
Տեղեկատվական գրքույկ
բժշկական համալսարանների
ուսանողների 	 երիտասարդ
բժիշկների համար

ԾԽԵԼՈՒ 
ՀԵՏեւԱՆՔՆԵՐԸ 
ՄԱՇԿԱԲԱՆԻ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

ՎՆԱՍԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒ�ՈՒՆ





ՍԻԳԱՐԵՏ ԾԽԵԼՆ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆՈՒՄ Է
ՄԱՇԿԻ ԱՌՈՂՋՈՒ�ԱՆ ՎՐԱ։ ԱԶԴԵՑՈՒ�ԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶ�ԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԵՆ ՈՒ ԲԱԺԱՆՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԽՄԲԻ.
ՈՒՂՂԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ՝ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ԷՊԻԴԵՐՄԻՍԻ ՎՐԱ,
ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆ՝ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՆԵՐԾԾՎԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ:

Սիգարետի ծուխը բաղկացած է 2 մասից.

I ՄԱՍ՝ պինդ զանգված, որն իր մեջ ներառում է նիկոտինի ալկալոիդ

գազային զանգված։II ՄԱՍ՝

Մուտագեն՝
մասնավորապես

պոլիցիկլիկ արոմ1ատիկ
ածխաջրեր, նիտրոզամիններ

	 հետերոցիկլիկ ամիններ։

ՍԻԳԱՐԵՏԻ
ԾՈՒԽ

Քաղցկեղածին
նյութերի մեծ

քանակ։

Նիկոտինն ինքնին
էական վնաս չի
պատճառում ՝
ի հեճուկս ընդունված
պատկերացման:
Ծխախոտի 	 թղթի
այրման ընթացքում
արտազատվում են
ավելի քան 

վտանգավոր քիմիական
նյութեր, որոնք
ներթափանցում են
օրգանիզմ։

Այդ նյութերից

խիստ թունավոր են։

5000

200



Ծխելն առաջացնում է մաշկի վաղաժամ ծերացում

Ծխողի մաշկի ծերացումը պայմանավորված է օրական ծխած
սիգարետների քանակով։

ԾԽԵԼՈՒ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆԸ ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ

Կնճիռների առաջացումն անմիջականորեն պայմանավորված է 
ծխախոտի ծխով, որի ազդեցությունից վերնամաշկի եղջերային շերտը 
կորցնում է խոնավությունը։ Արդյունքում թեթ	 բորբոքում է ի հայտ 
գալիս, նվազում է մաշկի էլաստիկությունը։ Ծուխն ընկճում է I 	 III 
տեսակի կոլագենի սինթեզը՝ էլ ավելի իջեցնելով մաշկի 
էլաստիկությունը, որն իր հերթին խթանում է ծերացման գործընթացը՝ 
նպաստելով կոլագենի 	 տրոպոէլաստինի քայքայմանը։

Ծխելը բարձրացնում է 
պառկելախոցերի 
առաջացման վտանգը, 
իսկ շաքարային 
դիաբետով 
հիվանդների մոտ
մեծացնում է 
ինֆեկցիոն 
բարդությունների 
հավանականությունը։ 
Բյուրգերի 
հիվանդության 
(օբլիտերացնող
թրոմբանգիիտ) 
ձ	ավորման ժամանակ 
մաշկի խոցոտում 
ունեցող հիվանդների 
ավելի քան 90%-ը հենց 
ծխողներն են։
Հիվանդության 
պրոգրեսիայի 
դանդաղումը կապված 
է սիգարետից 
հրաժարվելու հետ, իսկ 
ռեցիդիվը՝ ծխելը
վերսկսելու հետ։

