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ԳԼՈՒԽ XIII. ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՉԱՐՈՐԱԿ 
ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 Ուռուցքը որպես նորագոյացություն պաթոլոգիական պրոցես է, որը 

բնութագրվում է բջիջների անսանձ բազմացմամբ: Ուռուցքային բջիջների բազ-

մացումն իր էությամբ խիստ տարբերվում է բոլոր տեսակի բջիջների աճից ու 

բազմացումից, որոնք դիտվում են այլ պաթոլոգիական պրոցեսների դեպքում: 

Ուռուցքի դեպքում բջիջների բազմացումը չի ենթարկվում օրգանիզմի կարգա-

վորիչ ազդեցությանը: Ուռուցքի առաջին հիմնական հատկությունը ավտոնոմ 

աճն է: 

Չարորակ նորագոյացությունները, ի տարբերություն բարորակների, 

բնորոշվում են բջջային ատիպիզմով: Ըստ կառուցվածքի բաժանվում են 2 խմբի` 

շարակցահյուսվածքային բջիջներից առաջացող, որոնք կոչվում են սարկո-

մաներ, և էպիթելային բջիջներից առաջացող, որոնք կոչվում են քաղցկեղներ: 

Բերանի խոռոչի չարորակ նորագոյացությունները 90-95% դեպքերում 

ունեն էպիթելային ծագում և ավելի շատ տալիս են մետաստազներ ռեգիոնար 

ավշային հանգույցներում:  

Բոլոր չարորակ ուռուցքներին բնորոշ է ինվազիվ աճը, այսինքն` սկսվում 

է մի օրգանից և կարող է ախտահարել նաև ուրիշ օրգաններ:  

Եթե քաղցկեղը սահմանափակված է մաշկի տափակ բջիջների շերտում, 

ապա այն կոչվում է քաղցկեղ տեղում (carcinoma in situ): 

Ռիսկի գործոններ 

Տարբեր գործոններ կարող են նպաստել քաղցկեղի տարբեր տեսակների 

զարգացմանը: Ցանկացած գործոն, որը կարող է բերել քաղցկեղի զարգացման, 

համարվում է ռիսկի գործոն: Ռիսկի գործոնները կարող են ուղղակիորեն բերել 

քաղցկեղի զարգացմանը, ինչպես նաև կարող են ստեղծել պայմաններ հետա-

գայում քաղցկեղի զարգացման համար: Շատերը, ունենալով զանազան ռիսկի 

գործոններ, երբեք չեն տառապում քաղցկեղով, մինչդեռ որոշների մոտ էլ կարող 

է զարգանալ քաղցկեղ առանց հայտնի ռիսկի գործոնների: Առավել տարածված 

ռիսկի գործոններ են համարվում ծխախոտը և ալկոհոլը: Չնայած դեռ չկա 

ապացուցված միջոց, որը կարող է լիովին կանխել հիվանդության զարգացումը, 

բայց վնասակար սովորություններից հրաժարվելը, ինչպես նաև կենսակերպի 

փոփոխությունն էականորեն նվազեցնում են հիվանդության զարգացման 

հավանականությունը: Սոցիալական պայմանները, սնունդը ևս մեծ դեր կարող 

են ունենալ այս հարցում: Կյանքի որակը և կենսակերպը ևս պետք է դիտարկել 

որպես քաղցկեղի զարգացման գործոններ: 
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Մշակվում են թեստեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի հայտնաբերել 

քաղցկեղով հիվանդներին մինչև հիվանդության հիմնական նշանների և 

գանգատների ի հայտ գալը:  

Նախատրամադրող ռիսկի գործոններն են. 

1. Արևի ճառագայթների երկարատև ազդեցությունը, որը կարող է բերել 

շրթունքի քաղցկեղի, ինչպես նաև գլխի և պարանոցի մաշկի քաղցկեղի զարգաց-

մանը: 

2. Հեպատիտ B-ի (HBV), С-ի (HCV) վիրուսները, մարդու պապիլոմա վի-

րուսը (HPV): Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ HPV վիրուսով վարա-

կումը դառնում է ռիսկի գործոն գլխի և պարանոցի քաղցկեղների որոշ տեսակ-

ների զարգացման համար:  

3. Բերանի խոռոչի հիգիենային չհետևելը: 

4. Շրջապատող միջավայրի վնասակար, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ 

գործոնները: Փայտի փոշին, տարբեր ներկանյութերը մեծացնում են քաղցկեղի 

զարգացման ռիսկը, իոնացնող և ոչ իոնացնող ճառագայթումը: 

5. Վատ սնուցումը: Հատկապես վիտամին A-ի և վիտամին B-ի քիչ քանա-

կությամբ սնունդը կարող է հրահրել քաղցկեղի զարգացումը: 

6. Թույլ իմուն համակարգ:  

 Ախտանշաններ 

Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացություններով տառապող 

մարդիկ հաճախ նշում են հետևյալ ախտանիշները. 

1.Այտուցի, ցավի զգացողություն: 

2.Ուռուցքանման գոյացության առկայություն գլխի կամ պարանոցի 

շրջանում, որը շոշափելիս կարող է լինել ցավոտ կամ անցավ: 

3.Կոկորդում մշտական ցավ: 

4.Բերանից տհաճ հոտի առկայություն: 

5.Կարող է նկատվել ձայնի փոփոխություն, ավելի խռպոտ է դառնում: 

6.Քթի խոռոչի նեղացում կամ մշտական անանցանելիություն: 

7.Քթից հաճախակի արյունահոսություններ: 

8.Շնչառության դժվարեցում: 

9.Երկտեսություն: 

10.Թմրածության և թուլության զգացողություն: 

11.Ցավ ականջի, ծնոտների շրջանում: 

12.Թքի մեջ արյան առկայություն: 

13.Ատամների կորուստ: 

14.Հոգնածություն: 

Հիվանդության վաղ հայտնաբերումը նպաստում է բուժման արդյունա-

վետությանը: 

Ախտորոշում 
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Գոյություն ունեն մի շարք մեթոդներ, որոնց միջոցով ախտորոշվում է 

քաղցկեղը: 

Օգտագործվում են ախտորոշման հետևյալ տեսակները. 

Ֆիզիկալ հետազոտություն, որի ընթացքում բժիշկը կարող է հայտնաբերել 

ուռուցքանման գոյացություն գլխի կամ պարանոցի շրջանում: Ստուգվում են 

նաև քթի խոռոչը, բերանի խոռոչը, լեզուն: 

Բիոպսիա: Կատարվում է հյուսվածքի որոշակի մասի հեռացում հետագա 

հետազոտման նպատակով: Բիոպսիայի տարածված տեսակ է բարակ ասե-

ղային բիոպսիան: Այն մինիմալ ինվազիվ ախտորոշիչ գործողություն է, որի 

նպատակն է ուռուցքային գոյացությունից կամ ավշային հանգույցից բջջային 

նյութի ստացումը: Բջիջները ենթարկվում են բջջաբանական հետազոտության: 

Ռենտգենաբանական  հետազոտություն: Այն հնարավորություն է տալիս 

հայտնաբերել ուռուցքը և որոշել դրա տեղակայումը, ինչպես նաև ռեգիոնար և 

հեռավոր մետաստազները: Կարող է իրականացվել նաև կոնտրաստային 

ռենտգեն հետազոտություն:  

Ուլտրաձայնային հետազոտություն: Հետազոտության ժամանակ 

ստանում են օրգանի երկչափ կամ եռաչափ պատկերը. որոշում են նրա ծավալը, 

չափսերը, կառուցվածքը, հարաբերությունը շրջակա հյուսվածքների հետ: Այս 

մեթոդը ավելի արդյունավետ է թքագեղձերի նորագոյացությունների ախտորոշ-

ման դեպքում: 

Համակարգչային շերտագրություն: Կատարվում է հետազոտվող օբյեկտի 

և շրջակա անատոմիական կառուցվածքների պատկերի եռաչափ (3D) 

ռեկոնստրուկցիա: Դա հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ որոշել ախտահար-

ման ծավալը: Երբեմն կիրառվում է կոնտրաստային հետազոտությունը, որը 

հնարավորություն է տալիս ավելի ճիշտ որոշել ուռուցքի տարածվածությունը: 

Կոնտրաստը տրվում է ներերակային կամ էլ խմելու ձևով: 

Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն: Այս դեպքում օգտագործվում 

են մագնիսական դաշտերը, այլ ոչ թե ռենտգեն ճառագայթները: Այս մեթոդն 

առավել ինֆորմատիվ է փափուկ հյուսվածքների հետազոտման համար 

(նշիկներ, լեզու): Երբեմն կիրառվում է կոնտրաստային հետազոտությունը: 

