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Գլուխ XII. ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ, 
ԴԵՄՔԻ ԵՎ ՊԱՐԱՆՈՑԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ 

ՀԻՎԱՆԴՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԲԱՐՈՐԱԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

12.1.ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԻ, ՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱՐՄԻՐ ԵՐԻԶԻ և ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ 
ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ՆԱԽԱՔԱՂՑԿԵՂԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Նախաքաղցկեղ» տերմինը առաջարկել է մաշկաբան Դյուբրիելը 1896 

թվականին: Ներկայումս նախաքաղցկեղային անվանում են այն հաջորդական 

փոփոխությունները, որոնք առաջանում են հյուսվածքներում ուռուցքածին 

ազդակների ներգործությամբ և նախորդում են չարորակ ուռուցքներին: Ախտա-

բանական տեսանկյունից նախաքաղցկեղը բնորոշվում է ավելի ցածր տար-

բերակված էպիթելային բջիջներում ատիպիկ աճով` հիպերպլազիայի, 

գերաճման (հիպերտրոֆիայի), հյուսվածքափոխակերպության (մետապլա-

զիայի), հիպերկերատոզի, դիսկերատոզի երևույթներով: 

Նախաքաղցկեղային փոփոխությունները զգալիորեն տարբերվում են 

իրենց կլինիկական պատկերներով, ախտահարված շրջանի բնույթով և 

կանխագուշակությամբ: Ընդ որում, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ նախա-

քաղցկեղային փոփոխությունները կարող են զարգանալ 4 հիմնական ձևերով` 

պրոգրեսիա, աճ առանց պրոգրեսիայի, երկար ժամանակ գոյություն ունենալ 

առանց զգալի փոփոխությունների և ռեգրեսիա: Պարզ է, որ միայն առաջինի 

դեպքում պրոցեսը կարող է անմիջապես նախորդել քաղցկեղին: Եթե քաղցկե-

ղածին գործոնի ազդեցությունը շարունակվում է, ապա չարորակ ուռուցքի 

առաջացման հավանականությունը շատ բանով կախված է լինում հյուսվածք-

ներում ախտաբանական փոփոխությունների բնույթից: 

Դեմքի վրա և բերանի խոռոչում նախաքաղցկեղի առաջացմանը նպաս-

տում են անբարենպաստ գործոնների երկարատև ազդեցությունը, այդ թվում 

նաև օդերևութաբանական (ցուրտ, արև, քամի), ատամներով, պրոթեզներով և 

այլն, քրոնիկական մեխանիկական ազդակներով վնասումը, գրգռող, տաք, կծու 

սննդի ընդունումը, ալկոհոլը, ծխելը, այլ վնասակար սովորությունները 

(շրթունքների կծելը և այլն) և մասնագիտական վնասակարությունները: 

Նախաքաղցկեղը ավելի հաճախ դիտվում է մեծ տարիքում, առավելապես 

տղամարդկանց մոտ: Նախաքաղցկեղի հյուսվածաբանական պատկերում 

լինում են մեկ, կամ մի քանի փոփոխությունների տեսակներ, որոնք բնորոշվում 

են էպիթելային բջիջների հասունացման խանգարմամբ, նրանց բևեռա-

կանության և բջիջների միջև կոնտակտի կորստով, կորիզների հիպեր-



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 371 

 

խրոմատոզով, ատիպիկ եղջերացմամբ, բջիջների ձևի և չափերի անկա-

նոնությունով, միթոզի առկայությամբ: Ենթաէպիթելային հյուսվածքներում 

բնորոշ է ինվազիվ աճի բացակայությունը: Այն դեպքում, երբ առկա են լինում 

վերը նշված բոլոր հյուսվածաբանական փոփոխությունները, կամ նրանցից մեծ 

մասը, նման պատկերը դիտում են որպես ներէպիթելային քաղցկեղ (carcinoma 

in situ):  

Նախաքաղցկեղային հիվանդությունները բաժանվում են 2 խմբի` 

օբլիգատ և ֆակուլտատիվ: Առաջին խմբին պատկանում են այնպիսի 

ախտաբանական փոփոխություններ, որոնք այս կամ այն ժամկետում համարյա 

անպայման փոխակերպվում են չարորակ ուռուցքի: Գերազանցապես նրանք 

հենց սկզբից հանդիսանում են cancer in situ: Ֆակուլտատիվ նախաքաղցկեղային 

փոփոխությունների դեպքում չարորակացման հավանականությունը այնքան էլ 

մեծ չէ, հետևաբար, քաղցկեղածին ազդակի վերացման դեպքում, ինչպես կանոն, 

դիտվում է ախտաբանական պրոցեսի հետզարգացում: Մաշկի նախաքաղց-

կեղային հիվանդություններին պատկանում են` Բոուենի հիվանդությունը, պիգ-

մենտային քսերոդերմիան, ակտինիկ կերատոզը, ճառագայթային դերմատոզը, 

նախաքաղցկեղային մելանոզը և այլն: 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի նախաքաղցկեղային հիվանդութ-

յուններին են պատկանում լեյկոպլակիան, էրիտրոպլակիան, կարմիր տափակ 

որքինը և ենթալորձաթաղանթային ֆիբրոզը: Շրթունքների կարմիր երիզի 

նախաքաղցկեղային հիվանդություններից են գորտնուկավոր (հանգուցավոր) 

նախաքաղցկեղը, սահմանափակ նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզը, հղկիչ 

նախաքաղցկեղային Մանգանոտիի շրթնաբորբը: Բացի թվարկված նախա-

քաղցկեղային հիվանդություններից, գոյություն ունեն մի շարք ախտաբանական 

վիճակներ, որոնք հանդիսանում են «ֆոնային» հիվանդություններ, որոնց հիմքի 

վրա երբեմն զարգանում է քաղցկեղ: Նրանց թվին կարելի է դասել քրոնիկական 

խուղակները, ճաքերը, տրոֆիկ խոցերը, տուբերկուլյոզային գայլախտից հետո 

սպիները, ջերմային ու քիմիական այրվածքները և այլն:  

 
12.2. Բոուենի հիվանդություն 

Բոուենի հիվանդությունը մաշկի հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ 

Առաջին անգամ նկարագրվել է 1912 թվականին՝ ամերիկացի մաշկաբան Ջոն 

Թեմփլոն Բոուենի կողմից, իսկ 1914 թվականին անվանվել է նրա պատվին։ 

Հիվանդությունը հանդիպում է մեծ տարիքով մարդկանց մոտ։ Հիվանդության 

առաջացումը կախված է մաշկի վնասվածքների, ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթման հետ։ Ավելի հաճախ ախտահարվում են իրանի, պարանոցի, 

վերջույթների, դեմքի մաշկն ու լորձաթաղանթները:  

Կլինիկական ընթացքը բազմազան է: Մաշկի ախտահարումը բնորոշվում 

է սահմանազատված, օվալաձև, դեղնաշագանակագույն գունավորմամբ գոյա-

ցությունների առաջացմամբ կամ էլ անկանոն կերպով բազմացող կլորաձև 
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թեփեր, որոնք առաջանում են հանգույցների միախառնումից։ Սպիտակ և դեղին 

թեփերը հեշտ են հեռացվում։ Թեփը հստակորեն առանձնացված է շրջակա 

մաշկից և աստիճանաբար աճելով հասնում է մաշկի բարձրությանը։ Աստի-

ճանաբար գործընթացը տարածվում է ամբողջ վերնամաշկի վրա։ Ժամանակի 

ընթացքում դա վերափոխվում է տափակ-բջջային քաղցկեղի: Ախտորոշման ժա-

մանակ այն պետք է տարբերել պսորիազից, ակտինիկյան կերատոզից և 

բազալիոամայից։  

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթում արտահայտվում է զանազան ձևերով: 

Այն հիմնականում հանդիպում է 40-70 տարեկան տղամարդկանց մոտ: Հաճախ 

լինում է բծահանգուցավոր ախտահարման մեկ կամ երկու, երբեմն` ավելի, 

օջախներ, որոնց չափերը դանդաղորեն մեծանում են: Հաճախ այդ օջախների 

մակերեսն ունենում է թավշանման երանգով կանգային կարմիր գույն, ծածկված 

մանր պտկիկներով (նկ. 12.1ա): Կենտրոնական հատվածը նման է մանր 

թմբիկավոր մակերեսով լեյկոպլակիային, կամ էլ հիպերեմիկ ֆոնի վրա 

եղջերացման օջախներով` կարմիր տափակ որքինին: Լորձաթաղանթի ատրո-

ֆիայի հետևանքով շրջակա հատվածների համեմատ օջախը մի փոքր փոս է 

ընկած: Ախտահարված օջախի չափերը տատանվում են 1-2 մմ-ից մինչև 5-6սմ: 

Պնդացում առհասարակ չի զգացվում: Լեզվի վրա տեղակայվելիս լեզվի բնական 

պտկիկները առհասարակ վերանում են: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները չեն 

շոշափվում: Հիվանդությունը կարող է ունենալ տևական ընթացք: Որոշ դեպքե-

րում դիտվում է արագ զարգացում, ինվազիվ աճ, իսկ վնասումը արագացնում է 

այդ պրոցեսը, այլ դեպքերում տարիներով կարող է մնալ carcinoma in situ 

փուլում: Ախտահարված մակերեսը տեղ-տեղ կարող է ենթարկվել էրոզիայի: 

Կեղևի հեռացումը հանգեցնում է արյունահոսող վերքային մակերեսի առաջաց-

մանը: Գերազանցապես ախտահարվում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

հետին մասերը` փափուկ քիմքի, թևածնոտային ծալքի, լեզվի հետին 1/3-ի 

կողմնային շրջանների լորձաթաղանթը: Պրոցեսը ընդգրկում է վերնամաշկի 

ամբողջ հաստությունը և տարբերվում է քաղցկեղից ենթադիր հյուսվածքներում 

ներսփռական աճի բացակայությամբ: Հիվանդությունը երկար ժամանակ կարող 

է մնալ անփոփոխ, սակայն, որպես օրենք, վերածվում է տափակ բջջային, կամ 

բազալ բջջային քաղցկեղի: Սուբյեկտիվ զգացումները կարող են բացակայել, 

սակայն էրոզիայի դեպքում լինում է արտահայտված ցավոտություն: Բոուենի 

հիվանդությունը հաճախ տարբերակում են փսորիազի, ակտինիկ կերատոզի, 

բազալ բջջային քաղցկեղի հետ: Բոուենի հիվանդությունը չբուժելու դեպքում 

կանխատեսումը անբարենպաստ է: 

Բուժումը: Անհրաժեշտ է առողջ հյուսվածքների սահմաններում հեռացնել 

նախաքաղցկեղը: Երբեմն կիրառում են կրիոդեստրուկցիա կամ կարճ կիզակե-

տային ռենտգենթերապիա: 
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Նկ.12.1.Բոուենի հիվանդություն. (ա-ախտահարում թշի լորձաթաղանթի վրա,  

բ-ախտահարում հարականջային շրջանի մաշկի վրա): 

12.3. Շրթունքի կարմիր երիզի գորտնուկավոր նախաքաղցկեղ 
Հիվանդությունը զարգանում է միջին և տարեց անձանց, երբեմն 

երիտասարդների մոտ հիմնականում ստորին շրթունքի վրա: Այն առավելապես 

հանդիպում է տղամարդկանց մոտ: Որպես օրենք, այն տեղակայված է լինում 

ստորին շրթունքի կողմնային հատվածում: Աճում է համեմատաբար արագ, մի 

քանի ամսվա ընթացքում կարող է հասնել 1 սմ-ի: Հիվանդների կեսից ավելիի 

մոտ կարող է դիտվել չարորակացում, երբեմն կլինիկական նշանների ի հայտ 

գալուց 2-4 ամիս անց:  

Կլինիկորեն արտահայտվում է սահմանափակ կիսակլոր հանգույցի 

տեսքով (նկ. 12.2): Շրջակա կարմիր երիզից բարձր է լինում մոտ 3-5 մմ, ունենում 

է 4 մմ-ից մինչև 10 մմ տրամագիծ, պինդ կոնսիստենցիա: Հանգույցի գույնը 

կարող է չտարբերվել շրջակա լորձաթաղանթի գույնից, կամ լինել կանգային 

կարմիր երանգի: Շատ հիվանդների մոտ հանգույցի մակերեսը ծածկված է 

լինում ամուր կպած բարակ թեփուկներով: Այդ դեպքում հանգույցը հիշեցնում է 

գորտնուկ կամ եղջերացող պապիլոմա: Գորտնուկավոր նախաքաղցկեղը 

գորտնուկից տարբերվում է թելանման պտկիկների բացակայությամբ, իսկ 

պապիլոմայից` համեմատաբար լայն հիմքով և տեղակայված է լինում միայն 

կարմիր երիզի շրջանում:  

Նկ. 12.2. Շրթունքի գորտնուկավոր նախաքաղցկեղ (ա, բ): 

Պալպատոր` հիմքը փափուկ է և անցավ: Երբեմն հանգուցավոր նախա-

քաղցկեղը համակցված է լինում կարմիր երիզի բորբոքման հետ: Նման 

դեպքերում լինում է հյուսվածքների ներսփռանք, հիպերեմիա և ցավոտություն: 

Չարորակացման դեպքում գոյացության հիմքը պնդանում է, աճը արա-

գանում: Գորտնուկավոր նախաքաղցկեղի դեպքում ցուցված է վիրաբուժական 

ա բ 

ա բ
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միջամտություն: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների մակար-

դակով: Ժամանակին բուժման դեպքում նախագուշակումը բարեհաջող է: 

12.4. Մանգանոտիի արտաքերված նախաքաղցկեղային շրթնաբորբ 
Հիվանդությունը հանդիպում է առավելապես 50 տարեկանից բարձր 

տղամարդկանց մոտ: Պրոցեսը տեղակայված է լինում գերազանցապես ստորին 

շրթունքի կարմիր երիզի վրա: Մանգանոտիի շրթնաբորբի առաջացման մեջ 

կարևոր դեր են խաղում հյուսվածքների տարիքային սնուցախանգարումները, A 

հիպովիտամինոզը, աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունները: Ընթացքը 

դանդաղ է` տարիներ, ընդ որում, դիտվում է պարբերաբար ինքնուրույն լավա-

ցում, սպիների առաջացմամբ: Մանգանոտիի շրթնաբորբի դեպքում ախտա-

հարման օջախը իրենից ներկայացնում է անորոշ ձևի կամ ձվաձև մեկ կամ մի 

քանի մակերեսորեն տեղակայված քերծվածքներ (էրոզիաներ): Քերծվածքի 

մակերեսը հարթ է, կարմիր գույնի, ենթադիր հյուսվածքներում առանց նկատելի 

ներսփռանքի: Կարող են առաջանալ կեղևներ, որոնց հեռացումը ուղեկցվում է 

թույլ արյունահոսությամբ: Քերծվածքը կարող է էպիթելացվել բուժման 

արդյունքում, կամ առանց բուժման, բայց որոշ ժամանակ անց նույն տեղում կամ 

նրա հարևանությամբ կարող է առաջանալ նոր քերծվածք: Չարորակացման 

նշանները կարող են արտահայտվել առաջին 

քերծվածքի ի հայտ գալուց արդեն 4-6 ամիս 

անց: Բայց ավելի հաճախ այդ ժամկետը 

երկարաձգվում է մինչև մի քանի տարի: 

Մանգանոտիի շրթնաբորբի ժամանակ կլինի-

կորեն չարորակացման նշաններն են քերծ-

վածքի լավանալու հակման բացակայու-

թյունը, նրա մակերեսին պտկիկավոր աճի ի 

հայտ գալը, ենթադիր և շրջակա 

հյուսվածքներում ներսփռանքի աճը: 

Բուժումը: Տեղային օգտագործում են վիտամին A, D2, յուղային 

լուծույթներ, չիչխանի յուղ: Ներքին ընդունման համար նշանակում են վիտամին 

A-ի, ռիբոֆլավինի, թիամինի, նիկոտինաթթվի, պիրիդոքսինի կոմպլեքս: 

Կատարած միջոցառումները հաճախ բերում են էրոզիայի լավացմանը, սակայն 

որոշ ժամանակ անց այն կարող է կրկնվել: Հաճախակի կրկնությունների 

դեպքում ցուցված է վիրաբուժական միջամտություն: Ախտահարված օջախը 

հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Կարևոր նշանակություն 

ունի աղեստամոքսային ուղու հիվանդությունների բուժումը, բերանի խոռոչի 

սանացիան և պրոթեզավորումը: 

Նկ. 12.3. Մանգանոտիի 

նախաքաղցկեղային շրթնաբորբ:
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Չարորակ փոխակերպումը հանգեցնում է մելանոմայի առաջացմանը: 

Նման դեպքերում բուժման նպատակով կիրառում են ճառագայթային բուժում, 

կամ վիրաբուժական միջամտություն: 

12.5. Շրթունքի կարմիր երիզի սահմանափակ նախաքաղցկեղային 
հիպերկերատոզ 

Նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզը հանդիպում է առավելապես երիտասարդ 

և միջին տարիքի տղամարդկանց մոտ: Ի տարբերություն գորտնուկավոր 

նախաքաղցկեղի, նրա աճը բավականին դանդաղ է` մի քանի տարվա ընթացքում 

նրա չափերը հասնում են մինչև 1 սմ: Կլինիկորեն ախտահարված օջախը խիստ 

սահմանափակված է, այն ունի տձև տեսք, կարծես թե տեղակայված կարմիր 

երիզից ցածր, ունի գորշասպիտակավուն գույն, երբեմն մակերեսը ծածկված է 

լինում թեփուկներով, հիմքը ներսփռված չէ, անցավ է (նկ. 12.4): Թեփուկների 

հեռացման փորձի դեպքում առաջանում է թույլ արյունահոսություն: Սահմա-

նափակ գերեղջերացման չարորակացումը կարող է սկսվել արդեն հիվանդության 

առաջին նշանների ի հայտ գալուց 6-12 ամիս անց: Այդ դեպքում նկատվում է 

ներսփռանք, խոցոտում, կամ էլ ախտահարված շրջանի եղջերացման 

ուժեղացում: Չարորակացում դիտվում է հիվանդների համարյա 1/3-ի մոտ:  

Նկ.12 4. Սահմանափակ նախաքաղցկեղային հիպերկերատոզ (ա, բ): 

Բուժումը: Ախտահարված օջախը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների 

մակարդակով (կատարում են սեպաձև հատում):     

12.6.Նախաքաղցկեղային մելանոզ, Հետչինսոնի մելանոտիկ բծեր  
Նախաքաղցկեղային մելանոզը հանդիսանում է մելանոգեն համակարգի 

նախաքաղցկեղային պրոցես: Հիվանդությունը դրսևորվում է դեմքի մաշկի, կամ 

մաշկի այլ հատվածի մեկ կամ մի քանի բծերի տեսքով (նկ.12.5ա), որոնք դանդաղ 

և անհավասարաչափ մեծանում են: Մակերեսի առանձին հատվածներ ունենում 

են ոչ միատեսակ երանգավորում: Հանդիպում է գերազանցապես միջին և տարեց, 

երբեմն երիտասարդ անձանց մոտ: Այտային շրջանի մաշկի վրա տեղակայման 

դեպքում (նկ. 12.5 բ), այն կոչվում է Հետչինսոնի մելանոտիկ բծեր: 

ա բ



376 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Նկ. 12.5. Նախաքաղցկեղային մելանոզ (ա, բ): 

Նախաքաղցկեղային մելանոզը ունի բարձր ռադիոզգայունություն, որի 

շնորհիվ ճառագայթային բուժումը (կոնտակտային ճառագայթում) կարող է 

հանդիսանալ որպես բուժման այլընտրանքային եղանակ: 

12.7 .Պիգմենտային քսերոդերմիա 
Հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է: Պիգմենտային քսերոդերմիան 

հանդիսանում է ժառանգական հիվանդություն և փոխանցվում է աուտոսո-

մառեցիսիվ տիպով: Հիվանդությունն առաջանում է 2-ից  5 տարեկան հասա-

կում: Դիտվում է հիմնականում երեխաների և երիտասարդների մոտ և բնու-

թագրվում է արևի ճառագայթների նկատ-

մամբ մաշկի ծայրահեղ արտահայտված 

զգայունությամբ (նկ.12.6): Նախապայման 

է հանդիսանում մաշկի արևային այր-

վածքը: Այնուհետև դեմքի, ձեռքերի և 

մարմնի այլ բաց մասերի վրա ի հայտ են 

գալիս բազմաթիվ տարբեր մեծության 

կետաբծերից մինչև 1 սմ պեպենների տի-

պի պիգմենտային բծեր, որոնք աստի-

ճանաբար ձուլվում են մեկը մյուսի հետ: 

Հետագայում նրանց մակերեսը ծածկվում է թեփուկներով, զարգանում է 

գորտնուկավոր աճ, խոնավ էրոզիաներ: Որպես օրենք, պրոցեսը ավարտվում է 

տափակ կամ բազալ բջջային քաղցկեղով: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Հեռացնում են գորտնուկավոր գոյացութ-

յունները և խոցերը, որոնք առաջացել են պիգմենտային քսերոդերմայի ֆոնի 

վրա: Երբեմն կիրառում են նաև ճառագայթային բուժում և կրիոդեստրուկցիա: 

Բազմակի ախտահարման դեպքում ցուցված է ճառագայթային բուժում: 

Խորհուրդ է տրվում մաշկը պաշտպանել արևային ճառագայթներից:  

12.8. Լեյկոպլակիա  
Լեյկոպլակիան իրենից ներկայացնում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 

կամ շրթունքների կարմիր երիզի եղջերացում, որն ուղեկցվում է, որպես կանոն, 

ա բ

Նկ. 12.6. Պիգմենտային քսերոդերմիա:
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քրոնիկական արտաքին գրգռիչի ազդեցությամբ առաջացած բորբոքումով: 

Լեյկոպլակիան ավելի հաճախ տեղակայվում է թշի լորձաթաղանթի վրա 

բերանի անկյան շրջաններում և հիմնականում հանդիպում է 40-ից բարձր 

տարիքի տղամարդկանց մոտ: Նրա առաջացման պատճառագիտությունը և 

ախտածնությունը վերջնականապես պարզված չէ: Այնուամենայնիվ, հեղինակ-

ների մեծ մասը այն կարծիքին է, որ լեյկոպլակիան լորձաթաղանթի պատաս-

խան ռեակցիան է զանազան արտաքին ազդակների նկատմամբ, ընդ որում, չի 

ժխտվում ներսածին (էնդոգեն) գործոնների դերը: Տարբերում են լեյկոպլակիայի 

տափակ, էրոզիվ, վերուկոզ ձևերը և Տապեյների լեյկոպլակիա: Լեյկոպլակիայի 

վերուկոզ ձևը հաճախ զարգանում է տափակ լեյկոպլակիայի ֆոնի վրա: 

Լեյկոպլակիայի վերուկոզ ձևի ժամանակ եղջերացման պրոցեսը զգալիորեն 

արտահայտված է, այդ պատճառով ախտահարված մասը շրջակա լորձա-

թաղանթից ավելի բարձր է լինում` վահանիկի կամ գորտնուկային աճի ձևով, 

ընդ որում, դառնում է ավելի ինտենսիվ սպիտակագորշագույն: Օջախի 

շոշափումով կարելի է հայտնաբերել ոչ մեծ պնդացում: Ավելի հաճախ ախտա-

հարվում է թշերի, ռետրոմոլյար շրջանի, լեզվի կողմնային հատվածների, 

բերանի հատակի լորձաթաղանթը (նկ.12.7):  

Նկ.12.7. Լեյկոպլակիայի ախտահարում թշի լորձաթաղանթի և լեզվի վրա (ա, բ, գ): 

Առանց արմատական բուժման լեյկոպլակիայի վերուկոզ ձևը 15-30% 

դեպքերում կարող է չարորականալ:  

Բուժումը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է կատարել բերանի խոռոչի 

մանրակրկիտ սանացիա, վերացնել գրգռիչ գործոնների ազդեցությունը: Ցուց-

ված են A և B խմբի վիտամինների ընդունումը, A վիտամինի յուղային լուծույթով 

ապլիկացիաները: Գրգռիչ և այրող նյութերի օգտագործումը խստորեն 

արգելվում է, որովհետև դրանք նպաստում են չարորակացման պրոցեսի 

զարգացմանը: Վերուկոզ լեյկոպլակիայի ժամանակ, բացի վերը նշվածից 

կատարում են շրջափակումներ 5% դելագիլի կամ խոնսուրիդի լուծույթով (0.05 

նյութը լուծում են 2-3 մլ 0,5% նովոկաինի լուծույթում) 2-2.5 մլ: Ներարկումները 

կատարում են օրը մեջ, 6-8 ներարկում: Օգտագործում են նաև կորտի-

կոստերոիդներ: Վիրաբուժական բուժման նպատակով կիրառվում է ախտա-
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հարված օջախի հատումը, կրիոդեստրուկցիան և, վերջին տարիներին, լայն 

կիրառում է ստացել լազերային հատումը կամ այրումը:  

12.9. Կերատոականթոմա 
Կերատոականթոման արագ զարգացող և սպոնտան ռեգրեսիայի են-

թարկվող ենթամաշկային բարորակ ուռուցք է, որը չարորականում է համե-

մատաբար հաճախ: Հանդիպում է համեմատած հազվադեպ, առավելապես մեծ 

տարիքի տղամարդկանց մոտ: Հիվանդությունն սկսվում է շրթունքի կամ լեզվի 

վրա 1x2.5 սմ մեծության գորշակարմրավուն, կիսագնդաձև, կենտրոնում ոչ մեծ 

ձագարաձև իջվածքով, պինդ հանգույցի առաջացմամբ: Իջվածքը լցված է լինում 

եղջերացած զանգվածով, որը հեռացվում է առանց մեծ դժվարության, և 

մերկանում է խառնարանանման իջվածքը, որի եզրերը շրջապատված են պինդ 

թմբիկով (նկ.12.8): Կերատոականթոմայի աճը բավականին արագ է` մեկ ամսվա 

ընթացքում հասնում է մինչև 2 սմ չափի: 

Նկ. 12.8. Կերատոականթոմա (ա, բ, գ): 

Կերատոականթոման կարող է ունենալ 2 հնարավոր ելք. 6-8 ամիս անց 

հետ զարգանալ` թողնելով փոքրիկ սպի կամ էլ չարորականալ` վերածվելով 

քաղցկեղի: Կերատոականթոման ախտորոշվում է տիպիկ կլինիկական պատ-

կերի և արագ աճի հիման վրա: 

Բուժումը: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում:  

12.10. Կարմիր տափակ որքին (էրոզիվ – խոցային և հիպերկերատիկ ձևեր)  
էքսուդատիվ–գերարյունային, էրոզիվ–խոցային, բուլոզ, հիպերկերատիկ և 

ատիպիկ: Հաճախ ախտահարվում են թշերի լորձաթաղանթը, լեզվի կողմնային 

մակերեսները, ատամնաբնային ելունները: Հիվանդների 20–25%-ի մոտ 

լորձաթաղանթի ախտահարումը համակցվում է մաշկային ծածկույթների 

ախտահարումով: Հիվանդության տիպիկ ձևի դեպքում չփոփոխված 

լորձաթաղանթի ֆոնի վրա ի հայտ են գալիս գորշասպիտակավուն կլոր 

հանգույցիկներ, որոնք ձուլվելով իրար` հիշեցնում են ժանյակ ցանց (նկ.12.9): 

Հիվանդը կարող է գանգատներ չունենալ: 

ա բ գ 
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Կարմիր տափակ որքինը դիսկերատոզի յուրատեսակ ձևերից է, որը 

բնորոշվում է ականթոզի, հիպեր և պարակերատոզի երևույթներով: Նրա 

առաջացման պատճառները վերջնականապես պարզված չեն: Գոյություն ունեն 

կարմիր տափակ որքինի առաջացման նյարդային, վիրուսային և թունավոր–

ալերգիկ տեսություններ: Տարբերում են այդ հիվանդության վեց ձև` տիպիկ,  

 Էրոզիվ–խոցային ձևը բնորոշվում է իրար ձուլված հանգույցիկների ֆոնի 

վրա` առանձին խոցերի և էրոզիաների ի հայտ գալով: Հիվանդությունը տևական 

ընթացքի հակում ունի: Հիվանդին ան-

հանգստացնում է սնունդ ընդունելիս այրո-

ցի և ցավի զգացումը: Հիվանդությունը 

կարող է տևել տարիներ: Հնարավոր է 

բավականին երկարատև ընդմիջում` 

հետագա սրացումներով: 

Բուժումը: Ընդհանրապես բերանի 

խոռոչում հանգիստ ընթացող ձևը հատուկ 

բուժման կարիք չունի: Նշանակում են 

նատրիումի բրոմիդի 2%-անոց լուծույթ. 1 

ճաշի գդալ, օրը 3 անգամ, ուտելուց հետո, դելագիլ` 1 հաբ (0.25գ), 1 ամսվա 

ընթացքում, ծանր ընթացքի դեպքում` պրեդնիզոլոն, ներքին ընդունման և 

ապլիկացիայի ձևով` A վիտամինի յուղային լուծույթ, տեղային կիրառման 

համար օգտագործում են կարոտին, մեթիլուրացիլի քսուք: 

Շատ կարևոր են բերանի խոռոչի սանացիան, սոմատիկ հիվանդութ-

յունների և նյարդային համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումների բուժումը: 

12.11. Ակտինիկ կերատոզ (արևային, ծերունական կերատոզ) 
Ակտինիկ կերատոզի առաջացմանը նպաստում են ոչ բարենպաստ օդե-

րևութաբանական գործոնները (արևի ճառագայթում, քամիներ և այլն):  

Նկ.12.10. Ակտինիկ կերատոզ (ա, բ): 

Հիվանդությունը զարգանում է ծեր մարդկանց մոտ, սիրված տեղակա-

յությունն է դեմքի և ձեռքի մաշկը: Արտահայտվում է միայնակ, սակավ 

դեպքերում բազմակի թեփուկավոր ատրոֆիկ դեղնամոխրագույն գոյացու-

թյունների ձևով, որոնք աստիճանաբար մեծանում են, հասնելով մինչև 1-2 սմ: 

Հիմքը պնդացած չէ: 

Նկ.12. 9. Կարմիր տափակ որքին: 

ա բ
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Երբեմն բծի մակերեսին նկատվում է տելեանգիոէկտազիա: Հյուսվածա-

բանորեն լինում է արտահայտված հիպերկերատոզ: Ականթոզի հետ միասին, 

դիտվում է էպիդերմիսի ատրոֆիա: Դերմայում հաճախ ձևավորվում է բազոֆիլ 

դեգրադացիա քրոնիկական բորբոքման նշաններով: Երբեմն ակտինիկ կերա-

տոզի դեպքում կարող են դիտվել փոփոխություններ, որոնք նման են Բոուենի 

հիվանդությանը: 

12.12. Ռադիացիոն դերմատոզ 
Ռադիացիոն դերմատոզի դեպքերը հաճախացել են` մի շարք հիվանդութ-

յունների ախտորոշման և բուժման նպատակով պայմանավորված ճառագայ-

թային էներգիայի կիրառման հետևանքով: Իոնիզացնող ճառագայթման 

ազդեցությունը հանգեցնում է չոր կամ խոնավ էպիթելիտի տեսքով սուր 

փոփոխությունների, ուշ շրջանում զար-

գանում է ճառագայթային դերմատոզ: 

Մաշկը դառնում է ատրոֆիկ, ի հայտ են 

գալիս թեփոտումով հիպո կամ հիպեր-

պիգմենտացիայի օջախներ, ճաքեր, խո-

ցեր, երբեմն թեփուկով հարթ բծեր, կամ էլ 

գորտնուկային գերաճեր: Մազերի ֆոլի-

կուլների ախտահարման հետևանքով 

դիտվում է մազաթափություն: Հնարավոր 

է, որ սկսվի բազալբջջային կամ տափակ բջջային քաղցկեղին բնորոշ չարորակ 

պրոցես: 

