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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Մանկական և դեռահաս տարիքում քթային դժվաարաշնչությունը բերում է 

գանգուղեղի և ամբողջ օրգանիզմի թթվածնային քաղցի, որը բացասաբար է 

անդրադառնում օրգանիզմի աճի, ձևավորման և զարգացման վրա: 

Մանկական տարիքում քթի միջնապատի վիրահատական միջամտությունը 

օտոռինոլարինգոլոգիայում շարունակում է մնալ տարակարծիք: 

Ուստի, ելնելով վերը նշված հանգամանքներից` անհրաժեշտություն է առաջանում 

մանկական և դեռահաս տարիքում քթի շնչառական ֆունկցիայի վերականգնման 

համակցված վիրահատական միջամտությունների իրականացման ալգորիթմ կազմել, 

որտեղ հստակ կլինեն վիրաբուժական ռեաբիլիտացիայի ցուցումները:  

Մանկաբուժական պրակտիկայում վիրաբուժության ժամանակակից չվնասող 

(խնայող) մեթոդների կիրառումը քթի միջնապատի էնդոնազալ (ներքթային) 

կառուցվածքների (ստրուկտուռաների), քիթ-ըմպանի, քթի հարակից խոռոչների վրա 

թույլ է տալի զգալիորեն բարելավել երեխաների մոտ ԼՕՌ-օրգանների 

հիվանդությունների վիրահատական բուժման որակը։ Որոնց կիրառումը սկզբունքորեն 

նոր հնարավորություն է տալիս օտոռինոլարինգոլոգներին ԼՕՌ-օրգանների միանվագ 

վիրահատական շտկման քթային շնչառության անհրաժեշտ ծավալով վերականգնման 

համար։ 

Զգացողության և շնչառական օրգանների հիվանդությունները, որոնց պատկանում 

է ԼՕՌ-պաթոլոգիան, առաջատար տեղերից մեկն են զբաղեցնում մանկական 

հիվանդացության մեջ և աճի միտում ունեն, որը պայմանավորում է տվյալ 

ախտաբանության կարևոր բժշկա-սոցիալական նշանակությունը, հատկապես 

դպրոցականների մոտ, ինչպես մանկական պոպուլյացիայի ամենամեծ խումբ, որը 

կազմում է մանկական բնակչության մոտավորապես 70%-ը (Бедрина Е.А.и соавт, 

2007; Бедрина Е.А., 2008)։ 

Համաձայն Զիբորովայի և հեղինակների՝ Առողջապահության Համաշխարհային 

կազմակերպության տվյալներով յուրաքանչյուր չորրորդ երեխան կարող է դասվել 

հաճախակի հիվանդացող երեխաների դասին (տարեկան մրսածության 
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հիվանդությունների 4 դեպքերից ավելին)։ Քթի հարակից խոռոչների  բորբոքումը 

շարունակում է մնալ մանկական օտոռինոլարինգոլոգիայի մեջ առավել հաճախակի 

ախտաբանություններից մեկը (Зиборова Н.В., Маккаев Х.М.)։ 

Քթի խոռոչի, քթամերձ խոռոչների նորմալ օդահագեցումը (օդափոխությունը) և 

քթային շնչառությանը խանգարող գործոնները, որոնք նպաստում են նաև սինուսիտի 

զարգացմանը, կարող են լինել՝ քթի միջնապատի թեքվածությունը, քթի խոռոչի 

կողմնային պատի զարգացման բնածին արատները, խոաննալ ատրեզիան, 

ադենոիդային վեգետացիաները (Гаращенко Т.И. 1996, Богомильский М.Р., Гаращенко 

Т.И. 1995, Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. 2001): 

Բազմաթիվ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ քթային շնչառության 

դժվարացումը բացասաբար է անդրադառնում երեխայի օրգանիզմի աճի և զարգացման 

վրա և ուղեկցվում է ուղեկցող ախտաբանական ախտանիշային համալիրով և 

բարդացող հիվանդություններով (Юнусов А.С. 2000; Юнусов А.С., Богомильский М.Р. 

2001): 

Քթի միջնապատը հանդիսանում է քթի երկու կեսերի ներքին պատը և կարևոր դեր 

է խաղում նրա բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների կատարման մեջ։ Քթի 

միջնապատի ձևախախտումների դեպքում քթի խոռոչի ֆունկցիայի խանգարումն 

ուղեկցվում է ծանր ֆունկցիոնալ խանգարումներով (Богомильский М.Р., Гаращенко Т.И. 

