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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Թեմայի արդիականությունը: Վերին շնչուղիների հիվանդությունները դպրոցահասակ 
երեխաների ընդհանուր հիվանդացության կառուցվածքում զբաղեցնում են առաջին տե-
ղը: Այդ հիվանդություններով և նրանց բարդություններով տառապող երեխաների բու-
ժումը մնում է ժամանակակից քիթ-կոկորդ-ականջաբանության կարևորագույն հիմնա-
խնդիրներից մեկը (Капустина Т.А. и соавт., 2013): Հաճախակի կրկնվող, ծանր ընթացող 
ԼՕՌ պաթոլոգիան կարող է ուղեկցվել նաև ֆիզիկական, նյարդահոգեկան խանգարում-
ներով (Киселев А.Б., 2012; Еремина Н.В. и соавт., 2013): 

 Չնայած մանկաբուժական պրակտիկայում ԼՕՌ հիվանդությունների կանխարգելման, 
բուժական և վերականգնողական միջոցառումների առկայությանը, այնուհանդերձ բացա-
կայում են այն գործիքները, որոնք հնարավորություն կտան այդ միջոցառումների կլինի-
կական արդյունավետության քանակական գնահատականը տալ (Капустина Т.А. и соавт., 
2013): Դրանք հնարավորություն չեն տալիս գնահատել դպրոցահասակ երեխայի հոգեբա-
նական, սոցիալական հարմարվողականությունը, ինքնազգացողությունը: 

 ԼՕՌ հիվանդությունների բուժկանխարգելիչ միջոցառումների կլինիկական արդյու-
նավետությունը գնահատելու համար կիրառելի է կյանքի որակի պարամետրերի փոփո-
խության կլինիկական նշանակության ուսումնասիրությունը (Захарова И.Н. и соавт., 2014): 
Վերջին տասնամյակում ամբողջ աշխարհում աճել են այն հետազոտությունների քանա-
կը, որոնք նվիրված են տարբեր պաթոլոգիաների ժամանակ կյանքի որակի (ԿՈ) ուսում-
նասիրությանը: ԿՈ-ի ուսումնասիրությունը հանդիսանում է այն կարևոր ինդիկատոր-
ներից մեկը, որն օբյեկտիվ տեղեկատվություն է տալիս պաթոլոգիայի և բուժկանխարգե-
լիչ միջոցառումների ժամանակ իրականացված ծրագրերի արդյունավետության մասին 
(Новик А.А. и соав., 2004; Радциг Е.Ю., 2013; Dautremont JF, et al., 2014; Amonoo-Kuofi K. et 
al., 2015): 

 ԿՈ-ի հետազոտության մեթոդոլոգիան մշակել է միջառարկայական հետազոտու-
թյունների նոր արդիական ուղղություն, որն իր մեջ ամփոփում է ֆիզիկական, հոգեբա-
նական և սոցիալական առողջությունը բնութագրող չափանիշներ (Cheng PW. et al., 2012; 
Nokso-Koivisto J. et al., 2014): 

Առավել տարածված հարցաթերթը ԼՕՌ հիվանդությունների ժամանակ ԿՈ-ի ուսում-
նասիրման համար հանդիսանում է PedsQLTM 4.0 (Varni J.W. et al., 2014): Աշխատանքներ, 
որոնք վերաբերում են դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի վրա ԼՕՌ պաթոլոգիայի ազդե-
ցությանը, քիչ են (Feng L. et al., 2011; Chaudhry Z. et al., 2012; Seidman MD. et al., 2015): Լուրջ 
հիմնախնդիր է նաև այն, որ ԿՈ-ի գնահատման գործիքները բավական սահմանափակ են 
(Lau J.T. et al., 2010; Jafari P. et al., 2011):  

Առաջադրված խնդիրները պայմանավորել են ատենախոսության թեմայի արդիա-
կանությունը: 

Հետազոտության նպատակը: Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ հիվան-
դությունների տարածվածության, կլինիկական և կյանքի որակի վրա ունեցած ազդեցու-
թյան առանձնահատկությունների ուսումնասիրման հիման վրա, հիմնավորել կյանքի 
որակի պարամետրերի փոփոխության կլինիկական նշանակության կիրառումը որպես 
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բուժկանխարգելիչ միջոցառումների կլինիկական արդյունավետության և առողջական 
վիճակի գնահատման չափանիշ:  

Հետազոտության խնդիրները 
1. Նպատակային ԼՕՌ կանխարգելիչ բժշկական քննության արդյունքների  հիման վրա 

ուսումնասիրել դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ պաթոլոգիայի տարած-
վածության տարիքասեռային և կլինիկական դրսևորումների առանձնահատկութ-
յունները:  

2. Հայտնաբերել և գնահատել այն կանխատեսիչները, որոնք նպաստում են հաճախակի, 
երկարատև հիվանդացողների և քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդություններ ունեցողների  խմբե-
րի ձևավորմանը:  

3. Ուսումնասիրվող խմբերում PedsQL ™ 4.0 և SF-36 միջազգային թեստերի օգնությամբ 
ուսումնասիրել ԼՕՌ հիվանդությունների ազդեցությունը դպրոցահասակ երեխաների 
կյանքի որակի հիմնական պարամետրերի վրա:  

4. Գնահատել բուժկանխարգելիչ ծրագրի հիմնական ուղղությունների կլինիկական ար-
դյունավետությունը ստուգիչ (2012-2013 ուս.տարի) և ծրագրի ներդրման ժամանա-
կահատվածների (2013-2014 ուս.տարի) համար, կիրառելով կյանքի որակի պարա-
մետրերի փոփոխության, ԼՕՌ հիվանդությունների բարդությունների և հիմնական 
ախտանիշների արտահայտվածության ցուցանիշները:  

5. Գնահատել բուժկանխարգելիչ ծրագրի հիմնական ուղղությունների կլինիկական ար-
դյունավետությունը համեմատվող կլինիկական խմբերում, կիրառելով կյանքի որակի 
պարամետրերի փոփոխության, ԼՕՌ հիվանդությունների բարդությունների և հիմ-
նական ախտանիշների արտահայտվածության ցուցանիշները:  
Աշխատանքի գիտական նորույթը: Ըստ նպատակային բժշկական քննության 

տվյալների առաջին անգամ ուսումնասիրվել է դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ 
պաթոլոգիայի տարածվածության և տարիքասեռային առանձնահատկությունները:  

Ուսումնասիրվել է դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ հիվանդությունների 
հաճախականության վրա ազդող ռիսկի գործոնները: 

PedsQL™ 4.0 և SF-36 միջազգային թեստերի օգնությամբ ուսումնասիրվել է ԼՕՌ հիմ-
նական նոզոլոգիաների ազդեցությունը դպրոցահասակ երեխաների կյանքի որակի հիմ-
նական պարամետրերի վրա:  

Ուսումնասիրվել և գնահատվել է դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ 
ԼՕՌ հիվանդությունների և ՎՇՈՒՍՎՀ-ի բուժկանխարգելիչ ծրագրի բաղադրիչների կլի-
նիկական արդյունավետությունը համաճարակաբանական ժամանակաշրջանի համար 
ըստ ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հիվանդացության, քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների բարդություննե-
րի հաճախականության և ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի փոփոխության կլինիկական 
նշանակության ցուցանիշների: 

Հիմնավորվել է հիմնական  կանխատեսիչների (predictor) (դրական, բացասական) 
ազդեցությունը քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների հաճախականության վրա:  

Աշխատանքի գործնական նշանակությունը: Առաջարկվում է դպրոցահասակ երե-
խաների առողջական վիճակի վրա ԼՕՌ հիվանդություննների ազդեցութան և բուժկան-
խարգելիչ միջոցառումների կլինիկական արդյունավետության գնահատման համար 
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բացի ավանդական կլինիկոլաբորատոր և գործիքային ցուցանիշներից,  կիրառել կյանքի 
որակի պարամետրերի փոփոխության առանձնահատկությունները` կիրառելով   
PedsQL™ 4.0 և SF-36 միջազգային թեստերը:  