Ընդհանուր առմամբ, նման դեպքերում կիրառում են A և D վիտամին-

ներով հարուստ յուղային լուծույթներ կամ ձկան յուղ, կորտիկոստերոիդ, 

հակաբիոտիկ պարունակող քսուքներ: Ներքին ընդունման ձևով նշանակում են 

A, P, E և B խմբի վիտամինների կոմպլեքս: Այրող միջոցները և ինսոլյացիան 

հակացուցված են: Գորտնուկային գոյացությունները և խոցերը հեռացնում են 

վիրահատական եղանակով` հետագա հյուսվածաբանական հետազոտության 

կատարմամբ: 

12.13. Նախաքաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելումը 
Նախաքաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելիչ միջոցառում-

ները պետք է ուղղված լինեն այն բոլոր գործոնների վերացմանը, որոնք նպաս-

տում են հիվանդությունների առաջացմանը: Նախաքաղցկեղային հիվան-

դությունների կանխարգելումը, լայն առումով, սկսվում է արդեն մանկական 

տարիքում, երբ երեխային սովորեցնում են բերանի հիգիենայի կանոնները, նրա 

մեջ մշակում այդ կանոնները կիրառելու սովորույթ, բուժում հիվանդ ատամ-

ները, վերացնում ձևավորվող ատամնածնոտային ձևախախտումները, տանում 

բացատրական աշխատանք ծխելու և ալկոհոլամոլության վնասակարության 

Նկ. 12.11. Ռադիացիոն դերմատոզ: 
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մասին: Տարիքով անձանց մոտ նախաքաղցկեղային հիվանդությունների 

կանխարգելման ուղղությամբ աշխատանքները պետք է տանել` հաշվի առնելով 

բնակչության կենցաղի տեղային առանձնահատկությունները, վնասակար 

սովորությունները, ինչպես նաև ընդհանուր և սանիտարական կուլտուրայի 

մակարդակը: 

Հիգիենիկ դաստիարակությանը զուգահեռ, բնակչության կանխարգելիչ 

դիտումների և պլանային սանացիայի ընթացքում, անհրաժեշտ է աշխատանք 

տանել նախաքաղցկեղային և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ու շրթունքների 

կարմիր երիզի քրոնիկական հիվանդությունների հայտնաբերման ուղղությամբ: 

Շրթունքների կարմիր երիզի և բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի նախաքաղցկե-

ղային հիվանդությունների կանխարգելման հարցում կարևոր նշանակություն 

ունեն օրգանիզմի ծերացման դեմ ուղղված միջոցառումները, ստամոքսա-

աղիքային ուղու հիվանդությունների, շրթունքների և բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի բոլոր տեսակի վնասվածքների կանխումն ու բուժումը: Մեծ 

ուշադրություն պետք է դարձնել ծխելու և վնասակար մյուս սովորությունների 

դեմ պայքարին, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և շրթունքների քրոնիկական 

բորբոքային հիվանդությունների բուժմանը, խրոնիկական վարակի օջախների 

վերացմանը: Չարորակ ուռուցքների կանխարգելման նպատակով անհրաժեշտ 

է նախաքաղցկեղային հիվանդություներով բոլոր հիվանդներին վերցնել 

դիսպանսեր հսկողության:  

12.14. Դեմքի հյուսվածքների, դիմային գանգոսկրերի, բերանի խոռոչի և նրա 
օրգանների բարորակ նորագոյացություններ 

Ուռուցքները տարբերակում են համաձայն ուռուցքների միջազգային 

դասակարգման, որը հիմնված է ըստ անատոմիական տեղակայության և 

հյուսվածքի տեսակի, որից նրանք ծագում են, հյուսվածաբանական կառուց-

վածքի հիման վրա: Ախտորոշման ժամանակ կարևոր է գանգատների ճշտումը 

և վերհուշը, այդ թվում` անցկացված բուժումը: Նշանակություն ունեն ժառան-

գական գործոնները, ինչպես նաև նախատրամադրող գործոնների հաստա-

տումը ուռուցքների առաջացման հարցում: Հիվանդի ընդհանուր վիճակի 

օբյեկտիվ ուսումնասիրությունը արտաքին և ներբերանային զննումը հաստա-

տում են բարորակ նորագոյացության կամ ուռուցքանման գոյացության 

տեղակայությունը, նոզոլոգիական տեսակը և թույլ են տալիս դնել կլինիկական 

ախտորոշումը: Կիրառում են ախտորոշման եղանակներ, որոնց մեջ կարևոր 

տեղ են զբաղեցնում գործիքային եղանակները (նշանակետային, ընդհանրացնող, 

շերտավոր, կոնտրաստ ռենտգենոգրաֆիա, ՀՇ, ՄՌՇ, ուլտրաձայնային 

հետազոտություն): Կլինիկական տվյալները լրացնում են բջջաբանական և 

ախտամորֆոլոգիական հետազոտություններով: Ծնոտների նորագոյացութ-

յունների դեպքում կատարում են էլեկտրոօդոնտոմետրիա, թքագեղձերի ախ-

տահարման դեպքում` թքի քանակական և որակական հետազոտություններ: 
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ԲԱՐՈՐՈԿ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ` ԾԱԳԱԾ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ՏԱՓԱԿ ԷՊԻԹԵԼԻՑ 
12. 15. Տափակ բջջային պապիլոմա, պապիլոմատոզ 

Պապիլոման բարորակ ուռուցք է, որը ծագում է բազմաշերտ տափակ 

էպիթելից: Հանդիպում է բավականին հաճախ, այն կազմում է բերանի խոռոչի 

բոլոր բարորակ ուռուցքների 38%-ը: Ուռուցքը հանդիպում է բոլոր տարիքային 

խմբերում, ավելի հաճախ կանանց մոտ (61,3%): 

Կլինիկական պատկերը: Պապիլոմայի դրսևորումները տարբեր են: 

Առավել հաճախ լորձաթաղանթի վրա լինում է սնկաձև աճի տեսքով, սպիտա-

կավուն խավանման մակերեսով, երբեմն հիշեցնում է ծաղկակաղամբ: Ոտիկի 

բացակայության դեպքում, այն տեղակայված է լինում լայն հիմքի վրա և 

ունենում է կիսակլոր հանգույցի տեսք: Երբեմն ուռուցքը ծածկված է լինում 

չփոփոխված լորձաթաղանթով, որի պատճառով 

նրան տարբերելը ֆիբրոմայից դժվար է լինում: 

Ուռուցքի գույնը պայմանավորված է լինում եղջե-

րացման աստիճանից: Եղջերացված պապիլոմաները 

ունենում են սպիտակավուն, գորշ երանգ, երբեմն 

հիշեցնում են վերուկոզ լեյկոպլակիա: Պապիլոման 

աճում է դանդաղ, անցավ է:

Հաճախ այն ենթարկվում է վնասման և բորբոք-

վում է, այդ դեպքում մեծանում են նրա չափերը և այն 

դառնում է ցավոտ: Պապիլոման կարող է տեղակայված լինել բերանի 

լորձաթաղանթի տարբեր հատվածներում` թշի լորձաթաղանթի վրա, շրթունք-

ներին, առավել հաճախ` լեզվի, կարծր և փափուկ քիմքի լորձաթաղանթի վրա: 

Պապիլոման երբեմն տեղակայված է լինում թշի լորձաթաղանթի հետին հատ-

վածներում, ռետրոմոլյար շրջանում, թևակերպածնոտային ծալքի մոտ: Պապի-

լոման կարող է հանդիպել նաև դեմքի մաշկային ծածկույթների վրա (նկ. 12.13):  

Բազմաթիվ պապիլոմաների առկայությունը կոչվում է պապիլոմատոզ: 

Տարբերում են ռեակտիվ (առաջացած քրոնիկ տրավմայի կամ քրոնիկ 

բորբոքման պատճառով), և նեոպլաստիկ պապիլոմատոզներ (իրական ուռուցք-

ներ): Նեոպլաստիկ բնույթի պապիլոմաները հանդիպում են հազվադեպ: Նրանց 

բնորոշ տեղակայությունն է թշի լորձաթաղանթի հետին հատվածները, ռետրո-

մոլյար շրջանները, թևակերպածնոտային ծալքերը: Այդ տեղակայությամբ 

պապիլոմաները չարորակացման հակում ունեն:  

Նման դեպքերում դիտվում է արագ աճ, խոցոտում, ստորադիր հյուսվածքների 

ներսփռանք:  

Նկ. 12.12. Ենթալեզվային 

շրջանի պապիլոմա: 
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Ավելի հաճախ հանդիպում է վիրուսային պապիլոմատոզը: Նրա հարու-

ցիչն է HPV (human papillomatosis virus) վիրուսը, 

որը ախտահարում է մաշկը, բերանի խոռոչի, 

կոկորդի, աղեստամոքսային տրակտի, միզա-

պարկի լորձաթաղանթը, սեռական օրգանները: 

HPV վիրուսակիր կարող է լինել ցանկացած 

մարդ: Ըստ վիճակագրության, վիրուսակիր 

մարդիկ ավելի շատ են, քան ոչ վիրուսակիրները: 

Պապիլոմատոզը տարածվում է կոնտակտային, 

կենցաղային, նաև սեռական ճանապարհով: Երբ 

HPV վիրուսակիրը ունենում է բարձր իմունի-

տետի մակարդակ, որն արգելակում է վիրուսի 

բազմացմանը, այն ընթանում է անախտանիշ: Սակայն իմունիտետի անկման 

դեպքում այն ի հայտ է գալիս մաշկի և լորձաթաղանթների տարբեր գոյացու-

թյունների առկայությունով` պապիլոմաներ, գորտնուկներ, սրածայր կոնդի-

լոմաներ: HPV վիրուսը կարող է նպաստել արգանդի վզիկի քաղցկեղի 

առաջացմանը: 

Պապիլոմայի ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում` այն 

հիմնված է լինում կլինիկական պատկերի, իսկ հետագայում` հեռացված 

հյուսվածքների մորֆոլոգիական հետազոտությունների հիման վրա: Պապիլո-

մատոզի դեպքում կարևոր է արյան մեջ օնկոմարկերների ստուգումը, մասնա-

վորապես Е7 սպիտակուցի: Հյուսվածաբանորեն պապիլոման կազմված է 

պրոլիֆերացվող էպիթելից, որը տեղակայված է շարակցահյուսվածքային ոտի-

կի վրա` էպիթելի արտաքին շերտի շրջանում հիպերկերատոզի երևույթներով: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը անցկացնում են ֆիբրոմայի հետ, որը ունի 

լորձաթաղանթով ծածկված հարթ մակերես:  

Բուժումը համալիր է: Պապիլոմավիրուսային ինֆեկցիայի, ինչպես այլ 

երկարատև ընթացող քրոնիկ վիրուսային հիվանդության դեպքում, առաջանում 

է իմունոդեֆիցիտային վիճակ: Դրա հետևանքով, բուժման էֆեկտիվությունը 

բարձրացնելու նպատակով, բացի հակավիրուսային դեղորայքից, օգտագործում 

են իմունոկարգավորող դեղանյութեր և պաթոգենետիկ միջոցներ: 
Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմանով: Պապիլո-

մատոզի դեպքում նպատակահարմար է կրիովիրաբուժությունը, էլեկտրո-

կոագուլյացիան, լազերոթերապիան: Վիրաբուժական միջամտությունից հետո 

հաճախ լինում են կրկնություններ, քանի որ պապիլոմատոզը ունի վիրուսային 

ծագում և հիվանդը կարող է վիրուսակիր մնալ տարիների ընթացքում: 

Հնարավոր է նաև մալիգնիզացիա:  

1. Քիմիական եղանակներ (այրում) 

Սիլկոդերմ, Ֆերեզոլ, Ազոտաթթու, Երեքքլորքացախաթթու: 

Նկ. 12.13. Թշի շրջանի 

պապիլոմա: 
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12.16 Ծնոտների օդոնտոգեն ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 
Ամելոբլաստոմա 

Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք 

Օդոնտոմա 

Օդոնտոգեն ֆիբրոմա 

Օդոնտոգեն միքսոմա/միքսոֆիբրոմա 

Ցեմենտոբլաստոմա 
 

12.17. Ամելոբլաստոմա  
Ամելոբլաստոման բարորակ օդոնտոգեն էպիթելային ուռուցք է: Այն 

հատուկ տեղ է գրավում ծնոտների բարորակ ուռուցքների մեջ տեղային 

ինվազիվ աճի առկայության հետ կապված: Ամելոբլաստոմաները կազմում են 

բերանի խոռոչի բոլոր ուռուցքների 1-3% և օդոնտոգեն ուռուցքների 18%-ը: Այն 

առավելապես հանդիպում է 21-40 տարեկան կանանց 

մոտ: Առավել հաճախ ախտահարվում է ստորին 

ծնոտի մարմինը մեծ աղորիքների շրջանում, 

անկյունը և ճյուղը: 

Ենթադրում են, որ ուռուցքային աճի պատճառ 

կարող են հանդիսանալ ատամնային թիթեղի էպի-

թելային մնացորդները, գերկոմպլեկտ ատամի սաղմի 

էպիթելը, կամ էլ ատամնային պարկը: Նույնպես 

գտնում են, որ ամելոբլաստոման կարող է առաջանալ 

Մալասեյի էպիթելային կղզյակներից:  

 Կլինիկական պատկերը 

Հիվանդությունն ընթանում է դանդաղ, մի քանի տարվա ընթացքում, 

երկար ժամանակ առանց ախտանիշների, երբեմն հայտնաբերվում է պատահա-

բար ռենտգեն պատկերի վրա, կամ էլ, երբ միանում է բորբոքային պրոցես: 

Աստիճանաբար ի հայտ է գալիս ծնոտի ձևախախտում, անցավ ուռածության 

տեսքով (նկ.12.15): Հիվանդները հիմնականում դիմում են դեմքի ասիմետրիայի 

գանգատներով: Ըստ վերհուշի տվյալների հիվանդները նշում են նախկինում 

բութ, նվվացող ցավեր ատամների և ծնոտների շրջանում, որոնց պատճառով 

հեռացվել են ինտակտ ատամները: Մաշկային ծածկույթները փոփոխված չեն: 

Բերանի խոռոչի կողմից նկատվում է անցման ծալքի հարթվածություն կամ 

ուռածություն, ինչպես նաև ճյուղի առաջային եզրի լայնացում, երբեմն` զգալի: 

Ախտահարման շրջանում լորձաթաղանթի գույնը չի տարբերվում շրջակա 

Նկ.12.14. Ամելոբլաստոմայի 

հանդիպման 

հաճախականությունը  

ըստ տեղակայման: 
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հատվածներից: Շոշափման ժամանակ ծնոտի ուռած հատվածի կորտիկալ 

թիթեղը ճկվում է, երբեմն նշվում է մագաղաթի 

ճարճատյուն, ինչպես նաև ոսկրի բացակա-

յության հետևանքով ծփանք: Ժամանակ առ 

ժամանակ ախտահարված կողմում նկատվում 

են պերիօստիտի երևույթներ, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա առաջանում են խուղակ-

ներ` թարախային արտադրությունով: Ատամը 

հեռացնելու դեպքում վերքերը երկար ժամա-

նակ չեն լավանում, և նրանցից արտադրվում է 

պղտոր հեղուկ: Որոշ դեպքերում ուռուցքը 

դուրս է գալիս ծնոտի սահմաններից և 

ներաճում փափուկ հյուսվածքների մեջ: Քիչ 

դեպքերում, բայց հնարավոր է չարորակացում 

(1-4%): 
Ռենտգենաբանական պատկերները բավականին տարբեր են: Ավելի 

հաճախ հանդիպում է պոլիկիստոզ (սոլիդ) ձևը, որի ժամանակ նկատվում են 

տարբեր չափերի խոռոչներ` միմյանցից բաժանված ոսկրային խտրոցներով: 

Երբեմն խոռոչում կարող է լինել չծկթած ատամ (երրորդ մեծ աղորիքը) կամ նրա 

պսակը: Մոնոկիստոզ ախտահարումը հանդիպում է ավելի հազվադեպ: 

Կարևորագույն ռենտգենաբանական հատկանիշ է համարվում խոռոչների 

ստվերների տարբեր աստիճանի թափանցելիությունը: Խոռոչները կարող են 

ունենալ ցածր, միջին և բարձր աստիճանի 

թափանցելիություն: Խոռոչների կենտրո-

նական հատվածներն ավելի թափանցիկ են, 

քան պերիֆերիկները: Միախոռոչանի 

ամելոբլաստոմաների դեպքում ոսկրային 

սահմանների երկայնքով երևում է կի-

սաստվերային շերտ: Բորբոքման դեպքում 

սահմանները փոփոխվում և դառնում են ոչ 

հստակ: Ռեգիոնար ավշային հանգույցները, 

սովորաբար, մեծացած են լինում միայն երկրորդային ինֆեկցիայի միացման 

պարագայում: Երբեմն ամելոբլաստոմայի ախտորոշումը կլինիկա-ռենտգենա-

բանական տվյալների հիման վրա դժվարացնում է, պայմանավորված ռադի-

կուլյար, ֆոլիկուլյար բուշտերի, օստեոբլաստոկլաստոմայի հետ նրա նմանու-

թյամբ: Պինդ մեծացած ավշային հանգույցները, ուռուցքի բորբոքման բացա-

կայության դեպքում, կարող են լինել չարորակացման առաջին կլինիկական 

նշանները: Վերջնական ախտորոշման համար անհրաժեշտ է ուռուցքի 

մորֆոլոգիական վերիֆիկացիա: Ամելոբլաստոմայի դեպքում բջջաբանական 

Նկ.12.15. Ստորին ծնոտի անկյան և

 

ճյուղի շրջանի ամելոբլաստոմայով 

հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Նկ.12.16. Ամելոբլաստոմայի սոլիդ ձևի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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հետազոտության նպատակով վերցված պունկտատը հաճախ, ինչպես օդոն-

տոգեն բշտերի դեպքում, իրենից ներկայացնում է թափանցիկ, դեղնավուն 

հեղուկ, խոլեստերինի բյուրեղների պարունակությամբ: Երբեմն նրա գույնը 

լինում է գորշ, ի հաշիվ էրիթրոցիտների քայքայման: Պունկտատի ուսումնա-

սիրման հիման վրա ամելոբլաստոմայի տարբերակիչ ախտորոշումը բշտերից 

գործնականում   անհնար է: Ամելոբլաստոմայի կասկածի դեպքում, որպես 

օրենք, կատարում են բաց բիոփսիա: 

Մակրոսկոպիկ տարբերում են ամելոբլաստոմայի կիստոզ և սոլիդ ձևերը: 

Վերջինիս բնորոշ է գորշա-սպիտակավուն ուռուցքային հյուսվածքի 

առկայությունը` ի հաշիվ շարակցահյուսվածքային ստրոմայի աճի, որի մեջ 

տեղակայված են մանր բուշտեր (նկ.12.17): Կիստոզ ձևի դեպքում լինում են մեկ, 

մի քանի կամ էլ բազմակի խոռոչներ` հաճախ իրարից բաժանված խտրոցներով:  

Նկ.12.17. Ամելոբլաստոմայի սոլիդ ձևի մակրասկոպիկ պատկեր: 

Ուռուցքի թաղանթը սպիտակավուն է, համեմատաբար ամուր, 3-4 մմ 

հաստությամբ, ի տարբերություն բշտերի, ոսկրից անջատվում է դժվարությամբ: 

Բուժումը: Տեղային ներսփռական աճ ունեցող ուռուցքների բուժումը մինչ 

օրս քննարկվում է տարբեր հեղինակների կողմից: Նրանց մի մասը նախընտ-

րում է ցիստէկտոմիայի (էնուկլեացիա, կյուրետաժ) եղանակը որպես ավելի 

պահպանողական և ոչ վնասվածքային: Սակայն պետք է նշել, որ կրկնութ-

յունների քանակը այդ դեպքում հասնում է 44%-ից մինչև 90% (սոլիդ կամ 

պոլիկիստոզ ձևի դեպքում): Արմատական միջամտության կողմնակիցները, 

հաշվի առնելով կոնսերվատիվ բուժման կրկնությունների բարձր տոկոսն ու 

չարորակացման և մետաստազավորման հավանականությունը, նախընտրում 

են կատարել ծնոտի մասնահատում (ռեզեկցիա) ամելոբլաստոմայի ցանկացած 

ձևի դեպքում` ռենտգենաբանական սահմաններից նահանջելով դեպի առողջ 

հյուսվածքները` մոտ 1,5-2 սմ: Ծնոտի մասնահատման դեպքում ըստ տարբեր 

հեղինակների կրկնությունների թիվը կազմում է 0-4,5% : 
Տարբերում են ստորին ծնոտի մասնահատման մի քանի եղանակ` 

կախված ուռուցքի չափերից - բլոկային (սեգմենտար) մասնահատում առանց 

ծնոտի անընդհատության խախտման, բլոկային մասնահատում ծնոտի անընդ-
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հատության խախտումով, ստորին ծնոտի կեսի մասնահատում հոդախախտով, 

ստորին ծնոտի ամբողջական հեռացում երկկողմանի հոդախախտով: Վերին 

ծնոտի ամելոբլաստոմայի դեպքում կատարում են ծնոտի մասնակի կամ լրիվ 

մասնահատում (մաքսիլէկտոմիա): Ստորին ծնոտի շրջանում վիրահատական 

միջամտություն կատարելիս նպատակահարմար է կատարել միաժամանակյա 

ոսկրային պլաստիկա: Որպես տրանսպլանտատ, գերադասելի է աուտոսկրի 

կիրառումը: Աուտոոսկր կարելի է ստանալ կողից, զստոսկրի կատարից, 

սրունքոսկրից: 6 սմ-ից կարճ արատների դեպքում հնարավոր է կատարել ազատ 

ոսկրային պլաստիկա, իսկ 6 սմ-ից մեծ արատների դեպքում` ոսկրի պլաստիկա 

միկրոանոթային անաստամոզով: Ոսկրային տրանսպլանտատը ծնոտի ոսկրի 

հետ սևեռում են ոսկրակարերով, մինիթիթեղներով և պտուտակամեխերով: 

Անհրաժեշտ է նաև միջծնոտային սևեռում բեկակալների օգնությամբ: Որպես 

այլընտրանք, ծնոտների ամբողջականության վերականգնման համար լայն 

կիրառում են ստացել տիտանե ծակոտկեն թիթեղները (Titanium mesh), ալո-և 

քսենոտրանսպլանտատները:  

Նախագուշակումը բարեհաջող է, եթե ամելոբլաստոման հեռացվել է 

արմատական:  

12.18. Օդոնտոմա 
Օդոնտոման ուռուցքային գոյացություն է, կազմված ատամ կազմավորող 

էպիթելային և մեզենխիմալ բաղադրամասերից: Տարբերվում են հասարակ, 

բարդ և բաղադրյալ օդոնտոմաներ: Իրենց հերթին, հասարակ օդոնտոմաները 

կարող են լինել լրիվ և ոչ լրիվ (լիակազմ և ոչ լիակազմ): Լրիվ օդոնտոման 

կազմված է ամբողջ ատամնային սաղմից և ունենում է ատամին նման կամ 

կլորավուն ձև: Ոչ լրիվ օդոնտոմաները կազմված են ատամնային սաղմի մի 

մասից և կարող են լինել պսակային, արմատային և պարօդոնտալ: Բարդ 
օդոնտոմայում կրակալած ատամնային հյուսվածքները տեղակայված են 

քաոտիկ և իրենցից ներկայացնում են 

պինդ ամբողջական կոնգլոմերատ (նկ.12. 

18,19): 

Բաղադրյալ օդոնտոման պարունակում է 

առանձին ատամնային կառուցվածքներ, 

որոնցում ճիշտ ներկայացված են հյուս-

վածքները, ինչպես ատամը նորմայում: 

Այսպես կոչված` բաղադրյալ օդոն-

տոմայում, չնայած ատամնային հյուս-

վածքների քաոտիկ դասավորվածութ-

յանը, նշվում է ատամը հիշեցնող կառուցվածքի ձևավորման տենդենց: 

Նկ.12.18,19. Բարդ օդոնտոմա 

ա) ռենտգենաբանական պատկեր,  

բ) մակրոսկոպիկ պրեպարատ



388 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Օդոնտոման համեմատած հազվադեպ է հանդիպում, այն ախտորոշում են 

երիտասարդ տարիքի անձանց մոտ, քանի որ դրսևորվում է ատամների ծկթման 

շրջանում: Մեծերի մոտ հաճախ այն հայտնաբերվում է պատահական, կամ էլ, 

երբ միանում է բորբոքում: Կլինիկորեն օդոնտոման ոչ մի կերպ իրեն չի 

դրսևորում, միայն մեծ չափերի դեպքում բարակեցնում է ոսկրը և առաջ է բերում 

ծնոտի ձևախախտում: Հետագա աճի դեպքում պատռվում է վերնոսկրը և նրան 

պատող լորձաթաղանթը` օդոնտոման կարծես թե ծկթում է: Հաճախ նման 

պատկեր զարգանում է շարժական 

պրոթեզի տակ: Հաճախ միանում է 

բորբոքային պրոցես և հիվանդությունը 

ճիշտ չի ախտորոշվում: Այն դիտարկվում է 

որպես քրոնիկական օստեոմիելիտ, 

սեկվեստրի առկայությամբ: Օդոնտոմայի 

տեղակայման տեղում հաճախ նշում են 

ատամի ծկթման ուշացում: Որոշ հիվանդ-

ների մոտ նկատվում են խուղակներ, 

ժամանակ առ ժամանակ առաջացող բորբոքումով: Հնարավոր է նևրիտին 

բնորոշ ցավերի ի հայտ գալը, եթե օդոնտոման տեղակայված է նյարդի շրջանում: 

Օդոնտոմայի ռենտգենաբանական պատկերն ունի առանձնահատկութ-

յուններ` նկատվում է հստակ ուրվագծված հոմոգեն ստվեր, որը իր խտությամբ 

հիշեցնում է ատամի պսակը անհարթ եզրերով և նրա շուրջը հարթ լուսա-

վորություն (պատյան): Օդոնտոմայի ախտորոշումը, որպես օրենք, բարդություն 

չի ներկայացնում: Չթարախակալված պինդ օդոնտոմաների տարբերակիչ 

ախտորոշումը պետք է կատարել ռետենցված իմաստության ատամների հետ, 

որոնց ռենտգենաբանական պատկերը որոշ դեպքերում կարող է փոփոխված 

լինել: Այլ պրոյեկցիայով լրացուցիչ ռենտգենաբանական հետա-զոտությունը 

կարող է ճշտում մտցնել ախտորոշման մեջ: Երբեմն դժվար է տարբերակել պինդ 

օդոնտոման օստեոմայից: Դանդաղ, անախտանիշ աճը, ռենտգենաբանական 

պատկերի վրա ինտենսիվ մթագնումը, ուռուցքի կլորավուն ձևը բավականին 

բնորոշ է երկու նորագոյացություններին էլ: Սակայն օստեոման հոմոգեն է, 

օդոնտոման ռենտգենաբանական պատկերի վրա ունենում է ոչ միատարր 

ստվեր, պերիֆերիայում ոսկրի սահմանագծում նկատվում է լուսավոր շերտ, 

ինչպես վերևում նշված է, վերջինս համապատասխանում է օդոնտոմայի 

պատյանին: 

Բուժումը: Ուռուցքը հեռացնում են պատյանի հետ միասին: Սակայն 

մեծահասակների մոտ վիրաբուժական միջամտություն կատարում են միայն 

այն դեպքում, երբ կա ծնոտի ձևախախտում, խուղակի առկայություն, 

բորբոքային երևույթներ: Երբ գոյացության չափերը փոքր են և հայտնաբերվում 

են պատահականորեն, հիվանդը գանգատ չի ներկայացնում, կարելի է ուռուցքը 

Նկ.12. 20. Բաղադրյալ օդոնտոմայի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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չհեռացնել: Հիվանդին պահում են դինամիկ հսկողության տակ: Եթե օդոնտոման 

հայտնաբերվում է երեխայի մոտ, ցուցված է վերջինիս հեռացումը, որովհետև 

գոյացությունը չափերով մեծանալով, կարող է ատրոֆիայի ենթարկել շրջակա 

ոսկրային հյուսվածքը` խախտելով ատամների ձևավորումը և ծկթումը: 

12.19. Միքսոմա (օդոնտոգեն ֆիբրոմիքսոմա) 
Բարորակ ուռուցք է, տեղային ինվազիվ աճի ունակությամբ: Միքսոման 

չունի թաղանթ և, քայքայելով ոսկրը, աճում է փափուկ հյուսվածքների մեջ: Ի 

հաշիվ լորձային նյութի կուտակման, դիտվում է ուռուցքի համեմատական 

արագ աճ: Հաճախ կրկնվում է, չի մեթազտավորվում: Հանդիպում է հիմնա-

կանում երիտասարդ և միջին տարիքի կանանց մոտ: Միքսոմայի կլինիկական 

դրսևորումները բնորոշ չեն: Նշվում է ծնոտի անցավ ուռածություն ուռուցքի 

տեղակայության վայրում: Ուռուցքի սահմանում ատամները դառնում են 

շարժուն և տեղաշարժվում են, նրանց արմատները ներծծվում են: Մաշկային 

ծածկույթները և լորձաթաղանթը փոփոխված չեն: Ռենտգենաբանորեն 

նկատվում է ոսկրի դեստրուկցիա մանր խորշավոր փոփոխության տեսքով, 

որոնք իրարից անջատված են ոսկրային խտրոցներով (օճառի պղպջակների 

տեսքով) (նկ.12. 21): 

Նկ.12.21. Ստորին ծնոտի մարմնի միքսոմայի ռենտգենաբանական պատկեր: 

Տարբերակիչ ախտորոշում կատարում են ամելոբլաստոմայի և 

հսկաբջջային ուռուցքի հետ: 

Բուժումը վիրահատական է: Անհրաժեշտ է կատարել ծնոտի մասնա-

հատում` ստորին ծնոտի միաժամանակյա ոսկրային պլաստիկայով: Արմա-

տական մոտեցումը պայմանավորված է նրանով, որ ուռուցքը տալիս է 

ներսփռական աճ և հաճախ կրկնվում է:  

12.20. Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք 
Ծնոտների օդոնտոգեն բշտերի շարքում տարբերվում է առաջնային 

բուշտը` կերատոբուշտը, որը հանդիսանում է ատամ առաջացնող էպիթելի 

զարգացման արատ և զարգանում է ծնոտների ատամ պարունակող հատված-

ներում: Կերատոբուշտերը դասվում են ուռուցքների խմբին և կոչվում են 
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կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցք (ԿՕՈՒ): Վերջինս ունի ոչ բորբոքային 

ծագում և հանդիսանում է ատամնային թիթեղի մնացորդային էլեմենտների 

զարգացման արատ: Ըստ տարբեր հեղինակների, ԿՕՈՒ կազմում են օդոնտոգեն 

բուշտերի 5.4, մինչև 17,4%: ԿՕՈՒ հաճախ առաջանում է ստորին ծնոտում, 

երրորդ մեծ աղորիքին համապատասխան և տարածվում ծնոտի մարմնի, 

անկյան և ճյուղի վրա, ինչի հետ կապված, նրանց նախկինում հաճախ 

համարում էին ամելոբլաստոմա: Ավելի հազվադեպ հանդիպում են վերին 

ծնոտում, հիմնականում ֆրոնտալ հատվածում` ժանիքների մոտ: Կերատոբուշ-

տերի թաղանթը ներսից պատված է եղջերացող էպիթելով, որը և հանդիսացել է 

պատճառ նրա երկրորդ անվանմանը` կերատոբուշտ: 

