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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Աշխատանքի արդիականությունը. Այսօր մեծ հետաքրքրություն է ներ-

կայացնում ոչ միայն սուր, այլև քրոնիկ հետվիրահատական (հ/վ) ցավը, որի 

հետևանքներն առաջացնում են հասարակական սոցիալտնտեսական և 

բժշկական լուրջ խնդիրներ [Kehlet H. et al., 2012; Schnabel A. et al., 2010]: 

Ավելին՝ վիրահատություններից հետո ծանր հաշմանդամություն առաջաց-

նող ցավի հանդիպման հաճախականությունը կազմում է 2-10% [Kehlet H., 

Jensen TS., Woolf CJ., 2006]: 

Դեռևս վերջնականապես բացահայտված չեն այն գործոնները, որոնք 

նպաստում են սուր հ/վ ցավից քրոնիկ ցավի (ՔՑ) անցմանը [Clarke H., et al., 

2012]: Մի շարք հեղինակների [Haroutiunian S. et al., 2013; Aasvang E, Kehlet 

H., 2005] հավաստմամբ՝ վիրահատություններից հետո ՔՑ-ի զարգացմանը 

կարող են նպաստել նյարդային ցողունների և նյարդաթելերի վնասումը, 

ճառագայթային բուժումը, քիմիոթերապիան, դեպրեսիան ու hոգեբանական 

ազդակները և այլն: Ըստ H. Kehlet, Jensen TS, Woolf CJ-ի (2006)` hիվանդների 

մեծամասնության մոտ հ/վ ՔՑ-ն արտահայտվում է նեյրոպաթիկ ցավին բնո-

րոշ ախտանիշներով և դիտվում է վիրահատության ժամանակ խոշոր 

նյարդերի վնասման դեպքում: Սակայն հ/վ ցավի նեյրոպաթիկ և ոչ 

նեյրոպաթիկ պատճառների տարբերակումը դժվար է, քանի որ նյարդերի 

վնասման ախտանիշներ դիտվել են և՛ ՔՑ ունեցողների, և՛ չունեցողների 

մոտ [Wildgaard K., 2012; Wildgaard K., Ringsted TK, Hansen HJ et al.,2012; von 

Sperling ML., 2011; Duale C., 2011; Guastella V., 2011]: 

Վերջին տարիներին մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում հ/վ սուր և 

ՔՑ-ի բուժման, ինչպես նաև՝ կանխարգելման նպատակով գաբապենտինի 

(տեբանտին) կիրառման հնարավորությունը [Овечкин А. М., Ефременко И. 

В., 2013; Sen H., 2009]: DJ Rowbotham-ի (2006) համոզմամբ՝ նախավիրահա-

տական փուլում կիրառվող 1200-1800մգ դեղաչափով գաբապենտինը նվա-



 

զեցնում է հ/վ ցավազրկողների պահանջարկը: Այս դեղամիջոցի արդյունա-

վետության վերաբերյալ կան նաև բացասական արդյունքներ. որովայնային 

հիստերեկտոմիաներից 1 ժամ առաջ միանվագ 1200մգ, իսկ դրանից հետո 2 

օր տևողությամբ նույն դեղաչափով գաբապենտինը չի նվազեցրել ցավի 

հանդիպման հաճախությունը (4-8%) ստուգիչ խմբի համեմատությամբ՝ հ/վ 

3 ամիսների ընթացքում [Turan A., 2006]: 

Այսպիսով, ՔՀՑՀ-ի վերաբերյալ կատարված հետազոտությունները 

դեռևս չեն տվել սպառիչ պատասխան վիրահատական ցանկացած փուլում 

սուր ցավի քրոնիկացման կանխարգելման համար կիրառվող տեբանտինի 

արդյունավետության և դեղաչափերի մասին: 

 Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել սուր հետվիրահատա-

կան ցավի քրոնիկացման հնարավոր կանխարգելումը տեբանտինով: 

Վերոհիշյալ նպատակի իրագործման համար առաջադրվել են հետևյալ 

խնդիրները. 

1. Ուսումնասիրել քրոնիկ հետվիրահատական ցավի հանդիպման հա-

ճախականությունը տարբեր վիրահատական միջամտություններից 

հետո: 

2. Ուսումնասիրել և վերհանել սուր հետվիրահատական ցավի քրոնի-

կացմանն առավել նպաստող գործոնները (վիրահատության տևողութ-

յունը, դրա ծավալը, վիրահատական կտրվածքի տեղակայումը, 

անզգայացման մեթոդները և այլն): 

3. Ուսումնասիրել ժամանակակից ցավազրկող միջոցների արդյունավե-

տությունը սուր հետվիրահատական ցավի քրոնիկացման կանխար-

գելման հարցում (ՈՍՀՑ-ի, օփիոիդների կիրառում և այլն): 

4. Ուսումնասիրել հակացնցումային դեղամիջոց տեբանտինի կիրառման 

արդյունավետությունը սուր հետվիրահատական ցավի քրոնիկացումը 

կանխելու հարցում: 



 

5. Մշակել հանձնարարականներ սուր հետվիրահատական ցավի քրոնի-

կացումը կանխարգելելու վերաբերյալ: 

Գիտական նորույթը: Առաջին անգամ հետազոտվել և հստակեցվել է 

ՔՀՑՀ-ի զարգացման վրա 900 մգ/օր դեղաչափով տեբանտինի  հնարավոր 

կանխարգելող ազդեցությունը՝ որովայնային վիրահատություններից և վե-

նեկտոմիաներից հետո: Հստակեցվել է նաև ՔՀՑՀ-ի բնույթը՝ վերոնշյալ վի-

րահատություններից հետո: Առաջին անգամ բացահայտվել են ՔՑ-ի առա-

ջացմանը նպաստող մի շարք գործոններ՝ մասնավորապես որովայնային 

վիրահատություններից հետո, որոնց հիման վրա էլ մշակվել են ՔՑ-ի 

զարգացման վտանգի գնահատման երեք աստիճաններ: 

