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Նախաբան 

 
Նեյրոստոմատոլոգիական հիվանդությունների զարգացման հիմքում 

նյարդային համակարգի տարբեր հատվածների ախտահարումներն են, 

որոնց ախտանիշներն արտահայտվում են դիմածնոտային շրջանում և 

բերանի խոռոչում:  

Նյարդաբանները, ստոմատոլոգները և դիմածնոտային վիրաբույժները 

հաճախ առնչվում են դիմածնոտային շրջանի նյարդերի ծայրամասային 

ճյուղերի տարբեր պատճառներով նեյրոպաթիաներին: Այդ հիվանդութ-

յունների ախտորոշումը երբեմն որոշակի դժվարություններ են առաջացնում 

նույնիսկ փորձառու բժիշկների համար, դրանով պայմանավորված են 

ախտորոշման փուլում հաճախդեպ սխալները և անարդյունավետ բուժումը: 

Երկարաժամկետ գիտական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ 

վնասվածքային նեյրոպաթիան նեյրոպաթիաների մեջ ամենահաճախադեպ 

ախտաբանությունն է և 15%-ով առկա է ստոմատոլոգիական և դիմա-

ծնոտային շրջանի վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: 

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ դիմածնոտային շրջանի նյարդերի 

ծայրամասային ճյուղերի հետվնասվածքային նեյրոպաթիաների ախտորոշ-

ման, բուժման մարտավարության և կանխարգելման հիմնախնդիրները 

խիստ արդիական են, որը և հիմք է դարձել սույն ուսումնական ձեռնարկը 

հրատարակելու համար: 

Հուսով ենք, որ ձեռնարկը կօգնի ինչպես ապագա բժիշկներին, այնպես 

էլ պրակտիկ բժիշկներին վաղ ախտորոշելու, ռացիոնալ բուժելու և 

կանխարգելելու դիմածնոտային շրջանի հետվնասվածքային նեյրոպա-

թիաները:  
 

ԵՊԲՀ-ի Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմա-ծնոտային 
վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր Գագիկ Հակոբյան  
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ԳԼՈՒԽ 1 

ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՅԱՐԴԵՐԻ 
ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Դիմածնոտային շրջանի նյարդերի ախահարումները պայմա-

նավորված են տարբեր պատճառային գործոններով` 

 նյարդի անբավարար արյունամատակարարում,  

 նյութափոխանակության խանգարումներ,  

 վարակիչ հիվանդություններ, 

 թունավորումներ, 

 վնասվածքներ,  

 նորագոյացություններ,  

 օրգանիզմի իմունային խանգարումներ, 

 տեղային ու ընդհանուր բնույթի սառեցում: 

Դեմքի և ծնոտների նյարդերի ախտահարմամբ պայմա-

նավորված դիմային շրջանի ցավերը կոչվում են պրոզոպալ-

գիա:  

Որպես զգայական նյարդերի ախտահարման հետևանք՝ 

դրանք կոչվում են սոմատալգիա, որպես վեգետատիվ՝ սիմ-

պաթալգիա: Սակայն պետք է հաշվի առնել վեգետատիվ ման-

րաթելերի առկայությունը ցանկացած սոմատիկ նյարդում: 

Համաձայն ՀՄԴ-10 դասակարգիչի (հիվանդությունների 

միջազգային դասակարգիչ)՝ տվյալ ախտահարումները G50-

G59 խմբում են՝ որպես առանձին նյարդերի, նյարդարմատիկ-

ների և հյուսակների ախտահարումներ: 

Բացառված չեն նյարդերի, նյարդարմատիկների և հյու-

սակների ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումները՝ 
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 նյարդացավ (նևրալգիա) առանց լրացուցիչ ճշգրտումների 

(ԱԼՃ) (M79.2), 

 նյարդաբորբ (նևրիտ)ԱԼՃ (M79.2), 

 ծայրամասային (պերիֆերիկ) 

նյարդաբորբ հղիության ընթացքում (O26.8), 

 նյարդարմատաբորբ (ռադիկուլիտ) ԱԼՃ (M54.1), 

 G50 եռվորյակ նյարդի ախտահարումներ: 

Ներառում են գանգային V զույգ նյարդի 

ախտահարումները: 

 G51 դիմային նյարդի ախտահարումներ: 

Ներառում են գանգային VII զույգ նյարդի 

ախտահարումները: 

 G52 գանգային այլ նյարդերի ախտահարումներ, 

բացառությամբ՝ լսողական (VIII) նյարդի (H93.3), տեսողական 

(II) նյարդի (H46, H47.0) խանգարումների, նյարդային 

կաթվածի պատճառով պարալիտիկ շլության (H49.0-

H49.2), 

 G53 այլ դասակարգումների մեջ մտնող, հիվանդություն-

ների ժամանակ առաջացած գանգային նյարդերի ախ-

տահարումներ: 

 G54 նյարդարմատների և հյուսակների ախտահա-

րումներ՝ 

բացառությամբ նյարդերի, նյարդարմատների և հյուսակների 

ընթացիկ վնասվածքային ախտահարումների, նյարդացավ 

կամ նյարդաբորբ ԱԼՃ (M79.2), նյարդաբորբկամ նայարդար-

մատաբորբ՝ ուսային ԱԼՃ, գոտկային ԱԼՃ, գոտկասրբա-

նայինԱԼՃ, կրծքային ԱԼՃ(M54.1): 
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Առավել հաճախադեպ են եռվորյակ նյարդի (G50) և դի-

մային նյարդի ախտահարումները (G51): Այդ ախտահարում-

ները բուժվում են տարբեր 

մեթոդներով՝ պահպանողական 

և վիրահատական: 

  

 

Նկ. 1. Սխեմատիկ նկարներում 

պատկերված են եռվորյակ նյարդի և 

դիմային նյարդի նյարդավորման 

գոտիները: 

 

 

 

	
	

1.1.Եռվորյակ	նյարդի	կառուցվածքը	
 

Եռվորյակ նյարդը (nervus trigeminus) գանգային նյարդերի 

V զույգն է, խառը տեսակի նյարդ է, ինչպես նաև դեմքի ու 

բերանի խոռոչի հիմնական զգացող նյարդը:  

Այն բաղկացած է մակերեսային (ցավային և շոշափելիքի) 

(nucleus tractus spinalis n.trigemini) և խոր զգայունության 

(nucleus sensorius principalis n.trigemini) կորիզներից: Եռվոր-

յակ նյարդի շարժիչ մասը սկսվում է եռվորյակ նյարդի շարժիչ 

կորիզից (nucleus masticatorius motorius n.trigemini):Եռվորյակ 

նյարդի զգացող կենտրոնամետ նյարդաթելերը հզոր եռվոր-

յակ հանգույցի ծայրամասային ելուններ են, որտեղ համա-

պատասխանաբար առկա եռվորյակ նյարդի առաջին զգացող 
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նեյրոնները: Դրանցից դուրս եկող կենտրոնական ելուններն 

ուղղվում են դեպի երկրորդ նեյրոնների մարմիններ, որոնք 

տեղակայված են գլխուղեղի ցողունի կորիզներում: Պայմա-

նավորված նրանով, թե դրանք ինչպիսի զգայունության 

մասին են տեղեկություն ստանում (մակերեսային կամ խոր), 

կան եռվորյակ նյարդի երկու զգացող կորիզներ՝ խոր և մակե-

րեսային զգայունության: Մակերեսային զգայունության կո-

րիզն անցնում է ուղեղի կամրջով, երկարավուն ուղեղով և 

ողնուղեղի երկու վերին պարանոցային հատվածներով: 

Կորիզում առկա է սոմատոտոպիկ պրոյեկցիան: Կորիզի վե-

րին մասում ներկայացված է դեմքի այն շրջանը, որն ամենա-

մոտն է միջին գծին, և, հակառակը, ստորին մասում պրոյեկց-

վում են առավել հեռավոր հատվածները: Կորիզից դուրս եկող 

նյարդաթելերը խաչվելով մտնում են միջային ժապավենի 

կազմության մեջ (lemniscus medialis) և ավարտվում տեսա-

թըմբի հետին միջային կորիզում: Խոր զգայունության կորիզը 

(nucleus sensorius principalis n.trigemini) տեղակայված է 

կամրջի մեջքակողմնային մասում: Այն ստանում է հպման և 

ճնշման աֆերենտ (զգայական) ազդակներ: Այդ կորիզում տե-

ղակայված երկրորդ նեյրոնի թելերը նույնպես խաչվում են և 

միջային ժապավենի հետ ուղղվում են դեպի տեսաթմբի 

կորիզ:  

Տեսաթմբում տեղակայված եռվորյակ ուղիների երրորդ 

նեյրոնների աքսոններն անցնում են ներքին պատիճի հետին 

ոտիկի միջով և ավարտվում հետկենտրոնական գալարների 

ստորին մեկ երրորդականում (նկար 2): 

Եռվորյակ նյարդի շարժիչ կորիզը տեղակայված է կամըր-

ջի մեջքային մասում՝ խոր զգայունության կորիզից միջայնո-

րեն: 
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Նկ. 2. Եռվորյակ նյարդի կառուցվածք (Ֆրանկ Հ.Նետեր, 2014): 
 

Այդ կորիզի աքսոններն անցնում են զգացող արմատիկի 

հետ և միանում ստործնոտային նյարդին՝ նյարդավորելով 

ծամիչ, քունքային, կողմնային և միջային թևակերպ մկան-

ները, ծնոտակորճային մկանը, երկփորանի մկանի առաջային 

փորիկը, քմային վարագույրը լարող մկանը և թմբկաթաղան-

թը լարող մկանը: Գլխուղեղի երկու կիսագնդերից դեպի 

շարժիչ կորիզ են ձգվում կեղև-կորիզային ուղիները:  
 

Եռվորյակ նյարդը բաղկացած է երեք ճյուղերից՝  

 ակնային նյարդից (nervus ophthalmicus), 

 վերին ծնոտային նյարդից (nervus maxillaris), 

 ստործնոտային նյարդից (nervus mandibularis) (նկար 3): 
 

Դրանցից առաջին երկուսը զգացող են, իսկ երրորդը պարու-

նակում է և՛ զգացող, և՛ շարժիչ նյարդաթելեր: 
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Նկ. 3. Եռվորյակ նյարդի ճյուղավորումները, նյարդի ճյուղերի 

նյարդավորման գոտիները: 
 

Եռվորյակ նյարդը նյարդավորում է դեմքի մաշկը, քթի 

լորձաթաղանթն ու հարքթային խոռոչները, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթը, լեզվի առաջային 2/3-ը, ատամներն ու լնդե-

րը, աչքի շաղկպենին, ծամիչ մկանները, բերանի պատի 

ստորին մկանները (ծնոտակորճային, երկփորանի մկանի 

առաջային փորիկը), թմբկաթաղանթը և քմային վարագույրը 

լարող մկանները: 

Եռվորյակ նյարդը մասնակցում է հետևյալ ռեֆլեկտոր 

աղեղների կազմավորմանը. 

 Եղջերային ռեֆլեքսի զգայական մասը կազմվում է ակնա-

յին նյարդով: Զգացող ազդակները աչքի լորձաթաղանթից 

ակնային նյարդով անցնում են դեպի եռվորյակ նյարդի 

զգացող կորիզ: Այստեղ ազդակներն անցնում են հաջորդ 

նեյրոներին, որոնք տեղակայված են նույն կողմի դիմային 

նյարդի շարժիչ կորիզում: Ռեֆլեկտոր աղեղի շարժիչ մասը 

արտահայտվում է դիմային նյարդի շարժիչ կորիզի ծայրա-

մասային ելուններով: 
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 Զգացող նյարդաթելերը, որոնք քթի լորձաթաղանթից ազ-

դակներ են տանում դեպի եռվորյակ նյարդի զգացող կորիզ-

ներ, փռշտալու ռեֆլեքսի զգացող մասն են: Այս ռեֆլեքսի 

զգացող մասում մասնակցում են մի քանի նյարդեր՝ V, VII, 

IX, X և արտաշնչման համար պատասխանատու նյարդերը: 

Ակնային նյարդը անցնում է վերին ակնակապճային 

ճեղքով, զգայունություն է տանում ճակատի մաշկից, վերին 

կոպից, աչքի շաղկապենուց և եղջերաթաղանթից, բացառու-

թյամբ ռունգերի, հարքթային խոռոչների:  

Վերին ծնոտային նյարդը, կլոր անցքով դուրս գալով 

գանգից, մտնում է թևաքմային փոս, որտեղ բաժանվում է 3 

հիմնական ճյուղերի` ստորակնակապճային նյարդի 

(n. infraorbitalis), թևաքմային նյարդերի (nr.pterygopalatini) և 

այտային նյարդի (n. zygomaticus):  

Ստորակնակապճային նյարդը ստորակնակապճային 

անցքով դեմքի առաջային մաս է դուրս գալիս և շնափոսի 

շրջանում բաժանվում է ճյուղերի՝ ձևավորելով փոքրսագա-

թաթը (pes anserinus minor): Այդ ճյուղերն են՝ ստորին կոպի 

ճյուղերը (rr. palpebrales inferiores), քթային ճյուղերը 

(rr. nasales) և վերին շրթունքային ճյուղերը (rr. labiallis 

superiores) նյարդավորելով վերին շրթունքի, ստորին կոպի, 

ենթակնակապճային շրջանի, քթի թևի մաշկը և լորձա-

թաղանթը: 

Բացի այդ, ստորակնակապճային նյարդը բաժանվում է 

վերին հետին, միջին և առաջային ատամնաբնային ճյուղերի 

(rr. alveolares superiores posteriores, medii et anteriores) որոնք 

նյարդավորում են վերին ծնոտային թումբը, վերին ծնոտի 

ատամները, ատամնաբնային ելունի վերնոսկրը, լորձաթա-

ղանթը, լնդերը և հայմորյան խոռոչի լորձաթաղանթը: 
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Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղա-

վորվում են քմային նյարդերը, որոնցից մեծ քմային նյարդը (n.  

palatinus major), դուրս գալով մեծ քմային անցքից, նյարդա-

վորում է քիմքի լորձաթաղանթը մինչև ժանիք: 

Թևաքմային փոսում վերին ծնոտային նյարդից ճյուղա-

վորվում է այտային նյարդը (n. zygomaticus), որը, ստորին 

ակնակապճային ճեղքով մտնելով ակնակապիճ, բաժանվում 

է 2 ճյուղի` այտադիմայինի (ramus zygomaticofacialis) և այտա-

քունքայինի (ramus zygomaticotemporalis):  

Թևաքմային փոսից դուրս է գալիս քթաքմային նյարդը (n. 

nasopalatinus), որը, դուրս գալով կտրիչային անցքից և բերա-

նակցվելով հակառակ կողմի նյարդի ճյուղի հետ, ժանիքից 

ժանիք նյարդավորում է քիմքի առաջային հատվածի լորձա-

թաղանթը: Փոքր քմային նյարդերը (n.n.palatini minores), 

քմային փոքր անցքերից դուրս գալով ճյուղավորվում են 

փափուկ քիմքի լորձաթաղանթում` քմայի նշիկներում: 

Ստործնոտային նյարդը խառը նյարդ է,  ունի զգացող և 

շարժիչ նյարդաթելեր, գանգի խոռոչից դուրս է գալիս ձվաձև 

անցքով և ենթաքունքային փոսում ճյուղավորվում է մի շարք 

ճյուղերի: 

Ստործնոտային նյարդի շարժիչ նյարդաթելերը նյարդա-

վորում են ծամիչ մկանները, բերանի հատակի մկանները 

(ծնոտակորճային մկանը, երկփորանի մկանի առաջային 

փորիկը), քմային վարագույրը լարող մկանը և թմբկաթա-

ղանթը լարող մկանը` դրանով իսկ ապահովելով ծամելու և 

խոսելու գործընթացները: 

Ծամողական նյարդ (n.massetericus) հիմնականում շար-

ժիչ նյարդ է, նյարդավորում ծամողական մկանը, ինչպես նաև 

բարակ զգացող ճյուղ է տալիս քունք-ստործնոտային հոդին: 

Առաջային խոր քունքային նյարդ (n. temporalis profunda 
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anterior), միջին խորը քունքային նյարդ (medius), հետին խոր 

քունքային նյարդ (posterior). նյարդավորում են քունքամկանը: 

Կողմնային թևակերպային նյարդ (n.pterygoideus lateralis), 

միջին թևակերպային նյարդ (n.pterygoideus medialis), նյարդա-

վորում են համանուն մկանները: 

Ծնոտ-կորճային նյարդ (n.mylohyoideus). անջատվելով 

ստործնոտային նյարդից` մինչև foramen mandibulare մտնելը 

գնում է ծնոտկորճային և երկփորանի մկանի առաջային ոտիկ 

և նյարդավորում է համանուն մկանները: 

Ստործնոտային նյարդի զգացող ճյուղերն են. 

1. ականջաքունքային նյարդ (n. auriculotemporalis), 

2. թշային նյարդ (n. buccalis), 

3. լեզվային նյարդ (n. lingualis), 

4. ստորին ատամնաբնային նյարդ (n. alveolaris inferior): 
 

Ականջ-քունքային նյարդ (n.auriculotemporalis). ունի 

զգացող և պարասիմպաթիկ ճյուղեր, նյարդավորում է հա-

մապատասխան շրջանի մաշկը: 

Թշային նյարդ(n.buccalis). ստործնոտային նյարդից բա-

ժանվելով օվալ անցքից ցած՝ պսակաձև ելունի հիմքի մակար-

դակին տարածվում է թշամկանի մակերեսին մինչև բերանի 

անկյուն` նյարդավորելով թշի մաշկը և լորձաթաղանթը, 

ստորին ծնոտի ծամող ատամների շրջանի լինդը բերանի 

խոռոչի նախադռան կողմից: 

Լեզվային նյարդ (n.lingualis). սկսվելով օվալ անցքի 

շրջանից` շարժվում է ստորին ծնոտի ճյուղի ներքին մակե-

րեսի և միջային թևակերպային մկանի մեջտեղով, իջնելով 

մտնում է բերանի խոռոչ, գնում է ենթածնոտային թքագեղձի 

վրայով և հասնում է լեզվի կողմնային մակերեսին` նյար-

դավորելով այն: Բերանի խոռոչում լեզվային նյարդը տալիս է 
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բազմաթիվ մանր ճյուղեր` նյարդավորելով բերանի հատակի 

լորձաթաղանթը, ստորին ծնոտի լորձաթաղանթը և լինդը 

լեզվային կողմից, ենթածնոտային թքագեղձը, լեզվի պտկիկ-

ները: 

Ստորատամնաբնային նյարդ (n.alveolaris inferior) ստոր-

ծնոտային նյարդի ամենամեծ ճյուղն է, որից անջատվելով՝ 

f.mandibulae-ով մտնում է ստործնոտային խողովակի մեջ 

(canalis mandibularis) համանուն անոթի հետ, ստործնոտային 

խողովակից դուրս է գալիս կզակային անցքով որպես կզա-

կային նյարդ (ո. mentalis) և նյարդավորում ստորին շրթունքի 

մաշկը և լորձաթաղանթը, կզակի շրջանի մաշկը: 

Ստործնոտային խողովակի մեջ ստորատամնաբնային 

նյարդից անջատվող ճյուղերը, միմյանց միանալով, կազմում 

են ստորին ատամնային հյուսակը (plexus dentalis inferior): 
Ստորին ատամնային հյուսակից անջատվող ստորատամ-

նային և լնդային ճյուղերը (rami dentalis, et gingivales inferior)` 

նյարդավորում են ստորին ծնոտի ատամները, լորձաթա-

ղանթը և լինդը` բերանի խոռոչի նախադռան կողմից: 

Ստորատամնաբնային նյարդի ոսկրում գտնվող հատվա-

ծը կզակային նյարդի (ո. mentalis) անջատումից հետո կոչվում 

է ստորատամնաբնային նյարդի կտրիչային ճյուղ (ramus 

incisivus nervi alveolaris inferioris), որը նյարդավորում է 

ժանիքները և կտրիչները, իսկ բերանի նախադռան կողմից 

լորձաթաղանթը և լինդը: Այն բերանակցվում է հակառակ 

կողմի նույնանուն նյարդի հետ: 

Շատ մասնագետներ իրենց հետազոտություններում 

ցույց են տվել, թե որքան բազմատեսակ և բարդ է ստործնոտա-

յին խողովակի անատոմիական պատկերը: 

Պայմանավորված տեղագրությունից ստործնոտային խո-

ղովակը կարող է ունենալ հետևյալ տեսակներն՝ 
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-  մեկ հիմնական խողովակ և մինչև երկու լրացուցիչ կամ 

կույր վերջացող, 

-  լրացուցիչ խողովակներ, որոնք անցնում են հիմնական 

խողովակին զուգահեռ,  

-  կրկնակի խողովակներ, որոնք կարող են տեղակայված 

լինել ինչպես ուղղահայաց հարթության մեջ, այնպես էլ 

հորիզոնական:  
 

  
Նկ.4.5. Ծնոտոսկրի և համակարգչային շերտագրության 3D 

պատկերում երևում է մեկ հիմնական ստործնոտային խողովակի 

տեղագրությունը (Վ. Կլիմենտև և ուրիշներ): 

 

  
Նկ.6.7. Ծնոտոսկրի և համակարգչային շերտագրության 3D 

պատկերում երևում է կրկնակի ստործնոտային խողովակի 

տեղագրությունը (Վ. Կլիմենտև և ուրիշներ): 
 

Ծնոտների ռենտգեն հետազոտության ժամանակ առավել 

դժվար է ախտորոշել հորիզոնական հարթության կրկնակի 
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խողովակները: Անցնելով ստորին ծնոտի ալվեոլյաին հատ-

վածի և մարմնի հիմքի միջև՝ստործնոտային խողովակը գրե-

թե կենտրոնային է՝առավելագույնս իջնելով ծնոտի ստորին 

հատվածի վրա՝առաջին և երկրորդ աղորիքների շրջանում, 

իսկ երկրորդ ու առաջին նախաղորիքների շրջանում կտրուկ 

թեքվում է 45-60° դեպի վեր՝ավարտվելով կզակային անցքով: 
 

 
Նկ.8.9. Համակարգչային շերտագրության պատկերում երևում է 

կրկնակի ստործնոտային խողովակի տեղագրությունը (Ա.Հասանի և 

ուրիշներ 2013): 

 

  

Նկ.10. Կլինիկական 

պատկերում երևում է 

կրկնակի կզակային անցքի 

տեղագրությունը 

(Ֆ.Բիգլիոլի): 
 

 
 

 

Գիտական աշխատանքներում ներկայացված են 

կզակային անցքի տեղագրության հետաքրքիր առանձ-

նահատկություններ՝մեկ անցք՝ 77,4%, 2 անցք՝ 13,8%, 3 անցք՝ 

5,3%, 5 անցք՝ 1%: Կարևոր է, որ նյարդի կզակային ճյուղի 
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անջատումից հետո ստործնոտային խողովակը շարունակ-

վում է ծնոտի ֆրոնտալ հատվածում մինչև ստորին ծնոտի 

միջին գիծ, աղորիքների շրջանում խողովակը տեղակայված է 

ծնոտի ներքին կոմպակտ թիթեղի մոտ, իսկ նախաղորիքների 

շրջանում՝ արտաքին թիթեղի մոտ: Պատերը, որոնք 

ձևավորում են ստործնոտային խողովակը և այն անջատում 

են ոսկրի սպունգանման նյութից, ներկայացված են ոսկրի 

կոմպակտ նյութով: 27,4% դեպքերում հայտնաբերվել է 

ստործնոտային խողովակի ալվեոլային պատի կոմպակտ 

նյութի բացակայություն, իսկ 18,5% դեպքերում խողովակը 

ընդհանրապես զուրկ է կոմպակտ թիթեղից:  

Պայմանավորված խողովակի պատերի կորտիկալ շերտի 

արտահայտման աստիճանով՝ կան ստործնոտային խողովա-

կի անատոմիական 5 տեսակներ՝ 

I տեսակ՝ բոլոր պատերին կորտիկալ շերտի առկայու-

թյուն, 

II տեսակ՝ ստործնոտային խողովակի պատերից մեկը 

համապատասխանում է ստորին ծնոտի արտաքին կոմպակտ 

թիթեղին (հիմնականում լեզվային), 

III տեսակ՝ ալվեոլայի պատի կորտիկալ շերտի բացակա-

յություն, 

IV տեսակ՝ երկու և ավելի պատերի կորտիկալ շերտի բա-

ցակայություն, 

V տեսակ՝ խողովակի պատերը ներկայացված են սպուն-

գանման նյութով: 

