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  ԳԼՈՒԽ V. ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 

Տեղային անզգայացումը տարբեր մեթոդների կիրառմամբ (քիմիական, 

ֆիզիկական, ֆիզիկա-քիմիական) ցավային իմպուլսի շրջափակումն է մարմնի 

որոշակի հատվածում` հիվանդի գիտակցության պահպանմամբ: Ըստ մեթոդ-

ների` ստոմատոլոգիական պրակտիկայում կիրառվող տեղային անզգայացում-

ները լինում են ոչ ներարկային (ոչ ինյեկցիոն) և ներարկային (ինյեկցիոն): Ոչ 

ներարկիչ են քիմիական, ֆիզիկական և ֆիզիկա-քիմիական եղանակները, 

որոնց դեպքում կատարվում է հյուսվածքների մակերեսային անզգայացում: 

Քիմիական կամ ապլիկացիոն եղանակը հիմնականում կիրառվում է քթի 

և բերանի լորձաթաղանթը անզգայացնելու համար: Այդ նպատակով օգտագործ-

վում են այնպիսի նյութեր, որոնք բավականին հեշտությամբ են թափանցում 

լորձաթաղանթի հաստության մեջ (դիկաին, քսիկաին և այլն):  

Ֆիզիկական եղանակով տեղային անզգայացում կատարելիս հյուսվածք-

ները սառեցվում են եռման ցածր ջերմաստիճանի հեղուկների միջոցով: Նման 

հեղուկների արագ գոլորշիացման հետևանքով հյուսվածքները սառչում, նույ-

նիսկ սառցակալում են, որից մակերեսային նյարդային վերջույթները շրջափակ-

վում են, և առաջանում է այդ շրջանի մակերեսային անզգայացում:  

Ֆիզիկա-քիմիական եղանակով անզգայացում կատարելիս անզգայացնող 

նյութը ներմուծվում է էլեկտրաֆորեզի միջոցով: Այդ եղանակը ցուցված է 

եռվորյակ նյարդի նևրալգիայի (նյարդացավի) դեպքում: Ոչ ներարկային անզգա-

յացումը իրականացվում է նաև լազերային ճառագայթման, էլեկտրամագնի-

սային ալիքների կիրառմամբ և այլն: Տեղային անզգայացման ոչ ներարկային 

(ինյեկցիոն) մեթոդն ապահովում է միայն մակերեսային անզգայացում: 

Ներարկման եղանակով անզգայացումն իրականացվում է՝ անզգայացնող 

նյութը անմիջապես հյուսվածքներ ներմուծելով: Ներարկային եղանակով 

անզգայացումը կարող է լինել ներսփռական, երբ վիրահատական դաշտը շերտ 

առ շերտ ենթարկվում է ներսփռման, և հաղորդչական, երբ դեղանյութերը ներ-

մուծվում են վիրահատական դաշտը նյարդավորող նյարդի շրջան: Ներսփռա-

կան և ապլիկացիոն, ինչպես նաև սառեցման և ֆիզիկա-քիմիական եղանակով 

անզգայացման դեպքում անջատվում են ցավային գրգիռներն ընդունող ծայրա-

յին նյարդային ընկալիչները: Հաղորդչական անզգայացման դեպքում շրջա-

փակվում է նյարդային ցողունը (ավելի հաճախ ծայրային ճյուղը), որը ցավային 

իմպուլսներ է հաղորդում վիրահատական դաշտի շրջանից: 

5.1. Տեղային անզգայացնող նյութեր 
Տեղային անզգայացնող նյութերը (անէսթետիկները) սինթետիկ քիմիա-

կան միացություններ են, որոնք ընկճում են զգացող նյարդերի պերիֆերիկ ապա-
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րատը և նյարդային թելերով շրջափակում են նյարդային իմպուլսների հաղոր-

դումը ծայրամասից կենտրոն: Տեղային անզգայացնող նյութերը պիտի ունենան 

հետևյալ հատկությունները. 

1. Անէսթետիկը պետք է ունենա ուժեղ անզգայացնող ազդեցություն, հեշտու-

թյամբ ներսփռվի հյուսվածքներում և այնտեղ հնարավորինս երկար մնա: 

2. Անէսթետիկը պետք է ունենա ցածր տոքսիկություն և համապատասխա-

նաբար առաջացնի նվազագույն քանակությամբ ընդհանուր և տեղային բար-

դություններ: 

3. Անէսթետիկը պետք է մանրէազերծ և համատեղելի լինի հյուսվածքներին:

4. Անէսթետիկը ներարկելիս չպետք է առաջացնի այրոց կամ ցավային ռեակ-

ցիա:

5. Անէսթետիկը պետք է ապահովի անզգայացման դարձելիություն:

Ներկայումս միջազգային կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում են 

ավելի քան 100 անէսթետիկներ: Դա հնարավորություն է տալիս ընտրելու 

անզգայացման առավել արդյունավետ (էֆեկտիվ) և անվնաս մեթոդ` կատարվող 

միջամտության բնույթով, տևողությամբ, ինչպես նաև հիվանդի անհատական 

առանձնահատկություններով պայմանավորված: 

Տեղային անեսթէտիկները սինթետիկ արոմատիկ հետերոցիկլիկ միա-

ցություններ են, որոնք դասակարգվում են 2 հիմնական խմբերի` եթերային և 

ամիդային: 

Ա) Բարդ եթերներ՝ 

1. անէսթեզին,

2. դիկաին,

3. նովոկաին:

Բ ) Ամիդներ՝ 

1. տրիմեկաին,

2. պիրոմեկաին,

3. լիդոկաին,

4. մեպիվակաին,

5. պրիլոկաին,

6. արտիկաին,

7. բուպիվակաին,

8. էտիդոկաին:

Անէսթետիկների մոլեկուլները թույլ հիմքեր են և կազմված են 3 մասից` 

 լիպոֆիլային բևեռ (արոմատիկ խումբ),

 հիդրոֆիլային բևեռ (ամինո խումբ),

 միջանկյալ շղթա (եթերային կամ ամիդային միացությամբ):
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5.1.1. Բարդ եթերային խմբի տեղային անէսթետիկներ 
Եթերային միացությունները համեմատաբար անկայուն են, արագ հիդրո-

լիզի են ենթարկվում հյուսվածքներում, այդ պատճառով էլ այդ խմբի տեղային 

անէսթետիկները ցուցաբերում են կարճատև անզգայացնող ազդեցություն:  

Անէսթեզին  

Անէսթեզինը ջրում չլուծվող, դառը համ ունեցող սպիտակ բյուրեղային 

փոշի է: Անէսթեզինը սինթեզվել է 1890թ.-ին: Օգտագործվում է մակերեսային 

անզգայացման ժամանակ` 5-20%-անոց յուղային մածուկներով: 

Դիկաին 

Դիկաինը սպիտակ բյուրեղային փոշի է, հեշտությամբ լուծվում է ջրում և 

սպիրտում: Նրա լուծույթներն ախտահանվում են եռացումով: Դիկաինն օգտա-

գործվում է բերանի և քթի լորձաթաղանթի մակերեսային անզգայացման ժա-

մանակ` 0,25-0,5-1-2%-անոց լուծույթներով: 

Դիկաինն ունի տոքսիկ ազդեցություն և կարող է առաջացնել ինտոքսիկա-

ցիա (թունավորում): Մինչև 10 տարեկան երեխաների շրջանում այն չի կիրառ-

վում: 10 տարեկանից բարձր երեխաների շրջանում կիրառվում է դիկաինի 0,5-

1%-անոց լուծույթի 1-2 մլ, մեծահասակների շրջանում` 2-3մլ 1-2%-անոց 

լուծույթ ապլիկացիոն եղանակով, անզգայացումը սկսվում է 1-2 րոպե անց: 

Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 90 մգ է (3մլ 3%-անոց լուծույթ):  

Նովոկաին (Պրոկաին) 

 Նովոկաինը սպիտակ բյուրեղային փոշի է, հեշտությամբ լուծվում է 

սպիրտում և ջրում: Նովոկաինի լուծույթն ախտահանվում է 30 րոպեի 

ընթացքում 1000C ջերմաստիճանում: Օրգանիզմում նովոկաինը հիդրոլիզվում է 

պարաամինոբենզոյական թթվի և դիէթիլամինոլի: Փափուկ հյուսվածքներում 

հիդրոլիզը իրականանում է 20-30 րոպեում, իսկ արյան մեջ 2-3 րոպեում, այդ 

պատճառով նովոկաինի տոքսիկությունը 10 անգամ մեծանում է արյան անոթի 

մեջ ընկնելով: Օրգանիզմում նովոկաինի քայքայումն իրականացվում է 

խոլինէսթերազայի ազդեցությամբ: Նովոկաինն ունի հանգուցապաշարող, անո-

թալայնիչ, հակաառիթմիկ ազդեցություն, նվազեցնում է սրտամկանի գրգռվա-

ծությունը, նպաստում է արյան ճնշման անկմանը: Նովոկաինը ունի փոքր 

տոքսիկություն, սակայն քրոնիկական անեմիայով և լյարդի հիվանդութ-յուն-

ներով հիվանդների մոտ նույնիսկ փոքր դեղաչափերը կարող են լինել խիստ 

տոքսիկ: Բացի դրանից, կան հիվանդներ` նովոկաինի նկատմամբ բարձր 

զգայնությամբ, որոնց շրջանում նովոկաինը կարող է ռեակցիա առաջացնել: 

Նովոկաինի հանդեպ բարձր զգայնության դեպքում ի հայտ են գալիս գլխա-

պտույտ, ընդհանուր թուլություն, զարկերակային թերլարվածություն (հիպոտո-

նիա), մաշկի անգունություն, քրտնարտադրություն, գրգռվածություն, տախի-

կարդիա (հաճախասրտություն), ճնշման անկում, ցնցումներ, ծանր դեպքերում 

նաև կոլապս կամ շոկ, Կվինկեի այտուց, բրոնխասպազմ (բրոնխակծկանք): 
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Նման բարդություններից խ֊ուսափելու համար պետք է հիվանդին հարցում անել. 

եթե նրան առաջին անգամ է նովոկաին ներարկվում, ապա անհրաժեշտ է 

նախօրոք կատարել ներմաշկային փորձ: 

Նովոկաինն ունի թույլ անզգայացնող ազդեցություն: Անզգայացման 

տևողությունը 15-20 րոպե է: Կիրառվում է նովոկաինի 0,25-0,5%-անոց լուծույթը 

ներսփռական անզգայացման դեպքում և 1-2%-ոց լուծույթը հաղորդչական և 

ներսփռական անզգայացման համար: Ներսփռական անզգայացման դեպքում 

0,25%-անոց նովոկաինի բարձր միանվագ դեղաչափը մինչև 500 մլ վիրահա-

տության սկզբում, հետագայում 1 ժամվա ընթացքում մինչև 1000 մլ, 0,5%-անոց 

նովոկաինի կիրառման դեպքում բարձր միանվագ դեղաչափը համապատաս-

խանաբար 150 մլ և 400 մլ: Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում է 1%-անոց 

նովոկաինի 80-70 մլ լուծույթ և 2%-անոց նովոկաինի 20 մլ-ից ոչ ավելի լուծույթ: 

Նովոկաինի օրական դեղաչափը չոր նյութի կազմում չպետք է գերազանցի 1 

գրամը: 

Նովոկաինի ազդեցությունն ուժեղացնելու նպատակով և ներծծումը դան-

դաղեցնելու նպատակով լուծույթին ավելացվում է անոթասեղմիչ (ադրենալին 

0,1%-անոց 1:100000 հարաբերությամբ, 1մլ ադրենալին` 100 մլ նովոկաին): 

Թարախային օջախում նովոկաինով ոչ լիարժեք թմրեցումը պայմանա-

վորված է բորբոքային օջախի թթվային միջավայրում անէսթետիկի չեզոքա-

ցումով (միջավայրում, որն առաջանում է բորբոքման ժամանակ նովոկաինի 

հիդրոլիզը դանդաղում է կամ ընդհանրապես չի կատարվում): 

Ներկայումս ստոմատոլոգիական պրակտիկայում անզգայացման 

նպատակով նովոկաին համարյա չի կիրառվում` թույլ անզգայացման արդյու-

նավետության և բարձր ալերգիա առաջացնելու պատճառով: 

5.1.2. Ամիդային խմբի տեղային անէսթետիկներ 
 Անզգայացման բարձր արդյունավետություն ապահովելու նպատակով 

կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում են ամիդային խմբի տեղային 

անէսթետիկները: Ամիդային խմբի անէսթետիկներն ազդում են արագ, լավ 

դիֆուզիայի են ենթարկվում ներարկման շրջանում, լավ ներծծվում են տեղային 

հյուսվածքներում` կանխելով անէսթետիկ՝ արյան հուն մտնելը: 

Տրիմեկաին (մեզոկաին) 

 Այն սպիտակ կամ դեղնագույն բյուրեղային փոշի է, լավ լուծվում է ջրում 

կամ սպիրտում: Տրիմեկաինը պատրաստվում է նատրիումի քլորիդի իզոտոնիկ 

լուծույթի մեջ լուծելով, քանի որ թորած ջրով լուծույթը ներարկելիս ներարկման 

տեղում այրոցի զգացում է առաջանում: Տրիմեկաինն ունի լավ անզգայացնող 

էֆեկտ բորբոքային օջախում, ունի թույլ տոքսիկություն: Անզգայացման արդյու-

նավետությամբ 2-2,5 անգամ գերազանցում է նովոկաինին: Անզգայացման տևո-

ղությամբ 3 անգամ գերազանցում է նովոկաինին: 40% հիվանդների շրջանում 
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առաջացնում է սեդատիվ ազդեցություն: Այն կիրառում են ներսփռական 

անզգայացման դեպքում (0,25-2%-անոց) և հաղորդչական անզգայացման ժամա-

նակ (1-2%-անոց): Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 1%-անոցից մինչև 100մլ 

է, 2%-անոցից մինչև 20 մլ: 

Տրիմեկաինը երբեմն կարող է առաջացնել գլխացավ, սրտխառնոց, ընդ-

հանուր թուլություն, մաշկի և լորձաթաղանթի դալկություն, երբեմն տրիմե-

կաինի տոքսիկ ազդեցությունը կարող է արտահայտվել կոլապսով, ցնցումնե-

րով, պուլսի (անոթազարկի) և արյան ճնշման փոփոխություններով: Այն հաճախ 

կիրառվում է 0,1%-անոց ադրենալինի լուծույթի հետ 1:100000 հարաբերությամբ: 

Հակացուցումներ` բրադիկարդիան (դանդաղասրտություն), ատրիովենտրի-

կուլյար բլոկադան, սրտային անբավարարությունը, արտահայտված աթե-

րոսկլերոզը, երիկամների և լյարդի հիվանդությունները: 

Պիրոմեկաին (բումեկաին) 

Պիրոմեկաինը սպիտակավուն, ջրում և սպիրտում լուծվող փոշի է: Կա-

ռուցվածքով նման է տրիմեկաինին: Կիրառվում է մակերեսային (ապլիկացիոն) 

անզգայացման ժամանակ: Անզգայացման տևողությունը 10-15 րոպե է: Կիրառ-

վում է պիրոմեկաինի 1-2%-անոց լուծույթը, 5%-անոց մածուկը: Լայնորեն կի-

րառվում է պիրոմեկաինի և մեթիլուրացիլի համակցությամբ գելը, որն ունի ոչ 

միայն ցավազրկող, այլև հակաբորբոքային ազդեցություն, արագացնում է ռեգե-

ներացիոն պրոցեսները (կիրառվում է աֆթոզ ստոմատիտները (բերանաբորբը) 

և խոցանեկրոտիկ գինգիվոստոմատիտները բուժելու դեպքում): 

Լիդոկաինի հիդրոքլորիդ (քսիկային, քսիլոկաին, քսիլանոր, լիգնոսպան) 

