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Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսա-

րանի հերթական հաշվետու գիտաժողովի նպատակն է համախմբել փոր-
ձառու և երիտասարդ գիտնականներին, ներկայացնել և քննարկել բժշկա-
գիտության վերջին տարիների ձեռքբերումներն ու գիտական հետազոտու-
թյունների զարգացման հեռանկարները: 

Այս գիտաժողովը հնարավորություն է ընձեռում ԵՊԲՀ գիտակոոր-
դինացիոն խորհրդի փորձագիտական հանձնաժողովներին, որպես գի-
տակազմակերպչական կառույցներ, ներկայացնելու ընթացիկ տարվա 
իրենց գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն՝ առանձնացնելով 
առավել ակտիվ գիտական ուղղություններով իրականացված հետազո-
տությունները, դրանց շրջանակներում ունեցած ձեռքբերումները, ինչպես 
նաև բացթողումներն ու դրանց վերացման ուղղությամբ տարվող աշխա-
տանքները, իսկ մեզ՝ կազմելու իրատեսական կարծիք մեր համալսարա-
նում իրականացվող գիտական գործունեության վերաբերյալ: 

ԵՊԲՀ տարեկան հաշվետու գիտաժողովի շրջանակներում հրատա-
րակվող գիտական հոդվածների սույն ժողովածուն արտացոլում է բժշկա-
գիտության առաջնային գիտական ուղղությունները և դրանց հիմնախն-
դիրները, ձեռքբերումները և հետազոտական արդյունքները ներկա-
յացնող  77 հոդված, որոնցից 32-ը ներկայացվել են բանավոր զեկույցների 
տեսքով: 

Լիահույս ենք, որ այս գիտաժողովը կլինի մեր համալսարանի բարի 
ավանդույթների շարունակությունը, իսկ գիտական աշխատությունների 
ժողովածուն արգասաբեր հող կհանդիսանա բժշկագիտության զարգաց-
ման, հետագա համագործակցության և արդյունավետ գիտական գործու-
նեության ծավալման համար: 
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ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 
 
 

 

- 4 - 
 

ՏԵՍԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Փորձագիտական հանձնաժողով. 

Նախագահ՝   Զիլֆյան Ա.Վ.` բ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Նախագահի տեղակալ՝   Սեկոյան Է.Ս.` բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Քարտուղար՝   Սահակյան Ն.Ժ.` բ.գ.թ. 

 
Անդամներ. 

 

Աղաջանով Մ.Ի.  կ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Ավագյան Ս.Ա.   կ.գ.թ.  
Ավագյան Տ.Գ.   բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Ավետիսյան Ս.Ա.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Արծրունի Գ.Գ.  կ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Բալասանյան Մ.Գ.  դ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Բարոյան Կ.Մ.   բ.գ.թ., դոցենտ  
Ենգիբարյան Ա.Ա.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Խուդավերդյան Դ.Ն. բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Կանայան Ա.Ս.   բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Նավասարդյան Գ.Ա.  բ.գ.թ., պրոֆեսոր 
Չիչոյան Ն.Բ.   դ.գ.թ., դոցենտ 
Սահակյան Լ.Ա.  մ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Սահակյան Կ.Թ.  կ.գ.դ.  
Սարգսյան Թ.Ֆ.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Վարդանյան Գ.Ջ.  բ.գ.դ.  

 
Փորձաքննությանը մասնակցել են. 

Ամրոյան Է.Ա.   բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Ժամհարյան Ա.Գ.  դ.գ.թ.  
Թոփչյան Հ.Վ.   բ.գ.դ.  
Միրզոյան Ն.Ռ.   բ.գ.դ. 
Բաղդասարյան Մ.Գ.  բ.գ.թ., դոցենտ  
Բալյան Լ.Ս.   բ.գ.թ., դոցենտ  
 

 



ՏԵՍԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 

- 5 - 
 

ГОРМОНАЛЬНО-МЕДИАТОРНЫЕ ПУТРЕСЦИН-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ, 
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ КОНТРАКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

С.А. Авагян 
 

ЕГМУ, НИЦ, Лаборатория иммуноферментных исследований  
 
Ключевые слова: миокард, сократительная активность, путресцин, орнитиндекарбо-

ксилаза, эндотелиальная NO-синтаза 
 

 
Введение. Кардиомодуляторные эффекты полиаминов (путресцин, спермин и спер-

мидин) служат предметом всестороннего изучения. В указанном направлении весьма 
интенсивно разрабатываются аспекты, направленные на выяснение возможных механиз-
мов, лежащих в основе синтеза и ингибиции полиаминов в миокарде.  

В указанном аспекте, недостаточно изучены механизмы модуляторного действия 
путресцина на процессы синтезов катехоламинов в надпочечниках, благодаря которым, в 
известной степени, реализуется контрактильная активность миокарда. 

В качестве эндогенных факторов, модулирующих контрактильную активность миокарда 
в организме млекопитающих выступает инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1). Не 
исключено, что подобный кардиотропный эффект IGF-1 является путресцин-зависимым. 

Считается установленным, что оксид азота (NO) в организме млекопитающих 
выступает в качестве мощного эндогенного вазодилататора.  

Учитывая важную вазоактивную роль NO в организме млекопитающих, на наш взгляд, 
представляется необходимым выяснение вопроса – задействованы ли адаптивные NO-зависи-
мые вазодилатационные механизмы в условиях повышенной сократительной активности 
миокарда, вызванной введением подопытным животным низких концентраций путресцина.  

Актуальность. В настоящем исследовании будут представлены результаты иммуно-
морфологических, иммуноферментных и биохимических исследований по определению 
активности ODC, eNOS, уровня IGF-1, инсулина и глюкозы в миокарде нормальных жи-
вотных, в условиях введения низкой концентрации путресцина.  

Результаты настоящего исследования могут рассматриваться в качестве платформы, 
позволяющей с качественно новых позиций интерпретировать те биологические эффекты 
в миокарде подопытных животных, которые были описаны нами ранее [1].  

В настоящее время широко дискутируются механизмы модулирующего влияния 
полиаминов на процессы синтеза инсулина в инкреторных клетках поджелудочной желе-
зы, обмена гликогена в печени, энергообеспечения глюкозой паренхиматозных органов, 
включая и сердце [8]. 

Согласно исследованиям R.Paxton, L.Ye (2005) [6], в организме млекопитающих за-
действованы также и путресцин-зависимые механизмы обмена инсулина и глюкозы, 
реализация которых осуществляется и на уровне сердечно-сосудистой системы.  

Несомненно, что транзиторное усиление сократительной активности миокарда, обна-
руженное нами у подопытных животных при введении путресцина, не может не отра-
зиться на процессах инсулин-зависимого энергообеспечения глюкозой миокардиоцитов. 

Следует особо отметить, что во многих исследованиях [3,4,5,10,11] были 
использованы весьма высокие концентрации путресцина, на несколько порядков 
превышающие таковые, которые определяются в сыворотке крови и миокарде интактных 
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крыс и мышей [9]. Поэтому, в данном случае авторами изучались дозозависимые 
фармакологические эффекты путресцина, которые ни в коей мере не позволяют экстра-
полировать полученные результаты с позицией интерпретации кардиомодуляторной 
роли путресцина в условиях нормального функционирования организма. На наш взгляд, 
многие биологические эффекты путресцина должны быть прямо и/или косвенно обус-
ловлены именно его низкими концентрациями, которые практически тождественны 
концентрациям многих эндогенно- активных факторов гормонного и медиаторного спек-
тра действия, как в сыворотке крови, так и в изучаемых органах-мишенях.  

Именно поэтому, более перспективными, на наш взгляд, представляются исследо-
вания, направленные на изучение биологических эффектов путресцина в миокарде, с ис-
пользованием именно его низких концентраций, весьма близких к таковым, определяе-
мых в сыворотке крови и миокарде млекопитающих.  

В настоящем исследовании с комплексных позиций изучено влияние экзогенного 
путресцина на морфофункциональное состояние миокарда подопытных животных – в 
плане определения контрактильной активности последнего, с учетом конкретных 
эндогенно активных факторов, прямо и/или косвенно заинтересованных в процессах 
ремоделирования миокарда и его сократительной функции. 

Материал и методы. Исследования проводились на белых мышах-самцах массой 
35-40 г, на 12 свиньях-самцах одногодках, массой 110-120 кг. Контрольную группу 
составляли интактные животные. Животные опытной серии были подразделены на три 
группы, которые выводились из эксперимента, соответственно, через 20 минут, 2 и 8 
часов после однократного интраваскуляторного введения путресцина (Sigma, США) из 
расчета 10-8 мг/мл на 100 г веса животных. Животным контрольной группы 
интраваскулярно вводили 0,1 мл физиологического раствора.  

Для морфологического исследования кусочки, окрашивались гематоксилин-эозином.  
В других сериях эксперимента, на свежезамороженных криостатных срезах, приго-

товленных из кусочков левого желудочка и надпочечников определяли топические осо-
бенности распределения катехоламинов и ионизированного кальция.  

Катехоламины определяли общепринятым методом Falck-Hillarp. При определении 
ионизированного кальция использовался метод его индикации посредством применения 
хлортетрациклинового зонда.  

С целью проведения иммуноморфологического анализа на предмет определения ак-
тивности ODC ставилась непрямая реакция Кунса с использованием моноклональных 
антимышиных антител к ODC и меченных FITC кроличьих антител против IgG мыши 
(Sigma, США).  

При проведении непрямой реакции иммунофлюоресценции на предмет определения 
eNOS использовались кроличьи антитела против эндотелиальной NO-синтазы (Sigma, 
США) и меченная FITC сыворотка козы против IgG кролика (Sigma, США).  

Препараты просматривались под люминесцентным микроскопом фирмы «Boecco» 
(Германия).  

Уровень NO и инсулина в сердце определяли методом иммуноферментного анализа 
(ELISA), при помощи соответствующих наборов фирмы «Assay Design Inc.» и «DRG-
International Inc.» (США-Германия). Содержание NO выражали в мМ/л, а инсулина в мкед/л. 

ЭХО – исследования на свиньях проводились на аппарате Ultramerk-9 (США), с 
исследованиями в М-В и доплер-регионах до и после введения путресцина.  

Фотоэлектрическая регистрация механических сокращений сердца мышей проводи-
лось под нембуталовом наркозом, до и после введения путресцина. Эхо-исследования и 
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регистрация мышечных сокращений производились под нембуталовом наркозом (одно-
кратное внутрибрюшинное введение нембутала в дозе 30 мг/кг).  

Подсчет результатов иммуноферментного анализа осуществлялся на автоматическом 
анализаторе «Stat Fax 3200» (Awarness Technology Inc., США).  

Все статистические анализы были проведены с использованием пакета статистичес-
ких программ SPSS (версия 11.0), предусмотренных для Microsoft Windows (SPSS, Inc., 
Chicago, IL).  

Результаты и обсуждение. Изучено влияние низких концентраций путресцина на со-
кратительную активность миокарда крупных и мелких лабораторных животных и возможные 
механизмы его прямого и/или опосредованного влияния на морфофункциональное состояние 
миокардиоцитов. Однократное интраваскулярное введение путресцина мышам, в 
концентрации 10-8 мг/мл, сопровождалось повышением функциональных показателей сокра-
тительной функции сердца, которые выражались возрастанием амплитуды механических 
сокращений сердца, увеличением на ЭКГ верхушечного потенциала. Проведенными ЭХО ис-
следованиями на молодых половозрелых свиньях-самцах установлено, что уже через минуту 
после введения путресцина в тех же концентрациях, что и подопытным мышам, сократитель-
ная способность миокарда возрастала, что выражалось в увеличении фракции выброса левого 
желудочка. Максимально положительный инотропный эффект путресцина наблюдался на 
четвертой минуте после введения путресцина. Указанные показатели нормализовались, т.е. 
достигали контрольных величин на десятой минуте эксперимента. Методом иммунофер-
ментного анализа было установлено, что на 20 минуте после введения путресцина, в сердце 
надпочечниках и сыворотке крови заметно повышалось содержание адреналина. Установ-
ленный факт активации синтетических процессов в мозговом слое надпочечников был 
подтвержден проведенными нами флюоресцентно-микроскопическими исследованиями, в 
которых были обнаружены структурные изменения в эндокриноцитах, свидетельствующие в 
пользу их гиперфункции. В миокарде подопытных животных, на фоне увеличения содер-
жания внутриклеточного ионизированного кальция, происходило понижение числа адренер-
гических нервных волокон с низким содержанием норадреналина. Благодаря проведенным 
исследованиям можно сделать заключение, согласно которому положительный инотропный 
эффект сердца, в условиях введения подопытным животным путресцина, во многом 
обусловлен процессами активации синтеза катехоламинов в надпочечниках, сопровож-
дающихся усиленным их поступлением в кровь и сердце.  

В относительно поздний период наблюдения (через 8 часов после введения путресцина) 
в сердце подопытных мышей наблюдалось заметное повышение содержания инсулино-
подобного гормона роста (IGF-1), что допускает его модуляторное влияние на протекающие 
в самом миокарде процессы, заинтересованные в реализации сократительной функции.  

Проведенными иммуноморфологическими исследованиями удалось установить, что 
через 20 минут и 2 часа после введения подопытным мышам путресцина в дозе 10-8 мг/мл 
происходило заметное понижение активности ODC в миокардиоцитах. Через 8 часов после 
введения путресцина активность ODC нормализовалась. Одной из возможных причин 
понижения активности ODC является экзогенно вводимый путресцин, который по принципу 
"обратной связи" опосредованным путем модулирует процессы ингибиции активности ODC.  

Через 2 и 8 часов после введения путресцина активность eNOS в миокарде мышей, а 
также в стенках микрососудов миокарда заметно понижалась. При этом результаты иммуно-
флюоресцентных исследований коррелировали с результатами иммуноферментного анализа, 
при проведении которого в те же изучаемые сроки были зарегистрированы довольно низкие 
показатели оксида азота (NO) в миокарде. Именно поэтому не исключено, что введение 
подопытным животным весьма низких концентраций путресцина сопровождалось in situ 
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ингибицией каскада ферментативных и метаболических реакций, которые в норме обес-
печивают оптимальный синтез NO эндотелиоцитами капилляров миокарда. Через 20 минут 
после введения путресцина нами были зарегистрированы высокие показатели инсулина в 
сыворотке крови и тканях сердца и низкий уровень глюкозы в сердце. Не исключено, что в 
данном конкретном случае высокий уровень глюкозы является следствием прямого стимули-
рующего влияния вводимого нами путресцина на -клетки островкового аппарата поджелу-
дочной железы. Наблюдаемый через 8 часов после введения путресцина низкий уровень 
инсулина в сыворотке крови животных в известной степени опосредован IGF-1, содержание 
которого в сыворотке крови заметно повышалось в этот срок. Можно предположить, что в 
этом случае задействован также и IGF-1-зависимый механизм метаболизма инсулина и 
глюкозы в паренхиматозных органах, и, в первую очередь в миокарде. 

Заключение. В условиях нашего эксперимента, имела место гиперфункция секре-
торных клеток мозгового слоя надпочечников; при этом повышенный синтез катехола-
минов сопровождался усиленным поступлением в кровь и сердце адреналина. Результаты 
проведенных нами исследований позволяют придти к заключению, согласно которому 
путресцин в низких концентрациях оказывает стимулирующее действие на миокард, 
усиливая его контрактильные потенции, в механизме которого немаловажное роль отво-
дится катехоламинам.  

Было установлено также, что после введения путресцина в миокарде подопытных 
животных, на фоне нормализации уровня адреналина, заметно повышалось содержание 
IGF-1. Повышение уровня IGF-1 в миокарде подопытных животных носит, по-видимому, 
адаптогенный характер.  

На основании проведенных нами исследований можно заключить, что в регуляции арте-
риального давления и сократительных потенций миокарда левого желудочка заинтересованы 
также и IGF-зависимые механизмы. Более того, нами высказывается предположение, 
согласно которому в миокарде существует конкурентная функциональная взаимосвязь между 
IGF-1 и β-адренергически зависимыми рецепторами, однако в нормальных условиях кардио-
модуляторный IGF-1-зависимый механизм, по-видимому, не задействован [2,7,9]. 

Наблюдаемое нами через 20 минут и 2 часа после введения путресцина понижение 
активности ODC в миокарде подопытных животных носит компенсаторный (адаптив-
ный) характер, направленный, по-видимому, на ингибирование процессов синтеза пут-
ресцина in situ – в условиях экзогенного путресцин-зависимого повышения сократитель-
ной активности кардиомиоцитов.  

На основании проведенных иммуноморфологических и иммуноферментных исследо-
ваний можно прийти к заключению, согласно которому через 2 и 8 часов после введения 
животным низких концентраций путресцина происходило заметное понижение актив-
ности eNOS и уровня оксида азота. 
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SUMMARY 
The influence of putrescine low concentrations on contractile activity of myocardium in 

large and small laboratory animals and possible mechanisms of its direct and/or mediated 
influence on morphofunctional state of cardiomyocytes was studied. Single intravascular 
injection of 10-8 mg/ml putrescine to mice was accompanied by elevation of functional indices 
of heart contractile functions, which were expressed as the increase of heart mechanical 
contractions amplitude, increase of the apical potential in electrocardiogram. Echo-tests in 



ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 
 
 

 

- 10 - 
 

young pubertal male pigs revealed that already in a minute after the injection of putrescine at 
the same concentrations as administered to experimental mice, the contractile ability of 
myocardium increased. This latter was expressed in increase of emission fraction of the left 
ventricle of heart. With the help of enzyme immunoassay, it was established that on the 20th 
minute post injection of putrescine the content of adrenalin was considerably increased in heart, 
adrenals, and blood serum. Due to the research performed, the conclusion might be drawn 
suggesting that the positive inotropic effect to heart under the conditions of injection of 
putrescine to experimental animals is mostly conditioned by processes of activation of 
catecholamine synthesis in the adrenals followed by their enhanced inflow into blood and heart. 
In relatively later period of observation (8 hours post the injection of putrescine), the marked 
increase in the content of insulin-like growth factor (IGF-1) was observed in heart of 
experimental mice, thus allowing to conclude on its modulator influence on processes 
proceeding in myocardium, which are “concerned” in realization of the contractile function. 
The influence of putrescine low concentrations to the state of ornithine decarboxylase (ODC), 
endothelial NO-synthase (eNOS) activities, insulin, and glucose levels in myocardium of 
experimental animals. The performed immunomorphological studies allowed to reveal that in 
20 minutes and 2 hours after putrescine administration to experimental mice at the dose level of 
10-8 mg/ml the marked decrease of ODC activity occurred in myocardiocytes. In 8 hours after 
putrescine administration, ODC activity was normalized. In 2 and 8 hours after putrescine 
administration, eNOS activity in myocardium, as well as myocardium microvessels walls was 
markedly decreased. The results of immunofluorescent studies correlated with the findings of 
the immune enzyme assay, due to which in the same study intervals rather low NO indices were 
registered in myocardium. In 20 minutes after putrescine administration, we recorded high 
indices of insulin in blood serum and heart tissues, as well as low glucose level in the heart. 

 
Keywords: myocardium, contractile activity, putrescine, ornithine decarboxylase, NO-synthase 

 
 

ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԿԾԿՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՄԻՋՆՈՐԴԱՎՈՐՎԱԾ 
ՊՈՒՏՐԵՍՑԻՆ ԿԱԽՅԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 

 
Ս.Ա. Ավագյան 

 
ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Իմունաֆերմենտային հետազոտությունների լաբորատորիա 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ուսումնասիրվել է փոքր կենցենտրացիաներով (10-8 մգ/մլ) պուտրեսցինի ազդե-

ցությունը խոշոր և մանր լաբորատոր կենդանիների սրտի կծկողունակության և նրա 
հանարավոր ուղղակի և/կամ միջնորդավորված ազդեցության մեխանիզմները կար-
դիոմիոցիտների մորֆոֆունկցիոնալ վիճակի վրա: Մկներին ներերակային միան-
գամյա փոքր կոնցենտրացիայով պուտրեսցին ներարկելուց հետո նկատվել է սրտի 
կծկողունակության ֆունկցիաների ցուցանիշների մեծացում, որն արտահայտվել է 
ինչպես սրտի կծկողունակության մեխանիկական ամպլիտուդայի, էլեկտրոկարդիո-
գրամայի գագաթային պոտենցիալի մեծացմամբ: Սեռապես հասուն արու խոզերի 
մոտ ույտրաձայնային հետազոտությունները ցույց են տվել, որ պուտրեսցին ներար-
կելուց մեկ րոպե հետո սրտի կծկողականության կարողությունը մեծացել է: Իմունա-
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ֆերմենտային անալիզի միջոցով հաստատվել է, որ պուտրեսցին ներարկելուց 20 
րոպե հետո սրտամկանում, մակերիկամներում և արյան շիճուկում ադրենալինի քա-
նակությունը ավելացել է: Կատարված հետազոտությունների արդյունքում կարելի է 
եզրակացնել, որ փորձարարական կենդանիներին պուտրեսցին ներարկելուց հետո 
սրտամկանում դրական ինոտրոպ էֆեկտը հիմնականում պայմանավորված է 
մակերիկամներում կատեխոլամինների սինթեզի ակտիվացման պրոցեսներով: 
Դիտարկման համեմատաբար ուշ ժամանակահատվածներում (պուտրեսցին ներար-
կելուց 8 ժամ հետո), փորձարարական մկների սրտում նկատվել է աճի ինսուլի-
նանման գործոն 1-ի (IGF-1) քանակության ավելացում, որի շնորհիվ կարելի է 
եզրակացնել նրանց միոկարդի կծկողական ֆունկցիաների մոդուլացնող ազդեցու-
թյան «շահագրգռվածության» մասին: Իմունամորֆոլոգիական հետազոտություն-
ները ցույց են տվել, որ էքսպերիմենտալ մկների կարդիոմիոցիտներում 20 րոպե 
հետո դիտարկվել է ODC ակտիվության նվազեցում, որը 8 ժամ հետո նորմալացել է: 
Այդ ժամանակահատվածում eNOS ակտիվությունը միոկարդում, և միոկարդի 
մազանոթներում նկատելիորեն նվազել է: Պուտրեսցին ներարկելուց 20 րոպե հետո 
արյան շիճուկում և սրտամկանում նկատվել է ինսուլինի բարձր մակարդակներ, իսկ 
գլյուկոզայի քանակությունը նվազել է:  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА СТЕПЕНЬ 
КАРБОНИЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ КРЫС 

 
А.А. Арутюнян, Г.Г. Арцруни 

 
ЕГМУ, НИЦ, Лаборатория биохимических и биофизических исследований  

 
 
 
Введение. Электростатические поля (ЭСП) и связанные с ними взаимодействия по-

стоянно имеют место на микро- и макроуровнях. В литературе приводятся данные по 
влиянию внешних ЭСП на те или иные биологические процессы [1-3]. В частности, 
работы посвященные модификации окислительных процессов внешними ЭСП [4,5]. 
Однако исследования по влиянию электрических полей на окислительную модификацию 
белков единичны [6,7]. Учитывая роль карбонилирования белков в нарушении их функ-
циональной активности и развитии тех или иных патологий [8], мы попытались выяснить 
эффект внешнего ЭСП вышефоновой напряженности на степень карбонилирования бел-
ков плазмы крови крыс в условиях in vivo.  

Актуальность. Ранее было показано возросшее потребление кислорода тканями после 
экспозиции ЭСП [9]. Повышенное снабжение тканей кислородом, если он не будет соот-
ветствующим образом утилизирован, вместе с, или после конверсии в реактивные формы 
кислорода (РФК), может привести к нарушениям окислительных процессов [10]. Гиперок-
сигенация также подразумевает ускорение митохондриального дыхания и окислительного 
фосфорилирования аденозин дифосфата (АДФ), что сопровождается утечкой супероксид-
ного радикала, в результате неполного восстановления кислорода, в норме составляющего 
около 2% общего кислорода потребляемого митохондрией [11]. Действительно, ранее было 
показано, что экспозиция реконструированных Н+-АТФазой липосом во внешнем ЭСП 
приводит к синтезу АТФ [12]. Подобный синтез АТФ был продемонстрирован так же на 
митохондриях и субмитохондриальных фракциях [13]. С другой стороны, имеются данные 
свидетельствующие об обратном эффекте ЭСП, т.е. ингибировании синтеза АТФ [14]. 

Следующий возможный источник ЭСП-зависимой генерации РФК может быть связан 
с выбросом кальция (Ca2+) из митохондрий. Как известно, выход Ca2+ из митоходрий со-
провождается или зависит от образования РФК. В некоторых исследованиях по влиянию 
пульсирующего электрического поля на клеточные взвеси, было показано повышение 
цитоплазматического Ca2+ за счет выхода из внутриклеточных депо [15]. Подобный эффект 
наблюдался также в гепатоцитах животных подвергнутых воздействию ЭСП [16].  

Несмотря на то, что эффект ЭСП на генерацию РФК, перекисное окисление липидов и 
изменений активностей антиоксидантных ферментов был показан ранее, а так же были пред-
ложены возможные пути выброса/вытекания супероксидного радикала после экспозиции 
ЭСП, все еще остается не ясным влияние ЭСП на развитие окислительных процессов и 
окислительную модификацию белков животных подвергнутых воздействию внешнего ЭСП. 

Материал и методы. Исследования проводились на лабораторных крысах альбиносах – 
самках, массой 180-200 г. Животные были разделены на три группы, по 10 в каждой. Опыт 
был повторен трижды. Всего было использовано 100 животных. Первая группа была конт-
рольной. Животные второй и третьей групп подвергались воздействию ЭСП напряженность-
ю 200 кВ/м. Во второй группе применялась кратковременная экспозиция ЭСП – 1 час. Жи-
вотные третьей группы подвергались длительной экспозиции ЭСП – 6 часов в день, в течение 
6 дней. ЭСП генерировалось в установке конденсаторного типа [17]. Образцы крови были по-
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лучены пункцией сердца. В качестве антикоагулянта применялся 3.8%-раствор цитрата Na, до-
бавляемый к крови в соотношении 1:10. Плазму отделяли центрифугированием при 2800  g.  

Карбонилирование белков исследовалось в образцах плазмы и фракциях обогащен-
ных фибриногеном [18], протромбином [19], иммуноглобулином G [20] и альбумином 
[21], выделенными из плазмы. С целью оценки содержания карбонильных групп в белках 
применялась реакция с 2,4-динитрофенилгидразином с последующей спектрофотометри-
ческой детекцией образованных 2,4-динитрофенилгидразонов при длине волны 360 нм. 
Перерасчет концентрации проводился учитывая коэффициент молярной экстинкции 
продукта равный 22000 М-1см-1 (22).  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной програм-
мы GrafPad InStat. Был применен t-тест для независимых групп. Данные представлены в 
виде средней ± стандартная ошибка. Разница считалась достоверной при p<0,05 (*). 

Результаты и обсуждение. Кратковременная экспозиция животных ЭСП не отрази-
лась на карбонилировании суммарных белков плазмы крови (Табл. 1, Рис. 1). Однако, 
анализ отдельных белков плазмы выявил значительную чувствительность фибриногена и 
альбумина к воздействию ЭСП. Так, наблюдалась почти двукратное увеличение содержа-
ния карбонильных групп в указанных белках, в то время как степень окисления протром-
бина и иммуноглобулина G оставалась практически без изменений.  

Таблица 1. 
Эффект внешнего ЭСП на содержание карбонильных групп в белках 

 

Объект 

Содержание карбонильных групп, нмоль/мг 

Контроль 
ЭСП, 200 кВ/м 

1 час 6 дней по 6 часов 

Плазма 4.18±0.31 3.96±0.08 3.33±0.12* 

Фибриноген 4.49±0.71 8.32±0.53* 2.73±0.36* 

Протромбин 3.42±0.96 3.49±0.53 3.85±0.57 

Альбумин 2.23±0.19 4.35±0.20* 0.99±0.12* 

Иммуноглобулин G 3.59±0.23 3.99±0.40 3.34 ±0.40 

 
Длительная экспозиция ЭСП имела строго противоположный эффект. Как и в случае 

кратковременного воздействия, достоверным изменениям подверглись лишь фибриноген 
и альбумин. Однако, в отличие от кратковременной экспозиции, длительное содержание 
животных в ЭСП приводит к понижению (-50%) степени карбонилирования указанных 
белков. Продолжительная экспозиция ЭСП отразилась также в занижении карбонилиро-
вания суммарных белков плазмы крови (-20%).  

Эффект наблюдаемый нами внешнего ЭСП согласуется с ранее показанной ЭСП-зависи-
мой интенсификацией окислительных процессов [4,5]. Кроме того, повышение карбонилирова-
ния именно альбумина и фибриногена вероятно обусловлена их антиоксидантной ролью, како-
вая не описана для протромбина и иммуноглобулина [23]. Кажется странным, что повышение 
степени карбонилирования таких изобилующих белков плазмы как альбумин и фибриноген, 
практически на отразилось на суммарной плазме. Можно лишь предположить, что под 
влиянием ЭСП в плазме происходят некоторые компенсирующие карбонилирование процессы.  
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Рисунок 1. 
Содержание карбонильных групп в белках плазмы крови опытных животных  

относительно контрольной группы (100%). 
 

 
 
Понижение карбонилирования альбумина и фибриногена после длительной экспози-

ции животных ЭСП, по всей видимости, объясняется интенсификацией метаболизма дан-
ных белков. Как было установлено ранее [24], степень карбонилирования белков пропор-
циональна их чувствительности к протеолитическим ферментам. Таким образом, мы 
можем предположить, что в условиях длительной экспозиции ЭСП, ускоряется удаление 
функционально неполноценных высокоокисленных белков, что, несомненно, приведет к 
интенсификации синтеза новых белков с низкой степенью карбонилирования, для обес-
печения функциональных нужд организма.  

Заключение. Показано, что альбумин и фибриноген являются мишенями на которых 
отражается прооксидантная активность ЭСП. После кратковременной экспозиции карбо-
нилирование указанных белков резко повышалось, что сменялась обратным процессом 
после продолжительного действия ЭСП.  
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SUMMARY  
There is increasing experimental evidence that externally applied Static Electric Field 

(SEF) exerts various effects on oxidative processes and antioxidative defense systems. Earlier 
provided data speak in favor of intracellular reactive oxygen species (ROS) enhancing by the 
action of SEF. It was shown, that strong SEF causes transient inhibition of antioxidant enzymes 
activity in erythrocytes with subsequent adaptative stimulation of this activity. The increase in 
superoxide dismutase (SOD) activity and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 
levels of different tissues after exposition of SEF was also showed. 

In spite above provided facts evidencing SEF effects on biologic systems, there is lack of 
knowledge of the mechanisms by which external SEF may exert an imbalance in the pro-
oxidant/antioxidant homeostasis.  

It was described the enhanced oxygen consumption by the tissues after SEF exposure. 
Increased supply of oxygen if it is not properly utilized may exert an oxidative damage along 
with reactive oxygen species (ROS) and/or after conversion to ROS. Higher tissue oxygenation 
also supposed acceleration of mitochondrial respiratory chain and oxidative phosphorylation of 
adenosine diphosphaste (ADP) accompanied by enhanced outlet of superoxide radical from 
incomplete oxygen reduction, which normally has a ratio about 2% of total oxygen consumed 
by mitochondria. It was demonstrated the exposure of reconstituted H+-ATPase liposomes to an 
external electric field results in a net formation of ATP. Although SEF effect on ROS 
generation, lipid peroxidaton, and antioxidative enzymes activity were shown earlier and the 
possible sources of superoxide leakage followed to SEF exposure was also suggested, the exact 
nature of the oxidative processes development and that influence on oxidative modification of 
proteins at SEF exposed animals is still unclear. Taking into account the sensitivity of proteins 
to oxidative attack and that importance in physiologic processes, one should give a special 
attention to the effect of SEF on oxidative modification of proteins.  

In the current paper the effect of short- and long-term exposed SEF on some plasma protein 
carbonylation of rat was studied. SEF dependent modification of fibrinogen and albumin 
carbonyls content was demonstrated. The level of carbonylation of mentioned proteins was 
almost duplicated after short term SEF exposure. Long term exposure reflected with decreasing 
of carbonyls at the same plasma proteins. 

 
Keywords: electrostatic field, reactive oyigen species, plasma proteins, carbonylation  



ՏԵՍԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 

- 17 - 
 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ 
ՊԼԱԶՄԱՅԻ ՈՐՈՇ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ԿԱՐԲՈՆԻԼԱՑՄԱՆ ՎՐԱ 

 
Հ.Ա. Հարությունյան, Գ.Գ. Արծրունի 

 
ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների 

լաբորատորիա 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Բազմթիվ փորձարարական տվյալները վկայում են այն մասին, որ արտաքին էլեկ-

տրաստատիկ դաշտերը (ԷՍԴ) տարաբնույթ ազդեցություն են դրսևորում օքսիդատիվ 
պրոցեսների և օրգանիզմի հակաօքսիդանտային համակարգերի վրա: Գրականությու-
նում բերված տվյալները խոսում են այն մասին, որ ԷՍԴ բերում է թթվածնի ռեակտիվ 
ձևերի (ԹՌՁ) ավելացմանը: Ցույց է տրված նաև, որ բարձր լարվածության ԷՍԴ ընկճում 
են հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ակտիվությունը էրիթրոցիտներում, ինչը հետա-
գայում փոխարինվում է ֆերմենտների ակտիվության ադապտիվ բարձրացմամբ:  

Չնայած նրան, որ արտաքին ԷՍԴ ազդեցությունը ԹՌՁ-ի առաջացման, ճարպե-
րի օքսիդացման և հակաօքսիդանտային ֆերմենտների ատիվության վրա նկարագր-
ված է գրականությունում, օքսիդատիվ պրոցեսների զարգացման մեխանիզմները 
առայժմ թերի են ուսումնասիրված:  

Հաշվի առնելով սպիտակուցների բարձր զգայունությունը ԹՌՁ-ի նկատմամբ և 
դրանց կարևորությունը ֆիզիոլոգիական պրոցեսներում, գտնում ենք, որ սպիտակուց-
ների օքսիդատիվ փոխակերպումների ուսումնասիրությունները արտաքին ԷՍԴ-ի 
ազդեցության ներքո պետք է առանձնահատուկ ուշադրությանն արժանանան:  

Ներկայիս աշխատությունում բերված են տվյալներ ԷՍԴ-ի կարճա- և երկարատև 
ազդեցության մասին առնետների արյան պլազմայի որոշ սպիտակուցների կարբոնի-
լացման վրա: Ցույց են տրված, ԷՍԴ-ի ազդեցությունից կախված, պլազմայի ֆիբրինո-
գենի և ալբումինի կարբոնիլ խմբերի քանակական փոփոխությունները: Նշված սպիտա-
կուցների կարբոնիլացման աստիճանը գրեթե կրկնապատկված էր ԵՍԴ-ի կարճատեև 
ազդեցությունից հատո: ԷՍԴ-ի երկարատև ազդեցությունը ուներ հակառակ բնույթ  ̀
միևնույն սպիտակուցների կարբոնիլացման աստիճանը արտահայտված նվազել էր: 

 
Բանալի բառեր. էլեկտրաստատիկ դաշտ, թթվածնի ռեակտիվ տեսակներ, 

պլազմայի սպիտակուցներ, կարբոնիլացում  
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ИЗМЕНЕНИЕ В АКТИВНОСТИ КИСЛОЙ И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗ,  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВИСКОЗНОСТИ И ГЛЮКОЗЫ В СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ –  

В КАЧЕСТВЕ ВОЗМОЖНЫХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ 
СМЕРТИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
А.Э. Бабаян2, Ш.А. Варданян2, А.В. Зильфян1, А.Г. Ананян1,  

С.А. Авагян1, Г.В. Киракосян1 

1ЕГМУ, НИЦ  
2ЕГМУ, Кафедра судебной медицины  

 
 
 
Введение. До сих пор синовиальная жидкость не служила объектом исследования 

при определении сроков давности смерти. В то же время, на наш взгляд, именно синови-
альная жидкость как нельзя больше подходит в качестве объекта изучения при опре-
делении давности смерти. 

Во-первых, синовиальная жидкость крупных суставов относительно изолирована от 
других интегративных систем организма, вследствие чего процессы аутолиза в крови, ор-
ганах и тканей почти не распространяются на суставную полость. 

Во-вторых, аутолитические процессы в синовиальной жидкости зависят, в основном, 
от процессов распада клеточных и неклеточных компонентов синовиальной оболочки и 
суставного хряща. 

Нами высказывается допущение, согласно которому, на относительно ранних перио-
дах определения сроков давности смерти, когда "интенсифицируются" процессы аутоли-
за в синовиальной оболочке и суставном хряще, в обоих составных компонентах синови-
альной среды суставов повышается активность лизосомальных ферментов, включая кис-
лую и щелочную фосфатазу. В то же время, вискозометрическая характеристика сино-
виальной жидкости может оказаться весьма информативной при определении сроков дав-
ности смерти, поскольку процессы аутолиза в составных компонентах синовиальной сре-
ды суставов не могут не отразиться на структурной характеристике гликопротеиновых 
комплексов, ответственных в синовиальной жидкости за состояние ее вязкости. 

Особо следует отметить то обстоятельство, что на аутопсийном материале (практи-
чески здоровый контингент лиц, погибший от травмы), проведение подобных исследова-
ний, которые, в первую очередь, преследуют цель определения у одного и того же инди-
вида динамики изменений активности кислой и щелочной фосфотаз в различные времен-
ные интервалы, не представляются возможным. Между тем, именно подобный научно-
методологический подход является единственно оправданным, поскольку определение 
активности кислой и щелочной фосфатаз в синовиальной жидкости, а также уровня глю-
козы и вязкости в качестве возможных информативных показателей, должно осущест-
вляться у одного и того же индивида. 

В этой связи, задачей первостепенной важности является, на наш взгляд, опреде-
ление динамики сдвигов в активности кислой и щелочной фосфатаз, а так же уровней 
вязкости и глюкозы в синовиальной жидкости, в зависимости от сроков давности смерти. 

Актуальность. Проблема, связанная с определением сроков давности смерти являет-
ся одной из актуальных в современной судебной медицине. 

В настоящее время в судебно-медицинской практике отсутствуют критерии лаборатор-
ной диагностики определения сроков давности смерти. Так, проведенные в течение относи-
тельно длительного промежутка времени многочисленные исследования, направленные на 
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определение характера и особенностей течения аутолитических процессов в различных 
органах и тканях, не приводили к положительным результатам, поскольку в большинстве 
случаев не была обнаружена корреляционная зависимость между течением аутолитических 
процессов в конкретных органах и тканях и сроками давности смерти. 

В указанном аспекте неинформативными оказались результаты биохимических, цито-
логических, эндокринологических и иммунологических исследований, в которых в качес-
тве биологического объекта выступали жидкие среды организма: кровь, спинномозговая, 
внутриглазная, слезная, десневая жидкости. В то же время, следует особо отметить, что си-
новиальная жидкость не служила предметом специального исследования в судебно-меди-
цинской практике – в плане установления специфики течения аутолитических процессов, 
которые возникали в составных компонентах синовиальной среды суставов в конкретные 
временные интервалы течения аутолитических реакций. 

Между тем, именно в синовиальной жидкости аутолитические процессы должны от-
личаться известной "автономностью" течения, поскольку суставной аппарат сам является 
относительно автономной системой. Именно поэтому, возникающие посмертные биохи-
мические, иммунологические и морфологические изменения в синовиальной жидкости 
во многом зависят от процессов распада клеточных и неклеточных структур, локализо-
ванных в синовиальной оболочке и суставном хряще. 

Как известно, синовиальная оболочка, синовиальная жидкость и суставной хрящ 
представляет из себя единую органическую систему, обозначаемую как "синовиальная 
среда суставов". Считается давно установленным, что клеточный и неклеточный состав 
синовиальной жидкости во многом зависит от функционального состояния синовиальной 
оболочки и суставного хряща. Так, при ряде заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(артриты различного генеза, артрозы) в синовиальной оболочке и гиалиновом хряще 
крупных и мелких суставов возникают необратимые процессы воспалительного и 
деструктивного характера, которые отражаются также на клеточном и неклеточном со-
ставе синовиальной жидкости. При данной группе заболеваний в синовиальной жидкости 
повышается активность таких ферментов, каковыми являются кислая и щелочная фосфа-
тазы. Считается так же установленным, что при тех заболеваниях происходит деполиме-
ризация гиалуроновой кислоты, что приводит к значительному понижению вязкости 
синовиальной жидкости. Не исключено, что в зависимости от давности смерти, в синови-
альной жидкости должен нарушаться баланс кислой и щелочной фосфaтаз, уровни глю-
козы и вязкости.  

Учитывая это обстоятельство, могут создаться реальные предпосылки определения 
сроков давности смерти, посредством изучения активности кислой и щелочной фосфатаз 
в синовиальной жидкости, с учетом хронологически протекающего регионального 
аутолитического процесса. 

Материалы и методы. Объектом изучения служила синовиальная жидкость колен-
ных суставов 16 половозрелых коров в возрасте 5 лет. Животные были подразделены на 
четыре группы. В первой группе синовиальная жидкость извлекалась из коленного 
сустава сразу же после забоя, во второй – на второй день после забоя, в третьей – на чет-
вертый день после забоя и в четвертой – на пятый день после забоя. В итоге, у каждого 
животного в различные временные интервалы синовиальная жидкость извлекалась из 
четырех коленных суставов. Пробы из синовиальной жидкости II-IV исследуемых групп 
извлекались из резецируемых коленных суставов, которые содержались при комнатной 
температуре, соответственно, 2, 4 и 5 дней. Проба из синовиальной жидкости коленного 
сустава животных I исследуемой группы, т.е. полученной сразу после забоя, была достав-
лена в холодовом контейнере в НИЦ ЕГМУ. Все образцы подвергались биохимическому 
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анализу, на предмет определения активности кислой и щелочной фосфатаз, глюкозы, а 
также проводилась вискозометрия. 

Активность кислой и щелочной фосфатазы определяли на спектрофотометре КФК – 2 
МП. Активность щелочной фосфатазы определили при помощи длины волны 590 НМ, с ис-
пользованием набора фирмы "Biо Systems", (Испания) и выражали в МЕ/л. Активность кис-
лой фосфатазы определили при помощи длины волны 405 НМ, с использованием набора 
фирмы "Biо Systems" (Испания) и выражали в Ед/л. Содержание глюкозы определяли при 
помощи спектрофотометра КФК-2, с использованием реактива фирмы "Дельта" и выражали в 
ммоль/л. Относительную вязкость синовиальной жидкости определяли при помощи меди-
цинского вискозиметра ВК-4 (Россия) и выражали мини-паскаль-в секунду (мПа/с.). 

Статистический анализ осуществлялся при помощи критериев Стъюдeнта, с исполь-
зованием программы JBM SPSS Statistic 20 (одновыборочный t-критерий и Т-критерий 
для парных выборок). 

Оценка и обсуждение результатов исследований. При определении активности кислой 
и щелочной фосфатаз, в различные временные интервалы после забоя, выявлена приблизи-
тельно одинаковая динамика сдвигов, характеризующаяся постоянным нарастанием в сино-
виальной жидкости активности обеих ферментов. У животных второй группы, т.е. на второй 
день после забоя, в синовиальной жидкости намечалась лишь тенденция, направленная в сто-
рону повышения активности кислой фосфатазы. У животных III исследуемой группы, т.е. на 
четвертый день после забоя, активность кислой фосфатазы в синовиальной жидкости 
возрастала (по сравнению с таковой в синовиальной жидкости коленных суставов у 
животных I исследуемой группы), а на пятый день после забоя, т.е. у животных IV 
исследуемой группы, определялись довольно-таки высокие показатели активности кислой 
фосфатазы, которые в 2.2 раза превышали аналогичные показатели в синовиальной жидкости 
коленных суставов первой исследуемой группы. Результаты статистического анализа также 
показали, что активность кислой фосфатазы в третьей исследуемой группе была выше, чем 
во второй, а в IV исследуемой группе гораздо выше, чем в третьей, и, естественно, во второй. 

В отличие от показателей активности кислой фосфатазы в синовиальной жидкости кол-
енных суставов животных на второй день после забоя, в тот же исследуемый период, в сино-
виальной жидкости активность щелочной фосфатазы заметно возрастала и превышала анна-
логичный показатель активности фермента в синовиальной жидкости животных первой ис-
следуемой группы в 3.4 раза. На четвертый и пятый день после забоя активность щелочной 
фосфатазы продолжала нарастать, превышая аналогичные показатели фермента в сино-
виальной жидкости животных первой исследуемой группы, соответственно, в 4.9 и 8.3 раза. 

По сравнению с показателями активности кислой фосфатазы, в тех же синовиальных 
жидкостях более рельефно прослеживается динамика, характеризующаяся неуклонным 
повышением активности щелочной фосфатазы. Так, показатели активности щелочной 
фосфатазы у животных третьей исследуемой группы превышали аналогичные показатели 
в синовиальной жидкости у животных второй исследуемой группы в 1.46 раза, а 
показатели активности фермента в синовиальной жидкости у животных IV исследуемой 
группы превышали аналогичные показатели в третьей исследуемой группе в 2.5 раза, а 
показатели активности щелочной фосфатазы в третьей исследуемой группе в 1.7 раза. 

При определении вискозных свойств синовиальной жидкости, на второй, четвертый 
и пятый день после забоя были зарегистрированы относительно высокие показатели 
вискозиметрии. Так, на второй день после забоя, т.е. у животных II исследуемой группы, 
показатели вискозиметрии в синовиальной жидкости коленных суставов превышали со-
ответствующие показатели в синовиальной жидкости животных I исследуемой группы в 
4.5 раза, а у животных III и IV исследуемых групп, соответственно, в 3.9 и 11.6 раза. 
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Помимо этого, результаты статистического анализа показали, что на пятый день пос-
ле забоя определялись наиболее высокие показатели вискозиметрии, которые превышали 
аналогичные показатели в синовиальной жидкости животных II и III групп, соот-
ветственно, в 2,6 и 2.9 раз. 

В то же время, на третий день после забоя в синовиальной жидкости определялись 
более низкие показатели по сравнению с показателями II исследуемой группы.  

В отличие от результатов вискозиметрии, при определении содержания глюкозы в 
синовиальной жидкости коленных суставов наблюдалась диаметрально противоположная 
картина. Так, через день после забоя, т.е. во второй исследуемой группе, показатели глюкозы 
практически не отличались от таковых, которые определялись в синовиальной жидкости 
коленных суставов животных I исследуемой группы. Однако, у животных третьей и 
четвертой исследуемых групп, т.е. на четвертый и пятый дни после забоя, имело место 
заметное понижение уровня глюкозы. Так, показатели глюкозы в указанные сроки были 
приблизительно одинаковыми, однако ниже аналогичных показателей, зарегистрированных у 
животных первой исследуемой группы, соответственно, в 1.4 и 1.5 раза. 

Заключение. У практически здорового контингента половозрелых коров, в возрасте 
5 лет после забоя, в синовиальной жидкости коленных суставов прослеживаются процес-
сы неуклонного нарастания активности кислой и щелочной фосфатаз, которые были 
зарегистрированы нами в синовиальной жидкости как сразу же после забоя, так и на про-
тяжении первых пяти дней. Показатели вискозиметрии оказались весьма информативны-
ми при определении конкретных сроков давности смерти, поскольку на протяжении пер-
вых пяти дней после забоя животных, весьма четко прослеживалась динамика сдвигов, 
проявляющаяся неуклонным повышением показателей вязкости синовиальной жидкости. 
Более того, сравнительный статистический анализ показал, что показатели вискозимет-
рии в каждой исследуемой группе характерны именно для этой конкретной группы, что 
также позволяет рассматривать их в качестве объективных критериев, определения сро-
ков давности смерти. Показатели глюкозы в синовиальной жидкости коленных суставов 
животных оказались сравнительно менее информативными. Поскольку показатели глю-
козы в синовиальной жидкости на вторые сутки после забоя были практически аналогич-
ны таковым, которые выявлялись в синовиальной жидкости животных первой иссле-
дуемой группы, определить конкретные сроки давности смерти в указанный временной 
интервал (первый и второй день после забоя) не представляется возможным. Относитель-
но информативными представляются, на наш взгляд, показатели глюкозы в сино-
виальной жидкости животных, забитых на четвертый и пятый дни, если их сравнивать с 
показателями глюкозы, определяемыми в синовиальной жидкости коленных суставов 
животных первой исследуемой группе. В то же время, показатели глюкозы на четвертый 
и пятый дни в синовиальной жидкости практически не отличались друг от друга, что ис-
ключает возможность определения сроков давности смерти в этом временном интервале. 

На основании этих исследований, можно придти к заключению, согласно которому 
определение кислой и щелочной фосфатаз можно рассматривать в качестве объективных 
критериев определения сроков давности смерти (естественно в пределах изучаемого 
нами временного интервала). В то же время, в качестве наиболее информативного и 
объективного критерия определения давности смерти, следует рассматривать показатели 
щелочной фосфатазы в синовиальной оболочке, что создает для судебных медиков 
реальные предпосылки определения сроков давности смерти в конкретном временном 
интервале.  
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CHANGES IN THE ACTIVITY OF ACID AND ALKALINE PHOSPHATASE, 
AS WELL AS IN VISCOSITY AND GLUCOSE INDICATORS IN SYNOVIAL FLUID –  
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LIMITATION (EXPERIMENTAL STUDY) 
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SUMMARY 
In the synovial fluid of the knee joints of healthy mature cows at the age of 5 years after the 

slaughter steady increase of the activity of acid and alkaline phosphatases are observed, which 
was registered by us in the synovial fluid immediately after slaughter as well as during the first 
five days. 

A test for identifying the time of death connected with shifts in the activity of acid 
phosphatase, was informative only on the fourth and fifth day after slaughter, meanwhile the 
synovial fluid alkaline phosphatase activity was much more informative which was expressed in 
the steady increase of the activity of the enzyme in a liquid, depending on the biochemical study 
time. In addition, in each study group, we obtained very informative indicators, that 
characterized specific stages of alkaline phosphatase changes in specific time periods (one to 
five days). Both studied tests can be considered as objective criteria to determine the time of 
death (of course within the time period we study). At the same time, as a more informative and 
objective criterion for determining the time of death should be considered indicators of alkaline 
phosphatase in the synovial membrane, the activity of which is very typical for the development 
of local autolytic process at various stages of its flow. 

Viscometric indicators have been very informative in determination of time of death, since 
during the first five days after slaughter of animals, very clearly is visible shift of dynamics 
with steady rise in viscosity indicators of synovial fluid. Moreover, the comparative statistical 
analysis showed that the viscometric indicators in each study group are specific to this 
particular group, which also can be regarded as objective criteria for determination of death 
prescription. 

Glucose values in the animals’ knee joints synovial fluid were relatively less informative. 
As glucose values in the synovial fluid on the second day after slaughter were nearly the same 
as those that were detected in the synovial fluid of the first study group animals, identifying the 
specific death prescription in the specified time interval (the first and second day of slaughter) 
is not possible. In our opinion relatively informative are values of glucose in the synovial fluid 
of animals killed on the fourth and fifth days, when compared with glucose values determined 
in the synovial fluid of the knee joints of the first study group. At the same time, the glucose 
values for the fourth and fifth days in the synovial fluid didn’t differ from each other. This fact 
eliminates the possibility of determining the death prescription. 

Based on our biochemical studies, followed by statistical analysis of the data, real 
preconditions are created for forensic doctors for determination of the time of the death in a 
selected time interval. Certainly, the data obtained by us has preliminary character, because they 
should be tested on human material. 

 
Keywords: time of death, synovial fluid, phosphatase, glucose, viscosity 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Մեր կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ առողջ 

սեռահասուն 5 տարեկան կովերի ծնկահոդերի ձուսպահեղուկում, սպանդից հետո 
նկատվում է թթվային և հիմնային ֆոսֆատազների ակտիվության զգալի բարձրացում, 
ինչն ուսումնասիրվել է ինչպես անմիջապես սպանդից հետո, այնպես էլ հետագա 5 
օրերի ընթացքում: 

Մահվան վաղեմության որոշման նպատակով, ձուսպահեղուկում թթվային ֆոսֆա-
տազի ակտիվության փոփոխության որոշումը տեղեկատվական էր, սպանդից հետո, 
միայն` չորրորդ և հինգերրորդ օրերին, իսկ հիմնային ֆոսֆատազի ակտիվության 
որոշումն ավելի տեղեկատվական էր, քանի որ ժամանակի ընթացքում նկատվում էր 
վերջինիս ակտիվության առավել կտրուկ բարձրացում: Ուսումնասիրության երկու մե-
թոդներն էլ կարող են առաջարկվել որպես օբյեկտիվ չափանիշներ` մահվան վաղեմու-
թյան որոշման համար (իհարկե, մեր կատարած ուսումնասիրության ժամային միջա-
կայքում): Միևնույն ժամանակ, որպես ավելի տեղեկատվական և օբյեկտիվ չափանիշ, 
առաջարկվում է ձուսպային միջավայրերում հիմնային ֆոսֆատազի ակտիվության 
որոշումը, ինչի փոփոխությունը շատ բնորոշ է տեղային ինքնալուծանքային գործըն-
թացների համար` ընթացքի տարբեր փուլերում: 

Մահվան վաղեմության որոշման համար շատ տեղեկատվական էր նաև մածու-
ցիկության ցուցիչի որոշումը սպանդից հետո` առաջին հինգ օրերի ընթացքում: Շատ 
հստակ երևում են փոփոխությունները` ձուսպահեղուկի մածուցիկության ցուցիչի 
զգալի աճի ձևով: Ավելին, համեմատական վիճակագրական վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ մածուցիկության ցուցիչի ստացված արժեքները բնորոշ են ուսումնասիր-
ված յուրաքանչյուր խմբի համար, ինչը նույնպես կարող է դիտվել որպես մահվան 
վաղեմության որոշման օբյեկտիվ չափանիշ: 

Կենդանիների ծնկահոդի ձուսպահեղուկում գլյուկոզայի մակարդակի որոշումը հա-
րաբերականորեն ավելի քիչ տեղեկատվական էր: Այսպես, սպանդից հետո երկրորդ օրը 
գլյուկոզայի մակարդակը ձուսպահեղուկում գրեթե նույնն էր` ուսումնասիրվող առաջին 
խմբի հետ համեմատած, հետևաբար` առաջին, երկրորդ օրերին այս եղանակով մահ-
վան վաղեմությունը որոշել հնարավոր չէ: Մեր կարծիքով հարաբերականորեն տեղե-
կատվական է գլյուկոզայի որոշումը չորրորդ և հինգերրորդ օրերին` համեմատած 
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ուսումնասիրված առաջին խմբի տվյալների հետ: Միևնույն ժամանակ գլյուկոզայի մա-
կարդակները ձուսպահեղուկներում, չորրորդ և հինգերրորդ օրերին, գրեթե չեն տարբեր-
վում: Այս փաստը խոչընդոտում է մահվան վաղեմության որոշման հնարավորությանը: 

Մեր կատարած կենսաքիմիական հետազոտություննների տվյալները, դրանց հե-
տագա վիճակագրական վերլուծության հետ միասին, ստեղծում են իրական նախա-
դրյալներ դատաբժշկական գործնական աշխատանքում ընտրված ժամանակային մի-
ջակայքում մահվան վաղեմության որոշման համար: Բնականաբար, մեր ստացած ար-
դյունքները նախնական են, քանի որ պետք է ստուգվեն նաև մարդկային հյուսված-
քներում: 
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Введение. Считается общепризнанным, что тканевые базофилы (тучные клетки) про-

дуцируют широкий спектр биологически активных веществ под действием различных 
молекул, таких как иммуноглобулин E-специфический антиген, анафилотоксин, кинины, 
нейропептиды. Тканевые базофилы рассматриваются также в качестве важного экстра-
васкулярного фактора регуляции сосудистой проницаемости конечного звена сердечно-
сосудистой системы – путей микрогемоциркуляции путем синтеза ими и последующего 
выброса в перикапиллярное пространство гистамина и серотонина. 

В настоящее время широко дискутируются аспекты, связанные с экстрапинеальным 
синтезом мелатонина и механизмы его модулирующего действия на органы иммунной, 
эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Так, в частности, наличие мелатонина было 
обнаружено в энтерохромафинных клетках желудочно-кишечного тракта, ß-клетках 
островкового аппарата поджелудочной железы, секреторных клетках коркового и 
мозгового слоев надпочечников, зрительных рецепторах сетчатки глаза [7,15]. Методами 
иммунофлуоресцентного анализа наличие мелатонина было установлено в тканевых 
базофилах, тромбоцитах, эндотелиоцитах, эозинофилах, моноцитах, Т-лимфоцитарных 
субпопуляциях [1,4,5,6,7,8,12,14].  

Известно, что единственным источником синтеза мелатонина является серотонин, кото-
рый в условиях активации трансформируется в мелатонин. Именно поэтому весьма 
правомочным, на наш взгляд, представляется допущение [7], согласно которому все 
апудоциты, которые в настоящее время рассматриваются в качестве составного компонента 
нейроэндокринной системы и которые наделены способностью вырабатывать серотонин, 
следует рассматривать как возможный источник синтеза мелатонина. Следует отметить и 
следующее немаловажное обстоятельство. В отличие от пинеального мелатонина, 
вырабатываемый в апудоцитах мелатонин не подвержен суточным (циркадианным) ритмам. 

Биологическая значимость вырабатываемого в тканевых базофилах мелатонина не 
служила предметом специального исследования. Не исключено, что в организме млекопита-
ющих задействованы тонкие интра- и экстраваскулярные механизмы, обеспечивающие в 
нормальных условиях процессы транскапиллярного обмена, тем более, что помимо факта об-
наружения в тканевых базофилах мелатонина на поверхности этих клеток выявлены 
рецепторы к мелатонину [6]. 

В настоящем сообщении представлены результаты флуоресцентно-микроскопического и 
иммуноморфологического анализа функционального состояния тканевых базофилов интакт-
ных животных и животных, которым в течение четырех суток вводили эндотоксин E.Coli. 
Выбор липополисахарида (ЛПС) E.Coli был продиктован следующим обстоятельством. 
Известно, что введение лабораторным животным ЛПС E.Coli сопровождается признаками 
повышенной сосудистой проницаемости на уровне путей микрогемоциркуляции [11].  
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Материал и методы. Опыты ставились на 40 половозрелых белых крысах (массой 150-
170 г). Животные подразделялись на две группы: контрольную и опытную. Животным опыт-
ной группы (18 крыс) в течение четырех дней внутрибрюшинно вводили ЛПС E.Coli 
(«Sigma», США) в концентрации 10-9 мг/мл. Животным контрольной группы вводился только 
физиологический раствор в том же количестве, в котором растворяли ЛПС E.Coli – 0.1 мл.  

Животные содержались в обычных условиях вивария на стандартном пищевом рационе. 
Забой проводился в соответствии со стандартами биоэтики и требованиями по уходу за лабо-
раторными животными. Срезы готовились из брыжейки крыс контрольной и опытной групп. 
Содержание гистамина, серотонина и мелатонина определяли на пленочных препаратах бры-
жейки количественным иммуноморфологическим методом в непрямой реакции Кунса на лю-
минесцентном микроскопе «BOECO» (Германия) с использованием количественной насадки 
ФМЭЛ-1А (Россия) и выражали в условных единицах флуоресценции (УЕФ). Для определе-
ния гистамина использовались антигистаминовые антитела, полученные у кроликов («Sigma», 
США), серотонина – антисеротониновые антитела, полученные у кроликов («Sigma», США), 
мелатонина – антимелатониновые антитела, полученные у кроликов («ABD-Serotec», Велико-
британия). На втором этапе непрямой реакции Кунса при определении всех вышеуказанных 
биологически активных веществ использовались меченные FITC антикроличьи IgG, получен-
ные у козы («Sigma», США). Согласно протоколам проведения иммуноморфологических ис-
следований, в каждом конкретном случае в обязательном порядке ставились необходимые 
контроли с целью исключения неспецифического характера флуоресценции. Для этого на 
втором этапе постановки непрямой реакции Кунса вместо меченных FITC антикроличьих 
IgG, полученных у козы, на препараты наносили меченные FITC античеловеческие, антимы-
шиные и антикрысиные IgG («Sigma», США). С целью исключения аутолюминесценции 
(спонтанное свечение клеток и тканей) нами соблюдались все условия поэтапной обработки 
препаратов кроме нанесения на втором этапе меченных FITC антикроличьих IgG, получен-
ных у козы. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета статистических про-
грамм SPSS (версия 11.0), разработанных для Microsoft Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). 
Данные представлены в виде средних величин со среднестатистической ошибкой 
(mean±SEM). Корреляции между величинами анализировались с использованием t-теста 
Стьюдента. Сравнения между группами проводились на основании t-теста.  

Результаты. Результаты проведенного количественного флуоресцентно-микроскопи-
ческого анализа на предмет определения в тканевых базофилах гистамина, серотонина и 
мелатонина приведены в таблице 3. 

Таблица 1 
Содержание гистамина, мелатонина и серотонина в тканевых базофилах брыжейки 

крыс в условиях введения ЛПС E.Coli 
 

Исследуемые 
группы (n=18) 

Изучаемые показатели в УЕФ 
гистамин мелатонин серотонин 

Контрольная 18.6±2.7 11.0±2.9 22.4±5.2 

Опытная 27.8±4.4 
0.05>р>0.025 

23.4±3.5 
0.01>р>0.005 

9.3±2.8 
0.025>р>0.01 
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Как видно из таблицы 1, содержание гистамина и мелатонина в тканевых базофилах 
крыс опытной группы заметно повышалось. Так, уровень гистамина и мелатонина превы-
шал контрольные показатели, соответственно, в 1.5 и 2.1 раза.  

У животных опытной группы наблюдались процессы выраженной дегрануляции, что со-
провождалось повышенным выбросом в перикапиллярное пространство гистамина и мелато-
нина. Так, специфическое свечение гистамин и мелатонин содержащих гранул наблюдалось 
как в периваскулярных пространствах, так и в самой стенке микрососудов. Следует отметить 
и следующее немаловажное обстоятельство – если наличие гистамина в тканевых базофилах 
определялось преимущественно в виде специфической флуоресценции мелких гранул, 
диффузно ориентированных по всей цитоплазме клеток, то специфическое свечение, указы-
вающее на присутствие мелатонина, имело двоякий характер – наблюдалась аналогичная с 
гистамином флуоресценция гранул, а также специфическое гомогенное свечение, которое 
обнаруживалось в виде каемки в периферических отделах тканевых базофилов. 

Таким образом, результаты флуоресцентно-микроскопического анализа позволяют 
сделать заключение, согласно которому процессы выброса мелатонина из тканевых базо-
филов осуществляются двумя способами – как посредством дегрануляции, так и путем 
гранулолизиса. 

Следует обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. На фоне относи-
тельного повышения содержания гистамина и особенно мелатонина в тканевых базофи-
лах происходило понижение уровня серотонина, содержание которого понижалось в 2,4 
раза по сравнению с аналогичным показателем в тканевых базофилах крыс контрольной 
группы. Специфическое свечение в тканевых базофилах носило в основном гранулярный 
характер. По ходу дегрануляции тканевых базофилов одиночные серотонин содержащие 
гранулы выявлялись как в непосредственной близости от эндотелиоцитов венул и капил-
ляров, так и в участках локализации гладкомышечных клеток артериол. Следует отме-
тить, что аналогичные морфофункциональные сдвиги в микрососудах и тканевых базо-
филах нами наблюдались и в брыжейке мышей опытной группы. Данное обстоятельство, 
в известной степени, свидетельствует в пользу достоверности и информативности полу-
ченных нами результатов. 

Обсуждение результатов и выводы. Проведенными количественными флуоресцен-
тно-микроскопическими исследованиями было установлено, что в условиях введения 
подопытным животным весьма низких концентраций ЛПС E.Coli в тканевых базофилах 
повышается содержание мелатонина на фоне понижения в тех же клетках уровня серо-
тонина. Не исключено, что ЛПС дозозависимым путем прямо и/или косвенно в тканевых 
базофилах стимулируют процессы синтеза мелатонина из серотонина. 

Установлено, что тканевые базофилы синтезируют мелатонин [7,9]. Согласно 
авторам, на поверхности тканевых базофилов имеются М1 и М2 мелатониновые 
рецепторы. В доступной нам литературе имеются немногочисленные сведения, касающи-
еся влияния мелатонина на функциональное состояние тканевых базофилов. Так, соглас-
но E. Cikler et al. (2005) [2] и S. Cetinel et al. (2005) [3], вводимый крысам мелатонин в 
условиях стресса предотвращал дегрануляцию тканевых базофилов. Аналогичный эф-
фект был получен и другими исследователями, которые установили, что в условиях пред-
варительной стимуляции тканевых базофилов эстрадиолом введение мелатонина вызыва-
ло не только понижение числа дегранулированных клеток, но и сопровождалось замет-
ной ингибицией пролиферации тканевых базофилов [6]. 
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Следует отметить, что в указанных исследованиях функциональное состояние ткане-
вых базофилов определялось лишь на основании подсчета, как общего числа базофилов, 
так и оценки числа их недегранулированных форм. В этих исследованиях отсутствовали 
сведения о содержании в тканевых базофилах таких важных факторов регуляции сосу-
дистой проницаемости, каковыми являются гистамин, серотонин и мелатонин. Более то-
го, исследования проводились не в условиях нормального функционирования организма 
млекопитающих, а в экстремальных ситуациях, предварительно обеспечивающих про-
цессы стимуляции пролиферации и дегрануляции тканевых базофилов. Исходя из этого 
не исключено, что в условиях интенсивной пролиферации тканевых базофилов, вызван-
ных различными провоцирующими факторами, срабатывают механизмы, направленные в 
сторону ингибиции ранее повышенной сосудистой проницаемости, в частности путем 
подавления процессов синтеза и дальнейшего выброса в перикапиллярное пространство 
вазоактивных веществ типа гистамина, серотонина и мелатонина.  

В то же время в условиях нашего эксперимента, т.е. в условиях введения подопыт-
ным животным весьма низких концентраций ЛПС E.Coli, выявлялись процессы деграну-
ляции тканевых базофилов, что сопровождалось усиленным поступлением в периваску-
лярное пространство мелатонина, который, на наш взгляд, играет далеко не последнюю 
роль в механизме повышенной проницаемости микроциркуляторного русла.  

