
440 
 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԸ 

 

Բնածին արատներ կոչվում են հյուսվածքների և օրգանների 

կառուցվածքային այն անկանոնությունները, որոնք առկա են երեխայի ծնվելու 

պահին և պայմանավորված են ներարգանդային կյանքում դրանց սաղմ-

նադրման, ձևավորման, զարգացման և աճի գործընթացների խանգարում-

ներով: 

Դիմածնոտային շրջանի բնածին արատների առավել ծանր տեսակները 

կարող են դրսևորվել դեմքի այլանդակություններով: Օրինակ՝ ապրո-

պոզոպիա` դեմքի լրիվ բացակայություն, ցիկլոպիա` կտրիչային (միջծնո-

տային) ոսկրի, քթի և դեմքի ամբողջ միջին հատվածի բացակայություն, միակ 

ակնախոռոչի առկայություն, որում առկա է մեկ կամ երկու ակնագունդ: 

Այլանդակության մեկ այլ տեսակը կոչվում է ագնաթիա. բացակայում է ստորին 

ծնոտը, բերանը դրսևորվում է փոքրիկ ճեղքով, իսկ ականջախեցիները իրենց 

բնականոն դիրքից ավելի ներքև են` ենթածնոտային շրջաններին համապա-

տասխանող տեղերում: Այսպիսի զարգացման արատները հանգեցնում են 

պտղի անկենսունակության և կլինիկական պրակտիկայում չեն դիտվում: 

Վերոհիշյալ այլանդակությունները պայմանավորված են օրգանոգենեզի հենց 

սկզբից որևէ օրգանի կամ դրա մի մասի բացակայությամբ: Բնածին արատների 

մյուս մասը պայմանավորված է նրանով, որ դեմքի զարգացման սկզբնական 

շրջանում դրա առանձին մասերի սաղմնավորումը ճիշտ է կատարվում, բայց 

հետագա  զարգացումը խաթարվում է: Նման արատների օրինակ են դիմքի 

բնածին ճեղքվածքները: 

 Վիճակագրությունը 

Մարդու օրգանիզմի զարգացման արատների մեջ առաջին տեղում ըստ 

հաճախականության վերջույթների անոմալիաներն են, իսկ երկրորդ տեղում 

են ատամների, ծնոտների և դեմքի անոմալիաները: Ըստ ՀԱԿ-ի` աշխարհում 

ծնվող յուրաքանչյուր 700 նորածիններից մեկն ունի վերին շրթունքի կամ քիմքի 

արատ: Նախկին Խորհրդային Միության տարածքում վիճակագրությունն 

արձանագրում էր 1:600-1:1000 հարաբերակցությունը, իսկ առանձին 

շրջաններում արձանագրվում էր 1:300 ցուցանիշը: Այս ոլորտի վերաբերյալ 

տարբեր երկրներում կատարված վիճակագրական հետազոտաությունները 

հիմնականում արձանագրում են մոտ տվյալներ: Տարբերություններ կարող են 

արձանագրվել` պայմանավորված բնակչության ռասայական պատկանելու-

թյամբ: Մասնավորապես շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքներ-նորածին-

ներ հարաբերակցությունը Ռումինիայում կազմել է 1:1215, Իտալիայում` 

1:1000,  Սլովակիայում` 1:550, Սլովենիայում` 1: 600, Լատվիայում` 1:833, 

Բրազիլիայում` 1:569, Հնդկաստանում` 1:588: Ռուսաստանի տարբեր 

մարզերում այս հարաբերակցությունը տատանվում է` 1:500-1:1000: Շրի 
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Լանկայում վերին շրթունքի և քիմքի բնածին արատների հաճախա-

կանությունը յուրաքանչյուր 1000 ծնունդից 0,9 է, իսկ քիմքի մեկուսի 

ճեղքվածքներինը` 0,4: Հարավային Աֆրիկայի սպիտակամորթ ազգաբնակչու-

թյան շրջանում շրթունքի և քիմքի բնածին արատների հաճախականության 

միջին ցուցանիշը 1,49:1000 է (1:671), այնինչ սևամորթ ազգաբնակչության 

շրջանում այն 0,44:1000 (1:2273) է: Այսպիսով, 1:700 ցուցանիշն ավելի բնորոշ է 

եվրոպոիդ ռասայի (սպիտակամորթ) ներկայացուցիչներին, նեգրոիդ ռասայի 

(սևամորթներ) ժողովուրդների շրջանում դեմքի բնածին արատները դիտվում 

են 1:2200-2500 հարաբերակցությամբ, իսկ դեղնամորթների և ամերիկյան 

հնդկացիների (կարմրամորթներ) դեպքում` 1:300 հարաբերակցությամբ: 

Ժամանակակից վիճակագրական տվյալների համաձայն` դեմքի 

բնածին ճեղքվածք ունեցող հիվանդների 20%-ն ունի վերին շրթունքի մեկուսի 

բնածին արատ, 40%-ի շրթունքի և քիմքի արատները զուգակցված են, 40%-ի 

դեպքում դիտվում է քիմքի մեկուսի բանծին ճեղքվածք: 

  Դիմածնոտային շրջանի օնտոգենեզը 

 Դեմքի շրջանի բազմապիսի արատներ ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ 

է համառոտ տեղեկություններ ունենալ գլխի դիմային մասի սաղմնային 

զարգացման վերաբերյալ: 

Մարդու սաղմն իր զարգացման 

3-րդ շաբաթվա սկզբում ունի մի շարք 

առանցքային օրգաններ` նյարդային 

խողովակ, մեջքալար և նախնական 

աղիք, որը երկու ծայրերից փակ է: 

Ուղեղային բշտերը գոյացնելու համար 

լայնանալ սկսող նյարդային խողովակի 

և սրտի սաղմի միջև՝ փորային կողմից, 

էկտոդերմը ներհրվում է` առաջաց-

նելով մակերեսային, ոչ խոր փոս: Սա 

բերանային փոսն է (stomadeum), որը 

խորանալով 3-րդ շաբաթվա վերջում 

հասնում է մինչև նախնական աղիքի 

բերանային ծայրը: Բերանի խոռոչն 

աղիքի խոռոչից բաժանված է մնում 

էկտոդերմի և էնտոդերմի շերտերից 

կազմված ըմպանային թաղանթով: 4-

րդ շաբաթվա սկզբում ըմպանային 

թաղանթը ճեղքվում է, և նախնական 

աղիքը բերանային փոսի միջոցով  հաղորդակցվում է արտաքին միջավայրի 

հետ (նկ. 140): 

Մոտավորապես նույն ժամկետում սաղմի գլխային հատվածի 

կողմնային մասերում սկսում են ձևավորվել խռիկային աղեղները: Սրանցից 

Նկար 140. Մարդու 30-31 օրական սաղմի 

դիմային հատվածը:
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ամենավերինը (նաև ամենախոշորը) կոչվում է մանդիբուլար կամ ծնոտային 

աղեղ: Դրանից ներքև  ենթալեզվային կամ հիոիդ աղեղն է: 

Մանդիբուլար խռիկային աղեղներից յուրաքանչյուրն աջից և ձախից 

գոյացնում է վերծնոտային (մաքսիլար) և ստործնոտային (մանդիբուլար) 

մեկական ելուստներ: Վերջիններս կողքերից և ներքևից սահմանափակում են 

բերանային փոսը: Վերևից բերանի բացվածքի վրա կախվում է ճակատային 

թումբը: Այն աճում է դեպի վար` առաջացնելով երկու զույգ քթային ելուստներ` 

կողմնային և միջային: Կողմնային և միջային ելուստների միջև գոյանում են 

քթի փոսերը` ապագա քթանցքերը: 

Հետագա զարգացման ընթացքում ստործնոտային ելուստները մոտե-

նում են միջին գծին և սերտաճում իրար: Նրանցից առաջանում են ստորին 

ծնոտը, ստորին շրթունքը և դեմքի ամբողջ ստորին մասը: 

Վերծնոտային ելուստները միջին գծի շրջանում չեն կարող ձուլվել, 

քանի որ դրանց միջև ներհրվում է ճակատային թումբը: Դրանցից զարգանում 

են վերին ծնոտները (առանց կտրիչային հատվածի), այտոսկրերը, վերին 

շրթունքի կողմնային հատվածները, թշերի վերին կեսը: Վերծնոտային 

ելուստները ստործնոտայինների հետ սերտաճում են թշերի շրջաններում՝ 

բերանի անկյունների մակարդակում: Առջևում վերծնոտային ելուստները 

սերտաճում են կողմնային քթային ելուստներին: Սերտաճման սահմաններում 

ձևավորվում են քթարցունքային խողովակները: Կողմնային քթային 

ելուստներից զարգանում են քթանցքերի թևերը և քթի մեջքը: Փոքր-ինչ 

ներքևում վերծնոտային ելուստները ձուլվում են միասնական դարձած 

միջային քթային ելուստին, որից գոյանում է վերին շրթունքի կենտրոնական 

հատվածը: Դրանով ավարտվում է ամբողջական վերին շրթունքի ձևավորումը: 

Միջային քթային ելուստից զարգանում են նաև միջծնոտային (կտրիչային) 

ոսկրը, քթի միջնապատը, խոփոսկրը: 

Երբ վերծնոտային ելուստները ձուլվում են միջային քթային ելուստին, 

գոյանում է  «առաջնային քիմքը» («նախնական քիմք»): Վերջինս կազմված է 

միջային քթային ելուստից զարգացող բաղադրամասերից` վերին շրթունքի 

կենտրոնական մասից, ատամնաբնային ելուստից և կտրիչային ոսկրից: Դա 

կատարվում է ներարգանդային կյանքի 7-րդ շաբաթում: 

«Երկրորդային քիմքը» (կարծր քիմքը կտրիչային անցքից դեպի հետ և 

փափուկ քիմքը) զարգանում է ավելի ուշ: Այն ձևավորվում է վերծնոտային 

ելուստների քմային թիթեղներից: Վերջիններս սկզբում շատ նման են քթային 

խեցիներին, քանի որ դրանց ազատ եզրերն ուղղված են դեպի վար: Բարձր դիրք 

գրավող լեզվի սաղմը գտնվում է աջից և ձախից տեղակայված այդ թիթեղների 

միջև: Հետագայում լեզվի սաղմը իջնում է, իսկ քմային ելուստներն ուղղվում են, 

աճում հորիզոնական ուղղությամբ` մեկը մյուսին ընդառաջ, միջին գծով 

միաձուլվում են իրար ու վերևից իջած քթի միջնապատին: Քմային ելուստների 

հետին մասերում ձևավորվում են փափուկ քիմքը և լեզվակը: Սերտաճման 

ավարտը համընկնում է ներարգանդային կյանքի 12-րդ շաբաթվա վերջին: 
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Բերանի բացվածքը սկզբում չափազանց մեծ է: Հետագայում կողմնային 

