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ԳԼՈՒԽ VI. ԱՏԱՄԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ 

6.1. Ատամի հեռացման ցուցումները և հակացուցումները 

Կաթնատամների հեռացման ցուցումները և հակացուցումները:  

Ընդունված է այն տեսակետը, որ կաթնատամներն անհրաժեշտ է 

պահպանել մինչև մշտական ատամների ծկթումը: Բացարձակապես ցուցված է 

հեռացնել այն կաթնատամները, որոնց արմատներն ամբողջությամբ ներծծված 

են, ատամի պսակը տեղակայված է լնդի լորձաթաղանթում մակերեսորեն, և 

հստակ նկատվում է մշտական ատամի ծկթումը: Հեռացման ենթակա են այն 

կաթնատամները, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ սեպտիկ վիճակների 

առաջացման: Անհրաժեշտ է հեռացնել նաև այն կաթնատամները, որոնց 

շրջանում առկա են տեղային բորբոքային օջախներ, որը կարող է վնասել 

մշտական ատամների սաղմեր: Այն դեպքերում, երբ կաթնատամները մնում են 

ծնոտում` մշտական ատամի ատիպիկ դասավորվածության մակարդակին, 

անհրաժեշտ չէ այն հեռացնել, քանի որ մի քանի տարվա ընթացքում այն կարող 

է կատարել մշտական ատամի ֆունկցիան: Այն դեպքերում, երբ երեխան ծնվում 

է արդեն ծկթած կտրիչներով, անհրաժեշտ է դրանք հեռացնել, քանի որ այդ 

ատամները դժվարություններ կարող են ստեղծել երեխային կրծքով կերակ-

րելիս: Հեռացման ենթակա են այն կաթնատամները, որոնք ժամանակին չեն 

փոխարինվել մշտական ատամներով: 

Պետք չէ վաղ շրջանում հեռացնել կաթնատամները, քանի որ մշտական 

ատամները կարող են ծկթել ատամնային աղեղից դուրս վեստիբուլյար կամ 

քմային (լեզվային) կողմից: Մեծ աղորիքների կաթնատամների վաղաժամ հեռա-

ցումը կարող է հանգեցնել ծնոտների աճի խանգարման, որը հետագայում 

կարող է առաջացնել տարբեր տեսակի դեֆորմացիաներ (կողմնածռումներ): 

Խորհուրդ է տրվում պահպանել վերին ժանիքների կաթնատամները, քանի որ 

դրանք մեծ դեր են կատարում վերին ծնոտի և կծվածքի ձևավորման համար: 

Ստորին ժանիք կաթնատամները նույնպես անհրաժեշտ է պահպանել, քանի որ 

դրանք նույն ազդեցությունն ունեն ստորին ծնոտի վրա: 

Մշտական ատամների հեռացման ցուցումները և հակացուցումները: 

Մշտական ատամների հեռացման ցուցումները կարող են լինել ընդհա-

նուր և տեղային: Ընդհանուր ցուցումներից են քրոնիոսեպսիսը և քրոնիկական 

օդոնտոգեն ինտոքսիկացիան (թունավորումը), որոնք զարգանում են օդոնտո-

գեն բորբոքային օջախից ինֆեկցիան տարածվելու արդյունքում: Առաջին հեր-

թին այդ ատամներից են գանգրենոզ կակղան պարունակող ատամները և այն 

արմատները, որոնք որոշ հիվանդությունների էթիոլոգիական (ախտածագման) 

գործոններ են միոկարդիտ (սրտամկանաբորբ), էնդոկարդիտ (ներսրտաբորբ), 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 107 

 

ռևմատիզմ, արթրիտ (հոդաբորբ), միոզիտ, պիելոնեֆրիտ և այլն: Քրոնիո-

սեպտիկ վիճակները սովորաբար ուղեկցվում են բնորոշ հեմատոլոգիական փո-

փոխություններով անեմիա (սակավարյունություն), լիմֆոցիտոզ, լեյկոպենիա և 

այլն):  

Տեղային ցուցումները կարող են լինել ` 

 բացարձակ, 

 հարաբերական: 

Բացարձակ ցուցված է հեռացնել այն ատամները, որոնց շրջանում առկա 

է բորբոքային օջախ պերիօդոնտում, որի դեպքում կարող են առաջանալ 

ծնոտների սուր օստեոմիելիտ (ոսկրածուծաբորբ), աբսցես կամ ֆլեգմոնա (թա-

րախակույտ), թարախային հայմորիտ, լիմֆադենիտ (ավշագեղձաբորբ) և այլն: 

Նման դեպքերում ցուցված է նաև ենթավերնոսկրային աբսցեսի միաժա-

մանակյա բացահատում: Բժշկի ձեռնարկումները պետք է լինեն ակտիվ, եթե 

ատամը ֆունկցիոնալ արժեք չունի:  

Ատամը հեռացնելու հարաբերական ցուցումները 

 Կոնսերվատիվ բուժման անհնարինությունը, որի պատճառն ատամի պսակի 

զգալի մասի քայքայումն է կամ արմատների անանցանելիությունը ատամի 

կամ նրա արմատի պերֆորացիայի դեպքում: 

  Ատամի պրոթեզավորման անհնարինությունը: 

 Պարօդոնտիտի (հարատամնաբորբի) ուշացած շրջանում գտնվող ատամ-

ները, որի դեպքում առկա է ալվեոլյար ելունի ներծծում: 

 Գերկոմպլեկտ ատամները ծկթելու և պրոթեզավորման դժվարացման դեպ-

քում, եթե դրանք վնասում են լորձաթաղանթը, առաջացնում են ցավ և 

խանգարում են ծամողական ֆունկցիային: 

 Ռետենցված ատամները օդոնտալգիայի (ատամնացավի) դեպքում: 

 Բազմարմատանի ատամների պերիօդոնտիտների կոնսերվատիվ թերա-

պիայի անհաջողության դեպքում: Նման դեպքերում միարմատանի ատամ-

ները կարելի է պահպանել` կատարելով ատամի արմատի գագաթի և 

շրջակա ախտաբանական պրոցեսի հեռացում: 

 Ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթման դեպքում, որն ունի թեք 

կամ լայնական ուղղություն: 

 Ալվեոլյար ելունում առկա նորագոյացության դեպքում ատամը հեռացվում է 

տվյալ նորագոյացությունը միաժամանակ հեռացնելով (մասնավորապես 

ամելոբլաստոմայի, չարորակ ուռուցքների դեպքում): 

 Էսթետիկ նկատառումներով, երբ հնարավոր չէ ատիպիկ դասավորվա-

ծություն ունեցող ատամի ուղղումը: 

 Փոքր աղորիքները, ֆրոնտալ ատամների օրթոդոնտիկ տեղաշարժման 

դեպքում: 

 Ծնոտի կոտրվածքի գծում ներհրված քայքայված ատամները: 
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 Օրթոպեդիկ նպատակներով (նախկինում անտագոնիստ ատամը հեռաց-

նելու պատճառով հարևան և անտագոնիստ ատամները տեղաշարժվում են

բացակա ատամի հեռացման ուղղությամբ, որի հետևանքով խանգարում են

պրոթեզավորմանը):

Հակացուցումները լինում են տեղային և ընդհանուր 

Ընդհանուր հակացուցումներ. 

 Ինֆեկցիոն հիվանդություններ, որոնք հանգեցնում են օրգանիզմի թուլաց-

ման և իմունաբանական ակտիվության նվազման (գրիպ, անգինա, դիֆթերիա 

և այլն): 

 Արյան համակարգային հիվանդություններ` լեյկեմիա (սպիտակարյունու-

թյուն), ագրանուլոցիտոզ, չարորակ սակավարյունություն և այլն: Նման 

հիվանդներին անհրաժեշտ է ուղղորդել հեմատոլոգիական (արյունաբանա-

կան) ստացիոնար, որտեղ կկատարվի վիրահատական նախապատրաս-

տում: 

 Հեմոֆիլիա (արյունահոսելիություն) և արյան ցածր մակարդելիություն, Վերլ-

հոֆի հիվանդություն: Այս դեպքում ևս անհրաժեշտ կլինի վիրահատական 

նախապատրաստում: 

 Հղիություն մինչ 3 – րդ ամիսը և 7 – րդ ամսից հետո:

 Ցինգա և այլ ավիտամինոզներ:

 Դեղնախտ:

 Դիաբետիկ կոմա:

 Ալիմենտար դիստրոֆիա (սնուցախանգարում), տարբեր պատճառների

կախեքսիա:

 Դաշտանային ցիկլ (ցիկլից 2 - 3 օր առաջ և նրանից 2 - 3 օր հետո):

 Սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդություններ (սրտամկանի ինֆարկտ,

հատկապես այն դեպքում, երբ այն ուղեկցվում է կոլապսային վիճակներով,

ստենոկարդիայի նոպաներ և սրտային ասթմա, սրտի դեկոմպենսացված

արատ, հիպերտոնիկ կրիզ, սրտի փորոքի սուր անևրիզմա, ենթասուր սեպ-

տիկ էնդոկարդիտ (ներսրտաբորբ)՝ թրոմբագոյացման (մակարդուկագոյաց-

ման) նախատրամադրվածությամբ, քրոնիկական պսակային անբավա-

րարություն, պարոքսիզմալ անբավարարություն և այլն):

 Նյարդային համակարգի օրգանական և ֆունկցիոնալ ախտահարումների

դեպքում (ուղեղային արյունամատակարարման սուր անբավարարություն,

մենինգիտ (ուղեղաթաղան-թաբորբ), էնցեֆալիտ (ուղեղաբորբ), էպիլեպսիա

(ընկնավորություն), պսիխոզներ, հիստերիա և այլն):

 Սուր շրջանի ինսուլտ, գանգուղեղային վնասվածք, գանգուղեղի ուռուցքներ

և այլն:

 Հոգեկան հիվանդությունների սրացման շրջանում (շիզոֆրենիա, մանիակալ-

դեպրեսիվ պսիխոզ):
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 Պարենքիմային օրգանների սուր հիվանդություններ: 

Ընդհանուր սոմատիկ հիվանդությունները, որոնք հակացուցված են 

ատամը հեռացնելու համար, չեն կարող հակացուցում լինել երկար ժամանակ: 

Համապատասխան մասնագետի խորհդատվությունից և կլինիկական նախա-

պատրաստումից հետո կյանքի ցուցումով ատամի հեռացումը կատարվում է 

առավելագույն զգուշությամբ: Ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնել հի-

վանդի` կարճատև ազդեցության տրանկվիլիզատորներով հոգեհուզական և 

դեղորայքային նախապատրաստմանը: 

Տեղային հակացուցումներ՝ 

 խոցային գինգիվիտներ (լնդաբորբո) և ստոմատիտներ (բերանաբորբ), 

 ատամի տեղակայումը չարորակ կամ անոթային ուռուցքի շրջանում: 
 

Անզգայացման ընտրությունը ատամը հեռացնելու ժամանակ 

Վիրահատությունների ժամանակ ցավի բացակայությունը կարելի է 

ապահովել անզգայացման տարբեր մեթոդներով, որն ունի համապատասխան 

ցուցումներ: Այլ կերպ ասած, անզգայացման մեթոդ ընտրելու դեպքում պետք է 

հետևել հետևյալ կանոնին. անզգայացումը պետք է լինի այնպիսին, որ 

չհանգեցնի բարդությունների առաջացման: Անզգայացման մեթոդի ընտ-

րությունը անհատական է:  

6.2. Ատամի հեռացման մեթոդիկան 
Ատամի հեռացումը կատարվում է պերիօդոնտալ թելերի և լնդի ամբող-

ջականությունը խախտելու միջոցով: Այս վիրահատությունից առաջ հեռացվող 

ատամից ու հարևան ատամներից անհրաժեշտ է հեռացնել ատամնափառը և 

ատամնաքարերը, որպեսզի կանխարգելվի դրանց ներմղումը ատամնաբուն: 

