անմիջական սա-

ռեցման դեպքում ենթամաշկային հյուսվածքներում 1սմ խորությամբ ելման 

ջերմաստիճանի հասնում է 20 վրկ. անց, իսկ առանց սառեցման՝ 24 րոպե անց: 

Եթե հնարավորություն չկա սառը օգտագործելու, ապա այրված մակերեսն 

անհրաժեշտ է թողնել բաց օդում սառելու համար: Առավել արդյունավետ է 

այրվելուց հետո անմիջապես սառի կիրառումը, սակայն նույնիսկ 30 րոպե անց 

այրված հյուսվածքների սառեցումը նպատակահարմարէ, որովհետև պակա-

սում են այտուցը և բորբոքային երևույթների դրսևորման անհրաժեշտությունը: 

Տուժածի տարհանումից առաջ այրված մակերեսը նպատակահարմար է 

փակել հականեխիչ վիրակապով: Ցուցման դեպքում իրականացվում է սիրտ-

անոթային վերակենդանացում:  

Նախաբժշկական օգնություն: Միջին բուժանձնակազմը կարող է կատարել 

նարկոտիկ կամ ոչ նարկոտիկ ցավազրկողի, սիրտ-անոթային դեղամիջոցների, 

հակափայտացման շիճուկի կամ անատոքսինի ներարկում: Անհրաժեշտ է 

տուժածին խմեցնել 0,5-1 լիտր լուծույթ. 1 թեյի գդալ (5,5գ) կերակրի աղ և 1 թեյի 

գդալ (4գ) սննդային սոդա 1 լիտր ջրում: 0,5 լիտրից ավել մաքուր ջրի խմելը 

հակացուցված է՝ ջրային ինտոքսիկացիայի զարգացման վտանգից խուսափելու 

համար: Ցուցման դեպքում շարունակվում է սիրտ-անոթային վերակենդանա-

ցումը: Տարհանման անհրաժեշտության դեպքում դեմքի այրած շրջանի վրա 

դնում են հականեխիչ (ասեպտիկ) վիրակապ՝ բաց թողնելով աչքերի տեղը: 

Մակերեսային այրվածքների դեպքում մաշկին քսում են վազելին: 

Առաջին բժշկական և նախաբժշկական օգնություն ցույց տալիս պետք չէ 

կիրառել քսուքներ, ինչպես նաև մեթիլեն կապույտ կամ բրիլիանտ կանաչ: Այդ 
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բոլորը դժվարացնում են այրվածքային վերքը մշակել և խորության աստիճանը 

որոշել: 

Հոսպիտալացման ենթակա են մարմնի մակերեսի 10%-ի չափով 1-2-րդ 

աստիճանների այրվածք ունեցող տուժածները, խոր այրվածքներով, դեմքի, 

պարանոցի համակցված այրվածքներով տուժածները: Հոսպիտալի պայման-

ներում կյանքի ցուցումներով օգնության կարիք ունեն դեմքի այրվածքներով 

շնչառական օրգանների ախտահարումներ ունեցող հիվանդերն: Պետք չէ 

տրախեոստոմիա կատարել այն տուժածներին, որոնց դեպքում այրման 

արգասիքներով վնասվել են շնչափողը և բրոնխները, որովհետև այն զգալիորեն 

կծանրացնի տուժածի ընդհանուր վիճակը: Նման հիվանդներին բուժում են 

պահպանողական (սրտային միջոցներ, բրոնխալիտիկներ, կորտիկոստերոիդ 

հորմոններ, թթվածնի ինհալյացիաներ և այլ սիմպտոմատիկ թերապիա): 

Բերանը ողողում են 0,5%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատով, հականեխիչ 

լուծույթներով: Եթե մինչ այդ հակափայտացման շիճուկ կամ անատոքսին չի 

ներարկվել, ապա անհրաժեշտ է ներարկել, պետք է սկսել հակաբակտերիալ 

բուժում: Մշակում են այրված մակերեսը: Վնասվածքի շրջանի առողջ մաշկը 

մշակում են 96%-անոց սպիրտով կամ անուշադրի 0,5%-անոց սպիրտային 

լուծույթով: Կարելի է մաշկը լվանալ օճառով և ջրով: Առկա բուշտը մաքրում են 

ֆուրացիլինի կամ այլ հականեխիչ լուծույթով: Էպիդերմիսի կտորները 

հեռացվում են: Բշտիկները ծակվում են, որպեսզի նրանց պարունակությունը 

դուրս գա: Շերտազատված էպիդերմիսը, կպչելով վերքային մակերեսին, կատա-

րում է կենսաբանական վիրակապի դեր, որը նպաստում է վերքի էպիթելաց-

մանը. այդ պատճառով բուշտը հատել չի կարելի: Բուշտը կարելի է հատել միայն 

այն դեպքում, երբ բշտի պարունակությունը պինդ է կամ թարախակալված: 

Դեմքի այրվածքները բուժում են բաց, հազվադեպ փակ եղանակով: Տեղա-

յին բուժման նպատակով կիրառվող նյութերը պետք է պայմաններ ստեղծեն 

էպիթելի աճի համար, օժտված լինեն բակտերիակայուն հատկությամբ, չգրգռեն 

հյուսվածքները: Առաջին աստիճանի այրվածքի դեպքում կիրառվում են 

սառեցնող քսուք, լանոլինի, դեղձի յուղեր և թորած ջուր հավասար 

չափաբաժիններով, օգտագործվում են նաև 2%-անոց բորային վազելին: Կարելի 

է օգտագործել նաև հետևյալ խառնուրդը. ցինկիօքսիդ, տալկ, գլիցերին 

հավասար չափաբաժիններով և թորած ջուր: Թույլատրվում է այրված մակերեսը 

մշակել սպիրտով կամ սպիրտ պարունակող լուծույթով: Եթե դեմքի այրվածք-

ները բուժում են բաց եղանակով, ապա քսում են քսուքներ կամ էմուլսիաներ օրը 

3-4 անգամ: Այդ նպատակով կարելի է կիրառել սինտոմիցինի 10%-անոց 

էմուլսիա, 1%-անոց գենտամիցինի, 0,5%-անոց ֆուրացիլինի, 10%-անոց 

անէսթեզինի կամ 10%-անոց սուլֆամիլոնի քսուքներ: Հնարավոր է օգտագործել 

հակաբակտերիային հատկություններով օժտված հեղուկ դեղանյութեր, 

հականեխիչ լուծույթներ՝ ջրային, սպիրտային, ջրասպիրտային կամ յուղային 
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հիմքով, կոլոիդ հեղուկներ՝ մակերեսային ակտիվ նյութերով: Բացի վերը նշված 

էմուլսիաներից և քսուքներից, կիրառվում են նաև բազմաբաղադրիչ քսուքներ՝ 

լևոսին, լևոմեկոլ, դիոքսիկոլ, մետրոկաին, առաջարկվել է յուբիվաքս հա-

մակցված քսուքը (Յու.Մ. Պողոսյան, Ա.Յու. Պապյան), որը մեղրամոմի, ակնա-

մոմի, չիչխանի և մեխակի յուղերի որոշակի փոխհարաբերությամբ խառնուրդ է: 

Այն օժտված է մանրէասպան, հյուսվածքների վերականգնումն ակտիվացնող, 

ցավազրկող հատկությամբ: Օգտագործվում են թաղանթ առաջացնող 

աերոզոլներ՝ իֆուզոլ, նավզոլ, հականեխիչներով թաղանթներ՝ ասեպլեն, 

ֆոլիդերմ: Երբ առկա է դերմայի մեռուկացում, 3-րդ և 4-րդ աստիճանների 

այրվածքների բուժումն իրականացվում է սկզբում չոր ստրուպի ձևավորմամբ, 

իսկ հետո՝ այն անջատելով, որով 3 Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում կամ էլ 