В указанном аспекте с качественно новых позиций следует рассматривать вазоактив-
ную роль вырабатываемого в тканевых базофилах серотонина. В наших исследованиях в 
условиях введения лабораторным животным максимально низких концентраций ЛПС 
E.Coli содержание серотонина в тканевых базофилах и периваскулярных отделах бры-
жейки значительно понижалось. Не исключено, что в данном конкретном случае в тка-
невых базофилах происходили процессы, избирательно направленные в сторону транс-
формации серотонина в мелатонин. Выдвинутое нами предположение, в известной сте-
пени, находит свое подтверждение в ряде исследований последних десяти лет. Имеются 
сведения, согласно которым мелатонин ингибирует вазоактивные эффекты серотонина. 
Так, на модельных опытах с использованием лоскутов аорты крыс рядом авторов [13] 
было установлено, что мелатонин ингибирует сократительную активность аорты в ответ 
на введение серотонина. Установлено также, что мелатонин тормозит активность транс-
портера серотонина [10]. При этом в качестве «точки приложения» выступают эндотели-
оциты, поскольку, как отмечают авторы, удаление эндотелиоцитов с внутренней поверх-
ности аорты тормозит мелатонином индуцированную релаксацию в ответ на введение 
серотонина. На наш взгляд, реализация серотонин-индуцированных эффектов на эндоте-
лиоциты микрососудов в известной степени находится под контролем экстрапинеального 
мелатонина, который продуцируется в тех же самых тканевых базофилах.  

На основании проведенных исследований можно прийти к заключению, согласно ко-
торому в механизмах регуляции сосудистой проницаемости на уровне путей микрогемо-
циркуляции должна уделяться важная роль продуцируемому в тканевых базофилах 
мелатонину и эндотоксинам резидентных грам-негативных микроорганизмов. 
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SUMMARY 
The degree of hemomicrocirculatory pathways permeability and synthetic potencies of tissue 

basophiles under conditions of lipopolysaccharide (LPS) E.Coli administration to laboratory animals 
was studied from the complex standpoint of immunomorphology and fluorescent microscopy. LPS 
E. Coli was intraperitoneally administered to experimental animals 4 times during 4 days at the dose 
concentration of 10-9 mg/mL. The functional state of tissue basophiles was determined by defining 
the content of histamine, serotonin and melatonin in the cells using the method of quantitative 
fluorescent microscopy analysis. As demonstrated by results of the performed investigation adminis-
tration of LPS E.Coli rather low concentrations to laboratory animals was accompanied by high 
levels of histamine (27.8±4.4 vs. 18.6±2.7 in Control) and melatonin (23.4±3.5 vs. 11.01±2.9 in 
Control) and low levels of serotonin (9.3±2.8 vs. 22.4±5.2 in Control). Processes of tissue basophiles 
expressed degranulation were accompanied by releases of histamine and melatonin into the 
perivascular space. Thus, under conditions of LPS E.Coli administration to laboratory animals the 
important role of melatonin and histamine in mechanisms of enhanced permeability at the level of 
microhemocirculation pathways was revealed. Due to performed studies the conclusion might be 
drawn, according to which the increased permeability of microvessels to a large extent is conditioned 
by tissue basophiles produced melatonin, as this latter is known to possess expressed vasodilatational 
spectrum of action at all levels of cardiovascular system structural organization.  

 
Keywords: synthesis of melatonin, tissue basophiles, histamine, serotonin 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Համալիր իմունոմորֆոլոգիական և ֆլյուորեսցենցիոն մանրադիտակային մեթոդնե-

րով ուսումնասիրվել են հյուսվածքային բազոֆիլների սինթետիկ կարողությունները 
լաբորատոր կենդանիներին E.Coli ճարպաբազմաշաքար (ՃԲՇ) ներարկելու պայմաննե-
րում: Փորձարարական կենդանիներին ներորովայնային ճանապարհով, չորս օրվա ըն-
թացքում, օրական մեկ անգամ 100գ զանգվածին 1մլ ծավալով ներարկվել է 10-9մգ/մլ 
կոնցենտրացիայով ՃԲՇ: Հյուսվածքային բազոֆիլների ֆունկցիոնալ վիճակը որոշվել է 
քանակական ֆլյուորեսցենցիոն մանրադիտակային անալիզի մեթոդով` բջիջներում որոշ-
վել է հիստամինի, սերոտոնինի և մելատոնինի պարունակությունը: Ինչպես ցույց են տվել 
կատարված հետազոտությունների արդյունքները, լաբորատոր կենդանիներին փոքր 
կոնցենտրացիաներով E. Coli ՃԲՇ ներարկելու դեպքում գրանցվում են հիստամինի 
(27.8±4.4 համեմատ հսկիչ խմբի 18.6±2.7), մելատոնինի (23.4±3.5 համեմատ հսկիչ խմբի 
11.0±2.9) ավելացում և սերոտոնինի քանակությունների նվազեցում (9.3±2.8 համեմատ 
հսկիչ խմբի 22.4±5.2): Ի շնորհիվ կատարված ուսումնասիրությունների, կարելի է հանգել 
այն եզրակացության, համաձայն որի մազանոթներում ուժեղացված թափանցելիությունը 
հիմնականում պայմանավորված է շնորհիվ հյուսվածքային բազոֆիլներում արտադրված 
մելատոնինի, որը ինչպես հայտնի է սիրտ-անոթային համակարգի կազմավորման բոլոր 
օղակներում օժտված է ընդգծված վազոդիլատացիոն ազդեցության սպեկտրով:  

 

Բանալի բառեր. մելատոնինի սինթեզ, հիստամին, սերոտոնին  
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Oдним из важных факторов риска в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, 

нарушений ЦНС и ряда других патологий является ограничение двигательной 
активности человека в современных условиях его жизнедеятельности. Действительно, 
экспериментальными исследованиями показано, что в условиях гипокинезии (ГК), 
вызванной ограничением двигательной активности крыс различной продолжительности 
отмечаются нарушения кровоснабжения мозга [1], сдвиги в тонких биохимических 
механизмах функционирования мозговой ткани [1], патогистологические изменения в 
тканях мозга и его сосудах, характерные для хронической ишемизации мозговой ткани 
[5]. При этом отмеченные нарушения способствуют развитию нарушений поведенческих 
реакций животных, в том числе и развитию тревожности [3]. 

С целью фармакологической коррекции психоневрологических последствий ГК, на-
ми были исследованы эффекты анксиолитического препарата мексидола на поведение 
крыс в условиях ГК 15 и 30 дней. 

Мексидол по химической структуре представляет собой 2-этил-6-метил-3-оксипири-
дина сукцинат и, таким образом, имеет сходство с пиридоксином. Этот препарат, разра-
ботанный в ГУ НИИ фармакологии РАМН, обладает выраженным антиоксидантным, 
мембранопротекторным, транквилизирующим и антистрессорным, противосудорожным 
действием [4].  

Мексидол является ингибитором свободно-радикальных процессов, перекисного 
окисления липидов, оказывает влияние на физико-химические свойства мембраны, повы-
шает уровень содержания полярных фракций липидов в мембране, уменьшает вязкость 
липидного слоя, активирует энергосинтезирующие функции митохондрий, улучшает 
энергетический обмен в клетке и защищает структуру мембраны [4]. Препарат обладает 
широким спектром фармакологического действия, которое реализуется в основном на 
двух уровнях: нейрональном и сосудистом. Он оказывает церебропротекторное, антиал-
когольное, ноотропное, антигипоксическое, анксиолитическое, противосудорожное, про-
тивопаркинсоническое, антистрессорное, вегетотропное действие, а также обладает спо-
собностью потенцировать эффекты других нейропсихотропных препаратов, улучшает 
мозговое кровообращение, ингибирует агрегацию тромбоцитов, снижает общий уровень 
холестерина, оказывает антиатеросклеротическое действие [7,8,9].  

Принципиальным отличием механизма действия мексидола от такового традиционных 
нейропсихотропных препаратов является отсутствие у него специфического связывания с 
известными рецепторами. Мексидол повышает аффинность ГАМКА-рецептора к своему 
эндогенному лиганду [4]. Его антигипоксическое действие обусловлено не только молекулой 
3-оксипиридина, но и входящим в его состав сукцинатом, который в условиях гипоксии 
способен окисляться [4].  

Эффекты мексидола при острых нарушениях мозгового кровообращения, атеросле-
ротических нарушениях функции мозга, невротических расстройствах с проявлением 
тревоги хорошо изучены [2,11,12]. Особенности действия препарата как анксиолитика в 
условиях ограничения двигательной активности не изучены.  
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В связи с этим цель настоящего исследования – изучение развития тревожности у 
животных в условиях ГК и предотвращение наблюдаемых сдвигов под влиянием мексидола. 

Материал и методы исследования. Эксперименты были проведены на 35 
беспородных белых крысах-самцах массой 18-220 г. Экспериментальное моделирование 
ГК крыс проводилось согласно описанному И.В. Федоровым (1982) подходу, разработан-
ному в Институте медико-биологических проблем РФ [10]. Поведенческие реакции 
животных были исследованы в тесте приподнятого крестообразного лабиринта (ПКЛ) 
[14]. Животных выдерживали в темноте в течение 1 мин, затем помещали на централь-
ную площадку ПКЛ в направлении к одному из открытых рукавов. В течение 5 минут 
были исследованы следующие параметры поведения крыс: количество забегов в откры-
тые рукава лабиринта, количество забегов в закрытые рукава лабиринта, время пребыва-
ния животного в открытых рукавах лабиринта, время пребывания животного в закрытых 
рукавах лабиринта, время пребывания животного на центральной площадке. Двига-
тельная активность животных была исследована и в тесте открытое поле (ОП) [15]. Пред-
варительно животных помещали в темноте в течение 1 мин, после чего переносили в ОП. 
Время экспозиции составляло 5 мин. Были исследованы следующие показатели теста 
ОП: число пересечений периферических сегментов ОП (периферическая активность), 
число пересечений центральных сегментов ОП (центральная активность), число стоек 
(вертикальная активность), эмоциональность, измеряемая по числу дефекаций во время 
теста. Нарушения памяти животных были оценены с помощью теста "условный рефлекс 
пассивного избегания" (УРПИ). Выработку условного рефлекса пассивного избегания у 
животных проводились в стандартной установке [7]. Воспроизводимость УРПИ оцени-
валась через 24 и 72 ч после обучения в течение трех минут, регистрируя латентный 
период первого захода в темный отсек и время нахождения животного в темном отсеке. 

Эксперименты проводились при комнатном освещении, во временном интервале от 
900 до 1400 ч. 

Мексидол вводился внутрибрюшинно в дозе 100 мг/кг в растворе по 0.2 мл на100 г 
веса животного. Контрольную группу составили интактные животные, которым вводился 
физиологический раствор. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась методом однофактор-
ного дисперсионного анализа по ANOVA [13]. Достоверность полученных данных 
оценивалась по t-критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 
том, что при ограничении двигательной активности у крыс отмечаются изменения пове-
денческих реакций, что выражается развитием тревожности и нарушением памяти 
животных. Статистический анализ полученных данных доказывает неблагоприятное 
влияние ГК на основные показатели поведения уже на 15-е суки ограничения двигатель-
ной активности, которые становятся более выраженными при увеличении продолжи-
тельности ГК до 30 суток. Так на 15- и 30-сутки отмечаются следующие достоверные 
изменения поведенческих реакций животных в тесте ПКЛ: увеличение времени, 
проведенного животными в открытых рукавах на 4.6% и уменьшение вышеуказанного 
параметра на 92.2%, соответственно; увеличение процента заходов в открытые рукава на 
24%, уменьшение процента заходов в открытые рукава на 81%, соответственно; 
уменьшение времени задержки в центре лабиринта на 33.3% и 68.3%, соответственно; а 
также уменьшение общего числа заходов животных в рукава лабиринта на 41% и 76.5%, 
соответственно (Таблица 1). 
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Таблица 1.  
Поведение крыс в тесте ПКЛ в условиях гипокинезии (n=15). 

 

Параметры ПКЛ Контроль 
(n=15) 

ГК-15 суток 
(n=15) 

ГК-30 суток 
(n=11) 

Время в открытых рукавах (сек) 12.86±22.47 13.46±21.94 1.0±3.31* 
% заходов в открытые рукава 10.53±13.77 12.99±14.82 2.27±7.53* 
Время в центре лабиринта (сек) 17.86±23.51 12.06±11.31 5.72±5.74* 
Общее число заходов в рукава 6.8±7.58 4.0±4.0 1.63±1.43* 

 

Обозначение: * достоверно по сравнению с контролем. 
 
При исследовании влияния мексидола на поведение животных в указанные сроки ГК 

была выявлена способность препарата предотвращать вызванную ГК тревожность, что 
проявилось статистически достоверным повышением показателей, характеризующих 
поведение живoтных в ПКЛ получающих мексидол в течение 15 и 30 суток ограничения 
двигательной активности: увеличением времени пребывания животных в открытых 
рукавах более чем в 4.7 и 135 раза, соответственно; процента заходов в открытые рукава 
в 1.6 и 19.8 раза, соответственно; а также увеличением общего числа заходов в рукава в 
1.45 и 3 раза, соответственно и времени задержки в центре лабиринта особенно на 30-е 
сутки ГК – в 2.3 раза (Рис 1).  

 
Рис.1. Влияние мексидола на поведение крыс в тесте ПКЛ в условиях гипокинезии 

 (M±m, n=35). 

 
 

 Обозначения: P – по сравнению с контролем; P1 – по сравнению с гипокинезией; (P1)0.05.  
 ГК-гипокинезия; M– мексидол; ОР – открытые рукава; ОЧ – общее число. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что мексидол не только устраняет психоневрологи-
ческие последствия ГК, но активирует поведение животных по сравнению с контролем. Так 
на фоне введения мексидола время пребывания животных в открытых рукавах, а также 
процент заходов в открытые рукава на 15 и 30 сутки ГК превышает исходные показатели в 
3.8 и 8.1 раза и 1.2 и 2.2 раза, соответственно. 

Способность мексидола, предотвращать вызванную ГК тревожность была 
подтверждена и в тесте открытое поле (ОП). Из данных представленных на табл. 2 видно, 
что на 15- и 30 сутки ГК, отмечается уменьшение периферической активности (ПА) на 
39% и 58%; уменьшение вертикальной активности на 11.5% и 69% (ВА) и повышение 
эмоциональности на 40% и 45%, соответственно (таблица 2).  

Введение мексидола в дозе 100 мг/кг в условиях ограничения двигательной актив-
ности сопровождалось повышением изменений всех параметров, характеризующих пове-
дение животных в ОП на 15 и 30 сутки ГК: увеличением периферической активности в 2 
и 1.8 раза; увеличением центральной активности (ЦА) в 1.5 и 2 раза; увеличением верти-
кальной активности в 2.5 и 4.4 раза; увеличением общей двигательной активности (ОДА) 
в 2.2 и 2.4 раза, соответственно, а также снижением числа фекальных болюсов (эмоцио-
нальности) особенно на 15-е сутки ГК – в 2 раза (таблица 2). 

Таблица 2.  
Поведение крыс в тесте ОП в условиях гипокинезии (M±m, n=35). 

 
Параметры 
открытого 

поля 

Контроль 
(n=35) 

ГК-15 
(n=15) 

ГК-30 
(n=11) 

ГК-15+М 
(n=20) 

ГК 30+М 
(n=14) 

ПА 14.71±9.79 9.6±4.43* 
(P) 

6.63±4.9* 
(P) 

20.0±12.69
* (P1) 

12.28±5* 
(P1) 

ЦА 0.02±0.16 0.2±0.77 
(P) 

0±0 
(P) 

1.5±2.72* 
(P1) 

2.14±4.32* 
(P1) 

ВА 2.05±2.11 2.06±3.26 
(P) 

0.72±1.19 
(P) 

5.1±5.22* 
(P1) 

3.14±2.95* 
(P1) 

ОДА 16.8±11.53 
11.86±7.08

* 
(P) 

7.36±6.0* 
(P) 

26.6±20.44
* (P1) 

17.57±12.7
4* (P1) 

Эмоцио-
нальность 2.07±1.24 2.4±1 

(P) 
2.2±2 

(P) 
1.15±0.7* 

(P1) 
2.0±2.64 

(P1) 
 

Обозначения: P – по сравнению с контролем; P1 – по сравнению с гипокинезией 
 
Изучение эффектов мексидола на память и процесс обучения у крыс показало, что при 

воспроизведении УРПИ в условиях ограничения двигательной активности отмечается увели-
чение латентного периода захода животных в темный компартмент камеры на 15 и особенно 
на 30 сутки ГК. Так, если у животных не получивших мексидол отмечалось нарушение 
воспроизведения памятного следа и почти все крысы быстро заходили в темную камеру 
(особенно на 30-сутках ГК), животные, получавшие мексидол на фоне ГК помнили об ударе 
током и не заходили в темную камеру, или заходили с большим латентным временем рефлек-
са (рис. 2). На фоне введения мексидола отмечалось увеличение продолжительности 
латентного периода в 1.4 и 2 раза на 15 и 30 сутки ГК, соответственно. 

Полученные эффекты мексидола можно интерпретировать следующим образом: во-пер-
вых, способностью препарата предотвращать ишемические нарушения мозговой ткани [7,8], 
поскольку ранее полученными данными показано, что в условиях ГК отмечаются структур-
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ные и биохимические сдвиги, характерные хронической ишемизации мозговой ткани [5]; во 
вторых антиоксидантной активностью мексидола [4,9], которая проявляется способностью 
препарата оказывать позитивное влияние на экзогенную антиоксидантную систему защиты 
головного мозга, повышая активность супероксиддисмутазы, глутатионзависимых фермен-
тов, увеличивая концентрацию восстановленной формы глутатиона, нейтрализуя гиперпро-
дукцию свободных радикалов путем прямого взаимодействия с активными формами 
кислорода, ослабляя, таким образом, проявление оксидативного стресса в ишемизированной 
ткани мозга. А как известно в условиях ГК показаны изменения, характерные развитию окси-
дативного стресса [6]; в третьих, способностью препарата повышать аффинность эндогенной 
ГАМК к ГАМК-бензодиазепиновому рецепторному комплексу [4].  

Таким образом, мексидол (100 мг/кг) в условиях ГК во всех трех тестов предотвращает и 
устраняет реакцию страха и развитие тревоги, проявляя антистрессорное действие. В тех же 
условиях мексидол препятствует развитию амнезии и улучшает процессы воспроизведения 
памятного следа. 
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ABILITY OF MEXIDOL TO CORRECT NEUROBEHAVIORAL CHANGES OF RATS 
DEVELOPING UNDER THE CONDITIONS OF HYPOKINESI 

 
L.G. Dheryan 

 
YSMU, Department of Pharmacology 

 
SUMMARY 
Restricted movement activity – hypokinesia (HK) is determined as an important risk factor 

for the development of CNS different disorders and cardiovascular mortality. In experimental 
rats, modeling of HK leads to the development of pathomorphological alterations in brain tissue 
and appearance of functional changes of CNS, which are manifested by the development of 
neurobehavioral changes, including anxiety and loss of memory. It is known that anxiolytic and 
antiamnestic preparations used for elimination of mentioned changes lead to the development of 
many side effects that is why looking for new drugs for correction of neurobehavioral 
consequences of HK remains one of the actual tasks for modern pharmacology. 

The main aim of the present investigation has been an evaluation of ability of mexidol to 
correct behavioral changes of rats in conditions of 15- and 30-day lasting HK. Mexidol has a 
broad spectrum of pharmacological action, which includes its antioxidant, antihypoxic, 
nootropic, antiseizure and anxiolytic actions as well.  

In the present study 35 white, unbred male rats have been included. Rats have been divided 
into the two groups control group (n=20) and experimental group (n=15). Rats with restricted 
movement activity from experimental group received mexidol in a dose of 100mg/kg, while rats 
from the control group received physiological solution under the same condition. HK induced 
neurobehavioral changes have been evaluated by "elevated plus maze" and "open field" tests. 
Evaluation of memory has been made by the "passive avoidance" test.  

Results of the conducted study indicate that in control group rats 15- and 30-day lasting HK 
leads to the development of expressed anxiety, which is manifested by changes of behavior in 
an "elevated plus maze" test: a decrease of total entry numbers, centre time and open arm time. 
The same changes have been determined in "open field" test: a decrease of total movement 
activity, peripheral and central activities and increased numbers of defecations. In the same time 
loss of memory has been revealed, which has been determined by the shortening of latent period 
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of entrance to the dark apartment. In an experimental group of rats mexidol (100mg/kg) corrects 
behavioral changes and loss of memory induced by HK: mexidol prevents the development of 
anxiety in rats increasing total entry numbers, centre time and open arm time in an "elevated 
plus maze" test. In the same time mexidol increases total movement activity, peripheral and 
central activity and decreases numbers of defecations in an "open field" test. Mexidol also 
prevents a loss of memory prolonging latent period of entrance to the dark apartment.  

Thus, obtained results of the presented study indicate that mexidol can be prescribed for 
correction of neuropsychic disorders, induced by HK.  

 
Keywords: hypokinesia, mexidol, behavior of rats, passive avoidance test 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Անբավարար շարժողական ակտիվությունը` սակավաշարժությունը (ՍՇ) հան-

դիսանում է կարևոր ռիսկային գործոն ԿՆՀ բազմաբնույթ խանգարումների, ինչպես 
նաև սրտանոթային մահացության բարձր ցուցանիշների զարգացման համար: 
Փորձարարական առնետների մոտ ՍՇ մակածումը հանգեցնում է ուղեղային 
հյուսվածքում ախտամորֆոլոգիական և ԿՆՀ ֆունկցոնալ փոփոխությունների զար-
գացմանը, որոնք դրսևորվում են նյարդավարքագծային փոփոխությունների` 
ներառյալ տագնապի և հիշողության կորստի զարգացմամբ: Վերոհիշյալ փոփոխու-
թյունների պայմաններում տագնապամարիչ և հիշողությունը բարելավող դեղերի 
կիրառումը հաճախակիորեն հանգեցնում է բազմաթիվ կողմնակի էֆեկտների 
զարգացմանը, այդ իսկ պատճառով ՍՇ պայմանավորված նյարդավարքագծային 
փոփոխությունների համուղման համար նախատեսվող նոր դեղերի փնտրտուկը 
դեռևս մնում է ժամանակակից դեղաբանության արդի խնդիրներից մեկը:  

Ներկայիս հետազոտության հիմնական նպատակն է հանդիսացել ուսումնա-
սիրել 15- և 30-օրյա ՍՇ պայմաններում փորձարարական առնետների մոտ զարգա-
ցող նյարդավարքագծային խափանումների համուղղումը մեքսիդոլով: Մեքսիդոլը 
օժտված է դեղաբանական ազդեցության լայն ոլորտով` ներառյալ վերջինիս 
հակաօքսիդանտային, հակահիպոքսիկ, նոոտրոպ, հակացնցումային, ինչպես նաև 
տագնապամարիչ ազդեցությունը:  

Ներկա հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 35 սպիտակ, անցեղ, արու 
առնետներ: Առնետները բաժանվել են երկու հիմնական խմբի` հսկիչ (n=20) և փոր-
ձարարական (n=15): Սահմանափակ շարժողական ակտիվությամբ փորձարա-
րական խմբի առնետները ստացել են 100 մգ/կգ դեղաչափով մեքսիդոլ, իսկ հսկիչ 
խմբի առնետները` ֆիզիոլոգիական լուծույթ: ՍՇ պայմանավորված նյարդավար-
քագծային փոփոխությունները գնահատվել են «բարձրացած խաչաձև լաբիրինթոս» և 
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«բաց դաշտ» թեստերի օգնությամբ: Հիշողության գնահատումը իրականացվել է 
«պասիվ խուսափման պայմանական ռեֆլեքսի» մակածման միջոցով:  

Հետազոտության արդյունքների ամփոփագրումը ցույց է տվել, որ 15- և 30-օրյա 
ՍՇ պայմաններում գտնվող հսկիչ խմբի առնետների մոտ ի հայտ է գալիս արտա-
հայտված տագնապ, որն արտահայտվում է «բարձրացած խաչաձև լաբիրինթոս» 
թեստում վարքագծային ռեակցիաների փոփոխմամբ` ընդհանուր շարժողական 
ակտիվության, բաց թևում և կենտրոնում անցկացրած ժամանակի տևողության 
նվազմամբ: Նմանատիպ փոփոխություններ նկատվել են նաև «բաց դաշտ» թեստում` 
ընդհանուր շարժողական, ծայրամասային և կենտրոնական ակտիվությունների 
նվազմամբ, ինչպես նաև դեֆեկացիաների քանակության բարձրացմամբ: Միաժա-
մանակ, փորձարարական կենդանիների մոտ հայտնաբերվել է նաև հիշողության 
կորուստ, որն արտահայտվել է «պասիվ խուսափման պայմանական ռեֆլեքսի» 
մակածման ընթացքում դեպի փակ հատված առնետների մուտքի գաղտնի շրջանի 
կրճատմամբ: Մեքսիդոլը` 100 մգ/կգ դեղաչափով, փորձարարական խմբի առնետ-
ների մոտ շտկել է ՍՇ պայմանավորված վերոհիշյալ փոփոխությունների և 
հիշողության կորստի զարգացումը: Նշված պայմաններում մեքսիդոլը կանխել է 
տագնապի զարգացումը` մեծացնելով «բարձրացած խաչաձև լաբիրինթոս» թեստում 
առնետների ընդհանուր շարժողական ակտիվությունը, բաց թևում և կենտրոնում 
անցկացրած ժամանակի տևողությունը, բարձրացնելով «բաց դաշտ» թեստում 
ընդհանուր շարժողական, ծայրամասային և կենտրոնական ակտիվությունները, 
նվազեցնելով դեֆեկացիաների քանակությունը: Առնետների նույն խմբում մեքսի-
դոլը վերացրել է նաև ՍՇ հետևանքով նկատվող հիշողության կորուստը` «պասիվ 
խուսափման պայմանական ռեֆլեքսի» ակածման ընթացքում երկարաձգելով դեպի 
փակ հատված առնետների մուտքի գաղտնի շրջանի տևողությունը:  

Այսպիսով, ներկայացված հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են 
ընձեռնում առաջարկելու մեքսիդոլը ՍՇ պայմանավորված նյարդահոգեկան 
խանգարումների համուղման նպատակով:  

 
Բանալի բառեր. սակավաշարժություն, մեքսիդոլ, առնետների վարքագիծ, 

պասիվ խուսափման պայմանական ռեֆլեքս 
 



ՏԵՍԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 

- 41 - 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННОГО МЕЛАТОНИНА НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ СОСУДОВ МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

 
А.Л. Заргарян2, К.М. Бароян2, Л.М. Сукиасян1, Г.В. Киракосян1,  

Н.Ж. Саакян1, С.А. Авагян1, Г.П. Кялян2, А.В. Зильфян1 
 

1ЕГМУ, НИЦ 
2ЕГМУ, Кафедра нормальной анатомии 

 
 
 
Введение. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в современной эндокриноло-

гии, биологическая значимость и механизмы действия многих гормонов изучены недоста-
точно. В поддержании многих интегративных функций организма, подверженных цикли-
ческому течению, немаловажная роль отводится мелатонину. Именно поэтому поиск новых 
функциональных петель, в том числе и мелатонин-зависимых, обеспечивающих деятельность 
сердечно-сосудистой системы, на всех уровнях структурной организации последней, 
представляется, на наш взгляд, весьма актуальным направлением в современной медицине. 

Следует отметить, что в большинстве проведенных исследований, приводятся сведе-
ния, касающиеся кардиопротективных и вазопротективных потенций мелатонина в усло-
виях воспроизведения различных патологических состояний – экспериментально инду-
цированная ишемия миокарда, холодовой, оксидативный и иммобилизационный стресс и 
др. [4,6,7,9,10,11,12,13]. 

Как правило, авторами применялись весьма высокие концентрации мелатонина, на 
3-8 порядков превышающие максимальные концентрации мелатонина, определяемые в 
ночное время в сыворотке крови подопытных крыс [3,5,8,12]. 

Более того, применяемые исследователями дозы вводились лабораторным животным 
не только однократно, но и многократно. В то же время биологические эффекты мелато-
нина, на наш взгляд, должны осуществляться не с применением в эксперименте его 
"терапевтических доз", а весьма низких концентраций эпифизарного гормона, макси-
мально приближенных к таковым в сыворотке и плазмe крови млекопитающих. 

Следует особо отметить, что биологические эффекты мелатонина изучались на уров-
не инициального звена сердечно-сосудистой системы – артерий крупного и среднего ка-
либра. Введением мелатонина больным с гипертонической болезнью сопровождалось 
расслаблением гладкомышечных элементов, что приводило к вазодилатации магистраль-
ных сосудов и понижению кровяного давления [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфофункционального состоя-
ния путей микрогемоциркуляции, в условиях введения мелким лабораторным животным 
минимальных концентраций мелатонина. 

При постановке эксперимента нами учитывались циркадианные ритмы мелатонина, 
поскольку его концентрации в сыворотке крови млекопитающих в ночное и дневное 
время варьирует в весьма широких пределах. 

Материал и методы. Опыты ставились на 68 половозрелых белых крысах-самцах и 30 
половозрелых белых мышах-самцах. Объектом исследования служили брыжейка и рыхлая 
соединительная ткань крыс и мышей. В каждой серии (при постановке эксперимента на кон-
кретных видах животных) животные подразделялись на следующие группы: контрольная, I 
опытная – животные выводились из эксперимента через 20 минут после введения мелатони-
на, II опытная – через 2 часа и III опытная – через 8 часов. Мелатонин фирмы Sigma (США) 
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вводился однократно, интраваскулярно в дозе 110 рg/ml в ночное время. Животным Конт-
рольных групп вводился только физиологический раствор, в том же количестве, в котором 
растворяли мелатонин – 0.1 мл. Животные содержались в вивариуме в условиях полноцен-
ного рациона и выводились из эксперимента с соблюдением всех нормативов биоэтики 
гуманного отношения с экспериментальными животными. Готовились плоскостные препара-
ты из брыжейки и рыхлой соединительной ткани. Срезы и пленочные препараты окрашива-
лись гематоксилин-эозином, азур II – эозином, толуидиновым синим, азаном по Гейденгайну. 

При определении сосудистой проницаемости в брыжейке и рыхлой соединительной 
ткани подопытных животных, последние подразделялись на следующие серии: живот-
ным первой и второй серий вводили, соответственно, коллоидный уголь и меченный 
FITC-гомологичный -глобулин; животным III серии – натриевую соль флюоресцина. 

У крыс I серии состояние сосудистой проницаемости определялось по отложению 
частиц коллоидной туши на поверхности микрососудов по методике М. Горизонтовой и 
соавт. (1975) [2]. Производился подсчет общего количества меченых тушью сосудов в 10 
окнах брыжейки и 10 полях зрения рыхлой соединительной ткани. Определялось общее 
содержание меченных тушью микрососудов с учетом четырех степеней их 
проницаемости: первой – наличие в стенке единичных пылинок и гранул коллоидного 
угля; второй – наличие гранул и гомогенной массы в отдельных микрососудах; третьей – 
наличие гранул и гомогенной массы на значительном протяжении микрососудов; 
четвертый – диффузное интенсивное отложение туши на поверхности и в стенке 
микрососудов артериоло-венулярного колена. 

У крыс II серии состояние сосудистой проницаемости определяли при помощи 
однократного интраваскулярного введения меченного FITC- глобулина, производства 
института Эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (Россия), в разведении 
1:32. Антисыворотка вводилась в объеме 0.1 мл. 

У крыс III серии исследования проницаемости гистогематического барьера в 
брыжейке и рыхлой соединительной ткани крыс, мышей и хомячков осуществляли путем 
однократного внутривенного введения 5%-раствора флюоресцина натрия – Fluorescein 
sodium salt (uranine), производства Fluca-Sigma (США), из расчета 0.5 мл на кг веса 
животного. Выбор дозы проводился согласно общепринятому методу определения 
гистогематических барьеров с применением уранина. 

Статистический анализ проводили с использованием критериев Стъюдента. 
Результаты исследования. При исследовании препаратов общепринятыми 

морфологическими методами цитоангиоархитектоника брыжейки и рыхлой 
соединительной ткани была сохранена и практически не отличалась от таковой у 
животных контрольной группы. В частности, видимых структурных изменений со 
стороны эндотелиоцитов артериол, венул и капилляров нами зарегистрировать не 
удалось. Лишь в артериолах, венулах и капиллярах артериолярного колена наблюдались 
признаки умеренного расширения межэндотелиальных пространств, что проявлялось 
менее компактной ориентацией смежных эндотелиоцитов на всем протяжении указанных 
микрососудов. При окраске азаном по Гейденгайну наблюдались явления умеренного 
отека соединительной ткани, исключительно в периваскулярных участках. Через 20 
минут после интраваскулярного введения мелатонина содержание меченных 
микрососудов заметно понижалось. Так, общее содержание меченных тушью 
микрососудов у животных I опытной группы понижалось по сравнению с таковой у крыс 
контрольной группы в 2.9 раза. Снижение общего числа меченных микрососудов в 
брыжейке крыс I опытной группы происходило за счет понижения числа микрососудов с 
I и II степенями метки (Таблица 1).  
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Таблица 1. 
Состояние проницаемости микрососудов брыжейки крыс, 

 в условиях введения мелатонина 
 

Изучаемые 
группы 
(n=16) 

Распределение микрососудов по степеням проницаемости для 
частиц коллоидного угля 

I степень II степень III степень 
Контрольная 6.9±0.6 3.2±0.3 1.6±0.2 

I опытная 2.4±0.2 
P<0.0005 

1.6±0.09 
P<0.0005 не определяются 

II опытная 6.15±0.2 
0.1<P<0.25  

3.7±0.1 
0.05<P<0.1 

1.3±0.4 
0.25<P<0.4 

III опытная 6.4±0.25 
0.1<P<0.25  

3.5±0.2 
0.1<P<0.25 

1.9±0.2 
0.1<P<0.25 

 
P определяли при сравнении показателей опытных групп с контрольными 

 
Через 2 и 8 часов после введения мелатонина показатели проницаемости микро-

сосудов практически не отличались от таковых в брыжейке крыс контрольной группы. 
Следует отметить, что у животных контрольной группы и всех трех опытных групп 

микрососуды с наиболее высокой степенью проницаемости (IV степень метки) не 
определялись.  

Таким образом, однократное внутрисосудистое введение подопытным животным 
весьма низких концентраций мелатонина, сопровождалось заметным понижением 
проницаемости микрососудов брыжейки для относительно крупнодисперсных частиц – 
коллоидного угля.  

В следующей серии эксперимента, состояние сосудистой проницаемости в брыжейке 
крыс нами определялось при помощи интраваскулярного введения крысам контрольной 
и опытных групп меченного FITC-γ глобулина. 

Во всех исследуемых группах интраваскулярное ведения меченого γ-глобулина не 
сопровождалось его выходом в периваскулярное пространство, что свидетельствует о 
том, что в условиях введения мелатонина гистогематический барьер практически 
непроницаем для плазменных белков глобулярной природы. Специфическое свечение 
наблюдалось исключительно в просвете микрососудов брыжейки. Интраваскулярное 
специфическое свечение носило как диффузный, так и очаговый характер. 

В третьей серии эксперимента определение сосудистой проницаемости нами 
осуществлялось при интраваскулярном введении подопытным животным контроль-
ной и опытных групп натриевой соли флюоресцина. Однократное введение уранина 
животным I опытной группы сопровождалось выходом флюоресцирующего зонда за 
пределы просвета микрососудов брыжейки и рыхлой соединительной ткани. Данное 
обстоятельство проявлялось в виде гомогенного и/или крупноглыбчатого специфи-
ческого свечения соединительнотканной основы исключительно в периваскулярных 
пространствах. Относительно высокая сосудистая проницаемость наблюдалась со 
стороны микрососудов артериолярного колена. В микрососудах венулярного колена 
(венулы, капилляры) специфическое свечение носило менее распространенный 
характер, обнаруживалось как в просвете микрососудов, так и периваскулярно. Через 
2 и 8 часов после введения мелатонина, проницаемость микрососудов брыжейки 
нормализовалась. 
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Таким образом, в условиях введения мелатонина, гистогематический барьер мик-
рососудов брыжейки и рыхлой соединительной ткани крыс оказался непроницаем для 
таких крупнодисперсных частиц, каковыми являются частицы коллоидного угля и 
относительно высокомолекулярных белков крови, каковыми являются  глобулины. В 
то же время, в условиях введения мелатонина, через 20 минут возникали признаки 
повышенной проницаемости микрососудов для сравнительно более низкомолеку-
лярных соединений, что было нами установлено посредством интраваскулярного 
введения уранина. 

Обсуждение результатов и выводы. На основании проведенных исследований, 
можно придти к заключению, согласно которому введение подопытным животным 
мелатонина в концентрации, аналогичной таковой в сыворотке крови крыс в ночное 
время, сопровождается повышением проницаемости микрососудов исключительно для 
низкомолекулярных соединений. Данное обстоятельство, по-видимому, свидетельствует 
в пользу наличия в организме млекопитающих мелатонин-зависимого механизма 
регуляции сосудистой проницаемости на уровне путей микрогемоциркуляции. Каковы 
возможные механизмы, лежащие в основе обнаруженных нами сдвигов? 

Во-первых, не исключено непосредственное влияние интраваскулярно вводимого 
мелатонина на структурные компоненты стенок микрососудов, в первую очередь на 
эндотелиоциты и гладкомышечные клетки. Так, имеются сведения, согласно которым 
мелатонин оказывает действие на крупные артериальные сосуды, что приводит к 
понижению давления у больных с гипертонической болезнью [1]. Не исключено, что 
в условиях нормального функционирования организма, действие мелатонина распро-
страняется и на гладкомышечные клетки стенок артериол.  

Во-вторых, имеются сведения, согласно которым мелатонин, обладает способностью 
заметно понижать уровень свободных радикалов, в том числе и NO в эндотелиоцитах 
экспериментальных животных, при ряде индуцированных патологических процессов, 
которые сопровождаются заметным повышением свободнорадикальной активности. 

В этой связи весьма перспективными, на наш взгляд, представляются исследова-
ния, направленные на изучение активности еNOS и определения уровня NO в эндоте-
лиоцитах микрогемоциркуляторного русла интактных животных, в условиях введе-
ния весьма низких концентраций мелатонина. Возможно, что в условиях физиологии-
ческой деятельности организма мелатонин активирует процессы местного синтеза 
NO в эндотелиоцитах, что и приводит к вазодилатации микрососудов артериолярного 
колена путей микрогемоциркуляции. Подобные исследования нами будут проведены 
в ближайшем будущем. 

Наконец, не исключено и прямое влияние экзогенно вводимого мелатонина на 
тканевые базофилы, тем более что известно, что мелатонин весьма легко проникает через 
существующие гематогистоцитарные барьеры. В этой связи считаем весьма 
перспективными исследования, направленные на изучение и выявление участия 
мелатонина в процессах регуляции синтетической активности тканевых базофилов. 
Возможно, что в условиях нормального функционирования организма на межклеточном 
и, особенно, клеточном уровне, в тканевых базофилах задействованы физиологические 
механизмы, функционирующие по реципрокному принципу между мелатонином, с одной 
стороны, и гистамином и серотонином – с другой. 
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SUMMARY  
Comprehensive morphological, morphometric, and fluorescent microscopic methods of 

research in small laboratory animals (rats, mice) were applied to study the state of permeability in 
mesentery microhemocirculation pathways and loose connective tissues under conditions of single 
intravascular administration of melatonin. All experimental animals were administered rather low 
doses of melatonin similar to those determined in nocturnal blood serum of intact mammals.  

Morphometric studies allowed to reveal that the single intravascular administration of melatonin 
was not accompanied by the increase of microvessels permeability for colloid coal and FITC-labeled 
gamma-globulin. However, the histohematic barrier of microcirculation pathways appeared to be 
permeable for such a relatively low-molecular compound as fluorescein (uranin). It should be 
specially emphasized that in case of single intravascular administration of melatonin the 
cytoarchitectonics of all investigated connective tissue derivates was preserved.  

Therefore, the revealed evidence of enhanced permeability of microvessels for low-molecular 
compounds should be considered from the point of view of physiology: as possible mode of 
functioning at the level of microcirculation pathways of melanin-dependent mechanism for 
regulation of transcapillary exchange.  

 
Keywords: melatonin, microcirculatory bed, vascular permeability 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Մանր լաբորատոր կենդանիների (առնետներ, մկներ) միջընդերքում և փուխր շա-

րակցական հյուսվածքում մելատոնինի միանվագ ներանոթային ներարկման պայման-
ներում ուսումնասիրվել է միկրոհեմոշրջանառության ուղիների թափանցնելիությունը 
ձևաչափական և ֆլյուորեսցենտամանրադիտակային հետազոտման մեթոդներով: Հե-
տազոտվող բոլոր կենդանիներին ներարկվել են մելատոնինի այնպիսի փոքր չափաբա-
ժիններ, որոնք համարժեք են կաթնասունների արյան շիճուկի մեջ գիշերային ժամերին 
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որոշված քանակություններին: Ձևաչափական հետազոտությունների միջոցով հաստա-
տվել է, որ մելատոնինի ներանոթային միանգամյա ներարկման դեպքում մազանոթնե-
րի թափանցելությունը կոլոիդ ածխի և FITC-ով նշագրված γ-գլոբուլինի համար չի բարձ-
րանում: Սակայն պարզվեց, որ միկրոհեմոշրջանառության ուղիների անոթաարյու-
նային պատնեշը թափանցելի է համեմատաբար ցածր մոլեկուլային միացությունների 
համար, ինչպիսին հանդիսանում է ֆյուորեսցեինը (ուրանին): Հարկ է հատկապես նշել, 
որ մելատոնինի միանվագ ներերակային ներարկման պայմաններում բոլոր հետազոտ-
վող շարակցական հյուսվածքների անոթաբջջային կերտվածքը պահպանված էր: Այդ 
պատճառով մեր կողմից բացահայտված ցածր մոլեկուլային միացությունների համար 
մազանոթների թափանցելիության բարձրացման փաստը հարկավոր է դիտարկել 
ֆիզիոլոգիական տեսակետից: Ըստ երևույթին, միկրոհեմոշրջանառության ուղիներում 
որպես հնարավոր օղակ գործում են միջմազանոթային փոխանակության կարգավոր-
ման մելատոնին-կախյալ մեխանիզմները: 

 
Բանալի բառեր. մելատոնին, միկրոհեմոշրջանառության ուղիներ, անոթային 

թափանցելիություն  
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ПОДВЕРГАЕТСЯ ЛИ ИЗВЕСТНЫЙ КОММЕНСАЛ УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ТРАКТА МЛЕКОПИТАЮЩИХ – М. АRTHRITIDIS (M. HOMINIS)  

ПРОЦЕССАМ "БАКТЕРИАЛЬНОЙ" ТРАНСЛОКАЦИИ? 
 

А.В. Зильфян 
 

ЕГМУ, НИЦ  
 
 

Ключевые слова: бактериальная транслокация, М. аrthritidis (М. hominis), персистенция 
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Введение. Открытый в конце XIX века феномен бактериальной транслокации позволил с 

качественно новых позиций рассматривать аспекты патогенеза многих заболеваний инфек-
ционной и неинфекционной природы, иммунодефицитных состояний, эндокринопатий и др. 

Следует особо отметить, что до настоящего времени процессы транслокации микоплазм 
из естественной среды их обитания в организме млекопитающих, в новые экониши хозяина 
не служили предметом специального исследования. В то же время, еще в прошлом столетии 
были развернуты широкомасштабные исследования по изучению аспектов патогенеза и 
морфогенеза микоплазменных энцефалитов, артритов, пневмоний [1,2,4,5,6,9,10,11,13,14,17, 
18]. 

Актуальность. Считается установленным, что процесс бактериальной транслокации, в 
известной степени, обладает "видоспецифичностью" [15,16]. Из кишечной аутофлоры наибо-
лее чаще транслоцируются кишечная палочка энтеробактерии, протей [8]. В то же время уро-
вень облигатных анаэробов очень низок [12]. 

Не исключено, что диссеминация микоплазм в мозговую ткань, в составные компо-
ненты синовиальной среды суставов, в легкие реализуется именно путем транслокации 
из очагов их природной персистенции в новые экониши хозяина. 

Как известно, микоплазама М. hominis человека (ее аналог у грызунов М. аrthritidis) 
является комменсалом урогенитального тракта млекопитающих. Установлены ее дозоза-
висимые иммуномодулирующие, иммуносупрессивные и цитотоксические свойства. 

Целью настоящего изучения послужили исследования иммуноморфологической и 
бактериологической направленности – на предмет выявления М. аrthritidis в крови и в ря-
де внутренних органов лабораторных крыс, подвергнутых иммобилизационному стрессу. 
При выборе адекватной модели мы основывались на полученных В.А. Гриценко и соавт. 
(2000) [3] результатах бактериологического анализа, направленного на изучение особен-
ностей течения процесса бактериальной транслокации у крыс, при котором автором была 
использована именно модель иммобилизационного стресса. 

Материал и методы. Исследования проводились на 60 белых крысах-самцах, породы 
Вистар, массой 130-150 г. Животные подразделялись на три группы. Первую опытную груп-
пу составляли животные, которые были подвергнуты 12-часовому иммобилизационному 
стрессу. Вторую опытную – животные, подвергнутые 24-часовой иммобилизации. Контроль-
ную группу составили интактные животные. В каждой группе было использовано по 20 
животных. Животные подвергались декапитации под нембуталовым наркозом, с соблюдени-
ем требований по гуманному обращению с животными, которые предъявляются этическим 
комитетом ЕГМУ. 

В процессе декапитации была получена сыворотка крови, извлекались внутренние орга-
ны – легкие, поджелудочная железа, печень, почки, тимус, селезенка и брыжеечные лимфати-
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ческие узлы. Готовились свежезамороженные криостатные срезы, которые подвергались им-
муноморфологическому анализу на предмет определения антигена М. аrthritidis, с использо-
ванием кит-набора фирмы "Ниармедик" ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (Россия, Москва). 

Для проведения бактериологических исследований из гомогенатов внутренних ор-
ганов получали супернатанты, которые инкубировались с мечеными антителами против 
М. аrhritidis с использованием набора реагентов для визуального выявления М. hominis 
(M. аrthritidis), производства ФГУН НИИЭМ им. Пастера (Россия, Санкт-Петербург). 

В отдельной группе иммуноморфологическому и бактериологическому анализу были 
подвергнуты 40 небных миндалин лиц, страдающих хроническим тонзиллитом, при 
котором в лимфоидной ткани миндалин доминировали гипопластические процессы.  

Полученные результаты. Как показали результаты проведенного иммуноморфологи-
ческого анализа, в органах иммуногенеза, печени, почках, поджелудочной железе подо-
пытных крыс обеих опытных групп не удалось обнаружить наличие антигена М. arthritidis. 
В легких подопытных животных второй исследуемой группы удалось обнаружить антиген 
М. аrthritidis в виде единичных мелких флюороресцирующих гранул в просвете отдельных 
альвеол, на поверхности альвеолоцитов и клеток лимфоцитарного инфильтрата, локализо-
ванного в перибронхиолярных отделах. 

При проведении бактериологического анализа, М. аrthritidis в титре 103 КОЕ уда-
лось обнаружить через 24 часа после иммобилизации в сыворотке крови и легких 
подопытных животных. 

Наличие М. hominis удалось также обнаружить и на клиническом материале: в резеци-
рованных небных миндалинах больных, страдающих хроническим тонзиллитом. При по-
становке реакции иммунофлюоресценции, во второй опытной группе специфическое све-
чение было обнаружено на территории лимфоидной ткани и в периваскулярных прост-
ранствах слизистой оболочки миндалин. Следует особо отметить, что антиген М. hominis 
характеризовался исключительно экстрацеллюлярной локализацией; нередко единичные 
флюороресцирующие гранулы обнаруживались на поверхности малых и средних лимфо-
цитов в структурно сохранившихся Т- и В-зонах лимфоидной ткани миндалин. Бактериио-
логический анализ супернатантов, приготовленных из гомогенатов небных миндалин, выя-
вил наличие М. hominis в титре 103 КОЕ. 

Заключение. Анализируя результаты проведенных исследований, можно прийти к 
следующему заключению. 

Во-первых, наличие М. аrthritidis в сыворотке крови и легких подопытных животных, 
подвергнутых 24-часовому иммунобилизационному стрессу, допускает, на наш взгляд, 
возможность диссеминации М. аrthritidis из урогенитального тракта в новые экониши 
хозяина путем транслокации. 

Во-вторых, отсутствие М. аrthritidis и ее антигена в региональных лимфатических узлах, 
исключает лимфогенный путь транслокации этой микоплазмы в организме млекопитающих. 

В-третьих, процесс транслокации М. аrthritidis отличается известным своеобразием, 
поскольку персистенция микоплазм нами была зарегистрирована только в сыворотке крови и 
легких подопытных животных, подвергнутых 24-часовому иммобилизационному стрессу. 

В-четвертых, с качественно новых позиций следует рассматривать аспекты 
хронических декомпенсированных тонзиллитов, в плане участия М. hominis в развитии 
регионального иммунопатологического процесса. 

Аспекты, связанные с диссеминацией микоплазм в организме млекопитающих путем 
их транслокации, являются весьма актуальными и требуют своего дальнейшего изучения, 
как в условиях эксперимента, так и при широком круге заболеваний, при которых из 
внутренних органов высеваются микоплазмы. 
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WHETHER A CERTAIN COMMENSAL OF UROGENITAL TRACT 
OF MAMMALS – M. ARTHRITIDIS (М. HOMINIS) 

IS SUBJECTED TO THE PROCESSES OF "BACTERIAL" TRANSLOCATION 
 

A.V. Zilfyan 
 

YSMU, Scientific-Research Center  
 

SUMMARY 
At the present time, taking into account a wide range of diseases with inflectional and non-

inflectional nature, the aspects associated with syndrome of bacterial translocation are 
discussed. The process of bacterial translocation, as a rule, is subjected mainly to obligated 
gram-negative microorganism. There is no information concerning the translocation of mico-
plasma in available literature, while commensal of urogenital tract in extreme conditions is 
becoming to persist in internal organs, causing encephalitis, arthritis, pneumonia etc. 

The present study is intended to clarify the question whether a certain commensal of 
urogenital tract of rodents M. аrthritidis is subjected to the processes of translocation. Due to 
the modern methods of immunomorphological and bacteriological analyzes, according to the 
model of immunobiliazionning stress, caused with laboratory rats, features of migration of M. 
аrthritidis from urogenital tract to the new econiches of host registered by us. 

The analysis of particular persistence micoplasma in internal organs of mammals showed, 
that the micoplasma аrthritidis, in conditions of induced 24 hours of immunobiliazionning 
stress, persisted in blood and lungs in laboratory animals. 

Thus, we found out previously unknown mechanism of migration of micoplasma from its 
biological econiches by translocation. 

 
Keywords: bacterial translocation, M. аrthritidis, M. hominis, persistence of micoplasma  
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ԵՆԹԱՐԿՎՈՒՄ Է ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱԹՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ 
ՀԱՅՏՆԻ ԿՈՄԵՆՍԻԱԼ М. АRTHRITIDIS (M. HOMINIS) ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ 

ՏԵՂԱՇԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻՆ 

Ա.Վ. Զիլֆյան 
 

ԵՊԲՀ, ԳՀԿ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ներկայումս ուշադրության դարձնելով ինֆեկցիոն և ոչինֆեկցիոն բնույթի մեծ 

դիապազոնով հիվանդությունների վրա, քննարկվում են տեսակետեր կապված ման-
րէային տեղաշարժության համախտանիշի հետ: Մանրէային տեղաշարժության 
պրոցեսը, որպես օրենք իրականանում է Գրամ-բացասական միկրոորգանիզմների 
շնորհիվ: Հասու գրական աղբյուրներում ոչ մի տեղեկություն չկա միկոպլազմաների 
տեղաշարժության մասին, այն դեպքում երբ միզասեռական ուղիների կոմենսիալ-
ները արտակարգ դեպքերում ներխուժում են են ներքին օրգաններ, առաջացնելով 
էնցեֆալիտ, արտրիտ, թոքերի բորբոքում և այլ ախտահարումներ: 

Տվյալ հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում պարզաբանելու հետևյալ 
հարցը, արդյոք կրծողների միզածորանային ուղիների որոշ կոմենսալներ, ինչպիսին 
է M. аrthritidis ենթարկվում են տեղաշարժության, թե ոչ: Իմունոմորֆոլոգիական և 
բակտերիոլոգիական անալիզի ժամանակակից մեթդներով, իմոբիլիզացիոն սթրեսի 
ենթարկված լաբորատոր առնետների մոտ մեր կողմից որոշվել է միզածորանային 
ուղիներից այլ էկոնիշեր M. аrhhritidis միգրացիայի առանձնահատկությունները:  

Կաթնասունների ներքին օրգաններում միկոպլազմաների մասնակի պերսիստեն-
ցիայի անալիզներով հայտնաբերվել է, որ M. аrhhritidis 24-ժամյա իմմոբիլիզացիոն 
ստրեսից պայմաններում տեղափոխվում է լաբորատոր կենդանիների արյուն և թոքեր:  

Այսպիսով մենք հայտնաբերել ենք, նախկինում անհայտ, որ միկոպլազմաների 
իրենց կենսաբանական էկոնիշից միգրացիայի մեխանիզմ տրանսլոկացիայի միջոցով:  

 
Բանալի բառեր. բակտերիալ տրանսլոկացիա Մ arthritidis (M. hominis), 

միկոպլազմայի պերսիստենցիա 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ ГЕМОГЛОБИНА  
И ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВИ АДАПТИРОВАННЫХ К УСЛОВИЯМ 

ВЫСОКОГОРЬЯ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  
 

С.П. Кочарян, Р.Р. Гюлбудагян, М.В. Саркисян, А.М. Мхитарян  
 

ЕГМУ, НИЦ 
 
 
Введение. В настоящее время общий анализ крови широко используется в качестве 

одного из самых важных методов обследования при большинстве заболеваний. Как из-
вестно, изменения, происходящие в периферической крови, неспецифичны, но в то же 
время отражают изменения, происходящие в целом организме [1,2,3,4].  

В настоящее время доказано, что связанные с изменениями уровней гемоглобина, 
эритроцитов являются некоторые заболевания.  

Так, повышение уровней гемоглобина >173 г/л (мужчины 18-45 лет) является следст-
вием сгущения крови, врождённых пороков сердца, лёгочно-сердечной недостаточности, 
физиологических причин (у жителей высокогорья, лётчиков после высотных полётов, 
альпинистов после повышенной физической нагрузки). Понижение уровня гемоглобина 
<132 г/л может наблюдаться при анемии различной этиологии. 

Повышение уровня эритроцитов >5.7×1012 клеток/л сопровождается эритремией, как 
первичной (эритроцитоз), так и вторичной, а именно: абсолютные – при гипоксических 
состояниях (хронические заболевания лёгких, врождённые пороки сердца) и относитель-
ные – при сгущении крови (вследствие чего появляется избыточная потливость, рвота, 
понос, нарастающие отёки и асцит), когда уменьшается объём плазмы при сохранении 
количества эритроцитов. Понижение уровня эритроцитов <4.3×1012 клеток/л может быть 
следствием дефицитной анемии разной этиологии: в результате дефицита железа, белка, 
витаминов, а также апластических процессов, гемолиза, лейкозов, миелом, метастазов злока-
чественных образований. 

Выше приведены пределы повышения и понижения уровня гемоглобина, эритроцитов, у 
больных лиц. Из значений этих пределов у здорового контингента лиц вытекает, что пределы 
указанных показателей следующие: гемоглобин (132÷173) г/л у мужчин 18-45 лет; 
эритроциты (4.3÷5.7) ×1012 клеток/л у мужчин 18-45 лет. 

Вышеприведённые данные [4] дают только пределы изменения указанных 
показателей, как для здоровых, так и больных лиц. 

Однако интерес представляют изменения изучаемых показателей в течение одних 
суток (24 часа) для здоровых лиц, и, кроме того, – не только просто изменения в течение 
суток, а также выявление периодичности этих изменений у контингента здоровых лиц.  

Таким образом, задача заключается в обнаружении биологических ритмов общекли-
нических показателей крови, таких, как гемоглобин и эритроциты у здоровых мужчин в 
возрасте 18-27 лет, адаптированных к условиям высокогорья. 

Группа исследуемых лиц: мужчины в возрасте 18-27 лет, адаптированных к условиям 
высокогорья. 

Подготовка к исследованию: взятие крови проводится утром, натощак.  
Материал для исследования: цельная венозная кровь (с ЭДТА) 
Метод определения: автоматический счётчик крови Hemolux, подсчёт форменных 

элементов по изменению импеданса; гемоглобин – цианметгемоглобиновый метод. 
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Ниже приведены графики, на каждом из которых точками обозначены измеряемые 
величины концентраций гемоглобина, эритроцитов в зависимости от реального времени, 
где значения меняются от нуля до 24 часов, т.е. в течение суток, с интервалом в 3 часа (8 
измеряемых точек в течение суток). 

Отметим, что исследования проводились на двух группах здоровых лиц: контрольная 
группа и общая группа. 

Контрольная группа состоит из 20 лиц, живущих на уровне порядка 1000 м от уровня 
моря, а общая группа состоит из 100 лиц, адаптированных к условиям высокогорья 
(около 1900 м от уровня моря). 

Отметим, что для обеих групп на графиках приведены средние значения измеряемых 
концентраций указанных выше форменных элементов крови.  

Задача состоит в выявлении периодических изменений концентраций гемоглобина, 
эритроцитов в крови лиц двух указанных групп.  

Таким образом, задача сводится к обнаружению биоритмов с определением их 
периодов и других характеристик, приводимых ниже.  

Описание алгоритма применяемой математической модели 
Задача обнаружения биоритмов концентраций форменных элементов крови решается 

на основе математической динамической модели, описываемой семейством 
дифференциальных уравнений II порядка, разработанной нами [5,6,7,8]. 

Данная модель имеет следующий математический вид: 
  

 l =1, 2, 3, ...   (1) 
 

В модели (1) сделаны следующие обозначения: 
C(l,,m,t) – концентрация форменных элементов крови, подлежащих исследованию; 
 = (/Е)1/2 – коэффициент диссипации или бифуркации, определяемый квадратным 

корнем отношения вязкости крови () в кровеносном сосуде к упругости (Е); 
m – коэффициент пропорциональности, определяющий скорость изменения возврат-

ной силы колебания осциллятора колебаний концентраций форменных элементов крови 
C(l,,m,t); 

l – скорость изменения диссипативной функции; l=1,2,3... определяет число урав-
нений в семействе, описанных в модели (1). 

Отметим, что фактическая модель (1) имеет осцилляторный характер и описывает 
автоколебания концентраций C(l,μ,m,t) форменных элементов крови. 

Семейство уравнений (1) имеет аналитические решения следующего вида: 
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Отметим, что коэффициенты, входящие в формулы (2) и (3), приведены в работе [8]. 
Задача выявления периодов форменных элементов крови или обнаружение их 

биоритмов сводится к аппроксимации средних значений концентраций форменных 
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элементов, как для лиц контрольной группы, так и для общей группы, адаптированной к 
условиям высокогорья. 

На рис. 1 приведён график изменения средних по участникам исследования концентра-
ций гемоглобина в контрольной группе, а на рис. 2 – подобные значения для общей группы.  

 
Рис. 1.Контрольная группа. Средние значения 

 
m=0.9, mu=0.9, l=7, tmax=9, max=14.94, tmin=3, min=13.78 

Tper=18.4406, mezor=14.17 
 

Рис. 2. Общая группа. Средние значения 

 
m=0.9, mu=0.9, l=7, tmax=9, max=15.37, tmin=0 14.04 

Tper=18.4406, mezor=14.55, mezormod =14.6091 

C(l, , m, t) Гемоглобин × 10 г/л   

 t (ч) 

 t (ч) 

C(l, , m, t) Гемоглобин ×10 г/л   
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Как видно из графиков, приведённых на рис. 1 и рис. 2, концентрация гемоглобина 
принимает значения: С (max, контроль) = 149.4 г/л (акрофаза), при значении времени t = 
9.00 часов, а С (max, общ.) = 153.7 г/л, при t = 9.00 часов. 

Таким образом, среднее max значение концентрации гемоглобина у лиц общей 
группы, или акрофаза у лиц, адаптированной к условиям высокогорья, выше на 4.3 г/л, а 
надир (минимум значения концентрации) выше на 0.26 г/л. Период колебаний 
концентраций в обоих случаях принимает одинаковое значение: Т = 18.4406. 

Заметим, что измеренные нами значения концентрации гемоглобина для здоровых 
лиц лежит в указанном выше интервале, а именно: (132÷173) г/л. 

На рис. 3,4 приведены графики изменения средних по участникам исследования 
концентраций эритроцитов в контрольной и общей группах. 

Как видно из графиков, приведённых на рис. 3 и рис. 4, концентрации эритроцитов 
принимают следующие значения: акрофаза (контроль) = 5.43×1012 клеток/л, при значении 
времени t = 3 часа; надир (контроль) = 4.84×1012 клеток/л, при значении времени 0 (24) 
часа; акрофаза (общ.) = 5.18×1012 клеток/л, при значении времени t = 9 часа; надир (общ.) 
= 4.93×1012 клеток/л, при значении времени t = 3 часа.  

Таким образом, среднее максимальное значение концентрации эритроцитов у лиц об-
щей группы, или акрофаза у лиц, адаптированных к условиям высокогорья, на 0.25×1012 
клеток/л меньше, а надир, соответственно, на 0.99×1012 клеток/л выше. Период колеба-
ний концентраций в контрольной группе Т=7.36175, а в общей группе – Т= 14.8028. 

 
 

Рис. 3. Контрольная группа. Средние значения 

 
 

m=0.7, mu=0.9, l=1, tmax=3, max=5.43, tmin=0 4.84 
 Tper=7.36175, mezor=5.1 

 

C(l, , m, t) Эритроциты  × 1012  клеток/л          

 t (ч) 
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Рис. 4. Общая группа. Средние значения 
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m=0.9, mu=0.9, l=3, tmax=9, max=5.18, tmin=3, min=4.93 

Tper=14.8028, mezor=5.01, mezormod =5.0436 
 
Таким образом, в общей группе период Т на 7.44105 выше, чем в контрольной группе. 
Итак, приходим к выводу, что выявленные нами биоритмы концентраций гемогло-

бина и эритроцитов, как в контрольной группе, так и в общей группе имеют ультрадиан-
ный характер (досуточные – спектр ритмов 0.5≤Т<20 часов). 

В общем случае в основном концентрации гемоглобина и эритроцитов выше в общей 
группе, чем в контрольной. 
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CHARACTERISTICS OF BIOLOGICAL RHYTHMS OF HEMOGLOBIN 
AND ERYTHROCYTES OF BLOOD IN HEALTHY PEOPLE  

ADAPTED TO THE HIGH ALTITUDE CONDITIONS 
 

S.P. Kocharyan, R.R. Gyulbudahyan, M.V. Sargsyan, A.M. Mkhitaryan 
 

YSMU, Scientific-Research Center 
 
SUMMARY 
The biorhythms of concentration of hemoglobin and erythrocytes in the adapted to high 

altitude conditions healthy persons are studied in presented work. It is shown that the average 
period of the hemoglobin concentration biorhythms both in the control group and in the general 
group is equal to 18.4406 hours. The values of mentioned biorhythms  differ by an acrophase 
and nadir. 

It is found that the average period of biorhythms for erythrocytes in the control group is 
7.36175 hours, in the general group – 14.8028 hours. 

Thus, it is established that the abovementioned biorhythms have an ultradian character. 
 
Keywords: hemoglobin, erythrocyte, biorhythm, high altitude  
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ԵՊԲՀ, ԳՀԿ 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Սույն աշխատանքում ուսումնաիրվել են հեմոգլոբինի և էրիթրոցիտների կոն-

ցենտրացիաների կենսառիթմերը` բարձր լեռնային պայմաններին ադապտացված 
առողջ անձանց արյան մեջ: Ցույց է տրված, որ հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի 
կենսառիթմերի պարբերության միջին արժեքը թե ստուգիչ խմբում, և թե ընդհանուր 
խմբում հավասար է 18.4406 ժամի: Նշված կենսառիթմերը տարբերվում են իրարից 
իրենց ակրոֆազերի և նադիրի արժեքով: 

Հաստատված է, որ ստուգիչ խմբում էրիթրոցիտների կենսառիթմերի պարբերու-
թյան միջին արժեքը հավասար 7.36175 ժամի, իսկ ընդհանուր խմբում` 14.8028 ժամի: 

Այսպիսով, հաստատվել է, որ վերոնշյալ կենսառիթմերն ունեն ուլտրադիան բնույթ: 
 
Բանալի բառեր. հեմոգլոբին, էրիթրոցիտ, կենսառիթմ, բարձր լեռնային պայմաններ 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕЙРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
А.Т. Кочикян1, А.В. Топчян1, Л.В. Ревазова2 

 

1ЕГМУ Кафедра технологии лекарств  
2Научный центр экспертизы лекарств и медицинский технологий, АОЗТ 

 
Ключевые слова: растительное сырье, диагностические признаки, покровные 

волоски, железистые волоски, кристаллические включения 
 
Микроскопическое исследование диагностических признаков лекарственного раститель-

ного сырья (ЛРС) один из необходимых моментов его стандартизации. Раздел «Микро-
скопия» включен в частные статьи почти на все виды сырья, но не всегда учитывает 
современные требования и научные данные, накопленные в области микроскопического 
изучения сырья. Для определения подлинности ЛРС, особенно в измельченном виде и в 
порошке, микроскопический анализ имеет решающее значение. В связи с расширением 
ассортимента ЛРС и лекарственных средств на его основе существенно затрудняется 
микроскопический анализ при контроле качества, как индивидуальных видов сырья, так и 
многокомпонентных смесей (сборов). Поэтому в нормативно-технические документы (фар-
макопейные статьи, государственные стандарты, технические условия) необходимо включать 
рисунки и микрофотографии диагностических признаков данного растительного сырья [5]. 

Нами проведен микроскопический анализ фармакопейных растений: Morus nigra L., 
шелковица черная, թթենի սև, (листья, плоды/соплодия) [6,8,13,14]; Sambucus nigra L., 
бузина черная, թանթրվենի (կտտկենի) սև, (цветки) [2,9,10,12,24,25,26,27,28], Juglans 
regia L., орех грецкий, ընկուզենի սովորական, (листья) [7,8,11,12,13,15]. Эти растения 
по данным литературы обладают нейропротективным действием [18,19,20,23,28]. По 
нашим данным листья и плоды шелковицы черной, листья и незрелые плоды ореха 
грецкого, цветки и плоды бузины черной обладают выраженным антиоксидантным, 
антирадикальным эффектами, [3,17], а также нейропротективным действием на сетчатку 
глаза в опытах на крысах [4,16,21,22]. 