Ստործնոտային խողովակի կառուցվածքի վերջին տեսա-

կը զգալիորեն դժվարացնում է ռենտգեն ախտորոշումը, ինչ-

պես նաև բարդությունների առաջացման ռիսկային մեծ գոր-

ծոն էնդոդոնտիկ և իմպլանտոլոգիական միջամտությունների 

ժամանակ: 
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1.2.	Նեյրոնի	(նյարդային	բջիջ,	նեյրոցիտ)	կառուցվածքը	
 

Նեյրոնը կազմված է մարմնից և ելուններից (նկ.11): 

Նեյրոնն ունի կարճ ճյուղավորված ելուններ՝ դենդրիտներ, 

որոնցով նրա մարմնին է փոխանցվում գրգիռը, և մեկ երկար 

ելուն՝աքսոն կամ նեյրիտ, որով նեյրոնի մարմնից նյարդային 

գրգիռն ուղղվում է դեպի նյարդային այլ բջիջ կամ գործող 

հյուսվածք։Նեյրոնը նյարդային գրգիռն ուղղում է միայն մեկ 

ուղղությամբ՝դենդրիտից բջջի մարմնով դեպի աքսոն։Նեյրոնի 

մարմինը սնուցող դեր է կատարում։ Նրանում կան բազմաթիվ 

օրգանոիդներ, որում սինթեզվում են կենսաբանական կա-

րևոր միացություններ և փոխադրվում աքսոն ու դենդրիտներ։ 

Աքսոնների մի մասը պատված է էլեկտրամեկուսիչ ճարպա-

նման սպիտակնյութի թաղանթով՝ միելինով, իսկ մյուս մասը 

դրանից զուրկէ։ Աքսոնի երկարությունը կարող է լինել մինչև 

100 սմ և ավելի։ Գործառութային բնույթով լինում են զգայա-

կան, միջադիր (ներդիր) և շարժողական նեյրոններ։ Զգայա-

կան նեյրոնները զգայարաններից ազդակներ են հաղորդում 

կենտրոնական նյարդային համակարգին։ Նրանց մարմին-

ները տեղակայված են գլխուղեղից և ողնուղեղից դուրս եղող 

նյարդային հանգույցներում։ Նյարդային հանգույցները նեյ-

րոնների մարմինների կուտակումներ են։ Շարժողական նեյ-

րոնները գլխուղեղից և ողնուղեղից պատասխան ազդակները 

հաղորդում են կմախքային մկաններին և ներքին օրգան-

ներին։ Միջադիր նեյրոնները տեղակայված են կենտրոնական 

նյարդային համակարգում և կապ են հաստատում զգայական 

ու շարժողական նեյրոնների միջև։ 
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Նկ.11. Նեյրոնի կառուցվածքը: 

 

Նյարդային համակարգում գրգիռի փոխանցումը կա-

տարվում է միջնեյրոնային նյարդակապերի (սինապսներ) 

միջոցով (նկ. 12)։ 
 

 
Նկ.12. Միջնեյրոնային նյարդակապեր (սինապսներ): 

 

Նյարդի հիմնական կառուցվածքային միավորը նյարդա-

թելն է: Աքսոնները և շվանյան բջիջները պատված են թաղան-

թով, որը կոչվում է ներնյարդ (էնդոներվ): Նյարդաթելերի 

խմբերն առաջացնում են խրձեր, որոնք շրջապատված են 

շուրջ նյարդերով(պերիներվով): Եռվորյակ նյարդը իր կառուց-

վածքում ունի 7000-12000 աքսոններ և մեծ քանակությամբ 



21 
 

նյարդաթելեր. Ստորատամնաբնային նյարդը ունի 10 խուրձ, 

իսկ լեզվայինը՝ մի քանի: Երբ նյարդը ճնշման կամ ձգման 

վիճակում է, շուրջ նյարդը (պերիներվը) օգնում է պահպանե-

լու նյարդաթելերը, սակայն վիճակի երկարատև պահպա-

նումը կահանգեցնի անմիջական նյարդի կառուցվածքի 

փոփոխությունների։ 

  
Նկ.13. Ստործնոտային նյարդի կառուցվածքը: 

 

Նյարդային համակարգի գործունեությունը ռեֆլեքսային 

բնույթունի։ Ռեֆլեքսը (լատ. reflexus-արտացոլված) օրգանիզ-

մի այս կամ այն գրգիռին, արտաքին կամ ներքին ներգործու-

թյան պատասխան ռեակցիան է, որն իրականանում է կենտ-

րոնական նյարդային համակարգի մասնակցությամբ։ Պարզ 

ռեֆլեկտոր աղեղը բաղկացած է առնվազն երկու նեյրոններից՝ 

զգացող (կապված է զգացող մակերեսի հետ) և շարժիչ 

(նեյրոնի նեյրիտը վերջանում է մկանի կամ գեղձի մեջ): 

Գրգիռը զգացող նեյրոնի միջով կենտրոնաձիգ ուղղությամբ 

անցնում է դեպի ռեֆլեկտոր կենտրոն, որտեղ և երկու նեյրոն-

ները միանում են (նյարդակապ)։ Այստեղից գրգիռը փոխանց-
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վում է շարժիչ նեյրոնին և արդեն կենտրոնախույս ուղղութ-

յամբ ընթանում է դեպի մկան կամ գեղձ՝ առաջացնելով մկանի 

կծկում կամ գեղձի հյութազատության փոփոխություն: Դիմա-

ծնոտային շրջանից ցավային ազդակները հիմնականում 

հաղորդվում են եռվորյակ նյարդով: 

 

  

Նկ. 14.Ցավային ազդակների 

հաղորդումը կենտրոնական 

նյարդային համակարգին: 

 

 

 
 

1.3. Նյարդաթելի ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունները 
վնասվածքի դեպքում 

 
Նյարդաթելի ախտամորֆոլոգիական փոփոխություննե-

րը վնասվածքի դեպքում կարող են արտահայտվել դեգեներա-

ցիայով, որը կարող է ներառել նյարդի ցողունի առանցքային 

գլանները, միելինային թաղանթը և շվանյան բջիջները: 

Ուսումնասիրությունների ընթացքում բացահայտվել է, որ 

եթե նյարդաբջջի աքսոնները վնասված են, իսկ բջջի մարմինը՝ 

ոչ, ապա աքսոնները կվերականգնվեն և կշարունակեն 

փոխանցել ազդակներ՝ փոխանցող բջիջների միջոցով: Դա 

նույնպես ներառված է նյարդի ռեգեներացիայում: Նյարդի 

վերականգնումը շատ դանդաղ է ընթանում և կարող է տևել 

մի քանի ամիս: Ծայրամասային զգացող նյարդերի և կենտրո-

նական նյարդային համակարգի փոխազդեցությունը բավա-

կանին բարդ է:Ապացուցված է, որ ծայրամասային նյարդերի 

փոքր վնասվածքները, ինչպիսիք են՝ նյարդի ճնշումը, 
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ցնցումը, կարող է առաջացնել նյարդի թմրածություն, սակայն 

ավելի լուրջ վնասվածքները ինչպիսիք են նյարդի անատո-

միական անընդհատականության մասնակի կամ լրիվ 

խախտումը, քիմիական կամ ջերմային վնասվածքը, կարող են 

առաջացնել դիսսէսթեզիա կամ նեյրոպաթիկ ցավ, որը հան-

գեցնում է հիվանդի մոտ մշտականան հարամարավետության 

և զգալիոր են ազդում է կյանքի որակի վրա: Ստորա-

տամնաբնային նյարդի վնասվածքից մի քանի րոպե անց 

զարգանում է վնասված հատվածի նյարդի դեգեներացիա՝ 

ռետրոգրատ կենտրոնական նյարդային համակարգի 

ուղղությամբ և վալլերիանային՝ծայրամասային ուղղությամբ: 

Նյարդի սուր ճնշման հետևանքով անմիջապես խանգարվում 

է աքսոպլազմատիկ իմպուլսը, որը հանգեցնում է նեյրոնի 

թաղանթի գրգռականության նվազման:Եթե ճնշումը չի 

վերացվում՝ (խրոնիկական կոմպրեսիա), ապա սկսում է 

զարգանալ աքսոլիզիս և վալլերիանային դեգեներացիա, որը 

իր հերթին հանգեցնում է նյարդաթելի ֆիբրոզի, նեյրոմայի 

առաջացման և նեյրոպաթիայի պրոգրեսիվացման:Նույնիսկ 

եթե նյարդաթելի անընդհատականությունը մասնակի է 

խախտված, նյարդի ռեգեներացիայի հնարավորությունը 

պահպանվում է աքսոնների ծայրամասային հատվածների 

աճի հաշվին դեպի կենտրոնական հատված,եթե ճնշող 

ազդակը անմիջապես վերացվում է: Եթե նյարդի անընդ-

հատականությունը լրիվ չի խախտվել, ապա ընդհատված 

նյարդի նյարդաթելերի միջև պահպանվում է շվանյան 

բջիջների գծային զանգվածը,որը զգալիորեն մեծացնում է 

նյարդի աճի գործոնը՝ խթանելով վերականգնումը:Այդ 

պաշտպանական մեխանիզմները և նյարդի վերականգնման 

գործընթացները կարող են ավարտվել 2-3 շաբաթվա ընթաց-

քում: Աքսոնների և միելինային թաղանթների ռեգրեսիան, 
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ինչպես նաև նյարդի վերականգնումը ազդում է բոլոր 

նեյրոնների վրա ոչ միայն հյուսվածքաբանորեն այլ նաև 

էլեկտրաֆիզիոլոգիորեն: Չնայած հյուսվածաբանորեն դիտ-

վում է նյարդի ռեպարատիվ վերականգնում, այնուամենայ-

նիվ նյարդի ֆունկցիան լիարժեքորեն չի վերականգնվում՝ 

որոշ դեպքերում հիվանդների շրջանում դառնալով ցավի 

պատճառ: 

 

  
Նկ. 15. Նյարդաթելի ախտամորֆոլոգիական փոփոխությունները 

վնասվածքի դեպքում: 

 

Այսպիսով նյարդի վերականգնումը ի տարբերություն 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և ծնոտոսկրի վերա-

կանգնման բարդ գործընթաց է, որը չի սահմանափակվում 

միայն նյարդի վնասված հատվածով, այլ պրոցեսում ընդգըրկ-

վում է ամբողջ նյարդային համակարգը՝ ծայրամասից դեպի 

կենտրոն: 
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ԳԼՈՒԽ 2 

 

ԵՌՎՈՐՅԱԿ ՆՅԱՐԴԻ ՆԵՅՐՈՊԱԹԻԱ 
 

Նեյրոպաթիան նյարդի ախտահարումն է, որը կարող է 

առաջանալ բազմաթիվ պատճառներից, բայց դրանցից 

գլխավորը վնասվածքն է, շրջակա հյուսվածքների բորբոքա-

յին գործընթացը: 

Առաջացման պատճառն են՝ 

 վարակիչ հիվանդություններ՝ տուբերկուլոզը, գրիպը, 

սիֆիլիսը և այլն, 

 հարքթային խոռոչների, ակնակապիճների, ատամների 

և լնդերի քրոնիկական բորբոքում, 

 գերսառեցումը(հիպոթերմիա), 

 ստոմատոլոգիական վիրահատությունների 

բարդությունները, 

 վիտամինների և միկրոտարրերի պակասուրդը, 

 ուռուցքները, 

  ծնոտի ոսկրերի վիրահատությունը, 

 վերին և ստորին ծնոտների կոտրվածքները, 

 ստորին ատամների բարդ հեռացումը, 

 օտար մարմինների առկայությունը, որոնք կարող են 

վնասել նյարդային վերջույթները, 

 ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունը, 

 սխալ կատարված անզգայացումը, 

 օստեոմիելիտը, 

 օրթոգնատիկ վիրահատությունների բարդությունը, 

 սթրեսը, 

 ալկոհոլի օգտագործումը, 
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 դեպրեսիան: 

Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիաները դրսևորվում են նաև 

գոտևորող որքինի դեպքում: Ցավային ախտանիշը սովորա-

բար համադրվում է հերպեսային ցաների հետ եռվորյակ 

նյարդի առաջին և երկրորդ ճյուղերի ճյուղավորումների 

գոտում` հիպերէսթեզիայի պատկերով: 

Վերջերս կլինիցիստները սկսել են ավելի հաճախ դի-

տարկել եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիայի թունավոր և ալեր-

գիկ վիճակների պատճառով առաջացած դեպքերը: Այդպիսի 

նեյրոպաթիաները կարող են առաջանալ ատամների պրոթե-

զավորման ժամանակ օգտագործված նյութերի պատճառով: 

Ստործնոտային նյարդի հետին միջային մակերեսին՝ 

օվալ անցքից ներքև, տեղակայված է ականջային հանգույցը, 

որը կապված է ստործնոտային,  ականջքունքային և այլ 

նյարդերի հետ: Այդ հանգույցի շարժիչ ճյուղերն ուղղվում են 

դեպի ծամիչ մկաններ: Ստործնոտային նյարդի վրա կատար-

վող վիրահատությունների ժամանակ հնարավոր է վնասվի 

ականջային հանգույցը, որի հետևանքով նկատվում է համա-

պատասխան կողմի բոլոր ծամիչ մկանների պարալիչ: 
 

 
Նկ. 16. Հարարմատային բորբոքում ստորատամնաբնային  

նյարդի շրջանում: 
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Նկ.17. Ստորին ծնոտի նորագոյացություն ստորատամնաբնային 

նյարդի ընգրկմամբ: 

 

 
Նկ.18. Ստորին ծնոտի կոտրվածք ստորատամնաբնային նյարդի 

ընդգրկմամբ: 
 

Կլինիկական պատկերը: Եռվորյակ նյարդի նեյրոպա-

թիան կլինիկորեն դրսևորվում է մշտական ցավերով ախտա-

հարված ճյուղի նյարդավորող գոտում, ատամների, լնդերի, 

վերին և ստորին շրթունքի մաշկի ու կզակի թմրության 

զգացողությամբ, երբեմն «փշաքաղվելու», խայթոցի և այլ 

տհաճ զգացողությունների հարզգացողությամբ (պարեսթէ-

զիայով): 
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Հետազոտության ժամանակ հաստատվում են զգայու-

նության խանգարումների բոլոր տեսակների ախտանշան-

ները՝ դեմքի մաշկի, բերանի լորձաթաղանթի և ատամների 

զգայունության կայուն բարձրացում (հիպերէսթեզիա), կայուն 

նվազում (հիպէսթեզիա), անկում(անէսթեզիա) կամ խեղա-

թյուրում (պարէսթեզիա): 

Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիայի դեպքում գլխավոր 

ախտանշանը ինքնաբուխ, մշտական ցավն է, այն երկարատև 

է, պարբերաբար ուժգնանում և թուլանում է: Նեյրոպաթիայի 

դեպքում բացակայում են պարոքսիզմը և ալգոգեն գոտիները: 

Կլինիկական դրսևորումների աստիճանը տարբեր է: Այն 

պայմանավորված է ախտահարման աստիճանով և տեսա-

կով: Այսպես՝ եռվորյակ նյարդի՝ թեթև տեսակի և քրոնի-

կական ընթացքով նեյրոպաթիան հիվանդների շրջանում 

լուրջ խախտումներ չի առաջացնում: Ծանր տեսակների 

դեպքում անտանելի ցավերի պատճառով հիվանդը ուժաս-

պառ է լինում, և կարող է առաջանալ ցավային շոկ: 

  

2.1. Եռվորյակ նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիաներ 
 

Հետվնասվածքային նեյրոպաթիան նեյրոպաթիաների 

մեջ ամենահաճախադեպ ախտաբանությունն է, որի առա-

ջացման հիմքում նյարդի մեխանիկական, իշեմիկ, ջերմային և 

տոքսիկ ախտահարումներն են: Երկարաժամկետ գիտական 

հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ստորատամնաբնա-

յին նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիան առակա է ամբու-

լատոր ստոմատոլոգիական վիրաբուժական միջամտություն-

ների 15%-ի դեպքում: 
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Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպութ-

յան զեկուցման (ԱՀԿ,1982) համաձայն՝ նյարդային համակար-

գի վնասվածքների ամենատարածված տեսակների ցանկը 

ներառում է նյարդի ջնջխումը, ճնշումը, ձգումը և սեղմումը` 

նյարդային ցողունի անընդհատականության խախտմամբ 

կամ առանց դրա:  

Ախտաբանական անատոմիական տեսանկյունից նյարդի 

վնասվածքը կարելի է բաժանել հինգ հիմնական տեսակների` 

նյարդի ամբողջական պատռվածք, թերի, մասնակի, նյար-

դային համակարգի այտուց` առանց պատռվածքի, վնաս-

վածք, որի ընթացքում նյարդերը համեմատաբար անփոփոխ 

են մնում, նյարդի հեռակա ֆիբրոզ (ԱՀԿ հետազոտական 

խմբերի զեկուցում, 1982): Ըստ տարբեր մասնագետների 

ստոմատոլոգիական միջամտությունների՝ ստորատամնա-

բնային նյարդի հաղորդչական անզգայացման, ստորին աղո-

րիքների էնդոդոնտիկ բուժման, ստորին իմաստության 

ատամների հեռացումների, ստորին աղորիքների արմատի 

ծայրահատումների, ստորին ծնոտի ծամողական հատվա-

ծում ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ այս ախտա-

բանության առաջացման հավանականությունը ավելի մեծ է: 

Ախտորոշումը Ստորատամնաբնային նյարդի վնաս-

վածքների դեպքում նյարդի ֆունկցիոնալ վիճակը գնահա-

տելու համար կիրառվում են կլինիկական և էլեկտրաֆի-

զիոլոգիական թեստեր: Գնահատվում են շրթունքի և կզակա-

յին հատվածի մաշկի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

զգայունության փոփոխությունները, ինչպես նաև զգացողութ-

յունների բնութագրերը: Ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի խանգարման հատվածում և սիմետրիկ հատ-

վածում ստորին շրթունքի և կզակի մաշկի զգայունության 
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հետազոտությունները կատարվում են զգայական թեստերի 

միջոցով (նկար 19): Գնահատվում է գրգիռի հանդեպ պա-

տասխանը՝ 

 ցավային (ասեղով ծակոց-a, մաշկի սեղմում-e), 

 տակտիլ (մաշկին հպում բամբակով-c,վրձինով-d),  

 ջերմային (տաք մետաղական մակերես-b, տաք ջրով 

խողովակ-f):  

Մեծ ուշադրություն է դարձվում ցավային համախտանի-

շի և նրա առանձնահատկությունների նկարագրությանը, 

ինքնածին ցավի առկայությանը, գնահատվում են ցավի 

բնույթը, տեղակայումը, տարածվածությունը, ինտենսիվու-

թյունը, տևողությունը և հաճախականությունը: Ճշտվում են 

գործոնները, որոնք ուժգնանում կամ թուլացնում են զգայա-

կան խանգարումների կամ ցավային համախտանիշի 

արտահայտումը: Ճշտվում են, թե երբ են առաջացել 

հյուսվածքների զգայունության խանգարման առաջին 

նշանները, որոնք նյարդավորվում են ստորատամնաբնային 

նյարդով: 
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Նկ.19. Մաշկի զգայունության հետազոտությունը զգայական 

թեստերի միջոցով (Ռ. Ռեզնիկ և ուրիշներ, 2015): 
 

Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիայի դեպքում զգայունու-

թյան խանգարումների աստիճանների ախտորոշումն, ինչ-

պես նաև բուժման հսկողությունն իրականացնում են Լ.Ռ. 

Ռուբինի մշակած էլեկտրաօդոնտոախտորոշման, ինչպես 

նաև գլխուղեղի կեղևում առաջացած զգայունության խախ-

տումների հետազոտումը կեղևի սոմատոսենսորային հնա-

րավորությունների գրանցման մեթոդով: 

Էլեկտրաօդոնտոախտորոշումը ստորին ատամնաբնա-

յին նյարդի վնասվածքների դեպքում նյարդի ֆունկցիոնալ 

վիճակի գնահատման արդյունավետ մեթոդներից է, որը 

հիմնված է էլեկտրական հոսանքով ատամների կակղանի 

գրգռման պատասխան ռեակցիայի արձանագրման վրա: 

Ստորին ծնոտի ատամների ԷՕԱ-նկատվում է ինչպես 

վնասված, այնպես էլ առողջ կողմում:  
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Հայտնի է, որ առողջ ատամների կակղանը պատասխա-

նում է 2-6 մկԱ հոսանքին: Խորանիստ կարիեսի դեպքում 

ԷՕԱ-ն 10 մկԱ-18 մկԱ է, պուլպիտի դեպքում 50-60 մկԱ, իսկ 

կակղանի մեռուկի դեպքում 100 մկԱ: 

Նյարդի ախտահարման աստիճանները գնահատվում են 

ըստ Ս.Ն. Ֆեդոտովայի (1997) առաջարկած չափորոշիչների. 

մինչև 40 մկԱ-թեթև աստիճան, 40–99 մկԱ -միջին աստիճան, 

100–200 մկԱ-ծանր աստիճան: 

ԷՕԱ-ի հետազոտությունը կատարվում է էլեկտրաօդոն-

տոմետրի կիրառմամբ: Գնահատվում են զգայունության 

փոփոխությունները բուժման դինամիկայում, արձանագըր-

վում են առողջ և ախտահարված կողմի կակղանով 

ատամների ցուցանիշները և համեմատվում են:  

Մաշկի զգայունությունը որոշվում է ստորատամ-

նաբնային նյարդի նյարդավորման շրջանում զգայունության 

շեմքի չափման մեթոդով: Էլեկտրոդը տեղադրվում է ստորին 

շրթունքի և ենթակզակային շրջանի մաշկին, էլեկտրական 

հոսանքի ուժի իմպուլսի ամպլիտուդը, սկսելով 0,1մկԱ-ից, 

հետզհետե մեծացվում է մինչև 150 մկԱ: Որոշվում է հոսանքի 

նվազագույն ուժը, որի ազդեցությունը զգում է հիվանդը, 

արձանագրվում է զգացողության և ցավի շեմը: Զգայունու-

թյան խանգարման մակերեսը գնահատվում է զգայունության 

(սենսոր) թեստերի միջոցով և հաշվարկվում է սանտիմետ-

րերով տրապեցիայի մակերեսը որոշող (S=h*(a+b)/2) կամ 

ուղղանկյան մակերեսը որոշող (S=h*a) բանաձևերով, որոն-

ցում S-ը՝տրապեցիայի/ուղղանկյան մակերեսն է, h-ը՝ տրա-

պեցիայի/ուղղանկյան բարձրությունը, a-ն և b-ն տրապե-

ցիայի/ուղղանկյան վերին և ստորին հիմքերը, s-ը՝ստանդարտ 

շեղումը (նկար 20,21): 
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Էլեկտրաֆիզիոլոգիական թեստերի ցուցանիշների վեր-

լուծության արդյունքում ախտորոշվում է ստորատամ-

նաբնային նյարդի վնասման աստիճանը և որոշվում է 

բուժման մարտավարությունը: 
 

    
Նկ. 20,21. Զգայունության խանգարման մակերեսի որոշումը  

(Մայքլ Միլորո և ուրիշներ, 2015): 
 

Եռվորյակ նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիայի 

ախտորոշման և բուժման մարտավարությունը ընտրելու հա-

մար առաջարկված է դասակարգում՝ ըստ հետևյալ սկզբունք-

ների (Ի.Օ. Պոխոդենկո-Չուդակով, Ե.Ա. Ավդեևա, 2009): 
I.Վնասվածքի անատոմիատեղագրական տեղակայություն՝ 

1) I ճյուղ, 
2) II ճյուղ՝ 

-ենթակնակապճային, 
-վերին ակնակապճային նյարդ, 
-կտրիչային նյարդ, 
-մեծ քմային նյարդ, 

3) III ճյուղ՝ 
-լեզվային նյարդ, 
-թշային նյարդ, 

-ստորին ատամնաբնային նյարդ: 

II.Վնասող գործոնի բնութագիրը՝ 
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1) մեխանիկական՝ 
նյարդի ճյուղի անընդհատականության պահպանմամբ, 
նյարդի ճյուղի անընդհատականության խախտմամբ, 

2) տոքսիկ, 

3) կոմպրեսիոն-իշեմիկ, 

4) համակցված: 

III.Նյարդի վնասվածքից հետո անցած ժամանակահատվածի՝ 

1) սուր (մինչև 1 ամիս), 
2) ենթասուր (1-3 ամիս), 
3) քրոնիկական (3 ամսից ավելի): 
Արտասահմանյան գրականության մեջ նյարդի ֆունկցիայի 

խանգարման աստիճանի նկարագրման մեջ հիմնականում 

օգտագործվում է Հ.Ջ. Սեդոնի դասակարգումը: Ըստ Հ.Ջ. 

