
 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է  

ԵՊԲՀ ԳԻՏԱԿՈՈՐԴԻՆԱՑԻՈՆ  

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ՝  Կ.Գ.Դ., ՊՐՈՖԵՍՈՐ 

 Կ.Բ. ԵՆԿՈՅԱՆ  

 _________________ 

 

Արձանագրություն N __________ “ _____” __________ 201  թ. 

 

 

 

 

Պ Լ Ա Ն - Ա Ն Ո Տ Ա Ց Ի Ա  

 

Հայցորդ -  Վարսենիկ Վոլոդյայի Քերոբյան 

 Նեոնատոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ 

 

Թեզի վերնագիրը -  

 

«Նորածինների  թոքային հիվանդությունների 

 տարբերակիչ ախտորոշումը և ելքերի կանխատեսումը ոչ 

ինվազիվ շնչառական թերապիայի ժամանակ»   

 

Գիտական ղեկավար  Բ. Գ. Դ., Պավել Արտյոմի Մազմանյան 

Նեոնատոլոգիայի ամբիոնի վարիչ 

 

Մասնագիտական դասիչը  

 

 

ԺԴ.00.06  – «Մանկաբուժություն» 

  

 

 

2017 թ. 



 – 2 –

1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   

 

1.1. Ներածություն 

Շնչառական խանգարումները հանդիսանում են նորածնային մահացության և հիվանդացության 

գլխավոր պատճառներից մեկը, ինչի հետևանքով դրանց կանխարգելումը և բուժումը շարունակում է 

մնալ նեոնատոլոգիայի ակտուալ հիմնախնդիրներից մեկը։ (Bancalari E 1992; Greenough A 2004; 

Cummings JJ, 2014)։ 

Վերջին ժամանակներս ռանդոմիզացված կարգավորվող կլինիկական հետազոտությունների 

արդյունքները հաստատել են առաջնային ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիայի առավելությունները 

մեխանիկական օդափոխության հետ համեմատած, հասկապես CPAP-ի` շարունակական դրական 

ճնշումը շնչուղիներում և  HNF`բարձր հոսքով շնչառական թերապիայի ժամանակ (Marley GJ 2008; 

Finer NN 2010; Schmozer GM 2013; Sarah J Kotcha 2015; Dunn MS, 2011; Sandri F, 2010; Tapia JL, 2012): 

Սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է հաջողվում նորածիններին բուժել ոչ ինվազիվ շնչառական 

թերապիայի մեթոդներով։ Նորածինները, որոնց մոտ ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիան ձախողվում 

է կարող են տառապել բարդություններից, որոնք առաջանում են ուշ սկսվող մեխանիկական 

օդափոխությունից և սուրֆակտանտի ուշ ներմուծումից(De Jaegere AP, 2012; Rocha G, 2013): 

Չնայած նրա, որ ներկայումս ներդրված են  նորածինների թոքային հիվանդությունների ախտորոշման 

և բուժման ժամանակակից մեթոդներ, այնուամենայնիվ առկա է  հուսալի կանխատեսիչ գործոնների 

պահանջ, որոնք կպաշտպանեն նորածնին ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիայի ժամանակ 

առաջացող բարդություններից։ Թոքային հիվանդությունների ախտորոշման կլինիկական նշանները և  

ռենտգենաբանական տվյալները հաճախ հակասում են իրար և չեն արտացոլում հիվանդության 

ծանրության աստիճանի իրական պատկերը և ունեն թույլ կանխատեսիչ արժեք։ Գերձայնային 

հետազոտությունը լայն կիրառություն է ստացել նորածնային գործընթացում մի շարք 

հիվանդությունների ախտորոշման հարցում։ Ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում   այն լայնորեն 

կիրառվում է ԿՆՀ-ի, որովայնի օրգանների, սրտի հիվանդությունների ախտորոշման մեջ։ Թոքերի 