Աշխատանքի գործնական նշանակությունը: Հետազոտության արդյունք-

ների հիման վրա մշակվել է կիրառման առումով պարզ մի սանդղակ՝ ՔՀՑՀ-

ի զարգացման վտանգի գնահատման բարձր, չափավոր և ցածր աս-

տիճաններով, որի ներդրումն անեսթեզիոլոգների և վիրաբույժների ամե-

նօրյա համատեղ գործունեությունում անկասկած թույլ կտա խուսափել այն 

բոլոր կլինիկական գործոնների կիրառումից, որոնք կարող են նպաստել 

ՔՀՑՀ-ի զարգացմանը: Բացի այդ, ՔՀՑՀ-ի առաջացման վտանգի գնա-

հատումը` ըստ վերոհիշյալ սանդղակի, հնարավորություն կընձեռի անես-

թեզիոլոգներին անզգայացումն իրականացնելիս զերծ մնալ երկրորդային 

հիպերալգեզիայի զարգացումից, ինչն ունի հիմնական դերակատարութ-

յունն այս խնդրում: Վերոնշյալ մոտեցումների կիրառման շնորհիվ հնարա-

վոր է լավացնել հիվանդների բուժման ելքն առհասարակ և նշանակալիորեն 

նվազեցնել ՔՑ-ի բուժման հետ կապված նյութական զգալի ծախսերը:  

Ատենախոսության փորձաքննությունը 

Գիտական աշխատանքի հիմնական դրույթները ներկայացվել և քննար-

կվել են Բուենոս-Այրեսում (Արգենտինա)՝ Անեսթեզիոլոգների Համաշ-

խարհային XV Կոնգրեսի (2012թ.), Միլանում (Իտալիա)՝ Ցավի Համաշ-



 

խարհային XIV Կոնգրեսի (2012թ.),  Բանկոկում (Թայլանդ)՝ NWAC (Networ-

king World Anaesthesia Convention) IV տարեկան գիտաժողովի (2013թ.), 

Սևիլում (Իսպանիա)՝ Եվրոպական 33-րդ ռեգիոնալ անզգայացման և ցավի 

բուժման Գիտաժողովի ժամանակ (2014թ): Նախնական փորձաքննությունը 

տեղի է ունեցել 2014թ. դեկտեմբերի 18-ին ԵՊԲՀ գիտակորդինացիոն խորհր-

դի «Վիրաբուժական հիվանդություններ» փորձագիտական հանձնաժողովի 

թիվ 7 նիստում: 

Հրատարակումները 

Ատենախոսության թեմայով հրատարակվել են 9 գիտական աշխա-

տանքներ, որոնք արտացոլում են աշխատանքի հիմնական դրույթները: 

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը 

Ատենախոսությունը շարադրված է հայերեն լեզվով էլեկտրոնային 125 

տպագիր էջերում և կազմված է ներածությունից, գրականության տեսութ-

յունից, սեփական հետազոտությունների երեք գլուխներից, ամփոփումից, 

եզրակացություններից, գործնական առաջարկություններից և օգտագործ-

ված գրականության սկզբնաղբյուրների ցանկից (149): Աշխատանքում ներ-

կայացված են 1 նկար, 27 գծապատկերներ և 15 աղյուսակներ: 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հետազոտության նյութը և մեթոդները 

Սույն հետազոտության նյութը կազմում են 2008-2012թթ. Մ. Հերացու ան-

վ. ԵՊԲՀ-ի «Հերացի» հիվանդանոցային համալիրի ընդհանուր վիրաբու-

ժության կլինիկայի և 2008-2010թթ. «Իզմիրլյան» բ/կ վիրաբուժության և 

պրոկտոլոգիայի բաժանմունքների 715 հիվանդների բուժման և հետազոտ-

ման արդյունքները: Հետազոտության I մասը ռետրոսպեկտիվ է, որի ընթաց-

քում ուսումնասիրվել են ՔՀՑՀ-ի հանդիպման հաճախությունը և դրա զար-

գացմանը նպաստող գործոնները, իսկ II մասում (ռանդոմիզացված կրկնա-

կի կույր, դեպք-վերահսկում տիպի, պլացեբո ազդեցությամբ) ուսումնասիր-



 

վել է տեբանտինով ՔՀՑՀ-ի հնարավոր կանխարգելումը: I մասի տվյալները 

հավաքագրվել են 570 հիվանդության պատմագրերից, որոնցից 70,3% 

(n=401) ընդգրկվել է հետազոտությունում: Հիվանդների միջին տարիքը եղել 

է 48,516,7, նրանց 38,7%-ը (n=155) կանայք են, 61,3%-ը (n=246)`տղամար-

դիկ: Ուղեկցող հիվանդություններ ունեցել են 22,4%-ը (n=90): Հիվանդները 

բաժանվել են խմբերի ըստ վիրահատությունների տեսակների. 26,9% 

(n=108) ճողվածքահատումներ, 4,7% (n=19)՝ ս/վ վենեկտոմիաներ, 21% 

(n=84)՝ խոլեցիստեկտոմիաներ, 18,7% (n=75)՝ ապենդեկտոմիաներ, 17,5% 

(n=70)՝ անոռեկտալ շրջանի և 11,2% (n=45)՝ տարբեր վիրահատություններ: 

