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1 ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1.1 Ներածություն 

 

Վերջին դարաշրջանի գիտատեխնիկական նվաճումները նպաստեցին ընդհանուր 

վիրաբուժության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը, սակայն չնայած դրան 

թարախամեռուկացված վերքերի բուժումը կատարելագործված չէ և մինչև օրս համարվում է 

արդիական խնդիր, քանի որ այս ախտահարման հաճախականությունը, առաջացրած 

բարդությունները շատ են, իսկ սոցիալ-տնտեսական վնասը պայմանավորված է նման 

հիվանդների բուժման երկարատևությամբ և թանկարժեքությամբ, ինչպես նաև այն 

հանգամանքով, որ հիվանդների մոտ 12-14% դառնում են հաշմանդամներ: Փափուկ 

հյուսվածքների ինֆեկցված վերքերի բուժումը ներկայումս հանդիսանում է վիրաբուժության 

ամենաակտուալ խնդիրը՝ կապված այն հանգամանքի հետ, որ ախտահարումներ 

առաջացրած մանրէները համարվում են կայուն շտամեր և չեն ենթարկվում դեղորայքային 

բուժման: Այսպես, որոշ դեպքերում նեկրոտիկ վարակի առաջացման հետևանքով 

մահացությունը կազմում է մոտ 50% [Dougherty P, van Holsbeeck M, Mayer TG 2009; Hanlon D, 

Sirvastava A, Menaker J. 2012; Brandon R. James, DPM, Lawrence M. Fallat 2014; Zylfyan A.V., 

Stepanyan S.A., Mesropyan R.N 2012]:  

Որոշ գրականական տվյալներով վիրաբուժական բաժանմունքներում ստացիոնար բուժման 

մեջ գտնվող հիվանդների մոտ փափուկ հյուսվածքների ինֆեկցված վերքերի 

հաճախականությունը տատանվում է 24-36%: Այս ախտահարումներով վիրաբուժական 

միջամտություն պահանջող հիվանդների քանակը կազմում է տարեկան մոտ 2 մլն մարդ: 

Թարախաբորբոքային հիվանդությունները և նրանց բարդությունները, ըստ տարբեր 

աղբյուրների, կազմում են 30-40% [²Ûí³½Û³Ý  ì.ä., ØËáÛ³Ý ¼.Ê., Ø³ñ·³ñÛ³Ý ì.ê 1993; 

ö³ñë³¹³Û³Ý ². Ø. 2006; Агаян Г.А., Мкртчян.М.Э.,Григорян Г.Л., Парсаданян А.М.,Галстян 

С.Г.,Маркарян М.Г 2005; Агаханян.Н.В. 2008; Cutting KF, White RJ, Mahoney P, Harding KG 2005; 

Williams J, Taylor E 2003; Wilson AP, Gibbons C, Reeves BC2004]:   

Նման ախտահարումներով հիվանդների բուժումը առավել արդյունավետ դարձնելու 

նպատակով կատարվել են բազմաթիվ աշխատություններ, այսպես օրինակ՝ առաջարկվել են 

այս ախտահարումներով հիվանդների վիրաբուժական բուժման տարբեր մեթոդներ: Լայն 

կիրառում ունեն նաև այս ախտահարումներով հիվանդների ֆերմենտային բուժման 

եղանակը, որը կարող է իրականացվել դեղորայքային եղանակաով կամ լարվեթերապիայով 



[¶³ÉëïÛ³Ý ê.¶., ¶á·ÇÝÛ³Ý Ð. ²., Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø.¶. ö³ñë³¹³Û³Ý ².Ø. , ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý ².Î. 