Պոզիտրոն էմիսիոնային տոմոգրաֆիա (PET): Համարվում է ռադիոնուկ-

լիդային հետազոտությունների առավել բարդ տարբերակը: Տարբեր կենսաբա-

նական գործոններ, որոնք մասնակցում են հետազոտվող օբյեկտների բջիջների 

նյութափոխանակությանը, նշակրում են կարճատև ապրող պրեպարատներով 

(նուկլիդներով), որոնք արձակում են պոզիտրոններ: Նման ռադիոֆարմպրե-

պարատի ներմուծումից հետո հատուկ սարքերի միջոցով վերլուծում են նրա 

տարածական և ժամանակային տեղաբաշխումը: 

Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացությունները լինում են՝ 

փափուկ հյուսվածքներից առաջացողներ՝ 
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 դեմքի մաշկի քաղցկեղը, 

 շրթունքի քաղցկեղը, 

 բերանի խոռոչի քաղցկեղը,  

 լեզվի քաղցկեղը: 

Ոսկրային հյուսվածքից առաջացողներ՝ 

 վերին ծնոտի քաղցկեղ և սարկոմա, 

 ստորին ծնոտի քաղցկեղ և սարկոմա: 

Բացի սրանցից, լինում են նաև թքագեղձի չարորակ նորագոյացութ-

յուններ: 

Ուռուցքների բուժման կազմակերպման նպատակով առաջարկվել է 

չարորակ ուռուցքների միջազգային TNM դասակարգումը: Այս դասակարգման 

մեջ T-ն առաջնային ուռուցքն է (Tumor), N-ը՝ռեգիոնար ավշային հանգույցները 

(Nodulus), M-ը՝ հեռավոր մետաստազները (Metastasis), սրանցից յուրաքանչյուրը 

ունի նաև ենթադասեր: Արդյունքները խմբավորվում են և որոշվում է քաղցկեղի 

փուլը և պլանավորվում է բուժումը: 

T-ը բնութագրում է առաջնային ուռուցքի չափերը: Այն ունի իր 

ենթադասերը` 

 T0 – առաջնային ուռուցք չկա, 

 Tis - ներէպիթելային քաղցկեղ (carcinoma in situ), 

 T1 - ուռուցքի չափերը միչև 2 սմ,  

 T2 - ուռուցքի չափերը 2-4 սմ,  

 T3 - ուռուցքի չափերը 4 սմ-ից ավելի է,  

 T4- ընդգրկված են ստորադիր հյուսվածքները:  

 N-ը բնութագրում է ավշային համակարգի վիճակը` 

 N0 - ռեգիոնար ավշային հանգույցները չեն շոշափվում, 

 N1 – շոշափվում են շարժուն ռեգիոնար ավշային հանգույցներ նույն կողմում, 

 N2 - շոշափվում են շարժուն ռեգիոնար ավշային հանգույցներ հակառակ 

կողմում կամ երկկողմանի, 

 N3 - դիտվում են մեկ կամ երկու ավշային հանգույցների անշարժացում: 

M-ը բնութագրում է հեռավոր մետաստազների առկայությունը` 

 M0 - մետաստազ չկա, 

 M1 - առկա են հեռակա մետաստազներ: 
 

 Մաշկի չարորակ նորագոյացություններ 

 Դեմքի մաշկի չարորակ նորգոյացությունները ըստ վիճակագրության 

տվյալների մաշկի չարորակ ուռուցքների 80-90% են կազմում:  
  

13.1.Հիմքաբջջային քաղցկեղ կամ բազալիոմա 
Հիմնականում գոյանում է մաշկի սնուցման խանգարումից ծերունական 

գերեղջրացող մաշկի կղզյակից, ավելի՝ հաճախ բացօթյա աշխատանք կատա-

րողների մոտ: 
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 Հավասարապես լինում է և կանանց, և տղամարդկանց մոտ: Ուռուցքի 

բջիջները մեծ չեն, ձվաձև են կամ իլիկաձև` նմանվելով վերնամաշկի բազալ 

բջիջներին` ստանալով իրենց անվանումը: Հիվանդությունը սկսվում է քոր եկող 

բշտանման թեփոտված օջախով: Քորի պատճառով բշտիկը աստիճանաբար 

մեծանում է և ամրանում: Հիվանդը դրան ուշադրություն չի դարձնում: Ուռուցքը 

դանդաղ է աճում՝ ամիսներով մնալով անփոփոխ: Հետզհետե մեծանալով՝ 

խոցոտվում է, որի հատակը ծածկվում է կեղևով և թեփոտվում է, եզրերը 

բարձիկանման են: Այն հաճախ տեղակայվում է քթի թևերի, քթաշրթունքային 

ծալքի, աչքի ներսային կամ դրսային անկյան շրջանում, վերին շրթունքի վրա: 

Տարբերում են բազալիոմայի ուռուցքային, խոցային, էկզեմատոզ, 

սպիապաճական և պիգմենտային տեսակները: Այս 

ուռուցքին բնորոշ է մաշկի վրա տարբեր մեծության 

միայնակ կամ բազմաթիվ հանգուցանման 

գոյացությունների առաջացումը, որոնք հետագա-

յում խոցոտվում են: Խոցային տեսակին բնորոշ է 

այն, որ առաջնային տարրը խոցն է, որն աստի-

ճանաբար լայնանում է և թափանցում խորանիստ 

հյուսվածքների մեջ տալով ներսփռանք: Ախտորոշ-

վում է քերուքի ցիտոլոգիական հետազոտության 

հիման վրա: Բուժումը վիրահատական, ճառա-

գայթային, համակցված և կրիոդեստրուկցիա: Կանխատեսումը դրական է:    

 
ՏԱՓԱԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂ 

 Տեղակայվում է մաշկի բաց շրջաններում: Հիմնականում պատճառը 

ծերունական կերատոզի օջախներն են, որոնք կարող են չարորականալ: Մաշկի 

տափակաբջջային քաղցկեղը բազալիոմայից 

տարբերվում է ներսփռական արագ աճով և 

ստործնոտային, հարականջծամողական, պա-

րանոցային, ավշային հանգույցների մետաս-

տազավորմամբ:  

 Հիվանդությունն ավելի հաճախ ախտահա-

րում է քիթը, ականջային խեցին և թշային շրջանը: 

Քաղցկեղը սկզբում ի հայտ է գալիս որպես 

հանգույց, այնուհետև գորտնուկավոր տեսք է 

ընդունում: Այն ունի լայն հիմք, թմբիկավոր եզրեր, կենտրոնը ենթարկվում է 

էրոզիայի: Կլինիկորեն տարբերում են ուռուցքի խոցային և պապիլոմատոզ 

տեսակները: Խոցի եզրերը պինդ են, բարձրացած, ատամնավոր կենտրոնում 

խոցը ունի խառնարանի տեսք, հիմքը պարունակում է մեռուկացած զանգված: 

Պապիլոմատոզ տեսակը նման է ծաղկակաղամբի` լայն հիմքի վրա ծածկված 

Նկ. 13.1. Հիմքաբջջային 

քաղցկեղ 

Նկ.13.2. Տափակաբջջային 

քաղցկեղ: 
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եղջերաթաղանթով: Բուժումը վիրահատական է, կատարում են նաև ճառա-

գայթային բուժում և քիմիոթերապիա: Ելքը բարենպաստ է: 

13.2. Չարորակ մելանոմա 
Կազմված է մելանոցիտներից, որոնք ենթարկված են անոմալիայի և 

տարբեր աստիճանի պիգմենտավորված են: Լինում է երիտասարդ և միջին 

տարիքում: Այն կարող է մաշկի վրա առաջանալ որպես առաջնային ուռուցք կամ 

կարող է առաջանալ մաշկի վրա եղած այլ ախտահարումներից: Կլինիկորեն 

ունի խայտաբղետ պատկեր: Կարող է արտահայտվել որպես պիգմենտավորված 

հարթ բիծ կամ որպես պապիլոմատոզ՝ տեղակայված նեղ կամ լայն ոտիկի վրա: 

Մակերեսը կարող է լինել հարթ կամ խորդուբորդ, երբեմն խոցոտված, բաղադ-

րությունը փափուկից մինչև պինդ: 

Մելանոման սովորաբար չի հասնում մեծ չափերի, քանի որ վաղ շրջանում 

մետաստազավորվում դեպի այլ օրգաններ` առաջացնելով պրոցեսի գեներալի-

զացիա: Մելանոմայի ընթացքը ցիկլիկ բնույթ ունի: Պրոցեսը մեկ սրվում է, մեկ 

ունի հանգիստ շրջան: Մելանոմայի վնասումը նպաստում է պրոցեսի արա-

գացմանը, բուժումը համալիր է: Ելքը անբարենպաստ է:  

Նկ. 13. 3,4. Մելանոմա: 

13.3. Շրթունքի քաղցկեղ 
Հիմնականում տեղակայվում է ստորին շրթունքին, կարող է ունենալ 

երկու տեսակի աճ` էկզոֆիտ (ծաղկակաղամբի նման, կլորավուն, պալպատոր 

ցավոտ, անհարթ եզրերով և ոչ հստակ սահմաններով օջախ է, կոչվում է նաև 

պապիլյար) և էնդոֆիտ (խոցի նման):  

Կլինիկորեն բաժանվում է 4 փուլի.  