ուլտրաձայնային ախտորոշումը ավանդաբար անտեսվել է, քանի որ իր մեջ պարունակվող օդի բարձր 

ակուստիկ դիմադրությունը կանխում է թոքի հստակ պատկերի առաջանալը։ Սակայն վերջին 

տարիներին  գրականության մեջ կան աշխատանքներ, որոնք նվիրված են  թոքերի գերձայնային 

հետազոտությանը նորածինների թոքային հիվանդությունների ժամանակ։ Մասնավորապես նորածնի 

անցողիկ հաճախաշնչության և շնչառական խանգարումների համախտանիշի ժամանակ, թոքերի 

գերձայնային հետազոտությունը ունի ախտորոշիչ արժեք, դերևս լայն կիրառություն չի ստացել( 

Copetti R.2007; Copetti R.2008; Raimondi F, 2014)։Այսպիսով վերջին ժամանակներս ոչ ինվազիվ 

շնչառական թերապիայի լայն կիրառումը նորածինների թոքային հիվանդությունների  բուժման, 

տարբերակիչ ախտորոշման գերձայնային տվյալների  և նրա ձախողման կանխատեսիչ 

չափորոշիչների  մասին միանման կարծիքի  բացակայությունը որոշում է տվյալ հետազոտության 

արդիականությունը։ 

 

Աշխատանքի գիտական նորույթը 
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Առաջին անգամ կառաջարկվի շնչառական խանգարումներ ունեցող նործինների ոչ ինվազիվ 

շնչաառական թերապիայի ձախողման չափորոշիչներ ՝ հիմնված կլինիկական և ռադիոլոգիական 

համընդհանուր տվյալների վրա։ 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ա) Amer Ammari, MB, BS,  Mandhir Suri, MD, Vladana Milisavljevic, MD, Rakesh Sahni, MD, David Bateman , 

MD, Ulana Sanocka, MD Carrie Ruzal-Shapiro, MD, Jen-Tien Wung, MD, and Richard A. Polin, MD. Variabless 

associated with the early failure of nasal CPAP in very low birth weight infants. The journal of  pediatrics. 

September 2005. Volume 147. Number 3 

Հետազոտությանը նվիրված է շատ ցածր քաշով շնչառական խանգարումներով նորածինների մոտ ռիսկի 

գործոնների և կարճաժամկետ ելքերի ուսումնասիրությունը քթային CPAP-ի վաղ ձախողման ժամանակ։ 

Հետազոտությանը ներգրավվել են   < 1250  գրամ քաշով 261 նորածին, որոք ծնարանում 

վերակենդանացումից և կայունացումից հետո բաժանվել են 3 խմբի՝ կախված կյանքի առաջին  72 ժամվա 

ընթացքում շնչառահան խանգարումների օժանդակության տեսակից։ Առաջին խմբի մեջ ներգրավվել են 

այն նորածինները, որոնք ծնարանում պահանջել են արհեստական շնչառություն, երկրորդ խմբի մեջ 

նրանք, որոնց մոտ գրանցվել է CPAP-ի ձախողում , երրորդ խմբի մեջ, որոնք ունեցել եմ հաջողված CPAP։ 

CPAP հաջողվել է 76% նորածինների մոտ, որոնց քաշը< 1250 գրամ և 50%`երբ քաշը < 750  գրամ։ 

CPAP-ի ձախողումը  կապված է ծնարանում վերակենդանացման միջոցառումների, առաջին 

զարկերակային գազային կազմում ալվեոլարզարկերակային  հոսքի >180 մմ. սս և ըստ 

ռենտգենաբանական նկարի ծանր շնչառական խանգարումների համախտանիշի հետ։ Այս գործոնների 

դրական կանխատեսիչ արժեքը տատանվում է 43%-55%։ Հետազոտության թերությունը կայանում է 

նրանում, որ որպես ոչ ինվազիվ շնչառական օժանդակություն կիրառվել միայն CPAP  օժանդակություն։ 