ՔՀՑՀ-ի զարգացմանը նպաստող գործոնները հայտնաբերելու նպատակով 

նախապես մշակված քարտի վրա մուտքագրվել են հիվանդների դեմոգրա-

ֆիկ ցուցանիշները (տարիք, սեռ), կլինիկական ախտորոշումները, ուղեկցող 

հիվանդությունները, վիրահատության տեսակը և տևողությունը, կտրվածքի 

տեղը, դրենաժների առկայությունն ու պահպանման տևողությունը, 

անզգայացման տեսակը, հ/վ ցավազրկողների տեսակները և ցավազրկման 

տևողությունը: Իսկ ՔՀՑՀ-ի վերաբերյալ տեղեկությունները հավաքվել են 

մեր կողմից մշակված հարցաթերթիկով՝ վիրահատությունից 1, 3 և 6 ամիս-

ներ անց: Ցավերի տեսակի տարբերակումը կատարվել է նեյրոպաթիկ ցավի 

ախտորոշման DN4 հարցաշարով, իսկ ցավի ուժգնությունը գնահատվել է 

NRS սանդղակով: 

Հետազոտության II մասում նախապես հաշվարկված ընտրանքի ծավա-

լի համաձայն ընդգրվել են 145 հիվանդներ, որոնց միջին տարիքը կազմել է 

49,214,5 տարեկան, 44,8%-ը (n=65) կանայք են, 55,2%-ը (n=80)՝ տղամար-

դիկ: Ուղեկցող հիվանդություններ ունեցել են հիվանդների 42,1%-ը (n=61), 

անզգայացման վտանգն ըստ ASA եղել է I և II աստիճանի: Ըստ վիրահա-

տությունների տեսակի հիվանդները բաժանվել են 4 խմբի՝ ճողված-

քահատումներ (58,6%, n= 85), վենեկտոմիաներ (9,7%, n=14), խոլեցիստեկ-



 

տոմիաներ (26,9%, n=39) և ապենդեկտոմիաներ (4,8%, n=7): Ըստ հ/վ շրջա-

նում կիրառված դեղամիջոցի տեսակի՝ հիվանդները բաժանվել են 2 խմբի՝ 

հիմնական (n=57) և ստուգիչ (n=88): Հիմնական խմբի հիվանդները per os 

ստացել են 300մգ տեբանտին (Gedeon Richter)՝ էքստուբացիայից 2 ժամ անց, 

այնուհետև նույն դեղաչափով առաջին ընդունումից 8 և 16 ժամ հետո, իսկ 

ստուգիչ խմբինը՝ պլացեբո, նույն սկզբունքով: Լակտուլոզ պարունակող 

պլացեբո պարկուճների պատրաստումը և տեբանտինի վերապարկուճա-

վորումը կատարվել են «ՎԻՏԱՄԱՔՍ-Ե» ՍՊԸ դեղագործական ընկերության 

կողմից՝ GMP պահանջներին համապատասխան (2011թ.): 

Հետազոտության վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է SPSS, 

Microsoft Excel համակարգչային ծրագրերով, իսկ հաշվարկները՝ Պիրսոնի 

համապատասխանության (2-test) վերլուծության, ռանգային (2/n′) և տարբ-

երության հավաստիության (t) գնահատման մեթոդներով: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Ըստ մեր հետազոտության՝ ՔՀՑՀ-ի հանդիպման հաճախությունը եղել է 

18,5%՝ ճողվածքահատումներից, 31,6%՝ ստորին վերջույթների վենեկտո-

միաներից, 15,5%՝ խոլեցիստեկտոմիաներից, 10,7%՝ ապենդեկտոմիաներից, 

6,7% տարբեր վիրահատություններից և ընդհանրապես չի դիտվել 

անոռեկտալ շրջանի վիրահատություններից հետո:  

Բոլոր խմբերում ՔՑ-ի առաջացման վրա վիճակագրորեն հավաստի ազ-

դեցություն չեն ցուցաբերել հիվանդների սեռը և ուղեկցող հիվանդություն-

ների առկայությունը, անզգայացման տեսակը, հ/վ ցավազրկման տևողութ-

յունն ու ցավազրկողների տեսակները (P>0,05): Սակայն, վիրահատական 

կտրվածքի տեղակայումը հանդիսանում է նպաստող գործոն՝ ճողվածքա-

հատումներից (2=7,9; P<0,05), խոլեցիստեկտոմիաներից (2=13,4; P<0,001), 

վենեկտոմիաներից (2=6; P<0,05) հետո, իսկ պերիտոնիտով բարդացած 

խոլեցիստիտը (2=9,6; P<0,001) և ապենդիցիտը (2=3,9; P<0,05)՝ համանուն 



 

վիրահատությունների խմբերում: Խոլեցիստեկտոմիաներից հետո նպաս-

տող գործոններ են հանդիսանում նաև հիվանդի տարիքը (2=6; P<0,05), 

խոլեցիստիտի տեսակը (2=8,2; P<0,05), վիրահատության տևողությունը 

(2=13,8; P<0,001), դրենաժների առկայությունը (2=5,4; P<0,05), ինչպես նաև՝ 

դրանց պահպանման տևողությունը (2=8,6; P<0,05): 

Այսպիսով, հետազոտության I մասում ընդգրկված 401 հիվանդներից 

12,5%-ի (n=50) մոտ զարգացել է ՔՀՑՀ: ՔՑ ունեցող հիվանդների 76% (n=38) 

վիրահատվել են ընդհանուր, 22% (n=11)` ողնուղեղային, իսկ 2% (n=1)` 

համակցված ողնուղեղային/էպիդուրալ անզգայացման պայմաններում: 