Անզգայացումից հետո կատարվում է կլոր կապանի և վեստիբուլյար ու քմային 

(լեզվային) կողմից լնդի շերտազատում: Աքցանը տեղադրվում է հատված 

լնդագրպանիկներում` ատամի առանցքին զուգահեռ: Ատամները հեռացնելու 

համար օգտագործվում են նաև ամբարձիչներ, որոնք լինում են ուղիղ և թեք: 

Բացի վերը նշված գործիքներից, ատամը հեռացնելու նպատակով կիրառվում են 

նաև բոռ մեքենաներ և ֆիսուրային գչիրներ, դուր և մուրճիկ: Դուրի և մուրճիկի 

օգնությամբ ատամի հեռացումը բավականին տրավմատիկ է, որի հետևանքով 

տվյալ գործիքների օգտագործումը ցանկալի չէ:  

Տարբեր խմբերի ատամները 

հեռացնելու համար գոյություն 

ունեն տարբեր ձևի աքցաններ: 

Դրանք բոլորն ունեն աշխա-

տանքային մաս`1.թշիկներ, 

2.կողպեք և 3.բռնակներ:Թշիկների 

ձևը համապատասխանում է 

տվյալ ատամի կառուցվածքին: Հեռացված ատամի ատամնաբնի ինֆեկցումը 

Նկ.6.1. Աքցանի կառուցվածքը:
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կանխարգելելու նպատակով սկզբում անհրաժեշտ է հեռացնել վերին ծնոտի 

ատամները, այնուհետև ստորին ծնոտի ատամները: Այս վիրահատությունը 

նպատակահարմար է կատարել սկզբում մի կողմում, այնուհետև մյուս կողմում, 

որպեսզի հիվանդը կարողանա սնունդ ընդունել: 

 Բժշկի և հիվանդի դիրքը: Ատամը հեռացնելու վիրահատությունը 

սովորաբար կատարվում է ստոմատոլոգիական բազկաթոռին` հիվանդի 

նստած կամ կիսապառկած դիրքում: Անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգութ-

յունը, որպեսզի հեռացնելու ընթացքում կանխարգելվի ատամի արմատների 

ասպիրացիան: Վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ հիվանդին 

նստեցնում են աթոռին, որի մեջքի հատվածը մի փոքր ետ է ընկած: Բազկաթոռի 

դիրքը կարգավորվում է այն հաշվարկով, որ հեռացվող ատամի մակարդակը 

համապատասխանի բժիշկի ուսային հոդի մակարդակին: Հիվանդի գլուխը 

պետք է մի փոքր ետ թեքված լինի: Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելիս 

բազկաթոռը կարգավորում են այնպես, որ հիվանդի բերանի բացվածքը համա-

պատասխանի բժիշկի՝ արմնկային հոդի մակարդակին ծալված վիճակում: 

Բժիշկի դիրքը պայմանավորված է ատամի տեղակայմամբ: Ստորին աջ 

ատամները հեռացնելու ժամանակ բժիշկը գտնվում է հիվանդից աջ և մի փոքր 

ետ, իսկ ստորին ձախ և վերին ծնոտի ատամ-

ներ հեռացնելու ժամանակ ` աջ և առջևից:  

 Բժիշկը պետք է ճիշտ օգտագործի ձախ 

ձեռքը, որն ապահովում է հետևյալ գործո-

ղությունները. վիրահատական դաշտի լավ 

տեսանելիություն, բերանի խոռոչի փափուկ 

հյուսվածքների պահպանում վնասվածքնե-

րից և ալվեոլյար ելունի ֆիքսացիա: Վերին 

ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ 

բժիշկը ձախ ձեռքի ցուցամատով կամ 

բթամատով տեղաշարժում է վերին շրթունքը, 

իսկ մյուս մատը տեղադրվում է քմային 

կողմից: Ստորին ծնոտի ատամները հեռաց-

նելու ժամանակ ստոմատոլոգը ձախ ձեռքով ֆիքսում է հիվանդի գլուխը` 

բթամատով կամ ցուցամատով պահելով լեզուն և ստորին շրթունքը: 

Աքցանները պահելու եղանակները: Որպեսզի գրագետ և ճիշտ հեռացվի 

ատամը, անհրաժեշտ է իմանալ աքցանները բռնելու եղանակները:  

Աքցանները տարբերում են չորս հիմնական նշաններով ` 

1. ըստ տեղակայման` վերին և ստորին,

2. ըստ վզիկների չափերի` լայն (աղորիքներ) և նեղ (մյուս խմբի ատամների),

3. ըստ կողմերի տեղակայության` ձախ և աջ,

Նկ. 6.2. Բժիշկի դիրքը ստորին աջ

ատամները հեռացնելու ժամանակ: 
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4. ըստ հասանելիության աստիճանի` առաջային (կտրիչներ և ժանիքներ),

կողմնային (փոքր աղորիքներ), առաջին և երկրորդ մեծ աղորիքներ, երրորդ

մեծ աղորիք կամ հետին ատամներ:

Համապատասխան աքցանն ընտրվում է` պայմանավորված թշակողպե-

քային անկյամբ, թշիկների լայնությամբ և ձևով, աքցանների թեքվածությամբ և 

երկարությամբ: 

Թշակողպեքային անկյան նշան: Այն աքցանները, որոնց թշիկների և 

կողպեքի միջև կազմած անկյունը ուղիղ է կամ բութ, նախատեսված են ստորին 

ատամները հեռացնելու համար: Նման դեպքում թշակողպեքային անկյունը 

բացվում է դեպի ներքև:  

Այն աքցանները, որոնք ունեն ուղիղ անկյունից բավականին մեծ անկյուն կամ 

հավասար են երկու ուղիղ անկյունների գումարին, օգտագործվում են վերին 

ծնոտի ատամները հեռացնելու համար: Այս դեպքում թշա-

կողպեքային անկյունը բացվում է դեպի ներքև: 

 Թշիկների լայնության նշան: 0,75սմ-ից ավելի լայնութ-

յուն ունեցող աքցանները նախատեսված են աղորիքների 

հեռացման համար, ասինքն` լայն վզիկներով ատամների 

համար: Իսկ նեղ թշիկներով աքցանները (լայնությունը փոքր 

է 0,75սմ-ից) օգտագործվում են նեղ վզիկով ատամները 

հեռացնելու համար (կտրիչներ, ժանիքներ, 

փոքր աղորիքներ, արմատներ): 

Փշի նշան: Աքցանների մեծամասնությունը 

կարելի է օգտագործել աջ և ձախ ատամները հեռացնելու համար:  

Նկ. 6.3. Ստորին ծնոտի ատամները և

արմատները հեռացնելու համար 

նախատեսված աքցաններ: 

Նկ. 6. 4.Վերին ծնոտի ատամները 

հեռացնելու համար նախատեսված 

աքցաններ: 

Նկ.6.5. Վերին ծնոտի արմատների

հեռացման համար նախատեսված

աքցաններ (բայոնեթ):

Նկ. 6.6. Վերին աղորիքները հեռացնելու համար նախատեսված պսակային 

աքցանների փշի նշանը: 
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Դրանց թշիկները նույնանման են` սուր կամ կլորացած: 

Իսկ վերին ծնոտի աղորիքները հեռացնելու դեպքում աքցաններն ընտ-

րում են այն հաշվարկով, որ փշիկ ունեցող թշիկը ուղղված լինի դեպի 

վեստիբուլյար կողմը, այսինքն` այն պետք է տեղադրել վերին մեծ աղորիքների 

վեստիբուլյար երկու արմատների միջև: Այս նշանը օգտագործում են վերին աջ 

կամ ձախ մեծ աղորիքները հեռացնելու աքցաններն ընտրելիս: 

 Աքցանների թեքվածության և երկարության նշանը: Աքցանների բռնակնե-

րի և թշիկների երկարությունը պայմանավորված է ատամների հասանելիու-

թյամբ: Վերին կտրիչները և ժանիքները հեռացնելու նպատակով կիրառվում են 

ուղիղ աքցաններ, որոնք ունեն կարճ թշիկներ: Վերին փոքր աղորիքների համար 

նախատեսված են S-աձև կարճ աքցաններ: Վերին երրորդ մոլյարները հեռաց-

նում են երկարացված և ավելի շատ թեքվածություն ունեցող թշիկներով աքցան-

ներով: 

Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ օգտագործվում են 

կողմնային աքցաններ, որոնք թեքված են դեպի կողք (կտցաձև) և հորիզոնական, 

որոնք թեքված են հորիզոնական հարթությամբ: Ստորին ծնոտի բոլոր ատամ-

ների արմատները հեռացվում են կտցաձև աքցաններով, որոնց թշիկների 

ծայրերը հպվում են իրար: 

 Աքցանները բռնելու ձևերը: Ատամը հեռացնելու վիրահատությունը կա-

տարվում է` աջ ձեռքով պահելով աքցանը այնպես, որ բռնակների առանցքի 

միջև կազմած անկյունը բաց լինի դեպի հեռացվող ատամը: Բժիշկի մատները 

պետք է այնպես տեղադրված լինեն, որ մեկ ձեռքով հանգիստ կարողանա 

տեղաշարժել և մոտեցնել աքցանի բռնակները: Աքցանը բռնում են այնպես, որ 

դրանց հնարավոր լինի տեղաշարժել լնդի տակ ատամի առանցքով: Գոյություն 

ունի աքցանը բռնելու երկու ձև: 

Առաջին ձևի ժամանակ աջ ձեռքով, բացի 4-րդ և 5-րդ մատներից, բռնում 

են աքցանի երկու բռնակները: Այդ մատները տեղադրվում են աքցանի բռնակ-

ների միջև և անհրաժեշտության դեպքում հեռանելու ընթացքում դրանք մաս-

նակցում են բռնակների տեղաշարժմանը: 

Երկրորդ ձևը օգտագործվում է վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու 

ժամանակ: Բթամատով վերցնում են աքցանի մեկ բռնակը, 2-րդ և 3-րդ մատները 

տեղադրվում են բռնակների միջև, իսկ 4-րդ և 5-րդ մատներով բռնում են աքցանի 

մյուս բռնակը: Երկու բռնակները հենվում են ափի մեջ, որը նպաստում է աքցանը 

տեղաշարժելուն: Աքցանի բռնակները լայնացնում են 3-րդ մատի օգնությամբ, 

իսկ բռնակների սեղմումը կատարում են 4-րդ և 5-րդ մատների օգնությամբ: 

Աքցանը տեղադրելուց հետո դուրս է հանվում 3-րդ մատը, և աքցանը սեղմում են 

բոլոր մատներով, բացառությամբ ցուցամատի: 

Ատամները հեռացնելու ձևերը աքցաններով: Ատամը վիրահատությամբ 

հեռացնելը սկսում են լնդի և ատամի վզիկի կլոր կապանի շերտազատումից 
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հարթիչի կամ ռասպատորի օգնությամբ: Այդ գործողության իմաստն այն է, որ 

հեռացնելու ընթացքում աքցանների թշիկներն ավելի խոր տեղադրվեն: 

Ատամը հեռացնելու ընթացքը կազմված է հետևյալ փուլերից ` 

1. աքցանի տեղադրում, 

2. աքցանի ներհրում, 

3. աքցանի ֆիքսում, 

4. ատամի հոդախախտում (luxatio, rotatio), 

5. ատամի դուրս բերում (extraction, traction): 
 

 

Աքցանը բաց վիճակում տեղադրել այնպես, որ աքցանի թշիկների լայնա-

կան առանցքը համապատասխանի ատամի լայնական առանցքին: Հակառակ 

դեպքում կարող է ատամը կոտրվել: Մի թշիկը տեղադրում են շերտազատված 

լնդի տակ քմային կամ լեզվային կողմից, իսկ մյուսը` վեստիբուլյար մասից: 

Ատամը հեռացնելու այս փուլում, ինչպես նաև բոլոր փուլերում կարևոր է ապա-

հովել լավ տեսադաշտ: Աքցանը տեղաշարժելիս դրա թշիկները պետք է ատամի 

պսակի մակերեսով սահելով հասնեն շերտազատված լնդի համապատասխան 

մասին` աքցանի վերջնական ֆիքսացիայի համար: 