Հետազոտության արդյունքները հիմնավորել են, որ ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցող դպրոցա-
հասակների շրջանում տարածված հիմնական ռիսկի գործոններն ազդում են ԿՈ-ի 
հիմնական պարամետրերի վրա: Այս փաստը անհրաժեշտ է հաշվի առնել ԼՕՌ հիվան-
դությունների բուժկանխարգելիչ միջոցառումների մշակման ժամանակ:  

ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի վրա ԼՕՌ պաթոլոգիայի ազդեցության ուսումնասի-
րությունը հիմնավորում է, որ առաջնային և երկրորդային բուժկանխարգելիչ միջոցա-
ռումների կլինիկական արդյունավետության գնահատման, կանխարգելիչ և բուժական 
մեթոդների ընտրության, բուժման տևողության և ԼՕՌ բժշկի կողմից դիսպանսեր հսկո-
ղության արդյունավետ տարբերակի առաջադրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առ-
նել նաև ԿՈ-ի ֆիզիկական և հոգեբանական բաղադրիչների փոփոխության տարբերու-
թյան կլինիկական նշանակությունը:  

Պաշտպանության ներկայացված հիմնական դրույթները 
 Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների տարած-

վածությունը բարձր է: Քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդացություններն ունեն տարիքասեռային 
և նոզոլոգիական առանձնահատկություններ:  

 Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների և ՎՇՈՒՍՎՀ-
ի հաճախականությունը կախված է հետևյալ ռիսկի գործոններից` ընտանիքի անբա-
րենպաստ հոգեբանական մթնոլորտը, ծնողների մոտ քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների 
առկայությունը, դպրոցականների ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը, քրոնիկ ուղեկցող 
հիվանդությունների առկայությունը, ձգձգվող ալերգոլոգիական անամնեզը, հղիության 
ախտաբանական ընթացքը, պերինատալ շրջանի պաթոլոգիաները, պասիվ կենսա-
կերպը, ոչ ռացիոնալ սննդակարգը:  

 ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի վրա ԼՕՌ հիվանդությունների ազդեցությունն ունի 
տարիքասեռային և  նոզոլոգիական առանձնահատկություններ:  

 Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ պաթոլոգիայի բուժկանխարգելիչ 
միջոցառումներն ունեն ցածր արդյունավետություն, քանի որ ԿՈ-ի հոգեբանական և 
ֆիզիկական պարամետրերի փոփոխությունը դրական միտումներ չի արձանագրել:  

 ԼՕՌ հիվանդությունների և ՎՇՈՒՍՎՀ-ի բուժկանխարգելմանն ուղղված առաջարկ-
վող ծրագիրը արդյունավետ է, որովհետև կյանքի որակի հիմնական պարամետրերի 
դրական փոփոխությունն ունեցել է բարձր կլինիկական նշանակություն, իսկ 
ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հաճախականության և քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների բարդութ-
յունների նվազումը հիմնավորում է ծրագրի կլինիկական բարձր արդյունավե-
տություն:  

Ատենախոսության նախնական փորձաքննությունը: Ատենախոսության հիմնական 
դրույթները զեկուցվել են միջազգային և տեղական գիտաժողովներում. Երիտասարդ 
գիտնականների 2-րդ միջազգային կոնֆերանսում ‹Ժամանակակից բժշկության կլինի-
կական և տեսական ասպեկտները› (Մոսկվա, 2010թ.), Ռուսաստանի օտորինոլարինգո-
լոգների Պետերբուրգյան I, II, III ֆորումներում (Սանկտ-Պետերբուրգ, 2012թ., 2013թ., 
2014թ.), Հայաստանի մանկական բժիշկների կոնֆերանսներում (Երևան, 2012թ., 2014թ.), 
«Պրոֆիլակտիկ բժշկություն» 2011 կոնֆերանսում (Սանկտ-Պետերբուրգ, 2011թ.), «Մար-
դու առողջություն» 9-րդ գիտաբժշկական կոնգրեսում (Երևան, 2010թ.), ԵՊԲՀ-ի տարե-
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կան հաշվետու գիտաժողովներում (Երևան, 2013թ., 2014թ.): Ատենախոսության հիմնա-
կան դրույթները տպագրվել են 16 տպագիր աշխատանքում: 

Ատենախոսության կառուցվածքը և ծավալը: Ատենախոսությունը շարադրված է 143 
էջի վրա: Այն բաղկացած է նախաբանից, գրականության տեսությունից, հետազոտու-
թյան նյութը ու մեթոդները նկարագրող գլխից, սեփական հետազոտության արդյունք-
ները ներկայացնող 2 գլխից, ամփոփումից, եզրակացություններից, գործնական 
առաջարկություններից, գրականության ցանկից, հավելվածներից: Նյութը մշակվել է 34 
աղյուսակի և 27 գծապատկերի օգնությամբ: Գրականության ցանկը ներառում է 199 
սկզբնաղբյուր: 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
 

Հետազոտությունը անց է կացվել 2011-2013թթ.: Հետազոտության համար նյութատեխ-
նիկական բազա է հանդիսացել Երևան քաղաքի պատահական ընտրանքով ընտրված 3 
դպրոց` Լ.Տոլստոյի (11-14 տ.), Մ. Հերացու (15-17տ.), Լ. Շանթի անվան (6-10 տ.) 
դպրոցները: ԼՕՌ հիվանդացության ուսումնասիրությունը կատարվել է մի քանի 
փուլով` Ι փուլում կատարվել է ծնողների նախնական թեստավորում: ΙΙ փուլում` դպրո-
ցականների ԼՕՌ կլինիկական զննում` առաջնային և հետին ռինոսկոպիա, ֆարինգոս-
կոպիա, ոչ ուղիղ լարինգոսկոպիա, օտոսկոպիա: Քթի հոտառական և շնչառության 
ֆունկցիայի կլինիկական հետազոտությունը կատարվել է Վոյաչեկի մեթոդով: ΙΙΙ 
փուլում գնահատվել է ԼՕՌ հիմնական նոզոլոգիաների ժամանակ ԿՈ-ի պարա-
մետրերի փոփոխության առանձնահատկությունները:  

ԼՕՌ զննման ժամանակ 53,5±2,4 հայտնաբերվել է ԼՕՌ հիվանդություններ (աղ.1) 
Աղյուսակ 1 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված տարբեր տարիքային խմբերի դպրոցահասակ 
երեխաների բաշխումը ըստ ԼՕՌ հիվանդության առկայության (P±m) 

 

Տարքային խումբ N 
Կա ԼՕՌ պաթոլոգիա Չկա ԼՕՌ պաթոլոգիա 

n P±m n P±m 
6-10 111 69 62,2±4,6 42 37,8±4,6 
11-14 104 60 57,7±4,8 44 42,3±4,8 
15-17 228 108 47,4±3,3 120 52,6±3,3 
Ընդամենը 443 237 53,5±2,4 206 46,5±2,4 

 
 

Բուժկանխարգելիչ միջոցառումների կլինիկական  արդյունավետության գնահատումը 
իրականացվել է չորս փուլով: Այսպես, I փուլ` ՎՇՈՒՍՎՀ-ի վերլուծություն, II փուլ  ̀
դպրոցահասակ երեխաների հաճախումների վերլուծություն, III փուլ` ԼՕՌ զննման 
ժամանակ քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության տեղային սիմպտոմների տվյալների 
վերլուծություն: Քթային շնչառության դժվարության աստիճանը գնահատվել է Վոյաչեկի 
մեթոդի օգնությամբ:  IV փուլում  բուժկանխարգելիչ ծրագրի արդյունավետությունը 
գնահատվել է ըստ ԿՈ-ի պարամետրերի փոփոխության կլինիկական  գնահատման 
սանդղակի:  