Սիգարետի ծխի ազդեցության հետ	անքով վաղաժամ ծերացման 
մեխանզիմը

Սիգարետ ծխելու ամենատարածված 	 հավանաբար առավել ակնհայտ 
հետ	անքը մաշկի վաղաժամ ծերացումն է։ Ծխողներին բնորոշ է «ծխողի 
դեմք» հասկացությունը, որն արտահայտվում է դեմքի կնճիռների հստակ 
ընդգծվածությամբ, մաշկի չորությամբ, սուր դիմագծերով, ակնհայտ 
հյուծվածությամբ՝ ատրոֆիկ փոփոխություններով 	 աչքերի տակի 
այտուցվածությամբ:

Ծերացում

Մաշկի խոցոտում

Ազատ ռադիկալներ
(ռեակտիվ թթվածնի

տեսակներ) ROS

Փոփոխված ՄՄՊ-1-ի կարգավորիչներ

cJUN/AP-1
սպիտակուց

Ֆիբրոբլաստի
տարածում

Ֆիբրոբլաստային
կապերի
քայքայում

α2/β1 ինտեգրին

Կոլագենի քայքայում
ՄՄՊ (Մատրիքսի

մետալոպրոտեինազներ)

Մեխանիկական
լարվածություն

Ազատ ռադիկալներ
(Ռեակտիվ թթվածնի

տեսակներ) ROS



Մազաթափությունը բնորոշ է 
ծխողների 
մեծամասնությանը, իսկ վաղ 
ճաղատությունը ուղիղ 
համեմատական է ծխած
սիգարետների քանակին։ In 
vivo ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ 
ծխահարված ªների մոտ 
զարգանում է վերնամաշկի 
/էպիդերմիսի/ ատրոֆիա, 
ենթամաշկային հյուսվածքի 
շերտը բարակում է, ինչն 
ուղեկցվում է մազերի
ֆոլիկուլների ֆունկցիայի 
անբավարարությամբ, որի 
հետ	անքով էլ տեղի է 
ունենում բջջիջների 
ապոպտոզ: Ծխելը նա	 
ազդում է մաշկի 
մազանոթների վրա, որը 
հանգեցնում է մազի 
ֆոլիկուլի ԴՆԹ-ի 
ոչնչացմանը։ 
Հակաբորբոքային
ցիտոկինների աճը 
հանգեցնում է ֆոլիկուլային 
բորբոքմանը 	 ֆիբրոզի:

Համաճարակաբանական 
ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել ծխելու 	 այս 
հիվանդացության 
զարգացման միջ	
ինչպես դրական, այնպես 
էլ բացասական կապ, 
ինչպես նա	 մաշկի 
քաղցկեղի որոշ 
տեսակների 
ագրեսիվության
զարգացման վտանգ։ 
Ծխելու հետ	անքով 
մաշկի քաղցկեղի 
առաջացման 
մեխանիզմներ են. 
արագացված ծերացումը,
մուտագենեզը, 
ուռուցքային բջիջների 
աճի 	 ներթափանցման 
խթանումը, 
նեովասկուլյարիզացիան 
	 ստրոմայի 
վերափոխումը: Գիտական 
ուսումնասիրությունների 
մեծամասնությունը ցույց է 
տվել, որ ծխելը մաշկի 
տափակ բջջային 
կարցինոմայի 
առաջացման 
պատճառներից մեկն է 
(SCC): Ծխելուց 
հրաժարվելը նվազեցնում 
է այս հիվանդության 
առաջացման վտանգը:

Մազաթափություն Մաշկի քաղցկեղ

ՁՈՊ-ը ափի 	 ոտնաթաթի մաշկի 
ամենատարածված բորբոքային 
հիվանդություններից մեկն է։ 
ՁՈՊ-ով հիվանդների մոտ 95%-ը 
ծխողներ են, որոնց մեծ մասը՝ մոլի 
ծխողներ։ Ծխելու դադարեցմանը 
զուգընթաց նկատվում է 
պուստուլաների քանակի իջեցում, 
կարմրության թուլացում, մաշկի 
գույնի վերականգնում: ՁՈՊ 
ունեցող հիվանդների մոտ 
հնարավոր է նիկոտինի 
ազդեցությամբ պայմանավորված 
ոչ սպեցիֆիկ բորբոքում, որն 
առաջանում է նիկոտինի 
ացետիլխոլինի ռեցեպտորների 
կապվելու հետ	անքով (nAChR) 	 
մաշկի խոլիներգիկ համակարգի 
վրա այլ ազդեցությամբ։ Այս 
դիտարկումները ցույց են տալիս 
նիկոտինի նշանակալի դերը 
ՁՈՊ-ի պաթոգենեզում:

Ձեռքերի ափերի �
ոտնաթաթերի պուստուլյոզ
(ՁՈՊ)

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԸ
ՆԻԿՈՏԻՆԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԲՈԼՈՐ
Ձ�ԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՆ Է։



ՕԳՏՎԵ ՛Ք ՍԻԳԱՐԵՏԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ
ԱՅՍ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՑ

Ծխելուց հրաժարվելը
մաշկաբանի լավագույն
խորհուրդն է իր հիվանդին։ Սիգարետի յուրաքանչյուր

գլանակից հրաժարվելուն
պես՝ ինքներդ ձեզ համար
կազմակերպե՛ք որ	է
հաճելի բան, որպես
պարգ	ատրություն

Հրաժարվե՛ք’
կոֆեին պարունակող
նրանք կարող են ազդել
ծխելու ցանկության
առաջացման վրա:

Խուսափե՛ք
ծխողների
միջավայրում
գտնվելուց։

Ձեզ մոտ
պահե՛ք
մաստակ կամ
անանուխի
կոնֆետներ։



Եթե չի ստացվում
սիգարետից հրաժարվել,
խորհրդակցե՛ք ձեր բժշկի
հետ նիկոտինի
փոխարինական
թերապիայի վերաբերյալ
(նիկոտինային մաստակ
	 սպեղանի) կամ 
նախապատվությունը
տվե՛ք ավելի քիչ
վնասակար
այլընտրանքներին։

Ամեն անգամ փորձե՛ք
քչացնել ծխած
սիգարետների քանակը
կամ փոխարինե՛ք սիգարետը
ավելի քիչ վնաս հասցնող
այլընտրանքներով։

Եթե ձեզ մոտ ծխելու
ցանկություն է
առաջանում, խորը շունչ
քաշե՛ք 	 շունչը պահե՛ք
մի քանի վայրկյան։ Հեռու պահե՛ք այն

բոլոր իրերը, որոնք
անմիջապես կապ ունեն
ծխելու հետ. սիգարետ,
կրակայրիչ, մոխրաման,
պորտսիգար 	 այլն։

Միացե՛ք
ծխելը թողած
մարդկանց
աջակցության
խմբերին, կամ
չծխող ընկերոջը
խնդրե՛ք աջակցել
ձեզ։



ԾԽԱԽՈՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆԸ ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ

Որպես կանոն, ծխողների մոտ հաճախ հանդիպում 
է լորձաթաղանթներին 	 մաշկին բնորոշ 
կազմափոխություն ծխախոտի ծխից եղունգները 
դեղնում են, բեղերը՝ ստանում դեղին 
երանգավորում։ Սիգարետից հրաժարվելով՝ 
կարելի է կանգեցնել եղունգի դեղնելու 
գործընթացը 	 բարձրացնել նոր, առողջ եղունգի 
աճելու հավանականությունը։ Այս էֆեկտը կոչվում 
է “Առլեկինոյի եղունգ” կամ “ծխել թողնողի եղունգ”։ 
Ծխողների 1/3-ի մոտ նկատվում է նա	 բերանի 
խոռոչի գունավորում (պիգմենտացիա)։ Ս	ացած 
բերանը՝ ծածկված «ս	 մազածածկույթով» (ս	 
պտկիկներով), պտկիկների գերաճով, մոլի 
ծխողների բերանի խոռոչի բնութագիրն է։