առողջ գրանուլյացիոն հյուսվածքների աճի համար վերքի մակերեսին օպտիմալ 

պայմաններ են ստեղծվում վերքի էպիթելացման համար, որը հնարավորություն 

կտա կատարելու աուտոդերմոպլաստիկա (3-րդ և 4-րդ աստիճանների 

այրվածքներ): Այդ խնդիրը լավ և արագ կարելի է լուծել, եթե վերքը բուժվի բաց 

եղանակով (բաց չորացող հականեխիչով կամ հակաբիոտիկով վիրակապի 

տակ): З Ա աստիճանի այրվածքների դեպքում ստրուպ առաջանալուց հետո 

էպիթելացումն արագացնելու նպատակով կարելի է դնել յուղաբալզամային 

վիրակապեր, կատարել վերքի ՈՒՄ ճառագայթում: Խոր այրվածքների դեպքում 

նեկրոզված հյուսվածքները հատվում են, որովհետև ազատ տրանսպլանտատը 

կարող է կպչել միայն առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Բացի դրանից 

հնարավոր է վնասվեն դիմային և այլ նյարդեր: Այդ պատճառով խոր վերքերի 

դեպքում վերքի մակերեսը պլաստիկ եղանակով փակելուն նախապատրաս-

տում են աստիճանաբար պահպանողական բուժման ընթացքում: Բուժման 

ընթացքում ստրուպից անջատվող հատվածները նրբորեն կտրում են մկրատով՝ 

չվնասելով կենսունակ հյուսվածքները: Դեմքի գրանուլացվող վերքերը 

պատրաստ են աուտոդերմոպլաստիկայի համար, եթե նեկրոզված հյուսվածք-

ներն ամբողջությամբ անջատված են և նրանցում չկան թարախային բորբոքման 

նշաններ: Գրանուլյացիաները մանրահատիկավոր են, վարդագույն, եզրերին 

նեղ շրջագծով երիտասարդ էպիթել է: Մաշկային տրանսպլանտատի հաստու-

թյունը պետք է լինի 0,3-0,40 (Դեմքի այրվածքների դեպքում կիրառում են միայն 

ամբողջական մաշկային լաթեր, որոնք վերցված են դերմատոմով մարմնի 

ցանկացած հասանելի հատվածից: Լաթի վրա պերֆորացիաներ չեն անում, 

որովհետև դրանք նվազեցնում են էսթետիկ արդյունավետությունը: 

Կոպերի և շաղկապենու 1-ին և 2-րդ աստիճանների այրվածքների դեպ-

քում ախտահարված հատվածներն անհրաժեշտ է լվանալ նովոկաինի 1%-անոց 

լուծույթով, աչքի մեջ կաթեցնել ալբուցիդի 30%-անոց լուծույթ՝ ամեն աչքի մեջ 2 

կաթիլ 3-4 ժամը մեկ անգամ: Բացի դրանից, կոնյուկտիվի պարկերում 

անհրաժեշտ է օրը 2 անգամ դնել աչքի քսուքներ: 
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Ականջի խեցիների այրվածքի դեպքում, երբ աճառի և ենթաճառի միջև 

հեղուկի կուտակումը չի թարախակալվել, և աճառը պահպանել է իր կենսու-

նակությունը, կարելի է հեղուկի կուտակումը ասպիրացիայի ենթարկել ասեղի 

և ներարկիչի միջոցով ու դրանով իսկ կանխարգելել սուր խոնդրիտի առա-

ջացումը: Եթե կուտակված հեղուկը թարախակալվել է, այդ դեպքում թարա-

խակույտը պետք է բացահատել և վերքը դրենավորել: Դա շատ հաճախ 

հանգեցնում է ականջի խեցու արտահայտված ձևախախտման՝ երբեմն նրա լրիվ 

կորստով: Հնարավոր է արտաքին լսողական անցուղու սերտաճում՝ լսողության 

նվազումով: 

Շրթունքների, ենթածնոտային և թշային շրջանների խոր այրվածքների 

դեպքում, երբ ենթադրվում է հյուսվածքների արատի առաջացում, անհրաժեշտ 

է նախօրոք նախապատրաստել և տեղափոխել պլաստիկ նյութ՝ արատն ավելի 

արագ վերացնելու համար: Սպիական կոնտրակտուրայի առաջացումն 

կանխարգելելու նպատակով մեծ նշանակություն ունեն բուժման ֆունկցիոնալ 

եղանակները, հիվանդին անկողնում ճիշտ դիրքում պառկեցնելը: Առավել ծանր 

հետևանքներ են թողնում 4-րդ աստիճանի այրվածքները, հատկապես դիմային 

ոսկրերի վնասման դեպքում: Դրանց վերացնելու համար անհրաժեշտ է 

կատարել բազմատարր ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ: Անհետք 

լավանում են միայն 1-ին և 2-րդ աստիճանի այրվածքները: Այրվածքների 

դեպքում մահացությունը պայմանավորված է այրվածքի տարածվածությամբ, 

խորությամբ և տուժածի տարիքով: Այրվածքի ելքը կանխագուշակելու համար 

օգտվում են հարյուրի օրենքից: Հիվանդի տարիքին պետք է ավելացնել 

այրվածքի մոտավորմակերեսը տոկոսով: Եթե գումարը 101 և ավելի է, ուրեմն 

կանխագուշակումն անբարենպաստ է, 81-100-ի դեպքում՝ կասկածելի, 61-80-ի 

դեպքում՝ համեմատաբար բարենպաստ, 60-ի դեպքում՝ բարենպաստ: Այդ 

հաշվարկն ընդունելի է միայն հասուն մարդկանց դեպքում: 

 
10.19.ԷԼԵԿՏՐԱԱՅՐՎԱԾՔՆԵՐ 

Մոտ 0,1 ամպեր էլեկտրական հոսանքը վտանգավոր է մարդու համար: 

Օրգանիզմով անցնող հոսանքի ուժը որքան մեծանում է, այնքան մեծանում է 

նրա վտանգավորությունը կյանքի համար: Մարդու մարմնի դիմադրությունը 

հիմնական գործոնն է, որով պայմանավորված է էներգիայի կլանման ին-

տենսիվությունը: Չոր մաշկն օժտված է էլեկտրական բարձր դիմադրությամբ 

(մինչև 2000000օմ), թացը՝ մինչև 1000օմ և ցածր: Խաղաղ պայմաններում 

զորամասերում էլեկտրատրավման հնարավոր է էլեկտրական սարքի հետ 

անզգույշ վերաբերվելու պատճառով: Էլեկտրական հոսանքով վնասումը դի-

տարկվում է, երբ կպչում են մերկ լարին, երբ մոտենում են բարձրավոլտ լարին, 

որի դեպքում կարճ միացումը հեռակա է լինում: Էլեկտրական հոսանքով 

ախտահարման դեպքում հոսանքի ազդեցությունը լինում է սպեցիֆիկ և ոչ 
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սպեցիֆիկ: Նրա կենսաբանական ազդեցությունը բազմազան է: Նկատվում է 

հարթ և զոլավոր մկանների, էնդոկրին և նյարդային համակարգի, ներքին 

օրգանների գրգռում: Հնարավոր են ձայնալարերի սպազմ, արտաքին շնչա-

ռական ֆունկցիայի խանգարում, սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա: Արյան մեջ 

բարձրանում է հորմոնների կոնցենտրացիան (առաջին հերթին կատեխո-

լամինների), անոթների սպազմի հետևանքով բարձրանում է արյան ճնշումը: 

Հոսանքի էլեկտրադինամիկական ազդեցությունը դրսևորվում է տարբեր բևեռ-

ներում իոնների կոնցենտրացիայով: Դրա հետևանքով անոդի մոտ առաջանում 

է կոագուլյացիոն նեկրոզ, իսկ կատոդի մոտ՝ կոլիկվացիոն: Հնարավոր է մաշկի 

իմպրեգնացիա հաղորդիչի մետաղով: Հոսանքի ջերմային ազդեցությունը շատ է 

դրսևորվում ցածր տեսակարար էլեկտրահաղորդման հյուսվածքներում: Ջեր-

մությունն անջատվում է առավելապես մաշկում և ոսկրերում: Ինչքան մեծ է 

լարումը, այնքան շատ է կոնտակտի տեղում ջերմության անջատումը. Առաջա-

նում են այրվածքներ, հնարավոր է ածխացում: Հոսանքի մեխանիկական ազդե-

ցությունը ուղեկցվում է հյուսվածքների շերտավորմամբ և փխրուն դառնալով: 

