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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1 Ներածություն 
 

Ցրված սկլերոզը (Multiple sclerosis) դիտարկվում է որպես կենտրոնական 
նյարդային համակարգի խրոնիկական աուտոիմուն բորբոքային միելինազրկող 
հիվանդություն: Ցրված սկլերոզի վաղ ախտորոշման և տարգետային թերապիայի 
խնդիրները դառնում են ավելի ու ավելի այժմեական՝ հատկապես հաշվի առնելով 
այն, որ հիվանդությունը առավելապես ի հայտ է գալիս երիտասարդ և առավել 
աշխատունակ տարիքի մարդկանց մոտ: Հիվանդության բազմագործոնային բնույթը, 
դրա կլինիկական դրսևորումների տարբերականությունը, սրացումներով 
(էքզացերբացիաներով) և ռեմիսսիաներով սաստկացումը միանշանակ բերում է 
կայուն հաշմանդամության: Դա բնորոշում է այդ պաթոլոգիայի խնդրի բժշկա-
սոցիալական նշանակությանը և առաջնությոանը [Lucchinetti C. et al., 2000; 
Weiner H.L, 2004; Kutzelnigg A. et al., 2005; Stadelmann C. et al., 2011; Grant W.B. et al., 
2016]: 

Կլինիկական-համաճարակաբանական հետազոտություններին 
համապատասխան՝ աշխարհում ներկա է ցրված սկլերոզով հիվանդ մոտ 3 մլն մարդ, 
որից մոտ 450 հազարը Եվրոպայում և ավելի քան 350 հազարը ԱՄՆ-ում [WHO: Atlas 
multiple sclerosis resources in the world, 2008; Koutsouraki E. et al., 2010; Marrie R.A. et al., 
2013]: Հիվանդությունը առավել հաճախ հանդիպում է 20-40 տարեկան, ինչպես նաև 
երեխաների և դեռահասների մոտ [Brissaud O. et al., 2001; Miller D.H. et al., 2007; 
Compston A. et al., 2008; Stormvan’s Gravesande K., 2015]: Ինչպես շատ աուտոիմուն 
հիվանդություններ, ցրված սկլերոզը ավելի շատ հանդիպում է կանանց մոտ 
[Alonso A. et al., 2008; Kalincik T. et al., 2013; Marrie R.M. et al., 2016]: 

Ցրված սկլերոզի տարածվածությունը կախված է բնակության վայրի 
աշխարհագրական լայնությունից և հաճախ հանդիպում է հասարակածից հեռու 
ապրող մարդկանց մոտ: Հիվանդության տարածման լայնության գրադիենտը աճում է 
հարավից հյուսիս: Ցրված սկլերոզի զարգացման ռիսկը ավելի բարձր է քիչ արևային 
լույսով տարածաշրջաններում [Marrie R.A., 2004], ինչը կապում են վիտամին D-ի 
պակասի հետ [Ascherio A. et al., 2010]. Ըստ ցրված սկլերոզի հիվանդացության 
տարբերակում են 3՝ բարձր (հյուսիսային տարածաշրջաններ), միջին և ցածր ռիսկի 
կլիմայաաշխարհագրական զոնա [Einarsson U. et al., 2003; Marrie R.A. et al., 2013; 
Mackenzie I.S. et al., 2014; Kingwell E. et al., 2015]: 

Ցրված սկլերոզի զարգացման ռիսկը կապված է ոչ միայն տարածաշրջանային 
հատկությունների հետ, այլ նաև որոշակի ռասայական կամ էթնիկ 
պատկանելիության հետ, մասնավորապես, հիվանդությունը ավելի տարածված է 
եվրոպոիդ ռասայի ներկայացուցիչների մոտ: [Koutsouraki E. et al., 2010; Marrie R.A. 
et al., 2013]: 

Ցրված սկլերոզի առաջացման պատճառը ճշգրիտ հայտնի չէ: Այսօր 
ամենաընդունված կարծիքն այն է, որ ցրված սկլերոզը կարող է առաջանալ մի շարք 



արտաքին և ներքին անբարենպաստ գործոնների փոխազդեցությունից: 
Անբարենպաստ արտաքին գործոններին վերագրում են վիրուսային և/կամ 
մանրէական ինֆեկցիաները, թունավոր նյութերի և ճառագայթման ազդեցությունը, 
տրավմաները և հաճախ սթրեսային իրավիճակները: Մասնավորապես հիվանդների 
արյան և ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկի մեջ վիրուսային հակամարմինների 
բարձրացրած տիտրերի բացահայտման հինման վրա ցրված սկլերոզը վերագրում են 
վիրուսապայմանավորված հիվանդությունների թվին՝ հատկապես ընդգծելով 
Էպշտեյն-Բարրի վիրուսի դերը [SchneiderR., 2009;PohlD., 2009; LijnemannJ.D. etal., 
2010]: 