Ծխելու հետ�անքը մաշկա-
լորձաթաղանթային համակարգի վրա

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
ծխելը կարող է էական ազդեցություն 
ունենալ մարմնի վրա ակնեի 
տարածվածության 	 հիվանդության 
ընթացքի վրա: Բրիտանական 
Մաշկաբանության ամսագրում 
հրատարակված 896 պացիենտների 
մասնակցությամբ կատարված 
ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
ծխողների մոտ ակնեն ընթանում է առավել 
ծանր ձ	ով: Ս	 կետերի (կոմեիդոնների) 	 
թարախային բշտիկների առաջացման 
պատճառը՝ մաշկի կառուցվածքային 
վնասվածքների, սեկրետորային 
գործառույթների 	 նյութափոխանակության 
խախտման արդյունքում առաջացած 
ենթամաշկային ճարպագեղձային 
բորբոքումներն են 	 ծորանի խցանումները։ 
Ընդ որում, մաշկային ախտահարումների 
հիմանական պատճառը սիգարետի ծուխն է։ 
Դեռահասության շրջանում ավելի մեծ է 
դեմքի հատվածում ակնեի առաջացման 
հավանականությունը ինչին մեծապես 
նպաստում է ծխելը։ Սեռական հասունացման 
շրջանում հորմոնալ 
անհավասարակշռությունը խախտում է 
նյութափոխանակության գործընթացները։ 
Այս պայմաններում ծխելը ավելի է 
վատացնում իրավիճակը՝ 
դիմադրողականությունն ընկնում է, 
խախտվում է արյան շրջանառությունը 	 
մաշկի բջջիջների սնուցումը։

Ակնե
Փսորիազի առաջացման 	 ծխելու միջ	 կա
զգալի կապ (կախված օրական ծխած սիգարետի
քանակից): Ծխելը համարվում է անկախ ռիսկի 
գործոն փսորիազի առաջացման տեսանկյունից՝ 
հատկապես տղամարդկանց  մոտ։ Սիգարետի քիչ 
օգտագործումը ավելացնում է բուժման 
արդյունավետությունը 	 բերում ռեմիսիայի։

Փսորիազ



Հետազոտությունները վկայում են 
ակտիվ ծխողի 	 կարմիր գայլախտով 
ու դիսկոիդ կարմիր գայլախտ
(ԴԿԳ) հիվանդությունների 
առաջացման միջ	
վիճակագրական կապի
մասին։ ԴԿԳ-ով հիվանդ
ծխողներն ավելի խոցելի են 
հիվանդության սկզբնական
շրջանում։ Նա	 պարզվել է, որ 
մալարիայի դեմ բուժում ստացող 
ծխողներն ունեն բուժման ծացր 
արդյունավետություն։

Մաշկային էրիթեմատոզ (erythematosous)
կամ կարմիր գայլախտ

Վիրահատական միջամտություններ 
տարած ծխող հիվանդները գտնվում են 
բարձր վտանգի գոտում։ Կենդանիների վրա 
իրականացված ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվել, որ վիրահատությունից հետո 
ութ շաբաթվա ընթացքում ծխելը 
բարձրացնում է մաշկի մեռուկացման 
զարգացման վտանգը։ Մյուս կողմից, 
սիգարետից հրաժարվելը նվազեցնում է 
վարակների առաջացման վտանգը։ 
Ծխախոտային արտադրանքի 
ախտակենսաբանական ազդեցությունը 
բացասաբար է անդրադառնում վերքերի 
բուժման արագության վրա 	 արագացնում 
մաշկի վաղաժամ ծերացումը: 
Արգելափակելով ֆիբրոբլաստների 
միգրացիան դեպի վերին շերտ, 
հանգեցնելով դրանց կուտակմանը վերքի 
եզրին՝ ծխելը կարող է ուղղակիորեն ազդել 
վերքերի լավացման գործընթացի վրա։ 
Ֆիբրոբլաստի աճը, բջջային միգրացիայի 
նվազմանը զուգընթաց, կարող է 
առաջացնել ֆիբրոզ 	 ավելորդ սպիներ: 
Կերատինոցիտների փոխանցման 
գործընթացը կարգավորվում է ինչպես 
նիկոտինային՝ այնպես էլ ացետիլխոլինային 
ընկալիչների մուսկարինական դասերով 	 
կարող է ճնշվել a7 - ացետիլխոլինի 
նիկոտինային ընկալիչների ակտիվացման 
միջոցով, ինչը կապում է իոնային ալիքները 
	 սպիտակուցների շղթայական 
ռեակցիաները։ Բացի այդ, արյան հոսքի 
նվազման պատճառով ծխելը կարող է 
դանդաղեցնել վերքերի ապաքինումը։