Բարձր լարման հոսանքի անցումը ուղեկցվում է ակնթարթային մեծ քանա-

կությամբ ջերմության անջատումով և մեխանիկական էներգիայով: Տուժածին 

կարոդ է շպրտել մի կողմ, նույնիսկ կարող է պոկել վերջույթը: Էլեկտրական 

հոսանքի ոչ սպեցիֆիկ ազդեցությունը պայմանավորված է այլ տեսակի 

էներգիաների անջատումով: Վոլտային աղեղի բռնկումից լուսային ճառագայթ-

ման պատճառով հնարավոր են աչքի շաղկապենու այրվածքներ, էլեկտրաօֆ-

թալմիա և այլն: Կարող է վնասվել լսողությունը՝ թմբկաթաղանթը պատռվելու 

հետևանքով: Բացառված չեն հոսանքով տուժածի վայր ընկնելը բարձունքից, 

հագուստի այրվելը, կոմպրեսիոն կոտրվածքները, հոդախախտերը: Էլեկտրա-

այրվածքներն առաջանում են էլեկտրական հոսանքի աղբյուրի և հյուսվածք-

ների կոնտակտի տեղում, որտեղ էլեկտրական հոսանքը վերածվում է 

ջերմայինի և առաջանում է 3000-4000 ջերմություն: 

Տեղային փոփոխությունների հետ մեկտեղ խանգարվում են զանազան 

օրգանների ֆունկցիաները, առաջին հերթին սիրտ-անոթային և շնչառական 

համակարգերը: Նույնիսկ հոսանքի կարճատև ազդեցության դեպքում կարող է 

դիտվել շնչառության կանգ և սրտամկանի ֆիբրիլյացիա: Էլեկտրատրավման 

ուղեկցվում է մկանների ցնցումային կծկումներով՝ առանց գիտակցության 

կորստի կամ գիտակցության կորստով (1-ին և 2-րդ աստիճանների ծանրու-

թյուն), գիտակցության կորստով և սրտի աշխատանքի խանգարումով (3-րդ 

աստիճան), կարող է հանգեցնել կլինիկական մահվան (4-րդ աստիճան): Մթնո-

լորտային էլեկտրականությունը (կայծակ) օժտված է մեծ ուժով ու լարումով և 

առաջացնում է ավելի ծանր վնասումներ, քան սովորական էլեկտրակա-

նությունը: 

Դեմքի էլեկտրաայրվածքները կազմում են մնացած այրվածքների 1,3%-ը: 
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Դրանք տարբերվում են սովորական ջերմային այրվածքներից և պայմանա-

վորված էլեկտրաէներգիայի աղբյուրի՝ մաշկի հետ կոնտակտի մակերեսով, 

կարոդ են լինել կետային կամ զգալի չափերի: Այրվածքի տեղը փայլուն, անցավ 

մաշկի հատված է սպիտակագորշավուն կամ գորշ: Դրանք լավ ընդգծվում են՝ 

բարձրանալով լարված մաշկի մակերեսից: Հետագայում այդ հատվածները 

վերածվում են պինդ ստրուպի: Էլեկտրաայրվածքները հաճախ լինում են խոր 

ախտահարումով, վնասվում են ոչ միայն մաշկը և ենթամաշկային բջջանքը, այլև 

մկանները, նույնիսկ ոսկրերը: Առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ 

մաշկի վնասվածքը կարող է լինել տեղային, ստորադիր հյուսվածքներինը՝ 

ավելի տարածված: Դա պայմանավորված է հյուսվածքների տարբեր էլեկտրա-

հաղորդմամբ և արյան շրջանառության խանգարումների զարգացմամբ: Նեկ-

րոզված հյուսվածքներն անջատվում են ավելի դանդաղ, վնասված հյուս-

վածքները պակաս ցավոտ են: Վերքային պրոցեսն ընթանում է ճիշտ այրվածք-

ների պրոցեսի պես, սակայն ստորադիր հյուսվածքների զգալի վնասման 

հետևանքով օրգանիզմի ընդհանուր ինտոքսիկացիան ավելի արտահայտված է: 

Թարախային ինֆեկցիա ավելանալու դեպքում կարող են առաջանալ թարախա-

կույտեր և ֆլեգմոնաներ: Էլեկտրատրավմայից 3-4 շաբաթ անց մեծ անոթներից 

հնարավոր է առաջանա էրոզիվ արյունահոսություն: Էլեկտրատրավմայից 

հետո դեմքի այրված մակերեսը քիչ ցավոտ է կամ անցավ է: Այրվածքի շուրջ չկա 

հյուսվածքների այտուց և մաշկի հիպերեմիա: Վերքը կայուն է թարախային 

միկրոբների հանդեպ: Տրոֆիկ խանգարումներն արտահայտված են, որի 

հետևանքով վերքերը դանդաղ են ենթարկվում ռեգեներացիայի: 

Առաջին օգնության ցուցաբերումն այն է, որ առաջին հերթին պետք է 

դադարեցնել էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը ցանկացած հասանելի 

եղանակով: Շնչառության բացակայության և սրտի կանգի դեպքում պետք է 

իրականացնել սիրտ-թոքային ռեանիմացիա (սրտի փակ մերսում, արհեստա-

կան շնչառություն բերան-բերան կամ քիթ-բերան եղանակով): Տարհանումը 

պետք է իրականացնել՝ տուժածին հորիզոնական դիրք տալով, անկախ 

էլեկտրատրավմայի աստիճանից: Տեղային և ընդհանուր բուժումը էլեկտրաայր-

վածքների դեպքում չի տարբերվում այրվածքների բուժումից: 

Քիմիական այրվածքները՝ որպես դժբախտ պատահարների հետևանք, 

կենցաղում կամ արտադրության մեջ, առաջանում են մաշկի վրա թթուների 

(ազոտական, ծծմբական, աղաթթու և այլն), հիմքերի (կծու նատրիում, կծու 

կալիում և այլն), ծանր մետաղների (արծաթի նիտրատ, ցինկի քլորիդ և այլն) 

թափվելուց: Այրվածքի խորությունը պայմանավորված է քիմիական նյութի 

խտությամբ, նրա ջերմաստիճանով, մաշկի հետ նրա կոնտակտի տևողությամբ: 

Քիմիական այրվածքները տարբերվում են ջերմայինից: Նրանց առանձնահատ-

կությունը պայմանավորված է քիմիական նյութի տեսակով: Թթուները մակար-

դող են, իսկ հիմքերը՝ ջրիկացնող: Թթուները և հիմքերը առողջ հյուսվածքներում 
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խախտում են միկրոշրջանառությունը և տրոֆիկան: Այդ պատճառով քիմիական 

այրվածքներից հետո վերքերը ավելի դանդաղ են լավանում, քան ջերմային 

այրվածքների դեպքում: Թթուներով, ծանր մետաղների աղերով այրվածքներն 

ընթանում են կոագուլյացիոն նեկրոզով (չոր): Դրանք առաջացնում են 

սպիտակուցների քայքայում և հյուսվածքների խիստ ջրազրկում, առաջանում է 

կոագուլացված հյուսվածքների օջախ: Խիտ ծծմբական թթուն ունակ է առաջաց-

նելու հյուսվածքների խոր այրվածքներ մինչև 4-րդ աստիճան: Հյուսվածքների 

վրա նրա ազդեցության դեպքում անջատվում է ջերմություն, այսինքն՝ այն 

ունենում է ջերմա-քիմիական ազդեցություն: Մաշկի վրա նրա ազդեցության 

դեպքում առաջանում է ցավ, մաշկը այրվածքի շուրջ այտուցված է, հիպերեմիկ: 

Առաջանում է գորշ կամ սպիտակ ստրուպ: Խիտ ծծմբաթթուն անջատում է 

ծծմբային անհիդրիտ («գոլորշիանում է»), այդ պատճառով հնարավոր է ինհալա-

ցիոն ախտահարում: Ազոտական թթուն ավելի ուժեղ է վնասում մաշկը, քան 

ծծմբականը: Առաջացնում է ինհալացիոն ախտահարում, քանի որ գոլորշիա-

նում է օդում: Ձևավորվում է կանաչադեղնավուն, շոշափելիս անցավ ստրուպ: 