Цель работы. Определение диагностических признаков сырья для его стандартизации. 
Материалы и методы. Материалом для исследования служило воздушно-сухое 

сырье (листья, цветы и плоды лекарственных растений). Листья и плоды шелковицы 
черной (Folia and fructus Morus nigra, թթենի սևի տերևներ և պտուղներ) были 
собраны в с. Армавир Армавирского региона РА, цветкы бузины черной (Flores 
Sambucus nigra, թանթրվենի սևի ծաղիկներ) в окрестностях г. Дилижан Тавушского 
региона РА, листья ореха грецкого (Folia Juglans regia, ընկուզենի հունականի 
տերևներ) в с. Гарни Котайского региона РА (соответственно во время цветения и 
плодоношения). 

Препараты приготовлялись фармакопейным методом [1]. Для приготовления 
препаратов материал (листья и цветки) размягчался кипячением в растворе шелочи. 
Для приготовления препарата плодов шелковицы черной материал размягчался в 
водяных парах, в течение получаса. Рассматривались в растворе хлоралгидрата. Для 
каждого объекта было приготовлено по 10 микропрепаратов. Исследовались при 
помощи тринокулярного светового микроскопа фирмы “Micros” (Австрия) с 
цифровой фотокамерой “Canon” (Япония) при увеличении 20x. 
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Листья шелковицы черной 
Листья шелковицы черной по своей структуре унолатеральные (односторонние). 

Верхний эпидермис покрыт складчатой кутикулой. Некоторые клетки верхнего эпидер-
миса вытянуты в виде сосочковидных, коротких, покровных волосков с округлым 
основанием (Рис. 1). Встречаются также в незначительном количестве длинные кони-
ческие волоски на круглой базальной клетке. Большое количество друз оксалата кальция 
в форме розеток, призматические кристаллы вдоль крупных спиральных сосудов. 

 
Рис. 1. Сосочковидные короткие 

волоски головчатые волоски 
 
  

 
 

Рис. 2. Розетки призматические 
кристаллы оксалата кальция 

вдоль спиральных сосудов 
  

 
 

Рис. 3. Жилка с 
кристаллоносной обкладкой 
тонкостенные покровные 

волоски  

 
 

С нижней стороны листья сильно опущены. По всей поверхности нижнего эпидермиса, 
особенно вдоль главных жилок, в большом количестве встречаются абаксиальные, тонко-
стенные, ретортовидные, остроконечные волоски, на конце слегка изогнутые (Рис. 4). На 
жилках часто видны железистые волоски с крупной овальной головкой на одноклеточной 
ножке (Рис. 5). Жилки с кристаллоносной обкладкой из призматических темных кристаллов 
(Рис. 3). Очень много крупных, хорошо сформированных друз оксалата кальция в форме 
розеток по всей поверхности, характерно наличие цистолитов (Рис. 2,3,4). Редко встречаются 
округлые выпуклые железки (Рис. 6). Устьица многочисленные, овальные, аномоцитного 
типа, распределены по всей поверхности (Рис.5). 

 
Рис. 4 

1. ретортовидные волоски  
2. головчатый волосок 
3. цистолит 

 
 

Рис. 5 
1. железистые волоски 

2. устьица аномоцитного 
типа  

 
 

Рис. 6 
1. Железки 

 
 

 

 
 

Плоды шелковицы черной 
Препарат окрашен в интенсивно пурпурный цвет, по всей поверхности в мякоти 

плода видны скопления пигмента (антоцианидины) (Рис. 10), много округлых железок с 
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эфирным маслом (Рис. 9, 10), спиральные сосуды с кристаллоносной обкладкой (Рис. 9). 
Капельки эфирного масла в виде шариков видны под эпидермисом (Рис. 7). 

 
Рис. 7 

1. одноклеточные остроконеч-
ные выросты эпидермиса 
2. капельки эфирного масла 

  

 
 

Рис. 8 
1. головчатый волосок 
2. железка 
 

Рис. 9 
1. железки с эфирным маслом 
2. спиральный сосуд с 
кристалллоносной обкладкой 

 

Рис. 10 
1. покровные волоски 
2. клетки с пигментом 
3. капельки эфирного масла 
 

 
 

Рис. 11 
1. одноклеточные волоски с окрашенным 

содержимым 
 
 

 
 

 
По всей поверхности эпидермиса видны вытянутые одноклеточные, тонкостенные, 

часто изогнутые волоски, с окрашенным содержимым (Рис. 10,11), по краю видны также 
одноклеточные, остроконечные, сосочковидные выросты эпидермиса (Рис. 7). 
Встречаются также головчатые волоски с овальной многоклеточной, часто окрашенной 
головкой, на одно-двухклеточной ножке (Рис. 8). 

Цветки бузины черной 

Клетки нижнего эпидермиса чашелистиков полигональные, с сильной складчатой 
кутикулой, с рассеянными округлыми аномоцитными устьицами (Рис. 12,17). 
Одноклеточные бородавчатые, закругленные волоски по всей поверхности, 
одноклеточные краевые округлые зубцы на верхушке и в основании чашелистиков (Рис. 
12). Изредка встречаются крупные железистые волоски с многоклеточной головкой на 
трехклеточной ножке и головчатые волоски на одноклеточной ножке (Рис. 14,16). 
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Рис. 12 
1. одноклеточные бородавчатые 
волоски 
2. округлые зубцы  
3. полигональные клетки эпидермиса 

 

Рис. 13 
1. край лепестка 
равномерно волнистый 
2. идиобласты  
 
 
 

 

Рис. 14 
1. железистый волосок с 
многоклеточной головкой 

капельки эфирного масла  
 

 
 

 
Клетки верхнего эпидермиса венчика полигональные, слегка утолщенные; клетки 

нижнего эпидермиса венчика отчетливо извилистые с крупными овальными 
аномоцитными устьицами (Рис. 17). Край лепестка равномерно волнистый (Рис. 13). Под 
эпидермисом венчика и чашелистиков много мелких шаровидных капелек эфирного 
масла (Рис. 14). 

 
Рис. 15 

1. идиобласты с мелкими 
кристаллами оксалата кальция 
2. кристаллы оксалата кальция  
вдоль жилок 

 

Рис. 16 
1. головчатый волосок 
2. пыльцевые зерна 

 
 

 

Рис. 17 
1. крупное овальное 
устьице 
2. идиобласты  
 
 

 

 
В мезофилле чашелистиков и венчика содержатся идиобласты с мелкими кристалл-

лами оксалата кальция (Рис. 13,15,17). Кристаллы оксалата кальция в форме прямоуголь-
ников и призм расположены вдоль жилок (Рис. 15). 

Пыльцевые зерна шаровидные, трехгранные (Рис. 16). 
Листья ореха грецкого 
Клетки верхнего эпидермиса полигональные или слабо извилистые, с нижней сторо-

ны клетки более мелкие (Рис. 23). Устьица, особенно с нижней стороны, многочислен-
ные, овальные или миндалевидные (Рис. 22,23). По всей поверхности листа много-
численные, хорошо сформированные, друзы оксалата кальция (Рис. 18,22). Жилки окра-
шены в бурый или красновато-коричневый цвет (обусловленный присутствием юглона), 
глыбки пигмента встречаются по всему мезофиллу (Рис. 19,20,22). Кристаллы оксалата 
кальция в форме призм и прямоугольников (у молодых листьев), друз и розеток (у более 
старых) располагаются вдоль крупных жилок (Рис. 19). 
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Рис. 18 
1. друзы оксалата кальция 

 
  

 
 

Рис. 19 
жилка с кристаллоносной 

обкладкой  
 

 
 

Рис. 20 
одноклеточные 

толстостенные волоски  
 

 
 

По жилкам встречаются пучки одноклеточных толстостенных волосков, особенно 
с нижней стороны (Рис. 20). Кроме того, по жилкам встречаются головчатые волоски с 2-
4-х клеточной, продолговатой или угловатой головкой, с одной или двумя клетками в 
основании (Рис. 22). 

 
Рис. 21 

эфиромасличные железки  
(вид сверху) 

 
 
 

 
 

Рис. 22 
1. головчатый волосок 
2. эфиромасличная железка (вид 

сбоку) 
3. друзы оксалата кальция 
4. устьица 
5. клетки с пигментом 

 

Рис. 23 
1. железистый волосок 
2. устьица 

полигональные клетки 
эпидермиса  

 

 
Характерно наличие крупных эфиромасличных железок, построенных по типу 

Labiatae (важный диагностический признак) (Рис. 21, 22). 
 

Выводы 
1. Проведен микроскопический анализ листьев и плодов шелковицы черной, цветков 

бузины черной, листьев ореха грецкого. Определены их диагностические признаки:  
 для листьев шелковицы черной ими являются сосочковидные короткие 

покровные волоски, длинные конические волоски, большое количество розеток 
оксалата кальция, с нижней стороны эпидермиса тонкостенные, ретортовидные, 
остроконечные волоски, железистые волоски, округлые железки, многочисленные 
овальные устьица аномоцитного типа, жилки с кристаллоносной обкладкой; 

 для плодов шелковицы черной – округлые железки с эфирном маслом, 
спиральные сосуды с кристаллоносной обкладкой, капельки эфирного масла, 
одноклеточные, тонкостенные, изогнутые волоски, одноклеточные, сосочковидные 
выросты эпидермиса, головчатые волоски; 

 для цветков бузины черной – на верхушке и в основании чашелистиков 
одноклеточные, бородавчатые волоски, крупные железистые волоски, головчатые 
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волоски, под эпидермисом венчика и чашелистиков мелкие капельки эфирного 
масла, в мезофилле идиобласты с мелкими кристаллами оксалата кальция; 

 для листьев ореха грецкого – пучки одноклеточных, толстостенных волосков по 
жилкам, головчатые волоски, многочисленные, хорошо сформированные друзы 
оксалата кальция. Важным диагностическим признаком является наличие крупных 
эфиромасличных железок, построенных по типу Labiatae. 

2. Диагностические признаки видов фармакопейного сырья определены с целью его 
стандартизации. 
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MICROSCOPIC STUDY OF SOME NEUROPROTECTIVE PLANTS  
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SUMMARY 
For microscopic studies used different parts of some food and medicinal plants (leaves and 

fruits of black mulberry, flowers of black elderberry, leaves of walnut), which according to our 
data have a marked antioxidant, antiradical effects, as well as neuroprotective effects on the 
retina. Microscopic examination revealed the necessary raw materials for standardization 
diagnostic features. 

Diagnostic features for the black mulberry leaves they are papillae, short, cover hair, long 
conical hairs, a large number of rosettes of calcium oxalate, glandular hairs, rounded glands, 
numerous oval stomata. 

Diagnostic features for the fruits of black mulberry – silk round glands with essential oil, 
twist filled with pressure crystal plates, drops of essential oil, one-celled, thin-walled, curved 
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and capitates hairs. Diagnostic features for the black elderberry flowers – at the top and base of 
sepals unicellular, warty hairs, large glandular hairs, capitates hairs, beneath the epidermis 
corolla and sepals small droplets of essential oil, in the mesophyll idioblast with small crystals 
of calcium oxalate. Diagnostic features for the leaves of walnut beams of single-celled, thick-
walled hairsalong the veins, capitates hairs, numerous, well-formed drusen calcium oxalate. An 
important diagnostic feature is the presence of large oil-bearing glands, constructed according 
to the type Labiatae. 

 
Keywords: medicinal plant, diagnostic features, cover and glandular hairs, crystal plates  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Միկրոսկոպիկ ուսումնասիրության համար օգտագործվել են ՀՀ ֆլորայի որոշ 

դեղատու և սննդային բույսերի տարբեր հատվածներ` թթենի սևի տերևներ և 
պտուղներ, թանթրվենի սևի ծաղիկներ, ընկուզենի հունականի տերևներ, որոնք, ըստ 
նախկինում մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների, օժտված են 
արտահայտված հակաօքսիդանտային, հակառադիկալային, ինչպես նաև աչքի ցան-
ցաթաղանթի վրա նյարդապաշպան ազդեցություններով:  

Միկրոսկոպիկ ուսումնասիրության ընթացքում հայտնաբերվել են հումքի 
ստանդարտավորման համար անհրաժեշտ դիագնոստիկ նշաններ:  

Թթենի սևի տերևների համար դիագնոստիկ նշաններ են հանդիսանում կարճ 
պտկանման մազիկները, երկար ու կոնաձև մազիկները, կալցիումի օքսալատի 
պարունակությամբ մեծ քանակությամբ տափակ բյուրեղաբույլերը, գեղձիկային 
մազիկները, կլորավուն գեղձիկները, բազմաթիվ օվալաձև հերձանցքները:  

Թթենի սևի պտուղների համար դիագնոստիկ նշաններն են եթերայուղ պարու-
նակող կլորավուն գեղձիկները, միաբջիջ կեռ մազիկները, գլխիկավոր մազիկները:  

Թանթրվենի սևի ծաղիկների համար որպես դիագնոստիկ նշաններ ծառայում են 
միաբջիջ, գորտնուկավոր մազիկները, գլխիկավոր մազիկները, խոշոր գեղձային մա-
զիկները, ծաղկեպսակի և բաժակաթերթիկի էպիդերմիսի տակ եթերայուղի մանր 
կաթիլները:  

Ընկույզի հունականի տերևների դիագնոստիկ նշաններն են միաբջիջ հաստա-
պատ մազիկների փնջերը, գլխիկավոր մազիկները, լավ ձևավորված կալցիումի օք-
սալատի բյուրեղաբույլերը: Կարևոր հատկանիշ է խոշոր եթերայուղային գեղձիկ-
ների առկայությունը, որոնք կառուցված են ըստ Labiatae տիպի: 
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Оценка частоты микроядер (МЯ) является общепринятым цитогенетическим тестом для 

определения действия как окружающей среды в целом, так и различных загрязнителей на 
живые организмы. МЯ могут образовываться в клетках организма либо из хромосомных 
фрагментов, либо из целых хромосом, отставших в анафазе в результате различных геноток-
сических действий. В сельском хозяйстве применение химических соединений, исполь-
зуемых в качестве гербицидов, фунгицидов и пестицидов выдвигает насущные проблемы по 
обеспечению их безопасности для людей. Несмотря на запреты по применению большинства 
хлорорганических соединений в качестве пестицидов в Армении, вопросы о загрязнении ок-
ружающей среды их остаточными количествами весьма актуальны. Особое внимание вызы-
вает тот факт, что хлорорганические пестициды и их остаточные количества могут накапли-
ваться в сельскохозяйственных продуктах и далее проникать в организм человека, оказывая 
неблагоприятное воздействие на наследственные структуры. Вредное влияние пестицидов на 
здоровье человека весьма разнообразно: начиная от временно невыявляемых последствий их 
действия до воздействия на процессы развития организма, а также вызванные ими мутаген-
ные и канцерогенные эффекты [5,6]. Наличие МЯ в эксфолиативных клетках (ЭК) человека 
свидетельствует о цитогенетических нарушениях. Повышение уровня МЯ в ЭК может слу-
жить своеобразным «дозиметром» различных патологических состояний организма [1].  

Важно то обстоятельство, что между уровнем ЭК с МЯ и количеством других 
цитогенетических нарушений в лимфоцитах наблюдается высокий уровень корреляции, 
а также то, что повышение уровня МЯ как в клетках ротовой полости, так и в 
лимфоцитах связаны с риском возникновения онкологических заболеваний [2]. 

Целью настоящей работы явилось исследование уровня цитогенетических 
нарушений с помощью МЯ-теста у жительниц двух сельских районов Армении в течение 
трех лет, а также оценка частоты МЯ в двух возрастных группах женщин тех же районов. 

Материал и методика. МЯ-тест является сравнительно новым, однако широко при-
меняемым генотоксическим методом, позволяющим выявлять в ЭК человека цитогенети-
ческие нарушения хромосом. Одновременно он более прост и достаточно экономичен, 
что является преимуществом в скрининговых исследованиях. МЯ представляют собой 
внутриплазматические тельца, формирующиеся из целой хромосомы или из её фрагмен-
тов и располагающиеся непосредственно у ядра клетки.  

Изучаемые группы сельских женщин состояли из здоровых рожениц Араратского 
марза и марза Арагацотн Республики Армения. В обоих районах за три исследуемых года 
в каждой созданной группе исследовалось по 30 женщин. 

Исследовался уровень МЯ в ЭК слизистой ротовой полости. Возраст исследуемых 
рожениц составлял от 17 до 35 лет. Соответственно были созданы две возрастные группы 
изучаемых рожениц (17-24 и 24-35).  



ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 
 
 

 

- 68 - 
 

ЭК получали с помощью деревянного шпателя, затем помещали на предметное стек-
ло и фиксировали. Использовалась стандартная классическая техника окраски Фельгеном 
с некоторыми модификациями [7]. В качестве подкраски применяли Fast green. От каж-
дого индивида исследовалось по 2000 клеток. Применялись те же критерии анализа кле-
ток с МЯ, которые были предложены Titenko-Holland et al. [8] и протoколы, которые бы-
ли стандартизированы в рамках HUMNXL проекта [3,4]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с применением критерия t Стьюдента.  
Результаты и обсуждение. Результаты по исследованию уровня микроядер у жен-

щин двух сельских районов – Араратского марза и марза Арагацотн в течение трех по-
следовательных лет обобщены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Средние показатели уровня МЯ в исследованных группах сельских жительниц  

за 2008-2010гг. 
 

Годы 
исследова-

ния 

Исследуемый 
район 

Число 
обследован-
ных рожениц 

Количество клеток с МЯ Количество клеток с МЯ  
на 1000 клеток в ‰ 

Число МЯ 
на 2000 
клеток 

Среднее стат. 
значение Число МЯ Среднее стат. 

значение 

2008г. 
Арташат 30 50 X=1.67±0.04 2.5 X=0.08±0.01 

Аштарак 30 51 X=1.70±0.13 2.6 X=0.09±0.01 

2009г. 
Арташат 30 58 X=1.93±0.16 2.9 X=0.10±0.01 

Аштарак 30 53 X=1.77±0.13 2.65 X=0.09±0.01 

2010г. 
Арташат 30 61 X=2.03±0.17 3.05 X=0.10±0.01 

Аштарак 30 57 X=1.90±0.13 2.85 X=0.93±0.07 
  

 
Из таблицы 1 видно, что в выборке жительниц Араратского марза в среднем 

количество полученных клеток с микроядрами варьировало от 50 до 61 на 2000 клеток. 
Так, за 2008 г. число МЯ составило 50 (1.67±0.04), за 2009 г. – число МЯ возросло до 58 
(1.93±0.16), а анализ результатов исследований за 2010 г. выявил количество клеток с МЯ 
равное 61 (2.03±0.17). В расчетном отношении на 1000 клеток в промилях эти показатели 
по годам были соответственно равны 0.08±0.01‰, 0.10±0.01‰ и 0.10±0.01‰. 

В следующем районе (Арагацотн марз) в исследуемой группе рожениц за 2008 г. 
среднее количество клеток с микроядрами составило 51 (1.70±0.13) за 2009 г. их число 
равнялось 53 (1.77±0.13), а в 2010г. число клеток с микроядрами увеличилось до 57 
(1.70±0.13). Количество же микроядер на 1000 клеток в промилях равно соответственно 
0.09±0.01‰, 0.09±0.01‰ и 0.93±0.07‰.  

Динамика повышения количества микроядер в проводимых исследованиях за три 
года наблюдается как в Араратском марзе, так и в марзе Арагацотн, но частота клеток с 
МЯ не отличается достоверно в зависимости от места проживания, т.е. уровень МЯ у 
рожениц из Аштарака не отличается от такового из Арташата. 

Изучаемые группы сельских жительниц были подразделены на две возрастные 
группы. Результаты исследований количества МЯ и их уровня в двух сельских районах 
обобщены в табл. 2.  
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Таблица 2.  
Средние показатели уровня МЯ (%) в исследованных группах сельских жительниц  

за 2008-2010гг. на 2000 клеток. 
 

Популя-
ция 

Возрастные группы 

2008г. 2009г. 2010г. 
18-24 25-35 17-23 24-31 18-23 24-34 

Арарат x=1.40±0.20 x=1.93±0.13* x=1.62±0.19 x=2.28±0.29* x=1.44±0.19 x=2.71±0.29* 

Аштарак x=1.35±0.23 x=2.23±0.23* x=1.31±0.25 x=2.12±0.23* x=1.5±0.21 x=2.2±0.25* 
 

* P<0.05  
 
Известно, что цитогенетические изменения в клетках организмов увеличиваются с 

возрастом и чувствительность к мутагенам окружающей среды в разные периоды 
жизнедеятельности также различна. Так, в группах женщин в возрасте 17-24 лет 
количество МЯ достоверно меньше независимо от места проживания, в отличие от групп 
рожениц в возрасте 24-35 лет. Уровень МЯ в организме во второй возрастной группе (24-
35) статистически достоверно возрастает по сравнению с первой (17-24) как в течение 
трех (2008-2010гг.) лет, так и в двух исследованных районах.  

ВЫВОДЫ 
Результаты исследований, направленные на определение уровня цитогенетических 

повреждений у рожениц не показали статистически выраженных различий, однако 
была отмечена определенная тенденция к повышению исследуемых показателей. Это, по-
видимому, связано с воздействием хлорорганических пестицидов применяемых в 
сельской местности. Об этом свидетельствуют параллельно проводимые в лаборатории 
токсикологии НИЦ [9] исследования грудного молока у тех же женщин-рожениц для 
определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов, в частности ГХЦГ, 
ДДТ и его метаболитов в тех же районах. 

Полученные результаты исследований по возрастным группам свидетельствуют, что 
уровень МЯ в организме во второй возрастной группе статистически достоверно 
возрастает как в течение трех (2008-2010гг.) исследованных лет, так и в двух сельских 
районах. 
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SUMMARY 
The micronucleus (MN) level in buccal mucosa cells of women recently confined from 

Ararat and Aragatsotn regions was studied during the three years of investigation (2008–2010). 
The statistically significant increase of MN wasn’t observed during this period, but at the 

same time we revealed a tendency of MN level increase. Among the age groups that were 
formed in the regions of investigation statistically significant increase of MN was observed only 
in the older age group as compared with the younger one. These results can be explained by the 
fact that the chest milk of the investigated women contained certain quantity of organochlorine 
pesticides which can induce increase of MN level.  

 
Keywords: micronuclei; exfoliated buccal mucosa cells  
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ԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՈՒ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԾՆՆԴԿԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 
Գ.Գ. Փարսադանյան1, Գ.Գ. Զալինյան2, Ա.Կ. Ներսեսյան3 

 
1ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա,  

2 ԵՊՀ, Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոն, Երևան, Հայաստան  
3Վիեննայի բժշկական համալսարան, Քաղցկեղի ինստիտուտ, Վիեննա, Ավստրիա 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Երեք շարունակական տարիների ընթացքում (2008-2010թթ.) ուսումնասիրվել է 

միկրոկորիզների (ՄԿ) մակարդակը Արարատի և Արագածոտն մարզերի ծննդկան-
ների բերանի խոռոչի բջիջներում: Այս ժամանակաշրջանի ընթացքում չի բացահայ-
տվել միկրոկորիզների մակարդակի վիճակագրորեն հստակ աճ, սակայն միևնույն 
ժամանակ նկատվում է ՄԿ-ի աճի միտում: Հետազոտվող շրջանների առանձնացված 
երկու տարիքային խմբերից միկրոկորիզների մակարդակի վիճակագրորեն հստակ 
աճ հայտնաբերվել է միայն մեծ տարիքային խմբերում` ի համեմատ ավելի երիտա-
սարդ խմբերի ներկայացուցիչների: Այս տվյալները կարելի է բացատրել այն փաս-
տով, որ նույն կանանց մոտ կրծքի կաթում հայտնաբերվել է որոշ քլորօրգանական 
թունաքիմիկատների մնացորդային քանակ, որոնք կարող են հանդիսանալ նաև ՄԿ 
խթանող գործոն: 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭРИТРОЦИТАРНЫХ МЕМБРАН БЕЛЫХ 
БЕСПОРОДНЫХ КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕГО 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
 

Г.В. Саакян, Г.Г. Арцруни  
 

ЕГМУ, Лаборатория биохимических и биофизических исследований НИЦ  
 

 
 
Введение. Анализ литературных данных и наши предыдущие исследования дают ос-

нование заключить, что внешние электростатические поля (ЭСП) вышефоновых напря-
женностей непосредственно влияют на физико-химические свойства биологических 
макромолекул и их упорядоченных структур типа мембран 13,14,16,17,20. Нами 
выдвинута гипотеза, согласно которой первичный механизм биологической активности 
ЭСП обусловливается физическими процессами на границе сред с различной 
проводимостью 1, а плазматическая мембрана является системой с явно выраженными 
границами компонентов имеющих разную проводимость.  

В доступной нам литературе мы не встретили работ свидетельствующих о тех или 
иных конкретных структурных перестройках в биологических мембранах при воздействии 
ЭСП, хотя даже самые незначительные изменения физических параметров мембран могут 
привести к весьма существенным изменениям их структурно-функционального состояния.  

Актуальность работы. Среди многочисленных антропогенных экологических факторов 
внешней среды, как по динамичности своих изменений, так и по распространенности, особое 
место занимают внешние ЭСП вышефоновых напряженностей. На сегодняшний день многие 
технологические процессы связаны с применением ЭСП или сопровождаются их возникнове-
нием. Широкое использование в быту диэлектриков, способных легко накапливать на своей 
поверхности электрические заряды, приводит к возникновению ЭСП высоких напряжен-
ностей. Сверхвысоковольтные линии передач постоянного тока также являются источником 
ЭСП. Таким образом, все больше количество людей находятся в сфере действия ЭСП, на 
порядки превышающие естественный фон. Это делает актуальным профпатологическую и 
экологогигиеническую оценку биологической активности ЭСП, что невозможно без 
выявления его первичных механизмов воздействия. 

Целью данной работы является исследование физических параметров эритроцитар-
ных мембран после воздействия ЭСП. Изменения исследуемых параметров позволят 
выявить возможные первичные механизмы действия ЭСП на биологические объекты.  

Материалы и методы. Объектом исследований служили тени эритроцитов самок 
белых беспородных крыс массой 150-200 г, предварительно подвергнутых кратковремен-
ному (1 час) и долговременному (6 дней, по 6 часов в день) воздействию ЭСП напря-
женностью 200 кВ/м. ЭСП создавалось при помощи установки конденсаторного типа 2. 

Методом кардиопункции бралась кровь у интактных животных 19. Те же животные че-
рез семь дней после восстановления кровотворения подвергались воздействию исследуемого 
фактора. Сразу после воздействия проводился забор крови по вышеотмеченному методу. Во 
избежание влияния циркадных ритмов забор крови проводилось в одно и то же время суток.  

Выделение эритроцитов, получение мембран и формирование теней эритроцитов про-
водили по методу Доджа [10] с нашими модификациями. Исследование биофизических 
параметров теней эритроцитов проводили спектрофлуорометрическим методом с исполь-
зованием флуоресцентных зондов 1-анилинонафталин-8-сульфоната (АНС) и пирена.  
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Для получения полной картины, в одних и тех же пробах измерялись флуоресценция 
АНС и пирена. При этом, для выявления роли неструктированных белков в реализации 
эффекта ЭСП, выделение мембран эритроцитов и сборка теней проводили в двух пробах: 
непосредственно из эритроцитарной массы после трехкратного отмывания в Трис-буфере 
(0.0145М NaCl в 0.02М Трис/HCl, pH 7.6) и из эритроцитарной массы после трехкратного 
отмывания в 0.9%-растворе NaCl.  

Измерение флуоресцентных параметров пирена отражающих количество и степень 
погруженности мембранных белков в липиды проводили по методу 7. 

Флуоресценцию триптофановых групп белков оценивали по флуоресенции суспензии 
мембран эритроцитов при длине возбуждения флуоресценции 284 нм и длине волны 
испускания 334 нм.  

Микровязкость мембран определяли по величине соотношения интенсивностей флю-
оресценции пирена I370/ I470, I390/ I470 при длине возбуждения λ=284 нм, так как увеличение 
этих параметров в мембранах эритроцитов свидетельствует о повышении микровязкости 
или об уменьшении гидрофобного объема зоны белково-липидных контактов. Для оцен-
ки вязкости липидного бислоя и полярности в глубине липидного бислоя во всех иссле-
дуемых образцах определяли величины отношений интенсивностей флюоресценции I370/ 
I470, I390/ I470 и I370/ I390 при длине возбуждения λ=340 нм. Полярность в глубине липидного 
бислоя определяли по соотношению интенсивностей флюоресценции I370/ I390 при длине 
возбуждения λ=340 нм [3,4,5,11,12].  

Все измерения проводились при комнатной температуре в 1-см кварцовых кюветах 
на спектрофлуорометре HitachiMPF-4 (Япония). Результаты выражались в условных 
единицах флуоресценции (ЕФ).  

Для каждой точки измерения использовались тени эритроцитов выделенные от 6 
животных. Каждая расчетная точка бралась как средняя от 10 измерений. Всего исполь-
зовано 120 животных. Статистическую обработку данных проводили с помощью t- кри-
терия Стьюдента.  

Результаты и обсуждения. После одночасового in vivo воздействия ЭСП нами не 
было выявлено изменений количества центров связывания зонда (N), что говорит о том, 
что одночасовое воздействие поля не влияет на исследуемый параметр.  

У теней эритроцитов отмытых в Трис-буфере, после одночасового воздействия поля, 
значение Кc практически не изменилось, тогда, как у теней эритроцитов отмытых в 0.9%-
растворе NaCl, оно увеличилось на 223.54%. Сопоставляя эти результаты и принимая во 
внимание то, что АНС непроникающий зонд, который связывается с мембраной на месте 
связи белок-липид [3], можно предположить, что воздействие поля привело к межмолеку-
лярным перестройкам в поверхностном слое мембраны, в частности, изменило взаимодейс-
твие периферических белков с интегральными белковыми молекулами и липидами бислоя. 
При этом, так как АНС заряженный зонд, а Кc напрямую зависит от сродства между 
взаимодействующими молекулами, можно предположить, что под воздействием ЭСП пере-
распределяется заряд мембраны, что может быть как причиной, так и результатом межмо-
лекулярных перестроек в бислое. Отмывание эритроцитов раствором NaCl позволило 
обнаружить ЭСП-индуцированные изменения, которые при более мягкой обработке 
эритроцитов в Трис-буфере не выявлялись. Это, на наш взгляд, говорит о том, что ЭСП 
изменяет силу связи периферических белков с мембраной. 

Сравнение значений Kc у контрольных и опытных образцов после долговременного 
воздействия поля изменений не выявело, тогда как N у теней эритроцитов как отмытых в 
Трис-буфере, так и в растворе NaCl снизилось на 38.7 % и 29.9%, соответственно. 
Полученные данные свидетельствуют об уменьшении количества положительно-
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заряженных групп являющимися центрами связывания АНС на мембранной 
поверхности, что, по всей видимости, происходит в результате перераспределения 
поверхностного заряда вследствие поляризации фосфолипидов бислоя, и как нами 
отмечено выше, оголением заряженных групп. 

Результаты исследований с использованием проникающего зонда пирена показали, 
что после кратковременного воздействия поля коэффициент степени связи периферичес-
ких белков с мембраной снизился на 62.58%, а после долговременного воздействия – на 
43.18%, что свидетельствуют о повышении силы связи периферических белков с мем-
браной в результате воздействия ЭСП [7]. 

Сопоставление приведенных данных, на наш взгляд, говорит о том, что увеличение 
отрицательного заряда мембранной поверхности обусловлено изменением 
конформационного состояния периферических белков в результате воздействия поля, 
которое в свою очередь может быть как следствием, так и причиной изменения 
липидного окружения мембранных белков. С другой стороны, изменение мембранного 
заряда может быть прямым результатом воздействия ЭСП вследствие поляризации 
липидов и белков и может привести к структурно-функциональным изменениям 
мембранных компонентов.  

Таким образом, мы не можем выделить первичное звено изменений, приводящее к про-
явлению эффекта ЭСП на мембранах, но можем с уверенностью говорить о том, что ис-
следуемое воздействие поля изменяет состояние наружного слоя мембран эритроцитов. 
Опираясь на полученные данные, мы можем предположить, что выявленные изменения яв-
ляются результатом повышения силы связи периферических белков с липидным бислоем.  

Исследование микровязкости, вязкости и полярности в глубине мембран теней после 
воздействия ЭСП показало, что исследуемые параметры не зависят от способа обработки 
эритроцитов. При этом, после одночасового воздействия поля достоверных эффектов 
ЭСП на микровязкость и полярность в глубине мембран не наблюдалось, тогда как, по 
сравнению с контролем, вязкость увеличилась как в образцах теней эритроцитов отмы-
тых в Трис-буфере, так и 0.9%-раствором NaCl на 16.48% и 14.29%, соответственно.  

Согласно с литературными данными воздействие ЭСП приводит к изменениям 
липидной компоненты и соотношения холестерин/фосфолипид в липосомах и естествен-
ных мембранах [9,13,18,20,22]. Известно также, что белки, адсорбированные на поверх-
ности мембраны, в значительной мере оказывают влияние на структурно-функцио-
нальные состояние липидного окружения интегральных белков [8,15,21].  

Сопоставление приведенных изменений вязкости мебраны при одночасовом воздей-
ствии поля с литературными данными, позволяют нам утверждать, что, по всей види-
мости, под воздействием ЭСП изменяется липидная составляющая мембаны, что может 
быть как результатом повышения погруженности поверхностных белков в липидном 
бислое, так и ее причиной. Так, предположим, что под воздействием поля происходит 
перераспределение поверхностного зарядов на мембране [6], что, в свою очередь может 
изменить конформацию поверхностных белков, в результате чего степень их погружен-
ности в липидный бислой увеличивается и приводит к увеличению вязкости бислоя. С 
другой стороны, воздействие поля может привести к изменению липидной компоненты 
мембраны [9,13,18,20,22], что в свою очередь может стать причиной перераспределения 
поверхностного заряда на мембране и, как результат, изменится погруженность 
периферических белков. Возможно, оба процесса происходят одновременно, однако на 
основании полученных данных нет возможности их дифференцировать. Но можно с 
уверенностью сказать, что исследуемое воздействие приводит к изменению распределе-
ния поверхностного заряда на мембране эритроцита, что может явиться или причиной 
или результатом всех выявленных нами изменений. 
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После долговременного воздействия ЭСП не были выявлены достоверных изменения 
вязкости и полярности в глубине мембран, но было выявлено достоверное снижение 
микровязкости как в образцах теней эритроцитов отмытых в Трис-буфере, так и NaCl на 
20.5% и 11.59%, соответственно. Так как микровязкость липидного матрикса определяет-
ся количественным соотношениями как мембранных фосфолипидов и их лизоформ, так и 
ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, можно предположить, что длительное 
воздействие ЭСП, по всей видимости, изменяет липидную компоненту мембран, что, на 
наш взгляд может быть результатом как непосредственного действия ЭСП на их поляри-
зацию, так и его опосредованного дейтсвия через различные физико-химические и мемб-
ран-связанные метаболические механизмы. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что in vivo воздействие ЭСП 
исследуемых параметров приводит к изменениям физико-химического состояния теней 
эритроцитов крыс. В частности, происходят липид-белок межмолекулярные перестройки 
на поверхностном слое мембраны, повышается сила связи периферических белков с 
интегральными белками и липидами бислоя, что, несомненно, повлияет на структурно-
функциональное состояние эритроцитарных мембран. 
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PHYSICAL PARAMETERS OF ERYTHROCYTE MEMBRANES OF WHITE 
OUTBREED RATS AFTER THE INFLUENCE  

OF EXTERNAL ELECTROSTATIC FIELD  
 

G.V. Sahakyan, G.G. Artsruni  
 

YSMU, Scientific-Research Center, Laboratory of the Biochemical & Biophysical Investigations  
 
SUMMARY 
The in vivo influence of short term (1-hour) and long-term (for 6 hours during 6 days) 200 

kV/m electrostatic field (ESF) on the biophysical parameters of rat erythrocyte ghosts are 
investigated by using ANS and pyrene, which are the spectrofluorometric markers. Particularly, 
the rate constant of reaction (Kc) and the amount of ANS-bound centers (N) with erythrocyte 
membranes, immersion degree (K) of peripheral proteins in erythrocyte membranes, 
microviscosity, viscosity and polarity of membranes were investigated. The erythrocyte ghosts 
of outbreed rats, which are preliminary exposed in 200 kV/m ESF, are served as an object of 
investigations. The ESF is created using the condenser type device with controlling parameters 
of the field. Blood of intact animals is prepared by the method of cardio puncture. Within the 7 
days, after recovery of hematopoiesis, the same animals are exposed to ESF. Immediately after 
the influence, the blood is prepared by the above mentioned method. For the avoidance of 
circadian rhythms, the blood preparation is done in the same time of day.  

The isolation of erythrocytes, preparation of their membranes and formation of ghosts was 
carried out by Dodge method in our modification.  

Studies have shown that ESF influence changes the physicochemical state of ghosts. It 
results to the lipid-protein intermolecular reorganization in the superficial layer of membrane, 
increases the strength of association of peripheral proteins with integral proteins and lipid 
bilayer as after the short-term, as after the long-term influences of ESF. It was shown that the 
short-term influence of field brings the increase of the membrane viscosity, while the long-term 
influence increase the microviscosity of erythrocyte ghosts. Comparison of literature data with 
the results obtained, allows us to suggest that the investigated factor leads to the redistribution 
of membrane surface charge, which can be the both a reason or/and a result of revealed 
changes. 

 
Keywords: electrostatic field, erythrocyte ghosts, surface charge 
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ՈՉ ՑԵՂԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ ՄԵՄԲՐԱՆՆԵՐԻ 
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ 
 

Գ.Վ. Սահակյան, Գ.Գ. Արծրունի 
 

ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական հետազոտությունների 
լաբորատորիա  

  
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հետազոտվել է 200 կՎ/մ լարվածությամբ էլեկտրաստատիկ դաշտի (ԷՍԴ) 

կարճաժամկետ (1 ժամ) և երկարաժամկետ (6 օր, օրական 6 ժամ) in vivo ազդեցությունը 
առնետների էրիթրոցիտների ստվերների կենսաֆիզիկական չափանիշների վրա: Հե-
տազոտությունները կատարվել են սպեկտրաֆլյուրոմետրային եղանակով ԱՆՍ-ի և 
պիրենի կիրառմամբ: Մասնավորապես, գնահատվել են էրիթրոցիտների ստվերների 
հետ ԱՆՍ-ի կապման ռեակցիայի արագության գործակիցը (Kc) և կապման կենտրոննե-
րի քանակը, ծայրամասային սպիտակուցների ընկղմվածության աստիճանը լիպիդային 
երկշերտում (K), էրիթրոցիտային թաղանթների միկրոմածուցիկությունը, մածուցիկու-
թյունը և բևեռացվածությունը: Հետազոտման օբյեկտ են հանդիսացել նախապես ԷՍԴ-ի 
ազդեցությանը ենթարկված սպիտակ ոչ ցեղային առնետների էրիթրոցիտների ստվեր-
ները: Ինտակտ կենդանիներից արյունը հավաքվել է կարդիոպունկցիայի եղանակով: 7 
օր անց, արյունաստեղծման գործընթացների կարգավորումից հետո, նույն կենդանինե-
րը ենթարկվել են ԷՍԴ-ի ազդեցությանը, որից անմիջապես հետո փորձակենդանիներից 
կրկին արյուն է վերցվել:  

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԷՍԴ-ի ազդեցությամբ փոխվում են 
ստվերների կենսաֆիզիկական չափանիշները: Դաշտի ինչպես կարճաժամկետ, 
այնպես էլ երկարաժամկետ ազդեցությունը բերում է թաղանթների արտաքին շերտի 
լիպիդ-սպիտակուց միջմոլեկուային վերադասավորությունների, մեծացնում է կապ-
ման ուժը ծայրամասային սպիտակուցների և լիպիդային երկշերտի ու ինտեգրալա-
յին սպիտակուցների միջև: Կարճաժամկետ ազդեցությունից հետո աճում է թաղանթ-
ների մածուցիկությունը, իսկ երկարաժամկետից հետո՝ միկրոմածուցիկությունը: 
Ստացված արդյունքների և գրականության մեջ առկա տվյալների համադրումը թույլ 
է տալիս ենթադրել, որ հետազոտվող գործոնի ազդեցության հետևանքով տեղի է 
ունենում թաղանթների մակերևութային լիցքի փոփոխություն, ինչը կարող է լինել 
ինչպես բացահայտված փոփոխությունների պատճառ, այնպես էլ հետևանք:  

 
Բանալի բառեր. էլեկտրաստատիկ դաշտ, էրիթորցիտների ստոերներ, մակերևու-

թային լիցք 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАЛОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПРЕХОНДРОБЛАСТОВ В НОРМАЛЬНОМ 

СУСТАВНОМ ГИАЛИНОВОМ ХРЯЩЕ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССАХ 
РЕПАРАЦИИ 

 
А.Л. Торгомян, Д.Н. Худавердян 

 
ЕГМУ, Кафедра физиологии  

 
 
Как известно, суставной хрящ обладает слабо выраженной регенеративной способнос-

тью. Являясь аваскулярной тканью, хрящ содержит единственный тип клеток, хондробласт-
хондроцит, которые образуют три зоны: поверхностную, среднюю и глубокую [13]. До сих 
пор были предприняты многочисленные попытки для разработки доступных терапевтичес-
ких подходов, направленных на устранение воспаления, и восстановление поврежденной 
хрящевой ткани. В повседневной практике в области ревматологии, часто встречаются 
пациенты с поздней стадией заболевания, когда повреждение тканей уже необратимо. В этих 
условиях, важную терапевтическую цель представляет процессы восстановления скелетных 
тканей. Восстановительная медицина предоставляет возможность не только контролировать 
прогрессирование заболевания, но и способствовать репарации ткани [6]. Так, с целью кле-
точной терапии, из хрящевой ткани были изолированы хондроциты и культивированы in 
vitro, для получения необходимого количества клеток с последующим использованием в хи-
рургических процедурах. Однако продолжительная культивация клеток приводит к дедифе-
ренциации хондроцитов. Так, в клеточной культуре, человеческие хондроциты неспособны 
сохранить хондрогенный потенциал уже через 7 поколений [1]. Кроме того, использование 
хондроцитов при клеточной инженерии приводит к образованию фиброзной хрящевой ткани, 
которая по биохимическому и биомеханическому строению отличается от нормального гиа-
линового хряща и не может быть использована с целью восстановления хрящевых дефектов 
[16,17]. Потеря хондроцитами хондрогенного потенциала в клеточной культуре означает, что 
может быть восстановлен только определенный размер хрящевого дефекта и только опреде-
ленное количество хряща может быть использовано с периферической части суставной по-
верхности. Данную проблему можно решить, если использовать клетки длительное время со-
храняющие способность к пролиферации, в частности, мезенхимные стволовые клетки [3]. 
Исследования Johnstone et al. (1998) описывает получение хрящевой ткани из костномоз-
говых стволовых клеток и последующее использование данной ткани с целью замещения 
хрящевого дефекта [10]. Однако полученная ткань является эндохондральной и способна к 
окончательной дифференциации, что является нежелательным исходом для постоянного вос-
становления суставного хряща. В последнее время, многочисленные исследования посвя-
щены изучению стволовых (малодифференцированных), клеток выделенных из различных 
тканей взрослого организма. Так, в жировой ткани, эпидермисе, пульпе зуба описаны клетки 
имеющие маркеры стволовых клеток и способные к дифференциации в многочисленные кле-
точные линии [11,15,18]. Вместо использования мезенхимных стволовых клеток (МСК) вы-
деленных из различных тканевых источников, для замещения поврежденного хряща, более 
логичным представляется использование клеток, полученных из той же ткани. Предшествую-
щие исследования доказали, что суставной хрящ растет оппозиционно [9]. Так, с поверхности 
бычеьго суставного хряща были выделены малодифференцированные клетки, способные к 
дальнейшей пролиферации [7,13]. Такие же клетки были выделены из человеческого хряща 
[5,8] и были осуществлены многочисленные попытки выявить маркеры малодифферен-
цированных клеток для дифференциальной диагностики изолированных клеток [4,12,14].  
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Целью данного исследования является выявление в гиалиновом хряще людей раз-
личного возраста определенной популяции малодифференцированных клеток, их культи-
вация in vitro, с целью получения большего количества клеток, как поколения одной 
клетки-предшественницы, и структурно-функциональная характеристика полученной 
ткани.  

Материалы и методы.  
Выделение малодифференцированных клеток из гиалинового хряща  
Гиалиновый хрящ с поверхности мыщелков бедренной кости (n=9, средний возраст 30.0 

лет, от 10 до 57) был подвергнут последовательному воздействию проназы (70 U ml-1, 1 час 
при 370C) и коллагеназы (300 U ml-1, 3 часа при 370C). Выделенные клетки были культивиро-
ваны в чашках, предварительно покрытых фибронектином (6 well cell culture plate). Через 20 
мин. при 370C среда с неадгезированными клетками была удалена и замещена новой 
питательной средой, содержащей: DMEM, пенициллин 10000 mg ml-1/ стрептомицин 10000 U 
ml-1, 0.1 mM аскорбиновая кислота, 0.5 mg ml-1 L-глюкоза, 100 mM HEPES, 1 mM пируват 
натрия, 2 mM L-глютамин и 10% fetal bovine serum (FBS). Подсчет клеток был осуществлен 
через 18 часов. В данной среде клетки содержались 12 дней, затем колонии клеток, состоя-
щие из 32 клеток, были выделены с использованием стерильных клон-запирающих колец и 
перемещены в новые чашки. Предварительно было подсчитано количество колоний с даль-
нейшим определением коэффициента эффективности колониеобразования (КЭК). При каж-
дом пассаже так же производился подсчет клеток. Кроме того, для последующей культи-
вации хондроцитов, суспензия, содержащая клетки была помещена в чашки содержащие ту 
же питательную среду. 

Иммунногистохимия  
Монослойные культуры МСК и малодифференцированных прехондробластов были 

фиксированы и подвержены иммунофлюоресцентному анализу с использованием 
антител к Notch 1 (Developmental Studies Hybridoma Bank, USA), анти-человеческому Col 
2 (BD Pharminogen, USA), анти-кроличьему Jagged 1 (Santa Cruz Biotech, USA). 

Получение культивированных хрящевых гранул 
Клеточная масса клонированных прехондробластов в количестве 1×106 на 1.5 ml среды 

были центрифугированы в Eppendorf пробирках и содержались в среде с добавлением фак-
торов роста и хондрогенеза: DMEM/F12, 1% инсулин-трансферин-селениум (ITS) (Sigma), 
10 mM 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) pH-7.4, 0.1%-гентамицин, 
0.1 mM дексаметазон и 10 ng transforming growth factor-b1 (TGF-b1) (PeproTech EC Ltd., 
London, UK). Питательная среда замещалась на каждый второй день, в течение 21 дня.  

На 21-й день клеточные конгломераты в форме хрящевых гранул, были фиксированы 
в 4%-параформальдегиде и заключены в парафин. Срезы, толщиной 8 µm были 
окрашены сафранином и толуидиновым синим для выявления протеогликанов.  

Выделение мезенхимных стволовых клеток 
Мезенхимные стволовые клетки (МСК) были получены в результате высокой 

остеотомии большеберцовой кости, из субхрящевой губчатой кости 4 доноров (2 
мужчин, 2 женщины в возрасте 29-67 лет) по методике описанной K Neumann с 
коллегами (2008). Кусочки губчатий кости были подвергнуты воздействию 256 U/mL 
коллагеназы XI (Sigma, St. Louis, MO, USA), при 37°C в течение 4 часов. Клетки 
содержались в питательний среде DMEM с добавлением 10%-человеческой сыворотки 
(Red Cross, London, UK), 100 U/mL пенициллина, 100 μg/mL стрептомицина, 2 mM L-
глютамина (Biochrom), and 2 ng/ml fibroblast growth factor-2 (FGF-2) (PeproTech EC Ltd., 
London, UK). Питательная среда замещалась на каждый второй день. По достижению 
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конфлюентности клетки были субкультивированы с помощью трипсина в PBS (0.05% 
v/v, Biochrom) и перемещены в новые чашки в количестве 6000/см2. 

ПЦР (PCR) анализ 
Монослойные культуры хондроцитов и прехондробластов были подвергнуты PCR 

исследовнию согласно протоколу, описанному Brophy с коллегами (2012) [2]. Экстракция 
РНК была произведена с использованием тризола. Затем была произведена полимеразная 
цепная реакция (ПЦР) с обратной транскрипцией и последующая количественная ПЦР с 
целью определения активности целевых генов: Il1b, Il6, Il 8, MMP 3, MMP 13, коллагены 
1 и 2 типа и аггрекан.  

Результаты исследования 
Адгезия к фибронектину 
У 50% исследуемых образцов КЭК был менее 0.1 и около 0.2 у остающихся 40%. 

Клетки сохраняли способность к пролиферации в течение 60 пассажей, продолжитель-
ностью приблизительно 200 дней. Клоны выделенные из единого источника имели 
приблизительно одинаковую скорость пролиферации. Разница в кинетике роста 
наблюдалась между клонами, полученными из различных источников. При этом 
клеточные линии сохраняли морфологические признаки свойственные фибробластам в 
течение продолжительного культивирования, так, явных различий в размерах клеток не 
наблюдалось, при сравнении клеток полученных в результате <30 и >30 пассажей (Рис.1, 
2). 

 
Рис.1. Колония содержащая < 32 клеток 

(фазово-контрастный микроскоп) 
Рис.2. Клетки достигшие конфлюентного 

состояния в монослое, > 30 пассажей  
(фазово-контрастный микроскоп) 

 

 
 
Иммуногистохимия монослойных культур 
Были сравнены монослойные культуры прехондробластов и мезенхимных стволовых 

клеток (МСК). При этом у прехондробластов были выявлены маркеры характерные для 
МСК: NOTCH 1 рецептор и его соответствующий лиганд Jagged1, которые вовлечены в 
сигнальный процесс дифференцировки стволовых клеток (Рис. 3-6).  

Иммуногистохимический анализ маркеров хондрогенного фенотипа в монослойных 
культурах прехондробластов и МСК, содержащихся в хондрогенной среде с содержа-
нием TGFb2, выявил одинаковую активность экспрессии коллагена 2 типа (Рис. 7, 8).  
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Рис.3. NOTCH 1, 
преходробласты 

Рис.4. NOTCH 1, МСК Рис.5. Jagged 1, 
преходробласты 

   

 

 
 
Анализ культивированных хрящевых гранул 
Преходробласты, >30 пассажей, были центрифугированы в Eppendorf пробирках и 

содержались в среде с добавлением факторов роста и хондрогенеза в течение 21 дня. 
Полученные при этом хрящевые гранулы имели гладкую, блестящую поверхность, 
характерную для нормального гиалинового хряща (Рис. 9).  

 
Рис.9. Внешний вид хрящевой 

гранулы 
Рис.10. Хрящевая гранула, 

тол.синий, х10 
Рис.11. Хрящевая гранула, 

сафранин, х10 

  
 

 
Гистологический анализ данных гранул позволил выявить интенсивное окрашивание 

толуидиновым синим и сафранином, что свидетельствует о сохранении синтеза 
гликозаминогликанов (ГАГ) на 21 день, при содержании гранул в хондрогенной среде 
(Рис. 10,11).  

 

Рис.6. Jagged 1, МСК Рис.7. Коллаген 2 типа, МСК Рис.8. Коллаген 2 типа, 
преходробласты 
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ПЦР (PCR) анализ 
Проведенный ПЦР анализ монослойных культур хондроцитов и прехондробластов, на 

выявление активности ряда генов, позволил обнаружить, что активность провоспалитель-
ных цитокинов (Il1b, Il6, Il 8) более высокая у прехондробластов, так же как и активность 
металлопротеиназ (MMP 3, MMP 13) ответственных за деградацию матрикса. Синтез кол-
лагена 1 типа остается на низком уровне, в то время, как синтез коллагена 2 типа и агрекана 
прехондробластами 4-5 раза выше чем хондроцитами (Рис.12). Таким образом, экспрессия 
генов и иммуногистохимичеки обнаруживаемые маркеры матричного синтеза, при индук-
ции хондрогенеза в монослое клональных клеточных линий прехондробластов, после 30 
пассажей, является значительным и заслуживает внимания.  

В предыдущих исследованиях было доказано, что выделенные из гиалинового хряща 
хондроциты в монослойной культуре теряют свой фенотип в результате многочисленных 
клеточных делений, что проявляется конечной потерей Sox9 экспрессии [13]. Выделенные 
в данном исследовании популяции прехондробластов, хотя и демонстрируют уплощенную 
морфологию в клеточной культуре, однако сохраняют выраженные маркеры стволовых 
клеток, даже после хондрогенной дифференциации, инициированной TGFb2. Так, Notch-1 
является трансмембранным рецептором, который активируется паракринно трансмембран-
ными лигандами из семейства Delta/Serrate/LAG-2 (DSL) (14).  

 
Рис.12. ПЦР анализ  
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Notch-1 участвует в регуляции таких клеточных процессах, как самообновление стволо-
вых клеток и дифференцировка клеток предшественников по конкретной линии. В зависи-
мости от условий развития клеток, Notch может выступить в качестве регулятора клеточной 
пролиферации. Jagged1, который является внутриклеточным лигандом Notch рецептора, так-
же выявлялся в монослойных культурах прехондробластов. Таким образом, Notch координи-
рует и регулирует рост и дифференцировку прехондробластов. Кроме того, после индукции 
хондрогенеза, популяция прехондробластов выявляет хондрогенные маркеры, в частности 
коллаген 2 типа и агрекан, характерные для матрикса нормального гиалинового хряща. Анализ 
хрящевых гранул выявил гладкую поверхность и матрикс богатый ГАГ, что, так же, является 
отличительной особенностью хрящевой ткани. ПЦР исследование позволило показать повы-
шенную активность прехондробластов по сравнению с хондроцитами по всем целевым генам. 

Заключение. Полученные данных позволяют заключить, что человеческий суставной 
хрящ содержит популяцию клеток предшественников хрящевой ткани, прехондробластов, 
которые сохраняют фенотип подобный стволовым клеткам, и при соответствующей индук-
ции подвергаются хондрогенной дифференциации.  
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Таким образом, мы предполагаем, что данная популяция клеток, является идеальным 
кандидатом для использования в разработке протоколов для будущей клеточной тканевой 
инженерии, процесса, который требует клетки с обширным потенциалом репликации и 
ограниченным потенциалом дифференциации. Так как, из одной клетки можно генерировать 
миллионы клеток, сохраняющие свой хондрогенный фенотип in vivo, то данная процедура 
может обеспечить достаточное количество клеток, которые сохраняют способность к 
образованию хрящевой ткани, и легко доступны для хирургических процедур. Эти характе-
ристики являются благоприятными, если пересаженные клетки внесут вклад в процесс вос-
становления и сохранения хрящевой ткани в области дефектов, в течение долгого времени. 
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IDENTIFICATION AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION  
OF CHONDROPROGENITOR CELLS IN NORMAL ARTICULAR HYALINE 

CARTILAGE AND THEIR ROLE IN REPARATION PROCESSES 
 

A.L. Torgomyan, D.N. Khudaverdyan  
 

YSMU, Physiology Department  
 

SUMMARY 
Background: Articular cartilage has low capacity for regeneration. The aim of cell-based 

therapies for cartilage defects is to repair damaged joint surfaces with a functional replacement tissue. 
Currently, chondrocytes removed from a healthy region of the cartilage are used but they are unable to 
retain their phenotype in expanded culture. The resulting repair tissue is fibrocartilaginous rather than 
hyaline, potentially compromising long-term repair. We investigated the isolation and characterization 
of a human cartilage progenitor population that is resident within permanent adult articular cartilage. 

Methods and Findings: Human articular cartilage samples were digested and clonal populati-
ons isolated using a differential adhesion assay to fibronectin. Clonal cell lines were expanded in 
growth media to high population doublings. We revealed that this cell population demonstrates a res-
tricted differential potential during chondrogenic induction in a 3D pellet culture system. Immuno-
histochemical analysis of monolayer cultures was performed to show Notch 1, Jagged 1 and collagen 
II type expression in chondroprogenitors in comparison with mesenchymal stem cells. Finally a PCR 
reaction was carried out to detect activity of matrix proteins (Col2, Aggr.), inflammatory cytokines 
(Il 1b, Il6, Il8) and metalloproteinases (MMP3, MMP13).  
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Conclusions: In conclusion, we propose that we have identified and characterized cartilage pro-
genitor population resident in adult human articular cartilage which will greatly benefit future cell-
based cartilage repair therapies due to its ability to maintain chondrogenicity upon extensive 
expansion. 

 

Keywords: articular cartilage, chondroprogenitor cells, chondrocytes 
 
 

ՔԻՉ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՊՐԵՔՈՆԴՐՈԲԼԱՍՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ՆՈՐՄԱԼ 
ՀՈԴԱՅԻՆ ՀԻԱԼԻՆԱՅԻՆ ԱՃԱՌԻՑ, ՆՐԱՆՑ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱ-ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԴԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ 
 

Ա.Լ. Թորգոմյան, Դ.Ն. Խուդավերդյան 
 

ԵՊԲՀ, Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն  
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հոդային աճառն ունի ռեգեներացիայի ցածր ունակություն: Աճառի վնասված 

մակերեսների արատների վերականգնման նպատակով առաջարկվել են բուժման բջջա-
յին եղանակներ, որոնց դեպքում օգտագործում են նույն հյուսվածքից տարանջատված 
բջիջներ: Ներկայումս առաջարկվում է օգտագործել առողջ աճառից ստացված քոնդրո-
ցիտներ, սակայն ինչպես պարզվել է, վերջիններս չեն պահպանում իրենց ֆենոտիպը եր-
կարատև բջջային կուլտուրայի դեպքում: Արդյունքում, ստացված հյուսվածքն ավելի շատ 
նման է թելակազմ, քան թե հիալինային աճառին, ինչն անհնարին է դարձնում երկարատև 
ռեգեներացիայի հեռանկարը:  

Սույն աշխատանքում ներկայացնում ենք մարդու առողջ աճառից տարանջատ-
ված քիչ դիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստների վերաբերյալ մեր հետազոտություն-
ների արդյունքները: 

Մեթոդները և արդյունքները: Մարդու հոդային աճառի նմուշները ենթարկվել են 
ֆերմենտային ազդեցության, իսկ քիչ դիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստները մեկու-
սացվել են ֆիբրոնեկտինինի ադհեզիայի տարբերակման եղանակով: Բջջային կլո-
նալ ընտանիքները ընդլայնվել են հատուկ սնուցողական միջավայրերում:  

Հետազոտություններից պարզվել է, որ այս բջջային ընտանիքը՝ քոնդրոգեն սնուցո-
ղական միջավայրում պահվելուց հետո, 3D գնդիկի համակարգում ցուցադրում է սահ-
մանափակ դիֆերենցիացիայի հատկություն: Միաշերտ կուլտուրաների իմունոհիստո-
քիմիական հետազոտմամբ քիչ դիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստների և մեզենքիմալ ցո-
ղունային բջիջների միաշերտ կուլտուրաներում հայտնաբերվել է արտահայտված Notch 
1, Jagged 1 և II-տիպի կոլագեն: PCR ռեակցիաի եղանակով ուսումնասիրել ենք նաև 
մատրիքսային սպիտակուցների (Col2, Aggr), բորբոքային ցիտոկինների (IL 1 բ, Il6, Il8) և 
մետալոպրոտեինազների (MMP3, MMP13) ակտիվությունը: Հետազոտությունների 
արդյունքում չափահաս մարդկանց հոդային աճառում հայտնաբերվել և բնութագրվել է 
քիչ դիֆերենցված պրեքոնդրոբլաստների պոպուլյացիա, որը հնարավոր է օգտագործել 
ապագայում՝ վնասված աճառի՝ բջջային եղանակով բուժման նպատակով: 
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ՊԻՐԻՄԻԴԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 
Մ.Ս. Խաչատուրյան1, Մ.Գ. Բալասանյան2 

 
1ԵՊԲՀ, Ֆարմացիայի ամբիոն  

2ԵՊԲՀ, Ֆարմակոլոգիայի ամբիոն 
 

 
Բժշկության մեջ կիրառվող նեյրոպրոտեկտիվ դեղերի շարքում առանձնահատուկ 

ուշադրության են արժանանում էնդոգեն միացությունները, որոնք կարևոր դեր են կա-
տարում ուղեղի տարբեր ֆունկցիաների կարգավորման մեջ: Նշված միացություններից 
են էնդոգեն նուկլեոտիդները [2,3,7]: Փորձարարական հետազոտությունները ցույց են 
տվել, որ այդ միացությունների սինթեզն էականորեն նվազում է ուղեղի տեղային իշեմի-
այի պայմաններում: Այս տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում ուրի-
դինը և ցիտիդինը: Հայտնի է, որ կենսաբանորեն ակտիվ այս պիրիմիդինային նուկլեո-
տիդները մասնակցում են նեյրոնների թաղանթի ֆոսֆոլիպիդների և ուղեղում գլիկո-
գենի սինթեզին, նպաստում են միելինային թաղանթի վերականգնմանը` բարելավելով 
նյարդային ազդակների հաղորդման գործընթացը: Ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատը մաս-
նակցում է նյարդային թաղանթի ճարպերի սինթեզին, մասնավորապես սֆինգոմիելինի, 
որը միելինային թաղանթի հիմնական բաղադրիչն է: Ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատը հան-
դիսանում է նաև նուկլեինաթթուների (ԴՆԹ և ՌՆԹ) նախանյութ, որոնք խթանում են 
բջջի մետաբոլիզմը և սպիտակուցի սինթեզը: Ուրիդին-5-եռֆոսֆատը հանդիսանում է 
նեյրոնների և միելինային թաղանթի գլիկոլիպիդների սինթեզի կոֆերմենտ` օժանդա-
կելով ցիտիդին մոնոֆոսֆատի ազդեցությունը [5,8]:  

Տվյալ աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել ուսումնասիրել ցիտիդինի և 
ուրիդինի, ինչպես նաև նրանց հիման վրա ստեղծված դեղի` նուկլեո ՑՄՖ ֆորտեի 
ազդեցությունը ուղեղի տեղային արյունահոսքի վրա` նորմայում և ուղեղի արյան 
շրջանառության խանգարման պայմաններում:  

Ուղեղի անոթային հիվանդություները, հատկապես ուղեղի արյան հոսքի սուր 
խանգարումը, նյարդաբանության կարևորագույն խնդիրներից է, [9] քանի որ աթերո-
թրոմբոզի, սրտի իշեմիկ հիվանդության, պերիֆերիկ անոթային հիվանդությունների 
հետ մեկտեղ այն հանդիսանում է մահացության կարևորագույն պատճառներից: 
Վերջին տարիներին նկատված անոթային հիվանդությունների տարածվածության 
աճով է պայմանավորված ուղեղի ինսուլտի և իշեմիայի զարգացման հաճախակա-
նության բարձրացումը: Ինսուլտը հանդիսանում է մահացության երկրորդ պատ-
ճառն աշխարհում (սրտի իշեմիկ հիվանդությունից հետո), երրորդը` աշխարհի զար-
գացած երկրներում և հաշմանդամության առաջին պատճառը: Ուստի արդյունավետ 
և անվտանգ նեյրոպրոտեկտիվ դեղերի փնտրտուկն այսօր բժկության արդի խնդիր-
ներից մեկն է [9,10]: Անկախ ուղեղի իշեմիայի պատճառներից նրան միշտ ուղեկցում 
է պաթոքիմիական փոփոխությունների կասկադը կամ «իշեմիկ կասկադը», որը 
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պայմանավորված է ուղեղի արյան հոսքի իջեցմամբ, ինչը հիվանդության անբարե-
նպաստ ընթացքի և/կամ անբավարար բուժման դեպքում ավարտվում է նյարդային 
հյուսվածքի անդարձելի վնասմամբ [1,4,6]:  

Այս ամենը հաստատում է ուղեղային արյան շրջանառությունը բարելավող դե-
ղերի ստեղծման և զարգացման կարևորությունը: 

Նյութն ու մեթոդները. Փորձարկումներն իրականացվել են սպիտակ, ոչ ցեղային 
200±25գ կշռով առնետների վրա: Կենդանիները գտնվել են լաբորատորիական վիվա-
րիումի 12 ժամ լուսային և 12 ժամ մութ պայմաններում, առանց սննդի և ջրի 
սահմանափակման:  

Ուղեղի տեղային արյունահոսքի չափումն իրականացվել է լազերային հոսքաչա-
փի միջոցով (BLF-21 USA): Անզգայացումն իրականացվել է նեմբուտալի 50 մգ/կգ 
ներվորովայնային ներմուծմամբ: Ոււղեղի տեղային արյունահոսքը գրանցվել է լազե-
րային հոսքաչափի ասեղնաձև գրանցիչը տեղադրելով առնետի նախապես բացված 
ուղեղի աջ կիսագնդի գագաթային հատվածում: Ոււղեղի տեղային արյունահոսքի 
գրանցումն իրականացվել է նորմայում, առնետի աջ քնային զարկերակը կապելուց և 
հետազոտվող նյութերի`ներմուծումից հետո: Հետազոտվող նյութերն են`ցիտիդին-5-
մոնոֆոսֆատ (Sigma), ուրիդին-5-դիֆոսֆատ խոլին (Sigma) և Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե 
դեղը, որն իրենից ներկայացնում է նշված նուկլեոտիդների համակցումը` 10 մգ և 
2.66 մգ համապատասխանաբար:  

Առնետների սիստոլիկ (ՍՏՃ) և դիաստոլիկ (ԴԱՃ) ճնշումների գրանցումն իրա-
կանացվել է պոչի զարկերակի վրա "tail-cuff" մեթոդի միջոցով: Տվյալ մեթոդը հնարա-
վորություն է տալիս չափել նաև զարկերակային միջին ճնշումը (ԶՄՃ) և սրտի 
կծկման հաճախականությունը (ՍԿՀ): Զարկերակային ճնշումը և սրտի կծկման 
հաճախականությունն առնետի մոտ գրանցվել է զգայուն ֆիքսող գրանցիչն ամրաց-
նելով առնետի պոչի վրա: Տվյալների գրանցումներն իրականացվել են նորմալ պայ-
մաններում` 30ր-ի ընթացքում և Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի 10մգ/կգ դեղաչափով նե-
րարկումից հետո 60ր-ի ընթացքում: Նախքան փորձի սկսելը մեկ օր առաջ առնետ-
ները վարժեցվել են նշված փորձարկմանը: 

Ստացված տվյալները մշակվել են Excel էլեկտրոնային աղյուսակի օգնությամբ: 
Տվյալների հավաստելիությունը գնահատվել է Ստյուդենտի T չափանիշով: Որպես 
հավաստի ընտրվել են այն տվյալները, որոնց դեպքում p<0.05: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վելուծությունը. Հետազոտության արդյուն-
քում ստացված տվյալները վկայում են այն մասին, որ նորմայում նուկլեո ՑՄՖ ֆոր-
տե դեղի (10 մգ/կգ) ներմուծումը առնետներին չի ուղեկցվում ուղեղի արյան շրջա-
նառության որևէ փոփոխությամբ, մինչդեռ ինչպես երևում է նկար1-ից նշված դեղի 
ներմուծումը (10 մգ/կգ) աջ քնային զարկերակի կապման (ԱՔԶԿ) ենթարկված առ-
նետներին ուղեկցվում է կենդանիների ուղեղի լատերալ կիսագնդի միկրոշրջանա-
ռության զգալի բարձրացմամբ: Այսպես, աջ քնային զարկերակի կապման հետևան-
քով նկատվում է ուղեղի տեղային արյունահոսքի նվազում մոտ 25.63%-ով (p<0.05) 
սկզբնական արժեքի համեմատ:  
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Նկար 1. Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի ազդեցությունը (10 մգ/կգ)  
ուղեղի տեղային արյունահոսքի վրա 

  

 
 

 
Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի ներմուծումից հետո գրանցվում է ուղեղի արյան միկ-

րոշրջանառության բարձրացում, որն իր առավելագույն արժեքին է հասնում դեղի 
ներմուծման 60-րորդ րոպեին (24.29%, p<0.05)` ձգտելով ուղեղի արյան միկրոշրջա-
նառության նորմայի ցուցանիշներին: Նկարագրված ազդեցության մեջ առանձին 
նուկլեոտիդների դերը գնահատելու նպատակով փորձերի հաջորդ շարքում ուսում-
նասիրվել են ուրիդին-5-դիֆոսֆատ խոլինի և ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատի 10-ական 
մգ/կգ դեղաչափով ազդեցությունն ուղեղի արյան միկրոշրջանառության վրա: Նկար 
2-ում բերված տվյալները փաստում են, որ նշված նուկլեոտիդները միատեսակ չեն 
ազդում ուղեղի արյան շրջանառության վրա: Պարզվում է, որ նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե 
դեղի խթանիչ ազդեցությունն ուղեղի արյան շրջանառության վրա պայմանավորված 
է ուրիդին-5-դիֆոսֆատով: Այսպես, եթե ցիտիդին-5-մոնոֆոսֆատի ներմուծումը չի 
ուղեկցվում ուղեղի արյան շրջանառության փոփոխություններով թե նորմայի 
պայմաններում և թե քնային զարկերակի կապմամբ պայմանավորված ուղեղի ար-
յան շրջանառության խանգարումների դեպքում, ապա ուրիդին-5-դիֆոսֆատի ներ-
մուծումն ուղեկցվում է ուղեղի տեղային արյունահոսքի խթանմամբ գրեթե 20%-ով 
օկլյուզիայի համեմատ:  

Փորձերի առանձին շարքում ուսումնասիրվել է նաև նշված նուկլեոտիդների հա-
մակցում հանդիսացող Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի ազդեցությունն արյան ճնշման 
վրա: Աղյուսակ 1-ում բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ ուսումնասիր-
վող դեղն էապես չի փոխում ոչ սիստոլիկ, ոչ դիաստոլիկ ճնշումները և ոչ էլ 
կենդանիների սրտի կծկման հաճախականությունը: 

Ստացված տվյալները թույլ են տալիս պնդելու, որ նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի 
ուղեղարյունային ակտիվությունը պայմանավորված չէ արյան ճնշման տատա-
նումներով: 
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Նկար 2. Ուրիդին դիֆոսֆատ խոլինի ազդեցությունը (10մգ/կգ) ուղեղի տեղային 
արյունահոսքի վրա 

 

 
 

Աղյուսակ1  
Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե դեղի ազդեցությունը առնետների “tail cuff” թեստի 

ցուցանիշների վրա  
 

 Նորմա Նուկլեո ՑՄՖ ֆորտե 

ՍԿՀ 398±13.6 390±27.6 (p<0.05) 

ՍՏՃ 115±4.5 110±8.2 (p<0.05) 

ԴԱՃ 74±7.2 72±9.4 (p<0.05) 

ԶՄՃ 87±5.3 85±7.7 (p<0.05) 
 
Նշում. ՍԿՀ` սրտի կծկման հաճախականություն 
 ՍՏՃ`սիստոլիկ ճնշում 
 ԴԱՃ-դիաստոլիկ ճնշում  

ԶՄՃ-զարկերակային միջին ճնշում 
 
 
Այսպիսով, ստացված արդյունքներն անհերքելիորեն վկայում են նուկլեո ՑՄՖ 

ֆորտե դեղի ուղեղի արյան մատակարարումը բարելավելու մասին: Այս տվյալները 
կարող են հիմք հանդիսանալ հետագա ուսումնասիրությունների համար` նուկլեո 
ՑՄՖ ֆորտե դեղի նոր կիրառման համար, որպես ուղեղի արյան շրջանառության 
խանգարումները շտկող միջոց: 
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INFLUENCE OF PYRIMIDINE NUCLEOTIDES 
ON THE CEREBRAL BLOOD FLOW 

 
M.S. Khachaturyan1, M.G. Balasanyan2 

 
1YSMU, Pharmacy Department 

2YSMU, Pharmacology Department 
 

SUMMARY 
Cerebrovascular diseases still remain the most important case of human disability. 

