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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1.1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ժամանակակից նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության  կարևոր խնդիրներից է 

գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումը, մասնավորապես սպոնտան 

սուբարախնոիդալ արյունազեղումը (ՍԱԱ)՝ պայմանավորված զարկերակային անևրիզմայի 

պատռումով: Այս արյունազեղումների ժամանակ գլխուղեղում տեղի ունեցող պրոցեսների 

պարզաբանումը, հիվանդության վաղ ախտորոշումը և արդյունավետ բուժման կազմակերպումը 

կարևոր են ինչպես բժշակական, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական առումով՝ հաշվի առնելով 

հետազոտման և բուժական միջոցառումների բարձր ինքնարժեքը:   

Վերջին 40 տարիների ընթացքում մանրամասնորեն ուսումնասիրվել են հիվանդության 

անատոմո-ֆիզիոլոգիական, էթիոպաթոգենետիկ և հեմոդինամիկ ասպեկտները, ընթացքը և 

ելքերը: Ըստ տարբեր հեղինակների տվյալների, հիվանդության հաճախականությունը կազմում 

է տարեկան 6-8 դեպք 100.000 բնակչի հաշվարկով:  Իր տարածվածությամբ անևրիզմատիկ ՍԱԱ-

ն գտնվում է երկրորդ տեղում տրավմատիկ ՍԱԱ-ից հետո և առաջին տեղում բոլոր սպոնտան 

ՍԱԱ-ների շարքում: Մեծ մասամբ անևրիզմատիկ  ՍԱԱ-ն հանդիպում է 45-60 տարեկան 

անձանց մոտ, և միայն 20% դեպքերում՝ 14-45 տարեկանում և 60 տարեկանից բարձր: 

Արյունազեղման դեպքերի մոտ մեկ երրորդը զարգանում է քնի ժամանակ:  

Ինչպես նշվեց վերևում, սպոնտան ՍԱԱ-ի առաջացման առավել հաճախ պատճառը 

գլխուղեղի զարկերակային անևրիզմայի պատռումն է: Ըստ գրականության վերջին տվյալների 

անևրիզմա հայտնաբերվում է բնակչության 5%-ի մոտ, որոնցից կեսի մոտ այն պատռվում է՝ 

առաջացնելով ՍԱԱ: Նշենք, որ անևրիզմաների մեծ մասը տեղակայված է լինում գլխուղեղի 

առաջային շրջանառության համակարգում (85-95%): 

Գրականության տվյալները հաստատում են, որ անևրիզմայի պատռումից հետո կրկնակի 

արյունազեղման վտանգը մեծանում է մի քանի անգամ չպատռած անևրիզմայի համեմատ: Ընդ 

որում, այդ ռիսկը առավելապես բարձր է ինչպես սուր ՍԱԱ-ի առաջին ժամերին, այնպես էլ 7-րդ, 

14-րդ, 21-րդ և  28-րդ օրերին: 

Բազմաթիվ հետազոտություններ հաստատում են, որ զարկերակային անևրիզմայի կրկնակի 

պատռման վտանգը ուղիղ համեմատական է նրա չափսերին:  Այսպես, Մասաչուսեցի բժշկական 

միության հետազոտություններով, 10 մմ տրամագծից մեծ անևրիզմաների կրկնակի պատռման 

վտանգը մեծանում է մոտ 20 անգամ:  

Անևրիզմաների առաջացման գործոններից J.L.Fox (1983) –ը նշում է հետևյալները. 



1. Դեգեներատիվ հիվանդություններ, որոնք ավելի հաճախ հանդիպում են 40 տարեկանից 

հետո, այդ թվում նաև գլխուղեղի անոթների դեգեներատիվ փոփոխությունները 

2. Զարկերակային հիպերտենզիա, երբ առկա է արյան անմիջական ազդեցություն անոթի 

պատին 

3. Զարկերակի պատի աթերոսկլերոտիկ վնասում 

4. Բնածին արատներ (երիկամների պոլիկիստոզ և աորտայի կոարկտացիա, որոնք 

ուղեկցվում են զարկերակային հիպերտենզիայով և աթերոսկլերոզով), որոնք նպաստում են 

անևրիզմաների առաջացմանը և պատռմանը 

5. Արտերեո-վենոզ մալֆորմացիայի առկայություն, որը բերում է գլխուղեղի անոթային 

համակարգում հեմոդինամիկ խանգարումների և նպաստում է անևրիզմայի առաջացմանն ու 

աճին 

6. Զարկերակի ներքին շերտի պրոլիֆերացիա՝ էլաստիկ հյուսվածքի ֆրագմենտացիայով 

և էլաստիկության կորստով  

 

