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1. ÂºØ²ÚÆ ²ð¸Æ²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ   

1.1. Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
 
Ամիոդարոնը ամենահաճախ կիրառվող հակաառիթմիկ դեղամիջոցն է, որն իր  
մոլեկուլային կառուցվածքում պարունակում է 37%  զանգվածային  բաժնով  յոդ  և  
կառուցվածքով նմանվում է  թիրեոիդ  հորմոններին, ինչի  շնորհիվ  այն  ազդում է  
լյարդի  և  հիպոֆիզի  վրա,  որպես  թիրեոիդ  հորմոնների  անալոգ (1, 2, 3): Ստանդարտ  
դեղաչափով (100-600մգ) ընդունելու  դեպքում  հիվանդն  ընդունում  է  3-21մգ  յոդ, որը  
35-140 անգամ  գերազանցում  է  օրական  թույլատրելի  նորման (150 մկգ  օրական) (4): 
Լյարդում այն փոխակերպվում  է  իր  ակտիվ  մետաբոլիտի` դեզէթիլամիոդարոնի 
(ԴԷԱ), որը  ավելի  պակաս  ճարպալույց  է  քան իր  նախանյութը  և  քիչ  է  կուտակվում  
ճարպային  հյուսվածքում, փոխարենը  սրտամկանում   նրա  կոնցենտրացիան  10-50 
անգամ  գերազանցում  է  նախանյութի   կոնցենտրացիան (5,6):   
Ամիոդարոնի  կիսատրոհման  պարբերությունը  կազմում  է  40 օր, իսկ ԴԷԱ-ինը ` 57 օր,  
ինչի շնորհիվ  դեղի  ազդեցությունը  օրգանիզմում  շարունակվում  է  երկար  ժամանակ  
դեղամիջոցը  դադարեցնելուց  հետո: 
Իր  սրտամկանի  վրա  ունեցած  բազմակի  ազդեցությունների շնորհիվ  ամիոդարոնը  
լայնորեն  կիրառվում է  նախասրտերի  շողացման, փորոքային  և  վերփորոքային  
տախիառիթմիաների , փորոքային  շողացման  և  կորոնար  հիվանդությունների 
զուգակցման, ինչպես նաև հիպերտրոֆիկ  կարդիոմիոպաթիայի ժամանակ (7, 8): 
Ամիոդարոնի ազդեցությունը վահանաձև գեղձի գործունեության վրա կարելի է 
բաժանել երկու կատեգորիայի՝ յոդով պայմանավորված ազդեցություններ և բուն 
դեղամիջոցով պայմանավորված ազդեցություններ:  Հետևանքները նույնպես  կարելի է 
բաժանել երկու խմբի. վահանաձև գեղձի հորմոնի սինթեզի խաթարում և թիրեոիդ 
բջիջների անմիջական վնասում: 
Ամիոդարոնի՝ յոդի գերքանակություններով պայմանավորված վահանաձև գեղձի 
դիսֆունկցիան կարող է արտահայտվել ինչպես  հիպո- այնպես էլ հիպերթիրեոզով 
(թիրեոտոքսիկոզով): Ամիոդարոնով պայմանավորված հիպոթիրեոիդիզմը (ԱՊՀ)  
առաջանում է ներֆոլիկուլյար յոդով յոդիդի օքսիդացման ճնշմամբ, որը հայտնի է 
ինչպես Վոլֆ-Չայկոֆի էֆեկտ:  Ամիոդարոն չստացող անհատների մոտ յոդիդի ակտիվ 
տեղափոխումը թիրեոիդ ֆոլիկուլյար բջիջներ կարող է ինքնավերականգնվել  2 օրվա 
ընթացքում՝ չնայած պլազմայում յոդի բարձր քանակություններին(9,10): Ընդգծված 
թիրեոիդ հիվանդություն ունեցող հիվանդները (ինքնաիմունային կամ խպիպային)  
ունեն բարձր հավանականություն խուսափելու Վոլֆ-Չայկոֆի էֆեկտից, որի 
արդյունքում այն երկար պահպանվում է և հանգեցնում է երկարատև ԹՏՀ-ի 
բարձրացմանը և կարող է բերել վահանաձև գեղձի մեծացմանը: Ամիոդարոնով 
պայմանավորված թիրեոտոքսիկոզ (ԱՊԹ) նաև առաջանում է թիրեոիդի 
ինքնակարգավորիչ մեխանիզմների ձախողման պատճառով, որն հանգեցնում է 
թիրեոիդ ավտոնոմիայի, ինչը հայտնի է ինչպես Ջոդ-Բեյզդովի էֆեկտ (11): Այս 
ազդեցությունը բնորոշ է յոդի էնդեմիկ պակաս ունեցող շրջաններում և վահանագեղձի 
հանգուցային կամ աուտոիմունային խանգարումներ ունեցող հիվանդների մոտ: ԱՊՀ 
կլինիկական պատկերը նման է առաջնային հիպոթիրեոիդիզմի կլինիկական 
նկարագրին, ներառյալ մաշկային չորությունը, հոգնածությունը, մտավոր դան-
դաղկոտություն, ցրտադիմացկունության անկում: Ծանր ընթացքի դեպքում  ԱՊՀ–ն 