Վաղ հ/վ շրջանում ցավազրկման նպատակով ՔՑ-ով տառապող հիվանդ-

ների 58% (n=29) ստացել է ՈՍՀՑ, 26% (n=13)` օփիոիդներ, իսկ 16% (n=8)` 

անալգին: Հ/վ ցավազրկման միջին տևողությունը ՔՀՑՀ ունեցող հիվանդ-

ների մոտ կազմել է 3,5±1,4 օր, իսկ վիրահատությունների միջին տևողու-

թյունը՝ 1,9±0,6 ժամ: Չնայած ՔՀՑՀ ունեցող հիվանդների մեծ մասը վիրա-

հատվել են ընդհանուր անզգայացմամբ (76%) և հ/վ շրջանում ցավազրկվել 

ՈՍՀՑ դեղամիջոցներով (58%), այնուհանդերձ, ՔՑ-ի և նշված ցուցանիշների 

միջև վիճակագրական հավաստի կապ չի հայտնաբերվել (P>0,05): 

Հայտնաբերված նպաստող գործոնների առաջնայնությունը հետազոտե-

լիս պարզվեց, որ ՔՑ-ի զարգացման հարցում պերիտոնիտով բարդացած 

խոլեցիստիտն (2/n′=9,6) ամենամեծ ազդեցությունն ունի, որը մեր կար-

ծիքով, պայմանավորված է վիրահատական մեծ կտրվածքի անհրաժեշ-

տությամբ և հյուսվածքներում բորբոքման առկայությամբ: Իրենց առաջ-

նայնությամբ դրան զիջում են վիրահատության տևողությունն (2/n′=6,9) ու 

վիրահատական կտրվածքի տեղակայումը (2/n′=6,7): Վերջիններիս հաջոր-

դում է դրենաժների առկայությունը (2/n′=5,4): Գրեթե հավասարազոր 

նշանակություն ունեն, որպես նպաստող գործոններ, վիրահատական 

կտրվածքի տեղակայումը (2/n′=4)՝ ճողվածքահատումներից, պերիտոնիտի 



 

առկայությունը (2/n′=3,9)՝ ապենդեկտոմիաներից հետո և գանգրենոզ 

խոլեցիստիտը (2/n′=4,1): Վիրահատական կտրվածքի տեղակայումը 

(2/n′=3) վենեկտոմիաներից հետո, չափահաս տարիքը (2/n′=3) և դրենաժ-

ների պահպանման տևողությունը (2/n′=2,9) խոլեցիստեկտոմիաներից 

հետո հաջորդում են վերջիններիս (գծապատկեր 1): 

 

Գծապատկեր 1. Նպաստող գործոնների առաջնայնությունը 

95% հավաստիությամբ խոլեցիստեկտոմիաներից հետո ցավի առաջաց-

մանը նպաստելու տեսակետից առավել վտանգավոր են հատկապես 2 

ժամից ավելի տևողությամբ (P<0.001) և բաց եղանակով (P<0.001) կատար-

ված  վիրահատությունները, ինչպես նաև՝ աջ կողաղեղին զուգահեռ կա-

տարված կտրվածքը (P<0.001): Ընդ որում, լապարասկոպիկ եղանակով վի-

րահատված ոչ մի հիվանդի մոտ ՔՑ չի զարգացել: Խոլեցիստեկտոմիաներից 

հետո վտանգավոր են գանգրենոզ խոլեցիստիտը (P<0.05) և 4-7 օր տևողու-

թյամբ դրենաժների պահպանումը (P<0.05): Այս վիրահատություններից 

հետո որովայնի դրենավորում չունեցող ոչ մի հիվանդի մոտ ՔՑ չի 

զարգացել: Ճողվածքահատումներից հետո առավել վտանգավոր են աճու-

կային ծալքին զուգահեռ թեք (P<0.05), իսկ վենեկտոմիաներից հետո՝ ազդ-

րային եռանկյան շրջանում կատարված կտրվածքները (P<0.05): 

Ստացված արդյունքների հիման վրա մեր կողմից պայմանականորեն 

ձևավորվել են վտանգի 3 աստիճանի խմբեր (ցածրն ընդգրկում է 2-4,9, չա-

փավորը՝ 5–7,9, բարձրը՝ 8-10 ռանգային գնահատականով գործոններ) և 
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մշակվել է ՔՑ-ի զարգացման վտանգի գնահատման սանդղակ (աղյուսակ 1): 

Վերջինիս կիրառման դեպքում հնարավոր է գնահատել ՔՑ-ի առաջացման 

վտանգի աստիճանը և, ըստ այդմ, հնարավորինս խուսափել վտանգավոր 

գործոնների կիրառումից, ինչպես նաև փորձել իրականացնել երկրորդային 

հիպերալգեզիայի կանխման մեթոդներ: 

Աղյուսակ 1 

ՔՑ-ի զարգացման վտանգի գնահատման սանդղակ 

Վտանգի 

աստիճան 
Վիրահատություններ 

Կլինիկական 

ցուցանիշներ 

Բարձր Խոլեցիստեկտոմիա  պերիտոնիտով բարդացած 

Չափավոր Խոլեցիստեկտոմիա 

 > 2 ժ. վիրահատություն 

 աջ կողաղեղին զուգահեռ կտրվածք 

 դրենաժի առկայություն 

Ցածր 

Խոլեցիստեկտոմիա 

 չափահաս տարիք 

 գանգրենոզ խոլեցիստիտ 

 > 4 օր դրենաժների առկայություն 

Ճողվածքահատում 
 աճուկային ծալքին 

 զուգահեռ կտրվածք 

Վենեկտոմիա 
 ազդրային եռանկյան 

 շրջանում կտրվածք 

Ապենդեկտոմիա  պերիտոնիտով բարդացած 

 