Նախորդ հարյուրամյակի կեսերին գլխուղեղի զարկերակային անևրիզմաների բուժումն 

իրականացվում էր միայն հիվանդության ՛՛սառը՛՛ փուլում, այլ խոսքերով, հիվանդների միայն 

30-40%-ն էր ենթարկվում բուժման: Ակնհայտ է, որ մահացության և հաշմանդամության իջեցումը  

բոլոր հիվանդների մոտ հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ վիրաբուժական միջամտություն 

իրականացվում է ավելի վաղ փուլում՝ մինչև կրկնակի արյունազեղումը և տարածուն իշեմիկ 

բարդությունների զարգացումը: Գործնական բժշկության մեջ այս հիվանդների բուժման 

էնդովասկուլյար եղանակների ներդրումն անևրիզմատիկ արյունազեղման սուր փուլում առավել 

հաճախ է կիրառվում, թեև 1975թ-ին Norlen-ը տպագրեց առաջին աշխատությունները՝ նվիրված 

արյունազեղման սուր փուլում պատռված անևրիզմաների կլիպավորմանը:  

 

1.2. Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü øÜÜ²¸²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜÀ 

 

ա) Endovascular coil embolization of very small intracranial aneurysms. Jin ho Hwang et 

al. Neuroradiology. Springer Verlag DOI 2010. 10,1007//s00234-010-0735-0 

 

Հեղինակների կողմից կատարվել է 43 փոքր չափսի (<3մմ) անևրիզմայի էնդովասկուլյար 

բուժման արդյունքների հետազոտում, որոնց կեսից ավելին եղել են պատռված անևրիզմայի 

դեպքեր: Կատարվել է բուժման ենթարկված հիվանդների կլինիկական և անգիոգրաֆիկ անալիզ: 

Թեև հեղինակները եզրակացության մեջ նշում են բարձր արդյունավետություն և անևրիզմայի 

ռեկանալիզացիայի հարաբերական ցածր հաճախականություն, այնուամենայնիվ, նշում են նաև 

իրենց հետազոտության որոշ սահմանափակումներ.  



1. Հետազոտման մեջ ընդգրկված հիվանդների քիչ քանակություն 

2. Անալիզը կրում է ռետրոսպեկտիվ բնույթ և կատարվել է մեկ բժշկական կենտրոնի 

շրջանակներում 

3. Չեն նշվում զարկերակային անևրիզմաների ներզարկերակային էմբոլիզացիայի հստակ 

ցուցումներ ՍԱԱ-ի սուր և ՛՛սառը՛՛ փուլերում 

4. Չկան ներանոթային բուժման ենթարկված հիվանդների երկարատև հսկողության 

տվյալներ 

 

բ) Analysis of Rupture during Follow-up of Unruptured Aneurysm. Koyama S, Nishijima M 

et al. Department of Neurosurgery, Aomori Prefectural Central Hospital. No Shinkei Geka. 2015 

Jun;43(6):523-9. doi: 10.11477/mf.1436203064. [Article in Japanese] 

 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել է 2000-2012թթ.-ի ընթացքում հսկողության վերցված 229 

հիվանդ, ում մոտ հայտնաբերվել է 291 չպատռված անևրիզմա և ովքեր չեն ենթարկվել 

վիրահատական բուժման: Հսկողության տևողությունը կազմել է 5 տարի: Հետազոտության մեջ 

ներառվել են անևրիզմաների թիվը, չափսը, ձևը և տեղականումը: Ըստ հետազոտման 

արդյունքների անևրիզմայի կրկնակի պատռման ռիսկը տարեկան աճում է 1,86%-ով, իսկ 

կրկնակի պատռումն առավել հաճախ դիտվում է տարեցների (միջինում 66,7տ) և իգական սեռի 

մոտ (86,4%):  

Հեղինակները եկել են այն եզրակացության, որ պատռված անևրիզմաները պետք է բուժվեն 

վիրահատական եղանակով որքան հնարավոր է վաղ, ինչը նվազեցնում է հաշմանդամության և 

մահացության հաճախականությունը: 

Սակայն, տվյալ հետազոտության մեջ չկան տվյալներ, թե վիրահատության չենթարկված 

հիվանդներն ինչ դեղորայքային բուժում են ստացել՝ անևրիզմայի կրկնակի պատռումը 

կանխելու համար, ինչն է եղել կրկնակի պատռման պատճառը (զարկերակային ճնշման 

բարձրացում, անգիոպաթիա, արյան մակարդելիության խանգարումներ, հորմոնալ 

փոփոխություններ):  

 

գ) Analysis of endovascular treatment of ruptured microaneurysms compared with 

ruptured larger aneurysms. Murias Quintana E, Vega P. et all, J Neurointerv Surg. 2015 May 20. 

pii: neurintsurg-2015-011660. doi: 10.1136/neurintsurg-2015-011660.  