Սեդոնի՝ նեյրոպաթիան դասվում է երեք դասի՝ 

 նևրոպրաքսիա, 

 աքսոնոտմեզիս, 

 նևրոտմեզիս:  

Այսպիսի դասակարգումը հիմնված է նյարդի ախտա-

ֆիզիոլոգիական վնասման, նյարդի ռեգեներացիայի հնարա-

վորության և կլինիկական սիմպտոմատիկայի միջև կապի 

վրա, ինչպես նաև ձևավորում է հիմք հետագա կանխա-

տեսման համար:  

Iդաս՝նևրոպրաքսիա՝ ախտահարումը պայմանավորված է 

ստործնոտային նյարդի շրջանում հեմատոմայով և այտուցով 

նյարդի ճնշման կամ ձգման պատճառով, բայց նյարդի անա-

տոմիական ամբողջականությունը խանգարված չէ: Նևրո-

պրաքսիան, արտահայտվում է նյարդային հաղորդա-

կանության ժամանակավոր խանգարմամբ և վերականգնվում 

է համալիր բուժումից հետո չորս շաբաթների ընթացքում:  
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IIդաս՝աքսոնոտմեզիս՝ ախտահարումը պայմանավորված 

է նյարդի երկարատև ճնշմամբ կամ ձգվածությամբ: Մորֆո-

լոգիական փոփոխությունները ներառում են այտուց, իշեմիա 

և նյարդի դեմիելինիզացիա, կարող է խանգարվել որոշ 

աքսոնների ամբողջականությունը, բայց անատոմիական 

ամբողջականությունը պահպանված է: Զգայունության վերա-

կանգնման առաջնային ախտանշանները չեն արտահայտ-

վում շուտ, քան վնասվածքից 6-8 շաբաթ հետո: Դրական 

դինամիկան շարունակվում է հետագա 10-12 շաբաթների 

ընթացքում: Զգայունության վերականգնումը կարող է լինել ոչ 

լրիվ (հիպէսթեզիա) և հաճախ ուղեկցվում է գրգիռների 

զգայունության փոփոխությամբ (դիզէսթեզիա): Բուժման 

դեպքում նյարդի ֆունկցիան վերականգնվում է մասամբ 

երեք-չորս ամիս անց: 

III դաս՝ նևվրոտմեզիս՝ ախտահարումը պայմանավորված 

է նյարդի լրիվ հատումով, նրա թաղանթների պատռումով 

կամ նյարդի ամբողջականության խախտմամբ: Զգայունու-

թյան վերականգնման կանխատեսումն անբարենպաստ է և 

պայմանավորված է նյարդի վնասման աստիճանով և հատ-

վածով, նրա սպիական հյուսվածքով փոխարինմամբ: 

Արդյունավետ բուժումից մեկ տարի անց նյարդի ֆունկցիան 

վերականգնվում է մասամբ կամ չի վերկանգնվում: 

Ծայրամասային նյարդի վնասումն ուղեկցվում է տարբեր 

զգայական ախտահարումներով նյարդավորման համապա-

տասխան շրջանում, տարբեր հաճախականության ցավային 

համախտանիշի զարգացումով, նաև հաճախակի հուզական-

սթրեսային խանգարումներով:  
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Ըստ Ցավի ուսումնասիրման ասոցիացիայի (Association for 

the Study of Pain) զգայունության խանգարման տարբեր 

տեսակներից են. 

 հիպէսթեզիա՝ոչ ցավային՝ ջերմաստիճանային և տակտիլ 

զգայունության նվազում, 

 անէսթեզիա՝ ցավային, ջերմաստիճանային և տակտիլ 

զգայունության բացակայություն, 

 հիպալգեզիա՝ ցավային գրգիռներից զգայունության իջե-

ցում, 

 անալգեզիա՝ ցավի բացակայություն գրգիռների հանդեպ,  

 դիզէսթեզիա՝ տհաճ անսովոր զգացողություն՝ գրգիռ-

ներից կամ ինքնածին առաջացող, 

 ալոդինիա՝ ոչ ցավային գրգիռի որպես ցավի ընկալում, 

 հիպերալգեզիա՝ թույլ ցավային գրգիռի ընկալում՝ որպես 

ուժեղ ցավ, 

 պարէսթեզիա՝ ինքնածին առաջացող անսովոր զգացո-

ղություններ՝ ծակծկոց, փշաքաղում: 
 

Վնասվածքային նեյրոպաթիայով հիվանդների վաղ ախ-

տորոշումը հնարավորություն է տալիս մշակելու բուժման 

մարտավարություն՝ դրանով իսկ կանխելով հետագա բար-

դությունների առաջացումը: 
 

Ստորատամնաբնային նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայի 

տարբերակիչ ախտորոշումը եռվորյակ նյարդի նյարդացավից 
 

Նշան 

Ստորատամնա- 

բնային նյարդի 

վնասվածքային 

նեյրոպաթիա 

Եռվորյակ նյարդի 

նյարդացավ 

(նևրալգիա) 

Հիվանդության 

սկիզբը 

Հիվանդը կլինիկական 

ախտանիշների ի 

Հիվանդը ոչ միշտ է 

կարողանում նշել՝ 



37 
 

հայտ գալը միշտ 

հստակ բացատրում է 

վնասվածք 

առաջացնող 

գործոնով: 

ինչով է 

պայմանավորված 

հիվանդության 

առաջացումը՝ հաշվի 

առնելով 

պատճառային 

գործոնների 

բազմազանությունը:  

Զգայունություն 

Նյարդի 

զգացողության 

կորստի 

ախտանիշներ 

Նյարդի 

զգացողությունը 

պահպանված է: 

Եռվորյակ 

նյարդի 

պատասխան 

ռեակցիան 

գալվանական 

հոսանքին 

Բացակայում է 

(անէսթեզիա) կամ 

խեղաթյուրում 

(հիպոէսթեզիա կամ 

հիպերէսթեզիա): 

Պահպանված է 

Տրիգերային 

գոտիներ 
Բացակայում է: Առկա է: 

Ախտանիշների 

դրսևորման 

ժամանակային 

բնութագիրը 

Զգացողության 

փոփոխություններն 

ունեն մշտական 

բնույթ: 

Եռվորյակ նյարդի 

նյարդացավը 

բնորոշվում է սուր 

նոպայաձև ցավերով, 

լուսավոր շրջանի 

առկայությամբ, ցավն 

առաջանում է 

տրիգերյան 

գոտիների գրգռման 

հետևանքով: 

Տեղակայումը 

Զգացողության 

փոփոխություններ 

միայն ստորատամ-

նաբնային նյարդի 

նյարդավորման 

շրջանում: 

Զգացողության 

փոփոխություններ 

եռվորյակ նյարդի 

ճյուղերի 

ուղղությամբ: 
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ԷՕԴ 

Ախտահարված 

կողմում ԷՕԴ-ի 

ցուցանիշները 

բարձացած են: 

ԷՕԴ-ի 

ցուցանիշները 

փոփոխված չեն: 

 

2.2.	Հաղորդչական	անզգայացման	հետևանքով	
առաջացած	նեյրոպաթիաներ	

 

Տեղային անզգայացման ժամանակ առաջացող ծայրամա-

սային նյարդերի նեյրոպաթիաների հիմնական պատճառային 

գործոններն են ասեղով նյարդանոթային խրձի անմիջական 

վնասվածքը և անէսթետիկի քիմիական ազդեցությունը 

անզգայացման շրջանի նյարդային վերջույթների վրա: 

Այդ բարդությունը հաճախ առաջանում է մանդիբուլյար և 

ենթաակնակապճային անզգայացումների ժամանակ: 

Ըստ գրականության տարբեր աղբյուրների՝ տեղային 

անզգայացման հետևանքով առաջացած նեյրոպաթիաները 

պայմանավորված են՝ 

 շուրջնյարդային և ներնյարդային անոթների վնասված-

քով և առաջացած հեմատոմայով, 

 նյարդերի մեխանիկական վնասվածքով, 

 անզգայացնող նյութի թունավոր ազդեցությամբ: 
 

Վնասվածքի հետևանքով առաջացած շուրջնյարդային և 

ներնյարդային հեմատոման, ճնշելով նյարդաթելը, առաջաց-

նում է ռեակտիվ ֆիբրոզ և նյարդում առաջացնում է շարակ-

ցական հյուսվածք՝դրանով իսկ հանգեցնելով նյարդի ֆունկ-

ցիոնալ խանգարման, որի աստիճանը պայմանավորված է 

ախտահարման հյուսվածքի ծավալով: 
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Մեխանիկական վնասվածքը ներնյարդային անզգայաց-

ման դեպքում պայմանավորված է ասեղով նյարդի անմիջա-

կան վնասվածքով: 

Ըստ մասնագիտական գրականության տվյալների՝ 

անզգայացման ժամանակ առաջացող նյարդային վնասվածք-

ների դեպքում առավելապես վնասվում է լեզվային նյարդը 

(70%-89%): Դրա պատճառները կարող են պայմանավորված 

լինել այն հանգամանքով,որ լեզվային նյարդը իր կազմության 

մեջ ունի մի քանի նյարդաթելեր՝ ի տարբերություն ստորա-

տամնաբնային նյարդի, որն ավելի մեծ քանակությամբ նյար-

դաթելեր է պարունակում ապահովելով ավելի մեծ ռեպարա-

տիվ պոտենցիալ: 

Գեոմետրիկ տեսանկյունից 25 չափի ասեղի տրամագիծը 

0,45մմ է կազմում, լեզվային նյարդինը՝ 1,86մմ, իսկ ստորա-

տամնաբնային նյարդինը՝ 3մմ, դրանով պայմանավորված՝ 

փոքր տրամագծով նյարդն ավելի մեծ չափով կվանսվի, քան 

մեծ տրամագծովը: 

 

 
Նկ.22. Սխեմատիկ նկարներում ներկայացված են լեզվային և 

ստորատամնաբնային նյարդի տեղագրությունը և ասեղի 

տեղաշարժման ուղղությունը մանդիբուլյար անզգայացման 

ժամանակ: 
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Նկ. 23. Կլինիկական նկարում 

ներկայացված է ասեղի 

տեղաշարժման ուղղությունը 

մանդիբուլյար անզգայացման 

ժամանակ: 

 

 

Չնայած տեղային անեսթետիկները հազվադեպ են տոք-

սիկ ազդեցություն թողնում անզգայացման շրջանի հյուս-

վածքների, այդ թվում նաև նյարդերի վրա, սակայն ըստ 

մասնագիտական գրականության տվյալների մանդիբուլյար 

անզգայացումից հետո նեյրոպաթիաներ ավելի հաճախ ար-

ձանագրվել են մեծ խտության անեսթետիկների(4%-ոց ար-

տիկաինի և 4%-ոց պրիլոկանի) կիրառման դեպքում (Հ.Դ.Հես 

և ուրիշներ,1995): Այդ տեսակետի հիմնավորումները չի կա-

րելի համոզիչ ընդունել, բայց պետք է հաշվի առնել: 

Անզգայացումից հետո առաջացած նեյրոպաթիաների 

դեպքում համապատասխան նյարդի նյարդավորման 

շրջանում կարող են նկատվել զանազան ինտենսիվության 

ցավի զգացում,տարազգայության (պարէսթեզիա) երևույթ-

ներ, զգայնության նվազում: Այդ նշանների տևողությունը 

կարող է տարբեր լինել՝ 2-3 օրից մինչև մի քանի ամիս: 

Հիվանդների մեծ մասը գանգատվում է ստորին շրթունքի, 

կզակի մաշկի, ծնոտի ալվեոլային ելունի լորձաթաղանթի 

զգայունության նվազումից կամ բացակայությունից, ինչպես 

նաև ստորատամնաբնային նյարդի նյարդավորման շրջանում 

նշում են անսովոր զգացողություններ՝ծակծկոց, պարէսթե-

զիա: 
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Մանդիբուլյար անզգայացման ժամանակ լեզվային և 

ստորատամնաբնային նյարդերի նեյրոպաթիան կանխելու 

համար անհրաժեշտ է ասեղը անզգայացման շրջան խորաց-

նել դանդաղ՝ զգալով ոսկրի հետ հպումը, ընթացքում անհրա-

ժեշտ է անէսթետիկի շիթը դանդաղ բաց թողնել: Անհրաժեշտ 

է ներակումը կատարել շուրջնյարդային շրջանում, այլ ոչ թե 

միջնյարդային: Մանդիբուլյար անզգայացման ժամանակ 

ավելի նախընտրելի է կատարել 2%-անոց կոնցենտրացիայի 

անէսթետիկի ներարակում: Եթե անզգայացման արդյունավե-

տությունը քիչ է, անհրաժեշտ է խուսափել բազմակի անզգա-

յացում կատարելուց: Նման դեպքերում անզգայացման 

արդյունավետությունը մեծացնելու համար նախընտրելի է 

արդեն կատարված մանդիբուլյար անզգայացմանը ավելաց-

նել ներսփռական, ներկապանային, ներոսկրային կամ 

ներկակղանային անզգայացման տեսակները՝ավելի խիտ 

կոնցենտրացիայի անէսթետիկով (3%-4%):  

Դիմային նյարդի ճյուղերի լուծանք դիտվում է այն 

դեպքում, երբ անզգայացնող նյութը շրջափակում է նյարդի 

այս կամ այն ճյուղը: Երևույթը անցնում է անզգայացնող 

նյութի ազդեցությունն անցնելուց հետո: 

Ստորակնակապճային նյարդի անզգայացման դեպքում 

ասեղը համանուն խողովակի մեջ խորացնելիս կարող է 

անզգայանալ նաև ակնաշարժ նյարդը: Դրա հետևանքով 

առաջանում է աչքի ժամանակավոր շլություն, երկտեսություն 

և այլն: Այս երևույթներն անզգայացման ազդեցությունն անց-

նելուց հետո վերանում են: 

 

2.3.Ստորին	երրորդ	աղորիքների	հեռացման	հետևանքով	
առաջացած	հետվնասվածքային	նեյրոպաթիաներ	
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Ստորին երրորդ աղորիքները հեռացնելիս բարդութ-

յունների շարքում առանձնահատուկ տեղ են գրավում ստոր-

ատամնաբնային և լեզվային նյարդերի հետվնասվածքային 

նեյրոպաթիաները: Այդ բարդությունները պայմանավորված 

են երկու հիմնական գործոններով՝ անատոմիատեղագրա-

կան և յաթրոգեն: Անատոմիատեղագրական գործոնները 

ներառում են ստորին երրորդ աղորիքների ատիպիկ տեղա-

կայումը, խոր ուղղահայաց, թեք կամ հորիզոնական ռետեն-

ցիան, լեզվային նյարդի ատամնաբնային ելունի հատվածում 

մակերեսային տեղակայումը:  

Ստորին երրորդ աղորիքների խոր տեղակայման դեպ-

քում նրանց արմատները հաճախ թափանցում են ստոր-

ատամնաբնային խողովակ կամ նրանից բաժանված են լինում 

բարակ ոսկրային շերտով: Ըստ համակարգչային շերտագ-

րության տվյալների արձանագրվել են ստորին երրորդ 

աղորիքների և ստորատամնաբնային խողովակի տարբեր 

փոխհարաբերություններ (Նկ.24): 

 

  
Նկ.23,24. Ստորին երրորդ աղորիքի և ստորատամնաբնային 

խողովակի տարբեր փոխհարաբերությունների սխեմատիկ 

պատկերը (Ռուդ և Շեհաբ, 1990): 

 



43 
 

  
Նկ.25,26. Ռենտգեն պատկերներում ստորին երրորդ աղորիքները 

թափանցում են ստորատամնաբնային խողովակ: 

 

Նման կլինիկական դեպքերում ստորին երրորդ աղորիք-

ները հեռացնելիս հաճախ վնասվում է ստորատամնաբնային 

նյարդը, որը հանգեցնում է հետվնասվածքային նեյրոպա-

թիայի առաջացման: 

Ստորին երրորդ աղորիքների ատիպիկ տեղակայման 

դեպքում դրանք հեռացնելիս երբեմն անհրաժեշտություն է 

առաջանում ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածի 

ոսկրային պատը հեռացնելու, որի հետևանքով առաջանում է 

ոսկրային արատ՝ երբեմն ստորատամնաբնային նյարդի մեր-

կացմամբ: Նման կլինիկական դեպքերում վնասվածքային 

նեյրոպաթիան կանխելու համար ցուցված են նյարդի մեկու-

սացումը՝ կենսաթաղանթների կիրառմամբ, արատի ոսկրա-

յին պլաստիկան՝ ոսկրանյութերի կիրառմամբ, վերքի վրա 

կարերի տեղադրումը, կանխարգելիչ հակաբորբոքային թե-

րապիան և դինամիկ հսկողությունը: 
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Նկ. 27,28. Ստորին երրորդ աղորիքների հեռացման ժամանակ 

ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածի ոսկրային պատի 

դեֆեկտ՝ ստորատամնաբնային նյարդի մերկացմամբ. կլինիկական 

և ռենտգենաբանական պատկերները 

(Մայքլ Միլորո և ուրիշներ, 2015): 
 

Ստորին երրորդ աղորիքների հեռացման ժամանակ 

ստորատամնաբնային նյարդի վնասման պատճառ կարող է 

լինել ատամի վնասվածքային հեռացումը: Ստորին երրորդ 

աղորիքները հեռացնելիս հաճախ անհրաժեշտություն է լի-

նում ատամը գչիրներով բաժանել առանձին մասերի և 

ամբարձիչի կիրառմամբ հեռացնել բաժանված ատամի 

առանձին հատվածները: Նման վիրահատական միջամտութ-

յունների ժամանակ առանձնացված ատամի արմատներն 

ամբարձիչով տեղաշարժելու պատճառով հնարավոր է՝ առա-

ջացնեն ստորատամնաբնային նյարդի կոմպրեսիա՝ ատամի 

արմատի գագաթային հատվածով: 
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Նկ.29-32. Ամբարձիչով ստորին երրորդ աղորիքների հեռացման 

ժամանակ ստորատամնաբնային նյարդի կոմպրեսիա. սխեմատիկ և 

կլինիկական պատկեր: 
 

Ստորին երրորդ աղորիքների հեռացնելու ժամանակ, 

ատամի պսակային հատվածի կոտրվածքի դեպքում, կոտըր-

ված արմատներն հեռացնելիս արմատի ծայրի հրումը ստոր-

ատամնաբնային խողովակ ամբարձիչի կիրառմամբ ևս կա-

րող է վնասել ստորատամնաբնային նյարդը: 

  

Նկ. 33. Ռենտգեն պատկերում 

ստորին երրորդ աղորիքը 

հեռացնելիս կոտրված արմատի 

գագաթը ներհրվել է 

ստորատամնաբնային խողովակ: 

 

 

Հորիզոնական դիրքով տեղակայված խոր ռետենցված 

ստորին երրորդ աղորիքներ հեռացնելիս շատ հաճախ օգտա-

գործվում են գչիրներ՝ ատամի պսակը և արմատը անջատելու 

համար: Այդ վիրահատական միջամտության ժամանակ 

հնարավոր է առաջանան ստորատամնաբնային նյարդի 
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մեխանիկական վնասվածք կամ ոսկրի գերտաքացման 

հետևանքով նյարդի ջերմային վնասվածք: 

  

Նկ. 34. Հորիզոնական դիրքով 

տեղակայված ռետենցված 

ստորին երրորդ աղորիքների 

ատամի պսակը և արմատը 

անջատելիս 

ստորատամնաբնային նյարդի 

մեխանիկական վնասվածքի 

սխեմատիկ պատկերը: 
 

Խոր տեղակայված ռետենցված ատամները, որոնց 

շրջանում չկա բորբոքային օջախ,եթե չեն ճնշում հարևան 

ատամները և հիվանդին անհանգստություն չեն պատճառում, 

անհրաժեշտություն չկա հեռացնելու՝ հետվիրահատական 

բարդություններից խուսափելու համար: Եթե, այնուամենայ-

նիվ, այդպիսի ատամների հեռացման ցուցում կա, ապա 

անհրաժեշտ է կատարել համակարգչային շերտագրություն, 

հստակեցնել արմատի փոխհարաբերությունը ստորատամ-

նաբնային նյարդի նկատմամբ, հիվանդին տեղեկացնել հետ-

վիրահատական նեյրոպաթիայի վտանգի մասին, հնարավո-

րինս կատարել ատամի առանց վնասելու հեռացում և հի-

վանդին նշանակել հետվիրահատական դեղորայքային և 

ֆիզիոթերապևտիկ բուժում՝ նեյրոպաթիան կանխարգելելու 

համար: Այն կիսառետենցված ստորին երրորդ աղորիքները, 

որոնց արմատները տեղակայված են ստորատամնաբնային 

նյարդի վրա կամ թափանցում են ստորատամնաբնային 

նյարդի խողովակ, որոնց շրջանում չկա բորբոքային օջախ, և 

մեծ է նյարդի վնասման ռիսկը հեռացնելու ժամանակ, հեռաց-

ման անհրաժեշտության դեպքում որպես այլընտրանքային 
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մեթոդ կիրառվում է ատամի մասնակի հեռացումը՝ կորոնա-

րոտոմիան: Կորոնարոտոմիայի դեպքում ֆիզլուծույթի հո-

վացմամբ, գիչիրով ատամի պսակային մասն առանձնացվում 

է արմատային մասից և հեռացվում է, իսկ արամատային 

մասը չի հեռացվում՝ թողնվելով ատամանաբնային ելունում, 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը հնարավորինս վրա է 

բերվում և կարվում է: 
 

 

 
Նկ. 35-37. Կիսառետենցված ստորին երրորդ աղորիքի 

կորոնարոտոմիա (Ֆ. Ալվես և ուրիշներ, 2018): 
Ստորին երրորդ աղորիքները հեռացնելիս լեզվային նյարդե-

րի վնասվածքային նեյրոպաթիաներն առաջանում են լեզ-

վային նյարդի վնասման հետևանքով, քանի որ վերջինս անց-

նում է հետաղորիքային շրջանով, երբեմն մակերեսայնորեն:  
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Նկ. 38. Սխեմատիկ նկարում պատկերված է լեզվային նյարդի 

տեղակայությունը ստորին երրորդ աղորիքների նկատմամբ: 
 

 
Նկ.39,40,41. Կլինիկական նկարներում պատկերված է լեզվային 

նյարդի տեղակայությունը ստորին երրորդ աղորիքների նկատմամբ 

լորձթաղանթ- վերնոսկրային լաթի շերտազատումից հետո 

(Ջ.Իվանգա, 2017): 
Լեզվային նյարդի վնասման պատճառ կարող է դառնալ 

նյարդի մեխանիկական վնասվածքը ամբարձիչով աշխա-

տելիս:  
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Լեզվային նյարդի վնասվածքի պատճառ կարող է նաև 

դառնալ այդ շրջանում կարտարվող կտրվածքը: Եթե ռետենց-

ված ատամը մերկացնելու նպատակով կատարվող կտրված-

քի գիծն անցնում է ոչ թե ատամնաբնային ելունի կատարով և 

շարունակվում է դեպի նախադռան ուղղությամբ, այլ 

կատարվում է կտրվածք ատամնաբնային ելունի ներսային 

ուղղությամբ, որտեղով անցում է լեզվային նյարդը, ապա այն 

կարող է վնասել նյարդը: 

 

Նկ. 42. Ռետնցված ատամը 

մերկացնելու նպատակով 

կատարվող կտրվածքի գծի 

ուղղությունը՝ լեզվային 

նյարդի վանսվածքից 

խուսափելու համար: 
 

Լեզվային նյարդի վնասվածքի պատճառ կարող է նաև 

դառնալ այդ շրջանում կատարված կտրվածքի շրջանում 

կարերի տեղադրմամբ: Այդ բարդությունը կանխարգելելու 

համար անհրաժեշտէ կարեր տեղադրելու ժամանակ հաշվի 

առնել լեզվային նյարդի տեղագրությունը: 

Լեզվային նյարդն ունի բարդ զգայական, շարժիչ և հյու-

թազատիչ ֆունկցիա: Դրանով պայմանավորված՝ լեզվային 

նյարդի ցանկացած վնասվածք կարող է հանգեցնել ախահար-

ման կողմում թքարտադրության, լեզվի առջևի հատվածի, 

համի, ինչպես նաև լեզվի առջևի հատվածի և բերանի 

հատակի զգայական խանգարումների: 



50 
 

 

  

Նկ. 43.Լեզվային նյարդի 

վնասվածք կարեր տեղադրելու 

ժամանակ: 

 

Զգայական խանգարումները կարող են արտահայտվել 

անէսթեզիայիով, պարէսթեզիայիով, հիպէսթեզիայիով կամ 

դիսզէթեզիայիով: Զգայական այդ խանգարումները կարող են 

առաջացնել ցավ, այրոցի զգացողություններ, արտասա-

նության խանգարումներ, թքահոսություն, լեզվի վնասվածք 

կծելու հետևանքով: 