Moreover, during recent years there is noticed a stable tendency to the rejuvenation of the 
patients with acute ischemic stroke. One of the important sources for development of new 
cerebrovascular agents with neuroprotective properties are endogenous compounds which have 
been proved as essential compounds for physiological regulation of CNS function. One of the 
mentioned substances is nucleotids. Experimental researches have shown that in ischemic 
conditions the synthesis of those nucleosides is markedly decreased. In view of this the aim of 
presented study was investigation of cerebrovascular activity of two biologically active 
endogenous pyrimidine nucleotids-cytidin-5-monophosphat and uridin-5-triphosphat-the main 
compounds of Nucleo CMP forte preparation. Carried out experiments evident that Nucleo 
CMP forte leads to noticeable improvement of cerebral microcirculation registered by laser 
Doppler flow meter. It was established that mentioned effect due to cerebrovascular activity of 
uridine diphosphat as injections of cytidin monophosphat was not accompanied by any changes 
of cerebral blood flow neither under the normal condition and in case of common carotid artery 
occlusion (CCAO). Unlike of this uridin-5-diphosphat cholin intraperitonial injection conducted 
with enhancement of blood supply of CCAO damaged brain tissue. It is interesting that 
cerebrovascular effects of Nucleo CMP forte appears without any changes from animals’ 
arterial blood flow and hart rate. 

Thus, obtained data could be background for farther infestigatiion of Nucleo CMP forte as 
a new agent for correction of cerebrovascular disorders. 

 
Keywords: Cerebral blood flow, Uridine, Cytidine 
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(CHAEROFYLLUM BULBOSUM L.) ԽՈՏԻ ՄԵՋ  
 

Ն.Հ. Ղուկասյան, Ն.Բ. Չիչոյան, Կ.Հ. Դումանյան 
 

ԵՊԲՀ, Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. շուշանբանջար պալարավոր, ջերմաէմիսիոն սպեկտրալ 

վերլուծություն, մակրոտարրեր, միկրոտարրեր, շրջակա միջավայր 
 
 
Ներածություն. Դեղաբուսական հումքերում պարունակվող կենսաբանորեն ակտիվ 

նյութերի հետ մեկտեղ միանգամայն արդիական է դարձել քիմիական տարրերի` այդ 
թվում և, մարդու համար չափազանց վտանգավոր ծանր մետաղների համակողմանի 
ուսումնասիրությունը: Այսօր հետազոտություններում կարևորվում է բնապահպանա-
կան գործոնների ազդեցությունը բուսական ծագման հումքերում պարունակվող հան-
քային տարրերի վրա: Հաստատված է, որ բուսական օրգանիզմները հանդիսանում են 
մակրո- և միկրոտարրերի լավագույն կուտակողները: Բույսերում հայտնաբերվել է 
շուրջ 70 քիմիական տարր, որոնք մասնակցում են կենդանի օրգանիզմում ընթացող 
կենսաքիմիական և ֆիզիոլոգիական կարևոր գործընթացների: Մասնավորապես, մի-
կրոտարրերը կապվում են հորմոնների, վիտամինների, ֆերմենտների, ամինաթթունե-
րի հետ և ապահովում ֆիզիոլոգիական երևույթների բնականոն ընթացքը [4,5]:  

Թեմայի արդիականությունը. Ներկայումս թե գիտական և թե ժողովրդական 
բժշկության մեջ սկսել են կիրառել զգալի քանակությամբ բուսական հումքեր, այդ 
թվում սննդային նշանակության, որոնց հանքային կազմն ուսումնասիրված չէ կամ 
պարզապես թերի է ուսումնասիրված:  

Այս տեսանկյունից ուշադրության են արժանանում Հայաստանի ֆլորայում 
վայրի աճող սննդային նշանակության որոշ բուսատեսակներ, որոնց ֆարմակոգնոս-
տիկ հետազոտումը և ներդրումը ներկայիս բժշկադեղագիտական գործունեության 
մեջ դառնում է միանգամայն հեռանկարային:  

Հայաստանում ժողովրդական բժշկության մեջ վաղուց որպես ախորժաբեր և մար-
սողությունը լավացնող միջոց կիրառում են վայրի աճող ուտելի մի շարք բույսեր, որոն-
ցից է շուշանբանջար պալարավորը` Chaerophyllum bulbosum L.: Սննդային նպատակ-
ներով վերջինիս ցողունները և կանաչ զանգվածը օգտագործում են թարմ, եփած ու տա-
պակած վիճակում, պատրաստում են աղցաններ և ապուրներ: Չորացրած ծաղիկները 
հաճախ ավելացնում են ձմեռային կերակուրներին` բուրավետ դարձնելու նպատակով: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, և այն, որ բույսերի հանքային կազմը որոշակիորեն 
պայմանավորված է տեղանքի աշխարհագրական դիրքով, բնակլիմայական և բնա-
պահպանական գործոններով, հետազոտության նպատակը համարվեց Հայաստանի 
ֆլորայի տարբեր էկոլոգիական պայմաններում աճող շուշանբանջար պալարավո-
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րից (Chaerophyllum bulbosum Լ.) մթերված խոտի հանքային կազմի և որոշ ծանր 
մետաղների առկայության որոշումը: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտման նյութեր են ծառայել 2010-11թթ.-ին Հայաս-
տանի որոշ շրջաններից մթերված (Կապան, Ապարան, Եղեգնաձոր) շուշանբանջար 
պալարավորի խոտի (herba Chaerophylli) նմուշները:  

Մթերման գործընթացը կազմակերպվել է ԱՀԿ-ի GACP համապատասխան 
հրահանգների համաձայն [7]: 

Կատարվել է օդային չոր հումքերի նմուշների մոխրացումը ըստ XI Պֆ-ի: Մոխրի 
մեջ մակրո և մանրատարրերի որոշումը իրականացվել է ՀՀ Գիտությունների ազ-
գային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի լաբորատորի-
այում` ДФС-8 (дифракционный фотографирующий спектрограф) սարքով, ջերմաէմի-
սսիոն լուսաչափական վերլուծության մեթոդով [1]: 

Արդյունքները և քննարկումը. Հայաստանի 3 շրջաններից (Կապան, Ապարան, Եղեգ-
նաձոր) մթերված շուշանբանջար պալարավորի օդային չոր հումքի հանքային բաղա-
դրության ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ հումքում պարունակվող մակրո-, 
միկրո- և ուլտրամիկրոտարրերի քանակական պարունակությունները տարբեր 
շրջաններում տատանվում են բավականին լայն միջակայքում: Մասնավորապես, վեր-
լուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ հայտնաբերված տարրերից 5-ը (Si,Na,Ca,Mg,P) 
մակրոտարրեր են, որոնք կազմում են մոխրի գերակշիռ զանգվածը, 6-ը՝ միկրոտարրեր 
(Cu, Pb,Cr,Mn,Fe,Al), 4-ը՝ ուլտրամիկրոտարրեր (V,Ti,Ni,Zr): Նրանց շարքում են `6 
էսենցիալ (Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Mn) և 4 պայմանական էսենցիալ (Si,Ti,V,Ni) տարրերը (Նկ. 1.): 

 

Նկար 1. 
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Ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները, հումքի բոլոր նմուշներում 
պարունակվում են կալցիումի (Ca) և մագնեզիումի (Mg) զգալի քանակներ, որոնք բոլոր 3 
նմուշներում վիճակագրորեն գրեթե միմյանցից չեն տարբերվում և միանգամայն փաս-
տում են ոչ միայն այս շրջանների հողերի` կալցիումով, մագնեզիումով հագեցվածու-
թյան, այլև`շուշանբանջարի կողմից այս տարրերը պահեստավորելու ունակությամբ:  

Մակրոտարրերից սիլիցիումի (Si) բարձր քանակներ գրանցվեցին (15500 մգ/կգ) 
միայն Ապարանից մթերված հումքի նմուշներում: Այդ քանակները գերազանցեցին 
Ղափանի նմուշներում հայտնաբերված սիլիցիումի քանակությանը գրեթե 8 անգամ, 
իսկ Եղեգնաձորի նմուշին՝ 4 անգամ, որը կարելի է վերագրել այս շրջանին հատուկ 
սիլիկատային հողերի առկայությանը:  

Բոլոր նմուշներում հայնաբերվեց նաև մակրոտարրերի շարքին դասվող ֆոսֆորը 
(P), որի բարձր քանակություն (1880 մգ/կգ) դիտվեց Կապանի շրջանից մթերված նմուշ-
ներում: Վերջինս պայմանավորված էր նրանով, որ հումքը մթերվել էր հիմնականում 
մատղաշ, երիտասարդ բույսերից, որոնք ունեն ֆոսֆոր կուտակելու հատկություն:  

Մանրատարրերի վերլուծության քանակական ցուցանիշները ցույց տվեցին, որ 
հետազոտված բոլոր նմուշներում առկա են թույլատրելի սահմանային խտությունը 
(ԹՍԽ) չգերազանցող պղնձի քանակություններ, որոնք միմյանցից վիճակագրորեն 
քիչ են տարբերվում [2,3]: 

Ապարանից մթերված նմուշների հանքային կազմի վերլուծությունը ցույց տվեց, 
որ ալյումինի (Al) քանակությունը (6510 մգ/կգ) գրեթե 5 անգամ գերազանցում է 
Եղեգնաձորի նմուշում այս միկրոտարրի պարունակությանը (1109 մգ/կգ), և մոտա-
վորապես 26 անգամ` Կապանի նմուշի պարունակությանը (244 մգ/կգ): 

Վերջինս փաստում է Ապարանում` ալյումինով հարուստ ապարների առկայու-
թյան և արտաքին միջավայրի անբարենպաստ գործոնների (չորություն, ջերմաստի-
ճանի կտրուկ անկում, հողի աղայնություն եվ այլն) մասին, որի պայմաններում 
բույսը կուտակում է մեծ քանակությամբ ալյումին: 

Էսենցիալ մանրատարրերից հումքի բոլոր նմուշներում հայտնաբերվեց մանգան 
(Mn): Ընդ որում առավելագույն քանակը (49.6 մգ/կգ) գրանցվեց դարձյալ Ապարանից 
հավաքված նմուշում, որը մոտ 4 անգամ գերազանցեց ԹՍԽ-ի ցուցանիշին (Mn<12 
մգ/կգ) [3]:  

Ուշագրավ էր այն, որ Ապարանի նմուշներում դիտվեց նաև երկաթի (Fe) բարձր 
պարունակություն (3720 մկ/կգ), որը գերազանցեց ՍԹԽ-ի ցուցանիշին (50 մգ/կգ) [3]: 

Այդ մասին են վկայում նաև հայտնաբերված քրոմի (Cr), նիկելի (Ni) եվ ցիրկոնիու-
մի (Zr) քանակները (համապատասխանաբար՝ 1.55 մգ/կգ, 6.51 մգ/կգ, 6.51 մգ/կգ), 
որոնք Ապարանից մթերված նմուշների մոխրային զանգվածում գերազանցեցին ՍԹԽ-
ի ցուցանիշները [3]: 

Մինչդեռ, Եղեգնաձորի նմուշների մոխրային զանգվածում Ապարանի համեմատ 
գրանցվեցին վերոհիշյալ ուլտրատարրերի համեմատական ցածր քանակություններ 
(Ni` 3.56 մգ/կգ և Zr` 1.49 մգ/կգ): 

Ուշագրավ էր այն փաստը, որ բոլոր նմուշներում գրանցվեցին տիտան (Ti) և վա-
նադիում (V) պայմանական էսենցիալ տարրերը: Վերջիններիս (279 մգ/կգ և 8.68 
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մգ/կգ) առավելագույն քանակությունները նույնպես գրանցվեցին Ապարանից մթեր-
ված հումքի նմուշներում:  

Ինչ վերաբերում է հետազոտվող բոլոր նմուշներում կապարի (Pb) պարունակու-
թյանը, ապա պետք է փաստել, որ բոլոր շրջաններում հայտնաբերված քանակները 
գերազանցեցին են ՍԹԽ-ի թույլատրելի սահմանը (Pb<0.5 մգ/կգ` ըստ СанПиН 
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 232.1078-01) [6]: 
Մասնավորապես, Կապանի եվ Ապարանի շրջանում` գրեթե 3 անգամ, իսկ 
Եղեգնաձորի շրջանում` 9 անգամ: 

Հայտնաբերված ծանր մետաղների նման բարձր ցուցանիշները հնարավոր է 
պայմանավորված են ոչ միայն Ապարանի և Եղեգնաձորի տեխնոգեն գործոններով, 
այլ նաև` հողի մասնիկներով հումքի աղտոտվածությամբ, քանի որ տվյալ տեղանք-
ներից մթերված նմուշները մոխրացումից առաջ լավ չէին լվացվել:  

Ելնելով վերլուծության ցուցանիշներից, մակրո- և միկրոտարրերի պարունա-
կության նվազման շարքն ըստ տարբեր շրջանների ներկայացվում աղուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1 

Հայաստանի 3 շրջաններից մթերված շուշանբանջար պալարավորի խոտի մեջ 
պարունակվող մակրո- և միկրոտարրերի քանակական պարունակության  

նվազման շարքը 
 

Ապարան Ca>Si>Al>Na>Fe>Mg>P>Ti>Mn>V>Zr=Ni>Cu>Cr=Pb 

Կապան Ca>Mg>Si=P>Al>Fe>Mn>Ti>Cu>V>Pb 

Եղեգնաձոր Ca>Mg=Si=Na>Al>P>Fe>Ti>Mn>Pb=V>Cu>Ni>Zr 

 
 
Եզրակացություն. Ջերմաէմիսիոն լուսաչափական վերլուծությամբ հաստատվեց 

Հայաստանի տարբեր շրջաններից մթերված (Ապարան, Կապան, Եղեգնաձոր) շու-
շանբանջար պալարավորի խոտի հանքային կազմը՝ 11-15 հանքային տարր:  

1. Հայտնաբերված տարրերից 5-ը (Si,Na,Ca,Mg,P) մակրոտարրեր են, որոնք 
կազմում են մոխրի գերակշիռ զանգվածը, 6-ը՝ միկրոտարրեր (Cu,Pb,Cr,Mn,Fe,Al), 
4-ը՝ ուլտրամիկրոտարրեր (V,Ti,Ni,Zr): Նրանց շարքում են` 6 էսենցիալ 
(Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Mn) և 4 պայմանական էսենցիալ (Si,Ti,V,Ni) տարրեր: 

2. Ապարանից մթերված հումքի նմուշներում հայտնաբերված որոշ ծանր մե-
տաղների (Al,Fe,Ti,V,Ni,Cr,Pb) քանակները գերազանցեցին СанПиН Рф 2.3.2 1078-01-
ում կանոնակարգված ՍԹԽ-ի ցուցանիշներին:  

3. Հումքի մթերման ժամանակ պետք է կարևորել ծանր մետաղների վերահսկ-
ման գործընթացը՝ հաշվի առնելով մթերման շրջանների աշխարհագրաքիմիական և 
տեխնոգեն առանձնահատկությունները: 
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DETERMINATION OF THE CONTENT OF SEVERAL HEAVY METALS  
IN BULBOUS-ROOTED CHERVIL HERB (CHAEROFYLLUM BULBOSUM L.) 

GROWING IN ARMENIAN FLORA 
 

N.H. Ghukasyan, N.B. Chichoyan, K.H. Dumanyan 
 

YSMU, Department of Pharmacognosy 
 
SUMMARY 
Nowadays in parallel with the biologically active substances containing in raw material of 

medicinal plants becomes actual the comprehensive study of chemical elements, including the 
extremely dangerous for human health heavy metals. Researchers pay more attention on the 
influence of the surrounding environment and ecological factors on the mineral elements 
content. 

By the method of the thermal emission spectral analysis it has been determined the 
mineral composition (12-15 elements) of bulbous–rooted chervil herb collected from different 
regions of Armenia (Kapan, Aparan, Eghegnadzor). The 5 of the detected elements are 
macroelements (Si,Ca,Mg,P,Na) that compose the main mass of ash, 6 of them are 
microelements (Cu,Pb,Cr,Mn,Fe,Al) and 4 of them are ultramicroelements (V,Ti,Ni,Zr). 6 of 
the abovementioned elements are essential (Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Mn) and 4 of them are 
conditionally essential. 
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In raw material samples collected from Aparan it has been found out some heavy metals 
(Al,Fe,Ti,V,Ni,Cr,Pb), which amounts exceed the maximum permissible concentration, that 
may be the consequence of the environment pollution. 

During the collection it is important to pay attention on the control process of heavy 
metals into consideration of geographical and anthropogenic features of regions. 

 
Keywords: bulbous-rooted chervil, thermal emission spectral analysis, macroelements, 

microelements, environment 
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ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ԱՌՆԵՏՆԵՐԻ ՄՈՏ  
ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՏԵՂԱՅԻՆ ԻՇԵՄԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ  

ՄԻՋԻՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԿԱՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼՈՒՄ 
 

Տ.Ս. Մարգարյան 
 

ԵՊԲՀ, Դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոն  
 

Բանալի բառեր. տարածական հիշողություն, միջին ուղեղային զարկերակ, 
մորիսի ջրային լողավազան 
 

 
Ներածություն. Հիշողության խանգարումները հետինսուլտային շրջանում զարգա-

ցող հաճախակի հանդիպող փոփոխություններից են: Այդ խնդրի համակողմանի 
գնահատման և լուծման համար մշակվել են մի շարք վարքային և հիշողության տես-
տեր: Մորիսի ջրային լողավազան տեստը (ՄՋԼ) հանդիսանում է տարածական ուսուց-
ման և հիշողության գնահատման լայն կիրառում ունեցող փորձարարական ժամանա-
կակից մեթոդ: Այն հիմնված է արտաքին (շրջապատող) ազդակների միջոցով լողալով 
որոշել ընկղմված հարթակի գտնվելու տեղը լողավազանում, որը հանդիսանում է ջրից 
դուրս գալու միակ ելքը [1]: Տարածական ուսուցումը գնահատվում է կրկնվող փորձերի 
միջոցով, իսկ տարածական հիշողությունը որոշվում է տարածության նախընտրու-
թյամբ (այս դեպքում հարթակը հեռացվում է): Փնտրումը հարթակի տեղակայված հատ-
վածում որոշում է տարածական կողմնորոշման ստրատեգիայի վստահության աստի-
ճանը հակառակ ոչ տարածականի: ՄՋԼ-ը հաստատված է որպես հստակ և վստահելի 
տեստ, որը փոխկապակցված է հիպոկամպալ պլաստիկականության և NMDA 
ընկալիչների ֆունկցիայի հետ [2]: 

Արդիականություն. Հայաստանի Հանրապետությունում գլխուղեղի կաթվածը (ԳԿ) 
մարդկանց մոտ հանդիսանում է մահացության երկրորդ պատճառը սրտի իշեմիկ հի-
վանդություններից հետո [3]: Համաձայն համաշխարհային վիճակագրական տվյալների, 
ԳԿ-ը հանդիսանում է մահացության երրորդ պատճառը սիրտանոթային հիվանդու-
թյուններից և քաղցկեղից հետո [4]: Միևնույն ժամանակ, ԳԿ-ների աճի միտումը 21-րդ 
դարում գնահատվում է 12-20% [4]: 

Յուրաքանչյուր տարի գրանցվում են հարյուր հազարավոր ինսուլտի դեպքեր, 
ընդ որում հիվանդների միայն 20%-ի մոտ է լիարժեք վերականգնվում աշխատունա-
կությունը, իսկ մնացած 80%-ը դառնում են անաշխատունակ, որոնցից մեծ մասն էլ 
խնամակցության կարիք է ունենում: Այդ պատճառով այն հասարակության համար 
հանդիսանում է կարևոր սոցիալական և տնտեսական խնդիր [4]: Մարդկանց մոտ 
ինսուլտը կարող է հետևանք դառնալ վերջույթների կաթվածի, զգացողական 
դեֆիցիտի, հիշողության և ուսուցման նվազման, դեմենցիայի և դեպրեսիայի զար-
գացման [5], և չնայած գիտության զարգացմանը, իշեմիկ ինսուլտի բուժման 
արդյունավետությունը դեռևս սահմանափակ է [6-7]:  
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ԳԿ-ների 80-85%-ը բաժին է ընկնում իշեմիկ կաթվածներին, որոնք զարգանում 
են գլխավորապես միջին ուղեղային զարկերակի (ՄՈՒԶ) և/կամ նրա ճյուղերի թրոմ-
բիկ կամ էմբոլիկ խցանման հետևանքով [8-9]: 

Փորձարարական մոդելների ստեղծումը, դրանց կատարելագործումը, տարբեր 
տեստերի կիրառումը ուղղված են բացահայտելու մեխանիզմները, որոնք հետագա-
յում կնպաստեն բուժման բարելավմանը` բարձրացնելով ԳԿ-ից տուժմած մարդ-
կանց կյանքի որակը: 

Նյութն ու մեթոդները 
Մորիսի ջրային լողավազան 
Լողավազանը 108սմ տրամագծով, 40սմ բարձրությամբ գլանաձև տարա է, ջրի մա-

կարդակը լողավազանում 30 սմ է: Այն պայմանականորեն բաժանվել է 4 գագաթների  ̀
հյուսիսային (Հս), հարավային (Հվ), արևելյան (Աե), արևմտյան (Ամ), և համապատաս-
խանաբար 4 հատվածների (քարորդների)` հյուսիս-արևելյան (ՀսԱե), հյուսիս-արև-
մտյան (ՀսԱմ), հարավ-արևելյան (ՀվԱե) և հարավ-արևմտյան (ՀվԱմ): Քանի որ փոր-
ձերը կատարվել են սպիտակ առնետների վրա, լողավազանը ներկվել է մուգ գույնի  ̀
շարժումը գրանցելու նպատակով: Հարթակը 10 սմ տրամագծով թափանցիկ, ճենապա-
կյա շրջան է, որի մակերեսին սիլիկոնե գծեր են արված  ̀որպեսզի առնետները կարողա-
նան հեշտությամբ բարձրանալ հարթակի վրա: Հարթակը դրվել է կամայական հատ-
վածներից մեկի կենտրոնական շրջանում (մեր փորձերի ընթացքում տեղադրվել է ՀսԱմ 
հատվածում)  ̀ջրի մակարդակից 1-2 սմ ցածր: Ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 24±10C:  

Տարածական հիշողության հետազոտման նպատակով, կենդանիները ուսուցանվել 
են 4 օր անընդմեջ, օրեկան 4 անգամ, 1 րոպե տևողությամբ: Հետազոտության 5-րդ օրը 
կատարվել է տարածական ուսուցման ստուգում` միայն մեկ փորձի ընթացքում գրանց-
վել է հարթակին հասնելու ժամանակը: Առնետները, որոնք 5-րդ օրը հասել են նպա-
տակակետին մինջև 5 վարկյանի ընթացքում համարվել են ուսուցանված և կիրառվել են 
հետազոտման փորձնական փուլում: Փորձնական փուլում հարթակը հեռացվել է և 60 
վարկյաների ընթացքում գրանցվել են հետևյալ ցուցանիշները` յուրաքանչյուր հատ-
վածում անցկացրած ժամանակը, հետագծի երկարությունը և միջին արագությունը: 

Նույն գործողությունները բացի փորձնական փուլից կատարվել են տարածական 
ուսուցման հետազոտման ժամանակ և որպես ցուցանիշ գրանցվել է այն ժամանակը, 
որի ընթացքում կենդանիները հասել են նպատակակետին [2]: 

Հետազոտվող ցուցանիշները գրանցվել են Smart Junior ծրագրի միջոցով: 
Վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է Student-T տեստի միջոցով: 

Ուղեղի տեղային իշեմիայի մոդելավուրումը 
Ուղեղի տեղային իշեմիայի մոդելավորումը կատարվել է ձախ ՄՈՒԶ-ի կապման 

միջոցով ըստ Tamura et al. կողմից առաջադրված մեթոդի [10] ` մոդիֆիկացված Top-
chyan et al. կողմից [11]: Վիրահատությունները կատարվել են ընդհանուր անզգա-
յացման պայմաններում` քլորալ հիդրատ 400 մգ/կգ, ներորովայնային: 
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Կենդանիները 
Փորձերն իրականացվել են անցեղ, սպիտակ արու առնետների վրա (240-260 գ): 

Բոլոր կենդանիները պահվել են լաբորատոր վիվարիումում` սննդի և ջրի անսահմա-
նափակ առկայության և 12/12 լույս/մութ ռեժիմի պայմաններում` յուրաքանչյուր վան-
դակում առավելագույնը 6 առնետ: Հետազոտության համար կենդանիները բաժանվել 
են հսկիչ (կեղծ վիրահատված առնետներ) և իշեմիկ խմբերի: Տարածական հիշողու-
թյան ուսումնասիրությունները կատարվել են ձախ ՄՈՒԶ-ի կապումից 6 և 12 օր անց:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը  
Ուսուցում և հիշողություն 
Ուսուցման ստուգման հաջորդ օրը հսկիչ խմբի առնետների մոտ կատարվել է 

կեղծ վիրահատություն, իսկ իշեմիկ խմբի մոտ` ՄՈւԶ-ի կապում: Վիրահատությու-
նից 6 և 12 օր անց հետազոտվել է առնետների տարածական հիշողությունը:  

Հսկիչ խմբում 6-րդ օրը գրանցված արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 1-
ում (արդյունքները ներկայացված են M±SEM տեսքով). 

Աղյուսակ 1 
Մորիսի ջրային լողավազան տեստում առնետների անցած ճանապարհը,  

տարբեր հատվածներում անցկացրած ժամանակը,  
միջին արագությունը հետազոտության տարբեր ժամանակահատվածներում 

 

N=9 
Անցած 

ճանապարհ ՀսԱմ ՀսԱե ՀվԱե ՀվԱմ 
Միջին 

արագություն 

I 30վրկ 442.9±39.50 12.85±1.00 4.99±1.08 5.88±1.73 6.36±1.45 14.76±1.32 

II 30վրկ 559.3±41.70* 9.59±0.92* 4.96±0.92 8.22±0.94 7.21±1.45 18.64±1.39* 

ընդհանուր 1002.2±72.11 22.44±1.27 9.95±1.71 14.1±2.21 13.57±2.14 16.70±1.20 

 
* p<0.01 համեմատած I 30վրկ.-ի ցուցանիշների հետ 
 

Արդյունքները ցույց են տալիս, չնայած նրան, որ 60 վարկյանների ընթացքում 
թիրախային հատվածում անցկացրած ժամանակը հավաստիորեն տարբերվում է 
մյուս հատվածներում անցկացրած ժամանակից` առաջին 30 վարկյանում 
առնետներն առավել շատ ժամանակ են անցկացնում թիրախային հատվածում քան` 
երկրորդում (p<0.01): Բացի այդ, ժամանակի երկրորդ հատվածում անցած 
ճանապարհը և միջին արագույունը հավաստիորեն աճում են (Նկար 1): Այսինքն, 
առաջին 30 վարկյանների ընթացքում տարածական կողմնորոշումն ավելի բարձր է, 
և կենդանիները, չգտնելով ընկղմված հարթակը թիրախային հատվածում սկսում են 
փնտրել այն այլ հատվածներում: 
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Նկար 1. Առնետների տարածական հիշողության ցուցանիշները մորիսի ջրային 
լողավազան տեստում 

 

 
 

 
* p<0.01 հեմեմատած I 30 վրկ.-ի ցուցանիշների հետ 
** p<0.01 համեմատած այլ հատվածներում անցկացրած ժամանակի 

 
 
Այդ պատճառով, հետագա վերլուծությունը իրականացվել է առաջին 30 

վարկայաների արդյունքներով: Հսկիչ և իշեմիկ խմբերում 6-րդ և 12-րդ օրերում 
գրանցված արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում (արդյունքները 
ներկայացված են M±SEM տեսքով). 
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Աղյուսակ 2 
Մորիսի ջրային լողավազան տեստում առնետների անցած ճանապարհը, տարբեր 

հատվածներում անցկացրած ժամանակը, 
 միջին արագությունը իշեմիայից 6 և 12 օր անց 

 

 
Անցած 

ճանապարհ ՀսԱմ ՀսԱե ՀվԱե ՀվԱմ 
Միջին 

արագու-
թյուն 

հսկիչ 6-րդ օր (n=9) 442.9±39.5 12.85±1.00 4.99±1.08 5.92±1.73 6.35±1.45 14.8±1.3 

իշեմիա 6-րդ օր (n=8) 467.9±29.8 11.44±0.53 8.32±0.87 4.79±0.66 5.45±0.67 15.6±1.0 

հսկիչ 12-րդ օր (n=9) 514.9±32.7 9.19±0.82* 5.48±0.26 6.77±1.32 8.56±1.29 17.2±1,1 

իշեմիա 12-րդ օր (n=8) 500.8±31.1 9.00±0.66** 5.32±0.37 7.70±1.06 7.98±1.02 16.7±1.0 
 

*p<0.01 համեմատած 6-րդ օրվա հսկիչ խմբի ցուցանշի հետ 
** p<0.01 համեմատած 6-րդ օրվա իշեմիկ խմբի ցուցանշի հետ 
 

Արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշեմիկ և հսկիչ խմբերում թիրախային հատ-
վածում անցկացրած ժամանակի, անցած ճանապարհի և միջին արագություն ցուցա-
նիշների հավաստի տարբերություն չկա: Հետազոտության 12-րդ օրը հսկիչ և իշեմիկ 
խմբերում գրանցվում է տարածական հիշողության նվազում, որը դրսևորվում է թի-
րախային հատվածում անցկացրած ժամանակի նվազմամբ (p<0.01), համեմատած 6-
րդ օրվա: 

Եզրակացություն. Սույն հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ձախ ՄՈւԶ-
ի անվերադարձ կապմամբ ուղեղի տեղային իշեմիայի հետևանքով առաջացված ախ-
տահարումները ազդեցություն չեն թողնում տարածական հիշողության վրա ՄՋԼ տես-
տում: 12-րդ օրը գրանցված տարածական հիշողության նվազումը կարող է պայմանա-
վորված լինել կենդանիների մոտ տեստի նկատմամբ տոլերանտության զարգացմամբ: 
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INVESTIGATION OF SPATIAL MEMORY IN RATS WITH LOCAL ISCHEMIA  

IN MIDDLE CEREBRAL ARTERY OCCLUSION MODEL  
 

T. Margaryan  
 

YSMU, Department of Pharmaceutical Technology  
 
 
SUMMARY 
Introduction. Stroke in humans is associated with deficits in sensorimotor and cognitive 

function. Many behavioral and memory tests were designed. The Morris water task is one of the 
most commonly used experimental models to assess disturbances of cognitive functions. 

The purpose of this research is to investigate the changes of spatial memory in condition of 
local brain ischemia 6 and 12 days after injury. 

Materials and methods. 34 male non linear albino rats weighting 220-270 g were used in 
this experiment. Local brain ischemia was induced by occluding left middle cerebral artery 
(MCA) under chloral hydrate anesthesia. 

Investigation of spatial memory was evaluated in rats with the Morris water maze task. 
Rats were trained during 4 days, 4 trials per day. In each of the trials rats spent 1 minute in a 
pool (diameter 108 cm, depth 40 cm) to locate the hidden platform (submerged 1-2 cm below 
water) that was placed at the fixed location. Next day after training rats were operated (same 
operation was performed on control rats except occluding MCA). In test trial (6 and 12 days 
after operation) platform was removed from the pool and with SmurtJunior software in 1 minute 
(1-30 sec, 31-60 sec, 1-60 sec) several parameters were measured – time spent in each quadrant 
of pool (pool was divided in North West (NW), North East (NE), South West (SW), South East 
(SE) quadrants, the platform was placed in NW quadrant); traveled distance and mean speed. 
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Results. Control group rats in first 30 sec spent more time in target quadrant than in second 
30 sec (p<0.05), while the distance and mean speed was increased (p=0.01). Rats fruitlessly 
spending several time to find the hidden platform in goal quadrant moved to find it in another 
place. Therefore, to assess a spatial memory we analyzed the results of the first 30 seconds.  

Time spent in target quadrant of control group decreased on 12th compared to 6th day 
(p<0.05), while the other parameters were not changed (p>0.05). Ischemic rats did not show 
any statistically significant results compared with control rats both on 6th and 12th days (p>0.05). 

Discussion. Ischemia induced by occlusion of MCA didn’t affect spatial memory. The 
reduction of spatial memory on 12th day may be caused by increased tolerance to the test.  

 
Keywords: Spatial Memory; MCA; Morris Water Maze 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ ԱՃՈՂ ԽՆԿԱԾԱՂԻԿ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ ԽՈՏԻ  
(HERBA ORIGANI VULGARIS) 

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 
 

Ա.Վ. Մողրովյան, Ն.Բ. Չիչոյան, Մ.Ս. Հովհաննիսյան  
 

ԵՊԲՀ, Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. խնկածաղիկ սովորական, ջրային հանուկ, մանրէաբանական 

ուսումնասիրություն 
 
 
Ներածություն. Վերջին ժամանակներում շատ են աղիքային վարակները և պատա-

հական չէ, որ աղիքային միկրոֆլորայի ուսումնասիրումը դարձել է բժշկության արդի ու 
կարևոր խնդիրներից: Գիտական հետազոտություններից մեկի համաձայն բոլոր տարի-
քային խմբերում հայտնաբերվել է դիսբակտերիոզ, մեծահասակների ու դեռահասների 
մոտ 100 % դեպքերում նկարագրվել են դիսբիոտիկ փոփոխություններ, որոնք երկարա-
ձգում են չարորակ ուռուցքների, սիրտանոթային ախտաբանության, ալերգիկ հիվան-
դությունների ընթացքը [4,5]: 

Ներկայումս մարդու առողջության պահպանման գործում ակնհայտ է նաև օրգա-
նիզմի նորմալ միկրոֆլորայի դերը: Այն համարվում է առողջական վիճակը գնահա-
տող ցուցանիշներից մեկը, քանի որ այս մանրէները մեծ նշանակություն ունեն 
օրգանիզմի կենսական կարևոր գործընթացներում: Այսպես, ստեղծված են իմունա-
կենսաբանական պատրաստուկներ՝ համաճարակային հիվանդությունների վերաց-
ման նպատակով [7]: 

Այսօր հակաբիոտիկների նշանակալի հասանելիությունը նվազեցնում է վարա-
կային հիվանդությունների տեսակարար կշիռը, չնայած նրանց անհսկողունակ ու 
լայն կիրառումը բերում է մանրէների հակաբիոտիկոռեզիստենտ շտամների 
ձևավորմանն ու աճին: Օրինակ, վերջին տարիներին Հայաստանում ուսումնասիր-
վող ստաֆիլակոկերի 34.1% ռեզիստենտ են օքսացիլինի նկատմամբ: Վերջինս 
պայմանավորված է նոր գենետիկական տեղեկատվության ձևավորմամբ [10]: 

Թեմայի արդիականությունը. Բույսերն արտադրում են երկրորդային մետաբո-
լիտներ, որոնք ապահովում են իրենց կենսաբանական պաշտպանությունը մանրէ-
ների դեմ: Ներկայումս բարձրակարգ բույսերից առանձնացված է ավելի քան 700 հա-
կաբիոտիկ նյութեր, որոնք ունակ են կանխելու բակտերիաների, վիրուսների աճն ու 
զարգացումը: 

Մանրէաբանության նվաճումները ցույց են տալիս, որ մանրէները, ինչպես մար-
դիկ, իրենց գոյատևման համար օգտագործում են խմբակային վարքագիծ, որն ապա-
հովում են ցածրամոլեկուլյար միացությունները:  
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Ստեղծվել են ավտոինդուկտորներ (АИ-2), որոնք սինթեզում են գրամ դրական ու 
գրամ բացասական մանրէներ [11]: 

Վերջին տարիներին պարզվել են նոր սննդային միջավայրեր՝ ախտածին 
մանրէների տարբերակման ու նույնացման համար [6]: 

Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ նկատվում է հիվանդությունների աճ, որը պայ-
մանավորված է միջավայրի աղտոտվածությամբ: Առողջական ցուցանիշների լիարժեք 
վերականգնումը ժամանակակից բժշկական միջոցներով դեռևս չի հաջողվում [2]: 

Հայաստանում տեղի ունեցած զգալի սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները՝ 
անցումային ժամանակաշրջանն ու պատերազմը, կործանարար երկրաշարժը, էներ-
գետիկ, տնտեսական ճգնաժամը բերեցին եկամուտների խիստ իջեցման, վերջինս էլ՝ 
սննդի որակի վատացմանը և վճարովի բժշկական ծառայության անհասանելիությանը 
բնակչության մեծամասնությանը: Սա իր հերթին պատճառ է դարձել դեղորայքի՝ 
հատկապես հակաբիոտիկների լայնածավալ, ոչ գրագետ և ոչ հարկի օգտագործմանն 
իր բոլոր հնարավոր բացասական հետևանքներով ու բարդություններով:  

Ակնհայտ է նոր հակամանրէային միջոցների ստեղծման անհրաժեշտությունը, 
քանզի մանրէների կայունությունը երկար օգտագործվող հակամանրէային միջոցների 
նկատմամբ ժամանակ առ ժամանակ աճում է: Այս տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն 
է ներկայացնում Հայաստանի ֆլորայից մթերված խնկածաղիկ սովորականի խոտի 
(herba Origani vulgaris) հակամանրէային հատկությունների ուսումնասիրումը: 

Հետազոտվել է խնկածաղկի եթերայուղը բենտոնիտի հիմքի վրա. ստացվել է 
"Սուբինակ" քսուքը, որն ունի հակամանրէային, բակտերիցիդ ազդեցություն [9]: 

Խնկածաղիկ սովորականի խոտից պատրաստված "Артепин" դեղապատրաս-
տուկն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն, բակտերիցիդ է գրամ դրական ու գրամ 
բացասական աէրոբ, անաէրոբ մանրէների նկատմամբ [3]: 

Հետազոտվել են խնկածաղիկ սովորականի հակամանրէային հատկությունները 
Escherichia coli, Streptococcus pyogenes Dick, Corynebachterium xerosis նկատմամբ [1]: 

Պարզվել է, որ խնկածաղկի և լոռամրգու միացությունը մեծ հարված է vibrio 
parahaemolyticus մանրէին:  

Վերին տերևային մասերի ընձյուղներից ստանում են «Խմելևոյե» պատրաստու-
կը, որի 300 մկգ-ը 100 մ3 օդում մանրէային թիվը իջեցնում է 2-3 անգամ՝ պահպա-
նելով 18 ժամ: 

Նյութն ու մեթոդները. Ուսումնասիրման համար նյութ է ծառայել հունիս-հուլիս 
ամիսներին Հայաստանի տարբեր շրջաններից (Կոտայք, Տավուշ, Լոռի, Գեղարքու-
նիք) մթերված խնկածաղիկ սովորականի խոտը (Origanum vulgare L.): 

Ջրային հանուկի հակամանրէային ակտիվության հետազոտությունը կատարվել 
է Escherichia coli, Staphylococcus aureus և Candida albicans մանրէների նկատմամբ՝ 
արհեստական սննդային միջավայրերում ցանքսով, ջրային հանուկների 1:10, 1:20, 
1:40, 1:80, 1:400 նոսրացումներով [8]: 
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Վերը նշված 3 մանրէների թարմ կուլտուրաների (24 ժամվա) վրա ավելացվել է 2 
մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթ և պատրաստվել համասեռ մանրէային սուսպենզիա: 
Վերջինիս օգտագործում են մանրէների աճեցման ու մաքուր կուլտուրայում նրանց 
առանձնացման համար: Ստաֆիլակոկերի համար սննդային միջավայր է Չիստովիչի 
դեղնուցա-աղային ագարը (մսապեպտոնային ագար, 10% NaCl և դեղնուցը 200 մլ 
0.9% NaCl-ով խառնած): Escherichia coli համար սննդային միջավայր է Էնդոյի 
էլեկտիվ միջավայրը (մսապեպտոնային ագար, լակտոզա, ֆուքսին կամ Անդրեդեի 
ռեակտիվ (Na2SO3)):  

Candida albicans-ի համար սննդային միջավայր է Սաբուրոն (10% պեպտոնային 
կամ խմորասնկային (դրոժային) ջուրը (ոչ թորած), 20 գ չոր խմորասունկ, 1% պեպ-
տոն, 2% ագար, 4% գլյուկոզա կամ մալթոզա):  

Ուսումնասիրվել ու չափվել են զգայունության գոտիների տրամագծերը: Որպես 
թեստ-օրգանիզմներ օգտագործվել են ԵՊԲՀ-ի Մանրէաբանության ամբիոնի մանրէ-
ային շտամները: Հետազոտությունների արդյունքները, որոնք գրանցվել են 24 ժամ, 
48 ժամ հետո: 

Արդյունքներն ու քննարկումը. Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ 4 շրջանների խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային հանուկները (1:10, 
1:20, 1:40, 1:80, 1:400 նոսրացումներով) չափազանց արտահայտված զգայունություն 
ունեն Staphylococcus aureus գրամ դրական մանրէների նկատմամբ: Զգայունության 
գոտու տրամագիծը բոլոր նոսրացումներում իր առավելագույն արժեքին է հասնում 
Կոտայքի և Տավուշի մարզերի խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային հանուկների 
նկատմամբ: Արդյունքները հաստատում են այն մասին, որ Հայաստանի ֆլորայի 
խնկածաղկի խոտը կարող է հանդիսանալ հակամանրէային դեղանյութերի սկզբնաղ-
բյուր: Վերոհիշյալ հանուկները ոչ շատ արտահայտված ազդեցություն ունեն Candida 
albicans սնկի վրա (զգայունությունը՝ 1 (+)), 1:10 նոսրացման դեպքում (Աղ. 1 և Նկ. 1): 

Չափազանց հետաքրքիր էին Escherichia coli գրամ բացասական մանրէի նկատ-
մամբ կատարված փորձերի արդյունքները: Այս մանրէները, որոնք հայտնի են իրենց՝ 
շատ դեղերի նկատմամբ ունեցած կայունությամբ, 24 ժամ հետո թվում էր, որ այդ 
փաստը հաստատված է նաև այս դեպքում: Բայց 48 ժամ, 72 ժամ դիտելուց հետո 
նկատվեցին Escherichia coli մանրէների աճի մեծաքանակ գոտիներ: Ընդ որում, այդ 
քանակների աճն ուղիղ համեմատական էր նոսրացմանը. 1:10, 1:20 նոսրացումներում 
ջրային հանուկի ներգործությունն աննկատելի էր, իսկ անհամեմատ շատ քանակներ 
գրանցվեցին 1:40, 1:80, 1:400 նոսրացումներում: Ադլովա Գ.Պ., Մելնիկովա Վ.Ա., Սմիր-
նովա Գ.Ա. և այլոց փորձերում (1998г.) խնկածաղկի ջրային հանուկի ֆլովոնոիդներ 
պարունակող ֆրակցիայում հաստատել էին նշված հանուկի՝ Escherichia coli 
մանրէների աճին նպաստող ազդեցությունը: Քանի որ մեր կողմից կատարված նախ-
նական հետազոտությունների արդյունքները ցույց էին տվել, որ Հայաստանի 4 շրջան-
ներում աճող խնկածաղիկ սովորականի չոր հանուկում բավականին շատ է ֆլավոնո-
իդների քանակական պարունակությունը, հետևաբար ստացված արդյունքները 
կարելի է հիմնավորել այս տեսանկյունից: 
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Աղյուսակ 1. 
Հայաստանի տարբեր շրջաններում աճող խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային 

հանուկների՝ Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus  
միկրոօրգանիզմների նկատմամբ ընկճման միջակայքի տրամագիծը, սմ n=5, P<0.05 

 

 
24 ժամ հետո 48 ժամ հետո 

1:10 1:20 1:40 1:80 1:400 1:10 1:20 1:40 1:80 1:400 

Կ
ոտ

ա
յք

 Escherichia coli – – – – – – 2.42±0.2 2.42±0.2 4.1±0.14 4.1±0.14 
Candida albicans 0.47±0.08 – – – – 0.47±0.08 – – – – 
Staphylococcus 

aureus 
2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 

Èá
éÇ

 Escherichia coli – – – – – – 1.2±0.17 2.42±0.2 4.1±0.14 4.1±0.14 
Candida albicans 0.47±0.08 – – – – 0.47±0.08 – – – – 
Staphylococcus 

aureus 
2.5±0.22 2.5±0.22 1.1±0.18 1.1±0.18 1.1±0.18 3.6±0.35 3.6±0.35 2.5±0.22 1.1±0.18 1.1±0.18 

î³
íá

õß
 Escherichia coli – – – – – – 2.42±0.2 2.42±0.2 4.1±0.14 4.1±0.14 

Candida albicans 0.47±0.08 – – – – 0.47±0.08 – – – – 
Staphylococcus 

aureus 
2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 3.6±0.35 

¶»
Õ

³ñ
ùá

õÝ
Çù Escherichia coli – – – – – – 2.42±0.2 2.42±0.2 4.1±0.14 4.1±0.14 

Candida albicans 0.47±0.08 – – – – 0.47±0.08 – – – – 
Staphylococcus 

aureus 
1.1±0.18 1.1±0.18 1.1±0.18 1.1±0.18 1.1±0.18 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 2.5±0.22 1.1±0.18 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հետազոտության արդյունքները հաստատեցին Հայասատանի ֆլորայի 

խնկածաղիկ սովորականի խոտի (Herba Origani vulgaris) (1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:400 
նոսրացումներով) ջրային հանուկի հակամանրէային ակտիվությունը:  

2. Խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային հանուկն ունի արտահայտված 
ազդեցություն Staphylococcus aureus-ի նկատմամբ: Ընկճման տեղամասի տրամագիծը 
4 մարզերում՝ D=1 սմ – 4.1 սմ: 

3. Խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային հանուկն ունի թույլ հակասնկային 
ակտիվություն Candida albicans-ի նկատմամբ: Բոլոր մարզերի նմուշներում ջրային 
հանուկի 1:10 նոսրացման դեպքում՝ D= 0.5 սմ: 

4. Խնկածաղիկ սովորականի խոտի ջրային հանուկը նպաստում է Escherichia 
coli մանրէների աճին: Աճի տեղամասի տրամագիծը 4 մարզերում էլ բարձր է: 
Դիտվեց ուղիղ համեմատական կապ աճի տեղամասի տրամագծի և ջրային հանուկի 
նոսրացման միջև: 

5. Հետազոտության տվյալների համաձայն խնկածաղիկ սովորականի խոտի 
ջրային հանուկի հակամանրէային հատկությունը կարելի է կիրառել ոչ միայն 
գործնական բժշկության մեջ, այլև՝ մանրէաբանական հետազոտությունների 
նպատակով: 
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SUMMARY 
Based on the analysis and results of research, we can state, that antimicrobial properties of 

Herba Origani vulgaris grass, which has been stored from the Armenian flora, are due to 
presence of flavonoids. There are a lot of them, in the raw material. 

It should be also noted, that plants produce secondary metabolite, which are provide their 
biological protection against bacteria. There are able to prevent growth and development of 
bacteria and viruses. 

The parting of microbes, from their real environment was realized by disseminating their 
artificial food environments. The antimicrobial activity of raw material of Origani vulgaris is 
due to its chemical composition (essential oil, felons, flavonoids, tanner materials).  

The results of secondary biosynthesis, flavonoids, are not only antioxidants, but also have 
bactericide, antimicrobial features. 

Tanner materials are also bactericides, they have also antifungal effects. 
The results of study, which are registered after 24 hours, 48 hours, 72 hours, are presented 

in table 1 pic. 1. The diameters of sensitivity zones are studied. As test-organism are used 
imprints of Microbe Department of YSMU.  

Waters of Escherichia coli grass of 4 levels (with 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:400 attenuations) 
have very expressed sensitivity toward Staphylococcus aurous gram positive bacterium. 

The diameter of sensitivity zone in all attenuations toward Escherichia coli grass of regions 
gets to its maximum value in regions Kotayq and Tavush.  

The results show, that Escherichia coli grass can be the real source of antimicrobial drugs. 
These waters have not so much expressed influence on Candida albicans mushroom – 

sensitivity-1 (+), and only in case of 1:10 attenuation. 
Microbes Escherichia coli, which are known by their stability against many drugs, after 24 

hour, it seems to be proved also in this case.  
But after examining 48 hours, 72 hours, is was noted that Escherichia coli has growth.  
Moreover, the growth of quantity was directly proportional to attenuation – in the 1:10, 

1:20 attenuations the influence of water was imperceptible, and in the 1:40, 1:80, 1:400 
attenuations, much more quantities are registered. 

 
Keywords: Oregano ordinary, water extract, bacterial analysis 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ԴՐԱԽՏԱԾԱՌԵՐԻ (COTINUS COGGYGRIA Scop.) 
ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

 
Ն.Կ. Շաբոյան, Ն.Բ. Չիչոյան, Կ.Հ. Դումանյան, Ա.Մ. Մխիթարյան 

 
ԵՊԲՀ, Ֆարմակոգնոզիայի ամբիոն 

 
 
Բանալի բառեր. դրախտածառի տերևներ, ջերմաէմիսիոն սպեկտր վերլուծու-

թյուն, մակրոտարրեր, միկրոտարրեր 
 
 
Ներածություն. Բուսական ծագման դեղահումքերի և պատրաստի արտադրանքի 

անվտանգությունը և որակը պայմանավորված են ներքին և արտաքին գործոններով, 
որոնց վերաբերում են բույսերի գենետիկական առանձնահատկությունները, մթեր-
ման, մշակման, պահպանման գործընթացները, շրջապատող միջավայրը, բնակլի-
մայական, տեխնոգեն գործոնները և այլն:  

Մասնավորապես, բույսերի և բուսական ծագման արգասիքների գենոտիպային 
առանձնահատկություններին են վերագրվում հանքային նյութերի կլանումը և փո-
խադրումը, այս կամ այն քիմիական տարրի կենսակուտակման առանձնահատկու-
թյունը, բույսի աճման պայմանները, որոնք զգալիորեն անդրադառնում են բուսական 
դեղահումքերի և նրանց պատրաստուկների որակական հատկանիշների վրա [6]: 

Արդիականություն. Ներկայումս հետազոտական աշխատանքներում սկսել են 
առավել կարևորել շրջապատող միջավայրի և բնապահպանական գործոնների ազդե-
ցությունը դեղաբուսական հումքերում պարունակվող մակրո-, միկրո- և ուլտրամիկրո-
տարրերի կուտակման դինամիկայի վրա [5,9]: Այս տեսանկյունից հայրենական 
ծագման հումքերից ուշադրության են արժանանում Հայաստանի տարբեր բնակլիմայա-
կան պայմաններում աճող, տանինի հումքային աղբյուր հանդիսացող դրախտածառերը 
(Cotinus coggigria Scop.): Վերջիններիս հումքային պաշարների ուսումնասիրման հետ 
մեկտեղ ապրանքագիտական վերլուծության շրջանակներում կարևորվում է հանքային 
բաղադրության ուսումնասիրումը` դեղարտադրության ոլորտում այս բուսահումքի 
կիրառման շրջանակներն ընդարձակելու նպատակով: 

Դրախտածառը (Cotinus coggygria Scop.=Rhus cotinus L.)` աղտորազգիների 
(Anacardiaceae) ընտանիքի ճյուղավոր թուփ կամ ծառ է 2-5 մ բարձրությամբ: Այն 
սովորաբար աճում է քարքարոտ, չոր լեռնային վայրերում` ծովի մակերևույթից 
1500 մ բարձրության վրա:  

Դրախտածառը ծաղկում է հունիս-հուլիս ամիսների սկզբին, պտղաբերում 
է` օգոստոս-սեպտեմբերին: Դեղահումք են հանդիսանում տերևները, որոնք 
պարունակում են 23-25% գալլոտանին (բնորոշ է աղտորազգիներին), ինչպես և 
ազատ գալլաթթու: Ֆլավոնոիդներից պարունակում է միրցիտրին: Տերևներում 
պարունակվում է 0.2% եթերայուղ, որի հիմնական բաղադրամասն է կազմում 
միրցենը [8,11]: 
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 Ծաղկման փուլում և պտղաբերման շրջանում հավաքված տերևները ստանդար-
տավորվում են ըստ 4564-79-ի, որում միայն ներկայացված է հանքային նյութերի 
ընդհանուր հանրագումարը [10]: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը, և այն, որ բույսերի հանքային կազմը որոշակիորեն 
պայմանավորված է տեղանքի աշխարհագրական դիրքով, բնակլիմայական և բնա-
պահպանական գործոններով, հետազոտության նպատակը համարվեց Հայաստանի 
ֆլորայի տարբեր գոտիականությունում աճող դրախտածառերից մթերված հումքի 
(Folia Cotini coggygriae) հանքային կազմի ուսումնասիրումը: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության նյութ է հանդիսացել 2011թ. հունիս-հու-
լիս ամիսներին Երևանի և Հայաստանի տարբեր շրջաններում (Դիլիջան, Կապան) 
աճող դրախտածառերից հավաքված տերևները (հավաքը կատարվել է ծաղկման 
փուլում) (Նկ.1): 

 Մթերման գործընթացը կազմակերպվել է ԱՀԿ-ի GACP համապատասխան 
հրահանգների համաձայն [10,13]: 

Առաջնային մշակումից (օրգանական և հանքային խառնուրդներից մաքրում) և 
բնական` ստվերային պայմաններում չորացումից հետո, մթերված հումքը ենթարկ-
վել է ապրանքագիտական վերլուծության:  

Ապրանքագիտական վերլուծության շրջանակներում անալիտիկ փորձանմուշի 
մեջ կատարվել է ընդհանուր մոխրի որոշումը` ըստ XI ՊՖ–ի [12]: Թվային այս ցու-
ցանիշը համեմատվել է չափորոշիչի՝ 4564-79 ГОСТ-ի դրախտածառի տերևների 
համար սահմանված ընդհանուր մոխրի ցուցանիշի հետ [11]: 

Մակրո- և միկրոտարրերի որոշումը մոխրում իրականացվել է ՀՀ Գիտություն-
ների ազգային ակադեմիայի Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտում, 
ДФС-8 (дифракционный фотографирующий спектрограф) սարքով, ջերմոէմիսիոն 
սպեկտր վերլուծության մեթոդով [1]: 

Այս մեթոդը հետազոտվող նյութի քիմիական կազմի վերլուծության ֆիզիկական 
մեթոդ է, որը հիմնված է ատոմների լուսարձակման և կլանման լուսանկարների հե-
տազոտությունների վրա [1]: 

Արդյունքները և վերլուծությունը. Փորձանմուշների մեջ ընդհանուր մոխրի պա-
րունակության որոշումը չափազանց կարևորեցինք ապրանքագիտական վերլուծու-
թյան մեջ, քանի որ մոխիրը իրենից ներկայացնում է բուսական ծագման արգասիքի 
չայրված զանգվածը, որը բաղկացած է հանքային նյութերի հանրագումարից: 
Վերջինս իրենից ներկայացնում է ոչ միայն կողմնակի հանքային խառնուրդ, որով 
աղտոտվում է հումքը մթերման և չորացման ժամանակ, այլև`հումքին հատուկ 
հանքային կազմ:  

Ինչպես ցույց տվեցին ուսումնասիրության արդյունքները, ընդհանուր մոխրի 
պարունակությունը չի գերազանցում չափորոշիչով (ГОСТ 4564-79) սահմանված 
թույլատրելի սահմանը (7%-ից ոչ ավելի) և համապատասխանաբար կազմում է 
Դիլիջանից մթերված հումքի նմուշներում` 4.5±0.08%, Կապանում` 5.1±0.07%, 
Երևանում` 4.82±0.07% (Աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1 
Դրախտածառի տերևների (Folia Coggygrae) մոխրի մեջ 

հանքային տարրերի պարունակությունը, n=6 
 

 Պարունակությունը, մգ/կգ 
P 

M±m 

Երևան 4.878±0.07 0.007 

Դիլիջան 4.515±0.08 0.0001 

Կապան 5.108±0.07 0.0001 

 
Բերված ցուցանիշներն ըստ էության, վիճակագրորեն շատ քիչ են տարբեր-

վում և փաստում են դրախտածառերի տերևներին բնորոշ հանքային նյութերի որո-
շակի պարունակության, հիդրոմորֆ հիմնային հողերով հարուստ բնակավայրի, 
մթերման և չորացման գործընթացում հումքի մեջ անցած կողմնակի հանքային խառ-
նուրդների (փոշի, ավազ, հող և այլն) առկայության մասին: 

Ինչպես հայտնի է, հանքային տարրերի հետազոտումը հնարավորություն է տալիս 
գնահատել յուրաքանչյուր դեղաբուսական հումք: Այս տեսանկյունից, մոխրային 
զանգվածների վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի 3 շրջան-
ներից մթերված հումքերը հարուստ են կենսաբանորեն ակտիվ մակրո-, միկրո-, 
ուլտրամիկրոտարրերով, այդ թվում՝ էսենցիալ (Na,Ca,Mg,Cu,Fe) և պայմանական 
էսենցիալ (Ni,Ti,V) (Աղյուսակ 2):  

Մասնավորապես, նմուշներում հայտնաբերվեց 10-14 քիմիական տարր, որոնց 
ցուցանիշները բերված չեն այս բուսահումքի համար սահմանված 4564-79 ГОСТ-ում 
և դասական գրականության մեջ:  

Իսկ ինչ վերաբերում է սակավաթիվ տարրերի հայտնաբերմանը, ապա պետք է 
նշել, որ DФС-8–ի ջերմաստիճանային հնարավորությունը 4000-47000C է, իսկ շատ 
տարրերի (օրինակ՝ W,Nb,Ta,Os և այլն) առանձնացման համար ավելի բարձր 
ջերմություն է պետք, որը կբարձրացնի սպեկտրալ գծի զգայնությունը [7]:  

Ջերմաէմիսիոն սպեկտր վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 
հայտնաբերված տարրերից 3-ը մակրոտարրեր են (Na,Ca,Mg), 5-ը՝ միկրոտարրեր 
(Cu,N,Fe,Al,Si), 3-ը՝ ուլտրամիկրոտարրեր (V,Ti,Ni): 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, բոլոր նմուշներում (3 մարզերում) ակնհայտ է 
կալցիումի և մագնեզիումի առավելագույն պարունակությունը: Վերջինս պահպա-
նում է բջջաթաղանթների ամբողջականությունը, ինչը չափազանց կարևոր է բուսա-
կան օրգանիզմի համար: Նշված մակրոտարրերը` մասնավորապես, կալցիումը, 
կազմում են մոխրային մնացորդի հիմնական մասը:  

Գրական աղբյուրները փաստում են, որ միկրոտարրերի մեծ մասը d-մետաղներ 
են, որոնք մտնում են կենսաբանական կատալիզատորների՝ ֆերմենտների մեջ. Mn-
ը մտնում է 12 ֆերմենտների կազմի մեջ, Cu-ը՝ 30, Fe-ը՝ 70: Այս տարրերի բացակա-
յությունը հանգեցնում է ֆերմենտների ակտիվության իջեցմանը: 
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Աղյուսակ 2 
Հայաստանի տարբեր շրջաններից մթերված դրախտածառի տերևների (Folia Cotini 

coggygriae) հանքային կազմը, n=6 (P<0.05) 
 

 Շրջան 

Տարր 
Երևան Դիլիջան Կապան 

 % մգ/կգ % մգ/կգ % մգ/կգ 
Si 1.3 626.6±0.563 1.8 810±2.66 1.0 510±3.75 
Al 0.32 154.24±0.0894 1.3 585±2.498 0.42 214.2±2.653 
Mg 3.5 1687±0.954 2.4 1080±4.34 3.5 1785±3.33 
Ca >>10.0 >>4820±78.265 42.0 18900±82.54 10.0 >>5100±62.59 
Fe 0.10 48.2±0.00548 0.13 58.5±1.26 0.18 91.8±2.113 
Mn 0.0032 1.5424±0.00014 0.0006 0.27±0.58 0.018 9.18±1.23 
Ni 0.010 4.82±0.0026 – – 0.0032 1.632±0.067 
Ti 0.010 4.82±0.0038 0.01 4.5±0.24 0.013 6.63±0.054 
V 0.0032 1.5424±0.001 0.002 0.9±0.15 0.0024 1.224±0.0054 
Zr 0.00032 0.15424±0.0006 – – 0.00042 0.2142±0.007 
Cu 0.0032 1.5424±0.00651 0.0075 3.375±0.245 0.0032 1.632±0.0032 
Pb 0.0010 0.482±0.00223 – – 0.0010 0.51±0.001 
P 1.0 482±2.74 – – 1.3 663±2.357 

Na 1.8 867.6±1.59 1.0 450±2.246 0.42 214.2±4.25 
 

Վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ Հայաստանի ֆլորայում աճող 
դրախտածառերի տերևները հանդիսանում են այնպիսի կարևոր տարրերի կրողներ, 
ինչպիսիք են պղինձը (Cu), մանգանը (Mn), երկաթը (Fe), որոնք վիճակագրորեն հա-
մարժեք քանակներով պարունակվում են տարբեր բնակլիմայական պայմաններից 
մթերված հումքերի նմուշներում:  

Բոլոր հետազոտվող նմուշներում հայտնաբերված պղնձի քանակները չգերա-
զանցեցին սահմանային թույլատրելի խտության (ՍԹԽ) ցուցանիշին, որն ըստ В.В. 
Ковалевский–ի (1971) գտնվում է 20-40 մգ/կգ սամաններում [3,4]:  

Հարկ է նշել, որ ուլտրամիկրոտարրերից նիկել (Ni) հայտնաբերվեց միայն 
Երևանից և Կապանից մթերված հումքային նմուշներում, որոնք համապատասխա-
նաբար կազմում են 0.01% և 0.003%: 

Ուշագրավ էր այն փաստը, որ բոլոր նմուշներում նվազագույն քանակներով գրանց-
վեցին տիտան (Ti) և վանադիում (V) պայմանական էսենցիալ տարրերը, որոնք 
վիճակագրորեն գրեթե չտարբերվեցին: Թեև տիտանը դասվում է բնության մեջ առավել 
տարածված տարրերի շարքին, այնուամենայնիվ, այն չի համարվում բույսի համար 
անփոխարինելի: Տիտանը ուժեղ վերականգնիչ է և հնարավոր է, որ ունի իր որոշակի 
դերը մոլեկուլային ազոտի կուտակման մեջ: 
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Ընդհանուր առմամբ, ստացված տվյալների համաձայն կարելի է եզրակացնել, որ 
նշված 3 մարզերից մթերված հումքերն ունեն գրեթե քիմիական տարրերի նույն 
որակական կազմը: Պարզապես տարբերվում են քանակապես և որոշ հազվագյուտ 
տարրերի պարունակությամբ, ինչպես օրինակ` ցիրկոնիումի (Zr), որը չհայտնաբեր-
վեց միայն Դիլիջանից մթերված հումքի մոխրային զանգվածում: Վերջինս հավանա-
բար պայմանավորված էր տեղանքի երկրաքիմիական բնույթով, և քանի որ ցիրկո-
նիումը լիթոֆիլ տարր է, ապա բնության մեջ տարածված է հողակլիմայական որո-
շակի պայմաններում` օքսիլների և սիլիկատների ձևով [2]: 

Ուշագրավ էր նաև այն փաստը, որ Երևանից և Կապանից մթերված հումքերի 
մոխրային զանգվածներում հայտնաբերվեց ֆոսֆոր (P) (համապատասխանաբար 
1%, և 3%): Այն համարվում է բույսի կարևորագույն սննդարար նյութերից մեկը և 
միաժամանակ մասնակցում է բուսական բջջի էներգետիկ փոխանակությանը: Ֆոս-
ֆոր առավել շատ կուտակվում է երիտասարդ աճող օրգաններում: Հետևաբար, 
վերոհիշյալ նմուշներում ֆոսֆորի զգալի քանակները փաստում են մթերված հում-
քում երիտասարդ տերևների գերակայության և տվյալ շրջաններում հողի՝ ֆոսֆորով 
հագեցվածության մասին:  

Եզրակացություն. 
1. Ջերմաէմիսիոն լուսաչափական վերլուծությամբ հաստատվեց, որ Հայաս-

տանի տարբեր շրջաններից մթերված (Դիլիջան, Կապան, Երևան) դրախտածառերի 
տերևները (folia Coggygriae) հարուստ են շուրջ 14 կենսածին տարրերով, որոնցից 3-ը 
մակրոտարրեր են (Na,Ca,Mg), 6-ը՝ միկրոտարրեր (Fe,Cu,Mo,Mn,Al,Si), 5-ը՝ ուլտրա-
միկրոտարրեր (V,Ti,Ni,Pb,Zr): 

2. Հայտնաբերված հանքային տարրերից՝ 7-ը (Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Mo,Mn) էսենցի-
ալ են և 4-ը՝ պայմանական էսենցիալ (Si,Ti,V,Ni): 

3. Հետազոտության արդյունքների համաձայն Երևանից, Դիլիջանից և Կապա-
նից մթերված հումքերի մոխրային զանգվածներում Fe,Cu,Mn,Ni,V,Ti ծանր մետաղ-
ների և հատկապես՝ կապարի (Pb) քանակները չեն գերազանցել ՍԹԽ-ի (СанПиН Рф 
2.3.2 1078-01) սահմանները: 
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SUMMARY 
Nowadays it is important the influence of environment and environmental factors on 

accumulation dynamics of macro-, micro- and ultraelements in raw material. In this aspect 
among the native origin plants are paying attention to climatic conditions of Armenia and taking 
as a source of tannins. 