Վիրահատության հաջողությունը պայմանավորված է թշիկների տեղա-

շարժման աստիճանով: Արմատները հեռացնելու ժամանակ կարիք է լինում 

բռնել այդ մասի ալվեոլյար ելունը, որը մասամբ կոտրվում է հեռացումից հետո: 

Վերին ծնոտի ատամները հեռացնելու դեպքում աքցանը տեղաշարժում են աջ 

ձեռքով, որով և բռնում են աքցանը, իսկ ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու 

ժամանակ` ձախ ձեռքի 1-ին մատով սեղմում են աքցանի կողպեքը: Կաթնա-

տամները հեռացնելու ժամանակ խորհուրդ չի տրվում աքցանների խոր տե-

ղաշարժը, քանի որ կաթնատամները համեմատաբար շարժունակ են մնայուն 

ատամների համեմատ և կարելի է վնասել մնայուն ատամների սաղմերը: Աք-

ցանը ֆիքսվում է ամբողջ դաստակի օգնությամբ: Ֆիքսումը պետք է լինի 

չափավոր, քանի որ չափից ավելի սեղմումը կարող է հանգեցնել ատամի 

Նկ. 6.7. Ատամը հեռացնելու հաջորդական փուլերը լյուքսացիոն 

և ռոտացիոն շարժումներ կիրառելիս: 
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քայքայմանը, իսկ թույլ սեղմումը` ատամի կոտրվելուն: Գլխավոր պայմանն այն 

է, որ ֆիքսված ատամը աքցանի հետ պետք է լինի մեկ ամբողջություն: Ատամի 

հոդախախտումը վիրահատության ամենապատասխանատու փուլն է: Ատամի 

հոդախախտը կատարում են թույլ շարժումներով վեստիբուլյար և քմային կամ 

լեզվային ուղղություններով` աստիճանաբար ուժեղացնելով շարժումների 

ամպլիտուդը: Առաջին շարժումը պետք է կատարել այն ուղղությամբ, որտեղ 

առկա է ալվեոլյար ելունի բարակ ոսկրային պատը: Վերին ծնոտի դեպքում դա 

վեստիբուլյար մասն է, բացի առաջին մեծ աղորիքների շրջանից (այտածնո-

տային կարանի գոտին): Ստորին ծնոտի դեպքում նույնպես վեստիբուլյար 

կողմն է, բացի երկրորդ և երրորդ մեծ աղորիքների շրջանից (թեք գծի գոտին): 

Կարևոր է, որ հոդախախտման ժամանակ աքցանը ամուր ֆիքսված լինի 

ատամին:  

Կոնաձև արմատներ ունեցող ատամները, այսինքն` վերին կտրիչները և 

ժանիքները, ինչպես նաև նախաաղորիքների և աղորիքների իրարից անջատ-

ված արմատները հոդախախտելիս կատարում են շրջանաձև շարժումներ` 

առանց կտրուկ շարժումների, ընդ որում, հիվանդի գլուխը նույնպես պետք է 

ֆիքսված լինի:  

Ատամի դուրս բերումը ատամի հեռացման վերջնական փուլն է: Այս փու-

լին անցնելուց առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ ատամն ամբողջությամբ 

հոդախախտի է ենթարկված: Կտրուկ շարժումներ կատարել չի կարելի, քանի որ 

այդ դեպքում կվնասվեն անտագոնիստ ատամները և շրջակա փափուկ հյուս-

վածքները: Ատամի դուրս բերումից հետո անհրաժեշտ է ուշադիր զննել ատամը, 

որպեսզի համոզվեն, որ ատամն ամբողջությամբ հեռացված է: Կատարվում է 

նաև ատամնաբնի մանրակրկիտ հետազոտում: Ատամնաբնային արյունահո-

սությունը դադարելուց հետո հիվանդին տրվում են համապատասխան խոր-

հուրդներ: 

Առանձին խումբ կազմող ատամները հեռացնելու առանձնահատկու-

թյունները: Վերին կտրիչները հեռացնում են շրթային ուղղությամբ` կատարելով 

պտտող շարժումներ: Կենտրոնական կտրիչները հեռացնում են լայն թշիկներ 

ունեցող ուղիղ աքցանով, իսկ կողմնային կտրիչները` ուղիղ աքցանով, բայց 

ավելի նեղ թշիկներով: Կենտրոնական կտրիչները հեռացվում են՝ ալվեոլյար 

ելունը լավ ֆիքսելով, որը կատարվում է ձախ ձեռքի 2-րդ մատի օգնությամբ 

(շրթային կողմից) և 1-ին մատի օգնությամբ (քմային կողմից), ընդ որում բժիշկը 

գտնվում է հիվանդին դեմ դիմաց և աջ կողմից կանգնած: Աջ կտրիչները 

հեռացնելու դեպքում հիվանդի գլուխը պետք է թեքված լինի մի փոքր դեպի ձախ: 

Վերին ծնոտի ժանիքներն ունեն հզոր արմատներ, որոնք ձվաձև են: 

Դրանք հեռացնում են ուղիղ աքցանով, որոնց թշիկները տեղաշարժվում են 

հնարավորինս խոր և հոդախախտի են ենթարկում ատամը պտտող շարժում-

ներով ու ճոճելով: Որպեսզի կանխարգելեն ստորին ատամների վնասումը 
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վերին ժանիքները հեռացնելու ընթացքում, հարկավոր է այն ատամնաբնից 

դուրս բերել դեպի ներքև և շրթային ուղղությամբ: Հիվանդի գլխի և բժիշկի դիրքը 

նույնն է, ինչ կտրիչները հեռացնելու ժամանակ: Վերին ժանիքների արմատները 

հեռացնելու ժամանակ օգտագործվում են սվինաձև աքցաններ, որոնց թշիկները 

միջին լայնության են:  

Վերին նախաաղորիքները մի փոքր տափակած են կողքերից և ունեն 

ծռվածություն: Առաջին նախաաղորիքի կառուցվածքը բարդ է: Այն ունի հիմնա-

կանում երկու արմատ (թշային և քմային), հազավադեպ նաև երեք բարակ 

արմատներ (երկու թշային և մեկ քմային): Երկրորդ նախաաղորիքը նույնպես 

ունի կողքերից տափակած արմատներ: Վերին նախաղորիքները հեռացնելու 

ժամանակ օգտագործում են S-աձև աքցաններ, իսկ դրանց արմատները 

հեռացնելիս` սվինաձև աքցաններ: Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ ֆրոն-

տալ ատամները հեռացնելիս: Առաջին նախաաղորիքների հոդախախտումը 

կատարվում է լյուքսացիոն շարժումներով, իսկ երկրոդ նախաաղորիքներինը` 

ճոճելու և պտտական շարժումների միջոցով: Այս ատամների դուրս բերումը 

կատարվում է դեպի ներքև և դուրս ուղղություններով: 

Վերին աղորիքները, պայմանավորված դրանց անատոմիական կառուց-

վածքով և դիրքով, ավելի դժվար է հոդախախտի ենթարկել: Այտածնոտային 

հզոր կարանը դժվարություններ է ստեղծում առաջին մեծ աղորիքները հեռաց-

նելիս: Բացի դրանից, այն ունի երեք արմատ, որոնք ունեն տարբեր ուղղութ-

յուններ և բավականին ամուր են, հատկապես քմայինը: Երկրորդ աղորիքի 

արմատներն ավելի թույլ են, քան առաջին աղորիքինը: Այս ատամները հեռաց-

նելու նպատակով օգտագործվում են S-աձև աքցաններ, որոնք լինում են աջ և 

ձախ: Այս աքցանների թշիկներից մեկը նախատեսված է քմային արմատի 

համար, ունի կլորացած կամ հարթ ծայր, իսկ մյուսն ունի սուր ծայր, որը 

նախատեսված է թշային երկու արմատների միջև տեղադրելու համար: Առաջին 

աղորիքի հոդախախտի ժամանակ առաջին շարժումը կատարվում է քմային 

ուղղությամբ, իսկ երկրորդ աղորիքի դեպքում ` լեզվային ուղղությամբ: Առաջին 

և երկրորդ աղորիքները դուրս են բերվում ատամնաբնից դեպի ներքև և դուրս 

ուղղություններով: Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ վերին նախաղորիքների 

հեռացման ժամանակ:  

Երրորդ աղորիքը սովորաբար ունի իրար սերտաճած երեք և ավելի 

արմատներ, որոնք ունեն կոնաձև տեսք: Այս ատամի պսակն ավելի փոքր է, քան 

առաջին և երկրորդ աղորիքներինը: Այն երբեմն թեքված է դեպի թշային կողմ, 

արմատներն ավելի կարճ են և ունեն արտահայտված թեքվածություն: Վերին 

երրորդ աղորիքները հեռացվում են սվինաձև աքցաններով, որոնք ունեն լայն 

թշիկներ: 

Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու նպատակով օգտագործվում են 

կտցաձև աքցաններ, որոնք ուղղված են դեպի կողք: 
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Ստորին կտրիչներն ունեն մեկ բարակ արմատ: Այսպիսի անատոմիական 

կառուցվածքի շնորհիվ այս ատամները հնարավոր չէ հոդախախտի ենթարկել 

պտտական շարժումներով: Այս ատամները հեռացնելու նպատակով օգտա-

գործում են կտցաձև աքցաններ, որոնք ուղղված են դեպի կողք և ունեն կիսաշ-

րջանաձև ծայր: Աքցանը տեղադրելուց հետո կատարվում է դրա տեղաշարժում 

ձախ ձեռքի 1-ին մատի օգնությամբ ատամի առանցքի ուղղությամբ: Հոդախախ-

տումը կատարում են լյուքսացիոն շարժումների միջոցով: Բազկաթոռի 

թիկնակը պետք է ունենա ուղղահայաց դիրք, իսկ հիվանդի գլուխը պետք է լինի 

մի փոքր դեպի ցած: Հոդախախտի ժամանակ առաջին ուղղությունը պետք է լինի 

շրթային, իսկ ատամը դուրս է բերվում դեպի վերև ու դուրս:  

Ստորին ժանիքն ունի մեկ հզոր և երկար արմատ: Ժանիքները հեռացնելու 

ժամանակ բժիշկը կանգնում է հիվանդի առջևից և աջից: Օգտագործում են 

կտցաձև աքցաններ: Ժանիքի հոդախախտումը կատարվում է սկզբում վեստի-

բուլյար, այնուհետև լեզվային ուղղություններով, թույլ են տրվում որոշ պտտա-

կան շարժումներ: Ատամի դուրս բերումը կատարվում է դեպի վերև և դուրս 

ուղղություններով: 

Ստորին նախաաղորիքներն ունեն մեկական արմատներ: Երբեմն ար-

մատը ճյուղավորվում է լեզվային և թշային ճյուղերի: Ստորին նախաաղորիք-

ները հեռացնելու համար օգտագործում են կտցաձև աքցաններ: Աքցանը 

առավելագույն տեղաշարժումից և ֆիքսելուց հետո հոդախախտման շարժում-

ները կատարում են լյուկսացիայով, աստիճանաբար մեծացնելով շարժումների 

ամպլիտուդը: Աջ ստորին նախաաղորիքները հեռացնելիս բժիշկը գտնվում է 

հիվանդից ետ և աջ, իսկ ձախ նախաաղորիքների դեպքում` հիվանդից առաջ և 

աջից: Նախաաղորիքները դուրս են բերվում դեպի վերև և դուրս: Ստորին 

աղորիքների հեռացումը պայմանավորված է դրանց անատոմիական առանձ-

նահատկություններով: Արմատների դիրքը և թեք գծի շրջանում հաստ ալվեո-

լյար ելունի առկայությունն առաջացնում են որոշակի դժվարություններ:  