Սպիտակավուն բյուրեղային փոշի է, լավ լուծվում է ջրում և սպիրտում: 

Լավ ներծծվում է հյուսվածքներում, լավ ազդում է բորբոքային օջախում (Ph 7,8): 

Առաջին ամիդային խմբի անէսթետիկն է, որը կիրառվել է ստոմատոլոգիայում, 

և ներկայումս այն ամենաշատն է կիրառվում: Նովոկայինից ուժեղ է և ունի 

ավելի երկարատև ազդեցություն` մինչև (2 ժամ): Օգտագործվում է բոլոր 

տեսակի անզգայացումների ժամանակ, ալերգիկ ռեակցիաները խիստ 

հազվադեպ են լինում:  

Լիդոկաինի տոքսիկությունը կախված է լուծույթի խտությունից: 0,5%-

անոց լուծույթը իր տոքսիկությամբ չի տարբերվում նովոկաինից, 1-2%-անոց 

լուծույթը 1,4-1,5 անգամ տոքսիկ է նովոկաինից: Լիդոկաինը ակտիվորեն 

լայնացնում է անոթները, այդ պատճառով կիրառվում է անոթսեղմիչներին հա-

մակցված, իջեցնում է արյան ճնշումը, օգտագործվում է որպես հակաառիթմիկ 

դեղամիջոց: 

Լիդոկաինը հակացուցված է սիրտ-անոթային անբավարարության, II-III 

աստիճանի ատրիովենտրիկուլյար բլոկադայի, արտահայտված բրադիկար-

դիայի, լյարդի և երիկամների հիվանդությունների, ծանր միասթենիայի 
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(մկանաթուլության) դեպքում: Հղիության և լակտացիայի ժամանակ պետք է 

կիրառել խիստ ցուցումների դեպքում:  

Փափուկ հյուսվածքների վրա վիրաբուժական միջամտությունների 

ժամանակ կիրառվում են լիդոկաինի 0,25%-անոց և 0,5%-անոց լուծույթները, իսկ 

ներսփռական և հաղորդչական անզգայացման ժամանակ`1-2%-անոց լուծույթ-

ները: Ապլիկացիոն անզգայացման համար օգտագործվում է լիդոկաինի 10%-

անոց աերոզոլը, 5%-անոց մածուկը: Անէսթետիկի առավելագույն միանվագ 

դեղաչափը 0,5%-անոց 500մլ է, 1%-անոց 20մլ, 2% -անոց 10մլ:  

Գերդոզավորման դեպքում հնարավոր են 

ցնցումներ, բրադիկարդիա (դանդաղասրտութ-

յուն), կոլապս, դիսպնոե: Տոքսիկ երևույթներից 

կարող է առաջացնել էյֆորիա, գլխապտույտ, 

գլխացավ, ականջներում խշշոց, ճնշման իջեցում: 

Մեպիվակաին (կարբոկաին, սկանդիկա-

յին, սկանդոնեստ, մեպիվեստեզին): 

Մեպիվակաինը անզգայացման ազդեցու-

թյամբ և անզգայացման տևողությամբ նման է 

լիդոկաինին, սակայն համեմատաբար տոքսիկ է: 

Ի տարբերություն մյուս անէսթետիկների` անոթների լայնացում չի առա-

ջացնում, դանդաղ է ադսորբցվում, ունի թեթև անոթասեղմիչ հատկություն, լավ 

անզգայացնող ազդեցություն առանց անոթասեղմիչ դեղամիջոցների հա-

մակցման: 

Մեպիվակաինը չի խթանում սիրտ-անոթային համակարգը, այն կիրառ-

վում է սիրտ-անոթային և էնդոկրին պաթոլոգիայով հիվանդների շրջանում:  

Կլինիկական պրակտիկայում ներսփռական և 

հաղորդչական անզգայացման դեպքում կիրառվում է 

2-3% -անոց մեպիվակաինի լուծույթը: Մեպիվակաինի 

առավելագույն միանվագ դեղաչափը 4,4 մգ/կգ է: Գեր-

դոզավորման ժամանակ հիվանդների շրջանում 

հնարավոր է նկատվեն բրադիկարդիա (դանդաղա-

սրտություն), արտերիալ (զարկերակային) հիպոտեն-

զիա, էյֆորիա, դեպրեսիա (ընկճախտ), խոսքի, կլման 

ակտի, տեսողության խանգարումներ: Ալերգիկ ռեակ-

ցիաները լինում են հազվադեպ: Մեպիվակաինը նախ-

ընտրելի է անոթասեղմիչ դեղանյութերի նկատմամբ 

գերզգայնություն ունեցող հիվանդների դեպքում: Մե-

պիվակաինի 3%-անոց լուծույթն առանց անոթասեղմիչ դեղամիջոցների 

համակցման հատկապես նախընտրելի է կիրառել ռիսկի խմբի հիվանդների 

շրջանում (դիաբետ, հիպերտոնիկ հիվանդություն, սրտի արատ): Անոթա-

Նկ. 5.1. Լիդոկաինի 10%-անոց 

աերոզոլը: 

Նկ.5.2. Կարպուլային 

ներարկիչը, անէսթետիկը  

և ասեղը: 
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սեղմիչներին համակցված կիրառվում է մեպիվակաինի 2%-անոց լուծույթը 

1:100000 կամ1:200000 հարաբերությամբ:  

Բուպիվակաին հիդրոքլորիդ (մարկաին, կար-

բոստեզին, դուրակաին): 

Բուպիվակաինը շատ ուժեղ անէսթետիկ է: 

Անզգայացման ազդեցությունը դանդաղ է սկսվում 

(10-15 րոպե անց), բայց երկար է պահպանվում (3-ից 

12 ժամ): Բուպիվակաինն ունի անոթալայնիչ մեծ 

ազդեցություն, կլինիկական պրակտիկայում կիրառ-

վում է բուպիվակաինի 0,5-0,75%-անոց լուծույ-թը` 

ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ համակցված: 

Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 75մգ է: Բուպի-

վակաինը կիրառվում է տրավմատիկ երկարատև 

միջամտությունների ժամանակ, ապահովում է հետվիրահատական շրջանի 

անզգայացումը: Բուպիվակաինն ունի հիպոտենզիվ հատկություն, դանդաղեց-

նում է սրտամկանի կծկման հաճախականությունը, թափանցում է հեմատո-

պլացենտար բարիերը: Գերդոզավորման ժամանակ առաջանում են ցնցումներ, 

սրտի գործունեության ճնշում (առաջանում է բրադիկարդիա) ընդհուպ մինչև 

սրտի կանգ: Դեղաչափը որոշվում է 2 մգ 1 կգ մասսայի հաշվարկով:  

Հակացուցումներն են` թիրեոտոքսիկոզը, հիպոտենզիան, սրտային ան-

բավարարությունը, կողմնակի երևույթներից են` գլխապտույտը, տեսողության 

խանգարումը, տրեմորը, գիտակցության կորուստը, արյան ճնշման անկումը, 

բրադիկարդիան (դանդաղասրտություն): 

Արտիկաին (ուլտրակաին D-C, ուլտրակաին D-C ֆորտե, սեպտոնեստ, 

ալֆակաին, ուբիստեզին ֆորտե) 

Արտիկաինը ամիդային անէսթետիկ է: Արտիկաինը ուժեղ անէսթետիկ է 

(5 անգամ ուժեղ է նովոկաինից, 2 անգամ` 

լիդոկաինից), ունի ցածր տոքսիկություն, համե-

մատաբար արագ է դուրս գալիս օրգանիզմից: 

Ալերգիկ ռեակցիաները արտիկաինի նկատ-

մամբ հազվադեպ են: Արտիկաինը չի թափան-

ցում հեմատոպլացենտար պատնեշը, այդ պատ-

ճառով ամենաանվտանգն է պտղի համար և 

ամենանախընտրելին` հղիների շրջանում 

անզգայացումներ կատարելու համար: Առանց 

անոթասեղմիչների արտիկաինը կարելի է կի-

րառել նաև տարեցների, ինչպես նաև երե-

խաների շրջանում, սիրտ-անոթային համակարգի, լյարդի հիվանդություններով 

հիվանդների դեպքում: 

Նկ.5.3. Մեպիվաստեզին: 

Նկ. 5.4. Ուբիստեզին ֆորտե: 
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Անէսթետիկը բնութագրվում է արագ անզգայացման ազդեցությամբ 

(անզգայացումը սկսվում է 1-3 րոպեի ընթացքում, տևողությունը՝ 45-75 րոպե): 

Կլինիկական պրակտիկայում կիրառվում է արտիկաինի 4%-անոց լուծույթը` 

անոթասեղմիչների 1:200000 կամ 1:100000 հարաբերությամբ համակցված: 

Կողմնակի երևույթներ հազվադեպ են նկատվում: Հակացուցումներ` առիթ-

միան, պարոքսիզմալ տախիակարդիան (հաճախասրտություն), գլաուկոման, 

լյարդի և երիկամների հիվանդությունները: Գերդոզավորման ժամանակ կարող 

են առաջանալ ուշաթափություն, շնչառության խանգարումներ, սրտխառնոց, 

ցնցումներ, տախիկարդիա (հաճախասրտություն): Առավելագույն միանվագ 

դեղաչափը 7 մգ 1 կգ մասսայի կամ 12,5 մլ 4%-անոց լուծույթ մեկ պրոցեդուրայի 

ընթացքում (7 կարպուլ 1,8մլ ծավալով):  

Էտիդոկաին  

Էտիդոկաինն ունի անզգայացման երկարատև ազդեցություն (ինչպես 

բուպիվակաինը): Ստորին ծնոտի հաղորդչական անզգայացման ժամանակ 

անզգայացման ազդեցությունը հավասար է 2%-անոց լիդոկաինի 1:100000 ադրե-

նալինի համակցված արդյունավետությանը: Էտիդոկաինն ապահովում է ավելի 

երկարատև անզգայացման ազդեցություն: Ունենալով անոթալայնիչ հատկու-

թյուն` էտիդոկաինի կիրառումը վիրաբուժական միջամտությունների ժամա-

նակ նպաստում է արյունահոսության ուժգնացմանը: Էտիդոկաինը կլինիկա-

կան պրակտիկայում կիրառվում է ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ 

համակցված 1,5%-անոց լուծույթով: Առավելագույն միանվագ դեղաչափը 5,5 մգ 

է 1 կգ զանգվածին:  

Անոթասեղմիչ դեղամիջոցներ, որոնք համակցվում են տեղային 
անէսթետիկներին (վազոկոնստրիկտորներ) 

Տեղային անզգայացնող դեղանյութի ազդեցությունն ուժգնացնելու և եր-

կարացնելու համար կիրառվում են անոթասեղմիչ դեղանյութեր, որոնք, սեղ-

մելով անոթների լուսանցքը, անզգայացման շրջանում դանդաղեցնում են 

անէսթետիկների ներծծումը, նվազեցնում են դրանց տոքսիկությունը` դրանով 

իսկ երկարաձգելով անզգայացման արդյունավետությունը: Անոթասեղմիչերի 

ազդեցությամբ առաջանում է փոքր անոթների և մազանոթների սպազմ 

(կծկանք), որն իր հերթին առաջացնում է հյուսվածքների հիպօքսիա և նվազեց-

նում է ընկալիչների հաղորդականությունը և գրգռականությունը: Այսպիսով, 

վազոկոնստրիկտորի և անէսթետիկի համակցումը միշտ առաջացնում է ցավա-

յին զգացողության զգալի նվազեցում: Անոթասեղմիչ դեղանյութերը պատկա-

նում են արոմատիկ ամինների դասին: Անոթասեղմիչ դեղանյութերից անզգա-

յացնող նյութերին համակցված կիրառվում են ադրենալինը, նորադրենալինը, 

վազոպրեսինը, ֆելիպրեսինը, լևոնորդեֆրինը: 
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Ադրենալին (էպինեֆրին, սուպրանեֆրին, սուպրարերին)  

 Ադրենալինը մակերիկամի ուղեղային շերտի հորմոն է: Ներկայումս 

ամենաշատ կիրառվող վազոկոնստրիկտորն է: Ավելի հաճախ կիրառվում է 

0,1%-անոց ադրենալին հիդրոքլորիդը: Ադրենալինն ազդում է a և b ադրենո-

ռեցեպտորների վրա, սեղմում է որովայնի խոռոչի մաշկի, լորձաթաղանթի 

անոթները, բարձրացնում է արյան ճնշումը, արագացնում է սրտի գործու-

նեությունը, հնարավոր է սրտային առիթմիաների առաջացում: Ադրենալինը 

թուլացնում է բրոնխների և աղիքների տոնուսը, լայնացնում է սրտի պսակաձև 

անոթները, լայնացնում է աչքի բիբը, արյան մեջ բարձրացնում է գլյուկոզի պա-

րունակությունը, հյուսվածքներում ուժեղացնում է նյութափոխանակությունը: 

Ադրենալինը տեղային անէսթետիկներին համակցված կիրառվում է 1:100000 

կամ 1:200000 (1 մլ 0,1%-անոց ադրենալին-100 մլ կամ 200 մլ անէսթետիկի 

լուծույթում): Ադրենալինը, ընկնելով արյան հունի մեջ, կարող է ունենալ տոքսիկ 

ազդեցություն, թեթև թունավորման դեպքում առաջանում է ուժեղ սրտխփոց, 

դեմքի դալկություն, շնչարգելություն, ծանր դեպքերում` կոլապս, թոքերի 

այտուց, մահը կարող է վրա հասնել շնչառության պարալիչի (կաթվածի) և սրտի 

կանգի հետևանքով: Պետք է հաշվի առնել, որ երբեմն ադրենալինի քիչ դեղաչա-

փերը կարող են առաջացնել կոլապս: Այն անձինք, որոնք ունեն բարձր զգայ-

նություն (իդիոսինկրազիա), ադրենալինի նկատմամբ կարող են ունենալ 

տոքսիկ ռեակցիաներ, երբեմն բավականին ծանր տեսակի: Այդ պատճառով 

տեղային անզգայացման ժամանակ պետք է օգտագործել նվազագույն կոնցենտ-

րացիայի ադրենալինի պարունակությամբ անէսթետիկ: Ադրենալինի գերդոզա-

վորման դեպքում հիվանդին անհրաժեշտ է ներարկել ն/ե 1 մլ 0,1%-անոց 

ատրոպին: 

Նորադրենալին (նորէպինեֆրին) 

Նորադրենալինը գլխավորապես ազդում է a-ադրնոռեցեպտորների վրա: 

Նորադրենալինը ադրենալինից ավելի ուժեղ տեղային անզգայացնող ազդեցու-

թյուն ունի, միաժամանակ տոքսիկությամբ զիջում է ադրենալինին: Կլինիկա-

կան պրակտիկայում կիրառվում է նորադրենալինի և տեղային անէսթետիկի 

լուծույթը 1:100000 կամ 1:200000 հարաբերակցությամբ: 

Վազոպրեսին  

 Վազոպրեսինը բարձրացնում է հարթ մկանների տոնուսը, առաջացնում 

է անոթների սպազմ (կծկանք), ուժգնացնում է աղիքների պերիստալտիկան, 

կծկում է միզապարկի և լեղապարկի մկանները, տալիս է հակադիարետիկ 

ազդեցություն: 

 

Ֆելիպրեսին  

Ֆելիպրեսինը լավ ազդում է երակների վրա, բայց չի առաջացնում արտե-

րիոլների սպազմ, այդ պատճառով հեմոստատիկ ազդեցությունը արտահայտ-
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ված չէ: Ֆելիպրեսինը թույլ է ազդում միոկարդի (սրտամկանի) վրա, այդ պատ-

ճառով այն կարելի է կիրառել առիթմիայի դեպքում, այն կիրառելի է, երբ ադրե-

նալինի և նորադրենալինի կիրառումը հակացուցված է: Հակացուցված է 

հղիներին, էպիլեպսիայով հիվանդներին, մեծահասակներին և երեխաներին: 