2005; Зограбян А.С 2007]: Վերջին ժամանակահատվածում ներդրվել են նաև 

թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդների բուժումը ուլտրաձայնի կամ լազերի 

կիրառմամբ: Ուլտրաձայնի կիրառումը թույլ է տալիս ապահովել անտիսեպտիկ հեղուկի 

ներթափանցումը հյուսվածքների խորանիստ շերտեր, իսկ լազերի կիրառումը թույլ է տալիս 

բարելավել վերականգնողական գործընթացները հյուսվածքներում: Կան նաև 

աշխատություններ նվիրված ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառմանը 

թարախամեռուկացված վերքերի բուժման գործընթացում [Loizides A., Gruber H., Peer S., Galian 

K, Bale R., Oberanuer J 2013; Steve H Yoon, Sarah Lee O’Brein, Mike Tran 2013; Агаханян.Н.В. 2008; 

Cutting KF, White RJ, Mahoney P, Harding KG 2005]: Սակայն այս մեթոդը մեզ հասանելի 

տվյալներով ՀՀ-ում լայն կիրառում չի գտել համապատասխան սարքավորումների 

բացակայության պատճառով: Այս մասին են վկայում հայալեզու գրականության մեջ 

նմանատիպ աշխատությունների բացակայությունը: Կարևոր է նշել, որ ուլտրաձայնային 

սարքավորումները և գործիքները անընդհատ կատարելագործվում են: Զուգահեռ 

ուսումնասիրվում են նաև հյուսվածքների վրա ցածր հաճախականության ուլտրաձայների 

բացասական ազդեցությունները [Dougherty P, Vaidya R, Silverton CD 2009; Leaper DJ, van Goor 

H, Reilly J, Petrosillo N, Geiss HK, Torres AJ 2004]:   

Այսպիսով՝ կարծիք է կազմվում, որ նման ախտահարումներով հիվանդների բուժման 

հնարավոր մեթոդները բազմազան են և պետք է, որ այս հիվանդների բուժման գործընթացը 

հասած լիներ իր կատարելագործմանը, սակայն հակառակի մասին են վկայում գրականական 

տվյալները՝ համաձայն որոնց, չնայած կիրառվող բոլոր բուժական մեթոդների, խիստ բարձր է 

այս հիվանդների բուժման տևողությունը, երկարատև է ստացիոնար հոսպիտալիզացման 

ժամանակահատվածը, բարձր է մնում նաև ժամանակավոր անաշխատունակությունը և 

հաշմանդամությունը [ö³ñë³¹³Û³Ý ².Ø. , ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý ².Î. 2005; ö³ñë³¹³Û³Ý ². Ø. 

2006; ¶³ÉëïÛ³Ý ê.¶., ¶á·ÇÝÛ³Ý Ð. ²., Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø.¶.; Тер-Аветикян З.А. Агаханян Н.В. 

Амирян Э.Г. Навасардян Э.Г. 2008]: Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդիական է կատարել 

գիտական աշխատանք թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդների բուժման 

արդյունավետության բարձրացմանը՝ օգտագործելով ուլտրաձայնային կավիտացիայի 

մեթոդը: Հարցը առավել կարևոր է դառնում զինված ուժերում, քանի որ հրազենային 

վիրավորումներից հետո վերքի ինֆեկցվածությունը կազմում է մոտ 90% և ավել: Սրա մասին 

են վկայում ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ հրազենային վիրավորումներ և 



տրավմատիկ վնասումներ ստացած հիվանդների խմբերում հետվիրահատական 

բարդությունների բարձր տոկոսը՝ պայմանավորված վերքերի ինֆեկցվածությամբ: Մինչ օրս 

կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի վիրաբուժական բաժանմունքում այս 

ախտահարումներով ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող հիվանդ զինծառայողների 

հաճախականությունը տատանվում է 17-21% [Тер-Аветикян З.А. Агаханян Н.В. Амирян Э.Г., 

Саарян В.В. 2008]: Զինված ուժերում թարախամեռուկացված վերքերի առաջացման 

պատճառները բազմաթիվ են և խաղաղ պայմաններում հիմնականում պայմանավորված չեն 

հրազենային վիրավորումներով, այլ պայմանավորված են միջատների և սողունների 

խայթոցով, ինքնավնասման փորձերով և այլն: Այս հիվանդ զինծառայողների ստացիոնար 

բուժումը տատանվում է 60-110 օր, ինչը զգալի վնաս է զինված ուժերի մարտունակությանը՝ 