1995; Богомильский М.Р., Чистякова В.Р. 2001)։ 

Գրականության տվյալներով, օդատար ուղիների ընդհանուր դիմադրության 

մոտավորապես 45%-ը բաժին է ընկնում քթի խոռոչին։ Քթային դիմադրությունն ունի 

ֆիզիոլոգիական հիմնավորում` քթի լորձաթաղանթի վրա օդի շիթի ճնշումը 

մասնակցում է շնչառական ռեֆլեքսի գրգռմանը։ Քթային խոռոչի դիմադրությունը 

օդային հոսքին ապահովում է կրծքավանդակի և որովայնի խոռոչներում դրական և 

բացասական ճնշումների տատանումը, որն ամենաբարենպաստն է սիրտ-անոթային 

համակարգի աշխատանքի համար։ 

Ներկայումս ԼՕՌ բժիշկների մեծամասնությունը առանձնահատուկ 

նշանակություն է տալի քթային շնչառության խանգարումներին, և մասնավորապես, 

քթի խցանմանը (назальной обструкции) (Пухлик С.М., 2010)։ 

Մի շարք հեղինակների կարծիքով, քնի ժամանակ շնչառական խանգարումները 

հանդիսանում են երեխաների մոտ նյութափոխանակության խանգարումների, սիրտ-

անոթային և նեյրոճանաչողական հիվանդությունների տարածված և լուրջ պատճառը։  Ընդ 
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որում, առանձնահատուկ դեր է հատկացվում շնչառական ուղիների մասնակի կամ 

լիակատար խոչընդոտուոմվ սովորական խռմփոցին, քնի օբստրուկտիկվ ապնոէ 

համախտանիշին։ Պատճառները կարող են լինել ինչպես անատոմիական 

խանգարումները, որոնք բերում են շնչուղիների նեղացմանը, ինչպես օրինակ, քթի 

միջնապատի  դեֆորմացիան, քթի անցուղիների ի ծնե նեղ լինելը, ռետրոգնաթիան 

(սգտորին ծնոտի հետին տեղաշարժը), քիմքային լեզվակի երկարացումը, ճարպակալումը, 

այնպես էլ վիճակները և գործոնները, որոնք տանում են ըմպանի մկանների տոնուսի 

նվազեցմանը, օրինակ, ալկոհոլի ընդունումը, ծխելը, քնաբերները, վահանաձև գեղձի 

ֆունկցիայի նվազումը, մենոպաուզան։ Մանկական տարիքի քնի օբստրուկտիվ ապնոէի 

համախտանիշի ախտաբանության կառուցվածքի մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում 

ըմպանային օղի ավշային հիպերտրոֆիան կամ գերաճումը, քմային  նշագեղձերի 

գերաճումը  (Eliot S. Katz and Carolyn M. D. Ambrosio, 2008)։ 

Նորմալ քթային շնչառությունը հանդիսանում է շնչառական համակարգի օպտիմալ 

գործելու կարևորագույն պայմաններից մեկը և իրենից ներկայացնում է ակտիվ 

ֆիզիոլոգիական գործընթաց, որն էականորեն ազդում է ներշնչող և արտաշնչող օդային 

հոսքերի ծավալի և արագության վրա և որոնք ապահովում են ռինովիսցերալ ռեֆլեքսների 

իրականացումը։ Քթի խցանումը արտահայտված բացասական ազդեցություն է գործում 

օրգանիզմի տարբեր համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա և բացասաբար է 

անդրադառնում հիվանդների կյանքի որակի վրա (Новячкин В.Н. и соавт., 2006; Черных 

Н.М., 2011)։ 

«Ադենոիդային դեմք» տերմինն առաջին անգամ կիրառել է Tomes C.V. в 1872 г:  

Դժվարացած քթային շնչառությունը կամ քթի օբստրուկցիյան ռինոլոգիայում 

գրավում է առաջատար դիրքերից մեկը։ Քթային շնչառության քրոնիկական դժվարացումը, 

հանդիսանալով տարբեր հիվանդությունների դրսևորման պատճառ, կարող է 

օրգանիզմում նմանատիպ փոփոխություններ առաջացնել, անկախ նրա պատճառից։ 

Հեղինակի կարծիքով, շատ դեպքերում այն կարող է դիտվել խռմփոցի, գիշերային ապնոէի 

համախտանիշի, դիմային կմախքի և կծվածքի խանգարումների, գիշերային 

ակամամիզության, ցերեկային քնկոտության ախտորոշման ենթատեքստում (Тихомирова 

И.А., 2008)։ 

Հեղինակի տվյալներով ադենոիդների և քմային նշիկների  հեռացումից հետո 

խռմփոցը դադարում է,երեխաները  հազվադեպ են հիվանդանում, լավանում է ախորժակ, 
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քաշը ավելանում է, նորմալ քթային շնչառությունը և ապնոէի բացակայությունը բերում են 