Ժամանակակից պատկերացումների համաձայն, ցրված սկլերոզի ժամանակ 
ախտաբանական ընթացքի ձևավորումը ներառում է հետևյալ փուլերը՝ 
ա) ծայրամասային և կենտրոնական նյարդային համակարգերում իմունոլոգիական 
ռեակցիաների զարգացում բ) միելինազրկում գ) աքսոնային դեգեներացիա: ՑՍ-ի 
ժամանակ իմունոախտաբանական ռեակցիաների զարգացման վճռական 
գործոնները Տ-լիմֆոցիտների ակտիվացումն է ծայրամասային նյարդային 
համակարգում, արյունաուղեղային պատնեշի խախտումը, եռամոլեկուլյար 
կոմպլեքսի ձևավորումը, միելինի և օլիգոդենդրոգլիայի տարբեր կառույցների 
նկատմամբ աուտոհակամարմինների տիտրերի աճը, ակտիվացված միկրոգլիայի 
կողմից հակաբորբոքային ցիտոկինների արտադրությունը [Weiner H.L., 2004; 
Smith A.B. et al., 2010; Lucchinetti C.F. et al., 2011; Stadelmann C.. et al., 2011;Wood E.T. 
et al., 2012; Friese M.A. et al., 2014]: 
Տվյալ պահին հետազոտողների մեծ մասը կողմնակից են ցրված սկլերոզի, 
կլինիկական դրսևորումների, բնորոշ ընթացքի և սաստկացման վրա հիմնված 
դասակարգմանը [Ebers G.C. et al., 2004; Miller D.H. et al., 2007; Lassmann H. et al., 2012; 
Lublin F.D. et al., 2014; Scalfari A. et al., 2014], հետևյալ տեսակների առանձնացմամբ՝ 

1. Թուլացող-կրկնվող (ամենատարածվածը): Սրացման շրջանները փոփոխվում 
են ամբողջական վերականգման կամ մասամբ բարելավման հետ. Բացակայում է 
ախտանիշների աճը (սաստկացումը) սրացումների արանքում. 

2. Երկրորդական- պրոգրեսիվող: Հիվանդության թուլացող-կրկնվող ընթացքը 
հաճախ փոխարինվում է երկրորդական սաստկացմամբ, ընդ որում հիվանդությունը 
սաստկանում է սրացումներով կամ առանց. 

3. Առաջնային-պրոգրեսիվող: Բնորոշ է հիվանդության սաստկացումը 
ամենասկզբից, հազվադեպ հնարավոր են աննշան բարելավման շրջաններ. 

4. պրոգրեսիվող սրացումներով (ամենաքիչ հանդիպողը): Բնորոշ է սաստկացում 
հիվանդության ամենասկզբում ակնհայտ սրացումների զարգացմամբ դանդաղ 
սաստկացման ֆոնի վրա: 



Ցրված սկլերոզի ախտորոշումը հիմնվում է անամնեզի, նյարդաբանական 
զննման և քննման լրացուցիչ մեթոդների տվյալների վրա, ընդ որում, լայնորեն 
օգտագործվում են Միջազգային փորձագիտական խմբի կողմից ներկայացված 
«Մակդոնալդի չափանիշները», որոնք, «ժամանակի և տարածության մեջ օջախների 
դիսեմինացիայի» ապացուցման համար հաշվի են առնում ցրված սկլերոզի ինչպես 
կլինիկական դրսևորումները, այդպես էլ գլխուղեղի և ողնուղեղի ՄՐՏ-ի տվյալները, 
ինչպես նաև հիվանդի ուղեղ-ողնուղեղային հեղուկում օլիգոկլոնալ 
իմունոգլոբուլինների առկայությունը [McDonald W.I. et al., 2001; Polman C.H. et al., 
2010]. Նյարդաբանական դեֆիցիտի գնահատման համար սովորաբար օգտագործվում 
է ֆունկցիոնալ համակարգերի վիճակի սանդղակը – FunctionalSystemScore (FSS) և 
հաշմանդամության գնահատման ընդլայնված սանդղակը – 
ExpandedDisabilityStatusScale (EDSS) [Kurtzke J.F., 1983]: 

Ըստ արդիական պատկերացումների անձնականացված բժշկության 
չափանիշներին համապատասխան: ցրված սկլերոզի հետազոտության 
բնագավառում առաջնային ուղղություններից մեկը նրա տարբեր կենսամարկերների 
ուսումնասիրությունն է: Առաջին հերթին դա վերաբերում է միելինազրկման, գլիալ 
բջիջների և աքսոնների վնասման մակարդակում նյարդաբորբոքման և 
նյարդաքայքայման, ինչպես նաև արյունա-ուղեղային պանեշի թափանցիկության 
փոխադարձաբար կապված ընթացքների բնույթի և սաստկացման խորության 
աստիճանի մասին տեղեկատվություն կրող արյան և լիքվորի մոլեկուլյար 
կենսամարկերների ուսումնասիրությանը [Petzold A. et al., 2002; Avolio C. et al., 2003; 
Teunissen C.E. et al., 2005; Takano R. et al., 2010;  D'Ambrosio A. et al., 2015; Fitzner B. 
et al., 2015; Housley W.J. et al., 2015; Villar L.M. et al., 2015; Eisele P. et al., 2016]: 