 Նորագոյացության սահմանները 1-1.5սմ են, ընդգրկում է միայն շրթունքի

լորձաթաղանթը (T1, N1, Mo): 

 Ընդգրկում է համարյա շրթունքի կեսը, ռեգիոնար ավշային հանգույցներում

հնարավոր է մեկ կամ երկու շարժուն հանգույցի ախտահարում (T2, N2, Mo): 

 Ուռուցքն ընդգրկում է շրթունքի կեսը ամբողջությամբ և տարածվում բերանի

անկյան շրջան, ենթածնոտային ավշահանգույցներում երկկողմանի ախտա-
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հարում, կարող է լինել մեկ կամ մի քանի անշարժ ավշային հանգույցներ(T3, 

N3, Mo): 

 Ընդգրկում է ամբողջ շրթունքը, բերանի անկյունները, թշային հյուսվածքները

և ընդգրկում է արդեն ոսկրային համակարգը: Հնարավոր է հեռակա մետաս-

տազներ (T4, M4, Mx): 

Նկ.13. 5,6. Շրթունքի քաղցկեղ: 

 13.4. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղ 
 Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը կազմում է բերանի խոռո-

չի ուռուցքների 15-20%: Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը տղամարդ-

կանց մոտ առաջանում է 7-10 անգամ ավելի հաճախ: Հիվանդանում են 

հիմնականում 50-70 տարեկան անձիք, սակայն, այն երբեմն հանդիպում է նաև 

երիտասարդների, իսկ շատ հազվադեպ նաև երեխաների մոտ: Էթիոլոգիա-

կան գործոններին են դասվում ծխելը, ալկոհոլը, տաք ուտեստները, անորակ 

պրոթեզներով լորձաթաղանթի վնասումը և այլն:  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղն ըստ աճի ձևի բաժանվում է 

էկզոֆիտ և էնդոֆիտ ձևերի: Էկզոֆիտ տարբերակը ներկայացված է պապիլյար 

և խոցային քաղցկեղով: Էնդոֆիտ տեսակին բնորոշ են խոցային-ինֆիլտրատիվ 

և ինֆիլտրատիվ ձևերը: 

Հյուսվածաբանորեն բերանի խոռոչի լորձաթաղանքի քաղցկեղը 90-95% 

դեպքերում ներկայացված է տափակ բջջային եղջերացող, ավելի հազվադեպ 

չեղջերացող և չդիֆերենցված ձևերով: Երբեմն, շատ հազվադեպ, կարող են 

հադիպել ադենոկարցինոմաներ, որոնք տեղակայվում են այտերի լորձաթա-

ղանթի, փափուկ կամ պինդ քիմքի ու լեզվարմատի հաստության մեջ: Բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղը հիմնականում և բավականին 

արագ մետաստազավորում է պարանոցի մակերեսային և խորանիստ ավշային 

հանգույցներ: Ավշային հանգույցների այս կամ այն խմբի ախտահարումը 

հիմնականում կապված է առաջնային ուռուցքի տեղակայման հետ: Հեռա-

վոր մետաստազները հանդիպում են եզակի դեպքերում: 

Ախտորոշման համար առաջնային է բերանի խոռոչի ամբողջա-

կան զննումը, որն իր մեջ պետք է ներառի նաև մատնային զննում, որը հնարա-
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վորություն է տալիս որոշել ուռուցքի կոնսիստենցիան, չափերը, շարժունա-

կությունը: Ոսկրերի ախտահարման կասկածի դեպքում անց են կացնում 

ռենտգենաբանական հետազոտություն: Համակարգչային շերտագրությունը 

թույլ է տալիս որոշել հիվանդության տարածվածության աստիճանն ու սահ-

մանները: Հիմնական ախտորոշիչ մեթոդներ են հանդիսանում բջջաբանական և 

հյուսավածաբանական մեթոդները: 

Հիվանդության կլինիկան հիմնականում պայմանավորված է առաջնային 

ուռուցքի տեղակայմամբ և տարածվածությամբ: Կլինիկական նշանները տար-

բեր են, կարող է լինել ցավ ատամներում, արյունահոսություն լնդերից: Այս դեպ-

քում խոցը շատ ցավոտ է, ինչի հետևանքով էլ առաջացնում է խոսքի և լեզվի 

շարժումների սահմանափակում, կերակուրը ծամելու խանգարում:  

Առավել հաճախ ախտահարվում են բերանի խոռոչի հատակի առաջային 

հատվածներն ու մեծ աղորիքների շրջանում ընկած հատվածը: 

Այս ուռուցքները հազվադեպ են ախտորոշվում հիվանդության վաղ փուլե-

րում: Ուռուցքը արագորեն ախտահարում է բերանի խոռոչի հատակի 

մկանները, լեզուն և ստորին ծնոտը: 

Ռեգիոնար մետաստազավորման ընթացքում ախտահարվում են 

ենթաստործնոտային և խորը ներքին լծային հանգույցները: Այտի լորձա-

թաղանթի քաղցկեղ ավելի հաճախ հանդիպում է մեծ աղորիքների հպման գծի 

մակարդակով, հետսեղանատամային շրջանում: Սկզբանական շրջանում այն 

դրսևորվում է անցավ, խոցային գոյացության տեսքով: Ցավը հիմնականում ի 

հայտ է գալիս մաշկի պրոցեսի մեջ ներառվելուն զուգահեռ: Առավել ծանր 

ընթացք ունեն հետսեղանատամային շրջանի ուռուցքները, քանի 

որ ուռուցքը բավական արագ տարածվում է դեպի քմային կամարիկները, 

փափուկ քիմքը: Բնորոշ է նաև վաղ մեատաստազավորումը, որն ուղեկցվում է 

ենթաստործնոտային և խորը պարանոցային լիմֆատիկ հանգույցնե-

րի ախտահարմամբ: 

Փափուկ քիմքի լորձաթաղանթի քաղցկեղի դեպքում հիմնական հյուսվա-

ծաբանական ձև է հանդիսանում տափակ բջջային քաղցկեղը, ի տարբերություն 

պինդ քիմքի քաղցկեղի, որի դեպքում առավել հաճախ հանդիպում է 

ադենոկարցինոման: Քիմքի ախտահարումը ուղեկցվում է լորձաթաղանթի 

վաղ խոցոտմամբ և վերին ծնոտի ախտահարմամբ: Ցավն ի հայտ է գալիս 

բավական արագ: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները ախտահարվում են 15-20% 

դեպքերում: 

Ունի չորս փուլ. 

ա) Չափերը մինչև 2սմ են, ընդգրկում է միայն բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը, 

ռեգիոնար ավշահանգույցները նորմալ վիճակում են: 
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բ) Չափերով ավելի մեծ է, արդեն ընդգրկված է ենթալորձային շերտը, ռեգիո-

նար ավշահանգույցներում հնարավոր են եզակի շարժուն ախտահարված 

հանգույցներ: 

գ) Աճում է մինչև վերնոսկրը, հնարավոր է նաև տեղափոխվի թշի լորձա-

թաղանթ, շրթունքի լորձաթաղանթ, շրջանային ավշահանգույցներում 

հնարավոր են բազմաթիվ ախտահարված հանգույցներ, հնարավոր է նաև 

անշարժ հանգույցեր: Հնարավոր է նաև ավշային համակարգի երկկողմանի 

սիմետրիկ ախտահարում: 

դ) Ախտահարում է ոսկրը և կարող է դուրս գալ մինչև մաշկ: Ավշային համա-

կարգում արդեն առկա են կոնտակտային մետաստազներ, կապսուլայի 

լուծում, նաև առանձին հեռակա մետաստազներ:  

Նկ.13.7,8. Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղ: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղի բուժումը պետք է կրի 

համակցված բնույթ: Անկախ տեղակայումից և հիվանդության փուլից բուժումը 

սկսում են ճառագայթային թերապիայից: Փոքր` մինչև 2սմ-ոց ուռուցքնե-

րի դեպքում հնարավոր են ներհյուսվածքային ճառագայթման կիրառումը: 