քնի վերականգնմանը և միզելու վերահսկողությանը, իսկ լսողության լավացումը, որը 

հանդիսանում է ադենոտոմիայի արդյունքը, հնարավորություն է տալիս ավելի արագ 

զարգանալուն  (Тихомировой И.А., 2009)։ 

Հեղինակների կողմից ապացուցվել է, որ վաղ մանկական տարիքի երեխաների 

մոտ քթի շնչարական ուղղիների 1մմ լուսանցքի նեղացումը բերում է մինչև 50% օդի 

հոսքի նվազմանը (Segal A.O. et al., 2005; Liberman M et al., 2009)։ 

Ներկայումս առանձնահատուկ արդիականություն են ձեռք բերել քիթ-

կոկորդային բաժնում այնպիսի անատոմիական և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները, 

որոնք ժամանակի հետ բերում են քրոնիկական շնչաական խցումների զարգացմանը։ 

Վերը նշված ենթատեքստում հատուկ նշանակություն ունի ադենոիդային 

վեգետացիաների (քիթըմպանային նշիկի գերաճի) և քմային նշագեղձերի համակցումը։ 

Բժիշկ-օրթոդոնտների մեծամասնությունն իրենց հիվանդներին համառորեն 

խորհուրդ են տալիս հետազոտվել քիթ-կոկորդ-ականջաբանների մոտ տվյալ 

ախտաբանությունը բացառելու նպատակով, քանի որ շատ դեպքերում քթային 

շնչառության կարգավորման ժամանակ նկատվում է դիմածնոտային շրջանում որոշ 

փոփոխությունների վերականգնում։ 

Քթի խցանումների ֆոնի վրա առաջարկվելեն մի շարք տերմիններ հատուկ 

դիմածնոտային փոփոխությունները նշելու համար ։ 

Գրականության տվյալներով վերին շնչուղիների օբստրուկցիան, որն առավել 

հաճախակի է հանդիպում երեխաների մոտ, հատկապես վաղ մանկական տարիքում 

շնչառական անբավարարության պատճառներից մեկն է։ 

Այդ նույն հեղինակները ընդգծում են, որ դրա հաճախակի առաջացմանը 

նպաստում է մանկական տարիքի որոշակի անատոմիական և ֆիզիոլոգիական 

գործոնների առանձնահատկությունները շնչուղղիների լուսանցքի նեղացումը, կոկորդի 

ենթգլոտիկ (подсвязочного) տարածության փխրուն հյուսվածքը և նրա 

ձագարաձևությունը, շնչառական մկանների հարաբերական թուլությունը (Катилов 

А.В.и соавт., 2012)։ 

Համարվում է, որ քթի խոռոչը կարգավորում է թոքերին մատակարարող օդի քանակը 

և որակը, ունենալով որոշակի առանձնահատկություններ։ Ընդ որում, քթի անցուղիների 

զգալի կորությունները և քթի խոռոչի անհարթ կողմնային պատերը նպաստում են օդային 
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հոսքի արագացմանը, նրա տուրբուլենտության մեծացմանը, ինհալացիա կատարող 

մասնիկների աէրոդինամիկական զտման ուժեղացմանը իներցիոն մեխանիզմների և քթի 

լորձաթաղանթի մաքրման առավելագույն դրսևորման հաշվին (Ходзицкая В.К., 

Ходзицкая С.В., 2012) 

Ժամանակակից վիրաբուժությունը, վերջին տարիների գիտական 

հայտնագործությունների և ձեռքբերումների շնորհիվ, առաջ է գնացել: Վիրաբուժական 

բուժման ավանդական գործիքային մեթոդները մնում են անցյալում: Նրանց 

փոխարինում են անարյուն վիրաբուժության բարձր տեխնոլոգիական, նվազագույն 

ինվազիվ և անվտանգ մեթոդները: 