Միելինազրկման և աքսոնալ դեգեներացիայի օջախների բնույթի և տեղայնացման 
նույնականացման, ցրված սկլերոզի սաստկացման մոնիտորինգի, ինչպես նաև 
բուժման արդյունավետության գնահատման նպատակով օգտագործվում են 
նյարդավիզուալիզացիոն կենսամարկերներ (ՄՐՏ, ՊԷՏ) [Oh U. et al., 2011; Sethi V. 
et al., 2012; Tam R.C. et al., 2012; García-Lorenzo D. et al., 2013; Jain S. et al., 2015]: 

Ցրված սկլերոզի զարգացման ռիսկի գենետիկական գործոնների 
ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններն են առանձին «թեկնածու գեների» 
հիվանդության հետ կապվածության բացահայտումը, հիվանդության հետ 
քրոմոսոմային լոկուսների հարակցության վերլուծությունը՝ ամբողջական գենոմային 
որոնումը, ամբողջ գենոմով զուգորդումների սկրինինգը (genome-wide association 
screening, “GWAS”), [Enzinger C. et al., 2004; Teutsch S.M. et al., 2004; Djuric, T. et al., 
2008; Camiña-Tato M. et al., 2012; Cree B.A., 2014; Sawcer S. et al., 2014]: 

Ցրված սկլերոզի պաթոգենեզի իմունոբանական և մոլեկուլյար-գենետիկ 
մեխանիզմների բացահայտումը նպաստել է վճռական թիրախների 
նույնականացմանը և դեղամիջոցային, այսպես կոչված իմունո-տարգետային 
միջոցների մշակմանը (“immune-targeted MS drugs”), ինչը այսօր հանդիսանում է 
բավականին բարդ խնդիր՝ հաշվի առնելով թիրախների հետերոգենության 



բացառապես լայն սպեկտրը, ինչպես նաև ցրված սկլերոզի կլինիկական 
դրսևորումների և սաստկացման բնույթի բազմաձևությունը: Ցրված սկլերոզի 
թերապիայի համար դեղամիջոցները ներկայացված են հետևյալ խմբերով ըստ 
գործողության մեխանիզմի՝ իմունոմոդուլյատորներ, իմունոսուպրեսորներ, 
լիմֆոցիտների մակերեսային ընկալիչների մոնոկլոնալ հակամարմիններ, 
ադհեզիայի մոլեկուլների ընտրողական ինհիբիտորներ, հակաբորբոքային 
դեղամիջոցներ և ուրիշներ [Weber-Schoendorfer C. et al., 2009; Claussen M.C. et al., 2012; 
de Lorenzo-Pinto A., et al., 2013; Palmer A.M., 2014]: 

Ներկայումս օգտագործվում է ցրված սկլերոզի դեղաթերապիայի մեջ 
օգտագործվող միջոցների հետևյալ դասակարգումը՝ 
 առաջին սերնդի իմունո-տարգետային միջոցներ՝ IFNβ-1a (AvonexandRebif) - 

IFNβ-1b (Betaseronand Extavia) [Plosker G.L., et al., 2011; Palmer A., 2012]. 
 երկրորդ սերնդի իմունո-տարգետային միջոցներ՝ Mitoxantrone, Natalizumab, 

Fingolimod, Teriflunomide, Dimethylfumarate [Edan G. et al., 2011; Lanzillo R. et al., 2011; 
Pelletier D. et al., 2012]. 
 Ժամանակակից իմունո-տարգետային միջոցներ՝ Alemtuzumab, Daclizumab, 

Laquinimod, Firategrast, NU100 (recombinant human IFNβ-1b), BII-B017 [Giacomini P.S. 
et al., 2012; Brown J.W. et al., 2013]: 
 
Տվյալ հետազոտության նպատակը և ուղղվածության վեկտորը պայմանավորող 
սկզբնական նախադրալը ցրված սկլերոզի տարբեր տեսակներով հիվանդների մոտ 
նյարդաբանական դեֆիցիտի, դեպրեսիայի, կյանքի որակի և հաշմանդամության 
զարգացման փոխադարձ կապի խնդրի շուրջ աճող հետաքրքրությունն է: 