Լևոնորդեֆինը  

 Լևոնորդեֆինն հատկություններով մոտ է ադրենալինին: Կիրառվում է 

տեղային անէսթետիկների հետ 1:200000 հարաբերակցությամբ:  

Վազոկոնստրիկտորների կիրառման ցուցումները և հակացուցումները 
Ադրենալինը և մյուս վազոկոնստրիկտորները նույնիսկ քիչ դեղաչափե-

րով կարող են առաջացնել ոչ միայն տեղային, այլև համակարգային ազդեցու-

թյուն, դրանց կիրառումը հատկապես ուղեկցող սոմատիկ ախտաբանությամբ 

հիվանդների շրջանում կարող է պարունակել մեծ ռիսկի գործոններ:  

Երեխաների շրջանում անզգայացում կատարելիս անզգայացնող նյութի 

լուծույթում խորհուրդ չի տրվում ադրենալին ավելացնել, եթե երեխան 5 տարե-

կանից փոքր է: Այդ պատճառով անոթասեղմիչ դեղամիջոցները անէսթետիկ-

ներին համակցված կիրառելու դեպքում պետք է ցուցաբերել մեծ զգուշություն: 

Անոթասեղմիչների կիրառումն ուժգնացնում և երկարացնում է անէսթե-

զիան վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ, ապահովում է հուսալի 

հոմեոստազ: 

Վազոկոնստրիկտորների կիրառումը հակացուցված է` 

1. սիրտ-անոթային համակարգի դեկոմպենսացված ախտաբանությամբ

հիվանդների շրջանում, 

2. էնդոկրին համակարգի ախտաբանությամբ հիվանդների շրջանում,

3. այն հիվանդների շրջանում, որոնք ընդունում են հակադեպրեսանտներ,

վահանաձև գեղձի հորմոններ, բետա-ադրենառեպցեպտորները բլոկադայի

ենթարկող պրեպարատներ (պատրաստուկներ):

Տեղային անէեսթետիկների ազդեցության ֆիզիոլոգիական 
մեխանիզմները 

Տեղային անէսթետիկներն ազդում են նյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա` 

փոխելով նրա հաղորդականությունը և գրգռվածությունը: Նյարդում առաջա-

նում է վերադառնալի պարաբիոտիկ արգելակում, որն արգելակում է նյարդային 

իմպուլսների հաղորդումը:  

Որպեսզի առաջանա անզգայացում, անհրաժեշտ է ապահովել ցավային 

իմպուլսի պաշարում ծայրամասային նյարդային ընկալիչներից դեպի գլխուղեղ: 

Անէսթետիկը, ազդելով նյարդային մեմբրանի (թաղանթի) վրա, արգելափակում 

է նրա դեպոլյարիզացիան, առանց որի անհնար է նյարդային իմպուլսների 

հաղորդումը:  
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Նյարդային մեմբրանը (թաղանթը) հանգստի վիճակում պատնեշ է դառ-

նում նատրիումի իոնների համար: Դեպոլյարիզացիայի ժամանակ նատրիումի 

իոնները շարժվում են մեմբրանի (թաղանթի) նատրիումական անցուղիներով: 

Դեպոլյարիզացիան և ռեպոլյարիզացիան ընթանում են նյարդաթելի ողջ երկա-

րությամբ: Պոտենցիալների փոփոխությունները նպաստում են մեմբրանից (թա-

ղանթից) կալիումի իոնների դուրս գալուն:  

Տեղային անզգայացման հիմքում նատրիումական և կալիումական ան-

ցուղիների պաշարման մեխանիզմն է: Անէսթետիկների ազդեցությամբ մեմբրա-

նում իոնների տեղաշարժման պաշարումը ունի ժամանակավոր բնույթ և 

դարձելի է:  

Անէսթետիկների ընտրությունը` պայմանավորված ստոմատոլոգիական 

միջամտությունների տեսակով և հիվանդի սոմատիկ վիճակով 

ԱնԷսթետիկների կարևորագույն բնութագրերից է նրանց անզգայացման 

ուժը, տևողությունը և տոքսիկությունը, որն անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստոմա-

տոլոգիական միջամտություններ կատարելու ժամանակ: Տեղային անզգայաց-

ման դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 3 տեսակի անէսթետիկներ: 

Տեղային անէսթետիկների տոքսիկությունն արտահայտվում է անէսթետիկի` 

արյան շրջանառություն անցնելիս: Ռիսկի խմբի հիվանդներին տեղային 

անզգայացում կատարելիս բժշկի առջև լուրջ խնդիր է դրվում ինչպե՞ս հասնել 

արդյունավետ անզգայացման և խուսափել բարդություններից: Թեթև աստի-

ճանի ուղեկցող հիվանդություններով հիվանդներին հակացուցված չէ անէս-

թետիկների կիրառումը վազոկոնստրիկտորներին համակցված: Պետք է կիրա-

ռել անէսթետիկի լուծույթ` վազոկոնստրիկտորների թույլ կոնցենտրացիայով 

(1:200000): Ցանկալի է կիրառել նվազագույն քանակի անզգայացնող լուծույթ (1-

1,5 մլ): 

Լավ արդյունք է ապահովում 4%-անոց արտիկաինի լուծույթը 1:200000՝ 

ադրենալինին համակցված (Ultracain D-S): Ռիսկի խմբի այն հիվանդների 

դեպքում, որոնք ունեն սիրտ-անոթային համակարգի լուրջ ախտաբանական 

վիճակներ, անզգայացման ժամանակ պետք է հրաժարվել անոթասեղմիչ նյու-

թերի համակցմամբ անզգայացնող լուծույթներից: Այդ խմբի հիվանդների 

շրջանում կարելի է կիրառել 3%-անոց մեպիվակաինի լուծույթ առանց վազո-

կոնստրիկտորի: Մեպիվակաինի 3%-անոց լուծույթի (մեպիվեսթեզին 3%-անոց, 

սկանդոնեստ 3%-անոց) միանվագ կիրառման դեղաչափը ռիսկի խմբի հիվանդ-

ների դեպքում 1,5-2,5 մլ (պայմանավորված հիվանդի սոմատիկ կարգավի-

ճակով):  

Հղիների դեպքում անզգայացման ժամանակ լավագույն անէսթետիկը 

արտիկաինն է, քանի որ այն չի թափանցում հեմատոպլացենտար պատնեշը: 

Հղիների դեպքում ցանկալի է կիրառել ցածր կոնցենտրացիայի վազոկոնստրիկ-

տորներ: Հղիների շրջանում ամենաանվտանգը 4%-անոց արտիկաինի և 0,1%-
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անոց ադրենալինի 1:200000 հարաբերությամբ լուծույթի կիրառումն է (Ultracain 

DS, Ubestesin): Ատրիովենտիկուլյար պաշարում, վենտիկուլյար տախիկարդիա-

յով, ոչ կայուն ստենոկարդիայով, միոկարդի (սրտամկանի) ինֆարկտի 2 ամսվա 

վաղեմությամբ, չարորակ արտերիալ հիպերտենզիայով, թոքային պաթոլո-

գիայով հիվանդներին ցանկալի է օգնություն կազմակերպել ստացիոնար 

պայմաններում: 

5.2. Ոչ ներարկային անզգայացում (ոչ ինյեկցիոն) 
Անզգայացում սառեցման միջոցով (ֆիզիկական մեթոդ) 

Հյուսվածքները (մաշկ, լորձաթաղանթ) սառեցնելիս նյարդային ընկալիչ-

ները կորցնում են իրենց զգացողությունը, դադարում է նյարդային իմպուլսի 

փոխանցումը: 

Սառեցման միջոցով անզգայացման ցուցումները` 

1. շարժվող ատամների հեռացում,

2. մակերեսային (ենթալորձաթաղանթային և ենթամաշկային) թարախակույ-

տերի բացահատում,

3. տրավմաների (վնասվածքների) դեպքում` հեմատոմաների տարածումը

կանխելու նպատակով:

Սառեցման միջոցով տեղային անէսթետիկներից են քլորէթիլը և ֆարմէթիլը: 

Քլորէթիլը թափանցիկ հեղուկ է՝ 12-13օ C եռման ջերմաստիճանով: Բաց է 

թողնվում 30 մլ-անոց ապակե անոթներով: Քլորէթիլի շիթը ուղղվում է անզգա-

յացման շրջան: Քլորէթիլը ցնդելու ժամանակ հյուսվածքի ջերմաստիճանն 

իջնում է, որի հետևանքով ոչ մեծ խորությամբ 3 րոպե տևողությամբ առաջանում 

է անզգայացում: Գերդոզավորումը կարող է հանգեցնել հյուսվածքների նեկրոզի 

(մեռուկացման), իսկ պրեպարատի ցնդող գազերի ներշնչումը հիվանդի օրգա-

նիզմում կարող է առաջացնել ընդհանուր տոքսիկ երևույթներ: 

Ֆարմէթիլը իր անզգայացման ազդեցությամբ գերազանցում է քլորէթիլին, 

գլխավոր առավելությունը նաև այն է, որ հյուսվածքների նեկրոզ (մեռուկ) չի 

առաջանում: Թերություններն են` կարճատև անզգայացման ազդեցություն, 

հիվանդի շնչուղիներ թափանցելու հավանականությունը: 

Ապլիկացիոն անզգայացում (քիմիական մեթոդ) 

Ապլիկացիոն անզգայացման դեպքում անէսթետիկը քսվում է բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթին, անզգայանում են մակերեսային նյարդային ընկալիչները: 

Ապլիկացիոն անզգայացման ցուցումները` 

1. ներարկումից առաջ ասեղի ծակոցի տեղի անզգայացում,

2. շարժվող կաթնատամների հեռացում երեխաների շրջանում,

3. մակերեսային թարախակույտերի բացահատում,

4. լնդերի և լորձաթաղանթների անզգայացում` պարօդոնտիտները և ստոմա-

տիտները (բերանաբորբը) բուժելու ժամանակ,
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5. քթի լորձաթաղանթի անզգայացում հայմորյան խոռոչի պունկցիայի ժա-

մանակ:

Ապլիկացիոն անզգայացման համար կիրառում են դիկաինի, սովկաինի, 

տրիմեկաինի, պիրոմեկաինի, լիդոկաինի, տետրակաինի լուծույթներ, աերո-

զոլեր, գելեր, քսուքներ: 

Ապլիկացիոն եղանակով անզգայացման ժամանակ կիրառվող անէսթե-

տիկները պետք է` 

1. խոր թափանցեն լորձաթաղանթի մեջ,

2. արագ անզգայացում առաջացնեն,

3. ազդեցության գոտում հյուսվածքների գրգռում չառաջացնեն,

4. նվազագույն տոքսիկ և ալերգիկ ռեակցիաներ չլինեն:

Ընդհանուր առմամբ ապլիկացիոն անզգայացումն անվտանգ մեթոդ է, 

սակայն մեծ քանակությամբ անէսթետիկի կիրառումը կարող է առաջացնել 

տոքսիկ ռեակցիաներ: 

5.3. Ներարկային անզգայացում (ինյեկցիոն) 
Ներարկային անզգայացումն ուղղված է միջամտության գոտում ցավային 

զգացողության պաշարմանը` նյարդի պերիֆերիկ ճյուղերի կամ ցողունի 

շրջանում անէսթետիկ ներմուծելով: 

Որակյալ և անվտանգ տեղային անզգայացման համար անհրաժեշտ է 

հետևել տվյալ կանոններին. 

 Մանրակրկիտ անամնեզ հավաքել` ներառյալ ալերգիկ և ֆարմակոթերա-

պևտիկ ընդհանուր վիճակը գնահատելով: 

 Կատարվող միջամտության բնույթը, ծավալը և տևողությունը գնահատել:

 Ըստ հիվանդի ընդհանուր վիճակի ադեկվատ և կատարվող միջամտություն-

ներից` ընտրել օպտիմալ անզգայացման եղանակը, անէսթետիկի տեսակը և

դեղաչափը:

 Հստակ պատկերացում ունենալ այն շրջանի անատոմիա-տեղագրական

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, որտեղ պետք է կատարվի անզգա-

յացումը:

 Ձեռնարկել միջոցառումներ ալերգիկ և տոքսիկ ռեակցիաները կանխար-

գելելու համար:

 Անզգայացումից առաջ բերանի խոռոչը հականեխիչ նյութերով մշակել:

Ներսփռական անզգայացում 
 Ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկը ներարկվում է 

միջամտության ենթակա շրջանի հյուսվածքներում: Անէսթետիկը պաշարում է 

տվյալ շրջանի հյուսվածքները անմիջականորեն նյարդավորող ծայրամասային 

նյարդային ընկալիչները:  
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Նկ. 5.5. Ներսփռական անզգայացման տեսակներն են` 

1. ենթալորձաթաղանթային անզգայացումը, 2. ենթավերնոսկրային անզգայացումը,  

3. ներոսկրային անզգայացումը, 4. ներկապանային անզգայացումը (ինտրալիգամենտար),  

5. ներկակղանային անզգայացումը: 

  

Տարբերում են ուղղակի և անուղղակի ներսփռական անզգայացումներ: 

Ուղղակի ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկն անմիջակա-

նորեն ներարկվում է միջամտության ենթակա շրջան: 

Ատամնաբնային ելուստների և դեմքի այլ շրջանների փափուկ հյուսվածք-

ների վիրահատությունների ժամանակ հաճախ կատարվում է ուղղակի 

ներսփռական անզգայացում: Անզգայացնող լուծույթը նախատեսված կտրված-

քի գծով բարակ ասեղով ներարկվում է մաշկի կամ լորձաթաղանթի հաս-

տության մեջ: Յուրաքանչյուր հաջորդ ներարկում կատարվում է արդեն անզգա-

յացված շրջանից: Այնուհետև երկար ասեղով անզգայացված շրջանից առանձին 

ներարկումներով, շերտ առ շերտ ցավազրկում են ենթամաշկային ճարպային 

բջջանքը և մկանները: Անզգայացումը պետք է կատարել այնպես, որ ցավազրըկ-

ված շրջանը մեծ լինի վիրահատվող շրջանից:  

 Անուղղակի ներսփռական անզգայացման դեպքում անէսթետիկը նե-

րարկվում է միջամտության շրջանից որոշակի հեռավորության վրա, որտեղից 

այն դիֆուզիայի միջոցով ներծծվում է միջամտության շրջանի հյուսվածքներ` 

առաջացնելով անզգայացում: Այդ մեթոդը կիրառվում է ալվեոլյար ելունի վրա 

կատարվող վիրաբուժական միջամտությունների, ատամները հեռացնելու ժա-

մանակ: Անէսթետիկը ենթալորձաթաղանթային շրջանում ստեղծված դեպոյից 

թափանցում է ոսկրային հյուսվածքի սպոնգիոզ շերտը` անզգայացնելով նյար-

դային ընկալիչները:  

 Անուղղակի ներսփռական անզգայացման արդյունավետությունը վերին 

և ստորին ծնոտներում տարբեր է, որը պայմանավորված է նրանց անատո-

միական առանձնահատկություններով: Վերին ծնոտի կոմպակտ շերտը բարակ 

է, ունի բազմաթիվ անցքեր, որոնցով անցնում են արյունատար և լիմֆատիկ 

անոթներ, նյարդեր, որը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում անէսթետիկի 

դիֆուզիայի և նյարդային ընկալիչները պաշարելու համար: Դրանով է պայմա-

նավորված վերին ծնոտում ներսփռական անզգայացման բարձր արդյունավե-

տությունը:  
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 Ստորին ծնոտում կոմպակտ շերտը հաստ է, խիտ է, իսկ անցքերը սահ-

մանափակ են, հիմնականում տեղակայված են 

ֆրոնտալ ատամների շրջանում: Դրանով է պայ-

մանավորված ստորին ծնոտում ներսփռական 

անզգայացման թույլ արդյունավետությունը: 