Առաջին և երկրորդ աղորիքներն ունեն երկու արմատներ` դիստալ և 

ապրոքսիմալ, երբեմն դրանք ունեն ծռվածություն: Առաջին աղորիքի ատամնա-

բնի հաստությունը լեզվային և վեստիբուլյար շրջանում հավասար է, իսկ երկ-

րորդ աղորիքի շրջանում վեստիբուլյար պատը ավելի հաստ է: Այս ատամները 

հեռացնում են կտցաձև աքցաններով, որոնք ունեն լայն թշիկներ և սեպաձև 

արտացցվածքներ: Աքցանը տեղադրում են և տեղաշարժում այնպես, որ սե-

պաձև արտացցվածքները լինեն միջարմատային տարածության մեջ: Առաջին 

հոդախախտող շարժումը առաջին աղորիքը հեռացնելու ժամանակ կատարվում 

է շրթային, իսկ երկրորդ աղորիքը հեռացնելու ժամանակ լեզվային ուղղությամբ: 

Ատամները դուրս են բերվում դեպի վերև թշային ուղղությամբ: Երրորդ աղորիքը 

հեռացնելիս, իրենց անատոմիական կառուցվածքով և դիրքով պայմանա-

վորված օգտագործում են աքցաններ, որոնք թեքված են հորիզոնական հարթու-
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թյամբ: Ատամի հոդախախտը կատարում են չափազանց զգույշ շարժումներով՝ 

սկզբում դեպի լեզվային, ապա թշային կողմ: Ատամը ատամնաբնից դուրս են 

բերում դեպի վերև և թշային ուղղությամբ: 

Ատամների հեռացումը ամբարձիչների օգնությամբ: Այն դեպքերում, երբ 

ատամների կամ արմատների հեռացումը հնարա-

վոր չէ կատարել աքցանների օգնությամբ, ապա 

այն կատարում են ամբարձիչների օգնությամբ: 

Ամբարձիչը կազմված է աշխատող մասից կամ 

թշիկից, միջանկյալ հատվածից և հզոր բռնիչից: 

Գոյություն ունեն տարբեր ձևերի ամբարձիչներ: 

Ուղիղ ամբարձիչ: Սրա աշխատանքային մա-

սը փորաձև թշիկ է՝ սուր ծայրով: Այս ամբարձիչը 

նախատեսված է ստորին և վերին ծնոտի միայնակ 

արմատները հեռացնելու համար և այն ատամների 

համար, որոնք ատամնային աղեղից դուրս են, օրի-

նակ` ստորին երրորդ աղորիքները: Արմատները 

հեռացնելիս ամբարձիչի 

աշխատող մասը տեղադրում են 

արմատի և ալվեոլյար ելունի 

միջև: Կատարելով շրջանաձև 

շարժումներ և խորացնելով 

ամբարձիչի աշխատող մասը 

դեպի ատամնաբուն` 

հեռացվում է արմատը: 

Հիվանդի և բժշկի դիրքը նույնն է, ինչ ատամները աքցանով հեռացնելու 

ժամանակ:  

 Ուղիղ ամբարձիչը ավելի հարմար է բռնել ամբողջ ձեռքով, ընդ որում, 2-

րդ մատը տեղադրում են թշիկին ավելի մոտիկ: Ամբարձիչի առանցքը պետք է 

450 անկյան տակ լինի ատամի առանցքի նկատմամբ:  

 Այն ամբարձիչներ, 

որոնք թեքվածություն ունեն 

անկյան տակ (անկյունային), 

օգտագործվում են ստորին 

աղորիքների արմատները 

հեռացնելու համար: Այս 

ամբարձիչների թշիկները 60-

800 անկյան տակ թեքված են 

դեպի կողք գործիքի առանցքի 

նկատմամբ: Պայմանավոր-

Նկ. 6.8. Ստորին երրորդ 

աղորիքը հեռացնելիս օգտա-

գործում են աքցաններ որոնք 

թեքված են հորիզոնական 

հարթությամբ: 

Նկ. 6.9. Ուղիղ և անկյունավոր ամբարձիչներ և դրանց

աշխատող մասերը: 

Նկ.6.10.Ամբարձիչի առանցքը 

պետք է 450 անկյան տակ լինի 

ատամի առանցքի 

նկատմամբ: 

Նկ.6.11. Անկյունային

ամբարձիչներ՝ դեպի ներս 

և դեպի դուրս: 
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ված ուժ գործադրելու կետով՝ տարբերում են երկու տեսակ անկյունային 

ամբարձիչներ դեպի ներս և դեպի դուրս:  

 Ստորին արմատները հեռացնելու դեպքում հիվանդի և բժիշկի դիրքը 

նույնն է, ինչ աքցանով տվյալ ատամները հեռացնելու ժամանակ: Ամբարձիչը 

պետք է բռնել ամբողջ ձեռքով, ընդ որում, 2-րդ մատը պետք է տեղադրվի թշիկին 

մոտիկ: Ամբարձիչի աշխատող մասը տեղադրում են արմատի և ատամնաբնի 

կամ երկու արմատների միջև այնպես, որ թեքված 

մասը ուղղված լինի դեպի հեռացվող արմատը:  

 Լեկլյուզի սվինաձև ամբարձիչն օգտա-

գործվում է հիմնականում ստորին երրորդ մեծ 

աղորիքը հեռացնելու նպատակով: Գործիքը 

կազմված է հզոր բռնակից, որը միացած է սվի-

նաձև միջանկյալ հատվածին: Գործիքի ծայրը 

սուր է: Թշիկի սուր ծայրը տեղադրում են այնպես, 

որ հաստացած մասը ուղղված լինի դեպի 

հեռացվող ատամը, իսկ կլորացած մասը` դեպի 

երկրորդ աղորիքը: Ձախ ձեռքի մատներով 

կատարում են մշտական հսկում, որպեսզի երրորդ 

աղորիքի հոդախախտի ժամանակ կանխարգելվեն 

հնարավոր բարդությունները: 

Ատամների և դրանց արմատների հեռացումը բոռ 

մեքենայի, դուրի և մուրճիկի օգնությամբ:  

Այն դեպքում, երբ ատամը կամ արմատը հնարավոր չէ 

հեռացնել աքցաններով կամ ամբարձիչներով, այդ 

գործողությունը 

անհրաժեշտ է 

կատարել բոռ 

մեքենայի, դուրի և

մուրճիկի օգնությամբ: Այսպիսի վիրահա-

տության ցուցում կարող է լինել 

ռետենցվածև կիսառետենցվածատամների 

հեռացումը, ինչպես նաև արտահայտված 

հիպերցեմենտոզը: Հիմնականում նման 

մեթոդով հեռացնում են ստորին իմաստութ-

յան ատամները: Այս վիրահատությունը 

կատարվում է տեղային կամ ընդհանուր 

անզգայացմամբ խիստ պահպանելով 

ասեպտիկայի կանոնները: Հիվանդը 

գտնվում է վիրահատական սեղանին կամ 

Նկ.6.12. Ստորին աղորիքի արմատները

հեռացնելու համար ուղիղ ամբարձիչի 

աշխատող մասը տեղադրվել է երկու 

արմատների միջև: 

Նկ.6.13. Լեկլյուզի 

սվինաձև ամբարձիչ: 

Նկ. 6. 14. Վերին ծնոտի ատամների

արմատների տարանջատումը բոռ 

մեքենայի օգնությամբ և հեռացում 

արմատային աքցանով, և 

ամբարձիչների միջոցով: 
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նստած է ստոմատոլոգիական բազկաթոռին, որի մեջքային հատվածը մի փոքր 

ետ է: Վիրահատական մուտքը և կտրվածքի գիծը պայմանավորված են ատամի 

կամ արմատի դիրքով: Կտրվածքը կարող է լինել տրապեցաձև, աղեղնաձև կամ 

անկյունաձև: Անջատելով լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը` կատարում են 

ալվեոլյար ելունի արտաքին պատի հեռացում: Սկզբից շրջանաձև գչիրի միջո-

ցով ձևավորում են անցքեր, այնուհետև ֆիսուրային գչիրի օգնությամբ այդ 

անցքերը միացնում են իրար: 

Մերկացված ատամները կամ արմատները հեռացվում են աքցանների 

կամ ամբարձիչների միջոցով, ոսկրի սուր մասերը հարթեցվում են գչիրի կամ 

ոսկրային գդալիկների միջոցով և հեռացնում են գրանուլյացիոն հյուսվածքը: 

Վերին կամ ստորին աղորիքները 

հեռացնելու ժամանակ սկզբից 

անհրաժեշտ է անջատել արմատները 

և հեռացնել դրանք առանձին-

առանձին: Վերին ծնոտի ատամները 

հեռացնելիս անհրաժեշտ է զգուշա-

նալ վերծնոտային ծոցի հատակի կամ 

առա-ջային պատի թափածակումից: 

Իսկ ստորին ծնոտի ատամները 

հեռացնելիս անհրաժեշտ է զգուշա-

նալ նյարդա-անոթային խրձի վնա-

սումից: Վիրահատությունը վերջաց-

նում են`կարելով վերքի եզրերը: Նշա-

նակվում է սառը առաջին 1-2 ժամվա 

ընթացքում: Անալգետիկներ և հակաբիոտիկներ նշանակվում են ըստ 

ցուցումների: 

Նկ. 6.16. «Պատուհանային» կտրվածքի 

կիրառումը` հարվզիկային ոսկրային 

հյուսվածքները հեռացնելու և ատամի 

«կլինիկական» պսակը մեծացնելու 

նպատակով: 

Նկ. 6. 15. Ստորին ծնոտի ատամի 

մասնահատում և մաս-մաս հեռացում

արմատների խիստ արտահայտված 

թեքության դեպքում: 

Նկ. 6.17. Վերին ծնոտի խորանիստ 

տեղակայված արմատի հեռացումը բոռ 

մեքենայի և ամբարձիչի օգնությամբ: 
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Վերքի մշակումը ատամը հեռացնելուց հետո: Ատամը հեռացնելուց հետո 

անհրաժեշտ է մանրամասն զննել ատամը և ատամնաբունը: Սուր եզրերի 

առկայությունը արմատի շրջանում և արմատի խողովակի անցքի առկա-

յությունը վկայում են ատամի արմատի գագաթի կոտրվելու մասին: Կոտրված 

արմատը անհրաժեշտ է անպայման հեռացնել, մանավանդ այն դեպքում, երբ 

հեռացումը կատարվել է սուր թարախային պերիօդոնտիտի պատճառով: 

Համոզվելով, որ ատամը ամբողջապես հեռացված է` սուր ոսկրային գդալիկով 

կատարում են ատամնաբնի սուր եզրերի հարթեցում, գրանուլյացիաների, 

կիստոզ խոռոչների հեռացում: Լնդի եզրերը սեղմում են ասեպտիկ բինտե տամ-

պոնի միջոցով: Վերքը փակվում է ասեպտիկ տամպոնի միջոցով և հիվանդին 

խորհուրդ է տրվում ուժեղ սեղմել ատամները: 10-15 րոպե հետո, համոզվելով, 

որ արյան մակարդուկը լիարժեք է, հեռացնում են խծուծը: Արյունահոսություն 

չլինելու դեպքում հիվանդը հեռանում է բժշկական հաստատությունից: 

Հիվանդին խորհուրդ է տրվում հաց չուտել 1-2 ժամ, որից հետո սնունդ ընդունել 

սառը վիճակում: Առաջին օրը խորհուրդ չի տրվում անտիսեպտիկ 

լուծույթներով ողողումներ կատարել: Հաջորդ 2-3 օրը բերանի խոռոչի 

ողողումներ կատարվում են ֆուրացիլինի թույլ լուծույթով, քլորհեքսիդինով, 

նատրիումի հիդրոկարբոնատով կամ կալիումի պերմանգանատով: Ատամը 

հեռացնելուց հետո վերքի լավացումը կատարվում է երկրորդային ձգումով, 

որին նպաստում է առաջացած արյան մակարդուկը: Յոդոֆորմի լուծույթով 

ներծծված խծուծը տեղադրում են ատամնաբնում այն դեպքում, երբ արյան 

մակարդուկը ինֆեկցված է: Ատամը հեռացնելուց հետո ատամնաբնի և միջար-

մատային արտացցվածքները հարթեցվում են ոսկրակրծիչների և ոսկրային 

գդալիկների օգնությամբ: Նման դեպքերում վերքի եզրերին տեղադրվում են 

կարեր և հիվանդին նշանակվում են անալգետիկներ ու հականեխիչներ:  