It is necessary the study of mineral composition to expand the uses in pharmaceutical 
industry of researching smoke with Product Analysis framework. 

Taking into consideration the study of mineral composition research of smoke tree raw 
material (Folia Cotini coggygriae) growing in different – conditions becouse of area 
geographical location influence on plant mineral composition. 

 It has been determined the presence of the biologic elements in the leaves of Cotinus 
coggygria collected from different regions of Armenia (Yerevan, Kapan, Dilijan) by the method 
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of the thermal-emission spectral analysis. 3 of the following elements are macroelements 
(Na,Ca,Mg), 6 of them are microelements (Fe,Cu,Mo,Mn,Al,Si), and 5 of them are 
ultramicroelements (V,Ti,Ni,Pb,Zr). 6 of the above mentioned elements are essential 
(Na,Ca,Mg,Fe,Cu,Mo,Mn) and 4 of them are conditionally essential (Si,Ti,V,Ni) elements.  

According to study results the amount of Pb and other heavy metals (Fe,Cu,Mn,Ni,V,Ti) of 
smoke tree raw material ash harvested from Yerevan, Dilijan and Kapan does not exceed the 
limit of maximum permissible concentration. 

The studies results prove the possibility of the use of smoke tree leaves as a source of 
various microelements, as well as essential microelements in different pathological situations. 

 
Keywords: smoke tree leaves, thermal-emission spectral analysis, macroelements, 

microelements 
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ՄՈՐՖՈՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԵՎ ՓԱՅԾԱՂԻ ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՈՒ 
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Ներածություն. Շարժողական ակտիվության սահմանափակումը` սակավաշարժու-

թյունը, համարվում է ժամանակակից բժշկության առջև ծառացած առավել արդիական 
խնդիրներից մեկը, ինչը հետևանք է գիտատեխնիկական հզոր առաջընթացի, որը էա-
պես փոխել է մարդկանց կյանքի, աշխատանքի և կենցաղի պայմանները (արտադրու-
թյան ավտոմատացում, աշխատանքային սահմանափակ տարածք, տիեզերական եր-
կարատև թռիչքներ, համացանցի ստեղծում): Բազմաթիվ հետազոտություններով ցույց է 
տրված, որ մարդկանց և կենդանիների օրգանիզմում սակավաշարժությունը, համարվե-
լով քրոնիկական սթրես, առաջացնում է ախտաբանական փոփոխություններ, որոնք 
բավական դուրս են հենաշարժիչ համակարգի սահմաններից և դրսևորվում են 
կենտրոնական ու ծայրամասային նյարդային, սիրտ-անոթային, մարսողական, ներզա-
տական համակարգերի ֆունկցիոնալ խանգարումներով, որոնց նախորդում են հոմեոս-
տազի և նյութափոխանակության խանգարումներ [3,4,11,12,13,16]: Սակավաշարժու-
թյան բացասական ազդեցությունից զերծ չի մնում նաև իմուն համակարգը, որը բա-
ցառիկ կարևոր դեր է խաղում օրգանիզմի կենսագործունեության տարբեր գործընթաց-
ներում` նորմայում և ախտաբանական վիճակներում: Գրականության մեջ առկա տվյա-
լները ցույց են տալիս, որ տարբեր տևողության շարժողական ակտիվության սահմանա-
փակումը բացասական ազդեցություն է ունենում իմունաբանական գործընթացների 
վրա, ինչի արդյունքում փոփոխվում է իմուն համակարգի ոչ յուրահատուկ և յուրահա-
տուկ օղակների ֆունկցիոնալ ակտիվությունը [5,6,8, 9,15]: Տվյալները առանձնանում են 
որոշակի հակասականությամբ, ինչը բացատրվում է սակավաշարժության մոդելավոր-
ման պայմաններով և տևողությամբ: Մեր հետազոտությունների արդյունքները ցույց են 
տվել, որ սակավաշարժության պայմաններում նկատվում է հակամարմինների առա-
ջացման և կուտակման դինամիկայի փոփոխություններ, մակրոֆագերի ֆունկցիոնալ 
ակտիվության արգելակում, կոմպլեմենտի ակտիվության, TNFα-ի, IL-2-ի և պրոլակտի-
նի մակարդակների փոփոխություն [1,2,7,10]: Միևնույն ժամանակ, գրեթե ուսումնա-
սիրված չեն մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները իմուն համակարգի կենտրոնական 
ու ծայրամասային օրգաններում և հակամարմին առաջացնող բջիջների քանակական 
տեղաշարժերը` փայծաղում, առաջնային իմուն պատասխանի ձևավորման ընթացքում 
վաղ սակավաշարժության պայմաններում, որն էլ հիմք հանդիսացավ տվյալ աշխա-
տանքի կատարման համար: 
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Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել վաղ սակավաշարժության պայման-
ներում կառուցվածքային և իմունոմորֆոլոգիական փոփոխությունները թիմուսում, 
փայծաղում և ավշային հանգույցներում, որոշել B-լիմֆոցիտար պոպուլյացիայի հա-
կամարմին արտադրող ֆունկցիան, հակամարմին առաջացնող բջիջների (ՀԱԲ) ու 
վարդակ առաջացնող բջիջների (ՎԱԲ) քանակը փայծաղում առաջնային իմուն պա-
տասխանի ձևավորման ընթացքում : 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությունները կատարվել են 47 սպիտակ, անցեղ, 
սեռահասուն 140-170գ. քաշով արու առնետների վրա: Կենդանիները բաժանվել են 
հետևյալ խմբերի. I խումբ` ինտակտ (6 առնետ), II խումբ` ենթարկվել են 7 օր տևո-
ղությամբ սակավաշարժության (7 առնետ), III խումբ` ենթարկվել են 14 օր տևողու-
թյամբ սակավաշարժության (7 առնետ), IV խումբ` ստուգիչ, իմունացվել են ոչխարի 
էրիթրոցիտների 8% կախուկով ն/ո, 0.5 մլ չափով (9 առնետ), V խումբ` ենթարկվել են 
7 օր տևողությամբ սակավաշարժության, որից հետո իմունացվել ոչխարի էրիթրո-
ցիտների 8% կախուկով, VI խումբ` ենթարկվել են 14 օր տևողությամբ սակավաշար-
ժության, որից հետո իմունացվել ոչխարի էրիթրոցիտների 8% կախուկով:  

Ինտակտ կենդանիները պահվել են վիվարիումի սովորական պայմաններում: Սա-
կավաշարժության փորձարարական մոդելավորումը կատարվել է կենդանիներին 
տեղադրելով անցքեր ունեցող պլեքսիգլասային անհատական վանդակ-խցիկների 
մեջ, որտեղ սահմանափակվել է կենդանիների շարժողական ակտիվությունը տարբեր 
ուղղություններով` չսահմանափակելով շնչառական շարժումները և կերի ու ջրի 
հասանելիությունը: Սակավաշարժության պայմաններում կենդանիները մնացել են 22 
ժամ և միայն 2 ժամով են տեղափոխվել սովորական վանդակներ: Կենդանիները 
փորձից դուրս են բերվել հաշվի առնելով բիոէթիկայի բոլոր անհրաժեշտ պայ-
մանները` կապված փորձարարական կենդանիների էվթանազիայի հետ: Բոլոր կեն-
դանիները ենթարկվել են նեմբուտալային անզգայացման, որից հետո գլխատվել են: 

Հետազոտման նյութ են հանդիսացել թիմուսի, փայծաղի և ավշային հանգույցների 
հյուսվածքի կտորները, որոնցում մորֆոլոգիական փոփոխությունները ուսումնասիր-
վել են պարաֆինային բլոկներից ստացված և հեմատոքսիլին-էոզինով ներկված 
պրեպարատներում: B-լիմֆոցիտար պոպուլյացիայի փոփոխությունները որոշվել են 
ուղղակի իմունոֆլյուորեսցենցիայի ռեակցիայով` կիրառելով Sigma (USA) ընկերու-
թյան արտադրած կոմերցիոն ռեակտիվները: 

Հակամարմին առաջացնող բջիջների քանակը փայծաղում որոշվել է N.K. Jerne և 
համահեղինակների մեթոդով [14], վարդակ առաջացնող բջիջներինը` համընդհա-
նուր կիրառվող մեթոդով` իմունացման հինգերորդ օրը: Տվյալների վիճակագրական 
մշակումը կատարվել է Ստյուդենտի t-չափանիշով: 

Արդյունքների նկարագրությունը. Ինտակտ կենդանիների իմունոգենեզի ծայրա-
մասային օրգանների իմունաբանական հետազոտության տվյալները ցույց են տա-
լիս, որ դրանցում առկա է իմունոկոմպետենտ բջիջների յուրահատուկ լուսարձա-
կում` տեղակայված B-կախյալ գոտիներում: Այսպես, փայծաղի սպիտակ պուլպա-
յում յուրահատուկ ֆլյուորեսցենցիան դիտվել է եզակի պլազմատիկ բջիջների ցիտո-
պլազմայում և ֆոլիկուլների ռեակտիվ կենտրոնների փոքր լիմֆոցիտների մակերե-
սին: Թիկնոցային և մարգինալ գոտիներում հայտնաբերվել են փոքր լիմֆոցիտների 
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խմբային կուտակումներ, որոնց մակերեսին յուրահատուկ ֆլյուորեսցենցիան դիտ-
վում է բարակ, անընդհատ կամ սեգմենտավորված երիզի ձևով: Կարմիր պուլպայի 
փայծաղային ձգաններում յուրահատուկ ֆլյուորեսցենցիան գրանցվել է և´ փոքր լիմ-
ֆոցիտների մակերեսին, և´ պլազմատիկ բջիջների ցիտոպլազմայում: 

Ավշային հանգույցներում յուրահատուկ լուսարձակումը դիտվել է ֆոլիկուլյար 
ապարատի ռեակտիվ կենտրոնների լիմֆոցիտների և պլազմատիկ բջիջների կող-
մից, մարգինալ և հարկեղևային գոտիներում տեղակայված եզակի լիմֆոցիտներում: 
Ուղեղային շերտում յուրահատուկ ֆլյուորեսցենցիան դիտվել է լիմֆոցիտների և 
լիմֆոբլաստների մեծամասնության մակերեսին, ինչպես նաև փափկալարերում 
տեղակայված պլազմատիկ բջիջների ցիտոպլազմայում:  

7 և հատկապես 14 օր տևողությամբ շարժողական ակտիվության մասնակի սահ-
մանափակման ենթարկված լաբորատոր կենդանիների փայծաղի և ավշային հան-
գույցների համապատասխան շերտերում և գոտիներում դիտվել է B-լիմֆոցիտար 
պոպուլյացիայի նկատելի նվազում, որոնց մակերեսին գրանցվել է յուրահատուկ 
ֆլյուորեսցենցիա:  

Ինչպես ցույց են տվել փորձերի արդյունքները, շարժողական ակտիվության 
հարաբերական երկարատև սահմանափակումը (14 օր) ուղեկցվում է հիպոպլաստիկ 
գործընթացների զարգացումով իմունոգենեզի կենտրոնական և ծայրամասային օր-
գանների լիմֆոիդ հյուսվածքներում: Թիմուսում այդ գործընթացները արտահայտվել 
են կեղևային շերտի ակսիդենտալ ինվոլյուցիայով, փայծաղում և ավշային հանգույց-
ներում` հիպոպլաստիկ գործընթացներով, որոնք գերազանցապես տեղակայված են 
իմունոգենեզի ծայրամասային օրգանների B-կախյալ շերտերում և գոտիներում: Իրենց 
թաղանթին G դասի իմունոգլոբուլին ֆիքսող լիմֆոցիտների պոպուլյացիայի և պլազ-
մատիկ բջիջների ցածր քանակությունը (որոնց ցիտոպլազմայում ևս որոշվում են նույն 
դասի հակամարմիններ) վկայում է այն մասին, որ հարաբերական երկարատև սակա-
վաշարժության պայմաններում իմունոգենեզի օրգանների պատասխան ռեակցիայի 
շրջանակներում առավել խոցելին համարվում է իմունիտետի հումորալ օղակը` ի 
պատասխան հարուցված էքստրեմալ վիճակի: Միևնույն ժամանակ, չնայած հիպո-
պլաստիկ գործընթացների զարգացմանը, որոնք ունեն տարածուն բնույթ սակավա-
շարժության զարգացման հարաբերական ուշ փուլերում, փայծաղի լիմֆոիդ հյուս-
վածքում ի հայտ են գալիս ռեպարատիվ-պրոլիֆերատիվ ռեակցիաներ, որոնք ար-
տահայտվում են հիպերպլաստիկ պրոցեսներով փայծաղի կարմիր պուլպայի եզակի 
կից դասավորված ֆոլիկուլներում և հարկեղևային գոտու առանձին բաժիններում:  

Այսպիսով, վաղ սակավաշարժությունը ուղեկցվել է իմունոգենեզի ծայրամա-
սային օրգանների հակամարմին սինթեզող ֆունկցիայի նկատելի ճնշմամբ, որն 
արտահայտվել է լիմֆոիդ ապարատի հիպոպլազիայով և փայծաղի ու ավշային 
հանգույցների B-կախյալ գոտիների լիմֆոցիտար ու պլազմատիկ շարքի բջիջների 
քանակի նվազումով:  

Ստացված տվյալները հիմք հանդիսացան ուսումնասիրելու ՀԱԲ-ի և ՎԱԲ-ի 
քանակը փայծաղում` վաղ սակավաշարժության պայմաններում, իմունացման 5-
րդ օրը: 
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Փորձի արդյունքները ցույց են տվել, որ 7 և 14 օր տևողությամբ սակավաշարժու-
թյան դեպքում ՀԱԲ-ի քանակը 1.7 և 2.6 անգամ (11.0±1.1; 7.42±1.78) համապատաս-
խանաբար հավաստիորեն (P<0,05) նվազում է ստուգիչ խմբի համեմատությամբ 
(19.22±1.59): Նույն տևողությամբ սակավաշարժությունը ընկճող ազդեցություն է 
ունենում նաև ՎԱԲ-ի քանակի վրա, որը հավաստիորեն (P<0,05) նվազում է ստուգիչ 
խմբի համեմատությամբ (18.44±0.9) համապատասխանաբար 1.8 և 1.5 անգամ 
(10.0±1.3; 12.0±0.62): 

 
Դիագրամ 1. ՀԱԲ-ի և ՎԱԲ-ի քանակը փայծաղում իմունացման 5-րդ օրը 

սակավաշարժության պայմաններում  
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Գրականության տվյալների վերլուծությունը [9] ցույց է տալիս, որ շարժողական 

ակտիվության կարճաժամկետ լրիվ սահմանափակումը (16 ժ), որը իրականացվել է 
իմունացումից 3 օր հետո, ևս պակասեցնում է ՀԱԲ-ի քանակը: Սակայն այս տվյալնե-
րի համադրումը այդքան էլ կոռեկտ չէ, քանի որ փորձերը տարբերվում են ինչպես սա-
կավաշարժության պայմաններով և տևողությամբ, այնպես էլ իմունացման սխեմայով: 

Եզրակացություն. Ստացված տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ զգալի 
մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխություններ են տեղի ունենում իմունոգենեզի օրգան-
ներում 7 և հատկապես 14 օր տևողությամբ սակավաշարժության պայմաններում, 
ինչը դրսևորվում է արտահայտված հիպոպլաստիկ փոփոխություններով թե´ 
ծայրամասային, թե´ կենտրոնական (թիմուս) օրգաններում: Այս փոփոխությունները 
չէին կարող չանդրադառնալ B լիմֆոցիտար պոպուլյացիայի հակամարմին արտա-
դրող ֆունկցիայի վրա, ինչը հավաստիորեն ապացուցվեց ՀԱԲ-ի և ՎԱԲ-ի քանա-
կության զգալի ընկճումով:  

Սակավաշարժության բացասական ազդեցությունը իմուն համակարգի ֆունկ-
ցիոնալ ակտիվության վրա պատճառ է հանդիսանում տարաբնույթ ախտաբանա-
կան վիճակների առաջացման համար, որն էլ պայմանավորում է հատկապես էնդո-
գեն կենսաբանական ակտիվ նյութերի միջոցով համուղղման անհրաժեշտությունը:  
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EFFECT OF SHORT TERM HYPOKINESIA ON MORPHOFUNCTIONAL 
DESCRIPTION OF ORGANS OF IMMUNOGENESIS AND ON QUANTITY  

OF ANTIBODY-FORMING AND ROSETTA-FORMING CELLS OF SPLEEN  
IN PRIMARY IMMUNE RESPONSE 

 
G. Poghosyan1, S. Zalinyan1, A. Zilfyan2, V. Shekoyan1  

 
1YSMU, Department of Medical Microbiology  

2YSMU, Scientific-Research Center 
 
SUMMARY 
The aim of this study was to examine the effects of short-term hypokinesia on 

immunomorphological and structural shifts in thymus, spleen and lymph nodes, on antibody 
producing function of B- lymphocytic population and on the quantity of antibody-forming and 
rosetta-forming cells in spleen during primary immune response. 

It was established that short-term hypokinesia (7 and 14 days) causes a notable inhibition of 
antibody-producing function in peripheral organs of immunogenesis which is expressed by 
hypoplastic processes in lymphoid apparatus and by decrease in quantity of lymphoid cells in 
B-dependent zones of spleen and lymph nodes. Determination of antibody-forming and rosetta-
forming cells in the spleen at the 5-th day of immunization after hypokinesia demonstrated a 
significant decrease of their number in comparison with the control group. Also structural 
changes of the cortical layer of thymus were observed in 14-days hypokinesia, which is known 
as a "thymus accidental involution".  

Obtained data justify that short-term hypokinesia manifests strong inhibiting influence on 
immune system. 

 
Keywords: hypokinesia, lymphoid organs, primary immune response  
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Ներկայումս ստամոքս-աղիքային համակարգի ախտահարումների 30-60%-ը 

կազմում է ստամոքսի խոցային հիվանդությունը, որով հիվանդանում է մարդկու-
թյան 5-10%-ը (1): 4-30% դեպքերում այն կարող է բերել մահացության [2]: Վերջին 
տարիներին խոցային հիվանդության զարգացման մեխանիզմների խորը ուսումնա-
սիրումը հնարավորություն է ստեղծել այս հիվանդության ֆարմակոթերապիայի 
միջոցների լայն տեսականու ներդրմանը, որոնք ընդգրկում են հիմնականում թթվա-
մարիչներ, H2-պաշարիչներ, պրոտոնային պոմպի արգելակիչներ, գաստրոպրոտեկ-
տորներ և այլ խմբի դեղամիջոցներ [3]: Սակայն նշված դեղերի կիրառման ընթաց-
քում հայտնաբերվել են մի շարք լուրջ կողմնակի երևույթներ: Ուստի նոր հակախո-
ցային պրեպարատների ստեղծումը հանդիսանում է արդիական բժշկության կա-
րևոր հիմնախնդիրներից մեկը: 

Ինչպես հայտնի է, ժամանակակից ֆարմակոթերապիայի զարգացման կարևո-
րագույն միտումներից է բուսական ծագում ունեցող դեղերի կիրառումը [4], որոնց 
թիվը կազմում է օգտագործվող պրեպարատների 30%-ը [5]:  

Բավական լայն է բույսերի տեսականին, որոնք ցուցաբերում են հակախոցային 
ակտիվություն և օգտագործվում են մարսողության տարբեր խանգարումների ժամա-
նակ: Նշված բույսերի թվին են պատկանում նաև Փշատ նեղատերևը (Elaeagnus 
angustifolia) և Սպիտակ թթենին (Morus alba) [6,7]: Նման դեղաբույսերի ազդեցության 
մեխանիզմի գրականական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բույսերի հակախո-
ցային ազդեցությունը բազմակողմանի է, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն մեկ, այլ 
նրանցում պարունակվող կենսաբանական ակտիվություն ցուցաբերող մի շարք 
միացություններով, ինչպիսիք են ֆլավոնոիդները, սապոնինները, տերպենոիդները, 
ամինաթթուները և այլն [6]: Հատկապես ուշագրավ է այն փաստը, որ որոշ բույսեր 
ցուցաբերում են գաստրոպրոտեկտիվ, հակաօքսիդանտային [7], բջջապաշտպան [8], 
H2-ընկալիչները պաշարող և պրոտոնային պոմպը արգելակող ունակություն [9]: 

Այս ամենը հիմք հանդիսացավ ուսումնասիրելու Փշատ նեղատերևից և Սպի-
տակ թթենուց ստացված էքստրակտների գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը: 
Նշված բույսերի ընտրությունը պայմանավորված էր նրանով, որ նախկինում կա-
տարված հետազոտությունները վկայում են, որ Հայաստանի ֆլորայի Փշատ նեղա-
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տերև բույսը պարունակում է մեծ քանակությամբ ֆլավոնոիդներ, սապոնիններ, և 
բույսից ստացված էքստրակտը բացի հակաբորբոքային, ցավազրկող ազդեցությու-
նից ցուցաբերում է նաև վերքամոքիչ ազդեցություն [10]: Բույսում առաջին անգամ 
հայտնաբերված գերմանիկոլը, ըստ գրականական տվյալների, բացի հակաբորբոքա-
յին ազդեցությունից ցուցաբերում է նաև տրիտերպենային սապոնիններին բնորոշ 
[11] հակահելիկոբակտերային ակտիվություն [12]: 

Սպիտակ թթենին, օժտված լինելով հարուստ քիմիական բաղադրությամբ, 
պարունակում է նաև զգալի քանակներով ԳԱԿԹ, նրա նախանյութերը և սինթեզին 
մասնակցող ֆերմենտները: Հայտնաբերված է, որ նեյրոակտիվ ամինաթթուները, 
ինչպես նաև ԳԱԿԹ-ը օժտված են գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցությամբ [13]: 

Նյութն ու մեթոդները. Սպիտակ թթենու տերևներից էքստրակտի ստացման հա-
մար տերևները չորացվել են սենյակային ջերմաստիճանում և մանրեցվել: Մանրեց-
ված տերևներին ավելացվել է թորած ջուր 1:10 հարաբերությամբ, այնուհետև, 1 օր 
անց ջրային բաղնիքում կատարվել է էքստրակցիա 400C-ում` 4 ժամ տևողությամբ: 
Ստացված լուծույթը քամվել է: 

Փշատ նեղատերևի սերմերից էքստրակտի ստացման համար կատարվել է սեր-
մերի մանրեցում: 10գ աղացած սերմերին ավելացվել է 200 մլ 70%-էթիլ սպիրտ: 
Սառնարանային պայմաններում 1 օր թողնելուց հետո կատարվել է լուծույթի ուլտ-
րաձայնային էքստրակցիա` 20Հց հաճախանության ալիքների պայմաններում, 20 
րոպե տևողությամբ: Ստացված լուծույթը քամվել է երկտակ թանզիֆի օգնությամբ: 
Քամված լուծույթը չորացվել է վակուումային ռոտացիոն սարքի օգնությամբ: 

Հետազոտությունն իրականացվել է 200-250գ զանգված ունեցող, սպիտակ, ոչ ցե-
ղային առնետների վրա: Կենդանիները փորձարկումից 24 ժամ առաջ զրկվել են 
սննդից և ջրից: Առնետները պահվել են հատուկ նախատեսված վանդակներում` 
կոպրոֆագիայից խուսափելու նպատակով:  

Էքստրակտների հակախոցային ազդեցության ուսումնասիրությունն իրակա-
նացվել է փորձարարական խոցագոյացման պայմաններում, որը կատարվել է 
ռեզերպինի` 5 մգ/կգ դեղաչափով ներորովայնային ներարկման միջոցով:  

Կենդանիները բաժանվել են 5 խմբի` յուրաքանչյուրում 10 առնետ: Անզգայաց-
ման նպատակով առնետներին ներարկվել է քլորահիդրատի լուծույթ` 400 մգ/կգ դե-
ղաչափով: Կատարվել է որովայնի հատում,ստամոքսի պիլորիկ հատվածում 
տեղադրվել է լիգատուրա` ստամոքսահյութի հավաքման նպատակով: Այնուհետև` I 
ստուգիչ խմբի առնետներին ներարկվել է ռեզերպինի լուծույթ և թորած ջուր, II խմբի 
առնետներին` ռեզերպինի լուծույթ և փշատ նեղատերևի սերմերից ստացված էքստ-
րակտ` 500 մգ/կգ դեղաչափով [6], III խմբի առնետներին` ռեզերպինի լուծույթ և 
սպիտակ թթենու տերևներից ստացված էքստրակտ` 250 մգ/կգ դեղաչափով [7], IV 
խմբի առնետներին` ռեզերպինի լուծույթ և էքստրակտները` նշված դեղաչափերով: 

Առնետները ենթարկվել են դեկապիտացիայի, բացվել է որովայնը, ուսումնասիր-
վել է ստամոքսի ողջ լորձաթաղանթը, կատարվել է ստամոքսի պատի մորֆոլո-
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գիական ուսումնասիրություն, ինչպես նաև pH-ի և աղաթթվի պարունակության 
որոշում: 

Ստացված տվյալները ենթարկվել են ստատիստիկ մշակման` Excel էլեկտրոնա-
յին ծրագրի օգնությամբ: Արդյունքների հավաստելիությունը գնահատվել է Ստյու-
դենտի T չափանիշով: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ստուգիչ խմբի առնետների 
մոտ ուսումնասիրվել են հետևյալ ցուցանիշները` առնետի ստամոքսի լորձաթա-
ղանթին առկա խոցերի, էրոզիաների, արյունազեղումների վիզուալ զննում: Ռեզեր-
պինային մոդելի խոցագոյացման դեպքում վիզուալ նկատվում են բազմաթիվ խոցեր, 
արյունազեղումներ, ընդհուպ մինչև պերֆորացիա: Իսկ էքստրատկների կիրառման 
դեպքում ստամոքսի լորձաթաղանթը հիմնականում առողջ է: Ստացված հյուսվածք-
ների պրեպարատները ենթարկվել են մորֆոլոգիական զննման:  

Ստուգիչ խմբի առնետների ստամոքսի հյուսվածքների կտրվածքները վերցվել 
են աչքով տեսանելի լորձաթաղանթի ախտահարված մակերեսից: Ինչպես երևում է 
նկարից, լորձաթաղանթը ամբողջությամբ մեռուկացված է, մեռուկի շուրջը նկատ-
վում է լեյկոլիմֆոցիտար ինֆիլտրացիա (Նկար 1Ա): 

Բույսերի էքստրակտ ստացած առնետների ստամոքսի հյուսվածքները վերցվել 
են ամբողջությամբ` 0.5 սմ լայնությամբ, աջից և ձախից` 3-ական կտորներ, ուսում-
նասիրվել են ստամոքսի բոլոր հատվածները: 

Թթենու տերևների էքստրակտ ստացած կենդանիների ստամոքսի հյուսվածքի 
մորֆոլոգիական զննման արդյունքում պարզվել է, որ լորձաթաղանթը հիմնականում 
պահպանված է, նկատվում է լորձաթաղանթի բազալ հատվածի գեղձերի օջախային 
պրոլիֆերացիա` հիպերքրոմ կորիզներ պարունակող էպիթելային բջիջներ, ինչպես 
նաև նկատվում է լորձ արտադրող բջիջների ավելացում` լորձաթաղանթի մակերե-
սային հատվածներում (Նկար 1Բ): 

Փշատի սերմերի էքստրակտ ստացած կենդանիների մոտ նկատվում է 
լորձաթաղանթի բազալ հատվածների գեղձերի օջախային հիպերպլազիա: (Նկար 1Գ) 

Էքստրակտների համակցման պայմաններում նկատվում է լորձաթաղանթի 
դիֆուզ հաստացում, բազալ գեղձերի հիպերպլազիա (Նկար 1Դ): 

Այսպիսով, կատարված փորձերը վկայում են այն մասին, որ ինչպես թթենու 
տերևների էքստրակտը, այնպես էլ փշատի սերմերի էքստրակտը, ինչպես նաև 
նշված բույսերի էքստրակտների գուգորդված կիրառումը, կանխում է ռեզերպի-
նով առաջացած խոցագոյացումը, ինչը վկայում է նրանց գաստրոպրոտեկտիվ 
ազդեցության մասին: Ստամոքսի պատի կառուցվածքաբանական գնահատումը 
մատնանշում է, որ թթենու տերևների գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը 
պայմանավորված է հիմնականում լորձարտադրության խթանմամբ, իսկ փշատի 
սերմերի էքստրակտի ազդեցությունը հետևանք է ստամոքսի էպիթելային 
կառուցվածքների բազմացման և լորձաթաղանթի շերտերի ավելացման: Բույսերի 
էքստրակտների զուգորդված կիրառման պայմաններում նկատվող արտահատ-
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ված գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը հավանաբար վերը նշված պրոցեսների 
զուգակցման արդյունք է:  

Ստացված ազդեցության մեխանիզմները պարզաբանելու նպատակով կա-
տարվել է ուսումնասիրվող էքստրակտների` խոցով մակածված թթվայնությունը 
կանխելու ունակության հետազոտություն: 

 
 

Նկար 1. Առնետների ստամոքսի հյուսվածքի մանրադիտակային պատկերը  
(Ա  ̀ստուգիչ խումբ Բ  ̀թթենու էքստրակտ Գ  ̀փշատի էքստրակտ Դ  ̀երկու բույսերի 

էքստրակտներ: Ներկում. հեմատոքսիլին և էոզին: Խոշորացում. Ա,Բ  ̀100x, Գ`200x, Դ`40x) 
 

 
 

Ինչպես վկայում են կատարված փորձարկումները, նորմայի պայմաններում 
առնետների ստամոքսահյութում HCl-ի պարունակությունը կազմում է 0.24±0.02%: 
Կենդանիներին ռեզերպին ներարկելուց 1 օր հետո այս ցուցանիշը կազմել է 
0.338±0.02%: Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ, թե փշատի 
սերմերի, թե թթենու տերևների էքստրակտը, և թե երկու բույսերի էքստրակտների 
համակցումը կանխում են HCl-ի պարունակության մեծացումը: Աղաթթվի 
պարունակությունը նշված էքստրակտները ստացած կենդանիների մոտ կազմել է 
համապատասխանաբար 0.284±0.02%, 0.279±0.01% և 0.252±0.006% (Նկար 2): 
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Նկար 2.Առնետների ստամոքսահյութի աղաթթվի պարունակությունը 
 

 
P<0,05 

 
Ստացված տվյալները հաստատվել են առնետների մոտ նույն պայմաններում 

pH-ի որոշման ժամանակ: Այսպես, եթե խոցի պայմաններում pH-ի արժեքը իջել է 
1.5±0.08 արժեքից (նորմայի պայմաններում) մինչև 1.15±0.05 (ռեզերպին ստացած 
կենդանիներ), ապա փշատի սերմերի, թթենու տերևների, և երկու բույսերի էքստ-
րակտներ ստացած կենդանիների համար նույն ցուցանիշը կազմել է համապատաս-
խանաբար 1.3±0.06, 1.35±0.11, 1.44±0.04 (Նկար 3): 

Այսպիսով, ստացված տվյալները վկայում են թթենու տերևներից և փշատի սեր-
մերից ստացված էքստրակտների զուգակցված կիրառման գաստրոպրոտեկտիվ ար-
դյունավետության մասին: 

 
Նկար 3. Առնետների ստամոքսահյութի pH-ի արժեքը 

 

 
 P<0,05 
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Եզրակացություն. Կատարված փորձերը վկայում են, որ փշատի սերմերից և թթենու 
տերևներից ստացված էքստրակտները` համապատասխանաբար 500 մգ/կգ և 250 մգ/կգ 
դեղաչափերով, ինչպես նաև նշված բույսերի էքստրակտների գուգորդված կիրառումը, 
կանխում է ստամոքսում ռեզերպինով մակածված խոցագոյացումը: Մորֆոլոգիական 
ուսումնասիրությունները հիմք են հանդիսանում եզրակացնելու, որ թթենու տերևների 
գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցությունը պայմանավորված է հիմնականում լորձարտա-
դրության խթանմամբ, իսկ փշատի սերմերի էքստրակտի ազդեցության հիմքում ընկած 
է ստամոքսի էպիթելային կառուցվածքների բազմացումը և լորձաթաղանթի շերտերի 
ավելացումը: Ակնհայտ է, որ վերը նշված երկու պրոցեսների զուգակցումն է, որ 
էքստրակտների միաժամանակյա կիրառման պայմաններում նպաստում է արտա-
հայտված գաստրոպրոտեկտիվ ազդեցության զարգացմանը: Նշված ազդեցությանը 
օժանդակում է նաև էքստրակտների` ստամոքսահյութի թթվայնությունը նվազեցնելու 
ունակությունը: 
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GASTROPROTECTIVE ACTIVITY OF EXTRACTS OBTAINED FROM THE SEEDS 

OF ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA AND THE LEAVES OF MORUS ALBA  
IN STOMACH WALL ULCER LESIONS 
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SUMMARY 
Creation of gastroprotective agents for stomach ulcer disease treatment is one of the 

important problems of medicine as 30-60% of stomach-intestinal system disorders due to 
stomach ulcer and in 4-30% of cases leads to mortality. Recent investigations evident about 
high gastroprotective efficacy of medicinal plants with high content of flavonoids, saponins, 
terpenoids, amino acids and other biologically active compounds. Based on mentioned data, it 
was investigated gastroprotective properties of extracts from the seeds of Elaeagnus angustifolia 
and leaves of Morus alba. 

In our previous studies it was obtained anti inflammatory, antinociceptive and regenerative 
activity of extracts of Elaeagnus angustifolia seeds. Moreover, germanicol discovered in 
Elaeagnus angustifolia appears both anti-inflammatory and anti-helicobacter activity. 

Morus alba characterized by rich content of biologically active compounds, it is remarkable 
that this plant contains GABA, its derivatives and enzymes for their synthesis as it was 
established gastroprotective activity of GABA. 

Experiments were carried out on inbred, albino rats; gastroprotective activity of plant 
extracts was investigated in reserpine model of ulcer formation and evaluated by morphological 
changes of stomach wall tissue. Simultaneously value of pH and HCl concentration was 
measured in the stomach juice. 

The experiments evident that application of extracts from the seeds of Elaeagnus 
angustifolia and leaves of Morus alba, 500 mg/kg and 250 mg/kg correspondingly, and the 
application of both extracts as well prevents the reserpine induced ulcer formation in the 
stomach. Morphological studies show that gastroprotective activity of extract from Morus alba 
leaves is due to the stimulation of mucus secretion. Division of stomach epithelial structures 
and multiplying of mucosa layers underlie the gastroprotection developed by the extract from 
the seed of Elaeagnus angustifolia. Thus, combination of mentioned two processes, in case of 
simultaneous application of both extracts, leads to development of significant protection of 
gastric wall tissue. 

 
Keywords: Elaeagnus angustifolia, Morus alba, gastroprotection 
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Введение: На протяжении многих десятилетий проблема диагностики и лечения гидроце-

фалии привлекала к себе пристальное внимание невропатологов, нейрохирургов, педиатров.  
По данным разных авторов распространенность врожденной гидроцефалии составля-

ет от 2.5 до 8.2 случаев на 10 000 живорожденных, а у пациентов с пороками развития го-
ловного или спинного мозга гидроцефалия наблюдается в 78% случаев. 

В настоящее время общепринятой считается классификация, предложенная W.Dandy 
в 1931г., согласно которой выделяют окклюзионную (закрытую) и сообщающуюся 
(открытую) формы гидроцефалии. Сообщающаяся гидроцефалия подразделяется на ги-
персекреторную, гипорезорбционную и гиперсекреторно-гипорезорбционную формы в 
зависимости от причины возникновения водянки. В зависимости от особенностей дефор-
мации ликворных путей гидроцефалия разделяют на наружную, внутреннюю и смешанную 
(внутренне-наружную). 

При внутренней гидроцефалии расширяются преимущественно желудочки, при наруж-
ной – субарахноидальное пространство, при смешанной – как желудочки, так и субарахнои-
дальное пространство. Наиболее часто встречаемая форма сообщающейся гидроцефалия – 
арезорбтивная. По течению выделяют прогрессирующую, стационарную и регрессирую-
щие формы гидроцефалии в зависимости от динамики проявлений заявлений заболевания 
со временем. 

Выделяют также компенсированную и декомпенсированную гидроцефалию. 
Актуальность: Впервые гидроцефалию описал Гиппократ, но диагностика и лечение 

гидроцефалии были затруднены до тех пор, пока не были разработаны методики визуали-
зации ликворного пространства и разработаны этиопатогенетические и симптоматичес-
кие (ликворошунтирующие операции) методы лечения.  

Лечение гидроцефалии до сих пор остается одним из трудных и нерешенных задач 
педиатрии и нейрохирургии, оно имеет важное общемедицинское и социальное значения.  

По данным В.А. Хачатряна с соавт. (1998) гидроцефалия встречается у 1-4 на 1000 
живых новорожденных. У детей старше 3 лет частота диагностированной гидроцефалии 
увеличивается до 1% (Боташев Р.Х., 2001). 

Гидроцефалия, как отдельный синдром составляет до 30% пороков развития голов-
ного мозга (Онегин Е.В., 1998; Schrandet-Stumpel C. et al.,1998; Davies A.F. et al., 2000).  

По данным National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2005), 1 из 500 новорож-
денных страдает гидроцефалией, что является одной из наиболее частых причин 
инвалидности.  

Ранняя и точная диагностика гидроцефалии играет важную роль для своевременного 
лечения. 

Впервые в Армении (нет соответствующих литературных и статистических данных) 
комплексно изучается проблема гидроцефалии. 
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Материал и методы исследования. Нами были изучены истории болезней, а также 
анкетные данные 206 больных страдающих гидроцефалией за 1993-2010 гг., обследованных и 
проходивших лечение в МЦ "Сурб Астватцамайр". Возраст пациентов колебался от 1 дня 
рождения до 18 лет. Нами применялись социально-гигиенический, статистический, 
клинический, инструментальные методы, а также компьютерный анализ, которые обеспечи-
вали получение объективных и достоверных данных в наших исследованиях. 

Результаты исследования. В нашем исследовании все больные в зависимости от этиоло-
гии заболевания были распределены на 2 группы: больные с врожденной и с приобретенной 
гидроцефалией (табл. 1). 

Таблица 1. 
Распределение больных гидроцефалией в зависимости от генеза. 

 

Генез 
гидроцефалии 

Показа-
тели 

Возрастные группы Всего 
0-1г.  3-6л. 6-9л. > 9л.  

Врожденная  N 33 67 6 6 12 67 P±m 16.0±2.56  2.9±1.17* 2.9±1.17* 5.8±1.63* 

Приобретенная N 37 139 15 20 13 139 P±m 18.0±2.67  7.3±1.81*○ 9.7±2.06*○ 6.3±1.69* 

Всего 
N 70 206 21 26 25 

206 P±m 34.0±3.30 31.1±3.22 10.2±2.11* 12.6±2.31* 12.1±2.28* 
 

Примечание: * различие в своей строке по сравнению с группой «0-1 года» достоверно 
  ** различие с вариантом «врожденная гидроцефалия» в своей колонне достоверно 
 

Во всех возрастных группах: 
 интенсивные показатели обращаемости больных с приобретенной гидроцефалией 

по сравнению с врожденной или достоверно нарастают или имеют тенденцию роста; 
 удельный вес больных с приобретенной гидроцефалией явно превалирует и только 

в группах «0-1 год» и «более 9 лет» они имеют почти одинаковое значение. 
В связи с этим, мы решили обратить внимание на различные этиологические факторы 

приобретенной гидроцефалии (табл. 2). Наши исследования показывают, что по срав-
нению с возрастной группой «0-1» года:  

 при приобретенной гидроцефалии на фоне пороков развития ЦНС начиная с воз-
растной группы «3-6 лет» интенсивный показатель обращаемости достоверно снижается, 
в последней группе заболевание не регистрируется, в возрасте 1-3 года значение пока-
зателя не отличается от первой группы; 

 на фоне родовой и постнатальной травмы в других группах достоверных отклоне-
ний не имеет, его колебания носят лишь характер тенденции; 

 на фоне новообразования мозга достоверно нарастает у детей всех возрастных 
групп; 

 на фоне цереброваскулярной патологии у детей возрастных групп «3-6 лет» и «6-9 
лет» достоверно снижается; 

 на фоне воспалительного заболевания ЦНС достоверных отклонений не имеется; 
 после удаления эхинококковой кисты отмечается очень редко; 
 на фоне постнатальной энцефалопатии достоверно снижается только в возрастной 

группе «3-6 лет». 



 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 - 134 -

Таблица 2. 
Распределение больных с отдельными видами приобретенной гидроцефалией 

 разных возрастных групп 
 

Виды приобретенной 
гидроцефалии Показатели Возрастные группы Всего  

0-1 г. 1-3 л. 3-6 л. 6-9 л. >9 л. 

На фоне порока 
развития ЦНС 

N 17 17 4 2 0 
40 

P±m 11.0±2.51 11.0±2.51 2.6±1.27* 1.3±0.91* 0.0±0.0* 
На фоне родовой и 
постнатальной 
травмы 

N 1 0 2 4 1 
8 

P±m 0.6±0.64○ 0.0±0.0○  1.3±0.91 2.6±1.27 0.6±0.64 

На фоне ново-
образования мозга 

N 0 13 4 8 6 
31 

P±m 0.0±0.0○ 8.4±2.23* 2.6±1.27* 5.2±1.78* 3.9±1.55*○ 
На фоне 
цереброваскулярной 
патологии 

N 9 4 2 1 3 
19 

P±m 5.8±1.88 2.6±1.27○ 1.3±0.91* 0.6±0.64* 1.9±1.11 
На фоне воспали 
тельного заболевания 
ЦНС 

N 5 10 2 4 1 
22 

P±m 3.2±1.42○ 6.5±1.97 1.3±0.91 2.6±1.27 0.65±0.64 

После удаления 
эхинококковой кисты 

N 0 0 1 0 1 
2 

P±m 0.0±0.0○ 0.0±0.0○ 0.6±0.64 0.0±0.0 0.65±0.64 
На фоне 
постнатальной 
энцефалопатии 

N 5 10 0 1 1 
17 

P±m 3.2±1.42○ 6.5±1.97 0.0±0.0*○ 0.6±0.64 0.65±0.64 

Всего 
N 37 54 15 20 13 

139 
P±m 23.9±3.42 34.8±3.83* 9.7±2.37* 12.9±2.69* 8.4±2.23* 

 

Примечание * различие в своей строке по сравнению с группок «0-1 года» достоверно 
○ различие с вариантом «врожденная гидроцефалия» в своей колонне достоверно 

 
В обследованной нами группе больных существуют две закономерности: частота гидро-

цефалии у детей с новообразованиями мозга достоверно нарастает с возрастной группы «1-3 
года»; имеется уменьшение частоты диагностированной гидроцефалии больных детей 
страдающих гидроцефалией на фоне порока развития ЦНС начиная с возраста «3-6 лет», а у 
больных с постнатальной энцефалопатией частота диагностированной гидроцефалии носит 
характер тенденции (достоверно в возрасте «3-6 лет»). 

Интересная картина отмечается, когда проводим анализ колебаний интенсивного показа-
теля при сравнении с группой гидроцефалии развившейся на фоне порока развития ЦНС. Так: 

 на фоне родовой и постнатальной травмы отмечается достоверное снижение интенсив-
ного показателя только в возрастной группе «0-1 года» и «1-3 года», а в остальных группах 
его колебания имеют тенденцию снижения (3-6 лет) или роста (6-9 лет, более 9 лет), что 
связано с увеличением травматизма детей в данных возрастных группах. 

 на фоне новообразования мозга наблюдается достоверное снижение интенсивного по-
казателя у больных в возрасте «0-1 года», нарастание «более 9 лет», а у детей других во-
зрастных группах – тенденция снижения (1-3 года) или роста (6-9 лет), в возрасте 3-6 лет 
имеет то же значение;  

 на фоне цереброваскулярной патологии и воспалительных заболеваний ЦНС 
регистрируется достоверное снижение показателя у больных в возрастных группах 3-6 
лет и 0-1 года, а у остальных его колебания имеют характер тенденции; 

 после удаления эхинококковой кисты отмечается достоверное снижение 
интенсивного показателя только в возрастных группах «0-1 года» и «1-3 года»; 
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 на фоне постнатальной энцефалопатии регистрируется достоверное снижение показа-
теля у больных возрастной группы 0-1 года и 3-6 лет. 

Обобщая, можно заключить, что при сравнении отдельных видов приобретенной 
гидроцефалии с гидроцефалией у детей, развившейся на фоне порока развития ЦНС 
интенсивный показатель обращаемости снижается или достоверно или тенденцией за 
исключением на фоне новообразования мозга в возрасте 3-6, 6-9 и более 9 лет, что связано с 
большей частотой встречаемости новообразований мозга в данных возрастных группах.  

Подобное явление показывает, что среди отдельных видов приобретенной гидроцефалии 
важное значение имеет именно гидроцефалия, развившаяся на фоне пороков развития ЦНС.  

С данной точки зрения нами проведено исследование структуры приобретенной 
гидроцефалии у больных детей разных возрастных групп:  

 в возрастной группе 0-1 года по своему удельному весу первые 4 места занимают гид-
роцефалии на фоне порока развития ЦНС, цереброваскулярной патологии и воспалительного 
заболевания ЦНС и постнатальной энцефалопатии (суммарное значение 97.3%); 

 в возрастной группе 1-3 года по своему удельному весу первые 4 места занимают 
гидроцефалии на фоне порока развития ЦНС, новообразования мозга, воспалительного 
заболевания ЦНС и постнатальной энцефалопатии (суммарное значение 92.6%); 

 в возрастной группе 3-6 лет по своему удельному весу первые 4 места занимают 
гидроцефалии на фоне порока развития ЦНС, новообразования мозга, родовой и постнаталь-
ной травмы, цереброваскулярной патологии (или воспалительного заболевания ЦНС) (Сум-
марное значение 93.3%); 

 в возрастной группе 6-9 лет по своему удельному весу первые 4 места занимают 
гидроцефалии на фоне новообразования мозга, родовой и постнатальной травмы, воспа-
лительного заболевания ЦНС, порока развития ЦНС (суммарное значение 90.0%); 

 в возрастной группе более 10 лет по своему удельному весу первые 4 места занима-
ют гидроцефалии на фоне новообразования мозга, цереброваскулярной патологии, воспа-
лительного заболевания ЦНС, родовой и постнатальной травмы (или после удаления 
эхинококковой кисты) (суммарное значение 84.6%). 

Таким образом, структура приобретенной гидроцефалии с возрастом претерпевает опре-
деленные изменения. При этом важным является тот факт, что начиная с возрастной группы 
1-3 года отмечается наличие гидроцефалии на фоне новообразования мозга, удельный вес ко-
торой в возрастных группах 6-9 лет и более 9 лет достигает, соответственно, 40.0% и 46.1%. 
Гидроцефалия на фоне цереброваскулярной патологии имеет важное значение в возрастной 
группе 0-1 год (24.4%) и более 9 лет (23.1%).  
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Մ.Ա. Եղունյան1, Լ.Լ. Հակոբյան2 

 
1 ԵՊԲՀ, Նյարդավիրաբուժության ամբիոն 

2 ԵՊԲՀ, Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հիդրոցեֆալիայի ախտորոշման և բուժման խնդիրներները տասնամյակներ շա-

րունակ գրավել են նյարդաբանների, նյարդավիրաբույժների, մանկաբույժների ուշա-
դրությունը: Ըստ տարբեր հեղինակների բնածին հիդրոցեֆալիան հանդիպում է 
10.000 կենդանի նորածինների 2.5 մինչև 8.2 դեպքերում: Մենք ուսումնասիրել ենք 206 
հիդրոցեֆալիայով տառապող հիվանդաների հիվանդության պատմություններ և 
անձնական տվյալներ, որոնք հետազոտվել և բուժվել են «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-
ում: Հիվանդները բաժանվել են տարիքային խմբերի: Բոլոր տարիքային խմբերում 
գերակշռում են ձեռքբերված հիդրոցեֆալիայով հիվանդները: Ձեռքբերված հիդրոցե-
ֆալիայով հիվադ երեխաների դիմելիության ինտենս ցուցանիշների արժեքները 
ուղիղ կապ ունեն հիդրոցեֆալիայի էթիոլոգիական պատճառներից` 0-3 և 1-3 տարի-
քային խմբերում գերակշռում են կենտրոնական նյարդային համակարգի զարգաց-
ման արատների հիման վրա զարգացած հիդրոցեֆալիան, 6-9 և 9 և բարձր տարի-
քային խմբերում` գլխուղեղի նորագոյացությունների պատճառով զարգացած հիդրո-
ցեֆալիան: 
 

Բանալի բառեր. հիդրոցեֆալիա, բնածին, կենտրոնական նյարդային համա-
կարգ, արատ 
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Введение. Еще в ранних исследованиях было показано, что прорастанию регенерирую-

щих нервных волокон содействуют даунрегуляция миелиновых генов, дедифференциация и 
пролиферация Шванновских клеток (ШК) с благоприятными условиями и в дистальной 
культе, посредством «апрегуляции» нейротрофинов, цитокинов, адгезии молекул нервной 
клетки и пр. [9]. Согласно последним исследованиям, иммуногистологически также показано 
существенное значение пролиферации ШК после нервного повреждения для поддержки 
аксонной регенерации. Выявлена роль дизинтегрина и металлопротеазы (meltrin-beta) в реми-
елинизации, сопровождающей нервное повреждение. В самое последнее время представлены 
данные в пользу сильного воздействия секреции астроцитов на репарацию миелина [6]. 
Особая роль в регенерации раздавленного периферического нерва (ПН) уделяется факторам 
роста и нейротрофинам, в частности, IGF-I (insulin-like growth factor) [3], GDNF (glial cell line-
derived neurotrophic factor) [2], VEGF (vascular endothelial growth factor) [10] и др. 

Представляет интерес тот факт, что не уделено должного внимания регенерации флексо-
рного нерва в условиях краша, как эволюционно более новой структуры, естественно отстаю-
щей в регенерации от экстензорного нерва, в силу своей большей приверженности супрасег-
ментарному контролю и запаздывания в развитии регегенеративных процессов. В настоящей 
работе проведено сравнительное элекртофизиологическое изучение динамики и степени раз-
вития нейроде- и регенеративных процессов флексорного (n. Gastrocnemius – G) и экстензор-
ного (n.Peroneus communis – P) нервов нижней конечности после раздавливания седалищного 
нерва (СН) без и в условиях применения яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana (NOX).  

Актуальность. Огромную важность для нейропротекции приобретают яды животного 
происхождения, среди которых важное место занимают ЗЯ. Интерес к ним обуслолен 
неограниченной перспективой использования токсинов и энзимов ЗЯ, в связи с их высокой 
избирательной специфичностью и необратимостью эффектов, обусловливающих длитель-
ность действия, что, в свою очередь, определяет необходимость их сочетания с медикаменто-
зными средствами [Bowman W., Sutherland G., 1986; Cook N., 1990]. К тому же, на основе 
дендротоксинов (DTX) аспидовых (семейства Elapidae), к которым относится NOX, созданы 
соединения, адаптивно контролирующие возбудимость поврежденных нейронов при 
нейродегенеративных заболеваниях, чем обеспечивается, как повышение их активности 
(избирательная блокада подтипов потенциал-зависимых К+ каналов при болезни Альцгей-
мера), так и подавление; более того, на основе DTX созданы соединения, адаптивно 
контролирующие возбудимость поврежденных нейронов при нейродегенеративных заболе-
ваниях (активаторами К+ каналов в качестве противосудорожных препаратов при эпилепсии) 
[Cook N., 1990; Rudy B. 1997]. Помимо того, DTX триггируют повторный запуск в нейронах, 
содействуя высвобождению медиатора [Harvey A., 1997; 2001]. С другой стороны, 
характерно наличие в нейронах множественных проводимостей (типов) K+ каналов, чувстви-
тельных к DTX [Pelchen-Matthews A., Dolly J., 1989].  
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Материалы и методы. Эксперименты проводили на крысах-самцах Альбино (250±30г): 
интактных (n=7), подверженных одностороннему раздавливанию седалищного нерва (СН) 
(контроль, n=11) и таковых в условиях применения NOX (n=4). Раздавливание СН произ-
водили в верхней трети бедра (4 мм выше трифуркации) под нембуталовым наркозом (40 
мг/кг в/б). NOX вводили со следующего дня после раздавливания СН в/м ежедневно в 
течение 3-х дней (5% от LD50 = 1мг/кг). Проводили сравнительный анализ сенсорной (тест 
рефлекса отведения – ТРО) и моторной (статический седалищный индекс – ССИ) показате-
лей функционального восстановления после раздавливания. В электрофизиологическом 
эксперименте, спустя 5, 10 и 17 дней после раздавливания СН, инъекции NOX и фиксации в 
стереотаксическом аппарате, под нембуталовой анестезией производили кранеотомию, дор-
сальную ламинэктомию пояснично-крестцового отдела спинного мозга (СМ) и отсепаровку 
дистальных флексорного и экстензорного ответвлений раздавленного СН. Затем животных 
обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/кг в/б) и переводили на искусственное дыхание. 
Стеклянные микроэлектроды с диаметром кончика 1 µМ, заполненные 2М раствором NaCl, 
вживляли в передние рога серого вещества поясничных сегментов (L4-L5) в область 
мотонейронов (МН) СМ (VIII-IX пластины по Рекседу) для экстраклеточной регистрации их 
спайковой активности. Высокочастотную стимуляцию (ВЧС) (0.05 мс, 0.10-0.16 мА, 50 Гц в 
течение 1 сек) нервов Gi и Pi (i – на ипсилатеральной по отношению к повреждению стороне) 
задних конечностей осуществляли биполярными серебряными электродами. Стереотакси-
чески ориентированными по атласу мозга [Paxinos, Watson, 2005] цилиндрическими 
биполярными электродами осуществляли стимуляцию (0.05 мс, 0.08 мА, 50 Гц в течение 1 
сек) гигантоклеточного красного ядра – RMC (AP–6, L±0.8, DV+7.7 мм), латерального вести-
булярного ядра – LVN (AP–11.5, L±2.5, DV+7 мм), т.е. структур центрального контроля для 
идентификации МН. Причем, использовалась парная реципрокность эффектов стимуляции 
центральных структур, ведающих облегчением флексии и торможением экстензии и, нао-
борот, или – периферических, определенной известной направленности.  

Для определения статистической достоверности до и после действия стимула ис-
пользовался непараметрический критерий проверки однородности двух независимых вы-
борок – двухвыборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitney 
test). Так как число регистрируемых спайков было достаточно велико (до нескольких со-
тен спайков за 20 секундный интервал после действия стимула), использовалась разно-
видность указанного теста, учитывающая его асимптотическую нормальность – z-тест. 
Сравнение критических значений с табличными значениями нормального распределения 
при уровнях значимости 0.05, 0.01 и 0.001 (для различных испытаний), показывает, что в 
результате ВЧС для большинства выборок спайкинга нейрональной активности имеется 
статистически значимое изменение как минимум с уровнем значимости 0.05.  

Результаты. Оn-line регистрация и программный математический анализ импульсной 
активности единичных МН СМ у интактных животных (84 клеток, 128 испытаний), в 
контроле на 32-35 дни без- (34 клетки, 51 испытаний) и с применением NOX на 5, 10 и 17 
дни после краша СН (28 клеток, 94 испытаний) выявил формирование в них ответов на 
ВЧС нервов G и P в виде тетанической потенциации (ТП) и депрессии (ТД), с 
последующими проявлениями посттетанической потенциации (ПТП) и депрессии (ПТД).  

Рис. 1 демонстрирует возбудительные (А-В, Ж-И) и тормозные (Г-Е, К-М) тетанические 
и постстетанические эффекты в МН СМ на ВЧС нерва G (А-Е) и Р (Ж-М), в сроки от 5 до 17 
дней после краша СН, на основе растеров пре- и постстимульной суммы и усредненной 
частоты спайков. При ВЧС нерва G cпустя 5 дней после краша СН выявлена 6.7-кратная ТП, 
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перерастающая в ПТП, которая к концу испытания почти двухкратно превышала исходный 
уровень фоновой активности. ТД достигала двухкратного занижения, которое перерастая в 
ПТП фактически к концу испытания стационаризировалась. 10 дней спустя после краша СН 
ТП превышала исходный уровень в 3.67 раз, стационаризируясь к концу испытания. 
Отмечалась слабая ТД без достижения престимульного уровня. К 17 дню после краша СН 
происходило дальнейшее нарастание уровня ТП, достигающее 11-кратного от исходного, 
который к концу испытания более чем вдвое превышал престимульный уровень. Что же 
касается ТД, то она достигала 3-кратного занижения, сопровождаемая мощной ПТП до 4.5 
кратного превышения престимульного уровня к концу испытания. Иными словами, в 
флексорном нерве в процессе развития регенерации под воздействием яда NOX имела место 
четкая тенденция нарастания ТП с увеличением сроков после краша СН, а также– углубления 
ТД, но менее выраженного. На ВЧС нерва P 5 дней спустя после краша СН наблюдалась 5-
кратная ТП, с возвратом активности к престимульному уровню в конце испытания. ТД 
оказалась более чем в 3 раза заниженной, но не отмечалось достижения престимульного 
уровня к концу испытания. На 10-ый день ТП достигала лишь 1.4-кратного превышения, без 
возврата активности к исходному уровню. В то же время регистрировалась значительная ТД 
до 4-х кратного занижения и имела место активность почти вдвое ниже уровня к концу 
испытания. К 17 дню регистрировалась значительная ТП до 7.5-кратного превышения 
престимульного уровня, сопровождаемая ПТП, более чем в два раза выше исходного уровня 
к концу испытания. В свою очередь ТД достигала двухкратного занижения, сопровождалась 
ПТП, которая к концу испытания также двухкратно превышала престимульный уровень. 
Таким образом, с увеличением сроков после краша СН, в процессе регенерации 
экстензорного нерва имелась тенденция к завышению ТП, более выраженному в ранний срок 
(5 день), сильно заниженному на 10 день и снова завышенному к 17 дню; ТД же, наоборот 
нарастала до 10 дня, затем спадала к 17 дню.  

На рис. 2, в виде перистимульной (PETH), кумулятивной гистограммы и гистограммы 
частоты, усреднен материал, приведенный на рис. 1 в указанные сроки после краша СН, для 
случаев постстимульных возбудительных (А, В) и тормозных (Б, Г) реакций МН СМ, 
относящиеся к контролю (32-35 дней спустя после краша СН без лечения), в норме (А, Б), а 
также на 5, 10 и 17 дни после краша СН и введения NOX (В, Г). Как видно, в контроле на 
ВЧС нерва Gi имелось превышение активности в виде ТП в 3.5 раз, а на ВЧС нерва Рi – в 2.66 
раз. В то время как в норме ТП на Gi и Pi регистрировались в соотношении 8 и 5.25 раз, 
соответственно. что свидетельствует о возбудительных эффектах обеих нервов в указанные 
сроки почти вдвое ниже таковых в норме. Для депрессорных реакций в виде ТД указанные 
постсимульные проявления занижения активности имели место в пределах 3- и 2-кратного в 
контроле и 3- и 4-кратного в норме, соответственно. Иными словами, депрессорные реакции 
на ВЧС нерва G выявляются почти в равном соотношении, а на Р – вдвое ниже таковых в 
норме. Таким образом депрессорные эффекты, к концу испытаний сильнее проявляются в 
случае флексорного нерва. Согласно показателям перистимульной гистограммы (PETH) ТП 
на 5 день после краша СН при ВЧС нерва G превышала престимульный уровень в 7.3 раза, на 
10 день – 4-кратно и на 17 день – в 5.4 раза (В, Группы А-В); на ВЧС нерва Р к 5, 10 и 17 дням 
значения превышения ТП исчислялись1.85, 1.66 и 8.14-кратно, соответственно. Наконец, ТД 
на ВЧС нерва G той же последовательности дней исчислялись в пределах 4, 4 и 8 раз (Г, 
Группы А- В), соответственно, а на ВЧС нерва Р – 4, 1 и 6 раз (Д, Группы Г-Е).  
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Рисунок 1.  

  
 

А-Е и Ж-М – гистограммы суммы спайков пре- и постстимульных проявлений спайковой активности  
в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции) единичных мотонейронов спинного мозга  

спустя 5-17 дней после краша СН), вызванных на ВЧС нерва G и Р, соответственно:  
возбудительных ТП+ПТП (A, В, И), ТП (Б, Ж, З), депрессорных ТД+ПТД (Г, К, Л), ТД (Д) и в сочетании 

с возбудительными ТД+ПТП (Е, М). Снизу диаграммы частоты спайков, представленных 
 в гистограммах, с усредненными значениями для временных отрезков до стимуляции (BE - before event), 

на время тетанизации (TT - time tetanization) и после стимуляции (PE - post event). 
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Рисунок 2.  
 

 
 
 

Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) и гистограммы 
частоты (Frequency Average) возбудительных (А, В), депрессорных и смешанных (Б, Г) 

постстимульных проявлений активности мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов Gi и Pi 
спустя 32-35 дней после краша седалищного нерва (СН) в контроле (Группы А, Б) и в норме 

(Группы В, Г), спустя 5-17 дней после краша СН (Группы А-В и Г-Е, соответственно). 
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Заключение. Самый высокий уровень возбудительной активности МН СМ 
(ТП+ПТП) при ВЧС нерва G на поврежденной стороне у леченных NOX животных 
выявляли на 17 день после раздавливания СН (1.5 раза выше такового к 5 дню). Она 
превышала престимульный уровень в 6.7 раз, снижаясь на 10 день до 3-х раз. В свою 
очередь, в контроле на 32-35 дни ТП достигала превышения лишь в 3.25 раз по 
сравнению с 8 раз – в норме (т.е. в 2.5 раза меньше). При ВЧС нерва P возбудительные 
проявления активности МН СМ (ТП+ПТП) выявляли высокие, приближающиеся к норме 
уровни на 17 день (7.5 и 8, соответственно). В то время как в контроле на 32-35 дни они 
исчислялись порядка лишь в 2.66 раз, т.е в 3 раза меньше чем в норме. Что же касается 
депрессорных постстимульных проявлений активности МН СМ на ВЧС G, то самые 
высокие показатели активности отмечались на 17 день в пределах 3-х кратного 
занижения, по сравнению с таковым 2-х кратным и почти 1-кратным – к 10 дню, что 
указывает на спад эффекта на 10-ый день. В контроле на 32-35 дни ТД на ВЧС G 
достигала 3-х кратного занижения, как в норме. На ВЧС Р к 10 дню ТД исчислялась 
порядка более чем 4-х кратного занижения (вдвое больше такового на 17 день и 
несколько больше такового на 5 день), что свидетельствует о большей выраженности 
депрессорных эффектов на ВЧС экстензорного нерва, постепенно нарастающих с 5 по 
10-ый день и резко спадающих на 17 день. 