Որպես ստուգիչ ժամանակահատված ընտրվել է 2012-2013թթ. ուսումնական տարին և 
ցուցանիշները համեմատվել են  2013-2014թթ. ուս. տարվա ցուցանիշների հետ: ԼՕՌ հի-
վանդությունների բուժկանխարգելման ծրագիրն ունեցել է կանխարգելիչ, խորհրդատվա-
կան, բուժական և վերլուծական ուղղություններ:  ԼՕՌ պաթոլոգիայի ազդեցությունը ԿՈ-ի 
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պարամետրերի վրա ուսումնասիրելու համար մեր կողմից կիրառվել է միջազգային 
PedsQL™ 4.0 և SF-36, Սպիլբերգերի,  Գերբաչևսկու թեստերը:   

Բուժկանխարգելիչ ծրագրի նպատակն է եղել հիվանդության ռեցիդիվի և բարդութ-
յունների կանխարգելում, ռիսկի գործոնների հայտնաբերում և խորհրդատվություն: 
Երկրորդային պրոֆիլակտիկայի նպատակն է եղել կանխարգելել բարդությունները և հի-
վանդության սրացումները, իրականացնել ՎՇՈՒ-ի լորձաթաղանթի սանացիա: ԼՕՌ բժշկի 
կողմից նշանակվել է դեղորայքային բուժում, որի ընտրությունը կախված է եղել հիվան-
դության փուլից, ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունից, երեխայի ընդհանուր 
վիճակից, ինչպես նաև ռիսկի գործոնների առկայությունից: Հետազոտության  մեջ ընդ-
գրկվածները բաշխվել են հետևյալ կլինիկական խմբերի (աղ. 2): 

Աղյուսակ 2 
Հետազոտության մեջ ընդգրկվածների բաշխումը ըստ կլինիկական նկարագրի 

առանձնահատկության 
 

Խումբ Կլինիկական նկարագիրը n P±m 

I 
ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող  և հաճախակի հիվանդացող դպրոցականներ, 
որոնք  ընդգրկվել են բուժկանխարգելիչ ծրագրի մեջ:  35 25,5±3,7 

II 
 

ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող  և հաճախակի հիվանդացող դպրոցականներ, 
որոնք  չեն ընդգրկվել բուժկանխարգելիչ ծրագրի մեջ: 36 26,3±4,1 

III 
ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող  և էպիզոդիկ  հիվանդացող դպրոցականներ, 
որոնք  ընդգրկվել են բուժկանխարգելիչ ծրագրի մեջ: 51 37,3±3,9 

IV 
ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող  և էպիզոդիկ  հիվանդացող դպրոցականներ, 
որոնք  չեն ընդգրկվել բուժկանխարգելիչ ծրագրի մեջ: 15 10,9±2,7 

Ընդամենը 137 100    

 Հիվանդների  բուժկանխարգելիչ միջոցառումների ծրագիրն ընդգրկել է` 
քրոնիկ տոնզիլիտի ռեմիսիայի շրջանում կատարվել է հակառեցիդիվային թերապիա, 
հաշվի առնելով անհատական և տարիքային առանձնահատկությունները: Նշանակվել է 
ընդհանուր (ոչ սեդատիվ հակահիստամինային  միջոցներ, վիտամինոթերապիա, մեմբ-
րանոպրոտեկտորներ) և տեղային բուժում (հակաբակտերիալ պրեպարատներով` հեք-
սասփրեյ, հեքսորալ, տանտում վերդե, ստրեպսիլս, սեպտոլետ, տոնզիլոտրեն, անգի-
նովագ և ողողումներ հակասեպտիկ լուծույթներով, խոտաբույսերի թուրմերով  տաք 
ողողումներ, ֆիզիոթերապևտիկ բուժում): Լվացումները առաջարկվել է կատարել հեք-
սորալի լուծույթով (n=20), միրամիստին (n=12), օկտինոսեպտ (n=20):  Այս  պրեպարատ-
ները ընտրվել են, քանի որ տոքսիկ չեն, օժտված են հակամիկրոբային, հակասնկային 
ազդեցության լայն սպեկտրով, չեն ներծծվում լորձաթաղանթի չվնասված մասերից, 
ունեն հաճելի համ և լուծույթի ձևով են: Ֆարինգիտի դեպքում խորհուրդ է տրվել սննդա-
կարգի փոփոխություն (բուսական, կաթնային), տաքացնող պրոցեդուրա պարանոցի 
շրջանում, հիմնային ինհալացիաներ և ողողումներ (վաղենակ դեղատուի, շալֆեի, 
երիցուկ դեղատնային,  սրոհունդի, հատապտուղների տերևներով), օրգանիզմի կոփում, 
սինուսիտի դեպքում`տեղային անոթասեղմիչ միջոցներ (օքսիմետազոլին, քսիլոմետա-
զոլին), քթի լորձաթաղանթի այտուցը նվազեցնելու համար կիրառվել է հակահիս-
տամինային պրեպարատներ (սուպրաստին, ցետիրիզին, դեզլորատադին): 
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ 
 

ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՔՐՈՆԻԿ ԼՕՌ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 

Քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդություն հայտնաբերվել է 53,5±2,4% (n=237) դպրոցականների 
շրջանում: Հիվանդացության ցուցանիշը բարձր է եղել 6-10 տարիքային խմբում 
(62,2±4,6%): Քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիայի կառուցվածքում առաջին տեղում ըմպանի 
(60,6±3,2%), երկրորդում` քթի (28,0±3,0%), իսկ երրորդում` ականջի (11,4±1,4%) հիվան-
դություններն են: Ընդ որում, այս օրինաչափությունը պահպանվել է 11-14 տարիքային 
խմբի համար, իսկ դեռահասների շրջանում առաջին տեղում են ըմպանի (44,2±7,2%) և քթի 
հիվանդությունները (45,8±7,2%): Այս կառուցվածքային առանձնահատկությունները բնորոշ 
է աղջիկներին, իսկ տղաների մոտ քթի պաթոլոգիան գրավում է առաջին տեղը 
(54,8±11,6%), ըմպանինը` երկրորդ (39,7±11,4%):  

Քթի պաթոլոգիայի տեսակարար կշիռը ընդհանուր ԼՕՌ հիվանդությունների մեջ 
տարիքի հետ աճում է, իսկ ըմպանինը` նվազում:  

Ականջի քրոնիկ հիվանդությունների տեսակարար կշիռը տարիքի հետ էական փոփո-
խության չի ենթարկվել (6-10տ.` 12,8±2,4%, 11-14տ.` 10,7±2,6% և 15-17տ.` 10,0±1,6%, p<0,01): 
Այն պաթոլոգիաներ, որոնք  ուղեկցվում  են քթային շնչառության խանգարումով դրանց 
կապը քրոնիկ տոնզիլիտի հետ հայտնաբերվել է 26 դպրոցականի մոտ, իսկ քթի քրոնիկ 
պաթոլոգիան, որը համակցված է քթի միջնապատի թեքումով, հայտնաբերվել է 7 դպրոցա-
կանի մոտ:  

Հետազոտված դպրոցականների շրջանում հաճախակի հիվանդացողների  76,5%-ի մոտ 
առկա է ԼՕՌ պաթոլոգիա: Ցուցանիշը էպիզոդիկ հիվանդացողների մոտ կազմել է 65,2% 
(P<0,05) (աղ. 3): 

Աղյուսակ 3 
Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ԼՕՌ քրոնիկ հիվանդությունների  

ազդեցությունը ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հաճախականության վրա (P±m) 
 

Տարիք 
Էպիզոդիկ հիվանդացող երեխաներ Հաճախակի հիվանդացող երեխաներ 

ԼՕՌ պաթոլոգիա 
առկա է (P±m) չկա (P±m) առկա է (P±m) չկա (P±m) 