 Ժամանակակից վիրաբուժության նորագույն մեթոդներից մեկը, որը լայնորեն 

կիրառվում է օտորինոլարինգոլոգիայում, ռադիոալիքային էլեկտրավիրաբուժության 

մեթոդն է: Մարմնի վրա գործողության և բուժական ազդեցության սկզբունքը հիմնված է 

էլեկտրամագնիսական երևույթների և հյուսվածքների վրա ռադիոալիքների 

ազդեցության տակ ջերմային էներգիայի ազատման վրա: Օտորինոլարինգոլոգիական 

պրակտիկայում օգտագործվող ժամանակակից ռադիոալիքային սարքերում 

օգտագործվում է հատուկ ձևի լայնաշերտ ռադիոալիքային ազդանշան, որն ստացվում է 

440 կՀց-ից 7 ՄՀց ռադիոալիքային հաճախականություններով ազդանշանների 

ամփոփմամբ, ինչը հնարավորություն է տալիս խուսափել անցանկալի 

ազդեցություններից և օգտագործել բարձր հաճախականության և ռադիոալիքային 

ավանդական վիրաբուժության առավելությունները (Наумова Елена 

ВитальевнаОпубликовано 29.09.2016 open acsses): 

 Ռադիոալիքային  մեթոդով ադենոտոմիան լայնորեն օգտագործվում է ԼՕՌ 

պրակտիկայում:  

Ռադիոալիքային վիրաբուժության մեթոդի էությունը այն է, որ  առաջացնում է 

ռադիոալիք, որը, հիվանդի մարմնի միջով անցնելով փոքր տարածքի (ասեղի) ակտիվ 

էլեկտրոդից դեպի չեզոք, համեմատաբար մեծ տարածքով, առաջացնում է 

հյուսվածքների տեղական տաքացում այն կետում, որտեղ ակտիվ էլեկտրոդը դիպչում է: 

Ամբուլատոր օտորինոլարինգոլոգիայում ռադիոալիքի մեթոդը լայնորեն 

օգտագործվում է քրոնիկ տոնզիլիտի, ադենոիդային վեգետացւաների, վազոմոտոր 

ռինիտի,խեցիների հիպերտրոֆիայի, քրոնիկ հատիկավոր(гранулезного) ֆարինգիտի, 

քթի  խոռոչի հետվիրահատական կամ հետվնասվածքային սինեխիաների, քթային  

արյունահոսությունը դադարեցնելու, ԼՕՌ-օրգանների  բիոպսիայի նպատակով : 
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Այս մեթոդը դասական գործիքային վիրաբուժության նկատմամբ ունի մի շարք լուրջ 

առավելություններ, մասնավորապես.  

• մաքուր ատրավմատիկ կտրվածք 

• կտրվածք հյուսվածքի միաժամանակյա կոագուլյացիա  

• հետվիրահատական շրջանում կոպիտ սպիերի բացակայություն 

• արյան անոթների կոագուլյացիա և վիրահատության ընթացքում և 

հետվիրահատական շրջանում արյունահոսության բացակայություն 

• ամբուլատոր պայմաններում վիրահատություն իրականացնելու 

հնարավորությունը 

Ռադիոալիքի մեթոդով իրականացված գործողությունների տեսակները 

• Ռադիոալիքային մեթոդով `քթի արյունահոսության դադարեցում  

• Ռադիոալիքային մեթոդով `ըմպանի հետին պատի հատիկների (гранул) 

աբլացիա       

• Ռադիոալիքային մեթոդով `քթի խոռոչի սինեխիաների հեռացում   

• Ռադիոալիքային մեթոդով ` Ստորին խեցիների ռեդուկցիա 

• Ռադիոալիքային մեթոդով ` Ադենոտոմիա  

• Քմաին նշիկների ռադիոալիքային ռեդուկցիա 

• Ռոնխոպաթիայի ռադիոալիքներով բուժում  

 
Ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական դիրքերից անհրաժեշտ է վերականգնել 

երեխայի քթային շնչառությունը և աէրոդինամիկան քթի և քթի հարակից խոռոչներում։ 

Դրա հետ կապված, մանկական և դերահաս տարիքում շնչառական ֆունկցիայի 

վերականգնման համար վիրահատական մեթոդների մշակման և ներդրման 

անհրաժեշտություն և նպատակահարմարություն է ստեղծվում։ 

Ներկայումս բավականին շատ նյութեր կան օտոռինոլարինգոլոգիայի 

ֆունկցիոնալ խնայող վիրահատությունների վերաբերյալ, օտոռինոլարինգոլոգիայի 

բժիշկների պրակտիկայից մեծ նյութեր են կուտակված, հետևում են այդ 

միջամտությունների ոչ անմիջական արդյունքներին (Вальтер К. 1996): 