Ցավի բնույթի ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ճողվածքահա-

տումներից հետո ՔՀՑՀ-ը 75% (P<0,05) դեպքերում ունի նեյրոպաթիկ բնույթ, 

վենեկտոմիաներից և ապենդեկտոմիաներից հետո՝ 50% (P<0,05), խո-

լեցիստեկտոմիաներից հետո` 61,5% (P<0,05), տարբեր բնույթի որովայնա-

հատումներից հետո 66,7% դեպքերում (P>0,05): Այսպիսով, ՔՀՑՀ-ը մեծա-

մասամբ (64%) պարունակում է նեյրոպաթիկ ցավին բնորոշ բաղադրիչներ: 

 



 

Ցավի առավելագույն տևողությունը դիտվել է վենեկտոմիաներից հետո 

(29,710,4; P<0,05), որին հաջորդում են ապենդեկտոմիաների (21,58,4; 

P<0,05), խոլեցիստեկտոմիաները (19,910,6; P>0,05) և ճողվածքահատում-

ները (17,38,8; P>0,05): Ցավի նվազագույն տևողություն դիտվել է տարբեր 

վիրահատությունների խմբում (12,710,9; P>0,05), որտեղ ցավի առաջաց-

մանը նպաստող գործոններ չեն հայտնաբերվել: ՔՑ-ն տեղակայված է եղել 

գերազանցապես հ/վ սպիի շրջանում. մասնավորապես, 85% դեպքերում 

ճողվածքահատումներից հետո (P<0,05), 66,7%՝ վենեկտոմիաներից (P<0,05) 

և տարբեր վիրահատություններից (P>0,05), 61,5%՝ խոլեցիստեկտոմիա-

ներից հետո (P<0,05) և 100%՝ ապենդեկտոմիաներից հետո (P<0,05):  

Ըստ հետազոտության II մասի տվյալների՝ վիրահատությունից 1 ամիս 

անց տեբանտինի խմբում ՔՑ-ի առկայությունից գանգատվել են հիվանդ-

ների 19,3% (n=11), իսկ պլացեբոյի խմբում՝ 13,6% (n=12): Սակայն 2 խմբե-

րում տվյալնների միջև առկա տարբերությունը` 5,7% (t=0,9; P>0,05), կրում է 

պատահական բնույթ, այսինքն՝ պայմանավորված չէ տեբանտինով: Վիրա-

հատությունից 3 և 6 ամիսներ անց ցավից գանգատվել են հիվանդների 10,5% 

(n=6)՝ տեբանտինի և 10,2% (n=9)՝ պլացեբոյի խմբերում: II և III հարցումների 

արդյունքում երկու խմբերում ՔՑ-ի հանդիպման հաճախության միջև առկա 

տարբերությունը՝ 0,3% (t=0,06; P>0,05), հավաստի չէ, կրում է պատահական 

բնույթ և պայմանավորված չէ մեր միջամտությամբ:  

Աղյուսակ 2 

ՔՑ-ի հանդիպման հաճախությունը պլացեբո և տեբանտին խմբերում 

Հարցումը 

Խումբը 

I հարցում II հարցում III հարցում 

n P (%)  m n P(%)  m n (%)P  m 

Տեբանտին(n=57) 11 19,3(%)  5,2 6 10,5(%) 4,1 6 10,5(%)  4,1 

Պլացեբո (n=88) 12 13,6(%)  3,7 9 10,2(%) 3,2 9 10,2(%) 3,2 

P<0,05 



 

Այսպիսով, ՔՀՑՀ-ի հանդիպման հաճախությունների տարբերության 

համեմատական վիճակագրական վերլուծությունը վկայում է, որ հ/վ առա-

ջին օրվա ընթացքում 900 մգ/օր դեղաչափով տեբանտինը չունի կանխար-

գելող ազդեցություն (աղյուսակ 2): 

Տեբանտինի և պլացբոյի խմբերում ՔՀՑՀ-ի միջին ուժգնության արժեք-

ների համեմատական քննությունից հետևում է, որ ցավի միջին ուժգնութ-

յունը տեբանտինի խմբում հ/վ 6 ամիսների ընթացքում աստիճանաբար 

աճել է, հասնելով՝ 3,71,1 միավորի, սակայն պլացեբոյի խմբում՝ նվազել է, 

հասնելով 2,91 միավորի: Այսինքն՝ ՔՀՑՀ-ի ուժգնության միջին արժեքը 

պլացեբոյի խմբի համեմատ 21%-ով (0,8 միավոր) ավելի է տեբանտինի 

խմբում (P<0,05): Ուստի, անկախ վիրահատության տեսակից՝ պլացեբոյի 

համեմատ հ/վ առաջին օրվա ընթացքում կիրառված 900 մգ/օր դեղաչափով 

տեբանտինը վիրահատություններից 6 ամիս անց չի նվազեցրել ՔՀՑՀ-ի 

միջին ուժգնությունը: 

Տեբանտինի և պլացեբոյի խմբերի միջև իրականացվել է դեղամիջոցների 

կողմնակի ազդեցությունների համեմատական վերլուծություն, որից 

պարզվել է, որ հ/վ առաջին օրվա ընթացքում դեղամիջոցի կողմնակի 

երևույթները 2 խմբերում էլ դրսևորվել են գրեթե հավասարաչափ (համա-

պատասխանաբար՝ 38,6% և 37,5%): Տեբանտինի խմբում պլացեբոյի համե-

մատ միայն քնկոտությունն է եղել 6,1%-ով ավելի. այն հանդիսանում է տե-

բանտինի ամենահաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններից մեկը: 

Համեմատական վերլուծություն է իրականացվել նաև հետազոտության I 

և II մասերի տվյալների միջև՝ ՔՑ-ի հանդիպման հաճախության հարցում 

(աղյուսակ 3): Ինչպես երևում է աղյուսակից՝ ՔՑ-ի հանդիպման հաճա-

խության տարբերությունը ճողվածքահատումների խմբում կազմել է 9,4% 

(t=2,1; P<0,05), իսկ վենեկտոմիաների խմբում՝ 31,6% (t=2,9; P<0,05), ինչը 

պայմանավորված է մեր միջամտությամբ՝ այսինքն, տեբանտինով: 



 

Աղյուսակ 3. 