Ներսփռական անզգայացման ժամանակ անէս-

թետիկը ներարկում են բերանի նախադռան 

շրջանի անցման ծալքում, որտեղ կա ենթալոր-

ձաթաղանթային շերտ այնտեղ ստեղծված անէս-

թետիկի դեպոն աստիճանաբար ներծծվում է 

շրջակա հյուսվածքներ: Ատամնաբնային ելուստի 

լեզվային կողմի անզգա֊յացման ժամանակ լու-

ծույթը ներմուծում են այն շրջանը, որտեղ լոր֊ձաթաղանթը ատամնաբնային 

ելուստից անցնում է ենթալեզվային շր֊ջան: Այդ դեպքում անզգայացվում են 

լեզվային նյարդի ծայրային ճյուղերը: Ներսփռական անզգայացման դեպքում 

ներարկման տեխնիկան պարզ է: Նախ՝ պետք է համոզվել, որ ասեղը լավ է 

ամրացված ներակիչին, այնուհետև՝ վերջինս բռնել աջ ձեռքի 3 մատներով 

(ինչպես գրիչը), այնպես, որ բութ մատը հեշտությամբ հասնի հեռադիր ծայրին: 

Ասեղը 40-45օ անկյունով մտցնում են անցման ծալքի լորձաթաղանթի տակ: 

Ասեղի ծայրի թեքվածքը պետք է դարձված լինի դեպի ոսկրը: Այնուհետև բութ 

մատը դնում են մխոցի վրա, իսկ ներարկոցը պահում 1-2 մատներով ու դանդաղ 

ներարկում անզգայացնող լուծույթը: Անցման ծալքի լորձաթաղանթի տակ բաց 

թողնելով մի քանի կաթիլ անզգայացնող լուծույթ` ասեղը խորացնում են 0,5-0,7 

սմ չափով և ներարկում ևս 2-3 մլ:  

Ներսփռական անզգայացման դեպքում անհրաժեշտ է կատարել ասպի-

րացիոն փորձ, որպեսզի կանխվի անէսթետիկի ներարկումը անոթի լուսանցք:  

Ներկապանային (ինտրալիգամենտար) անզգայացման դեպքում անէսթե-

տիկը բարձր ճնշման տակ ներարկվում է պերիօդոնտ (շուրջատամնահյուս-

վածք), կիրառվում է 0,2-0,3մլ անէսթետիկ: Ներկապանային անզգայացումը 

հիմնականում կիրառվում է մեկարմատանի ատամները բուժելու և հեռացնելու 

ժամանակ: 

 Վիշնևսկու մեթոդով ներսփռական անզգայացման եղանակը կիրառում 

են դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքներն անզգայացնելիս: Անէսթե-

տիկը ներմուծվում է շերտ առ շերտ անզգայացման շրջանի հյուսվածքներ 

(մաշկ, ենթամաշկային ճարպային բջջանք)` ստեղծելով անէսթետիկի դեպո, 

որից հետո կտրում են մաշկը և ենթամաշկային ճարպային բջջանքը, այնուհետև 

անէսթետիկը ներմուծվում է ենթապոնևրոտիկ տարածություններ` պաշարելով 

նյարդային ընկալիչները: 

Նկ. 5.6. Ասեղի դիրքը 

ներսփռական անզգայացում 

կատարելիս: 
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 Ներոսկրային անզգայացումը կիրառվում է հիմնականում ստորին ծնոտի 

աղորիքների վրա միջամտություն կատարելիս: Լորձաթաղանթի անզգա-

յացումից հետո փոքր կտրվածքով բացվում է ոսկրի մակերեսը, այնուհետև 

գնդաձև գչիրի միջոցով անցք է բացվում կոմպակտ շերտում և բացված անցքից 

ներարկվում է 1-2 մլ անէսթետիկ ոսկրի սպոնգիոզ շերտ, որն ապահովում է 

արդյունավետությունը անզգայացում: Այն կիրառվում է որպես այլընտրան-

քային միջոց ստորին ծնոտի հաղորդչական անզգայացման թույլ արդյունա-

վետության ժամանակ: 

 Ժամանակակից ուժեղ անէսթետիկների կիրառումը մեծացնում է 

ներսփռական անզգայացման ցուցումները` անզգայացման ժամանակ քիչ 

բարդություններ և կատարման ավելի դյուրին և հեշտ մեթոդիկա ապահովելով: 

Այն կիրառվում է 70-80% միջամտությունների դեպքում: 

Հաղորդչական անզգայացում 
 Սա անզգայացման այն եղանակն է, երբ անզգայացնող լուծույթը ներարկ-

վում է միջամտության ենթակա շրջանից որոշակի հեռավորության վրա, նյարդի 

ճյուղի շրջանում, որը ցավային իմպուլսները փոխանցում է միջամտության 

շրջանից: 

Տարբերում են կենտրոնական հաղորդչական անզգայացում, երբ անէս-

թետիկը ներարկվում է եռորյակ նյարդի գլխավոր նյարդացողուններից մեկի 

մոտ, և պերիֆերիկ հաղորդչական անզգայացում, երբ անէսթետիկը ներարկվում 

է նյարդի ճյուղերից մեկի մոտ: Նյարդային ցողունները պաշարում են կամ՝ նյար-

դի դուրս գալու տեղին մոտ (ստորակնակապճային, մեծ քմային անցք և այլ 

շրջաններ), կամ՝ ոսկրային հյուսվածքը մտնելու տեղում: Անէսթետիկը ներարկ-

վում է շուրջնյարդային շրջան: 

Ներկայումս անզգայացման էնդոնևրալ եղանակը չի կիրառվում, որով-

հետև ասեղով նյարդի ցողունի ծակումը կարող է հանգեցնել տարազգայության 

(պարէսթեզիա), հետներարկման ցավերի առաջացման կամ վնասվածքային 

նյարդաբորբի: Մաշկի կամ լորձաթաղանթի վրա ասեղի ծակելու տեղը որոշվում 

է ըստ անատոմիական ուղենիշների: Հաղորդչական անզգայացման դեպքում 

անզգայացման գոտին ընդգրկում է վերին կամ ստորին ծնոտի և նրան հարող 

հարակից փափուկ հյուսվածքների զգալիորեն մեծ շրջանները` դրանով իսկ 

առավելություն ունենալով ներսփռական անզգայացման նկատմամբ: 

 Հաղորդչական անզգայացման ցուցումները` 

1. 2 և ավելի ատամների շրջանում տրավմատիկ և երկարատև միջամտություն-

ների դեպքում, 

2. դիմածնոտային շրջանի բորբոքային պրոցեսների դեպքում (պերիօստիտ

(շուրջոսկրաբորբ), օստեոմիելիտ (ոսկրածուծաբորբ), 

3. ստորին աղորիքների վրա միջամտությունների դեպքում:
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Հաղորդչական անզգայացման դեպքում անհրաժեշտ է անզգայացնող 

լուծույթը ներարկել նյարդաթելին մոտ (1-2մմ): Նյարդաթելից հեռու անէսթետի-

կի ներարկման ժամանակ անզգայացման ազդեցությունը անբավարար է լինում: 

Հաղորդչական եղանակով անզգայացումն ունի մի շարք առավելություններ: 

Նրանով կարելի է հասնել առավել տևական և լիարժեք անզգայացման, ինչպես 

նաև ցավազրկել ավելի մեծ շրջան՝ օգտագործելով քիչ քանակությամբ 

անզգայացնող լուծույթ:  

Եթե անզգայացնող լուծույթը ներմուծվում է այն շրջանը, որտեղից եռ-

վորյակ նյարդի ճյուղը դուրս է գալիս գանգի խոռոչից, անզգայացումն անվանում 

են հաղորդչական ցողունային (բազալ), իսկ երբ անզգայացնող լուծույթը 

ներմուծվում է եռվորյակ նյարդի ծայրային ճյուղերի շրջան՝ հաղորդչական 

ծայրային: Երբ եռվորյակ նյարդի այս կամ այն ճյուղը ցավազրկելու նպատակով 

ներարկումը կատարվում է բերանի խոռոչում, անզգայացման նման եղանակն 

անվանում են ներբերանային (ինտրաօրալ), իսկ երբ ներարկումը կատարվում է 

դեմքի փափուկ հյուսվածքներ՝ արտաբերանային (էքստրաօրալ): Եռվորյակ 

նյարդի ճյուղերի հաղորդչական անզգայացման արդյու֊նավետությունը զգալիո-

րեն պայմանավորված է կատարման ճիշտ տեխնիկայով: 

 
ՎԵՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴՉԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 
Թմբային (տուբերալ) անզգայացում 

Թմբային անզգայացման դեպքում շրջափակվում են վերին հետին 

ատամնաբնային նյարդերը, որոնք 2-4 փոքրիկ ճյուղերով մտնում են վերին 

ծնոտի հետին երեսի համանուն անցքերով և տարածվում աղորիքների մեջ: 

Թմբային անզգայացումը կատարվում է վերին ծնոտի թմբի երեսի, ինչպես նաև 

մեծ աղորիքների մակարդակով:  

 Ներբերանային եղանակով անզգայացման ժամանակ, հիվանդի բերանը 

կիսաբաց է: Ստոմատոլոգիական հայելու միջոցով համապատասխան կողմի 

թուշը ձգում են դեպի դուրս՝ մի փոքր վեր: Ասեղը պետք է թեքված լինի 450 

անկյան տակ ալվեոլյար ելունի կատարի նկատմամբ: Երկրորդ մեծ աղորիքի 

մակարդակով ասեղը մտցնում են անցման ծալքի մեջ և 2,5 սմ խորացնում դեպի 

վեր, հետ և ներս` ասեղի ծայրով զգալով ծնոտի ոսկրը: Ասեղի առաջ շարժվելը 

պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց թողելով: Դա արվում է այդ 

շրջանի անոթները և երակային հյուսակը չվնասելու նպատակով:  

Թմբի շրջանում ներարկվում է 2-3մլ անզգայացնող լուծույթ: Այդ դեպքում 

անզգայանում են վերին մեծ աղորիքները, հայմորյան ծոցի հետին պատի 

ոսկրային հատվածը և լորձաթաղանթը, բերանի նախադռան կողմից՝ լնդի 

լորձաթաղանթը մինչև երկրորդ փոքր աղորիքի սահմանը:  
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Այն դեպքում, երբ վերին միջին ատամնաբնային նյարդը տարանջատվում 

է ստորակնակապճային նյարդից թևաքմային փոսում, անզգայցման սահմանը 

կարող է մեծանալ մինչև ժանիքը: Անզգայանում է 7-10 րոպե հետո: 

Թմբային անզգայացման արտաբերանային եղանակն ըստ Եգորովի ունի 

մի շարք առավելություններ: Ասեղի շարժման ճանապարհին հազվադեպ են 

հանդիպում անոթներ, հետևաբար պակասում է 

վնասելու հավանականությունը: Ասեղի դիրքը 

պետք է լինի 450 անկյան տակ սագիտալ հար-

թության նկատմամբ և 900 անկյան տակ ֆրանկ-

ֆուրտյան հորիզոնականի նկատմամբ: Ասեղը 

մտցնում են այտոսկրի ստորին առաջային անկ-

յան տակ և շարժում այտոսկրի տակով: Ասեղի 

ծայրը հասնում է մինչև վերին ծնոտի թումբը: 

Ասեղի առաջ շարժվելը պետք է ուղեկցվի անզգա-

յացնող լուծույթի բացթողումով, ներարկում են 2-

5մլ անզգայացնող լուծույթ: 

Ստորակնակապճային անզգայացում 
Ստորակնակապճային անզգայացման դեպքում շրջափակվում են վերին 

առաջային և վերին միջին ատամնաբնային նյարդերը, որոնք, առանձնանալով 

ստորակնակապճային նյարդից համանուն ոսկրային խողովակում, դեպի 

ատամներն են գնում հայմորյան ծոցի առաջային պատի հաստության միջով: 

Ստորակնակապճային անցքի տեղակայման ուղեցույցներն են. 

1. Ստորակնակապճային անցքը ակնակապիճի ստորին եզրի հատվածում

գտնվող թմբիկից 0,5-0,75 սմ ցած է: 

2. Տարվում է երևակայական ուղղահայաց գիծ վերին երկրորդ փոքր աղորիքի

մակարդակով մինչև ակնակապիճի ստորին եզրին հատվելը: Այդ հատման 

կետից 0,5-0,75 սմ ներքև ստորակնակապճային անցքն է: 

Նկ. 5. 7,8. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով թմբային

անզգայացում կատարելիս:

Նկ. 5.9. Թմբային անզգայացման

արտաբերանային եղանակն ըստ

Եգորովի: 
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3. Տարվում է ուղղահայաց երևակայական գիծ ակնագնդի բիբով, որը նայում է

ուղիղ: Այդ գծի և ակնակապիճի ստորին եզրի հատման կետից 0,5-0,75 սմ

ներքև ստորակնակապճային անցքն է:

Անզգայացումը կարելի է կատարել ներբերանային կամ արտաբերանային 

եղանակով:  

Ներբերանայինի դեպքում ասեղը մտցնում են անցման ծալքի մեջ՝ 

համապատասխան կողմի վերին կենտրոնական և կողմնային կտրիչների միջև, 

ապա շարժում մոտավորապես դեպի վեր և կողմ, մինչև որ նրա ծայրը դիպչի 

ակնակապճային անցքի վերին պատին, որտեղ և ներարկվում է 1,5-2,0մլ անզգա-

յացնող լուծույթ: Ներբերանայինի եղանակն ունի մի շարք թերություններ. 