մասերում վերին և ստորին շրթունքները սերտաճում  են, և բացվածքը 

փոքրանում է: 

 Պատճառագիտությունը 

 Բնածին արատների պատճառագիտական գործոնները լինում են 

էկզոգեն և էնդոգեն: Էկզոգեն գործոնները լինում են ֆիզիկական, քիմիական, 

կենսաբանական և հոգեկան բնույթի: 

Ֆիզիկական գործոնները լինում են մեխանիկական, ջերմային, 

ճառագայթային (ներքին և արտաքին իոնիզացնող ճառագայթում): 

Քիմիական գործոններ են պտղի հիպօքսիան` պայմանավորված մոր 

անեմիայով կամ տոքսիկոզով, հղի կնոջ թերսնուցումը սաղմի զարգացման 

կրիտիկական ժամկետներում, նրա սննդի մեջ յոդի, անփոխարինելի 

ամինաթթուների և վիտամինների (A, B խմբի, E) անբավարար քանակը: 

Վնասակար ազդեցություն ունեն  զանազան թունավորումներ` սննդային, 

ծանր մետաղների աղերով, արդյունաբերական և մարտական թույներով: 

Բացասաբար են ազդում ալկոհոլը, թմրանյութերը, գյուղատնտեսական 

թունաքիմիկատները (օրինակ` պեստիցիդները, ինչպիսին դիօքսինն է): 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխող հղիների` շրթունքի և քիմքի 

արատով երեխա ծննդաբերելու հավանականությունը չծխողների համեմատ 

50-70%-ով ավելի է: Կան դեղանյութեր, որոնք ունեն արտահայտված 

տերատոգեն ազդեցություն: Այդպիսիք են անդրոգենները, էստրոգենները, 

ներքին ընդունման հակաբեղմնավորիչ միջոցները (վերջիններիս ընդունումը 

խորհուրդ է տրվում դադարեցնել ծրագրվող հղիությունից առնվազն 6 ամիս 

առաջ), հակաէպիլեպտիկ միջոցները (դիֆենին, ֆենոբարբիտալ, հեքսա-

միդին), տրանկվիլիզատորներից` դիազեպամը, հակաուռուցքային պրե-

պարատները (սարկոլիզին, քլորբութին), ներքին ընդունման հակադիաբետիկ 

միջոցները (բուտամիդ, բուկարբան, գլիբուտիդ, քլորպրոպամիդ) և այլն: 

Քիմիական բնույթի ազդեցիկ գործոններ են նաև էնդոկրին խանգարումները: 

Կարծիք կա (Վ.Ս. Դմիտրևա, 1964թ.), որ շաքարային դիաբետով հիվանդ 

կանայք մոտ 6 անգամ ավելի հաճախ են արատավոր երեխաներ ծննդաբերում: 

Կենսաբանական գործոն է հղիության կրիտիկական ժամկետում կնոջ 

տարած հիվանդությունների ու դրանց հարուցիչների ազդեցությունը: 

Հատկապես վտանգավոր են վիրուսային ծագման հիվանդությունները (գրիպ, 

կարմրախտ, համաճարակային պարօտիտ), քանի որ վիրուսները 

հեշտությամբ թափանցում են կենսաբանական, այդ թվում նաև ընկերքային 

պատնեշները: Տերատոգեն ազդեցություն ունեն նաև ոչ վիրուսային ծագման 

հիվանդությունները, մասնավորապես սիֆիլիսը, բորը, բրուցելոզը, ինչպես 

նաև տոքսոպլազմոզը: 

Հոգեկան գործոնը: Հոգեկան ցնցումը հանգեցնում է հղի կնոջ հիպոֆիզի 

առաջային բլթում ադենոկորտիկոտրոպ (ԱԿՏ) հորմոնի գոյացմանը, որը 

մակերիկամներում խթանում է կորտիզոն հորմոնի արտադրությունը: 
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Վերջինիս կուտակումը հղիության առաջին ամիսներին վտանգավոր է 

դիմային շրջանի բնականոն զարգացման համար: 

Էնդոգեն գործոններից են. 

1.   Ախտաբանական ժառանգականությունը: Քիմքի և շրթունքի բնածին 

արատները կարող են փոխանցվել և´ դոմինանտ, և´ ռեցիսիվ տարբե-

րակներով: 

2.   Սեռական բջիջների կենսաբանական թերարժեքությունը: Դրան 

հանգեցնում են ապագա ծնողների ալկոհոլիզմը, թմրամոլությունը, 

տոքսիկոմանիան, ճառագայթային հիվանդությունը: Օրինակ` մասնա-

գիտական գրականության մեջ հիշատակվում է «հարբած գիշերների» կամ 

«դիմակահանդեսային գիշերների երեխաներ» պատկերավոր արտա-

հայտությունը: 

3.   Տարիքի ազդեցությունը: Ավելանում է 33-35 տարեկանն անցած, առավելա-

պես առաջնածին կանանց` արատավոր երեխա ծննդաբերելու հավանա-

կանությունը, քանի որ նվազում են ձվաբջջի որակական հատկանիշները` 

պայմանավորված սպոնտան մուտացիաներով, ուշ բեղմնավորմամբ, 

հորմոնային և փոխանակային խանգարումներով, արգանդում բեղմնա-

վորված ձվի պատվաստման գործընթացում առաջացող շեղումներով: 

Արատով ծնված երեխաների մայրերի անամնեզում հաճախ նշվում են 

սեռական օրգանների քրոնիկական բորբոքային և ուռուցքային հիվան-

դություններ, ինքնաբերաբար և արհեստական վիժումներ: 

Ախտածնությունը 

Ներարգանդային զարգացման տարբեր ժամանակահատվածներում 

դիտվում են սաղմի` վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածության մի շարք 

տարբերակներ` սկսած վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելունի և քիմքի 

երկկողմանի թափանցող ճեղքվածքներից մինչև փափուկ քիմքի կամ միայն 

լեզվակի շրջանում դրսևորվող սահմանափակ ճեղքվածքները: Պայմա-

նականորեն այդ վիճակը նշված ժամկետներում կարելի է համարել 

«ֆիզիոլոգիական ճեղքվածություն»: Վերոհիշյալ գործոններից մեկի կամ մի 

քանիսի ազդեցությամբ «ֆիզիոլոգիական ճեղքի» եզրերի սերտաճումը 

կասեցվում է, որը ապագայում հանգեցնում է շրթունքի, քիմքի կամ դրանց 

համատեղ բնածին ճեղքվածքի դրսևորմանը: 

Պետք է նշել, որ գործոններից որևէ մեկը կարող է սաղմի վրա 

միանգամայն տարբեր ազդեցություն ունենալ վերջինիս զարգացման տարբեր 

փուլերում: Այնինչ տարբեր գործոններ կարող են առաջացնել նույնանման 

փոփոխություններ, եթե ազդում են սաղմի զարգացման միևնույն 

ժամանակահատվածում: 

Այսպիսով, արատի դրսևորումը պայմանավորված է ոչ թե 

ամբողջական օրգանի ճեղքվելով, այլ առկա ճեղքվածքների շրջանում 

սերտաճման գործընթացի կասեցմամբ: Ըստ էության, ճիշտ կլիներ «բնածին 

ճեղքվածք» հասկացողության փոխարեն արմատավորել «բնածին չսեր-
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տաճում» տերմինը (несрсщение): «Նապաստակի շրթունք» (labium leporinum) և 

«գայլի երախ» (faux lupina) տերմինները վաղուց դուրս են մղվել գիտական 

ոլորտից: 

  

Դեմքի և ծնոտների զարգացման արատների տեսակները 

 Ներկայումս նկարագրված են 3000-ից ավելի համախտանիշներ, որոնցից 

շուրջ 300-ը ներառում են դեմքի, ծնոտների, ատամերի զարգացման արատներ: 

Դրանց մոտ 30%-ը վերաբերում է ժառանգական կամ ժառանգականորեն 

նախատրամադրված հիվանդություններին, իսկ 70%-ը` զարգացման 

տերատոգեն արատներին: 

Ներկայացնենք դրանցից մի քանիսը:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի անոմալիա: Դիտվում է լեզվի և վերին 

շրթունքի կարճ սանձիկներով: Բերանի խոռոչում վերին շրթունքի ու լեզվի 

կարճ սանձիկների և բազմաթիվ լրացուցիչ սանձիկների առկայությունը 

կարող է լինել նաև որևէ բնածին համախտանիշի ախտանշան, օրինակ` 

բերան-դեմք-մատնային համախտանիշ, ստորին ծնոտի միջին գծով ճեղքվածք: 

Դեմքի բնածին ճեղքվածքներ: Դրանք դրսևորվում են սաղմնային հինգ 

տարրերի (ճակատային թումբ, վերծնոտային ու ստործնոտային աջ և ձախ 

ելուստներ) սերտաճման հատվածներում: Առավել հաճախ դիտվում են վերին 

շրթունքի և քիմքի բնածին ճեղքվածքները: Կլինիկորեն հազվադեպ են ստորին 

ծնոտի միջին գծով և դեմքի թեք (կոլոբոմա) ճեղքվածքները: Կարող է լինել նաև 

դեմքի միակողմանի կամ երկկողմանի լայնական ճեղքվածք` մակրոստոմիա: 

Հեմիֆացիալ միկրոսոմիայի կամ առաջին և երկրորդ խռիկային 

աղեղների համախտանիշ: Բնորոշ են ստորին ծնոտի մեկ կեսի թերաճը 

հոդաելունի հիպոպլազիայի կամ ապլա-

զիայի պատճառով, քունք-ստործնոտա-

յին հոդի այլ բաղադրամասերի զար-

գացման արատները: Ստորին ծնոտի 

թերաճած կողմին համապատասխան 

վերին ծնոտի կեսը և այտոսկրը թերա-

ճած են: Հայտնաբերվում են նաև 

միակողմանի մակրոստոմիա և 

միկրոօտիա (նկ. 141): 