ՔՑ-ի հանդիպման հաճախությունը հետազոտության երկու մասերում 

Խմբերն ըստ 

վիրահատության 

Հետազոտու-

թյան I մաս 

Հետազոտության II 

մաս 

Տարբերությունը երկու 

մասերում 

Տեբանտին Պլացեբո 

Ճողվածքահատում 18.5% 9.1% 7.7% 9,4% (t = 2,1; P < 0,05) 

Վենեկտոմիա 31.6% 0% 0% 31.6% (t = 2,9; P < 0,05) 

Խոլեցիստեկտոմիա 15.5% 21.4% 16% 5.9% (t = 0,5; P > 0,05) 

Ապենդեկտոմիա 10.7% 0% 14.3% 10.7% (t = 0,7; P > 0,05) 

 

Միևնույն ժամանակ, տեբանտին և պլացեբո խմբերի համեմատական 

վերլուծությունից երևում է, որ ճողվածքահատումներից հետո այդ խմբերի 

միջև տարբերությունը (1,4%, P<0,001) էական չէ, իսկ վենեկտոմիաներից հե-

տո՝ տարբերություն չի հայտնաբերվել: Խոլեցիստեկտոմիաների (5.9%, t=0,5; 

P>0,05) և ապենդեկտոմիաների (10,7%, t=0,7; P>0,05) խմբերում ՔՑ-ի 

հանդիպման հաճախության արդյունքների տարբերությունը հետազո-

տության 2 մասերում ոչ միայն էական չէ, այլ նաև  հավաստի չէ, ավելին՝ 

պատահական է և պայմանավորված չէ տեբանտինով: Ուստի՝ այս դեպքում 

տեբանտինը չի ցուցաբերել կանխարգելող ազդեցություն ՔՑ-ի զարգացման 

հարցում: 

Այսպիսով, վենեկտոմիաներից և ճողվածքահատումներից հետո հ/վ ա-

ռաջին օրվա ընթացքում 900 մգ/օր դեղաչափով տեբանտինը ՔՑ-ի զարգաց-

ման վրա ցուցաբերել է կանխարգելող ազդեցություն, որը, սակայն, հա-

մարժեք է եղել պլացեբոյի ազդեցությանը: Խոլեցիստեկտոմիաներից և 

ապենդեկտոմիաներից հետո այդ նույն դեղաչափը կանխարգելող ազդե-

ցություն չի ցուցաբերել: Ուստի՝ ճողվածքահատումներից, վենեկտոմիանե-

րից, խոլեցիստեկտոմիաներից, ապենդեկտոմիաներից հետո հ/վ առաջին 

օրվա ընթացքում ՔՑ-ի կանխարգելման նպատակով կիրառված 900 մգ/օր 

դեղաչափով տեբանտինը արդյունավետ չի: 



 

Աղյուսակ 4 

Կանխարգելող դեղամիջոցի ազդեցությունը ՔՑ-ի ուժգնության վրա 

Խմբերը Ճողվածքահատում Խոլեցիստեկտոմիա Ապենդեկտոմիա 

տեբանտին 

I հարցում 2.7  0.7 4  0.8 3 

II հարցում 3  0.8 4  0.8 - 

III հարցում 3.3  1.2 4  0.8 - 

պլացեբո 

I հարցում 3.5  0.5 3.8  1 3 

II հարցում 3.25  0.4 4.25  0.8 3 

III հարցում 2.75  0.8 3  1.2 3 

Տարբերությունը 6 ամիս անց 0.55 միավոր 1 միավոր - 

P < 0,05 

Հետազոտել ենք նաև տեբանտինի ազդեցությունը ՔՑ-ի ուժգնության 

վրա (աղյուսակ 4): Պարզվել է, որ ճողվածքահատումների խմբում վիրահա-

տություններից 6 ամիս անց տեբանտինի խմբում ՔՑ-ի ուժգնությունը 0,55 

միավորով գերազանցում է պլացեբոյի նույն արժեքին: Խոլեցիստեկտո-

միաներից հետո տեբանտինի խմբում ՔՀՑՀ-ի ուժգնությունը գերազանցում է 

պլացեբոյի նույն արժեքին՝ 1 միավորով: Ապենդեկտոմիաներից հետո 

տեբանտինի խմբում ՔՀՑՀ չի զարգացել, իսկ  պլացեբոյի խմբում՝ միայն 1 

հիվանդ է ունեցել ՔՑ՝ 3 միավոր ուժգնությամբ: Այսպիսով, անկախ վիրա-

հատության տեսակից՝ պլացբոյի համեմատությամբ 900 մգ/օր դեղաչափով 

տեբանտինը չի նվազեցրել ՔՑ-ի ուժգնությունը: 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

1.ՔՀՑՀ-ի հանդիպման հաճախականությունը կազմել է 31,6% վենեկտոմիա-

ներից, 18,5% ճողվածքահատումներից, 15,5% խոլեցիստեկտոմիաներից, 

10,7% ապենդեկտոմիաներից հետո: Անոռեկտալ շրջանի վիրահատություն-

ներից հետո ՔՑ չի հայտնաբերվել: 