В контроле ТД на ВЧС Р достигала занижения в пределах лишь 2-х раз, что вдвое 
меньше такового в норме. И что особенно важно, при такой успешной регенерации обеих 
ответвлений СН и восстановлении активности соответствующих МН СМ у леченных 
ядом NOX следует отметить несколько лучшие показатели для флексорного нерва по 
сравнению с экстензорным.  

Представляет интерес оценка степени выраженности и динамики нарастания во 
времени вышеотмеченных реакций с точки зрения успешности протекторного эффекта. В 
некоторых структурах мозга в течение развития нервной системы ГАМК действует в 
качестве трофического фактора, влияющего на пролиферацию, миграцию, 
дифференциацию, созревание синапсов, клеточную гибель и экспрессию рецептора 
ГАМК(А) [7]. Недавно опубликован обзор о сложной функции тормозных синапсов в 
ЦНС [1], на основе многочисленных современных изучений на клеточном и сетевом 
уровнях доказывающий, что синаптическое торможение не может дополнительно 
обслуживает высоко специфические функции в нервной системе млекопитающих [1]. 
Согласно собственным данным, депрессорные реакции интенсивнее вовлекаются при 
неспецифической (периферической, центральной) и специфической нейродегенерации в 
различных отделах мозгах [4,5,8]. Протекторный эффект NOX, противодействующий в 
указанных условиях глубокому снижению торможения, по-видимому, сводился к 
убыстрению восстановления возбудительных постстимульных проявлений активности 
МН СМ, а следовательно и проведения в поврежденных ПН. Это согласуется с высокой 
избирательной специфичностью и необратимостью эффектов змеиных ядов. 
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SUMMARY 
In rats by on-line registration and program mathematical analysis of impulse activity in the 

spinal cord motoneurons (MN), at high frequency stimulation (HFS) of hind limb flexor (n. 
Gastrocnemius – G) and extensor (n. Peroneus communis – P) nerves, with a view to 
comparative study of dynamics and the degree of development in their neurode- and 
regenerative processes revealed the formation of excitatory and depressor manifestations of 
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activity on the affected side with respect to prestimulus level. Responses were appeared in the 
form of tetanic potentiation (TP) and depression (TD) in intact rats, after 5-70 days after the 
sciatic nerve (SN) crush without (control) and cobra venom Naja naja oxiana (NOX). In the 
control, 5-70 days after the SN crush to HFS of G nerve TP from 5 to 25 days twice exceeded 
the prestimulus level, increasing on 32-35 and 70 days (3.25 and 4.2 times, respectively), but 
not reaching the 8-fold excess in norm. When HFS of P nerve TP on the 5th day reached 1.33-
fold excess, on the 13th day - 4-fold, double falloff on the 21st and 25th days, increasing on the 
32-35th day (2.66 times), and reaching the norm level (5, 25 times) on the 70th day. TD to HFS 
of G and P nerves to the 5 day reached 1.4-fold underestimation, increasing on the 13th and 21st 
days for the G nerve (2 and 4-fold) and P (2.33 and 3.5) and abruptly dropping on the 25th day 
for the G nerve (1.5 times) but increasing for P nerve (5 times), reaching on the 32-25th day the 
2-fold level of both nerves, then abruptly deepening on the 70th day (6 and 9 times, 
respectively), thus exceeding the norm rate by 2 and 2.5 times, indicating the intensity of 
depressor reactions. In other words, there was tendency of regeneration only the extensor nerve 
and the lack of the same for flexors. With the use of NOX venom TP of the P nerve on the 17th 
day to 3 times exceeds the control level and 3.64 times – the norm level, but strongly 
underestimated on the 10th day. While the TP of the G nerve reached the norm level on the 5th 
day, than some decreased on the 10th and 17th days (1.23 and 1.76 times, respectively). TD to 
HFS of the flexor nerve gradually increased from 5th to 10th days abruptly decreased on the 17th 
day beside extensor nerve activation of which accompanied much more less expressed changes 
in dynamics but with similar effect at the end of tests. Thus, in the NOX-treated case also was 
observed a few best indices for the extensor nerve. In other words, the protective effect of 
NOX, counteracting in these conditions to the deep reduction of inhibition, apparently came 
down to speed up recovery of excitatory effects of SC MNs, and hence the transmission in 
damaged PN, which is consistent with selective specificity and irreversibility of the effects of 
snake venom.  
 

Keywords: crush, nerve, venom, extensor, flexor 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Էլեկտրոֆիզիոլոգիական մեթոդով առնետների մոտ նստանյարդի ճմլումից հետո 

տարբեր ժամանակներում կատարվել են դեգեներատիվ և ռեգեներատիվ գործընթաց-
ների զարգացման հետազոտություններ: Վնասված նյարդում վերականգնման բարե-
լավման և արագացման համար կիրառվել է միջինասիական Naja naja Oxiana կոբրայի 
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թույնի (NOX) համակարգային ներարկումներ: Ողնուղեղի վնասված հատվածում 
բացահայտվել է դրդիչ և դեպրեսիվ ակտիվության դրսևորման ձևավորում, տետանիկ 
պոտենցիայի և դեպրեսիայի տեսքով պրեստիմուլային մակարդակի համեմատ` ին-
տակտ առնետների մոտ, նստանյարդի կրաշից 5-70 օր անց ճմլումից հետո NOX-ի կի-
րառման պայմաններում: Հայտնաբերվել է, որ P նյարդի դեպքում (n. peroneus communis) 
տետանիկ պոտենցիացիան 17-րդ օրը 3 անգամ գերազանցում է ստուգիչի մակարդակը 
և 3.64 անգամ` նորման: Սակայն զգալի իջնում է 10-րդ օրը, այն դեպքում, երբ G 
(n.gastrocnemius) նյարդի գրգռման պայմաններում տետանիկ պոտենցիացիան 5-րդ օրը 
մոտեցնում է նորմային, իսկ 10-17 օրերին նվազում է 1.23-ից մինչև 1.76 անգամ: Ի 
պատասխան ֆլեքսոր նյարդի բարձրահաճած դրդման, տետանիկ դեպրեսիաները 
աստիճանաբար աճում են 5-ից մինչև 10-րդ օրը և կտրուկ նվազում` 17-րդ օրը, ընդ 
որում՝ ի տարբերություն տարածիչ նյարդի, որի ակտիվացումն ուղղորդվում է 
դինամիկայում առավել արտահայտված փոփոխություններով, բայց միևնույն էֆեկտով 
փորձարկումների վերջում: Այսպիսով NOX-ով բուժված կենդանիների մոտ տարածիչ 
նյարդի դեպքում նկատվում են համեմատաբար լավ ցուցանիշներ: NOX-ի պաշտպանիչ 
ազդեցությունը, որը հակազդում է նշված պայմաններում արգելակման խորը նվազ-
մանը, բերում է ողնուղեղի մոտոնեյրոնների դրդիչ էֆեկտների վերականգնմանը և 
հետևաբար վնասված ծայրամասային նյարդով անցկացմանը, որը համաձայնեցվում է 
օձերի թույների ազդեցությունների ընտրողական սպեցիֆիկության և անդարձելիու-
թյան հետ: 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КИШЕЧНЫХ ШВОВ  
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Введение. На протяжении всего периода существования абдоминальной хирургии 

проводились многочисленные исследования по усовершенствованию не только техники 
операций на полых органах пищеварительной системы, но и разработку различных видов 
кишечных швов для повышения их надежности. Однако в генезе несостоятельности 
кишечных швов можно выделить общие и местные факторы. Общие факторы наблюда-
ются во всех случаях, независимо от органа на котором были наложены швы и условий, 
при которых они были применены [12], к примеру: общее тяжелое состояние больных, 
обусловленное интоксикацией на фоне желтухи или кишечной непроходимости, онколо-
гическим процессом, анемией, гипопротеинемией, нарушением водно-электролитного 
баланса и другими метаболическими нарушениями [3]. К местным факторам [1,13], 
влияющим на надежность кишечных швов, относятся: нарушения микроциркуляции в 
зоне шва, отсутствие биологической герметичности, недостаточная механическая проч-
ность, чужеродность шовного материала и его фитильные свойства, а также ряд факто-
ров, приводящих к нарушению репаративных процессов в зоне шва [8]. 

Связи с этим существует целый ряд вопросов, требующих уточнения, более углуб-
ленного изучения и поиска новых оптимальных вариантов надежности кишечного шва в 
сравнении с существующими. 

Актуальность. Актуальность проблемы несостоятельности кишечных швов определя-
ется тяжестью этого осложнения, а также его значением для исхода большинства операций, 
выполненных на органах желудочно-кишечного тракта [2,4,10]. Именно несостоятельность 
кишечных швов является причиной развития послеоперационных гнойно-воспалительных 
процессов, таких как развитие местного и разлитого перитонита, инфильтрата и абсцесса 
брюшной полости, а также возникновения наружных кишечных свищей [9]. 

Развитие несостоятельности кишечных швов обуслօвливает высокую послеоперацион-
ную летальность, длительность пребывания больного в стационаре и развития после-
операционной спаечной болезни [7]. 

Несмотря на совершенствование традиционных, а также разработку и внедрение 
современных методов соединения тканей при формировании кишечных анастомозов, 
одной из самых актуальных проблем в хирургической гастроэнтерологии остается про-
блема несостоятельности кишечных швов [5,6,10,11]. 

Следовательно, профилактика несостоятельности кишечных швов является одной из 
актуальных проблем в хирургической гастроэнтерологии. 

Исходя из сказанного, следует признать, что проблема повышения надежности Ки-
шечных швов является весьма актуальной. 

Материал и методы исследования. Экспериментальное оперативное вмешательство 
производилось на 71 беспородных кроликах с массой тела 2500±500 г. В строго асептических 
условиях под общим (в/плевральным) обезболиванием с помощью введения тиопентала 
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натрия из расчета 20 мг/кг были наложены 142 тонкокишечных анастомозов. Петли тонкого 
кишечника пересекались и формировались анастомозы конец в конец в случае наложения 
однорядного шва, а также бок в бок при наложении двухрядного шва. Формировались 2 
анастомоза – один на тощей, другой на подвздошной отделах тонкого кишечника в каждом 
эксперименте. Также в асептических условиях брюшную полость вскрывали новым разрезом 
для изучения и забора материала, после чего животное из эксперимента выводилось путем 
введения летальных доз тиопентала натрия. 

Материалом для исследования служили также 16 гастро–энтеро, энтеро–энтеро, холе-
цисто–энтеро, илео–трансверзо и коло–коло-анастомозов, сформированных у 14 больных. 

Для изучения влияния хирургической техники (вид шва и характер шовного материала) 
на процессы заживления кишечной раны нами произведено сравнительное изучение 
показателей пневмопрессии, данных макроскопического исследования, биологической 
герметичности, морфологии репаративного процесса и микроциркуляторных изменений в 
стенке кишки. При формировании анастомозов были применены наиболее часто приме-
няемые в хирургической практике: три вида шва с различным сочетанием шовного материала 
на атравматической игле толщиной 4/0: 

1) Традиционный двухрядный шов. При этом внутренний ряд анастомоза формиро-
вался с помощью непрерывного сквозного шва Альберт-Шмидена с использованием 
кетгута и викрила, наружный – с помощью узлового серозно-мышечного шва Ламбера с 
использованием шелка. Использовались два варианта сочетания нитей: первый – кетгут и 
шелк, второй – викрил и шелк. 

2) Однорядный узловой шов Пирогова нитью викрил. 
3) Однонаправленный однорядный узловой прецизионный шов (рац. предл. N354 и N 

355 выдано ЕГМУ от 4 июля 2001г.) с тангенциальным захватом слизистой оболочки. 
При наложении шва использовались нити PDSII, викрил, дексон. 

Полученные результаты и их анализ. Нами изучено состояние 142 межкишечных 
соустий на 1, 3, 7 и 21 сутки после оперативного вмешательство. 42 анастомоза было 
сформировано с помощью традиционного двухрядного шва, 34 анастомоза с помощью 
однорядного серозно-мышечно-подслизистого шва по Пирогову и 66 анастомозов с по-
мощью однонаправленного однорядного узлового прецизионного шва. 

По данным макроскопического исследования нами расценивались как признаки 
ненадежности кишечных швов, или как признаки его осложнений формирование спаек 
(рыхлых или грубых), изменение цвета брюшинного покрова, наличие выпота в 
брюшной полости, прорезывание швов (без нарушения механической прочности), а 
также наличие воспалительного инфильтрата и т.д. 

Таким образом, в общей сложности, в анастомозах сформированных традиционным 
двухрядным швом осложнения кишечных швов составляла 16.7% (7 из 42), в анастомо-
зах, сформированных однорядным швом Пирогова 11.7% (4 из 34), в анастомозах, сфор-
мированных однонаправленным однорядным узловым прецизионным швом с примене-
нием нити PDS-II осложнений кишечных швов не наблюдалось.  

По данным пневмопрессии в общей сложности на 1-е сутки эксперимента механи-
ческая прочность всех видов анастомозов была одинаковой, а на 3-е сутки имелось ее сни-
жение, причем более выраженное в анастомозах, сформированных традиционным двухряд-
ным швом – на 32.1%, в анастомозах, сформированных однорядным швом Пирогова – на 
10.7%, в анастомозах, сформированных однонаправленным однорядным узловым прецизи-
онным швом с применением нити PDS-II – на 6%. 
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При определении биологической герметичности было выявлено, что в анастомозах, 
сформированных традиционным двухрядным швом на 1-е сутки эксперимента в толще 
слизистой обнаруживались микроколонии Грам (-) палочек и Грам (+) кокков. На 3-е сутки 
существенной положительной динамики не было выявлено. На 7-е сутки наблюдался 
крупноочаговый лизис соединительной ткани, причем в этих очагах содержалось большое 
количество Грам (-) и Грам (+) микрофлоры. На 21-е сутки среди участков молодой 
соединительной ткани выявлялись преимущественно Грам (-) палочки, и образующие 
короткие цепочки Грам (+) кокки. В анастомозах, сформированных однорядным швом на 
1-е сутки также обнаруживались микроколонии Грам (-) палочек и Грам (+) кокков. На 3-е 
сутки микроколонии и Грам (+) кокков и Грам (-) палочковидных организмов в собствен-
ном слое слизистой и в подслизистой основе. На 7-е сутки имелась смешанная микрофлора, 
но с превалированием Грам (-) палочек, которые преимущественно локализовались в виде 
небольших микроколоний или коротких цепочек. На 21-е сутки среди пучков коллаге-
новых волокон обнаруживались лишь цепочки Грам (-) микрофлоры. 

При изучении патогистологических изменений в кишечной стенке при применении 
различных видов хирургической техники была выявлена существенная разница в течении 
раневого процесса. По данным морфометрии, исследований гемомикроциркуляторного 
русла в анастомозах можно сделать заключение, что процессы регенерации в кишечной 
ране и реорганизация микроциркуляторного русла наиболее интенсивно протекает в 
анастомозах сформированных однонаправленным однорядным узловым прецизионным 
швом с применением нити PDS-II. 

После экспериментального сравнительного изучения надежности кишечных швов в зави-
симости от вида шва и характера шовного материала в клинических условиях было сформи-
ровано 16 анастомозов с помощью разработанного нами однонаправленного однорядного уз-
лового прецизионного шва с применением нити PDS-II. В послеоперационном периоде 1 боль-
ной с коло–коло-анастомозом, поступивший в клинику в крайне тяжелом состоянии с острой 
кишечной непроходимостью, умер на 3-е сутки после операции от тяжести основной пат-
ологии, которая сопровождалась интоксикационным шоком 3-й степени и острой сердечно-
сосудистой недостаточностью. Во время вскрытия данных за несостоятельность кишечных 
швов не было. Во всех остальных случаях, в послеоперационном периоде, анастомозы 
функционировали удовлетворительно, осложнений, связанных с анастомозами не было. 

Таким образом, на основании проведенного экспериментального сравнительного 
изучения различных видов хирургической техники кишечного шва, а также клинического 
испытания разработанного нами модифицированного кишечного шва, можно сделать 
вывод, что наиболее «оптимальным» и надежным швом, является однонаправленный 
однорядный узловой прецизионный шов с применением нити PDS-II.  

 
ВЫВОДЫ 

1. На основании изучения микроциркуляторного русла доказано, что однорядный 
узловой шов с применением нити PDS-II меньше травмирует микроциркуляторное 
русло и способствует его более интенсивной реорганизации. 

2. Установлено, что однорядный узловой шов с применением нити PDS-II способ-
ствует интенсивному протеканию репаративных процессов в зоне кишечной раны. 

3. При исследовании биологической герметичности было установлено, что 
двухрядный шов обладает более выраженной микробной проницаемостью. 

4. Проведенные исследования показали, что однорядный узловой шов с применением 
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нити PDS-II создает наиболее благоприятные условия для интенсивной регенерации 
тканей кишечной стенки. 

5. Механическая прочность однорядного шва оказалась более высокой. В особенности 
при использовании синтетической рассасывающейся монофиламентной нити. 

6. Разработанный и внедренный в клинику технически простой однонаправленный 
однорядный узловой шов с применением нити PDS-II в качестве наиболее 
«оптимального» может быть предложен для широкого клинического применения. 
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INCREASE IN RELIABILITY OF THE INTESTINAL SUTURES AS AN ONE 
OF THE FACTORS IN THE PREVENTIVE MAINTENANCE  

OF INTESTINAL INSOLVENCY 
 

S.L. Orduyan, G.F. Avetisyan, N.A. Torosyan 
 

YSMU, Topographic Anatomy & Operative Surgery  
 
SUMMARY 
This thesis considers the investigation of the reliability of intestinal sutures depending on 

the suture type and material both in experimentally and clinically. 142 anastomoses have been 
performed using traditional bi-layer (42 anastomoses), Pirogov single-layer (34 anastomoses) 
and unidirectional single-layer interrupted precisional suture (66 anastomoses). Using various 
intestinal sutures and suture materials we have experimental investigated the reliability of the 
intestinal sutures by morphohistological, morphometric and bacteriological methods (biological 
hermetism), as well as reorganization of microcirculatory bed and pneumopression. 
Investigation have performed on the 1st, 3rd, 7th and 21st days.  

Clinically we have performed 16 anastomoses (gastro–entero, entero–entero, cholecisto–
entero, ileo–transverso and colo–colo) using unidirectional single-layer nodal precisional suture 
with PDS II suture material. No patient revealed any complication caused by anastomoses in the 
postoperative period. 

The comparative evaluation of the data obtained certifies that unidirectional single-layer 
interrupted precisional suture with PDS II suture material is more reliable and preferable which 
can enable to prevent postoperative complications caused by non reliable intestinal sutures. 

 
Keywords: Intestinal sutures, reliability, tissues regeneration, reorganization of 

microcirculatory bed 
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ԽԱՓԱՆՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ  

 
Ս.Լ. Օրդույան, Գ.Ֆ. Ավետիսյան, Ն.Ա. Թորոսյան 

 
ԵՊԲՀ, Տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժութան ամբիոն 

 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ատենախոսության փորձակլինիկական ճանապարհով հետազոտված են կարի 

տեսակից և կարանյութից կախված աղեկարի ամրությունը: Մասնավորապես ձևա-
վորված են 142 բերանակցումների տրադիցիոն երկշարք (42 բերանակցում), Պիրոգո-
վյան միաշարք (34 բերանակցում) և միակողմանի միաշարք համադրող հանգույցա-
վոր եղանակով (66 բերանակցում): Փորձարարական պայմաններում օգտագործելով 
տարբեր կարեր և կարանյութեր, կարի տեղամասի ուսումնասիրությունները կա-
տարված են մորֆոհիստոլոգիական, մորֆոմետրիկ և բակտերոլոգիական մեթոդ-
ներով, ուսումնասիրված է նաև միկրոցիրկուլյատոր հունի վերակազմավորումը, 
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կատարված է պնևմոպրեսսիա: Հետազոտությունները կատարվել են վիրահա-
տությունից հետո 1-ին, 3-րդ, 7-րդ և 21-րդ օրերին:  

Կլինիկական պայմաններում ձևավորված 16 գաստրո–էնտերո, էնտերո–էնտերո, 
խոլեցիստո–էնտերո, իլեո–տրանսվերզո և կոլո–կոլո բերանակցումները: Հետվիրա-
հատական շրջանում բերանակցման հետ կապված բարդություններ չեն նկատվել: 

Ստացված փորձարարական եղանակով տվյալների համեմատական գնահա-
տականը ինչպես նաև կլինիկական կիրառումը վկայում են, որ առավել հուսալի և 
գերադասելի է միակողմանի միաշարք համադրող հանգուցավոր կարը PDS II կա-
րանյութով, որը կարող է իր նպաստը բերել կանխարգելելու ոչ հուսալի աղեկա-
րերից առաջացած հետվիրահատական բարդությունները:  
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ЗНАЧЕНИЕ КОНВЕРСИИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ  

 
Т.А. Тоноян1, З.А. Тер-Аветикян2, С.Л. Ордуян2,  

Г.З. Балаян1, Н.Р. Мартиросян2 

 

1Медицинский центр «Ереван» 
2ЕГМУ 

 
 
Введение. Развитие эндоскопических, а в частности, лапароскопических методов 

хирургии за последние годы открыло новые возможности для оказания хирургичес-
кой помощи населению. Эндовидеохирургия развивается на научной и практической 
базе традиционного метода выполнения холецистэктомии, аккумулируя в себе все его 
лучшие достижения, дополняет его новыми техническими возможностями, тесно 
переплетается с ним.  

Актуальность. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в настоящее время 
является самой распространенной эндоскопической операцией. В мире накоплен опыт уже 
сотен тысяч лапароскопических холецистэктомий, этапы выполнения этой операции 
разработаны в деталях. На сегодняшний день проведена большая научная работа по решению 
основных технических вопросов выполнения лапароскопической холецистэктомии. 
Анализ литературы показывает, что, несмотря на более чем 20-летний опыт применения 
лапароскопической холецистэктомии в клинической практике, частота интраоперационных 
осложнений снижается лишь при выполнении большого числа операций в отдельной клинике. 
В то же время, по мере освоения лапароскопической холецистэктомии врачами, несмотря на 
большое количество разработанных рекомендаций, стойко сохраняется относительно 
высокий уровень специфичных для ЛХЭ интраоперационных и послеоперационных 
осложнений. Большинство публикаций содержат простую констатацию осложнений и 
неудач лапароскопической холецистэктомии, основанных на большем или меньшем 
материале без подробного анализа причин и методов профилактики. В большинстве 
случаев, единственным способом устранения развившихся интраоперационных 
осложнений, является переход к традиционному способу завершения оперативного 
вмешательства. Однако, разработка четких показаний к переходу на лапаротомный 
доступ и изучение их причин является актуальной и научно перспективной задачей. 

Материал и методы. Клинический материал включает в себя анализ операций, 
выполненных в отделении общей и лапароскопической хирургии медицинского 
центра «Ереван» в период с января 2001 по апрель 2012гг. Всего проанализировано 
782 истории болезни пациентов, оперированных по поводу заболеваний желчевыво-
дящих путей. Среди оперированных пациентов было: женщин – 684 (87.5%), мужчин 
– 98 (12.5%).  

Большинство операций выполнено по поводу хронического калькулезного холе-
цистита – 90.55%. Острый калькулезный холецистит явился показанием для выпол-
нения лапароскопической операции у 9.45% больных. В дооперационном периоде 
больным проводился комплекс клинических обследований, выполняемых по общехи-
рургическим показаниям подготовки больных к операциям на желчевыводящих 
путях, среди которых наиболее существенным явилось ультразвуковое исследование 
(УЗИ) желчевыводящих путей. 
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Диаграмма 1. Распределение больных по возрасту 

 
При необходимости точной топической диагностики проводились компьютерные томо-

графические исследования. Практически во всех операциях, начиная с 2004г, использовался 
электрохирургический блок ARCO-MBC производства фирмы "SORING" (Германия) – ком-
пактный высокочастотный хирургический аппарат со встроенной функцией аргоновой коа-
гуляции. При помощи ионизированной струи аргоновой плазмы осуществляется бесконтак-
тная коагуляция. 

В работе использовался ультразвуковой диссектор Sonoca 400 ("SORING", 
Германия) – компактный аппарат со встроенной функцией орошения и отсоса, 
предназначенный для избирательного разделения тканей, без повреждения сосудов, 
трубчатых структур и нервов. 

В ряде случаев использовались ультразвуковые ножницы в комплекте с аппаратом 
Sonoca-190 ("SORING", Германия), обладающие свойствами ультразвукового диссек-
тора и позволяющие рассекать соединительную ткань. Оформление и верстка материа-
лов диссертации выполнялась с использованием текстового редактора Microsoft Word 
2007 для Microsoft Windows 7. Для статистической обработки информации использована 
программа Statistics V.6.0. 

Результаты и обсуждение. В 23 случаях больные были оперированы с направительным 
диагнозом «полипоз желчного пузыря». Во всех случаях диагноз ставился на основании 
ультразвукового исследования. При гистологическом исследовании препаратов, диагноз 
«полипоза желчного пузыря» подтвержден только в 1 случае, что составило 4.3% от 
клинических данных. Во всех остальных случаях морфологический диагноз определен как 
«калькулезный холецистит, с размерами конкрементов 0.1 -0.2 см», либо как «папилломатоз-
ная форма холестероза желчного пузыря». Группа пациентов, оперированных с клиническим 
диагнозом «острый калькулезный холецистит» составляет 74 человек (9.46%). Однако, при 
морфологическом исследовании препаратов, выявлено, что гистологическая картина де-
структивных форм воспаления – флегмона и гангрена желчного пузыря, обнаружена 
только у 28 пациентов (соответственно 24 и 4 случаев), что составило только 37.8% от 
клинических данных. В 45 случаях (60.8%) морфологический диагноз звучал как 
«обострение хронического холецистита», что наиболее вероятно свидетельствует о 
длительности воспалительного процесса перед перенесенным оперативным вмешательст-
вом. В 1 случае под маркой «острого флегмонозного холецистита» выявлен рак желчного 
пузыря. В обоих случаях завершение операции потребовало конверсии.  
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Осложнения при выполнении лапароскопических операций на желчевыводящих путях 
встречали на разных этапах вмешательства – начиная от введения иглы Вереша, заканчивая 
извлечением органа из брюшной полости и выведением троакаров. 

Таблица 1. 
Характеристика интраоперационных осложнений и частоты конверсии 

 
Вид осложнения и причина 

конверсии 
Частота встречаемости 

(%) 
Частота конверсии 

(%) 
Пересечение холедоха 1 (0.13%) 1(0.13%) 3.22% 
Краевое ранение холедоха 2 (0.26%) 1(0.13%) 3.22% 
С-м Кароли (киста холедоха) 1 (0.13%) 1(0.13%) 3.22% 
Добавочный печеночный 
проток (повреждение) 1 (0.13%) 1(0.13%) 3.22% 

С-м Меризи 2 (0.26%) 1(0.13%) 3.22% 
Рак желчного пузыря 1 (0.13%) 1(0.13%) 3.22% 
Холедохолитиаз 2 (0.26%) 1(0.13%) 3.22% 
Перфорация желчного пузыря 70 (9%) 0 0 
Склероатрофичный пузырь 5 (0.64%) 3(0.38%) 9.68% 
Неразделимый инфильтрат 20 (2.56%) 19(2.43) 61.3% 
Спаечный процесс 1 (0.13%) 1(0.13%) 3.22% 
Кровотечение из сосудов 
брюшной стенки 3 (0.38%) 0 0 

Кровотечение из ложа 
желчного пузыря 18 (2.30%) 0 0 

Кровотечение из пузырной 
артерии 11 (1.4%) 1(0.13%) 3.22% 

Кровотечение из сосудов печеноч-
но-двенадцатиперстной связки 0 0 0 0 

Повреждения сосудов большого 
сальника, связок органов брюшной 
полости, надрывы печеночной 
капсулы 

6 (0.77%) 0 0 

ВСЕГО 144 18.48% 31(3.96%) 100% 
   

Таким образом, всего была выполнена 31 конверсия, что составило 3.96% от общего 
количества ЛХЭ. При этом, в 5 случаях (16.1%) конверсия выполнена по факту свершив-
шихся осложнений, а в 26 случаях (83.9%) предпринималась не вынужденная конверсия – 
"по благоразумию". В 2 случаях интраоперационные осложнения не были замечены во вре-
мя операции (1 случай полного пересечение холедоха, 1 случай краевого ранения холедоха). 

При казалось бы очевидном тезисе об уменьшении количества конверсии с приобретением 
опыта оперирующими хирургами, в данном случае мы имеем обратную ситуацию – увеличе-
ние абсолютного числа конверсии после 250-й операции (диаграмма 2). Данные результаты мы 
объясняем более объективной оценкой трудности интраоперационной ситуации с приобрете-
нием опыта, и соответственно благоразумным решением о прекращении операции видеоэндо-
скопическим методом, учитывая высокий риск развития интраоперационных осложнений. 
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Диаграмма 2. 
Распределение конверсии по количеству за данный период 
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При изучении спектра осложнений обращает на себя внимание, что в период освое-
ния метода (первые 250 операций) преобладают в основном интраоперационные ослож-
нения, связанные с травмой желчевыводящих протоков, ранением сосудов с интраопера-
ционным кровотечением и т.д., тогда как в последующем на первое место выходят 
осложнения раннего послеоперационного периода.  

Как видно из таблицы в большинстве случаев причиной перехода (конверсии) 
послужило наличие массивного спаечного процесса в области желчного пузыря, 
невозможность четкой идентификации элементов треугольника Кало, а также ситуация 
близкая по анатомическим изменениям указанной зоны, определяемая как «склероатро-
фичный желчный пузырь», – всего таких случаев было 22 (соответственно 19 и 3), что 
составило 71% от общего числа конверсии.  

Наиболее тяжелым в плане ликвидации и дальнейшего прогноза, на сегодняшний 
день остается травма желчевыводящих потоков. Повреждения внепеченочных желчных 
протоков на нашем материале произошли в 5 случаях (0.64%), из них в 2 случаях 
(0.26%) наблюдалось полное пересечение холедоха (т.е. так называемое «большое по-
вреждение» ВЖП). В одном случае повреждение общего желчного потока было 
диагностировано во время операции, в другом случае в послеоперационном периоде, на 
фоне нарастающей механической желтухи. Еще в 2 случаях имело место краевое по-
вреждение холедоха (также один случай повреждения выявлен во время операции и 1 в 
послеоперационном периоде, на фоне желчеистечения). В одном случае имело место 
повреждение добавочного желчного протока в области ложа желчного пузыря, 
выявленное во время операции.  

Таким образом, анализ механизмов повреждений внепеченочных желчных протоков 
(ВЖП) выявил следующие причины их возникновения (табл.2). 
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Таблица 2. 
Основные причины повреждений ВЖП. 

 

Причины Кол-во 

Анатомические аномалии 
Несоблюдение правил мобилизации желчного пузыря 
Значительные анатомические изменения в следствии 
воспалительного процесса 
Несоблюдение правил электрохирургии 

1 
2 
1 
 

1 

Всего 5 

 
Основной причиной повреждения внепеченочных желчных протоков является 

несоблюдение безопасной техники оперирования, – избыточное усилие при тракции 
желчного пузыря, неправильное направление тракции, несоблюдение правил 
электрохирургии. 

В двух наблюдениях повреждения ВЖП не были замечены во время операции и 
проявились после вмешательства нарастающей механической желтухой и наружным 
желчеистечением. В случаях интраоперационного выявления повреждения ВЖП, мы 
придерживаемся тактики восстановления протока непосредственно после травмы, 
безусловно при наличии соответствующих навыков у хирурга, оснащенности операции, с 
учетом состояния больного. В таких случаях показано наложение холедохо- (или 
гепатико-) еюнального анастомоза по Ру однорядным швом без каркасного дренирования. 
При отсутствии перечисленных условий, хирургом может быть принято решение о 
наружном дренировании протока. 

В одном наблюдении лапаротомия произведена из-за наличия синдрома Мирризи, т.е. 
пролежня камня желчного пузыря в просвет общего желчного протока. Данная ситуация 
не была диагностирована в обоих случаях на дооперационном этапе. Интраоперационная 
ситуация первоначально расценивалась как неразделимый инфильтрат области шейки 
желчного пузыря. После выполнения лапаротомии и ревизии был установлен правильный 
диагноз. В обоих случаях операция закончена наружным дренированием общего 
желчного протока по Керу с ушиванием дефекта стенки протока однорядными узловыми 
швами. Послеоперационный период в обоих случаях протекал без осложнений. 

Анатомические аномалии строения желчевыводящих протоков по нашим данным встре-
тились в 2 случаях. Случай травмы добавочного печеночного протока описан выше. Во 
втором случае имел место синдром Кароли – наличие врожденной кисты общего желчного 
протока. Кровотечение из пузырной артерии явилось показанием к переходу на лапаротомию 
в 1 случае (0.13%). Необходимо отметить, что данная интраоперационная ситуация возникла в 
условиях трудноразделимого инфильтрата. При кровотечении из печеночного ложа желчного 
пузыря необходимости в проведении лапаротомии не возникла ни в одном случае. Для 
остановки кровотечения из ложа печени нами применялись методики стандартного 
электрокоагуляционного гемостаза (мы считаем, что наиболее безопасным является 
применение биполярной коагуляции), методика аргон-усиленной коагуляции, местные 
гемостатические препараты («Тахокомб»). Спаечный процесс, по нашим данным, стал 
причиной конверсии в 1 случае (0.13%). Характеристика послеоперационных осложнений 
лапароскопической холецистэктомии приведена в таблице 3. 
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Таблица 3.  
Характер послеоперационных осложнений лапароскопической холецистэктомии. 

 

Осложнение Кол-во 
случаев % 

Механическая желтуха  
(повреждение общего печеночного протока) 2 0.26 

Наружное желчеистечение – 
с желчным перитонитом 6 4 0.77 

0.51 
Подпеченочный абсцесс 6 0.77 
Нагноение операционных ран 5 0.64 
Послеоперационный панкреатит 3 0.38 
Пневмония 3 0.38 
Кровотечение из ложа удаленного пузыря 2 0.26 
Тромботические осложнения в венах нижних конечностей 4 0.51 
Тромбоэмолии мелких ветвей легочной артерии 2 0.26 
Массивная ТЭЛА 1 0.13 

Инфаркт миокарда 2 0.26 

Ожоговая стриктура холедоха 2 0.26 
Послеоперационная вентральная грыжа 3 0.38 
ВСЕГО 41 5.24 

 
Как мы уже отмечали выше, оба случая механической желтухи возникли при травме 

общего желчного протока. В 6 случаях отмечалось длительное желчеистечение по 
страховом дренажу (2 случая также при травме общего желчного протока), в 4 случаях из 
этой группы, вследствие неадекватного дренирования ситуация осложнилась желчным 
перитонитом. При выполнении лапаротомии, ревизии и санации брюшной полости в 2 
случаях выявлены добавочные желчные ходы в области ложа удаленного желчного 
пузыря (ходы Люшка). Все операции закончены прошиванием добавочных протоков, 
послеоперационный период протекал без осложнений. В одном случае выявлена несосто-
ятельность культи пузырного протока, причиной которой была стриктура терминального 
отдела холедоха. После выполнения РХПГ желчеистечение прекратилось. Случай 
закончился выздоровлением пациента. В остальных 3 случаях желчеистечение по страхо-
вому дренажу прекратилось самостоятельно на 5-7 сутки, при этом симптомов 
перитонита не наблюдалось, хирургическая тактика была консервативно-выжидательная. 

Внутренне кровотечение явилось причиной лапаротомии в сроки на 2-е сутки у 2 
больных. В обоих случаях имело место кровотечение из ложа удаленного желчного 
пузыря. Необходимо отметить, что оба случая произошли в период освоения метода, 
когда аппарат аргон-усиленной коагуляции не применялся. С начала использования этой 
методики, подобные осложнения не встречались. 

Ожоговая стриктура желчевыводящих протоков выявлена в сроки от 3 до 6 мес после 
выполненной ЛХЭ у 2 больных. При анализе первичных историй болезни выявлено, что 
все ЛХЭ выполнены в условиях наличия плотного трудноразделимого инфильтрата. В 
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качестве реконструктивных операций всем больным выполнено наложение бигепатико-
еюноанастомозов. При динамическом наблюдении в сроки до 5 лет результаты 
реконструктивных операции удовлетворительные. 

Следует отметить, что такие осложнения послеоперационного периода, как пневмония, 
тромботические осложнения со стороны вен нижних конечностей, ухудшение течения 
сопутствующей патологии (в основном ИБС и гипертонической болезни), встречались пре-
имущественно у больных, длительность операции у которых превышала 60 мин. 

Умер 1 больной (0.13%). Причиной смерти послужила массивная ТЭЛА. Таким образом, 
общее количество ранних и поздних осложнений после ЛХЭ, 5.24%, что сопоставимо с 
литературными данными. При этом сохраняется определенный уровень интра- и 
послеоперационных осложнений, большинство которых лежит в плоскости двух 
основных понятий – «опасная анатомия» и «опасное оперирование». 

В 31 случае использовался ультразвуковой диссектор Sonoca 400 ("SORING", 
Германия). В 26 случаях использовались ультразвуковые ножницы в комплекте с аппара-
том Sonoca-190 ("SORING", Германия), обладающие свойствами ультразвукового диссек-
тора и позволяющие рассекать соединительную ткань. 

При этом, попытки пересечения трубчатых структур, требуют значительного 
механического усилия, что является профилактикой повреждения их. Кровотечение из 
пересеченных тканей минимальное. 

Целью применения вышеуказанного оборудования являлась максимально эффектив-
ная препаровка тканей области треугольника Кало, снижение кровоточивости тканей до 
минимума (т.е. максимально эффективный гемостаз), возможность исключения контакта с 
трубчатыми структурами и максимально возможная их дифференцировка.  

На наш взгляд, основным результатом применения данных технических методик явилось 
значительное сокращение времени оперативного вмешательства, в основном за счет 
быстроты и эффективности дифференцировки анатомически структур, минимальной 
кровопотери, и соответственно сокращения времени на адекватный гемостаз, особенно в 
отношении ложа желчного пузыря. При применении УЗ-диссектора и УЗ-ножниц (всего 113 
случаев) не было отмечено ни одного повреждения трубчатых анатомических структур. 

 
ВЫВОДЫ  

1. Основной причиной перехода на лапаротомию при лапароскопической холецистэк-
томии (3.58%) являются наличие значительных морфологических изменений органов и тка-
ней гепатодуоденальной зоны, попытки преодоления которых являются либо безуспешными, 
либо приводят к тяжелым интраоперационным осложнениям. 

2. Повышение информативности дооперационных методов исследования, в первую оче-
редь, УЗИ, является важным направлением в комплексе оценки «трудной» ЛХЭ и профилактики 
возможных ее осложнений. 

3. Применение новейшего электрохирургического оборудования снижает вероятность по-
вреждения структурных элементов гепатодуоденальной зоны и снижает риск кровотечений. 

4. Переход на лапаротомию (конверсия) при ЛХЭ является как методом коррекции свер-
шившихся осложнений, так и способом завершения операции при высоком риске их 
возникновения.  
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SUMMARY 
The laparoscopic cholecystectomy (LCE) is the most widespread endoscopic operation 

now. In the of the more than twenty years’ experience of the application of the laparoscopic 
cholecystectomy in clinical practice, the intraoperative complications’ frequency decreases only 
in the performance of the big number of the operations in the certain hospital. At the same time 
in the process of the development of laparoscopic cholecystectomy by surgeons, despite the big 
amount of the created recommendations, the relatively high level of the LCE’ specific intra- and 
postoperative complications is strongly kept. In the most cases the only method of elimination 
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of the developed complications is the conversion to the traditional way of the completion of 
operative intervention. 

The 782 patients’ case histories, who were operated concerning of disease of biliferous 
ways were analyzed. The majority of the operations were executed concerning of the chronic 
cholecystitis (90.55%), and the acute cholecystitis was the indication of LCE for the 9.45% of 
the patients. In the preoperative period the complex of clinical examinations was made, the 
most essential among them was the ultrasound investigation of biliar tract. 

The 31 conversions were made at all, that compounds the 3.96% of the common amount of 
LCEs. Thus, in the 5 cases (16.1%) the conversion was made upon the accomplished 
complications, and in the 26 cases (83.9%) was undertook non-enforced conversion – “by 
prudence”. The most difficult in respect of liquidation and further prognosis to the present day 
remains the injury of biliferous ways. In the 31 cases the ultrasound dissector Sonoca-400 
(Germany) was used, and in the 26 ones the ultrasound scissors in package of the Sonoca-190 
device were applied.  

The aim of the application the above stated equipment was the maximal effective 
preparation of tissues in the region of the Calot’s triangle and the decrease of the staxis of the 
tissues to the minimum. 

The main reason for the conversion to the laparotomy while laparoscopic cholecystectomy 
(3.58%) was the presence of the significant morphological changes of organs and tissues of the 
hepatoduodenal zone.  

The conversion at the laparoscopic cholecystectomy is the method of correction of the 
accomplished complications and the way for ending operation at the high risk for their 
occurrence. 

 
Keywords: cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy, conversion 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան (ԼԽԷ) ներկայումս ամենատարածված էնդո-

սկոպիկ վիրահատությունն է: Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիան կլինիկական 
պրակտիկայում կիրառման ավելի քան քսանամյա փորձի արդյունքում ներվիրահա-
տական բարդությունների հաճախականությունը նվազել է միայն կոնկրետ հիվանդա-
նոցում կատարված մեծ վիրահատությունների հաշվարկով: Միևնույն ժամանակ 
հստակորեն պահպանվում է ԼԽԷ-ի սպեցիֆիկ ներ- և հետվիրահատական բարդու-
թյունների համեմատաբար բարձր մակարդակը, չնայած վիրաբույժների կողմից այդ մե-
թոդի զարգացմանն ու որոշված մեծաթիվ ռեկոմենդացիաների: Զարգացած բարդու-
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թյունների մեծ մասի դեպքում շտկման միակ մեթոդը անցումն է վիրահատական 
միջամտության ավարտի ավանդական ուղուն: 

Վերլուծվել են լեղուղիների հիվանդությունների կապակցությամբ վիրահատված 
782 հիվանդների հիվանդության պատմագրեր: Վիրահատությունների մեծ մասը 
կատարվել էր քրոնիկական խոլեցիստիտի կապակցությամբ (90.55%), իսկ սուր 
խոլեցիստիտը ԼԽԷ-ի ցուցում էր հիվանդների 9.45% համար: Նախավիրահատական 
շրջանում կատարվել էր կլինիկական հետազոտությունների կոմպլեքս, որոնցից 
ամենակարեվորը լեղուղիների ուլտրաձայնային հետազոտությունն է: 

Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 31 կոնվերսիա, ինչը կազմում է բոլոր ԼԽԷ-երի 
3.96%: Ընդ որում, 5 դեպքում (16.1%) կոնվերսիան կատարվել էր տեղի ունեցած 
բարդությունների կապակցությամբ, իսկ 26 դեպքում (83.9%)` կատարվել էր ոչ թե 
ստիպված, այլ “ողջամտությամբ” կոնվերսիա: Շտկման և հետագա կանխորոշման 
առումով ամենադժվարը մինչ այժմ էլ մնում են լեղատար ուղիների վնասվածքները: 
Սպիական հյուսվածքների մեջ Կալոյի եռանկյան կառուցվածքների տարրանջա-
տման և խողովակավոր տարրերի վնասումը կանխելու նպատակով 31 դեպքում 
կիրառվել է ուլտրաձայնային դիսսեկտոր Sonoca-400 (Գերմանիա), իսկ 26 դեպքում ` 
ուլտրաձայնային մկրատ Sonoca-190: 

Լապարոտոմիայի անցման հիմնական պատճառը (3.58%) լապարոսկոպիկ խո-
լեցիստէկտոմիայի ժամանակ հանդիսացան հեպատոդուոդենալ գոտում օրգանների 
և հյուսվածքների նշանակալի մորֆոլոգիական փոփոխությունները: 

Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ կոնվերսիան հանդիսանում է 
կոռեկցիայի մեթոդ զարգացած բարդությունների շտկման, ինչպես նաև վիրա-
հատության ավարտի եղանակ դրանց առաջացման բարձր ռիսկի դեպքում: 
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Հ.Վ. Հարությունյան 

 

ԵՊԲՀ, Վիրաբուժության թիվ 4 ամբիոն 
 

 
Ներածություն. Պերիտոնիտը հաճախ ուղեկցվում է տարբեր բարդությունների 

առաջացումով, այդ թվում՝ բազմաօրգանային անբավարարության (ԲՕԱ) զարգացու-
մով, որը 95-97% դեպքերում մահվան հիմնական պատճառն է հանդիսանում [1]: 
Կրիտիկական վիճակներում գտնվող հիվանդների մոտ բազմաօրգանային անբավարա-
րության զարգացման պատճառներից մեկը հանդիսանում է ներորովայնային ճնշման 
(ՆՈՃ) բարձրացումը [2]: Դա է պատճառը, որ վերջին տարիներին բազմաթիվ հետազո-
տողներ մեծ ուշադրություն են դարձնում ներորովայնային ճնշման խնդրի ուսումնա-
սիրմանը: ՆՈՃ-ի բարձրացումը հանգեցնում է ներորովայնային հիպերտենզիայի և 
կոմպարտմենտ համախտանիշի զարգացմանը: 

Ներորովայնային Կոմպարտմենտ Համախտանիշի Միջազգային Միության 
(WORLD SOCIETY OF THE ABDOMINAL COMPARTMENT SYNDROME – Antwerp, 
Belgium 2007) բնորոշմամբ՝ ներորովայնային հիպերտենզիան (ՆՈՀ) ՆՈՃ-ի կայուն 
աճն է 12 մմ ս.ս. և բարձր, որն արձանագրվում է 4-6 ժամվա ընթացքում առնվազն 
երեք անգամ չափելիս, առանց տեսանելի օրգանական ախտահարումների, իսկ ներ-
որովայնային կոմպարտմենտ համախտանիշը (ՆԿՀ) ՆՈՃ-ի 20 մմ ս.ս. բարձր ար-
ժեքն է, որն ուղեկցվում է առնվազն մեկ օրգանի գործունեության խանգարումով: 

Արդիականությունը. Պերիտոնիտով, պանկրեատիտով և ծանր համակցված 
վնասվածքներով հիվանդների 30%-ի մոտ ՆՈՃ-ը զգալիորեն աճում է, սակայն ՆԿՀ 
զարգանում է 8% դեպքերում [3]: Տարածուն թարախային պերիտոնիտով հիվանդնե-
րի մահաբերությունը ՆՈՀ-ի IV աստիճանի դեպքում (ՆՈՃ-ը 25 մմ ս.ս. բարձր) 
հասնում է մինչև 70% [4]: 

ՆՈՀ-ի և ՆԿՀ-ի զարգացման վտանգը հավասարապես բարձր է բոլոր տարիքա-
յին խմբերի մոտ [5]: ՆԿՀ-ն սովորաբար զարգանում է կրիտիկական ծանր վիճակ-
ներում գտնվող հիվանդների մոտ՝ տարբեր բնույթի թերապևտիկ հիվանդություն-
ների կամ վիրաբուժական միջամտությունների հետևանքով [2,6]: 

 Օրգանիզմի վրա բացասական ազդեցություն առաջացնող ՆՈՃ-ի արժեքը տա-
տանվում է 12-15 մմ ս.ս. սահմաններում [5,8]: Որոշ հեղինակների կարծիքով, 
վտանգավոր է ՆՈՃ-ի նույնիսկ 10 մմ ս.ս. արժեքը [2,7]: 

Կրիտիկական վիճակներում գտնվող հիվանդների մոտ բջջային և մազանոթային 
շրջանառության մակարդակներում առկա փոփոխությունների պայմաններում մե-
ծանում է ՆՈՀ-ի դերը այնպիսի բարդությունների զարգացման գործընթացում, ինչ-
պիսիք են շնչական անբավարարությունը, սրտի արտամղման նվազումը, օլիգո-
ուրիան կամ անուրիան, մետաբոլիկ ացիդոզը և այլն: ԲՕԱ-ի առաջացման գործըն-



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 

 

- 163 - 

թացում ՆՈՀ-ի դերի չիմացության պատճառով հաճախ ԲՕԱ-ն սխալմամբ գնահատ-
վում է որպես հիպովոլեմիայի հետևանք [3]: 

Կլինիկական պրակտիկայում ՆՈՃ-ը չափվում է խիստ հազվադեպ, և հետևաբար 
աշխատանքներ չեն տարվում ՆՈՀ-ի շտկման համար, այդ իսկ պատճառով ՆՈՀ-ը 
շարունակում է մնալ ժամանակակից բժշկության արդիականություն վայելող 
հարցերի շարքում: 

Բացի այդ, պերիտոնիտով հիվանդների հետվիրահատական վաղ շրջանում 
որովայնի խոռոչի օրգանների վիճակը գնահատող հստակ կլինիկական չափորոշիչ-
ների բացակայությունը մոտ 50% դեպքերում հանգեցնում է ուշացած վիրահա-
տական միջամտությունների [9]: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ներորովայ-
նային ճնշման մոնիտորինգի ախտորոշիչ նշանակությունը պերիտոնիտով հիվանդ-
ների մոտ հետվիրահատական բարդությունների առաջացման գործընթացում: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ԵՊԲՀ “Հերացի” թիվ 1 համալսարանական 
կլինիկական հիվանդանոցի վիրաբուժական կլինիկայում 2010-2012 թ-ին պերիտո-
նիտի կապակցությամբ վիրահատված 85 հիվանդ, որոնցից 43.5% (n=37) կանայք են, 
իսկ 56.5% (n=48)՝ տղամարդիկ:  

Ընդ որում, հիվանդների 63.5% (n=54) ունեցել են ուղեկցող հիվանդություններ, 
որոնցից 53.7% (n=29) սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունով, 22.2% (n=12) 
շնչական համակարգի հիվանդությունով, 5.6% (n=3) վահանագեղձի հիվանդությու-
նով, 14.8% (n=8) ІІІ–ІV աստիճանի ճարպակալումով, և 3.7% (n=2) շաքարային դիա-
բեթով տառապող հիվանդներ: Տարածուն պերիտոնիտ ախտորոշվել է 70.6% (n=60) 
հիվանդների մոտ: 

Հիվանդների ծանրության աստիճանը որոշվել է ըստ APACHE II սանդղակի: Բո-
լոր հիվանդների մոտ դինամիկայում չափվել է ներորովայնային ճնշումը (ՆՈՃ)՝ ըն-
դունման պահին, վիրահատությունից առաջ և հետո: ՆՈՃ-ը չափվել է ներմիզա-
պարկային եղանակով ըստ I.Kron-ի և համ. (1989): 

Ներորովայնային հիպերտենզիայի (ՆՈՀ) աստիճանը գնահատելու համար 
օգտագործվել է M. Cheatham-ի կողմից (2006) վերամշակված և 2007 թ. World Society 
of the Abdominal Compartment Syndrome-ի (WSACS) կողմից ընդունված դասակար-
գումը, ըստ որի I աստիճանի ՆՈՀ-ի դեպքում ՆՈՃ-ը հավասար է 12-15 մմ ս.ս., II 
աստիճանի դեպքում`16-20 մմ ս.ս., III աստիճանի դեպքում`21-25 մմ ս.ս., IV աստի-
ճանի դեպքում` 25 մմ ս.ս. բարձր: 

ՆՈՃ-ը չափվել է յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ՝ մինչև 12 մմ ս.ս. արժեքի դեպքում, և 
4 ժամը մեկ՝ 12 մմ ս.ս. բարձր արժեքի դեպքում: ՆՈՃ-ի նորմալ մակարդակը հա-
մարվել է 0-5 մմ ս.ս. արժեքը: 

Հիվանդները ըստ պերիտոնիտի տարածվածության բաժանվել են 2 խմբի: 
Առաջին խմբում ընդգրկվել են 29.4% (n=25) տեղային պերիտոնիտով հիվանդներ, 
որոնց մոտ ծանրության աստիճանը ըստ APACHE ІІ սանդղակի ընդունման պահին 
կազմել է 10±2.1 միավոր: Երկրորդ խմբում ընդգրկվել են տարածուն պերիտոնիտով 
70.6% (n=60) հիվանդներ, որոնց մոտ ծանրության աստիճանը ընդունման պահին 
կազմել է ըստ APACHE ІІ սանդղակի 23±5 միավոր: 
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Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունները. 
Բոլոր հիվանդների մոտ ընդունման պահին գրանցվել է բարձր ՆՈՃ: Առաջին 

խմբում ՆՈՃ-ը կազմել է 15.2±8.4 մմ ս.ս., իսկ երկրորդ խմբում՝ 23.2±10.2 մմ ս.ս.: 
Վիրահատությունից հետո նկատվել է ՆՈՃ-ի նվազում առաջին խմբում՝ 4.8±2.1 մմ 
ս.ս., իսկ երկրորդ խմբում 8±1.8 մմ ս.ս.: 

Ընդունման պահին առաջին խմբում І աստիճանի ՆՈՀ դիտվել է 76% (n=19) 
հիվանդների մոտ (12.6±1.5 մմ ս.ս.), ІІ աստիճանի ՆՈՀ՝ 24% (n=6) հիվանդի մոտ 
(17.8±1.7մմ ս.ս.): Ծանրության աստիճանը ըստ APACHE ІІ սանդղակի І աստիճան 
ՆՈՀ-ի դեպքում կազմել է 10±2, իսկ ІІ աստիճան ՆՈՀ-ի դեպքում՝ 12±2 միավոր: 

Երկրորդ խմբում ІІ աստիճանի ՆՈՀ դիտվել է 55% (n=33) հիվանդի մոտ և 
կազմել է 18.5±1.3 մմ ս.ս., ІІІ աստիճանի ՆՈՀ՝ 28.3% (n=17) հիվանդի մոտ (23±1.2 մմ. 
ս.ս.) և ІV աստիճանի ՆՈՀ՝ 16.7% (n=10) հիվանդի մոտ (28±1.5 մմ ս.ս.): Ծանրության 
աստիճանը ըստ APACHE ІІ սանդղակի ІІ աստիճան ՆՈՀ-ի դեպքում կազմել է 18±2 
միավոր, ІІІ աստիճանի ՆՈՀ-ի դեպքում՝ 20±2 միավոր, և ІV աստիճան ՆՈՀ-ի դեպ-
քում՝ 26±2 միավոր: Առանց հետվիրահատական բարդությունների ընթացող հի-
վանդների մոտ նկատվել է ՆՈՃ-ի արժեքի աստիճանական նվազում, որը կապված է 
եղել կլինիկո-լաբորատոր հետազոտության տվյալների կարգավորման և APACHE ІІ 
սանդղակի հետ ուղիղ գծային կապով (տես գրաֆիկ 1): 

 
Գրաֆիկ 1. Պերիտոնիտով հիվանդների ՆՈՃ-ը դինամիկայում 

(առանց բարդությունների զարգացման դեպքում) 
 

 
 

Առաջին խմբի հիվանդների ՆՈՃ-ը հասել է նորմալ արժեքին 6-7 օրվա ընթաց-
քում: Իսկ տարածուն պերիտոնիտով հիվանդերի ՆՈՀ-ը պահպանվել է 7-8 օրերի 
ընթացքում: 6.7% (n=4) հիվանդների մոտ նկատվել է հետվիրահատական 
պերիտոնիտի հարաճում: Էվենտերացիայի հանգեցնող կարերի անբավարարու-
թյուն եղել է 1.7% (n=1) դեպքում, ներորովայնային թարախակույտ եղել է 3.3% (n=2) 
դեպքերում և լեղային պերիտոնիտ 1.7% (n=1) դեպքում: Ընդ որում հարաճող 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 

 

- 165 - 

հետվիրահատական պերիտոնիտով հիվանդների ՆՈՃ-ը առաջին 3 օրերի 
ընթացքում հասել է 29±1.5 մմ ս.ս.: Ձևավորվող ներորովայնային թարախակույտով 
հիվանդների մոտ ՆՈՃ-ը աճել է 6-8-րդ օրը և հասել 27±1 մմ ս.ս. (տես գրաֆիկ 2):  

 
Գրաֆիկ 2. Պերիտոնիտով հիվանդների ՆՈՃ-ը դինամիկայում 

(բարդությունների զարգացման դեպքում) 

 
 

Պերիտոնիտով հիվանդների ներորովայնային ճնշման դինամիկ ուսումնասիրու-
թյունները ցույց տվեցին, որ ներորովայնային հիպերտենզիայի արժեքը կարող է 
հանդիսանալ որովայնի խոռոչի բորբոքային դեստրուկտիվ գործընթացի մարման 
կամ հարաճման մասին վկայող ցուցանիշ:  

Եզրակացություն. Մեր հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ տեղա-
յին պերիտոնիտով հիվանդների մոտ հետվիրահատական առաջին շաբաթվա ըն-
թացքում, իսկ տարածուն պերիտոնիտով հիվանդների մոտ՝ հետվիրահատական 9-
10 օրերի ընթացքում ՆՈՃ-ի արժեքի նորմալացումը վկայում է հետվիրահատական 
բարդությունների բացակայության և բարենպաստ ելքի մասին:  

Իսկ ՆՈՃ-ի արժեքի աստիճանական բարձրացումը թե տեղային, թե տարածուն 
պերիտոնիտի ժամանակ հետվիրահատական առաջին երեք օրերի ընթացքում 
վկայում է հետվիրահատական հնարավոր բարդությունների զարգացման և կրկնա-
կի վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին:  

Այսպիսով ներորովայնային ճնշման արժեքի, որովայնի խոռոչում բորբոքային 
պրոցեսի տարածվածության աստիճանի և հիվանդների ծանրության աստիճանի 
միջև փոխկապակցված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առկա է վիճակագրական 
նշանակություն ունեցող դրական գծային կապ (p<0.05): ՆՈՃ-ի արժեքի բարձրա-
ցումը վկայում է հիվանդների APACHE II սանդղակով ծանրության աստիճանի 
խորացման մասին և պայմանավորված է որովայնի խոռոչում, հետորովայնամզային 
տարածությունում բորբոքային պրոցեսի հարաճմամբ և բազմաօրգանային 
անբավարարության զարգացմամբ: 
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INTRA-ABDOMINAL PRESSURE MONITORING IN PATIENTS  
WITH PERITONITIS 

 
H.V. Harutyunyan 

 
YSMU, Department of Surgery № 4 

 
SUMMARY 
The development of postoperative complications and high mortality in peritonitis still 

remains a hot spot for surgeons. Postoperative complications development in patients with 
peritonitis may contribute to increase of intra-abdominal pressure as well, which is in its turn 
leads to multiple organ injury (Multiple organ dysfunction syndrome). A dynamic control of 
intra-abdominal pressure value in patients with peritonitis helps to work out the postoperative 
treatment strategy in time (relaparatomy, double sanitation and decompression of abdominal 
cavity). 

 
Keywords: intra-abdominal pressure, peritonitis, postoperative complications 
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Ներածություն. Վերջին տասնամյակը բնութագրվում է պոլիտրավմաների զգալի 

աճով, ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ` մեր հանրապետությունում, որոնք բնու-
թագրվում են մահացության, բարդությունների և հաշմանդամության բարձր ցուցա-
նիշներով: Հիվանդների ծանր վիճակը դժվարեցնում է բուժական և ախտորոշիչ միջո-
ցառումների իրականացումը [1,2,3,4]: Առավել կարևոր են ռեանիմացիոն-ախտորոշիչ 
փուլում ծագող բարդությունները, քանի որ բժիշկը գործ ունի շոկի մեջ գտնվող հիվան-
դի հետ, խիստ սահմանափակ է ժամանակը, հիվանդի կոմպենսացիան անկայուն է և 
ցանկացած ժամանակ վիճակը կարող է դառնալ կրիտիկական [4]: Որպես կանոն, 
ցուցված են միաժամանակյա մի քանի գործողություններ, ուղղված կյանքին վտանգ 
սպառնացող խանգարումների, դրանցով պայմանավորված տարբեր բարդությունների 
հայտնաբերմանը և դրանց կորեկցիային:  

Արդիականությունը. Պոլիտրավմայի ժամանակ հաճախ ծանր բարդություննե-
րից են երկրորդային թոքային բարդությունները (ԵԹԲ), որոնց հիմքում ընկած է 
թոքային պարենխիմայի սուր վնասման համախտանիշը, որը հանդիպում է հիվանդ-
ների մոտ 30%-ի մոտ [5,6,7,8,9]:  

Չնայած ժամանակակից ռեանիմացիոն միջոցառումների և մեթոդների կիրա-
ռումը, այս հիվանդների քանակակազմի մոտ մահացությունը կազմում է 70-80% 
[7,8]: Ուստի դիտարկվող խնդիրը արդիական է հիմք է հանդիսացել մանրակրկիտ 
ձևով ուսումնասիրել և որոշել այն ցուցանիշները, որոնք համակցված վնասվածքնե-
րի ժամանակ ազդեցություն են թողնում երկրորդային թոքային բարդությունների 
զարգացման վրա [9,10]: 

Աշխատանքի նպատակն է հետազոտել երկրորդային թոքային բարդությունների 
զարգացման օրինաչափությունները պոլիտրավմաների ժամանակ:  

Նյութն ու մեթոդները. Աշխատանքը հիմնված է պոիտրավմա ախտորոշմամբ 351 
հիվանդների հետազոտության և բուժման տվյալների վրա, որոնք ընդունվել են «Էրե-
բունի» ԲԿ 2003-2009թթ: Նրանցից 296-ը եղել են արական սեռի, 55-ը` իգական: Տարի-
քը տատանվել է 15-ից մինչև 84 տարեկան, միջինը կազմելով 39 տարեկան, ինչը ևս 
մեկ անգամ ընդգծում է խնդրի սոցիալական մեծ նշանակությունը: Բոլոր հիվանդները 
ընդունվել են ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք, որտեղ անց 
են կացվել բոլոր անհրաժեշտ լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունները: 

Կատարված վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 52 հիվանդների մոտ դիտվել են 
կրծքավանդակի և վերջույթների համակցված վնասվածքներ, 109 հիվանդների մոտ` 
կրծքավանդակի և գանգի, 74 հիվանդների մոտ` կրծքավանդակի և որովայնի, 49 
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հիվանդների մոտ` կրծքավանդակի, գանգի և որովայնի և 67 հիվանդների մոտ` 
արտակրծքավանդակային վնասվածքներ (գրաֆիկ 1): 

 
Գրաֆիկ 1. Հիվանդների բաժանումը ըստ վնասվածքի համակցումների 
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Երկրորդային թոքային բարդությունները, որոնք զարգացել են այս հիվանդների 

շրջանում ներկայացված են (գրաֆիկ 2):  
 

Գրաֆիկ 2. Երկրորդային թոքային բարդությունները 
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Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Մեր կողմից ուսումնասիրվել 
են վնասվածքի առաջացման գործոնները, հիվանդների ծանրության աստիճանը 
գնահատվել է AIS, ISS, APACHE II, Glazgow սանդղակներով [11], որոշվել է դոմինանտ 
վնասվածքը, իրականացվել է ներորովայնային ճնշման մոնիտորինգ: Շնչառական 
անաբավարարության աստիճանը գնահատվել է Murray- ի սանդղակով: 

Ըստ զարգացման մեխանիզմի ԵԹԲ-ները բաշխվել են հետևյալ կերպ. 
► կրծքավանդակի առաջնային վնասվածքով պայմանավորված` 23%, 
► վենտիլյացիոն-ասոցացված (երկարատև ապարատային շնչառություն, բա-

րոտրավմաներ)`13%, 
► ներորովայնային հիպերտենզիայով պայմանավորված`8%, 
► միաժամանակ մի քանի մեխանիզմներով պայմանավորված` 58%: 
Շնչառական անաբավարարության (ՇԱ) աստիճանը կախված զարգացման 

մեխանիզմից դրսևորվել է հետևյալ կերպ (աղյուսակ 1): 
Աղյուսակ 1 

Շնչառության անբավարարության ցուցանիշները կախված երկրորդային թոքային 
բարդությունների զարգացման մեխանիզմից 
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ՇԱ ըստ Murray-ի 1.8±0.3 2.0±0.4 1.5±0.4 2.3±0.5 
 

Ինչպես ներկայացված է աղյուսակ 1-ում առավել արտահայտված շնչառական 
անաբավարարություն դիտվել է ԵԹԲ-ների զարգացման մի քանի մեխանիզմների 
համակցման ժամանակ:  

Հետազոտելով ԵԹԲ-ները, կախված պոլիտրավմայի առաջացման պատճառ-
ներից, մենք հիվանդներին բաժանել ենք 2 խմբի (աղյուսակներ 2 և 3): 

Աղյուսակ 2 
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ենթախմբի ցուցանիշները  
ըստ վնասվածքի մեջ ընդգրկված անատոմիական շրջանների թվի (n=210) 

 
 Վնասված անատոմիական 

շրջանների թիվը 
Հետազոտվող  
ցուցանիշներ 

2 3 4 5 

Հիվանդների թիվը 97 (46.2%) 69 (32.9%) 33 (15.7%) 11 (5.2%) 
APACHE 14.7±5.4 18.8±5.9 19.3±5.3 21.5±5.8 
ISS 33.8±15.8 44.6±18.0 55.0±17.0 58.4±13.0 
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Աղյուսակ 3 
Արտադրական-կենցաղային վնասվածքների ենթախմբի ցուցանիշները  

ըստ վնասվածքի մեջ ընդգրկված անատոմիական շրջանների թվի (n=141) 
 

 Վնասված անատոմիական 
շրջանների թիվը 

 
Հետազոտվող  
ցուցանիշներ 

2 3 4 5 

Հիվանդների թիվը 107 (75.9%) 20 (14.2%) 12 (8.5%) 2 (1.4%) 
APACHE 16.4±5.9 18.5±8.8 19.3±4.2 25.5±6.4 
ISS 34.5±16.0 41.4±20.7 51.3±13.9 53.5±17.7 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակների տվյալներ 2-ի և 3-ի տվյալներից, ինչպես 

ճանապարհա-տրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ), այնպես էլ` 
արտադրական-կենցաղային վնասվածքների (ԱԿՎ) ժամանակ APACHE II և ISS 
ցուցանիշները աճում են կախված վնասվածքի մեջ ընդգրկված անատոմիական 
շրջանների թվից: Սակայն համեմատելով համակցումների հաճախությունը` կարող 
ենք ասել, որ ՃՏՊ-ների ժամանակ 3 և ավելի անատոմիական շրջանների 
համակցումը (53.8%) հանդիպում է 2.2 անգամ ավելի հաճախ, քան ԱԿՎ-ների 
ժամանակ (24.1%) (p<0.001): Հետևաբար առավել ծանր վնասվածքներ դիտվել են 
ՃՏՊ-ների ժամանակ: Դրանով իսկ կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, որ 
համաձայն ստացված տվյալների ԵԹԲ-ները ՃՏՊ-ների ժամանակ հանդիպել են 2 
անգամ ավելի հաճախ, քան թե` ԱԿՎ-ների ժամանակ (աղյուսակ 4):  

Աղյուսակ 4  
Պոլիտրավմաների առաջացման գործոնների կապը թոքային բարդությունների 

հաճախության հետ (p<0.005) 
 

Վնասվածքի  
գործոն 

 
Հետազոտվող  
ցուցանիշ 

Ճանապարհա-
տրանսպորտային 

պատահար 

Արտադրական-
կենցաղային 

վնասվածքներ 

Հիվանդների թիվը 210 (59.8%) 141 (40.2%) 
ԵԹԲ 65 (65%) 35(35%) 

  
Ինչպես հայտնի է գրականության տվյալներից ընդունման պահին հիվանդի վիճա-

կի ծանրությունը գերազանցապես պայմանավորված է դոմինանտ վնասվածքով, սա-
կայն նույն գրականության տվյալներով վնասվածքային հիվանդության ընթացքում 
հիվանդի ծանրությունը պայմանավորող ախտաբանական պրոցեսները կարող են փո-
փոխվել, մասնավորապես զարգանալ ԵԹԲ [10,11]: Այդ պատճառով մեր կողմից ուսում-
նասիրվել են ԵԹԲ-ների զարգացման հաճախությունը կախված` դոմինանտ վնասված-
քից (աղյուսակ 5): 
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Աղյուսակ 5 
ԵԹԲ-ների զարգացման հաճախությունը կախված` դոմինանտ վնասվածքից 

 
Դոմինանտ  

շրջան 
 
Հետազոտվող  
ցուցանիշ 

Գ
ա

նգ
 

Ո
ղն

ա
շա

ր 

Կ
րծ

քա
վա

ն
դա

կ 

Ո
րո

վա
յն

 

Վ
եր

ջո
ւյթ

-
նե

ր 

Հիվանդների թիվ 
111 

(31.6%) 
5 

(1.4%) 
103 

(29.3%) 
103 

(29.3%) 
24 

(6.8%) 

ՇԱ (Murray) 2.2±0.6 – 1.9±0.5 2.0±0.7 1.7±0.4 

ԵԹԲ ( p<0.05) 43(38.7%) – 27 (26.2%) 24(23.3%) 5 (20.8%) 

 
Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ԵԹԲ-ները առավել հաճախ զարգացել 

են այն դեպքերում, երբ դոմինանտ վնասվածքի շրջան է հանդիսացել գլուխը (38.7%), 
այնուհետև կրծքավանդակը (26.2%) և որովայնը (23.3%): Միևնույն ժամանակ էլ դիտ-
վել են շնչառական անբավարարության բարձր ցուցանիշներ ԵԹԲ-ների ժամանակ: 

Եզրակացություն. Ինչպես հայտնի է, պոլիտրավմայով հիվանդների մոտ ներ-
որովայնային ճնշման պարբերաբար որոշումը արդիական է, հատկապես այն դեպ-
քում, երբ հիվանդը ծանր անգիտակից վիճակում գտնվում է վերակենդանացման բա-
ժանմունքում: Եվ ՆՈՃ-ի պարբերաբար չափումը հնարավորություն է տալիս հնա-
րավորինս վաղ հայտնաբերել որովայնի խոռոչում այսպես կոչված կատաստ-
րոֆաները: Ուստի ելնելով այս հանգամանքից` որոշել ենք պարզել ԵԹԲ-ների ժա-
մանակ կորելյացիոն կապի առկայությունը ՆՈՃ-ի և շնչառական անբավարա-
րության ցուցանիշների միջև: Արդյունքում հայտնաբերել ենք բարձր աստիճանի 
կորելյացիոն կապ շնչառական անբավարարության և ներորովայնային ճնշման 
ցուցանիշների միջև  (R=0.81 p<0.01): 

Այսպիսով` այնպիսի անատոմիական շրջանների ընդգրկումը վնասվածքի մեջ, 
ինչպիսիք են գլուխը, կրծքավանդակը և որովայնի խոռոչը, մեծանում է ԵԹԲ-ների 
զարգացման հավանականությունը, ինչն էլ բերում է ծանր աստիճանի շնչառական 
անբավարարության զարգացմանը և բարձր մահացությանը:  
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THE DEVELOPMENT OF SECONDARY PULMONARY COMPLICATIONS  
IN POLYTRAUMA 

 
A.H. Minasyan, A.A. Ohanyan, H.V. Manukyan, A.B. Alexanyan 

 
YSMU, Department of Surgery №3 

 
SUMMARY 
The aim of research is the investigation of development of secondary pulmonary complications 

in the patients with polytrauma. The research is based on diagnosis and treatment of 351 patients 
with polytrauma in the MC "Erebouni" from 2003 to 2009. All patients were admitted to the 
intensive care department, where undergo all necessary laboratory and instrumental investigations. 