Պրակտիկ բժշկի համար մշակված է անհրաժեշտ հետազոտության պլան։ 

Վիրահատական միջամտության կատարման ալգորիթմը հեշտացնում է 

վիրահատության կատարումը։ Մանկական տարիքում քթի միջնապատի 

ձևախախտումներ հայտնաբերելու դեպքում վիրահատության ցուցման 
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անհրաժեշտության հիմնավորումը պրակտիկ բժշկին զինում է երեխային օգնություն 

ցուցաբերելու նոր հնարավորությամբ։ 

Նախավիրահատական նախապատրաստության, հետվիրահատական բուժման, 

համապատասխան անեսթեզիա կատարելու մշակված մեթոդները և միանվագ չվնասող 

վիրահատական շտկում կատարելու ալգորիթմի օգտագործումը 

օտոռինոլարինգոլոգներին թույլ է տալիս կատարելու լավ հետագա արդյունքներով 

վիրահատական միջամտություն։ 

Կատարված աշխատանքը նախապահպանական (պռոֆիլակտիկ) նշանակություն 

ունի, քանի որ քթային շնչառության լիարժեք վերականգնումը, ԼՕՌ-օրգանների 

հիվանդությունների վաղ բուժումը կանխարգելում է քրոնիկական հիվանդությունների 

զարգացումը։ 

 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1. Ходзицкая В.К., Ходзицкая С.В., 2012 Ходзицкая В.К., Ходзицкая С.В. Назальная 
обструкция: анатомические и функциональные особенности, клиника, лечение // 
Болезни и антибиотики. 2012. №1 (6).  
Ходзицкая В.К., Ходзицкая С.В. Назальная обструкция: некоторые аспекты морфологии, 
этиопатогенеза, клиники и лечения//Лікарю-практику. 2012. №1(87). С. 111-114. 

Առանց շնչառական օրգանների ախտաբանության անձանց մոտ նորմալ է 

հանդիսանոմ քթով շնչառությունը։ Հաստատված է, որ քթային շնչառությունն ապահովում 

է քթամերձ խոռոչների օդահագեցումը, ինչպես նաև օժանդակում է քթի և միջին ականջի 

ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաներին։ 

Թոքերի շնչառական ծավալի կարգավորման մեջ առանցքային դեր են խաղում քթի 

խոռոչի բնական գոյացումները՝ քթի միջնապատը, քթի խեցիները, քթանցքերը, քթի 

փականները, որոնք կարևոր դեր են խաղում քթային ցիկլի մեջ։ 

Գրականության տվյալներով, քթի օբստրուկցիաների արդիականությունը 

բացատրվում է նրա տարածվածությամբ։ 

Ընդունված է համարել, որ քթի խցանումն էականորեն ազդում է ինչպես վերին, 

այնպես էլ ստորին շնչուղիների ախտածնության վրա։ Ընդ որում, քթի լորձաթաղանթի 

տարբեր ծագման սուր և քրոնիկական բորբոքային գործընթացները, քթի հարակից 

խոռոչների հիվանդությունները, ալերգիկ ռինիտները խախտում են օդային հոսքի 

աէրոդինամիկան և կարող են բացասաբար անդրադառնալ շնչուղիների մաքրման վրա։ 
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Քթային շնչառության խանգարումը նվազեցնում է քթի շնչառական, 

պաշտպանողական, հոտառական, ռեզոնատորային և ռեֆլեքսային, լորձը դուրս 

բերող ֆունկցիաների մակարդակը։ Լորձաթաղանթում ախտաբանական 

գործընթացները էական փոփոխություններ են առաջացնում օդատար ուղիների բոլոր 

մակարդակներում։ 

Քթի խոռոչի լուսանցքի նեղացումը և աէրոդինամիկական դիմադրության 

մեծացումը պայմանավորում են բերանով շնչառության անցմանը։ Բերանով 

շնչառությունը անհրաժեշտ պայմաններ չի ստեղծում թոքերում լիարժեք 

գազափոխանակության համար։ Բերանի խոռոչում բացակայում են 

կազմաֆունկցիոնալ կառուցվածքները, որոնք ներշնչվող օդը նախապատրատում են 

օպտիմալ գաղափոխանակությանը։ 

 

2. Тихомирова  И.А. Синдром нарушения носового дыхания у детей: диагностика и 
выбор лечебной тактики // Врач: научно-практический и публицистический жур-
нал. 2012. №4. С. 26-30. 