Մակրոսկոպիկ կերատոբուշտն իրենից ներկայացնում է խոռոչ ոսկրում, 

առանձին ներհրված խորշերով: Խոռոչը ներսից պատված է թաղանթով: 

Միկրոսկոպիկ հետազոտությամբ հաստատվում է, որ վերջինս հանդիսանում է 

բազմաշերտ տափակ եղջերացող էպիթել: Վերհուշում բուշտի կապը ատամի 

ախտաբանական պրոցեսի հետ չի հաստատվում: Բուշտը զարգանում է 

աննկատ և երկար ժամանակ չի դրսևորվում: Այնուհետև ի հայտ է գալիս ծնոտի 

ոսկրի հատվածի ուռածություն, որևէ աղորիքին համապատասխան: Չնայած 

ծնոտի ոսկրի սպունգանման նյութի զգալի ախտահարմանը, բուշտի վրայի 

կորտիկալ շերտը երկար ժամանակ կարող է մնալ անփոփոխ, և հաճախ 

կլինիկական նշանները դրսևորվում են միայն գոյացության մեծ չափերի 

հասնելու դեպքում: Կերատոբշտերը տարածվում են ծնոտի երկայնքով (հաճախ 

գործընթացի մեջ ընդգրկվում են ծնոտի ոսկրը և ճյուղը) և չի բերում ոսկրի զգալի 

ձևախախտման: Նկարագրված են բազմակի կերատոբուշտերի դեպքեր: Մեծ 

չափերի կերատոբուշտերի դեպքում ծնոտի 

կորտիկալ շերտը բարակում է, իսկ տեղ-

տեղ` նույնիսկ բացակայում: Բշտի շրջանում 

գտնվող ատամների պերիօդոնտալ ճեղքերը 

հստակ նկատելի են: Ռենտգենաբանորեն 

ԿՕՈՒ կարող են լինել միախոռոչանի և 

բազմախոռոչանի: Միախոռոչանի փոքր 

չափերի կերատոբշտերը պետք է դիֆերենցել 

հարապիկալ, ֆոլիկուլյար, պարօդոնտալ 

բշտերից, իսկ մեծ միախոռոչանիները` 

ամելոբլաստոմայից: 

Ռենտգենոգրամմայում տեսանելի է ոսկրի ընդարձակ նոսրացում հստակ 

պոլիցիկլիկ ուրվագծերով: Նկատվում է ոսկրի ոչ համաչափ ներծծում, ինչը 

բազմախուցային պատկեր է ստեղծում: 

Կերատոկիստոզ օդոնտոգեն ուռուցքների բուժումը վիրահատական է: 

1. Ցիստէկտոմիա, 2. Ցիստոտոմիա

Նկ.12.22. Ստորին ծնոտի մարմնի, 

անկյան և ճյուղի ԿՕՈՒ 

ռենտգենաբանական պատկեր:
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 Իզոլացված, Երկփուլանի, հետագա ցիստէկտոմիայով

3. Ծնոտի մասնահատում

12.21. Ցեմենտոբլաստոմա (իսկական ցեմենտոմա) 
Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման մեջ ցեմենտոման 

պատկանում է այն ուռուցքներին, որոնց ծագումը կապված է օդոնտոգեն 

օրգանի շարակցական հյուսվածքի հետ: Տարբերում են ցեմենտոմայի չորս 

հյուսվածաբանական տիպեր` բարորակ ցեմենտոբլաստոմա (իսկական ցեմեն-

տոմա), ցեմենտ առաջացնող ֆիբրոմա, պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա 

(պերիապիկալ ֆիբրոզ դիսպլազիա) և գիգանտաձև 

ցեմենտոմա (ժառանգական բազմակի ցեմենտո-

մաներ): Կլինիկա-ռենտգենաբանական տեսանկ-

յունից, այդ խմբի բոլոր գոյացություններին բնորոշ 

են ատամների հետ ուռուցքի համարյա պարտադիր 

կապը, աստիճանաբար մեծացումը, ախտահարված 

շրջանի հստակ սահմանազատումը շրջակա հյուս-

վածքներից (նկ.12.23): 

          Իսկական ցեմենտոմա  
Բարորակ ուռուցք է, հիմնականում հանդիպում է ստորին ծնոտի մարմնի 

շրջանում: Բնորոշվում է դանդաղ աճով, ծագում է ատամի արմատից, 

ձևավորվում է տարբեր աստիճանի միներալիզացված ցեմենտանման հյուս-

վածք: Վերին ծնոտի շրջանում ցեմենտոմա դիտվում է հազվադեպ և այն կարող 

է աճել դեպի գանգի հիմը: Կլինիկական ուսումնասիրությամբ հայտնաբերվում 

է վերին ծնոտի պինդ կոնսիստենցիայի անցավ, կլորավուն տեսքով, հստակ 

սահմաններով ձևախախտում: Նկատվում է դեմքի ձևախախտում, էկզոֆթալմ, 

քթային շնչառության խանգարում, կարող է նկատվել առատ քթային արյունա-

հոսություն: Արմատական վիրահատությունից հետո հնարավոր է մի քանի 

տարի անց կրկնություն:  

Նկ.12.24. Ցեմենտոմայի ռենտգենաբանական և մակրոսկոպիկ պատկերներ: 

Ուռուցքի զարգացման սկզբնական փուլում հնարավոր է ռենտգենաբանորեն 

հայտնաբերել կապ գոյացության և ատամների արմատների միջև: Նման 

դեպքերում պերիօդոնտալ ճեղքը բացակայում է: Մեկ կամ մի քանի ատամների 

արմատները լինում են թերզարգացած, ինտիմ կապված ուռուցքի հետ: Վերջինս 

կարող է ունենալ բավականին պաճուճազարդ կառռւցվածք, սակայն նրա 

Նկ.12 23 . Ցեմենտոբլաստոմա: 
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ուրվագիծը լինում է բավականին հստակ: Ուռուցքի աճի սկզբնական շրջանում 

նրա ստվերը ունենում է միատարր կառուցվածք: 

Պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա 

Դասվում է ուռուցքանման գոյացությունների շարքին: Ախտահարման 

դեպքում տեղի է ունենում ցեմենտի առաջացման խանգարում: Ախտահարումը 

տեղակայված է լինում ատամի արմատների շրջանում` ընդգրկելով ծնոտի 

ոսկրային հյուսվածքը: Ախտահարման կլինիկական ընթացքը անախտանիշ է և 

կարող է հայտնաբերվել պատահական ռենտգենաբանական հետազոտության, 

ինչպես նաև ատամների բուժման, կամ էլ նրանց հեռացման ժամանակ, 

հատկապես, երբ կոտրված է ատամի արմատը: Ռենտգենաբանորեն արմատի, 

կամ արմատների շրջանում ախտահարումը բնորոշվում է ատամի, կամ 

ատամների արմատածայրերի շրջանում դեստրուկտիվ փոփոխություններով 

(նկ.12.25): Տարբերակիչ առանձնահատկությունն այն է, որ բացակայում է 

պերիօդոնտալ ճեղքը: Հարարմատային դեստրուկցիայի օջախում տեսանելի է 

հյուսվածքների պինդ օջախ, առանց հստակ սահմանների: 

Նկ. 12.25. Ստորին ծնոտի պերիապիկալ ցեմենտային դիսպլազիա: 

Ախտորոշումը հիմնվում է ռենտգենաբանական պատկերի վրա: Առավել 

իրատեսական ինֆորմացիա է տալիս թվային ռենտգենոգրաֆիան, որն ունի 

հնարավորություն մեծացնել ծնոտային հատվածը, կամ հատվածները 4-5 

անգամ:  

Բուժումը: Անհրաժեշտ է դինամիկ հսկողություն: Վիրահատական 

միջամտություն ցուցված չէ: Նախագուշակումը բարեհաջող է: Բոլոր ցեմեն-

տոմաների դեպքում, երբ որոշում է ընդունվում կատարել վիրահատություն, 

պետք է հաշվի առնել ցեմենտոմայի հյուսվածաբանական կապը ատամի ար-

մատների հետ: Վիրահատության պլանում պետք է լինի ուռուցքի հեռացումը 

ատամնաբնային ելունի և ատամների հետ միասին: Ատամների չհեռացումը 

կարող է հանդիսանալ ուռուցքի կրկնության պատճառ: 

 Թքագեղձերի ուռուցքներ, ուռուցքանման գոյացություններ և բշտեր 

Բարորակ էպիթելյալ ուռուցքներ` 

Պլեոմորֆ ադենոմա 

Վարթինի ուռուցք (Warthin tumour)  
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Ցիստադենոմա 

          12.22. Պլեոմորֆ ադենոմա 
Թքագեղձերի առավել հաճախ հանդիպող ուռուցք է, որը ունի բարդ 

մորֆոլոգիական կառուցվածք: Նախկինում նրան անվանում էին խառը ուռուցք: 

Բացահայտ էպիթելային գոյացություն լինելով հանդերձ, ուռուցքը պարունա-

կում է ֆիբրոզ, միքսանման և աճառանման կառուցվածքներ: Որոշ դեպքերում 

գտնում են նաև ոսկրային հյուսվածք: Դրա հետ կապված, հյուսվածաբանական 

ախտորոշումը ձևակերպվում է այսպես` խառը ուռուցք ֆիբրոմիքսոէպի-

թելային տիպի, խոնդրոմիքսոէպիթելիոմա և այլն: Պլեոմորֆ ադենոման աճում 

է անցավ, դանդաղ` մի քանի տարիների ընթացքում, և կարող է հասնել մեծ 

չափերի` ձևախախտելով դեմքը (նկ.12.26ա): 

Կոնսիստենցիան պինդ առաձգական է, երբեմն փափկեցման օջախնե-

րով` ի հաշիվ լորձանման բաղադրամասերի: Մակերեսը կարող է լինել 

թմբիկավոր: Նրա վրայի մաշկը փոփոխված չէ, հավաքվում է ծալքի: Միմիկայի 

մկանների լուծանք չի նկատվում: 

Նկ. 12.26 Պլեոմորֆ ադենոմա (ա, բ, գ) ա) հիվանդի արտաքին տեսքը,  

բ) վիրահատության փուլ, գ) մակրոպրեպարատ: 

Չի խանգարվում նաև գեղձի թքարտադրության ֆունկցիան: Երբեմն ուռուցքի 

աճը նկատելիորեն արագանում է, և ի հայտ են գալիս ցավային զգացողութ-

յուններ: Նման ախտանիշները առավել բնորոշ են չարորակացման գործըն-

թացին, ինչի հետևանքով կարող է զարգանալ կարցինոմա: Շրթունքների և 

թշերի վրա տեղակայված պլեոմորֆ ադենոման մեծ չափերի չի հասնում, 

որովհետև շուտ է նկատվում: Կլինիկական պատկերը կախված է այս կամ այն 

մեզենխիմալ բաղադրիչի գերակշռությունից, ինչպես նաև ուռուցքի տեղակա-

յումից, նրա գոյության տևողությունից, նախկինում կատարված բուժումից, 

վնասվածքներից: Ուռուցքը պատող լորձաթաղանթը բաց վարդագույն է, 

ուռուցքի մեծ չափերի դեպքում լորձաթաղանթի վրա նկատելի է դառնում 

անոթային նկարը: Ուռուցքի նման տեղակայության դեպքում նրան պետք է 

տարբերակել նևրինոմայից` ծագած թափառող նյարդից, պարագանգլիոմայից 

(խեմոդեկտոմա): 

ա բ գ 
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Ախտորոշումը: Բջջաբանական եղանակը հանդիսանում է պլեոմորֆ 

ադենոմայի նախավիրահատական ախտորոշման հիմնական եղանակը: 

Ուռուցքի բջջաբանական պատկերը չափազանց տարատեսակ է` պայմանա-

վորված բջջային կազմի բազմազանությամբ, միջանկյալ նյութի տեղակա-

յությամբ և բջիջների չափերով: Ենթալեզվային և ենթածնոտային թքագեղձերի 

մեջ ուռուցքի տեղակայության դեպքում, այն հեռացնում են գեղձի հետ միասին: 

Հարականջային թքագեղձում ուռուցքի տեղակայության դեպքում, վիրահա-

տության առանձնահատկությունները պայմանավորված են նրա չափերով և 

փոխհարաբերությամբ դիմային նյարդի ճյուղերի հետ: Սակայն, բոլոր 

դեպքերում, անհրաժեշտ է ուռուցքը հեռացնել ենթադիր գեղձային հյուսվածքի 

հետ միասին: Ստորին բևեռի ոչ մեծ ուռուցքի դեպքում (մինչև 2 սմ) կատարում 

են այդ հատվածի մասնահատում: Եթե ուռուցքը տեղակայված է գեղձի միջին 

հատվածում և պառկած է դիմային նյարդի ճյուղերի վրա, ցուցված է գեղձի 

սուբտոտոլ մասնահատում: Դիմային նյարդի ճյուղերի պահպանմամբ պարո-

տիդէկտոմիա կատարում են գեղձի մեծ մասի, կամ նրա ըմպանային հատվածի 

ախտահարման դեպքում: Մուտքը դեպի գեղձ հիմնականում իրականացվում է 

երկու հայտնի եղանակներով` ըստ Գ.Պ. Կովտունովիչի (1961թ.) և Ռեդոնի 

(1955թ.): Առաջինի դեպքում վիրահատությունը սկսում են դիմային նյարդի 

պերիֆերիկ հատվածի մերկացումով (միջին ճյուղ), իսկ երկրորդի դեպքում` 

կենտրոնական մասից (ցողուն): Կլինիկական փորձը ցույց է տալիս, որ առաջին 

եղանակն ավելի նախընտրելի է պլեոմորֆ ադենոմայի գեղձի կենտրոնական 

հատվածներում տեղակայության դեպքում, երկրորդը` ըմպանային հատ-

վածում և ուռուցքի մեծ չափերի դեպքում: 

12.23.Ցիստադենոմա (մոնոմորֆ ադենոմա) 
Թքագեղձի արտատար ծորանների էպիթելից ծագող բարորակ ուռուցք է, 

հանդիպում է հազվադեպ: Ըստ երևույթին, նրա առաջացման հիմքում ընկած են 

բնածին զարգացման արատները: Թքագեղձերի մնացած ուռուցքների մեջ 

ցիստադենոման կազմում է 0,4-1%: Տեղակայված է լինում հիմնականում հարա-

կանջային թքագեղձում: 

Կլինիկական պատկերը: Ուռուցքը կլորավուն ձևի է, տրամագիծը մինչև 

3-4 սմ, որպես օրենք, տեղակայված է լինում հարականջային թքագեղձի 

հաստության մեջ: Դիմային նյարդի լուծանք չի դիտվում: Ուռուցքը շարժուն է, 

անցավ, մեծանում է դանդաղ: Նա կարող է գոյություն ունենալ տարիներ, ընդ 

որում, նրա չափերը պրակտիկապես չեն փոխվում: Առանձնահատկություններ, 

պայմանավորված տարիքի և սեռի հետ, չի հայտնաբերված: Ռեգիոնար ավշային 

հանգույցները չեն շոշափվում: Հյուսվածաբանորեն ադենոմաները բաժանվում 

են մի քանի տեսակի, բոլորն էլ հանդիսանում են բարորակ: Ցիստադենոմաները 

անհրաժեշտ է տարբերակել պլեոմորֆ ադենոմայից, ադենոլիմֆոմայից, ինչպես 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 395 

նաև ոչ մեծ չափերի չարորակ ուռուցքներից: Տարբերակիչ ախտորոշումը 

հիմնվում է հյուսվածաբանական հետազոտությունների արդյունքների վրա: 

Միկրոսկոպիկ լինում է կառուցվածքի միատարրություն, ի տարբերություն 

պլեոմորֆ ադենոմայի, մեզենխիմալ հյուսվածքը բացակայում է: 

Բուժումը: Ցուցված է վիրահատական միջամտություն` ուռուցքը հեռաց-

նում են պատյանի հետ միասին: Հարականջային թքագեղձում ադենոմայի 

տեղակայության դեպքում կատարում են գեղձի սուբտոտալ մասնահատում 

դիմային նյարդի ճյուղերի պահպանմամբ, կամ էլ մասնահատում են գեղձի 

ստորին բևեռը: Կրկնություն չի դիտվում: 

12.24. ՎԱՐԹԻՆԻ ՈՒՌՈՒՑՔ 
Այս ուռուցքի հոմանիշներն են` ադենոլիմֆոման, ցիստադենոլիմֆոման, 

պտկիկավոր լիմֆոմատոզ ցիստադենոման: Այս ուռուցքը հանդիպում է բավա-

կանին հաճախ` 40 տարեկանն անց մարդկանց մոտ: Այդ բացառապես տեղա-

կայվում է հարականջային թքագեղձում և հարականջային շրջանի ավշային 

հանգույցներում: Շատ հազվադեպ վերջինս կարող է հանդիպել այլ թքագեղ-

ձերում: Վարթինի ուռուցքը կլինիկորեն կարող է լինել միակողմանի (12-20% 

հիվանդների մոտ) և երկկողմանի (5-14%): Այն անցավ գոյացություն է մոտ 2-4 

սմ տրամագծով: Հազվադեպ այն կարող է հասնել մինչև 12սմ տրամագծի: 9 %-ի 

դեպքում, հիվանդները նշում են ցավ, մասնավորապես այն հիվանդների մոտ, 

որոնց մոտ առկա է ուռուցքի մետապլաստիկ ձևը: Ուռուցքի երկրորդային 

բորբոքման միացման դեպքում կարող է նկատվել դիմային նյարդի լուծանք: 

Բուժումը: Ցուցված է վիրահատական միջամտություն`էնուկլեացիա կամ 

մակերեսային պարոտիդէկտոմիա:  
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12.25. ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԲՇՏԵՐ 
Բշտեր կարող են զարգանալ ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր թքագեղձերում: Մեծ 

թքագեղձերում բուշտերի առաջացման հաճախակի պատճառներից է փոքր 

ծորաններից որևէ մեկի վնասումը, իսկ փոքր թքագեղձերում` հիմնական 

ծորանի, որոնք բերում են սպիական փոփոխությունների, իսկ թքի դադարե-

ցումը, կուտակվող պարունակության ճնշումը գեղձային պարենխիմային այն 

ենթարկում են ատրոֆիայի, և ձևավորվում է հեղուկով լցված խոռոչ: Բշտերը 

հանդիպում են առավելապես երիտասարդ և միջին տարիքի անձանց մոտ: 

Ախտահարման հաճախականությամբ նրանք ավելի շատ հանդիպում են մանր 

թքագեղձերում, երկրորդ տեղում է ենթալեզվային թքագեղձը, այնուհետև` 

ենթածնոտային և հարականջային թքագեղձերը: 

Լորձային ռետենցիոն բուշտ 

Հաճախ հանդիպում է ստորին շրթունքի փոքր գեղձերում, ավելի հազ-

վադեպ` թշերի, բերանի հատակի առաջային հատվածի, լեզվի ստորին 

մակերեսի և քիմքի գեղձերում: Ստորին շրթունքի վրա առավել հաճախ հան-

դիպելը պայմանավորված է վերջինիս` ատամներով վնասմամբ: Բուշտը տեղա-

կայվում է լորձաթաղանթի տակ, ունի հստակ սահմաններով կիսագնդի տեսք, 

բարձրացած է լորձաթաղանթի մակերեսից, ունի կապտավուն երանգ: Երբեմն 

նրան պատող լորձաթաղանթն ունի սպիտակավուն երանգ, պայմանավորված 

քրոնիկական վնասվածքի հետևանքով առաջացած սպիական փոփոխութ-

յուններով: Պալպատոր բուշտը առաձգական կոնսիստենցիայի է, անցավ: 

Ատամներով բշտի կծելը կարող է հանգեցնել վերջինիս պատող լորձաթաղանթի 

պատռմանը և մածուցիկ թափանցիկ պարունակության դատարկմանը: 

Պարունակության ինֆեկցման դեպքում հազվադեպ կարող է զարգանալ 

բորբոքում: Բշտի պատի ախտահյուսվածաբանական պատկերը իրենից 

ներկայացնում է ֆիբրոզի անցում կատարող գրանուլյացիաներով 

շարակցական հյուսվածք: Երբեմն ներսային մակերեսի կողմից պատը մասնա-

կիորեն ծածկված է բազմաշերտ տափակ էպիթելով: Վիրահատությամբ բուշտը 

հեռացվում է, կտրվածքի ուղղությունը պետք է լինի կարմիր երիզին ուղղա-

հայաց, և ոչ թե նրա երկայնքով: Պետք նշել, որ բշտի ենթադիր վնասված մանր 

գեղձերը պետք է հեռացվեն: Խորհուրդ է տրվում բուշտը հեռացնել 

ամբողջությամբ: Վիրահատության ճիշտ տեխնիկայի կիրառման պարագայում, 

կրկնությունը բացառվում է: 

Ենթալեզվային թքագեղձի բուշտ (ռանուլա) 

Ենթալեզվային թքագեղձի բուշտը տեղակայվում է բերանի հատակի 

առաջակողմնային հատվածում, մոտիկ լեզվի սանձիկին: Կլինիկորեն լինում է 

օվալաձև ուռածություն, ծածկված չփոփոխված լորձաթաղանթով, կամ լուսարկ-

վող կապտավուն երանգով (նկ.12.27): 
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 Ռանուլան` նախկին անվանումը գորտի ուռուցք, բնորոշվում է պարկի 

տեղակայության ձևով, նմանվելով գորտի ըմպանային պարկին: Այն կապված է 

լինում ենթալեզվային թքագեղձի մի հատվածի կամ ամբողջ գեղձի հետ: Աճում է 

դանդաղ, ամիսների ընթացքում ցավ չի պատճառում, և ուշադրության է արժա-

նանում, երբ ձեռք է բերում զգալի չափեր: Կարող է խանգարվել 

խոսակցությունը, դժվարանալ սննդի ընդունումը: Մեծ բուշտը կարող է 

տեղաշարժել լեզուն և տարածվել բերանի հատակի միջին գծից կողմ կամ 

ենթածնոտային շրջան: Վերջին դեպքում նրան պետք է տարբերակել 

ենթածնոտային թքագեղձի բշտից: Շոշափմամբ, բուշտը փափուկ գոյացություն 

է, ծփանքով, երբեմն կոնսիստենցիան ավելի առաձգական է: Պարկի պատռման 

դեպքում արտադրվում է ձգվող թափանցիկ հեղուկ, և բշտի սահմանների 

հստակությունը կորչում է: Ժամանակի ընթացքում բուշտը վերականգնվում և 

նորից դառնում է նկատելի: Մակրոսկոպիկ բշտի թաղանթը բարակ է,

կապտասպիտակավուն գույնի:   

Բուժումը վիրահատական է- ցիստոտոմիա կամ 

ցիստէկտոմիա` կախված բշտի չափսերից: 

ԴԵՄՔԻ ՄԱՇԿԻ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ 
12.26 ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԱՐԹԲՋՋԱՅԻՆ ԿԵՐԱՏՈԱԿԱՆՏԻԿ ՊԱՊԻԼՈՄԱ 
       Կերատիկ պապիլոման տեղակայվում է դեմքի, գլխի մաշկի վրա, ծեր 

մարդկանց մոտ: Գերազանցապես հանդիպում է տղամարդկանց մոտ: Կլինիկա-

կան պատկերը բնորոշ է: Սովորաբար իրենից ներկայացնում է միայնակ 

գոյացություն, որը բարձրանում է մաշկի մակերեսից հենասյունի ձևով 1-4սմ, 

խիստ արտահայտված եղջերացման բաղադրամասով (մաշկային եղջյուր): Այն 

գորշագույն է, հիմքը հստակ ընդգծված, պալպատոր պինդ առաձգական 

կոնսիստենցիայի, անցավ: Կերատիկ պապիլոման երբեմն կարող է զարգանալ 

ծերունական կերատոզի ֆոնի վրա: 

Ախտորոշումը սովորաբար դժվարություն չի ներկայացնում: Ախտորո-

շումը հաստատվում է հեռացված գոյացության հյուսվածաբանական հետա-

զոտմամբ: Հյուսվածաբանորեն այն իրենից ներկայացնում է գոյացություն 

վերնամաշկը ծածկող հաստ կերատիկ շերտով: Սովորաբար լինում է մաշկի 

բորբոքային ռեակցիա: 

Բուժումը: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքի սահմանով: 

Կրկնություն չի արձանագրվում: 

Նկ. 12.27. Ենթալեզվային 

թքագեղձի բուշտ: 
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12.27. ՍԵԲՈՐԵԱՅԻՆ ԿԵՐԱՏՈԶ 
Ախտահարումը հաճախ առաջանում է միջին և ծեր տարիքի անձանց 

մոտ` դեմքի մաշկի, ձեռքերի, իրանի վրա: Դեմքի վրա առավելապես տեղա-

կայվում է ճակատի մաշկի, քունքի (մազերի սահմանում), ինչպես նաև թշերի 

շրջանում: Կլինիկորեն դրսևորվում է հստակ սահմանազատված անցավ մուգ, 

մինչև սև գույնի, լայն հիմքով, մինչև 2-3 մմ բարձրությամբ, երբեմն գորտ-

նուկավոր մակերեսով գոյացության ձևով: Նրանք կարող են լինել միայնակ և 

բազմակի, հաճախ հասնում են 2-3 սմ չափի: Գոյացությունը մեծանում է 

դանդաղ, տարիների ընթացքում, չպատճառելով անհանգստություն: Սակայն 

տեղակայվելով դեմքի վրա, հանգեցնում է 

էսթետիկ խանգարումների: Մեխանիկական 

վնասումը կարող է առաջ բերել բորբոքում, ինչը 

դրսևորվում է ցավով, ներսփռանքով և շրջակա 

հյուսվածքների հիպերեմիայով: Սեբորեային 

կերատոզի դեպքում հյուսվածաբանորեն նշվում 

է ականտոտիկ էպիդերմիս պապիլոմատոզով, 

հիպերկերատոզով և ինվագինացված եղջերային բուշտերի առաջացում: 

Տարբերում են բազալբջջային, հիպերկերատիկ և ականտոտիկ տիպեր:  
Բուժումը: Գոյացությունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքի սահմանով: 

Կրկնություն չի լինում: 

12.28. ՌԻՆՈՖԻՄԱ 
Հանդիպում է միջին և ծեր տարիքի տղամարդ-

կանց մոտ: Տեղակայվում է քթի աճառային հատվածի 

մաշկի վրա (նկ.12. 29): Առաջացման նախատրա-

մադրվածությունը կարող է ծառայել ճարպային գեղձե-

րի ավելորդ քանակության առկայությունը: 

Գործընթացը զարգանում է դանդաղ, աստիճա-

նաբար, մի քանի տարվա, նույնիսկ` տասնամյակների 

ընթացքում: Սկզբում առաջանում են միայնակ հարթ բարձրություններ, որոնք 

մեծանում են և ձուլվելով մեկը մյուսի հետ, առաջ են բերում անցավ թմբիկավոր 

գորշակապտավուն գույնի պինդ, առաձգական կոնսիստենցիայի աճ: Առաջա-

նում է քթի ձևախախտում և դեմքի այլանդակում: Ախտամորֆոլոգիական 

պատկերը բնորոշվում է ճարպային գեղձերի հիպերպլազիայով, արտահայտ-

ված վասկուլյարիզացիայով և քրոնիկ բորբոքումով:   
Բուժումը: Ախտաբանական գերաճի ենթարկված հյուսվածքները հատում 

են մինչև դերմա: Կատարում են միաժամանակյա մաշկային պլաստիկա: 

Նկ.12. 28. Սեբորեային կերատոզ:

Նկ. 12.29. Ռինոֆիմա:
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12.29. ՊԻԳՄԵՆՏԱՅԻՆ ՆԵՎՈՒՍ 
Պիգմենտային նևուսը առաջին անգամ 

մանրամասն ուսումնասիրվել է գերմանացի 

դերմատոլոգ Unna-ի (1893թ.) կողմից: Նևուսը 

լինում է բնածին և ձեռքբերովի, հաճախ` բազ-

մակի: Սեռական հասունացման ընթացքում, 

սովորաբար, նրանց թիվը աճում է: 

Կլինիկորեն նևուսը դրսևորվում է 

պիգմենտային բարձրացած հարթ կամ գորտ-

նուկավոր մակերեսով, անցավ գոյացության 

տեսքով (նկ.12.30): Նևուսը կարող է ինքնուրույն վերանալ, ինչպես նաև 

չարորականալ: 

Տարբերում են նևուսի հետևյալ հյուսվածաբանական տարատեսակները` 

սահմանային, բարդ, ներդերմալ, էպիթելոիդ կամ իլիկաբջջային, բալոնաձև 

բջիջներից նևուս, հալոնևուս, գիգանտ պիգմենտացված, ինվոլյացիոն բաց կա-

պույտ և բջջային բաց կապույտ նևուս: 85%-ի դեպքում դիտվում է ներմաշկային 

նևուս: Նևուսը ունի պիգմենտացված, մազոտ գոյացության տեսք, երբեմն 

հանգուցավոր: Բաց կապույտ նևուսը հայտնաբերվում է սահմանափակ, մինչև 

1.5սմ չափի հանգույցի տեսքով:  

 Նևուսի չարորակացման հիմնական նշաններն են` չափերի մեծացումը, 

պիգմենտացիայի աստիճանի ավելացումը, բորբոքային երևույթների ի հայտ 

գալը, շուրջը կարմրում է, արյունահոսում և խոցոտվում, ինչպես նաև ի հայտ են 

գալիս նոր պիգմենտային բծեր: Չարորակացմանը հաճախ նպաստում են 

վնասումները և նևուսի ինսոլյացիան: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Նույնիսկ փոքր չափերի նևուսը, եթե այն 

հաճախակի վնասվում է, պետք է հեռացնել: 

ՖԻԲՐՈԶ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

12.30.ՖԻԲՐՈՄԱ 
            Մեզենխիմալ ծագման բարորակ ուռուցք է, կազմված հասուն ֆիբրոզ 

շարակցական հյուսվածքից: Իսկական ֆիբրոմա բերանի խոռոչում հանդիպում 

է հազվադեպ: Հիմնականում այդ տերմինի տակ նկարագրում են տարբեր 

ուռուցքանման գոյացություններ, որոնք հանդիսանում են որպես պատասխան 

ռեակցիա քրոնիկ գրգռման և վնասվածքի հանդեպ: Հաճախ առաջանում են 

թեթևակի կծելու հետևանքով, ատամների սուր եզրերի առկայության դեպքում, 

վատ կլամերների, պրոթեզների, ատամնալիցքերի պատրաստման հետևանքով 

և այլն: Նրանց տվել են ֆիբրոզ աճեր անվանումը, և նրանք պատկանում են 

ուռուցքանման վիճակներին: 

Նկ. 12.30. Հարականջային շրջանի

նևուս: 
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Ֆիբրոմաների մեջ տարբերում են հետևյալ տեսակները`  

1. Պինդ ֆիբրոմա, կազմված հասուն կոլագենով ֆիբրոզ շարակցական հյուս-

վածքից: 

2. Փափուկ ֆիբրոմա (ֆիբրոլիպոմա), բացի հասուն ֆիբրոզ շարակցական

հյուսվածքից, պարունակում է նաև հասուն ճարպային հյուսվածք: 

3. Դերմատոֆիբրոմա, բնորոշվում է հիստոցիտների առկայությամբ ֆիբրոբլաս-

տանման բջիջների հետ: Առկա են տարբեր քանակությամբ կոլագեն, 

արյունատար անոթներ, հաճախ ներառում են լիպիդային մակրոֆագեր և 

սիդերոֆագեր: 

Պինդ և փափուկ ֆիբրոմաները հաճախ տեղակայվում են թշերի լորձա-

թաղանթի վրա, լեզվի հետին մեկ երրորդի շրջանում, այլ շրջաններում 

հանդիպում են հազվադեպ (ստորին շրթունք, քիմք, ատամնաբնային ելուն): 