2.ՔՀՑՀ-ի զարգացման համար առավել վտանգավոր նպաստող գործոններ 

են հանդիսանում երկու ժամից ավելի տևողությամբ և բաց եղանակով կա-



 

տարված վիրահատությունները, ինչպես նաև՝ աջ կողաղեղին, աճուկային 

ծալքին զուգահեռ ու ազդրային եռանկյան շրջանում կատարված վիրա-

հատական կտրվածքները և չորս օրից ավելի պահպանված դրենաժները, 

իսկ խոլեցիստիտի տեսակներից՝ հատկապես գանգրենոզը: 

3.Սուր հ/վ ցավի բուժման ժամանակ կիրառվող ցավազրկողների և վիրա-

հատության անզգայացման տեսակները ազդեցություն չեն ցուցաբերել 

ՔՀՑՀ-ի զարգացման վրա: 

4.Ուսումնասիրված վիրահատություններից հետո հ/վ առաջին օրվա ըն-

թացքում 900 մգ/օր դեղաչափով կիրառվող տեբանտինը՝ չի ցուցաբերում 

կանխարգելող ազդեցություն ՔՀՑՀ-ի զարգացման հարցում և չի նվազեցնում 

ՔՑ-ի միջին ուժգնությունը: 

5.Ըստ մեր կողմից մշակված ՔՀՑՀ-ի զարգացման կանխատեսման սանդ-

ղակի՝ ՔՑ-ի զարգացման տեսանկյունից ճողվածքահատումները, վենեկտո-

միաները և ապենդեկտոմիաները հանդիսանում են վտանգի ցածր, իսկ բաց 

եղանակով կատարված խոլեցիստեկտոմիաները՝ վտանգի բարձր աստի-

ճան ունեցող վիրահատական միջամտություններ: 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1.Որովայնային վիրահատություններից և վենեկտոմիաներից առաջ առա-

ջարկվում է ՔՀՑՀ-ի հնարավոր զարգացումը կանխատեսել մեր կողմից 

 մշակված սանդղակի օգնությամբ, որը ոչ միայն ընդգրկում է ցավի քրոնի-

կացմանը նպաստող գործոնները, այլև խմբավորում է նշված վիրահա-

տություններն ըստ վտանգի բարձր, միջին և ցածր աստիճանների: 

2.Խոլեցիստեկտոմիաները պլանավորելիս՝ առաջարկվում է ուշադրության 

արժանացնել ՔՀՑՀ-ի զարգացմանը նպաստող գործոններին և դրանց 

առկայության դեպքում հնարավորինս նպատակահարմար է նվազեցնել ՔՑ-

ի վտանգի մյուս գործոնների կիրառումը: Մասնավորապես, առանձնա-



 

հատուկ ուշադրության է արժանի պերիտոնիտով բարդացած խոլեցիս-

տիտը՝ քանի որ այն հանդիսանում է ՔՑ-ի զարգացման վտանգի ամե-

նաբարձր աստիճանը ունեցող գործոն: 

3.Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ որոշ դեղամիջոցներ նպաստում են 

երկրորդային հիպերալգեզիայի զարգացմանն ու, այդպիսով իսկ, ցավի 

քրոնիկացմանը, ուստի՝ խորհուրդ է տրվում անզգայացումը ծրագ-

րավորելիս ընտրել ՔՑ-ի զարգացման տեսանկյունից համեմատաբար 

անվտանգ դեղամիջոցներ և դեղաչափեր: 

4.ՔՑ-ի առաջացման բարձր վտանգի առկայության, ինչպես նաեւ այն դեպ-

քերում, երբ հնարավոր չէ նվազեցնել երկրորդային հիպերալգեզիայի 

զարգացումը և/կամ խուսափել նպաստող գործոնների կիրառումից՝ խոր-

հուրդ է տրվում հիվանդին նախապես տեղեկացնել ՔՑ-ի հավանական 

զարգացման մասին: 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Л. А. МУСЕЯН 

“РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЗАЦИИ ОСТРОЙ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ ТЕБАНТИНОМ В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ” 

Хронический послеоперационный болевой синдром (ХПБС) до сих пор 

является одной из недостаточно изученных областей современной медици-

ны. В настоящее время полностью не выявлены факторы, способствующие 

развитию хронической боли (ХБ), а так же методы ранней профилактики и 

лечения. В последние годы среди препаратов, используемых для предотвра-

щения ХБ, большое внимание уделяется габапентину (тебантин) и прегаба-

лину, так как они проявили высокую эффективность в лечении ХБ.  

Целью работы является исследование возможной профилактики хрониза-

ции острой послеоперационной (п/о) боли тебантином. 

Исследование состоит из 2-х частей: целью I части является выявление 

частоты развития ХПБС в зависимости от типа хирургического вмешательства 

и способствующих факторов развития ХПБС. 401 пациент (43.4% женщины, 

56.6% мужчины) в возрасте 48,516,7 были разделены на 6 групп: I – пациен-

ты после грыжесечения (26,9%), II - (4,7%) венэктомий, III - (21%) холецис-

тэктомий, IV - (18,7%) аппендэктомий, V - (17,5%) аноректальных и VI - 

(11,2%) других хирургических вмешательств. Тип операции был выбран мето-

дом подтвержденных случаев, статистический анализ проведен с исполь-

зованием 2-теста Пирсона. Согласно исследованию, ХПБС развился у 18,5%, 

31,6%, 15,5%, 10,7%, 0%, 6,7%  пациентов каждой группы соответственно. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее опасными фак-

торами, способствующими развитию ХБ, являются открытые холецистэк-

томии длительностью более 2-х часов, наличие дренажей более 4-х дней, 



 

возраст больных - 18-59 лет, гангренозный и осложненный перитонитом 

холицистит. Кроме того - также хирургические надрезы при грыжосечениях 

(область пахового канала) и венэктомиях (область бедренного треугольника). 