ասեղը մտցնելիս մանրէազերծ վիճակ ստեղծելը դժվար է, ասեղն ավելի երկար 

ճանապարհ է անցնում փափուկ հյուսվածքներով, մի շարք դեպքերում 

վնասվում են անոթները, որոնք երբեմն հանգեցնում են հեմատոմայի 

առաջացմանը:  

Արտաբերանային եղանակի դեպքում ձախ ձեռքի ցուցամատով գտնում 

են ստորակնակապճային անցքի պրոյեկցիան վերը նշված ուղեցույցներից 

որևիցե մեկով: Դաշտը մշակելուց հետո ասեղը 

մտցնում են 1սմ ներքև ու միջային անցքի 

պրոյեկցիայից և շարժում վեր, հետ ու դուրս՝ 

դեպի ստորակնակապճային անցքը, մինչև 

ոսկրին դիպչելը, և բաց են թողնում 1,5-2,0մլ 

անզգայացնող լուծույթ: Ստորակնակապճային 

անզգայացման ժամանակ ցավազրկում են 

կտրիչները, ժանիքները, փոքր աղորիքները և 

համապատասխան շրջանի լորձաթաղանթը 

(քմային կողմից լորձաթաղանթը չի անզգայա-

նում): Բացի դրանից, անզգայացնում են նաև 

համապատասխան կողմի վերին շրթունքը, թշի առաջային մակերեսը և քթի 

մաշկը: Անզգայացումը սկսվում է 5-10 րոպեից: 

Նկ. 5.10,11. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով ստոր-        

ակնակապճային անցքի շրջանում անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.12. Ասեղի դիրքը 

արտաբերանային եղանակով 

ստորակնակապճային անցքի 

շրջանում անզգայացում 

կատարելիս: 
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Քթաքմային նյարդի անզգայացում 
 Քթաքմային նյարդը կարելի է շրջափակել ներբերանային և արտաբերա-

նային եղանակով: Ներբերանայինի դեպքում ասեղը մտցնում են կտրիչային 

պտկիկի հիմքի շրջանում և դանդաղ ներարկում 0,1-0,3 մլ անզգայացնող 

լուծույթ:  

Արտաբերանային եղանակով անզգայացնելիս լուծույթը երկու կողմից 

ներմուծում են քթի միջնապատի հիմքի շրջան: Արտաբերանային անզգայացում 

կատարվում է այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ կիրառել ներբերանայինը: 

Անզգայանում է վերին ծնոտի ատամնաբնային ելուստի և կարծր քիմքի լորձա-

թաղանթը ժանիքից ժանիք ընկած հատվածում: 

Մեծ քմային նյարդի անզգայացում 
 Մեծ քմային նյարդի անզգայացումը կատարվում է մեծ քմային անցքի 

շրջանում, որտեղից դուրս է գալիս համանուն 

նյարդն ու նյարդավորում քիմքի լորձաթաղանթը 

մինչև ժանիքները: Մեծ քմային անցքը տեղակայված 

է վերին երրորդ մեծ աղորիքի պսակի ½-ի մակար-

դակին: Տվյալ ատամի բացակայության դեպքում 

անզգայացումը կատարվում է վերին երկրորդ մեծ 

աղորիքից հետ և ներսայնորեն կամ կարծր և փա-

փուկ քիմքի սահմանից 0,5 սմ առաջ:  

 Հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում 

ասեղը մտցնում են մեծ քմային անցքի պրոյեկցիայով 

մինչև ոսկրին դիպչելը: Ներարկում են 0,5մլ անզգա-

յացնող լուծույթ:  

Միակողմանի անզգայացման դեպքում ցավազրկված գոտին տարածվում 

է առջևից մինչև ժանիքները միացնող գիծը, միջային կողմից՝ միջին գիծը, 

հետևից` փափուկ և կարծր քիմքերի սահմանը: 

Նկ. 5.13,14. Ասեղի դիրքը ներբերանային եղանակով կտրիչային անցքի 

շրջանում անզգայացում կատարելիս: 

5.15. Ասեղի դիրքը քթաքմային 

նյարդի արտաբերանային 

անզգայացման դեպքում: 



86 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏՈՐԻՆ ԾՆՈՏԻ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՂՈՐԴՉԱԿԱՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ 
Անզգայացում ստործնոտային անցքի շրջանում (մանդիբուլյար 
անզգայացում) 

Մանդիբուլյար անզգայացումը կատարվում է համանուն անցքի շրջա-

նում: Անզգայացումը կարելի Է կատարել ներբերանային և արտաբերանային 

եղանակով: Ավելի հաճախ կիրառվում է ներբերանայինը, որը կարող է լինել 

շոշափման միջոցով (դակտիլ) և առանց շոշափման (ապոդակտիլ):  

Դակտիլ եղանակի դեպքում հիվանդը առավելագույն չափով բացում է 

բերանը: Ներարկման կետը ճիշտ որոշելու համար ձախ ձեռքի ցուցամատով 

(եթե անզգայացումը կատարվում է աջ կողմից) կամ բթամատով (երբ անզգայա-

ցումը կատարվում է ձախ կողմից) շոշափում են ռետրոմոլյար եռանկյունը և 

քունքային կատարը: Ներարկիչը պահելով հակառակ կողմի փոքր աղորիքների 

մակարդակին՝ ասեղը մտցնում են քունքային կատարից ներսայնորեն և ստորին 

մեծ աղո֊րիքներից 0,75-1սմ վեր ու շարժում են դեպի դուրս և ետ՝ ոսկրին դիպ-

չելով (1,5-2սմ խորության վրա): Ասեղի ծայրը պետք է հասցնել մինչև ոսկրը և 

ներարկել 1,5մլ անզգայացնող լուծույթ: Այնուհետև ներարկիչը ետ են քաշում 

մոտավորապես 0,75սմ և ներարկում 0,5մլ անզգայացնող լուծույթ՝ լեզվային 

նյարդի անզգայացման համար, որը ստորինատամնաբնային նյարդից ավելի 

առաջ է:  

Մանդիբուլյար ապոդակտիլ (առանց շոշափման) եղանակով անզգայա-

ցում կատարելիս հիմնական կողմնորոշիչը թևաստործնոտային ծալքն է (plica 

pterigomandibularis): Հիվանդի բերանը լայն բացված վիճակում ներարկիչը 

տեղավորում են հակառակ կողմի փոքր աղորիքների մակարդակով: Ասեղով 

ծակում են թևածնոտային ծալքի դրսային թեքությունը՝ վերին և ստորին 

ծնոտների մեծ աղորիքների ծամողական մակերեսների միջև տարածության 

կեսի մակարդակով: Ասեղը շարժում են դեպի դուրս և ետ՝ մինչև ոսկրին դիպչելը 

(1,5-2սմ խորության վրա), հետո ներարկում են 2մլ անզգայացնող լուծույթ՝ 

ստորինատամ֊նաբնային և լեզվային նյարդերը շրջափակելու համար: Ասեղը 2 

Նկ. 5.16,17. Ասեղի դիրքը քմային անցքի շրջանում անզգայացում 

կատարելիս: 
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սմ առաջ շարժելով` երբեմն չի հաջողվում դիպչել ոսկրին: Դա կարող է պայմա-

նավորված լինել ստորին ծնոտի ճյուղի անատոմիական առանձնահատկութ-

յուններով, երբ սագիտալ հարթությամբ նրա թեքվածությունը զգալիորեն 

արտահայտված է: Այդ դեպքում ասեղը շարժվում է ստորին ծնոտի ճյուղի 

մակերեսին զուգահեռ՝ չդիպչելով նրան: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է 

ներարկիչն ավելի շատ տանել հակառակ կողմը` տեղադրելով այն երկրորդ մեծ 

աղորիքի մակարդակով: Փոխելով ասեղի և ստորին ծնոտի ճյուղի ներսային 

մակերեսի կազմած անկյունը՝ հաջողվում է դիպչել ոսկրին: Անզգայացման 

համար թևածնոտային ծալքը պակաս է կողմնորոշում, քան քունքային կատարը: 

Այդ պատճառով անզգայացման ապոդակտիլ (առանց շոշափման) եղանակի 

դեպքում միշտ չէ, որ հաջողվում է անզգայացնող լուծույթը ճշտորեն ներարկել 

ստործնոտային անցքի շրջան:  

Մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում հիվանդը զգում է, որ ստորին 

շրթունքի համապատասխան կեսի զգայնությունը փոխված է, իսկ լեզվի համա-

պատասխան կողմը ծակծկում է, լեզուն կարծես 

պնդացած լինի: Այդ նշանները վկայում են անզգա-

յացումը ճիշտ կատարելու մասին: 

Պետք է նշել, որ լեզվային նյարդը ավելի 

արագ է անզգայանում, քան ստորատամնաբնայի-

նինը: Ուստի անզգայացման նշաններն ի հայտ 

գալուց հետո պետք է սպասել 5 րոպեից ոչ պակաս: 

Լորձաթաղանթը նախադռան կողմից նյար-

դավորող թշային նյարդի ճյուղերն անզգայացնելու 

համար միջամտության ենթարկվող ատամի 

անցման ծալքի շրջանում ներարկվում է ևս 0,5 մլ 

անզգայացնող լուծույթ: 

  Արտաբերանային եղանակով մանդիբուլ-

յար անզգայացումը կատարում են ենթաստործնոտային շրջանից այն դեպքում, 

երբ հիվանդը բերանը սահմանափակ է բացում: Հիվանդի գլուխը թեքում են ետ 

Նկ. 5. 18,19. Ասեղի դիրքը ներբերանային մանդիբուլյար անզգայացում 

կատարելիս: 

Նկ.5.20. Ասեղի դիրքը 

արտաբերանային 

մանդիբուլյար անզգայացում 

կատարելիս: 
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և հակառակ կողմ, ցուցամատով և բութ մատով շոշափում ստորին ծնոտի 

անկյունը և նրանից 1,5-2սմ դեպի առաջ ասեղը մտցնում ստորին ծնոտի ճյուղի 

հետին երեսը: Ասեղը ոսկրին հպած՝ շարժում են դեպի վեր, ծնոտի ճյուղի 

երկարությամբ նրա հետին եզրին զուգահեռ, 3,5-4սմ խորությամբ ներարկում են 

2մլ անզգայացնող լուծույթ:  

 Մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում լրիվ ցավազրկման գոտին տա-

րածվում է մինչև համապատասխան կողմի բոլոր ատամները, ալվեոլյար ելունի 

ոսկր և լորձաթաղանթ՝ վեստիբուլյար ու լեզվային կողմերից, ստորին շրթունք, 

կզակ: Լեզվային կողմից անզգայանում են համապատասխան կողմի լեզվի 

առաջային 2/3-ը, բերանի հատակի լորձաթաղանթը: Ժանիքների և կտրիչների 

անզգայացումը երբեմն թույլ է լինում, նման դեպքում դիմում են երկկողմանի 

մանդիբուլյար անզգայացման: 

Տորուսալ անզգայացում 
Տորուսալ (ըստ Մ.Մ.Վեյսբրեմի) անզգայացման դեպքում մեկ ներար-

կումով միաժամանակ շրջափակվում են համապատասխան կողմի ստորա-

տամնաբնային, լեզվային և թշային նյարդերը: Անզգայացնող լուծույթը ներար-

կում են ծնոտի բարձիկի շրջանում: Վերջինս ստորին ծնոտի ներսային երեսին 

է, ստորին ծնոտի լեզվակից առաջ և վեր այն շրջանում, որտեղ իրար են միանում 

քունքային կատարը և ծնոտի հոդային ելունի վզի կատարը: Ծնոտի բարձիկից 

հետ տեղակայված է ստորինատամնաբնային, առաջ՝ թշային, մեդիալ` լեզվային 

նյարդը: Նրանց իրարից բաժանում է փուխր 

շարակցական հյուսվածքը: Այդ շրջանում նե-

րարկված անզգայացնող նյութը հեշտությամբ 

թափանցում է նյարդային ցողունների մեջ և 

դրանք շրջափակում հաջորդաբար: 

 Անզգայացումը կատարվում է հետևյալ 

կերպ: Հիվանդը առավելագույն չափով բա-

ցում է բերանը: Ասեղը թշի լորձաթաղանթին 

ուղղահայաց մտցնում են մինչև ոսկրի այն 

կետը, որն առաջանում է վերին մեծ աղորիք-

ների ծամողական մակերեսից 0,5սմ ներքև 

տարվող հորիզոնական գծի և թևածնոտա֊յին 

ծալքի կողմնային մասով ու թշի լորձաթա-

ղանթով առաջացած ակոսով անցնող գծի 

հատումով: Այդ դեպքում ներարկիչը պետք է 

լինի հակառակ կողմի մեծ աղորիքների վրա: 

Եթե վերին ծնոտի մեծ աղորիքները բացակայում են, այդ դեպքում մտովի 

անցկացվող հորիզոնական գիծը պետք է անցնի վերին ծնոտի ատամնաբնային 

Նկ. 5.21. Ստործնոտային բարձրության

շրջանում նյարդերի դասավորությունը`

1.թշային նյարդ, 2.լեզվային նյարդ,

3.ստորին ատամնաբնային նյարդ,

4.ստործնոտային բարձրություն:
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ելուստից 1,5սմ ներքև: Ծնոտի բարձիկի շրջանում ներարկում են 1-3մլ 

անզգայացնող լուծույթ:  

Այնուհետև ասեղը ետ են քաշում մի քանի միլիմետր և բաց թողնում 0,5-1մլ 

անզգայացնող լուծույթ՝ լեզվային նյարդը շրջափակելու համար: Եթե ասեղով 

չեն գտնում ոսկրը, ապա պետք է ասեղը ետ քաշել, քիչ փոխել նրա ուղղությունը, 

և ասեղը նորից խորացնել մինչև ոսկրը: Տորուսալ անզգայացման դեպքում 

ցավազրկման գոտին նույնն է, ինչ մանդիբուլյար անզգայացման դեպքում, ավե-

լանում է միայն թշային կողմի մաշկը և լորձաթաղանթը: 

5.8.9. Թշային նյարդի անզգայացումը 
Անզգայացումը կատարում են հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում, 

ներարկիչը պետք է լինի հակառակ կողմի մեծ աղորիքների պրոյեկցիայով, 

ասեղի ծակման տեղը՝ համապատասխանի լորձաթաղանթի վրայի այն կետին, 

որն առաջանում է վերին մեծ աղորիքների ծամողական մակերեսների մակար-

դակով տարված գծի և պսակաձև ելուստի առա֊ջային եզրով տարված ուղիղ գծի 

հատումից: Ասեղը առաջ են շարժում պսակաձև 

ելուստի առաջային եզրով մոտ 1,5 սմ և 

ներարկում 1-2 մլ անզգայացնող լուծույթ:  

Լեզվային նյարդի անզգայացումը  
 Հիվանդի բերանը լայն բացած վիճակում 

լեզուն թիակի միջոցով հրում են հակառակ կողմ, 

ասեղը մտցնում ծնոտալեզվային ակոսի լոր֊

ձաթաղանթի մեջ՝ երրորդ մեծ աղորիքի մա-

կարդակով, որտեղով լեզվային նյարդն անցնում է 

մակերեսորեն: Ներարկում են 1-2մլ անզգայաց-

նող լուծույթ: Անզգայացումը ազդում է 5-7 

րոպեից: Լեզվային նյարդը կարելի է անզգա-

յացնել նաև ստործնոտային անցքի շրջանում: 
 

Անզգայացում կզակային անցքի շրջանում. մենթալ անզգայացում 
 Կզակային անցքը բացվում է ստորին ծնոտի առաջային երեսին՝ առաջին 

և երկրորդ փոքր աղորիքների արանքից իջնող գծի վրա՝ ծնոտի ստորին եզրից 

Նկ. 5. 22, 23. Ասեղի դիրքը տորուսալ անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.24. Ասեղի դիրքը 

ներբերանային եղանակով 

կզակային անզգայացում 

կատարելիս: 
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12-19 մմ բարձր: Կզակային անցքը բացվում է դեպի ետ, վեր և դուրս: Անզգայա-

ցումը կարելի է կատարել ներբերանային և արտաբերանային եղանակներով: 

Ներբերանայինի դեպքում հիվանդի ծնոտներն իրար կպած վիճակում թշի 

փափուկ հյուսվածքները հայելու միջոցով ձգում են մի կողմ: Ասեղը մտցնում են 

անցման ծալքից մի քանի միլիմետր դուրս, առաջին մեծ աղորիքի պսակի 

մեջտեղի մակարդակով (այն խորացնում են 0,75-1սմ ներքև, ներս և առաջ մինչև 

կզակային անցքը)` ներարկելով 0,5մլ անզգայացնող լուծույթ, և զգուշությամբ 

շարժելով ասեղը` գտնում են կզակային անցքը: Անզգայացումը ազդում է 5 րոպե 

հետո: 

 Արտաբերանային եղանակով անզգայացնելիս մաշկի վրա որոշում են 

կզակային անցքի պրոյեկցիան և այդ տեղում փափուկ հյուսվածքները 

ցուցամատով սեղմում ոսկրին: Ասեղին տալով համապատասխան ուղղություն, 

հաշվի առնելով անցքի ուղղությունը` այն մտցնում են մաշկի մեջ՝ կզակային 

անցքի պրոյեկցիայից 0,5սմ վեր և ետ, այնուհետև շարժում ներս և առաջ:  

Մնացածը կատարվում է նույն ձևով, ինչ ներբերանային եղանակի դեպ-

քում: Կզակային անզգա-

յացման դեպքում նա-

խադռան կողմից նշված 

ատամների սահմանում 

ցավազրկվում են կզակի 

և ստորին շրթունքի փա-

փուկ հյուսվածքները: 

Այս անզգայացման դեպ-

քում անզգայանում են 

նաև փոքր աղորիքները, 

կտրիչները և ժանիքները, ատամնաբնային ելուստի 

ոսկրային հյուսվածքը, լնդերը՝ ի հաշիվ ստորին 

ատամնաբնային նյարդի կտրիչային հատվածի 

ընդգրկման: Կտրիչների շրջանում հակառակ կողմի 

համանուն նյարդի հետ բերանակցման պատճառով 

անզգայացման արդյունավետությունը քիչ է: 

Անզգայացում Բերշեի եղանակով 
Ստորին ծնոտի բորբոքային միաբերումը 

վերացնելու նպատակով հաճախ կատարվում է 

անզգայացում Բերշեի եղանակով, որը հնարավո-

րություն է տալիս անզգայացնելու եռվորյակ նյարդի երրորդ ճյուղի 

շարժողական նյարդաթելերը: Այս եղանակն իրագործվում է հետևյալ կերպ. 