Նկ.44. Լեզվի աջ կողմի սնկանման պտկիկների ատրոֆիա լեզվային 

նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայի արդյունքում (Մարտոս-

Ֆերնանդեսև ուրիշներ, 2014): 
 

Այն դեպքերում, երբ առաջացել է լեզվային նյարդի վնաս-

վածք, այն ցուցված է վերականգնել նյարդի ալոգեն փոխ-

պատվաստի միջոցով: 
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Նկ. 46,47,48. Նյարդի ալոգրաֆտ Avance (AxoGen 

Inc,Alachua,USA):Լեզվային նյարդի վնասված հատվածի 

վերականգնումը Avance ալոգրաֆտի միջոցով 

(Կ. Շահոկ և ուրիշներ 2015): 
Վերին ծնոտի ռետենցված երրորդ աղորիքներ հեռաց-

նելիս վերին ծնոտի թմբի շրջանում հետին ատամնային 

նյարդային հյուսակի վնասվածքի հետևանքով առաջանում են 

վերին հետին ատամնաբնային նյարդերի հետվնասվածքային 

նեյրոպաթիաներ: 

 
Նկ.49.Օրթոպանտոմոգրաֆիայում վերին և ստորին ծնոտի 

ռետենցված երրորդ աղորիքներ, որոնք հեռացնելիս կարողեն 

վնասվել վերին հետին ատամնային նյարդային հյուսակը և ստորին 

ատամնաբնային նյարդը: 
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Կլինիկական պատկերը բնորոշ է եռվորյակ նյարդի 

նեյրոպաթիային և կլինիկորեն դրսևորվում է մշտական 

ցավերով ախտահարված ճյուղի նյարդավորող գոտում, 

ատամների, լնդերի, վերին շրթունքի մաշկի թմրության 

զգացողությամբ: Հետազոտության ժամանակ հաստատվում 

են զգայունության խանգարումները՝ կայուն նվազում (հիպէս-

թեզիա) կամ խեղաթյուրում (պարէսթեզիա): Բուժումն ընդ-

գըրկում է համալիր միջոցառումներ տեղային բորբոքումները 

կանխելու, ցավը մեղմացնելու և նյարդի ֆունկցիան վերա-

կանգնելու ուղղությամբ: Արդյունավետ է մագնիսալազերա-

յին թերապիան: 

 
 

  

   
Նկ.50-54. Արտաբերանային և ներբերանային մագնիսալազերային 

թերապիա (Տունչեր Օզեն և ուրիշներ, 2006): 
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2.4. Էնդոդոնտիկ բուժման հետևանքով առաջացող 
նեյրոպաթիաներ 

 

Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ ատամի արմատից 

լցանյութի դուրս գալը ստոմատոլոգիական կլինիկայում 

հաճախադեպ բարդություններից է: 

Ստորին ծնոտի ծամողական հատվածում ատամների 

արմատախողովակները մշակելիս առաջացող արմատախո-

ղովակի թափածակումները և գերլցավորումը կարող են 

ստործնոտային խողովակի վնասման և դրա հետևվանքով 

վնասվածքային, տոքսիկ և ջերմային նեյրոպաթիայի առա-

ջացման պատճառ դառնալ:  

Արմատախողովակի թափածակումներն առաջանում են, 

երբ արմատախողովակները մշակվում են ոչ ճկուն սրածայր 

գործիքներով և ատամի տեղագրական անատոմիան չիմա-

նալու պատճառով: Արմատախողովակի գերլցավորման 

պատճառներն են` արմատի աշխատանքային երկարության 

սխալ որոշելը, լցավորումը գերճնշմամբ, գագաթային անցքի 

գերլայնացումը: 

 

   
Նկ. 55,56. Սխեմատիկ նկարում պատկերված է 

ստորատամնաբնային խողովակի վնասումը էնդոդոտիկ բուժման 

ժամանակ: 
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Արմատախողովակի գերլցավորման վնասակար ազդեցության 

ախտածագումը. 

 

1. շուրջնյարդային և ներնյարդային արյան և ավշային 

շրջանառության խանգարում, 

2. հիդրոնևրիտ և նյարդաթելերի նյութափոխանակության 

խանգարում, 

3. նյարդաթելերում սնուցախանգարումային 

փոփոխություններ, 

4. նյարդի ֆունկցիայի խանգարում: 

Արմատախողովակից դուրս եկած լցանյութերը կարող են 

ունենալ մեխանիկական (կոմպրեսիոն), ջերմային և քիմիա-

կան ազդեցություններ: Նյարդի վրա մեխանիկական ճնշման 

պատճառ է դառնում ոչ միայն լցանյութը, այլև վնասվածքի 

հետևանքով առաջացած այտուցը և հեմատոման: Ստորա-

տամնաբնային նյարդի խողովակ թափանցած ցանկացած 

լցանյութ կարող է հանգեցնել նյարդի դեգեներատիվ փոփո-

խությունների՝ առաջացնելով ստորատամնաբնային նյարդի 

վնասվածքային և տոքսիկ նեյրոպաթիա: Տոքսիկ նեյրոպա-

թիայի առաջացումը պայմանավորված է լցանյութի ստորա-

տամնաբնային նյարդի վրա տարբեր աստիճանների քիմիա-

կան ազդեցությամբ, քանի որ բազմաթիվ գիտական հետա-

զոտություններում ապացուցված է լցանյութերի նեյրոտոքսիկ 

և ցիտոտոքսիկ ազդեցությունը հարարմատային հյուսվածք-

ների վրա: 
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Նկ. 57. Ռենտգեն նկարում 

պատկերված է 37 ատամի 

արմատի 

փոխհարաբերությունը 

ստորատամնաբնային նյարդի 

նկատմամբ, մեծ է նյարդի 

վնասման ռիսկը էնդոդոնտիկ 

բուժման ժամանակ (Ֆլավիո Ռ. 

Ալվես և ուրիշներ 2014): 

 
Նկ.58,59. Ռենտգենյան նկարներում պատկերված են 

ստորատամնաբնային նյարդի խողովակ թափանցած կոտրված 

էնդոդոնտիկ գործիքներ (Տ. Ռենտոն, 2016): 

    

    
Նկ. 60-64. Ռենտգենյան նկարներում պատկերված է 

ստորատամնաբնային նյարդի խողովակ թափանցած լցանյութերը 

(Տ. Ռենտոն, 2016): 
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Ինչպես հայտնի է արմատախողովակի լցավորման 

նյութերը պետք է`  

1. չգրգռեն պերիօդոնտալ հյուսվածքները, 

2. չունենան թունավոր, սենսիբիլիզացնող և կանցերոգեն 

ազդեցություն, 

3. օժտված լինեն մանրէասպան, հակաբորբոքային և 

ոսկրածին հատկություններով, 

4. հեշտությամբ ներմուծվեն արմատախողովակ և 

անհրաժեշտության դեպքում հեշտ դուրս բերվեն, 

5.  դանդաղ կարծրանան, 

6.  լինեն ռենտգեն կոնտրաստ, 

7. չներծծվեն արմատախողովակի մեջ, բայց ներծծվեն նրա 

սահմաններից դուրս (պերիօդոնտում):  

8. կարծրանալուց հետո ծավալով չկրճատվեն, 

9. չգունավորեն ատամի հյուսվածքները:  

10. չունենան ազդեցություն մշտական լցանյութի ադհեզիայի 

վրա: 

Մասնագիտական գրականության մեջ կան բազմաթիվ 

հրապարակումներ, որոնցում ներկայացված են տվյալներ 

ստորատամնաբնային նյարդի խողովակ թափանցած գուտա-

պերչի, ցինկ-էվգենոլային, էնդոմետազոնային, ռեզորցին-

ֆորմալինային լցանյութերի բացասական ազդեցության 

վերաբերյալ: Այդ ազդեցությունն արտահայտվում է ստորա-

տամնաբնային նյարդի տարբեր աստիճանների վնասվածքա-

յին և տոքսիկ նեյրոպաթիաներով: Բազմաթիվ խմբերի 

լցանյութերի քիմիական, ցիտոտոքսիկ և ալերգիկ հատկու-

թյունների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հար-

արմատային շրջանի հյուսվածքների վրա դեստրուկտիվ և 

տոքսիկ մեծ ազդեցություն են թողնում ռեզորցին-ֆորմա-

լինային լցանյութերը: Թերմոֆիլային լցանյութերի կիրառման 
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կանոնները խախտելու հետևանքով կարող են առաջանալ 

նաև ստորատամնաբնային նյարդի ջերմային ախտահա-

րումներ: Բացառություն են կալցիումի հիդրօքսիդի պատ-

րաստուկները, որոնք ապահովում են հարարմատային 

դեստրուկտիվ ոսկրային հյուսվածքի կարծրացում: 

Էնդոդոնտիայում մեխանիկական մշակման հետ կիրա-

ռում են նաև զանազան քիմիական նյութեր արմատախողո-

վակների մշակման համար, որոնց՝ ատամի արմատի գագա-

թից դուրս գալը և հարարմատային շրջան թափանցումը ևս 

կարող է բերել տոքսիկ նեյրոպաթիայի առաջացման: Արմա-

տախողովակները մշակելիս հատկապես վտանգավոր է 

հարարմատային հյուսվածքներ նատրիումի հիպոքլորիդի 

թափանցումը, որը շրջակա հյուսվածքների վրա կարող է 

առաջացնել տոքսիկ և դեստրուկտիվ ազդեցություն: 

Հիմնական գանգատը, որն ունեն հիվանդները, երբ 

լցանյութը լցվում է ստորատամնաբնային նյարդային խողո-

վակ, ուժգին, ճառագայթող, տրփող բնույթի ցավն է, որը 

երբեմն ուժգնանում է, երբեմն թուլանում է, բայց ամբողջովին 

չի դադարում: Սնունդ ընդունելը, ատամները լվանալը, 

սովորաբար ցավային զգացողություններն ուժգնացնում են: 

Հիվանդները նշում են նաև ախտահարված կողմի ստորին 

ատամների թմրածություն, ատամնաբնային ելունի լորձաթա-

ղանթի զգայության նվազում՝ բացառությամբ թշային նյարդի 

նյարդավորման գոտուն (երկրորդ փոքր աղորիքից մինչև 

երկրորդ մեծ աղորիքի հատված), ատամների պերկուսիան 

թույլ ցավոտ է: Նյարդավորման շրջանում նկատվում է 

հիպոէսթեզիա, անէսթեզիա կամ պարէսթեզիա, շրթունքի 

լորձաթաղանթի և կզակի շրջանի մաշկի թմրածություն, որն 

ուժգնանում է խոսելու ժամանակ՝ բացսական ազդելով խոսքի 
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հստակության վրա, հնարավորեն նաև տրոֆիկ փոփոխու-

թյուններ,ծամիչ մկանների տոնիկ կծկումներ, երբեմն 

ծնոտների միաբերում: Բոլոր այդ ախտանիշների դրսևորում-

ները պայմանավորված են ստորատամնաբնային նյարդի 

վրա լցանյութի մեխանիկական ճնշման աստիճանով, 

լցանյութի արամատախողովակում լինելու ժամանակահատ-

վածով և լցանյութի տոքսիկությամբ: 

Ինչքան երկար ժամանակ է լցանյութը արամատախողո-

վակում, այնքան մեծ է նյարդի ախտահարման աստիճանը և 

դրանով պայմանավորված բուժման արդյունավետությունն 

ավելի ցածր է և կանխատեսումը անբարենպաստ: 

Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ առաջացած նեյրոպա-

թիաների ախտորոշումը կատարվում է կլինիկական, ճառա-

գայթային և էլեկտրաօդոնտոախտորոշման տվյալների հի-

ման վրա և իրենից դժվար չէ, սակայն բուժումը բավականին 

բարդ է և անհրաժեշտ է համալիր մոտեցում: Ատամների 

էլեկտրաօդոնտոախտորոշումը և մաշկի զգայունության 

էլեկտրասենսոր թեստերը արձանագրում են ցուցանիշների 

բարձրացում առողջ կողմի համեմատ, որը վկայում է ստոր-

ատամնաբնային նյարդի հաղորդականության խանգարման 

մասին:  

Բուժման նպատակով կատարվում է դեղորայքային 

թերապիա, վիրաբուժական բուժում և ֆիզիոթերապիա: Վի-

րաբուժական բուժման մեթոդն ընտրելիս հաշվի է առնվում 

ատամի պահպանման անհրաժեշտությունը: Այն կլինիկա-

կան դեպքերում, երբ ստորատամնաբնային նյարդի վնասման 

պատճառ է եղել արամատախողովակում կոտրված և 

արմատի գագաթից դեպի նյարդ մխրճված էնդոդոնտիկ 

գործիքը, այդ դեպքում ատամը հեռացվում է, որի հետ միասին 

հեռացվում է նաև կոտրված էնդոդոնտիկ գործիքը: Որքան 
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շուտ կատարվի ատամի հեռացումը այնքան վնասված 

նյարդի վերականգնման ժամկետներն ավելի կարճ կլինի և 

կանխատեսումը ավելի բարենպաստ:  

  
Նկ. 65,66. Համակարգչային շերտագրության պատկերներում երևում 

է 37-րդ ատամի արմատում կոտրված էնդոդոնտիկ գործիքը 

թափանցել է ստորատամնաբնային խողովակ: 
 

  
Նկ. 67,68. Հեռացված ատամի արմատը և կոտրված գործիքը, 

օրթոպանտոմոգրաֆիան 37-րդ ատամի հեռացումից հետո: 
 

Այն կլինիկական դեպքերում, երբ անհրաժեշտություն կա 

պահպանելու ատամը, կատարվում է վիրաբուժական մի-

ջամտություն ատամի արամտից դուրս եկած լցանյութը հե-

ռացնելու նպատակով: Ճառագայթային ախտորոշման տվյալ-

ների հիման վրա ծնոտոսկրի նախադռան հատվածում 

կատարվում է լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի կտրվածք, 

ոսկրը մերկացվում է, պիեզոտոմ սարքի միջոցով լցանյութի 

պրոեկցիայով ոսկրի պատուհանը ձևավորվում է, ոսկրային 

բեկորը հեռացվում է և տեղադրվում ֆիզիոլոգիական լուծույ-
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թում, արմատախողովակից դուրս եկած լցանյութը հեռաց-

վում է նյարդի խողովակից, ախտաբանական հյուսվածքը 

հեռացվում է, ֆիզիոլոգիական լուծույթով վերքը լվացվում, 

ոսկրային բեկորը և լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթը վե-

րատեղադվրում և ամրացվում: Վերքի վիրաբուժական մշակ-

ման փուլում արդյունավետ է 1–2 րոպեի ընթացքում դեքսա-

մետազոնի 1–2 մլ լուծույթով մշակումը: 
 

  
Նկ. 69-71.Ռենտգեն պատկերում արմատալիցքը դուրս է եկել 

արմատի գագաթից և տեղակայված է ստորատամնաբնային նյարդի 

խողովակում: Կլինիկական նկարում նախադռան հատվածում 

կատարվել են լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի կտրվածք, ոսկրի 

մերկացում, պիեզոտոմ սարքի միջոցով ոսկրի պատուհանի 

ձևավորում լցանյութի պրոյեկցիայով, ոսկրային բեկորի հեռացում: 

 

  
Նկ. 72-74. Հեռացված ոսկրային բեկորը տեղադրվել է 

ֆիզիոլոգիական լուծույթում: Ռենտգեն պատկերը լցանյութի և 

ախտաբանական հյուսվածքի հեռացումից, ոսկրային բեկորի և 

լորձաթաղանթ-վերնոսկրային լաթի վերատեղադրումից հետո: 

Պիեզոտոմ սարքը, որը կիրառվում է ոսկրի պատուհանը 

ձևավորելիս: 
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Հետվիրահատական փուլում հիվանդին նշանակվում է 

անալգետիկներ, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքիչներ, հակա-

բիոտիկներ, գլյուկոկորտիկոստերոիդներ, հակահիստամի-

նային դեղամիջոցներ, B խմբի վիտամինների համալիր և 

ֆիզիոթերապիա:  

Ներքին ընդունման համար նշանակվում են՝դեքսալգին՝ 

արտահայտված ցավազրկող ազդեցություն, ամոքսացիլին՝ 2 

հաբ առաջին 3 օրը և 1 հաբ հաջորդ 3 օրը, իբուպրոֆեն՝ 600 մգ 

օրը երեք անգամ՝ 3 շաբաթվա ընթացքում, հակաբորբոքային, 

ցավազրկող ազդեցություն, դեքսամետազոն՝ 0,5 մգ չափա-

բաժնով` 2-ական հաբ առաջին 3 օրը և 0,5մգ 1-ական հաբ 

հաջորդ 3 օրը, նվազեցնում է այտուցը և բորբոքումը, դրանով 

պայմանավորված՝նյարդի վրա ճնշումը, դիուրետիկ՝ տորա-

սեմիդ՝ 10մգ 1 անգամ օրը, 5 օր, հակահիստամին՝ լորատիդին՝ 

10 մգ 1 անգամ օրը, նեյրոռուբին՝ (В1, B6, В12) օրը մեկ անգամ՝ 

3 շաբաթվա ընթացքում՝ B1-ն նպաստում է նյարդային վեր-

ջույթների նյութափոխանակությանը, B 6-ն կարգավորում է 

նյարդային համակարգի գործունեությունը, B12-ն ակտիվաց-

նում է նյարդային բջիջներում և նյարդաթելում սպիտակուց-

ների սինթեզը, միելինի առաջացումը, АТФ՝ 20մգ 2 հաբ. 

Նպաստում է նյարդային վերջույթների նյութափոխանա-

կությանը: Բոլոր դեղորայքերը նշանակելիս պետք է հաշվի 

առնել հիվանդի բժշկական անամնեզը: 

Բուժման համալիրում արդյունավետ է թույլ ինտենսի-

վության լազերային թերապիայի կիրառումը նյարդային 

բջիջների բիոստիմուլյացիայի և ցավը մեղմելու համար: 
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Նկ. 75-77. Դիոդային լազեր (Quanta Pulse Lllt, Milta Dent - Physio 

Quanta, France): Լազերային թերապիա էնդոդոնտիկ բուժմից հետո 
(Սուպրիտ Ս.Պավարտ և ուրիշներ, 2014) 

 

Համալիր բուժումը արդյունավետ է վաղ բուժման դեպ-

քում, որը թույլ է տալիս կանխել նյարդի դեգրադացիան, 

նյարդի ֆունկցիան վերականգնվում է 2-3 ամսվա ընթացքում: 

Էնդոդոնտիկ բուժման ժամանակ առաջացող հետվնասված-

քային նեյրոպաթիան կանխելու համար անհրաժեշտ է 

բուժումը սկսելուց առաջ կատարել ռենտգեն ախտորոշում՝ 

ատամի արմատի և նյարդի փոխահարաբերությունը ճշտելու 

նպատակով: Էնդոդոնտիկ բուժումն իրականացվում է ըստ 

էնդոդոտիայում ընդունված ստանդարտ արձանագրություն-

ների: Արմատի էնդոդոնտիկ մշակման ժամանակ պետք է 

խուսափել ներարկիչի կիրառմամբ նատրիումի հիպոքլորի-

դով բարձր ճնշման շիթով արմատի լվացումից, լցավորումից 

առաջ արմատախողովակի երկարությունը պետք է չափել 

ապեքսլոկատոր սարքով, լցավորման ժամանակ խուսափել 

տոքսիկ ազդեցություն ունեցող լցանյութերի կիրառումից և 

լցավորումից հետո պարտադիր կատարել հսկիչ ռենտգենա-

գրություն: 
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2.5.	Ատամնային	իմպլանտացիայի	հետևանքով	
առաջացող	հետվնասվածքային	նեյրոպաթիաներ	

 

Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ արձանագրվող 

զանազան բարդությունների շարքում ուշագրավ են ստորա-

տամնաբնային նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիա-

ները: Ըստ տարբեր հետզոտողների տվյալների՝ ատամնային 

իմպլանտացիայի ժամանակ այս տեսակի բարդությունները 

ստորին ծնոտի վրա տարածված են 8,5-33%-ով: Վերջին 

տասնամյակում արտասահմանյան գրականության մեջ այս 

խնդրին մեծ նշանակություն է հատկացվում ստոմատոլոգ-

ների դեմ դատական հայցերի քանակի շատացմամբ: Բար-

դությունների հանդիպման հաճախականության մեջ տոկո-

սային արտահայտվածության զգալի տարբերությունը հավա-

նաբար պայմանավորված է, ախտորոշման տարբեր չա-

փորոշիչերով, միասնական տերմինաբանության բացակա-

յությամբ, ինչպես նաև ստորատամնաբնային նյարդի խան-

գարումների տարբեր կլինիկական արտահայտումներով:  

Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ հետվնասված-

քային նեյրոպաթիաների առաջացման հիմնական ռիսկի 

գործոնները պայմանավորված են ծնոտոսկրերի անատոմիա-

տեղագրական առանձնահատկություններով, ինչպես նաև 

յաթրոգեն գործոններով: Ինչպես հայտնի է, ատամների կո-

րուստը ժամանակի ընթացքում բերում է ծնոտոսկրերի 

ապաճման: Վնասվածքային նեյրոպաթիաների առաջացման 

ռիսկը մեծ է ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի ատրո-

ֆիայի դեպքում՝ ծամողական հատվածում ատամնային 

իմպլանտացիայի ժամանակ: 
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Նկ. 78, 79. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ատամը հեռացնելուց 

հետո ստորին ծնոտի ատրոֆիան: 

 

   
Նկ. 80,81. Օրթոպանտոմոգրաֆիայում երևում են ստորին ծնոտի 

ատրոֆիա, կզակային անցքի մակերեսային տեղակայում, 

իմպլանտների տեղադրումը ծամողական հատվածում, ինչպես նաև 

կտրվածքի իրականացումը կզակային նյարդի տեղակայման 

շրջանում ստորատամնաբնային և կզակային նյարդերի վնասման 

բարձ ռիսկ է պարունակում: 

 

Ստորատամնաբնային նյարդի վնասման թերմիկ, քի-

միական պատճառային գործոնները պայմանավորված են 

ջերմային ազդեցության հետևանքով առաջացած ոսկրային 

հյուսվածքի նեկրոզով, ինֆեկցիայով, որի հետևանքով առա-

ջանում է երկրորդային իշեմիա, բորբոքում՝ հանգեցնելով 

նյարդային կառուցվածքների դեգեներացիայի: Հեմատոման 

ևս, ճնշելով նյարդանոթային խուրձը, հանգեցնում է վերջինիս 

երկրորդային իշեմիայի՝ դրա հետևանքով առաջացնելով 

նյարդային կառուցվածքների դեգեներացիա:  
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Այն արտահայտվում է նյարդավորման շրջանում հետ-

վնասվածքային նեյրոպաթիայով՝ ցավային համախտանիշի 

հատկանշական կլինիկայով, ստորատամնաբնային նյարդի 

ծայրային հատվածների կայուն պարէսթեզիաներով, ինչպես 

նաև ուղեկցվում է հուզական‐սթրեսային խանգարումներով և 

զգալիորեն վատացնում է հիվանդի կյանքի որակը: 

Իմպլանտոլոգիական բուժման ժամանակ ստորատամ-

նաբնային նյարդի ֆունկցիայի տարբեր աստիճանի խանգա-

րումները պայմանավորված են. 

 oստեոտոմիայի ժամանակ ստործնոտային խողովակի 

անմիջական թափածակմամբ, 

 ներոսկրային հեմատոմայով, 

 բորբոքումով, 

 տեղադրված իմպլանտատով նյարդի ճնշմամբ:  

 

  
Նկ. 82, 83. Սխեմատիկ նկարում պատկերված է նյարդի վնասումը 

գչիրով և ճնշումը իմպլանտով: 
 

Ստորատամնաբնային նյարդի վնասման պատճառական 

գործոններն են. 