պայմանավորված է զորամասում տվյալ զինծառայողի բացակայությամբ: Կարելի է ենթադրել 

որ հնարավոր պատերազմական գործողությունների վերսկսման ժամանակ հիվանդ 

զինծառայողների շրջանակում թարախամեռուկացված վերքերի հաճախականությունը 

կտրուկ կբարձրանա: Ուստիև, ելնելով վերը նշված նկատառումներից, խիստ արդիական է 

կատարել աշխատանք ուղղված թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ զինծառայողների 

բուժման արդյունավետության բարձրացմանը, որը ըստ մեզ դրական անդրադարձ կունենա 

զինված ուժերում մարտունակության բարձրացմանը ի դեմս այն հանգամանքի, որ կկրճատվի 

հիվանդ զինծառայողների բուժման տևողությունը, տրամադրվող վերականգնողական 

արձակուրդի ժամանակահատվածը և ինչպես նաև  կկրճատվի հետագայում 

զինծառայությանը պիտանելիության աստիճանի փոփոխության հաճախականությունը [Տեր-

Գրիգորյանց Ն. Գ. 1995; Քոթանջյան Հ. Ս. 1995 Bartlett C 2003; Bowler PG; 2002; Chandan K. 

Sen, Gayle M. Gordillo, Sashwati Roy, Robert Kirsner, Lynn Lambert, Thomas K. Hunt, Finn 

Gottrup, Geoffrey C Gurtner, Michael T. Longaker 2009]:  

Այսպիսով՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կիրառված վիրաբուժական, դեղորայքային 

բուժումները և լարվեթերապիան չեն տվել բուժման ցանկալի արդյունավետություն, 

անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և դրական արդյունքի դեպքում ներդնել ուլտրաձայնային 

կավիտացիայի եղանակով թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ զինծառայողների 

համալիր բուժման մեթոդը:  

Գիտական նորույթ 

Կիրառվելու է ուլտրաձայնային կավիտացիայի մեթոդը համակցված տարբեր անտիսեպտիկ 

լուծույթների հետ կախված վերքի մանրէաբանական կազմից:   



1.2 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա. Летучих А.А. Низкочастотный ультразвук в акушерстве и гинекологии/ А.А. Лету- чих, В.В. 

Педдер, Е.Б. Рудакова. – Омск: «Омич», 1996. 

Ցածր հաճախականության ուլտրաձայնի (in vitro) Sonoca 180 (SÖRING, Германия) 

հակաբակտերիալ ազդեցության ուսումնասիրության ընթացքում հետազոտողները 

պարզեցին, որ նախապատվություն պետք է տալ ավելի բարձրարժեք ուժգնությանը: 

Ցարծրարժեք ուժգնությունները ունեն ոչ բավարար հակաբակտերիալ ազդեցություն: Ցածր 

ուժգնության կիրառման կլինիկական արժեքները կասկածելի են, բայց վերջինիս հաջողվում է 

փոխհատուցել ազդեցության ժամանակահատվածի բարձրացմամբ: 

բ. Драчук А.И. Низкочастотная ультразвуковая терапия при хроническом гнойном среднем отите/ 

А.И. Драчук// Хирургия. – 2001. 

Ա. Ի. Դրաչուկը (2001) ցույց տվեց, որ ուլտրաձայնի մանրէասպան ազդեցությունը կախված է 

միջավայրի ազդեցությունից (հականեխիչ և հակաբակտերիալ դեղամիջոցներ): 

գ.  Абаев. Ю.К.  «Справочник хирурга. Раны и раневая инфекция  2006. — 427 с. 