ասեղը մտցնում են մաշկային ծածկույթներին ուղղահայաց՝ այտային աղեղի 

Նկ.5.25,26.Ասեղի դիրքը արտաբերանային եղանակով կզակային 

անզգայացում կատարելիս: 

Նկ. 5.27. Ներարկիչի 

դիրքը Բերշեի եղանակով 

անզգայացում 

կատարելիս: 
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ստորին եզրով՝ ականջի այծիկից 2սմ առաջ՝ խորացնելով ստորին ծնոտի 

կիսալուսնաձև կտրուճի վրայով 2-2,5սմ, ներարկում են 2մլ անզգայացնող 

լուծույթ:  

Մ. Դուբովը եռվորյակ նյարդի երրորդ ճյուղի շարժողական նյարդաթելերն 

անզգայացնելու նպատակով վերափոխել է Բերշեի եղանակը: Ըստ Բերշե-Դու-

բովի, ասեղի խորացումը 3-3,5սմ և այնտեղ 2-4մլ անզգայացնող լուծույթի 

ներարկումը հնարավորություն են ստեղծում շրջափակելու նաև ստորատա-

մնաբնային և լեզվային նյարդերը: 

Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ցողունային անզգայացում 
ըստ Ս.Ն. Վայսբլատի  

 Ցողունային անզգայացում կատարում են վերին կամ ստորին ծնոտների 

շրջանի մեծ վիրահատության դեպքում (ծնոտների մասնահատում, հայմորոտո-

միա, օստեոսինթեզ, հարծնոտային բուշտերի հեռացում և այլն), կամ երբ 

հակացուցված է կատարել հաղորդչական ծայրային անզգայացում այդ նյարդի 

ճյուղերի շրջանում (օրինակ` ասեղը մտցնելու շրջանում բորբոքային պրոցեսի 

կամ ուռուցքի առկայության դեպքում): Դեմքի փափուկ հյուսվածքների որոշ 

վիրահատությունների դեպքում անհրաժեշտություն է զգացվում միաժամանակ 

անզգայացնելու եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերը: Ցավազրկում 

լինում է, երբ անզգայացնող լուծույթը մուծվում է այն շրջանը, որտեղից եռորյակ 

նյարդի ճյուղերը դուրս են գալիս գանգի խոռոչից (այսինքն` ձվաձև կամ 

թևաքմային փոսի շրջանը):  

Ցողունային անզգայացման դեպքում անզգայացման գոտին ընդգրկում է 

ծնոտի կեսը: Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ցողունային անզգա-

յացումը կարելի է իրականացնել մի քանի եղանակներով. ասեղը թևաքմային 

շրջան է մտցվում այտային աղեղի տակով, ստործնոտային կտրուճով, թշի 

փափուկ հյուսվածքներով, թևաքմային խողովակով: 

Եռվորյակ նյարդի երկրորդ և երրորդ ճյուղերի ենթաայտոսկրային իրա-

րից անկախ անզգայացումը համեմատաբար հեշտ է և ոչ այնքան վտանգավոր 

եղանակ է: Այս դեպքում ասեղը մտցնում են անմիջականորեն այտային աղեղի 

ստորին եզրի տակ և ստործնոտային կտրուճով շարժում դեպի թևակերպային 

ելուստի արտաքին թերթիկը: 

Թևակերպային ելուստից առաջ տեղակայված է թևաքմային փոսը, որի 

միջով անցնում է վերծնոտային նյարդի ցողունը, իսկ թևակերպային ելուստից 

ետ գտնվում է ձվաձև անցքը, որի միջով գանգի խոռոչից դուրս է գալիս ստոր- 
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ծնոտային նյարդը: Եռվորյակ նյարդի երկրորդ 

ճյուղը շրջափակելու համար ասեղը պետք է 

մտցնել թևակերպային ելուստից առաջ 

թևաքմային փոսի մուտք, իսկ երրորդ ճյուղի 

անզգայացման համար թևակերպային ելուստից 

ետ` ձվաձև անցքի շրջանը: Ասեղի ուղղության 

ճիշտ կողմնորոշիչը թևակերպային ելուստի 

դրսային թերթիկն է:  

Մաշկի վրա նրա պրոյեկցիան համապա-

տասխանում է այն գծի կեսին (տրագոօրբիտալ 

գիծ), որը ականջի խեցու այծիկի հիմքը միացնում 

է աչքի ստորին դրսային անկյանը: Անհրաժեշտ է 

հիշել, որ թևակերպային ելուստի դրսային թեր-

թիկից 2-4սմ առաջ կլոր անցքն է, իսկ նրանից 

ետ` նույն հեռավորության վրա ձվաձև անցքը: 

Անզգայացնելու համար մաշկը մշակում են 

սպիրտով, ընտրում են 6-8 սմ երկարությամբ 

ասեղ, այն մտցնում այտային աղեղի տակ` վերը 

նշված գծի մեջտեղով՝ մաշկին ուղղահայաց: Անոթները վնասելուց խուսափելու 

համար ասեղի խորացումը պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթ բաց 

թողնելով:  

Մոտավորապես 4-6 սմ խորությամբ ասեղը դիպչում է թևակերպային 

ելուստի արտաքին թերթիկին: Ասեղի խորությունը նշում են ցուցամատով կամ 

ասեղի վրա նախօրոք հագցված ռետինե օղակով, որի միջոցով ֆիքսում են 

մաշկի՝ մինչև թևակերպային ելուստի արտաքին թերթիկը եղած տարա-

ծությունը, այնուհետև ասեղը մոտավորապես 

կիսով չափ ետ են քաշում` փոխելով նրա 

ուղղությունը դեպի առաջ 20-300, շարժում են 

առաջ` մինչև վրայի նշագիծը (6-8 սմ) և բաց 

թողնում 3-5մլ անզգայացնող լուծույթ` անզգա-

յացնելով եռվորյակ նյարդի երկրորդ ճյուղը: 

Նման ձևով անզգայացնում են եռորյակ նյարդի 

երրորդ ճյուղը` ասեղը նույն անկյան տակ և նույն 

խորությամբ ուղղելով դեպի ետ:  

 Անզգայացումը վրա է հասնում 10-12 րոպե 

անց ամբողջությամբ վերին ծնոտի համապա-

տասխան կեսում։ Ցողունային անզգայացման 

դեպքում հնարավոր է գանգի հիմքում խոշոր 

անոթները վնասվեն, անմիջական տեղային բարդություն է հեմատոման:  

Նկ. 5. 28. Տրագոօրբիտալ գծի 

մեջտեղով ասեղը մտցնելու տեղը 

կլոր և ձվաձև անցքերի մոտ 

Վայսբլատի եղանակով իրարից 

անկախ անզգայացնելու դեպքում:

Նկ. 5. 29. Վայսբլատի 

եղանակով եռվորյակ նյարդի 

երկրորդ և երրորդ ճյուղերի 

ենթաայտոսկրային իրարից 

անկախ անզգայացում կլոր և 

ձվաձև անցքերի մոտ: 
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5.9. Անզգայացման բարդությունները, դրանց կանխարգելումը և առաջին 
բուժօգնությունը 

Տեղային ներարկային (ինյեկցիոն) անզգայացման ժամանակ և անզգայա-

ցումից որոշ ժամանակ անց կարող են առաջանալ զանազան բարդություններ: 

Բարդությունները լինում են տեղային և ընդհանուր բնույթի:  

Անզգայացման տեղային բարդությունները 
Արյունատար անոթների վնասում 

Ներարկելիս արյունատար անոթները հաճախ վնասվում են թմբային 

անզգայացման ժամանակ: Այս դեպքում վնասվում են թևակերպային երակային 

հյուսակի անոթները: Դրա հետևանքով առաջացած հեմատոման հեշտությամբ 

վարակվում և թարախակալվում է: Հեմատոմա է առաջանում նաև մանդիբուլյար 

անզգայացման դեպքում: Ասեղն անզգույշ առաջ շարժելիս վնասվում են ստորին 

ատամնաբնային զարկերակը և երակը, որի հետևանքով նույնպես կարող է 

առաջանալ հեմատոմա և բարդանալ համապատասխան շրջանի ֆլեգմոնայով 

(թարախաբորբով): 

Անոթները վնասվում են հիմնականում անզգայացնող լուծույթը ներար-

կելու կանոնները խախտելու պատճառով: Նման բարդություն առաջանում է այն 

դեպքում, երբ ասեղը խորացնում են առանց ոսկրին դիպչելու կամ երբ ասեղը 

խորացնելիս անզգայացնող լուծույթ բաց չի թողնվում: Երբ անզգայացնող 

լուծույթ ներարկելիս առաջանում է հեմատոմա, անհրաժեշտ է ասեղը ետ քաշել 

և այդ շրջան ներմուծել մնացած լուծույթը, որը որոշ չափով սահմանափակում է 

հեմատոմայի հետագա մեծացումը: Ասեղը հանելուց հետո անհրաժեշտ է 

հեմատոմայի շրջանում դնել թանզիվե վիրախծուծ և այն սեղմել ոսկրին, հետո, 

եթե անզգայացումը ազդել է, իսկ հեմատոման չի մեծացել, անհրաժեշտ է ավար-

տել ստոմատոլոգիական միջամտությունը: Դրանից հետո հիվանդը պետք է լինի 

հսկողության ներքո: Խորհուրդ է տրվում սկզբում հեմատոմայի շրջանում դնել 

սառույց, իսկ 3 օր հետո կատարել տաք պրոցեդուրաներ: Թարախակալման 

նշաններ առաջանալու դեպքում անհրաժեշտ է համապատասխան շրջանում 

կատարել կտրվածք, անցկացնել հակաբորբոքային թերապիա: 

Նյարդերի վնասում 

Ասեղից կարող են վնասվել նաև նյարդային ցողունները: Նյարդերի վնաս-

ման հետևանքով կարող են առաջանալ նևրիտ (նյարդաբորբ), նևրալգիա (նյար-

դացավ), պարեզ և պարալիչ (կաթված): Այդ բարդությունը հաճախ հանդիպում 

է մանդիբուլյար և ինֆրաօրբիտալ անզգայացումների ժամանակ: Նման դեպ-

քում համապատասխան նյարդի նյարդավորման շրջանում կարող են նկատվել 

տարազգայության (պարէսթեզիա) երևույթներ, զգայնության նվազում, զանա-

զան ինտենսիվության ցավի զգացում: Այդ նշանների տևողությունը կարող է 

տարբեր լինել 2-3 օրից մինչև մի քանի ամիս: Նման դեպքում անհրաժեշտ է 
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հիվանդին նշանակել B խմբի վիտամիններ, ցավը հանգստացնող դեղանյութեր 

և ֆիզիոթերապևտիկ միջոցներ: 

Դիմային նյարդի ճյուղերի լուծանք դիտվում է այն դեպքում, երբ անզգա-

յացնող նյութը շրջափակում է նյարդի այս կամ այն ճյուղը: Երևույթը անցնում է 

անզգայացնող նյութի ազդեցությունն անցնելուց հետո: 

Ստորակնակապճային նյարդի անզգայացման դեպքում ասեղը համա-

նուն խողովակի մեջ խորացնելիս կարող է անզգայանալ նաև ակնաշարժ նյար-

դը: Դրա հետևանքով առաջանում է աչքի ժամանակավոր շլություն, երկտե-

սություն և այլն: Այս երևույթներն անզգայացման ազդեցությունն անցնելուց հե-

տո վերանում են: Նյարդային ցողունների վնասումը կարելի է հասցնել նվազա-

գույնի, եթե ասեղի առաջ շարժվելն ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց 

թողնելով: 

Ծամիչ մկանների վնասում 

Մանդիբուլյար անզգայացում կատարելիս կարող են վնասվել ծամիչ 

մկանների թելերը, և դրա հետևանքով կառաջանա հիվանդների ծնոտների 

միաբերում (կոնտրակտուրա): Այս բարդությունը զարգանում է այն դեպքում, 

երբ ասեղի ծայրը բութ կամ ծռված է լինում: Ծնոտների միաբերումը կարող է 

պայմանավորված լինել նաև խորանիստ ծամիչ մկանների շրջանի բորբոքային 

ներսփռանքով: 

Ասեղի կոտրվածք  

Երբեմն անզգայացնող լուծույթ ներարկելիս ասեղը կոտրվում է: Ասեղը 

սովորաբար կոտրվում է հիմքից, հետևաբար այն չպետք է մտցնել մինչև վերջ: 

Այս բարդությունը կանխելու համար հարկավոր է օգտագործել սուր և համա-

պատասխան երկարության ասեղներ: Ասեղը առաջ շարժելու և ներարկելու ժա-

մանակ չպետք է կտրուկ շարժումներ անել: Եթե հնարավոր չէ կոտրված ասեղը 

անմիջապես հեռացնել, ապա անհրաժեշտ է հիվանդին շտապ տեղափոխել 

ստացիոնար:  

Անզգայացվող հյուսվածքների մեռուկ  

Անզգայացնող լուծույթները ներարկելիս հյուսվածքների մեռուկ հազվա-

դեպ է առաջանում: Երբեմն այն պատահում է կարծր քիմքի շրջանում:  

Անզգայացնող լուծույթի արագ և բարձր ճնշման տակ ներարկումը կարող 

է հանգեցնել քիմքի լորձաթաղանթի շերտազատման, անոթների պատռվածքի և 

ճնշման, սրանք էլ իրենց հերթին`լորձաթաղանթի մեռուկի:  

Երբեմն հյուսվածքների մեռուկ առաջանում է, երբ անզգայացնող լուծույ-

թի փոխարեն ներարկում են անուշադրի սպիրտ, կալցիումի քլորիդի լուծույթ, 

սպիրտ և այլ ագրեսիվ լուծույթներ: Սա բարդություն չէ, այլ բժշկի կողմից թույլ 

տրված կոպիտ սխալ, դեղորայքի պահպանման տարրական կանոնների 

խախտում, որի համար բժիշկը կարող է ենթարկվել դատական պատասխա-

նատվության:  
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Սխալ դեղորայք ներարկելու դեպքում պետք է կատարել հյուսվածքների 

կտրվածք և ներսփռման ենթարկել 0,5%-անոց նովոկաինի լուծույթով:  

Բորբոքային պրոցեսի զարգացումը կանխարգելելու նպատակով պետք է 

սկսել հակաբիոտիկոթերապիա: 

Անզգայացվող հյուսվածքների բորբոքային ներսփռանք 

Բորբոքային ներսփռանք անզգայացման տեղում հիմնականում առաջա-

նում է ներարկման ժամանակ վարակ անցկացնելիս: Բորբոքման հետևանքով 

կարղ է առաջանալ համապասախան շրջանի ֆլեգմոնա (թարախաբորբ): Այս 

բարդությունը առաջանում է հականեխման կանոնները խախտելիս: Ներբերա-

նային անզգայացման ժամանակ հարկավոր է զգույշ լինել, որ ասեղը չդիպչի 

բերանի խոռոչի պատերին, լեզվին կամ ատամներին և պահպանվի նրա 

մանրէազերծ վիճակը: 

Հետներարկային ցավեր 

Հետներարկային ցավեր և այտուց առաջանում են այն դեպքում, երբ 

անզգայացնող լուծույթի ներարկումը կատարվում է կոպիտ, որի հետևանքով 

վնասվում է վերնոսկրը, կամ արագ, որից վնասվում են փափուկ հյուսվածքները: 