Վերքերի բուժման խանգարումներ

Ծխելը լրացուցիչ ռիսկային 
գործոն է էկզեմայով 
հիվանդների համար։ 
Ուսումնասիրությունները 
ցույց են տալիս, որ 
էկզեմայով հիվանդ 
ծխողների մոտ դիտվում են 
տոնուսի, վեգետատիվ 
նյարդային համակարգի 
ռեակտիվության 	 
իմունաբանական 
ցուցանիշների անկում, որոնք 
փոխկապակցված են 	 ուղիղ 
համեմատական են   ծխած 
սիգարետների քանակին։

Էկզեմա

ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑԸ ՑԱՆԿԱՑԱԾ
ՆԻԿՈՏԻՆԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԲՈԼՈՐ
Ձ�ԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՆ Է։



ՆՎԱԶԵՑՎԱԾ ՌԻՍԿՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ

Նիկոտինի մատակարարման 
համար նախատեսված 
էլեկտրոնային սարքերից են 
էլեկտրոնային սիգարետը 	 
ծխախոտի տաքացման 
համակարգերը։ Այս սարքերը 
արտազատում են ոչ թե ծուխ, այլ 
գոլորշի, որը պարունակում է 
վնասակար նյութերի ավելի ցածր 
մակարդակներ, քան սիգարետի 
ծուխը (Գերմանիայի Ռիսկերի 
Գնահատման Դաշնային 
ինստիտուտ)։

2015 թվականին Մեծ Բրիտանիայի 
Հանրային առողջապահության 
ծառայությունը (Public Health England)
հաստատել է, որ էլեկտրոնային 
սարքերի օգտագործման արդյունքում 
շրջակա միջավայր արտազատած 
նիկոտինը չի վնասում շրջապատի 
մարդկանց ու չունի էական 
բացասական ազդեցություն օդի որակի 
վրա: 2015-2020 թվականների 
ընթացքում նույն կառույցը 
հրապարակել է ավելի քան 6 
հետազոտություն, որտեղ 
վերահաստատել է որ նիկոտին 
մատակարարող էլեկտրոնային 
սարքերը հանդիսանում են ավելի քիչ 
վնասակար այլընտրանք սիգարետին 	 
որ կարող են կար	որ դեր խաղալ 
ծխելու դեմ պայքարում։

Մեծ Բրիտանիայի Հանրային առողջապահության 
ծառայությունը նա	 ապացուցել է, որ նիկոտին 
ստանալու համար նախատեսված էլեկտրոնային 
սարքերը կարող են օգնել նիկոտինային 
կախվածություն ունեցող մարդկանց � նվազեցնել 
օգտագործվող ծխախոտի քանակը: Կան նա	 
ապացույցներ, որ նիկոտին մատակարարող 
էլեկտրոնային սարքերը մարդկանց օգնում են 
սիգարետից հրաժարվել կամ նվազեցնել սպառվող 
ծխախոտի քանակը։ Այս դինամիկան նկատվել է 
անգամ այն մարդկանց շրջանում, ովքեր սիգարետից 
հրաժարվելու մտադրություն չեն ունեցել: Այսպիսով, Մեծ 
Բրիտանիայի Պառլամենտի գիտության 	 
տեխնոլոգիաների մշտական կոմիտեն կոչ է արել 
կառավարությանը կիրառել ռիսկերի գնահատման վրա 
հիմնված կարգավորում` ավելի մեծ ազատություն 
տալով էլեկտրոնային սիգարետի գովազդին ու 
առաջխաղացմանը՝ որպես ավելի քիչ վնասակար 
այլընտրանք ու տրամադրել ֆինանսական 
արտոնություններ, որպեսզի ծխողներն անցում 
կատարեն ավելի քիչ վնասակար այլընտրանքի։