Կլինիկորեն ֆիբրոման կլորավուն ձևի, ոտիկի 

վրա կամ լայն հիմքով գոյացություն է, ծածկված 

չփոփոխված լորձաթաղանթով (նկ.12.31): Մեծա-

նում է շատ դանդաղ, ցավ չի պատճառում: 

Ֆիբրոմայի գոյության մասին հիվանդները երբեմն 

իմանում են պատահական, բերանի խոռոչի 

դիտման ժամանակ: Պալպատոր ֆիբրոման պինդ, 

առաձգական կոնսիստենցիա է, փափուկ ֆիբրո-

մայի դեպքում պնդությունը քիչ է արտահայտված:  

  Ֆիբրոմայի քրոնիկ վնասումը հանգեցնում 

է բորբոքային պրոցեսի զարգացմանը: Որպես օրենք, ախտորոշումը դնում են 

հյուսվածաբանական հետազոտությունների հիման վրա: Ինտերստիցիալ 

ֆիբրոմաները շրջակա հյուսվածքներից հստակ սահմանազատված են 

պատյանով: Ֆիբրոմայի տարատեսակներից են անգիոֆիբրոման` ուռուցք 

արտահայտված անոթային բաղադրամասով: Նրանց պետք է տարբերակել 

հեմանգիոմաներից: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուս-

վածքների սահմաններում: 

12.31 ՖԻԲՐՈԶ ԱՃ 
Ուռուցքանման գոյացություն է, առավել հաճախ հանդիպում է բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի վրա: Առաջացման պատճառը քրոնիկական գրգռումն 

է: Կլինիկական դրսևորումը տարբեր է, պայմանավորված է տրավմատիկ 

գործոնի տեսակից և պրոցեսի տեղակայությունից: 

Նկ. 12.31. Վերին շրթունքի 

ֆիբրոմա: 
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Թշերի, լեզվի վրա տեղակայության դեպքում, ֆիբրոզ աճը իրենից 

ներկայացնում է սահմանափակ գոյացություն և հիշեցնում է ֆիբրոման: Բերանի 

նախադռան անցման ծալքի գրգռման հետևանքով առաջացած ֆիբրոզ աճերը 

զարգանում են ծայրահեղ վատ պատրաստված պրոթեզների հետևանքով և 

իրենից ներկայացնում է լայն հիմքով բլթավոր, ծալքավոր գոյացություն: Այդ 

աճերը ծածկող լորձաթաղանթը հաճախ հիպերեմիկ է, պրոթեզի եզրին հպվող 

գոտիներում կարող են լինել դեկուբիտալ խոցոտումներ, որոնց պալպացիան 

ցավոտ է: Գերակշռությամբ նրանք ընդգրկում են անցման ծալքի կեսից ավելի 

տարածությունը, երբեմն մեկ-երկու ատամ: Միկրոսկոպիկ ֆիբրոզ աճը 

հարուստ կոլագենային թելերով, համեմատաբար բջիջներով աղքատ գոյա-

ցություն է: Հաճախ նշվում է բորբոքային վասկուլյարիզացիա, որի պատճառով 

ախտամորֆոլոգիական ախտորոշումը հնչում է որպես անգիոֆիբրոմատոզ աճ: 

Բուժումը: Առաջին հերթին պետք է վերացնել նրա առաջացման պատ-

ճառները (ատամի սուր եզրի հարթեցում, վատ պատրաստված պրոթեզների 

փոխարինում նորով և այլն): Ոչ մեծ չափերի ֆիբրոզ աճի դեպքում ցուցված է 

կոնսերվատիվ բուժում: Լավ արդյունք է տալիս յոդի խառնուրդը (յոդի 

խառնուրդ` Rp. Free Jodi; Ac. Tannici aa 2,0; Glycerini 20,0. MDS), կատարում են 

ապլիկացիա յոդի խառնուրդով աճի օջախում, օրը 2-3 անգամ 10-15 օրվա 

ընթացքում: Որպես օրենք, 1-2 շաբաթվա ընթացքում աճը նվազում է և վերանում 

են ցավային զգացումները: Այդ մեթոդի կիրառման դեպքում, փոքր չափերի 

ֆիբրոզ աճերը վերանում են, իսկ մեծերը զգալի կրճատվում, պնդանում են, և 

հաջորդ պրոթեզավորման համար պահանջվում է նրանց հատել: Վերքային 

մակերեսը ծածկում են յոդոֆորմե թանզիֆով, կամ կիրառում են տեղային 

հյուսվածքներով պլաստիկայի եղանակը: 

12.32. ԷՊՈՒԼԻՍ 
Լնդային գերաճերը, պայմանավորված արհեստական պսակների 

եզրերով, ատամի կարիոզ խոռոչներով, կախված ատամնալիցքով, կլամերա-

ներով և լնդի այլ վնասումներով, դիտվում է որպես էպուլիս (կեղծ էպուլիս): 

Նկ.12.32. Ստորին շրթունքի

լորձաթաղանթի ֆիբրոմա: 

Նկ.12.33. Լեզվի ֆիբրոմա: 
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Այդ գոյացությունների մեջ հանդիպում են ուռուցքներ (ֆիբրոմա, 

անգիոմա) և ուռուցքանման գոյացություններ (ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ 

էպուլիս): Վերջիններս հանդիսանում են լնդի քրոնիկական բորբոքման տարբեր 

փուլեր, առաջացած արտահայտված հյուսվածքային պրոդուկտիվ ռեակցիայի 

արդյունքում տարբեր վնասվածքային գործոնների ազդեցության հետևանքով: 

Այդ գոյացությունների մորֆոլոգիական կառուցվածքը զգալիորեն արտա-

հայտում է նաև բորբոքային օջախում իմունաբանական վերակառուցումը: Այդ 

ախտահարումները կարելի է անվանել ֆիբրոմատոզ կամ անգիոմատոզ 

էպուլիս: Նախկինում հսկա բջջային էպուլիս էին անվանում լնդի վրա աճած 

կապտա-բոսորագույն ուռուցքային գոյացությունները, որոնց մի մասը զարգա-

նում էր լնդի փափուկ հյուսվածքներից, մյուսները առաջանում էին 

ատամնաբնային ելունի ոսկրից: Ստոմատոլոգի պրակտիկայում էպուլիսը հա-

ճախ է հանդիպում, ավելի շատ` հասուն տարիքի անձանց, կանանց մոտ ավելի 

հաճախ: Վերին կամ ստորին ծնոտի ախտահարման առավելություն չի 

հայտնաբերված: Ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ էպուլիսների կլինիկական 

դրսևորումները բավականին բնորոշ են: Ֆիբրոմատոզ էպուլիսը իրենից 

ներկայացնում է վարդագույն հստակ սահմաններով, ոչ ճիշտ ձևի լայն հիմքով, 

երբեմն նեղ, հաճախ հիպերեմիկ եզրերով պինդ գոյացություն: Որպես օրենք, 

տեղակայվում է լնդի վրա նախադռան կողմից, կարող է միջատամնային 

տարածությունով թամբի ձևով տարածվել դեպի լեզվային կամ քմային մակերես: 

Ոչ հազվադեպ էպուլիսի հարևանությամբ ատամի պսակը ճիշտ չի տեղադրված, 

ատամնալիցքը վնասում է լինդը, կամ կա կարիոզ խոռոչ, կլամերա և այլն: Այդ 

գործոնները հանդիսանում են էթիոլոգիական գործոն քրոնիկ պրոդուկտիվ 

բորբոքման առաջացման համար, գրանուլյացիայի առաջացումով, որը 

հասունանալով, վեր է ածվում հասուն ֆիբրոզ շարակ-ցական հյուսվածքի: 

Նկարագրված փոփոխությունները արտահայտում են ֆիբրոզ էպուլիսի 

մորֆոլոգիական պատկերը: 

Անգիոմատոզ էպուլիսը լնդի վրա սահմանափակ գոյացության տեսքով 

տարբերվում է ֆիբրոզից իր ավելի վառ գույնով, համեմատած փափուկ 

Նկ.12.34. Վերին ծնոտի ժանիքի 

շրջանի անգիոմատոզ էպուլիս: 

Նկ. 12.35. Վերին ծնոտի ֆիբրոզ 

էպուլիս: 
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կոնսիստենցիայով և գլխավորապես արյունահոսությամբ, որն առաջանում է ոչ 

միայն վնասվածքների դեպքում, այլ նաև ինքնուրույն (նկ.12.34,35): 

Միկրոսկոպիկ անգիոմատոզ էպուլիսի դեպքում հասունացող ֆիբրոզ 

հյուսվածքի ֆոնի վրա լինում են մեծ քանակությամբ արյունատար անոթներ: 

Պերիֆերիկ հսկաբջջային գրանուլեման կլինիկական պատկերով նման է 

էպուլիսներին, սակայն ունի իրեն բնորոշ առանձնահատկությունները` գույնը 

կապտա-բոսորագույն, թմբիկավոր մակերես, խոցոտված հատվածներով և 

անտոգոնիստ ատամների դրոշմով, կոնսիստենցիան պինդ առաձգական է, 

նկատվում է նրա արնահոսումը, հաճախ նրա հեռացումից հետո կրկնվում է:  

Հյուսվածաբանորեն ախտահարումը բնորոշվում է մեծ քանակությամբ 

բազմակորիզ հսկա բջիջներով: Ստրոման առատ անոթավորված է և հարուստ 

բջիջներով, ֆիբրոզ հյուսվածքի ձգափոկերը հազվադեպ են, լինում է 

հեմոսիդերինի գրանուլներ: 

Հղիների գրանուլեմա (հղիների էպուլիս) դիտվում է որոշ կանանց մոտ 

հղիության ընթացքում: Առանձնանում է 

արագ աճով և արնահոսությամբ: Մեծ չափերի 

հասնելով, կարող է հանգեցնել շնչելու և 

ծամելու դժվարության, մեռուկի առաջացման: 

Ծննդաբերությունից հետո չափերը փոքրա-

նում են, որոշների մոտ կարող է ամբող-

ջությամբ վերանալ: Ռենտգենաբանորեն, եթե 

էպուլիսը ունի փափուկ հյուսվածքային 

ծագում, ոսկրային փոփոխություններ չեն 

հայտնաբերվում:  

Ֆիբրոմատոզ և անգիոմատոզ էպուլիսների բուժումը: Առաջինը և 

հիմնականը հանդիսանում է առաջացնող գործոնի հեռացումը (ոչ ճիշտ 

պատրաստված կամրջաձև պրոթեզների հեռացում, ատամնալիցքերի շտկում, 

կարիոզ ատամների բուժում, արմատների հեռացում, կծվածքի կարգավորում): 

Կատարված միջամտություններից հետո, առհասարակ 2-3 շաբաթ անց, 

նկատվում է լնդի վրայի գոյացության փոքրացում: Անհրաժեշտության դեպքում, 

այն հեռացնում են: Պերիֆերիկ հսկաբջջային գրանուլեմայի դեպքում գոյացու-

թյունը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Վիրահատական 

դանակով կտրում են հյուսվածքները մինչև ոսկորը, նահանջելով գրանու-

լեմայից 2-3մմ, և ռասպատորի օգնությամբ անջատում են ախտաբանական 

հյուսվածքները վերնոսկրի հետ միասին: Փափուկ հյուսվածքների արնահո-

սությունը դադարեցնում են էլեկտրակոա-գուլյացիայով: Վերքի կարում, որպես 

օրենք, չի հաջողվում, նրան փակում են յոդոֆորմե վիրախծուծով: Վիրախծուծը, 

գրանուլացման հետ մեկտեղ, ընկնում է, և վերքը էպիթելիզացիայի է ենթարկ-

վում: Վիրահատությունը կարող է բերել ախտահարված գոտում գտնվող 

Նկ. 12.36. Անգիոմատոզ էպուլիս: 
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ատամների վզիկների մերկացման: Էպուլիսի բոլոր տեսակների և պերիֆերիկ 

հսկաբջջային գրանուլեմայի դեպքում, գոյացության սահմաններում եղած 

ինտակտ ատամները ձգտում են պահպանել: Հղիների գրանուլեման հղիության 

ընթացքում, որպես օրենք, բուժում չի պահանջում, սակայն ֆունկցիոնալ 

խանգարումների դեպքում ցուցված է հեռացում: 

12.33. ՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ 
          Բերանի խոռոչում արտահայտվում է որպես լնդերի ֆիբրոմատոզ, 

դիֆուզ աճի տեսքով: Հանդիպում է համեմատաբար հազվադեպ, երիտասարդ և 

միջին տարիքի անձանց մոտ: Կլինիկորեն դրսևորվում է լնդի գլանաձև 

մեծացումով, մասնակի կամ լրիվ ծածկելով ատամները: Առավելապես 

ախտահարում է լնդի նախադռան կողմի մակերեսը, սակայն հնարավոր են 

փոփոխություններ նաև օռալ կողմից: Աճի մակերեսը երբեմն բլթավոր, 

պտկիկավոր է, հաճախ հարթ է, լորձաթաղանթի գույնը հիպերեմիկ է կամ 

գունատ: Ֆիբրոմատոզի հատվածը շոշափումով պինդ առաձգական 

կոնսիստենցիա է, անցավ: Ատամների պսակների և լնդերի ախտաբանական 

աճի միջև սովորաբար գոյանում են գրպանիկներ, որտեղ կուտակվում են սննդի 

մնացորդները, հավաքվում է ատամնաքար և զարգանում է բորբոքում, որը 

հանգեցնում է հյուսվածքների խորը շերտազատման և նրանց վնասման: Երկար 

գոյություն ունեցող ֆիբրոմատոզի դեպքում ռենտգենագրամմայում հաճախ 

նկատվում է միջատամնային միջնապատերի ատամնաբնային ելունի ներծծում: 

Վերին ծնոտի թմբի շրջանում, երկու կողմից ախտահարման տեղակայության 

դեպքում, քմային մակերեսում լինում է ավելի արտահայտված և կրում է վերին 

ծնոտի թմբի ֆիբրոմատոզ անվանումը: Նման ֆիբրոմատոզ, բայց ավելի 

հազվադեպ, կարող է դիտվել ստորին ծնոտի ատամնաբնային ելունի հետին 

հատվածներում:  

Միկրոսկոպիկ լնդի ֆիբրոմատոզը իրենից ներկայացնում է պինդ 

թելավոր շարակցական հյուսվածքի աճ, աղքատ անոթներով: 

Նկ. 12.37. Վերին և ստորին ծնոտների լնդերի ֆիբրոմատոզ: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Լնդային գերաճը հատում են մինչև վերնոսկր 

գինգիվէկտոմիայի եղանակով: Վերքային մակերեսը ծածկում են յոդոֆորմի 

թանզիֆով կամ այլ պաշտպանիչ թաղանթով:  
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ՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ և ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ 
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 12.34. Լիպոմա 
Լիպոման բարորակ ուռուցք է` կազմված հասուն ճարպային հյուս-

վածքից: Հանդիպում է միջին տարիքի անձանց մոտ: Տեղակայվում է հաճախ 

թշային, ենթակզակային, ենթածնոտային և հարականջածամողական շրջան-

ներում: Ուռուցքը պատյանավորված է, աճում է դանդաղ, ցավ չի պատճառում, 

բերում է ախտահարված շրջանի ուռածության: Շոշափմամբ ունի խմորանման 

կոնսիստենցիա, ոչ միշտ է հստակ որոշվում նրա սահմանները: Այսպես ասած, 

միջմկանային լիպոման ունի ներսփռական աճ և ներաճում է միջաձիգ-զոլավոր 

մկանների մեջ: Դիֆուզ լիպոմատոզը ուռուց-քանման գոյացություն է, որի 

էությունը կայանում է հասուն ճարպային հյուսվածքի պրոլիֆերացիայի մեջ: 

Հանդիպում են բազմակի լիպոմատոզ հանգույցներ, աճած մարմնի տարբեր 

մասերում, այդ թվում նաև դեմքի վրա, ինչպես նաև հանդիսանում է Մադելունգի 

հիվանդության դրսևորում, որի դեպքում դիտվում է ճարպային հյուսվածքի աճ 

պարանոցի վրա` օձիքի տեսքով:  

Նկ.12. 38,39. Պարանոցի լիպոմա (մինչև վիրահատությունը): Լիպոմայի 

մակրոպատկերը: 

Լիպոմաների բուժումը կայանում է գոյացության հեռացման մեջ` 

թաղանթի հետ միասին: Բարդություններ չեն դիտվում: Մադելունգի հիվան-

դության դեպքում վիրահատությունը ցուցված է միայն արտահայտված ձևա-

խախտման դեպքում` կատարվում է ճարպային աճերի փուլային հեռացում: 

ՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
12.35. Լեյոմիոմա, ռաբդոմիոմա 
Այս խմբի ուռուցքները դեմքի վրա և բերանի խոռոչի օրգաններում 

հանդիպում են հազվադեպ: Բարորակ ուռուցքների մեջ տարբերում են 

լեյոմիոման, որը աճում է հարթ մկաններից, և ռաբդոմիոման, որը աճում է 

միջաձիգ-զոլավոր մկաններից: Բարորակ ուռուցք է, հստակ սահմանազատված, 

աճում է դանդաղ, երբեմն ցավոտ է: Կարող է տեղակայված լինել մակերեսային 

կամ խորը հյուսվածքներում: Կլինիկական ախտորոշումը դժվարացած է, 

հաճախ վերջնական ախտորոշումը դրվում է ախտամորֆոլոգիական հետա-

զոտությունից հետո: Լեյոմիոմաների միկրոսկոպիկ պատկերը բնորոշվում է 

կողմնային անոթային ցանցով հարթմկանային բջիջների առկայությամբ:  
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Անգիոլեյոմիոմայի դեպքում (անոթային ուռուցք) հարթմկանային բջջա-

յին էլեմենտների կողքին դիտվում են ծուռումուռ, հաստ պատերով անոթներ: 

Բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածքների 

սահմանով: Կրկնություն չի դիտվում: 

12.36. ԱՐՅՈՒՆԱՏԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ  
ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
              Անոթային գոյացությունները 80%-ի դեպքում տեղակայվում են 

դիմածնոտային շրջանում, հաճախ շրթունքների, թշերի, լեզվի, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի վրա, ինչպես նաև ծնոտներում: Նրանք առաջ են բերում 

դիմածնոտային շրջանի ֆունկցիոնալ և էսթետիկ խանգարումներ: Կարծիք կա, 

որ հեմանգիոմաները հանդիսանում են արյունատար անոթների զարգացման 

անոմալիաներ, բայց կարող են զարգանալ որպես իրական ուռուցքներ: 

Ի տարբերություն այլ բարորակ ուռուցքների, հեմանգիոման օժտված է 

ներսփռական աճով, կարող է կրկնվել, սակայն այն ունակ չէ մետաստա-

զավորման: Հեմանգիոմաները կարմիր (երբեմն կապտակարմիր) բծերի, կամ 

թմբիկավոր ուռածության ձևով կարող են առաջանալ երեխայի կյանքի առաջին 

ամիսների ընթացքում, մինչ այդ լրիվ մաքուր մաշկի վրա: Սկզբնական 

ախտահարումը կարող է տեղակայվել նաև ենթամաշկում, լորձաթաղանթում 

կամ ենթալորձաթաղանթում, մկաններում, ծնոտների ոսկրերում: Աստիճանա-

բար մեծանալով, հեմանգիոման կարող է հասնել մեծ չափերի: 

Դասակարգումը` 

Տարբերում են հեմանգիոմաների հետևյալ տեսակները` 

1. հասարակ, 

2. կավեռնոզ, 

3. ճյուղավորված, 

4. կոմբինացված (հասարակ և կավեռնոզ, կավեռնոզ և ճյուղավորված), 

5. խառը (հեմանգիոլիմֆոմա, հեմանգիոֆիբրոմա, նեյրոանգիոֆիբրոմա), 

6. համակարգային անգիոմատոզ: 

     Մազանոթային հեմանգիոմա 

Մազանոթային, կամ հասարակ 

հեմանգիոման (heamangioma capillaries simplex) 

իրենից ներկայացնում է հարթ բծավոր, 

վարդակարմրագույն կամ կապտաբոսորագույն 

հյուսվածքի հատված, կազմված առատ 

կուտակված, իրար հետ անաստամոզված և 

հյուսված, նոր ձևավորված մազանոթներով և 

արտերիոլներով: Մազանոթները կարող են լինել 

զարկերակային կամ երակային: Նրանք տեղա-

կայված են լինում կամ բերանի լորձաթաղանթի, կամ դեմքի մաշկի վրա: 

Նկ.12 40. Մազանոթային 

հեմանգիոմա: 
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Ախտահարված շրջանի վրա սեղմելիս , այն գունատվում է, իսկ ճնշումը 

վերացնելուց հետո ընդունում է նախկին գույնը: Աստիճանաբար աճելով, 

մազանոթային հեմանգիոման ախտահարում է ենթամաշկային կամ 

ենթալորձաթաղանթային բջջանքը, երբեմն այդ պրոցեսը տեղի է ունենում 

արագ, հաճախ` դան-դաղ: Լինում է արագ աճի և կայուն վիճակի հաջորդում: 

Հազվադեպ, առանց բուժման, այն վերանում է կամ չափերով փոքրանում:        

Ողկուզանման հեմանգիոմա      
Ողկուզանման (ճյուղավոր) հեմանգիոման (heamangioma racemosum) 

կազմված է գալարված լայն զարկերակային անոթների կծիկից: Զարկերակային 

հեմանգիոմայում նկատվում է պուլսացիա: Գլուխը կախելիս ճյուղավոր 

հեմանգիոման չափերով մեծանում է: Շատ ճյուղավոր հեմանգիոմաներում, 

զարկերակային անաստամոզների առկայության շնորհիվ, նրանց վրա հաճախ 

լսվում է սիստոլիկ աղմուկ, դրանով նրանք հիշեցնում են ճյուղավոր անևրիզ-

մաները: Դրա համար նրա պատկանելությունը ուռուցքներին վիճարկելի է:  

Կավեռնոզ հեմանգիոմա 

Կավեռնոզ կամ սպունգանման հեմանգիոման (heamangioma cavernosum) 

կազմված է մի խումբ մեծ, ծածկված էպիթելով և արյունով լցված խոռոչներից: 

Առանձին խոռոչները հաղորդակցվում են մեկը մյուսի հետ, կամ բաժանված են 

բարակ, ոչ մեծ քանակությամբ առաձգական և մկանային թելերից կազմված 

շարակցահյուսվածքային պատնեշով: Շնորհիվ իրար հետ հաղորդակցվող 

կավեռնոզ խոռոչների առկայության, այդ տիպի հեմանգիոմաներին բնորոշ է 

սեղմման և լցման ախտանիշը` մատով սեղմելիս նրանք դատարկվում են, իսկ 

հետո աստիճանաբար լցվում են արյունով: Ուռուցքը կարող է շրջապատված 

լինել թաղանթով կամ ունենալ դիֆուզ բնույթ: 

Կտրվածքի վրա նա ունի մեծ խոռոչներով սպունգի տեսք, որում կան 

բազմաթիվ անցքեր և ուղիներ: Կավեռնոզ հեմանգիոմաները կարող են 

ախտահարել ոչ միայն դեմքի փափուկ հյուսվածքները, այլ նաև լեզուն, բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթը, ենթալորձային շերտը, պարանոցը և ծնոտները: Նման 

ուռուցքների իրական սահմանների որոշումը շատ կարևոր է, միևնույն 

ժամանակ շատ դժվար: Երբեմն կավեռնոզ 

կամ ողկուզանման հեմանգիոմաներում 

պալպատոր հնարավոր է որոշել կլոր պինդ 

գոյացություններ, որոնք իրենցից 

ներկայացնում են պետրիֆիկացված 

թրոմբոֆլեբոլիտներ: Նրանց վրա ճնշում 

գործադրելիս, հիվանդները զգում են կտրուկ 

ցավ: 

Բացի վերը նշված հեմանգիոմաների երեք տեսակներից, կլինիկայում 

կարող են հանդիպել նաև հիվանդներ, որոնց մոտ կարող են համակցվել 

Նկ.12.41. Ստորին շրթունքի 

կավեռնոզ հեմանգիոմա: 
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հեմանգիոմաների տարբեր տեսակները միաժամանակ: Նման հեմանգիոման-

երը հանդիսանում են համակցված, սակայն այս դեպքում էլ կարող է գերակշռել 

հեմանգիոմայի որևէ տեսակը, օրինակ` հասարակը կամ կավեռնոզը, կամ էլ 

ողկուզանմանը: 

Հեմանգիոմաները պետք է տարբերակել լիմֆանգիոմաներից, պիգմեն-

տային բծերից: Լիմֆանգիոմաները նույնպես կարող են լինել հասարակ, 

բշտանման և կավեռնոզ, սակայն տարբերվում են հեմանգիոմաներից գույնով: 

Լիմֆանգիոմաների վրայի մաշկը երբեմն լինում է գունատ: Լիմֆանգիոմայի 

պունկցիայի դեպքում ստանում են դեղնավուն կամ պղտոր հեղուկ (ավիշ): 

Պիգմենտային բծերը (nevus pigmentosus) իրենցից ներկայացնում են թույլ 

կարմիր կամ սուրճի գույնի բծեր: Առաջանում են ավշային անոթների էնդո-

թելիալ բջիջների աճից և սև պիգմենտ` մելանին պարունակող բջիջներից 

(մելանոցիտներից): Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նրանց վրա 

մատով սեղմելիս, գույնը չի փոխվում: Բարորակ անոթային ուռուցքների 

բուժումը կախված է նորագոյացության տեսակից, բնույթից և տարածվածու-

թյունից: Կիրառում են վիրահատական եղանակով ուռուցքի հատում, սկլերո-

զացնող թերապիա, էլեկտրոկոագուլյացիա, կրիոդեստրուկցիա: Հեմանգիոմա-

ների սիմպտոմատիկայում մեծ նշանակություն է տրվում արյունահոսությանը, 

որը կարող է առաջանալ կամ վիրահատության ընթացքում, կամ պատահական 

առաջացած վնասումից: Վերջինս պայմանավորված է արյան ֆիբրինոլիտիկ 

ակտիվության և էուգլոբուլինային ֆրակցիայի բարձրացումով մոտ 1,5-2 

անգամ: Այդ կապակցությամբ նախավիրահատական շրջանում անհրաժեշտ է 

կատարել արյան ընդհանուր անալիզ` ֆիբրինոգենի և ընդհանուր ֆիբրինո-

լիտիկ ակտիվության որոշումով: Ոչ մեծ չափերի մազանոթային հեմանգիոմա-

ները բուժում են էլեկտրակոագուլյացիայի, կրիովիրաբուժական կամ 

լազերային վիրաբուժության եղանակով: 

Միջին և մեծ չափերի մազանոթային, կավեռնոզ և այլ հեմանգիոմաները 

հեռացնում վիրաբուժական եղանակով` բերող զարկերակի կապումով, իսկ 

վերքը կարում, կամ էլ փակում են տեղային հյուսվածքներով: Դեմքի տարածված 

մազանոթային հեմանգիոմաների դեպքում, ուռուցքը հատում են, իսկ արատը 

փակում են ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատով: Բուժման այս 

եղանակը տալիս է առավել բարեհաջող էսթետիկ արդյունք:  

Տարածված կավեռնոզ և այլ տեսակի հեմանգիոմաների հատումը բուժ-

ման առաջին փուլում կարող է բերել առատ արյունահոսության: Դրանից 

ելնելով, հնարավորության դեպքում, առավելություն են տալիս սկլերոզացնող 

թերապիային, կամ որպես նախորդող, կամ ինքնուրույն: Սկլերոզացնող 

թերապիան հիմնված է ասեպտիկ մեռուկի առաջացման վրա, որը հետագայում 

բերում է անոթային խոռոչների սպիացման:  
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Բուժման նպատակով կիրառում են խինին-ուրետանի լուծույթ, 95 %-ոց 

էթիլային սպիրտ նովոկայինով, երեք քլորքացախաթթու, Pingyangmycin և այլն: 

Մինչև սկլերոզացնող հեղուկը ներարկելը, ուռուցքը սահմանազերծում են 

շրջակա հյուսվածքներից պատուհանաձև սեղմանով կամ այլ գործիքով, 

ընդհանուր ինտոքսիկացիայից խուսափելու համար: Այնուհետև, հնարավորին 

չափ, ներարկիչով արտածծում են ուռուցքի միջի արյունը, որից հետո ներար-

կում են սկլերոզացնող նյութը: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում լայն 

կիրառում է ստացել հեղուկ ազոտով կրիոդեստրուկցիան: Կիրառում են նաև 

հորմոնոթերապիա (կորտիկոստերոիդներ), տեղային հիպերթերմիա, լազերա-

յին անոթային թերապիա: 

Ծնոտների հեմանգիոմա 

Դեմքի կամ բերանի խոռոչի օրգանների հեմանգիոմայի առկայության 

դեպքում կարող են լինել միաժամանակ ծնոտների ախտահարումներ, նույնիսկ 

արտահայտված կլինիկական նշանների բացակայության դեպքում: Ոսկրերի 

մեկուսացած հեմանգիոմաները ոչ միշտ է հնարավոր ախտորոշել: Ոչ հազվա-

դեպ նման դեպքերում կլինիկական ախտանիշներ կարող են ծառայել ժամանակ 

առ ժամանակ առաջացող սպոնտան արյունահոսությունները հիպերտրոֆիայի 

ենթարկված լնդերից կամ էպուլիսի տիպի արյունահոսող գոյացությոնից: 

Կարող է դիտվել 1-2 ատամների շարժունություն, երբեմն լինում է 

ծանրության զգացում, գլուխը կախելիս ծնոտում տաք հոսքի զգացում: Ծնոտի 

հեմանգիոման կլինիկորեն չի դրսևորվում, այն վտանգ է ներկայացնում ատամի 

հեռացման ժամանակ և այլ վիրաբուժական միջամտություններ կատարելիս: 

Այն կարող է հանգեցնել առատ արյունահոսության, որը դժվար, նույնիսկ 

անհնար է լինում կանգնեցնել ամբուլատոր պայմաններում: Դրա համար 

հաճախակի լնդային արյունահոսությունների դեպքում, մինչև ատամը հեռաց-

նելը, անհրաժեշտ է կատարել ռենտգենաբանական հետազոտություն: Արտա-

հայտված կլինիկական ախտանիշների դեպքում լինում է ծնոտի ձևախախտում 

և մեծացում, նկատվում է պտկիկավոր գերաճ, լնդերի լորձաթաղանթը ունենում 

է բոսորա-կապտավուն երանգ: 

Ոսկրային հեմանգիոմայի դեպքում ռենտգենաբանական պատկերը 

կարող է լինել բազմատեսակ: Նկատվում է ոսկրի մեծացում` ի հաշիվ ուռա-

ծության: Նրա կառուցվածքը խոշոր օջախավոր է (մազանոթային անգիոմայի 

դեպքում), անցքավոր արատների կամ խոռոչների առկայությամբ (կավեռնոզ 

անգիոմայի դեպքում): Միկրոսկոպիկ ծնոտների հեմանգիոմայի կառուցվածքը 

չի տարբերվում փափուկ հյուսվածքների ախտահարումից: 

Բուժումը: Կատարում են ծնոտի խնայողական մասնահատում, հետագա 

պլաստիկայով: Ընդարձակ ոսկրային ախտահարումների դեպքում վիրահա-

տությունը կարող է հանգեցնել մահացու արյունահոսության: Դրա համար 
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գերադասելի է կոմբինացված բուժումը` սկզբից սկլերոզացնող թերապիա, հետո 

մասնահատում: 

12.37. ԼԻՄՖԱՆԳԻՈՄԱ 
Լիմֆանգիոմայի սիրված տեղակայությունն է դեմքը, լեզուն, պարանոցը: 

լիմֆանգիոմա` ա) մազանոթային, բ) կավեռնոզ, գ) կիստոզ (գիգրոմա) 

Լիմֆանգիոմայի կլինիկական դրսևորումը կախված է տեղակայությունից 

և տարածվածությունից: Մազանոթային ձևի ժամանակ սահմանները հստակ 

չեն կամ էլ չեն որոշվում: Առհասարակ ուռուցքը տեղակայվում է մի քանի 

անատոմիական շրջաններում: Ընտրովի ախտահարում է թշերը, վերին 

շրթունքը, քիթը, կոպերը: Շոշափումով զգացվում է փափուկ առաձգական 

կոնսիստենցիայի միատարր հյուսվածք, շոշափումը անցավ է: Կավեռնոզ և 

կիստոզ ձևերը հաճախ հանդիպում են հարականջածամողական, բերանի 

հատակի, պարանոցի շրջաններում: Լիմֆանգիոմաները կարող են հասնել 

զգալի, նույնիսկ հսկա չափերի: Հատկապես նրանք արագ աճում են վաղ 

հասակի երեխաների մոտ, շատ հաճախ առաջանում է անմիջապես ծնվելուց 

հետո: Բերանի խոռոչում, պարանոցի շրջանում տեղակայվելիս` արագ 

զարգանում են կյանքի համար վտանգավոր ֆունկցիոնալ խանգարումներ, 

նրանցից գլխավորն է շնչառության խանգարումը: Վերջինս սկզբում բերում է 

շնչառական ուղիների ինֆեկցիոն 

պրոցեսի, այնուհետև` քրոնիկ հիպոք-

սիայի, իսկ ոչ հազվադեպ` սուր սիրտ-

անոթային անբավարարության: Պալ-

պատոր հայտնաբերվում են բազմաթիվ 

փափուկ հանգույցներ` հարաբերական 

հստակ սահմաններով: Լորձաթա-

ղանթի տակ նկատվում են կապտավուն 

երանգի հանգույցներ, ինչը բա-

ցատրվում է հանգույցներում հեղուկի առկայությամբ և շրջակա երակների 

ճնշմամբ: Պունկցիայով ստացվում է պարզ դեղնավուն կամ գորշ երանգի 

հեղուկ: Երբեմն պունկցիան օգտագործում են որպես ընդհանուր վիճակը 

ժամանակավոր թեթևացնող միջոց: 

  Թշերի, լեզվի, քիմքի լորձաթաղանթի վրա լինում են մանր, բնորոշ 

լիմֆանգիոմայի բշտանման բազմաթիվ գոյացություններ` 1-2մմ չափերով, բաց 

կամ կաթի երանգով, տեղակայված լորձաթաղանթի տակ, շոշափումով պինդ: 

Նրանցից որոշներում կարող են նկատվել կետային արյունազեղումներ, նման 

դեպքերում նրանք լինում են կարմրավուն` հիշեցնելով մորի: Այդ գոյացու-

թյունները ցրվում են մեծ մակերեսով միայնակ, կամ էլ տեղակայվում են 

խմբերով: Լիմֆանգիոմաները կլինիկորեն նման են հեմանգիոմաներին, սակայն 

մաշկի և լորձաթաղանթի գույնը փոփոխված չի լինում: Շրթունքների ախտա-

Նկ. 12.42. Լեզվարմատի լիմֆանգիոմա: 
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հարումը բերում է մակրոխեյլի, լեզվինը` մակրոգլոսիայի, այդ դեպքում արտա-

հայտված են լինում ծալքերը: Մազանոթային և կիստոզ լիմֆանգիո-մաները 

հանդիպում են զգալիորեն քիչ, նրանք լինում են հիմնականում երեխաների մոտ: 

Լիմֆանգիոմաների կլինիկական պատկերը կտրուկ փոխվում է, եթե նրա 

ընթացքը բարդանում է բորբոքումով, ինչը բնորոշ է լիմֆանգիոմաներին: 

Բորբոքումը բերում է ախտահարված հյուսվածքների զգալի մեծացման. 