The analysis showed that 52 patients have thoracic and limb combined injuries, 109 patients – 
thoracic and craniocerebral, 74 patients – thoracic and abdominal, 49 patients – thoracic, 
craniocerebral and abdominal injuries, and 67 patients have extrathoracic injuries. We have studied 
the factors which cause injury. The gravity of patients was assessed by the AIS, ISS, APACHE II 
and Glazgow scales, the dominant injury was identified, and the intraabdominal pressure monitoring 
was carried out. The degree of respiratory failure was assessed by the Murray scale. 

According to mechanism the secondary pulmonary complications were as follows: primary 
chest injuries – 23%, ventilation-associated (long-term hardware respiration, barotraumas) – 13%, 
intra-abdominal pressure – 8%, due to several mechanisms – 58%. The most intensive respiratory 
failure was identified in the group with several mechanisms of secondary pulmonary complications 
development. The obtained data indicate, that secondary pulmonary complications are most often 
developed in those cases, where the dominant injury region is the head (38.7%), followed by chest 
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(26.2%) and abdomen (23.3%). We found the high degree correlation between respiratory failure 
and intra-abdominal pressure (R=0.81 p<0.01). 

Thus, the injury of such anatomical regions, as the head, chest and abdomen increases the 
probability of development of secondary pulmonary complications, which leads to the severe degree 
of respiratory failure development and the high mortality. 

 
Keywords: polytrauma, secondary pulmonary complications, respiratory failure, intra-

abdominal pressure 
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
ՊՈԼԻՏՐԱՎՄԱՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Հ.Վ. Սարուխանյան, Ա.Հ. Մինասյան, Հ.Վ. Մանուկյան, Ա.Բ. Ալեքսանյան 

 
ԵՊԲՀ, Վիրաբուժության թիվ 3 ամբիոն 

 
 
Ներածություն. Ներկայումս աշխարհում պոլիտրավմաների ժամանակ համընդհա-

նուր ընդունելիություն է ստացել «damage control» սկզբունքը [1,2], որի հիմքում ընկած է 
ծրագրավորված վիրաբուժական տակտիկան` սկսած որակավորված բուժօգնության 
փուլից (շրջանային և մարզային հիվանդանոցներ), շարունակելով տեղափոխման ըն-
թացքում և մասնագիտացված բուժօգնության փուլում (բազմապրոֆիլ հիվանդանոց-
ներ), որոնք հագեցած են անհրաժեշտ նեղ մասնագետներով և բուժախտորոշիչ սար-
քավորումներով [3,4,5,6]: 

Արդիականություն. Ցավոք սրտի մեր հանրապետությունում այս մոտեցումը 
դեռևս համընդանուր կիրառելիություն չի ստացել, ինչի արդյունքում որակավորված 
բուժօգնության փուլից տեղափոխված հիվանդների մոտ աճում է հետվիրահատա-
կան բարդությունների հաճախականությունը: 

Մինչդեռ այս հիվանդների նկատմամբ ըստ կազմակերպչական ցուցումների 
կարելի է հաջողությամբ կիրառել «damage control» սկզբունքը [1,3]: Այն արդյունա-
վետ է, երբ հնարավոր չէ վերացնել բոլոր վնասվածքները առաջին վիրահատության 
ժամանակ բուժման ամբողջական ծավալի իրականացման համար անհրաժեշտ 
ուժերի և միջոցների բացակայության և երկրորդային վնասվածքների առաջացման 
հավանականության պայմաններում [7,8,9,10]: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են որակավորված բուժօգ-
նության փուլից «Էրեբունի» ԲԿ տեղափոխված պոլիտրավմաներով 122 հիվանդներ: 
Ուսումնասիրվել և վերլուծության են ենթարկվել հիվանդների բուժման արդյունքները 
բուժօգնության փուլերում: Որակավորված բուժօգնության փուլում ծրագրավորված 
վիրաբուժական տակտիկա չկիրառելու արդյունքում հետազոտված հիվանդների մոտ 
դիտվել է հետևյալ պատկերը. 

► 65 հիվանդներ (53.3%) կարիք են ունեցել անհետաձգելի վիրահատության, 
սակայն չեն վիրահատվել: 

►  15 վիրահատվածներից 10-ի մոտ (66.6%) մասնագիտացված բուժօգնության 
փուլ տեղափոխվելուց հետո հետվիրահատական բարդությունների կապակցու-
թյամբ կատարվել են կրկնակի վիրահատական միջամտություններ: 

Կրկնակի վիրահատական միջամտությունները եղել են հետևյալ հետվիրահա-
տական բարդությունների կապակցությամբ. 

 շարունակվող արյունահոսություն` 2 (20%),  
 պերիտոնիտ` 1 (10%),  
 դեստրուկտիվ պնևմոնիա և պլևրալ խոռոչի էմպիեմա` 1 (10%),  
 պլևրալ խոռոչների ոչ համարժեք դրենավորում` 3 (30%), 
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 որակավորված փուլում վիրահատության ժամանակ աննկատ մնացած վնաս-
վածքներ (միզապարկի, հաստ աղու և ստոծանու պատռվածքներ)` 3 (30%):  

Հիմք ընդունելով «damage control»-ի սկզբունքները` կիրառել ենք մշակված համալիր 
տակտիկա ծրագրավորված վիրաբուժական օգնության բոլոր փուլերում ԵԹԲ զար-
գացման բարձր ռիսկայնությամբ հիվանդների նկատմամբ:  

Այն իր մեջ ներառում է. 
1. Վնասվածքի ծանրության աստիճանի, դոմինանտ վնասվածքի և շնչառական 

ֆունկցիայի խանգարման աստիճանի որոշում: 
2. Ծրագրավորված վիրաբուժական միջամտությունների տարբեր փուլերում 

անհրաժեշտ է. 
ա) ապարատային շնչառության պայմաններում հարաճուն պնևմոթորաքսի 

կանխարգելում և թոքերի վիճակի ինտենսիվ դինամիկ հսկողություն նախա-, 
ներ-, և հետվիրահատական շրջաններում,  

բ) պլևրալ խոռոչների արդյունավետ դրենավորում, կրծքավանդակի պաշտ-
պանողական պնևմոստաբիլիզացիա և վիրաբուժական ստաբիլիզացիա:  
3. Դինամիկ հսկողության շարունակում հետվիրահատական շրջանում.  

ա) ներորովայնային ճնշման մոնիտորինգ, վերջինիս կարգավորում էպիդու-
րալ անզգայացման և որովայնի խոռոչի դեկոմպրեսիոն վիրահատությունների 
միջոցով,  

բ) թոքային պարենխիմայի և պլևրալ խոռոչների վիճակի գնահատում դինա-
միկ ռենտգեն և ՀՇ հետազոտությունների շնորհիվ: Բացասական դինամիկայի 
ժամանակ պլևրալ խոռոչի դրենավորում և վերադրենավորում կամ թորակո-
տոմիա, ապարատային շնչառության ցուցանիշների օպտիմալացում,  

գ) երկարատև ապարատային շնչառության անհրաժեշտությունից ելնելով` 
կանխարգելիչ տրախեոստոմիաներ օպտիմալ ժամկետներում: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Այսպիսի տակտիկան 
կիրառվել է առաջին խմբի հիվանդների նկատմամբ: Ստացված ցուցանիշները 
(երկրորդային թոքային բարդությունների զարգացում և մահացություն) համեմատել 
ենք երկրորդ խմբի հիվանդների ցուցանիշների հետ, որոնց մոտ ծրագրավորված 
վիրաբուժական տակտիկայի սկզբունքները լիարժեք չեն պահպանվել: Նշված 
համալիր տակտիկայի կիրառումը հնարավորություն է տվել նվազեցնելու երկրոր-
դային թոքային բարդությունների զարգացման հաճախականությունը 14.2%, մահա-
ցության` 5.9%-ով և լավացնելու բուժման արդյունքները 1.5 անգամ (գրաֆիկ 1): 

Վերոհիշյալ երկու խմբերում համեմատվել են առանձին երկրորդային թոքային 
բարդությունների զարգացման հաճախականությունը: Մեր հետազոտության արդյունք-
ներով թոքային գրեթե բոլոր բարդությունները նույնպես զգալիորեն գերակշռել են երկ-
րորդ համեմատական խմբում՝ որտեղ լիարժեք չեն պահպանվել ծրագրավորված 
վիրաբուժական տակտիկայի սկզբունքները (գրաֆիկներ 2 և 3): Այսպես պնևմոնիաների 
զարգացման հաճախականությունը երկրորդ խմբում կազմել է 19.7%, իսկ առաջին 
խմբում ընդամենը 11.8%:  
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Գրաֆիկ 1. Երկրորդային թոքային բարդությունների և մահացության ցուցանիշների 
համեմատությունը երկու խմբերում 
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Գրաֆիկ 2. Երկրորդային թոքային բարդությունները առաջին խմբում 
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Գրաֆիկ 3. Երկրորդային թոքային բարդությունները երկրորդ խմբում 
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Համաձայն ստացված տվյալների երկրորդ խմբում երկրորդային թոքային 

բարդությունները զարգացել են 1,6 անգամ ավելի, այդ թվում պնևմոնիաները և 
ՍՌԴՀ-ները: Համեմատվել են միմյանց հետ նաև մահացության պատճառները 
խմբերում (գրաֆիկ 4 և 5): 

 
 

Գրաֆիկ 4. Մահացության պատճառները առաջին խմբում 
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Թոքային բարդություններ 
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Գրաֆիկ 5. Մահացության պատճառները երկրորդ խմբում 
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Եզրակացություն. Ստացված տվյալներից կարող ենք եզրակացնել, որ երկրորդ 
խմբի մահացության պատճառներից ՍՌԴՀ-ն մոտ 3 անգամ, թոքային զարկերակի 
թրոմբոէմբոլիան, շարունակվող պերիտոնիտը, ծանր սեպսիսը և պոլիօրգանային 
անբավարարությունը 1,5-2 անգամ գերազանցում են առաջին խմբի մահացության 
պատճառներին: Այսպիսով` երկրորդային թոքային բարդությունների և մահացու-
թյան տարբեր ցուցանիշները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ առաջարկված 
մոտեցումը թողնում է զգալի դրական ազդեցություն բուժման արդյունքների վրա:  
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FEATURES OF THE SURGICAL APPROACH IN POLYTRAUMA 
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SUMMARY 
The research is based on diagnosis and treatment of 122 patients with polytrauma, which 

were transported from the stage of qualified medical care to the MC "Erebuni". Based on the 
principles of "damage control", we used the integrated tactics in all stages of surgical care in the 
patients with high-risk of secondary pulmonary complications development. 

Such tactics was used for patients of the first group. The received indicators (development 
of secondary pulmonary complications and mortality) were compared to the indicators of the 
second group patients, which treatment didn't fully correspond with the principles of "damage 
control". The usage of this integrated surgical tactics reduced the frequency of development of 
secondary pulmonary complications 14.2%, mortality 5.9% and improved the treatment results 
of 1.5 times. 

By obtained data we can conclude, that the mortality reasons in the second group are higher 
than in the first: acute respiratory distress syndrome (ARDS) of about 3 times, pulmonary 
embolism, continuing peritonitis, heavy sepsis and multiple organ failure of 1.5 - 2 times. Thus, 
the secondary pulmonary complications and mortality various indicators allow concluding that 
the proposed approach leaves a significant positive impact on treatment outcome. 

 
Keywords: polytrauma, "damage control", secondary pulmonary complications 
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Ներածություն. Որովայնային աորտայի տերմինալ հատվածի և զստա-ազդրային 

սեգմենտի աթերոսկլերոտիկ ախտահարումները դասվում են զարկերակային 
համակարգի առավել տարածված հիվանդությունների շարքին: 

Համաձայն վիճակագրական տվյալների վերոնշյալ զարկերակային սեգմենտնե-
րի աթերոսկլերոտիկ ախտահարումները հայտնաբերվում են 50 տարեկանից բարձր 
անձանց 5%-ի մոտ [1,2,3,4]: 

Վերականգնողական վիրաբուժական միջամտությունները աորտայի տերմինալ 
հատվածի և զստային զարկերակների ավազանում մի շարք դեպքերում հանդիսա-
նում են միակ իրական այլընտրանքը խուսափելու վերջույթի անդամահատումից, 
հետևաբար նաև ծանր հաշմանդամությունից [5,6,7]: 

Հիվանդների վերոնշյալ խմբի մոտ վերականգնողական վիրահատությունները 
կազմում են բոլոր տեսակի անոթային ռեկոնստրուկցիաների 12-14%: Աորտա 
զստա-ազդրային սեգմենտի վերականգնողական վիրահատությունների ընդհանուր 
կառուցվածքում զստա-ազդրային կամ ազդր-ազդրային («խաչաձև») շունտավորում-
ների տեսակարար կշիռը կազմում է 25-35.2% [8,9,10]: 

Վերականգնողական վիրահատական միջամտությունների արդյունավետությու-
նը վիրաբուժական տեխնիկայի և հիվանդների հետվիրահատական վարման շրջա-
նի կատարելագործման շնորհիվ էականորեն բարելավվել են: 

Համաձայն Ռուսաստանի անոթաբանների և անոթային վիրաբույժների ընկերու-
թյան 2007թ. տվյալների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններից հետո աորտա-
ազդրային սեգմենտում ալլոպրոթեզի գործունակությունը 5-ամյա կտրվածքով 
կազմում է 80-94% , 10-ամյա կտրվածքով 78-92%:  

Ազդր-ծնկափոսային սեգմենտում աուտովենոզ շունտերի, ալլոպրոթեզների և 
էնդարտերէկտոմիայի ենթարկված զարկերակների 5-ամյա գործունակությունը 
կազմում է 47-80% [11]:  

Արդիականությունը. Ընդհանուր ազդրային զարկերակի (ԸԱԶ) երկատման 
հատվածը հանդիսանում է օկլյուզիոն (խցանող) ախտահարման հաճախ հանդիպող 
տարբերակներից: 

Ընդ որում ախտահարումը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես առաջնային 
ախտաբանական պրոցեսով (մեծամասամբ համակարգային աթերոսկլերոզ), այն-
պես էլ նաև երկրորդային ախտահարումով՝ կապված առաջնային վերականգնո-
ղական վիրահատությունից հետո նեոինտիմայի առաջացմամբ պայմանավորված 
թրոմբոզով (հատկապես էնդարտերէկտոմիայից հետո):  
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Ստորին վերջույթների զարկերակային ավազանում կատարվող վերականգնո-
ղական վիրահատությունների ժամանակ ակնհայտ է վիրաբույժի ցանկությունը մա-
գիստրալ արյունահոսք ապահովել ինչպես խորանիստ ազդրային, այնպես էլ 
մակերեսային ազդրային զարկերակում:  

Այժմ դիտարկենք վերոհիշյալ խնդրի լուծման հնարավոր տարբերակները: 
Հեռակա «ընդունող» բերանակցման պատրաստումը շունտավորման կարող է 

իրականացվել էնդարտերէկտոմիայի (աթերոսկլերոտիկ թիթեղի հեռացման) 
շնորհիվ: Այդպիսի տակտիկան կիրառելի է առաջնային վերականգնողական 
վիրահատությունների ժամանակ և պրակտիկորեն բացառված կրկնակի վիրահա-
տությունների դեպքում, ինչը պայմանավորված է անոթի շուրջը սպիական փոփո-
խություններով և լուսանցքի ախտահարման բնույթով («նեոինտիմա»): 

Այսպիսի իրավիճակում առավել ընդունելի է խորանիստ ազդրային և մակերե-
սային ազդրային զարկերակների ախտահարված հատվածների ռեզեկցիան, որից 
հետո ի հայտ է գալիս «ընդունող» (ռեցիպիենտ) հատվածի ձևավորման խնդի-
րը:Այստեղ հնարավոր է նոր երկատման (բիֆուրկացիայի) վերաստեղծումը, ինչը 
թույլ է տալիս մեծացնել «ընդունող» անոթի տրամագիծը և բերել այն հարաբերական 
համապատասխանության օգտագործվող սինթետիկ անոթային պրոթեզի հետ 
(որպես կանոն զստա-ազդրային, ազդր-ազդրային խաչաձև շունտավորման դեպքում 
կիրառվում են 7-8մմ տրամաչափով ալլոպրոթեզներ, այն պարագայում երբ 
մակերեսային ազդրային և խորանիստ ազդրային զարկերակների տրամաչափը 
հաճախ կազմում է համապատասխանաբար 4-5 մմ և 3-4 մմ): 

Սակայն նոր բիֆուրկացիայի ձևավորումը հնարավոր է խորանիստ և 
մակերեսային ազդրային զարկերակների միևնույն մակարդակին ռեզեկցիայի 
պարագայում (այդպիսի հնարավորություն ընձեռնվում է հազվադեպ), հակառակ 
դեպքում նոր բիֆուրկացիայի ձևավորումը տեխնիկապես հնարավոր չէ:  

Այն դեպքում, երբ մակերեսային և խորանիստ ազդրային զարկերակների հա-
տումը իրականացվում է տարբեր մակարդակներում (Նկ. 1) (մակերեսային ազդրա-
յին զարկերակի հատումը ավելի հեռակա) «ընդունող» բերանակցումը ձևավորվում է 
հետևյալ կերպ՝ «պրոթեզի ծայրը մակերեսային ազդրային զարկերակի ծայրի հետ, 
իսկ խորանիստ ազդրային զարկերակի ծայրը ալլոպրոթեզի կողքին» տիպով: 

Հասկանալի է, որ այս եղանակով «ծայրը ծայրին» բերանակցումը իրագործվում է 
տարբեր տրամաչափի անոթների միջև, ինչը հեմոդինամիկ տեսանկյունից օպտիմալ 
չէ: Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ երկու հեռակա բերանակցումները ձևավորվում են 
զարկերակի և ալլոպրոթեզի միջև, ինչը նույնպես իր հերթին մեծացնում է հետվիրա-
հատական թրոմբոզների հավանականությունը: 

Աշխատանքի նորույթը. Առաջարկվում է ռեցիպիենտ զոնայի ձևավորման նոր 
եղանակ, որը թույլ է տալիս խուսափել վերոնշյալ թերություններից և հասնել առա-
վելագույն հեմոդինամիկ օպտիմիզացիայի զարկերակային համակարգի ռեկոնստ-
րուկտիվ վիրահատությունների ժամանակ:  

Նյութն ու մեթոդները. 2011-2012 թթ. «Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» 
ՓԲԸ Սիրտ-անոթային վիրաբուժության բաժանմունքում մշակվել և պրակտիկայում 
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կիրառվել է զստա-ազդրային և խաչաձև ազդր-ազդրային վիրահատությունների 
ժամանակ ռեցիպիենտ «ընդունող» զոնայի ձևավորման նոր եղանակ: 

Նման եղանակով վիրահատվել են 3 հիվանդներ, որոնք տառապում էին ստորին 
վերջույթների խրոնիկական կրիտիկական իշեմիայով (III-IV ըստ Ֆոնտեյն-
Պոկրովսկու): Բոլոր 3 հիվանդները նախկինում ենթարկվել էին աորտո-զստա-
ազդրային սեգմենտի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների:  

Հիվանդները հետազոտվել են պլանային կարգով. 
 անամնեզի մանրամասն հավաքագրում. 
 կլինիկալաբորատոր հետազոտություններ. 
 գործիքային հետազոտություններ (էլեկտրակարդիոգրաֆիա, ռենտգենոգրաֆիա). 
 գերձայնային հետազոտություններ (ԷխոԿԳ, դուպլեքս սկանավորում). 
Հիվանդներից մեկի մոտ հայտնաբերվել է սրտի իշեմիկ հիվանդություն` II ֆուն-

կցիոնալ դասի ստենոկարդիա: 
Դոպլեր և դուպլեքս հետազոտությունների արդյունքում բոլոր 3 դեպքերում 

ախտորոշվել է դիստալ (հեռակա) բերանակցման խցանում:  
Հիվանդներին ընդհանուր անզգայացման պայմաններում կատարվել է զստա-

ազդրային շունտավորում (n=1), ազդր-ազդրային խաչաձև շունտավորում (n=2), ռե-
ցիպիենտ զոնայի ձևավորման նոր եղանակի կիրառմամբ: 

Վիրահատության տեխնիկայի նկարագրությունը. Խորանիստ ազդրային 
զարկերակը մերկացվում է մոտ 3 սմ երկարությամբ (սովորաբար մինչև նրա 
բիֆուրկացիայի մակարդակը) (Նկ. 1), ինչը տալիս է հնարավորություն ձևավորել 
բերանակցում խորանիստ ազդրային և մակերեսային ազդրային զարկերակների 
միջև «ծայրը ծայրին» եղանակով՝ խորանիստ ազդրային զարկերակի առաջնային 
մակերեսը համադրվում է մակերեսային ազդրային զարկերակի հետին մակերեսի 
հետ, (Նկ. 2) (զարկերակների տրամագծերը գործնականում համընկնում են) 
փաստորեն ձևավորվում է ոչ թե նոր բիֆուրկացիա, այլ նոր զարկերակային աղեղ: 

 
Նկար 1. Մակերեսային (ՄԱԶ) և խորանիստ ազդրային զարկերակների (ԽԱԶ) 

հատման մակարդակները, մերկացումը և պատրաստումը բերանակցման: 
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Նկար 2. Բերանակցում խորանիստ ազդրային և մակերեային ազդրային 
զարկերակների միջև «ծայրը ծայրին»: Նոր անոթային աղեղի ձևավորում: 

 
 

  
«Ընդունող» անոթների այսպիսի ձևավորումը տալիս է հնարավորություն 

իրագործել հեռակա բերանակցումը հետևյալ կոնֆիգուրացիայով՝ «ալլոպրոթեզի 
ծայրը անոթային աղեղի կողքին տիպով ( Նկ. 3):  

 
Նկար 3. Հեռակա բերանակցման ձևավորումը  

«ալլոպրոթեզի ծայրը անոթային աղեղի կողքին» 
 

  
 
Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ներվիրահատական տեխ-

նիկական բարդություններ չեն դիտվել: Վաղ և ուշ հետվիրահատական շրջանում 
հիվանդներից մեկի մոտ դիտվել է լիմֆորեա ազդրային վերքից: Բոլոր դեպքերում 
հաջողվել է հասնել ստորին վերջույթների զարկերակային արյան շրջանառության 
վերականգնմանը: Հիվանդները անց են կացրել ստացիոնարում 21±4 մահճակալ օր: 
Ավելի քան 8 ամիս հիվանդները գտնվել են դինամիկ հսկողության տակ: Վիրահատ-
ված վերջույթների արյան շրջանառությունը և զարկերակային կոնստրուկցիաների 
գործունակությունը գնահատվել է բավարար, ինչը հաստատվել է կրկնակի դուպլեքս 
հետազոտության արդյունքում:  
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Եզրակացություն 

1. Ստեղծվող կոնֆիգուրացիան առավել շահավետ է հեմոդինամիկ 
տեսանկյունից և ներառում է արյան հոսքի մեջ երկու զարկերակային ավազանները 
միաժամանակ:  

2. Առաջարկվող եղանակը առավել գերադասելի է և նպատակահարմար հեմո-
դինամիկ տեսանկյունից «խաչաձև ազդր-ազդրային» շունտավորումների ժամանակ, 
քանի որ թույլ է տալիս ֆրոնտալ հարթությունում տեղաշարժել միմյանց հանդեպ 
«դոնոր» և «ռեցիպիենտ» բերանակցումները (ռեցիպիենտը առավել դիստալ), ինչը 
պահպանում է արյան հոսքի օպտիմալ անտեգրադ բնույթը(որպես օրինակ՝ ազդր-
ազդրային խաչաձև շունտավորման դեպքում): 

3. Զստա-ազդրային և խաչաձև ազդր-ազդրային շունտավորման ժամանակ հե-
ռակա «ընդունող» բերանակցման շրջանի ձևավորման առաջարկվող եղանակը էա-
կանորեն բարելավում է ստորին վերջույթների վերականգնողական վիրահատու-
թյունների արդյունքները և կարող է ներդրվել անոթային վիրաբուժության պրակ-
տիկայում: 
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NEW METHOD OF FORMATION OF THE REMOTE "RECEIVING" ANASTOMOSIS 
AREA DURING THE HIP-TIBIAL OR CROSS-CHAPED HIP-HIP SHUNTING  

 
T.L. Sultanyan, A.S. Sargsyan, H.A. Malkhasyan 

 
YSMU, Department of Cardiovascular Surgery 

 
SUMMARY 
The zone of common femoral artery (CFA) bifurcation is one of the areas most frequently 

impaired by the occlusive process. In this case the vessel can be impaired either by the primary 
payhological process (in most cases by atherosclerosis) or by the secondary one thrombosis on 
the background of neointima spread after the reconstructive operation(specially by using 
endarterectomy). In restorative operations the surgeon’s wish to include into the arterial blood 
flow both the superficial femoral artery (SFA) basin and the deep femoral artery (DFA) basin is 
obvious. To avoid the above some defects, we have worked out a new method of recipient zone 
formation in repeated interventions.Deep femoral artery is isolated in about 3 cm length. This 
helps to carry out end-to-end anastomosis between the superficial femoral artery and deep 
femoral artery, in fact is formed not a new bifurcation but a new arterial arch. The patients have 
been under our control over 6 months. According to the ultrasuond duplex scanning the 
function of the construction is kept. Thus, this method can be implemented in the practice of 
vascular surgery which improves the results of the surgical treatment of obliterating diseases of 
the lower extremity arteries.  

 
Keywords: atherosclerosis, deep femoral artery, reconstructive operation, lower extremity 

arteries, ultrasuond duplex 
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ԷՆԴՈՎԱՍԿՈՒԼՅԱՐ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄԸ  
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Ռ.Վ. Ֆանարջյան1, Տ.Կ. Խաչատրյան1, Ս.Հ. Բադալյան1, Ա.Ա. Գրիգորյան2 

 

1ԵՊԲՀ, Ընդհանուր և էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության կլինիկա 
2ԱՄՆ, Ջորջիայի նյարդավիրաբուժության ինստիտուտ 

 
 

Ներածություն. Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների բուժումը ժամանակակից 
նյարդավիրաբուժության ամենաարդիական և բարդ հիմնախնդիրներից մեկն է: Այս 
հիվանդությունների բարեհաջող բուժումը սերտորեն կապված է նյարդավիրաբույժների 
առօրյա գործունեության մեջ ինչպես միկրովիրաբուժության, այնպես էլ էնդովասկուլյար 
նյարդավիրաբուժության ներդրման հետ: Վերջինիս անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է հիվանդների բուժման արդյունավետությունը և անվտանգությունը 
բարձրացնելու նպատակով քիչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման հետ:  

Էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության հիմքերը դրվել են դեռևս 1970-ական 
թվականներին և սերտորեն կապված են մեր Ֆ.Ա. Սերբինենկոի անվան հետ: Վերջին 40 
տարիների ընթացքում այն զգալի առաջընթաց է ապրել՝ զարգանալով գլխուղեղի 
անևրիզմաների բալոնային օկլյուզիայից մինչև բարդ ռեկոնստրուկտիվ ներանոթային 
վիրահատությունների իրականացումը: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ հանգամանքները, անհրաժեշտություն առաջացավ ՀՀ-
ում զարգացնելու անոթային նյարդավիրաբուժությունը՝ ներդնելով նաև էնդովաս-
կուլյար եղանակները: Սույն աշխատանքը նպատակ ունի քննարկել գլխուղեղի անո-
թային հիվանդությունների ներանոթային բուժման արդյունքները: 

Արդիականություն. Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունները ներկայացնում են 
ախտաբանությունների լայն ցանկ, որոնց շտկման համար մի շարք դեպքերում էնդո-
վասկուլյար նյարդավիրաբուժությունը անփոխարինելի է: Խոսքը մասնավորապես 
վերաբերում է պատռված ներգանգային անևրիզմաների բուժմանը սուր փուլում, մեծ 
չափսերի և խորանիստ հատվածների արտերիովենոզ մալֆորմացիաներին, կարոտիդ-
կավերնոզ բերանակցումներին և արտերիովենոզ ֆիստուլաներին: 

Համաշխարհային գրականության տվյալներով գլխուղեղի անոթների անևրիզմաները 
հանդիպում են ընդհանուր ազգաբնակչության մոտ 5%-ի մոտ [1]: Վերջիններիս 
պատռման դեպքում նախահիվանդանոցային շրջանում մահացությունը կազմում է 10%, 
իսկ առաջին ամսվա ընթացքում այն հասնում է մինչև 50% [2]: ՀՀ-ում այս մասին ստույգ 
վիճակագրական տվյալները բացակայում են՝ ինչը պայմանավորված է ինչպես 
ախտորոշիչ մեթոդների ոչ լիարժեք կիրառման, այնպես էլ բուժման ժամանակակից 
մոտեցումների թերի տիրապետման հետ: Գրականության ժամանակակից տվյալներով 
պատռված ներգանգային անևրիզմաների ներանոթային բուժման արդյունքները 
հավաստիորեն ավելի լավ են, քան միկրովիրաբուժական բուժման արդյունքները 
(ISAT)[3]: Միևնույն ժամանակ առանձնահատուկ դեպքերում էնդովասկուլյար եղանակը 
հանդիսանում է անևրիզմաների բուժման միակ տարբերակը: 
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Ներանոթային նյարդավիրաբուժության դերը առավել կարևորվում է արտերիովենոզ 
մալֆորմացիաների բուժման գործընթացում՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ 
որոշ դեպքեր միկրովիրաբուժական մոտեցման բարձր ներվիրահատական մահացու-
թյան պատճառով նախկինում համարվում էին անբուժելի: Մինչդեռ ներկայումս 
ներանոթային նյարդավիրաբուժությունը թույլ է տալիս զգալիորեն բարելավել այդ 
հիվանդների կյանքի որակը՝ նվազեցնելով սուբարախնոիդալ արյունազեղման և էպի-
լեպտիկ համախտանիշի առաջացման հաճախականությունը: 

Մի շարք այլ հիվանդություններ, որոնց թվին են պատկանում սպոնտան կամ հետ-
տրավմատիկ կարոտիդ-կավերնոզ բերանակցումները կամ գանգի հիմի արտերիովե-
նոզ ֆիստուլաները ներկայումս բուժվում են միայն ներանոթային եղանակով: Հաշվի 
առնելով ՀՀ էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության հիմնադրման կենսական 
անհրաժեշտությունը՝ 2010թ. հունիսի 1-ին ԵՊԲՀ ստեղծվեց ընդհանուր և 
էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության կլինիկան: 

Նյութն ու մեթոդները. Սույն աշխատանքում ընդգրկվել են 2010թ. հունիսից մինչև 
2012թ. սեպտեմբերի ընթացքում ԵՊԲՀ Ընդհանուր և էնդովասկուլյար նյարդավիրա-
բուժության կլինիկայում հետազոտված և բուժված 106 հիվանդ, որոնց նկատմամբ 
կիրառվել են ժամանակակից էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության մեջ իրականաց-
վող ախտորոշիչ և բուժիչ միջոցառումներ: Բոլոր ինվազիվ գործողությունները իրակա-
նացվել են Siemens Artis Zee 2009 բազմաֆունկցիոնալ անգիոգրաֆիկ համակարգի վրա: 
Նեյրովիզուալիզացիայի նպատակով կիրառվել են նույն բազայում գործող ԿՏ և ՄՌՏ 
հետազոտությունները: Բոլոր հիվանդներին կատարվել է նյարդաբանական ստատուսի 
մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ընդունման պահին, հոսպիտալիզացիայի ողջ 
ընթացքում, ինչպես նաև ստացիոնարից դուրս գրվելուց հետո 3-6 ամիսների ընթացքում: 
Բուժման արդյունքները գնահատվել են Modified Rankin Scale (MRS) միջազգային 
սանդղակի միջոցով: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Աշխատանքի մեջ ընդգրկվել են 
106 հիվանդ, որոնց միջին տարիքը եղել է 45.5 (10-71) տ., տղամարդ/կին հարաբե-
րությունը՝ 75/29: 84 հիվանդին կատարվել է 125 ախտորոշիչ ցերեբրալ անգիոգրաֆիա։ 
Հետազոտության կատարման ցուցումները եղել են. սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ 
արյունազեղում 45 հիվանդի մոտ, կլինիկական վազոսպազմի դեպքում հետազոտություն՝ 
26 հիվանդի մոտ, ՄՌՏ հետազոտությամբ հայտնաբերված արտերիովենոզ մալֆորմացիա 
և արտերիովենոզ ֆիստուլա՝ 6 և 2 հիվանդների մոտ համապատասխանաբար, ներքին 
քնային զարկերակի (ՆՔԶ) 75%-ից ավել սիմպտոմատիկ ստենոզ՝ ԿՏ-անգիոգրաֆիա 
հետազոտությամբ հայտնաբերված՝ 2-ի մոտ, կարոտիդ–կավերնոզային ֆիստուլա՝ 2-ի 
մոտ, իշեմիկ ինսուլտի սրագույն փուլում ԿՏ հետազոտությամբ օջախի բացակայություն՝ 
1-ի մոտ, պատանեկան նազոֆարինգեալ անգիոֆիբրոմա՝ 1-ի մոտ։ Մնացած հիվանդնե-
րին ախտորոշիչ ցերեբրալ անգիոգրաֆիա կատարվել է դինամիկ հսկողությաև նպա-
տակով։ 45 հիվանդի մոտ իրականացվել է անևրիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա 
միկրոպարույրներով, որոնց ճնշող մեծամասնությունը եղել են պատռված և փոքր մասն է 
միայն եղել պատահական հայտնաբերում կատարված նեյրովիզուալիզացիոն հետազո-
տությունների արդյունքում։ Սիմպտոմատիկ վազոսպազմի զարգացման կապակցությամբ 
26 հիվանդի մոտ կատարվել է վերապամիլի գերբարձր (160 մգ) դոզաների ներզարկերա-
կային ներարկում։ Հարկ է նշել, որ նկատվում է վերապամիլի ներարկման նվազման մի-
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տում, ինչը պայմանավորված է հիվանդների վաղ դիմելիությամբ, ինչը հնարավորություն է 
տալիս սուբարախնոիդալ արյունազեղման վարման վաղ սկիզբ։ 3 դեպքում վերապամիլի 
ներզարկերակային ներարկումից առաջ կատարվել է բալոնային անգիոպլաստիկա՝ ռե-
ֆրակտեր կամ ՆՔԶ արտահայտված սպազմի պատճառով։ Լայն վզիկով անևրիզմաների 
դեպքում 6 հիվանդի մոտ կիրառվել է անևրիզմայի միկրոպարույրներով էնդովասկուլյար 
օբլիտերացիա ստենտ-ասիստենցիայով։ Արտերիովենոզ մալֆորմացիաների առկայու-
թյան պարագայում ներանոթային օնիքս-էմբոլիզացիան հանդիսանում է համեմատաբար 
անվտանզ, իսկ խորը տեղակայման դեպքում բուժման միակ մեթոդ, ինչն էլ կիրառվել է 6 
հիվանի մոտ։ 2-ի մոտ արտերիովենոզ ֆիստուլայի հայտնաբերման պարագայում կիրառ-
վել է ներանոթային էմբոլիզացիա։ Պատանեկան նազոֆարինգեալ անգիոֆիբրոմայի վի-
րահատական հեռացման ժամանակ արյունահոսության նվազեցման նպատակով 1-ի 
մոտ իրականացվել է ուռուցքի անոթների նախավիրահատական էմբոլիզացիա։ 2-ի մոտ 
առկա կարոտիդ-կավերնոզային ֆիստուլայի առկայության դեպքում կատարվել է 
կավերնոզ սինուսի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա՝ օգտագործելով զարկերակային և 
երակային մուտքեր։ ՆՔԶ 75%-ից ավել ստենոզի պարագայում կատարվել է ստենտա-
վորում 2 հիվանդի մոտ (տես՝ Աղուսակ): Դուրս գրվելուց 3 և 6 ամիս հետո հիվանդների 
վիճակը գնահատվել է Modified Rankin Scale (MRS) միջազգային սանդղակի միջոցով (3.26 և 
3.08 համապատասխանաբար):  

Միջամտության անվանումը Դեպքերի քանակը 
Ախտորոշիչ ցերեբրալ անգիոգրաֆիա 125 
Անևրիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա միկրոպարույրներով 45 
Սպազմոլիտիկների ներզարկերակային ներարկում 26 
Անևրիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա միկրոպարույրներով և ստենտ-
ասիստենցիայով 

6 

Արտերիովենոզ մալֆորմացիայի էնդովասկուլյար Օնիքս-էմբոլիզացիա 6 
Բալոնային անգիոպլաստիկա 3 
Արտերիովենոզ ֆիստուլայի էնդովասկուլյար Օնիքս-էմբոլիզացիա 2 
Կարոտիս-կավերնոզային ֆիստուլայի դեպքում կավերնոզ սինուսի 
էնդովասկուլյար օբլիտերացիա 

2 

Ներքին քնային զարկերակի ստենտավորում 2 
Պատանեկան նազոֆարինգեալ անգիոֆիբրոմայի էնդովասկուլյար Օնիքս-
էմբոլիզացիա 

1 

 

Եզրակացություն 
Ժամանակակից նյարդավիրաբուժությունը դինամիկ զարգացող գիտություն է: Նոր 

տեխնոլոզիաների ներդրումը նպաստում է հիվանդությունների ախտորոշման և բուժ-
ման արդյունավետության բարձրացմանը: Մինչև ՀՀ-ում էնդովասկուլյար նյարդավիրա-
բուժության հիմնադրումը հիվանդները ստիպված դիմում էին արտասահմանյան 
կլինիկաներ: Ներկայումս նրանք հնարավորություն ունեն ստանալ համապատասխան 
բուժօգնություն իրենց հայրենիքում: ՀՀ-ում իր կարճատև պատմության ընթացքում էն-
դովասկուլյար նյարդավիրաբուժությունն ապացուցել է իր մրցունակությունը միկրովի-
րաբուժական մեթոդների հետ: Այն որոշ դեպքերում հանդիսանում է այլընտրանք 
չունեցող մեթոդ: Ֆինանսատնտեսական սուղ պայմաններում մի շարք նվիրյալների 
ջանքերով էնղովասկուլյար նյարդավիրաբուժության հիմնադրումը և զարգացմանն 
ուղղված քայլերն իրավամբ կարելի է համարել պատմական իրադարձություն: 
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ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF ENDOVASCULAR NEUORSURGERY 

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
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Summary 
The treatment of vascular disorders of brain represents the most complex and challenging problems 

of modern neurosurgery. The role of involvement of both endovascular and microsurgical methods to 
increase the effectiveness and safety of management of patients is importantly high. During the last four 
decades endovascular neurosurgery underwent progressive development. Reasonably, the 
establishment of vascular neurosurgery in RA with involvement of endovascular methods was an 
important challenge. This historical event took place on 2010 June 1, when the Clinic of General and 
Endovascular Neurosurgery was established in YSMU. This work aims to introduce the results of 
endovascular treatment of vascular disorders of brain.  

Vascular disorders of brain represent a heterogeneous group of pathologies, the treatment of which 
sometimes strictly requires endovascular methods. According to statistical data, arterial aneurysms are 
found in 5% of population. In prehospital period the mortality of patients who suffer from rupture of 
aneurysm is 10%, and during the first 30 days is up to 50%. According to the International 
subarachnoid aneurysm trial the results of endovascular treatment of aneurysms are definitely better 
than those for microsurgical clipping. For some pathologies endovascular methods are the best choice, 
including: deeply located arteriovenous malformations, dural arteriovenous fistulas, carotid-cavernous 
fistulas. 

From June 2010 to September 2012 84 patients were diagnosed and treated in our Clinic by modern 
endovascular methods utilizing Siemens Artis Zee 2009 multifunctional angiographic system. Total 
amount of patients was 106, male to female ratio 75:29. Mean age of patients was 45.5 (10-71). 
Procedures performed are the followings: diagnostic cerebral angiography – 125 cases, endovascular 
coil embolization – 45 cases, itraarterial ultrahigh dose Verapamil injection - 26 cases, transluminal 
balloon angioplasty – 3 cases, cavernous sinus obliteration in carotid – cavernous fistula – 2 cases, 
endovascular Onix-embolization of arteriovenous (AV) fistula – 2 cases, Onix-embolization of AV 
malformation – 6 cases, stent-assisted coil embolization – 6 cases, Onix-embolization of juvenile 
nasopharyngeal angiofibroma - 1 case, ICA stenting – 2 cases. The outcome of patients is assessed by 
Modified Rankin Scale in 3 and 6 months (3.26 and 3.08 respectively). 

 

Keywords: endovascular, neurosurgery, Armenia, establishment, development 



 
ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

 

 - 190 -

ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 

Փորձագիտական հանձնաժողով. 

Նախագահ`   Սիսակյան Հ.Ս.` բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Նախագահի տեղակալ` Այվազյան Ա.Ա.` բ.գ.դ. 

Քարտուղար`  Օրդյան Ա.Է.  

 

Անդամներ. 

Աղաջանովա Ե.Մ. բ.գ.թ., դոցենտ 
Ավետիսյան Գ.Ա. բ.գ.թ., դոցենտ 
Գասպարյան Խ.Վ. հ.գ.թ., դոցենտ 
Գյուլազյան Ն.Մ. բ.գ.դ. 
Գրիգորյան Ս. Վ.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Դանիելյան Ս.Հ. բ.գ.թ. 
 Զախարյան Ա.Հ. բ.գ.թ., դոցենտ  
Խաչատրյան Գ.Հ.  բ.գ.դ.  
Խաչիկյան Խ.Մ.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Մանվելյան Հ.Մ. բ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Մելիք-Փաշայան Ա.Է. բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
Մինասյան Ա.Մ.  բ.գ.թ., դոցենտ 
Սարգսյան Ռ.Գ.  բ.գ.դ. 
Սաֆարյան Մ.Դ. բ.գ.դ., պրոֆեսոր  
 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 
 

 

- 191 - 

ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ Nox В КРОВИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ И СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПРОЛА in vivo и in vitro 
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Заболеваемость диабетом является одной из серьезных проблем современной медицины 

с точки зрения инвалидизации и смертности населения. Основным патогенетическим факто-
ром развития диабета является абсолютная или относительная недостаточность инсулина, 
вследствие чего нарушается транспорт глюкозы в клетки, где она подвергается окислению с 
образованием соответствующего количества энергии. Известно, что как изменение концент-
рации некоторых металлов [1,2], так и избыточное образование супероксидного аниона [3], 
приводящее к окислительному стрессу, также задействованы в патогенезе диабета. Изофор-
мы NADPH оксидазы (Nox – с мол. массой 47, 67, 91 кДа) обнаружены методом вестерн блот 
в β-клетках поджелудочной железы, a подавление активности этих Nox ухудшает метаболизм 
глюкозы и глюкоза-индуцированной секреции этими клетками инсулина [4,5]. Человеческие 
эритроциты имеют высокую специализацию в отношение транспорта кислорода и способны 
гликолитически метаболизировать глюкозу. 

Эритроциты содержат активный рецептор инсулина и усиливают фосфорилирование 
тирозиновых остатков некоторых белков [6]. При этом инсулин (100 нМ) повышает уро-
вень глюкозы в человеческих эритроцитах и увеличивает продуцирование лактата [7-9]. 
С другой стороны, одним и важных механизмов активации Nox является фосфорилирова-
ние определенных доменов молекулы этого фермента различными типами киназ [10,11].  

Целью работы было определение особенностей воздействия инсулина, а также диабето-
на MR на NADPH зависимую и ферригемоглобин-восстанавливающую активности NADPH 
оксидазы из сыворотки крови (еNox) и эритроцитарных мембран (Nox), а также супероксид-
продуцирующий липопротеин высокой плотности – супрол при лечении этими препаратами 
больных сахарным диабетом in vivo и после непосредственного взаимодействия Nox и еNox с 
теми же препаратами in vitro.  

Материал и методы. Исследование проводили на базе эндокринологического отде-
ления Университетской больницы «Мурацан», а также Института биохимии НАН РА. 
Венозную кровь (по 5 мл) получали у 6 доноров и 6 больных сахарным диабетом (срок 
давности заболевания 3-5 лет, возраст больных 50-65 лет), леченных инсулином. Кровь 
стабилизировали 0.2%-раствором лимоннокислого натрия. 

Выделение NADPH оксидазы из эритроцитарных мембран 
NADPH оксидазу (цитохромы b558 кислой природы) или Nox выделяли из эритроцитарных 
мембран (ЭМ) донорской крови и крови больных сахарным диабетом (СД) путем про-
мывания этих мембран 0.04 М калий фосфатным буфером, рН 7.4 (КФБ) для удаления следов 
гемоглобина. Очищенные ЭМ гомогенизировали с водой (по 10 мл) и половину этой смеси 
использовали для определения активности Nox в гетерогенной фазе непосредственно в ЭМ. 
Из другой половины ЭМ осуществляли солюбилизацию фракции Nox при pH 8.5 и после 
центрифугирования (при 10000 об/мин, 15 мин) надосадочный раствор (содержит фракцию 
Nox) ставили на диализ против воды. После центрифугирования диализата супернатант 
подвергали ионообменной хроматографии сперва на колонке с целлюлозой КМ-52 (дла 
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удаления белковых смесей основного характера), затем на колонке с целлюлозой ДЕ-52. Из 
последней колонки Nox элюировали 0.2 М калий-фосфатным буфером (КФБ) [12]. 

Выделение фракции супрола и экстрацеллюлярной Nox из сыворотки крови  
После инкубирования очищенной от следов эритроцитов и плазменных клеток сыворот-

ки в течение 4 суток при 4оС ее подвергали диализу против воды. После центрифугирования 
этого диализата (6000 об/мин, 10 мин) супрол (супероксид-продуцирующий липопротеин 
высокой плотности) осаждали, активировали (для продуцирования супероксидов) 0.05 М 
FeCI3 и отделяли центрифугированием. Осадок фракции активированного супрола 
растворяли в 0.04 М КФБ. Фракцию экстрацеллюлярной Nox (eNox) в супернатанте выде-
ляли ионообменной хроматографией на сефадексе ДЕАЕ А-50 и элюированием 0.04 М КФБ. 
После разбавления этого элюата водой (до 40 раз) и ионобменной хроматографии на колонке 
с целлюлозой ДЕ-52 фракцию экстрацеллюлярной Nox элюировали 0.04 М КФБ.  

Уровень Nox определяли путем измерения характерной для Nox (цитoхрома b558) плот-
ности максимального оптического поглощения при 530 нм (β-полоса поглощения). Удельное 
содержание Nox из ЭМ и сыворотки определяли из расчета на 1 мл раствора Nox, полу-
ченного из 1 мл эритроцитов или 1 мл сыворотки. Уровень супрола определяли путем 
измерения плотности характерного максимального поглощения при 430 нм. Удельное содер-
жание супрола определяли из расчета на 1 мл сыворотки, объем фракции 1 мл. 

Определение NADPH зависимой О2¯ – продуцирующей активности изоформ Nox. 
NADPH зависимую О2¯-продуцирующую активность изоформ Nox определяли нит-

ротетразолиевым синим (НТС) методом путем вычисления процента стимулирования об-
разования формазана при 560 нм после восстановления НТС супероксидными радикала-
ми. За единицу NАДРН зависимой О2¯-продуцирующей активности Nox принимали 
количество белка, которое стимулирует образование формазана на 50%.  

Определение ферриHb-восстанавливающей активности изоформ Nox  
ФерриНb-восстанавливающую активность изоформ Nox определяли, используя свеже-

полученный ферриНb цитоплазмы эритроцитов человека с величиной плотности максималь-
ного оптического поглощения (альфа полоса поглощения при 565 нм), равной 0.8 единиц. Не-
посредственно в кварцевых кюветах спектрофотометра к 3 мл раствора ферриНb добавляли 
0.2 мл цит b558 с плотностью максимального оптического поглощения при 530 нм (А530)=0.3. 
После перемешивания реакционной смеси ее инкубировали в аэробных условиях в течение 
15-16 ч при 30о. Далее, после повторного перемешивания реакционной смеси определяли 
кинетику восстановления ферриHb до ферроHb путем измерения снижения плотности α-по-
лосы поглощения ферри Hb при 565 нм (это снижение прямо пропорционально образовавше-
муся ферроHb, который имеет максимальное поглощение при 555 нм). За единицу ферриНb-
восстанавливающей активности цит b558 принимали количество белка, вызывающего 
снижение плотности максимального оптического поглощения α-полосы ферриHb величиной 
до 0.05 в течение часа при 20оС.  

Процедура эксперимента: 1. Выделение и очистка из сыворотки крови еNox и Nox из 
эритроцитарных мембран (до 5×10-5М, по 5 мл, растворенные в 0.1 М КФБ) донорской 
крови, а также инкубирование очищенных ЭМ (с добавлением по 5 мл воды) и супрола 
(по 5 мл, растворенного в 0.04 М КФБ) с 0.2 и 0.4 IU инсулина человека в течение 1 ч при 
20оС in vitro. 2. Выделение, очистка и определение уровня (плотность максимального 
оптического поглощения при 560 нм) NADPH зависимой супероксид-продуцирующей и 
ферриHb-восстанавливающей активности Nox и eNox, а также уровня (плотность 
максимального оптического поглощения при 430 нм) и О2¯-продуцирующей активности 
супрола, полученных из крови пациентов СД и донорской крови. 3. Инкубирование Nox 
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и eNox донорской крови в приведенных количествах с 5 мг/мл диабетона МR (ДМR) при 
20оС, в течение 1 часа и определение оптических-спектральных показателей и активности 
этих белков-ферментов.  

Результаты и обсуждение. Положительная роль экзогенно введенного инсулина при 
сахарном диабете (диабет II типа) общеизвестна. Однако механизм воздействия инсулина 
на важные структурно-функциональные компоненты эритроцитарных мембран (ЭМ) и 
сыворотки донорской крови (Nox, eNox и супрол) и крови больных СД определены не-
достаточно. Известно, что за счет специальных рецепторов в эритроцитах инсулин повы-
шает фосфорилирование тирозиновых остатков в некоторых белках, усиливает скорость 
гликолиза в эритроцитах. С другой стороны, при диабете у детей наблюдается увеличе-
ние проницаемости ЭМ и повышение в них уровня МДА [13], а инсулин (2.4 нМ/л) регу-
лирует уровень Na+ и K+ в эритроцитах [14]. Фактически за счет специфических рецепто-
ров инсулин проникает в ЭМ, где локализован и Nox, который имеет большое удельное 
содержание и обладает как NADPH зависимой О2¯-продуцирующей, так и ферриHb-
восстанавливающей активностями [14,15]. 

Под влиянием инсулина в приведенных условиях in vitro, NADPH зависимая О2¯-
продуцирующая и ферриHb-восстанавливающая активность eNox и Nox повышаются не 
только в гомогенной фазе (в растворе), но и в гетерогенной фазе в ЭМ (для Nox), как это 
показано в табл.1 и 2 . При этом активность супрола снижается под влиянием инсулина. 
Видимо, снижение уровня ПОЛ в сыворотке крови под влиянием инсулина связано с 
подавлением О2¯-продуцирующей активности супрола инсулином. Это, несомненно, по-
ложительное явление, так как предотвращается самоагрегация супрола и, соответствен-
но, изменение вязкости сыворотки, что, в целом, предотвращает нарушение микроцир-
куляции крови. Положительным действием инсулина можно считать и существенное уве-
личение ферриHb-восстанавливающей активности Nox и eNox как фактора улучшения 
кислородного гомеостаза. Почти аналогичный эффект инсулина на активность Nox в 
гомогенной и гетерогенной фазах (в ЭМ) свидетельствует о том, что инсулин имеет 
«свободный» доступ через ЭМ, при этом у диабетиков текучесть и проницаемость ЭМ 
повышается [14] и инсулин может входить в контакт с Nox.  

 
Таблица 1. 

Удельная NADPH зависимая О2¯-продуцирующая активность Nox и О2¯-продуцирующая 
активность супрола после инкубирования этих белков с инсулином 

в течение часа при 20о in vitro (р<0.05, n=6). 
 

Nox из: К 
(доноры) 

Инсулин 
(0.2 IU) 

Инсулин 
(0.4 IU) 

Сыворотки крови еNox 26.6±4.1 35.4±4.6 41.3±3.9 

ЭМ (гомогенная фаза) 14.2±1.3 18.4±2.4 21.3±3.0 

ЭМ (гетерогенная фаза) 16.1±3.3 19.3±2.9 24.5±3.1 

Супрол 31.3±3.0 26.4±2.1 21.3±3.2 
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Taблица 2. 
Удельная ферриHb восстанавливающая активность Nox eNox  

после инкубирования этих белков с инсулином, в течение часа при 20о in vitro 
 (р<0.05, n=6). 

 

Nox из: К (доноры) Инсулин  
(0.2 IU) 

Инсулин 
 (0.4 IU) 

Сыворотки крови (еNox) 15.7±2.2 17.2±2.8 19.6±3.1 
ЭМ (гомогенная фаза) 12.3±2.1 16.5±3.0 18.3±2.1 
ЭМ (гетерогенная фаза) 16.7±2.1 20.2±2.9 22.6±3.1 

 
 

Таблица 3. 
Удельная NADPH зависимая О2¯-продуцирующая активность eNox и Nox и О2¯- 
продуцирующая активность супрола из донорской крови и крови пациентов СД  

при лечении инсулином (р<0.05, n=6). 
 

Nox из: К (доноры) СД+инсулин 

Сыворотки крови (eNox) 26.6±4.1 40.3±5.6 

ЭМ 14.2±1.3 21.4±2.1 

Супрол 31.3±3.0 25.4±2.9 
 

 
Таблица 4. 

Удельная ферриHb-восстанавливающая активность eNox и Nox из донорской крови (К)  
и крови пациентов СД при лечении инсулином (р<0.05, n=6). 

 

Nox из: К (доноры) СД+инсулин 

Сыворотки крови (eNox) 15.7±2.2 18.5±1.4 

ЭМ 12.3±1.2 16.5±1.1 
 

 

Рис. 1. Плотность максимального 
оптического поглощения (при 530 нм) eNox из 
сыворотки донорской крови (1) и сыворотки 
крови больных, леченных инсулином (2), Nox из 
ЭМ донорской крови (3) и Nox из ЭМ больных, 
леченных инсулином (4). Плотность 
максимального оптического поглощения 
супрола (при 430 нм) сыворотки донорской 
крови (5) и супрола сыворотки крови больных 
СД, леченных инсулином (6). 
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Фактически увеличение уровня NADPH зависимой О2¯-продуцирующей и ферри 

Hb-восстанавливающей активности eNox и Nox наблюдается и в крови больных СД 
(табл.3 и 4 и рис. 1 и 2) in vivo. При этом инсулин не изменяет оптико-спектральных 
показателей eNox и Nox in vitro и in vivo.  

Можно констатировать, что активирование инсулином ферментных систем эрит-
роцитов, ответственных за поддержание энергетического баланса [15], связано с 
повышением уровня и активности О2¯, продуцируемых Nox. Можно предполагать, 
что Nox является рецептором инсулина, который активирует Nox путем 
фосфорилирования соответствующего домена (возможно тирозиновые остатки) 
молекулы Nox [10,11]. Динамика изменения уровня и активности супрола in vitro и in 
vivo практически не изменяются.  

В работе определяли и влияние другого антидиабетического препарата Диабетона 
MR (ДМR) на оптико спектральные показатели и активность eNox и Nox и супрола in 
vitro. ДМR (10 мг+5мл Nox или супрол в тех же количествах) не изменяет указанные 
показатели. Однако сам ДМR обладает слабой NADPH зависимой О2¯-продуцирую-
щей активностью, но не повышает эту активность у Nox. Увеличение О2¯-проду-
цирующей активности Nox инсулином есть нормальный физиологический процесс. 
Инсулин обеспечивает соответствующий уровень супероксидного аниона в β-клетках 
поджелудочной железы путем связывания и активирования локализованной там Nox 
для стимуляции секреции инсулина этими клетками [5,6]. Фактически, стимулиро-
вание обеих активностей изоформ Nox инсулином связано с непосредственным 
взаимодействием инсулина с этими ферментами-гемопротеинами крови человека, 
возможно, путем фосфорилирования тирозиновых остатков этих Nox.  
 

 

Рис. 2. Оптические спектры поглощения Nox 

(1) и еNox (2) из донорской крови до ( _____ ) 

и после инкубирования (-------) с 0,8 IU 

инсулинa или диабетоном MR (5 мг/мл), в 

течение часа при 20о. 
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INCREASING OF THE Nox ACTIVITY AND REDUCING OF THE SUPROL 
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in vivo and in vitro 
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SUMMARY 
The influence of Insulin and Diabeton MR on NADPH dependent and ferrihemoglobin-

reducing activity of NADPH oxidase isolated from serum (eNox) and erythrocyte membranes 
(Nox), as well as content and activity of superoxide producing high density lipoprotein – suprol 
was studied.. Under the influence of insulin in vitro increased NADPH-dependent O2¯-
producing and ferrihemoglobin-reducing activity of eNox and Nox. The activity of suprol was 
reduced. A similar pattern is observed in vivo in the blood of patients with diabetes treated with 
insulin. Under the influence of Diabeton MR in the same conditions, the activity of eNox and 
Nox, as well as suprol were unchanged. 

Apparently activation by insulin the enzyme systems of erythrocytes responsible for the 
maintenance of energy balance, is associated with increased level and activity of superoxide 
anion produced by Nox. It is assumed that Nox is an insulin receptor, which activates Nox by 
phosphorylation of the subsequent domain of the molecule of Nox. 

 
Keywords: diabetes mellitus, insulin, diabeton MR, NADPH oxidase activity 

 

 
ՇԱՔԱՐԱԽՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ Nox-ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՍՈՒՊՐՈԼԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶՈՒՄԸ  
IN VIVO ԵՎ IN VITRO 

 

Ե.Մ. Աղաջանովա1, Մ.Ա. Սիմոնյան2 
 

1ԵՊԲՀ, Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն  
2ՀՀ ԳԱԱ, Գ.Խ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հետազոտվել են ինսուլինի, նաև դիաբետոն MR-ի ազդեցության առանջնձնահատ-

կությունները NADPH-կախյալ և ֆերրիհեմոգլոբին-վերականգնող ակտիվությունը 
NADPH-օքսիդազների վրա արյան շիճուկի (eNox) և էրիթրոցիտար թաղանթների (Nox), 
նաև սուպերօքսիդ-արտադրող բարձր խտության լիպոպրոտեին`սուպրոլի վրա, այդ 
դեղամիջոցներով շաքարային դիաբետով բուժվող հիվանդների մոտ in vivo և 
անմիջական Nox և eNox փոխազդեցությունը այդ դեղամիջոցների հետ in vitro:  

Ցույց է տրված, որ էրիթրոցիտների ֆերմենտային համակարգերի ակտիվացումը 
ինսուլինով պայմանավորված է Nox-ի կողմից արտադրված О2¯-ի ակտիվությամբ և 
մակարդակի բարձրացմամբ:  

 

Բանալի բառեր. շաքարային դիաբետ, ինսուլին, դիաբետոն MR, NADPH-օքսիդազ  
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Կարելի է ենթադրել, որ Nox-ն իրենից ներկայացնում է ինսուլինի ընկալիչ, որը 

ակտիվացնում է Nox–ը Nox-ի մոլեկուլի համապատասխան դոմենի (հնարավոր է 
թիրոզինային մնացորդներ) ֆոսֆորիլացմամբ: In vitro և in vivo սուպրոլի ակտիվու-
թյունն ու մակարդակը դինամիկայում անփոփոխ են:  

Դիաբետոն MR-ի ազդեցության հետազոտումը eNox, Nox ու սուպրոլի օպտիկո-
սպեկտրալ ցուցանիշների և ակտիվության վրա ցույց տվեց, որ դիաբետոն MR-ը (10 
մգ+5 մլ Nox կամ սուպրոլ նույն քանակությամբ) չի փոփոխում նշված ցուցանիշները:  

Փաստորեն, Nox-ի 2 իզոձևերի ակտիվության խթանումն ինսուլինով կապված է 
ինսուլինի անմիջական փոխազդեցության մարդու արյան այդ ֆերմենտների-
հեմոպրոտեինների հետ, հնարավոր է այդ Nox-երի թիրոզինային մնացորդների 
ֆոսֆորիլացման ճանապարհով: 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛИЯНИЯ СТАТИНОВ НА ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ  

ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ КАРДИОВЕРСИИ 
 

Л.Г. Азарапетян, С.В. Григорян 
 

ЕГМУ, Кафедра кардиологии 
 

Появление в клинической практике статинов стало выдающимся событием в кардио-
логии конца ХХ столетия. Несмотря на различия в химическом строении и путях мета-
болизма, все представители статинов оказывают сходный фармакологический эффект, 
проявляющийся в частичном обратимом ингибировании ГМГ–КоА–редуктазы, что при-
водит к снижению скорости синтеза холестерина в клетках печени. Более чем 20–летний 
опыт применения статинов показал, что статины оказались самыми эффективными пре-
паратами, стабильно снижающими уровень холестерина крови. В то же время получено 
много данных о том, что действие статинов представляет собой нечто большее, чем 
только снижение уровня липидов в крови. В эксперименте показано, что эти соединения 
оказывают прямое действие на основные звенья воспаления при атерогенезе: подавляют 
образования молекул адгезии, тормозят адгезию лейкоцитов к поверхности эндотелия, 
снижают секреторную активность и пролиферацию макрофагов в атеросклеротической 
бляшке, блокируют миграцию и пролиферацию гладкомышечных клеток и другие 
процессы.. Пока еще мало известно о клиническом значении нелипидных свойств 
статинов. Тем не менее уже сегодня можно констатировать, что так называемые нелипид-
ные эффекты данной группы препаратов имеют большое значение. Стабилизация 
процессов, протекающих в легкоранимых атеросклеротических бляшках, может устра-
нить развитие серьезных осложнений ИБС. В последнее время большое значение прида-
ют нелипидным, так называемым, плейотропным эффектам статинов, которые оказывают 
влияние на стабилизацию атеросклеротических бляшек, вызывают антиишемическое 
действие, в определенной мере нормализуя эндотелиальную функцию артерий [16]. В 
течение последнего десятилетия все больше подтверждений получает гипотеза о важной 
роли воспаления и иммунных реакций организма в генезе атеросклероза и особенно – его 
осложнений и обострений. С учетом этого особую ценность представляют исследования, 
посвященные влиянию статинов на воспаление. Статины уменьшают агдезию лейкоци-
тов к эндотелию в ответ на воздействие провоспалительных медиаторов (фактор акти-
вации тромбоцитов, лейкотриен В4). 