Տարածված և ռադիոռեզիստենտ տեսակների դեպքում կիրառում են թերմո-

ռադիոթերապիա: Ռեգիոնար ավշային հանգույցների ախտահարման դեպքում 

անց են կացնում ինչպես առաջնային ուռուցքի այնպես էլ ախտահարված 

հանգույցների ճառագայթում: 

 Վիրահատական բուժումը անց է կացվում ճառագայթային թերապիայի 

ավարտից 3-4 շաբաթ անց: Վիրահատության ծավալը նույնպես կախված է 

առաջնային օջախի տեղակայումից և հիվանդության տարածվածությունից: 

Կատարվող վիրահատությունները հաճախ անց են կացվում բավական մեծ 

ծավալներով և ենթադրում են պլաստիկ միջամտություններ` ստեղծված 

դեֆեկտները վերացնելու նպատակով: Բերանի խոռոչի քաղցկեղը պետք է 

դիֆերենցել բորբոքային պրոցեսներից, բարորակ նորագոյացություններից, 

առաջնային սիֆիլիսից, տուբերկուլյոզից և այլն: 
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13.5. Լեզվի քաղցկեղ 
Լեզվի քաղցկեղը 70-75% դեպքերում զարգանում է կողմնային մակերեսի 

միջին երրորդականի շրջանում: Մոտ 20% դեպքերում ախտահարվում է 

լեզվարմատը: Մոտավորապես 5-10% դեպքերում ախտահարվում են լեզվի 

ծայրը, ստորին և վերին մակերեսները: Ավելի հաճախ հանդիպում է 40-70 

տարեկան տղամարդկանց շրջանում: Վաղ փուլերում պաթոլոգիկ օջախը չունի 

արտահայտված դրսևորում:  

Հիվանդության զարգացմանը և ուռուցքային ինֆիլտրացիային զուգահեռ 

զարգանում են բերանի խոռոչում օտար մարմնի առկայության և ցավա-

յին զգացողությունները:  

Սկզբում առաջանում է պինդ ցավոտ ինֆիլտրատ, առանց հստակ սահ-

մանների, որը հետո վեր է ածվում խոցի: Հիմնականում տեղակայվում է լեզվի 

կողմնային հատվածում, շատ անգամ երևում է ատամների կողմից քրոնիկ 

գրգռման պատճառը: Առաջացնում է խոսքի, կլման ակտի, լեզվի շարժումների 

խանգարում և սահմանափակում: Սկզբում առաջացած ինֆիլտրատը կարող է 

վերածվել խոցի` էնդոֆիտ աճի դեպքում կամ հանգույցի` էկզոֆիտ աճի 

դեպքում: Առաջացնում է համի խեղաթյուրում:  

 Ունի չորս փուլ. 

 Ուռուցքի չափերը մինչև 1սմ են, գտնվում է լեզվի լորձաթաղանթի հաս-

տության մեջ, ռեգիոնար ավշահանգույցները նորմալ են: 

 Չափերը 2սմ են, ուռուցքը հասնում է մինչև լեզվի սեփական մկաններ, բայց

ամեն դեպքում չի հասնում կեսին, ենթակզակային և ենթածնոտային 

ավշային հանգույցներում առկա են եզակի շարժուն հանգույցներ:  

 Չափերը հասնում են մինչև լեզվի միջին գիծ, հնարավոր է նաև բերանի

հատակի լորձաթաղանթի ընդգրկմամբ, առկա են բազմաթիվ մետաստազներ 

ռեգիոնար ավշային հանգույցներում: 

 Լեզվի կեսից ավելիի ախտահարում, հարակից փափուկ և ոսկրային

հյուսվածքների ախտահարում: Հնարավոր է նաև հեռակա մետաստազների 

առկայություն: Լեզվի առաջային հատվածի քաղցկեղով ախտահարման 

դեպքում ախտահարվում են ենթածնոտային և ենթակզակային ավշային 

հանգույցները, իսկ լեզվի հետին կեսի ախտահարման դեպքում պարանոցի 

խորը ավշային հանգույցները: 

Ուռուցքի քայքայման արդյունքում առաջանում է գարշահոտություն 

բերանից, խեղվում են կլման ակտն ու խոսքը: Լեզվի քաղցկեղը բնորոշվում 

է ռեգիոնար մետաստազավորման (երբեմն երկկողմանի) բարձր հաճախա-

կանությամբ (60-70%): 
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Նկ. 13. 9,10. Լեզվի քաղցկեղ` էկզոֆիտ աճ, էնդոֆիտ աճ: 

 13.6. Ծնոտների չարորակ ուռուցքներ 
Կազմում են բոլոր չարորորակ ուռուցքների 1,5-3%: Ըստ հյուսվածա-

բանական ծագման լինում են` էպիթելային և շարակցահյուսվածքային:  

Քաղցկեղները ավելի հաճախ դիտվում են 40-60տ հասակում տղամարդ-

կանց մոտ, աճում են դանդաղ, արագ ներսփռում են շրջակա հյուսվածքներ և 

օրգաններ: 

Սարկոմաները բազմազան են. կարող են լինել օստեո- խոնդրո- ֆիբրո- և 

միքսոսարկոմաներ: Սարկոմաները ավելի շատ առաջանում են 10-40 տարե-

կանում: Բնորոշ է արագ աճ, առաջանում է դեֆորմացիա, դանդաղ է աճում 

շրջակա հյուսվածքներում: Սարկոմաները մետաստազավորվում են հեռավոր 

օրգաններ, իսկ քաղցկեղը՝ ավելի շատ ռեգիոնար ավշային հանգույցներ: 

Վերին ծնոտի քաղցկեղ  

Հիմնականում զարգանում է հայմորյան ծոցի և ատամնաբնային ելուստի 

լորձաթաղանթի էպիթելից: Կլինիկորեն 

սկզբում ընթացքը առանց ախտանիշ-

ների է, այնուհետև առաջանում է ցավ 

ատամներում, ծնոտում, գլխացավեր, 

անզգայացում թշային շրջանում, ար-

ցունքարտադրություն: Քթի խոռոչից 

նկատվում է արտադրութույն, որն 

ուռուցքի քայքայմանը զուգընթաց դառ-

նում է թարախաարյունային արտադ-

րություն: Ուռուցքը, տարածվելով 

ատամնաբնային ելուստում, քայքայում 

է ոսկրը և առաջացնում է ատամների 

շարժունակություն: Հեռացված ատամների վերքերը չեն փակվում և հետա-

գայում լցվում են ուռուցքային հյուսվածքով, որը նման է գրանուլյացիոն 

Նկ. 13.11. Վերին ծնոտի քաղցկեղ, 

ուռուցքը դուրս է եկել ոսկրային 

հյուսվածքի սահմաններից դեպի բերանի

խոռոչ: 
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հյուսվածքի: Բերանի խոռոչի կողմից ուռուցքը պինդ է, անցավ, հետագայում 

կարող է խոցոտվել առաջացնելով բերանի խոռոչի գարաշհոտություն:  

Սարկոմայի դեպքում առաջանում է ծնոտի դեֆորմացիա, ատամների 

շրջանում ցավ վաղ շրջաններում: Ուռուցքը կլոր է, մակերեսը հարթ է, երբեմն 

թմբիկավոր, բաղադրությունը պինդ: Ցավերը աստիճանաբար դառնում են 

ինտենսիվ: Ուռուցքի վաղ շրջանում հիվանդի ընդհանուր վիճակը փոխված չէ, 

երբ ուռուցքը թափանցում է հարևան շրջաններ, հիվանդի ընդհանուր վիճակը 

վատթարանում է: Հիմնականում առաջանում է 40 տարեկանից բարձր 

հասակում: Կլինիկան բնորոշվում է հետևյալ նշաններով, որոնք ոչ միշտ են 

առաջանում. քթային շնչառության խանգարում, քթոսկրերի դեֆորմացիա, 

վերին ծնոտի դեֆորմացիա, քթից արյունաթարախային արտադրություն, որը 

վկայում է Հայմորյան խոռոչի լորձաթաղանթի խոցային ախտահարման մասին, 

ուռուցքի հատվածում ատամների տեղախախտում մինչև ատամի դուրս բերում 

ատամնաբնից, որը տեղի է ունենում աճի հաշվին ատամի դուրս մղումով, ցավ 

ինտակտ ատամների շրջանում, հնարավոր է նաև էկզոֆթալմ հայմորյան 

խոռոչի վերին պատի ախտահարման հետևանքով, ստորակնակապճային 

շրջանի մաշկի պարէսթեզիա: 

Ունի չորս փուլ. 