Մեր հետազոտության ժամանակ կկիրառվի նաև բարձր հոսքով քթային բեղիկներ՝ NHF։ 

 

բ) Copetti R, Cattarossi L, Macagno F, Violino M, Furlan R. Lung ultrasound in respiratory distress syndrome: a 

useful tool for early diagnosis. Neonatology. 2008;94(1):52–59 

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է  գնահատել նորածինների մոտ շնչառական խանգարումների 

համախտանիշի ժամանակ թոքերի գերձայնային հետազոտության ախտորոշիչ արժեքը։ 

Հետազոտությանը ներգրավված են  թվով 40 նորածիններ, որոնց  միջին հեստացիոն հասակը   27 

շաբաթական է, իսկ միջին քաշը 1,057գ., որոնք ունեն շնչառական խանգարումների  կլինիկական 

նշաններ և ռենտգենաբանական տվյալներ։ Հետազոտությամբ  պարզվել է, որ թոքերի գերձայնային 

հետազոտությունը ունի 100% սպեցեֆիկություն և 100% զգայունություն  շնչառական խանգարումների 

համախտանիշի ախտորոշման  համար։ Աշխատանքի թերությունը կայանում է նրանում , որ 

հետազոտության մեջ ներգրավված նորածինների միջին հեստացիոն հասակը  բավականին փոքր է և 

բոլոր նորածինների մոտ որպես շնչառական թերապիա կիրառվել է մեխանիկական օդափոխություն 

(թոքերի ավանդական և բարձր հաճախականության  արհեստական շնչառություն),  սուրֆակտանտի 

ներմուծում և չի կիրառվել  ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիա։ 
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գ) Francesco Raimondi, Fiorella Migliaro, Angela Sodano, Angela Umbaldo, Antonia Romano, Gianfranco 

Vallone and Letizia Capasso Can neonatal lung ultrasound monitor fluid clearance and predict the need of 

respiratory support?, Critical Care201216:R220 

Այս աշխատանքի  նպատակն է թոքերի գերձայնային հետազոտության  միջոցով կանխատեսել 

նորածինների մոտ շնչառական օժանդակության անհրաժեշտությունը։ Հետազոտությունը ընդգրկել է 

մոտ 154 հասուն և հասունին մոտ նորածիններ, որոնց կյանքի առաջին երկու ժամվա ընթացքում 

կատարվել է թոքերի գերձայնային հետազոտություն։ Ըստ գերձայնային հետազոտության 

արդյունքների նորածինները բաժանվել են 3  խմբի։ 1 խումբի մեջ  մտել են այն նորածինները, որոնք 

ունեն սպիտակ թոքեր, ըստ գերերձայնային պատկերի, 2  խմբի մեջ ՝ այն նորածինները, որոնք ունեն 

B- գծեր, իսկ 3 խմբի մեջ նրանք, որոնք ունեն A-գծեր։ Ըստ ստացված արդյունքների թոքերի 

գերձայնային հետազոտությունը ունի  77.7% զգայունություն և 100% սպեցեֆիկություն, 100%  դրական  

կանխատեսիչ արժեք և 97% բացասական կանխատեսիչ արժեք։ Աշխատանխի թերությունը կայանում 

է նրանում, որ չի ուսումնասիրվել շնչառական օժանդակության հետագա ընթացքը, ինչպես նաև 

հիվանդությունների ելքերը։ 

 

1.3. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Bancalari E, Claure N: The evidence for non- invasive ventilation. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 

2013;98:F98–F102. 

2. Cummings JJ, Polin RA: American Academy of Pediatrics: Committee On Fetus and Newborn. 

Respiratory support in preterm infants at birth. Pediatrics 2014; 133: 171–174. 