 

Տվյալ հետազոտության ընթացքում հեղինակները համեմատել են մեծ չափսի  և միկրո-

անևրիզմաների ներանոթային բուժման նպատակահարմարությունը, գնահատել արդյունքները, 

բարդությունների հաճախականությունը և հետվիրահատական շրջանում հիվանդների կյանքի 



որակը: Համեմատվել են պատռված 40 միկրոանևրիզմայով և 207 մեծ չափսի անևրիզմայով 

հիվանդների ներանոթային բուժման արդյունքները: Հեղինակաների կողմից ցույց է տրվել, որ 

միկրոանևրիզմաների   ներանոթային բուժման ընթացքում բարձր է անևրիզմայի 

ներվիրահատական պատռման հաճախականությունը, սակայն թրոմբոէմբոլիկ 

բարդությունների հաճախությունը համարժեք է մեծ չափսի անևրիզմաների ներանոթային 

բուժման դեպքում դիտվող թրոմբոէմբոլիայի դեպքերին: Հիվանդների պրոգնոզը նույնն է եղել 

երկու խմբում էլ: Հեղինակները եկել են այն եզրակացության, որ գլխուղեղի զարկերակային 

միկրոանևրիզմաների ներանոթային բուժումը հավասարաչափ արդյունավետ է, ինչպես-որ մեծ 

չափսի անևրիզմաների դեպքում:  

Սակայն, հեղինակների կողմից չի բացատրվում, թե միկրոանևրիզմաների 

ներվիրահատական պատռման դեպքում ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում, ինչ 

բարդություններ են զարգանում և ինչպես են դրանք կանխվում: Չնայած ներվիրահատական 

նման լուրջ բարդության բարձր հաճախականությանը, ինչն է պատճառը երկու համեմատվող 

խմբերում նմանատիպ ելքի համար: Ինչպես նաև չկա որևէ նշում կիրառվող միկրոանոթային 

սարքերի, դրանց նախընտրելի որակական հատկանիշների վերաբերյալ, որոնց պարագայում 

նվազագույնի կարելի է հասցնել միկրոանևրիզմաների ներվիրահատական պատռման 

հաճախականությունը:  

 

2. Ðºî²¼àîàõÂÚ²Ü Üä²î²ÎÜ àô ÊÜ¸ÆðÜºðÀ 

 

Տվյալ հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել գլխուղեղի զարկերակային 

անևրիզմաների ներանոթային բուժման արդյունքները անևրիզմատիկ ՍԱԱ-ի սուր փուլում:  

Դրվում են հետևյալ խնդիրները. 

1. Անատոմո-ֆունկցիոնալ սկզբունքների հիման վրա մշակել չափանիշներ և 

ցուցումներ պատռված անևրիզմաների ներանոթային օբլիտերացիայի համար՝ ՍԱԱ-ի սուր 

փուլում անևրիզմայի կրկնակի պատռումը կանխելու համար: 

2. Ուսումնասիրել ներվիրահատական և վաղ հետվիրահատական բարդությունների 

առանձնահատկությունները (զարկերակների կծկում, թրոմբոէմբոլիա, անևրիզմայի 

ներվիրահատական պատռում) անևրիզմաների ներանոթային բուժման ժամանակ, նրանց 

կանխարգելումը և բուժումը 

3. Ուսումնասիրել հիվանդների ընդհանուր և նյարդաբանական վիճակը 

անևրիզմայի օբլիտերացիայից առաջ և հետո 

4. Գնահատել ներանոթային վիրահատության արդյունավետությունը և հնարավոր 

բարդությունների բնույթը հիվանդության հեռավոր ժամկետներում 



5. Ուսումնասիրել և մշակել բուժական ռազմավարությունը բազմակի 

անևրիզմաների առկայության ժամանակ 

6. Սպոնտան ՍԱԱ-ի սուր փուլում զարկերակային անևրիզմաների էնդովասկուլյար 

բուժման կազմակերպումը և ադապտացիան ՀՀ-ում  

 

3.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

 

Հետազոտությունը կլինիկական է, բաղկացած տվյալների ինչպես ռետրոսպեկտիվ, այնպես էլ 

պրոսպեկտիվ անալիզից: 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ և ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Հետազոտության իրականացման համար ենթադրվում է ուսումնասիրել ՍԱԱ-ի սուր փուլում 

զարկերակային անևրիզմայի էնդովասկուլյար բուժման արդյունավետությունը: Ենթադրվում է 

հետազոտել ՍԱԱ-ի սուր փուլում 150 հիվանդի: Հետազոտման եղանակների մեջ ենթադրվում է 

ընդգրկել նեյրովիզուալիզացիայի եղանակներ (Համակարգչային շերտագրություն (ՀՇ), 

Համակարգչային անգիոգրաֆիա (ՀԱ), Մագնիտո-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ), 