 
1.2. Արդիական գրականության քննադատական վերլուծություն 
 
Ցրված սկլերոզ՝ դեպրեսիա և կյանքի որակ 
 

Դեպրեսիա: Ցրված սկլերոզի ժամանակ դեպրեսիայի տարածվածության 
աստիճանի վերաբերյալ տվյալները միանշանակ չեն: Այդպես, ըստ որոշ 
հեղինակների հետազոտությունների, ցրված սկլերոզով հիվանդների 6,8%-ից մինչև 
15,7%-ի մոտ հանդիպում են դեպրեսիվ խանգարումներ [Giordano A. et al., 2011; 
Feinstein A.et al., 2014], других – от 30 до 50% [Kanner A.M. 2005; Siegert R.J. et al. 2005; 
Dahl O.P. et al., 2009; daSilva A.M.et al., 2011]: Նշանակալի է, որ ցրված սկլերոզի 
ժամանակ դեպրեսիայի տարածվածությունը ավելի բարձր է, քան ուրիշ 
հիվանդությունների դեպքում [Tesar N. et al., 2003; Zabad R.K. et al., 2005; 
Buchanan R.J.et al., 2011; Leonavicius R. et al., 2012; Evans C. et al., 2013]: 

Ներկայումս, ինչպես ցրված սկլերոզի, այնպես էլ դեպրեսիայի 
բազմագործոնային ծագման մասին ժամանակակից պատկերացումների զարգացման 
արդյունքում վերանայվել է բավականաչափ պարզեցված մոտեցումը, որը 
դիտարկում է ցրված սկլերոզով հիվանդների մոտ բացահայտվող դեպրեսիան՝ որպես 
պատասխան հիվանդությանը և անձնական ու հասարակական ոլորտների վրա դրա 
ազդեցությանը, ինչպես նաև սաստկացող հաշմանդամացման բնական հետևանք: 



Գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում, որ ցրված սկլերոզի ժամանակ զարգացող 
դեպրեսիվ խանգարումների հիմքում, կենսաբանական և հոգեսոցիալական 
գործոնների [Patten S.B. et al., 2000; Leonavicius R. Et al., 2011; Johansson S. et al., 2016] և 
զարգացոեղ դիսթրեսի հետ համատեղ [Kern S. et al., 2011; Lehan T. et al., 2012], ընկած 
են գլխուղեղի տարատեսակ կառուցվածքների միելինազրկման և աքսոնալ 
դեգեներացիայի գործընթացները, ինչպես նաև իմոնային խանգարումների և 
նյարդաբորբոքման զարգացման մեխանիզմների որոշակի նմանությունը [Mikova O. 
et al., 2001; Gold S.M. et al., 2009; Holden K. et al., 2011; Kern S. et al., 2011; Lotrich F.E. 
et al., 2011; Tarrants M.et al., 2011; Vattakatuchery J.J. et al., 2011;Moore P. et al., 2012]: 

Բացահայտված են ցրված սկլերոզի ընթացքի տարբեր տեսակներով 
հիվանդների մոտ դեպրեսիայի զարգացման ռիսկի մակարդակների 
տարբերությունները: Այդպես, Cox բազմակի ռեգրեսիայի մոդելի օգնությամբ 
հաստատված է, որ դեպրեսիայի զարգացման հարաբերական ռիսկի ցուցանիշը՝ 
OddsRatio (OR) թուլացող-կրկնվող տեսակի դեպքում հավասար է 1.0, առաջնային-
սաստկացողի դեպքում՝ 1,23, երկրորդական սաստկացողի դեպքում՝ 1.23, 
սաստկացող սրացումներով տեսակի դեպքում՝ 2,34 [Taylor K.L. et al.,2014]: 

Ցրված սկլերոզով հիվանդների մոտ դեպրեսիայի ուսումնասիրությունը լուրջ 
հետաքրքրություն է ներկայացնում կապված ցրված սկլերոզի «մշտական 
հոգնածության» վաղ ախտանիշի հետ դրա ասոցիացման 
առանձնահատկությունների բացահայտման հետ: «Մշտական հոգնածության» 
ախտանիշը վերաբերում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մտավոր գործունեությանը 
[Bakshi R. et al., 2000; Brown R.F. et al., 2009; Braley T.J. et al., 2010], ընդ որում 
բացահայտված է փոխադարձ կապ դիֆուզոր աքսոնալ դեգեներացիայի, մշտական 
հոգնածության ախտանիշի [TartagliaM.C., etal., 2004] և կյանքի որակի մակարդակի 
միջև [SmedalT. etal., 2011]: 