Ցավերի առաջացումը կարող է լինել նաև անզգայացնող նյութի պիտանելիու-

թյան ժամկետն անցած լինելու կամ այն պատրաստելիս թույլ տրված սխալների 

հետևանքով: Նման դեպքում անհրաժեշտ է նշանակել ֆիզիոթերապևտիկ մի-

ջոցներ, ցավազրկող և հակահիստամինային դեղանյութեր (սուպրաստին, 

դիմեդրոլ): 

Անզգայացման ընդհանուր բարդությունները 
Տեղային անզգայացման ընդհանուր բարդությունների պատճառները 

բազմազան են` անամնեզի ոչ բավարար հավաքում, ուղեկցող հիվանդություն-

ներ, տեղային անէսթետիկների նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաներ, հիվանդի 

պսիխո-էմոցիոնալ (հոգեհուզական) լարվածություն:  

Ուշագնացություն 

Ուշագնացությունը գիտակցության կարճատև կորուստ է մկանային 

տոնուսի բացակայությամբ, որը պայմանավորված է գլխուղեղի արյան մատա-

կարարման սուր անբավարարության առաջացմամբ: Հաճախ այն զարգանում է 

աստիճանաբար, հիվանդը գունատվում է, զգում է ընդհանուր թուլություն, 

գլխապտույտ, աչքերի առաջ մթագնում է և կորցնում է գիտակցությունը: 

Շնչառությունը դառնում է մակերեսային, երակազարկը` թելանման, արյան 

ճնշումը իջնում է: Ուշագնացությունը կարող է լինել հասարակ, որը սովորաբար 

տևում է 30-40 վրկ և ցնցումներով, որը տևում է 30 վրկ.-ից մինչև մի քանի րոպե: 

Ուշագնացության դեպքում հիվանդին պետք է տալ հորիզոնական դիրք, 

արձակել հագուստի կոճակները, ապահովել մաքուր օդի հոսք և քթով շնչել տալ 

անուշադրի սպիրտի գոլորշիներ (բամբակի գնդիկը թրջել դրանով և պահել 

հիվանդի քթից 5-7սմ հեռավորության վրա): Եթե ուշագնացությունը տևում է 1 
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րոպեից ավելի, պետք է ներարկել 1 մլ 10 %-անոց կոֆեինի կամ 2 մլ կորդիամինի 

լուծույթ ներերակային: 

Կոլապս 

Կոլապսը, արտահայտված անոթային անբավարարություն է: Կոլապսի 

դեպքում գիտակցությունը պահպանված է, մաշկային ծածկույթները թաց են, 

գունատ, շնչառությունը մակերեսային է, արյան ճնշումը շատ ցածր է: Կոլապսի 

դեպքում նախ անհրաժեշտ է հիվանդին հորիզոնական դիրքով պառկեցնել, 

տաքացնել, ենթամաշկային եղանակով ներարկել 1 մլ 0,1 %-անոց ադրենալինի 

կամ մեզատոնի լուծույթ, իսկ ներերակային` կոֆեինի կամ կորդիամինի լու-

ծույթ (2-3մլ): Վիճակը վատանալու դեպքում պետք է շտապ կարգով հրավիրել 

վերակենդանացման խումբ: Արդյունքի բացակայության դեպքում հիվանդին 

պետք է հոսպիտալացնել: 

Թունավորում անզգայացնող լուծույթներից 

Երբեմն ներարկման ժամանակ ասեղը կարող է մտնել արյան անոթի 

լուսանցքի մեջ, կամ անեսթետիկի գերդոզավորման դեպքում: Նման դեպքում 

անզգայացնող լուծույթն ընկնում է արյան հոսքի մեջ, որի հետևանքով ի հայտ են 

գալիս օրգանիզմի թունավորման նշաններ: Նովոկաինով թունավորմանը 

բնորոշ է սկզբում գրգռվածությունը, իսկ հետո՝ սրտի գործունեության ընկճումը 

և շնչառության ճնշումը: Տրիմեկաինի մեծ դեղաչափը կարող է հանգեցնել արյան 

ճնշման անկմանը և կոլապսի: Նման բարդություններից խուսափելու համար 

անհրաժեշտ է մինչ անզգայացնող լուծույթ ներարկելը ներարկիչի մխոցը մի 

փոքր հետ քաշել: Եթե ներարկիչի ներսում արյուն է նկատվում, ապա պետք է 

ասեղը մի փոքր ետ քաշել և հետո նորից խորացնել: Ասեղի` դեպի առաջ 

շարժումը անպայման պետք է ուղեկցվի անզգայացնող լուծույթը բաց թողնելով: 

Թունավորման նշաններ ի հայտ գալու դեպքում կիրառում են ակտիվ համալիր 

թերապիա: Օգտագործում են հիվանդի սիրտ-անոթային և շնչառական 

համակարգերի աշխատանքը կարգավորող միջոցներ: 

Ալերգիկ ռեակցիաներ 

Ալերգիկ ռեակցիա առաջանում է անզգայացնող նյութի նկատմամբ 

օրգանիզմի բարձրացած զգայնության դեպքում: Կարող են առաջանալ կարմիր 

բծեր, մաշկի վրա քոր, քրտնարտադրություն, շոգի զգացում, դեմքի գունատու-

թյուն, Կվինկեի այտուց: Նման դեպքում պետք է ներարկել (ցանկալի է 

ներերակային) 1-2մլ 1%-անոց  դիմեդրոլի կամ 1-2մլ 2,5%-անոց պիպոլֆենի լու-

ծույթ կամ սուպրաստին 2%-անոց 1-2մլ, 10%-անոց կալցիումի քլորիդ: Հիվան-

դին պետք է պառկեցնել թախտի վրա և թողնել հսկողության տակ(հետևել երա-

կազարկին, շնչառությանը, արյան ճնշմանը), վիճակը վատանալու դեպքում 

պետք է շտապ հրավիրել վերակենդանացման խումբ: Տեղային անզգայացումից 

հետո հիվանդի կրծքավանդակի շրջանում ճնշման զգացողության առաջա-
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ցումը, շնչառության դժվարացումը, հարըմպանային և ակնակապճային շրջանի 

այտուցը վկայում են ալերգիկ ռեակցիայի առաջացման մասին: 

Անաֆիլակտիկ շոկ 

Անաֆիլակտիկ շոկը դա անհապաղ տիպի ալերգիկ ռեակցիայի տեսակ է, 

որն առաջանում է ալերգենի կրկնակի ներմուծման դեպքում: Անաֆիլակտիկ 

շոկը բնութագրվում է արագ զարգացող, հիմնականում ընդհանուր բնույթի 

երևույթներով. զարկերակային ճնշման, մարմնի ջերմաստիճանի և արյան 

մակարդելիության իջեցում, ԿՆՀ խանգարում, անոթների թափանցելիության 

մեծացում և հարթմկանային օրգանների սպազմ: Երակազարկը հաճախանում է, 

դառնում թելանման, արյան ճնշումը խիստ ընկնում է: Երբեմն լինում են 

ցնցումներ, հիվանդի վիճակը արագ վատանում է, կորցնում է գիտակցությունը: 

Երակազարկը և ճնշումը չեն զգացվում, սրտի տոները դառնում են խուլ և հազիվ 

լսելի:  

 Էթիոլոգիա 

Անաֆիլակտիկ շոկը կարող է զարգանալ օրգանիզմ բուժիչ և կանխար-

գելիչ դեղորայքների ներմուծման, ախտորոշման սպեցիֆիկ մեթոդների կիրառ-

ման և հազվադեպ՝ սննդային ալերգիայի ժամանակ: Գրեթե ցանկացած բուժիչ 

կամ կանխարգելիչ դեղորայք կարող է հանգեցնել օրգանիզմի սենսիբիլիզա-

ցիայի և առաջացնել շոկային ռեակցիա: Որոշ դեղեր առաջացնում են շոկային 

ռեակցիա ավելի հաճախ, որոշները ավելի հազվադեպ, ինչը կախված է դեղի 

հատկություններից, նրա կիրառման հաճախականությունից և օրգանիզմ 

ներմուծման ճանապարհից: Նշված է, որ անաֆիլակտիկ շոկի դեպքերի հաճա-

խությունը տարիքի հետ մեծանում է: Դա պայմանավորված է տարբեր ազդակ-

ների ազդեցության զուգակցմամբ, սենսիբիլիզացիայի մեծացմամբ:  

 Կլինիկական պատկերը 

Անաֆիլակտիկ շոկի կլինիկական դրսևորումները պայմանավորված են 

մի շարք օրգանների և համակարգերի ախտանշանների և սինդրոմների բարդ 

համալիրով: 

Շոկը բնութագրվում է արագ զարգացումով, արագ դրսևորմամբ, ընթացքի 

և հետևանքների ծանրությամբ: Ալերգենի տեսակը չի ազդում անաֆիլակտիկ 

շոկի ընթացքի և ծանրության վրա:  

Տարբերակում են անաֆիլակտիկ շոկի 5 տարատեսակներ: 

1. Տիպիկ

2. Ասֆիկսիկ

3. Հեմոդինամիկ

4. Աբդոմինալ

5. Ուղեղային

Տիպիկ տեսակ 

- սուր սկիզբ, անհանգստության վիճակ՝ անորոշ ճնշող զգացողությամբ, 
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- մահվան վախի առաջացում, ներքին անհանգստության իրավիճակ, 

- սրտխառնոց, փսխում, հազ, 

-արագ թուլացում, դեմքի և ձեռքերի քոր, դեպի գլուխ և լեզու արյան ներհոսքի 

զգացողություն,  

-ցավեր կրծոսկրի շրջանում, կրծքավանդակի ճնշում, 

-ցավեր սրտի և որովայնի խոռոչի շրջանում, 

-գիտակցության խանգարում (կայծակնային ընթացքի դեպքում հիվանդը չի 

հասցնում գանգատներ ներկայացնել), 

-մաշկային ծածկույթների հիպերեմիա և ցիանոզ, 

- կոպերի և դեմքի այտուց, 

-առատ քրտնարտադրություն, 

- վերջույթների կլոնիկ ցնցումներ, երբեմն ցնցումային նոպաներ, 

-բբերի լայնացում, լույսի հանդեպ բբերի ռեակցիայի բացակայություն, 

-տախիկարդիա (հազվադեպ բրադիկարդիա), պուլսը հաճախացած և 

թելանման, առիթմիա, 

-զարկերակային ճնշման կտրուկ անկում (ծանր դեպքերում դիաստոլիկ 

ճնշում չի հայտնաբերվում), 

- շնչառության խանգարում (հևոց, տախիպնոե խռխռոցով, հնարավոր է 

բերանից փրփուրի արտադրություն): 

Ասֆիքսիկ տեսակ 

- Սուր շնչառական անբավարարություն, բրոնխոսպազմ, թոքերի այտուց: 

Հեմոդինամիկ տեսակ 

-սուր ցավեր սրտի շրջանում, զարկերակային ճնշման իջեցում, պուլսը 

թուլացած, առիթմիա, սրտի տոների խուլություն: 

Ուղեղային տեսակ 

-պսիխոէմոցիոնալ գրգռվածություն, վախի զգացողություն, ցնցումներ, 

շնչառական առիթմիա, ծանր դեպքերում ուղեղի այտուցի նշաններ, սրտի կանգ, 

գիտակցության հանկարծակի կորուստ, ծոծրակային մկանների ռիգիտություն, 

Կերինգի սիմպտոմ: 

Աբդոմինալ տեսակ 

-գերակշռում են «սուր որովայն» ախտանշանները: 

Բուժում՝ 

-դեղորայքի ներմուծման դադարեցում, 

-կորտիկոստերոիդների ներարկում (պրեդնիզոլոն, դեքսամետազոն, 

հիդրոկորտիզոն), 

- ներարկման հատվածում ներարկել 1մլ 0,1%-անոց ադրենալին, 

-ներարկել 2-4 մլ 2.5%-անոց պիպոլֆեն, կամ 2-4 մլ 2%-անոց սուպրաս-

տին, կամ 5 մլ 1%-անոց դիմեդրոլ, 
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-բրոնխոսպազմի և շնչառության դժվարեցման դեպքում - 1-2 մլ 24%-անոց 

էուֆիլին, 

- սրտային անբավարարության դեպքում՝ սրտային գլիկոզիդներ և դիուրե-

տիկներ, 

-զարկերակային ճնշման կտրուկ անկման դեպքում - 1մլ 0.2% նորադ-

րենալին ն/ե, կամ 1 մլ 1% ադրենալին ն/ե, կամ 1 մլ 1% մեզատոն: 

Շոկի վիճակից հանելուց հետո հիվանդին պետք է հոսպիտալացնել 

թերապևտիկ կամ ալերգաբանական բաժանմունքում։ Անաֆիլակտիկ շոկը 

կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է անզգայացումից առաջ հիվանդից 

հարցնել անզգայացնող նյութերի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաների մասին: 

Սիրտ -թոքային վերակենդանացման սկզբունքները 

Սիրտ-թոքային վերակենդանացման միջոցառումները ներառում են շնչուղի-

ների անցանելիության վերականգնում, թոքերի արհեստական օդափոխություն, 

արյան շրջանառության արհեստական ապահովում` սրտի փակ մերսման 

միջոցով: Սրտի կանգի դեպքում ցուցված է կատարել անուղղակի մերսում, 

արհեստական շնչառություն` բերան-բերան: Սիրտ-թոքային վերակենդա-

նացումը սկսում են մեխանիկական դեֆիբրիլյացիայով. բռունցքով հարվածում 

են կրծքավանդակի միջին գծի վերին և միջին սահմանում տեղակայված կետին:  

Շնչուղիների անցանելիությունը վերականգնելու համար հիվանդին 

պառկեցնում են մեջքի վրա, գլուխը ետ են գցում, բերանը բացում և մաքրում են 

արյունից, լորձից, օտար մարմիններից: Դրանից հետո սկսում են թոքերի 

արհեստական օդափոխությունը` թթվածին կամ օդ փչելով դեպի հիվանդի 

թոքեր բերանից բերան կամ խողովակի միջոցով 1 րոպեում 12 անգամ:  

         Սրտի անուղղակի մերսման ժամանակ րոպեում հրումների քանակը 60-70 

է: Սրտի անուղղակի մերսումն ուղեկցվում է թոքերի արհեստական օդափո-

խությամբ 5:1 հարաբերությամբ: Եթե 5-7րոպե անց սրտային կծկումները 

բացակայում են, ապա կատարում են դեֆիբրիլյացիա` 3,5 կվատ հզորության 

հոսանքով բարձրացնելով և հասցնելով մինչև 6 կվատ-ի: Եթե առաջին 

դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսն անօգուտ է, ապա անհրաժեշտ է ներերակային կամ 

ներսրտային ադրենալինի հիդրոքլորիդի 1%-անոց լուծույթի ներարկում: 

Ադրենալինի ներարկումը պետք է կրկնել 3-5 րոպեն մեկ: Եթե ադրենալինի 

ներարկումից հետո դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսների շարքը անօգուտ է, ապա 

ներերակային ներարկում են լիդոկաին 1,5մգ/կգ շիթով, հետո կրկին կրկնում են 

դեֆիբրիլյացիոն իմպուլսները մինչև սրտի գործունեության վերականգնումը:  

     Սրտի կանգից 10-15 րոպե անց կատարում են նատրիումի հիդրոկարբոնատի 

ներերակային ներարկում: Դրանից հետո դարձյալ ներարկում են լիդոկաին և 

հաղորդում են էլեկտրական իմպուլսներ: Արյան շրջանառությունը վերա-

կանգնելու դեպքում պետք է շարունակել թոքերի արհեստական օդափո-

խությունը: Այդ վիճակից հանելուց հետո հիվանդին պետք է հոսպիտալացնել։ 
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Նկ. 5.23. Արհեստական շնչառություն`բերան-բերան, խողովակի միջոցով: 

 ՊՐԵՄԵԴԻԿԱՑԻԱՆ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
Ստոմատոլոգիական միջամտություններից առաջ հիվանդի նախապատ-

րաստումը ներառում է հոգեբանական, անհրաժեշտության դեպքում նաև 

դեղորայքային նախապատրաստում` պրեմեդիկացիա:  

Պրեմեդիկացիայի ցուցումներն են. 