ցերեբրալ անգիոգրաֆիա), հիվանդի վիճակի գնահատում՝ հիմնված նեյրոֆիզիոլոգիական, 

նեյրոօֆթալմոլոգիական հետազոտման եղանակների վրա, գլխուղեղի արյան շրջանառության և 

ներգանգային ճնշման մոնիտորինգի իրականացում հիվանդության սուր փուլում: Ենթադրվում է 

իրականացնել ռադիոլոգիական պատկերի հսկողություն ցերեբրալ անգիոգրաֆիայի միջոցով, 

զարկերակային անևրիզմայի էնդովասկուլյար բուժումից 3 և 9 ամիս հետո:  

Տվյալ հետազոտությունը պլանավորվում է իրականացնել ԵՊԲՀ նյարդավիրաբուժության 

ամբիոնի բազայում՝ ՛՛Հերացի՛՛ թիվ 1 ՀՀ Համալսարանական Նյարդավիրաբուժության և 

Կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոնում:  

Կլինիկան հագեցած է ժամանակակից վիրաբուժական տեխնիկայով և անգիոգրաֆիկ 

լաբորատորիայով: Համալսարանական նյարդավիրաբուժության և կաթվածների բուժման 

մասնագիտացված կենտրոնում առկա է Siemens Artis Zee (2009) անգիոգրաֆ: Կլինիկան 

սերտորեն համագործակցում է անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների 

հետ, որտեղ հիվանդներն ընդունվում են արյունազեղման սուր փուլում: Անեսթեզիոլոգիայի և 

ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում կան կենսական ֆունկցիաների, հեմոդինամիկ 

ցուցանիշների, գլխուղեղի արյան շրջանառության շուրջօրյա մոնիտորինգի 

հնարավորություններ: 



Բացի այդ, բաժանմունքի տեխնիկական հագեցվածությունը (թոքերի արհեստական 

օդափոխության բազմառեժիմ ապահովման հնարավորություն, թոքերի սանացիա, 

ինֆուզոմատներ, պերֆուզոմատներ) թույլ է տալիս նախա- և հետվիրահատական շրջաններում 

սահմանել ակտիվ հսկողություն իրականացվող դեղորայքային բուժման արդյունավետության 

նկատմամբ, իսկ բարդությունների զարգացման դեպքում՝ արագ արձագանքել:  

Էնդովասկուլյար միջամտությունները պլանավորվում է իրականացնել գլխուղեղի ՀՇ-

հետազոտությամբ սուբարախնոիդալ արյունազեղման ախտորոշման, ինչպես նաև գլխուղեղի 

ՀԱ և/կամ ցերեբրալ անգիոգրաֆիայով անևրիզմայի հայտնաբերման դեպքում:  

Առանձին դեպքերում, ՍԱԱ-ի հաստատման կամ բեռնաթափման նպատակով 

պլանավորվում է կատարել արտաքին փորոքային դրենավորում կամ գոտկային պունկցիա: 

Անևրիզմաների ներանոթային օբլիտերացիայի համար կիրառվել են և պլանավորվում է 

կիրառել GDC (Regular, Soft, Ultra), Matrix (Firm, Soft) և Axium միկրոպարույրներ: Կրկնակի 

անգիոգրաֆիաներ պլանավորվում է իրականացնել ցերեբրալ անգիոգրաֆիայի եղանակով 

Siemens Artis Zee անգիոգրաֆով: 

Զարկերակայի անևրիզմաների ախտորոշումը և բուժումը համապատասխանում են 

միջազգային չափանիշներին և արձանագրություններին:  

Տվյալների անալիզը իրականացվելու է MS Access 2007 տվյալների էլեկտրոնային բազայի 

հիման վրա, ստատիստիկ անալիզը կատարվելու է SPSS-16 ծրագրի միջոցով: . 

  

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Տվյալ հետազոտությունը հանդիսանում է ԵՊԲՀ Նյարդավիրաբուժության ամբիոնի 

՛՛Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների կլինիկայի, ախտորոշման և բուժման 

հետազոտումը՛՛ գիտական թեմայի մի մասը: Հետազոտությունը պլանավորվում է կատարել 

ինքնուրույն Նյարդավիրաբուժության ամբիոնի կլինիկական բազայում, Համալսարանական 

Նյարդավիրաբուժության և Կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոնում, ինչպես նաև 

ԵՊԲՀ ՛՛Հերացի՛՛ N1 ՀՀ անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում: 

 

 
6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
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