Գոլդենհարի համախտանիշ: Այս 

դեպքում նախորդ համախտանիշի 

ախտանշաններին գումարվում են 

էպիբուլբար դերմոիդը, միզուղիների և 

ողնաշարի պարանոցային հատվածի 

արատները: Արտաքին ականջը կարող է 

ճիշտ զարգացած լինել` բացառությամբ 

այծիկի (tragus): Վերծնոտային և ստործնոտային սաղմնային ելուստների 

Նկար 141. Հեմիֆացիալ միկրոսոմիա: 
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սերտաճման գծին համապատասխան` փափուկ հյուսվածքներում դիտվում են 

մաշկաճառային բազմաթիվ գոյացություններ: 

Ֆրաչեսկետի-Կոլինզի համախտանիշին բնորոշ է երկկողմանի մակ-

րոստոմիան, որն ուղեկցում է դիմածնոտային դիզօստոզին: 

Վան դեր Վուդի համախտանիշ: Ստորին շրթունքի կարմիր երիզի վրա 

դիտվում են լորձային գեղ-ձերի սիմետրիկ խուղակներ` համակցված վերին 

շրթունքի, հնարավոր է նաև ատամնաբնային ելունի և քիմքի ճեղքվածքների 

հետ: 

Պիեռ Ռոբինի համախտանիշ: Առկա է տրիադա` քիմքի ճեղքվածք, 

միկրոգենիա, լեզվի և կլլման մկանների պտոզ (գլոսոպտոզ) գանգուղեղային 

նյարդերի բնածին թերֆունկցիայի պատճառով: 

Հանհարթի համախտանիշ: Արտահայտվում է վերին շրթունքի և քիմքի 

ճեղքվածքով, ինչպես նաև երիկամների արատով։  

Գրաուխանի համախտանիշ: Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքը համա-

տեղվում է դաստակի թերզարգացման (դիսֆալանգիա, պոլիդակտիլիա, վեց-

մատնություն), նաև միզապարկի, գենիտալների, երիկամների թերզարգացման 

հետ: 

Կրուզոնի համախտանիշ. գանգի ուղեղային մասի ձևախախտում (կոչ-

վում է «աշտարակաձև գանգ» կամ «կատվի գանգ») վաղաժամկետ կրանիո-

սինօստոզի (գանգի կարանների սերտաճման) հետևանքով, բարձր քթարմատ, 

առաջ ցցված քիթ, վերին ծնոտի արտահայտված թերաճ, որի հետևանքով 

դիտվում է կեղծ էկզօֆթալմ (նկ. 142):  

 

Աչքերը միմյանցից հեռու են տեղակայված (հիպերտելորիզմ): Վերծնոտային 

ատամները հաճախ խիտ են դասավորված: Կարող է դրսևորվել առաջային 

բաց կծվածք: 

Ռուբինովի համախտանիշ: Գաճաճություն (Ռուսակովի խոնդրոդիստրո-

ֆիա), գենիտալների հիպոպլազիա, որը կարող է զուգորդվել վերին շրթունքի 

ճեղքվածքի հետ: 

Նկար 142. Կրուզոնի համախտանիշ: 
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Պֆաունդլեր-Գուրլերի հիվանդություն (գարգոիլիզմ): Օստեոխոնդրո-

դիստրոֆիայի յուրատեսակ տեսակ է, որն ուղեկցվում է մտավոր հետամնա-

ցությամբ: Հիվանդներն ունեն գաճաճ հասակ, անհամաչափ մեծ գլուխ: Աչքերը 

հեռու են տեղակայված, նկատվում է շլություն: Լսողությունը թուլացած է: 

Վերին ծնոտը թերաճած է, ստորինը` առաջ ցցված: Մաշկը չոր է, մազերը` 

կոշտ, կարճ, ծակող: Հոնքեը խիտ են, թավամազ: Պարանոցը կարճ է ու հաստ: 

Ատամների ծկթումը խանգարված է: Նման երեխաները շուտ են մահանում: 

Բերան-դեմք-մատնային համախտանիշ: Առկա են բերանի խոռոչի լորձա-

թաղանթի բազմաթիվ լրացուցիչ սանձիկներ, լեզվի առաջային 2/3-ի արատ, 

վերջույթների մատների ապլազիա կամ սինդակտիլիա: Հաճախ ուղեկցվում է 

քիմքի ճեղքվածքով: 

Բնածին դիմածնոտային դիզօստոզ: Հաճախ ունի ընտանեկան բնույթ: 

Լինում են ականջների և դեմքի ոսկրերի թերզարգացման բազմապիսի դրսևո-

րումներ: Թերզարգացած են հայմորյան խոռոչը և ատամները: Լինում են 

կծվածքի խանգարումներ: Կարևոր ախտանշան է այտոսկրի քունքային մասի 

լրիվ կամ մասնակի բացակայությունը: 

Բնածին գանգ-դիմային դիզօստոզ: Ոսկրային գանգի չափերը փոքր են, 

կարանները` փակված: Գանգի հիմքը կարճ է: Ակնակապիճները տափակ են, 

աչքերը` դուրս պրծած: Վերին ծնոտը և քթոսկրերը թերաճած են: Կա պրո-

գենիա: Գանգի ոսկրերի և դիմային ոսկրերի միջև սերտաճման հատվածների 

ոսկրացման գործընթացի հետ մնալը հանգեցնում է գանգի հիմքի նկատմամբ 

վերին ծնոտի որոշ շարժունության: 

Բնածին գանգ-անրակային դիզօստոզ. ուղեղային գանգի անհամաչափ 

մեծացում գաղտունների ուշ ոսկրանալու հետևանքով, վերին ծնոտի թերաճ, 

կարճ կարծր քիմք, մի խումբ ատամների առաջնային ադենտիա, անրակների 

հիպոպլազիա կամ ապլազիա: Կարող է ուղեկցվել խոր քիմքով կամ քիմքի 

ճեղքվածքով, ինչպես նաև ատամների ծկթման, քանակի և ձևի անկանո-

նություններով: 

Էկտոդերմալ անհիդրոտիկ դիսպլազիա: Վերնամաշկային կառուց-

վածքների (եղունգներ, մազեր, ճարպագեղձեր և քրտնագեղձեր) արատ է: Մի 

շարք ատամներ կարող են չծկթել, իսկ ծկթածները լինում են կոնաձև: 

Քրոնիկական կոնստիտուցիոնալ կամ իդիոպաթիկ հիպոպարաթիրեոզ: 

Կարող է լինել բնածին կամ զարգանալ ուշ մանկական կամ պատանեկան 

տարիքում: Բնորոշ նշաններն են` 

1. ատամների, մաշկի, մազերի և եղունգների անոմալիան, 

2. ցնցումները և նյարդային այլ երևույթները, 

3. աղիքային երևույթները, 

4. ակնային ախտանշանները: 

Ատամների զարգացման արատը կարող է արտահայտվել դենտինի 

բացակայությամբ, կարճ արմատով, լայն խոռոչով: Էմալը լինում է անհարթ` 

փոսություններով և հորիզոնական ակոսներով պատված: Մազերը կոշտ են, 
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բարակ: Հոնքերը և թարթիչները նոսր են: Մաշկը կոշտ է: Եղունգները բարակ 

են և կարճ: 

Բնածին արատներ են նաև մի շարք ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյա-

ցություններ` հեմանգիոմա, լիմֆանգիոմա, դերմոիդ կիստա, պիգմենտային 

նևուս, ֆիբրոզ դիսպլազիա, նեյրոֆիբրոմատոզ, պարանոցի բնածին կիս-

տաներ և խուղակներ:  

  

 ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԵՎ ՔԻՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԴԻՏՎՈՂ 

ԱՅԼ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
  

Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքները կարող են ուղեկցվել գանգի 

ուղեղային հատվածի, ականջախեցիների, լեզվի (մակրոգլոսիա), կրծքավան-

դակի, ողնաշարի, վերջույթների, ներքին օրգանների տարբեր անոմալիա-

ներով: Բացի այդ, կարող են նկատվել 

երեխաների սոմատիկ և քրոնիկական 

վարակա-ալերգիկ (հիպոտրոֆիա, 

էքսուդատիվ դիաթեզ, ռախիտ, թոքա-

բորբ, անեմիա, տուբինտոքսիկացիա, 

ռևմատիզմ), օրթոպեդիկ (սկոլիոզ, 

հարթաթաթություն), վիրաբուժական 

(ճողվածքներ, կրիպտօրխիզմ, ամոր-

ձու ջրգողություն), օտոռինոլարինգո-

լոգիական (լսողության թուլացում), 

նյարդահոգեկան (նևրոզ, սակա-

վամտություն, էպիլեպսիա, խուլ-

համրություն) հիվանդություններ: 

Ներքին օրգանների առավել 

հաճախ դիտվող արատներ են Ֆալոյի 

տետրադան, բոտալյան բաց ծորանը, ֆիբրոէլաստոզը, շնչափողի ստենոզը, 

պիլորոստենոզը: Այս ամենով էլ բացատրվում է արատով ծնված երեխաների 

մահացության բարձր ցուցանիշը (20-30%): 
 

ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 
  

Բնականոն զարգացած վերին շրթունքն ունի` 

1. քամոց, 

2. երկու սյունիկներ (columellae), որոնք սահմանափակում են քամոցը աջ և 

ձախ կողմերից, 

3. կարմիր երիզ, 

4. միջին թմբիկ, 

5. Կուպիդոնի աղեղ: 

Վերին շրթունքի հաստության մեջ բերանի օղակաձև մկանն է: 

Նկար 143. Հազվադեպ արատ` 

ստորին ծնոտի բնածին փեղեկում: 
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Վերին շրթունքի բնածին արատի բուժման ժամանակ անհրաժեշտ է 

վերականգնել դրա վերոհիշյալ բոլոր բաղադրամասերը և նշված մկանի 

անընդհատությունը (նկ. 144,145): 

  

Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումներ 

  

Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքների դեպքում անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել երեք հանգամանքների վրա, որոնք էական 