 –

կարող է վատացնել  փորոքային դրդունակությունը և հանգեցնել օրինակ  torsades de 
pointes-ի(12): ԱՊՀ-ն ախտորոշվում է ըստ ցածր շիճուկային T4-ի  և  բարձրացած ԹՏՀ-ի 
(13):  Ինչպես թեթև  կամ ենթակլինիկական հիպոթիրեոիդիզմի դեպքում, այստեղ 
նույնպես ԹՏՀ  > 10 մԱՄ/Լ  ցուցանիշը (անգամ անախտանիշ ընթացքի դեպքում) 
համարվում է  ցուցում թիրեոիդ հորմոնի փոխարինող թերապիայի համար: ԱՊՀ-ի 
բուժման ընտրանքի դեղամիջոց է լևոթիրոքսինը: Ամիոդարոնը կարելի է շարունակել 
սրտաբանի հայեցողությամբ, նկատի ունենալով, որ կարող է տեղի ունենալ 
հիպոթիրեոիդիզմի սպոնտան վերականգնում: Եթե դադարեցվում է ամիոդարոնի 
ընդունումը, հետագա թիրեոիդ փոխարինող թերապիան կարելի է հետաձգել կամ 
դեղաչափը նվազեցնել (14,15): 
ԱՊԹ-ն հաճախ առաջանում  է յոդի պակաս ունեցող աշխարհագրական վայրերում, 
ամիոդարոնով երկարատև բուժվողների  5-10%-ի մոտ:  Դեպքերի տղամարդ-կին 
հարաբերությունը կազմում է 3:1: ԱՊԹ-ի առաջացման սկիզբն ավելի քիչ կանխատեսելի 
է, քան ԱՊՀ-ինը: 
Ըստ ախտածագման առանձնացնում են ԱՊԹ 2 տիպ՝ տիպ 1 կամ տիպ 2: Տիպ 1  ԱՊԹ-ն 
առաջանում է Ջոդ-Բազեդովի էֆեկտից  և դիտվում է այն հիվանդների մոտ, ովքեր ունեն 
թիրեոիդ ֆունկցիայի խանգարում (16,17): Տիպ 2 ԱՊԹ-ն իրենից ներկայացնում է 
բորբոքային թիրեոիդիտ , երբ ֆոլիկուլյար բջջի վնասման արդյունքում կուտակված  
հորմոնը արտահոսում է  դեպի արյան շրջանառության (18): Գոյություն ունեն ԱՊԹ-ի 
խառը ձևեր, և այդ երկուսի տարբերակումը կարող է դժվար լինել: 
Ամիոդարոնը սկսելուց հետո սրտային խանգարումների նորից ի հայտ գալը կամ 
սրացումը նախկինում կայուն սրտային վիճակ ունեցող հիվանդների մոտ, հուշում է, որ 
հարկավոր է ստուգել վահանաձև  գեղձի ֆունկցիոնալ վիճակը (19): ԱՊԹ-ն հաճախ 
ախտորոշվում է, երբ  դիտվում է ԹՏՀ –ի նվազում  և շիճուկային T3-ի  աճ, մինչդեռ 
շիճուկային T4-ի բարձրացումը հուսալի ցուցանիշ չէ ԱՊԹ ախտորոշման համար, քանի 
որ  ամիոդարոնով բուժման ընթացում ճնշվում է T4-ից  T3-ի փոխակերպումը, առանց 
հիպերթիրեոիդիզմի ախտանշանների (20,21): 
ԱՊԹ 1 և 2 ի տարբերակման համար կիրառվում է գունային դոպլեր հետազոտությունը, 
որը ցույց է տալիս վահանագեղձի ներքին արյունահոսքը (22): ԱՊԹ 1 հիվանդների մոտ 
արյունահոսքը լինում է բարձր կամ նորմալ նման սպոնտան հիպերթիրեոզին, այն 
դեպքում երբ ԱՊԹ-2 հիվանդների մոտ  արյունահոսքն ընդհանրապես բացակայում 
է(23):  
ԱՊԹ 1-ի ժամանակ 24 ժամվա ռադիոակտիվ յոդի կլանման հետազոտությունը կարող է 
ցույց տալ մինչև իսկ 10% բարձրացում՝ պայմանավորված գեղձի ինքնակարգավորվող 
պրոցեսների խանգարմամբ, մինչդեռ ԱՊԹ-2-ի ժամանակ ռադիոակտիվ յոդի կլանումն 
ընդհանրապես բացակայում է:  Այնուամենայնիվ այս մեթոդը ոչ ամենուր է հասանելի և 
պրակտիկ չէ (24,25): 
ԱՊԹ վարումը կարող է բավականին դժվար լինել, հատկապես զուգակցման դեպքում: 
ԱՊԹ-1 հիվանդները պետք է ստանան մեթիմազոլ 40–60մգ/օր դեղաչափով , որպեսզի 
արգելափակվի վահանագեղձի հորմոնների սինթեզը: ԱՊԹ-2 հիվանդները բուժվում են 
գլյուկոկորտիկոիդներով՝ օրական 30-40 մգ, 1-3 ամիս տևողությամբ (26,27,28): ԱՊԹ 
երկու տիպերի զուգակցման ժամանակ բուժման մեջ պետք է կիրառվեն երկու 
դեղամիջոցները (29,30,31,32,33): 
Գունային դոպլեր հետազոտության (CFDS-color flow Doppler study) ներդրումը նոր 
հնարավորություններ է ստեղծել վահանագեղձի  ֆունկցիայի արագ և  ոչ ինվազիվ 
գնահատման  համար:   