6.3. Բարդություններ ատամը հեռացնելու ընթացքում և ատամը 
հեռացնելուց հետո  

 Ատամը հեռացնելուց հետո վերքը նորմալ լավանալու դեպքում արյան 

մակարդուկը սովորաբար վերածվում է սպիական հյուսվածքի, վերքի եզրերը 

մոտենում են, և երրորդ շաբաթվա վերջում նկատվում է լրիվ էպիթելացում և 

սպիացում: 

 Վերքի լավացումն ընթանում է երկրորդային ձգումով` արյան մակար-

դուկի առաջացման միջոցով: 3-4-րդ շաբաթում սկսվում է գրանուլյացիոն 

հյուսվածքի զարգացումը, իսկ հետագա ժամանակահատվածում (1-4 ամիս) 

առկա է լինում օստեոիդ, այնուհետև՝ ոսկրային հյուսվածքի զարգացումը:  

Ատամը հեռացնելու ժամանակ կարող են լինել տարբեր տեսակի 

տեղային բարդություններ:  

Դրանցից են`  
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 ատամի արմատի կոտրվածքը,

 ատամի կամ արմատի ներհրումը դեպի ծնոտը շրջապատող հյուսվածքներ

կամ ստործնոտային խողովակ,

 վերծնոտային ծոցի պերֆորացիան (թափածակում) կամ ատամի ներհրումը

դեպի ծոց,

 ատամի կամ արմատի ասպիրացիան,

 ստորին ծնոտի հոդախախտ կամ ծնոտի մարմնի կոտրվածքը:

Ատամի արմատի կոտրվածք 

Ատամի արմատի շրջանում կոտրվածքն ամենահաճախադեպ բարդութ-

յուններից է, որի պատճառ կարող են լինել ատամը հեռացնելու կանոնների 

խախտումը, ատամի պսակի քայքայումը, 

ատամի արմատի և այն շրջապատող ոսկրային 

հյուսվածքի անատոմիական կառուցվածքի 

առանձնահատկությունները: 

Ատամը հեռացնելիս կանոնների խախտումը է 

այն, որ աքցանների թշիկները մակերեսային են 

տեղադրվում կամ դրանց երկայնական 

առանցքը 

 չի համապատասխանում ատամի արմատին, 

մեծ նշանակություն ունի նաև աքցանների սխալ 

ընտրությունը և ատամի հոդախախտի ժամա-

նակ կատարվող կտրուկ շաժումները: Արմատը կարող է կոտրվել նաև հիվանդի 

անհանգիստ վարքի պատճառով, որը բացատրվում է անբավարար անէսթե-

զիայով:  

Անբարենպաստ անատոմիական առանձնահատկություններից են՝ 

 արմատների արտահայտված թեքվածությունը

դեպի դիստալ կողմ, նրանց ճյուղավորումը, որի 

դեպքում առկա է լայն միջարմատային ոսկրային 

պատ, 

 բավականին բարակ և երկար արմատները, որոնք

շրջապատված են բավականին հաստ ալվեոլյար 

ելունի պատերով, 

 արմատի գագաթի հիպերցեմենտոզ:

Ատամի արմատի կոտրվածքը վերջնական 

ախտորոշվում է ներբերանային ռենգտեն նկարի միջո-

ցով: Ախտորոշումը կարող է դժվարացնել ոսկրային 

հյուսվածքի՝ կոտրված արմատի վրա շերտադրումով 

(հաճախ նկատվում է այտաալվեոլային կատարի և 

ստորին ծնոտի արտաքին կոմպակտ հաստ թիթեղի շերտադրումը): Այդ 

Նկ. 6.18. Վերին ծնոտի կտրիչ 

ատամի արմատի կոտրվածք: 

Նկ. 6. 19. Ատամի 

արմատի կոտրվածք 

ատամը հեռացնելիս: 



122 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

պատճառով ռենտգեն պատկերը պետք է լրացվի ատամնաբնի կլինիկական 

հետազոտություններով` կատարելով ատամնաբնի զգույշ զոնդավորում և 

էքստրա-ալվեոլյար հյուսվածքների պալպացիա (շոշափում): 

 Ատամի արմատը կոտրվելու դեպքում անհրաժեշտ է շարունակել 

հեռացումը և անպայման հեռացնել այն, որովհետև այն կարող է բորբոքային 

պրոցեսի զարգացման պատճառ դառնալ:  

Առողջ կակղանով (պուլպայով) կոտրված արմատը նույնպես կարող է 

վարակի պատճառ լինել, քանի որ կակղանը վնասվածքից կարճ ժամանակ անց 

մահանում է: Կոտրված արմատը ծածկվում է ոսկրային հյուսվածքով և 

լորձաթաղանթով ու երկար ժամանակ չի անհանգստացնում հիվանդին, մինչև 

այդ շրջանը պրոթեզավորվի: Կոտրված արմատը հեռացվում է տեղային 

հաղորդչական անզգայացմամբ: Ներմուծվող անէսթետիկի քանակը պայմա-

նավորված է միջամտության բարդությամբ: Միջամտությունը բարդացնող 

գործոններից են բերանի բացման սահմանափակումը, արտահայտված 

արյունահոսությունը և հիպերսալիվացիան: Ամեն դեպքում միջամտությունը 

պետք է տևի հնարավորինս կարճ և ուղեկցվի փափուկ ու կարծր հյուսվածքների 

քիչ վնասումով, որն իր հերթին կապահովի վերքի` առանց բարդությունների 

լավացումը: 

 Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածք 

 Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածք ավելի հաճախ նկատվում է վերին 

երկրորդ և երրորդ աղորիքները հեռացնելիս: 

Վերին ծնոտի թմբի կոտրվածքի հիմնական պատճառներն են` 

 աքցանների թշիկների խոր տեղադրումը (թույլատրվում է աքցանը տեղադրել

ալվեոլյար ելունի եզրին), 

 ձախ ձեռքի հսկողության բացակայությունը և նրանով ալվեոլյար ելունի

ֆիքսացիայի բացակայությունը, 

 վերծնոտային ծոցի բարձր օդակրությունը:

Կլինիկորեն այն արտահայտվում է կոտրված բեկորի կախվածությամբ 

կամ տեղաշարժով, ինչպես նաև շրջակա փափուկ հյուսվածքների պատռումով 

և ատամնաբնից զգալի արյունահոսությամբ: Հաճախ նման դեպքերում բացվում 

է վերծնոտային ծոցը, որի դեպքում քթային փորձը դրական է, և առկա է 

արյունահոսություն քթի խոռոչից: 

Կոտրված թումբը անհրաժեշտ է հեռացնել, իսկ վերքի կարման անհնարի-

նության դեպքում անհրաժեշտ է կատարել վերքի տամպոնադա և ուղղորդել հի-

վանդին մասնագիտացված համապատասխան հաստատություն, որտեղ դեֆեկ-

տը (արատը) կվերացվի: Վերքը բաց թողնելու դեպքում կարող է առաջանալ 

հայմորիտ: 
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Ատամի կամ արմատի ներթափանցում փափուկ հյուսվածքներ 

 Ատամը կամ արմատը ներթափանցում է դեպի փափուկ հյուսվածքներ 

կոպիտ վիրաբուժական միջամտության ժամանակ, որն ուղեկցվում է փափուկ 

հյուսվածքների վնասումով: Հաճախ հանդիպում է ստորին երրորդ աղորիքները 

հեռացնելու ժամանակ, երբ ատամը հոդախախտվում է ամբարձիչով: Ստորին 

երրորդ աղորիքի շրջանում լեզվային մասի ոսկրային պատը բավականին հաստ 

է, սակայն արմատի գագաթների շրջանում այն այնքան բարակ է, որ կարող է 

թափանցել: Նման անատոմիական առանձնահատկությունից ելնելով` ալվեո-

լային ելունի բարակած հատվածը կոպիտ միջամտության ժամանակ կոտրվում 

է և առաջանում է դեֆեկտ (արատ), որի միջոցով ատամի արմատը կարող է 

ներթափանցել ծնոտալեզվային մկանի մեջ: Ենթածնոտային շրջան ատամի կամ 

արմատի ներթափանցման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ներբերանային և 

արտաբերանային ռենտգեն հետազոտություն` դրա տեղակայումը հայտնա-

բերելու նպատակով: 

 Վերին ծնոտի արմատները սովորաբար տեղաշարժվում են դեպի թշային 

շրջան և ռենտգեն պատկերի վրա պրոյեկցվում են ատամնաբնի հատակի տակ, 

որը տպավորություն է ստեղծում, թե արմատը գտնվում է հայմորյան ծոցում: 

Ախտորոշիչ կարևոր նշաններից է այն, որ քթային փորձը բացասական է և 

ատամնաբնից վերև անցման ծալքի պալպացիայի (շոշափ-ման) ժամանակ 

հայտնաբերվում է ոսկրային հաստություն: Ռենտգեն պատկերը հետազոտելիս 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ էքստրաալվեո-

լային դիրքում արմատի երկայնական առանցքը դատարկ ատամնաբնի երկայ-

նական առանցքի հետ կազմում է սուր կամ ուղիղ անկյուն: 

Ստորին երրորդ աղորիքը, որը մասամբ փակված է լնդի լորձաթաղան-

թով, հոդախախտի ժամանակ կարող է ներթափանցել ռետրոմոլյար եռանկյան 

ենթալորձաթաղանթային շերտ կամ թևակերպային միջին մկանի մեջ: Այս 

բարդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է նախօրոք հատել լնդի 

լորձաթաղանթը, որով և պատված է ատամը: 

Եթե հոդախախտված ատամը մակերեսային շերտերում է և պալպատոր 

(շոշափելով) հայտնաբերվում է, ապա այն կարելի է հեռացնել պոլիկլինիկայի 

պայմաններում:  

Եթե ատամը գտնվում է խորանիստ հյուսվածքներում և պալպատոր չի 

հայտնաբերվում, ապա անհրաժեշտ է կատարել ռենտգեն հետազոտություն 

առաջային և հետին պրոյեկցիաներով` ատամի կամ արմատի տեղակայումը 

պարզելու համար: Նման դեպքերում ատամը անհրաժեշտ է հեռացնել 

ստացիոնար պայմաններում: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ատամի կամ ար-

մատի երկարատև տեղակայումը փափուկ հյուսվածքներում կարող է 

հանգեցնել բորբոքային պրոցեսի առաջացման:  
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Ստործնոտային խողովակի վնասում 

 Ստորին ծնոտի ատամները հեռացնելու ժամանակ հաճախ վնասում են 

ստործնոտային խողովակը և նյարդա-անոթային ցողունը, որն անցնում է 

խողովակի միջով: Ստործնոտային խողովակը ստորին ծնոտի միջով անցնում է 

աղեղի տեսքով: Այդ աղեղի ամենացածր կետը առաջին մեծ աղորիքի մակար-

դակում է, իսկ ամենամոտիկը երրորդ մեծ աղորիքի մակարդակում է: Փոքր 

աղորիքների շրջանում այն նորից մոտենում է ատամնաբնի հատակին: 

 Այս անատոմիական առանձնահատկություններից հետևում է, որ 

հիմնականում երրորդ մեծ աղորիքները հեռացնելու ժամանակ կարող է լինել 

ստործնոտային խողովակի և անոթանյարդային ցողունի վնասում: Ատամնաբնի 

հատակը կազմող և ստործնոտային խողովակի վերին պատը կազմող բարակ 

ոսկրային թիթեղի վնասման հետևանքով այնտեղ կարող է թափանցել ատամի 

արմատի գագաթը կամ ոսկրային բեկոր: Այս բարդությունը հաճախ նկատվում 

է այն դեպքերում, երբ ամբարձիչի միջոցով հեռացվում են կոտրված 

արմատները, հատկապես այն դեպքում երբ խողովակի վերին պատը տվյալ 

հատվածում խիտ թելակազմ հյուսվածք է: 