 մեխանիկական,  

 ջերմային, 
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 քիմիական գործոնները: 

Մեխանիկական գործոնները ներառում են՝ 

 կտրվածքի ժամանակ կզակային նյարդի վնասում, 

 կարելու ժամանակ կզակային նյարդի վնասում, 

 ստորատամնաբնային և կզակային նյարդի 

վնասվածք՝գչիրով օթյակ ձևավորելիս,  

 ստորատամնաբնային և կզակային նյարդի վնասվածք 

իմպլանտատով, 

 ստորատամնաբնային և կզակային նյարդի ճնշում 

ոսկրային տաշեղներով, 

 ստորատամնաբնային և կզակային նյարդի ճնշում 

հեմատոմայով: 

 
Նկ. 84, 85. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է 

ստորատամնաբնային նյարդի վանսվածքը գչիրով օթյակի 

ձևավորման ժամանակ (Ջ. Ջուոդզդավիս և ուրիշներ, 2011): 
 

A. ստորատամնաբնային նյարդային խողովակի կորտիկալ 

պատի վնասում գչիրով, 

B. ստորատամնաբնային նյարդի վնասում գչիրով, 

C. ստորատամնաբնային նյարդի ճնշում ներոսկրային 

հեմատոմայով, 

D. ոսկրի գերտաքացման արդյունքում ստորատամնաբնային 

նյարդի ճնշում ներոսկրային նեկրոզի հետևանքով, 
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E. ստորատամնաբնային նյարդի նեկրոզ ոսկրի գերտաքաց-

ման հետևանքով: 

 
Նկ. 86. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է 

ստորատամնաբնային նյարդի վանսվածքը իմպլանտատով  

(Ջ. Ջուոդզդավիս և ուրիշներ 2011): 
 

A. իմպլանատը մասնակիորեն թափանցել է 

ստորատամնաբնային նյարդային խողովակ, 

B. իմպլանատը թափանցել է ստորատամնաբնային 

նյարդային խողովակ, 

C. իմպլանատը հպվում է ստորատամնաբնային նյարդային 

խողովակին, 

D. իմպլանատը մասնակիորեն թափանցել է 

ստորատամնաբնային նյարդային խողովակ, 

ստորատամնաբնային նյարդի ճնշում ներոսկրային 

հեմատոմայով, 

E. իմպլանատը մասնակիորեն թափանցել է 

ստորատամնաբնային նյարդային խողովակ, 

ստորատամնաբնային նյարդի ճնշում ոսկրային 

տաշեղներով, 

F. իմպլանատի գագաթը վնասել է ստորատամնաբնային 

նյարդային խողովակի կորտիկալ շերտը և ներհրել դեպի 

նյարդային խողովակ: 
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Նկ. 87. Ռենտգեն նկարում պատկերված իմպլանտները ճնշում են 

ստորատամնաբնային նյարդի խողովակին: 
 

 
Նկ. 88, 89. Համակարգչային շերտագրությունում պատկերված 

իմպլանատի գագաթը վնասել է ստորատամնաբնային նյարդային 

խողովակի կորտիկալ շերտը և ներհրել դեպի նյարդային 

խողովակ՝ճնշելով ստորատամնաբնային նյարդի խողովակը  

(Տ. Ռենտոն և ուրիշներ, 2012): 
 

 
Նկ.90.Ռենտգեն նկարում պատկերված իմպլանտը և ներոսկրային 

նեկրոզի հետևանքով առաջացած բորբոքային պրոցեսը ճնշում են 

ստորատամնաբնային նյարդի խողովակը 

(http://www.bianoti.com/gallery-inferior-alveolar-nerve-canal.html): 
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Նկ. 91,92. Ռենտգեն նկարներում պատկերված իմպլանտները 

թափանցել են ստորատամնաբնային նյարդի խողովակ  

(Տ. Ռենտոն և ուրիշներ, 2012): 

 
Նկ. 93-96. Համակարգչային շերտագրությունում պատկերված 

իմպլանտի գագաթը թափանցել է ստորատամնաբնային նյարդի 

խողովակ (Տ. Ռենտոն և ուրիշներ, 2012): 
 

 
Նկ. 97. Ռենտգեն նկարում պատկերված իմպլանտները ճնշում են 

կզակային նյարդը: 
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Ստորին ծնոտի կողմնային հատվածների ատրոֆիայի 

ժամանակ ատամնային իմպլանտների ճիշտ դիրքն ապահո-

վելու համար մշակված են ստորատամնաբնային նյարդի 

տեղաշարժման տարբեր մեթոդներ՝ ներոսկրային իմպլանտ-

ների միաժամանակյա կամ հետաձգված տեղադրումով:  

Նյարդանոթային խրձի վնասումը՝ համապատասխան 

ֆունկցիոնալ բարդությունների զարգացմամբ, հանդիսանում 

ստորատամնաբնային նյարդի տեղաշարժման պոտենցիալ 

բարդություն է:  

Ստորին ծնոտի ծամողական հատվածներում ատրոֆիա-

յի դեպքում, ստորատամնաբնային նյարդի տեղաշարժման 

տեխնիկան հնարավորություն է տալիս տեղադրել համապա-

տասխան երկարության իմպլանտներ՝լավ առաջնային կայու-

նացմամբ, սակայն վիրահատական այդ մեթոդը ըստ մաս-

նագիտական գրականության տվյալների հիվանդների 20%-ի 

դեպքում կարող է առաջացնել ստորատամնաբնային նյարդի 

ֆունկցիայի խանգարումներ:  

 

Նկ.98.Սխեմատիկ նկարներում 

պատկերված է 

ստորատամնաբնային նյարդի 

տեղափոխման և իմպլանտի 

տեղադրման մեթոդը: 

 

Հիվանդների անամնեստիկ տվյալները հավաքելիս խիստ 

ուշադրություն է դարձվում գանգատներին՝ բացառելով այլ 

ստոմատոլոգիական միջամտությունները և վնասվածքները, 

որոնք կարող էին հանգեցնել ստորատամնաբնային նյարդի 

վնասման: Գնահատվում են շրթունքի և կզակային հատվածի 

մաշկի, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի զգայունության 
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փոփոխությունները, ինչպես նաև զգացողությունների 

բնութագրերը:  

 

 

   
Նկ.99-105. Համակարգչային շերտագրության պատկերում երևում է 

ստորին ծնոտի ատրոֆիան, կլինիկական պատկերում 

ներկայացված է ստորատամնաբնային նյարդի տեղափոխման և 

իմպլանտի տեղադրման մեթոդը (Ջ.Ա. Ռուիզ, 2014): 
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Հիվանդների մեծ մասը իմպլանտացիայից հետո անզգա-

յացման ազդեցության ժամկետն ավարտվելուց հետո գան-

գատվում է ստորին շրթունքի, կզակի մաշկի, ծնոտի ալվեո-

լային ելունի լորձաթաղանթի զգայունության նվազումից կամ 

բացակայությունից, ինչպես նաև ստորատամնաբնային նյար-

դի նյարդավորման շրջանում նշում են անսովոր զգացողութ-

յուններ՝ ծակծկոց, պարէսթեզիա: Զգայունության խանգա-

րումները բացասական են ազդում ընդհանուր ինքնազգացո-

ղության վրա և հանգեցնում են կյանքի որակի զգալի փոփո-

խության: 

Որոշ հիվանդներ նշում են նաև ցավի առկայություն: Ցա-

վային համախտանիշով հիվանդները նշում են, հոգնածու-

թյուն և գրգռվածություն: 

Այդ հիվանդներին հետազոտելիս մեծ ուշադրություն է 

պետք դարձնել ցավային համախտանիշի և նրա առանձնա-

հատկությունների նկարագրությանը, ինքնածին ցավի առկա-

յությանը, ցավի բնույթին, տեղակայմանը, տարածվածութ-

յանը, ինտենսիվությանը, տևողությանը և հաճախակա-

նությանը: 

Բոլոր հիվանդների դեպքում, բացի կլինիկական զննումից 

և ճառագայթային ախտորոշումից, անհրաժեշտ է կատարել 

նաև ատամների էլեկտրաօդոնտոախտորոշում և մաշկի 

զգայունության էլեկտրասենսոր թեստեր:  

Կատարված թեստերն արձանագրում են ցուցանիշների 

մեծացում առողջ կողմի համեմատ, որը վկայում է ստորա-

տամնաբնային նյարդի հաղորդականության խանգարման 

մասին: 
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Նկ.106,107. Կլինիկական պատկերում ներկայացված են իմպլանտի 

տեղադրման հետևանքով առաջացած վնասվածքային 

նեյրոպաթիայի դեպքում կզակի և շրթունքի մաշկի շրջանուման 

զգայացման գոտիները, որոնք արձանագրվել են էլեկտրասենսոր 

թեստերի միջոցով (Մ.Միլորո և ուրիշներ, 2015): 
 

Ատամնային իմպլանտատի վնասվածքով պայմանավոր-

ված նեյրոպաթիայի վաղ ախտորոշումը կլինիկական և 

գործիքային մեթոդների կիրառմամբ հնարավորություն է տա-

լիս ախտորոշելու ստորատամնաբնային նյարդի վնասման 

աստիճանը, մշակել բուժման տարբերակված մոտեցում և 

համապատասխան մարտավարություն:  

Ատամնային իմպլանտացիայի հետևանքով առաջացող 

ստորատամնաբնային նյարդի վնասման աստիճանը գնահա-

տելու համար միջազգային գրականության մեջ կիրառում են 

Սեդոնի-ի դասկարգման մոդելը: 

I դաս. թեթև՝ նևրոպրաքսիա. ախտահարումը պայմանա-

վորված է ստործնոտային նյարդի շրջանում տեղադրված 

իմպլանտի հարարմատային շրջանի հեմատոմայով և այտու-

ցով: Նևրոպրաքսիան արտահայտվում է նյարդային հաղոր-
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դականության ժամանակավոր խանգարմամբ ճնշման կամ -

ձգման պատճառով, նյարդի անատոմիական ամբողջակա-

նությունը խանգարված չէ: 

II դաս. միջին. աքսոնոտմեզիս՝ ախտահարումը պայմա-

նավորված է ստործնոտային նյարդի ճնշմամբ իմպլանտի 

շրջանում: 

III դաս. ծանր. նևրոտմեզիս. ախտահարումը պայմանա-

վորված է ստործնոտային նյարդի անատոմիական ամբողջա-

կանության խախտմամբ գչիրով օթյակ ձևավորելիս կամ 

տեղադրված իմպլանտատը թափանցել է ստորատամնաբնա-

յին նյարդային խողովակ: 

Ներկայումս ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ 

ստորատամնաբնային նյարդի վնասվածքը կանխարգելելու և 

բուժելու տարբեր մեթոդներ են առաջարկված: Հետվնասված-

քային նեյրոպաթիայի բուժման հիմնական միջոցառումների 

համալիրն ընդգրկում է. 
 նյարդի կոմպրեսիայի և բորբոքային պրոցեսների 

վերացում, 

 նյարդի տրոֆիկայի վերականգնում,  

 ռեգեներացիայի խթանում, 

 նյարդի ֆունկցիայի վերականգնում: 
Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ստորատամ-

նաբնային նյարդի նեյրոպաթիայով հիվանդների համալիր 

բուժման տարբեր մեթոդներ են առաջարկված՝ դեղորայքային 

թերապիա, վիրաբուժական բուժում, ռեֆլեքսաթերապիա, հի-

պերբարիկ օքսիգենացիա, ֆիզիոթերապիա: Բուժման մար-

տավարությունն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել նյարդի 
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վնասման աստիճանը և պայմանավորված դրանով ցուցաբե-

րել բուժման տարբերակված մոտեցում: 

Պահպանողական բուժումն ընդգրկում է հակաբորբոքա-

յին, հակաայտուցային դեղեր, անալգետիկներ, В խմբի վի-

տամինների համալիր: 

Ներքին ընդունման համար նշանակվում է նեյրոռուբին 

(В1, B6, В12) օրը մեկ անգամ՝ 3 շաբաթվա ընթացքում, АТФ՝ 

20մգ 2 հաբ., իբուպրոֆեն 600 մգ օրը երեք անգամ՝ 3 շաբաթվա 

ընթացքում, դեքսամետազոն 0,5 մգ չափաբաժնով` 2-ական 

հաբ առաջին 3 օրը և 0,5 մգ 1-ական հաբ հաջորդ 3 օրերին, 

նվազեցնում է այտուցը և բորբոքումը, դրանով պայմանավոր-

ված՝ նյարդի վրա ճնշումը: Նշանակվում է նաև հակաբորբո-

քիչ, ցավազրկող և հանգստացնող դեղեր (սեդուքսեն, մեպրո-

բամատ, տրիօքսազին): 

Արտահայտված նեյրոպաթիայի ախտանիշներով հի-

վանդների մոտ կիրառվում է համալիր (վիրաբուժական և 

պահպանողական) բուժում: Վիրաբուժական բուժումը նե-

րառում է ստորատամնաբնային նյարդի դեկոմպրեսիա՝ 

հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իմպլանտների հեռաց-

մամբ` (մինչև 2 օրվա ընթացքում), որպեսզի կանխվի նյարդի 

դեգեներացիան: Հեռացված իմպլանտատի շրջանում նե-

րարկվում է դեքսամետազոնի 1մլ լուծույթ: Այն նաև կիրառ-

վում է ընդհանուր ընդունման եղանակով՝դեքսամետազոն 0,5 

մգ չափաբաժնով` 2-ական հաբ առաջին 3 օրը և 0,5 մգ 1-ական 

հաբ հաջորդ 3 օրը: 

Այդ հիվանդների շրջանում կատարվում է նաև դեղորայ-

քային թերապիա. 

 հակաբորբոքային, 

 դեսենսիբիլիզացնող, 
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 հակաօքսիդանտներ, 

 անալգետիկներ,  

 В խմբի վիտամիններ (միլգամմա, նեյրոռուբին): 

Դեղորայքային բուժումը զուգակցվում է ֆիզիոթերա-

պևտիկ բուժումով: Ֆիզիկական մեթոդներից կիրառվում է 

դարսոնվալիզացիան, Բեռնարի հոսանքները (դիադինամիկ 

թերապիա), ֆլյուկտուորիզացիան, էլեկտրաֆորեզը, մագնի-

սալազերային թերապիան և այլն: 

Նկ. 108,109. Արտաբերանային և ներբերանային մագնիսալազերային 

թերապիա (Ֆ.Այրանս և ուրիշներ, 2018): 
 

Այն հիվանդների շրջանում, որոնց մոտ ախտորոշվում է 

թեթև նեյրոպաթիայի սիմպտոմներ՝ նեյրոպրաքսիա, առանց 

ստործնոտային նյարդի խողովակի կորտիկալ շերտի վնաս-

ման, կատարվում են պահպանողական բուժում և դինամիկ 

հսկողություն: Նեյրոպրաքսիայի ախտանիշներով հիվանդնե-

րի մոտ բուժումից հետո ստորատամնաբնային նյարդի ֆունկ-

ցիան լիարժեք վերականգնվում է 1-2 ամսվա ընթացքում: 

Այն հիվանդների շրջանում,որոնց դեպքում ախտորոշ-

վում է միջին աստիճանի ախտահարում՝ աքսոնոտմեզիս, կա-

տարվում է պահպանողական բուժում և հնարավորինս կարճ 
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ժամանակահատվածում իմպանտատի հեռացում (48 ժամվա 

ընթացքում): Աքսոնոտմեզիսի ախտանիշներով հիվանդների 

մոտ բուժումից հետո ստորատամնաբնային նյարդի ֆունկ-

ցիան լիարժեք վերականգնվում է 3-4 ամսվա ընթացքում: 

Որոշ հիվանդների դեպքում ստորատամնաբնային նյարդի 

հաղորդականությունը կարող է ոչ լրիվ վերականգնվել, 

չնայած իմպլանտատի հեռացմանը և կատարված համալիր 

բուժմանը: Բուժումից 6 ամիս անց այդ hիվանդները նշում են 

մնացորդային երևույթների առկայություն՝ դիզէսթեզիայի 

դրսևորմամբ: 

Այն հիվանդների շրջանում, որոնց դեպքում ախտորոշ-

վում է ծանր աստիճանի ախտահարում՝ նևրոտմեզիս, կա-

տարվում են պահպանողական կոնսերվատիվ, իմպանտատի 

հեռացում հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում (48 

ժամվա ընթացքում): 

Հիվանդների շրջանում ցավային ախտանիշի պահպա-

նումը և նյարդավորման շրջանում զգացողության երկարատև 

բացակայությունն անբարենպաստ կանխատեսում է ստոր-

ատամնաբնային նյարդի վերականգնման համար: Այդ հի-

վանդների շրջանում կարող է նկատվել ստորատամնա-

բնային նյարդի հաղորդականության ոչ լրիվ վերականգնում, 

կամ որոշ դեպքերում նյարդի ֆունկցիան չի վերականգնվում: 

Վերականգնման ժամկետները պայմանավորված են 

տեղադրված իմպլանտի և ստորատամնաբնային խողովակի 

փոխհարաբերությամբ: Որքան արագ է կատարվում իմպլան-

տի հեռացումը,այնքան ավելի արագ է ստորատամնաբնային 

նյարդի ֆունկցիան վերականգնվում: 
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Այն դեպքերում, երբ կիրառված համալիր բուժումը 

արդյունավետ չի, անհրաժեշտ է դիմել բուժման միկրովիրա-

բուժական մեթոդի՝ նյարդի պլաստիկայի: 

Ըստ Զիքարդի և Զունգի ատամնային իմպլանտացիայի 

հետևանքով առաջացող ծանր աստիճանի հետվնասված-

քային նեյրոպաթիաների միկրովիրաբուժական միջամտութ-

յան ցուցումներ են՝ 

 ախտորշված նյարդի կտրվածքը՝ անընդհատականության 

խախտմամբ, 

 նյարդավորման շրջանում զգացողության բացակայու-

թյունը 3 ամսից ավել ժամանակահավածում, որը խա-

թարում է հիվանդի նորմալ կենսագործունեությունը, 

 հիպոէսթեզիայի ախտանիշները, որը ժամանակի ընթաց-

քում լավացման և դրական փոփոխության միտում չի 

ցուցաբերում, 

 ցավային ախտանիշների առկայությունը: 

Ստորատամնաբնային նյարդի միկրովիրաբուժական մի-

ջամտության ելքը պայմանավորված է մի շարք գործոն-

ներով՝ 

 նյարդի վնասվածքի և միկրովիրաբուժական 

միջամտության միջև եղած ժամանակահատվածով, 

 վնասվածքի տեսակով և ծանրության աստիճանով, 

 վնասվածքի հատվածում արյունամատակարարման 

մակարդակով,  

 փոխպատվաստի ստացման և պատրաստման 

ալգորիթմով, 

 հիվանդի տարիքով,  

 հիվանդի ընդհանուր սոմատիկ կարգավիճակով, 

 միկրովիրաբույժի փորձառությամբ: 
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Հատված նյարդի վերականգնման միկրովիրաբուժական մի-

ջամտությունը կարող է հաջող իրականացվել, սակայն բուժ-

ման արդյունավետությունը կարող է ոչ մեծ լինել: Մի շարք 

հետազոտողներ նյարդի միկրովիրաբուժական վերականգ-

նման արդյունավետության տարբեր ցուցանիշներ են արձա-

նագրել: 

Հատված նյարդի միկրովիրաբուժական վերկանգնման 

արդյունավետության ցուցանիշները՝ ըստ տարբեր մասնագետների. 
Հեղինակ Արդյունավետության 

ցուցանիշներ 
Բագեր 81,7% 
Սուսարիա 63,1%, 
Պոգրեյ 59,4%, 
Լամ 55% 
Ստաուս 54,9%, 
Գրեգ 59%. 

 

Ըստ Զիքարդի և Զունգի ծանր աստիճանի վնաս-

վածքային նեյրոպաթիաների դեպքում հիվանդներին պետք է 

զգուշացնել, որ նյարդի միկրովիրաբուժական պլաստիկայի 

արդյունավետությունը մեծ չէ, նյարդի ֆունկցիայի լիարժեք 

վերականգնում ոչ միշտ է հնարավոր, և չպետք է գերագնա-

հատել նյարդի պլաստիկայի արդյունավետությունը:  

 

Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ վնասվածքային 

նեյրոպաթիաների կանխարգելումը 
 

Ատամնային իմպլանտացիայի ժամանակ ստործնո-

տային խողովակի վնասման հիմնական պատճառներից է 
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վիրահատության ոչ բավարար պլանավորումը և իմպլան-

տացիայի ոչ արհեստավարժ իրականացումը: 

Կատարված հետազոտությունների արդյունքների 

համաձայն՝ատամնային իմպլանտացիան պլանավորելիս 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստործնոտային խողովակի 

տեղակայման տարբեր տեսակները և իմպլանտը տեղադ-

րել՝պահպանելով նյարդից 2մմ հեռավորություն և ոսկրային 

օթյակի առանցքի ուղղությունը 900 հորիզոնական առանցքին: 
 

   
Նկ.110-112. Իմպլանտատի օպտիմալ տեղակայության դեպքում 

ստորատամնաբնային նյարդից մինչև տեղադրված իմպլանտի 

հեռավորությունը պետք է լինի 2մմ: 

 

 
Նկ. 113. Իմպլանտի օպտիմալ տեղակայության դեպքում 

տեղադրված իմպլանտի առանցքի ուղղությունը հորիզոնական 

առանցքի նկատմամբ պետք է լինի 900: 
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Ծամողական հատվածում իմպլանտի ոսկրային 

օթյակը ձևավորելիս ցանկալի է կիրառել գչիրներ, որոնց վրա 

կանարգելակիչներ(ստոպերներ), որը հնարավորություն կտա 

օթյակը ձևավավորել ստորատամնաբնային նյարդից անհրա-

ժեշտ հեռավորության վրա:  
 

 
Նկ. 114,115. Իմպլանտի ոսկրային օթյակը ձևավորելիս 

արգելակիչներով գչիրների օգտագործումը հնարավորություն է 

տալիս ստորատամնաբնային նյարդի վնասվածքը կանխարգելել: 
 

Ատամնային իմպլանտացիան պլանավորելիս համա-

կարգչային շերտագրությունը, համակարգչային 3D մոդելա-

վորումը, վիրաբուժական շաբլոնների պատրաստումը 3D 
տպիչների կիրառմամբ, հնարավորություն են տալիս նվազեց-

նել այդ բարդությունների առաջացման հավանականությու-

նը: 

Համակարգչային շերտագրության սկանավորման 

ծրագիրը կարևոր գործիք է իմպլանտի դիրքի և տեղադրման 

պլանավորման գործում: Իմպալնտացիայի պլանավորման 

ժամանակակից ծրագրերը հնարավորություն են տալիս 

մանրակրկիտ հաշվարկելու անատոմիական-տեղագրական 

պարամետրերը, ընտրելու օպտիմալ երկարության և տրա-

մագծի իմպլանտ: Համակարգչային 3D ծրագրով մոդելա-
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վորված վիրաբուժական շաբլոններն ապահովում են իմպ-

լանտի տեղադրումը նախօրոք պլանավորված օպտիմալ 

առանցքով և պահպանում են իմպլանտի անհրաժեշտ հեռա-

վորությունը ստորատամնաբնային նյարդից: Ոսկրային 

օթյակը մշակելիս աշխատող գչիրի խորությունը նախօրոք 

պլանավորվում է ըստ համակարգչային շերտագրության 

ցուցանիշների, ընտրվում են անհրաժեշտ երկարության 

գչիրներ, որոնց վրա կանարգելակիչներ: Գչիրի աշխատանքն 

իրականցվում է շաբլոնում տեղադրված մետաղական 

գլանակների միջով,որն ապահովում է ձևավորվող ոսկրային 

օթյակի առանցքի ուղղությունը և անհրաժեշտ խորությունը՝ 

պահպանելով նյարդից 2մմ հեռավորություն: Մշակված ոսկ-

րային օթյակում իմպլանտի տեղադրումը վիրաբուժական 

շաբլոնի միջոցով ևս կանխում է իմպլանտով նյարդի 

վնասումը: 
 

   
Նկ. 116-118. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ոսկրային օթյակի 

մշակումը տեղադրված վիրաբուժական շաբլոնի և արգելակիչով 

գչիրի միջոցով: 
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Նկ.119-121. Սխեմատիկորեն ներկայացված է ոսկրային 

օթյակում իմպլանտի տեղադրումը վիրաբուժական շաբլոնի 

միջոցով: 

  
Նկ. 122,123. Վիրաբուժական շաբլոնը տեղադրված 

ծնոտոսկրի գիպսե մոդելի վրա, և արգելակիչով գչիր: 

 

 

   
Նկ. 124-126. Իմպլանտացիայի համակարգչային պլանավորումը: 

Համակարգչային 3D մոդելավորումը: 
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Նկ. 127-128. Վիրաբուժական շաբլոնի 3D մոդելավորումը 3 Shape 

Implant Studio ծրագրով: Վիրաբուժական շաբլոնը պատրաստված է 
Stratasys տպիչով: 

  
Նկ. 129-131. Կլինիկական նկարում վիրաբուժական շաբլոնի 

կիրառմամբ իմպլանտների տեղադրումը, տեղադրված 

իմպլանտները: Ըստ օրթոպանտոմոգրաֆիայի՝ տեղադրված 

իմպլանտները գտնվում են ստորատամնաբնային նյարդի 

նկատմամբ օպիտիմալ հեռավորության վրա: 

 

2.6. Եռվորյակ նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիայի 
բուժման եղանակները 

 

Հետվնասվածքային նեյրոպաթիայի բուժումը բարդ ու 

երկարատև գործընթաց է և բուժման մարտավարության ընտ-

րությունը պետք է կատարվի համալիր հետազոտության 

արդյունքների հիման վրա:  

Բուժումը պայմանավործ է էթիոլոգիական գործոնով և 

ուղղված է՝ 

 նյարդային ցողունի այտուցի վերացմանը, 

 բորբոքման վերացմանը, 



85 
 

 իմունիտետի բարձրացմանը, 

 դրսևորումների չեզոքացմանը, 

 նյարդային ազդակների հաղորդականության 

վերականգնմանը, 

 խախտված մկանային ռեակցիաների վերականգնմանը: 
 

Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիայի բուժման մեթոդները լինում 

են պահպանողական և վիրաբուժական: 

Պահպանողական մեթոդներից են՝ 

 դեղորայքայինը, 

 ֆիզիոթերապևտիկը: 

Յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին ընտրվում է 

բուժման ալգորիթմ: 

Ոսկրային կոտրվածքներով հետպայմանավորված 

վնասվածքային նեյրոպաթիաների դեպքում անհրաժեշտ է 

պարզել՝ արդյոք սեղմվա՞ծ է նյարդը: Անհրաժեշտության 

դեպքում վնասված նյարդն ազատվում է ոսկրային բեկորնե-

րից և օտար մարմիններից: Օգտագործվում են ցավազրկող, 

հակաբորբոքային և հակաայտուցային դեղամիջոցներ: Հի-

վանդների համար դուրս են գրում նաև ոչ ստերոիդային 

հակաբորբոքային դեղամիջոցներ, նաև B խմբի վիտամիններ: 

Նյարդը կտրելու դեպքում նպատակահարմար է նյարդի 

կարը:  

Վարակիչ բնույթի նեյրոպաթիայի դեպքում նախ և 

առաջ բուժում են հիմնական հիվանդությունը: 

Ալերգիկ կամ թունավոր ծագման նեյրոպաթիայի դեպ-

քում սկզբում վերացնում են հիվանդությունն առաջացրած 

գործոնները: 
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Ատամների կորստով և ոչ ռացիոնալ պրոթեզավոր-

մամբ պայմանավորված նեյրոպաթիան հիմնականում բու-

ժում են օրթոպեդիկ եղանակով: 

Եռվորյակ նյարդի քրոնիկան նեյրոպաթիաների բուժ-

ման մեթոդներից է նյարդի երկայնական գալվանացումը: 

Նեյրոպաթիաների համալիր բուժման մեջ օգտագործ-

վող դեղամիջոցներից են` սալիցիլատները, ուրոտրոպինը, 

դիբազոլը, պրոզերինը, գալանտամինը: Եռվորյակ նյարդի 

նեյրոպաթիայի դեպքում կիրառում են բուժում ֆիզիկական 

եղանակով՝ ֆլյուկտուորիզացիա, էլեկտրաֆորեզ՝ լիդազայով, 

B խմբի վիտամիններով, գալվանացում՝ նովոկաինով, դար-

սոնվալիզացիա, ասեղնաբուժություն, ուլտրամանուշակա-

գույն ճառագայթում, ուլտրաբարձր հաճախականություն, 

իմպուլսային հոսանքներ, պարաֆինաբուժում կամ ցեխա 

բուժում և այլն:  

Ավելի լուրջ տեսակների դեպքում դեղորայքային 

բուժման ժամանակ գլխավոր դեղամիջոցը մնում է կարբա-

մազեպինը (տեգրետոլ): Այն կիրառվում է հատուկ սխեմայով. 