     Աշխատություններում նկարագրված են տարբեր էթիոլոգիայի խրոնիկ վերքերի վերքային 

պրոցեսի առանձնահատկությունները, պաթոգենեզը և գործոնները, 

 որոնք նպաստում են վերքային պրոցեսի ձգձվող ընթացքին և խրոնիկական վերքերի 

առաջացմանը: 

      Սուր և խրոնիկ  վերքերի բուժման հիմքում ընկած կարևոր դրույթներն են` 

   վերքերի դեբրիդմենթը`  այսինքն վերքից անկենսունակ հյուսվածքների,     վերքային  

դետրիտի հեռացումը, վերքում առկա պաթոգեն ֆլորայի դեմ պայքարը  և նպաստավոր 

միկրոմիջավայրի ստեղծումը /խոնավություն,ph, միկրոցիրկուլիացիա/  և   գրանուլյացիոն և 

էպիթելային հյուսվածքի աճի խթանումը: 

       Ներկայումս վերքերի բուժման համար առաջարկվում են բազմաթիվ վիրակապական 

միջոցներ: Վերքային պրոցեսի յուրաքանչյուր շրջան պահանջում է վիրակապական 

միջոցների և բուժական մեթոդների ընտրողական կիրառում,բուժման արդյունքների ճշգրիտ 

գնահատում:  Միևնույն ավանդական դարձած  վիրակապական միջոցի կիրառումը բոլոր 

դեպքերում, առանց հաշվի առնելու վերքային պրոցեսի շրջանը, վիրակապական նյութի 

հատկությունները և վերքի օբյեկտիվ վիճակը կարող է հանգեցնել երկարատև չլավացող 

խրոնիկ վերքերի  առաջացմանը:   



      Սակայն նման ընտրողական ազդեցություն ունեցող ժամանակակից վիրակապական 

միջոցները' ինչպիսին են ֆերմենտային պրեպարատները, հիդրոկոլոիդային վիրակապերը և 

այլն  ֆինանսապես ձեռնտու չեն երկարատև կիրառման համար, պահանջում են հաճախակի 

վիրակապություններ և վերքային ֆիզիոլոգիայի և պաթոֆիզիոլոգիայի, վիրակապական 

միջոցների հատկությունների  խորը իմացություն, վերքի աշխատատար խնամք:  Օկլյուզիոն 

հիդրոգելային վիրակապերը կարող են չափից դուրս խոնավացնել վերքը նպաստելով 

վերքային ինֆեկցիայի ակտիվացմանը: 

դ. Sherman R.A., Mumcuoglu K.Y, «Larva Therapy in Modern Wound Care», Зограбян А.С. 

«Личиночная терапия в Р. Армении» 2007г 

     Աշխատանքներում ուսումնասիրվել և կիրառվել է Լարվե թերապիան, որպես 

թարախանեկրոտիկ վերքերի դեբրիդմենթի էֆեկտիվ եղանակ, և տրվել  են բուժման 

արդյունքների կլինիկական նկարագրությունները: Բիովիրաբուժական եղանակը 

մոնոթերապիայի տեսքով, կլինիկական փորձարկումների ժամանակ  դրսևորել է իրեն 

որպես անվտանգ, մատչելի և արդյունավետ  միջոց թարախանեկրոտիկ վերքերի  բուժման  

համար: Հեղինակների  կողմից բիովիրաբուժական եղանակի օգնությամբ հաջողությամբ 

բուժվել են բազմաթիվ  թարախային նեկրոտիկ վերքեր, դիաբետիկ թարախային վերքեր, 

հրազենային թարախակալված վերքեր: 

     Lucilia sericata տեսակի  ճանճի ստերիլ թրթուրները վերքում իրենց 

կենսագործունեության արդյունքում արագորեն և ընտրողաբար վերքից  հեռացնում են 

անկենսունակ հյուսվածքները, դետրիտը, էքսուդատը`  ի տարբերություն ավանդական 

վիրաբուժական եղանակի, որը նույնիսկ ամենաճշգրիտ կատարման դեպքում  

ամբողջությամբ չի կարող մաքրել վերքը և վնասում է առողջ հյուսվածքները: 