Առկա են բազմաթիվ հրատարակություններ, որոնք վկայում են այն մասին, որ 
ցրված սկլերոզով հիվանդների մոտ դեպրեսիան հաճախ կապված է տագնապի հետ 
[Dahl O.P. et al., 2009; Giordano A. et al., 2011; Yassar Alamri Y.et al., 2016], ընդ որում 
հաստատված է, որ ցրված սկլերոզով հիվանդների մոտ բացահայտվող 
կոմորբիդությունը, ընդհանուր առմամբ, բարձրացնում է հոսպիտալացման ռիսկը 
[Marrie R.A. et al., 2015]: 
 Ընհանրացնելով դեպրեսիայի տարատեսակ ասպեկտներին վերաբերող 
տվյալները՝ հարկ է նշել, որ հրատարակությունների մեծ մասում բացակայում են 
հետազոտվող հիվանդների մոտ կոգնիտիվ ֆունկցիաների վիճակի մասին 
ցուցմունքները: Մինչդեռ հաստատված է, որ կոգնիտիվ դիսֆունկցիայի հետ կապված 
տարատեսակ խնդիրները ի հայտ են գալիս ցրված սկլերոզով հիվանդների գրեթե 
կեսի մոտ [AmatoM.P. etal., 2006;Baumstarck-Barrau K. etal., 2011; FeinsteinA. etal., 2013; 
GiovannettiA.M. etal., 2016], ինչը, ըստ ՄՐՏ տվյալների, կորելացվում է կեղևային 
կառուցվածքների միելինազրկման և ատրոֆիայի հետ [Morgen K. et al., 2006; 
Calabrese M. et al., 2009; Rinaldi F. et al., 2010]: Միաժամանակ հայտնի է, որ ցրված 



սկլերոզով հիվանդների մոտ նույնիսկ չափավոր մակարդակի կոգնիտիվ դեֆիցիտի 
առկայությունը բարդացնում է դեպրեսիայի բացահայտումը պսիխոմետրիայի 
գոյություն ունեցող մեթոդներով: 
 

Կայնքի որակ: Կյանքի որակի կատեգորիան, հանդիսանալով ֆիզիկական և 
հոգեկան առողջության ինտեգրատիվ ցուցանիշ, ձեռք է բերում յուրահատու 
նշանակալիություն, հատկապես երբ խոսք է գնում կլինիկական արտահայտումների 
և սաստկացման հատկությունների տեսանկյունից այնպիսի բազմաձև 
նյարդաբանական պաթոլոգիայի մասին, ինչպիսինն է ցրված սկլերոզը: 
Պատահական չէ, որ ցրված սկլերոզով հիվանդների կյանքի որակի մակարդակի 
գնահատման համար մշակված է և լայնորեն կիրառվում է հատուկ ստանդրտացված 
հարցաթերթ:  MSQOL- 54.  

Համաձայն ժամանակակից պատկերացումների՝ ցրված սկլերոզով 
հիվանդների կյանքի որակ մակարդակի գնահատումը գնալով ավելի մեծ 
ակտուալություն և գիտակիրառական արժեք է ձեռք բերում, առաջին հերթին որպես 
հիվանդության սաստկացման յուրօրինակ ցուցանիշ և հաշմանդամության 
զարգացման կանխորոշիչ: 

Նշանակալի է, որ եթե ավելի վաղ հետազոտություններում հեղինակները 
սահմանափակվել են միայն կյանքի որակի մակարդակի գնահատմամբ, ապա 
ժամանակակից մոտեցումն է կյանքի որակի տարատեսակ ցուցանիշների 
դիտարկումը այնպիսի հարթություններում, ինչպիսինն են հիվանդության ընթացքը 
ծանրացնող և հաշմանդամացմանը նպաստող ռիսկի գործոնների հետ դրանց 
ասոցիացումը [Forbes A. et al., 2006; Tepavcević D.K. et al., 2009; Jaracz K. et al., 2010]: 

Այդպես, բազմակի ռեգրեսիայի կորելյացիոն վերլուծության մեթոդով 
բացահայտվել է փոխադարձ կապ մի կողմից՝ դեպրեսիայի ու հոգնածության, մյուս 
կողմից՝ ցրված սկլերոզով հիվանդների կյանքի որակի ֆիզիկական ու հոգեբանական 
բաղադրիչների միջև [Amato M.P. et al., 2001; Janardhan V. et al., 2002; D’Alisa S. et al., 
2006; Warren S.A. et al., 2009; Kargarfard M. et al., 2012; ChenK. et al., 2013; Klevan G. 
et al., 2014]: 

Հարկ է նշել, որ չնայած ցրված սկլերոզով հիվանդների կյանքի որակի 
ուսումնասիրության արդյունքներին նվիրված հրատարակությունների թվի աճին՝ 
նշված ոլորտում առկա են հետևյալ խնդիրները: 

Ոչ ամբողջությամբ են շոշափվում այնպիսի հարցեր, ինչպիսինն են 
հիվանդների կյանքի որակի ֆիզիկական և հոգեբանական բաղադրիչների 
առանձնահատկությունները կախված ցրված սկլերոզի սկզբի, սաստկացման և 
հաշմանդամության զարգացման ձևերից՝ հաշվի առնելով սեռը, տարիքը, 
հիվանդության տևողությանն ու կոմորբիդության, սոցիալ-տնտեսական և 
էկոլոգիական գործոնները: Հասանելի գրականության մեջ քիչ են աշխատանքները, 
որտեղ «կյանքի որակ» կատեգորիան օգտագործվում է ցրված սկլերոզի տարգետային 
թերապիայի էֆեկտիվության գնահատման համար: 



Պլանավորված աշխատանքին վերաբերող տեղեկատվական նյութի 
հավաքման ընթացքում հատուկ ուշադրություն են գրավել հետևյալ բնօրինակները: 

 
Janardhan V., Bakshi R. Quality of life in patients with multiple sclerosis: the impact of fatigue and 
depression. // J. Neurol. Sci. 2002. Vol. 205. P. 51-58. 