6-10տ. 57,4±8,3(n=37) 42,6±8,3(n=28) 69,6±6,8(n=32) 30,4±6,8(n=14) 
11-14տ. 83,9±5,3(n=52) 16,1±4,7(n=10) 79,7±2,1(n=33) 20,3±2,1(n=9) 
15-17տ. 41,0±4,4(n=82) 59,0±4,4(n=118) 93,5±1,3(n=26) 6,5±1,3(n=2) 

Ընդամենը 65,2±8,0*(n=171) 34,8±8,0*(n=156) 76,5±2,2*(n=91) 23,5±2,2*(n=25) 
 

ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող երեխաների մոտ 1,4 անգամ ավելի հաճախ է հանդիպում 
ուղեկցող որևէ քրոնիկ հիվանդություն: Այն ընտանիքները, որտեղ հաճախ են կոնֆլիկտ-
ները, անբարենպաստ է հոգեբանական կլիման հաճախակի հիվանդացող երեխաների 
տեսակարար կշիռը 2,3 անգամ գերազանցում է, համեմատած ստուգիչ խմբի հետ: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների 27,3±2,1%-ի (n=121) մոտ գրանցվել է 
քրոնիկ ուղեկցող որևէ սոմատիկ հիվանդություն: Ըստ հետազոտության տվյալների, այն 
երեխաները, որոնք ունեցել են քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիա 1,1 անգամ բարձր է եղել ընդ-
հանուր սոմատիկ պաթոլոգիայի հաճախականությունը (P<0,05): Այդ ցուցանիշի կա-
ռուցվածքում առաջին տեղում մարսողական համակարգի (15,6±4,5%;n=37), երկրոր-
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դում` շնչառական օրգանների (14,1±4,4%;n=33), երրորդում` արյան և արյունաստեղծ օր-
գանների հիվանդություններն են (10,9±3,9%;n=26): 

ԼՕՌ հիվանդությունների հայտնաբերման մեր կողմից մշակված և կիրառված սքրինինգ 
թեստը ունեցել է բարձր սպեցիֆիկություն, այսինքն այն կարելի է կիրառել ԼՕՌ հի-
վանդության առկայությունը հաստատելու համար (աղ. 4):  

Աղյուսակ 4 
Սքրինինգ թեստի կլինիկական արդյունավետության գնահատում 

 

Սքրինինգ թեստի զգայունության հաշվարկի մեթոդը 

Անկետավորում 
ԼՕՌ զննում 

Պրակտիկ առողջներ Հիվանդներ 
Պրակտիկ առողջներ A=120 B=66 
Հիվանդներ C=24 D=196 
Ընդամենը A+C=144 B+D=262 
Թեստի ախտորոշման զգայունությունը`ԹԱԶ=D/(B+D)*100=74,8% 
Թեստի ախտորոշման սպեցիֆիկությունը` ԹԱՍ=A/(A+C)*100=83,3% 
Թեստի բացասական արդյունքների կանխատեսման նշանակությունը` 
ԲԱԿՆ=A/(A+B)*100=64,5% 
Թեստի դրական արդյունքների կանխատեսման նշանակությունը`  
ԴԱԿՆ=D/(D+C)* 100=89,1% 

 

Այսպիսով, մասսայական կանխարգելիչ զննումների ժամանակ քրոնիկ ԼՕՌ պաթո-
լոգիայի հայտնաբերման համար արդյունավետ է կիրառել սքրինինգ թեստեր, որոնք 
ունեն բարձր սպեցիֆիկություն: Այն հնարավորություն է տալիս հաստատելու ԼՕՌ հի-
վանդության առկայությունը, քանի որ սխալ բացասական պատասխանների տեսակա-
րար կշիռը այդպիսի թեստերի համար ցածր է: 

 

ԼՕՌ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

 

Համեմատվող երեք տարիքային խմբերում ԼՕՌ պաթոլոգիայով երեխաների ԿՈ-ի 
«Ֆիզիկական ֆունկցիա» պարամետրը եղել է ցածր: Ստացված տվյալների վերլուծու-
թյան ժամանակ հայտնաբերվել է, որ անկախ տարիքից ԼՕՌ պաթոլոգիայով երեխա-
ներն ավելի հաճախ են ապրում վախի, չարության, տխրության, անհանգստության զգա-
ցողություն (աղ. 5): 

Պարզվել է, որ 6-10 տարեկանների շրջանում առավել տարածված ադենոիդների գե-
րաճը ազդում է երեխաների հոգեկան առողջության և սոցիալական գործունեության 
վրա: Այս դեպքում տուժում է երեխայի դերային հոգեսոցիալական գործունեությունը 
(գծ. 1): 

Քթի և հարքթային խոռոչների հիմնական հիվանդությունները ազդում են երեխաների 
ԿՈ-ի բոլոր պարամետրերի վրա: Առավել տուժում են ԿՈ-ի «Հոգեսոցիալական ֆունկ-
ցիա» և «Դերային ֆունկցիա» պարամետրերը: Քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ 
հիվանդություններից ԿՈ-ի պարամետրերի վրա առավել բացասական ազդեցություն են 
ունեցել քրոնիկ ալերգիկ ռինիտը (գծ. 2): 



10 

Աղյուսակ 5 
ԼՕՌ հիվանդությունների ազդեցությունը դպրոցականների ԿՈ-ի վրա (PedsQL, M±σ) 

 

Կյանքի որակի պարամետրեր 

Տարրական դպրոց  
(6-10 տ.) 

Միջին դպրոց 
(11-14 տ.) 

Ավագ դպրոց 
(15-17 տ.)  

Պրակտիկ 
առողջներ 

ԼՕՌ 
հիվանդներ 

Պրակտիկ 
առողջներ 

ԼՕՌ 
հիվանդներ 

Պրակտիկ 
առողջներ 

ԼՕՌ  
հիվանդներ 

«Ֆիզիկական ֆունկցիա» 82,4±14,0 69,2±22,2 88,1±21,9 69,4±8,8 89,1±21,9 64,4±8,8 

«Հուզական ֆունկցիա»» 72,2±13,5 62,9±21,3 86,7±19,5 77,3±8,3 88,7±19,5 69,3±8,3 

«Սոցիալական ֆունկցիա» 90,3±18,9 67,6±22,7 91,3±18,4 75,7±15,3 93,3±18,4 70,7±15,3 

«Դերային ֆունկցիա» 83,3±14,9 60,2±22,2 92,3±13,0 70,6±11,4 94,3±13,0 73,6±11,4 

«Հոգեսոցիալական ֆունկցիա» 72,2±12,0 54,3±17,5 82.7±8,8 77,5±11,6 85,7±8,8 50,8±11,6 

Ընդհանուր բալ 86,2±14,7 58,8±18,3 89,6±10,4 77,7±10,9 90,6±10,4 70,7±10,9 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

«Ֆիզիկական ֆունկցիա» 

«Հուզական ֆունկցիա» 

«Սոցիալական ֆունկցիա» 

«Դերային  ֆունկցիա» 

«Հոգեսոցիալական ֆունկցիայի»

Ընդհանուր բալ

68,5

63,1

59,9

61,2

51,6

60,86

70,2
71

65,9

59,5

52,6

63,84

քրոնիկ տոնզիլիտ

ադենոիդիտներ

ԿՈ-ի պարամետրերի  
միջին բալ

ԿՈ-ի պարամետրեր

Գծապատկեր 1 . Ըմպանի հիմնական նոզոլոգիաների ազդեցությունը դպրոցահասակ 
երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերի վրա (PedsQL) 

 

 
 
Գծապատկեր 2. Քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ հիմնական նոզոլոգիաների 