 Ուռուցքը դուրս չի գալիս հայմորյան խոռոչի սահմաններից, դեմքի

ասիմետրիան բացակայում է, ռեգիոնար ավշային հանգույցները նորմալ: 

 Ուռուցքը դուրս է գալիս վերը նշված սահմաններից` առաջացնելով պատերի

դեստրուկցիա, դեմքի ասիմետրիան բացակայում է: 

 Ուռուցքը դուրս է գալիս ոսկրային հյուսվածքի սահմաններից դեպի բերանի

և քթի խոռոչ, ակնակապիճ կամ թևաքմային փոս՝ առաջացնելով դեմքի 

ասիմետրիա և ակնագնդի շարժումների սահմանափակում: Նկատվում են 

մետաստազներ պարանոցային և ենթածնոտային ավշային հանգույցներում: 

 Ուռուցքը տարածվում է դեմքի մաշկի վրա, կարող է ախտահարվել նաև

այտոսկրերը: Մետաստազները նկատվում են նույն տեղերում, բայց անշարժ 

են և կարող են լինել նաև կապսուլայի լուծմամբ: 

 Ստորին ծնոտի չարորակ նորագոյացություններ 

 Ստորին ծնոտի չարորակ նորագոյացություններով հիմնականում 

հիվանդանում են 40-60 տարեկան տղամարդիկ:  

Ստորին ծնոտի  չարորակ նորագոյացությունները  կախված հյուսվածա-

բանական տեսակից բաժանվում են էպիթելիալ(քաղցկեղ) և ոչ էպիթելիալ 

(սարկոմա) ձևերի: Ավելի շատ հանդիպում է քաղցկեղ, ավելի քիչ սարկոմա:  

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղ 

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղը կարող է լինել առաջնային կամ երկրորդային: 

Ավելի հաճախ ստորին ծնոտի ախտահարումը կրում է երկրորդային բնույթ, 

երբ ուռուցքը ներաճում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթից, լեզվից, այտից, 
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թքագեղձերից, կամ որպես հեռավոր մետաստազ ախտահարվում է 

կրծքագեղձերի, թոքերի, ստամոքսի, երիկամների, շագանակագեղձի, ուղիղ 

աղու և այլ օրգանների առաջնային ախտահարումների դեպքում:  

 Ստորին ծնոտի քաղցկեղը տեղակայվում է հիմնականում աղորիքների և 

ծնոտների շրջանում: Առաջին կլինիկական նշանը հաճախ հանդիսանում է 

նյարդացավը, որը տարածվում է ստործնոտային նյարդի ընթացքով: Ցավերը 

երբեմն այնքան ուժեղ են լինում, որ հիվանդը պահանջում է հեռացնել առողջ 

ատամները, երբեմն նկատվում է ստորին շրթունքի և կզակի թմրածություն: 

Դիտվում է ծնոտի ձևախախտում, ատամների շարժունակություն, ատամ-

նաբնային լորձաթաղանթին խոցերի առաջացում: Մետաստազավորումը տեղի 

է ունենում ավշային ուղիներով: Կարող է առաջացնել բերանի բացման 

սահամանափակում՝ տարածվելով ծամիչ մկանների հաստության մեջ: 

Նկ.13. 12,13. Ստորին ծնոտի քաղցկեղ: 

Ստորին ծնոտի սարկոմա 

Ստորին ծնոտի սարկոման առաջանում է ոսկրի սպունգանման մասից, 

վերնոսկրից և կոմպակտ շերտից: Ավելի հաճախ հանդիպում են օստեոգեն 

սարկոմաները, խոնդրոսարկոմաները, ֆիբրոսարկոմաները և այլն: Լիմֆո-

գեն մետաստազավորում դեպի լիմֆատիկ հանգույցներ գրեթե չի հանդիպում: 

Դրա փոխարեն մեծ է հեմատոգեն մետաստազավորման հավանականությունը 

դեպի այլ ոսկրեր, թոքեր և այլ օրգաններ:  

Առաջին ախտանիշը ծնոտի շրջանում անզգայացումն է: Ծնոտները 

աստիճանաբար ուռչում և դեֆորմացիայի են ենթարկվում: Ուռուցքն ավելի 

արագ է աճում, որի հետևանքով կարող է դուրս գալ բերանի խոռոչ առա-

ջացնելով խոցոտում: Ամենաագրեսիվ տեսակներից են Յունգի սարկոման, այն 

ավելի շատ լինում է երեխաների և երիտասարդների մոտ ու բնորոշվում է արագ 

աճով:  

Կախված տեղակայումից կլինիկան հետևյալն է`հնարավոր է նևրալգիկ 

ցավեր, դեմքի ասիմետրիա ուռուցքի դեպի փափուկ հյուսվածքներ դուրս գալու 

հաշվին, անկյունում տեղակայման ժամանակ հնարավոր է տրիզմ: 

 Լինում է չորս փուլով. 
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 Ուռուցքի սահմանները դուրս չեն գալիս ոսկրի սահմաններից, ռեգիոնար

լիմֆատիկ հանգույցները նորմալ են, մետաստազները բացակայում են:

 Ախտահարումը հասնում է վերնոսկր, հնարավոր են ենթածնոտային մեկ

կամ մի քանի շարժուն ավշային հանգույցների առկայություն:

 Ուռուցքը դուրս է գալիս փափուկ հյուսվածքներ, հնարավոր է ավշային

հանգույցների երկկողմանի ախտահարում, մետաստազները բացակայում

են:

 Ուռուցքը դուրս է գալիս մաշկ` ախտահարելով այն: Հնարավոր են հեռակա

մետաստազներ:

14.7. Թքագեղձի չարորակ ուռուցքներ 
Թքագեղձերի չարորակ ուռուցքները կարող են լինել ինչպես առաջնային 

այնպես էլ մետաստատիկ բնույթի: Ամեն դեպքում բնորոշ են արագ աճն ու 

ցավային ախտանիշները: Ինֆիլտրատիվ աճի հաշվին բավական արագ և 

հաճախ ախտահարվում են դիմային նյարդերը, մաշկը, մկաններն ու ստորին 

ծնոտը: Թքագեղձերի համար ռեգիոնար են համարվում պարանոցի լծային խորը 

և մակերեսային հանգույցները: Կախված ուռուցքի հյուսվածաբանական տիպից 

հավասարապես բնորոշ են ինչպես հեմատոգեն, այնպես էլ ավշային մետաս-

տազավորման ճանապարհները:  

Հեմատոգեն մետաստազավորման դեպքում առավել հաճախ ախտա-

հարվում են թոքերն ու ոսկրերը: Ախտորոշիչ հիմնական մեթոդ են հանդի-

սանում բիոպսիայի արդյունքում ստացված բջջաբանական կամ հյուսվածա-

բանական հետազոտության արդյունքները: Մյուս հետազոտության մեթոդները, 

ինչպիսին օրինակ համակարգչային շերտագրությունն է կատարվում 

են ուռուցքի վիրահատելիության հարցը որոշելու նպատակով: 

Լինում են էպիթելային և ոչ էպիթելային:  

 Մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղ 

 Էպիթելային չարորակ ուռուցքներից է մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղը` 

զարգանում է թքագեղձի ծորանի էպիթելից: Մուկոէպիդերմոիդ քաղցկեղը 

ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ և ախտահարվում են հիմնա-

կանում հարականջային թքագեղձերը: Սկզբնական փուլերում կլինիկական 

ընթացքը հիշեցնում է բարորակ նորագոյացությունների, սակայն հետագայում 

միանում են շարժունության սահամանափակումը, հստակ սահմանների 

բացակայությունը, ցավը և ինֆիլտարացիան հարակից հյուսվածքներ: Ուռուցքի 

հանգույցը ունի պինդ բաղադրություն՝ առանց պարզ սահմանների, շարժու-

նակությունը սահմանափակված է: Այս քաղցկեղին բնորոշ է ուռուցքի շրջանում 

մշտական մրմռացող ցավերը: Մետաստազավորում է հիմանակնում ռեգիո-

նար ավշային  հանգույցներ: 
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Վերջնական ախտորոշումը տալիս են հյուսվածքաբանական հետա-

զոտության հիման վրա: 

Թքագեղձի քաղցկեղ  

Հիմնականում ախտահարում է հարականջային թքագեղձը, ստործնոտա-

յին թքագեղձը: Հազվադեպ՝ մանր թքագեղձերը: Հայտնի են մի քանի տեսակ` 

ադենոկարցինոմա, ցիստոկարցինոմա, սոլիտ քաղցկեղ, պատիճային ցիստո-

կարցինոմա, տափակ բջջային քաղցկեղ: 