Նախնական չափաբաժինը կազմում է 200-400մգ/օր, որն 

աստիճանաբար ավելացնում են հասցնելով մինչև 1000-

1200մգ-ի: Ապահովելով կլինիկական ազդեցությունը (ցա-

վային նոպաների դադարեցում)՝ դեղամիջոցը պահպանվող 

չափաբաժնով կիրառվում է երկար ժամանակ՝նոպաների 

առաջացումը կանխելու նպատակով, հետո չափաբաժինն 

աստիճանաբար նվազեցնում են: Հիվանդը երբեմն ստիպված 

է լինում դեղամիջոցն ընդունել ավելի քան 6 ամիս շարունակ: 

Ներկայումս կիրառում են օքսկարբազեպին (տրիլեպտալ), 

որն ունի ազդեցության նույն մեխանիզմը, ինչ կարբամազե-

պինը, բայց ավելի հեշտ է յուրացվում: 
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Բացի կարբամազեպինից ցավային համախտանիշը 

դադարեցնելու նպատակով կիրառվում է բակլոֆեն 5-10մգ/օր 

(դեղամիջոցի ընդունումը նույնպես պետք է դադարեցնել 

աստիճանաբար), ամիտրիպտիլին 25-100մգ/օր:  

Վերջին տասնամյակում սինթեզված նոր դեղամիջոց-

ներից կիրառվում է գաբապենտինը (գաբագամմա, տեբան-

տին): Գաբապենտինով բուժման ժամանակ ևս չափաբաժինն 

անհրաժեշտ է տիտրել մինչև կլինիկական ազդեցության 

հասնելը (նախնական չափաբաժինը սովորաբար կազմում է 

օրը 3 անգամ 300 մգ, արդյունավետը՝ 900-3600 մգ/օր չափա-

բաժինը), որին հաջորդում է չափաբաժնի աստիճանաբար 

նվազեցումը ընդհուպ մինչև դեղամիջոցի դադարեցումը: 

Հիվանդության սրացումները կանխելու նպատակով կարելի 

կիրառել նատրիումի օքսիբուտիրատ կամ դիազեպամ՝ ներե-

րակային: 

Համալիր բուժման մեջ օգտագործում են նիկոտինային 

թթու, տրենտալ, կավինտոն, ֆենիբուտ, պանտոգամ, գլիցին, 

B խմբի վիտամիններ (միլգամմա, նեյրոռուբին), հանգստաց-

նող (սեդուքսեն, մեպրոբամատ, տրիօքսազին, բրոմ ամեդի-

նալանային խառնուրդ), Նեսվիժսկու մեթոդով նատրիումի 

բրոմիդի լուծույթին երերակային ներարկումներ (ամեն օր 

10մլ, բուժման կուրսը՝մինչև 25 ներարկում): Լուծույթի 

խտությունն աստիճանաբար ավելացնում են 0.5%-10%:  

Որոշ դեպքերում դրական ազդեցություն ունի մագ-

նիսալազերային թերապիան: 

Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիաների բուժման ընթաց-

քի կանխատեսումը պայմանվորված է անմիջապես նյարդի 

վիճակով և բերանի լորձաթաղանթի ու դեմքի մաշկի 

զգայունության վերականգնման արագությամբ: 
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ԳԼՈՒԽ 3 

ԴԻՄԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ‐

ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Դիմային նյարդը (n.facialis) (գանգուղեղային նյարդերի 

VII զույգ) նյարդավորում է դիմախաղի բոլոր մկանները և 

մասամբ՝ վերկորճային մկանները: Նյարդը խառը տեսակի է, 

կազմված է համազգաց (աֆերենտ), շարժիչ (էֆերենտ) 

նյարդաթելերից, ինչպես նաև վեգետատիվ սեկրետոր (ար-

տազատական) նյարդաթելերից դեմքի բոլոր գեղձերի համար 

(բացառությամբ հարականջային թքագեղձի): 

Համազգաց և վեգետատիվ նյարդաթելերը կազմում են 

միջանկյալ նյարդը (n.intermedius), որը մասամբ անցնում է 

դիմային նյարդի հետ: 

Դիմային նյարդը ունի 3 կորիզ՝ շարժիչ (nucleus 

motorius), համազգաց (nucleus tractus solitarii), և վեգետատիվ 

սեկրետոր՝վերին թքազատության կորիզ (nucleus salivatorius 

superior), որոնք տեղակայված են կամրջի և երկարավուն 

ուղեղի սահմաններում: Համազգաց և վերին թքազատության 

կորիզը պատկանում են միջանկյալ նյարդին: 

Միջանկյալ նյարդը (n.intermedius) խառը տեսակ է: Այն 

պարունակում է դեպի արցունքագեղձ, ենթալեզվային և 

ենթածնոտային թքագեղձեր ձգվող պարասիմպաթիկ նյար-

դաթելեր, ինչպես նաև համազգաց թելեր լեզվի սնկանման և 

տերևանման պտկիկներից: Պարասիմպաթիկ արտազատա-

կան նյարդաթելերը սկիզբ են առնում ուղեղի ցողունում` 

վերին թքարտադրության կորիզի (nucleus salivatorius superior) 

բջիջներից: Զգացող նյարդաթելերն են ծնկան հանգույցի 
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(gangl. geniculi) ծայրամասային ելունները: Ծնկան հանգույցի 

կենտրոնական ելուններն ուղղվում են դեպի մենավոր ուղու 

կորիզ (nucleus tractus solitaris), որը երկարավուն ուղեղում է, 

այնուհետև կապ հաստատում եռվորյակ նյարդի ողնուղե-

ղային կորիզի հետ:  

Դիմային և միջանկյալ նյարդերը մտնում են ներքին 

լսողական անցքի մեջ և ուղղվում դեպի խողովակ: Դիմային 

խողովակում երկու նյարդերն էլ կազմում են ընդհանուր 

ցողուն, որը կատարում է երկու ծռում դիմային խողովակի 

ծռումներին համապատասխան: Իր սկզբնական հատվածում 

ցողունը հորիզոնական է և ձգվում է առաջակողմնային 

ուղղությամբ: Այնուհետև ցողունն ուղիղ անկյան տակ թեք-

վում է հետ՝ կազմելով ծունկ (geniculum n. facialis) և ծնկան 

հանգույց (gangl. geniculi): Անցնելով թմբկային խոռոչի 

վերևով՝ նշված ցողունը թմբկախոռոչի հետևով կատարում է 

ծռում դեպի ներքև:  

Դիմային նյարդը խողովակից դուրս է գալիս մախա-

թապտկաձև անցքով (for.stylomastoideum) և մտնում հարա-

կանջային թքագեղձ:  

Մախաթապտկաձև անցքով դուրս են գալիս նյարդի 

միայն սոմատիկ շարժիչ թելերը,  որոնք նյարդավորում են 

երկփորանի մկանի (m.digastricus) հետին փորիկը և մախաթա-

կորճային մկանը  (m. stylohyoideus): Այնուհետև դիմային 

նյարդը  (շարժիչ մասը) մտնում է հարականջային թքագեղձի 

հաստության մեջ, առաջացնում է մեծ սագաթաթը: 

Թքագեղձի հաստության մեջ դիմային նյարդը բաժան-

վում է 2-5 առաջնային ճյուղերի, որոնք իրենց հերթին բաժան-

ված են երկրորդային ճյուղերի և կազմավորում են հարական-

ջային հյուսակը: Ընդունված է տարբերակել հարականջային 

հյուսակի երկու տեսակ՝ ցանցանման և մայրուղային: Ցան-
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ցանման ձևի դեպքում նյարդի ցողունը գեղձի հաստության 

մեջ բաժանվում է միմյանց կապված բազմաթիվ ճյուղերի: 

Կան բազմաթիվ կապեր եռվորյակ նյարդի ճյուղերի հետ: 

Մայրուղային ձևի դեպքում նյարդի ցողունը բաժանվում է 

վերին և ստորին ճյուղերի, որոնք էլ իրենց հերթին բաժանվում 

են մի քանի երկրորդական ճյուղերի: Երկրորդական ճյուղերի 

միջև կապերը քիչ են: 

Դիմային նյարդարմատիկը սնուցվում է ստորին 

առաջային ուղեղիկային զարկերակից, դիմային նյարդի 

ցողունը՝ մախաթապտկաձևային զարկերակից, իսկ դիմային 

շրջանի ճյուղերը՝ արտաքին քնային զարկերակի ճյուղերով: 

 

Դիմային խողովակում դիմային նյարդը բաժանվում է հետևյալ 

ճյուղերի՝ 

1.Մեծ վիմային նյարդը (n. petrosus major) սկիզբ է առնում 

ծնկան հանգույցից (ganglion geniculi), դուրս է գալիս դիմային 

նյարդի խողովակից մեծ վիմային նյարդի ճեղքի միջով (hiatus 

canalis n. petrosi majoris) և անցնում է նույնանուն ակոսով, 

հասնում պատռված անցք, այնտեղ գտնվող աճառի 

միջովթափանցում գանգի արտաքին խորանիստ հիմք, որտեղ 

միանում է խոր վիմային նյարդին (n. petrosus profundus), 

ձևավորում թևակերպխողովակի նյարդ (n.canalis pterygoidei) 

և թևակերպ խողովակով հասնում թևաքմային հանգույց: 

Նյարդը կազմված է պարասիմպաթիկ նյարդաթելերից:  

2.Ասպանդակային նյարդը (n. stapedius) բարակ ցողուն է, 

որը ճյուղավորվում է դիմային խողովակում՝ երկրորդ ծնկի 

հատվածում, թափանցում թմբկային խոռոչ, որտեղ նյարդա-

վորում է ասպանդակային մկանը: Այս մկանի կծկումը 

նվազեցնում է ձայնի փոխանցումը միջին ականջով՝ դրանով 
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իսկ պաշտպանելով ներքին ականջը չափից բարձր ազդակ-

ներից: 

3.Թմբկալարը (chorda tympani) միջանկյալ նյարդի շարու-

նակությունն է: Այն դիմային նյարդից առանձնանում է 

խողովակի ստորին մասում` մախաթապտկաձև անցքից վեր, 

և համանուն խողովակով մտնում թմբկային խոռոչ, որտեղ 

տեղակայվում է լորձաթաղանթի տակ՝ սալի երկար ելունի և 

մուրճիկի կոթի միջև: Թմբկալարը դուրս է գալիս գանգի 

արտաքին հիմք վիմաթմբկային ճեղքով և միանում եռվորյակ 

նյարդի լեզվային ճյուղին:  

4.Թմբկային հյուսակին կապակցող ճյուղը բարակ ճյուղ 

է, որը սկիզբ է առնում ծնկան հանգույցից կամ մեծ վիմային 

նյարդից: 

Մախաթապտկաձև անցքից դուրս են գալիս դիմային 

նյարդի շարժիչ թելերը և բաժանվում հետևյալ ճյուղերի. 

1.Ականջային հետին նյարդը (n. auricularis posterior) 

դիմային նյարդից ճյուղավորվում է մախաթապտկաձև անց-

քից անմիջապես դուրս գալիս, ուղղվում հետ և վեր՝ պտկաձև 

ելունի առաջային մակերեսով, բաժանվում երկու ճյուղի` 

ականջային (r. auricularis), որը նյարդավորում է գլխի երկար 

մկանը, և ծոծրակային, որը նյարդավորում է վերգանգային 

մկանի ծոծրակային փորիկը: 

2.Երկփորանի ճյուղն (r. digastricus) առանձնանում է 

ականջային հետին նյարդից և իջնելով նյարդավորում է 

երկփորանի մկանի հետին փորիկը ու մախաթակորճային 

ճյուղը (r. stylohyoideus)՝ մախաթակորճային մկանը նյարդա-

վորելու համար: 
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3.Կապակցող ճյուղը լեզվաըմպանային նյարդից ան-

ջատվում է մախաթապտկաձև անցքի մոտ և ուղղվում մախա-

թաըմպանային մկանի առաջային երեսով ցած՝ միանալով 

լեզվըմպանային նյարդին: 

Այնուհետև դիմային նյարդն անցնում է հարականջային 

թագեղձի հաստության միջով՝ բաժանվելով բազմաթիվ 

ճյուղերի, որոնք, միմյանց միանալով, կազմում են հարական-

ջային հյուսակը  (plexus parotideus) կամ մեծ սագաթաթը (pes 
anserinus major),որը չի նյարդավորում գեղձը: Հարականջային 

հյուսակի ճյուղերը ուղղվում են դեպի դիմախաղի մկաններ:  
 

Հարականջային հյուսակը բաղկացած է հետևյալ ճյուղերից. 

1.Քունքային ճյուղերը (rr. temporales) ձգվում են վերև և 

բաժանվում երեք խմբի՝ առաջային, որը նյարդավորում է աչքի 

շրջանաձև մկանի վերին հատվածը և հոնքը կնճռող մկանը, 

միջին, որը նյարդավորում է վերգանգային մկանի ճակատա-

յին փորիկը, հետին, որը նյարդավորում է քունքգագաթային 

մկանի առաջային մասը և ականջային (ռուդիմենտար) 

մկանները: 

2.Այտային ճյուղերն(rr. zygomatici) ուղղվում են առաջ և 

վեր՝ նյարդավորելով աչքի շրջանաձև և այտային մկանները: 

3.Թշային ճյուղերն (rr.buccales) ուղղվում են առաջ՝ ծամիչ 

մկանի արտաքին մակերեսով՝ ապահովելով քթի և բերանի 

ճեղքը շրջապատող մկանների նյարդավորումը: 

4.Ստորին ծնոտի եզրային ճյուղը (r. marginalis mandibulae) 
ու ձգվում է ստորին ծնոտի եզրի երկայնքով և նյարդավորում 

ստորին շուրթն ու բերանի անկյունը իջեցնող մկանները և 

կզակային մկանները: 
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5.Պարանոցային ճյուղն (r.colli) իջնում է պարանոցի 

վրա, միանում պարանոցի լայնական նյարդին և նյարդա-

վորում պարանոցի ենթամաշկային մկանը: 

 
Նկ.132. Դիմային նյարդի անատոմիա 

(Ա. Լակրաջ և ուրիշներ, 2016) 
 

Արտազատական (սեկրետոր) պարասիմպաթիկ նյար-

դաթելերը սկիզբ են առնում կամրջի վերին թքազատության 

կորիզից (nucleus salivatorius superior): Միջանկյալ նյարդի 

արմատիկը դուրս է գալիս ուղեղից դիմային և անդաստա-

կախխունջային նյարդերի միջև, միանում դիմային նյարդին և 

անցնում դիմային խողովակով: Միջանկյալ նյարդի նյարդա-

թելերն անջատվում են դիմային նյարդից՝ առաջացնելով 

թմբկալարը և մեծ վիմային նյարդը, որոնք նյարդավորում են 

ենթածնոտային և ենթալեզվային թքագեղձերը, արցունքա-

գեղձը, քթի խոռոչի լորձաթաղանթի գեղձերը, քիմքը, լեզվի 

առաջային 2/3-ը՝ համային ընկալիչները: 
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Դիմային նյարդի շարժիչ կորիզի, նրա արմատիկի կամ 

նյարդի ցանկացած մակարդակի ախտահարումն առաջաց-

նում է դիմախաղի մկանների միակողմանի ծայրամասային 

պարեզ: 

Միջանկյալ նյարդի պարասիմպաթիկ նյարդաթելերի 

ախտահարումն առաջացնում է արցունքագեղձի գործառույ-

թի անկում և ակնագնդի չորություն: Թմբկալարի ախտա-

հարման ժամանակ դիտվում է լեզվի առաջային 2/3-ի համի 

զգացողության կորուստ և ենթածնոտային ու ենթալեզվային 

թքագեղձերի թերֆունկցիա: 
 

3.1.Դիմային	նյարդի	ախտահարման	տեսակները	
 

Ծայրամասային նյարդային համակարգի հիվանդութ-

յունները դասվում են նյարդաբանության գլխավոր խնդիր-

ների շարքին: Դիմային նյարդի նեյրոպաթիան ծայրամա-

սային նյարդային համակարգի առավել հաճախադեպ ախ-

տահարման տեսակներից մեկն է, որը մեծապես պայմա-

նավորված է իր բարդ անատոմիական տեղակայվածությամբ 

և արյունամատակարարման հատկություններով: Ըստ ԱՀԿ-ի 

տվյալների՝ ծայրամասային նյարդային համակարգի ախա-

տաբանության մեջ դիմային նյարդի հիվանդություններն ու 

վնասվածքները հաճախականությամբ երկրորդ տեղում են, 

իսկ գանգուղեղային նյարդերի ախտահարումների մեջ՝ 

առաջին տեղում (մինչև 45 տարեկան հիվանդների քանակը 

60-70% է):  

Ըստ վիճակագրության՝ դիմային նյարդի ախտահար-

ման հաճախականությունը 25 հիվանդ է 100000 մարդկանց 



95 
 

շրջանում: Դիմային նյարդի ախտահարման բոլոր տեսակ-

ների դեպքում կա ախտահարման երկու տեսակ՝ առաջնային 

և երկրորդային: 

1. Առաջնային ախտահարում 

Դիմային նյարդի առաջնային նեյրոպաթիան (Բելլի 

կաթված) սովորաբար առաջանում է այնպիսի հիվանդութ-

յունների հետևանքով, ինչպիսիք են անգինան, գրիպը, դեմքի 

սառեցումը և այլն: Դրա դեպքում կանխատեսումը շատ հա-

ճախ նպաստավոր է. 1-3 շաբաթ հետո բոլոր երևույթներն 

անհետանում են: Նյարդի խանգարումը կարող է զարգանալ 

արախնոիդիտի հետանքով՝ցրված սկլերոզի, միջին ականջի 

թարախային բորբոքման սկզբում: 

2. Երկրորդային ախտահարում 

Դիմային նյարդի երկրորդային ախտահարումը սովո-

րաբար զարգանում է տարբեր վարակիչ հիվանդությունների, 

օրգանիզմի թունավորման, էնցեֆալիտի, ուռուցքային և 

բորբոքային ախտահարումների, հիպերտոնիկ կրիզի (արյան 

բարձր ճնշում), ականջաբորբերի (օտիտ) և խոզուկի (պարօ-

տիտ), նյութափոխանակության խանգարումների, նյարդի 

արյունամատակարարման անբավարարության, վնասվածք-

ների հետևանքով և այլն: 

Դիմային նյարդի ախտահարումներն ըստ ընթացքի 

լինում են սուր և քրոնիկական: 

Միջազգային գրականությունում դիմային նյարդի ախ-

տահարման դասակարգման շատ մոդելներ են առաջարկված. 