ազդեցությունը դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերի վրա (PedsQL 
հարցաթերթ, բալերով) 
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Միջին դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի միջին ցուցանիշների համեմատականը 
տվել է նույն պատկերը, ինչ 6-10 տարեկանների մոտ: Սակայն այս տարիքային խմբի 
ԿՈ-ի բաղադրիչների միջին մակարդակը եղել է ավելի բարձր, քան 6-10 տարիքային 
խմբում: Ավագ դպրոցի դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերից ամենա-
ցածրը եղել է «Ֆիզիկական ֆունկցիա» և «Հոգեսոցիալական ֆունկցիա» պարամետ-
րերը: 

Քթի և հարքթային խոռոչների սուր հիվանդությունների ժամանակ առավել շատ տու-
ժում են կենսունակություն (VT), ցավի ինտենսիվություն (BP), ընդհանուր առողջությունը 
(GH) բնութագրող ԿՈ-ի պարամետրերը, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ`ԿՈ-ի 
ընդհանուր առողջություն (GH), դերային ֆիզիկական գործունեություն (RP) և կենսու-
նակություն (VT) բնութագրող ԿՈ-ի պարամետրերը:  

Ըմպանի սուր հիվանդությունների ժամանակ տուժում են ցավի ինտենսիվություն (BP), 
կենսունակություն (VT), ընդհանուր առողջություն (GH) բաղադրիչները, իսկ քրոնիկ հի-
վանդությունների ժամանակ`կենսունակություն (VT), ընդհանուր առողջություն (GH), հո-
գեկան առողջություն (MH) պարամետրերը:  

Ականջի սուր բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ առավել հաճախ տուժում է 
ցավի ինտենսիվություն (BP), դերային ֆիզիկական գործունեություն (RP), հոգեկան առող-
ջություն (MH) պարամետրերը, իսկ քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ`կենսունակու-
թյուն (VT), դերային ֆիզիկական գործունեություն (RP), հոգեկան առողջություն (MH) 
պարամետրերը:  

Ամփոփելով տվյալները, կարելի է նշել, որ ԼՕՌ օրգանների սուր բորբոքային հիվան-
դությունները ԿՈ-ի բաղադրիչների վրա չեն ունենում այնքան բացասական ազդեցութ-
յուն (PH` 75,2±12,2, MH` 64±14,4), որքան քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունները (PH` 
71,5±15,3, MH` 62,1±15,5), հատկապես քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ հիվան-
դությունները: Ընդ որում, ավելի շատ տուժում է ԿՈ-ի հոգեբանական բաղադրիչը:  

Միջին դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի միջին ցուցանիշների համեմատականը 
տվել է նույն պատկերը, ինչ տարրական դասարանի դպրոցահասակների մոտ է արձա-
նագրվել: Սակայն այս տարիքային խմբի ԿՈ-ի բաղադրիչների միջին մակարդակը եղել 
է ավելի բարձր, քան 6-10 տարեկան երեխաներինը: Ավագ դպրոցի դպրոցահասակ 
երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերից ամենացածրը եղել է «Ֆիզիկական ֆունկցիա» և 
«Հոգեսոցիալական ֆունկցիա» պարամետրերը: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ կա կորելյացիոն կապ հիվանդության կլինիկական նշանների 
և ուսումնասիրվող ցուցանիշների միջև: Նշված պաթոլոգիաները դրսևորվում են հե-
տևյալ գանգատներով` քթային շնչառության դժվարացում, քթի շրջանում ցավ, քթից ար-
տադրություն, հոտառության խանգարում PH` 66,4±18,5, MH`53,3±16,9: 

Ըստ հետազոտության տվյալների, պարզվել է, որ ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցող դպրոցա-
հասակների մոտ հավաստի բարձր է եղել տագնապայնության մակարդակը (p<0,01), հատ-
կապես անհատական տագնապայնության աստիճանը (44,5±0,8 բալ, p<0,05): 
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Դեռահասների առողջական վիճակի հոգեբանական բաղադրիչի միջին բալը երկու 
համեմատվող խմբերում եղել է ցածր, համեմատած առողջական վիճակի ֆիզիկական 
բաղադրիչի հետ, որը վկայում է դեռահասների հոգեֆիզիկական կուլտուրայի ցածր մա-
կարդակի մասին: 15-17 տարիքային խմբի մոտ առկա է չափավոր արտահայտված տագ-
նապային վիճակ: 

 Դպրոցահասակ երեխաների պահանջկոտության մակարդակի գնահատման համար 
մեր կողմից կիրառվել է Վ.Կ. Գրեբաչևսկու թեստը: Ըստ տվյալների, ԼՕՌ հիվանդները 

հաճախ են խուսափում շփումներից, ավելի դանդաղկոտ են, ամաչկոտ: 

 Պրակտիկ առողջ երեխաներին հիմնականում բնորոշ է եղել նեյրոտիզմի ցածր կամ 

միջին մակարդակ, իսկ ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցողներին` նեյրոտիզմի բարձր մակարդակ: 

Ըստ թեստ-հարցաթերթի` պարզվել է, որ ԼՕՌ պաթոլոգիա չունեցող երեխաների մեծա-
մասնությունը պատկանում է էքստրավերտներին։ ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցող խմբում գե-
րակշռել են ինտրավերտները և նրանք հիմնականում եղել են մելանխոլիկներ: ԼՕՌ պաթո-
լոգիա ունեցողների խմբի 80%-ին բնորոշ է եղել նեյրոտիզմի բարձր մակարդակ, իսկ ԼՕՌ 
պաթոլոգիա չունեցողների 60%-ին բնորոշ է եղել նեյրոտիզմի ցածր մակարդակ (բարձր 
հուզային կայունություն ≤7 միավորից) (գծ. 3):  
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Գծապատկեր 3. Դպրոցականների  բաշխումը ըստ նեյրոտիզմի մակարդակի (%) 

 

ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության ժամանակ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև 
պացիենտի հոգեբանական կարագավիճակը (անհատական և իրավիճակային տագ-
նապայնության մակարդակը), գնահատել սահմանային փոփոխությունները և տալ 
դրանց գնահատականը: Այսպիսով, ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցող պացիենտների բուժկան-
խարգելման հարցերում համալիր մոտեցում ունենալու համար անհրաժեշտ է ուսում-
նասիրել  անհատական, հոգեբանական և սոցիալական առաձնահատկությունները: 

 
 

ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ԼՕՌ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎՇՈՒՍՎՀ-Ի ԲՈՒԺԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇ 
 
 

Միջոցառման կլինիկական արդյունավետությունը գնահատելու համար ձևավորել ենք 4 
կլինիկական խումբ: Ծրագրի արդյունավետությունը գնահատվել է հետազոտության 
ընթացքում և ստուգիչ ժամանակահատվածում կլինիկական արդյունավետությունը 
գնահատող ցուցանիշների փոփոխությամբ, ինչպես նաև համեմատվել են նույնատիպ 
խմբեր, որոնք միմյանցից տարբերվել են բուժկանխարգելիչ ծրագրում ընդգրկվածության 
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աստիճանով: ԼՕՌ հիվանդությունների բուժկանխարգելման ծրագիրը ունեցել է հետևյալ 
ուղղությունները՝ կանխարգելիչ, բուժական, խորհրդատվական և վերլուծական գնահա-
տում:  

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ անբարենպաստ համաճարակա-
բանական ժամանակահատվածի համար հավաստի կրճատվել է քթային շնչառության 
խանգարման, ՎՇՈՒՍՎՀ-ի դեպքերի թիվը: Այսպես, հետազոտական ժամանակահատ-
վածի ցուցանիշները համեմատած ստուգիչ ժամանակահատվածի հետ 2,2 անգամ 
կրճատվել է հաճախակի կամ մշտական քթային շնչառության խանգարման դեպքերի 
տեսակարար կշիռը (գծ. 4):  
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Գծապատկեր 4. Քթային շնչառության խանգարում ունեցող դպրոցահասակների տեսակարար 

կշիռը համեմատվող ժամանակահատվածի համար (%): 
Մենք համեմատել ենք նաև ծրագրի մեջ ընդգրկված և ստուգիչ խմբի դպրոցական-