Ազոտական թթուն դասվում է այն նյութերի շարքին, որոնք ունակ են գոլորշի-

ներով ախտահարելու շնչառական օրգանները, որի պատճառով հաճախ առա-

ջացնում են համակցված ախտահարումներ: Աղաթթուն առաջացնում է դեղին 

նեկրոզ, ցածր խտության դեպքում՝ բշտեր: Այս դեպքում նույնպես հնարավոր են 

համակցված ախտահարումներ: Ֆտորջրածնային թթվին բնորոշ է գաղտնի 

ժամանակաշրջանը (4-6 ժամ), որից հետո առաջ է գալիս արտահայտված ցավ: 

Առաջ են գալիս բշտեր, որոնց տակ նկատվում են ստրուպանման գոյացու-

թյուններ: Թթվի ազդեցությունը հյուսվածքների վրա շարունակվում է նույնիսկ 

այն հեռացնելուց հետո, զարգանում են ծանր ախտահարումներ: Քացա-

խաթթուն դասվում է թույլ թթուների դասին, մաշկի վրա այն առաջացնում է 

մակերեսային ստրուպներ: Մաշկի խոր այրվածքները ծայրահեղ հազվադեպ են: 

Հիմքերով այրվածքների դեպքում զարգանում է կոլիկվացիոն (թաց) նեկրոզ: 

Ստրուպը փխրուն է, խամրած սպիտակ: Հիմքերը ճեղքում են սպիտակուցները՝ 

առաջացնելով հիմնային պրոտեիններ և օճառացնում են ճարպերը: Մաշկի վրա 

ընկնելիս դրանք սկզբում քայքայում են էպիդերմիսը, որի հետևանքով 

առաջանում են վառ վարդագույն էրոզիաներ: Այնուհետև հիմքերը թափանցում 

են խոր ընկած հյուսվածքներ՝ ախտահարելով դրանք: Հյուսվածքները ենթարկ-

վում են նեկրոզի, մի քանի օրվա ընթացքում պարունակում են հիմք՝ առա-

ջացնելով լավ ներծծվող, թունավոր ալբումինատներ: Թթուների համեմատ 

հիմքերը ազդում են դանդաղ, տևական և ավելի խոր են թափանցում հյուսվածք-

ներ: Դրանով պայմանավորված՝ հիմքերով այրվածքների խորությունը կարող է 

հաստատվել համեմատաբար ավելի ուշ ժամկետներում, քան ջերմային կամ 

թթուներով այրվածքների դեպքում: Վնասված հյուսվածքներում չկա դեմար-

կացիոն թումբ: Գրանուլյացիոն հյուսվածքների ձևավորումն ընթանում է ավելի 



350 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

դանդաղ, քան թթուներով այրվածքներից հետո, քանի որ ռեպարատիվ պրոցես-

ները ճնշված են: Ուժեղ հիմքերը կարող են լուծել մկանները, մազերը, եղունգ-

ները: Կծու նատրիումը և կծու կալիումը առաջացնում են հիմքերին բնորոշ 

միանման ախտահարումներ: Անուշադրի սպիրտը (կծու ամոնիակ) առաջաց-

նում է արտահայտված այտուց, տևական ազդեցության դեպքում կարող է 

առաջացնել էպիդերմիսի շերտազատում: 

Օգնություն ցուցաբերելիս հնարավորինս արագ պետք է քիմիական 
նյութը հեռացնել մաշկից, պակասեցնել նրա խտությունը, սառեցնել ախտահար-
ված հատվածը: Առավել հասարակ և հասանելի եղանակ է ախտահարված 
շրջանի լվացումը հոսող ջրի տակ 20-30 րոպեների ընթացքում: Բացառություն է 
խիտ ծծմբաթթուն. նրա շփումը ջրի հետ ուղեկցվում է ջերմության անջատումով, 
որը կարող է լրացուցիչ ջերմային այրվածքների պատճառ դառնալ: Օգնություն 
ցույց տալիս ոչ միշտ է հնարավոր լվանալ ախտահարված շրջանը չեզոքացնող 
լուծույթներով (նատրիումի հիդրոկարբոնատի թույլ լուծույթ, 0,01%-անոց 
աղաթթվի լուծույթ, 1-2%-անոց քացախաթթվի լուծույթ), որովհետև նրանց 
պատրաստումը կուղեկցվի անտեղի ժամանակի կորստով: Նման դեպքերում 
ժամանակային գործոնը կարևոր դեր է կատարում: Ինչքան շուտ է հեռացվում 
քիմիական նյութը, այնքան քիչ են հյուսվածքները ենթարկվում դեստրուկցիայի: 
Բացի դրանից, առաջին օգնություն ցույց տվողը չգիտի, թե ինչ քիմիական 
նյութից է առաջացել այրվածքը: Դա նույնպես դժվարություն է ստեղծում 
չեզոքացնող միջոց կիրառելու համար: Ստացիոնարում, եթե քիմիական նյութի 
տեսակը հայտնի է, անհրաժեշտ է այն չեզոքացնել: Թթուները չեզոքացնելու 
համար կիրառվում են 2-5%-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի լուծույթով 
թրջոցներ: Հիմքերը չեզոքացնելու համար օգտագործվում են թթուների թույլ 
լուծույթներ (1-2%-անոց քացախաթթու, կիտրոնաթթու և այլն): Եթե քիմիական 
նյութերի ռեզորբտիվ ազդեցության հետևանքով առկա են ինտոքսիկացիայի 
երևույթներ, ապա անցկացվում են կացնում դեզինտոքսիկացիոն թերապիա, 
նշանակվում են համապատասխան անտիդոտներ: Քիմիական այրվածքների 
դեպքում տեղային բուժումը չի տարբերվում այրվածքների բուժման հայտնի 
եղանակներից: 

10.19.ՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ցրտահարությունն առաջանում է ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության 

հետևանքով: Դեմքի վրա հաճախ ցրտահարվում են քիթը, ականջի խեցիները, 
այտային շրջանի հյուսվածքները, թշերը: Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ 
նույնիսկ մաշկի աննշան վնասման դեպքում տուժում են աճառները: Կարող է 
զարգանալ պերիխոնդրիտ, որը կրում է տևական բնույթ, հանգեցնում է ականջի 
խեցիների և քթի դեֆորմացիայի: Ցրտահարությունների դեպքում ոսկրերն 
ախտահարվում են ծայրահեղ հազվադեպ: Լինում են նաև լեզվի և շրթունքների 
ցրտահարություններ (հաճախ երեխաների շրջանում) սառնամանիքի ժամա-
նակ մետաղական իրերի հետ շփվելու հետևանքով: Բնական և արհեստական 
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ջերմամեկուսացման, ջերմակարգավորման խանգարման դեպքում հնարավոր է 
հյուսվածքների ցրտահարություն բարձր խոնավության և չափավոր ցածր ջեր-
մաստիճանի դեպքում: Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ ախտահարումը 
տարածվում է խոր հյուսվածքներ, այլ ոչ մակերեսային: Դեմքի հյուսվածքների 
ցրտահարությունը հազվադեպ ցուցում է հոսպիտալացման համար: Պոլիկլինի-
կայի պրակտիկայում դրանք հանդիպում են համարյա 50% ցրտահարություն-
ներով հիվանդների դեպքում: Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում շատ հազվադեպ 
են դեմքի ծանր ցրտահարությունները: 

Ցրտահարությունների դեպքում հյուսվածքներում առկա է ախտա-
բանական փոփոխությունների 2 փուլ՝ 
• մինչռեակտիվ կամ հյուսվածքային հիպոթերմիայի փուլ,
• ռեակտիվ, որը սկսվում է հյուսվածքները տաքացնելուց հետո: Ռեակտիվ

փուլով սահմանվում է կլինիկական դրսևորումների բնույթը, առաջացող
խանգարումները պայմանավորված են սկզբում՝ սպազմով, այնուհետև՝
արյունատար անոթների թրոմբոզով: Նախառեակտիվ փուլում հիվանդները
նշում են ծակծկոց, այրոց, ցավային զգացումներ դեմքի որոշակի հատվածում,
որը ենթարկվել է ցածր ջերմաստիճանի ազդեցությանը, այնուհետև այդ
շրջանում նկատվում է անզգայացում: Տուժածները շատ հաճախ չեն նկատում
ցրտահարության սկսվելը:

Օբյեկտիվորեն այդ շրջանում կարելի է նկատել մաշկի կտրուկ գունա-
տություն, ջերմության տեղային իջեցում, ցավային զգացողության կորուստ: 
Ցրտահարված հյուսվածքները տաքացնելուց հետո ի հայտ են գալիս ցավոտութ-
յուն և այլ օբյեկտիվ նշաններ, որոնց արտահայտվածությունը պայմանավորված 
է վնասվածքի ծանրության աստիճանով: Պայմանավորված ախտահարման 
խորությամբ, ցրտահարությունը լինում է 4 աստիճանի: 
• Առաջին աստիճան. հյուսվածքների ցրտահարությունը չի հասունանում,

բոլոր փոփոխությունները դարձելի են: Հիվանդները գանգատվում են քորի
զգացումից, արտահայտված ինտենսիվության ծակող ցավերից, այրոցից,
թմրածության զգացումից, պարէսթեզիայից: Մաշկը հիպերեմիկ է՝ կապտա-
վուն երանգով (մարմարե): Արտահայտված է հյուսվածքների այտուցը:
Ցավային զգացումը նվազ է: Նշված փոփոխությունները վերանում են 3-7 օր
անց, որից հետո որոշ ժամանակ նկատվում է էպիթելի թեփոտում:

• Երկրորդ աստիճան. նշվում է էպիդերմիսի մահացում: Գանգատները նույնն
են, ինչ առաջին աստիճանի ցրտահարության դեպքում: Սակայն ցավերն
ուժգնանում են գիշերները և պահպանվում են 2-3 օրերի ընթացքում:
Մահացած էպիդերմիսը շերտազատվում է, և առաջանում են միայնակ կամ
բազմաթիվ բշտեր: Դրանք լցված են դեղին կամ հեմոռագիկ հեղուկով: Բուշտը
հեռացնելու դեպքում մերկանում է վառ վարդագույն խիստ ցավոտ դերման:
Երկրորդ աստիճանի ցրտահարության դեպքում վերքը էպիթելացման
ճանապարհով մաշկի էպիթելային հավելուկներից լավանում է 10-15 օր անց:

• Երրորդ աստիճան. նշվում է մաշկի բոլոր շերտերի և ստորադիր
հյուսվածքների մահացում: Հիվանդները նշում են ուժեղ և տևական ցավեր,
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պարէսթեզիա: Ձևավորվում են հեմոռագիկ հեղուկով լցված բշտեր: Բշտի 
տակ դերման մուգ գույնի է, արյունազեղման պատճառով կարող է ունենալ 
գորշավուն երանգ: Բշտերի տեղում զարգանում է նեկրոզված սև ստրուպ, որի 
սահմանները հստակ ընդգծվում են 6-7 օրում: Ստրուպն անջատվում է 3-4 
շաբաթ անց, ձևավորվում է գրանուլացված վերքի մակերես: Այն լավանում է 
սպիների առաջացմամբ՝ մասնակի եզրային էպիթելացմամբ: 

• Չորրորդ աստիճան. փափուկ հյուսվածքները մահանում են՝ ոսկրերի
մերկացմամբ, երբեմն նրանց վնասումով: Գանգատները նույնն են, ինչ 3-րդ
աստիճանի դեպքում: Բնորոշ է արտահայտված այտուցը, որը տարածվում է
մահացած հյուսվածքներից դուրս: Ձևավորվում է ստրուպ, որը դանդաղ
անջատվում է: Առկա են ինտոքսիկացիայի նշաններ, հիվանդի ընդհանուր
վիճակը ծանր է:

Երրորդ և չորրորդ աստիճանների ցրտահարությունները հնարավոր է 
տարբերակել ոչ շուտ, քան 5-7 օր անց, երբ ընդգծվում են նեկրոզի սահմանները: 
Չորրորդ աստիճանի ցրտահարության ելքը ամբողջ օրգանի կամ նրա մի մասի 
կորուստն է. դեմքի վրա՝ հաճախ քթի, ականջի, թշերի, այտային շրջանի 
փափուկ հյուսվածքների: 

Ցրտահարությունների դեպքում ճիշտ և ժամանակին ցույց տրված 
օգնությունը կարող է պակասեցնել փոփոխությունների տարածվածությունը 
(այդ թվում նաև անդառնալի): Դա պայմանավորված է հյուսվածքներում արյան 
շրջանառության վերականգնումով և հիպոթերմիայի ժամանակի պակասումից: 
Արդյունավետ կարող է լինել տաք ձեռքերով կամ փափուկ բրդյա գործվածքով 
թեթև մերսումը այնքան ժամանակ, մինչև ախտահարված շրջանի գունատ 
մաշկը դառնա վարդագույն և տաքանա: Հետո մաշկը շփում են սպիրտի կամ յո-
դի թույլ լուծույթով: Եթե տուժածը տաք սենյակում չէ, անհրաժեշտ է դնել տաք 
վիրակապ: Չի կարելի ցրտահարված շրջանը շփել ձյունով, քանի որ հյուսվածք-
ները հետո սառչում են դրանք չտաքացնելը կխորացնի ցրտահարման աստի-
ճանը: Բացի դրանից, ձյան բյուրեղները քերում են մաշկը և պայմաններ են 
ստեղծում ախտահարված հյուսվածքների ինֆեկցման համար: 

Առաջին աստիճանի ցրտահարությամբ հիվանդները առաջին օգնութ-
յունը ստանալուց հետո կարիք չունեն մասնագիտացված բուժման: Երկրորդ 
աստիճանի ցրտահարության դեպքում պետք է ձգտել պահպանել բշտերի 
ամբողջականությունը, որոնց տակ ընթանում է վերքի էպիթելացում: Բշտերը 
հեռացվում են, եթե նրանց պարունակությունը թարախակալված է: Դեմքի 
մաշկի հյուսվածքներին քսում են քսուքներ, էմուլսիաներ՝ հականեխիչների և 
հակաբիոտիկների պարունակությամբ: 

Երրորդ աստիճանի ցրտահարության դեպքում վերքի մակերեսին քսում 
են 5%-անոց յոդի թուրմ և սպասում ստրուպի անջատվելուն: Վերքի թարախա-
կալումը կանխարգելելու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ վնասված 
մակերեսը մշակում են հակաբիոտիկներով: Ստրուպը անջատվելուց և գրանու-
լյացիոն հյուսվածք ձևավորվելուց հետո վերքը պետք է պահել թաց չորացող 
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վիրակապի տակ, այսինքն' վերքը բուժել փակ եղանակով մինչև լավանալը: 
Վիրակապը թրջելու նպատակով կիրառում են հականեխիչ լուծույթներ: Մինչև 
այդ պահը դեմքի ցրտահարությունները կարելի է բուժել բաց եղանակով: 

Չորրորդ աստիճանի ցրտահարություններն ուղեկցվում են հյուսվածք-
ների և օրգանների կորստով, որոնց դեպքում անհրաժեշտ են վերականգնո-
ղական վիրահատություններ: 

Ցրտահարություններով բոլոր հիվանդներին պետք է ներարկել հակա-
փայտացման շիճուկ: Ցրտահարված հյուսվածքները մեծ զգայունություն են ձեռք 
բերում ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության հանդեպ: Հնարավոր է նրանց 
կրկնակի ցրտահարում ցածր ջերմաստիճանի կարճատև ազդեցության 
դեպքում: 

10.21.Դիմածնոտային շրջանի համակցված վնասվածքներ 
Համակցված են այն վնասվածքները, որոնք առաջանում են տարբեր 