Իսկ Ա® Սննդամթերքի � դեղորայքի 
գործակալությունը (US FDA) հայտարարել է, որ առանց 
այրման աշխատող
այլընտրանքի վաճառքը Ա® շուկայում թույլատրելը 
համահունչ է հանրային առողջությունը պահպանելու 
իրենց
առաքելությանը։ Նիկոտին մատակարարող 
էլելտրոնային սարքերի երկարաժաªետ 
ազդեցությունը, իհարկե, դեռ	ս
գնահատված չէ։ Մի	նույն ժամանակ, անվիճելի է այն 
փաստը, որ նիկոտին մատակարարող էլեկտրոնային 
սարքերը ավելի քիչ վնասակար են, քան սիգարետը։

Ներկայումս Մեծ Բրիտանիայում կա նիկոտին սպառող 
էլեկտրոնային մոտ 2,8 միլիոն օգտատեր։ Շատ ծխողներ 
խոստովանում են, որ հենց էլեկտրոնային սարքերն են օգնել 
իրենց, որ հրաժարվեն սիգարետ ծխելուց:



ՆԻԿՈՏԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒ�ՈՒՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Էլեկտրոնային սիգարետ

Նիկոտինը օգտագործելու համար նախատեսված էլեկտրոնային սարքերը լինում են՝

Թութունի տաքացման համակարգեր

Նիկոտին պարունակող հատուկ հեղուկի 
միջոցով աշխատող էլեկտրոնային 

սարքերը օգտագործելու համար 
նախատեսված էլեկտրոնային սարքերն 

ունեն բազմազան անվանումներ, օրինակ՝ 
«վեյփ», «շիշա- գրիչ», «ի-սիգարետ»։ 

Էլեկտրոնային սիգարետի օգտագործման 
գործընթացը կոչվում է «վեյփինգ» կամ 

«գոլորշու արտազատում»։

Այս սարքերը օգտագործվում 
են իսկական ծխախոտով, 
սակայն ոչ թե այրում են այն, 
այլ տաքացնում, որի 
արդյունքում առաջանում է 
գոլորշի։

Էլեկտրոնային սարքի
համար նախատեսված
հեղուկ

Տաքացնում է
350-ից ցածր
ջերմաստիճանում

Արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ ավելի
քիչ վնասակար նյութեր

Այսպիսով, ծխախոտը
չի այրվում, այլ
տաքանում է։

Քանի որ չկա այրում,
արտազատած գոլորշին
պարունակում է շատ
ավելի քիչ վնասակար
նյութեր, այդ թվում
ածխածնի մոնօքսիդ։

Հեղուկը սովորաբար
պահպանվում է
առանձին քարթիջների
մեջ։

Գոլորշու
խցիկ

Մարտկոց

մեկանգամյա
օգտագործման

բազմակի օգտագործման՝
լիցքավորմամբ

իսկական սիգարետի
նմանությամբ

գրչի կամ ծխափողով
փոքրիկ տուփի տեսքով:



ԾԽՈՂԻ ԴԵՄՔ

Կարճաժաªետ ազդեցություններ Երկարաժաªետ ազդեցություններ

Փխրուն մազեր

Գունատ / գորշ մաշկ

Դեմքի մաշկի
դեղին գույն

Մազաթափություն

Կոպերի մաշկի
թուլություն 

հոգնած աչքերի
տպավորություն

Բերանի անկյունների
կախվածություն (տխրության

տպավորություն)