ների մոտ հետազոտության կազմակերպման համաճարակաբանական ժամանակա-
հատվածում ինչպես է փոխվել քթային շնչառության խանգարման ցուցանիշը: Պարզվել 
է, որ այն ծրագրում ընդգրկված դպրոցականների մոտ 2,0 անգամ պակասել է:  

Ստուգիչ և հետազոտական ժամանակահատվածների համար ԼՕՌ հիվանդություն-
ների բարդությունների հաճախականության վերլուծությունը պարզել է, որ բուժկան-
խարգելիչ ծրագրում ընդգրկվածների ցուցանիշը 3,8 անգամ եղել է ցածր (գծ. 5): 
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Գծապատկեր 5. ԼՕՌ հիվանդությունների բարդությունների հաճախականությունը 

համեմատվող ժամանակահատվածում (%) 
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Համեմատվել է նաև I և II խմբերում ԼՕՌ բարդությունների հաճախականությունը: 
Պարզվել է, որ ցուցանիշը վիճակագրորեն հավաստի ցածր է եղել առաջին խմբում, 
համեմատած II խմբի հետ (P<0,05): Այսպես, այն երեխաները, որոնք ստացել են բուժ-
կանխարգելիչ ծրագրի շրջանակներում միջոցառումներ, ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հաճախականու-
թյունը վիճակագրորեն հավաստի նվազել է (p<0,05): Համեմատվող երկու խմբերում 
ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հաճախականությունը առաջին խմբում եղել է 3 անգամ ցածր (p<0,05): 
Նկատելի կրճատվել է քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների սրացման պատճառով 
դպրոցական պարապմունքներից բացակայությունների տեսակարար կշիռը ինչպես 
համեմատվող ժամանակահատվածների համար, այնպես էլ I և II խմբերում:  

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության կլինիկական նշանակությունը գնահատելու հա-
մար կիրառվել է ԿՈ-ի հետազոտությունների բժշկական կենտրոնի կողմից առաջարկվող 
գնահատման սանդղակը. 

1. 5-10 բալ ` թույլ կլինիկական նշանակության փոփոխություն 
2. 10-20 բալ` չափավոր կլինիկական նշանակության փոփոխություն 
3. 20 բալից ավել` մեծ կլինիկական նշանակության փոփոխություն 

Բուժկանխարգելիչ ծրագրում ընդգրկված դպրոցականների ԿՈ-ի բոլոր պարամետրերը 
եղել են հավաստի բարձր: ԿՈ-ի պարամետրերի փոփոխությունը I խմբում առավել մեծ 
կլինիկական նշանակություն է ունեցել հետևյալ բաղադրիչների համար` դերային էմո-
ցիոնալ գործունեություն (RE), կենսունակություն (VT) և ընդհանուր ֆիզիկական առող-
ջություն (FH): ԿՈ-ի բաղադրիչների փոփոխությունը I խումբում էական կլինիկական 
նշանակություն չի ունեցել հետևյալ բաղադրիչների համար` սոցիալական գործողություն 
(SF), ընդհանուր հոգեկան առողջություն(MH) (աղ.6): 

Աղյուսակ 6 
Բուժկանխարգելիչ ծրագրի արդյունավետությունը I և II կլինիկական խմբերում ըստ 

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության կլինիկական նշանակության 
 

Համեմատվող կլինիկական խմբեր FF RP RE VT MH SF BP GH PH 
I խումբ 98,2 90,3 89,5 80,9 80,5 72,7 80,5 72,5 80,7 
II խումբ 82,8 63,2 64,4 56,7 62,9 67,3 65,5 57,7 71,5 
ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերությունը  15,4 17,1 25,1 24,2 17,6 5,4 15,0 14,8 9,2 

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության 
կլինիկական նշանակությունը 
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Կլինիկական III և IV խմբերի համար ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության կլինիկա-
կան նշանակությունը բարձր է եղել դերային էմոցիոնալ գործունեություն, կենսունա-
կություն, ընդհանուր ֆիզիկական առողջություն պարամետրերի համար (աղ. 7): 

Քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ հիվանդությունների համար ԿՈ-ի պարամետ-
րերի տարբերության կլինիկական նշանակության ցուցանիշը բարձր է եղել դերային ֆի-
զիկական և էմոցիոնալ գործունեություններ, կենսունակություն, հոգեկան, ֆիզիկական 
և ընդհանուր առողջություն, ցավի ինտենսիվություն պարամետրերի համար (աղ. 8):  
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Աղյուսակ 7 
Բուժկանխարգելիչ ծրագրի արդյունավետությունը lll և lVկլինիկական խմբերում ըստ 

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության կլինիկական նշանակության 
 

Համեմատվող կլինիկական խմբերը FF RP RE VT MH SF BP GH PH 

III խումբ 95,2 90,3 99,5 88,9 90,5 92,7 89,5 82,5 90,7 

IV խումբ 80,8 73,2 74,4 76,7 62,9 77,3 65,5 67,7 81,5 

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերությունը  14,4 17,1 25,1 12,2 27,6 15,4 24,0 14,8 9,2 

ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության 
կլինիկական նշանակությունը 
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Աղյուսակ 8 
Քթի և հարքթային խոռոչների հիվանդությունների բուժկանխարգելիչ ծրագրի 
արդյունավետության գնահատումը ըստ ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության 

կլինիկական նշանակության 
 

Խմբեր FF RP RE VT MH SF BP GH PH 
2013-2014 ուս.տարի 80,9 85,7 86,3 89,5 90,5 78,9 90,5 86,7 90,5 
2012-2013 ուս.տարի 76,4 52,0 52,9 50,7 55,7 59,3 58,2 51,5 64,0 
ԿՈ-ի պարամետրերի 
տարբերությունը  

4,5 33,7 33,4 38,8 34,8 19,6 32,3 35,2 26,5 

ԿՈ-ի պարամետրերի 
տարբերության կլինիկական 
նշանակությունը թո

ւյլ
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Ըմպանի քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների բուժկանխարգելման  արդյունավե-
տության կլինիկական նշանակությունը ըստ ԿՈ-ի գնահատման պարամետրերի բարձր 
է եղել հետևյալ բաղադրիչների համար`դերային էմոցիոնալ գործունեություն, կենսու-
նակություն, հոգեկան և ընդհանուր առողջություն, ցավի ինտենսիվություն, սոցիալա-
կան գործունեություն բաղադրիչները:  

Այսպիսով, դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների և 
հաճախակի ՎՇՈՒՍՎՀ-ի բուժկանխարգելիչ ծրագիրն ունեցել է բարձր կլինիկական 
արդյունավետություն, որը արտահայտվել է հետևյալ ցուցանիշների դրական դինամի-
կայով. 
 համաճարակաբանական  ժամանակահատվածում բուժկանխարգելիչ ծրագրի 
մեջ ընդգրկվածների մոտ գրանցվել է ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հաճախականության նվազում, 
 ծրագրի մեջ ընդգրկվածների համար քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների ընթացքը 
եղել է բարենպաստ, 
 ԿՈ-ի հիմնական բաղադրիչների կլինիկական նշանակության բարձր ցուցանիշ-
ները վկայում են ծրագրի արդյունավետության մասին:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
 

1. Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների տարած-
վածությունը կազմել է 53,5±2,4%, բարձր է եղել 6-10 տարիքային խմբում (62,2±4,6%): 
Ընդ որում, ըմպանի հիվանդությունները կազմել են 60,6±3,2%, քթի և հարքթային 
խոռոչներինը`28,0±3,0%, ականջինը`11,4±1,4%:  

2. Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդների և հաճախակի 
հիվանդացողների խմբի ձևավորման վրա  ազդել են ընտանիքի անբարենպաստ հոգե-
բանական մթնոլորտ, ծնողների մոտ քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայություն, ոչ 
ռացիոնալ սննդակարգ, ֆիզիկական ակտիվության ցածր մակարդակ, քրոնիկ 
ուղեկցող հիվանդությունների առկայություն, մոր պերինատալ և սոմատիկ ան-
բարենպաստ անամնեզ ռիսկի գործոնները: 