3. Morley CJ, Davis PG, Doyle LW, Brion LP, Hascoet JM, Carlin JB; COIN Trial Investigators. Nasal CPAP 

or intubation at birth for very preterm infants. N Engl J Med. 2008;358(7):700–708  

4. Finer NN, Carlo WA, Walsh MC, et al; SUPPORT Study Group of the Eunice Kennedy Shriver NICHD 

Neonatal Research Network. Early CPAP versus surfactant in extremely preterm infants. N Engl J Med. 

2010;362(21):1970–1979  

5. Schmölzer GM, Kumar M, Pichler G, Aziz K, O’Reilly M, Cheung PY. Non-invasive versus invasive 

respiratory support in preterm infants at birth: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2013;  

6. Dunn MS, Kaempf J, de Klerk A, de Klerk R, Reilly M, Howard D et al. Randomized trial comparing 3 

approaches to the initial respiratory management of preterm neonates. Pediatrics 2011; 128: e1069–e1076. 

7. Sandri F, Plavka R, Ancora G, Simeoni U, Stranak Z, Martinelli S et al. Prophylactic or early selective 

surfactant combined with nCPAP in very preterm infants. Pediatrics 2010; 125: e1402–e1409. 

8. Tapia JL, Urzua S, Bancalari A, Meritano J, Torres G, Fabres J et al. Randomized trial of early bubble 

continuous positive airway pressure for very low birth weight infants. J Pediatr 2012; 161: 75–80. 

9. Amer Ammari, MB, BS,  Mandhir Suri, MD, Vladana Milisavljevic, MD, Rakesh Sahni, MD, David 

Bateman , MD, Ulana Sanocka, MD Carrie Ruzal-Shapiro, MD, Jen-Tien Wung, MD, and Richard A. 

Polin, MD. Variabless associated with the early failure of nasal CPAP in very low birth weight infants. 

The journal of  pediatrics. September 2005. Volume 147. Number 3 
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10. Copetti R, Cattarossi L. The ‘double lung point’: an ultrasound sign diagnostic of transient tachypnea of the 

newborn. Neonatology. 2007;91(3):203–209  

11. Sarah J. Kotecha, Roshan Adappa, Nakul Gupta, W. John Watkins, Sailesh Kotecha and Mallinath 

Chakraborty Safety and Efficacy of High-Flow Nasal Cannula Therapy in Preterm Infants: A Meta-analysis 

Pediatrics 2015;136;542; originally published online August 17, 2015 

12. Copetti R, Cattarossi L, Macagno F, Violino M, Furlan R. Lung ultrasound in respiratory distress 

syndrome: a useful tool for early diagnosis. Neonatology. 2008;94 (1):52–59 

13. Francesco Raimondi, Fiorella Migliaro, Angela Sodano, Angela Umbaldo, Antonia Romano, Gianfranco 

Vallone and Letizia Capasso Can neonatal lung ultrasound monitor fluid clearance and predict the need of 

respiratory support?, Critical Care 2012, 16:R220 

14. De Jaegere AP, van der Lee JH, Canté C, van Kaam AH. Early prediction of nasal continuous positive 

airway pressure failure in preterm infants less than 30 weeks gestation. Acta Paediatrica 2012; 101: 374–

379. 

15.  Rocha G, Flor-de-Lima F, Proenca E, Carvalho C, Quintas C, Martins T et al. Failure of early nasal 

continuous positive airway pressure in preterm infants of 26 to 30 weeks gestation. J Perinatol 2013; 33: 

297–301. 

16. Raimondi F, Cattarossi L, Copetti R: International perspectives: point-of-care chest ultrasound in the 

neonatal intensive care unit – an Italian perspective. Neoreviews 2014; 15:e2–e6. 