Կյանքի որակը (ԿՈ) տուժում է ցրված սկլերոզի (ՑՍ) ժամանակ մասամբ ֆիզիկական 
հշմանդամության պատճառով: ՑՍ-ի հետ կապված հոգնածությունը (ՑՍՀ) և դեպրեսիան 
(ՑՍԴ) ՑՍ-ի տարածված և բուժվող հատկություններն են, որոնք կարող են նաև ազդեց ԿՈ-ի 
վրա, անկած ֆիզիկական հաշմանդամությունից: Մենք հաջորդաբար հետազոտեցինք 600ՑՍ 
հիվանդ: ԿՈ-ն գնահատվել է Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQOL)-54 (Ցրված Սկլերոզի 
Կյանքի Որակ-54)-ի օգնությամբ: ԿՈ-ի արժեքների տարբերություններն ըստ խմբերի 
գնահատվել են Expanded Disability Status Scale (EDSS) (Հաշմանդամության Կարգավիճակի 
Լայնացված Սանդղակի), Fatigue Severity Scale (FSS) (Հոգնածության Ծանրության Սանդղակի) 
և Hamilton Depression Inventory (Համիլտոնի Դեպրեսիայի Հարցաթերթի) արժեքների 
համապատասխանեցումից հետո: ՑՍ հիվանդները խմբավորվել են հետևյալ խմբերի մեջէ 
թուլացող-կրկնվող (ԹԿ) կամ երկրորդական-սաստկացող (ԵՍ), ՑՍՀ (FSS> կամ =5) կամ ՍՑ 
առանց հոգնածության (ՑՍԱՀ) (FSS< կամ =4) և ՑՍԴ կամ ՑՍ առանց դեպրեսիայի (ՑՍԱԴ): 

Հաշմանդամության և դեպրեսիայի հաշվի առնմամբ՝ հոգնածությունը կապվել է ԿՈ-ի 
տուժման հետ առողջության ընկալման (p=0.03) և ֆիզիկական դիսֆունկցիայի 
սահմանափակումների պատճառի տեսանկյուններից (p=0.008): Հաշմանդամության և 
հոգնածության հաշվի առնմամբ, դեպրեսիան  կապվել է ցածր ԿՈ-ի հետ առողջության 
ընկալման (p=0.02), սեռական դիսֆունկցիայի (p=0.03), առողջական դիսթրեսի (p=0.03), 
հոգեկան առողջության (p=0.006), ընդհանուր ԿՈ-ի (p=0.006), հուզական դիսֆունկցիայի 
(p=0.04), և հւզական դիսֆունկիայի պատճառով սահմանափակումների տեսանկյուններից 
(p=0.03): Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս որ ֆիզիկական հաշմանդամության հաշվի 
առնմամբ, հոգնածությունը և դեպրեսիան իրարից անկախ կապված են ՑՍ-ի դեպքում 
տուժած ԿՈ-ի հետ, ինչը ենթադրում է որ դրանց ճանաչումն ու բուժումը կարող է բարելլավի 
ԿՈ-ն: 

 
 

Fricska-Nagy Z., Füvesi J., Rózsa C. et al. The effects of fatigue, depression and the level of disability 
on the health-related quality of life of glatiramer acetate-treated relapsing-remitting patients with 
multiple sclerosis in Hungary. //Mult. Scler. Relat. Disord. 2016. Vol. 7. P. 26-32. 
 
Ցրված սկլերոզի ընդհանուր ախտանիշներն են հոգնածությունը, դեպրեսիան, կոգնիտիվ 
դիսֆունկցիան, ցավը և սեռական դիսֆունկցիան որոնք ազդում են հիվանդների՝ 
առողջության հետ կապված կյանքի որակի վրա: Մեր նպատակն էր որոշել կապը 
առողջության հետ կապված կյանքի որակի, հաշմանդամության, հոգնածության և 
դեպրեսիայի մակարդակների միջև Հունգարիայում գլատիրամեր ացետատով բուժում 
անցած ցրված սկլերոզով հիվանդների շրջանում: Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (Ցրված 
Սկլերոզի Կյանքի Որակ-54), Fatigue Impact Scale (Հոգնածության Ազդեցության Սանդղակ) և 
Beck Depression Inventory (Բեկի Դպրեսիայի Հարցաթերթ) հարցաթերերի Հունգարական 
տարբերակները լրացվել են 428 գլատիրամեր ացետատով բուժում անցած 19 Հունգարական 
հիվանդանոցներից թուլացող-կրկնվող ցրված սկլերոզով հիվանդների կողմից: 
Հոգնածության հանդիպման հաճախականությունը 62.4% էր: Դեպրեսիայի հանդիպման 
հաճախականությունը ավելի ցածր էր (13.4%) քան ցրված սկլերոզով հիվանդների մասին 
նախորդ հետազոտություններում (36-54%): Հոգնածությամբ և առանց հոգնածության 
հիվանդների մոտ բացահայտվել են առողջության հետ կապված կյանքի որակի նշանակալի 