3. Բոլոր տարիքային խմբերում ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցող դպրոցահասակները եղել են 
ինտրավերտներ, նրանց բնորոշ է եղել նեյրոտիզմի բարձր մակարդակ (ցածր հու-
զային կայունություն): Ցուցանիշը բարձր է եղել 6-10 տարիքային խմբում:  

4. ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող  դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերը` 
համեմատած ստուգիչ խմբի  հետ, եղել է  ցածր (p<0,05): ԿՈ-ի պարամետրերը ավելի 
շատ տուժել են  քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն-
ների ժամանակ:  

5. Ավանդական կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային թեստերը բավարար չեն, որ-
պեսզի գրանցվի ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող հիվանդի լրիվ առողջացում: Անհրա-
ժեշտ է գնահատել հիվանդի կյանքի որակի պարամետրերի հիմնական բաղադ-
րիչների փոփոխության առանձնահատկությունների կլինիկական նշանակությունը: 

6. Բուժկանխարգելիչ ծրագրի մեջ ընդգրկված դպրոցահասակների մոտ համաճարա-
կաբանական շրջանում գրանցվել է  ՎՇՈՒՍՎՀ-ի հիվանդացության նվազում, քրո-
նիկ ԼՕՌ հիվանդությունների բարենպաստ ընթացք և ԿՈ-ի հիմնական բաղադրիչ-
ների կլինիկական նշանակության բարձր ցուցանիշներ: 

7. ԼՕՌ հիվանդությունների բուժկանխարգելիչ միջոցառումների կլինիկական արդյու-
նավետությունը ըստ ԿՈ-ի պարամետրերի տարբերության կլինիկական նշանա-
կության,  ունեցել է նոզոլոգիական  առանձնահատկություններ: Այն ըստ ԿՈ-ի պա-
րամետրերի տարբերության կլինիկական նշանակության,  արդյունավետ է եղել  քթի 
և հարքթային խոռոչների, ըմպանի քրոնիկ հիվանդությունների համար:  
  

 

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

1. Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում բուժկանխարգելիչ բժշկական զննումների 
ճանապարհով քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների հայտնաբերման մակարդակը 
բարձրացնելու նպատակով, անհրաժեշտ է սքրինինգ թեստերի օգնությամբ հայտնա-
բերել այն ռիսկի գործոնները, որոնք նպաստում են ԼՕՌ հիվանդացության ցուցանիշի 
աճին: 
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2. ԼՕՌ հիվանդությունների ազդեցությունը դպրոցահասակ երեխաների կյանքի որակի 
պարամետրերի վրա ուսումնասիրելու համար PedsQL և SF 36 թեստի ծնողական ու 
բժշկական տարբերակները կիրառելի են որպես ստանդարտ հետազոտման գործիք:  

3. ԼՕՌ հիվանդությունների հիմնական ախտանիշների արտահայտվածության ուսում-
նասիրման և գնահատման համար նպատակահարմար է կիրառել ԿՈ-ի պարամետ-
րերը, քանի որ այն ավելի զգայուն է հիվանդության ախտանիշների փոփոխությանը, 
քան ավանդական կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային ցուցանիշները: 

4. ԼՕՌ հիվանդություն ունեցող դպրոցահասակ երեխաների լրիվ առողջացում հաս-
տատելու համար միայն ավանդական կլինիկական, լաբորատոր և գործիքային 
թեստերը բավարար չեն, անհրաժեշտ է գնահատել նաև ԿՈ-ի պարամետրերի փո-
փոխության կլինիկական  առանձնահատկությունները:  

5. Բուժկանխարգելիչ միջոցառումների մշակման ժամանակ անհրաժեշտություն է 
առաջանում հաշվի առնել դպրոցականի անհատական և իրավիճակային տագ-
նապայնության մակարդակը: 

6. Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների բուժկան-
խարգելիչ ծրագրերի կլինիկական արդյունավետության գնահատման չափանիշ 
նպատակահարմար է կիրառել ԿՈ-ի պարամետրերի փոփոխության գնահատման 
կլինիկական նշանակությունը:  

 
 

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅՈՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ 
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
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РЕЗЮМЕ 
 

СИРАНУШ АШОТОВНА МКРТЧЯН 
 

ВЛИЯНИЕ ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЙ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Для оценки клинической эффективности лечебно-профилактических мероприятий 
ЛОР заболеваний, используется исследование клинической значимости изменения 
параметров качества жизни. Исследование КЖ является одним из тех важных 
показателей, которые предоставляют объективную информацию об эффективности 
программ реализованных во время патологии и профилактических мероприятий.  

Цель исследования: Обосновать применение клинического значения изменений 
параметров качества жизни как критерия оценки состояния здоровья и эффективности 
лечебно-профилактических мер, на основании изучения особенностей распространен-
ности и влияния ЛОР заболеваний на качество жизни и на клинические характеристики 
среди школьников. Программа организации обследования была обсуждена и 
рекомендована во время заседания комитета по этике Ереванского государственного 
Медицинского Университета. Исследование было проведено 2011-2013гг.  Логистикой 
для исследования стали 3 случайно выбранные школы города Ереван. Выборка состоит 
из 443 пунктов наблюдений: школа им. Л.Толстова: 104 учащихся, школа им.М.Гераци: 
228 учащихся, школа им. Л.Шанта: 111 учащихся.Анализ данных ЛОР обследования, 
проведенного среди 443 детей школьного возраста города Ереван, показал, что 
хронические ЛОР заболевания были обнаружены среди 53,5±2,4% (n= 237) школьников. 
Уровень заболеваемости был высок у возрастной группы 6-10 (62,2±4,6%), в группе 
больных от 11 до 14 лет, показатель хронических ЛОР заболеваний составило 57,7±4,8%, 
в то время как у возрастной группы от 15 до 17 лет оно составило 47,4 ± 3,3%. В струк-
туре хронической ЛОР патологии среди детей школьного возраста первое место зани-
мают заболевания глотки (60,6±3,2%), на втором месте заболевания носа (28,0±3,0%), и 
на третьем месте: уха (11,4±1,4%).С помощью PedsQL ™ 4.0 и SF-36 международных 
анкет было изучено влияние ЛОР заболеваний на ключевые параметры качества жизни 
детей школьного возраста, а также были обоснованы специфики изменений главных 
параметров КЖ в зависимости от основных ЛОР заболеваний. Была изучена и оценена 
эффективность компонентов профилактической программы хронических ЛОР 
заболеваний и острых вирусных заболеваний верхних дыхательных путей среди 
школьников для эпидемиологического периода по критериям заболеваемости вирусных 
заболеваний верхних дыхательных путей, частоты осложнений хронических ЛОР 
заболеваний и по критериям эффективности оценки клинической значимости изменения 
основных параметров качества жизни. 

Были обоснованы те предикторы КЖ (положительные и отрицательные), динамика 
изменений которых имеет особенности и чувствительна во время применяемых 
профилактических мер. Оказалось, что на хроническую ЛОР патологию и на частоты 
заболеваний верхних дыхательных путей среди детей школьного возраста влияют 
следующие основные факторы риска; неблагоприятная психологическая атмосфера в 
семье, родители с хронической ЛОР патологией, низкая физическая активность уча-
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щихся, присутствие сопутствующих хронических заболеваний, замедленный аллерги-
ческий анамнез, патологическое течение беременности, патология интранатальных и 
перинатальных периодов, малоподвижный образ жизни, рацион. 