նշանակություն ունեն վիրաբուժական միջամտության ծավալի և տարբերակի 

ընտրության հարցում: Դրանք են` վերին շրթունքի ճեղքվածությունը, դրա 

միջային հատվածի կարճությունը և քթի մաշկաճառային մասի 

ձևախախտումը: 

Ճեղքվածքները լինում են գաղտնի (թաքնված) և բացահայտ: Գաղտնի 

ճեղքվածքի դեպքում մաշկային և լորձաթաղանթային ծածկույթներն 

ամբողջական են, սակայն փեղեկված է մկանային շերտը: 

Բացահայտ ճեղքվածքները լինում են լրիվ և մասնակի: Մասնակի 

ճեղքվածքի դեպքում շրթունքը փեղեկված է ստորին մասում, իսկ քթի հիմքի 

մոտ առկա է ճիշտ սերտաճած մաշկի հատված, որը բարակ կամրջակով իրար 

է միացնում շրթունքի երկու կեսերը: Լրիվ ճեղքվածքի դեպքում շրթունքի բոլոր 

հյուսվածքները դրա ամբողջ բարձրությամբ և հաստությամբ փեղեկված են 

կարմիր երիզից մինչև մինչև քթի մուտքը: 

Շրթունքի լրիվ ճեղքվածության դեպքում արատի կողմում միշտ 

նկատվում է քթի թևի ձևախախտում: Այն լինում է տափակ և փռված, քթի 

ծայրը` միջին գծից շեղված, աճառային միջնապատը` ծռված: Մասնակի 

արատների որոշ դեպքերում ևս կարող են դիտվել նման ձևախախտումներ: 

Ե´վ լրիվ, և´ մասնակի արատների դեպքում շրթունքի միջին հատվածի 

բարձրությունը փոքրացած է: 

Նկար 144. Բնականոն վերին շրթունք 

և քթի քամոց: 
Նկար 145. Վերին շրթունքի ներսի 

մակերեսը: 
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Շրթունքի ճեղքվածությունը կարող է լինել երկկողմանի, ընդ որում, 

սիմետրիկ և ոչ սիմետրիկ: Երկկողմանի ճեղքվածքը կարող է ուղեկցվել 

կտրիչային ոսկրի պրոտրուզիայով: Դրա հետևանքով շրթունքի միջին մասը 

երբեմն լինում է շեշտակի առաջ մղված և քթի ծայրի հետ սերտաճած, որը 

խիստ աղավաղում է դեմքը: 

Վերին շրթունքի ճեղքվածության դեպքում խանգարվում է երեխայի 

բնականոն սնուցումը, քանի որ բերանի խոռոչի հերմետիկությունը 

խախտվելու պատճառով նորածինը դժվարանում է ծծել: Փոքր արատների, 

հատկապես գաղտնի և մասնակի տարբերակների դեպքում երեխան կարող է 

հարմարվել կրծքով կերակրվելուն` շրթունքի մկանների թերությունը 

փոխհատուցելով լեզվի մկանների ակտիվ ընդգրկմամբ: Մեծ արատների 

դեպքում, հատկապես երբ դրանք զուգորդվում են քիմքի և ատամնաբնային 

ելունի ճեղքվածության հետ, ծծելու ֆունկցիան իսպառ բացակայում է, և 

երեխայի սնուցումը հնարավոր է իրականացնել միայն արհեստական 

եղանակով: 

Շրթունքի բնածին արատը ժամանակին չվիրահատելու դեպքում 

հետագայում կնկատվեն երեխայի արտասանության խանգարումներ: Նա 

կդժվարանա որոշ հնչյուններ արտաբերել: Հնարավոր են շնչառության 

խանգարումներ, ատամնածնոտային համակարգի ձևախախտումներ (վերին 

ծնոտի նեղացում, ադենտիա, ատամի դիստոպիա և այլն): 

 Դասակարգումը 

 Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածքների շատ դասակարգումներ են 

առաջարկվել: Գործնական բժշկության բնագավառում նախընտրելի է 

Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական ինստիտուտի մանկական 

ստոմատոլոգիայի ամբիոնի մշակած կլինիկաանատոմիական դասակար-

գումը՝ 

1.    վերին շրթունքի բնածին գաղտնի ճեղքվածք՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

2.    վերին շրթունքի բնածին մասնակի ճեղքվածք՝ 

2.1. առանց քթի մաշկաճառային մասի ձևախախտման՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

2.2. քթի մաշկաճառային մասի ձևախախտմամբ՝ 

 միակողմանի, 

 երկկողմանի, 

3.    վերին շրթունքի բնածին լրիվ ճեղքվածք: 

 Վիրահատական բուժումը 

Տարբեր կլինիկաների բազմամյա փորձի հիման վրա հաստատված է, որ 

շրթունքի բնածին արատի պլաստիկ վիրահատման` խեյլոպլաստիկայի 

ամենանպաստավոր ժամանակը 4-6 ամսական տարիքն է: Կան նաև այլ 
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տեսակետներ: Որոշ հեղինակներ (Լ. Ե. Ֆրոլովա, Խ. Ա. Բադալյան (աղյուսակ 

17)) առաջարկել են վիրահատությունը կատարել նորածնային տարիքում: 

Այնուամենայնիվ, նորածնային տարիքում կատարվող վիրահատություններն 

ունեն խիստ սահմանափակ ցուցումներ (մասնակի արատ, հասուն երեխա, 

ԿՆՀ-ի և արյան շրջանառության համակարգում շեղումների բացակայություն) 

և առավելապես հնարավոր են՝ նկատի ունենալով սոցիալական պայմանները, 

երբ կա ընտանիքի քայքայման կամ արատավոր երեխայից հրաժարվելու 

վտանգ: 

Խեյլոպլաստիկայի դեպքում լուծվում են հետևյալ խնդիրները` 

1.      ճեղքվածքի վերացում, 

2.      վերին շրթունքի երկարացում, 

3.      քթի ձևի վերականգնում: 

Խեյլոպլաստիկայի բազմաթիվ մեթոդներ կարելի է համակարգել երեք 

խմբում՝ 

1.    գծային մեթոդներ (ըստ Միրոյի, Եվդոկիմովի, Լիմբերգի), 

2.    եռանկյուն լաթերի կիրառման մեթոդներ (Թենիսոն, Օբուխովա), 

3.    քառանկյուն լաթերի կիրառման մեթոդներ (Հագեդորն, Լե Մեզուրյե): 

Գծային մեթոդներ կիրառելու դեպքում հետվիրահատական սպին 

կարող է շատ նուրբ և էսթետիկ ստացվել, սակայն դրանք հնարավարություն 

չեն ընձեռում երկարացնելու շրթունքը, որի կարիքը զգացվում է հատկապես 

լրիվ ճեղքվածքների դեպքում: 

Երկրորդ խմբի առավելությունն այն է, որ ճեղքված շրթունքի փոքր կեսի 

վրա ձևավորվող եռանկյուն լաթը շրթունքի մեկ կեսի մեջ տեղադրելով` 

հնարավոր է դառնում շրթունքը երկարացնել: 

Մեթոդների երրորդ խմբում այդ խնդիրը իրականացվում է քառանկյուն 

լաթի միջոցով: 

Վիրահատությունն իրականացվում է օրոտրախեալ նարկոզով: 

Ներկայացնենք խեյլոպլաստիկայի մի քանի եղանակներ (նկ. 146, 

147,148): 

Միրոյի մեթոդ (Mirault, 1844): Պարզ եղանակ է: Թարմացվում են 

ճեղքվածքի եզրերը` վերևից ներքև կատարվող կտրվածքներով: Շրթունքի 

փոքր կեսի վրա, կարմիր երիզի ավելցուկից ձևում են եռանկյուն լաթ, որը 

հետագայում կարվում է շրթունքի մեծ կեսի կարմիր եզրի վրա` ձևավորելով 

կենտրոնական թմբիկը: Շրթունքի մեծ կեսի կարմիր երիզի ավելցուկը 

նախապես հեռացվում է: Վերքը կարում են շերտ առ շերտ` լորձաթաղանթը, 

կարմիր երիզը, մկանը և մաշկը: Ձգտում են վերականգնել Կուպիդոնի գծի 

անընդհատությունը: 

Մեթոդն ունի մի շարք թերություններ: Հնարավոր չէ ավելացնել 

շրթունքի բարձրությունը, ուղղել քթի թևը և նրանով չի ձևավորվում քթի 

ստորին անցուղու հատակը: 
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Միրոյի եղանակն այլևս ինքնուրույն չի կիրառվում, սակայն փեղեկված 

շրթունքի մի կեսից դեպի մյուսը լաթի փոխադրման մտահղացումը լայնորեն 

կիրառվում է: 

Լիմբերգի մեթոդ: Այս եղանակը հնարավորություն է տալիս լրիվ 

ճեղքվածքի դեպքում ուղղելու քթի թևը: Վիրահատությունը սկսելուց առաջ 

նշում են Կուպիդոնի աղեղի ելևէջներին համապատասխան չորս կետերը: 

Առաջին կետը դրվում է շրթունքի ապագա կենտրոնին համապատասխան: 

Երկրորդ կետը համապատասխանում է փեղեկված շրթունքի մեծ կեսի` 

արատի հակառակ կողմում քամոցի սյունիկի և Կուպիդոնի գծի հատույթին: 

Երրորդ կետը համապատասխանում է քամոցի մյուս` արատի կողմում առկա 

սյունիկի և Կուպիդոնի գծի հատույթին: Երկրորդ և երրորդ կետերը առաջին 

կետից նույն հեռավորության վրա են: Չորրորդ կետը նշվում է շրթունքի փոքր 

կեսի վրա, այն երրորդ կետի կրկնորդն է: Վիրահատման արդյունքում երրորդ 

և չորրորդ կետերը միատեղվում են, որով ապահովվում է Կուպիդոնի աղեղի 

անընդհատությունը: Կարմիր երիզը ձևավորվում է ըստ Միրոյի: Մեթոդի 

առանձնահատկությունն այն է, որ շրթունքի փոքր կեսի վրա՝ քթի փռված թևի 

հիմքի մոտ, ձևում են եռանկյուն լաթ (Լիմբերգի լաթ), որը կարվում է քթի 

միջնապատի վրա՝ մաշկի և լորձաթաղանթի սահմանագծում կատարված 

կտրվածքի տեղում: Որպեսզի հնարավոր լինի քթի թևն ազատ տեղաշարժել 

դեպի կենտրոն, լորձա-

թաղանթի անցման ծալքում 

կատարվում է 

«կրակխառնիչի» կտրվածքը, 

որտեղից ռասպատորով քթի 

թևի հիմքը անջատվում է 

վերին ծնոտի մակերեսից: 

Այս եղանակը ևս 

հնարավորություն չի տալիս 

կատարելու շրթունքի 

ուղղահայաց չափերի 

անհրաժեշտ երկարացում: 

Օբուխովայի մեթոդ: 

Նախապես նշվում են վերո-

հիշյալ կողմնորոշիչ չորս 

կետերը: Մանրակրկիտ 

հաշվարկներով և չափումներով շրթունքի փոքր կեսի ստորին հատվածում 

ձևավորվում է եռանկյուն լաթ, որը կարվում է շրթունքի մեծ կեսում կատարած 

հորիզոնական կտրվածքի մեջ` նպաստելով շրթունքի ուղղահայաց 

երկարացմանը: 

Նկար 146. Խեյլոպլաստիկայի  

տարբերակների սխեմաներ: 
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Ա. Ա. 