 –

Այն դեպքում, երբ ԱՊԹ-1 և 2 տիպերը դրսևորվում են նույն հորմոնալ ստատուսով՝ 
թիրեոտոքսիկոզով, նրանք էապես տարբերվում են ախտածագումով և հետևաբար ունեն 
տարբեր բուժական մոտեցումներ: Գրվածից պարզ է դառնում, որ ԱԹՊ-1 և 2 
տարբերակիչ ախտորոշումը շատ կարևոր է հիվանդության վարման համար: Առկա 
տարբերակիչ մեթոդներից (ռադիոյոդի զավթում, շիճուկային ինտերլեյկին 6 և գունային 
դոպլեր հետազոտություն) գունային դոպլերը հանդիսանում է արդյունավետ, արագ և 
մատչելի մեթոդ:  
Գունային դոպլերով ԱՊԹ-1-ի ժամանակ նկատվում է պահպանված և բարձրացած 
արյունահոսք՝ պայմանավորված վահանագեղձի յոդի զավթման ավելացմամբ, մինչդեռ 
ԱՊԹ-2-ի ժամանակ դիտվում է արյունահոսքի դադարեցում՝ պայմանավորված 
վահանաձև գեղձի բորբոքային-դեստրուկտիվ փոփոխություններով: Գունային դոպլերն 
արժեքավոր է ոչ միայն ախտորոշման, այլև բուժման արդյունավետության, դինամիկ 
փոփոխությունների և հետագա տակտիկան որոշելու համար (34): 
 
1.2. Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò ¶ð²Î²ÜàôÂÚ²Ü øÜÜ²¸²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜÀ 
 

Color-flow Doppler sonography in the differential diagnosis and management of amiodarone-
inducedthyrotoxicosis. 
Loy M., Perra E, Melis A, Cianchetti ME, Piga M, Serra A, Pinna G, Mariotti S. 
Acta Radiol. 2007 Jul;48(6):628-34. PMID:17611870 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Հեղինակները դիտարկել են գունային դոպլեր հետազոտության կարևորությունը 
ամիոդարոնով պայմանավորված թիրեոտոքսիկոզի (ԱՊԹ) տարբերակիչ ախտորոշման 
համար: 
Հետազոտությանը մասնակցել են նախկինում ախտորոշված 21 ԱՊԹ հիվանդներ: 
Գունային դոպլերի տվյալները համադրվել են ռադիոակտիվ յոդի զավթման տվյալների 
և սցինտիգրաֆիայի հետ: Գունային դոպլերով չափվել է ներհանգույցային և 
հարհանգույցային պարենքիմատոզ արյան շրջանառությունը: Բարձրացած 
շրջանառությամբ հիվանդներն ախտորոշվել են, որպես առաջին տիպ, իսկ նվազած կամ 
բացակայող շրջանառությամբը՝ 2-րդ տիպ: 
Արդյունքները ցույց են տվել, որ 21 հետազոտվողներից 11-ը ունեցել են ԱՊԹ 1 տիպ, իսկ 
10-ը՝ 2-րդ տիպ: Տվյալները համադրելի են եղել ռադիոակտիվ զավթման և 
սցինտիգրաֆիկ արդյունքների հետ: 
Հեղինակներն ամփոփում են գունային դոպլերը, որպես արժեքավոր և մատչելի 
ախտորոշիչ մեթոդ: 
 