Սովորաբար հիվանդությունը ընթանում է 

ուռուցքի շրջանում ցավերով, թքարտադ-

րությունը խանգարվում է ընդհուպ դա-

դարում: Հարականջային թքագեղձի տեղա-

կայման դեպքում առաջանում է ստորին 

ծնոտի միաբերում, քանի որ պրոցեսում 

ընդգրկվում է ծամիչ մկանը: Թքագեղձի 

քաղցկեղը կարող է ներաճել հայմորյան ծոց 

և քթի խոռոչ: Սիալոգրում թքագեղձի քաղց-

կեղը որոշվում է լցման արատի առկա-

յությամբ: Բուժումը համալիր է` անցկաց-

վում գամմա-թերապիա, որից 3 շաբաթ անց ուռուցքը ռադիկալ հեռացվում է:  

Ցիլինդրոմա կամ ադենոկիստոզ կարցինոմա 

Թքագեղձերում առավել հաճախ հանդիպում է ադենոկիստոզ քաղցկեղը 

(ցիլինդրոմա): Առավելապես ախտահարում է քիմքի մանր թքագեղձերը հազ-

վադեպ կարող է ախտահարել նաև հարականջային թքագեղձը: Ուռուցքի 

պարենքիմը կազմված է մանր էպիթելային բջիջներից, որոնք ձուլված են 

պատիճով: Հիվանդությունը սկզբնական փուլում նման է բարորակ ուռուցքի: 

Հետագայում ուռուցքի սահմանները դառնում են ոչ հստակ, շարժունակությունը 

վերանում է, ի հայտ է գալիս ցավ: Հարականջային թքագեղձում տեղակայվելու 

դեպքում նկատվում է դիմային նյարդի ճյուղերի վնասում: Մանր թքագեղձերի 

դեպքում ուռուցքը ծածկող լորձաթաղանթը խոցոտում է: Ադենոկիստոզ կար-

ցինոմայի առանձնահատկություններից է հեմատոգեն ճանապարհով վաղ 

մետաստազավորումը դեպի թոքեր: Լիմֆոգեն մետաստազավորում դիտվում է 

6-9% հիվանդների մոտ: 

 Սարկոմա 

Ոչ էպիթելային ուռուցքների թվին է պատկանում սարկոման, որին հա-

տուկ է արագ աճը և ռեգիոնար ավշահանգույցների մետաստազվորում: 

Սարկոման ախտահարում է գերազանցապես հարականջային թքագեղձը: 

Հիվանդության առաջին նշանը թքագեղձի հաստության մեջ պինդ շարժուն 

անցավ ուռուցքի հանգույցների ի հայտ գալն է: Հետագայում ուռուցքը դառնում 

է անշարժ և ցավոտ: Բուժումը համալիր է: Ելքը անբարենպաստ է:  

Նկ13.14 .Հարականջային թքագեղձի 

քաղցկեղ: 
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Թքագեղձերի չարորակ ուռուցքների բուժման մեթոդի ընտրութ-

յունը հիմնականում կախված է ուռուցքի հյուսվածքաբանական տեսակից, 

տեղակայումից և հիվանդության տարածվածության աստիճանից: Ընդունված և 

առավել արդյունավետ բուժումը ենթադրում է ճառագայթային թերապիա և 

վիրաբուժական միջամտություն: Առաջին փուլում անց են կացնում դիստան-

ցիոն գամմա-թերապիա ԳՕԴ-ն 55-60Գր.: Վիրահատական միջամտությունն 

անց են կացնում ճառագայթային բուժման ավարտից 3-4 շաբաթ անց: T1,T2,T3, 

փուլերում կատարում են պարոդիտէկտոմիա առանց դիմային նյարդի 

պահպանման, ինչպես նաև պարանոցային բջջանքի հեռացմամբ No,N1 

փուլերում, Կրայլի վիրահատություն N2,N3 փուլերում: T4 փուլում կատարում 

են համակցված պարոդիտէկտոմիա մեկ բլոկով հեռացնելով նաև այն 

հյուսվածքները, որոնց ներաճել է ուռուցքը(ստորին ծնոտի, ականջախեցու, 

այտոսկրի ռեզեկցիա): Ոչ վիրահատական դեպքերում անց են կացնում 

համակցված քիմիաճառագայթային թերապիա` ցիսպլատին, դոքսոռուբիցին, 

ցիկլոֆոսֆամիդ դեղամիջոցներով: 

 13.8. Դիմածնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքների բուժման մեթոդները 
Դիմածնոտային շրջանի չարորակ նորագոյացությունների բուժումը 

համալիր է և կախված է նրա փուլից, տեղակայումից, այն իր մեջ ներառում է 

վիրահատական, ճառագայթային և քիմիոթերապևտիկ բուժումներ: Համալիր 

բուժումը ցուցված է, եթե հիվանդը վիրահատելի է: Տարածուն քաղցկեղով 

անբուժելի հիվանդների մոտ անց է կացվում պալիատիվ կամ ամոքիչ բուժում: 

Այս դեպքում բուժման նպատակը հիվանդին անհանգստացնող ախտանիշների 

հանումը և հիվանդի կյանքի որակի բարելավումն է: Պալիատիվ բուժումն իր մեջ 

ներառում է դեղամիջոցներ, սննդային փոփոխություններ, ռելաքսային 

միջոցառումներ: Հիվանդի ոչ վիրահատելի լինելու պարագայում, այսինքն երբ 

հայտնաբերվում են հեռակա մետաստազներ, կատարվում է քիմիոթերապևտիկ 

բուժում ցիտոստատիկ պրեպարատների ներմուծմամբ հիվանդի օրգանիզմ, որի 

նպատակն է հիվանդի կյանքի երկարացումը: 

Համալիր բուժման նպատակով ձևավորվում է մուլտիդիսցիպլինար թիմ, 

որի մեջ ընդգրկվում են տարբեր մասնագետներ (ուռուցքաբան, ռադիոլոգ, 

պլաստիկ վիրաբույժ, դիմածնոտային վիրաբույժ, օտորինոլարինգոլոգ, ստոմա-

տոլոգ, թերապևտ, հոգեբան): Ուռուցքների բուժման նպատակը ոչ միայն 

քաղցկեղի վերացումն է, այլ նաև հարակից օրգանների ադեկվատ ֆիզիոլո-

գիական ֆունկցիաների պահպանումը: 

Դիմածնոտային շրջանի քաղցկեղի շատ տեսակներ կարող են բուժվել, 

հատկապես եթե դրանք հայտնաբերվում են վաղ փուլերում: Վաղ փուլերում 

կատարվում է վիրահատական կամ ճառագայթային բուժում: Ուշ փուլերում 

կատարվում է վիրահատական, ճառագայթային և դեղորայքային բուժումների 
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համակցում: Ճառագայթային բուժումը և քիմիոթերապիան կարող են 

կատարվել որպես նախավիրահատական և հետվիրահատական բուժումներ, 

ինչպես նաև որպես պալիատիվ բուժումներ: 

Առաջնային օջախի հեռացումից հետո այդ շրջանում ճառագայթային 

բուժում է իրականացվում, որպեսզի կանխվի ռեցիդիվի հավանականությունը:  

Ճառագայթային բուժումն իոնիզացնող ճառագայթների կիրառումն է 

ուռուցքային բջիջների ոչնչացման նպատակով: Այն կարող է հանդիսանալ 

բուժման հիմնական կամ միակ եղանակը գլխի և պարանոցի քաղցկեղների 

դեպքում: Ճառագայթային բուժում կարող է իրականացվել նաև վիրահա-

տությունից հետո: Ներկայումս լայնորեն կիրառվում է հեռահար կամ արտաքին 

փնջով ճառագայթային բուժումը: Այս դեպքում ճառագայթման աղբյուրը 

գտնվում է օրգանիզմից որոշ հեռավորության վրա: Հեռահար ճառագայթային 

բուժման տարբերակ է պրոտոնային բուժումը: Սակայն գլխի և պարանոցի 

քաղցկեղների դեպքում պրոտոնային թերապիան բուժման ստանդարտ 

տարբերակ չէ:  

Ճառագայթային թերապիայի դեպքում կարող է նկատվել մաշկի 

կարմրում և գրգռում, այտուցվածություն, բերանի չորություն, պղտոր թքար-

տադրություն վնասված թքագեղձերից, ոսկրացավեր, սրտխառնոց, հոգնածու-

թյուն, բերանի խոռոչի խոցեր: Այս կողմնակի էֆֆեկտների մեծամասնությունն 

անհետանում են բուժումն ավարտելիս: Ճառագայթային թերապիայի հետևան-

քով կարող է զարգանալ նաև հիպոթիրեոզ (վահանագեղձի թերֆունկցիա), որի 

հետևանքով հիվանդները հոգնածություն և աշխատունակության կորուստ են 

զգում: Այս դեպքում նշանակվում է հորմոնային թերապիա:  