1. Պսիխո-էմոցիոնալ (հոգեհուզական) գրգռվածությամբ, հիստերիկ, նևրասթե-

նիկ հիվանդներին, որոնց հոգեբանական նախապատրաստումը անարդյու-

նավետ է: 

2. Երկարատև տրավմատիկ վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ:

Էմոցիոնալ գրգռվածության, վախի զգացումի դեպքում շատ հաճախ 

կիրառում են տրանկվիլիզատորներ անալգետիկներին (անալգին, պենտալգին) 

և սեդատիվներին (լյումինալ) համակցված: Տրանկվիլիզատորներից առավել 

հաճախ կիրառում են տրիոքսազինը, էլենիումը, դիազեպամը, սեդուքսենը, 

մեզապամը, ֆենազեպամը, մեպրոբամատը միջամտությունից 30-40 րոպե 

առաջ 1-2 դեղահաբ 0,001-0,02գ: Երկարատև տրավմատիկ վիրաբուժական 

միջամտությունների ժամանակ սիրտ-անոթային համակարգի վրա թափառող 

նյարդի ռեֆլեքսների բացասական ազդեցության, ինչպես նաև հիպերսալիվա-

ցիան և բրոնխային հիպերսեկրեցիան կանխարգելելու համար պրեմեդիկա-

ցիայի ժամանակ ներառում են ատրոպին կամ ատրոպինանման դեղանյութեր 

0,1 մգ 10կգ մասսայի հաշվարկով: Պրեմեդիկացիայի ժամանակ ներառում են 

նաև հակահիստամինային պրեպարատներ (դիմեդրոլ, սուպրաստին, տավեգիլ 

և այլն): Պրեմեդիկացիայի կիրառումը վանում է վախի զգացումը, էմոցիոնալ 

Նկ. 5.22. Սրտի անուղղակի մերսման սխեման, ձեռքերի դիրքը 

կրծքավանդակի վրա: 
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(զգայական) գրգռվածությունը և թույլ է տալիս բարձրացնել անզգայացման 

արդյունավետությունը: 

ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 

 Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) անվանում են հիվանդի այն վիճակը, 

երբ արգելակվում է կենտրոնական նյարդային համակարգը, և որը բնորոշվում 

է գիտակցության, զգացողության, շարժումների, պայմանական և որոշ ոչ 

պայմանական ռեֆլեքսների բացակայությամբ: Ընդհանուր անզգայացման 

(նարկոզի) վիճակ կարելի է ստեղծել` օրգանիզմ ներմուծելով տարբեր քիմիա-

կան (թմրեցնող) նյութեր: Ելնելով այն բանից, թե ինչ ճանապարհով է օրգանիզմ 

ներմուծվում թմրեցնող դեղանյութը` տարբերում են ինհալացիոն նարկոզ, երբ 

նարկոտիկ դեղանյութը օրգանիզմ է ներմուծվում շնչառական ուղիներով, և ոչ 

ինհալացիոն նարկոզ, երբ թմրեցնող դեղանյութը օրգանիզմ է ներմուծվում այլ 

ուղիներով (ուղիղաղիքային, ներերակային, ենթամաշկային և այլն): 

 Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) կարելի է առաջացնել հիպնոսի 

(հիպնոնարկոզ), ինչպես նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա 

էլեկտրական հոսանքով ազդելու միջոցով (էլեկտրանարկոզ): Տարբերում են 

մաքուր նարկոզ, երբ օրգանիզմ է ներմուծվում մեկ թմրանյութ (օրինակ` եթեր), 

խառը, երբ միաժամանակ ներմուծվում է 2 և ավելի թմրանյութի խառնուրդ 

(օրինակ` եթեր և ազոտի ենթօքսիդ), և համակցված, երբ նարկոզը սկսում են մի 

նյութով, իսկ հետո շարունակում մեկ ուրիշով (օրինակ` նարկոզը սկսում են 

քլորէթիլով իսկ հիվանդի քնելուց հետո տալիս են եթեր կամ համակցում 

ներերակայինը կամ օրինակ` նատրիումի թիոպենտալ ներերակային, իսկ 

քնելուց հետո եթեր): Ներկայումս համակցված նարկոզ է նաև թմրանյութի զու-

գորդումը այլ նյութերի հետ (միոռելաքսանտներ, անալգետիկներ, գանգլիո-

բլոկատորներ և այլն), ուստի նման ընդհանուր անզգայացումը (նարկոզը) 

անվանում են բազմաբաղադրիչ: Համակցված անզգայացման ժամանակ կարող 

են կիրառվել նարկոզի մի քանի տեսակներ` ներածական, պահպանողական 

(հիմնականի լրացուցիչ, մակերեսային բազիս):Ներածականը տալիս են՝ 

հիվանդին արագ, առանց գրգռման փուլի քնեցնելու և հիմնական թմրեցուցիչ 

դեղանյութի օգտագործման քանակը պակասեցնելու նպատակով (ընդհան-

րապես այն կարճատև է): Պահպանողական է այն նարկոզը, որն օգտագործվում 

է վիրահատության ողջ ընթացքում: Երբեմն պահպանողական նարկոզի ազդե-

ցությունն ուժեղացնելու նպատակով տալիս են լրացուցիչ թմրեցնող դեղա-

նյութեր: Նման ընդհանուր անզգայացումը (նարկոզը) անվանում են լրացուցիչ: 

Օրինակ` պահպանողական նարկոզը տրվում է ազոտի ենթօքսիդով և ժա-

մանակ առ ժամանակ այն լրացուցիչ խորացվում է ֆտորոտանով: Ըստ տևո-

ղության` տարբերում են լրիվ նարկոզ, որը կիրառում են երկարատև վիրահա-
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տությունների ժամանակ, և ոչ լրիվ (շշմեցնող) նարկոզ, որն օգտագործվում է 

կարճատև միջամտությունների ժամանակ (հոդախախտման ուղղում, թարա-

խակույտի բացում և այլն): 

Հիվանդի նախապատրաստումը ընդհանուր անզգայացման (նարկոզի) 

Մինչ վիրահատությունն անհրաժեշտ է հիվանդի բերանը, ըմպանը և քիթը 

սանացիայի ենթարկել: Վիրահատությանը նախորդող երեկոյի ընթացքում 

փսխումը կանխարգելելու նպատակով պետք է հիվանդին չկերակրել, հոգնայով 

մաքրել աղիքները, ինչպես նաև դատարկել տալ միզապարկը: Երբեմն հիվանդն 

ունենում է նաև ուղեկցող հիվանդություն, վիրահատությունից և նարկոզից 

առաջ վախի զգացում: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` պետք է անցկացնել 

հիվանդի բուժական և կանխարգելիչ դեղորայքային նախապատրաստում 

(պրեմեդիկացիա): Բուժական նախապատրաստումը կատարվում է` ելնելով 

ուղեկցող հիվանդության պատճառագիտությունից, ախտածնությունից և 

ախտանիշներից: Կանխարգելիչ նախապատրաստման նպատակով հիվանդին 

տալիս են քնաբերներ, անալգետիկներ, խոլինոլիտիկներ, հակահիստամինային 

դեղանյութեր, փոքր տրանկվիլիզատորներ:  

Անէսթեզիոլոգը յուրաքանչյուր հիվանդի կանխարգելիչ նախապատրաս-

տումը նշանակում է՝ հաշվի առնելով վերջինիս ընդհանուր վիճակը, սպասվող 

վիրահատական միջամտության բնույթը և անզգայացման եղանակը: Անկայուն 

նյարդային համակարգ ունեցող հիվանդներին երբեմն նարկոզից 2-3 օր առաջ 

նշանակում են փոքր տրանկվիլիզատորներ: 

Ընդհանուր անզգայացման ցուցումները 

         Ստոմատոլոգիական ստացիոնարի պայմաններում ընդհանուր անզգա-

յացմամբ կատարում են առավել վնասվածքային և բարդ վիրահատություններ: 

Պոլիկլինիկայի պայմաններում ընդհանուր անզգայացում կատարում են այն 

դեպքում, երբ հիվանդն ունի տեղային անզգայացնող նյութի նկատմամբ ալեր-

գիկ ռեակցիա կամ բարձր զգայնություն, երբ տեղային անզգայացումն անարդ-

յունավետ է, ինչպես նաև, երբ հիվանդի նյարդային համակարգն անկայուն է 

կամ հոգեկան վիճակը նորմալ չէ: 

Ընդհանուր անզգայացում (նարկոզ) չի կարելի տալ այն հիվանդներին, 

որոնք ունեն պարենքիմատոզ օրգանների սուր հիվանդություններ, սիրտ-անո-

թային համակարգի անբավարարություն, սրտամկանի ինֆարկտ և հետին-

ֆարկտային շրջանի առաջին 6 ամիսների ընթացքում արտահայտված սա-կավ-

արյունություն, մակերիկամի, վերին շնչառական ուղիների սուր բորբոքային 

հիվանդություններ, արտահայտված թիրեոտոքսիկոզ, ինչպես նաև այն 

դեպքում, երբ հիվանդը հարբած վիճակում է: 
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Ինհալացիոն նարկոզ 

Ինհալացիոն նարկոզի ժամանակ դիմակի, նազոֆարինգիալ (քթըմպա-

նային) կաթետերի կամ ներշնչափողային խողովակի միջոցով թմրանյութը 

գազանման կամ գոլորշիանման վիճակում ներմուծվում է շնչառական համա-

կարգ, որտեղից այն թափանցում է արյան մեջ, այնուհետև հյուսվածքներ: Ընդ-

հանուր անզգայացման ողջ ընթացքում հիվանդի շնչառական ուղիներում 

ստեղծվում է հատուկ մթնոլորտ, որը պարունակում է նորմալ գազափոխա-

նակության համար անհրաժեշտ խտության թթվածին և ընդհանուր անզգայաց-

նող նյութ այնպիսի հարաբերությամբ, որն անհրաժեշտ է ընդհանուր անզգա-

յացման հասնելու համար: Պայմանավորված այն բանով, թե ներշնչելիս գազա-

նարկոզային խառնուրդը ինչպես է ներմուծվում հիվանդի շնչառական ուղիներ, 

և ուր է այն դուրս գալիս արտաշնչելիս, տարբերում են ընդհանուր 

անզգայացման 4 եղանակ: 

Բաց եղանակ, երբ թմրանյութը ներշնչելիս օդի հետ խառը՝ գոլորշու կամ 

գազի տեսքով ներմուծվում է շնչառական ուղիներ, իսկ արտաշնչելիս այն 

ամբողջությամբ դուրս է գալիս բաց օդ: 

Կիսաբաց եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով թթված-

նի հետ միասին ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնա-

րանային խցիկից ու արտաշնչվում դեպի բաց օդ:  

Կիսափակ եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով 

թթվածնի հետ ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնա-

րանային խցիկից, իսկ մի մասն արտաշնչվում է ընդհանուր անզգայացման 

ապարատի շնչառական պարկի մեջ (որտեղ ածխաթթու գազը կլանվում է), մյուս 

մասը` արտաքին միջավայր: 

Փակ եղանակ, երբ թմրանյութը գոլորշու կամ գազի տեսքով թթվածնի հետ 

ներշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի խառնարանային խցիկից, 

իսկ արտաշնչվում է ընդհանուր անզգայացման ապարատի շնչառական պարկի 

մեջ` մինչ այդ անցնելով ածխաթթու գազի կլանիչի միջով: Այդ դեպքում հիվան-

դի շնչառությունը կատարվում է ապարատ-թոքեր ճանապարհով և ամբողջութ-

յամբ մեկուսացվում է արտաքին աշխարհից: Ինհալացիոն անզգայացնող 

նյութերից են ցնդող հեղուկներից եթերը, ֆտորոտանը, պենտրանը, մեթօքսի-

ֆլուրանը, տրիքլորէթիլենը, տրիլենը, ազոտի ենթօքսիդը և այլն: 

 Ոչ ինհալացիոն նարկոզ 

 Ոչ ինհալացիոն նարկոզի ժամանակ ընդհանուր անզգայացնող նյութը 

ներմուծվում է օրգանիզմ ցանկացած եղանակով, բացի ինհալացիայից (ներ-

երակային, միջմկանային, ուղիղաղիքային և այլն): Ավելի հաճախ կիրառվում է 

ներերակային եղանակը` հիմնականում որպես բազմաբաղադրիչ ընդհանուր 

անզգայացման մասերից մեկը: Որպես առանձին եղանակ` ներերակային 

նարկոզն կիրառվում է կարճատև վիրահատական միջամտությունների դեպ-
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քում: Ոչ ինհալացիոն անզգայացնող նյութերը հիմնականում կարճատև ազդե-

ցություն ունեն: Դրանցից կարելի է նշել հեքսենալը, թիոպենտալը, վիադրիլը, 

նատրիումի օքսիբուտիրատը, սոմբրևինը, կետամինը, կալիպսոլը և այլն:  

Նեյրոլեպտանալգեզիան ընդհանուր անզգայացման եղանակ է, որը 1959-

ին առաջարկել է Դե Կաստրոն: Նեյրոլեպտանալգեզիայի դեպքում կիրառվում է 

ուժեղ անալգետիկ` 2մլ 0,005%-անոց ֆենտանիլ և նեյրոլեպտիկ` 5մլ 0,25%-

անոց դրոպերիդոլ պրեպարատները, որոնք առաջացնում են կենտրոնական 

անալգեզիա և նեյրոլեպսիա: Նեյրոլեպտանալգեզիայի ժամանակ պրեպա-

րատները ներմուծվում են ներերակային եղանակով: Նեյրոլեպտանալգեզիայի 

առաջացման նշան է շարժական և հոգեկան հանգիստը, հոգեհուզական ան-

տարբերությունը` գիտակցության պահպանմամբ: Նեյրոլեպտանալգեզիայի 

բոլոր տեսակները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի ` 

 մաքուր նեյրոլեպտանալգեզիա,

 նեյրոլեպտանալգեզիա` համակցված տեղային անզգայացմանը,

 նեյրոլեպտանալգեզիա` համակցված էնդոտրախեալ (ներշնչափողային)

անզգայացմանը: 

Ատարալգեզիան նեյրոլեպտանալգեզիայի տարատեսակ է, որի հիմքում 

առկա է ատարակսիայի և արտահայտված անալգեզիայի վիճակի ապահովումը 

սեդատիվ և անալգետիկ դեղամիջոցներով: Ատարալգեզիայի համար օգտա-

գործում են սեդուկսեն, ֆենտանիլ, դիպիդոլոր, տրամալ, նուբաին, մորադրոլ: 
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Թեստեր 

1. Ամիդային խմբի անէսթետիկ է`

ա) արտիկաինը 

բ) նովոկաինը 

գ) դիկաինը  

դ) անէսթեզինը 

2. Եթերային խմբի անէսթետիկ է

ա) պիրոմեկաինը  

բ) դիկաինը 

գ) արտիկաինը  

դ) մեպիվակաինը  

3.Ո՞րը ոչ ներարկային անզգայացման տեսակ չէ  

ա) ֆիզիկական  

բ) քիմիական 

գ) կենսաբանական  

դ) ֆիզիկաքիմիական 

4.Բերշե-Դուբովի անզգայացման ժամանակ ասեղը խորացնում են 

ա) 2-2,5 սմ  

բ) 3-3,5 սմ 

գ) 6-7 սմ  

դ) 8-10 սմ 

5.Ընդհանուր անզգայացման տեսակներն են`  

1) մանդիբուլյար

2) ինհալացիոն

3) տորուսալ

4) ոչ ինհալացիոն

ա)1,4  բ)1,3  գ)2,3  դ)2,4 