զենքերի տեսակներից (օրինակ' հրազենային պայթյուն և վնասում թունավոր 
նյութերով (ԹՆ)) կամ էլ միատեսակ զենքի տարբեր (երկու և ավելի) վնասող 
գործոններից (օրինակ՝ այրվածք, տրավմա և իոնիզացնող ճառագայթների 
ազդեցություն ատոմային պայթյունի ժամանակ): Վնասող գործոնների համակ-
ցումը կարող է լինել միաժամանակյա կամ էլ հաջորդական, որոնք տարբերվում 
են տարբերակների բազմազանությամբ (մեխանիկական տարբեր վնասվածք-
ների համակցում ջերմային կամ ներթափանցող ռադիացիայով կամ ԹՆ 
վնասումով և այլն): Համակցված վնասման կարևոր առանձնահատկությունը 
փոխադարձ ծանրացնող համախտանիշի զարգացումն է, որի դեպքում ամեն մի 
գործոնով պայմանավորված՝ ախտաբանական պրոցեսն ընթանում է ավելի 
ծանր, քան միագործոն ազդեցության դեպքում: Համակցված գործոնների 
ծանրության աստիճանը որոշվում է օրգանիզմի վրա նրանց գումարային 
ազդեցությամբ: Դրանց հնարավոր համակցման քանակը ժամանակակից 
զենքերի կիրառման դեպքում բավականին մեծ է: 

Գործնականում առավել հաճախ տարբերում են՝ 
- Համակցված ռադիացիոն ախտահարում, 
- Համակցված քիմիական ախտահարում, 
- Համակցված ջերմամեխանիկական ախտահարում: 
 
Համակցված ռադիացիոն ախտահարում 

Համակցված ռադիացիոն ախտահարումներից (ՀՌԱ) են այն ախտահա-

րումները, որոնք առաջանում են օրգանիզմի վրա միաժամանակ կամ հաջոր-

դաբար իոնիզացնող ճառագայթման և ոչ ճառագայթային էթիոլոգիայի վնասող 

գործոնների ազդեցության պատճառով: ՀՌԱ-ի առավել բնորոշ օրինակ են սուր 

ճառագայթային ախտահարումները՝ համակցված ջերմային ախտահարման 

կամ մեխանիկական տրավմայի հետ: Ռադիացիոն գործոնի վնասող ազդեցու-

թյունը պայմանավորված է ճառագայթման տեսակով, նրա հզորությամբ, 

օրգանիզմի վրա ազդեցության տևողությամբ, մարմնի տարբեր հատվածների 
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վրա նրա ազդեցության հավասարաչափությամբ և մի շարք այլ գործոններով: 

ՀՌԱ-ի դեպքում ռադիացիոն ճառագայթման մեծության քանակական բնորոշ-

ման համար կիրառվում է կլանվող դոզայի միավորը (ԱԻ համակարգով)' գրեյը 

(գր): Ատոմային զենքի օգտագործման դեպքում ՀՌԱ-ն կարող է կազմել 

սանիտարական կորուստների 50-70%-ը: Տվյալ ախտաբանությամբ առավել մեծ 

քանակի տուժածներ կլինեն 10-100 կիլոտոն ատոմային ռումբի օգտագործման 

դեպքում (միջին հզորության): Փոխադարձ ծանրացման համախտանիշը (ՓԾՀ) 

դրսևորվում է այն դեպքում, երբ ՀՌԱ-ն ավելի է միջին աստիճանի ծանրու-

թյունից: 

Ըստ առաջատար բաղադրիչների արտահայտվածության աստիճանի՝ 

տարբերում են ՀՌԱ-ի 4 փուլ: Սուր (սկզբնական) փուլ կամ ճառագայթային և ոչ 

ճառագայթային վնասվածքների առաջնային ռեակցիաների փուլ: Նրա 

տևողությունը մի քանի ժամից մինչև 23 օր է: Բնորոշվում է վնասվածքային և 

այրվածքային հիվանդության առավել վառ ախտանիշներով (շոկ, արյան 

կորուստ, սուր շնչառական անբավարարություն և այլն): Առաջնային ճառա-

գայթային ռեակցիայի նշանները (սրտխառնոց, փսխում, ադինամիա և այլն) 

քողարկվում են մեխանիկական և այրվածքային վնասվածքներով: Ռադիացիոն 

բաղադրիչով ախտահարումն ախտորոշելու համար այդ փուլում կարևոր 

նշանակություն ունեն դոզիմետրիկ տվյալները: Այդ փուլում հեմատոլոգիական 

ցուցանիշներն առավել բնորոշ են վնասվածքային կամ այրվածքային ախտա-

հարմանը (նեյտրոֆիլիա, լեյկոցիտոզ, անեմիա, հիպովոլեմիա): Այդ դեպքում 

ՀՌԱ-ի կարևոր ախտաբանական նշաններից է բացարձակ լիմֆոպենիան 

լեյկոցիտոզի զզուգակցմամբ: Վնասվածքների և այրվածքների դեպքում դիտ-

վում է միայն հարաբերական լիմֆոպենիա: 

Այդ փուլում բուժման միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն վնաս-

վածքների և վիրավորումների անհետաձգելի բուժօգնության, (ասֆիքսիայի 

վերացում, արյունահոսության դադարեցում, սիրտ-անոթային, շնչառական հա-

մակարգերի, ինչպես նաև օրգան-համակարգերի ֆունկցիայի կարգավորում): 

Վիրահատական միջամտությունները կատարում են կյանքի ցուցումներով: 

1. Ոչ ճառագայթային բաղադրիչների գերակշռման փուլ: Այս փուլի տևողութ-

յունը պայմանավորված է ախտահարման ծանրության աստիճանով 

(առաջին հերթին ռադիացիոն բաղադրիչի) և տևում է 2 օրից մինչև 3-4 շաբաթ: 

Կլինիկական պատկերը որոշվում է ոչ ճառագայթային ախտահարման 

ծանրության և տևողության աստիճանով: ՓՇՀ-ի զարգացման հետևանքով 

հաճախ զարգանում և ծանր են ընթանում ինֆեկցիոն բարդությունները, 

անեմիան և սուր երիկամային անբավարարությունը: Այդ փուլի վերջում 

հեմատոլոգիական փոփոխությունները բնորոշ են ճառագայթային ախտա-

հարմանը լեյկոցիտոզը փոխարինվում է լեյկոպենիայով, դիտվում է 

լիմֆոպենիա, ռետիկուլոցիտոպենիա: 
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Այդ փուլում մասնագիտացված բուժօգնությունը ցուցաբերվում է լրիվ 

ծավալով, կատարվում է վերքի վաղ առաջնային վիրաբուժական մշակում 

(ԱՎՄ) հակաբիոտիկներով: Ժամանակին և ռացիոնալ բուժման դեպքում այդ 

փուլում ոչ ծանր արտահայտված ռադիացիոն ախտահարման զուգակցմամբ 

հնարավոր է վերքերը լրիվ լավանան: 

2. Ճառագայթային բաղադրիչների գերակշռման փուլ: Այս փուլի տևողությունը 

2-ից 6-8 շաբաթ է: Ընդհանուր վիճակը վատանում է, ՓՕՀ-ն դրսևորվում է 

առավելագույն: Զարգանում են նեկրոտիկ անգինա, գինգիվիտ, էնտերո-

կոլիտ, պնևմոնիա: Առաջանում են արյունազեղումներ և արյունահոսութ-

յուններ, ակտիվանում է վերքի ինֆեկցիան: Վնասվածքների և այրվածքների 

շրջանում ընդարձակվում են նեկրոտիկ փոփոխությունների գոտիները, ռե-

գեներացիան ճնշվում է, զարգանում են էնդոտոքսիկոզ և պոլիօրգան անբա-

վարարություն: Տվյալ փուլը տուժածների համար կրիտիկական է, որովհետև 

զարգանում են բազմաթիվ ծանր, կյանքի համար վտանգավոր բարդութ-

յուններ: 

Այդ փուլում կազմակերպվում են ճառագայթային հիվանդության համա-

լիր բուժում, ինֆեկցիոն բարդությունների, սիրտ-անոթային անբավարարութ-

յան կանխարգելում և բուժում: 

3. Վերականգնման և ռեաբիլիտացիայի փուլ: Կլինիկական պատկերը բնորոշ-

վում է տրավմատիկ և ճառագայթային ախտահարման մնացորդային 

երևույթներով՝ ասթենիկ համախտանիշ, օստեոմիելիտներ, տրոֆիկ խոցեր, 

կոնտրակտուրաներ, սպիական դեֆորմացիաներ: Օրգանիզմի արյունաս-

տեղծ համակարգը, ինչպես նաև իմունաբանական վիճակը վերականգնվում 

են շատ դանդաղ, որը սահմանափակում է վիրաբուժական միջամտութ-

յունների ակտիվությունը հիվանդների համալիր ռեաբիլիտացիայում: 
 