 Ստործնոտային խողովակի վնասմանը նպաստում են նաև ախտաբանա-

կան պրոցեսները, որոնցից է քրոնիկական պերիօդոնտիտը (շուրջատամնա-

բորբը): 

 Խողովակի վնասման կլինիկական նշաններից են հանկարծակի սկսվող 

և ուժեղ երակային արյունահոսությունը, ինչպես նաև ստորին ալվեոլային նյար-

դի ուղղությամբ ուժեղ ցավը, նույնիսկ անզգայացման պայմաններում: Զարկե-

րակը վնասվում է հազվադեպ, քանի որ նրա պատը ավելի հաստ է և ամուր: 

 Ուժեղ երակային արյունահոսության դեպքում ցուցված է կատարել 

ատամնաբնի խուլ տամպոնադա 4-5 օր տևողությամբ: Ատամի մնացած արմա-

տը կարելի է հեռացնել մի քանի շաբաթ հետո, որը ցանկալի է կատարել 

ստացիոնար պայմաններում և լրացուցիչ ռենտգեն հետազոտությունից հետո: 

Երրորդ մեծ աղորիքի արմատի գագաթը կոտրվելու ժամանակ ստործնոտային 

խողովակի վնասումը կանխելու նպատակով անհրաժեշտ է ճշտել ատամնաբնի 

հատակի և ստործնոտային խողովակի վերին պատի հարաբերությունը ռենտ-

գեն պատկերում: Ստործնոտային զարկերակի վնասումը ավելի վտանգավոր 

բարդություն է, որի դեպքում արտաքին քնային զարկերակը պետք է կապել: 

 Ստորին ալվեոլային նյարդի վնասումը տվյալ կողմի ստորին շրթունքի, 

կզակի և ատամների շրջանում արտահայտվում է զգացողության խանգա-

րումով, որն արտահայտվում է պարէսթեզիայով կամ հիպէսթեզիայով, երբեմն 

նաև փոփոխական հիպերէսթեզիայով: Զգացողությունը սովորաբար վերա-

կանգնվում է մեկ ամսվա ընթացքում առանց որևէ բուժական միջամտության: 

Վերականգնման ժամկետները արագացնելու նպատակով նշանակվում են 

ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ (ԳԲՀ թերապիա, գալվանիզացիա): Այս բարդու-
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թյունը կարող է առաջանալ նաև անզգայացման ժամանակ, երբ ասեղով 

վնասվում է ստործնոտային նյարդը: 

Ստորին ծնոտի հոդախախտ 

Ստորին ծնոտի հոդախախտ հաճախ լինում է այն դեպքում, երբ հիվանդը 

բերանը չափից դուրս լայն է բացում ստորին մեծ աղորիքները հեռացնելու 

ժամանակ: Հոդախախտը սովորաբար առաջային է և հիմնականում միակող-

մանի: Ստորին ծնոտի հոդախախտի հավանականությունը մեծանում է այն 

դեպքում, երբ կապանային ապարատը թուլացած է կամ հոդային թումբը հարթ 

է: Հոդի շրջանում պալպատոր (շոշափումով) հայտնաբերվում է փոսություն, իսկ 

հոդից առաջ եղած շրջանում նկատվում է հոդագլխիկը, որը հոդային թմբիկի 

շրջակայքից դուրս է: Բերանը բաց վիճակում է, ստորին ծնոտը ֆիքսված չէ, 

անշարժ վիճակում է և տեղաշարժված է դեպի առողջ կողմ: 

 Ստորին ծնոտի ֆիքսումը ձախ ձեռքի միջոցով ապահովում է այս 

բարդության կանխարգելումը: Եթե, այնուամենայնիվ, ատամը հեռացնելիս 

առաջացել է հոդախախտ, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ հեռացնել ատամը 

այնուհետև հոդախախտը ուղղել: Հոդախախտն ուղղելու նպատակով ձեռքերի 

բութ մատները տեղադրվում են մեծ աղորիքների ծամիչ մակերեսներին (դրանց 

բացակայության դեպքում այդ շրջանի ալվեոլային ելունին), իսկ մյուս 

մատներով, ստորին ծնոտի մարմինը բռնելով, տեղաշարժում են այն դեպի 

առաջ, ներքև և հետ: Ծամիչ մկանների գերլարվածության վիճակում կատար-

վում է անզգայացում: Հոդախախտը ուղղելուց հետո դրվում է ֆիքսող վիրակապ 

1-2 օր տևողությամբ: Վիրակապը հեռացնելուց հետո հիվանդին խորհուրդ է 

տրվում 3-4 շաբաթվա ընթացքում բերանը շատ լայն չբացել: Երբ հիվանդի 

անամնեզում առկա է սովորութային հոդախախտ, ապա անհրաժեշտ է հեռա-

ցումը կատարել բերանի կիսաբաց դիրքում և հետևողական ֆիքսել ծնոտը: 

Ստորին ծնոտի մարմնի կոտրվածք ատամները հեռացնելու ժամանակ 

հազվադեպ է պատահում և հիմնականում հանդիպում է ախտաբանական 

պրոցեսի պատճառով (մեծ կիստաներ, նորագոյացություններ, օտեոմիելիտ) 

ոսկրային պատը բարակելուց: Այդ պրոցեսների դեպքում երբեմն հնարավոր է 

ծնոտի ինքնաբերաբար կոտրվածք: Ստորին ծնոտի կոտրվածք հնարավոր է նաև 

ստորին մեծ աղորիքները հեռացնելու ժամանակ մեծ ուժ գործադրելու դեպքում: 

Այս բարդությունը կանխարգելելու նպատակով ատամը հեռացնելուց առաջ 

այսպիսի հիվանդներին ենթարկում են մանրակրկիտ ռենտգեն հետազոտու-

թյան և շինավորում են ստորին ծնոտը ամրացնելու նպատակով: 

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա (թափածակում) 

Այս բարդությունը համեմատաբար հաճախ է հանդիպում: Այն պատա-

հում է հիմնականում վերին մեծ և փոքր աղորիքները հեռացնելիս: Դա բա-

ցատրվում է այդ ատամների և վերծնոտային ծոցի հարաբերության անատո-
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միական առանձնահատկություններով: Վերինծնոտային ծոցի պնևմատիկ 

կառուցվածքի դեպքում մեծ և փոքր աղորիքները վերծնոտային ծոցից բաժան-

ված են ոսկրային փոքր պատով: Վերծնոտային ծոցի բացահատումը կարող է 

լինել նաև կոպիտ աշխատանքի արդյունք (ատամների տրավմատիկ հեռացում 

աքցանների կամ ամբարձիչի միջոցով, միջարմատային տարածությունների 

անջատում դուրի միջոցով, ատամնաբնի մաքրում ոսկրային գդալիկների 

միջոցով):  

Վերին մեծ և փոքր աղորիքների քրոնիկական գագաթային պերիօդոն-

տիտները (շուրջատամնաբորբերը) կարող են քայքայել վերծնոտային ծոցը կազ-

մող ոսկրային պատը: Այս ատամները հեռացնելու ժամանակ տվյալ հատ-

վածում առաջանում է հաղորդակցություն բերանի խոռոչի և հայմորյան ծոցի 

միջև:  

Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիայի (թափածակման) հիմնական կլինի-

կական նշաններն են` 

1. հեռացված ատամի ատամնաբնից փրփրանման արյան արտադրությունը,

2. արյունահոսությունը քթի խոռոչից,

3. ատամնաբնի գործիքային հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում է

ատամնաբնի հատակի բացակայություն:

Նկ. 6. 20. Վերծնոտային ծոցի պերֆորացիա (թափածակում) ամբարձիչի միջոցով, 

ատամնաբնի ոսկրային գդալիկների միջոցով  

կոպիտ աշխատանքի արդյունքում: 

 Կլինիկական նշաններից է նաև օդի թափանցումը բերանի խոռոչից քթի 

խոռոչ: Քթային փորձը կատարում են հետևյալ կերպ. Հիվանդը, փակելով 

քթանցքերը, ճնշման տակ արտաշնչում է քթի միջոցով: Պերֆորացիայի (թափա-

ծակման) առկայության դեպքում օդը կամ արյունը պղպջակներով անցնում է 

ատամնաբնի միջով դեպի բերան, հաճախ լսվում է սուլոց կամ աղմուկ: 

Ատամնաբնի զոնդավորումը կամ կյուրետաժը անհրաժեշտ է կատարել 

զգուշությամբ, քանի որ հեռացնելիս կարող է վնասվել ոսկրային պատը, սակայն 

լորձաթաղանթը պահպանվում է: Նաև պետք է հաշվի առնել, որ գործիքը կարող 

է ներհրվել ատամնաբնում առկա կիստոզ խոռոչ կամ փափուկ հյուսվածքներ: 
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 Եթե ատամը հեռացնելուց անմիջապես հետո ծոցի սուր թարախաբորբո-

քային պրոցեսի երևույթները բացակայում են, անհրաժեշտ է հաղորդակցության 

ուղին փակել: Այն կատարում են վերքի եզրերի մոտեցման և կարեր դնելու 

միջոցով: Ավելի արդյունավետ է պերֆորացիայի փակումը նախադռան կամ 

քմային շրջանից շերտազատված և տեղաշարժված լաթի միջոցով: Լաթի եզրերը 

մոտեցնում են և կարում՝ նախօրոք ատամնաբանում տեղադրելով 

ոսկրափոխարինիչ նյութ և այն փակելով թաղանթով: Կարևոր է, որ կարելու 

ընթացքում կարերի անցքերը լինեն ոսկրին մոտ, և ոչ թե ծոցի բացվածքին մոտ:  

  
Նկ. 6. 21-24. Հայմորյան ծոցի պերֆորացիայի փակումը ատամնաբնային ելունի 

նախադռան հատվածի շերտազատված լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթով:  

 
 

Նկ. 6. 25-29. Հայմորյան ծոցի պերֆորացիայի փակումը ոսկրափոխարինիչ նյութով, 

ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածի շերտազատված լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթով: 

 

Ատամները հեռացնելու ժամանակ արտադրության արտահոսք նկատ-

վում է նաև ռադիկուլյար կիստաների ժամանակ: Այդ դեպքում ատամնաբնի 

տամպոնադան ցանկալի չէ, քանի որ տամպոնը (խծուծը) խանգարում է արյան 

մակարդուկի առաջացմանը և նպաստում է հաղորդակցության առաջացմանը: 

Ատամի դեպի հայմորյան ծոց ներթափանցելու դեպքում այն հեռացվում է 

ստացիոնար պայմաններում` կատարելով միաժամանակյա հայմորոտոմիա 
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(հայմորահատում): Մինչև վիրահատության պլանավորումը անհրաժեշտ է 

առաջացած պերֆորացիան (թափածակումը) փակել: 

Ատամի հեռացումից հետո առաջացող տեղային բարդություններ 

Արյունահոսություն 

Ատամնաբնային արյունահոսություն առաջանում է ցանկացած ատամ 

հեռացնելուց հետո, քանի որ պատռվում են ատամնաբնի և լորձաթաղանթի 

անոթները: Նորմայում ատամը հեռացնելուց մի քանի րոպե հետո արյունա-

հոսությունը ինքնաբերաբար դադարում է, և ատամնաբնում առաջանում է 

արյան մակարդուկ: Եթե արյունահոսությունը տևում է 5-10 րոպեից ավելի 

(առաջնային արյունահոսություն), ապա անհրաժեշտ է հայտնաբերել դրա 

առաջացման պատճառը: Այդ նպատակով ունելիով, վիրաբուժական գդալով հե-

ռացվում է արյան մակարդուկը, այնուհետև մանրէազերծ բինտի միջոցով 

չորացվում է ատամնաբունը, և հայտնաբերվում է արյունահոսության 

տեղակայումը: Ատամը հեռացնելու ժամանակ արյունահոսության պատճառ 

կարող է լինել փափուկ հյուսվածքների վնասումը: Հնարավոր է նաև, որ կարծր 

քիմքի վնասումից առաջանա երակային տիպի արյունահոսություն: 