շնչառության, սննդի ընդունման, խոսելու դժվարացման: Բորբոքային պրոցեսը 

հաճախ կրկնվում է, տևում է ընդհանուր առմամբ ոչ երկար (համապատասխան 

թերապիայի դեպքում 7-10 օր): Լիմֆանգիոմայի բորբոքման առանձնահատ-

կությունը կայանում է նրանում, որ այն չի հասնում թարախային փուլի: 

Թարախի առկայությունը վկայում է լիմֆանգիոմայի սխալ ախտորոշման 

մասին: Այն կարող է դիտվել դերմոիդ բուշտերի, տերատոմաների, լեզվի և 

պարանոցի բնածին բուշտերի ժամանակ և այլն: Լիմֆանգիոմայի ախտորոշումը 

երբեմն դժվար է լինում: Բացի վերը նշված ախտահարումներից, լիմֆանգիոման 

պետք է տարբերակել հեմանգիոմայից, նեյրոֆիբրոմատոզից, լիմֆադենիտից, 

բազմակի պապիլոմայից: Բացի բավականին բնորոշ կլինիկական նշաններից, 

ախտորոշման նպատակով կատարում են պունկցիա, բիոփսիա, էխոգրաֆիա: 

Լիմֆանգիոմայով հիվանդների բուժումը վիրաբուժական է: Մեծ չափերի 

ֆունկցիոնալ խանգարումներ բերող ուռուցքները պետք է հեռացնել անհապաղ: 

Դա վերաբերում է առաջին հերթին երեխաներին: Վիրահատության ծավալը 

կարող է տարբեր լինել: Երեխաների մոտ մեծ չափերի ուռուցքների դեպքում, երբ 

հնարավոր է արյան մեծ կորուստ և տևողությունը երկար է, անհրաժեշտ է 

կիրառել փուլային վիրահատություն պարանոցի վրա բերանի հատակի 

շրջանում: Առհասարակ վիրահատությունը կատարում են երկու փուլով` 

սկզբում մի կողմից, հետո մյուս: Ոչ մեծ չափերի լիմֆանգիոմաները հեռացնում 

են ամբողջությամբ: 
 

Պերիֆերիկ նյարդերի ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյացություններ 

Այդ խմբի հիվանդությունները հանդիպում են 

հազվադեպ և կազմում են դեմքի ու բերանի խոռոչի 

օրգաններում հանդիպող բոլոր նորագոյա-

ցությունների 1,5%-ից քիչ: 

 
11.38.ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱ, ՆԵՎՐԻԼԵՄՈՄԱ 

Հանդիսանում են բարորակ սահմանափակ 

նորագոյացություններ, տեղակայվում են դեմքի, 

պարանոցի փափուկ հյուսվածքներում և բերանի 

խոռոչի օրգաններում: Աճում են դանդաղ, հաճախ ցավոտ են, պալպացիայի 

ժամանակ ունեն պինդ առաձգական կոնսիստենցիա: Կլինիկական ախտա-

նիշների հիման վրա ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում:  

Նկ. 12.43. Նեյրոֆիբրոմա: 
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Բուժումը: Կատարվում է ուռուցքի հատում առողջ հյուսվածքների 

սահմաններում: 

12.39. ՆԵՅՐՈՖԻԲՐՈՄԱՏՈԶ (ՌԵԿԼԻՆՀԱՈՒԶԵՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ) 
Բնածին համակարգային հիվանդություն է, բնորոշվում է կմաղքի 

ձևախախտմամբ, մարմնի վրա սուրճի գույնի բծերի 

առկայությամբ և դեմքի այլանդակման համախտա-

նիշով: Վերջինս պայմանավորված է պերիֆերիկ 

նյարդային թելերի և ֆիբրոզ հյուսվածքի աճով, որը 

հանգեցնում է մաշկի և ենթամաշկային ճարպաբջջանքի 

ավելցուկի, թուրգորի կորստի և այդ հյուսվածքների 

կախվելուն: Հաճախ դիտվում է գլխի, դեմքի և պարա-

նոցի միակողմանի ախտահարում, ընդ որում, մեծանում 

և տեղաշարժվում է ներքև բոլոր հյուսվածքների հետ 

միասին, նաև ականջի խեցին: Ախտահարված 

հյուսվածքի պալպացիան ցավ է պատճառում, խորքում զգացվում են պինդ 

գոյացություններ, որոնք հիշեցնում են վերմիշել: Բուժումը վիրահատական է: 

Հատում են փոփոխված հյուսվածքները: Տարածված պրոցեսի դեպքում 

հատումը կատարում են փուլային:  

Վիրահատական միջամտությունները կարող են ուղեկցվել լուրջ 

բարդություններով` արյունով լցված խոռոչների առկայությամբ պայմա-

նավորված արյունահոսություններ: 

ՈՍԿՐԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ  
12.40. ՕՍՏԵՈՄԱ 

Հասուն ոսկրային հյուսվածքի բարորակ ուռուցք է: Օստեոմաները 

կազմում են ծնոտների մնացած ոսկրային ուռուցքների մոտ 8%-ը: Նրանք 

հաճախ հանդիպում են երիտասարդ և միջին տարիքի կանանց մոտ: Տարբերում 

են պերիֆերիկ և կենտրոնական օստեոմաներ: Պերիֆերիկ օստեոման 

կլորավուն կամ, սակավ դեպքերում, ոչ ճիշտ ձևի ոսկրային գոյացություն է, 

միանում է ծնոտի ոսկրին նեղ կամ բավականին լայն հիմքով, բերում է դեմքի 

ձևախախտման: Էնդօստից ծագած կենտրոնական օստեոման տեղակայվում է 

ծնոտի ոսկրի խորքում, ունենում է ոչ մեծ չափեր (մինչև 1,5 սմ), ընթանում է 

անախտանիշ: Հնարավոր է, որ նա օստեոսկլերոզի օջախի տեսքով հանդիսանա 

որպես քրոնիկական պերիօդոնտալ պրոցեսի պատասխան: Ըստ ուռուցքային 

հյուսվածքի կառուցվածքի, օստեոման կարող է լինել կոմպակտ և սպունգա-

նման: Օստեոմային դասվում են էկզոստոզները և օստեոֆիտները, տեղակայ-

ված ծնոտի ատամնաբնային ելունի վրա մեկ կամ մի քանի ոչ մեծ ոսկրային 

ելունների տեսքով: Նրանց ծագումնաբանությունը պարզ չէ: Աճում են շատ 

դանդաղ, սակայն ձևախախտելով ատամնաբնային ելունը խանգարում են 

ատամնային պրոթեզի պատրաստմանը: Օստեոմայի կլինիկական պատկերը 

Նկ.12. 44. 

Նեյրոֆիբրոմատոզի 

կլինիկական պատկեր: 
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պայմանավորված է նրա չափերով և տեղակայությամբ: Մեծանում է աննկատ, 

անցավ, նրան հաճախ նկատում են պատահաբար կամ էլ, երբ ի հայտ է գալիս 

դեմքի ձևախախտում: Զարգանում է դիմային կմախքի տարբեր հատվածներում: 

Ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են զարգանալ վերին ծնոտում օստեոմայի 

տեղակայվելիս` դիպլոպիայի, քթային շնչառության խանգարման տեսքով: 

Տեղակայված լինելով այտային աղեղի վրա` դժվարացնում է բերանի բացումը: 

Ճակատային ծոցում, մաղոսկրի շրջանում տեղակայվելու դեպքում հիվանդները 

գանգատվում են գլխացավերից: Օստեոմայի չարորակացում չի նկատվում:  

Նկ.12. 45, 46. Ճակատի օստեոմա  

ա) ռենտգենաբանական պատկեր, բ) հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Օստեոմայի ռենտգենաբանական պատկերը, հատկապես կոմպակտինը, 

բնորոշ է: Այն ավելի խիտ պատկեր ունի, քան հարևան ոսկորը, ունի հստակ 

սահմաններ, պերիֆերիկ ձևի դեպքում տեղակայվում է ծնոտի սահմաններից 

դուրս: Կենտրոնական օստեոման իրենից ներկայացնում է օստեոսկլերոզի ոչ 

մեծ չափերի (1-1,5սմ) սահմանափակ օջախ: Սպունգանման օստեոման 

ռենտգենագրամմայում միատարր չէ, լինում են խիտ և նոսր հատվածներ: 

Օստեոմայի բուժումը վիրաբուժական է: Կատարում են գոյացության հատում 

առողջ հյուսվածքների սահմաններում: Վիրահատությունը կատարում են 

ֆունկցիոնալ և էսթետիկ ցուցումների հիման վրա, կամ եթե առկա է 

պրոթեզավորման անհրաժեշտություն: Վիրահատության կատարման անհնա-

րինության դեպքում (հիվանդի ընդհանուր վիճակից ելնելով, գոյացության 

դժվար հասանելի տեղակայություն) ցուցված է դինամիկ հսկողության 

սահմանում: 

             12.41.ՕՍՏԵՈԻԴ ՕՍՏԵՈՄԱ 
Ծնոտների հազվադեպ հանդիպող բարորակ ուռուցք է, զարգանում է 

ոսկրագոյացնող շարակցական հյուսվածքից: Երեխաների մոտ չի հանդիպում: 

Այն կազմված է օստեոիդ կառուցվածքներից, անոթային-շարակցական հյուս-

վածքից և նոր առաջացող ոսկրից: Որոշ դեպքերում հիվանդության առաջին 

նշաններից մեկը կարող է լինել ախտահարված կողմում տհաճ զգացումների ի 

հայտ գալը, այնուհետև միանում է տարբեր ուժգնության քորը, որը 

ա բ 
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աստիճանաբար վեր է ածվում մղկտացնող ցավի: Ավելի բնորոշ են գիշերային 

ցավերը:  

Որոշ հեղինակներ ցավային ախտանիշը կապում են շրջակա հյուս-

վածքների սկլերոզի հետ: Այդ երևույթները ժամանակ առ ժամանակ կարող են 

մարել, նույնիսկ վերանալ, իսկ հետո կտրուկ սրանալ: Ցավերը ուժեղանում են 

սնունդ ընդունելիս, հատկապես այն դեպքերում, երբ ուռուցքը տեղակայված է 

ատամնաբնային ելունի կորտիկալ շերտում: 

Տեղակայված լինելով սպունգանման շերտի մեջ, 

օստեոիդ-օստեոման չի բերում ծնոտի ձևախախտ-

ման և լորձաթաղանթի փոփոխության:  

Ատամնաբնային ելունի կորտիկալ շերտում 

ուռուցքի տեղակայության դեպքում լորձաթա-

ղանթը լինում է մի փոքր կարմրավուն: Ախտա-

հարված շրջանի պալպացիան թույլ ցավոտ է: 

Հիվանդության սկզբնական փուլում ռենտգենաբանորեն նկատվում է 

ոսկրային հյուսվածքի մոտ 0,5-1 սմ չափի ոչ հստակ եզրերով դեստրուկցիա: 

Նրան շրջապատող ոսկրը մեծ կամ փոքր երկարության վրա սկլերոզացված է: 

Ուռուցքի կորտիկալ տեղակայության դեպքում, ծնոտի ախտահարված հատ-

վածը մի փոքր հաստացած է: Ավելի ընդարձակ գործընթացի դեպքում օստեոիդ-

օստեոմային բնորոշ է ոսկրում օստեոլիտիկ օջախի առկայությունը, որը 

աստիճանաբար լցվում է նորաստեղծ ոսկրային հյուսվածքով և դառնում է քիչ 

թափանցիկ ռենտգենյան ճառագայթների նկատմամբ: 

Բուժումը վիրաբուժական է: Ուռուցքը հեռացնում են շրջակա 

սկլերոզացված ոսկրային հյուսվածքի հետ միասին: 

ԱՃԱՌ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ 
12.42. ԽՈՆԴՐՈՄԱ 

Բարորակ գոյացություն է, բնորոշվում է հասուն աճառային հյուսվածքի 

առաջացմամբ: Դասվում է ծնոտների հազվադեպ հանդիպող ուռուցքների թվին: 

Տեղակայվում է գերազանցապես վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածում, 

մեկուսացված սոլիտար հանգույցի տեսքով: Տարբերում են էնխոնդրոմա` 

պերիֆերիկ, պերիօստալ կամ յուկստակորտիկալ խոնդրոմա, աճող ծնոտի 

սահմաններից դուրս: Խոնդրոման աճում է դանդաղ: Պերիֆերիկ ձևի դեպքում 

շոշափումով դրսևորվում է անցավ պինդ թմբիկավոր գոյացության ձևով, 

կապված ստորադիր ոսկրի հետ: Սահմանները առհասարակ հստակ են: 

Աստիճանաբար մեծանալով, ձևախախտում է ոչ միայն ծնոտը, քիմքը, այլև 

դեմքը, վերին շրթունքը, քթի միջնապատը և թևերը բարձրանում են: 

Էնխոնդրոման զարգանում է ոսկրի խորքում աննկատ, բերում է ատամների 

թեքման և շարժունության: Ախտորոշվում է զգալիորեն ուշ, երբ ուռուցքը 

Նկ. 12.47. Օստեոիդ 

օստեոմա: 
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քայքայում է ոսկրը և տարածվում դեպի դուրս: Լորձաթաղանթը առհասարակ չի 

փոփոխվում: Երկարատև գոյության դեպքում այն կարող է վերածվել 

խոնդրոսարկոմայի: Ոչ արմատական վիրահատությունը քերման տեսքով 

կարող է հաճախ հանգեցնել կրկնության: Ռենտգենաբանորեն խոնդրոման ոչ 

միշտ է ունենում հստակ բնորոշ պատկեր, ինչը պայմանավորված է նրա ոչ 

համասեռ կառուցվածքով և այլ ոսկրերի վրա համադրմամբ: Դրսևորվում է 

համեմատած հստակ սահմաններով դեստրուկցիայի օջախի տեսքով, որում 

հաջորդում են կրակալման պինդ օջախներ և նոսրացումներ: Էնխոնդրոմայի 

դեպքում դեստրուկցիայի սահմանները տարածվում են ծնոտից դուրս, որը 

նկատելի է լինում միայն կողմնային ռենտգենաբանական նկարներում: 

Բուժումը վիրահատական է: Կատարում են ծնոտի մասնահատում: 

          12.43. ՀՍԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ (ՕՍՏԵՈԿԼԱՍՏՈՄԱ,             
ՕՍՏԵՈԲԼԱՍՏՈԿԼԱՍՏՈՄԱ, ՀՍԿԱԲՋՋԱՅԻՆ ԳՐԱՆՈՒԼՅՈՄԱ) 

Հսկաբջջային ուռուցքը առանձնացված է այլ ոսկրային ուռուցքներից 

որպես առանձին խումբ, հյուսվածաբանական տարբերության հետևանքով: 

Բարորակ ուռուցք է, ախտահարում է կմախքի տարբեր ոսկրեր: Նրա էության 

ուսումնասիրության ընթացքում նրան դասել են ֆիբրոզ օստիտների խմբին, 

այնուհետև տեղային ֆիբրոզ օստեոդիստրոֆիային, հաշվի առնելով նրա 

մորֆոլոգիական նմանությունը: Բայց դրա հետ մեկտեղ, գոյություն են ունեցել 

այլ հայացքներ:  

Ներկայումս նրան դասում են իսկական ուռուցքների շարքին: Ուռուց-

քային բնույթը հաստատվում է կլինիկական և ախտամորֆոլոգիական դրսևո-

րումների հիման վրա` սոլիտար ախտահարում, մշտական աճ, կրկնվելու հա-

կում, կարող է չարորականալ և տալ մետաստազներ, ունի իր չարորակ 

նմանօրինակը: 

Հսկաբջջային ուռուցքում նշվում է յուրահատուկ արյան շրջանառություն` 

նրա կենտրոնում ձևավորվում են արյունային լճեր, որտեղ արյան շարժը 

դանդաղում է, էրիթրոցիտները նստում և քայքայվում են, հեմոգլոբինը վերած-

վում է հեմոսիդերինի` տալով ուռուցքին դարչնագույն, գորշ երանգ: Դրանով է 

պայմանավորված նրա նախկին անունը գորշ ուռուցք: Հսկաբջջային ուռուցքը 

ծնոտի ոսկրերում հանդիպում է բավականին հաճախ, այն բոլոր ոսկրային 

ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացությունների 24%-ն է կազմում: Առավել 

հաճախ տեղակայվում է ստորին ծնոտի փոքր աղորիքների շրջանում: Վերին 

ծնոտի վրա ուռուցքը հազվադեպ է հանդիպում: Կանանց մոտ այն 2 անգամ 

ավելի հաճախ է լինում: 

Սկզբնական կլինիկական ախտանիշները ընթանում են աննկատ: 

Ուռուցքը հայտնաբերում են միայն այն ժամանակ, երբ առաջանում է ծնոտի 

հատվածի ուռածություն, կամ էլ, երբ ուռուցքի մակարդակով ատամները 



416 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

դառնում են շարժուն: Երբեմն նկատում են պատահական, երբ այլ հիվան-

դության պատճառով կատարում են ռենտգենաբանական հետազոտություն: 

Ուռուցքը մեծանում է դանդաղ և անցավ: Աճի հետ մեկտեղ, անցման ծալքը 

հարթվում է, հաճախ նկատվում է ծնոտի հաստացում լեզվային և քմային կողմե-

րում: Աստիճանաբար զարգանում է դեմքի ձևախախտում: Ուռուցքի վրայի 

մաշկը չի փոփոխվում, լորձաթաղանթը երբեմն ձեռք է բերում ցիանոտիկ երանգ, 

ռեգիոնալ ավշային հանգույցները չեն մեծանում: Պալպատոր զգացվում է 

անցավ պինդ, հարթ մակերեսով կամ թմբիկավոր գոյացություն: Կորտիկալ 

թիթեղի բացակայության դեպքում ուռուցքը առաձգական է: Ուռուցքի 

սահմանում ատամները դառնում են շարժուն, տեղաշարժվում են, արմատների 

ծայրերը ներ ծծվում են: 

Ռենտգենաբանորեն տարբերում են երեք տարատեսակներ` խորշավոր, 

կիստոզ, լիտիկ: Խորշավոր ձևը իրենից ներկայացնում է մանր խոռոչներ, 

խորշերը իրարից բաժանված են ոսկրային խտրոցներով` հիշեցնում է ամելո-

բլաստոման: Կիստոզ ձևի ժամանակ դիտվում են օջախային նոսրացումներ 

հստակ սահմաններով, բուշտերի տեսքով: Երբեմն տեսանելի է միջանկյալ 

պատկեր` խորշավոր և կիստոզ տարատեսակներ: Լիտիկ ձևին, որը հաճախ 

հանդիպում է երեխաների և երիտասարդ հասակի անձանց մոտ, բնորոշ է 

անկառուցվածք ծնոտի կորտիկալ շերտի բարակացած և քայքայված օջախ, այն 

ռենտգենաբանական պատկերով նման է սարկոմային: 

Հսկաբջջային ուռուցքի ախտորոշումը միայն կլինիկական և ռենտգե-

նաբանական տվյալների հիման վրա ոչ միշտ է հնարավոր: Բնորոշ կլինիկական 

ախտանիշների բացակայությունը և ռենտգենաբանական տվյալների նմանու-

թյունը այլ նորագոյացություններին (ամելոբլաստոմա, միքսոմա, բուշտ, սարկո-

մա և այլն) պահանջում են կատարել լրացուցիչ հետազոտումներ` մասնավորա-

պես մորֆոլոգիական: 

Բջջաբանական հետազոտման նպատակով կատարում են նորագոյա-

ցության պունկցիա բարակացած ոսկրի շրջանում, կամ այն հատվածում, որտեղ 

ծնոտի կորտիկալ շերտը բացակայում է: Պունկցիայով ստանում են ոչ մեծ 

քանակությամբ արյունա-գորշագույն հեղուկ, որում բացակայում է 

խոլեստերինը: Նյութի ուսումնասիրությամբ հայտնաբերում են ուռուցքին 

բնորոշ բջջային կազմ: Կասկածելի դեպքում կատարում են բաց բիոպսիա:  

Մակրոսկոպիկ` հսկաբջջային ուռուցքը փափուկ հյուսվածքային, դարչ-

նագույն գոյացություն է, որը առատ արյունահոսում է:  

Բուժումը վիրահատական է: Ուռուցքը հեռացնում են առողջ հյուսվածք-

ների սահմաններում: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քերումը հաճախ 

բերում է ուռուցքի կրկնության (մոտ 50%) և հնարավոր է չարորակացում, 

գերադասելի է կատարել ծնոտի մասնահատում: Մասնահատումը, պայմա-

նավորված ուռուցքի չափերով, կարելի է կատարել խնայողական` չխախտելով 
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ծնոտի ամբողջականությունը, կամ ամբողջականության խախտումով: Հնարա-

վորության դեպքում, մասնահատումը կարող է համակցվել միաժամանակյա 

ոսկրային պլաստիկայով: Ճառագայթային բուժումը ցուցված չէ անարդյունա-

վետության պատճառով, բացի դրանից կարող է հանգեցնել չարորակացման: 

Ուռուցքանման գոյացություններ  

Ուռուցքների Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման մեջ 

(1974) ֆիբրոզ դիսպլազիա են անվանել այն ուռուցքը, որը կապված է զար-

գացման խանգարման հետ:  

             
12.44. ՄՈՆՈՕՍԱԼ ՖԻԲՐՈԶ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 

Տղամարդկանց և կանանց ախտահարման վերաբերյալ գրականության 

մեջ հանդիպող տվյալները հակասական են: Շատ հեղինակներ նշում են, որ այն 

առավելապես հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ: Հիվանդությունը առավել 

հաճախ հանդիպում է 12-16 տարեկանում, այսինքն` դիմային կմախքի ինտեն-

սիվ զարգացման, հիմնական ատամների ծկթման, էնդոկրին համակարգի 

ակտիվացման և սեռական հասունացման փուլում: Այդ փուլում ոսկրերի ակտիվ 

վերակառուցումը, հավանաբար, ստիմուլում է ցանկացած ոսկրի կամբիալ 

էլեմենտների աճը: Կրտսեր հասակային խմբերում հիվանդությունը հանդիպում 

է հազվադեպ: Հիվանդության առաջին ախտանիշը առհասարակ հանդիսանում 

է վերին կամ ստորին ծնոտի շրջանում անցավ, դանդաղ աճող ուռածության ի 

հայտ գալը: Հիվանդության սկզբնական և հետագա ախտանիշները արտա-

հայտվում են անբավարար, և հաճախ հիվանդները դիմում են բուժական 

հիմնարկ միայն դեմքի սիմետրիայի խախտման առիթով: Սովորաբար, ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի ժամանակ ախտաբանական օջախը մեծանում է դանդաղ: 

Երեխաների մոտ հաճախ նշվում է հարաբերական արագ աճ, հիշեցնելով 

չարորակ ուռուցք, որի հետ այն պետք է տարբերակել: Դիտվում է պրոցեսի 

փուլային զարգացում` համեմատած արագ աճի փուլերը փոխակերպվում են 

անդորրության և ախտաբանական տեղաշարժերի աճի դադարեցման փուլով 

(հատկապես հղիության ժամանակ): Նման դեպքերում պետք է ենթադրել, որ 

ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ակտիվացումը այդ փուլերում հանգեցնում է 

ախտաբանական հյուսվածքների առավել արագ աճի, շրջակա ոսկրերի 

համեմատ: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի առաջատար ախտանիշ է հանդիսանում 

վերին և ստորին ծնոտների հաստացումը: Հիվանդության սկզբնական փուլե-

րում ախտահարված ոսկրը պահպանում է ձևը, պրոցեսի աստիճանաբար 

զարգացման դեպքում այն ձևախախտվում` կարծես թե ուռչում է: Սկզբնական 

փուլում ուռածությունը արտահայտված է լինում նախադռան կողմից, հազ-

վադեպ լեզվային և քմային կողմերից: Ատամնաբնային ելունը պրոցեսի մեջ է 

ընդգրկվում ընդարձակ ախտահարումների դեպքում: Ստորին ծնոտի վրա 

ֆիբրոզ դիսպլազիան առավել հաճախ հանդիպում է անկյան և ճյուղի շրջանում: 

Վերին ծնոտի շրջանում պրոցեսի զգալի տարածվածության դեպքում առա-



418 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

ջանում է երկրորդային ձևախախտում, որի հետևանքով խախտվում է մոտակա 

օրգանների ֆունկցիան (քթային շնչառության, հոտառության, տեսողության, 

լսողության խանգարում, էկզօֆթալմ, պթոզ, քթի լորձաթաղանթի հիպերտ-

րոֆիա): Պալպատոր հայտնաբերվում է կլոր ձևի, հավասար կամ թմբավոր 

եզրերով ախտաբանական գոյացություն: Գոյացության սահմանները հարաբե-

րական հստակ են, բայց որոշ դեպքերում, դիֆուզ ախտահարման ժամանակ, 

այն չի որոշվում: Ֆիբրոզ դիսպլազիայի չարորակացումը չի հանդիսանում 

հազվադեպ երևույթ: Ոչ արմատական վիրահատությունը, տրավման և այլն, 

կարող են պատճառ հանդիսանալ չարորակի վերածվելու համար: 

Ստորին ծնոտում ռենտգենաբանական 

պատկերը բավականին միատեսակ է, 

սովորաբար, օջախը տեղակայված է լինում 

ծնոտի անկյան և ճյուղի շրջանում: Կզակային 

հատվածը պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է 

հազվադեպ: Ծնոտի ախտահարված հատվածը 

հավասարաչափ ուռած է, գլխավորապես` նա-

խադռան կողմը: Կորտիկալ շերտը խիստ 

բարակած է: Ախտահարված օջախի 

կառուցվածքը առանձնանում է բարձր 

աստիճանի հոմոգենությամբ: Ֆիբրոզ դիս-

պլազիայի տարբերակիչ ախտորոշումը բարդ 

է և կատարվում է սարկոմայի, ամելոբլաս-

տոմայի, քրոնիկական պրոդուկտիվ օստեո-

միելիտի հետ: Սխալ ախտորոշման հավա-

նականությունը համապատասխանում է 76,9%-ի:  

Սարկոմայից հիվանդությունը կարելի է տարբերակել կլինիկա-

ռենտգենաբանական տվյալների հիման վրա: Ախտաբանական օջախը, 

սարկոմայի համեմատ, զարգանում է դանդաղ, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ 

նրա աճը արագ է, այն իր արագությամբ չի հասնում սարկոմային: Սարկոմայի 

աճը կարող է ուղեկցվել ցավերով, ինչը բնորոշ չէ ֆիբրոզ դիսպլազիային: 

Սարկոմայի դեպքում դեստրուկտիվ փոփոխությունները զարգանում են 

անհամեմատ արագ, քան ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում: Օջախի մեծացումը 

ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում չի ուղեկցվում կորտիկալ շերտի քայքայմամբ, 

ինչը բավականին արագ նկատվում է սարկոմայի դեպքում:  

Բուժումը: Ֆիբրոզ դիսպլազիայով հիվանդների բուժումը վիրաբուժական 

է: Մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիան կլինիկորեն ընթանում է որպես բարորակ 

ուռուցք, և բուժման ընտրության ժամանակ պետք է առաջնորդվել բարորակ 

ուռուցքների բուժման ընդհանուր սկզբունքներով: Արմատական վիրահա-

տությունից հետո կրկնության հակում չի նկատվում: 

Նկ.12.48. Ստորին ծնոտի 

ձախակողմնյա ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի 

ռենտգենաբանական պատկեր: 
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12. 45. ՊՈԼԻՕՍԱԼ ՖԻԲՐՈԶ ԴԻՍՊԼԱԶԻԱ 
         Հիվանդությունը բնորոշվում է կմախքի մի շարք ոսկրերի ախտա-

հարմամբ: Հաճախ պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են նաև դեմքի ոսկրերը: Պոլիօսալ 