 Բուժման եղանակների ընտրությունը, այդ թվում և ճառագայթային 

բուժման մոտեցումները (ճառագայթահարման ռեժիմ, ընդհանուր դոզա) կախ-

ված են մի շարք գործոններից՝ ներառյալ ընդհանուր կլինիկական իրավիճակը: 

Քիմիոթերապիայի դեպքում օգտագործվում են պրեպարատներ, որոնք 

քայքայում են քաղցկեղային բջիջները՝ խանգարելով նրանց աճն ու բաժանումը: 

Քիմիոթերապևտիկ բուժման առավելությունը նրա համակարգային ազդեցու-

թյունն է: Պրեպարատները տրվում են ներերակային կամ բերանային ճանա-

պարհներով: Քիմիոթերապիայի դեպքում կարող է կիրառվել ինչպես մեկ 

պրեպարատ, այնպես էլ՝ մի քանի պրեպարատների համակցություն: 

 Քիմիոթերապիայի կողմնակի էֆֆեկտները կախված են դեղաչափից, 

անհատական առանձնահատկություններից: Դրանցից են հոգնածությունը, 

սրտխառնոցը, մազա- թափությունը, գլխապտույտը, ախորժակի կորուստը: 

Բուժման ավարտից հետո այս երևույթները սովորաբար անհետանում են: 
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Դիմածնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքների բուժման վիրաբուժական 

մեթոդները 

Վիրահատության նպատակն ուռուցքի և որոշակի առողջ հյուսվածքի 

հեռացումն է: Կախված քաղցկեղի տեղակայումից, տեսակից, փուլից, կարող է 

կարիք լինել մի քանի վիրահատությունների իրականացման: 

Չարորակ ուռուցքների բուժման վիրաբուժական միջամտությունները 

իրականացվում են աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի կանոններով: 

Աբլաստիկան վիրաբուժական միջամտություն է չարորակ ուռուցքների 

վիրահատություններում, որի ժամանակ հեռացվում են բոլոր ուռուցքային 

բջիջները առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Աբլաստիկայի մակարդակը 

վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ կարելի է բարձրացնել հատուկ 

մեթոդներով:  

Անտիբլաստիկան ուղղված է վերքում մնացած չարորակ ուռուցքային 

բջիջների վերացմանը: 

Այդ նպատակով կատարում են` 

 երակային անոթների կապում, որոնք անոթավորում են ուռուցքը,

 վիրահատության ընթացքում տամպոնների օգնությամբ ախտահարված

օրգանի սահմանազատում շրջակա հյուսվածքներից,

 ձեռնոցների և գործիքների հաճախակի փոխում վիրահատության ընթաց-

քում,

 էլեկտրադանակի և էլեկտրակոագուլյատորի օգտագործում,

 քիմիական նյութերի օգտագործում, ինչպիսիք են` ացետոն, էթիլ սպիրտ,

եթեր,

 մեծ նշանակություն ունի նախավիրահատական ճառագայթումը, որը իջեց-

նում է ուռուցքային բջիջների կենսաբանական ակտիվությունը և կենսունա-

կությունը:

Չարորակ ուռուցքների դեպքում կատարվում են հետևյալ վիրաբուժական 

միջամտությունները.

 Ռադիկալ վիրահատություններ. այս վիրահատությունները բավարարում են

աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի սկզբունքներին: Այս վիրահատութ-

յունների ժամանակ հեռացվում են առաջնային ուռուցքը և նրա շրջակա մե-

տաստազավորված հյուսվածքները: Կարևոր նշանակություն ունի ուռուցքի և

շրջակա մետաստազավորված հյուսվածքների հեռացումը մեկ ամբողջական

զանգվածով:

Եթե վիրահատությունը պահանջում է մեծ մակերեսով հյուսվածքի 

հեռացում (ծնոտ, մաշկ, լեզու, ըմպան), ապա ռեկոնստրիկտիվ վիրահատության 

անհրաժեշտություն է առաջանում: 

 Պալիատիվ վիրահատություններ. այս վիրահատությունները չեն բավարա-

րում աբլաստիկայի և անտիբլաստիկայի սկզբունքները: Ուղղված են բարդու-
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թյունների վերացմանը, որոնք առաջանում են առաջնային ուռուցքի 

ազդեցության հետևանքով: Այս վիրահատությունների դեպքում կարելի է 

վիրահատել առաջնային օջախը, որպես լրացում կատարել հետվիրահա-

տական քիմիաթերապիա կամ ճառագայթային բուժում: 

 Սիմպտոմատիկ վիրահատություններ, որոնք ուղղված են հիվանդի կյանքին 

անմիջական վտանգ սպառնացող գործոնի հեռացմանը խոր ուռուցքային 

պրոցեսների դեպքում: 

Հատուկ վիրաբուժական մեթոդներից են` 

 Կրիովիրաբուժական մեթոդները. այս դեպքում կատարվում է օջախի 

ոչնչացում սառեցման օգնությամբ: 

 Լազերային բուժում. այս մեթոդն օգտագործվում է հատկապես վաղ փուլում 

գտնվող ուռուցքների դեպքում, հատկապես եթե այն տեղակայված է 

կոկորդում: 

Կախված քաղցկեղի տեղակայումից, տեսակից, փուլից, կարող է կարիք 

լինել մի քանի վիրահատությունների իրականացման: 
 

Ստորին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը 

Ստորին ծնոտի չարորակ ուռուցքները հիմնականում բուժում են 

համակցված մեթոդով: Բուժման սկզբում անցկացնում են ճառագայթային 

թերապիա: Վիրահատությունը կատարում են ճառագայթային բուժումն ավար-

տելուց 3 շաբաթ հետո:  

Վիրահատական բուժման մեթոդները հետևյալն են՝ 

 ռեզեկցիա, ծնոտի անընդհատության խատմամբ` սեգմենտար հեռացում, 

 ռեզեկցիա առանց ծնոտի անընդհատության խախտման,  

 ստորին ծնոտի սեգմենտար հեռացում էկզարտիկուլյացիայով, 

 ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ փափուկ հյուսվածքների ընդգրկումով: 

 Եթե պրոցեսն ընդգրկում է անոթա-նյարդային խուրձը, ցուցված է 

ստորին ծնոտի ռեզեկցիա էկազրտիկուլյացիայով: Ուռուցքի կզակային հատվա-

ծում տեղակայվելու դեպքում կատարվում է ստորին ծնոտի ռեզեկցիա ծնոտ-

ների անկյուններից: Մարմնի շրջանում տեղակայվելու դեպքում կատարվում է 

ռեզեկցիա կզակային հատվածից մինչև ստործնոտային անցք: Իսկ անկյան 

շրջանում տեղակայվելու դեպքում ցուցված է կատարել մասնակի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով:  

Ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիան էկզարտիկուլյացիաով-կատարվում է 

ընդհանուր անզգայացման տակ, կատարվում է կտրվածք ենթածնոտային 

շրջանից 1,5-2 սմ ներքև ստորին ծնոտի եզրից, մերկացնում են հիմքը, ծամիչ 

մկանի առջևում առկա դիմային զարկերակը և երակը կապում են:  
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Ծնոտի ռեզեկցիայից հետո ծնոտի մնացած հատվածում հարթեցնում են 

սուր եզրերը, տեղադրում են տիտանե կոնստրուկցիա և հյուսվածքները 

վերականգնում են կարերով:  

Նկ.13.15. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով: 

Նկ.13.16,17. Նկարներում ներկայացված է ստորին ծնոտի կեսի ռեզեկցիա 

էկզարտիկուլյացիայով և վերականգնում տիտանե կոնստրուկցիայով: 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքների բուժումը իրենից մեծ դժվարություն 

է ներկայացնում մի շարք պատճառներով` 

 անատոմիական բարդ կառուցվածքը,

 կենսական կարևոր օրգաններին մոտ գտնվելը,

 հետվիրահատական ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ դեֆեկտները:

 Այս դեպքում նույնպես կատարվում է նախավիրահատական ճառագայ-

թային թերապիա: 
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Ուռուցքի քայքայման փուլում ճառագայթային թերապիան ցուցված չէ, 

քանի որ արյունահոսության վտանգ կա: 

Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքի կամ սարկոմայի դեպքում կատարվում 