 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

 

Նպատակը 

Բարելավել     նորածինների թոքային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման  որակը ոչ ինվազիվ 

շնչառական թերապիայի ժամանակ: 

 

Խնդիրները 

 

1. Ուսումնասիրել  թոքային հիվանդությունների կլինիկոլաբորատոր առանձնհատկությունները և 

ռիսկի գործոնները ոչ ինվազիվ շնչառական թերապիայի ձախողման ժամանակ 

2. Ներկայացնել  նորածինների հաճախ հանդիպող թոքային հիվանդությունների  և  նրանց 

բարդությունների գերձայնային բնութագրերը։ 

3. Գնահատել շնչառական խանգարումներով նորածինների  ռադիոլոգիական մեթոդների (ռենտգեն, 

գերձայնային հետազոտության) ախտորոշիչ  և կանխատեսիչ արժեքը։ 

4. Մշակել նորածինների թոքային հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման մարտավարութուն 

հիմնվելով կանխատեսիչ ալգորիթմների վրա։ 
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3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

ա. կլինիկական, լաբորատոր 

 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

Հետազոտությունը իրականացվելու է Մոր և մանկան առողջության պահպանման 

գիտահետազոտական կենտրոնի նորածնային ինտեպսիվ թերապիայի և վերակենդանացման 

բաժանմունքում։ Հետազոտման նյութ կհանդիսանան ծնվելուց անմիջապես հետո շնչառական 

խանգարումների կլինիկական նշաններ ունեցող(ռնգախաղ, հաճախաշնչություն, կրծքավանդակի 

ներքաշումներ,խզոց շնչառության ժամանակ) նորածինները, որոնք կստանան ոչ ինվազիվ 

շնչառական օժանդակություն՝ CPAP-ի` շարունակական դրական ճնշումը շնչուղիներում և  

HNF`բարձր հոսքով շնչառական թերապիայի մեթոդներով։ Հիմնվելով նորածնային բաժանմունքի 

շնչառական հիվանդությունների վիճակագրական տվյալների պլանավորվում է 2 տարվա ընթացքում 

հետազոտել մոտ 150 նորածին։ 

Որպես հսկիչ խումբ կհետազոտվեն  նույն ժամանակահատվածում ծնված մոտ  100 նորածին, որոնք 

բուժում են ստանում  ինտենսիվ թերպիայի բաժանմունքում, բայց չունեն շնչառական խանգարումներ։ 

Հետազոտման մեթոդը պրոսպեկտիվ է և կոհորտ։ 

1. Մոր և նորածնի անամնեստիկ  տվյալների հավաքագրում հատուկ ստեղծված 

հարցաթերթիկների օգնությամբ 

2. Կլինիկական`շնչառական խանգարումների կլինիկական գնահատում Սիլվերմանի(անհաս 

նորածինների համր) և Դովնեսի(հասուն նորածինների համար) սանդղակներով 

3. Լաբորատոր՝արյան ընդհանուր քննություն, C – ռեակտիվ սպիտակուցի որոշում 

4. Ռադիլոգիական՝ 

 Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն- այն կիրականացվի շարժական ռենտգեն  

սարքավորման միջոցով ՝ ուղիղ պրոեկցիայով 

 Թոքերի գերձայնային հետազոտություն- Այն իրկանացվելու է  է Զոնարե ուլտրաձայնային 

սարքի միջոցով  7,5 հաճախականության գծային տվիչի օգնությամբ։  

Հետազոտությունը կկատարվի ծնվելուց հետո  6 ժամվա ընթացքում, կյանքի հաջորդ 

օդը, նորածնի կլինիկական վատացման դեպքում կամ շնչառական թերապիայի 

դադարեցման ժամանակ հետյևալ դիրքերում՝ հարկրծոսկրային և միջանութային 

գծերով։ 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

   Աշխատանքը կատարվում է համապատասխան ամբիոնի տարեկան գիտագործնական պլանին։ 

 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

1. 34  բարձր հեստացիոն  հասակով  անհաս նորածինների  ոչ  ինվազիվ  շնչառական թերապիա 

               ԵՊԲՀ տարեկան գիտաժողովի գիտական հոդվածների հավաքածու, 2013, էջ  274-279 
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2. Назальныe канюли с высоким потоком при лечении дыхательных расстройств у недоношенных 

новорождённых 
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