ֆիբրոզ դիսպլազիայի դրսևորումները կարելի է նկատել մի շրջանում: Նման ձևը 

կրում է ռեգիոնար անվանումը: Գրականության մեջ նկարագրված են կմախքի 

տասնյակ ոսկրերի ախտահարում: Հիվանդությունն ի հայտ է գալիս 7-12 

տարեկանից: Դիտվում է ախտահարման տարաբնույթ համակցում` վերին ծնոտ 

և քունքոսկր, ճակատոսկր և վերին ու ստորին ծնոտներ, մեծ ոլոք, փոքր ոլոք, 

ճակատոսկր և գանգի հիմ, վերին ծնոտ և ազդոսկր, կմախքի բոլոր ոսկրերի 

համակարգային ախտաhարում, այդ թվում նաև վերին և ստորին ծնոտների: 

Պոլիօսալ ձևի ժամանակ լինում են ավելի ընդարձակ ձևախախտումներ: 

Բացի դեմքի ոսկրերից, այլ ոսկրերի ախտահարումների դեպքում առաջատար 

ախտանիշ է համարվում վերջույթների ձևախախտումը, ցավը վերջույթներում, 

երբեմն ախտաբանական կոտրվածքները: Այլ ոսկրերում ախտաբանական 

օջախները կարող են գոյություն ունենալ անախտանիշ և հայտնաբերվել նպա-

տակաուղղված հետազոտությունների արդյունքում: Առավել հաճախ ախտա-

հարվում են երկար խողովակավոր ոսկրերը, բայց պրոցեսի մեջ կարող են 

ընդգրկվել նաև կողոսկրերը, կմախքի տափակ ոսկրերը (հաճախ կոնքոսկրերը): 

Նշվում է ախտահարման միատարրություն, երբեմն սիմետրիկություն: Այդ 

բոլորը խոսում են հիվանդության բնածին ծագման մասին:  

Տարբերակիչ ախտորոշումը անհրաժեշտ է անցկացնել Ռեկլինգհաուզենի 

պարաթիրեոիդ օստեոդիստրոֆիայի, դիսխոնդրոպլազիայի, նեյրոֆիբրո-

մատոզի ոսկրային ձևի և խերուվիզմի հետ: 

Բուժումը: Պոլիօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի դեպքում վիրահատական 

միջամտության ցուցումերը զգալի կրճատվում են, որովհետև վիրահատական 

միջամտությամբ հնարավոր չէ բոլոր օջախները վերացնել: Պետք է հաշվի 

առնել, որ պոլիօսալ ձևի դեպքում ախտաբանական օջախները ավելի կայուն են 

և մեծանում են ոչ այնքան արագ, ինչպես մոնոօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայի 

դեպքում: Վիրաբուժական բուժումը ցուցված է այն դեպքում, երբ խանգարված է 

դիմածնոտային շրջանի որևէ օրգանի ֆունկցիան, կամ եթե առկա է արտա-

հայտված ձևախախտում, որը ազդում է հիվանդի սոցիալական կարգավիճակի 

վրա:  

 
12.46. ՕԼԲՐԱՅԹԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

Այդ համախտանիշին են դասվում ֆիբրոզ դիսպլազիայի տիպի միակող-

մանի բազմոսկր ախտահարումները, որոնք համակցվում են վաղաժամ 

սեռական հասունացման, մաշկի պեպենների տիպի հիպերպիգմենտացիայի 

կամ անհամաչափ ուրվագծերով բաց սրճագույն մեծ բծերի հետ: F. Olbright-ը և 

ուրիշները իրենց կողմից նկարագրված ախտանիշների եռյակը բացատրում էին 



420 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

որպես առաջնային էմբրիոլոգիական արատ հիպոթալամուսի շրջանում, 

համակցված ընդհանուր նևրոլոգիական խանգարումներով: Ըստ իրենց 

կարծիքի, այդ օջախը խանգարում է աֆերենտ իմպուլսների անցկացումը դեպի 

հիպոֆիզի առաջային բիլթ և առաջ է բերում նրա ֆունկցիայի աղավաղում: 

Վաղաժամ սեռական հասունացումը կապված է գանգի հիմում ֆիբրոզ 

դիսպլազիայի օջախների առկայության հետևանքով հիպոֆիզի առաջային 

բլթում ֆոլիկուլոստիմուլացնող հորմոնի արտադրության խանգարման հետ: 

Հիվանդությունը սովորաբար դիտվում է 6-12 տարեկան հասակում: 

Աղջիկների մոտ Օլբրայթի համախտանիշը լինում է լրիվ, իսկ տղաների մոտ ոչ 

լրիվ (ֆիբրոզ դիսպլազիայի օջախ և պիգմենտային բծեր): Վաղ սեռական 

հասունացման առաջին նշանները, ինչպես նաև մաշկի պիգմենտացիան ի հայտ 

են գալիս երբեմն հասունացման առաջին օրերին և կյանքի առաջին ամիսներին, 

ինչը վկայում է հիվանդության բնածին բնույթի մասին: Ոսկրերի ախտա-

հարումը դիտվում է զանազան համակցումներով: Հիվանդությունը դրսևորվում 

է ռեգիոնար ձևով, կամ կմախքի բազմաթիվ ոսկրերի ախտահարման 

կոմբինացիայով, այդ թվում դիմային տեսքով: Սովորաբար, ախտա-բանական 

պրոցեսը տեղակայվում է մի կողմում, հազվադեպ լինում է երկկողմանի 

ախտահարում: 

Օլբրայթի համախտանիշի դեպքում ոսկրային ախտաբանական օջախ-

ները տարբերվում են պոլիօսալ ֆիբրոզ դիսպլազիայից նրանով, որ մեծանում 

են` համապատասխան երեխայի աճի: Աճի դադարեցման հետ մեկտեղ նրանք 

կայունանում են: Բաց սրճագույն պիգմենտային բծերը տեղակայվում են առավել 

հաճախ պարանոցի, իրանի վերին մասում, հետույքի, գլխի, բերանի խոռոչի 

լորձաթաղանթի շրջանում: Մի դեպքում պիգմենտային բծերը զբաղեցնում են 

մաշկի մեծ հատվածներ, այլ դեպքերում լինում են մեծ պիգմենտային բծերի 

տեսքով, իսկ հաճախ և´ մեկի, և´ մյուսի համակցությամբ: Դեմքի ոսկրերի 

ախտաբանական օջախների աճը կարող է պատճառ հանդիսանալ ֆունկցիոնալ 

խանգարումների` քթային շնչառության խանգարում, տեսողության սրության 

իջեցում մինչև լրիվ կորուստ, ճնշման հետևանքով տեսողական նյարդի 

ատրոֆիա: 

Բուժումը: Դեմքի շրջանում տեղակայության դեպքում վիրահատության 

ցուցումները նույնն են, ինչ որ ֆիբրոզ դիսպլազիայի պոլիօսալ ձևի ժամանակ: 

12. 47. ԽԵՐՈՒՎԻԶՄ 
Այս հիվանդության անվանումը տրվում է հիվանդներին արտաքին տեսքի 

(խերուվիմ - կլոր դեմքով հրեշտակ, ուշադրություն է գրավում մեծ աչքերով) 

հիման վրա: Խերուվիզմը առավել հաճախ հանդիպում է 3-7 տարեկանում և շատ 

հազվադեպ մինչև 3 տարեկան: Ախտաբանական պրոցեսը դիտվում է կամ 

միայն ստորին ծնոտի շրջանում, կամ էլ հաճախ վերին և ստորին ծնոտներում 
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միաժամանակ: Վերջինս բնորոշ է խերուվիզմին: Վերին ծնոտում պրոցեսը քիչ է 

արտահայտված և հնարավոր է, որ ոչ միշտ հայտնաբերվի: Համարյա միշտ 

դիտվում է հիվանդության ընտանեկան ժառանգական բնույթը ինչպես մոր, 

այնպես էլ հոր կողմից: Հիվանդությունը կարող է դիտվել ընտանիքի մի քանի 

անդամի մոտ, իսկ երբեմն կարող է հանդիպել մի քանի սերնդում: 

Հիվանդության առաջին նշաններն ի հայտ են գալիս 1-3 տարեկանում: 

Դատելով ռենտգենաբանական պատկերով, ծնվելուց հետո ծնոտները նորմալ 

են:  

Ստորին և վերին ծնոտների ախտահարման դեպքում, դեմքը, ի հաշիվ 

ծնոտների առաջակողմնային հատվածների երկկողմանի ուռածության, ձեռք են 

բերում ուռած, դիմականման տեսք: Քիթշրթունքային ծալքերը հարթված են, 

դիմախաղը խախտված, ենթամաշկային անոթները կարող են լինել որոշ չափով 

լայնացած: Հայացքն ուղղված է լինում դեպի վեր, ինչի հետ կապված, երբեմն 

աչքի շաղկապենու սպիտակ գոտիները ստորին կոպի շրջանում նկատելի են: 

Երեխաները ինքնամփոփ են, քիչ շփվող: Արտաքին բնորոշ տեսքը պահպան-

վում է մի քանի տարի: 14-17 տարեկանում դեմքը ընդունում է սովորական 

ուրվագիծ: Հիվանդությունը զարգանում է անհամաչափ: Առավել ինտենսիվ աճի 

փուլ նկատվում է 3-4 տարեկանից մինչև 11-12 տարեկանը: Հարաբերական 

հանդարտության փուլը հաջորդում է ծնոտների ձևախախտման և արագ աճի 

փուլին: Սեռական հասունացման հետ մեկտեղ, պրոցեսը մարում և ծնոտների 

ախտաբանական օջախում նշվում է ինտենսիվ ոսկրագոյացում: Դա տեղի է 

ունենում ինքնաբերաբար, առանց բժշկական միջամտության: Շատ հաճախ 

հիվանդները չեն իմանում իրենց հիվանդության մասին, և այն հայտնաբերվում 

է պատահական հետազոտության ժամանակ: 

Երբեմն դանդաղ ընթացող պրոցեսը կտրուկ արագանում է մի կողմում: 

Նման դեպքերում վերանում է հիվանդության հիմնական ախտանիշը 

(ախտահարման սիմետրիկությունը), և առաջանում են դժվարություններ տար-

բերակիչ ախտորոշման հարցում: Հաճախ խախտվում է ատամների ձևա-

վորումը և ծկթումը, նկատվում է դիստոպիա, հիպոդենտիա, ռետենցիա, 

ատամների վաղաժամ անկում: Հիվանդության ոչ մշտական ախտանիշներ 

կարող են հանդիսանալ էմալի հիպոպլազիան, մաշկի վրա բաց գորշագույն 

պիգմենտային բծերը, սեռական օրգանների թերաճը, հոդային կապանների 

հիպերառաձգականությունը: 

Հիվանդության արտահայտված շրջանում նկատվում է կտրուկ ուռա-

ծություն ստորին ծնոտի աջ և ձախ անկյունների շրջանում: Ուռած հատվածների 

ուրվագծերը հավասար են, կլորավուն, պինդ կոնսիստենցիայի: Առաջային 

վերին հատվածներում նկատվում է ոսկրային հյուսվածքի կորուստ ոչ մեծ 

չափերի, որտեղ հաջողվում է շոշափել փափուկ առաձգական զանգվածներ: 
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Վերին ծնոտի վրա հիվանդության օջախները հայտնաբերվում են ատամ-

նաբնային ելունի, քմային թիթեղի և առաջային մակերեսի շրջանում: Ոսկրի 

ուռածությունը ստորին ծնոտում լինում է դրսային ուղղությամբ, իսկ վերինում` 

առաջային և քմային մակերեսներում: Հիվանդության արտահայտված փուլում, 

կարծր քիմքի շրջանում նկատելի է լինում բնորոշ գմբեթաձև ուռածություն, 

տարածված աջ և ձախ կեսերի վրա, հասնելով համարյա միջին գիծ: Գոյա-

ցություններն իրարից բաժանված են ակոսով: 

Սեռական հասունացումից հետո կլինիկական ախտանիշների մեծ մասը 

վերանում է: Հիվանդի դեմքը ձեռք է բերում սովորական տեսք, բայց հիվան-

դության հետքերը ի հայտ են գալիս 40-ից բարձր կամ ցածր տարիքում: Որոշ 

հիվանդների մոտ պահպանվում են դեմքի կոպիտ դիմագծերը: Ստորին ծնոտի 

մարմինը և ճյուղերը զանգվածային են, որոշ չափով` անհամաչափ 

ուրվագծերով: 

Խերուվիզմով հիվանդների մոտ ներքին օրգանների ախտաբանական 

փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում: Արյան կլինիկական քննության 

արդյունքները նորմային մոտ են: Արյան մեջ կալցիումի և ֆոսֆորի քանա-

կությունը փոփոխված չէ: Խերուվիզմի դեպքում ռետգենաբանական պատկերը 

և բնորոշ կլինիկական ախտանիշները հնարավորություն են տալիս դնել 

վերջնական ախտորոշում: Դիտվում են մի շարք յուրահատուկ առանձնահատ-

կություններ, առաջին հերթին` ախտահարման սիմետրիկությունը և երկու 

կողմում նույնատիպ փոփոխություններ: Ստորին ծնոտի վրա փոփոխու-

թյունները, առաջին հերթին, առաջանում են անկյան և ճյուղի շրջանում: 

Աստիճանաբար պրոցեսը տարածվում է ծնոտի մարմնի և կզակի շրջան: 

Պսակային ելունը պրոցեսի մեջ ընդգրկվում է համարյա միշտ, միևնույն 

ժամանակ հոդային ելունի ախտահարում չի դիտվում: Բնորոշ է ծնոտի մարմնի 

ձևախախտումը: Մարմնի և ճյուղի հավասարաչափ հաստացման հետ մեկտեղ, 

ուշադրություն է գրավում ստորին ծնոտի ստորին եզրի ալիքաձև 

փոփոխությունը: Բազմակի հստակ խորշավոր կիստոզ գոյացություններին 

հաջորդում են կոպիտ, տձև, չկրակալված ոսկրային տրաբեկուլները: 

 

Նկ. 12.49. Խերուվիզմ (ա, բ, գ): 

ա բ գ 
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Բուժումը: Վիրաբուժական միջամտության նկատմամբ վերաբերմունքը 

տարբեր է: Ցուցումներ են հանդիսանում ֆունկցիոնալ խանգարումները, դեմքի 

այլանդակումը և այլն: Առաջարկվում են մոդելավորող կամ էքսկոխլեացիայի 

տիպի վիրահատություններ: Վիրահատութ-

յունից հետո հաճախակի լինում են 

կրկնություններ:  

Խերուվիզմով հիվանդների մոտ հա-

ճախ դիտվում է առաջնային ադենտիա, 

ատամների հոծախտություն, աղեղից դուրս 

ծկթում, ինչպես նաև արագ քայքայում և 

մշտական ատամների կորուստ: Այդ բոլորը

բերում են ատամնաբնային ելունների

ատրոֆիայի, վերին կամ ստորին 

շրթունքների հետանկման, արտիկուլյացիայի և խոսքի խանգարման: Հիվանդ-

ները պետք է ստանան օրթոդոնտիկ և օրթոպեդիկ բուժում` ուղղված ատամ-

ների դիրքին, և պետք է պատրաստվեն ֆունկցիոնալ-կոսմետիկ հանովի 

պրոթեզներ:  

12. 48. ԷՈԶԻՆՈՖԻԼ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ 
Հիվանդությունը հանդիպում է ցանկացած 

հասակում: Լինում է բազմակի և միակի 

ախտահարում: Օջախներ կարելի է հայտնաբերել 

միաժամանակ ինչպես վերին, այնպես էլ ստորին 

ծնոտներում: Հաճախ հանդիպում են համակցված 

օջախներ` վերին և ստորին ծնոտների, 

ճակատոսկրի, ստորին ծնոտի, քունքոսկրի և 

ծոծրակոսկրի վրա, օջախների կոմբինացիա 

խողովակավոր ոսկրերի ախտահարումով: Դեմքի 

ոսկրերի մեկուսացած ախտահարումներ 

հանդիպում են հազվադեպ: Գրականության մեջ 

նշվում է, որ էոզինոֆիլ գրանուլեման հաճախ ախտահարում է գանգի ոսկրերը: 

Ծնոտների էոզինոֆիլ գրանուլեման հաճախ բնորոշվում է պարօդոնտի և 

ատամնաբնային ելունի ախտահարումով: Ծնոտների ոսկրերի օջախային, 

ինչպես նաև կմախքի այլ ոսկրերի էոզինոֆիլ գրանուլեման կարող է լինել 

սոլիտար կամ բազմակի: Ախտահարման բազմակիությունը պայմանավորված է 

ծնոտի ոսկրերի և գանգի այլ ոսկրերի ախտահարման կոմբինացիայով: 

  Հիվանդները դիմում են բժշկի հիվանդության սկզբից 2-4 շաբաթ անց, 

որովհետև ուռուցքը զարգանում և աճում է դանդաղ: Հիվանդության օջախային 

ձևի, երբ այն տեղակայվում է միայն ծնոտներում, և այլ ոսկրերի ախտահարման 

միջև տարբերություն չի նկատվում: Հիվանդությունը պրոգրեսիվում է դանդաղ: 

Նկ.12.50. Խերուվիզմի 

ռենտգենաբանական պատկերը:

Նկ. 12.51. Էոզինոֆիլ 

գրանուլեմա: 



424 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Հիվանդությունն ունի բացառապես բարորակ ընթացք և նույնիսկ ոսկրային 

հյուսվածքի ինքնաբերաբար վերականգնում: 

Հիվանդության դիֆուզ ձևը դիմածնոտային շրջանում բնորոշվում է 

պրոցեսի տեղակայությամբ զույգ ծնոտներում: Պրոցեսն սկսվում է ատամների 

շարժողությամբ, որպես օրենք, ծնոտների սիմետրիկ հատվածներում, առավել 

հաճախ` վերին և ստորին ծնոտների ժամանակավոր աղորիքների շրջանում: 

Ատամների շարժողության հետ միաժամանակ զարգանում է լնդային 

պտկիկների հիպերտրոֆիա, ատամների վզիկների շրջանում ի հայտ է գալիս 

գրանուլացիոն հյուսվածք: Վերջիններս ավելի են մեծանում, երբեմն մինչև 

արմատածայրերը, որը խոսում է ենթադիր ոսկրային հյուսվածքի կորստի 

մասին: Ի հայտ է գալիս նեխահոտ բերանի խոռոչից, բորբոքային հյուսվածքները 

ծածկվում են կեղտագորշագույն փառով: Հիվանդության զարգացման գագաթ-

նակետում պրոցեսը տարածվում է բոլոր ատամների վրա, չնայած ֆրոնտալ 

ատամների գոտին բավականին կայուն է և նրա ախտահարման աստիճանը 

համեմատաբար միշտ քիչ է: Երբեմն, միաժամանակ լինում է ոսկրի հաստացում: 

Վերջնական արդյունքում` ատամներն ընկնում կամ պահպանվում են ոչ մեծ 

հատվածներում, դրա համար հիվանդները ստիպված են լինում դրանք 

հեռացնել տալ: Ատամները հեռացնելուց հետո վերքերը դանդաղ են լավանում, 

ատամնաբներից ամիսներով արտացցվում են գրանուլացիան հիշեցնող 

հյուսվածքներ, որովհետև պրոցեսը ատամնաբնային ելունում շարունակվում է, 

եթե բուժում չի կատարվում: Երեխաների մոտ բոլոր պրոցեսներն ընթանում են 

ավելի ինտենսիվ և կրում են ագրեսիվ բնույթ: 

Էոզինոֆիլ գրանուլեմայի բուժումը գերազանցապես վիրահատական է: 

Ռենտգենաթերապիան կիրառվում է որպես օժանդակ եղանակ, չնայած այն 

կարող է ունենալ նաև ինքնուրույն նշանակություն: Հեղինակների մեծ մասի 

կողմից ռենտգենաթերապիան առաջարկվում է այն դեպքում, երբ ախտաբա-

նական օջախները անհասանելի են կամ վիրաբուժական եղանակի համար 

դժվար հասանելի: Ռենտգենաթերապիայից հետո կրկնությունները հաճախակի 

են: Խորհուրդ են տալիս նաև կոմբինացված բուժումը` սկզբից ախտաբանական 

օջախը վիրահատությամբ հեռացվում է, այնուհետև կիրառվում է ռենտգենա-

թերապիա: Վերջին տարիներին գերադասություն է տրվում վիրաբուժական 

միջամտությանը: 

12.49.ՀԻՊԵՐՊԱՐԱԹԻՐԵՈԻԴԻԶՄԻ ԴԱՐՉՆԱԳՈՒՅՆ ՈՒՌՈՒՑՔ 
           Համակարգային հիվանդություն է, զարգանում է հարվահանագեղձի 

ուռուցքի արդյունքում, որի ժամանակ արտազատվում է ավելորդ քանա-

կությամբ հորմոն:  

Դարչնագույն ուռուցք: Գործընթացը բնորոշվում է ոսկրի կտրուկ 

վերակառուցմամբ, զգալի ներծծման տեսքով և պրիմիտիվ ոսկրային հեծանների 
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գոյացմամբ: Աճում է ֆիբրոռետիկուլյար հյուսվածք, որը տեղակայվում է 

ճարպային և արյունաստեղծ ոսկրածուծում: Ոսկրի ներծծումը գերակշռում է 

պինդ կառուցվածքների ձևավորմանը, օստեոգեն հյուսվածքի պրոլիֆերացիան 

հանգեցնում է հսկա բջջային աճի, որում ձևավորվում են շճային և արյունային 

բուշտեր: Ոսկրային փոփոխությունները բերում են ձևախախտումների, 

ծռվածության և ախտաբանական կոտրվածքի: Կալցիումի աղերի ուժեղացված 

արտազատման հետևանքով առաջանում են փոփոխություններ ներքին օրգան-

ներում (երիկամներում, թոքերում, աղեստամոքսային տրակտում): Առհա-

սարակ, հիվանդանում են միջին տարիքի անձինք, առավելապես` կանայք: 

Հիվանդության կլինիկական ընթացքը քրոնիկ է: Աստիճանաբար զարգա-

նում է մկանային թուլություն, հոգնածություն, տախիկարդիա, պոլիուրիա, 

միզաքարային հիվանդության երևույթներ, ոտքերում ցավ: Այնուհետև 

հայտնաբերում են խողովակավոր ոսկրերի ծռվածություն: Ծնոտների 

ախտահարումը հիշեցնում է հսկա բջջային ուռուցք: Տեղակայությունը կարող է 

լինել բազմատեսակ:  

Ախտորոշման հարցում կարևոր դեր է խաղում Ca-ի և P-ի որոշումը արյան 

շիճուկում և մեզում: Արյան շիճուկում Ca-ի ավելցուկը և P-ի պակասը, նրանց 

ավելացումը մեզում հանդիսանում է բնորոշ ախտանիշ հիպերպարաթիրեոի-

դիզմի համար: Սակայն միանվագ հետազոտությունը ոչ միշտ է ինֆորմատիվ: 

Ռենտգենաբանորեն նկատվում է կորտիկալ շերտի բարակում և նրա ուռա-

ծություն դեպի դուրս, նկատելի են լինում բազմակի կիստոզ լուսավորումներ: 

Բուժումն իրակացնում է էնդոկրինոլոգը: Վիրահատական ճանապարով 

հեռացնում են հարվահանագեղձի ադենոման, որից հետո տեղի է ունենում 

պրոցեսի հետադարձ զարգացում: 

12.49. ԴԵՖՈՐՄԱՑՆՈՂ ՕՍՏԵԻՏ (ՊԵՋԵՏԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ) 
Հիվանդությունն առաջին անգամ նկարագրված է անգլիացի Պեջետի 

(Peget J.) կողմից 1876 թվականին և կոչվել է osteits deformans, քանի որ հեղինակը 

փոփոխությունները կապել է բորբոքային պրոցեսի հետ: Սակայն հետագա 

ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվեց պրոցեսի դիստրոֆիկ բնույթը և 

հիվանդությունը նմանեցրին Ռեկլինհաուզենի ֆիբրոզ օստեոդիստրոֆիայի 

հետ: Տեղի է ունենում ոսկրի ձևախախտում, ծռվածություն, հաստացում: 

Ախտահարվում են երկար խողովակավոր ոսկրերը, կոնքոսկրերը, գանգի, 

դեմքի ոսկրերը, ծնոտները: 

Պատճառագիտությունը պարզ չէ: Էնդոկրին ախտահարումներ, մասնա-

վորապես հարվահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարում, չի նշվում, չկա ֆոսֆոր-

կալցիում փոխհարաբերության խանգարում: Ընդունված է նշել, որ այդ 

հիվանդությունը հասուն և ծեր տարիքի հիվանդություն է: Սակայն վերջին, 

տարիներին հազվադեպ հանդիպում է նաև երիտասարդ, նույնիսկ` մանկական 

հասակի անձանց մոտ: Հիվանդությունն սկսվում է կամաց-կամաց, ընթանում է 
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ծայրահեղ դանդաղ և երկար ժամանակ իրեն չի դրսևորում: Աստիճանաբար ի 

հայտ է գալիս այս կամ այն ոսկրի ձևախախտում, հնարավոր են սպոնտան 

(ախտաբանական) կոտրվածքներ: Գանգի և դեմքի ոսկրերի ախտահարման 

դեպքում մեծանում է գլխի ծավալը, ուղեղային գանգը կարծես թե կախվում է 

դիմային գանգի վրա, նշվում է այտային շրջանների լայնացում, քթի ոսկրերի 

հաստացում: Աստիճանաբար զարգանում է խլություն: Ծնոտներում երբեմն 

պրոցեսը դրսևորվում է ավելի վաղ, քան կմախքի այլ ոսկրերում: Նրանք 

ձևախախտվում, դառնում են թմբիկավոր, ատամները ատամնաբնային 

ելունների հետ միասին առաջ են գալիս: Լորձաթաղանթը ձգված է և գունատ: 

Շոշափմամբ ձևախախտված հատվածները պինդ են և անցավ: Քանի որ 

հիվանդությունը առաջադիմում է, շարժական ատամնային պրոթեզները 

աստիճանաբար դառնում են անպիտան և անհրաժեշտ է լինում պատրաստել 

նորը: Հնարավոր են սարկոմատոզ վերափոխումներ:  

 
Նկ.12. 52 .Դեֆորմացնող օստեիտով հիվանդի արտաքին տեսքը: 

Ներկայումս Պեջետի հիվանդության բուժման արմատական եղանակ 

գոյություն չունի: Արտահայտված ձևախախտման և ծամողական ֆունկցիայի 

խանգարման դեպքում ցուցված է դուրս ցցված հատվածների հեռացում: 

Հիվանդների նկատմամբ սահմանում են դիսպանսեր հսկողություն: Նախա-

գուշակումը բարեհաջող է: Ֆունկցիոնալ և կոսմետիկ նկատառումներով կարող 

են զարգանալ արտահայտված խանգարումներ, պրոցեսի պրոգրեսիվումը 

կարող է հանգեցնել հիվանդի անդամալուծության:  

 

    Դեմքի և պարանոցի բնածին բշտեր և խուղակներ 
Դեմքի բնածին բշտերին և խուղակներին են պատկանում այն գոյա-

ցությունները, որոնք առաջացել են էմբրիոնալ շրջանի խռիկային ապարատի, իր 

ածանցյալների և վահանաձև գեղձի զարգացման անոմալիայի հետևանքով: Ի 

հայտ են գալիս կամ ծնվելիս, կամ էլ կյանքի հետագա տարիներին: Դերմոիդ 

բշտերն առաջանում են այն տեղերում, որտեղ էմբրիոնալ զարգացման շրջանում 

գտնվում են ճեղքեր, ակոսներ կամ էնտոդերմի ծալքեր: 

Տարբերում են բրանխիալ և թիրեոգլոսալ բշտեր և խուղակներ: Բրանխիալ 

բշտի և խուղակի առաջացումը կապված է առաջին և երկրորդ խռիկային 

ճեղքերի զարգացման անոմալիայով: Թիրեոգլոսալ բշտերն ու խուղակները 

առաջանում են էմբրիոնի մոտ վահանաձև-լեզվային ծորանի ոչ լրիվ սեր-
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տաճման հետևանքով: Բնածին բշտերը և խուղակները հանդիպում են 

համեմատաբար հազվադեպ և կազմում են դիմածնոտային շրջանում հանդի-

պող նորագոյացությունների 5%-ը: Խռիկային ճեղքերի անոմալիաները թիրեո-

գլոսալներից ավելի հաճախ են հանդիպում: Նրանց փոխհարաբերությունը 

կազմում է 61 և 39%: Այդ արատները հանդիպում են հիմնականում երեխաների 

և երիտասարդ տարիքի անձանց մոտ:   

12.51. ԴԵՐՄՈԻԴ ԲՈՒՇՏ 
 Հանդիսանում է դեմքի ձևավորման և զարգացման արատի արդյունք: 

Ձևավորվում է էմբրիոնի մոտ ճակատային, վերծնոտային և ստործնոտային 

թմբերի սերտաճման ժամանակաշրջանում: Առավել հաճախ տեղակայվում է 

ենթակզակային շրջանում, բերանի հատակում, հազվադեպէ քթի հիմքի և թևերի 

շրջանում, ակնակապիճի ներսային և դրսային եզրերում: Դերմոիդ բուշտն 

իրենից ներկայացնում է խոռոչավոր գոյացություն, հաստ մաշկային պարկով` 

լցված կեղտոտ, սպիտակավուն տհաճ հոտով շիլայանման պարունակությամբ: 

Բշտի պարունակությունը կազմված է շերտազատված էպիթելից, ճարպա-

գեղձերի և քրտնագեղձերի արտազատուկներից, մազային ֆոլիկուլներից, 

երբեմն` մազերի պարունակությամբ : Դերմոիդ բշտերը հաճախ հանդիպում են 

երիտասարդ անձանց մոտ: Մեծանում են դանդաղ և կարող են հանգեցնել 

ձևախախտումների:  

Հետազոտման ժամանակ նկատվում է կլոր, հստակ սահմաններով 

ուռուցքանման գոյացություն: Այն անցավ է, ձուլված չէ մաշկի կամ լորձա-

թաղանթի հետ: Տեղակայված լինելով բերանի հատակի շրջանում, վերջինս 

ընդգծված է միջին գծով ծնոտակորճային մկանի տակ և լուսարձակվում է 

դեղնավուն գույնով: Մեծ չափերի դեպքում լեզուն հրվում է դեպի վեր, ինչի 

հետևանքով դժվարանում է խոսելը և սննդի ընդունումը: Դերմոիդ բշտի 

ախտորոշումը առհասարակ դժվարություն չի ներկայացնում: Պունկտատի 

ցիտոլոգիական հետազոտմամբ հաստատվում է ախտորոշումը: Հյուսվածա-

բանորեն բշտի պարկը պարունակում է մաշկային էլեմենտներ, ներառյալ 

էպիդերմալ ծածկը, մազային ֆոլիկուլները, ճարպագեղձերը և քրտնագեղձերը: 

Նկ. 12.53. Դերմոիդ բուշտ, 

վիրահատության փուլ: 

Նկ.12.54. Մակրոպրեպարատ: 
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Բուժումը: Բուշտը հեռացնում են պարկի հետ միասին: Երբեմն բուշտը 

տեղակայված է լինում ծնոտակորճային մկանի վրա, ինչի դեպքում 

վիրահատական մուտքը ներբերանային է, մնացած դեպքերում կատարում են 

արտաքին կտրվածք:  

12.52.ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲՐԱՆԽԻԱԼ ԲՇՏԵՐ և ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 
Հարականջային շրջանի բրանխիալ բշտերը և խուղակները կողմնա-

յիններից ավելի սակավ են հանդիպում և կազմում են նրանց ընդհանուր քանա-

կի 11%-ը: Հարականջային շրջանի բրանխիալ բուշտերը տեղակայված են հա-

րականջային կամ հետծնոտային շրջաններում` դիմային նյարդի ցողունի վրա 

և հաճախ ունենում են կապ ականջի արտաքին անցուղու աճառային մասի հետ: 