է ծնոտի ռեզեկցիա: Այս վիրա-

հատությունը կարող է ուղեկցվել 

ակնագնդի հեռացմամբ: Վիրա-

հատությունը կատարում են ընդ-

հանուր անզգայացմամբ Վեբերի 

եղանակով: Կտրվածքը կատա-

րում են միջին գծով, վերին 

շրթունքի մեջտեղով, ենթաակ-

նակապճային շրջանով, շրջան-

ցելով քթի կողմնային մակերեսը, 

գիծը շարունակում են այտոսկրով: Տրեպանի օգնությամբ անջատում են վերին 

ծնոտը այտոսկրից և ճակատոսկրից, այնուհետև հեռացնում են վերին ծնոտը: 

Վերին ծնոտը հեռացնելուց հետո առաջանում է մեծ դեֆեկտ, երբեմն ոսկրային 

հիմքի բացակայության հետևանքով ակնագունդը իջնում է ներքև: Այդպիսի 

դեպքերում օգտագործում են քունքամկանը կամ ծամիչ մկանը:  

 13.9. Շրջակա մետաստազների բուժումը 
Ներկայումս գոյություն ունի շրջակա լիմֆադենեկտոմիայի 4 տեսակ` 

 Վանախի վիրահատություն,

 վերին պարանոցային էկսցիզիա,

 փակեղա-կաղապարային էկսցիզիա,

 Կրայլի վիրահատություն:

 Լիմֆադենեկտոմիան կարող է կատարվել ինչպես բուժիչ, այնպես էլ 

կանխարգելիչ նպատակով: 

 Պարանոցի շրջակա ավշային հանգույցների հեռացման ցուցումները և 

հակացուցումները 

 Եթե առաջնային ուռուցքային օջախի տեղակայումը այնպիսին է, որ այն 

անմիջական սահման ունի պարանոցի հետ, ապա կատարվում է ավշային 

հանգույցի միաժամանակյա հեռացում առաջնային օջախի հետ միասին: 

Հեռակա մետաստազների դեպքում լիմֆադենեկտոմիան բավարար 

արդյունք չի տալիս: 

 Վանախի վիրահատություն 

Ցուցումներն են` 

 ստորին շրթունքի առաջին աստիճանի չարորակ ուռուցք,

 ենթակզակային շրջանում մետաստազի առկայություն,

Նկ.13.18. Վերին ծնոտի ռեզեկցիա Վեբերի 

եղանակով: 
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 ենթակզակային շրջանի ավշային հանգույցների լայնածավալ բիոպ-

սիա: 

Վիրահատական դաշտի սահմաններն են ` 

 վերին- ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին- ենթալեզվային ոսկրը,

 կողմնային- երփորանի մկանի հետին փորիկները:

Հեռացվող օրգանները և հյուսվածքները` 

 ենթածնոտային թքագեղձերը,

 բջջանքը,

 ենթակզակային և ենթածնոտային շրջանի ավշային հանգույցները երկու

կողմերից:

Վերին պարանոցային էկսցիզիա 

Ցուցումներն են` 

 դեմքի մաշկի, ստորին շրթունքի չարորակ ուռուցքներ,

 բերանի խոռոչի առաջային հատվածների, թշի շրջանի չարորակ ուռուցքներ,

 ստորին ծնոտի սարկոման:

Վիրահատական դաշտի սահմաններն են` 

 վերին- համապատասխան կողմի ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին-վահանաճառի վերին եզրը,

 միջային-պարանոցի միջին գիծը,

 կողմնային-կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանի առաջային եզրը:

Հեռացվող հյուսվածքներն են` 

 ենթամաշկային բջջանքը,

 փակեղները,

 այդ հատվածներում առկա ավշային հանգույցները:

Փակեղա-կաղապարային էկսցիզիա 

Ցուցումներն են` 

 բերանի խոռոչի դիստալ հատվածների չարորակ ուռուցքների դեպքում

կանխարգելիչ ավշային հանգույցների հեռացման նպատակով, 

 մի քանի կամ միակի շարժուն մետաստազների առկայությունը:

Վրահատական դաշտի սահմաններն են` 

 վերին -ստորին ծնոտի ստորին եզրը,

 ստորին-անրակի վերին եզրը,

 միջային-պարանոցի միջին գիծը,

 կողմնային-սեղանարդաձև մկանի առաջային եզրը:

Վիրահատությունը կարելի է կատարել ինչպես միակողմանի, այնպես էլ 

երկկողմանի միաժամանակ: 

Հեռացվող հյուսվածքներն են` 

 ենթամաշկային բջջանքը,
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 ավշային հանգույցները,

 ենթածնոտային թքագեղձերը,

 տվյալ շրջանում առկա փակեղները:

Կրայլի վիրահատություն 

Ցուցումներն են` 

 պարանոցի խորանիստ ավշային հանգույցներում բազմակի մետաստազ-

ները, 

 սահմանափակ շարժուն մետաստազների առկայությունը, որոնք կպած են

ծամիչ մկանին, լծային երակին և փակեղային կաղապարների պատերին: 

Հեռացվող հյուսվածքները նույնն է ինչ-որ փակեղա-կաղապարային 

էկսցիզիայի ժամանակ, ավելանում է նաև կրծոսկրաանրակապտկաձև մկանը, 

ներքին լծային երակը, հավելյալ նյարդը: 

Շրջակա լիմֆադենեկտոմիայի ընդհանուր սկզբունքներն են. 

 Բոլոր 4 տեսակների դեպքում հեռացվող հյուսվածքների մեջ ընդգրկում են

պարանոցի ենթամաշկային մկանը՝ մակերեսային ավշային հանգույցների 

հեռացման նպատակով: 

 Վերին պարանոցային, փակեղա-կաղապարային էկսցիզիաների և Կրայլի

վիրահատությունների ժամանակ հեռացվող հյուսվածքների մեջ ընդգրկում 

են հարականջային թքագեղձի ստորին բևեռը, որպեսզի ապահովվի դաշտ՝ 

պարանոցի խորանիստ ավշային հանգույցների վերին խմբի հեռացման 

նպատակով: 

 Բոլոր տեսակների դեպքում նախընտրելի է հեռացնել բոլոր հյուսվածքները

մեկ ամբողջական զանգվածով: 

 Ամբողջական զանգվածի հեռացումը պետք է կատարել ըստ համապատաս-

խան փակեղային տարածության և ներքևից վերև ուղղությամբ: 

 Եթե հեռացնում են ուռուցքի առաջնային օջախը շրջակա ավշային հանգույց-

ներով, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել սկզբից ավշային հանգույցները: 

 Վիրահատության ընթացքում հետագա մետաստազավորումից խուսափելու

համար անոթները կապում են, որպեսզի ուռուցքային բջիջները 

չներթափանցեն և չտարածվեն շրջակա հյուսվածքներ: 

 Բոլոր լիմֆադենեկտոմիաները կատարվում են ընդհանուր էնդոտրախեալ

անզգայացմամբ: 
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Թեստեր 

1.Բազալիոմայի տեսակներն են` 

1. ուռուցքայինը,

2. ինֆիլտրատիվը,

3. էկզեմատոզը,

4. պիգմենտայինը,

ա) 2,4  բ) 1,2 գ) 2,3      դ) 1,3,4 

2.Մաշկի տափակաբջջային քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. էկսպանսիվ աճը

2. մետաստազներ դեպի հարականջածամողական, ստործնոտային

լիմֆատիկ գեղձեր  

3. սկզբնական շրջանում դրսևորվում է որպես հանգույց

4. ախտահարում է քիթը, թշի շրջանը

ա) 2.4.    բ) 1.2.  գ) 2.3.4   դ)1.2.4 

3.Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. ավելի հաճախ լինում է ուռուցքի խոցային տեսակը

2. հնարավոր է արյունահոսություն լնդերից

3. բնորոշվում է էքսպանսիվ աճով

4. խոցը անցավ է

ա) 2.4     բ) 1.2  գ) 2.3.4  դ)1.2.4 

4.Լեզվի քաղցկեղի բնորոշ նշաններն են` 

1. հաճախ հանդիպում է քաղցկեղի խոցաինֆիլտրատիվ տարբերակը

2. հիմնականում ուռուցքը տեղակայվում է լեզվի ծայրի շրջանում

3. համի խեղաթյուրումը բնորոշ չէ

4. հիմնականում քաղցկեղի պատճառը լեզվի քրոնիակական գրգռումն է

ա) 2.4. բ) 1.4  գ) 2.3.4  դ) 1.2.4 

5.Վերին ծնոտի չարորակ ուռուցքներին բնորոշ նշաններն են` 

1. Վենսանի ախտանիշ

2. էկզոֆթալմը

3. ցավեր ինտակտ ատամների շրջանում

4. ատամնապսակների քայքայում

ա) 2.3 

բ) 1.2 

գ) 2.3.4 

դ) 1.2.4 