տարբերություններ: Հաշմանդամության մակարդակը, հոգնածությունը և հիվանդության 
տևողությունը նշանակալիորեն կորելացվում են կյանքի որակի հետ: Սակայն, գծային 
ռեգրեսիոն վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հաշմանդամության, դեպրեսիայի, սոցիալ և 
կոգնիտիվ հոգնածության մակարդակները կանխորոշում են կյանքի որակը: Ցրված սկլերոզի 
դեպքում հիվանդության զարգացման նվազումը իմունոմոդուլյատոր թերապիայի 
օգնությամբ, ինչպես նաև զուգորդող դեպրեսիայի և հոգնածության ախտորոշումը և բուժումը 
առաջնային են ցրված սկլերոզով հիվանդների առողջության հետ կապված կյանքի որակի 
բարձրացման համար: 

 
Kargiotis O., Paschali A., Messinis L., Papathanasopoulos P. Quality of life in multiple sclerosis: 
Effects of current treatment options. // International Review of Psychiatry. 2010. Vol.22. P.67-82 
 
Ցրված սկլերոզը ամենատարածված ոչ տրավմատիկ նյարդադեգեներատիվ հիվանդությունն 
է չափահասների շրջանում: Հիվանդների մեծ մասը ներկայանում են և՛ ֆիզիկական, և՛ 
մտավոր պակասություններով, որոնք արտացոլում են կենտրոնական նյարդային 
համակարգում բորբոքային գործընթացի արդյունքում ստեղծվող վնասվածքների 
տարածումը: Կրկնումներից հետո ոչ ամբողջական առողջացումը, նոր պակասությունների 
կուտակումը և հիվանդության սաստկացող բնույթը խանգարում են անհատների ամենօրյա 
գործունեությանը և բացասական ազդեցություն են ունենում իրենց բարեկեցության վրա: 
Իսկապես, հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ցրված սկլերոզով հիվանդների կյանքի 
որակի մակարդակը մշտապես ավելի ցածր է: Բուժման միջոցների արդյունավետության 
վերլուծության և ցրված սկլերոզի նման խրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների 
վերաքննման ժամանակ գնալով ավելի շատ է ճանաչվում առողջության հետ կապված 
կյանքի որակի գնահատման անհրաժեշտությունը: Ներկայիս իմունոմոդուլյատոր միջոցները 
որոնք իջեցնում են կրկնումների հաճախականությունը և հետաձգում են հիվանդության 
սաստկացումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ կյանքի որակի չափումների 
վրա: Լրացուցիչ դեղամիջոցները, որոնք ազդում են կոգնիտիվ խնդիրների և դեպրեսիայի, 
հոգնածության ու ցավի նման տարածված ախտանիշների վրա, կենսակերպի 
փոփոխությունների և ռեաբիլիտացնող ծրագրերի հետ համատեղ կարևոր են բարելավմանը 
ուղղված համապատասխան կառավարման համար: 
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2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հետազոտություն նպատակն է՝ ուսումնասիրել ցրված սկլերոզով հիվանդների 
նյարդաբանական դեֆիցիտի, դեպրեսիայի և կյանքի որակի փոխադարձ կապը, 
կախված հիվանդության տևողությունից և պրոգրեսիայի բնույթից: 
 
Առաջ դրված նպատակի իրականցաման համար դրված են հետևյալ խնդիրները՝ 
 քանաքական տեսանկյունից գնահատել ցրված սկլերոզով հիվանդների 

նյարդաբանական դեֆիցիտի աստիճանը և դրա փոխադարձ կապը հիվանդների 
կյանքի որակի հետ, կախված հիվանդության տևողությունից և սաստկացման ձևից. 
 ուսումնասիրել դեպրեսիայի հաճախակիությունը և ցրված սկլերոզով 

հիվանդների մոտ դրա զարգացման ռիսկը կախված տարիքից, սեռից, հիվանդության 
տևողությունից և սաստկացման ձևից. 
 հետազոտել նյարդաբանական դեֆիցիտի և դեպրեսիայի՝ սաստկացման 

տարբեր տեսակների ցրված սկլերոզով հիվանդների կյանքի որակի ֆիզիկական և 
հոգեկան բաղադրիչների վիճակի տարբեր ցուցանիշների հետ զուգորդման բնույթը և 
աստիճանը: 
 