     Թրթուռների կողմից իրականացվող անհամեմատ արդյունավետ և քիչ տրավմատիկ 

դեբրիդմենթը իրականացվում է ի հաշիվ   արտադրվող բազմաթիվ ֆերմենտների  

/խիմոտրիպսին,տրիպսին,կարբոքսիպեպտիդազներ, 

ամինոպեպտիդազներ, կոլագենազներ,մետալոպրոտեինազներ, նուկլեինազներ և այլն/,  

որոնք թրթուրները ներարկում են վերքի մեջ և բերանային ապարատի  հատուկ կեռիկների 

օգնությամբ անկենսունակ հյուսվածները  քերում են վերքից, թրթուրները գործելով որպես 

փոքր պոմպեր վերքից արտածծում են ամբողջ էքսուդատը և դետրիտը,նրանք  վերքում 

գործում են անդադար այնտեղ հայտնվելու պահից, վերքում ստեղծում են բարենպաստ 



միջավայր: Բացի նշվածից, իրենց փոքր չափերի հաշվին թրթուրները կարող են գործել վերքի 

փոքր գրպանիկներում և վիրաբույժի նշտարի համար հաճախ անհասանելի հատվածներում:  

     Նկարագրված են բիոպրեպարատի ստացման եղանակները, կիրառման դեղաչափերը, 

վիրակապական տեխնիկան տարբեր կոնֆիգուրացիայի վերքերի դեպքում, 

հակացուցումները, դիտվող կողմնակի երևույթները: Նշված եղանակը հաստատված է  ՀՀ 

առողջապահության նախարարության կողմից որպես վերքերի բուժման բժշկական մեթոդ: 

Վերքի բակտերիոլոգիական հետազոտությունները  վկայում են վերքի բակտերիալ 

աղտոտման նվազման մասին  Լարվե թերապիայի կիրառումից հետո, վերքում դիտվում է 

ստրեպտակոկերի,  ստաֆիլակոկերի, կապտաթարախային հարուցիչի   և այլն  

քանակության խիստ  նվազում: 

 1.3 Օգտագործված գրակակնության ցանկը: 

1. ²Ûí³½Û³Ý  ì.ä., ØËáÛ³Ý ¼.Ê., Ø³ñ·³ñÛ³Ý ì.ê., î»Õ³ÛÇÝ Ù³ñï³Ï³Ý 

·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï í»ñçáõÛÃÝ»ñÇ Ññ³½»Ý³ÛÇÝ íÝ³ëí³ÍùÝ»ñáí ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ 

µáõÅÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý  íÇñ³µáõÛÅÝ»ñÇ ¨ 

áëÏñ³µ³ÝÝ»ñÇ I-ÇÝ Ñ³Ù³·áõÙ³ñ, 1993 Ã., ¿ç 12-13: . 

2. ¶³ÉëïÛ³Ý ê.¶., ¶á·ÇÝÛ³Ý Ð. ²., Ø³ñ·³ñÛ³Ý Ø.¶. ¼ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ é³½Ù³-

µÅßÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ ï»Õ³ÛÇÝ µÝáõÛÃ ÏñáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, 

ºñ¨³Ý, 1998, ¿ç 36-46: 

3. î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ýó Ü.¶., ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ 

Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ, Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³Ï, 1995, N-2-3, ¿ç 43-50: 

4. ö³ñë³¹³Û³Ý ².Ø. , ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý ².Î. Ø³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

Å³Ù³Ý³Ï óáõó³µ»ñíáÕ ìÇñ³µáõÅ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ Í³í³ÉÝ»ñÁ: (Ø»Ãá¹-

óáõóáõÙÝ»ñ).-ºñ.: Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 2005.-56¿ç: 

5. ö³ñë³¹³Û³Ý ². Ø. ¹áÏïáñ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ (Ñ³ïáõÏ Ã»Ù³)ºñ¨³Ý 

2006Ã. 

6. øáÃ³ÝçÛ³Ý Ð. ê., Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý ½ÇÝí³Í Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ 

ÉáõÍÙ³Ý ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ (Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ 
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2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հետազոտության նպատակն  է.   բարձրացնել թարախամեռուկային վերքերով հիվանդ 

զինծառայողների բուժման արդյունավետությունը օգտագործելով ուլտրաձայնային 

կավիտացիայի մոդիֆիկացված մեթոդը: 

 

Հետազոտության խնդիրներն են. 