Կլինիկական ընթացքը նման է հարականջային թքագեղձի բարորակ 

ուռուցքներին և բշտերին: Հաճախ դիտվում է երեխաների և երիտասարդ 

տարիքի անձանց մոտ: Աճում է դանդաղ, անցավ և դրսևորվում է հստակ 

սահմաններով առաձգական կոնսիստենցիայի ուռուցքային գոյացության 

տեսքով: Պարունակությունը իրենից ներկայացնում է դեղնավուն գույնի, երբեմն 

պղտոր հեղուկ: Բուշտը կարող է թարախակալվել, ինչը հաճախ դիտվում է 

հետծնոտային շրջանում տեղակայության դեպքում: Նրա ինքնաբերաբար կամ 

վիրահատական ճանապարհով բացահատման դեպքում ձևավորվում է 

խուղակ, որը տեղակայված է լինում ստորին ծնոտի անկյան և կրծոսկրա-

անրակապտկային մկանի առաջային եզրի միջև: Առաջականջային խուղակը, ի 

տարբերություն հետծնոտայինի, լինում է բնածին: Որպես օրենք, տեղակայվում 

է ականջախեցու պարույրագծի հիմքի շրջանում: Հազվադեպ բնածին խուղակը 

կարող է տեղակայվել ականջաբլթակի, խեցու հատակի, այծիկի առջևի և այլ 

շրջաններում: Հաճախ լինում է երկկողմանի, ունի ժառանգական բնույթ: Լրիվ 

առաջականջային, խուղակի դեպքում երկրորդ անցքը բացվում է արտաքին 

լսողական անցուղու աճառային մասի մաշկի վրա: Պատի ոչ լրիվ խուղակի 

դեպքում վերջինս ներհյուսված է աճառի հետ: Խուղակից արտադրվում է 

ճարպանման արտադրություն, հաճախ շրջակա մաշկը մացերացված է, երբեմն 

միանում է բորբոքումը: 

Միկրոսկոպիկ խուղակի ներքին մակերեսը և բշտի պատերը ծածկված են 

լինում բազմաշերտ, տափակ, եղջերացող էպիթելով: 

Բուժումը վիրահատական է: Հեռացնում են բուշտը, խուղակը հատում են, 

նախապես խուղակի մեջ լցնելով մեթիլեն կապույտ: Վերջինս ներկում է 

խուղակի պատերը, ինչը հեշտացնում է վիրահատության ընթացքը: Լրիվ 

խուղակի պարագայում հատում են արտաքին լսողական անցուղու աճառային 

հատվածը, որից հետո վերքը խուլ կարում են: Վիրահատությունից հետո 

կրկնություն չի դիտվում: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 429 

12.53. ՊԱՐԱՆՈՑԻ ԲՐԱՆԽԻԱԼ (ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ) ԲՇՏԵՐ և ԽՈՒՂԱԿՆԵՐ 
Բրանխիալ բշտերի և խուղակների մեջ պարանոցի կողմնային բշտերը կազմում 

են մոտ 89 %: Պարանոցի կողմնային բշտերն իրենցից ներկայացնում են հեղուկի 

պարունակությամբ բարակ թաղանթով խոռոչներ և ունեն տիպիկ 

տեղակայություն: Պարանոցի կողմնային բշտերը տեղակայված են լինում 

պարանոցի միջին մեկ երրորդի մակարդակով, կրծոսկրաանրակապտկային 

մկանից առաջ, նյարդա-անոթային խրձի վրա, անմիջականորեն հպվում են 

ներքին սիներակի հետ, մաշկին կպած չեն: Առավել լավ արտահայտված են 

լինում, երբ հիվանդը գլուխը թեքում է հակառակ կողմ: Հիվանդը կողմնային 

բուշտը երբեմն պատահական նկատում է սափրվելիս և այլն: Այն մեծանում է 

աստիճանաբար, աննկատ և անցավ: Պարունակության ինֆեկցման դեպքում 

բուշտը դառնում է ցավոտ, արագ մեծանում է: Հաճախ բորբոքային պրոցեսը 

տարածվում է շրջակա հյուսվածքների վրա: Նման դեպքերում բուշտը դժվար է 

լինում տարբերակել լիմֆադենիտից և ադենոֆլեգմոնայից: Չթարախակալված 

կողմնային բուշտը անհրաժեշտ է տարբերակել պարանոցի ոչ օրգանային 

ուռուցքներից` նևրինոմայից, լիպոմայից, լիմֆադենոմատոզից և այլն: Պունկ-

ցիայի ժամանակ ստացված մեծ քանակությամբ բնորոշ պարունակությունը (5-

30 մլ և ավելի) խոսում է ի օգուտ բուշտի: Բուշտի պարունակությունը իրենից 

ներկայացնում է դեղնավուն, պղտոր հեղուկ, որի բջջաբանական հետազո-

տությամբ հայտնաբերվում է օքսիֆիլ մանր հատիկավոր զանգված` բազմա-

շերտ տափակ էպիթելի էլեմենտներով և զգալի քանակությամբ լիմֆոցիտներով: 

Միկրոսկոպիկ պատկերով բուշտի պատը ծածկված է բազմաշերտ տափակ 

էպիթելով: Պարանոցի կողմնային խուղակները լինում են բնածին և ձեռքբերովի, 

կողմնային բուշտերի ինքնաբերաբար կամ վիրահատական ճանապարհով 

բացահայտման արդյունքում: Խուղակները կարող են լինել լրիվ և ոչ լրիվ: 

Վերջինս իր հերթին լինում է ներքին և արտաքին: Խուղակի արտաքին ելանցքը 

տեղակայված է լինում մաշկի վրա, պարանոցի կողմնային հատվածում 

կրծոսկրաանրակապտկային մկանի առաջային եզրին համապատասխան: 

Լրիվ կողմնային խուղակի ներքին ելանցքն ունի մշական տեղակայություն 

քմային նշիկի վերին բևեռի շրջանում: Խորքում խուղակը անցնում է ներքին և 

արտաքին քնային զարկերակների 

միջև:Կլինիկորեն խուղակի արտաքին 

ելանցքը կարող է լինել կետային կամ 

լայնացած` ուռած գրանուլյացիաներով, 

երբեմն ծածկված խոնավ կեղևով: 

Խուղակի շուրջը նկատելի է մաշկի 

հիպերպիգմենտացիա և մացերացիա: 

Խուղակից մշտապես արտադրվում է քիչ 

քանակությամբ ծորացող դեղնավուն 
Նկ. 12.55. Պարանոցի կողմնային բուշտ:
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հեղուկ: Լրիվ կողմնային խուղակի դեպքում հիվանդները վերհուշում հաճախ 

նշում են կրկնվող միակողմանի անգինա, դիտման ժամանակ համապա-

տասխան կողմի նշիկը լինում է մեծացած:  

Պարանոցի կողմնային խուղակները պետք է տարբերակել միջային 

(թիրեոգլոսալ) խուղակներից, որոնց արտաքին ելանքը երբեմն լինում է 

տեղակայված միջին գծից կողմնայնորեն, և յուրահատուկ բորբոքային պրոցես-

ներից: 

Խուղակի պատի ծածկի միկրոսկոպիկ պատկերը համապատասխանում 

է կողմնային բուշտի պատկերին: Կողմնային բուշտի բուժումը վիրահատական 

է: Կտրվածքը կատարում են պարանոցային վերին ծալքով կամ կրծոսկրա-

անրակապտկաձև մկանի վերին հատվածի առաջային եզրով (նկ.12.56): Հատում 

են մաշկը, ենթամաշկային բջջանքը, արտաքին փակեղը` մակերեսային մկանի 

հետ: Հասնելով բշտին, նրա անջատումը սկսում են կրծոսկրաանրակապտկաձև 

մկանի առաջային և միջային մակերեսներից: Զգուշորեն բուշտը անջատելով 

քնային զարկերակի բիֆուրկացիայի շրջանի հյուսվածքներից, բարձրանում են 

դեպի վեր, որտեղ խուղակը անցնում է արտաքին և ներքին քնային 

զարկերակների միջև դեպի ըմպանի կողմնային պատը: Բշտի վերին սահմանով 

են անցնում նաև ենթալեզվային և լեզվաըմպանային գլխուղեղային նյարդերը, 

որոնց վնասումից պետք է խուսափել: Վիրահա-

տության վերջին փուլում անջատում են խուղակը 

ըմպանի կողմնային պատից:  

Վիրահատական տեխնիկայի կանոնների 

ճիշտ պահպանման դեպքում, բարդություններ և 

կրկնություն չի լինում: Կողմնային խուղակի բու-

ժումը նույնպես վիրահատական է: Վիրահա-

տական միջամտությունը, հատկապես լրիվ 

խուղակների դեպքում, որոշակի դժվարություն է 

ներկայացնում, պայմանավորված խուղակի և 

պարանոցի նյարդա-անոթային փնջի անատո-

մաֆիզիոլոգիական փոխհարաբերություններով: 

Նման դեպքերում կարևոր է, մինչև վիրահատությունը, կոնտրաստ ֆիստուլո-

գրաֆիայի կատարումը, իսկ վիրահատական սեղանի վրա, վիրահատությունը 

սկսելուց առաջ, խուղակի մեջ ներկող հեղուկի (մեթիլեն կապույտ) ներմուծումը: 

Վիրահատական միջամտության պահանջների ճիշտ կատարման դեպքում 

կրկնություն չի լինում:   

12.54. Պարանոցի թիրեոգլոսալ (միջային) բշտեր և խուղակներ 
Պարանոցի թիրեոգլոսալ բշտերը և խուղակները ունեն տիպիկ 

տեղակայություն` պարանոցի միջին գծով, որի պատճառով նրանց անվանում 

Նկ. 12.56. Պարանոցի կողմնային

բշտի վիրահատական 

կտրվածքը: 
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են նաև միջային: Պարանոցի թիրեոգլոսալ (միջային) բշտերը, տեղակայվելով 

պարանոցի վրա, պայմանավորված կորճոսկրի մարմնի հետ նրանց փոխհա-

րաբերությամբ, կարող են գտնվել ենթակորճային և վերկորճային շրջաններում, 

ինչպես նաև հնարավոր է նրանց տեղակայումը լեզվարմատի շրջանում: 

Միջային բշտի տեղակայության առանձնահատկություններով պայմանա-

վորված, կլինիկական պատկերը լինում է տարբեր: Բուշտը զարգանում է 

դանդաղ, աննկատ, հաճախ ի հայտ է գալիս, երբ սկսվում է բորբոքային պրոցես: 

Ոչ միանվագ բորբոքային պրոցեսը թարախակույտի ձևով լեզվարմատի 

շրջանում պետք է ուղղորդի բժշկին լեզվարմատի բշտի մտքի մասին: Լեզվար-

մատի շրջանում բշտի տեղակայության դեպքում լեզուն բարձրանում է, ինչի 

հետևանքով խանգարվում է կլլման ակտը և դիկցիան: Լեզվարմատի բուշտը 

ունի նմանատիպ կլինիկական պատկեր լեզվի ստրոմայի, կամ վահանաձև 

գեղձի դիստոպացված ադենոմայի հետ: Տարբերակիչ ախտորոշմանը օգնում է 

գոյացության պունկցիան` պունկտատի բջջաբանական հետազոտությամբ: 

Պարանոցի բշտի առաջացման դեպքում, երբ այն տեղակայված է լինում 

կորճոսկրի մարմնից վերև կամ ներքև, նկատվում է կլորավուն ձևի գոյա-

ցություն, հստակ սահմաններով, չկապված մաշկային ծածկույթների հետ: 

Սակայն պարանոցի միջային բուշտը միշտ սերտորեն կապված է լինում 

կորճոսկրի մարմնի հետ, ինչը հայտնաբերվում է բշտի շոշափման ժամանակ, 

կլլման ակտը կատարելիս այն տեղաշարժվում է կորճոսկրի մարմնի հետ 

միասին: Այդ երևույթը հանդիսանում է տարբերակիչ նշան միջային բշտի և այդ 

շրջանի այլ գոյացությունների միջև, այդ թվում նաև` լիմֆադենիտի: 

Թիրեոգլոսալ բշտի պարունակությունը պղտոր, դեղնավուն, ձգվող 

հեղուկ է: Բջջաբանական հետազոտությունը ցույց է տալիս բազմաշերտ 

տափակ էպիթելի բջիջների և լիմֆոիդ էլեմենտների առկայություն: Ինչպես 

բշտի պարկի էպիթելը, այնպես էլ միջային խուղակի պատը, ունի էնդոդերմալ 

ծագում: 

Միջային խուղակները կարող են ունենալ երկու արտաբեր անցքեր (լրիվ)` 

արտաքինը – պարանոցի առաջային մակերեսի վրա, և ներքինը – լեզվի կույր 

անցքի շրջանում, ինչպես նաև կարող են լինել ոչ լրիվ արտաքին խուղակներ: 

Պետք է հաշվի առնել, որ միջային խուղակների մի մասը հանդիսանում է 

էմբրիոգենեզի ընթացքում չսերտաճած վահանաձև-լեզվային ծորաններ: Նրանց 

երկրորդ մասը ձևավորվում է միջային բշտերի ինքնաբերաբար բացահատման 

կամ վիրահատական միջամտության հետևանքով, որը ունի հաղորդակցություն 

լեզվարմատի հետ: Միջային խուղակը ծակում է կորճոսկրի մարմինը, այլ 

դեպքերում, ինչը դիտարկվում է հազվադեպ, միայն շրջանցում է այն առջևից: 

Հաճախ խուղակի հիմնական ելքը ունենում է ճյուղավորումներ: Կլինիկորեն 

միջային խուղակի արտաքին անքցը պարանոցի վրա տեղակայված է լինում 

կորճոսկրի և վահանաձև աճառի միջև, երբեմն այն կարող է տեղակայվել միջին 
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գծից աջ կամ ձախ, և այն անհրաժեշտ է լինում տարբերակել պարանոցի 

կողմնային խուղակից: Մաշկը այդ շրջանում հաճախ լինում է սպիների մեջ, 

երբեմն խուղակի շուրջը աճում են գրանուլյացիաներ: Նկատվում է թույլ 

լորձային արտադրություն: 

Թիրեոգլոսալ խուղակը անցնում է պարանոցի միջին գծով, թափածակում 

է կորճոսկրի մարմինը և 40-45°-ի տակ ուղղորդվում դեպի լեզվի կույր անցքը: 

Ինչպես պարանոցի միջային բուշտը, խուղակային ուղին նույնպես, շոշափմամբ 

միշտ կապված է կորճոսկրի մարմնի հետ: 

Բուժումը: Միջային բշտերի և խուղակների բուժումը վիրահատական է: 

Թիրեոգլոսալ բշտերը, տեղակայված պարանոցի շրջանում, կորճոսկրի 

մարմնից վերև կամ ներքև, հեռացնում են արտաքին մուտքով: Հատում են մաշկը 

պարանոցի վերին կամ միջին ծալքով, ենթամաշկային բջջանքը, արտաքին 

փակեղը մակերեսային մկանի հետ: Հասնելով կրծոսկրակորճոսկրային 

մկանին, վերջինիս միջին գծից ձգում են դեպի կողմ` արտաբացելով բուշտի 

արտաքին և կողմնային մակերեսները: Բուշտի անջատումը կատարում են 

վարից վեր ուղղությամբ: Հասնելով կորճոսկրին, մասնահատում են մարմնի այն 

մասը, որին կպած է լինում բուշտը: Այնուհետև թիրեոգլոսալ խուղակը 

անջատում են մինչև լեզվի կույր անցքը և հատում (նկ.12. 57): 

Լեզվարմատի բշտերը, պայմանավորված վերջիններիս չափերով, 

վիրահատում են կամ ներբերանային, կամ արտաբերանային մուտքով: Խու-

ղակի հատումը պետք է հաջորդի նրա մեջ մեթիլեն կապույտի 1%-անոց 

լուծույթի լցնելուն: 

Նկ. 12. 57. Պարանոցի միջային բշտի վիրահատական բուժման փուլերը: 
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Արդյունքում, ներկվում են խուղակի պատերը և այն ուղեցույց է 

հանդիսանում վիրահատության համար: Վիրահատությունը ավարտում են 

խուղակի և նրա ճյուղավորումների լրիվ հատումով:  

12.55. Էպիթելային (ոչ օդոնտոգեն) բշտեր 
Ըստ ուռուցքների Միջազգային հյուսվածաբանական դասակարգման 

(Nº4, 1974, սերիա Nº6) տարբերում են ուռուցքներ և ուռուցքանման գոյա-

ցություններ, որոնց աճը կապված է ատամնային համակարգի հետ: Դրան 

համապատասխան, ծնոտների բշտերը դասվում են ուռուցքների և ուռուցքա-

նման գոյացությունների շարքում: Քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի դեպքում 

ծնոտների օդոնտոգեն բշտերը աճում են անմիջականորեն ատամի պերիօ-

դոնտում, կամ էլ հանդիսանում են օդոնտեգեն էպիթելի զարգացման արատ: 

Առավել հաճախ հանդիպում է հարարմատային բուշտը: 

Ծնոտների ոչ օդոնտոգեն բշտերի առաջացումը կապված է դեմքի 

էմբրիոգենեզի խանգարման հետ: Դրանք ճեղքային (ֆիսուրալ) բուշտեր են, 

տեղակայվում են վերին ծնոտում, հանդիպում են հազվադեպ: Ի տարբերություն 

ուռուցքանման կիստոզ ախտահարումների, ունեն էպիթելային ծածկույթ: 

Առավել տարածված բշտերն են քթաքմային խողովակինը (կտրիչային), 

քթաշրթունքայինը (քթաատամնաբնային) և գլոբուլոմաքսիլյարը: 

Բշտերն իրենցից ներկայացնում են դեղնավուն խոլեստերինի բյուրեղ-

ներով թափանցիկ հեղուկով լցված խոռոչ: Բշտերը ունեն պարկ, որը կազմված է 

արտաքին շարակցահյուսվածքային շերտից և ներքին շերտից, պատված 

գերազանցապես բազմաշերտ տափակ էպիթելով: Ներխոռոչային ճնշումը 

հանգեցնում է շրջակա ոսկրային հյուսվածքի ատրոֆիայի, էպիթելի 

պրոլիֆերացիայի և բշտի աճի: Մնացած ուռուցքների և ուռուցքանման գոյացու-

թյունների շարքում ծնոտների բշտերը, ըստ իրենց հաճախականության, 

գրավում են առաջին տեղը: Նրանք հանդիպում են ցանկացած տարիքի անձանց 

մոտ, ավելի հաճախ` վերին ծնոտում: Օդոնտոգեն և ոչ օդոնտոգեն բշտերն 

իրենց կլինիկա-ռենտգենաբանական պատկերով և բուժման եղանակներով 

ունեն շատ ընդհանրություններ: Միևնույն ժամանակ, բնորոշ առանձնահատ-

կությունները հնարավորություն են տալիս նրանց տարբերակել: 

12.56. Քթաքմային (կտրիչային) խողովակի բուշտ 
Զարգանում է քթաքմային խողովակի էպիթելի մնացորդներից: Այլ 

ճեղքային բշտերի հետ համեմատած, ավելի հաճախ է հանդիպում: 

Տեղակայվում է վերին ծնոտի կենտրոնական կտրիչների միջև, կարող է 

հանգեցնել քմային թիթեղի ներծծման: Քթաքմային բշտերը բնորոշվում են 

դանդաղ, անախտանիշ աճով, հաճախ հայտնաբերվում են պատահաբար, 

ռենտգենաբանական հետազոտության ժամանակ, կամ երբ հասնում են մեծ 

չափերի: Կլինիկորեն քիմքի առաջային հատվածում, ինտակտ կտրիչ ատամ-
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ների առկայությամբ, նկատվում է անցավ, հստակ սահմաններով ուռածություն, 

որին պատող լորձաթաղանթը փոփոխված չէ, շոշափմամբ կարող է լինել 

ծփանք: Երկրորդային ինֆեկցիայի միացման դեպքում զարգանում է բորբոքում:  

Բշտի պարունակությունն իրենից ներկայացնում է խոլեստերինի 

բյուրեղներով դեղնավուն հեղուկ: Միկրոսկոպիկ բշտի պարկը ներսից ծածկված 

է էպիթելով, որը բերանի խոռոչի սահմանում բազմաշերտ տափակ էպիթել է, 

իսկ քթի խոռոչի մոտ` շողացող:  

Բուժումը վիրահատական է: Կատարում են ցիստէկտոմիա, վիրահա-

տական մուտքը կարող է լինել ինչպես քմային, այնպես էլ նախադռան կողմից: 

12.57. Գնդաձև վերին ծնոտային բուշտ 
Տեղակայվում է վերին ծնոտում` կողմնային կտրիչի և ժանիքի միջև: 

Հաճախ հայտնաբերվում է պատահաբար: Կլինիկորեն դրսևորվում է վերին 

ծնոտի ատամնաբնային ելունի նախադռան հատվածում ոչ մեծ չափերի 

սահմանափակ ուռածություն ինտակտ 

հարևան ատամների առկայության 

պարագայում: Երբեմն դիտվում է 

անցման ծալքի հարթվածություն:  

Շոշափմամբ, պայմանավորված 

ոսկրի ներծծման աստիճանից, կարող է 

զգացվել պինդ ոսկր, մագաղաթի խշոց 

կամ ծփանք:  

Ռենտգենաբանորեն նկատվում է 

հստակ սահմաններով ոսկրի նոսրա-

ցում, որն իր տեսքով հիշեցնում է շուռ տված տանձ և տեղակայված է լինում 

վերին կողմնային կտրիչի և ժանիքի միջև, ատամների արմատները հաճախ 

լինում են տեղաշարժված, պերիօդոնտալ ճեղքը պահպանված է: 

Նկ. 12.58. Քթաքմային 

խողովակի բշտի 

ռենտգենաբանական 

պատկերը 

Նկ. 12.59. Քթաքմային 

խողովակի բուշտ մինչ 

հեռացումը 

Նկ.12.60. Հեռացումից 

հետո: 

Նկ. 12.61. Գնդաձև վերին ծնոտային 
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Գնդաձև վերին ծնոտային բուշտը պետք է տարբերակել կողմնային 

կտրիչից առաջացած արմատային բուշտից: Միկրոսկոպիկ բուշտի պատը 

ծածկված է բազմաշերտ տափակ կամ շողացող էպիթելով, շարակցա-

հյուսվածքային շերտում նկատվում են քրոնիկ բորբոքման նշաններ: Բուժումը: 
Ցուցված է երկփուլ վիրահատություն: 

  

ԾՆՈՏՆԵՐԻ ՕԴՈՆՏՈԳԵՆ ԲՇՏԵՐ 
12.58. Հարարմատային (ռադիկուլյար) բշտեր 

Հարարմատային բուշտը հանդիսանում է պերիօդոնտում երկարատև 

քրոնիկական բորբոքային պրոցեսի հետևանք: Հարարմատային բշտերի 

գոյանալը կապում են հարարմատային գրանուլեմաների առաջացման հետ, 

որում պրոլիֆերացիայի են ենթարկվում բորբոքման հետևանքով ակտիվացած 

պերիօդոնտալ կապանի էպիթելային մնացորդները (Մալասսեի կղզյակները): 

Սկզբում նրանք բերում են կիստոգրանուլեմաների առաջացման, այնուհետև 

ամբողջությամբ պատելով խոռոչը, ձևավորում են բշտեր: Բշտի պարկը 

կազմված է երկու շերտից, որոնց հաստությունը կարող է տատանվել մեծ 

սահմաններով: Բշտի պարկի շերտերը արտաքինից շարակցահյուսվածքային, 

իսկ ներսից` էպիթելային ծածկույթ են: Այդ երկու շերտերի միջև գրանուլացիոն 

հյուսվածքի զգալի զարգացումը հաճախ հանդիսանում է բորբոքային 

փոփոխությունների հետևանք: Արտաքին շերտի կոպիտ թելավոր հյուսվածքում 

կարող են հանդիպել քսանտոմային բջիջների կուտակումներ, խոլեստերինի 

բյուրեղների դրոշմը շրջապատված հսկա բազմակորիզ բջիջներով, առանձին 

արյունազեղումներ:Բշտի էպիթելային ծածկույթը հիմնականում իրենից 

ներկայացնում է բազմաշերտ տափակ էպիթել: Վերին ծնոտում էպիթելային 

բուշտի ծածկույթը երբեմն կառուցված է խորանարդաձև, գլանաձև և նույնիսկ 

շողացող էպիթելից: Հաճախ նկատվում է էպիթելի ներաճ հյուսվածքների 

խորքը, ինչի հետևանքով ենթադիր հյուսվածքներում տեղի է ունենում տարբեր 

աստիճանի խորասուզվող վեգետացիա: Հարարմատային բշտի պարունակու-

թյունը տարբեր է` թափանցիկ շճայինից մինչև թարախային: Նրանում 

հայտնաբերվում են միկրոօրգանիզմներ, որոնք մշտապես դիտվում են բերանի 

խոռոչում և կարիոզ ատամներում, հարատամնային ախտաբանական օջախ-

ներում:  

Բշտի ներսային պատի էպիթելային ծածկույթի ծագումնաբանությունը 

մինչև օրս վիճահարույց է: Գիտնականների մի մասը պնդում է, որ էպիթելը 

առաջանում է բերանի լորձաթաղանթի ծածկող էպիթելից, որը խուղակային 

ուղիով թափանցում է կիստոգրանուլեմայի մեջ: Բշտի առաջացման համար տեղ 

կարող է հանդիսանալ հարարմատային ախտաբանական օջախով ցանկացած 

ատամ, սակայն այն 2.5-3 անգամ ավելի հաճախ տեղակայվում է վերին ծնոտում: 
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Դա բացատրվում է վերին ծնոտում սպունգանման նյութի ավելի նոսր 

կառուցվածքով: 

Կլինիկական պատկերը: Հարարմատային բուշտը առանձնանում է դանդաղ, 

հաճախ անախտանիշ ընթացքով: Հիվանդները առաջին անգամ դիմում են 

բժշկին ուռուցքի կամ ատամնաբնային ելունի ձևախախտման պատճառով: 

Առանձին հիվանդներ չեն կարող օգտվել շարժական պրոթեզներից` ոսկրի 

ձևախախտման հետևանքով: Որոշ հիվանդներ գանգատվում են դեմքի տեսքի 

ձևախախտումից, կամ բերանում տհաճ համից: Հաճախ հարարմատային 

բուշտը հայտնաբերվում է քայքայված պսակով կամ բուժած ատամի, երբեմն, 

կարծես թե առողջ, բայց նախկինում վնասվածք ստացած ատամի, հազվադեպ 

հեռացված ատամի շրջանում: Հարարմատային բշտերի կլինիկական պատկերը 

պայմանավորված է նրա տեղակայությամբ, չափերով, բորբոքային բարդութ-

յուններով: Հաճախ բշտերն աճում են դանդաղ, աննկատ հիվանդի համար` 

առաջ բերելով տհաճ զգացումներ: Հայտնաբերվում է պատահական` ատամի 

ռենտգենաբանական 

հետազոտության ժամանակ: 

Բուշտը գերազանցապես 

տարածվում է դեպի բերանի 

նախադռան կողմը: Այդ դեպքում 

կորտիկալ թիթեղը բարակում է և 

ծնոտի հատվածը ուռչում: 

Հարարմատային բուշտերի 

կլինիկական պատկերը կախված է 

ոչ միայն նրանց 

տեղակայությունից և չափից, այլ 

նաև մոտիկությունից վերին ծնոտային ծոցի, քթի կամ բերանի խոռոչի հետ: 

Հարարմատային շրջանից զարգացած բուշտերը միշտ լինում են ինֆեկցված, 

նրանց պարունակությունում միշտ լինում են միկրոօրգանիզմներ, որոնք 

վեգետացվում են պերիօդոնտում: Բշտի` դեպի բերանի խոռոչի նախադուռը 

աճելու դեպքում լինում է անցման ծալքի հարթեցում կամ ուռածություն: 

Շոշափման ժամանակ հայտնաբերվում է բավականին հստակ սահմաններով 

ոսկրի կլորավուն ուռածություն, դեպի պերիֆերիա գոյացության ոսկրային 

պատն ավելի ամուր է: Մեծանալով, բուշտը ճնշում է գործադրում շրջակա 

ոսկրային հյուսվածքի վրա, որի արդյունքում ոսկրը բարակում է և շոշափումով 

դառնում է դյուրաթեք: Ծռվելով, այն արձակում է յուրահատուկ մագաղաթի 

խշշոց (Դյուպյուիտրենի ախտանիշ): Ոսկրային հյուսվածքի լրիվ ռեզորբցիայի 

տեղում զգացվում է ծփանք: Լորձաթաղանթի գույնը կարող է փոփոխված լինել: 

Հաճախ բուշտի տեղակայության հարևանությամբ ատամներր թեքվում են, 

նրանց արմատները հովհարանման իրարից հեռանում են, իսկ պսակները 

Նկ.12.62. Ստորին ծնոտի հարարմատային 

բշտի ռենտգենաբանական պատկերը: 
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թեքվում են մեկը մյուսի կողմը (ենթարկվում են կոնվերգենցիայի): Վերին 

ծնոտում տեղակայված հարարմատային բշտերը կարող են տարածվել դեպի 

հայմորյան խոռոչ: Այն դիտվում է գերազանցապես, երբ բուշտը տեղակայվում է 

մեծ և փոքր աղորիքների հարարմատային շրջանում: Բշտի` դեպի քթի խոռոչ 

աճելու դեպքում, ուռչում է քթի ստորին կամ կողմնային պատը: Բշտի 

թարախակալման դեպքում կլինիկական պատկերը լինում է ավելի վառ: 

Դիտվում են ցավեր, ձևավորվում են թարախային արտադրությամբ խուղակներ, 

հարարմատային շրջանի փափուկ հյուսվածքների այտուց: Հարարմատային 

բուշտերի թարախային պրոցեսները կարող են ընթանալ սուր պրոցեսի ձևով, 

կամ բնորոշվել քրոնիկական ընթացքով: Սակայն թարախակալված բշտերը 

կարող են չունենալ բորբոքային պրոցեսին բնորոշ հատկանիշներ և ընթանալ 

գաղտնի, իսկ թարախային պարունակությունը հայտնաբերվի միայն 

վիրահատության ժամանակ: Թարախակալված բուշտը կարող է կեղծագործել 

սուր պերիօդոնտիտ` ցավեր, ատամի դրական պերկուսիա, հարարմատային 

շրջանի փափուկ հյուսվածքների այտուց, շճային լիմֆադենիտ: Հաճախ 

թարախակալված բուշտերը կարող են ունենալ ծնոտի սուր պերիօստիտին 

բնորոշ ախտանիշներ: Կարող է լինել ջերմային ռեակցիա, սարսուռ, գլխացավ, 

ընդհանուր թուլություն: Կարող է նկատվել Վենսանի դրական ախտանիշ, որը 

հիշեցնում է ստորին ծնոտի սուր օստեոմիելիտ: Բշտի թարախի պատռումը 

շրջակա փափուկ հյուսվածքների մեջ կարող է հանգեցնել թարախակույտերի և 

ֆլեգմոնաների առաջացմանը: Վերին ծնոտային ծոցի հարևանությամբ բշտի 

թարախակալումը կարող է առաջացնել հայմորիտ: Օդոնտոգեն սինուսիտ 

կարող է զարգանալ նաև այն դեպքում, երբ պահպանված է ծոցի հատակի 

ոսկրային պատը: Հարարմատային թարախակալված բշտի պատռման 

հետևանքով կարող են առաջանալ խուղակներ, որոնք հաճախ տեղակայված են 

լինում բերանի նախադռան կողմից, հազվադեպ, վերին ծնոտի բշտերի 

դեպքում` քիմքի, ավելի սակավ` մաշկի վրա: Խուղակի ելանցքի առկայության 

դեպքում բուշտը հետազոտում են գնդիկավոր զոնդով: Հաշվի առնելով, թե զոնդը 

ինչ չափով է խորանում բշտի խոռոչում, նրա ուղղությունը դեպի առաջ և ետ, 

կարելի է պատկերացում կազմել բշտի չափերի մասին: Ստորին ծնոտում 

հարարմատային բուշտերի տևական և անախտանիշ աճը կարող է զգալիորեն 

բարակեցնել ոսկրի պատերը և պատճառ հանդիսանալ ախտաբանական 

կոտրվածքի: Բշտի վրայի ատամի պերկուսիան տալիս է բութ ձայն, իսկ 

էլեկտրոօդոնտոմետրիայի դեպքում, բշտի տեղակայությամբ ինտակտ ատամ-

ների էլեկտրագրգռականությունը լինում է իջած նյարդային վերջույթների 

ճնշման պատճառով: Հարարմատային բուշտերի ախտորոշումը հիմնվում է 

ախտաբանական պրոցեսի կլինիկական պատկերի և, որը գլխավորն է, 

ռենտգենաբանական տվյալների վրա: Ռենտգենաբանորեն հայտնաբերվում է 

կլորավուն, հստակ սահմաններով ոսկրի նոսրացում: Ախտահարված ատամի 



438 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

արմատածայրը հաճախ գտնվում է բշտի խոռոչում: Հարևան ատամների 

փոխհարաբերությունը բուշտի հետ լինում է տարբեր: Մեկ դեպքում արմատ-

ները խորը մտնում են բշտի մեջ և ոսկրի ներծծման հետևանքով պերիօդոնտալ 

ճեղքը բացակայում է: Այլ դեպքում ատամների պերիօդոնտալ ճեղքը լինում է 

պահպանված: Մեծանալով, բշտերը հաճախ հովհարաձև տեղաշարժում են 

ատամների արմատները: Վերին ծնոտի մեծ չափերի բշտերի դեպքում քթի 

կողմնային պատը քայքայվում է: Ստորին ծնոտում տեղակայված մեծ բշտերի 

դեպքում զգալիորեն բարակում է ոսկրի հիմքը: 