Համակցված քիմիական ախտահարում 
Համակցված քիմիական ախտահարումը (ՀՔԱ) առաջանում է տոքսիկ 

քիմիական նյութի կամ ուժեղ ազդող նյութի և այլ վնասող գործոնների 
(հրազենային վնասվածք, տրավմա, այրվածք) միաժամանակ կամ հաջորդաբար 
ազդեցության դեպքում: Ինչպես ՀՌԱ-ի, այնպես էլ ՀՔԱ-ի դեպքում նույնպես 
հնարավոր է զարգանա ՓՕՀ: Թունավոր նյութեր (ԹՆ) հնարավոր է կիրառվեն 
ավիացիոն ռումբերի, հրետանային արկերի, աերոզոլների, գերտոքսիկ 
քիմիական ֆուգասների և այլնի օգտագործման դեպքում: Ժամանակակից ԹՆ-
երն ունակ են ներթափանցելու օրգանիզմ շնչառական ուղիներով, վնասված և 
չվնասված մաշկային ծածկույթներով, աղեստամոքսային ուղիով: Ախտահար-
ման ախտանիշների ի հայտ գալը կարող է լինել անմիջապես քիմիական 
նյութերի հետ շփվելուց (ԹՆ-ի արագ ազդեցության) կամ էլ թաքնված շրջանից 
հետո, որը կարող է տևել մի քանի ժամ (ԹՆ-երի դանդաղ ազդեցության): ԹՆ-երը 
կարող են լինել անկայուն. օգտագործումից հետո արագ ինակտիվանում են, 
ինչպես նաև կայուն, այսինքն՝ ազդեցությունը կարող է շարունակվել օրեր, 
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շաբաթներ: 
ԹՆ-երով թունավորվելու փաստը ժամանակին ի հայտ բերելը կարևոր է 

ինչպես տուժածի համար բժշկական տարահանման միջոցառումների ճիշտ 
կազմակերպման տեսանկյունից, այնպես էլ բուժանձնակազմի և մնացած 
հիվանդների համար ԹՆ-երով երկրորդային թունավորումը կանխարգելելու 
առումով: 

ԹՆ-երի հայտնաբերման հիմնական եղանակը տուժածի մաշկի և հա-
գուստի վրա քիմիական հետազոտության սարքեր կիրառելն է: ԿՔԱ-ով 
վիրավորներին հետազոտելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հետևյալ 
նշանների և ախտանիշների վրա, որոնք կարող են առաջացած լինել ԹՆ-երի ազ-
դեցությամբ. 
• Ցավ. սուր այրող ցավ կարող է լինել վերքի մեջ ֆոսֆորի, լյուիզիտի, գրգռիչ

ազդեցությամբ ԹՆ-երի (ՇՏ, ՇէՅ) դեպքում:
• Հոտ. որոշ ԹՆ-երին բնորոշ է յուրահատուկ հոտ: Մասնավորապես իպրիտը

ունի մանանեխի, լյուիզիտը' խորդենու, դիֆոսգենը' փտածխոտի, ցիա-
նաթթուն' դառը նուշի հոտ և այլն:

• Հյուսվածքների գույնը. իպրիտը թողնում է գորշամուգ բծեր, լյուիզիտը'
մոխրագույն, ցիանաթթուն' վառ, ֆոսֆորը առաջացնում է խոր այրվածքներ:

• Արյունահոսություն. բարձր արյունահոսություն է տալիս լյուիզիտի՝ վերքի մեջ
ընկնելը:

• Հյուսվածքների այտուց. այտուցների արագ ի հայտ գալը բնորոշ է
մաշկառեզորբտիվ ԹՆ-երով վարակվելուն:

• Մաշկային փոփոխությունները վերքի շուրջ. լյուիզիտիը մաշկի վրա ընկնելիս
զարգանում է բուլոզ դերմատիտ, իպրիտի դեպքում՝ դեղին հեղուկ
պարունակող բշտեր:

• Հյուսվածքների նեկրոզ. հյուսվածքների արագ նեկրոզը բնորոշ է իպրիտով
ախտահարմանը: Վերքի մակերեսն ունի «եփած մսի» գույն:

• Ռեզորբտիվ ազդեցության նշաններ. արտաքին շնչառական ֆունկցիայի,
սիրտ-անոթային համակարգի կտրուկ խանգարումները, կենտրոնական և 
պերիֆերիկ նյարդային համակարգերի ֆունկցիոնալ խանգարումները, որոնք 
չեն համապատասխանում վիրավորման ծանրությանը, կարող են վկայել խեղ-
դող կամ նեյրոտոքսիկ ազդեցության վնասող նյութերի մասին: 

Պետք է նշել, որ թվարկված ախտանիշները խիստ բնորոշ չեն, իսկ շատ 
ԹՆ-եր չունեն բնորոշ օրգանոլեպտիկ նշաններ (նեյրոտոքսիկ ազդեցության 
ԹՆ): Ախտորոշումը ճշտելու համար պետք է կատարել ԹՆ-ի քիմիական 
ինդիկացիա վերքում, վնասված հյուսվածքների հյուսվածքաբանական հե-
տազոտություն, ռենտգենաբանական հետազոտություն: 

Համակցված ջերմային ախտահարումներ 
Համակցված ջերմային ախտահարումները այրվածքի համակցումն են 

(երբ օրգանիզմի վրա ազդում են ատոմային պայթյունի լուսային ճառագայ-
թումը, հրդեհի բոցը, այրվող խառնուրդները) մեխանիկական վնասվածքի հետ 
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(հարվածային ալիքի կամ տարբեր վնասող արկերի, օրինակ՝ գնդակ, բեկոր, 
ականապայթյունային վիրավորում): Մեխանիկական վնասվածքի ծանրութ-
յամբ, նրա տեղակայությամբ, ինչպես նաև այրվածքի չափերով և խորությամբ 
որոշվում են ջերմամեխանիկական վնասվածքի ախտածագման և կլինիկական 
ընթացքի առանձնահատկությունները: Այրվածքների հետ համակցված բազմա-
կի մեխանիկական վնասվածքների դեպքում կլինիկական նշանները պայմանա-
վորված են այրվածքի մակերեսով և խորությամբ, հյուսվածքների և օրգանների 
մեխանիկական վնասվածքի աստիճանով: Զարգանում է բարդ այրվածքավնաս-
վածքային շոկ: Վնասված հյուսվածքներից և օրգաններից արյունահոսությունը, 
պլազմայի և ավիշի կորուստը պայմանավորում են վնասված և այրված հյուս-
վածքներում հիպովոլեմիա, հեմոդինամիկայի և թթվածնի տրանսպորտի խան-
գարումներ: Տուժածի վիճակը զգալիորեն ծանրացնում են վնասված օրգանների 
ֆունկցիայի խանգարումը, ինչպես նաև մաշկի այրված հատվածները:  

Հյուսվածքների և օրգանների արյան մատակարարման պակասումը 
հիպոտենզիայի պատճառով նպաստում է հիպօքսիայի աճին, ացիդոզի զար-
գացմանը, արյան մեջ թունավոր նյութերի ի հայտ գալուն: Ինտոքսիկացիան 
ուժգնանում է վնասված, այրված, իշեմիզացված հյուսվածքներից քայքայված 
նյութերի ներծծման հետևանքով: Արղյունքում խանգարվում են լյարդի և 
երիկամների ֆունկցիաները: ՓՕՀ-ն այղ դեպքում արտահայտված է ռեակցիայի 
ծանրացումով, հատկապես վաղ փուլում: Շոկը զարգանում է արագ և 
արտահայտված է լինում ավելի շատ, քան նման մեկուսացված վնասվածքների 
դեպքում: Համակցված ջերմամեխանիկական վնասվածքների դեպքում սկզբում 
գերակշռում են տրավմատիկ շոկի նշանները, իսկ հետո ի հայտ է գալիս ավելի 
տևական և ծանր այրվածքային շոկը: Այրվածքային և մեխանիկական վնաս-
վածքները շարունակում են ծանրացնել մեկը մյուսի կլինիկական ընթացքը նույ-
նիսկ տուժածին ցնցակաթվածային վիճակից հանելուց հետո: 

10.22.ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՕՍՏԵՈՆԵԿՐՈԶՆԵՐ 

 Դասակարգում ըստ էթիոլոգիայի. 
1. Օստեոռադիոնեկրոզ (ճառագայթային)
2. Բիսֆոսֆոնատային օստեոնեկրոզ
3. «Կրոկոդիլ» և «Վինտ» թմրանյութից առաջացած օստեոնեկրոզ

Հետազոտում  
 Հիմնական. 