 1. ուսումնասիրել թարախամեռուկացված վերքերի հաճախականությունը և հիմնական 

առաջացման պատճառները հիվանդ զինծառայողների մոտ խաղաղ ժամանակ: 



2. հետազոտել թարախամեռուկային վերքերի մանրէաբանական և 

պաթոհիստոլոգիական փոփոխությունները և ընթացքը կախված կիրառված բուժման 

մեթոդից: 

3. որոշել ուլտրաձայնային կավիտացիայի արդյունավետությունը, համակցելով այն 

անտիսեպտիկ նյութերի օգտագործմամբ, կախված վերքի մանրէաբանական ախտոտման 

աստիճանից և հարուցիչից: 

4. առաջարկել ուլտրաձայնային կավիտացիայի մոդիֆիկացված մեթոդ՝ կիրառելով 

բազմաֆունկցիոնալ ուլտրաձայնային գեներատոր SONOCA 300: 

5. նվազեցնել թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ զինծառայողների ստացիոնար 

բուժման տևողությունը և հետագա զինծառայության պիտանելոիության աստիճանի 

փոփոխության հաճախականությունը: 

6. համեմատել և որոշել ուլտրաձայնային կավիտացիայի արդյունավետությունը հիվանդ 

զինծառայողների ստուգիչ և փորձնական խմբերում: 

ՍՊԱՍՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ   

1.    Ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառումը թույլ կտա կրճատել թարախամեռուկացված 

վերքերի սանացիայի համար նախատեսված ժամանակահատվածը, որի հետևանքով 

կարագանա վերքերի գրանուլիացիայի և լավացման փուլերը:  

2. Ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառումը տարբեր անտիսեպտիկ նյութերի հետ 

համատեղ in vivo և in vitro պայմաններում թույլ կտա մոդիֆիկացիայի ենթարկել 

ուլտրաձայնային կավիտացիայի մեթոդը: 

3. Համեմատական մանրէաբանական պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների 

շնորհիվ հիմանական և փորձնական խմբերում հնարավոր կլինի ապացուցել 

ուլտրաձայնային կավիտացիայի եղանակի արդյունավետությունը:  

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Պլանավորվում է իրականացնել կլինիկափորձարարական հետազոտություն, որը ներառում է 

ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառմամբ թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ 

զինծառայողների համալիր բուժումը և կիրառված մեթոդի էֆֆեկտիվության գնահատականի 

ուսումնասիրությունը:  

4.ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Հետազոտության նյութ են հանդիսանալու ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ-ի վիրաբուժական բաժանմունքում 

թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ զինծառայողների բուժման արդյունքները: 



Նախատեսվում է վիճակագրական մեթոդի օգնությամբ կատարել համեմատություն ստուգիչ 

և փորձնական խմբերում:  

Հետազոտության ընթացքում հիմնական շեշտը դրվելու է հետևյալ մեթոդների վրա՝ 

մանրէաբանական, պաթոհիստոլոգիական, կլինիկակական: Նախատեսվում է մանրամասն 

ուսումնասիրել ուլտրաձայնային կավիտացիայի մեթոդի դրական և բացասական 

ազդեցությունը ախտահարված և առողջ հյուսվածքների վրա:  

 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԹԵՄԱՅԻՆ  

 Աշախատանքը անհատական նախաձեռնությամբ է: Նախատեսվում է աշխատանքը 

կատարել ՀՀ ՊՆ ԿԿԶՀ-ի վիրաբուժական, մանրէաբանական, պաթոհիստոլոգիական 

բաժանմունքներում, ինչպես նաև ԵՊԲՀ-ի Ռազմադաշտային ամբիոնում: Հայցորդը անձամբ 

կիրառել է ուլտրաձայնային կավիտացիայի եղանակը՝ օգտագործելով SONOCA 300 

գեներատորը թարախամեռուկացված վերքերով հիվանդ զինծառայողների ինչպես 

հետվիրահատական երկրորդային վերքերի մշակման, այնպես էլ ինֆեկցված վերքերի 

մշակման մեջ:    

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ< ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
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