Լիմբերգի և Լ. Մ. 

Օբուխովայի 

մեթոդների 

համակցված 

տարբերակը 

համապատասխանում է խեյլոպլաստիկայի ժամանակակից պահանջներին և 

լավ արդյունք է տալիս: 

Շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածքի դեպքում խեյլոպլաստիկան կարելի 

է իրականացնել մեկ վիրահատմամբ կամ երկու փուլով 2,5-3 ամիս 

ընդմիջումով: 

   

 
Նկար 148. Վերին շրթունքի բնածին ճեղքվածք. վիրահատությունից առաջ, 

վիրահատությունից հետո և քսան տարի անց: 

 
 

ՔԻՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ՃԵՂՔՎԱԾՔՆԵՐ 

 Քիմքն ունի երկու հատված` կարծր և փափուկ (նկ. 149): Կարծր քիմքը 

կազմված է լորձաթաղանթով ծածկված ոսկրային քիմքից: Ոսկրային քիմքը 

կազմվում է երկու վերին ծնոտների քմային ելուստներից և քմոսկրերի 

հորիզոնական թիթեղներից: Կարծր քիմքի հիմնական արյունատար 

անոթները և նյարդերը դուրս են գալիս քմային մեծ անցքից և ձգվում քիմքի 

կողմնային մասերով, լնդերից ոչ հեռու: 

Նկար 147. Վերին շրթունքի բնածին մասնակի ճեղքվածքով 

երեխան վիրահատությունից առաջ և հետո: 
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Փափուկ քիմքը կամ քմային վարագույրը կարծր քիմքի շարունա-

կությունն է դեպի հետ: Դրա կմախքը ներդակազմ հյուսվածք է (քմային ջլոն), 

իսկ հիմնական զանգվածը 

կազմված է միջաձիգ զոլավոր 

մկաններից: Արտաքինից փա-

փուկ քիմքը ծածկված է լորձա-

թաղանթով: Վերջինս բերանի 

կողմից պատված է բազմաշերտ 

տափակ էպիթելով: Փափուկ քիմ-

քի կազմության մեջ մտնում են մի 

շարք մկաններ` փափուկ քիմքը 

բարձրացնող, փափուկ քիմքը լա-

րող, լեզվակի, քմալեզվային, 

քմաըմպանային: Իր ֆունկցիայի 

ժամանակ, փափուկ քիմքը բարձ-

րանալով դեպի վեր, տարածելով 

դեպի կողմեր և հետ, հերմետիկ 

առանձնացնում է քթըմպանը ըմ-

պանի ստորադիր հատվածներից: 

Այդպիսով գործում է քիմք-ըմպանային փականը: Փափուկ քիմքի մկաններից 

հատկապես պետք է հիշել փափուկ քիմքը լարող մկանը, որն իր ջլոնով 

հենվում է սեպոսկրի թևակերպ ելունի կարթին և կողքից մխրճվում է փափուկ 

քիմքի մեջ: Այս հանգամանքը հաշվի է առնվում արմատական (ռադիակալ) 

ուրանոպլաստիայի դեպքում: 
 

Անատոմիական և ֆունկցիոնալ խանգարումները 

Քիմքի արատների դեպքում անատոմիական հիմնական խանգարում-

ները երեքն են` քիմքի ճեղքվածություն, փափուկ քիմքի կարճություն և ըմպա-

նի միջին հատվածի լայնացում: 

Քիմքի ճեղքվածքները կարող են լինել մի շարք տարբերակներով: Դիտ-

վում են գաղտնի ճեղքվածքներ, որոնք տեղակայված են միայն փափուկ քիմքի 

մկանային և կարծր քիմքի ոսկրային հյուսվածքի շերտերում, երբ լորձաթա-

ղանթն ամբողջական է (ենթալորձաթաղանթային ճեղքվածքներ): Բացահայտ 

ճեղքվածքները լինում են մասնակի և լրիվ, կարող են ընդգրկել և՛ փափուկ, և՛ 

կարծր քիմքերը: Փափուկ և կարծր քիմքերի լրիվ ճեղքվածքը տարածվում է 

միջին գծով` լեզվակից մինչև կտրիչային անցքը, ընդ որում, այդ ժամանակ 

խոփոսկրի հիմքն ազատ է, քմային թիթեղներից ոչ մեկի հետ չսերտաճած: 

Ճեղքվածքը կարող է լինել թափանցող: Այդ դեպքում, փափուկ և կարծր 

քիմքերից բացի, այն տարածվում է կտրիչային ոսկրի և քմային թիթեղի սահ-

մանով, ընդգրկում ատամնաբնային ելունը` երկրորդ և երրորդ ատամների 

միջև, և վերին շրթունքը` միջին գծից կողմնայնորեն: Եթե թափանցող ճեղք-

Նկար 149. Բերանի խոռոչի և հարակից 

շրջանների անատոմիան: 
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վածքը երկկողմանի է, ապա կտրիչային ոսկրը լինում է առանձնացած և կարող 

է առաջ մղված լինել, իսկ վերին ծնոտը` նեղացած: 

Քիմքի բնածին արատների դեպքում դիտվում է փափուկ քիմքի և ըմ-

պանի միջին հատվածի մկանների թերզարգացածություն: Փափուկ քիմքը 

կարճ է: 

Քիմքի արատով երեխաների շրջանում խանգարվում է սնուցումը, 

ծծելու և կլլման գործողությունները: Հեղուկ սնունդը կարող է դուրս հոսել 

քթից, կա ասպիրացիայի վտանգ: 

Խանգարվում է շնչառությունը: Ներշնչած օդը քթի խոռոչում որակա-

կան փոփոխությունների ենթարկվելու փոխարեն (տաքացում, խոնավացում, 

մաքրում փոշուց և մանրէներից) միանգամից անցնում է վերին շնչուղիներ: 

Շնչառությունը լինում է մակերեսային և հաճախացած: Նման երեխաներն 

ավելի ընկալունակ են շնչուղիների և թոքերի բորբոքային հիվանդությունների 

նկատմամբ: Քթի խոռոչ թափանցած սննդի մնացորդները քթի և քթարմատի 

կատառալ բորբոքումների, եվստախեիտի, օտիտի պատճառ են դառնում: 

Խանգարված է քիմքի արատով երեխաների արտասանությունը: Նկատ-

վում է ռնգախոսություն (ռինոլալիա): Նրանց խոսքը հստակ չէ, քանի որ ան-

կարող են կամ դժվարանում են արտաբերել որոշ հնչյուններ («գ», «կ», «ք» և 

այլն): 

Սնուցման և շնչառության խանգարումները, քրոնիկական բորբոքում-

ները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի ընդհանուր զարգացման 

(ընդհանուր դիստրոֆիա, ռախիտ, դիաթեզ): Արտաքին տեսքի և արտասանա-

կան խանգարումները կարող են նյարդահոգեկան խանգարումների և թե-

րարժեքության բարդույթի զարգացման պատճառ դառնալ:  

 Դասակարգումը 

Ըստ Մոսկվայի բժշկական ստոմատոլոգիական ինստիտուտի մանկա-

կան ստոմատոլոգիայի ամբիոնի մշակած դասակարգման` քիմքի արատները 

լինում են`  

1. փափուկ քիմքի բնածին ճեղքվածքներ՝ 

1.1. գաղտնի, 

1.2. մասնակի, 

1.3. լրիվ, 

2. փափուկ և կարծր քիմքերի բնածին ճեղքվածքներ՝ 

2.1. գաղտնի, 

2.2. մասնակի, 

2.3. լրիվ, 

3. փափուկ քիմքի, կարծր քիմքի, ատամնաբնային ելունի բնածին լրիվ 

ճեղքվածքներ (միակողմանի և երկկողմանի), 

4. ատամնաբնային ելունի և քիմքի առաջային մասի բնածին ճեղք-

վածքներ՝ 

4.1. մասնակի (միակողմանի և երկկողմանի), 
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4.2. լրիվ (միակողմանի և երկկողմանի): 

Առաջին երկու խմբերը երկրորդային քիմքի արատներ են, չորրորդ 

խմբում առաջնային քիմքի արատներն են, երրորդ խումբում` առաջնային և 

երկրորդային քիմքերի արատները: 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Խ.Ա. Բադալ-

յանի կողմից առաջարկվել է դեմքի բնածին արատների ավելի համապարփակ 

դասակարգում (տե՛ս հավելվածը): 

  

ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

Քիմքի բնածին արատով երեխաները ծնվելուց անմիջապես հետո պետք 

է վերցվեն հսկողության տակ: Անհրաժեշտ է բարենպաստ պայմաններ ստեղ-

ծել երեխայի սնուցման և շնչառության համար: Դա իրականացվում է օբտու-

րատորի միջոցով, որը բերանի խոռոչն անջատում է քթի խոռոչից (նկ.150): 

Առավել արդյունավետ են լողացող օբտուրատորները: 