 
Thyroid color flow doppler sonography and radioiodine uptake in 55 consecutive patients 
with amiodarone-induced thyrotoxicosis. 
Bogazzi F1, Martino E, Dell'Unto E, Brogioni S, Cosci C, Aghini-Lombardi F, Ceccarelli 
C, Pinchera A, Bartalena L, Braverman LE. J Endocrinol Invest. 2003 Jul;26(7):635-40. 
PMID:14594114 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Հեղինակները համեմատել են գունային դոպլեր հետազոտությունը ռադիոյոդի 
զավթման հետ ԱՊԹ 1 և 2 տիպերի տարբերակման համար: Հետազոտությունն իրենից 
ներկայացնում է պրոսպեկտիվ, խաչաձև-հատվող հետազոտություն: Ընդհանուր 
առմամբ մասնակցել են 55 հիվանդ, ովքեր մինչ այդ բուժում չեն ստացել: 
Բոլոր հիվանդների մոտ ստուգվել է վահանաձև գեղձի հորմոնները և արյան 
կենսաքիմիական հետազոտությունները: 16 հիվանդներ ախտորոշվել են ԱՊԹ-1 
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տիպով, իսկ 39-ը՝ ԱՊԹ-2: 16-հիվանդներից 3-ի մոտ նկատվել է մեթիմազոլ ռեզիստենտ 
ձև, որոնց մոտ վերականգնվել է էութիրեոիդ ստատուսը գլյուկոկորտիկոիդների 
կիրառումից հետո, ինչը հաստատում է ԱՊԹ խառը ձևի առկայությունը: 
Ամփոփելով՝ գունային դոպլերը ցույց է տվել վիճակագրորեն հավաստի տվյալներ ԱՊԹ-
1 և 2 ձևերի ախտորոշման ժամանակ, և արդյունքները հաստատվել են նաև 
ռադիոակտիվ յոդի զավթման տվյալներով: 
 
Differentiation between the two types of amiodarone-associated thyrotoxicosis using duplex 
and amplitudeDoppler sonography. 
Macedo TA1, Chammas MC, Jorge PT, Souza LP, Farage L, Watanabe T, Santos VA, Cerri GG. 
Acta Radiol. 2007 May;48(4):412-21. PMID:17453522 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
Հետազոտության նպատակն է եղել գնահատել գունային դոպլերի էֆեկտիվությունը 
ամիոդարոնով պայմանավորված թիրեոտոքսիկոզի տարբերակման համար: 
Հետազոտությանը մասնակցել են 137 հետազոտվող, ովքեր տեղաբաշխվել են 4 
ենթախմբերի՝ 84 առողջ, 30 էութիրեոիդ ամիոդարոն ընդունող հիվանդներ, 14 ԱՊԹ-1 
ախտորոշումով հիվանդ, իսկ վերջին խմբում ընդգրկվել են 9 ԱՊԹ-2-ով հիվանդները: 
Հիվանդները նախապես ախտորոշվել են ըստ ռադիոյոդի զավթման և կույր մեթոդով, 
նրանց մոտ հետազոտվել են դոպլեր տվյալները՝ ռեզիստենտականությունը, 
պուլսացիայի ինդեքսը, սիստոլիկ հոսքի արագությունը և գունային պիքսել խտությունը: 
Արդյունքները ցույց են տվել  որ տարբերակիչ ախտորոշման համար կարևոր են 
թիրեոիդ զարկերակներում սիստոլիկ արագությունը և գունային պիքսելների 
խտությունը: 
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Հետազոտության նպատակն է որոշելու և մշակելու տարբերակիչ ուլրտաձայնային 
ախտորոշիչ ցուցանիշներ  ամիոդարոնով պայմանավորված թիրեոիդ 
ախտահարումների  դեպքում երկարատև բուժման ժամանակ:  
Խնդիրներ 
 