 Հեղինակը նշում է, որ շատ քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետներ, մշտական քթային 

դժվարացած շնչառությամբ տառապող երեխայի մոտ արտաքին փոփոխությունները 

նկարագրելու համար, “ադենոիդային դեմք” տերմինի փոխարեն գերադասում են 

«երկարացված դեմքի համախտանիշ» (“long face syndrome”).  տերմինը, որն ավելի 

կոռեկտ է։ Ընդ որում, համարվում է, որ այդպիսի վիճակն ազդում է ընդհանուր 

ռեակտիվության  վրա, նպաստում է մանկական օրգանիզմի զգայունացման վրա, և կարող 

է հանդիսանալ նազոֆարինգիտային և նազոբրոնխիալ օբստրուկցիաների պատճառ։ Այս 

հեղինակը տվյալներ է բերում, որ  քթային օբստրուկցիաներին  ուղեկցող համակարգային 

փոփոությունների թվին կարելի է դասել «թոքային սիրտը» (cor pulmonale): 

 
3. Бузунов Р.В., Легейда И.В. Храп и синдром обструктивного апноэ сна // Учебное 
пособие для врачей. // Москва. 2010. 77 с. 
Бузунов Р.В., Легейда И.В., Царева Е.В. Храп и синдром обструктивного апноэ сна 
у взрослых и детей. Практическое руководство для врачей // М.: 2013. 124 с. 

  

Նրանք նշումեն, որ քնի օբստրուկտիվ ապնոէի համախտանիշը դա մի վիճակ է, որը 

բնութագրվում է խռմփոցի առկայությամբ, ըմպանի մակարդակի վրա վերին շնչուղիների 

պարբերական անկումով և պահպանվող շնչառական ջանքերի դեպքում թոքային 
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օդափոխության ընդհատումով, արյան մեջ թթվածնի մակարդակի նվազումով, քնի կոպիտ 

խանգարումներով և ցերեկային ավելորդ քնկոտությամբ։ Նրանք նաև նշում են, որ տվյալ 

իրավիճակը կարող է պայմանավորված լինել քնի ժամանակ վերին շնչուղիների մասնակի 

կամ լրիվ օբստրուկցիայի պատճառ։ Դա կարող է առաջանալ մի շարք պատճառներից, այդ 

թվում շնչափողի տարբեր մակարդակներում ավելորդ հյուսվածքի առկայությամբ, որը 

տատանվում և նպաստում է նրա կոլապսին և հաճախ պայմանավորված է լինում քմային 

վարագույրի մեծացմամբ, փափուկ քիմքի լեզվակի մեծացումով, ըմպանային մկանների 

թուլացումով, քմային նշիկների հիպերտրոֆիայով և այլն։ Ընդ որում, նրանք համարում են, 

որ քթային շնչառության դժվարացումը խռմփոցի առաջացման ևս մեկ պատճառ է 

հանդիսանում, ինչպես նաև քթի օբստրուկտիվ ապնոէի համախտանիշի առաջացման 

պատճառն է։ 

Քթի միջնապատի դեֆորմացիայի դեպքում չմիջամտելու վերաբերյալ 

հայեցակարգը մինչև 16-18 տարեկան երեխաների մոտ նպաստում է քթի խոռոչում և 

քթի հարակից խոռոչներում քրոնիկական բորբոքումների զարգացմանը։ Մյուս կողմից 

Գ. Կիլլիանի (1904) մեթոդով քթի միջնապատի վիրահատության քսաներորդ դարի 

սկզբից տարածված տեխնիկայի կիրառումը երեխաների մոտ կարող է բերել քթի 

միջնապատի թափածագմանը, կոլումելայի(ռետռակցիայի) կրճատմանը, քթի թամբաձև 

ձևախախտմանը, դիմային կմախքի թերզարգացմանը (Կ.Վալտեր, 1996)։  

Քթի միջնապատի վիրահատության ժամանակակից չվնասող([խնայող) 

մեթոդները, քթի խոռոչի ներդիտակային վիրաբուժությունը, քիթ-ըմպանի, քթի 

հարակից խոռոչների էնդոսկոպիկ վիրաբուժությունը թույլ են տալիս նվազեցնելու 

լորձաթաղանթի և հենարանային հյուսվածքների վնասումները։ Ընդհանուր 

անզգայացման մեթոդների նշանակալի զարգացումը թույլ է տալիս լուծել այդ խնդիրը 

գործնականում ցանկացած տարիքում։ 

Ախտորոշման այնպիսի ժամանակակից մեթոդները, ինչպեսե էնդոսկոպիան է, 

համակարգչային տոմոգրաֆիան և այլն, թույլ են տալիս հայտնաբերել կապակցված 

հիվանդությունները, որոնք բերում են երեխայի քթային շնչառության խանգարմանը։ 

Երեխայի նախավիրահատական նախապատրաստության մեջ նպատակահարմար է 

հայտնաբերել ամբողջ ախտաբանությունը և բոլոր կորցրած ֆունկցիաների 

վերականգնման վերաբերյալ կատարել վիրահատություն։ Դրա համար անհրաժեշտ է 

ճիշտ պլանավորել բուժումը, հստակ պատկերացում ունենալ սպասվող արդյունքի 
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վերաբերյալ։ Յուրաքանչյուր վիրահատության հաջողությունը կախված է 