Վերին ծնոտի բշտերի փոխհարաբերությունը վերին ծնոտային ծոցի հետ 

լինում է տարբեր: Տարբերում են բշտեր հարող հայմորյան ծոցին, նեղացնող ծոցը 

և ներթափանցող նրա մեջ: Վերին ծնոտային ծոցին հարող բուշտերին բնորոշ է 

չփոփոխված ոսկրային հիմքը: Այն դեպքում, երբ բուշտը նեղացնում է վերին 

ծնոտային ծոցը, դիտվում է ոսկրային պատի բարակում և գմբեթաձև տեղաշարժ 

դեպի ծոցը: Հայմորյան ծոց ներթափանցած բշտի դեպքում, ոսկրային 

միջնապատը նրանց միջև բացակայում է և ռենտգենոգրամմայում նկատվում է 

գմբեթաձև փափուկ-հյուսվածքային ստվեր: 

Վերին ծնոտի հարարմատային բշտերի ախտորոշման համար կատարում 

են կոնտրաստ ռենտգենոգրաֆիա: Հարարմատային բշտի սահմանները 

որոշելու նպատակով կոնտրաստ նյութը, ոչ մեծ ճնշման տակ, մտցնում են բշտի 

խոռոչի կամ քթային անցուղիով` ծոցի մեջ: Հատկապես դժվար են 

ախտորոշվում վերին ծնոտային ծոցի մեծ չափերի բուշտերը, երբ առկա է նաև 

քրոնիկ պոլիպոզ հայմորիտ: Երեխաների մոտ կաթնատամներից առաջացած 

հարարմատային բշտերը հաճախ խառնում են ֆոլիկուլյար բշտերի հետ: Դա 

լինում է այն պատճառով, որ բշտի խոռոչում ռենտգենաբանորեն կարող է 

դիտվել մի քանի ատամների սաղմեր կամ ոչ լրիվ ձևավորված մշտական 

ատամներ: Նման դեպքերում պետք է հիշել, որ ֆոլիկուլյար բշտերը զարգանում 

են լրիվ ձևավորված ատամի շրջանում: Երեխաների մոտ նման բշտեր դիտվում 

են ծայրահեղ հազվադեպ:  

Ռենտգենաբանական հետազոտությունները կարելի է լրացնել տոմոգրա-

ֆիայով, համակարգչային տոմոգրաֆիայով: Վերջիններս հնարավորություն են 

տալիս ավելի մանրամասն ճշտել բշտի սահմանները, նրա փոխհարաբե-

րությունը վերին ծնոտային ծոցի և հարևան ատամների, ստործնոտային 

խողովակի, կտրիչային խողովակի, քթի հատակի հետ:  
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Ախտորոշման նպատակով կատարում են բշտի պունկցիա: Պունկցիայով 

որոշվում է բուշտի պարունակությունը: Կարևոր ախտորոշիչ նշան է 

հանդիսանում խոլեստերինի բյուրեղների հայտնաբերումը պունկցիոն հեղուկի 

մեջ: Սակայն ոսկրի զգալի հաստության դեպքում ոչ միշտ է հաջողվում 

կատարել բուշտի պունկցիա: Բշտից ստացված պունկտատը կարող է լինել ջրիկ 

և թափանցիկ, երբեմն` կաթնագույն կամ գորշավուն մածուցիկ կամ 

շիլայանման: Հաճախ անախտանիշ ընթացող հարարմատային բուշտերի 

պունկցիայով ստանում են թարա-

խային պարունակություն: 

Ինչպես ախտորոշման, այնպես 

էլ վիրահատության նախապատ-

րաստման նպատակով, կատարում 

են էլեկտրոօդոնտոմետրիա: Ին-

տակտ ատամները, որոնց արմատ-

ները պրոյեկցվում են բուշտի խոռո-

չում, ինչպես նաև կակղանի նորմալ 

կամ մի փոքր իջած էլեկտրագրգռա-

կանության դեպքում, աշխատում են պահպանել: Մահացած կակղանով 

ատամները ենթարկվում են տրեպանացիայի և կատարվում է նրանց 

արմատների արմատալիցք: 

Տարբերակիչ ախտորոշումը: Հարարմատային բշտերն անհրաժեշտ է 

տարբերակել քրոնիկան պերիօդոնտիտներից, ծնոտների այլ բշտերից, 

ամելոբլաստոմայից, օդոնտոմայից: 

Քրոնիկական գրանուլեմատոզ պերիօդոնտիտները տարբերվում են 

հարարմատային բշտերից իրենց չափերով, ինչպես նաև խոռոչի շուրջ ոսկրային 

պատկերի հստակությամբ, ինչը բնորոշ է բշտերին:  

Եթե ամելոբլաստոմայի և հարարմատային բշտի կլինիկական պատկեր-

ները նման են, տարբերակիչ ախտորոշման համար հիմնական է հանդիսանում 

օջախի կլորավուն կամ օվալ նոսրացման հստակ սահմանները բշտի դեպքում և 

ոսկրային արատի ժաներիզավոր տեսքը, նոսրացման օջախի տարբեր 

ինտենսիվության խտությունը ամելոբլաստոմայի դեպքում: Բացի դրանից, 

ամելոբլաստոմայի դեպքում ուռուցքում գտնվող արմատածայրերը լինում են 

ռեզորբցված: Առավել համոզիչ տվյալներ է տալիս հուսվածքների ախտամոր-

ֆոլոգիական հետազոտությունը` վերցված բիոպսիայի ժամանակ:  

Հարարմատային բշտերը տարբերակում են այլ բուշտերից` կերա-

տոբուշտեր, կտրիչային խողովակի բշտեր, ֆոլիկուլյար բշտեր: 

Կերատոբշտին բնորոշ է հարարմատային ախտաբանական օջախով 

ատամի բացակայությունը և խոռոչի զգալի չափերը, որը հաճախ տեղակայվում 

Նկ. 12.63. Վերին ծնոտի մնացորդային բուշտ: 
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է ստորին ծնոտի մեծ աղորիքների շրջանում: Հարարմատային բշտերի բուժումը 

գերազանցապես վիրահատական է` ցիստոտոմիա կամ ցիստեկտոմիա: 

12.59. Ատամ պարունակող (ֆոլիկուլյար) բշտեր 
Ատամ պարունակող բուշտը առաջանում է չծկթած ատամի էմալային 

օրգանից, առավելապես ստորին երրորդ աղորիքից կամ ժանիքից, ինչպես նաև 

վերին երրորդ մեծ աղորիքից: Գտնում են, որ ֆոլիկուլյար բուշտը առաջանում է 

կաթնատամների պերիօդոնտում բորբոքային պրոցեսների հետևանքով, որը 

անցնում է մշտական ատամների վրա: 

Ֆոլիկուլյար բշտերի կլինիկական պատկերը նման է այլ բշտերի 

կլինիկական պատկերին: Բնորոշ է ատամներից մեկի բացակայությունը բշտի 

տեղակայության շրջանում: Բացառություն է կազմում բշտի տեղակայությունը 

գերկոմպլեկտ ատամի շրջանում: Գրականության մեջ նկարագրված են ատամ 

պարունակող բշտերից ամելոբլաստոմայի զարգացման դեպքեր: 

Ռենտգենաբանական պատկերը բնորոշվում է հստակ և ուղիղ եզրերով 

ոսկրի նոսրացմամբ, միախուց ախտահարման օջախի տեսքով և ռետենցված 

ատամի առկայությամբ, որի պսակը դարձված է բշտի խոռոչի կողմը կամ 

պառկած է նրա պատի վրա: Մակրոսկոպիկ պատկերով ֆոլիկուլյար բուշտն 

իրենից ներկայացնում է միախուց խոռոչ, ծածկված թաղանթով, որը 

պարունակում է դեղնավուն հեղուկ, խոլեստերինի բյուրեղների առկայությամբ: 

Ռենտգենաբանորեն լինում է ընդարձակ հստակ սահմաներով ծնոտի ոսկրի 

նոսրացում: Բշտի սահմանները հստակ են, երբեմն եզրերով նկատվում է ոսկրի 

սկլերոզացման գոտի: Մի դեպքում ատամի ֆոլիկուլը ամբողջությամբ է 

գտնվում խոռոչում, մյուս դեպքում միայն ատամի պսակն է մինչև վզիկը 

գտնվում բշտի մեջ, իսկ արմատը գտնվում է ոսկրի հաստության մեջ: 

Միկրոսկոպիկ բշտի պարկն իրենից ներկայացնում է շարակցահյուս-

վածքային բարակ շերտ` ծածկված բազմաշերտ տափակ էպիթելով:  

Ախտորոշումը հիմնված է բնորոշ կլինիկական պատկերի, ռենտգենա-

բանական տվյալների, իսկ երբեմն պունկցիայի և բիոպսիայի արդյունքների 

վրա: 

Նկ. 12.64. Վերին ծնոտի ֆոլիկուլյար բուշտ (ռենտգենաբանական պատկեր): 
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Նկ.12. 65,66,67.Վերին ծնոտի ֆոլիկուլյար բուշտ. վիրահատության փուլերը: 

Ֆոլիկուլյար բշտերը պետք է տարբերակել այլ բշտերից և ամելոբլաս-

տոմայից: Կարևոր տարբերակիչ հատկանիշ է հանդիսանում բշտի խոռոչում 

ատամի առկայությունը և որևէ ատամի բացակայությունը ատամնաշարում, 

ատամի հեռացման հետ կապված, ամելոբլաստոմայի դեպքում: Սակայն այդ 

պրոցեսի տարբերակման համար որոշիչ ախտանիշ են հանդիսանում բիոպ-

սիայի տվյալները: 

Ատամ պարունակող բշտերի բուժումը վիրահատական է: Կատարում են 

ցիստէկտոմիա, միաժամանակյա ռետենցված ատամի հեռացմամբ, կամ 

երկփուլային վիրահատություն: 

12.60. Ծկթման բշտեր 

Ծկթման բշտերը հանդիպում են հազվադեպ, առավելապես` երեխաների 

մոտ, ատամների ծկթման ընթացքում: Նրանք հանդես են գալիս կապտավուն 

սահմանափակ գոյացության տեսքով, տեղակայված չծկթած ատամի պսակի 

վրա: Բշտի պարկը իրենից ներկայացնում է չեղջերացող բազմաշերտ տափակ 

էպիթել: Ատամի նորմալ ծկթման դեպքում բուշտը հեշտությամբ բացվում է և 

հատուկ բուժում չի պահանջում: Ատամի ծկթման ուշացման դեպում խորհուրդ 

է տրվում բշտի վիրահատական բացահատում: 

12.61. Բշտերի բուժումը 
Բշտերի բուժումը վիրահատական է: Հաճախ կատարում են ցիստէկ-

տոմիա (վիրահատություն Պարչ II)` բշտի լրիվ կեղևահատում և բշտի շրջանի 

ատամի արմատածայրի մասնահատում: Ցիստոտոմիայի դեպքում (վիրահա-

տություն Պարչ I) հեռացնում են կիստոզ խոռոչի պարկի մի մասը, միացնելով 

մնացած մասը բերանի խոռոչի հետ: Ընդ որում, անհրաժեշտ է հեռացնել 

ատամը, որը պատճառ է հանդիսացել բշտի առաջացման համար: Ցիստո-

տոմիայի անհարմարությունը կայանում է պացիենտներին երկար ժամանակ 

հսկողության տակ պահելը, որովհետև բշտի տակի ոսկրի ռեգեներացիան 

ընթանում է դանդաղ: Պատճառ հանդիսացող կամ այլ ատամների պահպանման 
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համար, ինչպես նաև հետվիրահատական ռեաբիլիտացիայի արագացման 

համար կատարում են պլաստիկ ցիստոտոմիա և երկփուլային վիրահա-

տություն: 

Ցիստէկտոմիա 

Վիրահատության ցուցումներ են հանդիսանում` 

1. Օդոնտոգեն էպիթելի զարգացման արատ հանդիսացող բուշտը:

2. 1-2 ինտակտ ատամների համապատասխան ծնոտների ատամ պարունակող

շրջաններում տեղակայված ոչ մեծ չափերի բշտերը: 

3. Ստորին ծնոտի ընդարձակ բշտեր, որոնց շրջանում ատամները բացակայում

են, բայց ծնոտի հիմքը պահպանված է և ունի մինչև 1սմ հաստություն, ինչը 

պահպանում է ծնոտը ախտաբանական կոտրվածքից: 

4. Վերին ծնոտի մեծ չափերի բշտեր այն հատվածում, որտեղ բացակայում են

ատամները, քթի հատակի շրջանում ոսկրի պահպանման պարագայում: 

5. Վերին ծնոտի մեծ չափերի բուշտեր, տեղակայված վերին ծնոտային ծոցի

հատակի շրջանում կամ նեղացնելով նրա տրամաչափը, առանց բորբոքային 

երևույթների: 

 Հարարմատային բշտերի դեպքում հաճախ պահպանում են միարմատ 

ատամները, որոնց արմատախողովակները արմատալիցք են կատարում` 

հանելով արմատալիցքը արմատածայրից դուրս: Եթե բուշտը տեղակայված է 

ատամի վզիկի մակարդակին, նման ատամների պահպանումը անիմաստ է, 

որովհետև արմատի մասնահատումից հետո պսակը չի կարող կրել ծամողական 

ծանրաբեռնվածություն և արագ դառնում է շարժուն: Բազմարմատ ատամները 

նույնպես պետք է հեռացնել, որովհետև ոչ միշտ է հաջողվում նրանց նախա-

պատրաստել վիրահատության, արմատների անանցանելիության և արմա-

տածայրի մասնահատման դժվարության պատճառով, վերին ծնոտի շրջանում, 

երբ նրանք մոտիկ են գտնվում վերին ծնոտային ծոցին, ստորին ծնոտի ատամ-

ները մոտիկ են ստործնոտային խողովակին կամ մենթալ անցքին: Սակայն 

առանձին դեպքերում կատարում են ատամնածայրի մասնահատում, 

հեմիսեկցիա, արմատի ամպուտացիա, էնդօդոնտալ և էնդօսալ իմպլանտացիա, 

այդ թվում նաև կենսաբանական նյութերի կիրառմամբ: Ֆոլիկուլյար բշտի 

պատճառ հանդիսացող ռետենցված ատամները հեռացնում են: 

Բշտի տեղակայությամբ ինտակտ ատամները, որոնք ունեն պերիօդոն-

տալ ճեղք, պարտադիր պետք է ենթարկվեն էլեկտրոօդոնտոմետրիկ հետազո-

տության: Այն դեպքում, երբ էլեկտրական հոսանքի նկատմամբ ռեակցիան 

բացակայում է, ատամը ենթարկվում է տրեպանացիայի և կատարում են 

արմատախողովակներին արմատալիցք: 

Վիրահատության եղանակը 

Վիրահատությունը կատարում են տեղային կամ տեղային պոտենցա-

վորված անզգայացման տակ: Բշտի տեղակայության համապատասխան, ծնոտի 
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նախադռան կողմից սովորաբար ոսկրի ամենաբարակացած հատվածում 

ձևավորում են կիսակլոր կամ սեղանաձև լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթ, 

հիմքով դեպի անցման ծալքը: Եթե վիրահատությունը կատարում են կարծր 

քիմքի շրջանում, այդ դեպքում լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթի հիմքը 

պետք է լինի այն ուղղությամբ, որտեղ առավել լավ է արտահայտված 

ենթալորձային շերտը: Կտրվածքի եզրերը պետք է ծածկեն ոչ քիչ, քան 0,5-1,0 սմ 

ոսկրային եզրի սահմանը, այն հաշվով, որպեսզի կարերի գիծը չանցնի 

անմիջականորեն խոռոչի վրայով: Եթե բուշտը տեղակայված է ատամի վզիկի 

մոտ, լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը անջատում են ատամնալնդային 

եզրով: Ձևված լաթը անջատում են ոսկրից ռասպատորի օգնությամբ: Փափուկ 

հյուսվածքների հետագա անջատման նպատակով կարելի է օգտվել ոչ մեծ 

թանզիֆե վիրախծուծից, հետևելով վերնոսկրի ճիշտ անջատմանը ոսկրից: 

Անջատված լաթը պահում են բութ բռնակով կամ սևեռում են լիգատուրայի վրա: 

Ոսկրը ոսկրաշաղափման են ենթարկում պատճառ հանդիսացող ատամի 

պրոյեկցիայով: Բշտի վրա ամուր ոսկրային շերտի առկայության դեպքում, նրան 

անհրաժեշտ է հատել դուրի, ոսկրաշաղափի, բորի օգնությամբ: Ստեղծված 

ոսկրային արատը պետք է համապատասխան լինի բշտի բավարար 

տեսադաշտի և արմատածայրի մասնահատման համար: Թեք ռասպատորի, 

ամբարձիչի օգնությամբ բուշտի թաղանթը շերտազատում են ոսկրային հենքից: 

Սովորաբար բուշտը ամուր կպած է լինում ատամի արմատին, դրա համար 

անհրաժեշտ է մասնահատել արմատածայրը, որը հնարավորություն է տալիս 

բուշտը հեռացնել ամբողջությամբ: Առանձին դեպքերում, երբ նախավիրա-

հատական շրջանում չի կատարվել արմատալիցք, ինտակտ ատամի արմա-

տախողովակը ցիստէկտոմիայի հետ միաժամանակ կարելի է կատարել 

արմատածայրի ռետրոգրադ արմատալիցք: Հեռացնելով բուշտը և շաղափի 

օգնությամբ հարթեցնելով ոսկրային եզրերն ու մասնահատելով արմատածայրը 

մինչև ոսկրային պատի մակարդակը, լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը 

տեղադրում են իր տեղը և կարում են հանգուցավոր կետգուտե կարերով: 

Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթի լարվածության դեպքում նպատակա-

հարմար է հատել վերնոսկրը լաթի հիմքի մակարդակով, որը ապահովում է նրա 

մոբիլիզացիան: 

Ցիստէկտոմիայից հետո վերքի լավացումը տեղի է ունենում արյան 

մակարդուկի վերափոխման ճանապարհով, ինչպես ատամի հեռացման 

ժամանակ: Եթե խոռոչը մեծ չափերի է, ռենտգենաբանորեն երկար ժամանակ (1-

2 տարի) հայտնաբերվում է նոսրացման օջախ, որը հակում ունի փոքրանալու, 

իսկ հետագայում լրիվ վերականգնվելու: Ավելի ակտիվ վերականգնում է լինում 

այն դեպքում, երբ խոռոչը լցվում է կենսաբանական նյութով (օստեում-100, 

հիդրոքսիլապատիտ, կոլապոլ, ալոգեն ոսկր և այլն): 
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Ցիստէկտոմիայի բարեհաջող ելքի դեպքում, ոսկրային արատի լրիվ 

վերականգնումը ոսկրային հյուսվածքով տեղի է ունենում սովորաբար 6-8 

ամսվա ընթացքում, կենսաբանական նյութի կիրառման դեպքում` 3-6 ամսվա 

ընթացքում: Երբեմն ոսկրային հեծաններ ձևավորվում են միայն խոռոչի 

պատերի մոտ, մնացած տարածությունը լցվում է ֆիբրոզ հյուսվածքով, որը 

ռենտգենաբանորեն պատկերվում է ոսկրային արատի տեսքով: Նման վիճակը 

կլինիկորեն գնահատվում է որպես բարեհաջող: Սակայն դա կարող է ազդել 

մասնահատված արմատածայրերով ատամների ծամողական ծանրաբեռնվա-

ծության վրա: Նրանք կարող են շարժվել, և ոչ բարեհաջող ոսկրի հատվածը 

կարող է մեծանալ: Օստեոգենեզի դրդման համար, հատկապես զգալի չափերի 

հարարմատային բշտերի դեպքում, ցուցված է ոսկրային խոռոչները լցոնել 

կենսաբանական նյութերով: 

Ցիստոտոմիա 

Պարչ I վիրահատության դեպքում հեռացվում է միայն բուշտի առաջային 

պատը, հաճախ մեծ տրամաչափի: Բուշտը միացվում է նախադռան կամ բուն 

բերանի խոռոչի հետ: Դրա շնորհիվ վերանում է ներբշտային ճնշումը և սկսվում 

է ոսկրի օպոզիցիոն աճը բշտի մնացած պարկի տակ: Դրա արդյունքում տեղի է 

ունենում բշտային խոռոչի աստիճանաբար փոքրացում և հարթեցում, մինչև 

համարյա լրիվ վերացումը: Վիրահատության իրականացումը բավականին 

հեշտ է, քիչ վնասվածքային և հիվանդի կողմից հեշտ է տարվում: Սակայն 

հետվիրահատական արատի երկար պահպանվելը, ինչը պահանջում է 

տևական հսկողություն, հիգիենիկ խնամք, երբեմն նաև օբտուրատորի կրում, 

որը չի թողնում, որ բերանի խոռոչի հետ հաղորդակցվող անցքը փոքրանա և 

փակվի, սահմանափակում են եղանակի լայն կիրառումը 

Ցիստոտոմիայի ցուցումներն են` 

1. բուշտ, որի խոռոչում ուրվագծվում են երեք և ավելի ինտակտ ատամներ,

սակայն ռենտգենաբանորեն այդ ատամների արմատների պերիօդոնտը չի 

որոշվում, 

2. վերին ծնոտի զգալի չափերի բշտեր, երբ քթի խոռոչի ոսկրային թիթեղը և

քմային թիթեղը քայքայված են, 

3. ստորին ծնոտի մեծ չափերի բշտեր, ծնոտի հիմքի զգալի բարակեցումով

(մինչև 0,5-1սմ), բայց կիստոզ պարկի մասնակի պահպանմամբ, ինչը 

հնարավորություն է տալիս խուսափել ախտաբանական կոտրվածքից; 

4. հարարմատային բուշտ երեխաների մոտ, որի դեպքում վիրահատությունը

հնարավորություն է ընդձեռում չվնասել մշտական ատամների սաղմերը: 

Ցիստոտոմիայի նախավիրահատական պատրաստումը, ի տարբերու-

թյուն  ցիստէկտոմիայի, վերաբերում է միայն պատճառ հանդիսացող ատամին: 
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Մնացած ատամները, չնայած ընդգրկված են բշտի գոտու մեջ, ցիստոտոմիայի 

արդյունքում մնում են ծածկված նրա թաղանթով: 

 
Վիրահատության եղանակը 

Անզգայացումից հետո ձևում են կիսաօվալ լորձաթաղանթա-վերնոսկ-

րային լաթ, որի հիմքը կարող է դարձած լինել բերանի նախադռան կամարի 

կողմը: Լաթի մեծությունը չպետք է ապագա ոսկրային արատից մեծ լինի: Ոսկրի 

մերկացումը, հատումը և լայնացումը իրականացվում է նույն ձևով, ինչ որ 

ցիստէկտոմիայի ժամանակ: Վիրաբուժական ունելիով բռնելով բշտի պատը, 

հատում են նրա ամբողջ մերկացած մասը: Բշտի պարունակությունը հեռացնում 

են թանզիֆե վիրախծուծի օգնությամբ: Բշտի խոռոչը լվանում են ջրածնի 

գերօքսիդով, 0,05-0,12%-անոց քլորհեքսիդինի լուծույթով կամ այլ հականեխիչ-

ներով: Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը մտցնում են բաց կիստոզ խոռոչի 

մեջ և ամրացնում անհրաժեշտ դիրքում յոդոֆորմի լուծույթով թրջված թանզիֆե 

վիրախծուծով: Լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը կարելի է սևեռել բշտի 

պատին նաև կարերով: 5-7 օր անց վիրախծուծը փոխում են: Այդ ժամանակի 

ընթացքում լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը սկսում է կպչել բշտի պատին: 

Հետագայում վիրախծուծը փոխում են 3-5 օրը մեկ անգամ, լվանալով խոռոչը 

որևէ հականեխիչ լուծույթով: 3 շաբաթ անց վերքի եզրերը էպիթելիզացվում են և 

ձևավորվում է լրացուցիչ խոռոչ: Խոռոչի հիգիենիկ պրոցեդուրաները հիվանդը 

կարող է կատարել ինքնուրույն, լվանալով այն հականեխիչ լուծույթներով: 

Ոսկրի օպոզիցիոն աճի դեպքում աստիճանաբար փոքրանում և նույնիսկ մեծ 

վիրահատական խոռոչները վերանում են 1,5-2 տարվա ընթացքում: Պետք է 

հետևել, որ մուտքի անցքը չփոքրանա: Վերջինիս կանխարգելման նպատակով 

պատրաստում են օբտուրատոր արագ կարծրացող պլաստմասսայից: Վիրա-

հատությունից հետո դինամիկայում կատարում են բշտի շրջանում գտնվող 

ինտակտ ատամների էլեկտրոօդոնտոմետրիա: Ժամանակի ընթացում, որպես 

օրենք, նրանց զգայունությունը աստիճանաբար վերականգնվում է, հակառակ 

դեպքում պահանջվում է նրանց բուժում: 

Պատճառ հանդիսացող ատամի պահպանմամբ ցիստոտոմիան կա-

տարում են այնպես, ինչպես վերը նկարագրված ցիստոտոմիան, միայն 

կտրվածքը հիմքով դարձվում է դեպի լնդային եզրը: Բուշտի առաջային պատի 

հեռացումից և խոռոչի լվացումից հետո կատարում են պատճառ հանդիսացող 

ատամի արմատածայրի հատում, նրա հիմքը ծածկում են դեպի խոռոչը շուռ 

տված լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթով: Լաթը սևեռում են յոդոֆորմի 

լուծույթով ներծծված թանզիֆե վիրախծուծով: 6-8-րդ օրը վիրախծուծը փոխվում 

է, այնուհետև նրան փոխում են 3-4 օրը մեկ անգամ, 3 շաբաթվա ընթացքում: 

Խոռոչի հետագա խնամքը իրականացնում է ինքը` հիվանդը, լվանալով այն 

հականեխիչ լուծույթներով: Աստիճանաբար ոսկրի օպոզիցիոն աճը բերում է 
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խոռոչի փոքրացման և ամբողջական վերացման: Ոսկրի ռեգեներացիան և 

խոռոչի վերացումը տեղի է ունենում 3-4 շաբաթից 2 տարվա ընթացքում: 

Պլաստիկ ցիստոտոմիա 

Այն իրենից ներկայացնում է վիրահատություն, որի դեպքում բուշտը 

հեռացնում են ամբողջությամբ, բայց վերնոսկրը և լորձաթաղանթի վերքը չեն 

կարում, այլ շուռ են տալիս խոռոչի մեջ և սևեռում յոդոֆորմի լուծույթով 

ներծծված վիրախծուծով: Վիրահատությունը ցուցված է ատամ պարունակող 

թարախակալված բշտերի, կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված 

ցիստէկտոմիայից հետո կարերի բացվելու կամ վերքի թարախակալման 

պարագայում: 

Երկփուլանի վիրահատություն (ցիստոտոմիա, ցիստէկտոմիա) կատա-

րում են ընդարձակ բուշտերի, ատամ պարունակող կամ կերատոբշտերի, քթի 

խոռոչի հատակի ոսկրի քայքայումով ընթացող արմատային բշտերի, ստորին 

ծնոտի մարմինը և ճյուղը ընդգրկող բշտերի դեպքում: Առաջին փուլում 

կատարում են ցիստոտոմիա, որից հետո, երբ ներխոռոչային ճնշումը վերացած 

է լինում, և սկսված է լինում ոսկրի օպոզիցիոն աճը (1-1,5 տարի) կատարում են 

երկրորդ փուլը` ցիստէկտոմիա: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս 

(չնայած բշտի մեծ չափերին) պահպանել ծնոտի ոսկրի նորմալ չափերը և 

ուրվագիծը: 
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Թեստեր 

 1. Պոլիմորֆ ադենոմայի համար, որ պնդումն է ճիշտ`

1.անցավ է

2.դանդաղ է աճում

3. վրայի մաշկը անփոփոխ է

4.ախտորոշումը կատարում ենք բջջաբանական եղանակով

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

2.Պլաստիկ ցիստոտոմիայի ցուցումներն են. 

1.ատամ պարունակող թարախակալված բշտեր

2.երբ բշտերի հեռացումը կատարվել է արտաբերանային ճանապարհով

3.կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված ցիստէկտոմիայից հետո

վերքի թարախակալման պարագայում 

4.կերատոբշտերի կապակցությամբ կատարված ցիստէկտոմիայից հետո

կարերի բացվելու պարագայում 

ա)1.2.3.4    բ)1.2.3     գ)1.3.4 գ  դ)2.3.4 

3.Երկփուլանի վիրահատություն (ցիստոտոմիա, ցիստէկտոմիա) կատարում են. 

1.ընդարձակ բշտերի դեպքում

2.ատամ պարունակող բշտերի դեպքում

3.քթի խոռոչի հատակի քայքայումով արմատային բշտերի դեպքում

4.ստորին ծոնտի մարմինը և ճյուղը ընդգրկող բշտերի դեպքում

ա)1,2,3,4  բ)1,2,3    գ)2,3,4     դ)1,3,4 

4.Ցիստէկտոմիայի ժամանակ կատարվում է. 

1.ձևավորվում է լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթ

2.բուշտի վրայի ոսկրային շերտը հեռացվում է

3.լորձաթաղանթա-վերնոսկրային լաթը մտցնում են բաց կիստոզ խոռոչի

մեջ և ամրացնում անհրաժեշտ դիրքում յոդոֆորմի լուծույթով թրջված թանզիֆե 

վիրախծուծով 

4.մասնահատում են արմատածայրը

ա)1,2,3,4     բ)1,2,3       գ)1,2,4  դ)2,3,4 

5.Ֆիբրոմաների մեջ տարբերում ենք հետևյալ տեսակները 
1.պինդ ֆիբրոմա

2.փափուկ ֆիբրոմա

3. դերմատոֆիբրոմա

4.նևուսային ֆիբրոմա

ա)1.2.3. ա    բ)2.3.4.    գ)1.3.4.      դ) 1.2. 