Пол, соопутствующие заболевания, а также тип анестезии и п/о 

обезболевающих препаратов не влияли на развитие ХПБС во всех группах.  

Проспективное, двойное-слепое, плацебо-контролируемое рандомизиро-

ванное исследование проведено II этапом с целью исследования возможного 

предотвращения развития ХПБС тебантином. 145 пациентов (44.8% женщи-

ны, 55.2% мужчины) в возрасте 49,1±14,5, перенесших холецистэктомию, 

венэктомию, грыжесечение, венэктомию, рандомизированы в 2 группы. 

Пациенты I группы (n=57) получали тебантин 300мг per os через 2 после экс-

тубации, затем - дважды с интервалом в 8 часов в той же дозе, а во II (конт-

рольной) группе (n=88) - плацебо по той же схеме. Проводились телефонные 

опросы спустя 1,3,6 месяцев после операции с использованием вопросника 

DN4. Для статистического анализа был использован t-тест. ХПБС выявлен 

спустя 1 месяц в 19,3% и 13,6% в I и II группах, a спустя 3 и 6 месяцев - в 

10,5% и в 10,2% соответственно. Значимой разницы результатов в обеих 

группах не выявлено через 1 (разница 5.7%, t=0.9, P>0.05), 3 и 6 (разница 0.3%, 

t=0.06, P>0.05) месяцев. Тебантин в дозе 900мг/день не снизил частоту 

развития и интенсивность ХПБС. Таким образом, для профилактики развития 

ХПБС после холецистэктомии, грыжесечения, венэктомии и аппендэктомии 

тебантин в дозе 900мг/день неэффективен. 

Обобщая полученные результаты, сформирована шкала оценки риска раз-

вития ХБ, использование которой во время планирования операций, позволит 

предвидеть риск хронизации острой п/о боли и устранять способствующие 

факторы, этим снижая возможность развития ХПБС. 

 



 

SUMMARY 

L. A. MUSEYAN 

“EARLY PREVENTION OF THE DEVELOPMENT OF POSTOPERATIVE 

CHRONIC PAIN WITH TEBANTIN IN THE  POSTOPERATIVE PERIOD” 

Postoperative chronic pain (PCP) is considered to be one of the not completely 

investigated sphere of the modern medicine. So far is not found out the etiology 

and contributing factors of development, as well as early prevention and treatment 

of the chronic pain (CP). Recently were paid much attention in prevention of the 

CP by gabapentin (tebantin) and pregabalin due to their high effectiveness in 

treatment of the CP.  

The aim of this research is to study the possible prevention of PCP by tebantin. 

The study includes two parts. The aim of the first part is to study the develop-

ment frequency of PCP according to type of surgery and the most contributing 

factors of development of PCP. 401 patients (43.4% female, 56.6% male) at age 

48,516,7 have been divided into the 6 groups: first 26,9% - patients after hernia 

repair, 2-nd (4,7%) venectomy, 3-th (21%) cholecystectomy, 4-th (18,7%) 

appendectomy, 5-th (17,5%) anorectal  and 6-th (11,2%) other surgery. The type 

of operations were chosen by the method of the confirmed cases, statistical 

analysis was done by Pearson's 2-test. According to our study PCP occurred at 

18,5%, 31,6%, 15,5%, 10,7%, 0%, 6,7% of patients in each group respectively. The 

method (open surgery) and duration (more than 2 h.) of operation, presence of 

drainage (more than 4 days) and age (18-59) after cholecystectomy, gangrenous 

cholecystitis, cholecystitis and appendicitis complicated with peritonitis are consi-

dered as most dangerous contributing factors for PCP development, as well as, 

type and localisation of incision after inguinal hernia repair (inguinal canal)  and 

venectomy (in femoral triangle region). Gender, co-existing diseases, as well as 



 

type of anesthesia and postoperative pain killers didn't contribute development of 

PCP in all groups. 

A prospective, double-blind, placebo-controlled case-controlled randomized 

study has been carried out during second part to find out the possible prevention 

of PCP by tebantin. 145 patients (44.8% female, 55.2% male) at age 49,1±14,5, who 

underwent cholecystectomy, hernioplasty, venectomy, appendectomy, are ran-

domized into 2 groups. Patients of the first group (n=57) have received tebantin 

300 mg per os in 2 hours after extubation, further twice by 8 hour interval in the 

same dose. Second (control) group patients (n=88) were given placebo in approp-

riate schedule. Pain occurrence was assessed by phone in subsequent 1, 3, 6 

months using questionnaire (DN4). The t-test was used for statistical analysis. The 

PCP was recognized after 1 month in 19.3% and 13.6% in the first and control 

groups, respectively. In 3 months PCP existed in 10.5% patients of the first group 

and 10.2% in control. These results didn’t change after six months. There is no 

significant difference between the results of the two groups after 1 (differ 5.7%, 

t=0.9, P>0.05) and 3 or 6 (differ 0.3%, t=0.06, P>0.05) months. Regarding of 

prevention of PCP by tebantin, 900 mg/day dosage didn't decrease the incidence of 

development and intensity of the PCP. Thus, tebantin in dose of 900 mg/day isn’t 

effective for PCP prevention after cholecystectomy, hernioplasty, venectomy and 

appendectomy. 

Risk assessment scale of development of the pain was created during our study, 

the application of which during the planning of operation will give the opportu-

nity to predict the risk of chronic on top of the acute postoperative pain, to avoid 

using of contributing factors and, eventually, to reduce the probability of the 

development of the CPC. 