հետվիրահատական շրջանի ճիշտ վարումից։ 

Քթի, հարքթային խոռոչների, քիթ-ըմպանի հիվանդությունների միանվագ 

վիրահատական բուժումը, երեխաների մոտ հանդիսանում է ֆունկցիոնալ 

ներդիտակային բուժման հեռանկարային մեթոդ։ Սակայն այդպիսի բուժումը 

վիրաբույժից պահանջում է ոչ միայն բոլոր գործնական հմտությունների տիրապետում, 

այլև անհրաժեշտ գործիքներով JLOR-ստացիոնարրի (քիթ-կոկորդ-ականջաբուժություն) 

լավ հագեցում, վիրահատական միջամտություն կատարելու ալգորիթմի մշակման և 

ծավալի ճիշտ որոշում, ինչպես նաև երեխայի համապատասխան կերպով 

նախապատրաստումը նախավիրահատական և հետվիրահատական շրջանում։ 

 

Թեմայի գիտական նորույթ. 

Ելնելով վերը նշված հանգամանքներից` անհրաժեշտություն է առաջանում կազմել 

ալգորիթմ մանկական և դեռահաս տարիքում քթի շնչառական ֆունկցիայի 

վերկանգնման համակցված վիրահատական միջամտությունների իրականացման 

նպատակով, որտեղ հստակ կլինեն վիրաբուժական ռեաբիլիտացիայի ցուցումները: 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Նպատակը՝ մանկական և դեռահաս տարիքում քթի շնչառական ֆունկցիայի 

վերկանգնման համակցված վիրահատական միջամտությունների կլինիկական, 

ֆունկցիոնալ հիմնավորումը և ժամանակակից ցուցումների մշակումը 

Տվյալ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝ 

1. Ուսումնասիրել քթի շնչառական ֆունկցիայի խանգարումների 

տարածվածությունը մանկական և դեռահաս տարիքում 

2. Ուսումնասիրել բնածին և ձեռք բերովի քթային դժվարաշնչությունների 

հաճախականությունը 

3. Կազմել հստակ ցուցումներ վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության 

բնածին քթային դժվարաշնչությունների դեպքում 

4. Կազմել հստակ ցուցումներ վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության 

մանկական և դեռահաս տարիքում  ձեռք բերովի քթի շնչառական ֆունկցիայի 

խանգարման դեպքում 
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5.  մանկական և դեռահաս տարիքում քթի շնչառական ֆունկցիայի վերկանգնման 

համակցված վիրահատական միջամտությունների հեռակա արդյունքների 

գնահատումը  

6.  Հետազոտել երեխաների մոտ քթային շնչառության խանգարման պատճառները, 

7.  Հիմնավորել երեխաների մոտ քթի, քթի հարակից խոռոչների և քիթ-ըմպանի 

հիվանդությունների վիրահատական բուժում կատալերու տարբերակված 

ալգորիթմը։ 

8.  Հիմնավորել երեխաների մոտ սեպտոպլաստիկայի կատարման 

հնարավորությունը և մշակել վիրահատական միջամտության տեխնիկան։ 

9.  Մշակել երեխաների մոտ նախավիրահատական նախապատրաստման և 

հետվիրահատական շրջանում նրանց հետ վարվելու լավագույն տարբերակները 

քթի, քթի հարակից խոռոչների և քիթ-ըմպանի հիվանդությունների 

վիրահատական բուժման դեպքում։ 

10.  Հիմնավորել անզգայացման ընտրությունը երեխաների քթի, քթի հարակից 

խոռոչների և քիթ-ըմպանի հիվանդությունների միանվագ վիրահատական 

բուժման դեպքում։ 

11. Ուսումնասիրել քթի, քթի հարակից խոռոչների և քիթ-ըմպանի 

հիվանդությունների միանվագ վիրահատական բուժման հեռահար 

արդյունքները։ 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ՝ 

Կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Հետազոտության նյութը քթային դժվարաշնչություն ունեցող 0-14 տարեկան 