ամենահասարակ և գործնական կիրառելի մոդելը Կետելի 

կողմից առաջարկվածն է, ըստ որի՝ դասկարգվում է վնաս-

վածքային և ոչ վնասվածքային (ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն): 
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3.2	Դիմային	նյարդի	hետվնասվածքային	նեյրոպաթիա	
 

Դիմային նյարդի վնասվածքների մեծ հաճախակա-

նությունը պայմանավորված է ինչպես տեղագրական անա-

տոմիայի բարդությամբ, այնպես էլ՝ գանգի հիմքում ուռուցքի 

աճի առանձնահատկություններով: Ցավոք, մինչև հիմա 

տվյալ հատվածում նորագոյացություններով հիվանդների մեծ 

մասը վիրահատվում է ցայտուն կլինիկական դրսևորումների 

փուլում, երբ ուռուցքը հասած է լինում զգալի չափերի, իսկ 

դիմային նյարդի պահպանումը բարդ, երբեմն անհնար խնդիր 

է դառնում նույնիսկ միկրովիրաբուժական տեխնիկա կիրա-

ռելու դեպքում: Տեղական և արտասահմանյան տեղեկատ-

վական աղբյուրները նշում են այն փաստը, որ դիմախաղի 

մկանների պարեզի առկայությունը մինչև վիրահատությունը, 

ինչպես նաև 3սմ-ը գերազանցող ուռուցքի առկայությունը 

դիմային նյարդի ֆունկցիայի պահպանման հարցում վատ 

կանխատեսման նշաններ են: 

Ականջաբանական վիրահատությունների հետևան-

քով զարգացած դիմային նյարդի վնասվածքային նեյրոպա-

թիայով հիվանդները քանակական առումով մեծ խումբ են 

կազմում: Այդպիսի վնասվածքների հաճախականությունը 

մինչև 10% է: Գանգուղեղային, դեմքի և պարանոցի վնաս-

վածքների հետևանքով առաջացած նեյրոպաթիաները դիմա-

յին նյարդի ախտահարումների մեջ տարածվածությամբ 

երրորդ տեղն են գրավում: Գանգուղեղային վնասվածքներով 

և գանգի հիմի կոտրվածքներով բոլոր հիվանդների մոտա-

վորապես 15%-ի դեպքում դիմային նյարդը վնասված է լինում: 
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Վերջին տարիներին ընդհանուր վնասվածքների 

բարձր մակարդակը և աճի միտումը, ինչպես նաև նորագոյա-

ցությունների աճող հաճախականությունը դիմածնոտային 

շրջանում և դրանցով պայմանավորված վիրահատությու-

նները պայմանավորում են վնասվածքային նեյրոպաթիայի 

առաջացման հաճախականությունը: 

Դիմային նյարդը վնասվում է նաև պարանոցի վրա 

կամ հարականջային թքագեղձի շրջանում վիրաբուժական 

միջամտությունների ժամանակ: 

Դիմախաղի մկանների կորցրած նյարդաշարժիչ 

ֆունկցիայի ծավալը որոշելու, ինչպես նաև դիմային նյարդի 

տարբեր ախտահարումների դեպքում կիրառվող այս կամ այն 

բուժվերականգնողական միջոցառումների արդյունավե-

տությունը որոշելու համար կամ ախտաբանական գործըն-

թացի դինամիկան դիտարկելու նպատակով բժիշկ-մասնա-

գետներն իրենց ամենօրյա պրակտիկայում երկար տարիներ 

շարունակ օգտագործում են ֆունկցիոնալ փորձարկումների 

ստանդարտ համալիր: Էլեկտրամկանագրությունը (ԷՄԳ) 

երկար տարիներ երաշխավորված է որպես ծայրամասային 

նյարդային համակարգի հիվանդություններ ունեցողների 

համար կիրառվող բուժվերականգնողական և կանխարգելիչ 

միջոցառումների օբյեկտիվ գնահատման միջոցներից և 

առավել մատչելի ախտորոշիչ մեթոդներից մեկը: Հատուկ 

տեղեկատվական աղբյուրներում կան զգալի քանակությամբ 

հաղորդագրություններ, որոնք արտացոլում են էլեկտ-

րամկանագրության պարամետրերի փոփոխությունները 

դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի, ինչպես նաև դրանց փոփո-

խությունների դինամիկան բուժիչ միջոցառումներ կիրառելու 



98 
 

ժամանակ: Ավելի օբեյեկտիվ մեթոդ է էլեկտրանեյրոգրութ-

յունը: 

Այս ախտորոշիչ և գնահատող մեթոդները լայնորեն 

կիրառվում են նաև այն մասնագետների պրակտիկայում, 

որոնք զբաղվում են գանգուղեղային VII զույգ նյարդերի 

ախտահարումով հիվանդների բուժմամբ և վերականգնմամբ: 

Ընդ որում՝ ֆունկցիոնալ փորձարկումների կատարման 

ծավալի քանակական գնահատականը այս խմբի հի-

վանդներին հնարավորություն է տալիս հսկելու առումով 

խուսափել դժվարություններից տարբեր մասնագիտություն-

ների բժիշկների հետ շփման ժամանակ և բացառում է դեոն-

տոլոգիական մի շարք խնդիրների առաջացման հնարա-

վորությունը: 

 
Նկ. 133,134. Էլեկտրամկանագրություն և Էլեկտրոնեյրոգրություն 

(www.slideshare.net/manjreshi/facial-nerve-and-its-disorders): 
 

Դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիոնալ զննման մեկ այլ 

մեթոդ է ռեոգրաֆիան: Այն խորհուրդ է տրվում դիմային 

նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայով հիվանդներին: Այս 

մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է ուղեղի արյունա-

շրջանառության (ռեոէնցեֆալոգրաֆիա) հետազոտության, 
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քթի խոռոչի և ճակատային խոռոչների հեմոդինամիկայի 

ուսումնասիրության, պերիօդոնտի հիվանդությունների դեպ-

քում և դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի և եռվորյակ նյարդի 

նևրալգիայի բուժման արդյունավետությունը որոշելու հա-

մար: Սակայն դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի դեպքում 

դեմքի փափուկ հյուսվածքների շրջանների ռեոգրամների 

գրանցումը, որտեղ չկան խոշոր զարկերակների ճյուղեր, շատ 

դժվար է: Ելակետային ռեոգրամայի տատանման լայնույթը 

նույնիսկ դեմքի առողջ հատվածում մեծ չէ, իսկ նրա շրջագիծն 

ունի լրացուցիչ ալիքների մեծ թիվ: Ռեոգրամայի ոչ հստակ 

կորերի ուրվագիծը բավականին բարդացնում է դրանց 

համեմատական գնահատականը: Դա ազդում է վերջնական 

ցուցանիշների վրա, քանի որ անցկացվող բուժման արդյունա-

վետությունն ըստ ռեոգրաֆիայի տվյալների՝ գնահատվում է 

բուժվերականգնողական միջոցառումների սկզբում և 

վերջում՝ տատանման լայնույթի փոփոխության հիման վրա: 

Միայն մախաթպտկաձև շրջանի ռեոգրաֆիա կատարելու 

ժամանակ սովորական ռեոփակեղագրաֆիայի հետ համե-

մատած՝ բացահայտվում է դիմային նյարդի ախտահարված 

կողմում արյունալցման զգալի նվազում: Նշված գործոններն 

ապացուցում են դիմային նյարդի վնասվածքային նեյրոպա-

թիայով հիվանդների շրջանում անցկացվող բուժման արդյու-

նավետությունը գնահատելու համար տեղեկատվական և 

ավելի հասանելի այլ թեստերի ներդրման անհրաժեշ-

տությունը:  

Վերջին տասնամյակների ընթացքում բժշկության 

ոլորտում մեծ տարածվածություն են ձեռք բերել ջերմագրու-

թյուն և ջերմաչափություն մեթոդները: Ախտորոշման նշված 

մեթոդներն իր տարբեր փոփոխություններով ապահովում է 
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օբյեկտիվություն, հուսալիություն, վերարտադրողականութ-

յուն և բացարձակ անվտանգություն: Կարևոր է նաև այն 

հանգամանքը, որ մեթոդները չունեն տարիքային, ֆիզիոլո-

գիական կամ որևէ այլ սահմանափակումներ: Մասնագի-

տական գրականության մեջ կան մեծ թվով հրապարա-

կումներ, որտեղ բերված են ծայրամասային նյարդային 

համակարգի հիվանդություններով տառապող հիվանդների 

ինչպես ախտաբանական գործընթացի առաջխաղացման, 

այնպես էլ անցկացվող բուժման ընթացքի դինամիկայում 

ջերմաստիճանի ցուցանիշների փոփոխությունների ջերմա-

չափական, ջերմագրական, ջերմաթեստային հետա-

զոտությունների մասին տվյալներ: Մի շարք հեղինակներ 

իրենց աշխատանքը նվիրել են դիմային նյարդի համակարգի 

ախտահարման ժամանակ դիմածնոտային շրջանի ջեր-

մաստիճանային բնութագրերի ուսումնասիրմանը: 

Վերջին տարիներին ռեֆլեքսաթերապևտ-մասնագետ-

ները մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում ջերմագրության 

նկատմամբ: Ջերմային գրադիենտը ասեղնաբուժության 

կետերի պրոյեկտման մեջ միշտ համապատասխանում է 

ախտաբանական գործընթացին և կարող է օգտագործվել 

ախտորոշիչ նպատակով ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ 

ռեֆլեքսաթերապևտիկ բուժման նկատմամբ մոտեցումը 

որոշելու, ինչպես նաև իրականացվող բուժվերականգնո-

ղական միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատե-

լու համար: 

Ինչպես հայտնի է, դիմային նյարդը խառը տեսակի է, 

ներառում է ուղեղի կորիզի զգայուն շարժիչ նյարդաթելեր, 

ինչպես նաև զգայական և վեգետատիվ (համային և սեկրետոր 

(արտազատական) նյարդաթելեր, որոնք պատկանում են 
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դիմային նյարդին և սերտորեն կապված միջանկյալ նյարդին: 

Վերջինս մասամբ անցնում է դիմայինի հետ՝ որպես նրա 

հետին արմատիկ: Բացի այդ, լինելով IV խորշի հատակում՝ 

կամրջի ետնամասի ցանցկեն կազմավորման մեջ, դիմային 

նյարդի և եռվորյակ նյարդի կորիզները մշտական սերտ կապի 

մեջ են: Վերը նշվածով բացատրվում է այն փաստը, որ 

դիմային նյարդի ցանկացած ծագման նեյրոպաթիաների 

դեպքում դիմախաղի մկանների նյարդաշարժիչ ֆուկցիայի 

կորստի հետ մեկտեղ առկա են ցավ, զգայունության 

խանգարումներ և վեգետատիվ-անոթային խախտումներ: Եվ 

եթե դիմախաղի մկանների ֆուկցիան կարող է բնութագրվել 

էլեկտրամկանագրությամբ, ապա՝ դիմային նյարդի ախտա-

հարմանն ուղեկցող ցավը, զգայունության խանգարումներն 

ու վեգետատիվ-անոթային խախտումները մինչև վերջերս չեն 

ունեցել հստակ քանակական կլինիկական արտահայտութ-

յուն: Այդ նպատակով առաջարկվել է դիմային նյարդի 

վնասվածքային նեյրոպաթիայի ժամանակ ցավի, զգայու-

նության խանգարումների ու վեգետատիվ-անոթային խախ-

տումների գնահատման (ՑԶԽՎԱԽ) ցուցանիշը: 

 

3.3.	Դիմային	նյարդի	hետվնասվածքային	նեյրոպաթիայի	
ծագումնաբանությունը,	ախտաբանությունը	և	

կլինիկական	պատկերը	
 

Դիմային նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիան 

առաջանում է գանգի հիմքի կոտրվածքին համակցված 

վնասվածքի, քունքոսկրի բուրգի կոտրվածքի, վերին ծնոտի 

Լե Ֆոր I և Լե Ֆոր II կոտրվածքների, այտոսկրի և այտոսկ-

րային աղեղի կոտրվածքների, հարականջային թքագեղձերի 
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նորագոյացությունների և թքաքարային հիվանդության վիրա-

հատական միջամտությունների, միջին ականջի, ենթածնո-

տային շրջանի ֆլեգմոնաների բացազատման ժամանակ, 

ինչպես նաև հարականջա-ծամողական շրջանում կատար-

վող այլ վիրահատությունների դեպքում: 

Մեծ հաճախականությամբ դիմային նյարդի նեյրո-

պաթիա առաջանում է հարականջային թքագեղձի վրա 

կատարվող վիրահատությունների հետևանքով: Դիմային 

նյարդի նեյրոպաթիա կարող է զարգանալ նաև ենթածնոտա-

յին թքագեղձը հեռացնելու դեպքում: Այդ վիրահատութ-

յունների ժամանակ հնարավոր է դիմային նյարդի մեկ կամ մի 

քանի նյարդաթելերի վնասվածք, որն արտահայտվում է 

համապատասխան կողմի պարեզով: 

  

Նկ.135.Վերին ծնոտի 

կոտրվածքներն ըստ Լե Ֆոր 

դասկարգման: 

 

 

 

Հարականջային թքագեղձի ուռուցքներով պայմանա-

վորված վիրահատությունների ժամանակ հաճախ վնասվում 

է դիմային նյարդի այս կամ այն ճյուղը, որը տեղակայված է 

ախտահարման օջախում՝ առաջացնելով հետվիրահատա-

կան տարբեր աստիճանի նեյրոպաթիաներ, որի դեպքում 

անհրաժեշտ է համապատասխան բուժում: 
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Նկ.136.Սխեմատիկ նկարում 

հարականջային թքագեղձի 

նորագոյացությունների 

տեղակայում դիմային նյարդի 

ճյուղերի շրջանում: 

 

 

   
Նկ. 137,138. Կլինիկական նկարներում հարականջային թքագեձի 

մուկոէպիդերմոիդ ուռուցքի վիրահատական միջամտություն. 

երևում են դիմային նյարդի ճյուղերը: Հարականջային թքագեղձը և 

ուռուցքը հեռացվել են նյարդի ճյուղերից մեկի հետ  

(Ա. Տիմոֆեև և ուրիշներ, 2016): 
 

   
Նկ.139,140.Կլինիկական նկարներում հարականջային թքագեձի 

պլեոմորֆ ադենոմայի հեռացման վիրահատական միջամտություն. 
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երևում են դիմային նյարդի ճյուղերը: Դիմային նյարդի ճյուղերը 

թափանցել են ուռուցքի մեջ (Ա. Տիմոֆեև և ուրիշներ, 2016): 
 

Հարականջային թքագեղձի վրա կատարվող վիրահա-

տությունների ժամանակ նույնիսկ դիմային նյարդի վնաս-

վածքի բացակայության դեպքում հնարավոր է զարգանալ 

դիմային նյարդի նեյրոպաթիա: Պատճառները կարող են լինել 

նյարդի արյունամատակարարման խանգարումները, որի 

պատճառով առաջանում է նյարդի իշեմիզացիա: Վերջինիս 

դեպքում նյարդի ֆունկցիան կարող է երկու–երեք ամսվա 

ընթացքում վերականգնվել՝ նյարդի արյունամատակարարու-

մը վերականգնելով: 

Դիմային նյարդի վնասվածքի կլինիկական պատկերն 

կազմվում է դիմախաղի մկանների ֆունկցիայի խանգարման 

ախտանիշներից, դիմածնոտային շրջանի զգայունության 

խանգարումներից և վեգետատիվ-անոթային խախտումնե-

րից: 

Հիվանդները բողոքում են հանգստի պայմաններում 

դեմքի աղավաղումից և դիմախաղի շարժումների ժամանակ 

դեմքի առողջ կողմի ծռմռվելուց: Այդպիսի դեպքերում 

սովորաբար առաջանում է դեմքի կեսի մկանների պարալիզ, 

դեմքի համապատասխան կողմում ճակատի մաշկի ծալքերը 

հարթված են, աչքը չի փակվում, բերանի անկյունն իջած է, 

հիվանդը չի կարողանում հոնքերը կիտել, այտերն ուռեցնել։ 

Հեղուկ սնունդը հոսում է բերանի անկյունից (ախտահարված 

կողմում)։ Բացի այդ, սնունդն ընունելը դժվարացած է (պինդ 

սնունդը մնում է լնդի և այտի միջև, իսկ հեղուկը՝ թափվում 

ախտահարված կողմի բերանի իջեցված անկյունից): Հոնքի, 

վերին կամարի, ականջախեցու, պտկաձև ելունի և կզակի 
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շրջանում առկա է ցավ, զգայունությունը աննշան խախտված 

է հարականջային շրջանում և դեմքի վրա (պարէսթեզիայի 

տեսքով), շաղկապենին միակողմանի գերարյունային կամ 

արցունքազատում, այտերի շրջանում մաշկն անհավասար 

գունավորված, լսողությունը վատթարացած կամ առաջանում 

է գերլսողություն: 

Օբյեկտիվ զննում անցկացնելու ընթացքում բոլոր 

հիվանդների շրջանում առկա է դիմախաղի մկանների 

ախտահարում: Դեմքի դիմագծերն աղավաղված են ինչպես 

հանգստի, այնպես էլ դիմախաղի շարժումներ կատարելու 

փորձի ժամանակ: Դեմքը դեպի առողջ կողմ շեղվում է 

չախտահարված կողմի մկանների ձգման հաշվին: Ախտա-

հարված կողմը փոքր-ինչ այտուցված է: Դեմքի բոլոր մաշ-

կային ծալքերը, հատկապես ճակատային և քիթ-շրթունքային 

ծալքը հարթեցված է, բերանի անկյունը ցած է իջած: Շնչելու 

ժամանակ այտն ուռչում է, իսկ զրույցի ընթացքում՝ բաղա-

ձայների արտասանության պահին, այտը ձգվում է առա-

գաստի նման: Ախտահարված կողմում աչքի ճեղքն ավելի 

լայն է, որը պայմանավորված է աչքի շրջանաձև մկանների 

կաթվածով, ստորին կոպը չի հպվում ակնախնձորի սպիտա-

պատյանին: Աչքն ունի «ապակյա» տեսք, դեմքի հիվանդ 

կողմի աչքը չի փակվում, ակնախնձորն ուղղվում է դեպի վեր 

և դուրս: Չփակված աչքի ճեղքից երևում է սպիտակ 

թաղանթը՝լագօֆտալմ (Բելլի ախտանիշ): Սովորաբար այս 

ախտանիշը բացատրվում է աչքի շրջանաձև և թեք մկանների 

կորիզների միջև ֆիզիոլոգիական կապով: Եթե հիվանդը 

փորձում է նայել վերև, ապա ախտահարված կողմում 

ակնախնձորն ավելի է վեր բարձրանում, ու հանգեցնում է 

ստորին կոպի և եղջերաթաղանթի միջև սպիտապատյանի 
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ավելի լայն բացվածքի (Նեգրոյի ախտանիշ): Աչքերը պինդ 

փակելու փորձի ժամանակ խոնարհած կոպերի դեպքում 

առողջ աչքը փակվում է, իսկ ախտահարված կողմում վերին 

կոպը կտրուկ բարձրանում է (Դյուպյուի-Դյուտանի ախտա-

նիշ): Ախտահարված կողմում դիմախաղի ակտիվ շարժում-

ներն անհնար են (կիսադիմակի ախտանիշ): Այս ախտանիշն 

ուժեգանում և ավելի ընդգծված է դառնում, երբ հիվանդը 

փորձում է ժպտալ կամ ծիծաղել:  

Դիմային նյարդով նյարդավորվող մյուս մկանների, 

մասնավորապես ականջախեցու, պարանոցի ենթամաշկային 

մկանների ախտահարում և գլխի ապոնևրոզ կլինիկապես չի 

դրսևորվում և ընթանում է առանց ախտանիշների, քանի որ 

առողջ մարդկանց մեծ մասը չի կարող որևէ շարժում 

իրականացնել այդ մկաններով: 

 
Նկ.141-143. Սխեմատիկ և կլինիկական նկարներում պատկերված է 

դիմային նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայի կլինիկական 

պատկերը (https://crystal-touch.nl/ru/seven-steps-towards-recovery-
from-acute-bells-palsy-ru): 

 

Հարկ է հիշել, որ կլինիկական դրսևորումները մեծ-

մասամբ պայմանավորված են դիմային նյարդի ախտահար-

ման աստիճանով: Մինչև նյարդի թմբկային լարից դուրս գալը 
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վնասվելու դեպքում հիվանդին կարող են անհանգստացնել 

ցավերն ու զգայունության խանգարումներն ականջում, 

պտկաձև ելունում, քունքում, ծոծրակային մկանում, երբեմն էլ 

շուրթի և քթի շրջանում: Որոշ հիվանդների դեպքում դիտվում 

է լեզվի 2/3-ի հիպերէսթեզիա: Դիմային նյարդի վնասվածքայի 

նեյրոպաթիայի ժամանակ խանգարվում է համի զգացողու-

թյունը (քաղցր, աղի, դառը): 
Թմբկային լարից հեռադիր շրջաններում դիմային 

նյարդի վնասվածքի ժամանակ ցավային ախտանիշն ավելի 

թույլ է արտահայտված: Ուժգին ցավային նոպաները սովորա-

բար առաջանում են գալարուն հանգույցի մակարդակով 

նյարդի վնասման դեպքում: Կորիզների ախտահարման 

դեպքում զարգանում է դիմախաղի մկանների պարեզ կամ 

կաթված: Եթե ուղեղաբնից ելքի ժամանակ վնասվել են 

դիմային նյարդի արմատիկները, ապա նեյրոպաթիայի 

ախտանշանները կզուգորդվեն գանգուղեղային VIII զույգ 

նյարդերի վնասմանը բնորոշ ախտանշաններին (նախախո-

ռոչային-ականջախխունջի նյարդ - n. vestibulocochlearis): 

Մինչև մեծ վիմային նյարդից անջատվելը, ոսկրային 

խողովակում նյարդի վնասվածքը, բացի դիմախաղի մկան-

ների կաթվածից, բնութագրվում է արցունքազատման նվազ-

մամբ, ընդհուպ մինչև աչքերի չորության (քսերոֆտալմիա), 

համի զգացողության, թքարտադրության, լսողության (գեր-

լսություն) և զգայունության խանգարմամբ: Եթե դիմային 

նյարդն ախտահարվում է մինչ ասպանդակի մկանը նյարդա-

վորող նյարդի տարանջատվելը, ապա բնորոշ են արցուն-

քազատման ուժգնացումը և գերլսությունը: Եթե դիմային 

նյարդը վնասվել է տվյալ նյարդից տարանջատվելու մակար-

դակից ներքև, ապա գերլսություն չի դիտվում: 
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3.4. Դիմախաղի մկանների կաթված  
 

Հաճախ առանց նյարդի ամբողջականության խախտ-

ման վնասվածքների դեպքում դիտվում են տարբեր ծագում-

նաբանության նեյրոպաթիաներ: Արդյունքում առաջանում են 

շարժողական խանգարումներ՝ պարեզ կամ դիմախաղի 

մկանների կաթված: Պարեզի դեպքում դիտվում է դիմախաղի 

մկանների շարժիչ ակտիվության մասնակի նվազումը: 

Կաթվածի դեպքում դիտվում է դիմախաղի մկանների շարժիչ 

ակտիվության բացակայություն: 

Կլինիկական պատկերը: Դեմքի համապատասխան 

կեսում անշարժացած են դիմախաղի բոլոր մկանները: 

Շրթայտային ծալքը հարթեցված է, բերանի անկյունը կախված 

է, որտեղից ծորում է թուքը, անհետանում են դեմքի բնական 

ակոսները` կնճիռները, աչքերի ճեղքը լայնացած է, երբեմն՝ 

խորաբացված: Այս երևույթներին երբեմն միանում են հա-

մային խանգարումները, առատ արցունքազատումը կամ 

աչքի չորությունը: Երբեմն պարեզին նախորդում է ցավային 

ախտանիշը: Հիվանդությունը հաճախ ուղեկցվում է զգայու-

նության խախտմամբ: 

Դիմային նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիա-

ների հետևանքով առաջացած պարեզը պետք է տարբերակել 

կենտրոնական ծագման պարեզից:  

Կենտրոնական ծագման պարեզի դեպքում ախտա-

հարման հակառակ կողմում առակա է իշեմիկ օջախ, 

քթաշրթունքային ծալքերը հարթված են, բերանի անկյունը 

իջած է ներքև:  
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Ծայրամասային ծագման պարեզի դեպքում ախտա-

հարման կողմում հիվանդը հոնքերը չի կարողանում բարձ-

րացնել,աչքը փակել, թշերը ուռեցնել, քթաշրթունքային 

ծալքերը հարթված են, բերանի անկյունը իջած է ներքև: 

Հիվանդության պատմությունն ուսումնասիրելիս պարզվում 

է, որ հիվանդների շրջանում բոլոր նշված բողոքներն առա-

ջացել են վնասվածքային գործոնի ազդեցությունից անմիջա-

պես հետո կամ դիմածնոտային շրջանում տարած վիրա-

հատական միջամտությունից հետո: 

  
Նկ.144,145. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է դիմային 

նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայի կլինիկական պատկերը 

կենտրոնական ծագման և ծայրամասային ծագման պարեզի 

դեպքում (Ուշտար Վ. Ամին և ուրիշներ, 2016): 
 

Դիմախաղի մկանների ախտահարման աստիճանի 

գնահատման տարբեր տարբերակներ են առաջարկվում: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ավելի հաճախ նշվում 

է դիմային նյարդի պարեզի գնահատման սանդղակը՝ ըստ 

ամերիկացի քիթ-կոկորդ-ականջաբաններ Վ.Ֆ. Հաուսի և Դ.Ե. 

Բրեքմենի (1985թ.): 
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Դիմային նյարդի պարեզի գնահատման 6 միավորա-

նոց սանդղակը ըստ Հաուս-Բրեքմենի.  

Նորմա (1-ին աստիճան) 

Դեմքի սիմետրիան համապատասխանում է անհատի 

մորֆոֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններին:  

Դիմախաղի մկանների ֆունկցիայի խանգարումները 

հանգստի վիճակում և շարժման ժամանակ բացակայում են, 

ախտաբանական ակամա շարժումները բացակայում են: 

Թեթև պարեզ (2 –րդ աստիճան) 

Հանգստի վիճակում դեմքը սիմետրիկ է: 

Կամային շարժումներ.  

 Ճակատի մաշկը ծալքով է հավաքվում: 

 Աչքը փակելու համար չափավոր ջանք է գործադրվում: 

 Խոսելիս բերանի ասիմետրիա է առաջանում: 

Չափավոր պարեզ (3-րդ աստիճան) 

Հանգստի վիճակում դեմքի թեթև ասիմետրիա: 

Կամային շարժումներ.  

 Ճակատի մաշկի կամային շարժումները չափավոր են: 

 Աչքը դժվարությամբ է ամբողջությամբ փակվում: 

 Բերանը փակվումէ՝ թեթև ուժի գործադրմամբ: 

Միջին պարեզ (4 –րդ աստիճան) 

Հանգստի վիճակում դեմքի ակնհայտ ասիմետրիա և 

մկանային տոնուսի անկում: Կամային շարժումներ.  

 Ճակատի մաշկը անշարժ: 

 Աչքը ամբողջությամբ չի փակվում: 

 Նկատվում է բերանի ասիմետրիա, շարժումները 

դժվարացած են: 

Ծանր պարեզ (5-րդաստիճան) 
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Հանգստի վիճակում նկատվում էդեմքի ծանր աստիճանի 

ասիմետրիա և մկանային տոնուսի անկում:  

Կամային շարժումներ.  