Было обосновано, что влияние ЛОР заболеваний на основные параметры КЖ имеет 
возрастные, половые и нозологические особенности. В ЛОР патологии параметры КЖ 
больше всего страдают, когда существуют еще и основные факторы риска.Для того, 
чтобы оценить эффективность профилактических программ были применены между-
народные вопросники PedsQLTM 4.0 и SF-36. Для оценки клинической значимости разни-
цы параметров КЖ, использовалась таблица предложенная А.А. Новиком и Т.И. 
Ионовым. 

Таким образом, все параметры КЖ школьников, которые были включены в профи-
лактической программе, были достоверно высокие. Следует отметить, что в первой 
группе клиническая значимость изменений параметров КЖ была высока для следующих 
компонентов: эмоциональная ролевая деятельность (RE), жизнеспособность (VT) и 
общее физическое здоровье (FH), а самые низкие для компонентов: социальное действие 
(SF) и общее психическое здоровье (MH). Мы сравнили III и IV клинические группы.  

Было установлено, что разница параметров КЖ имела большую клиническую роль 
для следующих компонентов: эмоциональная ролевая деятельность (RE), жизнеспо-
собность (VT), общее физическое здоровье (MH): Эффективность профилактической 
программы была так же оценена в соответствии с основными группами ЛОР заболе-
ваний. 

И так, клиническая значимость эффективности профилактической программы 
хронических заболеваний носа и околоносовых пазух, по оценке КЖ , была высокой 
почти для всех компонентов качества жизни, а именно для следующих компонентов: 
ролевая, физическая и эмоциональная деятельность, жизнеспособность, психическое, 
физическое и общее здоровье, интенсивность боли.  

Клиническая значимость эффективности лечебно-профилактической программы 
хронических воспалительных заболеваний глотки, по оценке параметров КЖ, была 
высокой для следующих компонентов качества жизни: ролевая эмоциональная деятель-
ность, жизнеспособность, психическое и общее состояние здоровья, интенсивность боли, 
а также компоненты социальной деятельности. Клиническая значимость эффективности 
лечебно-профилактической программы хронических воспалительных заболеваний уха по 
воздействию на параметры КЖ была оценена слабо. 

Таким образом, лечебнопрофилактическая программа среди школьников с 
хроническими заболеваниями ЛОР и частыми заболеваниями верхних дыхательных 
путей имела высокую клиническую эффективность, которая выражается следующими 
показателями положительной динамики. 

 в период эпидемии у записанных в профилактическую программу было 
обнаружено уменьшение частоты заболеваний верхних дыхательных путей, 

 процесс хронических ЛОР заболеваний был благоприятным для тех, кто 
участвовал в проекте, 

 повышенные показатели клинической значимости основных компонентов 
КЖ свидетельствуют об эффективности программы. 
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SUMMARY 
 

Mkrtchyan A. Siranush 
 

THE INFLUENCE OF ENT DISEASES ON QUALITY OF LIFE  
OF SCHOOL AGE CHILDREN AS A CRITERION FOR HEALTH ASSESSMENT  

 
 

The diseases of the upper respiratory tracts in the structure of children morbidity take the 
first place. The treatment of children suffering from these diseases and their complications 
remains one of the most important problems of modern Otolaryngology.The assessment of 
the clinical effectiveness of preventive measures of ENT diseases requires a study of clinical 
significance of life quality parameters.  

The study of Life Quality is one of those important indicators, which provides objective 
information on the effectiveness of the programmes implemented during the pathology and 
prevention activities. The objective: The aim of the study was the development of 
preventive measures aimed at reducing the risk factors that contribute to the chronic 
escalation of ENT diseases, through the study of influence of ENT pathology on 
fundamental clinical features and quality of life of pupils.  

The study was discussed and recommended at the meeting of the Ethics Committee of 
Yerevan State Medical University. Logistics for steel were 3 randomly selected schools in 
Yerevan. The study was conducted during 2011-2013.  

The sample consists of 443 observation items: school after L. Tolstoy: 104 pupils, school 
after M. Heratsi: 228 pupils, school after L. Shant: 111 pupils.Data analysis of the ENT 
survey conducted among 443 school-age children in Yerevan has shown that chronic ENT 
illnesses were detected among 53,5±2,4% (n=237) pupils. The incidence was high in the age 
group between 6-10 (62,2±4,6%), in the group of patients from 11 to 14 years, the rate of 
chronic ENT illnesses accounted 57,7±4,8%, while for those aged from 15 to 17 years, it 
was 47,4±3,3%. In the structure of chronic ENT diseases among the school age children the 
first place take diseases of the pharynx (60,6±3,2 %), the second is the diseases of the nose 
(28,0±3,0%), and in the third place are ear diseases (11,4±1,4%). 

By the usage of the PedsQL ™ 4.0 and SF-36 international questionnaires it was studied 
the influence of ENT diseases on the key parameters of the quality of life of school age 
children, as well as there were grounded the specific changes of main parameters of LQ 
depending on the main nosologies of ENT diseases.It has been studied and evaluated the 
effectiveness of the components of the preventive program of chronic ENT diseases and 
acute viral respiratory tracts diseases among school children for the epidemiological period 
by the criteria of morbidity of viral diseases of the upper respiratory tracts, frequency 
complications of chronic ENT diseases and by the criteria of the effectiveness evaluation of 
clinical significance of changes of the basic parameters of the quality of life.  

There have been substantiated those predictors of LQ (positive and negative), the change 
dynamics of which has features and is sensitive during the use of preventative measures. It 
turned out that the chronic ENT pathology, and the frequency of respiratory diseases among 
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school age children is influenced by the following risk factors; adverse psychological 
climate in the family, parents with chronic ENT pathology, low physical activity of pupils, 
the presence of related chronic diseases, prolonged allergic anamnesis, pathological 
pregnancy, pathology of intrapartum and perinatal periods, sedentary life, diet. It has been 
proved that the influence of ENT diseases on the main parameters of LQ has age, sex and 
nosological features. In ENT pathology, LQ parameters are most affected when there are 
major risk factors.In order to assess the effectiveness of prevention programmes there have 
been applied international questionnaires PedsQLTM 4.0 and SF-36. To assess the clinical 
significance of differences of LQ parameters, the chart proposed by A. A. Novik and T.I. 
Ionov has been used. 

Thus, all the LQ parameters of school age children who were enabled in the prevention 
program were significantly high. It should be noted that in the first group the clinical 
significance of QL parameters’ changes was high for the following components: emotional 
role playing activities (RE), viability (VT) and general physical health (FH), and the lowest 
were for the following components: social function (SF) and overall mental health (MH). 
We compared the III and IV clinical groups. It was found that the difference of QL 
parameters had an essential clinical role for the following components: emotional role 
playing activities (RE), viability (VT), and general physical health (MH).  

The effectiveness of a prevention programme was evaluated in accordance with the major 
groups of ENT diseases. So the clinical significance of the effectiveness of the prevention 
program of chronic diseases of nose and paranasal sinuses, according to LQ assessment, 
were high for almost all components of the quality of life, namely for the following 
components: role, physical and emotional activities, viability, mental, physical and overall 
health, the intensity of the pain. The program has had a great impact on this group of ENT 
diseases. 

 The clinical significance of the effectiveness of the preventive program of chronic 
inflammatory diseases of the pharynx, according to the evaluation of LQ parameters, was 
high for the following components of quality of life: role emotional activity, viability, 
mental and general health, the intensity of pain, as well as components of social activities. 
The clinical significance of the effectiveness of the preventive program of chronic 
inflammatory diseases of the ear, according to the impact made on LQ parameters, has been 
rated as weak. 

Thus, the preventive programme among pupils with chronic ENT diseases and with 
frequent diseases of the upper respiratory tracts has had a high clinical efficacy, which is 
expressed by the following indicators of the positive dynamic. 
 During the epidemic period there was found a decrease of the frequency of upper 

respiratory tracts diseases in patients recorded in the prevention programme, 
 the process of chronic ENT diseases was favourable for those who participated in the 

project, 
  the heightened rates of clinical significance of LQ basic components indicate the 

effectiveness of the program.  