 Կարելի է օգտագործել օբտուրատորների այլ տեսակներ ևս: Բրոչիի 

օբտուրատորն ունի քիմքի և լնդի արատի ռելիեֆը կրկնող ռետինե թիթեղ, որին 

ամրացվում է ալյումինե բռնակ` կերակրելու ժամանակ մոր կողմից պահվելու 

համար: Սանվեվերո-Ռոսսելինիի օբտուրատորն ունի ռետինե օղակ 

(հագցվում է մոր կրծքին), որին ամրացված է ռետինե թիթեղ: Վերջինս կերակ-

րելու ընթացքում տեղակայվում է մոր պտուկից վեր և փակում է լնդի և քիմքի 

ճեղքը: 

 
Նկար 150. Օբտուրատորների տեսակները: 

 

Ավելի հեշտ է Վ.Ի. Տիտարևի օբտուրատորի պատրաստումը: Ռետինե 

ձեռնոցից կտրած մատը միացվում է 25-30սմ երկարությամբ ռետինե խողո-

վակին և կապվում ծծակով շշին: Ծծակը երեխայի բերանը տանելիս շիշը 

պահում են այնպես, որ ռետինե մատը լինի քիմքի ճեղքվածքի շրջանում: 

Մայրը ռետինե խողովակով օդ է մղում մատի մեջ և սեղմում խողովակի ծայրը: 



457 
 

Փչած մատը խցանում է քիմքի ճեղքը: Նման օբտուրատոր կարող է պատ-

րաստել երեխայի մայրն ինքը: 
 

Վիրահատական բուժումը 

 Քիմքի բնածին արատները կարելի է վիրահատել 2-7 տարեկանում: 

Վիրահատման ժամկետն ընտրվում է անհատականորեն` ըստ ճեղքվածքի 

մեծության, տեղակայման և երեխայի ընդհանուր վիճակի: Օրինակ՝ փափուկ 

քիմքի մեկուսի արատը հնարավոր է վիրահատել վաղ ժամկետում, իսկ թա-

փանցող ճեղքվածքի վիրահատությունն ավելի լավ է կատարել 6-7 տարեկա-

նում: 

Ներկայումս քիմքի բնածին արատների վիրահատական բուժման համար 

լայնորեն կիրառվում է Լիմբերգի ռադիկալ ուրանոպլաստիկայի մեթոդը (նկ. 

151, 152): Վիրահատությունը կատարվում է նազոտրախեալ նարկոզով: Ուրա-

նոպլաստիկայի խնդիրներն են` 

1. ճեղքվածքի փակումը, 

2. փափուկ քիմքի երկարացումը, 

3. ըմպանի միջին հատվածի նեղացումը: 
 

ՌԱԴԻԿԱԼ ՈՒՐԱՆՈՊԼԱՍՏԻԿԱՅԻ ՍԽԵՄԱ 

 

 
Նկար 151. Ռադիկալ ուրանոպլաստիկայի սխեմատիկ պատկերումը: 

 

    
Նկար 152. Քիմքի բնածին ճեղքվածք. մինչվիրահատական  

և հետվիրահատական նկարներ: 
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Վիրահատության ժամանակ կարելի է առանձնացնել մի քանի փուլեր. 

1. Ճեղքվածքի եզրերի թարմացում, ոսկրային քիմքից լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթերի ձևավորում: Կտրվածքը կատարվում է ատամ-

նաբնային ելունի երկայնքով, ատամների վզիկներից 2-3մմ հեռու` 

առջևում անկյունաձև շրջանցելով կտրիչային անցքը: 

2. Քմային մեծ անցքերից դուրս եկող նյարդանթային խրձերի ազատում: 

Կատարվում է քմային մեծ անցքերի ոսկրային օղակի հետին-ներ-

սային մասերի ռեզեկցիա: Նման միջամտությունը շարժունակություն 

է հաղորդում լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթերին և հնարա-

վորություն է տալիս հետագայում կատարելու ռետրոտրասպոզիցիա: 

3. Միջթիթեղային (ինտերլամինար) օստեստոմիա: Թևակերպ ելունի 

ներսային թիթեղի կարթը նշված թիթեղի մի հատվածի հետ զգու-շո-

րեն կոտրում են և տեղաշարժում դեպի միջին գիծ: Դա թուլացնում է 

մկանային լարումը փափուկ քիմքի շրջանում: 

4. Ըմպանի միջին հատվածի նեղացում (մեզոֆարինգոկոնստրիկցիա): 

Կարծր քիմքի շրջանի կտրվածքները թևակերպածնոտային լորձա-

թաղանթային ծալքերով շարունակվում են մինչև ստորին ծնոտի 

հետաղորիքային շրջանը: Բութ եղանակով հարըմպանային տարա-

ծություններում ստեղծվում են խոռոչներ (աջից և ձախից)` ըմպանի 

կողմնային մասերի մկանները տեղաշարժելով դեպի միջին գիծ: 

Ստեղծված խոռոչները լցնում են յոդոֆորմով ներծծված վիրախծուծ-

ներով:  

5. Վերքը կարում են շերտ առ շերտ` քթի լորձաթաղանթը, ապա` փա-

փուկ քիմքի մկանային շերտը, հետո` բերանի խոռոչի լորձաթաղան-

թը: 

Կարված քմային լաթերը տեղադրվում են նոր, նախկինի համեմատ 

ավելի հետ տեղակայված դիրքում (ռետրոտրանսպոզիցիա), որի շնորհիվ 

փափուկ քիմքը երկարում է: Լաթերը ֆիքսվում են պաշտպանիչ խծուծներով, 

որոնք կարվում են ատամնաբնային ելունին: Այդ նպատակով կարելի է 

կիրառել նաև նախօրոք պատրաստված պլաստմասսե թիթեղ: 

Բարդ արատների դեպքում ուրանոպլաստիկան կարող է կատարվել ոչ 

թե միանվագ, այլ երկու կամ ավելի վիրահատություններով: 

Հետվիրահատական շրջանում խորհուրդ է տրվում քիմքի համար ապա-

հովել առավելագույն ֆունկցիոնալ հանգիստ (չխոսել), նշանակվում է հեղուկ 

սնունդ: 10-12-րդ օրերին հեռացվում են մեզոֆարինգեալ վիրախծուծները: 

Դրանց փոխարեն խոռոչները լցվում են շարակցական հյուսվածքով: Վի-

րախծուծներից հետո (12-րդ օր) հեռացվում են նաև կարերը: 
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ԴԵՄՔԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԱՑՈՒՄԸ 
ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՈՒՄԸ 

  

 Դեմքի բնածին արատ ունեցող երեխաների դիսպանսերացման նպա-

տակը կանխարգելիչ և բուժական միջամտությունների արդյունավետ զու-

գակցումն է: 

Հիվանդների համալիր բուժմամբ նախատեսվում են՝ 

1. ճեղքվածքի առկայությամբ պայմանավորված անատոմիական խան-

գարումների վիրահատական վերացում, 

2. առկա ձևախախտումների օրթոդոնտիկ ուղղում և երկրորդային 

ձևախախտումների կանխարգելում, 

3. ճիշտ արտասանության ձևավորում, լոգոպոդիկ բուժում, 

4. ընդհանուր ֆիզիկական և մտավոր բնականոն զարգացման ապա-

հովում: 

Արատով ծնված երեխային դիսպանսեր հսկողության պետք է վերցնել 

ծնվելու պահից մինչև 14-15 տարեկանը: 

Դեմքի բնածին արատներով երեխաների դիսպանսերային կենտրոննե-

րում պետք է ընդգրկվեն այնպիսի մասնագետներ, որոնք տարիներ շարունակ 

համակողմանի հսկողություն են իրականացնում երեխաների մտավոր և ֆիզի-

կական բնականոն զարգացման նկատմամբ՝ մանկական ստոմատոլոգ, օր-

թոդոնտ, լոգոպեդ, հոգեբան, նյարդաբան, օտոռինոլարինգոլոգ, մանկաբույժ: 

Այդ կենտրոնները պետք է գործեն վիրաբուժական ստոմատոլոգիական 

ստացիոնարին կից: 

Դիսպանսերացման համար առաջարկվում է վերին շրթունքի և քիմքի 

արատ ունեցող երեխաներին բաժանել չորս հիմնական խմբի: Որպես 

հինգերորդ խումբ կարելի է առանձնացնել այն երեխաներին, որոնք ունեն ԿՆՀ-

ի բնածին ախտահարում: 

Առաջին խումբ. վերին շրթունքի մեկուսի ճեղքվածքներ: Վիրահատվում 

են կյանքի առաջին ամիսներին: 

Երկրորդ խումբ. փափուկ քիմքի ճեղքվածքներ: 1-2 տարեկանից սկսվում 

են լոգոպեդի պարապմունքները: Վիրահատվում են մինչև 4 տարեկանը: Վի-

րահատություններից հետո լոգոպեդիկ բուժումը շարունակվում է մինչև ճիշտ 

արտասանության վերջնական ձևավորումը: 

Երրորդ խումբ. փափուկ և կարծր քիմքի արատներ: Վերին ծնոտի բնա-

կանոն աճը չխանգարելու համար վիրահատում են 5 տարեկանից ոչ շուտ: 

Լոգոպեդիկ բուժման ծավալն այնպիսին է, ինչպես 2-րդ խմբում: Օրթոդոնտիկ 

բուժումն իրականացվում է ըստ ցուցումների: 

Չորրորդ խումբ. վերին շրթունքի, ատամնաբնային ելունի և քիմքի լրիվ 

ճեղքվածքներ: Նման երեխաների համար կազմվում է բուժման անհատական 

ծրագիր, և անհրաժեշտ է վիրաբույժ ստոմատոլոգի և օրթոդոնտի սերտ 

համագործակցություն: Խեյլոպլաստիկան իրականացվում է 4-6 ամսականում: 

Երկկողմանի արատի դեպքում այն կարող է կատարվել երկու փուլով: 1-2 
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տարեկանից սկսած` ձեռնարկվում է օրթոդոնտիկ բուժումը: Այն հետագայում 

շարունակվում է մինչև մշտական կծվածքի ձևավորումը և ավարտվում երկա-

րատև ռետենցիայի շրջանով: Ուրանոպլաստիկան կատարվում է 6 տարեկա-

նից ոչ շուտ: Լոգոպեդը պարապում է և՛ նախավիրահատական, և՛ հետվիրա-

հատական շրջաններում: 

Հինգերորդ խումբ. վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ, որոնք 

ուղեկցվում են ԿՆՀ-ի բնածին ախտահարմամբ (բնածին ալալիա, խուլհամ-

րություն, Դաունի հիվանդություն և այլն): 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զարգացման անկանոնություններն 