Ելնելով առաջադրված նպատակից մեր կողմից պլանավորվում է հետևյալ խնդիրները. 
1.B-մոդ ուլտրաձայնային փոփոխությունների ուսումնասիրում երկարատև 
ամիոդարոնով բուժման պայմաններում, սիրտ-անոթային պաթոլոգիայով հիվանդների 
մոտ:  
2.Գունային դոպլերի քանակական և որակական գնահատումը ամիոդարոնով 
պայմանավորված թիրեոիդ դիսֆունկցիայի դեպքում սիրտ-անոթային պաթոլոգիայով 
հիվանդների մոտ: 
3. Էներգետիկ դոպլերով հետազոտության ցուցանիշների գնահատումը ամիոդարոնով 
պայմանավորված թիրեոիդ դիսֆունկցիայով հիվանդների մոտ: 
4. թիրեոիդ հորմոնների պրոֆիլի ուսումնասիրում երկարատև (6 ամիս և ավել) 
ամիոդարոնով (300մգ օրական և ավել) բուժման պայմաններում: 
 
 
3. Ðºî²¼àîàõÂÚ²Ü îºê²ÎÀ 
 
կլինիկական 
   
 
4. Ðºî²¼àîàôÂÚ²Ü ÜÚàôÂÀ ºô ØºÂà¸ÜºðÀ  
 
Նյութ 
 
Սիրտ-անոթային պաթոլոգիայով հիվանդներ, որոնք ստանում են բուժում 
ամիոդարոնով 300մգ օրական և ավել դեղաչափով, 6 ամիս և ավել 
ժամանակահատվածում, պայմանավորված սիրտ-անոթային պաթոլոգիաներով (100-
120 հիվանդ): 
Ստուգիչ խումբը` թիրեոտոքսիկոզով կամ հիպոթիրեոզով պայմանավորված թիրեոիդ 
հիվանդություն, որի դեպքում առկա է ուլտրաձայնային դիֆուզ կամ հանգուցային 
փոփոխություններ: Բոլոր հիվանդներն ընդգրկվել են հետազոտության մեջ 
Համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանական 
կլինիկայում ստացիոնար և ամբուլատոր բուժման ընթացքում և գտնվել են 
հսկողության տակ մինչև 12 ամիս տևողությամբ: 
 
 
Մեթոդներ 
 
1. Երկարատև ամիոդարոն ստացող հիվանդների կլինիկական գնահատում: 
2. Հիվանդների թիրեոիդ ստատուսի հորմոնալ գնահատում` T3, T4, TTH որոշում արյան 
պլազմայում իմունոֆերմենտային  մեթոդով: 
3. Վահանագեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն հետևյալ ռեժիմներում` B-մոդ, 
էներգետիկ դոպլեր, գունային դոպլեր: 
 



 –

5. ²ÞÊ²î²ÜøÆ Ð²Ø²ä²î²êÊ²ÜàôÂÚàôÜÀ Ð²êî²îì²Ì ÂºØ²ÚÆÜ  
 
ԱÝÑ³ï Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ:  
àñ Ã»Ù³ÛÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ ëáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùÁª ³Ýí³ÝáõÙÁ, Ñ³ëï³ïÙ³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ 
²ßË³ï³ÝùÇ µÝáõÛÃÁª ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÝ ÁÝ¹·ñÏí³Í 
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÝ»ñÁ`  
Համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության 
կլինիկա և ռադիոլոգիայի կենտրոն:  
 
6. Ü²Ê²¶ÌÆ ìºð²´ºðÚ²È Ðð²î²ð²Îì²Ì ²ÞÊ²î²ÜøÜºð, ¶Æî²Î²Ü 
¼ºÎàôòàôØÜºð 
 
1.Վահանագեղձի ամիոդարոն – ինդուկցված փոփոխությունների ուլտրաձայնային 
տեսակները: Էրեբունի բժշկական հանդես էջ 88-92  N2 (54) 2013: 
2.Ամիոդարոնով պայմանավորված վահանագեղձի ախտահարումների բնութագիրը:  
էջ 297-300  ԵՊԲՀ  հաշվետու գիտաժողով 2013: 
 
7. Ðºî²¼àîàõÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î²òàôÚò 
 

1. êÏ½µÝ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 2013-2016 

2. Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÙ 2012-2013 

3. Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÛáõÃ»ñÇ Ñ³í³ùáõÙ 2015-2016 

4. ¶Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ 2014-2017 

5. ²ßË³ï³ÝùÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙ,  2016-հուլիս-2017 

6. ²ßË³ï³ÝùÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ  I-II  2017 

7. ²ï»Ý³ËáëáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ 2017 

 
 
 
¶Çï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñª      ____________________ 

                 ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ 
 
 
 
Ð³Ûóáñ¹ª 
                 ____________________ 

       ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝ 
 
 
 
Ñ»é³Ëáë ³ßË., ïáõÝ, µçç. +374 91 42 88 07 
 
e-mail: vahag.sisakyan@hotmail.com 
 
 

 