Ատամնաբնից ներոսկրային արյունահոսության աղբյուր կարող է լինել 

դրա հատակից արյունահոսող ստործնոտային զարկերակի ատամնային ճյուղը 

կամ ատամնաբների ոսկրային պատերը և միջատամնային խտրոցները (միջա-

տամնաբնային զարկերակներ): Այստեղ եկող զարկերակները շրջապատված են 

ոսկրային հյուսվածքով, որի պատճառով չեն կծկվում, ինչպես փափուկ հյուս-

վածքներում, և առատ արյունահոսում են: 

Երբեմն արյունահոսությունը դադարում է 5-10 րոպեից, սակայն ատամը 

հեռացնելուց 1,5-2ժ հետո այն վերսկվում է(երկրորդային արյունահոսություն): 

Երկրորդային արյունահոսության պատճառ կարող է լինել անոթասեղմիչ դեղա-

միջոցի` ադրենալինի ազդեցության դադարելը (մեխանիզմը. հետիշեմիկ հիպե-

րեմիայի հետևանքով անոթները լայնանում են և այստեղ ավելի շուտ առաջա-

ցած թրոմբները (մակարդուկները) չեն կարողանում հակազդել արյան հոսքին): 

Հեռացված ատամի շուրջ առկա բորբոքումը, որն առաջանում է անոթի լուսանց-

քի լայնացման և պատի փոփոխությունների հետևանքով, նույնպես կարող է 

հեռացումից հետո առաջացող արյունահոսությունների պատճառ դառնալ: 

Նկ. 6. 30, 31. Ատամի արմատի ներհրում 

հայմորյան ծոց` արմատը հեռացնելու ժամանակ:
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 Ուշացած երկրորդային արյունահոսությունը (3-5 օր հետո) հաճախ 

ատամնաբնում թրոմբի (մակարդուկի) սեպտիկ (նեխավարակային) քայքայ-

ման հետևանք է: Պետք է հաշվի առնել, որ պարօդոնտիտների ժամանակ այս 

բարդությունը հաճախ է զարգանում:  

 Ատամնաբնային արյունահոսությունը կարող է առաջանալ նաև 

ընդհանուր պատճառների հետևանքով ` 

1. հեմոռագիկ դիաթեզ,

2. C ավիտամինոզ,

3. սուր լեյկոզ,

4. ինֆեկցիոն հեպատիտ,

5. լյարդի ցիռոզ,

6. հիպերտոնիկ հիվանդություն:

 Թվարկվածներից ուշագրավ է հատկապես հեմոռագիկ դիաթեզը, որի 

ժամանակ օրգանիզմը հակված է կրկնակի արյունահոսությունների, որոնք 

կարող են առաջանալ ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ վնասվածքների հետևան-

քով: Ատամը հեռացնելուց հետո առկա արյունահոսությունը կանգնեց-նելու 

համար, անկախ առաջացրած պատճառից, գործում է կոնկրետ պլան: Առաջին 

հերթին անհրաժեշտ է հիվանդին հանգստացնել, քանի որ նման դեպքերում 

հիվանդը խիստ հուզված է: Ապա անհրաժեշտ է ճշտել արյունահոսության աղբ-

յուրը` ատամնաբուն, լնդեզր կամ լնդերի խորանիստ շերտեր: Արյունահոսող 

տեղամասը զննելու համար ասեպտիկ բինտի միջոցով հեռացվում են արյան 

մակարդուկները ատամը հեռացնելուց հետո առաջացած վերքի շրջանում և 

վերքը լվանում են ներարկիչի միջոցով ջրի շիթով: Միայն պարզելով արյու-

նահոսության աղբյուրը` կարելի է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ:  

 Եթե հիվանդին զննելու ընթացքում պարզ-

վում է, որ արյունահոսության պատճառը 

պատռված լինդն է, ապա արյունահոսու-

թյունը կանգնեցնելու համար կատարվում է 

ատամնաբնի ոսկրային եզրերի հարթեցում, 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի ձևա-

վորում, նրա եզրերի թարմացում (եզրերի 

հատում) և մետաքսե կարերի տեղադրում: 

Կարելու ընթացքում արյունահոսող 

լնդային եզրերի անոթները սեղմվում են:  

Կարերի պատռումից խուսափելու համար 

ասեղը անցկացնում են վերքի եզրից 1 սմ 

հեռավորության վրա: Աղորիքների և վերին 

ճակատային ատամների ատամնաբները կարելիս դրվում է երկու կար:  

Նկ. 6. 32. Ատամնաբնային 

արյունահոսությունը կանգնեցնելու

համար կատարվել է 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթի ձևավորում և կարերի 

տեղադրում: 
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Փափուկ հյուսվածքները վնասվելու դեպքում լավ արդյունք է տալիս 

արյունահոսող մասի վրա հեմոստատիկ նյութերի (կապրամին, կապրոֆեր, 

հեմոստաբ, հեմոստալ) ինչպես նաև կալիումի 

պերմանգանատի բյուրեղներով ներծծված ոչ մեծ 

վիրախծուծի տեղադրումը: 

Ատամնաբնի հատակից արյունահոսության 

դեպքում (ստործնոտային զարկերակի ատամ-

նային ճյուղ) կիրառվում է տամպոնադա: Որպես 

տամպոն (խծուծ) օգտագործվում է նեղ բինտային 

վիրակապ (0,7-1սմ)` ներծծված յոդոֆորմով: 

Տամպոնադան սկսում են ատամնաբնի հատակից` 

մանր ծալքերով դասավորելով վիրակապը և խուլ փակելով ատամնաբունը, որի 

միջոցով տամպոնի (խծուծ) մակերեսը առավելագույնս հպվում է արյունահոսող 

մակերեսին: Բազմարմատանի ատամները հեռացնելու դեպքում տամպոնադան 

կատարվում է յուրաքանչյուր արմատի բնում առանձին: Վիրախծուծից վեր, որը 

լցրել է ամբողջ ատամնաբունը, դրվում է փոքր բինտային գնդիկ 30-40 րոպեով և 

հիվանդին խորհուրդ է տրվում ատամներն ամուր հպել իրար: Բինտային 

գնդիկը ճնշում է վիրախծուծը, որի հետևանքով վերքը հայտնվում է վիրախծուծի 

ճնշման ազդեցության տակ: Շարունակվող արյունահոսության դեպքում 

անհրաժեշտ է հեռացնել դրված վիրախծուծը և նույն պրոցեսը կատարել կրկին: 

Խորհուրդ է տրվում ատամնաբնի տամպոնադան կատարել հեմոստատիկ 

նյութերով (հեմոստատիկ սպունգ, ֆիբրինային թաղանթ, թրոմբին, հեմոֆոբին, 

էպսիոլոն–ամինոկապրոնաթթու, կենսաբանական հականեխիչ վիրախծուծը և 

այլն):  

Նկ. 6. 34. Հեմոստատիկ նյութեր` հեմոստալ, կապրամին,  

հեմոստաբ, հեմոստատիկ սպունգ: 

Ցուցված է նաև ընդհանուր ազդեցության դեղամիջոցների ներարկում. 

ներերակային 10մլ 10 %-անոց կալցիումի քլորիդ, 10մլ 10 %-անոց կալցիումի 

գլյուկոնատ, 2-4մլ 5%-անոց ասկորբինաթթու: Արյունահոսությունը դադարեց-

նող արագ ազդեցությամբ է առանձնանում դիցինոնը: Հեմոստատիկ էֆեկտը 

Նկ. 6. 33. Ատամնաբնի

տամպոնադա:
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դրսևորվում է դիցինոնի 2 մլ 12,5% լուծույթի ներերակային ներարկումից 5-15 

րոպե անց: 

 Ավելի ուշ արյունահոսությունները դադարեցնում են՝ ատամնաբունը 

ենթարկելով ռևիզիայի. վիրաբուժական գդալով քերում են ինֆեկցված թրոմբը 

(մակարդուկը), ապա լվանում հականեխիչ լուծույթով և տեղադրում հեմոստա-

տիկ նյութ հակաբիոտիկի հետ միասին (այնպես, ինչպես ալվեոլիտի ժամա-

նակ):  

Պետք է հաշվի առնել այն, որ եթե հիվանդը տառապում է հեմոռագիկ 

դիաթեզով, ապա նրա ատամը պետք է հեռացնել ստացիոնարի պայմաններում 

հատուկ նախապատրաստումից հետո: Պետք է նկատի ունենալ, որ նման 

հիվանդների շրջանում արյունահոսությունը դադարեցնելու ավանդական 

մեթոդները արդյունավետ չեն, քանի որ հյուսվածքների փխրունության հե-

տևանքով կարող է առաջանալ կարերի անբավարարություն, իսկ հենց կարելու 

պրոցեսը ասեղի ծակելու տեղերում հանգեցնում է նոր մանր արյունահոսության 

օջախների առաջացման:  

Հեմոռագիկ դիաթեզով հիվանդների արյունահոսությունը դադարեցնելու 

համար անհրաժեշտ է կիրառել ընդհանուր միջոցառումներ արյան մակար-

դելիությունը բարձրացնելու նպատակով` արյան ուղղակի փոխներարկում 

(ավելի արդյունավետ է), պահեստային արյան, թրոմբոցիտար զանգվածի, հա-

կահեմոֆիլիային շիճուկի, դիցինոնի կամ վիկասոլի ներարկում:  

Եթե, այնուամենայնիվ, որոշվում է հեմոռագիկ դիաթեզով հիվանդի 

ատամը հեռացնել, ապա ատամը հեռացնելուց հետո, չսպասելով բարդություն-

ներ առաջանալուն, հաջորդ 4-5 օրերի ընթացքում կատարվում է ատամնաբնի 

տամպոնադա և զուգահեռ անցկացվում է ընդհանուր սպեցիֆիկ բուժում:  

 Ալվեոլիտ 

 Ալվեոլիտը զարգանում է մակարդուկի քայքայման և ինֆեկցման հե-

տևանքով, որը ոսկրային պատերի անպաշտպան հատվածներում նպաստում է 

բորբոքային պրոցեսի զարգացման: Էթիոլոգիա-

կան գործոննեից են ատամի կոպիտ հեռացումը, 

չոր ատամնաբունը, ատամը հեռացնելու ընթաց-

քում ատամնային մնացորդների և ոսկրային 

բեկորների ներհրումը դեպի ատամնաբուն, 

գրանուլեմայի, արմատի և ոսկրային ար-

տացցվածքների ոչ լրիվ հեռացումը ատամնա-

բնից ինչպես նաև հիվանդի անբավարար 

հիգիենան: Ալվեոլիտի կլինիկական նշանը ուժեղ 

ցավեր են, որոնք ճառագայթում են դեպի ականջ 

և քունքային շրջան (առաջացման մեխանիզմը 

հետևյալն է. չոր ատամնաբնում նյարդային ճյուղերը մերկանում են և են-

Նկ.6.35. Ալվեոլիտի դեպքում 

ինֆեկցված արյան մակարդուկ 

ատամնաբնում: 
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թարկվում են միկրոօրգանիզմների տոքսիկ (թունավոր) ազդեցության): Ցավերն 

առաջանում են հիմնականում 3-րդ օրը: Հնարավոր է ջերմաստիճանի բարձ-

րացում մինչև 37,5-380C, ենթածնոտային ավշահանգույցների մեծացում և 

շարժունակություն: Բերանի խոռոչը զննելիս հայտնաբերվում է ինֆեկցված 

արյան մակարդուկ` տհաճ հոտով, կամ ընդհանրապես դատարկ ատամնաբուն:  

Հարևան երկու ատամների պերկուսիան (մատնաբախումը) դրական է, 

քանի որ դրանց պերիօդոնտը (շուրջարմատահյուսվածքը) բորբոքային գոտում 

է: Անցման ծալքի գոտում հյուսվածքների ինֆիլտրացիան բացակայում է: 

Ալվեոլյար եզրի լորձաթաղանթի հիպերեմիան և այտուցն արտահայտված չեն, 

որով էլ ալվեոլիտը տարբերվում է սկսվող օստեոմիելիտից (ոսկրածուծաբորբ): 