երեխաներն են, որոնք բաժանված են 5 տարիքային խմբերի, 0-3, 3-5, 5-8, 8-14 

տարեկան: 

Հետազոտմանը մասնկացել են 2010-2019թթ-ին Նաիրի Բկ ԼՕՌ ծառայությունում 

վիրահատված 0-14տ. 448 երեխաներ:Նրանցից 256-ի(I խումբ) մոտ ախտորոշվել է 

ադենոիդային վեգետացիա II-III աստճանի և քթի միջնապատի դեֆորմացիա,192-ի մոտ 

՝(IIխումբ) քրոնիկ դեկոմպենսացված տոնզիլիտ, ադենորդային վեգետացիա II-III 
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աստճանի, քթի միջնապատի դեֆորմացիաև, իսկ 20 հիվանդի մոտ (IIIխումբ)՝ 

հայտնաբերվել է նաև խոանալ ատրեզիա(թաղանթային մասնակի): 

Համապատասխանաբար I խմբի մոտ կատարվել է քթի միջնապատի 

ենթալորձաթաղանթային շտկում՝ աճառի ռեիմպլանտացիայով, ադենոտոմիա, II խմբի 

մոտ՝տոնզիլէկտոմիա, ադենոտոմիա, կրիստոտոմիա կամ քթի միջնապատի 

ռեդռեսացիա, III խմբի մոտ վրահատության անհրաժեշտ ծավալի հետ մեկտեղ 

իրակացվել է խոանների ատրեզիայի հատում:Հետվիրահատական հսկողությունը 

սահմանվել է 6 ամիս: 448 հիվանդից հետվիրահատական շրջանում գտնվել են  134 

հիվանդ (30%), որոնց մոտ հսկողության շրջանում իրականացվել է ռինոսկոպիա, 

ռինոֆիբրոսկոպիա և քառափուլ առաջային ռինոմանոմետրիա: 

 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ. 

 

 Ախտորոշիչ մեթոդ 

1. Առաջնային և հետին ռինոսկոպիա 

2. Ոինոֆարինգոլարինգոֆիբրոսկոպիա-KARL STORZ-ENDOSKOPE, c-mak, 8403 

ZX,11102CM, SN63167 

3. Քառափուլ առաջային ռինոմանոմետրիա- 4 Rhinolab,4Phase-Rhinomanometer 

4.  Քթի և քթի հարակից խոռոչների համակարգչային  շերտագրում 

5. Իմպենդանսոմետրիա -GSI Tympstar 

 

 Վիրահատական մեթոդ       

1. Քթի միջնապատի ենթալորձաթաղանթային շտկում, աճառի ռեիմպլանտացիա 

2. Քթի միջնապատի ռեդրեսացիա  

3. Քթի  միջնապատի ոսկրաճառային կատարի հեռացում 

4. Ռադիոալիքային մեթոդով ` ստորին խեցիների ոեդուկցիա 

5. Ադենոտոմիա ռադիոալիքային մեթոդով 

6. Տոնզիլէկտոմիա 

7. Տոնզիլոտոմիա 

8.  Ռադիոալիքային մեթոդով `քմային նշիկների ռեդուկցիա 

9. Խոանալ ատրեզիայի հատում 
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5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ        

Թեման համապատասխանում է ամբիոնական գիտական թեմային հետևյալ 

վերնագրով «Քթի և քիթըմպանի ֆիզիոլոգիան և պաթոլոգիան»: 

 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 
քննություններ 

Քանակ 
Ժամանակահատված 

Աշուն/գարուն 
1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ գարուն 

2  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ աշուն 

3  Որակավորման քննություններ  գարուն 

 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ 

Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2020 - 2025 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2020 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2021 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2020- 2021 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2022 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2020-2025 
7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2023 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների 

հիման վրա Web of Science շտեմարանի Thomson 
Reuters կազմակերպության ազդեցության գործակից 
ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2022-2025 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2023-2024 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2024 
11. Զեկույցների ներկայացում 2022-2025 
12. Գործուղումներ 2021, 2022, 2023,2024 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2025 մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2025 նոյեմբեր 

 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ,  ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ  

1. Г.Г. Ананян, Л.А.Торосян, К.Г. Арутюнян, Л.Р. Торосян, Л.В. Казарян. Основные 
причины, прогнозирование и профилактика осложнений при ринокорригируюших 
вмешательствах. “Медицинский Вестник Эребуни” N1(25). Ереван. 2006. стр. 86-87 
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