Ատամները կորցնելու
բարձր ռիսկ

Բերանի շուրջ կնճիռների
մեծ քանակություն

Դեմքի պիգմենտային
բծեր

Դեմքի մաշկի
կորյակներ 	 ակնե



ԾԽԱԽՈՏԻ / ՆԻԿՈՏԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒ�ՈՒՆԸ ՄԱՇԿԻ ՎՐԱ

Ծխելու հետ�անքով
առաջացած փոփոխություններ

Հաստատված կապ

• Կորյակներ

• “Ծխողի դեմք”

• “Ծխողի մելանոզ”

• “Ծխողի մորուք”

• “Ծխողի եղունգներ”

• “Ծխողի քիմք”

• “Ծխողի լեզու”

• Բերանի խոռոչի լեյկոպլակիա

Ռեցիդիվների ավելացում �/
կամ սրացում

Հիմնավոր ապացույցներ

• Վերքերի լավացման դանդաղում

• Կորյակներ

• Բյուրգերի հիվանդություն

• Մաշկի դերմատիտ

• Մաշկի էրիթեմատոզ

• Մաշկի վաղաժամ ծերացում

• Լորձաթաղանթային տափակ

  բջջային կարցինոմա

  (շրթունքներ, բերանի

  խոռոչ, անալ-սեռական

  կերատոականտոմա)

• Ոտնաթաթերի 	 ձեռքի ափերի

  պուստուլյոզ

• Փսորիազ

• Դիհիդրոզ էկզեմա

Ժամանակավոր

• Մկնդեղի ազդեցדթյան

  հետևանքով առաջացող

  մաշկի վնասվածքներ

• Մազաթափדթյדն և մազերի

  սպիտակדմ

• Լիպոիդ նեկրոբիոզ

• Խոցեր

• Եղնջացան

Հիվանդացության դեպքերի
նվազում � /կամ բարելավում.

Համոզիչ ապացույցներ

• Կապոշիի դասական սարկոմա

• Սովորական պեմֆիգուս

Ժամանակավոր

• Դյուրինգի դերմատիտ

• Գաղթող լեզվաբորբ (գլոսսիտ)

• Շրթունքների հերպես

• Տեր	աձ	 (փխրուն) պեմֆիգուս

• Ռոզացեա

• Պերիֆերիկ մելանոմա

Հիվանդացדթյան դեպքերի
նվազדմ և /կամ բարելավדմ.

• Բեխչետի հիվանդדթյדն

• Բյדրգերի հիվանդדթյדն

• Դեգոսի հիվանդדթյדն

• Էոզինոֆիլային պדստדլոզ
  ֆոլիկדլիտ

• Հանգדցավոր էրիթեմա

• Կիմדրի հիվանդדթյדն

• Բերանի խոռոչի կարր
   տափակ որքին

• Գանգրենային պիոդերա

•  Կրկնվող աֆթոզ (խոցային)
   ստոմատիտ

Վիճելի կապ

• Սովորական կորյակներ

• Ատոպիկ դերմատիտ

• Բազալ բջջային կարցինոմա

• Մելանոմա

• Մաշկի տափակ բջջային
  քաղցկեղ

Չհաստատված

• Լորձաթաղանթի պեմֆիգոիդ
  (ոչ ականտոլիտիկ բշտախտ)

• Բերանի խոռոչի կարր
  տափակ որքին



Այս տեղեկատվական գրքույկը ստեղծվել է
BIL:ARMENIA � ԵՊԲՀ Ուսանողական
խորհրդարանի կողմից, Եր�անի Պետական
Բժշկական Համալսարանի աջակցությամբ:

Այս գրքույկում պարունակվող 
տեղեկատվությունը չի հետապնդում որ	է
ֆինանսական շահ 	 կրում է միայն
ուսումնական տեղեկատվական բնույթ:  