 Ալվեոլիտի բուժումը  

 Ալվեոլիտի ժամանակ բոլոր միջոցառումները պետք է ուղղված լինեն 

արյան ամուր մակարդուկ ստանալուն: Այդ նպատակով համապատասխան 

անզգայացումից հետո զգուշությամբ կատարվում է ատամնաբնի մանրակրկիտ 

կյուրետաժ, հեռացվում են քայքայված և փափուկ ոսկրային հյուսվածքները, 

այնուհետև դրվում է սեղմող տամպոն (խծուծ): Մակարդուկ առաջանալուց 

հետո ցավերը սովորաբար հանգստանում են: Սակայն առաջացող բորբոքային 

պրոցեսի հետևանքով մակարդուկը նորից կարող է քայքայվել: Այդ դեպքում 3-5 

օրվա ընթացքում ատամնաբունը լվանում են հականեխիչ լուծույթներով (3%-

անոց ջրածնի գերօքսիդի լուծույթ, 1:5000 հարաբերությամբ ֆուրացիլինի, 

քլորհեքսիդին, յոդինոլի լուծույթներ), հակաբիոտիկներով և պրոտեոլիտիկի 

ֆերմենտներով (տրիպսին, քիմոտրիպսին, քիմոպսին): Այդ նպատակով օգտա-

գործվում է 5-10մլ տարողությամբ ներարկիչ, որի ասեղը թեքվածություն ունի և 

բութ ծայր: Ատամնաբնի լվացումից հետո վիրաբուժական գդալիկներով հեռաց-

վում են օտարածին մարմինները, ոսկրային բեկորները և ատամի մնացորդները, 

որից հետո նորից կատարվում է ատամնաբնի լվացում: Այնուհետև ատամնա-

բունը մանրակրկիտ չորացնելուց հետո դրվում է հակաբիոտիկով և յոդոֆորմով 

ներծծված տամպոն (խծուծ) կամ <Alvogyl>: Հաջորդող մի քանի օրերին նույն 

պրոցեսը կրկնվում է մինչև բորբոքային երևույթները և ցավը անհետանան:  

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտ 

 Հեռացված ատամի ատամնաբնում ի հայտ է գալիս սուր պուլսացվող 

ցավ, հարևան ատամներում՝ ցավ: Հիվանդի մոտ նկատվում է ընդհանուր թու-

լություն, ուժեղ գլխացավ, մարմնի ջերմաստիճանը 37,6-37,80C և ավել, երբեմն 

դող, սառսուռ: Ատամնաբնում բացակայում է արյան մակարդուկը, հատակը և 

պատերը պատված են տհաճ հոտով գորշ զանգվածով: Ատամնաբունը շրջապա-

տող լորձաթաղանթը գերարյուն, այտուցված, շոշափելիս խիստ ցավոտ, 

հարևան ատամների պերկուսիան ցավոտ: Հարծնոտային փափուկ հյուսվածք-

ները այտուցված են, ենթածնոտային ավշահանգույցները մեծացած, պնդացած 

և ցավոտ են: Ստորին աղորիքի ատամնաբնի օստեոմիելիտի դեպքում 
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բորբոքային պրոցեսը ծամիչ մկանի կամ միջային թևակերպային մկանի շրջան 

տարածվելու հետևանքով առաջանում է բերանի բացման սահմանափակում: 

Սուր բորբոքային երևույթները պահպանվում են 6-8 օր, երբեմն 10 օր, այնու-

հետև գնալով պակասում են և պրոցեսը անցնում է սկզբում ենթասուր և հետո 

քրոնիկական փուլի: Ցավը դառնում է թույլ և բութ: Հիվանդի ընդհանուր վիճակը 

լավանում է, ջերմությունը իջնում է, այտուցները նվազում են, ավշային 

հանգույցները գնալով փոքրանում են: 12-15օր անց ատամնաբունը լցվում է 

ախտաբանական գրանուլացիոն հյուսվածքով, որին սեղմելիս արտադրվում է 

թարախային էքսուդատ: Օստեոմիելիտի քրոնիկական փուլում ռենտգեն 

պատկերի վրա 20-25 օր հետո հայտնաբերվում են մանր սեկվեստորներ: 

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտի բուժումը  

 Ատամնաբնի սահմանափակ օստեոմիելիտի սուր փուլում հաղորդչա-

կան անզգայացման տակ ատամնաբնից հեռացնում են ախտաբանական 

հյուսվածքները այնուհետև այն լվանում են հականեխիչ լուծույթներով, պրո-

տեոլիտիկ ֆերմենտներով, լիզոցիմով որից հետո վերքը փակում են հակաբակ-

տերիալ վիրախծուծով կամ «Alvogyl»-ով: Նախադռան հատվածում՝ անցման 

ծալքում ինչպես նաև ատամնաբնի ներբերանային հատվածում կատարում են 

1,5-2սմ երկարությամբ կտրվածք: Հիվանդին նշանակում են հակաբորբոքային 

բուժում, հակահիստամիններ, անալգետիկներ, վիտամիններ: Սուր երևույթ-

ների անցնելուց հետո կատարում են ֆիզիոթերապիա, լազերային թերապիա: 

Քրոնիկական ընթացքի դեպքում (ռենտգենաբանորեն սեկվեստորների առկա-

յության դեպքում) վիրաբուժական գդալով ատամնաբնից հեռացնում են 

ախտաբանական գրանուլյացիոն հյուսվածքը, մանր սեկվեստորները, ատամ-

նաբունը մշակում են հականեխիչ լուծույթով, ատամնաբնում նոսր տեղադրում 

են յոդոֆորմե բարակ ժապավենաձև վիրախծուծ: Վիրախծուծը փոխում են և 

վերքը մշակում են հականեխիչներով երկօրյա ընդմիջումներով՝ մինչև ատամ-

նաբնի պատերին և հատակում երիտասարդ գրանուլացիոն հյուսվածքի 

առաջացումը:  

 Ատամնաբնի սուր եզրերից առաջացող ցավեր  

 Ատամը հեռացնելուց հետո ցավեր կարող են առաջանալ ատամնաբնի 

սուր եզրերից, որոնք գրգռում են լնդային եզրերը: Այս դեպքում ցավերն 

ուժգնանում են 4-5-րդ օրը, երբ լնդային եզրերը ձգվում են դեպի ոսկրային սուր 

եզրեր: Ալվեոլային սուր եզրերը հայտնաբերվում են լնդի պալպացիայով, որի 

ժամանակ առաջանում է սուր ցավ: Հիվանդները գանգատվում են սնունդ 

ընդունելու կամ լեզվով այդ մասին հպվելու ժամանակ առաջացող սուր ցավե-

րից: Ի տարբերություն ալվեոլիտի ժամանակ դիտվող ցավերի` ատամնաբնի 

սուր եզրերից առաջացող ցավերն ընթանում են առանց բորբոքային երևույթների 

և շրջակա ավշային հանգույցների մեծացման: Ալվեոլյար սուր եզրերը ժամա-

նակի ընթացքում ներծծվում են, և ցավը վերանում է: Սակայն երբեմն ներծծման 
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պրոցեսը կարող է դանդաղած լինել: Այդ ժամանակ կատարվում է կտրվածք` 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի ձևավորմամբ և սուր եզրերի հարթեցում: 

Ընդհանրապես ոսկրային արտացցվածքների և սուր եզրերի հարթեցումն 

անհրաժեշտ է իրականացնել ատամը հեռացնելու ընթացքում: Բուժման տակ-

տիկան ընտրելու համար անհրաժեշտ է տարբերակել ատամնաբնի սուր եզրե-

րից առաջացող ցավերը ալվեոլիտից: Սուր եզրերից առաջացող նևրիտի 

առանձնահատուկ կլինիկական նշաններից է հարատամնաբնային հյուսվածք-

ների բորբոքային երևույթների և բերանի խոռոչից տհաճ հոտի, ինչպես նաև 

ատամնաբնում առկա սուր ցավերի բացակայությունը, որոնք ուժգնանում են 

գիշերային ժամերին: Նևրիտի բուժման ժամանակ կատարվում է ալվեոլոտո-

միա, եթե առկա են ատամնաբնի սուր եզրեր, դրվում է տամպոն (խծուծ) որը 

պետք է ներծծված լինի անէսթեզինով, ֆենոլ-կամֆորայով, 10-20%-անոց ար-

ծաթի նիտրատի լուծույթով 1-2 րոպե տևողությամբ: Կատարվում են նաև 3-5 նո-

վոկաինային բլոկադաներ և ԳԲՀ-թերապիա 8-10 րոպե տևողությամբ: Նշանակ-

վում են անալգետիկներ: 

 Ստորատամնաբնային նյարդի նեյրոպաթիա  

Այս բարդությունը առաջանում է երբ ամբարձիչներով ստորին աղորիք-

ների արմատների հեռացման դեպքում վնասվում է ստորատամնաբնային նյար-

դի ճյուղերը: Այդ դեպքում խանգարվում է նյարդի ֆունկցիան, առաջանում է ցավ 

ծնոտի շրջանում, ստորին շրթունքի և կզակի թմրածություն, այդ հատվածի լնդի 

զգայունության իջեցում:  

Սովորաբար այդ երևույթները մի քանի շաբաթից գնալով նվազում են և 

անցնում են: Բուժումը իր մեջ ներառում է ցավազրկող դեղորայք, B խմբի 

վիտամիններ (B1, B2, B12), դիբազոլ, 

գալանտամին, C վիտամին: Կատարում են 

ֆիզիոթերապևտիկ բուժում (էլեկտրաֆորեզ 

2%-անոց լիդոկաինի և 6%-անոց վիտամին 

B2-ի լուծույթներով, մագնիսա-լազերային 

թերապիայի 5-10 սեանս): 

    Ատամնաբնի պատի մերկացում 

Այս բարդությունը պայմանավորված 

է ատամի հեռացման ժամանակ լնդի վնաս-

վածքով, որի հետևանքով ատամնաբնի 

պատը չի ծածկվում փափուկ հյուսվածքով: Մերկացված ատամնաբնի պատի 

մեխանիկական և ջերմային գռգռումը առաջացնում է ցավ: Մերկացված ատամ-

նաբնի պատի հատվածը հեռացնելուց հետո վերքը փակում են լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթով: Վերքը մշակում են հականեխիչներով, տեղային օգտա-

գործում են սոլկոսերիլ ադհեզիվ քսուկ, որը արագացնում է վերքերի 

ռեգեներացիան: 

Նկ.6.36. Ատամնաբնի պատի մերկացում 

և ալվեոլիտ ատամնաբնում: 
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Թեստեր  

1.Ատամի հեռացման բացարձակ ցուցում է`  

ա) ծնոտների օստեոմիելիտը 

բ) գերկոմպլեկտ ատամները 

գ) էսթետիկ նկատառումներով ատամի հեռացումը 

դ) ստորին իմաստության ատամի դժվարացած ծկթումը 

2. Ո՞րը ատամների հեռացման ընդհանուր հակացուցում չէ

ա) հեմոֆիլիա 

բ) ատամի տեղակայումը չարորակ ուռուցքի շրջանում 

գ) լեյկեմիա 

դ) ալիմենտար դիստրոֆիա  

3. Ատամի հեռացման հիմնական գործիք է`

ա) մուրճիկը  

բ) դուրը 

գ) աքցանը  

դ) բոռ մեքենան 

4. Լեկլյուզի ամբարձիչը օգտագործվում է`

ա) վերին կտրիչները հեռացնելու համար 

բ) վերին աղորիքները հեռացնելու համար 

գ) ստորին փոքր աղորիքները հեռացնելու համար 

դ) ստորին իմաստության ատամը հեռացնելու համար 

5. Ատամի հեռացման տեղային բարդություններն են`

1) արմատի կոտրվածք

2) ալվեոլիտ

3) կոմա

4) անաֆիլակտիկ շոկ

ա) 1,4 

բ) 1,2  

գ) 2,3  

դ) 2,4 