առավել հաճախադեպ զարգացման բնածին արատներից են: Ոմանց դեպքում 

դրանք կարող են դիտվել որպես դոմինանտ (հիմնական) անկանոնություն, 

այլոց դեպքում` որպես զարգացման ավելի լուրջ արատի ախտանշան, ինչպես, 

օրինակ՝ բազմաթիվ բնածին լորձաթաղանթային ձգանները բերան-դեմք-

մատնային համախտանիշի դեպքում: 

  

ԼԵԶՎԻ ԿԱՐՃ ՍԱՆՁԻԿ 

Լեզվի սանձիկը լորձաթաղանթային ձգան է, որի գագաթը լեզվի ստորին 

մակերեսին է՝ միջին գծում, իսկ այն տարածվում է դեպի բերանի հատակը և 

տեղակայվում ենթալեզվային և ենթածնոտային թքագեղձերի արտատար 

ծորանների բացվածքների միջև: Լեզվի սանձիկի հիմքը կպչում է ստորին 

ծնոտի ատամնաբնային ելունի ներսային մակերեսին` հաճախ այստեղ 

առաջացնելով լորձաթաղանթային լրացուցիչ ձգաններ «սագաթաթի» պես: 

Լեզվի կանոնավոր սանձիկի գագաթը տեղակայված է նրա միջին մեկ 

երրորդում, իսկ հիմքը` ատամնաբանային ելունի հիմքի մակարդակին: Եթե 

սանձիկի գագաթը կպչում է լեզվի առաջային մեկ երրորդի շրջանում կամ նրա 

ծայրին մոտիկ, ապա առկա է լեզվի կարճ սանձիկ: Նման սանձիկի հիմքը 

սովորաբար լինում է ատամնաբնային ելունի գագաթին մոտիկ: 

Սանձիկի լավ արտահայտված կարճացման դեպքում լեզվի ծայրում 

նկատվում է ներանկում, ակոս: Հազվադեպ լեզվի սանձիկը գործնականում 

կարող է բացակայել, և լեզվի ծայրը նման դեպքերում կպած է լինում 

ատամնաբնային ելունի գագաթին: Այսպիսի վիճակը կոչվում է անկիլոգլոսիա: 

Այդպիսի անատոմիական խանգարումները սահմանափակում են լեզվի 

շարժումները և հանգեցնում ֆունկցիոնալ խանգարումների: Ծնվելուց հետո՝ 

կյանքի առաջին օրերին, կարող է դրսևորվել ծծելու ֆունկցիայի խանգարում: 

Այնուհանդերձ, լեզվի ֆունկցիոնալ անբավարարությունը կարող է 

փոխհատուցվել կերակրող մոր առատ կաթով, որը հեշտացնում է ծծելը: Նույն 

բանը նկատվում է նաև այն դեպքում, երբ երեխան որևէ պատճառով կյանքի 
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առաջին իսկ օրերից անցնում է արհեստական սնուցման: Զարգացման արատը 

կարող է աննկատ մնալ մինչև երեխայի արտասանության ֆունկցիայի 

ձևավորման ժամանակաշրջանը: Նման դեպքում լեզվի կարճ սանձիկը հաճախ 

հայտնաբերում է լոգոպեդը: Այդ երեխաների մոտ խանգարված է լինում «ր», 

«ռ», «լ», «ս» հնչյունների արտաբերումը:  

Աղյուսակ 17 

Դեմքի բնածին արատների դասակարգումը՝  

ըստ պրոֆեսոր Խ.Ա. Բադալյանի. 

1.Վերին շրթունքի ճեղքվածքներ 

մեկուսի գաղտնի մասնակի միակողմանի 

համակցված բացահայտ լրիվ երկկողմանի 

(սիմետրիկ և 

ասիմետրիկ) 
   

2.Քիմքի ճեղքվածքներ 

մեկուսի գաղտնի լեզվակի  

բացահայտ լեզվակի և 

փափուկ  

քիմքի 

համակցված գաղտնի փափուկ քիմքի լրիվ մասնակի և կարծր 

քիմքի 

բացահայտ փափուկ քիմքի լրիվ մասնակի և կարծր 

քիմքի 

լրիվ փափուկ և կարծր քիմքերի 

3.Վերին շրթունքի և քիմքի ճեղքվածքներ 

թափանցող միակողմանի շրթունքի շրջանում մաշկային 

կամրջակով կամ առանց դրա երկկողմանի 

(սիմետրիկ և 

ասիմետրիկ) 

զուգակցված վերին շրթունքի միակողմանի կամ երկկողմանի չթափանցող 

ճեղքվածքներ` զուգակցված քիմքի ճեղքվածքով 

վերին շրթունքի երկկողմանի ճեղքվածք, երբ կողմերից 

մեկում ճեղքվածքը թափանցող է և զուգակցում է քիմքի 

ճեղքվածքի հետ 

4.Շրթունքի և քիմքի ատիպիկ ճեղքվածքներ 

 շրթունքի սպիական միջային շերտիկ 

քիմքի անցք 

5.Դեմքի հազվադեպ ճեղքվածքներ  

ա) միջային մեկուսի վերին շրթունքի 

համակցված վերին շրթունքի և քիմքի 

ստորին շրթունքի 

բ) լայնաձիգ միակողմանի 

երկկողմանի 

գ) թեք մեկուսի միակողմանի 

համակցված երկկողմանի 
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Անշուշտ, պետք է նկատի ունենալ, որ արտասանության խանգարումները 

կարող են լինել նաև կենտրոնական ծագման: Այդ դեպքում լեզվի սանձիկի վրա 

վիրահատական ներգերծության հարցը լուծվում է լոգոպեդի և նյարդա-

հոգեբանի խորհրդատվություններից հետո: 

Լեզվի կարճ սանձիկը հարուցում է 82, 81, 71, 72, 42, 41, 31, 32 ատամների 

շրջանի տեղային պարօդոնտիտ, դրանց դիրքի փոփոխություն (լեզվային 

թեքում, պտույտ առանցքի շուրջը) և հանգեցնում է դիստալ կծվածքի 

ձևավորմանը: Այն դժվարացնում է ստորին ծնոտին օրթոդոնտիկ թիթեղային 

սարքեր և շարժական պրոթեզներ ամրացնելը: 

Լեզվի կարճ սանձիկի բուժումը վիրահատական է: Վիրահատման 

ցուցումներն են ծծելու ֆունկցիայի խանգարումը (վիրահատման հարցը 

լուծվում է մանկաբույժի հետ), արտասանության խանգարումները (վիրա-

հատման հարցը լուծվում է լոգոպեդի հետ), օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ 

նկատառումները, պարօդոնտոլոգիական խնդիրները(նկ. 153, 154): 

Նորածինների և ծծկեր երեխաների վիրահատությունը կատարվում է 

ապլիկացիոն անզգայացմամբ` երեխայի հերթական կերակրումից անմի-

ջապես առաջ: Սանձիկը հատվում է մկրատով` թքագեղձերի արտատար 

ծորանների բացվածքներից վերև: Լեզուն պահվում է ակոսավոր զոնդով: 

Վիրահատությունից անմիջապես հետո ցուցված է երեխային կերակրել: 

Ծծելու գործողության ժամանակ լեզվի սանձիկին արված կտրվածքը 

ինքնաբերաբար ձեռք է բերում անհրաժեշտ չափերը: Նշենք, որ նորածին կամ 

ծծկեր երեխայի լեզվի սանձիկի վիրահատությունը պալիատիվ է: Հետագայում, 

ամենայն հավանականությամբ, նրան սպասվում է պլանային վիրահա-

տություն` լեզվի սանձիկի պլաստիկա (օրինակ` հանդիպակաց եռանկյուն 

լաթերով): 

Եթե ավելի արմատական վիրահատման անհրաժեշտություն կա, ապա 

թքագեղձերի արտատար ծորանների բացվածքից վերև սանձիկը հատելուց և 

բութ եղանակով վերքը լայնացնելուց հետո զատվում և հեռացվում է 

երկտակված լորձաթաղանթը (բուն սանձիկը): Վերքի եզրերը մոբիլիզացվում 

են, որից հետո լորձաթաղանթը կարվում է ուղղահայաց ուղղությամբ` միջին 

գծով: Ետվիրահատական շրջանի հնարավոր բարդությունը լեզվի և բերանի 

հատակի այտուցն է, որի համար սահմանվում է հսկողություն (կարող են 

պահանջվել ստացիոնարի պայմաններ) և նշանակվում են հակաբորբոքային 

ու հիպոսենսիբիլիզացնող դեղեր (կալցիումի գլյուկոնատ, տավեգիլ, 

սուպրաստին և այլն): Սահմանվում է խնայողական սննդակարգ, արտասա-

նական ֆունկցիան 3-4 օրով սահմանափակվում է, նշանակվում են 

ողողումներ թույլ հականեխիչ լուծույթներով: Հանձնարարվում է չմաքրել 

ստորին ծնոտի ատամները լեզվային կողմից մինչև վերքի ապաքինումը: Եթե 

վիրահատությունը կատարվել է լոգոպեդիկ ցուցումներով, ապա լոգոպեդը 

սկսում կամ վերսկսում է պարապմունքները երեխայի հետ վիրա-

հատությունից 6-7 օր անց: 
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Նկար 153. Լեզվի կարճ սանձիկ: 

 
Նկար 154. Լեզվի կարճ սանձիկ, որը կաշկանդում է լեզվի շարժումները: 

 
ՎԵՐԻՆ ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԿԱՐՃ ՍԱՆՁԻԿ 
 Վերին շրթունքի սանձիկը կազմված է էպիթելի երկու շերտից և նրանցով 

պարփակված անոթային փուխր շարակցական հյուսվածքից: Երբեմն նրա 

կազմի մեջ մտնում են բերանի օղակաձև մկանից ծագող մկանաթելեր: 
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Սանձիկը տեղակայված է վերին շրթունքի ներսային մակերեսին, միջին 

գծով(նկ. 155): Նրա հիմքը սովորաբար լայն է: Նեղանալով սանձիկի 

հյուսվածքը միահյուսվում է վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի վերնոսկրի 