 Ճակատի մաշկը անշարժ է: 

 Աչքը ամբողջությամբ չի փակվում, փակելիս 

բարձրանում է վեր: 

 Բերանը ասիմետրիկ է և անշարժ:  
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Ամբողջական կաթված (6-րդ աստիճան) 

Հանգստի վիճակում հիվանդի դեմքի կեսը անշարժ է և 

դիմականման: Ճակատի, աչքի, բերանի կամային շարժում-

ները բացակայում են: 

 

3.5.Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի բուժումը  
 

Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի բուժումը պետք է լինի 

համալիր՝ դեղորայքային և ֆիզիոթերապևտիկ: Որքան շուտ 

նեյրոպաթիան բացահայտվի ու բուժումը շուտ սկսվի, 

այնքան այն արդյունավետ կլինի: Հակառակ դեպքում 

հիվանդի վիճակի բարելավմանը հասնելը գրեթե անհնար է, 

կարելի է միայն մի փոքր-ինչ դանդաղեցնել հիվանդության 

զարգացումը: 

Հիվանդության սուր փուլում հիվանդը պետք է ստանա 

դեղամիջոցներ, որոնք կհեռացնեն հյուսվածքի այտուցն ու 

բորբոքումը: Սովորաբար դրա համար օգտագործում են հա-

կաբորբոքային ոչ ստրոիդ դեղեր և դեղամիջոցներ, որոնք 

լայնացնում են արյունատար անոթները: Հազվադեպ, երբ 

այտուցի հեռացումը հրատապ է, բժիշկը կարող է նշանակել 

հորմոնալ դեղամիջոցներ, օրինակ՝ պրեդնիզոլոն, դեքսամե-

տազոն: 

Հիվանդության առաջին օրերին նշանակում են ջերմի-

ջեցնող և ցավազրկող դեղամիջոցներ (ամիդոպիրին, անալ-

գին, ացետիլսալիցիլինային թթու), հակաբիոտիկներ, հակա-

բորբոքային այլ դեղամիջոցներ: Խորհուրդ են տրվում В խմբի 

վիտամիններ՝ միլգամա հաբ օրը 2 անգամ երեք շաբաթվա 

ընթացքում, անտիխոլինէսթերային դեղամիջոցներ՝ պրո-

զերին՝ օրը 3 անգամ 0,015գ՝ խմելու և ամեն օր 1մլ 0,05%-անոց 
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լուծույթ՝ ենթամաշկային ներարկման համար, նիվալին՝ 1մլ 

0,25-0,5%-անոց լուծույթ, գալանտամին՝ 1մլ 1%-անոց լուծույթ, 

ընդհանուր՝ 20-30 ներարկում: Նշանակում են նաև կենսա-

բանական ծագման խթանիչներ:  

Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի համակցված բուժում 

կիրառելիս օգտագործվում է նաև ֆիզիոթերապիա, որը 

ներառում է իմպուլսային հոսանքի օգտագործումը, բարձր 

հաճախականության հոսանքների ազդեցություն, ուլտրա-

ձայնային, մագնիսալազերային թերապիա, էլեկտրաֆորեզ 

վնասված նյարդի ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու 

համար և դիմախաղի ախտահարված մկանների էլեկտրա-

ստիմուլյացիա: Սովորաբար առաջին իսկ օրվանից նշանակ-

վում է ուլտրաբարձր հաճախականություն (ՈՒԲՀ) կամ 

ինֆրակարմիր ճառագայթիչ (սոլյուքս), որոնք ունեն անոթա-

լայնիչ և հակաբորբոքային ազդեցություն:  

Մագնիսալազերային թերապիայի ազդեցությամբ 

պայմանավորված արյան միկրոշրջանառության ակտիվա-

ցումը բուժական պրոցեսի կարևորագույն բաղկացուցիչ մասն 

է հանդիսանում (հյուսվածքների սնուցման լավացում, այ-

տուցների նվազեցում, վնասված հյուսվածքների վերականգ-

նում, խանգարված ֆունկցիաների նորմալացում): Մագնիսա-

լազերային թերապիայի հիմնական բուժական ազդեցութ-

յուններն են՝հակաբորբոքային, ցավազրկող, հակաայտու-

ցային, իմունակարգավորող, ռեգեներցիան խթանող և հակա-

հիպօքսիկ: Մագնիսական դաշտի ազդեցությամբ լավանում է 

վնասված ծայրամասային նյարդի հաղորդականության 

ֆունկցիան, ակտիվանում է աքսոնների աճը, արգելակվում է 

շարակցական հյուսվածքների առաջացումը, և նվազում են 

շուրջ նյարդային այտուցները: 
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Իսկ հիվանդությունից մոտավորապես երկուշաբա-

թանց նշանակվում է էլեկտրաֆորեզ՝ նովոկաինով, ուլտրա-

ձայնաֆորեզ՝ հիդրոկորտիզոնով, ասեղնաբուժություն:  

Ֆիզիոթերապևտիկ մեթոդները գործածվում են միայն 

դեղորայքային բուժմանը համատեղ՝ ավելի արագ և որակյալ 

ազդեցության հասնելու համար:  
 

  
Նկ. 147,148. Մագնիսալազերային թերապիա: Ուլտրաբարձր 

հաճախականության կիրառումը նեյրոպաթիայի բուժմանժամանակ 

(http://med36.com/ill/1477): 
 

Խորհուրդ է տրվում նաև կիրառել ասեղնաբուժություն, թեթև 

մերսում, բուժիչ ֆիզկուլտուրա: 

 

   
Նկ. 149,150. Մերսման կիրառումը նեյրոպաթիայի բուժման 

ժամանակ: Ասեղնաբուժություն(https://www.kakprosto.ru/kak-46856-
kak-vylechit-licevoy-nerv): 
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Նեյրոպաթիայի համալիր բուժման ժամանակ մեր-

սումը կիրառվում է ֆիզիոթերապիայի հետ համատեղ: 

Մերսման նպատակը որոշ մկանախմբերի ու դրանց տո-նու-

սի բարձրացման համար մկանային լարվածությունը 

թուլացնելն է: Մերսման նպատակն է ներգործել նյարդի 

ռեֆլեկտորային կետերի վրա: Դրանից հետո պետք է 

աշխատել մաշկի ու մկանների հետ: Մերսումը կատարվում 

է նստած դիրքում, գլուխը հետ գցած, այդպես նաև պարա-

նոցի մկաններն հանգստանում են: Պետք է մերսել մեղմ ու 

թեթև շարժումներով. ներքևից վերև, անրակի մկաններից 

դեպի վեր` հարականջային հատված, ապա` դեմքի 

հատված, ընդ որում` սկզբում առողջ կողմը պետք է մերսել, 

ապա ախտահարվածը: Մերսման տևողությունը պետք է 

միջինը 15 րոպե լինի, 10-14 սեանս: Եթե հիվանդը ժամա-

նակին դիմի օգնության և ճիշտ ախտորոշում կատարվի 

դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի բուժումը կտևի երեք-չորս 

շաբաթից ոչ ավելի: Դիմախաղի մկանների կայուն անդառ-

նալի կաթվածի դեպքում ցուցված է վիրահատական բու-

ժումը: 

 
Նկ. 151,152. Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի պահպանողական 

բուժումից առաջ և հետո(http://gumirov1963.ru/nevrologiya/nevrit-
litsevogo-nerva.htm): 
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 3.6. Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի բուժման 
վիրաբուժական մեթոդներ 

 
Պահպանողական բուժման անարդյունավետության 

դեպքում կիրառվում են բուժման վիրաբուժական մեթոդները: 

Վիրահատական բուժման խնդիրը արդիական է դառնում այն 

դեպքում, երբ պահպանողական բուժումից 2-3 ամիս անց 

արդյունավետություն չի արձանագրվում: Որոշ բժիշկներ 

առաջարկում են վիրահատական բուժումը սկսել 10-12 ամիս 

անց պահպանողական բուժման անարդյունավետության 

դեպքում: Վիրահատական բուժման ժամկետների վերաբեր-

յալ ներկայումս հստակ տեսակետներ չկան. այն պայմանա-

վորված է հիվանդության ընթացքի կանխատեսման բարդու-

թյամբ, դրանով պայմանավորված այդ հարցը լուծվում է 

յուրաքանչյուր հիվանդի համար անհատական: 

Դիմային նյարդի վիրաբուժական բուժման մեթոդները 

բաժանվում են երկու խմբի՝ 

 մեթոդներ, որոնք ապահովում են նյարդի 

հաղորդականության վերականգնումը՝ 

նեյրոպլաստիկա, 
 պլաստիկ վիրահատություններ, որոնց հիմնական 

նպատակը կոսմետիկ արատի վերականգնումն է և 

պարալիզված մկանների ֆունկցիայի վերականգնումը 

(պալիատիվ վիրահատություններ): 
 

Նեյրոպլաստիկա դիմախաղի մկանների կաթվածի դեպքում  

Նեյրոպլաստիկան դիմախաղի մկանների կաթվածի 

զարգացման դեպքում կատարվում է 3-6 ամսվա ընթացքում: 

Նեյրոպլաստիկայի տեսակներն են՝ 
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 դիմախաղի մկանների վերանյադավորում (ռեիներ-

վացիա), 

 նյարդային բերանակցում (անաստամոզ), 

 վնասված նյարդի կարում (նեյրոռաֆիա), 

 նյարդի փոխպատվաստում նյարդի արատի շրջանում: 

Ախտահարված կողմի դիմախաղի մկանների վերանյադա-

վորման (ռեիներվացիայի) համար նյարդը հաճախ բերա-

նակցում են ենթալեզվային, հավելյալ կամ դիաֆրագմալ 

նյարդերի շարժիչ նյարդաթելերի հետ: 

 
Նկ. 153,154. Սխեմատիկ պատկերում դիմային նյարդի չվնասված 

ծայրամսային հատվածի բերանակցում ենթալեզվային նյարդի 

շարժիչ թելերի հետ`ռեիներվացիա: 

 

   
Նկ. 155,156. Սխեմատիկ պատկերում դիմային նյարդի նյարդային 

բերանակցում: Կլինիկական պատկերում դիմային նյարդի 

նյարդային բերանակցում ականջային նյարդի հետ: 
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Վնասված նյարդը կարելու դեպքում առանձնացնում 

են վնասված նյարդի ծայրամսայինև կենտրոնական հատ-

վածները, թարմացնում են կտրված նյարդի եզրերը և սկզբում 

տեղադրվում էպերինևվրալ կար, այնուհետև էնդոնևվրալ 

կար:  

  
Նկար 157,158. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է վնասված 

նյարդի կարում՝ նեյրորաֆիա 

(https://www.slideshare.net/manjreshi/facial-nerve-and-its-disorders-
69908960): 

 

Դիմային նյարդի աուտոփոխպատվաստում  

Նյարդի աուտոփոխպատվաստ շատ դեպքերում 

վերցվում է հիվանդի ոտքի շրջանից՝ սրունքային նյարդը 

(ո.suralis): Դիմային շրջան տեղափոխված սրունքային նյարդի 

աուտոփոխպատվաստի մի ծայրը բերանակցվում է առողջ 

կողմի դիմային նյարդի 1 ճյուղի հետ, իսկ մյուս ծայրը բե-

րանակցվում է ախտահարված կողմի դիմային նյարդի 

չախտահարված ցողունին: Այդպիսով նյարդային իմպուլսը 

առողջ կողմի դիմային նյարդից սրունքային նյարդի միջոցով 

փոխանցվում է ախտահարված կողմի դիմախաղի մկաննե-

րին` ապահովելով դիմախաղի մկանների սիմետրիկ կծկում-

ներ: 



119 
 

 

 
Նկ. 159. Սրունքային նյարդի (ո.suralis) 

աուտոփոխպատվաստի ստացում հիվանդի ոտքի շրջանից 

(https://openbooks.uct.ac.za/ENTatlas/index.php/entatlas/catalog
/view/1/2/66-2): 

 
 

    
Նկ.160,161.Սրունքային նյարդի աուտոփոխպատվաստի մի ծայրը 

բերանակցվում է առողջ կողմի դիմային նյարդի 1ճյուղին,իսկ մյուս 

ծայրը բերանակցվում է ախտահարված կողմի դիմային նյարդի 

չախտահարված ցողունին 

(https://www.slideshare.net/manjreshi/facial-nerve-and-its-disorders-
69908960): 
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Նկ.162,163. Դիմային նյարդի նեյրոպաթիայի բուժումը նյարդի 

փոխպատվաստման եղանակով` կլինկական պատկերը մինչ 

վիրահատությունը և վիրահատությունից 

հետո(https://www.slideshare.net/manjreshi/facial-nerve-and-its-
disorders-69908960): 

 

Պալիատիվ վիրահատություններ դիմախաղի մկանների 

կաթվածի դեպքում 

Դիմախաղի մկանների կաթվածի դեպքում պալիատիվ 

վիրահատությունների տեսակներն են. 

 առողջ կողմի դիմախաղի մկանների ռեզեկցիան, 

 բլեֆարոռաֆիա, 

 միոպլաստիկա՝ քունքային կամ ծամողական մկանների 

լաթերով պարալիզված հյուսվածքների դինամիկ 

կախում, 

 պարալիզված հյուսվածքների դինամիկ կախում ստորին 

ծնոտի քունքային ելունին, 

 պարալիզված հյուսվածքների՝լարերով կամ թելերով 

ստատիկ ամրացումը այտային աղեղին: 
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Առողջ կողմի դիմախաղի մկանների ռեզեկցիա 

Այս վիրահատական միջամտությունը ցուցված է 

առողջ կողմի դիմախաղի մկանների մնացորդային կծկում-

ների պահպանման դեպքում: Վիրահատության ժամանակ 

կատարվում է կտրվածք առողջ կողմի բերանի խոռոչի 

նախադռան կողմից: Առանձնացվում է zigomaticus major, 

levator labii superiors, risorius, depressor anguli oris մկանները և 

ենթարկվում են ռեզեկցիայի 1սմ երկարությամբ, վիրահա-

տության ավարտին դրվում են կարեր բերանի նախադռան 

լորձաթաղանթին: Հետվիրահատական շրջանում կատար-

վում է կանխարգելիչ հակաբորբոքային և խթանող 

ֆիզիոթերապիա: 

  

 Նկ.164.Սխեմատիկ 

նկարներում պատկերված է 

միոռեզեկցիա: 

 

 

 

 

Բլեֆարոռաֆիա 

Բլեֆարոռաֆիա վիրահատական միջամտության 

նպատակը մասամբ փակելն է ակնակապճի ճեղքը: Բլեֆարո-

ռաֆիան ցուցված է տարբեր պատճառների լագօֆթալմի 

դեպքում, այդ թվում նաև դիմային նյարդի ախտահարումների 

դեպքում՝ պարալիզված կողմի աչքից արցունքահոսությունը 

կանխելու նպատակով: 

Վիրահատության ժամանակ կոպը կարվում է աչքի 

միջային կամ դրսային անկյան հատվածում:Կատարվում է 



122 
 

վերին և ստորին կոպի թարթչային եզրի կտրվածք 6-8մմ 

երկարությամբ և 2մմ խորությամբ: Դրվում են պոլիամիդային 

կարեր միայն կոպի կտրված եզրերի վերքի վրա, որոնք 

հեռացվում են 7 օր անց: Վիրահատության հետևանքով դա-

դարում է արցունքահոսությունը և վերականգնվում է 

արցունքի հոսքը արցունքային խողովակով: 

 

  
Նկ.165,166. Սխեմատիկ նկարում պատկերված է 

բլեֆարոռաֆիա 

(www.slideshare.net/mohamedrahilalhadithy/facial-nerve-
injury-and-reanimation): 

  

Մկանային պլաստիկա քունքային մկանից 

Վիրահատության ցուցումները դիմային նյարդի բոլոր 

ճյուղերի կաթվածն է: Վիրահատության նպատակն է դեմքի 

պարալիզված հյուսվածքների կախումը, բերանի իջած 

անկյան դինամիկ շտկումը,ակնաճեղքի շտկումը: 

Վիրահատության ժամանակ քունքամկանի միջին 

հատվածից ձևավորվում է մկանային լաթ, որը ստեղծված 

ենթամշկային թունելի միջոցով տեղափոխվում և ամրացվում 

է բերանի անկյան շրջանում: 
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Նկ.167,168.Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է 

միոպլաստիկա քունքային շրջանից 

(https://www.methodistfacialparalysis.com/temporalis/): 
  

Մկանային պլաստիկա ծամողական մկանից 

Վիրահատության ցուցումը դիմային նյարդի ստորին 

ճյուղերի կաթվածն է: Վիրահատության նպատակն է բերանի 

իջած անկյան դինամիկ շտկում: Վիրահատության ժամանակ 

քունքամկանի միջին հատվածից ձևավորվում է մկանային 

լաթ, որը ստեղծված ենթամշկային թունելի միջոցով 

տեղափոխվում և ամրացվում է բերանի անկյան շրջանում: 

Վիրահատության ժամանակ կտրվածքը կատարվում է 

ստորին ծնոտի ստորին հատվածից 2սմ ներքև: Ծամողական 

մկանի առաջային հատվածից նրա ողջ երակարությամբ 

ձևավորվում է մկանային լաթ, այնուհետև փափուկ 

հյուսվածքներում ստեղծվում է թունել դեպի բերանի անկյուն: 

Ծամողական մկանից անջատված մկանային լաթը թունելի 

միջով մոտեցվում է դեպի բերանի անկյուն և բերված լաթը 

փեղեքելով երկու մասի, մի ոտիկը ֆիքսվում է բերանի 
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անկյան վերին հատվածին իսկ մյուս ոտիկը ֆիքսվում է 

բերանի անկյան ստորին հատվածին: 

  

Նկ.169.Սխեմատիկ 

նկարներում 

պատկերված է 

միոպլաստիկա 

ծամողական մկանային 

լաթով: 

  

Համակցված մկանա-փակեղային պլաստիկա 

Մեթոդը ներառում է քունքային, ծամողական 

մկաններից և կոնքի լայն փակեղից ձևավորված լաթի 

կիրառում: Կոնքի լայն փակեղից վերցված 15սմ 

երկարությամբ և 3սմ լայնությամբ փոխպատվաստը 

բաժանվում է 3 հավասար մասերի:Վիրահատության 

ժամանակ քունքամկանի միջին հատվածից ձևավորվում է 

մկանային լաթ, որը ստեղծված ենթամշկային թունելի 

միջոցով տեղափոխվում է դեպի ստորին կոպի հատված: 

Ստեղծվում է ենթամշկային թունել աչքի արտաքին անկյան 

շրջանից դեպի համապատասխան կողմի քթոսկրի հիմքը և 

հետո դեպի հակառակ կողմի հոնքը: Փոխպատվաստի մի 

ֆրագմենտը ամրացվում է քունքային հատվածից 

տեղափոխված լաթին իսկ մյուս ֆրագմենտը ամրացվում է 

հակառակ կողմի ճակատային մկանին: Ծամողական մկանի 

առաջային հատվածից ձևավորվում է մկանային լաթ, 

այնուհետև փափուկ հյուսվածքներում ստեղծվում է թունել 

դեպի բերանի անկյուն: Փոխպատվաստի երրորդ ֆրագմենտը 

կենտրոնական հատվածով մի կողմից ամրացվում է բերանի 
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անկյանը, իսկ ծայրային հատվածներից յուրաքանչյուրը 

ամրացվում է ծամողական մկանից անջատված մկանային 

լաթի փեղեկված հատվածներին: 

 

  

Նկ.170. Սխեմատիկ 

նկարներում պատկերված է 

համակցված մկանա-

փակեղային պլաստիկա: 

 Ազատ անոթավորված 

մկանային պլաստիկա  

 
 

 

Հաճախ անոթավորված մկանային փոխպատվաստ վերցվում 

է ոտքի շրջանից կամ որովայնից և տեղափոխվելով ախտա-

հարված շրջան այն կարվում է մի կողմից բերանի անկյանը, 

մյուս կողմից այտային աղեղին: 

 
Նկ.171,172. Սխեմատիկ նկարներում պատկերված է 

պլաստիկա՝անոթավորված ազատ մկանային փոխպատվաստի 

կիրառմամբ: 
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Վաղ փուլում կատարված բոլոր վիրաբուժական մե-

թոդների բնորոշ առանձնահատկությունն առավել արտա-

հայտված ազդեցությունն է: Այսինքն՝ որքան շուտ է արված 

այս կամ այն վիրահատությունը, այնքան մեծ է բուժվելու 

հնարավորությունը: Դիմային նյարդի ախտահարումների 

վիրաբուժական բուժումն արդյունավետ է հիվանդությունից 

հետո՝ առաջին մեկ տարվա ընթացքում, քանի որ հետագա-

յում նյարդավորման բացակայության հետևանքով առա-

ջանում է մկանների ատրոֆիա և դրանց վերականգնման 

արդյունավետությունը քիչ է: Հարկավոր է նաև նշել, որ 

վիրահատությունների արդյունավետությունը պայմանավոր-

ված է հիվանդության տևողությամբ, ախտահարման ծավա-

լով և վիրահատական միջամտության տեսակով: Այդ իսկ 

պատճառով դիմային նյարդի նեյրոպաթիայով բոլոր 

հիվանդները պետք է ժամանակին դիմեն բժշկի: 

Կանխարգելումը 

Հիվանդության առաջացման բոլոր հնարավոր պատ-

ճառների վրա հնարավոր չէ ազդել (օրինակ՝ խողովակների 

բնածին նեղությունը փոխել չի լինում): Սակայն կարելի է 

կանխել այդ հիվանդության զարգացման շատ գործոններ՝ 

 խուսափել դեմքի գերսառեցումից, 

 ժամանակին բուժել հիվանդությունները, որոնք 

կարողեն նեյրոպաթիայի առաջացման պատճառ 

դառնալ (շաքարային դիաբետ, աթերոսկլերոզ, կարիես, 

հայմորիտ, ֆրոնտիտ, հերպեսային վարակ, 

տուբերկուլոզ ևայլն), 

 գլխի վնասվածքների կանխում: 

Հարկավոր է նաև հաշվի առնել, որ երկրորդային կանխար-

գելիչ մեթոդներին (այսինքն՝երբ հիվանդությունը մեկ անգամ 
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արդեն դրսևորվել է) է պատկանում որակյալ, լիարժեք և 

ժամանակին բուժումը: 

 

Թեստերի նմուշներ 
 

1. Եռվորյակ նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիան՝ դա 
ա)նյարդի պարեզն է 
բ)նյարդի գերգրգռվածությունն է 
գ)նյարդի պարալիչն է 
դ)նյարդի վնասվածքն է 
 

2. Եռվորյակ նյարդի վնասվածքային նեյրոպաթիայի բուժումը 

նշվածներից որը չի ընդգրկում . 
ա)հակահիստամինային 
բ)հակաբորբոքային թերապիա 
գ)ստիմուլացնող պրեպարատներ 
դ)B խմբի վիտամիններ 

 

3/Եռվորյակ նյարդի նեյրոպաթիայի բուժումն ընդգրկում է՝ 

1.ֆոնոֆորեզ հիդրոկորտիզոնով 

2.էլեկտրաֆորեզ 

3.ֆլյուկտուորիզացիա 

4.գալվանիզացիա 
ա)2.3.4 
բ)1.3.4 
գ)1.2.3 
դ)1.2.3.4 
 

4. Նշվածներից որը միմիկայի մկանների պարալիչի պատճառ 
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չէ. 
ա)բնածին ախտաբանական պրոցեսներ 
բ)վիրաբուժական միջամտության ժամանակ 
գ)անոթային փոփոխություններ 
դ)n.mandibularis-ի տրավման 
 

5.Կենտրոնական ծագման պարեզի դեպքում նշվածներից որը 

առակա չէ. 
ա)իշեմիկ օջախ,  

բ)քթա-շրթունքային ծալքերը հարթված են  

գ) հիվանդը չի կարողանում աչքը փակել  
դ)բերանի անկյունը իջած է ներքև:  
 

6.Նևրոպրակսիան վերականգնվում է համապատասխան 

բուժումից հետո 

ա)չորս շաբաթների ընթացքում 

բ)երեք ամսվա ընթացքում 

գ)վեց ամսվա ընթացքում 
դ)երբեմն չի վերականգնվում 

 

7.Դիմային նյարդի հետվնասվածքային նեյրոպաթիան 

առաջանում է՝ 

1.քունքոսկրի բուրգի կոտրվածքի դեպքում 

2.հարականջային թքագեղձերի նորագոյացությունների 

վիրահատական միջամտությունների դեպքում 

3.միջին ականջի շրջանում կատարվող այլ 

վիրահատությունների դեպքում 

4.հարականջածամողական շրջանում կատարվող այլ 

վիրահատությունների դեպքում 
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ա)2.3.4 

բ)1.3.4 
գ)1.2.3 դ)1.2.3.4 
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