 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Կլինիկական հետազոտություն: 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Առաջ բերված խնդիրների լուծման համար պլանավորվում է անցկացնել 
կլինիկական, լաբորատոր-գործիքային և նյարդահոգեբանական հետազոտություններ 
ցրված սկլերոզով հիվանդների մոտ: 

 
Ենթադրվող ընտրանքի բնութագիր 
 
Ներառման չափանիշներ՝ հետազոտության մեջ ներառվելու են 18 և բարձր 

տարեկան հիվանդներ, ՄՌՏ-յով վավերացված ցրված սկլերոզի ախտորոշմամբ առանց 
որևէ կոգնիտիվ գործառույթների խախտումների չափանիշների: 

Բացառման չափանիշներ՝ Էպշտեյն-Բարր վիրուսով, շաքարային դիաբետով, 
զարկերակային հիպերտենզիայով, ռևմատոյիդային արտրիտով և այլ հիվանդներ: 

 
Էթիկական ասպեկտներ 

Հիվանդների ներառումը հետազոտության մեջ կատարվելու է նրանց 
տեղեկացված համաձայնությամբ: Ստանդարտացված հարցարանների 
օգտագործումը թույլ կտա ապահովվել տեղեկատվության հավաքման ընթացքի մեջ 



հետազոտողի ներգրավվածության նվազագույն աստիճանը: Բոլոր հարցվողների 
հարցման հետ կապված ընթացակարգերը անցկացվելու են ապացուցիչ բժշկության 
պահանջների և էթիկական նորմերի պահպանմամբ: 

 
Կենսավիճակագրություն 

Ստացված տվյալների վերլուծությունը ներառելու է ինչպես վիճակագրական 
մշակման ընդունված մեթոդներ, այնպես էլ օգտագործելու է որոշակի մոդելներ, 
որոնք թույլ են տալիս քանաքականորեն գնահատել ցուցանիշները, որոնց 
ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը թելադրված է անցկացված 
հետազոտության նպատակով և բնույթով: Ռիսկի գործոնների քանաքական 
բնութագրի համար հաշվարկվելու են հարաբերական ռիսկի Oddsratio (OR) և 
Relativerisk (RR) բնութագրերը: Նշված է օգտագործել հետևյալ մեթոդները՝ 
համահարաբերակցային վրլուծություն, գծային և բազմակի ռեգրեսիա, գործոնային 
վերլուծություն: Վիճակագրական վերլուծությունը անցկացվելու է STATISTICA 6, 
GraphPadPrism 4 և GraphPadPrism 5 ծրագրերի փաթեթների օգնությամբ: 
Ուսումնասիրվող ցուցանիշների տարբերությունների վիճակագրական գնահատումը 
կատարվելու է Ստյուդենտի t- չափանիշով: 

 
          Պլանավորված հետազոտության բազա – Երևանի №2 Կլինիկական 
հիվանդանոցի կլինիկական բաժանմունք (Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ կլինիկական 
բազա) 
 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

Պլանավորված աշխատանքը նախաձեռնած հետազոտություն է: 
 
 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

1. Ցրված Սկլերոզի Ժամանակակից Ախտորոշման Չափանիշները. 
//Բժշկության Գիտական Ամսագիր, Գիտություն և Կրթություն, էջ 31-41 

2. Ա. Սահակյան, Գ. Ավագյան, Ա. Ավետիսյան, Հ. Մանվելյան՝ 
Ցրված Սկլերոզի Ազդեցությունը Կյանքի Որակի վրա՝ Նախնական Արդյունքներ 
քաղվածքներ // Նյարդաբանական Գիտությունների Ամսագիր, 333 (2013) էջ.364-365 

3. Գ. Ավագյան, Ա. Սահակյան, Ա. Ավետիսյան, Հ. Մանվելյան՝ 
Հայաստանում ՑՍ Հիվանդների Հաշմանդամության Գնահատման Արդյունքներ. 
քաղվածքներ // Նյարդաբանական Գիտությունների Ամսագիր, 333 (2013) էջ.364 

4. Ա. Ավետիսյան, Գ. Ավագյան, Ա. Սահակյան, Հ. Մանվելյան՝ 
Ցրված Սկլերոզը Հայաստանում՝ Կյանքի Որակը և Դեպրեսիա. քաղվածքներ // 
Նյարդաբանական Գիտությունների Ամսագիր, 333 (2013) էջ.365 
 

 
7. ԱՇԽՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ՝ 

1. Գրականության տվյալների հավաքում  



2. Հետազոտություն մեթոդների յուրացում  

3. Հետազոտություն նյութի հավաքում  

4. Գիտական աշխատանքների հրապարակում  

5. Թեզի և գիտական տվյալների ձևավորում  

6. Աշխատանքի նախնական ապրոբացիա  

7. Թեզի ներկայացումը պաշտպանության համար  

 

 

Գիտական ղեկավար   ____________________ 
   ստորագրություն 

 

 

Հայցորդ   ____________________ 
   ստորագրություն 
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