արտաքին շերտին: Սանձիկը կարող է զանազան տարբերակներով կպչել 

ատամնաբնային ելունին: Մի դեպքում դա կարող է լինել ատամնաբնային 

ելունի գագաթից մի քանի միլիմետր վերև, մեկ այլ դեպքում սանձիկի 

հյուսվածքային թելիկները կարող են անցնել կենտրոնական կտրիչների 

արանքով և միահյուսվել կտրիչային պտկիկին: Ատամնաբնային ելունի և 

ատամների աճմանը զուգընթաց փոխվում է սանձիկի դիրքը: Այն կարող է 

ապաճել ու գրավել ավելի բարձր դիրք կամ կարող է պահպանել կապը 

կտրիչային պտկիկի հետ: 

 Վերին շրթունքի կարճ սանձիկը ունենում է շրթունքի կարմիր երիզին 

մոտիկ կպչող լայն գագաթ և լայն հիմք վերին ծնոտի ատամնաբնային ելունի 

վրա: Բավական հաճախակի դիտվող երևույթ է վերին շրթունքի սանձիկի ցածր 

կպումը, երբ նրա հիմքը գտնվում է ատամնաբնային ելունի գագաթին մոտիկ 

կամ էլ տարածվում է դեպի կտրիչային պտկիկը: Դա առաջացնում է կոսմետիկ 

շեղումներ, քանի որ ժպտալիս մերկանում է այդ լորձաթաղանթային ձգանը: 

Սանձիկի նման դիրքը կարող է ուղեկցվել դիաստեմայով, խանգարել 

օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժմանը, հանգեցնել տեղային պարօդոնտիտի:  

 

 
Նկար 155.Վերին շրթունքի կարճ սանձիկ. ¹իաստեմա: 

 
Կա մի թեստ, որով դյուրությամբ հայտնաբերվում է սանձիկի 

անկանոնությունը խառը կծվածքի դեպքում: Եթե լայն սանձիկը հովհարաձև 

հիմքով կպչում է կտրիչային պտկիկին, և նրա վրա ճնշելիս պտկիկը 

գունատվում է, ապա կարելի է համոզված պնդել, որ այդ սանձիկը 

անբարենպաստ ազդեցություն ունի դիմային հատվածում կծվածքի 

ձևավորման վրա: 

Սանձիկի անկանոնությունը կարող է կաշկանդել շրթունքի 

շարժումները, խաթարել հնչյունագոյացումը: Եթե սանձիկի թելիկները 
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միահյուսվում են ազատ լնդին, ապա շրթունքի շարժումների ժամանակ 

լարվելով` կարճ սանձիկը կարող է վնասել եզրային պարօդոնտը 

կենտրոնական կտրիչների շրջանում` մերկացնելով նրանց վզիկները: 

Սանձիկի խոշոր չափերը և ցածր կպումը խանգարում են դիմային ատամները 

մաքրելուն, հանգեցնում են սննդային մնացորդների կուտակմանը և 

ատամնալնդային գրպանիկների առաջացմանը:  

Այսպիսով, վերին շրթունքի սանձիկի վրա վիրահատական 

ներգործությունը կատարվում է կոսմետիկ, օրթոդոնտիկ, օրթոպեդիկ և 

պարօդոնտոլոգիական ցուցումներով: Վիրահատությունն իրականացվում է 

11, 21 ատամների լրիվ և 12, 22 ատամների մասնակի ծկթումից ոչ շուտ: 

Գոյութուն ունի վիրահատական բուժման երկու եղանակ` ֆրենեկտոմիա 

և ֆրենոտոմիա: Ֆրենեկտոմիայի դեպքում հեռացվում են սանձիկն 

ամբողջապես և նրա վերնոսկրային կպման մասը: Ֆրենոտոմիայի դեպքում 

հատվում են սանձիկի կպման տեղի վերնոսկրային թելիկները, որից հետո 

հնարավոր է սանձիկը կարել վերնոսկրին` նախադռան հիմքում(նկ. 156):  

 Ֆրենեկտոմիան կատարվում է հետևյալ կերպ. ատամնաբնային ելունի 

վրա արվում է սանձիկի հիմքը գոտևորող V-աձև կտրվածք մինչև ոսկրը: Վերքի 

սահմաններից ներս ատամնաբանային ելունի ոսկրային հյուսվածքը լրիվ 

մեկացվում է: Անհրաժեշտության դեպքում էքսկավատորով կամ 

կյուրետաժային գդալով քերվում և հարթեցվում է միջին գծի շրջանի ոսկրային 

կատարը: Վերին շրթունքից զատվում և հեռացվում է երկտակված 

լորձաթաղանթը (բուն սանձիկը): Մոբիլիզացվում են վերքի եզրերը, և վերին 

շրթունքի լորձաթաղանթը կարվում է ներծծվող թելով: Ատամնաբանային 

ելունի ոսկրի մերկ հատվածը կարելի է ծածկել յոդոֆորմով ներծծված 

վիրախծուծով: Վերին շրթունքի վրա 4-6 ժամ տևողությամբ դրվում է ճնշող 

կապ: 

Հետվիրահատական շրջանում սահմանվում է խնայողական 

սննդակարգ, բերանի խոռոչի ողողումներ թույլ հականեխիչ լուծույթներով: 

Վերին ծնոտի ատամների մաքրումը նախադռան կողմից արգելվում է մինչև 

ատամնաբնային ելունի վերքի ապաքինումը: Յոդոֆորմով վիրախծուծը 

հեռացվում է վիրահատությունից 7-8 օր անց, իսկ անհաժեշտության դեպքում 

այն կարելի է կրկին դնել: 

Բերանի խոռոչի նախադռան գմբեթի շրջանի ավելորդ այլ 

լորձաթաղանթային ձգանների հեռացումը ցուցված լինելու դեպքում կարելի է 

կատարել վերը նկարագրվածի պես: 
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ա-բ, գ-դ, ե-զ. նկարներում պատկերած են վերին շրթունքի կարճ սանձիկի դեպքում 

իրականացվող վիրահատական միջամտությունները: 

 
Նկար 156. Լեզվի կարճ սանձիկի ֆրենոտոմիա: 

 

ԲԵՐԱՆԻ ԾԱՆԾԱՂ ՆԱԽԱԴՈՒՌ 
  

Բերանի ծանծաղ նախադուռը նախադռան գմբեթի լորձաթաղանթի 

անկանոնություն է և բնորոշվում է կպած լնդի բարձրության փոքրությամբ: 

Երեխաների կպած լնդի բարձրությունը փոփոխական մեծություն է: 

Ատամնային ֆոլիկուլների զարգացման, նախ՝ կաթնատամների, ապա՝ նաև 

մշտական ատամների ծկթմամբ պայմանավորված՝ մեծանում են ստորին 

ծնոտի հիմքը և ատամնաբնային ելունը, որի հետևանքով փոխվում է 

վերոհիշյալ բարձրությունը:  

Նախադռան խորությունը (կպած լնդի բարձրությունը) հավասար է որևէ 

ատամի միջին գծի շրջանում լնդի եզրից մինչև անցման ծալքը եղած 

Ա             Բ             Գ 

Դ             Ե             Զ 



467 
 

հեռավորությանը` առանց ատամնալնդային ակոսի չափի: Երեխաների 

նախադռան խորությունը 6-7 տարեկանում 4-5մմ է, 8-9 տարեկանում` 6-8մմ, 

13-15 տարեկանում` 9-14մմ: 

Բերանի ծանծաղ նախադուռը, ստորին շրթունքի սանձիկի բարձր 

կպումը, լորձաթաղանթային արտահայտված լրացուցիչ սանձիկների 

առկայությունը նախ՝ մեկ կամ մի քանի ատամների շրջանում կատառալ 

գինգիվիտի, ապա՝ նաև տեղային պարօդոնտիտի զարգացմանը նախա-

տրամադրող գործոններ են: Պարօդոնտի հյուսվածքներում ախտաբանական 

գործընթացի զարգացմանը հանգեցնում են նաև տարաբնույթ օրթոդոնտիկ 

խանգարումները (խոր պրոգնաթիկ կծվածքը, սագիտալ դիզօկլյուզիան, 

առանձին ատամների վեստիբուլար դիրքը, ատամների խիտ դասա-

վորվածությունը և այլն), որոնց պատճառով ծամողական ճնշումը անհա-

մաչափ է բաշխվում պարօդոնտի հյուսվածքներում: Երևույթը վատթարանում 

է բերանի խոռոչի հիգիենայի ցածր մակարդակի դեպքում: 

Թվարկված գործոնների պատճառով առաջացած տեղային պարօդոն-

տիտի բուժումը ներառում է թերապևտիկ, օրթոդոնտիկ և վիրաբուժական 

համալիր միջոցառումներ, ինչպես նաև բերանի խոռոչի հիգիենայի բարձր 

մակարդակի ապահովում:  

Վիրահատական բուժումը` վեստիբուլոպլաստիկան, նպատա-

կաուղղված է բերանի խոռոչի նախադռան խորացմանը և լորձաթաղանթային 

ձգանների վերացմանը: Նկարագրված են վեստիբուլոպլաստիկայի բազմաթիվ 

մեթոդներ, որոնց հիմքում առկա է ստորին շրթունքի և ստորին ծնոտի 

ատամնաբանային ելունի լորձաթաղանթներից ձևված լաթերի վերա-

բաշխումը: Մասնավորապես կարելի է ստորին ժանիքների միջև եղած 

հատվածում ստորին շրթունքի լորձաթաղանթից ձևավորել մոտ մեկ 

սանտիմետր լայնությամբ գոգնոցաձև լաթ, որը հիմքով ուղղված է դեպի 

լնդեզրը: Ստեղծված վերքը համապատասխան չափով խորացվում է` 

պահպանելով վերնոսկրը, և լաթը տեղաբաշխվում է ատամնաբնային ելունի 

արտաքին մակերեսին: Վիրահատական վերքը ծածկվում է յոդոֆորմային 

վիրախծուծով, որը հեռացվում է 8-10 օր անց, կամ ցինկի օքսիդի և էվգենոլի 

հիման վրա պատրաստված պարօդոնտալ վիրակապով, որը յուրաքանչյուր 

շաբաթ թարմացվելով` մնում է 3-4 շաբաթ: Վիրահատությունից հետո ստորին 

շրթունքի վրա դրվում է ճնշող կապ 2-3 ժամ տևողությամբ: 

  