1. Անամնեզ
2. Կլինիկական (հիմնական)
3. Ճառագայթային ախտորոշում-օրթոպանտոմոգրաֆիա, ՀՇ, ՄՌՇ

 Լրացուցիչ (ըստ ցուցումների) 
1. Արյան ընդհանուր հետազոտություն
2. Արյան մակարդելիության հետազոտություն
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3. Արյան կենսաքիմիկան հետազոտություն (գլյուկոզա, AST,ALT, GGT,
բիլիրուբին, ընդհանուր սպիտակուց և ֆրակցիաներ, մնացորդային
ազոտ և այլն)

4. HIV, HCV, HbsAg
5. Ֆլյուորոգրաֆիա
6. ԷԿԳ

Հիվանդության դասակարգումը ըստ զարգացման փուլերի 
Ռիսկի խումբ-նեկրոզված ոսկրի կամ որևէ կլինիկական նշանի բացակայություն 
հիվանդների մոտ, որոնք օգտագործում են թմրանյութ կամ ներերակային 
բիսֆոսֆոնատներ, 
0 փուլ- նեկրոզված ոսկրի բացակայություն հիվանդների մոտ, սակայն ոչ 
սպեցիֆիկ կլինիկական նշաններ և սիմպտոմներ, 
1 փուլ-մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն սակայն ասիմպտոմատիկ 
ընթացք և բորբոքային օջախի բացակայություն, 
2 փուլ- մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն, որն ուղեկցվում է ցավով 
և կլինիկորեն բորբոքման առկայությամբ, 
3 փուլ- մերկացած և նեկրոզված ոսկրի առկայություն, որն ուղեկցվում է ցավով 
և կլինիկորեն բորբոքման առկայությամբ, սակայն առկա են հետևյալ նշաններից 
մեկը կամ մի քանիսը` նեկրոզված ոսկրի մերկացումը անցնում է ալվեոլյար 
ելունի սահմանները (ստորին ծնոտի ստորին եզր, վերինծնոտային ծոց, 
այտոսկր և այլն), ախտաբանական կոտրվածք, արտաբերանային խուղակ, օրո-
անտրալ կամ օրո-նազալ խուղակներ, օստեոլիզ: 
Տեղային ռիսկի գործոններ. 

1. Դենտո-ալվեոլյար վիրաբուժություն կամ տրավմա,
2. Տեղային անատոմիական առանձնահատկություններ` էկզոստոզ,

քմային տորուս,
3. Էնդոդոնտիկ բուժում, պերիօդոնտիտ, այլ բորբոքումներ:

Բիսֆոսֆոնատների դասակարգում ըստ հիվանդության օգտագործման 
 Օստեոպորոզի կանխարգելման և բուժման նպատակով ` 

1. Օրալ
a. Alendronate (Fosamax)
b. Risedronate (Actonel)
c. Ibandronate (Boniva)
d. Etidronate
e. Clodronate

2. Ներերակային
a. Ibandronate
b. Zolendronate (Reclast)

Ոսկրային մետաստազներ և միելոմային հիվանդություն 
Zoledronic acid (Zometa, Aclasta), Pomidronate (Aredia): 
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«Կրոկոդիլ» և «Վինտ» թմրանյութից առաջացած օստեոնեկրոզ  
Բուժման հիմնական մեթոդ է հանդիսանում վիրահատականը: 
1 Նախավիրահատական շրջան 
Բուժման հաջող ելքի կարևորագույն պայման է հանդիսանում«Կրոկոդիլ» -ի 
օգտագործման դադարեցումը առնվազն 1 ամիս վիրահատությունից առաջ։ Եթե 
այդ ժամանակը փոքր է 1 ամսից, ապա այդ ժամանակահատվածը լրանալու 
ընթացքում իրականացվում է՝ 

1. բերանի խոռոչի հիգիենա,
2. նեկրոզված ոսկրերի շարժուն հատվածների հեռացում,
3. թարախակույտերի և ֆլեգմոնաների բացահատում (եթե այս մի-

ջամտությունները իրականացվում են ընդհանուր անզգայացման տակ,
ապա ոսկրերի ռեզեկցիաների հնարավորությունը իրականացնել անհա-
տական),

4. դեզինտոքսիկացիոն բուժում,
5. նեկրոզված ոսկրերի թարախակալման դեպքում իրականացնել հակա-

բակտերիալ և հակասնկային բուժում:
2. Վիրահատություն
Իրականացվում է ոսկրերի նեկրոզված հատվածների ռեզեկցիա՝ 

1. եթե առողջ և նեկրոզված հյուսվածքների միջև առկա է հստակ սահ-
ման, ապա ռեզեկցիան իրականացվում է 0,5 սմ նահանջելով այդ սահմանից 
դեպի առողջ հյուսվածքներ, 

2. եթե առողջ և նեկրոզված հյուսվածքների միջև առկա չէ հստակ սահ-
ման, ռեզեկցիան շարունակվում է դեպի առողջ հյուսվածքներ մինչև առատ 
արյունահոսող հատվածների հայտնվելը: 

Ոսկրի նեկրոզված հատվածների ռեզեկցիայից հետո առաջացած ոսկ-
րային վերքերը փակվում են տեղային փափուկ հյուսվածքներով։ 

3. Հետվիրահատական շրջանի կոնսերվատիվ բուժում.
1. Հակաբակտերիալ, հակասնկային բուժում:
2. Բերանի խոռոչի հիգիենա:
3. Վիտամիններ (Տոկոֆերոլ/:
4. Դեզինտոքսիկացիոն բուժում:

Հիվանդները համարվում են բուժված եթե մեկ ամսից չի հայտնաբերվում 
ոսկրերի և հարակից փափուկ հյուսվածքների բորբոքային երևույթներ։ 
Նշված մեթոդով բուժման դեպքում հիվանդության կրկնության հաճախա-
կանությունը կազմում է՝ վերին ծնոտի դեպքում կրկնություն չի հայտնաբերվել, 
ստորին ծնոտ – 23% (Պողոսյան Յու.Մ., Հակոբյան Կ.Ա. 2012): 
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ԹԵՍՏԵՐ 

1. Ստորին ծնոտի կոտրվածքների դեպքում բեկորների տեղաշարժի ո ՞ր

պատճառն է որոշիչ. 

ա) նրանց ամրացած մկանների կծկումը 

բ) բեկորների սեփական ծանրությունը 

գ) ուժի գործադրման ուղղությունը 

դ) տեղակայումը 

2. Ստորին ծնոտի ամենաբնորոշ միայնակ կոտրվածքն է՝

ա) մարմնի 

բ) անկյան 

գ) կզակի 

դ) հոդելունի 

3. Ստորին ծնոտի բնորոշ կրկնակի կոտրվածքներն են՝

1. ուղղակի մարմնի շրջանում

2. անդրադարձ հակառակ կողմի կզակի շրջանում

3. ուղղակի կզակի շրջանում

4. անդրադարձ հակառակ կողմի հոդագլխիկի շրջանում

ա) 1, 4  ա բ) 1, 3 գ) 1, 2 դ) 2, 4 

4. Ո ՞րը չի կիրառվում օստեոսինթեզի դեպքում.

ա) տիտանե փոքր թիթեղները 

բ) պողպատե շրջանակները 

գ) մետաղական ձողերը 

դ) ատամնային լիգատուրան 

5. Ո ՞րը ստորին ծնոտի կոտրվածքի տեսակ չէ՝ ըստ տեղակայման.

ա) պսակելունի 

բ) հոդելունի 

գ) ճյուղի 

դ) բեկորային 