Установлено, что, чем выше уровень С–реактивного белка в крови больного, тем вы-
ше частота осложнений атеросклероза и смертность от них. Статины, подавляя воспали-
тельный процесс в сосудах, значительно и быстро улучшают течение атеросклероти-
ческой болезни сердца, головного мозга, периферических артерий. Это особенно ярко 
проявляется на примере лечения больных с нестабильной стенокардией и острым ин-
фарктом миокарда. В рандомизированных исследованиях больные с указанными заболе-
ваниями, получавшие симвастатин, погибали достоверно реже, чем больные, не получав-
шие его [6,12]. Более того, выявлена удивительная способность длительной терапии ста-
тинами улучшать прогноз у больных с тяжелыми желудочковыми нарушениями ритма. 
Впервые об этом указали De Sutter et al. [15], которые наблюдали в течение более 4 лет 
две одинаковые группы больных с имплантированным искусственным дефибриллятором 
по поводу частых желудочковых тахикардий и фибрилляции сердца. Одна группа боль-
ных сразу после операции принимала статины или фибраты, другая – нет. Через 4,1 года 
была выявлена существенная разница между группами в частоте показателя «летальные 
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случаи и госпитализация» (15% в группе гиполипидемических средств и 45% – в конт-
рольной группе), а также в частоте повторных фибрилляций желудочков и желудочковых 
тахикардий (р<0,01). Аналогичные результаты были получены О.П. Шевченко, А.О. 
Шевченко [5]. 

B.R. Kwak, F. Mach [8] и L.B. Mitchell et al. [10] также указывают на то, что статины 
оказывают ингибирующее действие на воспалительные процессы и снижают частоту 
желудочковых тахиаритмий Hanna I.R et al. [7] выявили эффективность малых доз стати-
нов для предотвращения ФП у пациентов дисфункцией ЛЖ.  

В некоторых исследованиях [14], особенно у пациентов с СН и дисфункцией ЛЖ, 
было выявлено снижение риска развития впервые выявленной ФП на 20-50%. По данным 
Santaneli P. et al [13] статины снижали частоту развития ФП у пациентов с постоянным 
водителем ритма на 57%. Однако эти исследования были небольшими и ретроспективны-
ми, поэтому трудно специально рекомендовать применение статинов для профилактики 
ФП после имплантации водителя ритма. В некоторых ретроспективных и рандомизи-
рованных контролируемых исследованиях, как, например, ARMUDA-3 было выявлено 
снижение частоты постоперационной ФП на фоне терапии статинами. Но в то же время в 
других крупных ретроспективных исследованиях снижения частоты ФП на фоне ста-
тинов не было выявлено; более того, даже указывалось на аритмогенные свойства стати-
нов. Исходя из того, что статины обладают антивоспалительной активностью и понижа-
ют уровень С-реактивного белка, их применение может быть своеобразной патогенети-
ческой терапией, направленной на удержание синусового ритма у больных с ФП [1,2,3].  

Обобщая вышесказанное можно считать, что несмотря на разноречивость данных 
интерес к исследованию плейотропных эффектов статинов, особенно при различных на-
рушениях ритма сердца значительно возрос и актуальность настоящей работы не 
вызывает сомнений  

Целью настоящей работы является оценка эффективности применения аторваста-
тина (Аторис) на изменение концентрации СРБ и частоту рецидивов ФП после успешной 
её кардиоверсии. 

Материал и методы: Под динамическим наблюдением находились 68 больных с не-
клапанной (nonvalvular) персистирующей формой ФП (возраст 61±12.3 года; длитель-
ность мерцания до 1 года). У 39 больных была выявлена АГ в сочетании с ИБС, у 29 
больных ФП развилась на фоне ИБС без АГ. У 1/3 наблюдаемых больных был зарегист-
рирован перенесенный инфаркт миокарда. Всем больным была проведена успешная кар-
диоверсия, в основном медикаментозная, только у 3 больных была проведена электричес-
кая кардиоверсия. Больным после кардиоверсии на фоне стандартной терапии был назна-
чен прием Аториса 20-40 мг в течение 6 месяцев. Конечной точкой оценки эффектив-
ности считалось: 

 появление или прогрессирование СН, 
 появление рецидивов ФП. 
В качестве контрольной группы (38 пациентов) наблюдалась группа больных с пер-

систирующей ФП с успешной кардиоверсией, получавшая стандартную поддерживаю-
щую терапию, однако без Аториса. Профилактическая антиаритмическая поддерживаю-
щая терапия Кордароном (Амиодарон) в дозе 200-300 мг была назначена всем больным 
как основной, так и контрольной группы. Всем обследуемым больным проводилось био-
химическое исследование липидного состава крови, коагулограмма, определялся фибри-
ноген, а также определялась концентрация СРБ до и после 6 месяцев наблюдения. Среди 
широкого круга биологических и иммунологических маркеров, использующихся в кли-
нической практике для оценки активного воспаления, особая роль отводится С-реактив-
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ному белку (СРБ), который рассматривается как наиболее чувствительный и специифи-
ческий лабораторный маркер воспаления и повреждения тканей и коррелирует с 
синтезом ИЛ-6, который в свою очередь играет важную роль в развитии воспаления [4]. 
Концентрация СРБ определялась методом ELISA на анализаторе "Stat Fax 303 Plus" с 
использованием коммерческих наборов hs-CRP фирмы "DRG International Inc." (USA.  

Полученные результаты и их обсуждение. Как показал анализ полученных резуль-
татов, при поступлении в стационар у больных с ФП как в основной, так и в контрольной 
группах концентрация уровня СРБ достоверно выше (3.38±0.27 мг/л,. и 3.47±0.45 мг/л,. 
соответственно), чем общепринятые нормы у здоровых лиц (0.1 мг/л). Более того, статис-
тически достоверных различий между концентрациями СРБ в основной и контрольной 
группы больных не наблюдалось (3.38±0.27 мг/л vs 3.47±0.45 мг/л при р>0.05).  

Однако спустя 6 месяцев после успешной кардиоверсии и применения стандартной 
терапии соответствующих заболеваний и профилактического приема Кордарона 
наблюдаются значительные изменения концентрации СРБ как в основной группе 
пациентов, которые принимали Аторвастатин, так и в контрольной группе больных 
без Аторвастатина (табл. 1). 

Таблица 1. 

Оценка изменений концентрации уровня СРБ у больных с ФП  
в основной и контрольной группе спустя 6 месяцев проведенной терапии 

 

СРБ мг/л 
До лечения 3.38±0.27 3.47±0.45 р>0.05 

После лечения 1.48±0.81 2.97±0.79 р<0.05 
  
Как показал анализ полученных результатов, спустя 6 месяцев в течение которых 

пациенты основной группы получали Аторвастатин, выявлено статистически 
достоверное снижение уровня СРБ, по сравнению с больными ФП контрольной груп-
пы, у которых наблюдалась лишь тенденция к его снижению.  

 
Более того, конечной точкой оценки эффективности применения Аторвастатина мы 

приняли либо возникновение рецидивов ФП, либо появление или прогрессирование 
сердечной недостаточности. Оказалось, что в группе больных, получавших статины, 
рецидив ФП в течение 6 месяцев был значительно меньше, чем у больных контрольной 
группы (9.8% vs 13.б%). Эпизоды появления или прогрессирования СН также были 
значительно меньше, чем в контрольной группе (12.3% vs 19.7%) (рис. 1). 

Следует полагать, что увеличение уровня СРБ, являющегося чувствительным и 
специфичным маркером системного воспаления, ассоциируется с снижением риска 
рецидива ФП, а также развития и прогрессирования СН. Полученные нами результаты 
согласуются с данными I.R. Hanna et al [7] которые изучали эффективность статинов 
среди 25 000 больных, включенных в многоцентровое исследование ADVANCENT.  

При сравнении одинаковых групп больных, получавших гиполипидемическую 
терапию (преимущественно статины) и не получавших ее, установлено достоверное сни-
жение риска не только ФП (на 30%), но и других нарушений ритма. Этот эффект превос-
ходит эффективность ингибиторов АПФ, антагонистов ангиотензина II, β-блокаторов. 
Авторы объясняют антиаритмический эффект статинов антиоксидантными и противо-
воспалительными свойствами препарата G. Patti et al [11]. В течение 5-летнего наблюде-
ния указывают на тот факт, что у пациентов со статинотерапией риск ФП был меньше, 
чем в остальной группе (9% против 15%). Однако Liu T. et al. [9] при проспективном 
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исследовании пациентов показали, что эффективность статинов при предотвращении 
впервые возникшей ФП проявляется только у пациентов с СН. 

 
Рис.1. Сравнительный анализ «конечных точек» 6-ти месячного наблюдения 

в основной и контрольной группах больных с ФП. Рецидив ФП (%) СН(%) 
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Заключение: таким образом, результаты данного исследования подтвердили предпо-

ложение о том, что использование статинов в частности Атовастатина в течение 6 
месяцев у больных с персистирующей ФП сопровождается снижением концентрации 
СРБ, уменьшением частоты рецидивов ФП у больных с успешной кардиоверсией и 
способствует профилактике персистирующей формы ФП, предотвращает как ее 
возникновение, так и появление или усугубление СН.  
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THE EFFECTIVENESS OF STATINS INFLUENCE ON THE INCIDENCE  
OF ATRIAL FIBRILLATION RECURRENCE  

IN PATIENTS AFTER SUCCESSFUL CARDIOVERSION 
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SUMMARY 
Recently, attach great importance to non-lipid, so-called pleiotropic effects of statins, 

which have an effect on the stabilization of the atherosclerotic plaque, causing anti-ischemic 
effect, to some extent normalize endothelial function of arteries. Statins, suppressing 
inflammation in the blood vessels, significantly and rapidly improve the course of 
atherosclerotic disease of the heart, brain and peripheral arterial 
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The aim of the present work is evaluating the effectiveness of Atorvastatin (Atoris) on the 
change of CRP level and recurrence of AF after successful cardioversion 

Methods: 68 patients with non-valvular persistent AF (mean age 61. ± 12.3; duration about 
1 year) where enrolled in this study. All patients underwent successful cardioversion mostly 
medication and only 3 patients had electrical cardioversion. Blood samples were tested on the 
serum level of high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) before and after follow up during 6 
months. CRP levels were measured by ELISA on the analyzer “Stat Fax 303 Plus, using of 
commercial kits hs-CRP “DRG International, USA” All patients were administrated the 
standard therapy and Atorvastatin (20-40 mg daily) during 6 months. The control group – 38 
patients with persistent AF after successful cardioversion were administrated such standard 
therapy without statin. Prophylactic drug therapy with Amiodarone (200-300 mg daily) to 
prevent early recurrence of AF was administered to all 106 patients. The endpoint for assessing 
is following:  

 the appearance or worsening of heart failure 
 the episodes of AF recurrence 
Results: The obtained results have shown that the basis data of hs-CRP levels in both the 

main and control groups were significantly higher (3.38±0.27 mg/l. And 3.47±0.45 mg/l, 
accordingly) than the accepted norms in healthy subjects (0.1 mg/l). However 6 months after 
successful cardioversion the CRP level in main group patients, who received Atorvastatin was 
significantly lower than in control group without it. (1.48±0.81 mg/l vs 2.97±0.79 mg/l, 
accordingly). The follow-up during 6 months has shown that the episodes of AF recurrence and 
HF appearance (primary end-point) reduced from 13.6% and 19.7% in the control group to 
9.6% and 12.3% in the main group. Conclusion: It must be assumed that the increase of CRP 
level, which is a sensitive and specific marker of systemic inflammation, is associated with a 
reduced risk of recurrence of AF, and the appearance and development of heart failure. Statins, 
such as Atorvastatin have been effective in the prevention of AF recurrence. There is the link 
between inflammation and AF 

 
Keywords: inflammation, AF recurrence, CRP level, Atorvastatin, pleotropic effect  
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ՌԵՑԻԴԻՎՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԱՋՈՂ ԿԱՐԴԻՈՎԵՐՍԻԱՅԻՑ 
 

Լ.Գ. Հազարապետյան, Ս.Վ. Գրիգորյան 
 

ԵՊԲՀ, Սրտաբանության ամբիոն 
  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Վերջերս շատ են կարևորում ստատինների, այսպես կոչված պլեոտրոպ 

ազդեցությունը, որը ունի կայունացման ազդեցություն աթերոսկլերոտիկ թիթեղիկի 
վրա և ինչ-որ չափով կարգավորում է զարկերակների ենդոթելիալ դիսֆունկցիան: 

Սույն աշխատանքի նպատակն է գնահատել Աթորվաստատինի արդյունավե-
տությունը C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի և շողացող առիթմիայի ռեցիդիվ-
ների հաջող կարդիովերսիայից  
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Մեթոդներ. 68 հիվանդներ, ոչ փականային պերսիստենտ շողացող առիթմիայով 
(միջին տարիքը 61±12.3; շողացման տեւողությունը մոտ 1 տարի) ընդգրկված են այս 
ուսումնասիրության մեջ: Բոլոր հիվանդները ենթարկվել հաջող կարդիովերսիայի 
հիմնականում դեղորայքային եւ միայն 3 հիվանդի մոտ կատարվել է էլեկտրական 
կարդիովերսիա: Արյան նմուշների են փորձարկվել է շիճուկ մակարդակը բարձր C-
ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակը որոշվել է (ELISA մեթոդով "Stat Fax 303 Plus" 
անալիզատորի վրա, օգտագործելով առեւտրային kits HS-CRP" DRG International, 
USA: Բոլոր հիվանդները ստացել են ստանդարտ թերապիայի և Աթորվաստատին 
(20-40 մգ օրական) 6 ամսվա ընթացքում: Հսկիչ խումբը կազմել է 38 հիվանդ, որոնք 
նույ պես ենթարկվել են հաջող կարդիովերսիայի և ստացել նման ստանդարտ 
թերապիա բայց առանց ստատինների: Որպես կանխարգելիչ հակաառիթմիկ 
դեղամիջոց բոլոր 106 հիվանդներին նշանակվել է Ամիոդաոն (200-300 մգ օրական). 
Որպես գնահատման վերջնակետ ընդունվել են հետևյալ փաստերը. 

 սրտի անբավարարության զարգացում կամ վատթարացում 
 շողացող առիթմիայի դրվագների կրկնություն (ռեցիդիվ): 
Ձեռքբերված արդյունքները ցույց են տվել, որ HS-CRP հիմքային տվյալները եր-

կու խմբերում զգալիորեն ավելի բարձր են (3.38±0.27 մգ/լ, իսկ 3-ը, 47±0.45 մգ/լ. հա-
մապատասխանաբար), քան ընդունված նորմերը առողջների մոտ (0.1 մգ/լ): Սակայն 
6 ամիս հետո հիմնական խմբի հիվանդների մոտ CRP-ի մակարդակը զգալիորեն 
ավելի ցածր է, քան ստուգիչ խմբում (1.48±0.81 մգ/լ, Vs 2.97±0.79 մգ/լ, համապատաս-
խանաբար): Բացի այդ հետագա 6 ամսվա ընթացքում ցույց է տրվել, որ շողացող 
առիթմիայի դրվագներից կրկնությունը և սրտային անբավարարության զարգացումը 
կրճատվել է 13.6%-ով և 19.7%-ով ստուգիչ խմբում և 9.6% և 12.3 տոկոս` հիմնական 
խմբում:  

Եզրակացություն: Պետք է ենթադրել, որ CRP մակարդակի աճը, որը սիստեմա-
տիկ բորբոքման զգայուն ցուցանիշ է, կարող է լինել ռիսկիգործոն շողացող առիթմի-
այի ռեցիդիվների ժամանակ: Իսկ ստատինները հանձինս Աթորվաստատինը կարող 
է լինել արդյունավետ այդ ռեցիդիվների կանխման համար: 

 

Բանալի բառեր. բորբոքումը, շողացող առիթմիայի կրկնություն (ռեցիդիվ), CRP 
մակարդակ, Աթորվաստատինի պլեոթրոպ ազդեցություն 
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Введение и актуальность. Рак относится к числу наиболее распространенных 

заболеваний, сопровождающихся высокой смертностью и инвалидизацией населения. 
Двадцать пять миллионов человек на планете больны раком различных локализаций. 
Исследователи прогнозируют, что к 2030 г. число заболевших приблизится к 75 млн. [1]. 
Несмотря на то, что онкологические заболевания занимают третье место в причинах 
смерти, они остаются в числе приоритетов здравоохранения в связи с постарением насе-
ления и неудовлетворительными результатами профилактики и лечения. Необходимо 
отметить, что число онкологических заболеваний растет, что, по-видимому, является 
результатом сочетания более сильного и длительного воздействия канцерогенных 
веществ и ослабления иммунной системы организма. По данным B.W. Steart и соавт. 
(2003) [2] к 2020 году процент злокачественных новообразований увеличится на 50%.  

 Злокачественные новообразования представляют собой группы аномально растущих 
клеток, рост которых обусловлен множественными изменениями в генной экспрессии с ре-
зультирующим дисбалансом между клеточной пролиферацией и апоптозом. Эти группы 
клеток могут инвазировать в нормальные ткани и метастазировать в отдаленные участки 
тела, приводя к серьезным, иногда фатальным нарушениям гомеостаза. От своевременного 
получения полной и объективной информации о локализации и размерах новообразования, 
а также распространенности опухолевого процесса зависит точное определение стадии 
заболевания, выбор адекватной тактики лечения и его эффективность.  

 При первичной диагностике опухолей эпителиального происхождения предпочтение 
отдаётся эндоскопии с биопсией, при подслизистых опухолях придерживаются сочетанных 
методов исследования – рентгенологического и эндоскопического [3]. Однако эти методы 
не позволяют выявить распространение опухоли за пределы стенки, оценить состояние 
регионарных лимфатических узлов и обнаружить отдалённые метастазы [4]. 

 С внедрением в современное здравоохранение новых диагностических методов, 
таких, как ультразвуковое исследование (УЗИ) и, в наибольшей степени, рентгеновской 
компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), проблема 
получения дополнительных сведений о распространенности опухолевого процесса стала 
решаться успешнее [5,6]. Однако в ряде ситуаций сохраняются значительные трудности 
[7].  

 Метастазирование злокачественных новообразований происходит следующими путями: 
лимфогенно, гематогенно, бронхогенно, имплантационно (инокуляция). Имплантационное 
метастазирование могут дать злокачественные опухоли яичников, печени, желудка, толстой 
кишки, желчного пузыря, надпочечников, мочевого пузыря. В литературе описаны также 
случаи злокачественного перерождения эндометриальных клеток в передней брюшной 
стенке после кесарева сечения [8,9]. Известно, что диагностика злокачественных опухолей 
включает в себя лабораторные и инструментальные методы (КТ, УЗИ, рентгеновское 
исследование, МРТ, радиоизотопное исследование). Верифицирующим методом является 
тонкоигольная аспирационная биопсия (ТИАБ), подразумевающая забор биоматериала как 
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непосредственно из опухоли с целью гистологического исследования, так и получение 
биологической жидкости для цитологического исследования. Именно чаще всего после этих 
процедур в некоторых случаях по ходу пункционного канала радиологически выявляются 
изолированные новообразования. То же самое изредка наблюдается по ходу послеоперацион-
ных и лапароскопических рубцов после хирургического удаления новообразований или 
других чрезкожных манипуляций (после дренирования и т.д.). По радиологическим и морфо-
логическим характеристикам выявленные новообразования оказываются идентичными с ос-
новной опухолью. Эти новообразования (имплантационные метастазы) отчетливо видны при 
КТ с контрастированием (обычными йодсодержащими препаратами). Необходимо отметить, 
что часто при УЗИ они пропускаются, т.к. при исследовании органов брюшной полости 
используется датчик от 2 до 5 МГц, который не дает достаточной информации для брюшной 
стенки. Последнюю необходимо исследовать датчиком в 7-16 МГц.  

 После вышеуказанных манипуляций на брюшной стенке кроме имплантационных метас-
тазов встречаются такие осложнения, как гемоперитонеум, гематома, локальное инфицирова-
ние, которые необходимо дифференцировать от имплантационных метастазов и других опухо-
леподобных формирований (инфильтраты, кисты, асцитические грыжи и т.д.) брюшной стенки.  

 Таким образом, по данным литературы метастазы в мягкие ткани передней брюш-
ной стенки описаны в литературе после операций разного объема. Чаще всего они имеют 
имплантационное происхождение [10,11,12,13]. Метастатическое поражение мягких 
тканей передней брюшной стенки как первичное проявление опухолевого процесса 
встречается гораздо реже, а как единственное проявление метастатической болезни явля-
ется раритетным [14]. Однако, мы предполагаем, что имплантационные метастазы встре-
чаются гораздо чаще, чем диагностируются.  

 Исходя из вышеизложенного, нам представилось интересным и актуальным изучить 
разные аспекты диагностики метастазов злокачественных новообразований (в частности, тип 
или вид метастазирования) и разработать критерии диагностики имплантационных мета-
стазов в переднюю брюшную стенку, что, несомненно, даст возможность проводить 
необходимый мониторинг и повысить эффективность лечения у данной категории больных.  

 Многие патологические процессы (первичные новообразования, метастазы, импланта-
ционные метастазы по ходу послеоперационных и постманипуляционных рубцов передней 
брюшной стенки, гематомы, кисты, инородные тела, грыжи и т.д.) могут локализоваться в 
пределах передней брюшной стенки. Несоблюдение технологии исследования (неиспользо-
вание высокочастотных УЗИ-датчиков, недостаточная концентрация внимания исследо-
вателя на ближней зоне при поиске патологических изменений внутренних органов) могут 
привести к диагностическим упущениям и ошибкам.  

 Важным является так называемая "ультразвуковая пальпация", при которой опера-
тор ощущает неровности и уплотнения при манипуляциях УЗ-датчиком. Для визуали-
зации и идентификации изменений передней брюшной стенки при КТ и УЗИ необходимо 
четкое знание КТ и сонографических характеристик передней брюшной стенки в норме. 

Материал и методы. В Медицинском центре «Аспера Скан» обследовано 50 боль-
ных с различными патологиями, у которых после проведения УЗИ и КТ не выявлено 
каких-либо объемных образований передней брюшной стенки. 

Всем больным проводилось трансабдоминальное УЗИ и КТ. Для визуализации сое-
динительнотканного каркаса подкожной жировой клетчатки применяли метод прицель-
ного крупномасштабного сканирования. Ультразвуковое исследование проводилось на 
аппарате ULTRASONIX TOUCH (Канада) по стандартной методике с применением 
высокочастотного датчика – 5 МГц, 7.5 и более. КТ проводилась на аппарате Somatom 
Emotion (Siemens) (Германия). 
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Возраст больных колебался от 25 до 70 лет. Обследовано 25 мужчин и 25 женщин.  
 Результаты и обсуждение. При УЗИ кожный покров передней брюшной стенки 

отображается как наиболее близкий к сканирующей поверхности, в виде эхогенной 
линейной структуры толщиной от 3 до 5 мм. Подкожная жировая клетчатка гипоэхогенна 
и мелкоструктурна, поскольку небольшие жировые дольки разделены соединительно-
тканными волокнами, дающими светло-тональное ячеистое отображение. Мышечные 
фасции представлены в виде тончайшей линейной эхогенной контурности. Сами мышцы 
гиперэхогенны по отношению к жировой клетчатке и внутренностям. Это обусловлено 
присутствием множества футляров мышечных волокон и наличием мышечных фасций. 
Мышечные футляры и волокна имеют определенную направленность, что на сонограм-
мах проявляется продольной исчерченностью. Внутренний контур мышц передней 
брюшной стенки на эхограммах подчеркнут париетальной брюшиной. 

 Отдельные слои кожи также можно выделить при использовании высокочастотных 
датчиков более 7.5 МГц. Эпидермис по сравнению с дермой более гиперэхогенен. При 
неподвижности ультразвукового датчика брюшная стенка отображается как неподвижная 
составляющая эхограммы в ближней зоне, а прилежащие внутренности подвижны – 
синхронно дыханию и при перистальтических движениях. 

 Ультразвуковая картина передней брюшной стенки в норме имеет индивидуальные 
вариации в зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки, степени развития 
мышц брюшного пресса, толщины межмышечных жировых прослоек и индивидуальных 
особенностей кожи.  

 При компьютерной томографии кожа имеет высокие денситометрические показате-
ли по сравнению с подкожной жировой клетчаткой (отрицательные величины) и очерчи-
вает контуры тела. Подкожная жировая клетчатка практически однородна при стандарт-
ных изображениях в масштабе 1:10. При получении изображения в режиме крупномасш-
табного прицельного сканирования визуализируется соединительнотканный каркас под-
кожной жировой клетчатки. Мышцы гиперденсны и дифференцируемы благодаря меж-
мышечным жировым прослойкам.  

 При использовании обоих указанных радиологических методов исследования в 
норме констатируется смыкание внутренних краев брюшной стенки и отсутствие 
межмышечных дефектов. Внутренние края прямых мышц живота могут быть отдалены 
друг от друга до 2 см в верхнем отделе брюшной стенки. 

 Заключение. Знание особенностей нормального радиологического изображения пе-
редней брюшной стенки необходимо для разработки дифференциально-диагностических 
критериев вышеперечисленных патологических состояний, которые мы планируем разра-
ботать в будущем. Критерии будут основываться на характерных изменениях кожи, под-
кожной жировой клетчатки передней брюшной стенки, мышц брюшного пресса и наруж-
ной фасции туловища при тех или иных патологических состояниях. Будут учитываться 
анатомо-топографические взаимоотношения указанных каркасных субстанций тела 
человека, изменение их структуры, а также соотношение мышечных краев.  
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SUMMARY 
One of the most common diseases in the world is still considered the cancer of different 

organs which is often lethal. Metastatic spread of malignant tumor cells can be by implantation 
(there are three main ways a cancer spreads: local spread, through blood circulation, through 
lymphatic system). Implantation metastasis cab be caused by ovarian, liver, gastric, colon, 
gallbladder, adrenal, bladder cancer. Implantation metastasis are caused after Percutaneous Fine 
Needle Aspiration Biopsy (PNAB) along the needle tract, after surgery, laparoscopy or after 
different percutaneous procedures. Implantation metastasis is clearly seen on CT scans with 
contrast media. It is necessary to know that by US imaging you can miss implantation 
matestasis of abdominal wall because of using 2-5 MHz transducers, which can not give us 
enough information of abdominal wall. Abdominal wall must be examined with transducers 7-
16 MHz or up. After all these procedures (PNAB, cancer surgery, laparoscopy) besides 
implantation metastasis we can also have hematomas, hemoperitoneum, local infiltration 
(infection) on the abdominal wall. It is necessary to perform a differential diagnosis of 
implantation metastasis from all these processes and from other tumor like processes 
(infiltrates, cycts, ascetic hernias, etc.) of abdominal all. For visualization and identification of 
different changes of abdominal wall by CT and US we must clearly understand CT and US 
imaging of normal anatomy of abdominal wall. Knowing normal radiographic features of 
abdominal wall will help us to establish differential diagnostic characteristics of implantation 
metastasis from all diseases that are mentioned above in our future work. Characteristics will be 
based on typical changes in skin, in subcutaneous fat layer of abdominal wall, in muscles of 
abdominal wall and in its external fascia during different pathological processes. It is necessary 
to notice that we will follow up by the changes of all these anatomical structures, as well as by 
the changes of muscle edges of abdominal wall. 

 
Keywords: Computed tomography, ultrasound, abdominal wall 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Չնայած բժշկության սրընթաց զարգացմանը, քաղցկեղը դասվում է այն հիվանդու-

թյունների շարքին, որոնցից առաջացող մահացության տոկոսը շատ բարձր է: Չարորակ 
նորագոյացությունների մետաստազավորումը կարող է տեղի ունենալ նաև իմպլանտա-
ցիոն ուղիով: Իմպլանտացիոն մետաստազներ կարող են առաջացնել հետևյալ օրգան-
ների չարորակ ուռուցքները` ձվարանների, լյարդի, ստամոքսի, հաստ աղու, լեղապար-
կի, մակերիկամների, միզապարկի: Իմպլանտացիոն մետաստազները հիմնականում 
առաջանում են ասպիրացիոն բիոպսիայի հետևանքով` պունկցիոն ուղու երկայնքով, 
հետվիրահատական և հետլապարոսկոպիկ սպիի երկայնքով, ինչպես նաև այլ 
ենթամաշկային միջամտություններից հետո: Այս նորագոյացությունները (իմպլանտա-
ցիոն մետաստազները) բավականին հստակ երևում են համակարգչային շերտագրման 
տվյալների հիման վրա` կոնտրաստավորումով: Անհրաժեշտ է նշել, որ գերձայնային 
հետազոտության ընթացքում հնարավոր է իմպլանտացիոն մետաստազների վրիպումը: 
Դա բացատրվում է նրանով, որ որովայնի օրգանները հետազոտվում են կիրառելով 2-5 
ՄՀց տվիչ, որը չի տալիս անհրաժեշտ ինֆորմացիա որովայնի առաջային պատի մասին: 
Վերջինս անհրաժեշտ է հետազոտել ավելի բարձր հաճախականությամբ տվիչներով (7-
16 ՄՀց): Վերոնշյալ միջամտություններից հետո բացի իմպլանտացիոն մետաստազնե-
րից որովայնի առաջային պատում կարող են առաջանալ նաև այնպիսի բարդություններ, 
ինչպիսին են հեմոպերիտոնեում, հեմատոմա, տեղային թարախակալում, որոնք 
անհրաժեշտ է տարբերակել իմպլանտացիոն մետաստազներից և որովայնի առաջային 
պատի այլ ուռուցքանման գոյացություններից (ինֆիլտրատ, կիստա, ասցիտիկ ճող-
վածքներ): Որովայնի առաջային պատի փոփոխությունները ՀՇ և ԳՁՀ միջոցով 
հայտնաբերելու և տարբերակելու համար անհրաժեշտ է որովայնի առաջային պատի 
պատկերի նորմայի հստակ իմացությունը: Որովայնի առաջային պատի ռադիոլոգիա-
կան պատկերի նորմայի հստակ իմացությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր կոզմից 
հետագայում ճշգրիտ մշակվեն որովայնի առաջային պատի վերոնշյալ փոփոխություն-
ների տարբերակիչ-ախտորոշիչ չափանիշները: Չափանիշները հիմնվելու են որովայնի 
առաջային պատի մաշկի, ենթամաշկային ճարպային շերտի, մկանների և արտաքին 
փակեղի փոփոխությունների հիման վրա տարբեր պաթոլոգիկ պրոցեսների ժամանակ: 
Հաշվի են առնվելու որովայնի առաջային պատի նշված շերտերի անատոմիան, 
տոպոգրաֆիան, նրանց կառուցվածքի փոփոխությունները, ինչպես նաև մկանների 
եզրերի փոխհարաբերությունը միմյանց նկատմամբ:  

 

Բանալի բառեր. համակարգչային շերտագրում, գերձայնային հետազոտություն, 
որովայնի առաջային պատ, նորմա  
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Периодическая болезнь (ПБ) (средиземноморская семейная лихорадка) является 

наследственным аутовоспалительным системным заболеванием с аутосомно-рецессив-
ным типом наследования и определенной этнической предрасположенностью. ПБ харак-
теризуется приступами лихорадки, серозитов, воспалением суставов и кожи [1,2], хотя 
армянская школа исследователей ПБ характерным считает лишь серозитные приступы 
[3,4]. Преимущественно болеют представители этнических групп, предки которых жили 
в бассейне Средиземного моря (евреи, армяне, арабы). Ответственный за ПБ ген MEFV 
(от MEditerranean FeVer) идентифицирован в 1997 г. и локализуется в коротком плече 16-
й хромосомы [5]. 

Суставной синдром – характерный признак ПБ, является одним из частых клиничес-
ких проявлений ПБ с вариабельностью от 40% до 75% в различных этнических группах 
[6-9]. Различают 6 типов артрита при ПБ [10]: 

1. Моноартрит 
2. Билатеральный симметричный артрит 
3. Симметричный полиартрит по типу ювенильного ревматоидного артрита 
4. Асимметричный олигоартрит 
5. Рецидивирующий артрит мелких суставов кистей 
6. Сакроилеит 
Наиболее часто встречается моноартрит с вовлечением коленных и голеностопных 

суставов. Особенностью артрита является то, что между приступами суставы интактны, а 
также отсутствуют деформации и необратимые деструкции. Однако возможно и затяж-
ное течение артрита, сопровождающееся деструкциями и деформациями. Разными авто-
рами описано поражение крестцово-подвздошного сочленения при ПБ – сакроилеит, 
который является характерным признаком серонегативных спондилоартропатий (СНСА), 
в том числе и анкилозирующего спондилоартрита (АС) – болезни Бехтерева [11-14].  

Существует множество клинических наблюдений о сочетании ПБ и других аутоим-
мунных заболеваний: узелкового периартериита, геморрагического васкулита, болезни 
Бехчета, анкилозирующего спондилоартрита, ювенильного ревматоидного артрита [15-
19]. Они имеют такие общие симптомы как молодой возраст в дебюте заболевания, 
лихорадка, артромиалгии, артрит, абдоминалгии, поражение кожи и почек, серозиты. В 
ряде случаев обнаружены также MEFV мутации. MEFV мутации могут участвовать в 
манифестации других воспалительных заболеваний, а не только ПБ. Ген, ответственный 
за одно воспалительное заболевание, может оказывать модифицирующий эффект на дру-
гое. Однако, все эти болезни не могут однозначно рассматриваться, как болезни 
ассоциированные с ПБ в связи с противоречивыми литературными данными.  

Несмотря на клинические наблюдения сочетания случаев ПБ и системных заболева-
ний соединительной ткани, окончательно не установлена разница в клинической картине 
ПБ-ассоциированых заболеваний от классической картины этих болезней. Всё еще не яс-
но, это системные проявления одной болезни или сочетания двух. 
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Из вышеизложенного становится очевидным актуальность изучения системных забо-
леваний соединительной ткани, ассоциированых с ПБ, так как и хронические воспали-
тельные заболевания суставов, и ПБ имеют высокую распространенность и являются од-
ной из ведущих причин ранней инвалидизации и смертности.  

Целью настоящего исследования является выявление возможной ассоциации между 
ПБ и СНСА, изучение симптомов СНСА и АС среди больных ПБ армянской популяции. 

Материал и методы. В исследование включены 48 больных. Больные разделены на 2 
группы. I группу составили больные, страдающие ПБ и СНСА, во II группу включены боль-
ные только с СНСА/АС. Диагноз ПБ у больных определялся по критериям Tel-Hashomer и 
молекулярно-генетическим исследованием MEFV гена. Молекулярно-генетическое исследо-
вание MEFV гена проводилось методом ПЦР у 21 больных I группы. Болезнь Бехтерева уста-
навливалась согласно модифицированным Нью-Йоркским критериям диагностики АС [20]. 
Диагностика СНСА проводилась по критериям, разработанным European Spondyloarthropathy 
Study Group [21]. Функциональное состояние позвоночника оценивалось пробой Шобера. 
Помимо клинической оценки, наличие/отсутствие сакроилеита определялось рентгеноло-
гическим исследованием костей таза. 

Результаты и обсуждение. Среди больных первой группы 16 (67%) были мужского 
пола, 8 (33%) женского, соотношение мужчины:/женщины 2:1. Во II группе мужчин было 
18 (75%), женщин – 6 (25%), соотношение м:ж 3:1. Средний возраст в I группе составил 
35.4±12.2, во II – 33.7±9.2 года. 

Средний возраст больных в дебюте заболевания составил в I группе – 14.91±12.6, во 
II – 21.7±9 лет. Причем, у всех больных I группы клинические симптомы ПБ предшество-
вали симптоматике спондилоартрита. Среди 24 больных I группы у 12 дебют ПБ пришел-
ся на возраст до 10 лет, из них у 10 – до 5 лет, у 5 – на 11-20 лет, еще у 5 – на 21-30 лет и 
после 31 – у 2 больных. Клинические симптомы СНСА в группе периодической болезни 
наблюдались в возрасте 27.9±12.3.  

Таблица 1. 
Возраст больных в дебюте заболевания 

 

Возраст 
больных 

I группа 
(n=24) 

II группа 
(n=24) 

Начало ПБ Начало СНСА Начало СНСА 
0-10 лет 12(50%) 0 2(8%) 
11-20 лет 5(21%) 8(33%) 11(46%) 
21-30 лет 5(21%) 9(38%) 8(33%) 

>31 2(8%) 7(29%) 3(13%) 
 

Что касается длительности заболевания, то в I группе длительность ПБ составил 
20.5±11.3, а СНСА – 7.5±4.2, во II группе – 12.04±5.3 лет.  

У большинства больных клиническая картина ПБ была представлена смешанной – 
абдоминально-торакальной формой (16), у 4 – изолированной абдоминальной формой, у 
2 больных – изолированной торакальной и еще у 2 – изолированным суставным синдро-
мом. У 18 больных исследованной группы отмечались частые, более 1 раз в месяц, при-
ступы ПБ, у 2 они были более редкими – реже 1 раза в месяц.  

Суставной синдром проявлялся у всех больных. Артромиалгии, острый рецидиви-
рующий моноартрит, преимущественно голеностопных и коленных суставов, а также 
сакроилеит наблюдались у всех больных с ПБ. Сакроилеит – характерный признак 
СНСА. Все больные с сакроилеитом удовлетворяли критериям диагностики спондило-
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атропатии, разработанным Европейской группoй по изучению спондилоартритов 
(ESSG): боль в спине, синовит асимметричный, позитивный семейный анамнез, энтезо-
патии, сакроилеит двусторонний II-IV стадии или односторонний III-IV стадии. 

 
Таблица 2. 

Демографические показатели больных с СНСА+ПБ и СНСА 
 

Параметры I группа 
(ПБ+СНСА) 

II группа 
( СНСА) 

Кол-во больных 24 24 
Средний возраст 35.5±12.2 33.7±9.2 
Средний возраст 
дебюта ПБ 14.91±12.6 – 

Средний возраст 
дебюта СНСА 27.9±12.3 21.7±9 

Средняя длитель-
ность ПБ 20.5±11.3 – 

Средняя длитель-
ность СНСА 7.5±4.2 12.04±5.3 

 
У всех больных отмечалась боль в нижней части спины, моноартрит нижних 

конечностей и сакроилеит. Односторонний сакроилеит был выявлен у 6 больных обеих 
групп (5 в I, 1 во II), двусторонний – у 42 (19 в I, 23 во II) как клинически, так и рентгено-
логически. По клиническим проявлениям 2 группы ничем не отличались друг от друга. 
Ограничение подвижности позвоночника оценивалась пробой Шобера.  

 
Таблица 3. 

Показатели теста Шобера 
 

Проба Шобера I группа 
(n=24) 

II группа 
(n=24) 

Выраженное ограничение подвижности 
позвоночника (1-2 см) 7(29%) 13(54%) 

Умеренное ограничение подвижности 
позвоночника (3-4 см) 17(71%) 11(46%) 

 
Как видно из таблицы 3, более выраженное ограничение подвижности позвоночни-

ка отмечалось у II группы (p<0.05, χ2
=24), однако и у 7 больных с периодической болез-

нью выявлено резкое ограничение подвижности позвоночника, как при анкилозирующем 
спондилоартрите (болезни Бехтерева). У больных с пробой Шобера 1-2 см, наблюдался 
двусторонний сакроилеит III-IV стадии и все они (n=20) удовлетворяли критериям диаг-
ностики анкилозирующего спондилоартрита согласно модифицированным Нью-
Йоркским критериям (1984г.). 

Для диагностики необходимо наличие 4-го критерия и одного из первых двух. Та-
ким образом, больные с ПБ и сакроилетом III-IV стадии полностью соответствуют крите-
риям диагностики болезни Бехтерева. 
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В группе ПБ+СНСА у 7 больных был определен HLA B-27. В 5 случаях он был 
отрицателен, в 2 случаях положительным. По литературным данным почти во всех слу-
чаях HLA B-27 был отрицательным у данного контингента больных, лишь в немногочис-
ленных случаях он был положительным [22]. Нужно отметить, что HLA B-27 не входит в 
диагностические критерии анкилозирующего спондилоартрита и в 6-8% присутствует у 
здорового населения. Однако его наличие у 2 больных данной группы сопровождалось 
тяжелым течением СНСА, сакроилеитом IV стадии, резким ограничением подвижности 
позвоночника (проба Шобера-0-1см). 

Молекулярно-генетическое исследование MEFV гена было проведено у 21 больных с 
ПБ. Были обнаружены M694V, V726A, M680I, E148Q мутации. Среди всех мутаций 
превалировала мутация M694V. Наличие гомозиготного генотипа M694V/M694V часто 
сочеталось с тяжелым течением ПБ, а также выраженным суставным синдромом, 
сакроилеитом III-IVстадии, резким ограничением подвижности позвоночника. 

Таблица 4.  
Частота встречаемости MEFV гена 

 

Мутации MEFV Кол-во больных  
(n= 21) 

M694V 6 
M694V/M694V 5 
M694V/V726A 5 
M694V/E148Q 3 
M680I/E 148Q 1 
 M680I 1 

 
 
Таким образом, суставной синдром является одним из частых клинических проявле-

ний периодической болезни после абдоминалгии. Поражение крестцового-подвздошного 
сочленения – патогномoничный симптом спондилоартропатий, в том числе и анкило-
зирующего спондилоартрита (болезни Бехтерева). В проведенном нами исследовании у 
всех 24 больных с периодической болезнью был выявлен сакроилеит, все больные удов-
летворяли критериям диагностики серонегативных спондилоартропатий. Более того, 7 из 
них ничем клинически не отличались от анкилозирующего спондилоартрита и 
соответствовали критериям диагностики болезни Бехтерева. У всех больных отмечались 
боли в спине, периферические артриты, ограничение подвижности позвоночника. У HLA 
B-27 положительных ПБ больных наблюдалось более тяжелое течение спондилоартрита. 

Итак, при ПБ необходимо помнить о возможном поражении крестцово-подвздошных 
сочленений и развитии АС-подобной клинической картины. С другой стороны, при 
классическом АС, тем более, когда наблюдается резистентность к проводимой 
стандартной терапии, следует исследовать таких больных на предмет выявления MEFV 
мутаций. Являются ли эти заболевания проявлением одной болезни или идет ассоциация 
двух заболеваний – вопрос дискутабельный. Требуется более широкомасштабное 
исследование с большим числом больных для установления влияния MEFV гена на 
течение сакроилеита и выявления достоверной связи между двумя заболеваниями. 
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SUMMARY 
Familial Mediterranean fever (FMF) is an autoinflammatory disease with autosomal 

recessive inheritance and is characterized by recurrent and self-limiting fever and abdominal 
pain, pleuritis and arthritis attacks. Articular syndrome is the second most common 
manifestation and occurs in 40-75 % of patients. Sacroiliitis is the hallmark of seronegative 
spondyloarthropathies (SNSA) and ankylosing spondylitis (AS).Clinical manifestations of AS 
and FMF can mimic each other and the co-existence of both diseases in the same patient has 
been reported. Although sacroiliitis can occur in course of both conditions, it is not known yet 
exactly if there is any pathogenic relation between FMF and AS/SNSA. The aim of this study is 
to define a possible association between FMF and SNSA and to study features of SNSA in 
Armenian FMF patients. 48 patients were enrolled in this study. The patients were divided into 
2 groups. The first group consists of 24 patients suffering from FMF accompanied with SNSA; 
the second group includes 24 patients only with SNSA. All patients fulfilled Tel-Hashomer 
FMF diagnostic criteria. Sacroiliitis fulfilled the classification criteria of the European 
Spondyloarthropathy Study Group for the diagnosis of SNSA (ESSG). In the first group from 
24 patients 16 were male, 8 were female, the mean age of patients was 35.4±12.2, in the second 
group male were 18, female were 6 the mean age was 33.7±9.2.The mean age at the beginning 
of the disease in the first group was 14.91±12.6 and 21.7±9 in the second group. In all cases the 
symptoms of FMF were preceded symptoms of arthritis. The patients of both groups had low 
back pain, monoarthritis of lower extremities and sacroiliitis. So, all patients fulfilled the 
classification criteria of ESSG. Unilateral sacroiliitis was revealed in 6 patients of both groups 
(5 in the I, 1 in the II), bilateral sacroiliitis-in 42 patients (19 in the I, 23 in the II). Sacroiliitis 
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was determined clinically and by X-ray examination. The limitation of lumbar motion was 
assessed by Schober’s test which was more expressed in the II group (p<0.05, χ2

=24). All 
patients with Schober’s test 1-2 cm (7 in the I, 13 in the II) had bilateral sacroiliits grade III-IV 
and fulfilled the modified New York criteria for AS. HLA B-27 was examined in 7 patients 
with FMF-SNSA. In 5 cases it was negative, and in 2 cases –positive. HLA B-27 is not counted 
among the criteria for diagnosis AS, in 6-8% is present in healthy population. HLA B-27 
positive patients had more severe symptoms of AS. MEFV gene analyses were carried out in 21 
cases: the prevalent mutation was M694V. M694V/M694V carriers were accompanied by 
severe course of FMF and articular syndrome, sacroiliitis grade III-IV.  

In conclusion, sacroilitis may be seen more frequently in FMF patients than expected and 
FMF may have AS-like clinical symptoms. On the other hand, FMF must be kept in mind if 
patients not responding to the usual therapeutic interventions for sacroiliitis. Further studies 
with larger number of patients are required to clarify whether coexistence of FMF and SNSA is 
only coincidence or SNSA is one of the clinical presentations of FMF. 

 
Keywords: Familial Mediterranean Fever, seronegative spondyloarthropathy, ankylosing 

spondylitis, sacroiliitis 
 
 

ՍԵՐՈՆԵԳԱՏԻՎ ՍՊՈՆԴԻԼՈԱՐԹՐԻՏԸ 
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ 

 
Կ.Վ. Գինոսյան1, Ա.Ա. Այվազյան2, Ա.Ա. Բեգլարյան3, Զ.Տ. Ջնդոյան1 

 
1ԵՊԲՀ, Թերապիայի թիվ 2 ամբիոն 
2ԵՊԲՀ, Թերապիայի թիվ 1 ամբիոն 

3Ընտանիքի և սեքսուալ առողջության պլանավորման կենտրոն 
 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) ժառանգական աուտոսոմ-ռեցեսիվ 

աուտոբորբոքային հիվանդություն է, որը բնորոշվում է պարբերաբար կրկնվող 
տենդով, սերոզիտների նոպաներով (պերիտոնիտ, պլևրիտ, սինովիտ): Հոդային 
համախտանիշը երկրորդ առավել հաճախ հանդիպող արտահայտումն է և ի հայտ է 
գալիս դեպքերի մոտ 40-75%-ում: Սակրոիլեիտը սերոնեգատիվ 
սպոնդիլոարթրիտների (ՍՆՍԱ) և անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտի (ԱՍ) 
պաթոգնոմոնիկ նշանն է: ԱՍ և ՊՀ կլինիկական նշանները կարող են նմանեցվել 
միմյանց: Առկա են մի շարք հետազոտություններ նրանց զուգակցման վերաբերյալ: 
Չնայած նրան, որ սակրոիլեիտը հանդիպում է երկու հիվանդության ժամանակ էլ, 
մինչ օրս դեռ հստակ պարզ չէ արդյոք կա որևէ պաթոգենետիկ կապ այս 2 
հիվանդությունների միջև: Տվյալ հետազոտության նպատակն է որոշել հնարավոր 
կապը ՊՀ և ՍՆՍԱ միջև և ուսումնասիրել ՍՆՍԱ նշանները հայկական 
պոպուլյացիայի ՊՀ-մբ տառապող հիվանդների մոտ: Հետազոտության մեջ 
ներգրավվել են 48 հիվանդ, որոնք բաժանվել են 2 խմբի: Առաջին խումբը կազմել է 24 
հիվանդ` զուգակցված ՊՀ և ՍՆՍԱ -ով: Երկրորդ խմբում ներգրավվել են 24 հիվանդ 
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միայն ՍՆՍԱ-ով: Բոլոր պացիենտները բավարարել են Tel-Hashomer-ի ՊՀ 
ախտորոշիչ չափանիշներին: Սակրոիլիետի ախտորոշումը կատարվել է ըստ 
սպոնդիլոարթրիտի ուսումնասիրման եվրոպական խմբի (ESSG) սահամանած 
չափորոշիչների: Առաջին խմբի 24 հիվանդներից 16 արական սեռի են,8 իգական, 
միջին տարիքը`35,4± 12,2: Երկրորդ խմբի հիվանդներից 18 արական սեռի են, 6 
իգական, նրանց միջին տարիքը կազմել է 33,7±9,2: Հիվանդության դեբյուտի միջին 
տարիքը առաջին խմբում 14,91±12,6 է, եկրորդում`21,7±9: Բոլոր դեպքերում ՊՀ 
կլինիկական դրսևորումները նախորդել են արթրիտի նշաններին: Երկու խմբի 
հիվանդներն էլ ունեցել են ցավ մեջքի ստորին շրջանում, ստորին վերջույթների 
մոնոարթրիտներ, սակրոիլեիտ: Այսպիսով, բոլոր հիվանդները համապատասխանել 
են ESSG-ի չափորոշիչներին: Միակողմանի սակրոիլեիտ հայտնաբերվել է երկու 
խմբի 6 հիվանդի մոտ (5-I, 1-II), երկկողմանի սակրոիլեիտ 42 հիվանդի մոտ (19 – I, 
23 – II): Սակրոիլեիտի առկայությունը որոշվել է կլինիկորեն և ռենտգենաբանական 
հետազոտությամբ: Ողնաշարի գոտկային հատվածի սահմանափակումը 
գնահատվել է Շոբերի թեսթով, որն առավել արտահայտված էր երկրորդ խմբում 
(p<0,05, χ2=24): Բոլոր պացիենտները 1-2 սմ Շոբերի թեսթի արդյունքով (7 -I, 13 – II) 
ունեցել են III-IV աստիճանի երկկողմանի սակրոիլեիտ և համատասխանել են ԱՍ 
ախտորոշման Նյու-Յորքյան մոդիֆիկացված չափորոշիչներին: HLA B-27 որոշվել է 
ՊՀ-ՍՆՍԱ զուգակցված 7 հիվանդի մոտ: 5 դեպքերում այն բացասական էր, 2-ում 
դրական: Պետք է նշել, որ HLA B-27 նեգրավված չէ ԱՍ ախտորոշիչ 
չափորոշիչներում, սակայն նրա առկայությունը ապահովում է հիվանդության 
առավել ծանր ընթացք: MEFV գենի մոլեկուլյար-գենետիկ հետազոտություն 
կատարվել է 21 հիվանդի մոտ: Ամենահաճախ հանդիպող մուտացիան M694V է: 
M694V/M694V մուտացիա ունեցող հիվանդների մոտ դիտվել է ՊՀ և հոդային 
համախտանիշի առավել ծանր ընթացք, III-IV աստիճանի սակրոիլեիտ: 

Այսպիսով, սակրոիլեիտն առավել հաճախ է հանդիպում ՊՀ-ի ժամանակ քան 
ենթադրվում է, և ՊՀ կարող է ունենալ ԱՍ նման կլինիկական ընթացք: Մյուս կողմից, 
միշտ պետք է հիշել ՊՀ մասին, երբ սակրոիլեիտի ստանդարտ թերապևտիկ բուժումն 
անարդյունավետ է: Առավել լայն մասշտաբային հետազոտություններ են 
պահանջվում MEFV գենի ազդեցությունը սակրոիլեիտի վրա և նրանց միջև 
հավաստի կապը որոշելու նպատակով: 
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Цинк (Zn) является одним из важных микроэлементов для организма. В организме 

человека запасы его составляют 1.5-2 г. Цинк участвует в деятельности более 300 ферментов, 
необходимых для выполнения различных клеточных функций. Многие белки представляют 
собой транскрипционные факторы типа «цинковый палец», необходимые для активации 
транскрипции многих генов. От баланса цинка в организме зависит деятельность нервной, 
репродуктивной систем. Цинк необходим и для нормального функционирования тимуса, 
иммунной системы организма. Типичная симптоматика дефицита цинка включает 
атопический дерматит (нарушения роста волос и ногтей), склонность к гнойничковым 
заболеваниям (угревая сыпь), склонность к анемии, снижение аппетита, гиперактивность, 
часто и длительно протекающие вирусно-бактериальные инфекции слизистых оболочек 
(носоглотки, бронхов, мочевых путей, кишечника), дефицит массы. 

Нормальный уровень цинка необходим для образования эритроцитов и других формен-
ных элементов крови, дифференциации клеток, стабилизации и синтеза нуклеиновых кислот, 
белков, а также синтеза ретинол-связывающего белка, необходимого для транспорта 
витамина А [9]. Цинкдефицитное состояние дестабилизирует биомембраны, что проявляется 
в повышении чувствительности эритроцитов к гемолизу. 

На клеточном уровне цинк участвует в реакциях антиоксидантной защиты, подавляя 
свободнорадикальное окисление, катализируемое железом, и стимулирует образование 
полисом. Роль цинка важна в процессах клеточного цикла, транскрипции, трансляции, 
репликации и на многих ключевых этапах экспрессии гена [1,4]. Zn-содержащие нуклео-
протеины участвуют в генетической экспрессии факторов роста и стероидных рецепто-
ров. Zn стабилизирует структуру ДНК и РНК. Нормальный его уровень необходим в 
процессе G2-фазы клеточного цикла для экспрессии генов при активации ДНК-поли-
мераз, РНК-полимераз, тимидинкиназ. Установлено, что при цинк-дефицитных состояни-
ях блокируется не только процесс роста клеток, но и угнетается рост некоторых опухолей 
[2]. Zn является ингибитором апоптоза в различных клеточных системах (эпителий, 
эндотелий, лимфоидная и железистая ткани), хотя в печеночных и нейрональных клет-
ках, он, наоборот, стимулирует апоптоз.  

Иммунная система человека весьма чувствительна к дефициту цинка. Легкий дефицит 
Zn не вызывает лимфопении, но характеризуется анергией и снижением активности 
натуральных клеток-киллеров (NK), полиморфноядерных лейкоцитов, бактерицидной 
функции макрофагов и моноцитов. На фоне умеренного дисбаланса цинка снижается общая 
сопротивляемость инфекциям, что связано с нарушением клеточного иммунитета, выработки 
антител, продукции интерлейкина. При этом цинковые добавки у экспериментальных 
животных быстро восстанавливали бактерицидную активность макрофагов, нейтрофилов [8].  

Глубокий дефицит сопровождается лимфопенией с подавлением лимфопоэза, истощени-
ем выхода лимфоцитов из селезенки, лимфатических узлов, атрофией щитовидной и вилоч-
ковой железы. При этом отмечается понижение уровня гормона тималина, вырабатываемого 
тимусом. Тималин с высокой аффинностью связывается с рецепторами Т-клеток, активируя 
их. Таким образом, цинковая недостаточность с уменьшением размера тимуса отражается на 
развитии Т-лимфоцитов. С понижением уровня тималина подавляется литическая антибакте-
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риальная и антивирусная функциональность NK-клеток. Потеря цинка организмом сказы-
вается не только на деятельности NK-клеток, гранулоцитов, но и на производстве цитокинов 
– интерферона (IFN) и интерлейкина 2 (IL-2). Эти цитокины повышают противогрибковую 
активность нейтрофилов, стимулируют способность моноцитов уничтожать опухолевые 
клетки и бактерии.  

В последние годы большая роль отводится цинку как микроэлементу, необходимому для 
поддержания иммунных защитных свойств организма, особенно в функционировании Т-
клеточного звена иммунитета [6]. Цинк ответственен за созревание и дифференцировку Т-
лимфоцитов по пути Т-хелперов первого или второго типа. Так, при дефиците цинка понижа-
ется уровень факторов, подавляющих иммунитет (IL-2, α- и γ-IFN), тогда как количество 
цитокинов, активирующих иммунитет (IL-1, фактор некроза опухоли – α), повышается. 
Отмечается роль цинка, как благоприятного фактора в выработке продуктов Т-хелперов 1-го 
типа (Тh1), для экспрессии гена которого необходим так называемый «цинковый палец». 
Известно, что клетки Th1 способствуют активации макрофага. При цинковом дефиците 
уровень продуктов Th2 - некоторых интерлейкинов (IL-4, IL-6 и IL-10), остается неизменным. 
В результате при недостаточности Zn нарушается баланс активности Т-хелперов 1-го и 2-го 
типа (Th1, Th2), что находит отражение в изменении спектра секретируемых цитокинов. 
Одним из важных цитокинов, влияющих на Th1/Th2 баланс является IL-2. Т-лимфоциты яв-
ляются единственными клетками, которые способны экспрессировать ген IL-2, что строго 
контролируется антигенраспознающим комплексом Т-лимфоцитов. Этот цитокин стимули-
рует выработку γ-IFN и является фактором роста для всех субпопуляций Т-лимфоцитов. Про-
дуцентами 90% эндогенного IL-2 являются активированные Тh1 CD4+ лимфоциты, 
предохраняющие их от апоптоза, а остальных 10% – цитотоксические CD8+ лимфоциты. Ус-
тановлено, что при дефиците цинка соотношение CD4/CD8 понижается в сторону увели-
чения цитотоксической активности. 

Наряду с вышеизложенным, отсутствие экспрессии продукции Th2 при дефиците цинка 
отражается и на деятельности цинкового транспортера металлотионеина, выполняющего 
важную роль в антиоксидантной системе защиты, Именно металлотионеин передает Zn на 
фермент супероксиддисмутазу, являющейся одним из основных антиоксидантов этой систе-
мы. Благодаря металлотионеину осуществляется защита клетки от цитостатических эффектов 
не только радикалов, но и различных мутагенов и тяжелых металлов. Важно отметить, что 
для экспрессии гена, ответственного за синтез металлотионеина, небходимы цитокины – IL-1, 
IL-6, TNF-α (фактор некроза опухоли). Экспериментальные исследования иммунной системы 
при частичной гепатоэктомии показали, что повышение содержания IL-6, металлотионеина и 
общего сигнально-трансдукционного рецептора (gp130), которые обычно характерны для 
пожилого возраста и больных, в итоге на фоне последующей регенерации приводит к экс-
прессии иммунитета. Было установлено, что повышение иммунитета вследствие процесса 
регенерации печени связано с активацией доставки цинка металлотионеином [12]. При этом в 
бионакоплении цинка участвуют также инсулин и глюкагон [11]. 

Ряд исследований указывают на роль Zn и в активации тучных клеток, а также отме-
чают его необходимость в процессах формирования специфических субпопуляций лейко-
цитов. Стимуляция роста тучных клеток осуществляется IL-9, который продуцируется 
CD4+ Т-лимфоцитами. 

 На фоне дефицита Zn обнаруживается не только изменение функции Т-лимфоцитов, 
но и понижение в крови уровня В-лимфоцитов. Установлено, что наряду со снижением 
пролиферативного ответа лимфоидных клеток на стимуляцию митогенами и селективной 
супрессией CD4-хелперной популяции Т-клеток. В связи с этим, подавляется уровень, 
необходимых для развития В- и Т-клеток, ключевых интерлейкинов IL-3 и IL-7, которые 
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являются ростовыми факторами для предшественников В-клеток. При этом подавляется 
и генерация цитотоксичных Т-клеток [5, 6, 10]. 

По результатам исследований дефицит Zn усиливает некроз предшественников В- и Т-
клеток, а уровень иммуноглобулинов, вырабатываемых незрелыми и зрелыми В-клетками 
(IgM и IgD соответственно), свидетельствует о характере иммунитета. Активированный 
апоптоз пре-В- и пре-Т-клеток связан с подавлением активности антиапоптотического белка 
bcl-2. При этом цинк-дефицитное состояние не отражается на миелопоэз и предшественники 
миелоидных клеток обнаруживаются в S- и G2-фазе клеточного цикла. Именно гранулоциты 
и моноциты, являющиеся клетками миелоидного ряда, не реагируют на дефицит Zn. Таким 
образом, усиление апоптоза при дефиците Zn с целью понижения предшественников клеток 
лимфопоэза и количества фагоцитирующих клеток является чрезвычайно организованным 
процессом в регуляции иммунитета. Важно подчеркнуть, что при дефиците Zn первая линия 
защиты, обеспечивающаяся врожденным иммунитетом, менее подвержена изменениям. В то 
время как вторая линия защиты (клеточный иммунитет), которая обеспечивается 
лимфоцитарным звеном, существенно подавляется [14]. 

Врожденные дефекты в системе функционирования Т- и В-лимфоцитов часто приво-
дят к цинковому дисбалансу. Так, при наследственном заболевании энтеропатическом 
акродерматите отмечено почти полное отсутствие лимфоидной ткани. Связанное с этим 
цинк-дефицитное состояние приводит к неспособности В-лимфоцитов под влиянием 
митогенов к трансформации в плазматические клетки. 

При врожденном дефекте Т-лимфоцитов отмечена недостаточность цинксодержащего 
фермента 5'-нуклеотидазы (CD73), участвующий в метаболизме пуринов и осуществлении 
различных регуляторных процессов. Известно, что этот фермент играет ключевую роль в 
активации цитотоксичных Т-лимфоцитов. Недостаточность 5'-нуклеотидазы в Т-лимфоцитах 
проявляется в подавлении его супрессорного действия и блокированием G-фазы клеточного 
цикла. Фермент является маркером функциональной зрелости лимфоцитов, его активность в 
процессе дифференцировки В-клеток повышается. При цинкдефицитных состояниях 
инактивация 5'-нуклеотидазы блокирует S-фазу клеточного цикла и подавляет пролиферацию 
В-клеток [7,13]. Установлено, что B-лимфоциты с низкой активностью фермента не 
способны к нормальному синтезу иммуноглибулинов [3]. 

Исследования последних лет свидетельствуют о зависимости продолжительности и 
тяжести инфекционных, некоторых аутоиммунных заболеваний от уровня дефицита 
цинка и степени нарушений иммунной системы организма. Результаты анализов показы-
вают, что терапия цинком приводит к понижению заболеваемости острыми респира-
торными болезнями, острой или персистирующей диареей, риска заболевания малярией. 
Важно отметить, что разная степень дефицита цинка соответствует определенному 
уровню нарушений и восприимчивости к инфекционным заболеваниям. 

Соединения цинка находят широкое применение в медицине. Слабые растворы суль-
фата цинка угнетают размножение патогенных микроорганизмов и оказывают вяжущее, 
противовоспалительное, а также подсушивающее и иммуномодулирующее действие. 
Хлорид цинка применяется как вяжущее, прижигающее и антисептическое средство; 
оксид цинка используется в виде мазей, присыпок, как вяжущее, подсушивающее, 
адсорбирующее и антисептическое средство. Органические соли цинка (глюконат, пико-
линат, аспарагинат и т. д.) в настоящее время назначаются в эндокринологии, имму-
нологии с целью коррекции иммунодефицитных состояний. Систематический приём 
цинка значительно уменьшает число случаев пневмонии [9]. Гиалуронат цинка приме-
няется в качестве регенерирующего, ранозаживляющего, антибактериального средства. 

Несмотря на многочисленные исследования, многие вопросы остаются неясными. 
Требуются дополнительные исследования по изучению молекулярных механизмов вос-
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приимчивости организма к конкретным инфекционным заболеваниям от степени дефи-
цита цинка, быстроты восстановления функциональных нарушений иммунокомпетент-
ных клеток с целью иммунокоррекции при использовании цинковых добавок, взаимодей-
ствие цинка с другими микроэлементами в ходе искоренения иммунокомпромисса. 
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SUMMARY 
Zinc is an essential trace element for the body. Zinc is essential for normal functioning of 

the nervous and reproductive systems, the functioning of the thyroid, thymus glands.  
Zinc balance is particularly relevant to the immune system. The properties of immune cells 

and their activation is dependent on the concentration of zinc. In mild zinc deficiency is not 
observed lymphopenia, but is characterized by anergy and decreased activity of natural killer 
cells, decreased activity of monocytes, polymorphonuclear leukocyte bactericidal function of 
macrophages and monocytes. Against moderate imbalance of zinc reduces the overall resistance 
to infection, due to the violation of the cellular immunity, antibody production, production of 
interleukin. Profound lymphopenia deficit accompanied with suppression of lymphopoiesis.  

Zinc is responsible for the maturation and differentiation of T-lymphocytes by way of T-helper 
cells of the first or second type. The loss of zinc by the body affects the production of the products of 
T-helper cells of the first type - interferon (IFN) and interleukin 2 (IL-2). When zinc deficiency level 
products Th2 - some interleukins (IL-4, IL-6 and IL-10), remains unchanged. As a result, Zn 
deficiency imbalance of T-helper 1 and type-2 (Th1, Th2), which is reflected in the change of the 
spectrum of secreted cytokines. The ratio of activated CD4 + Th1 cells, protecting them from 
apoptosis, and cytotoxic CD8 + lymphocytes characterizes the state of the immune system. Found 
that zinc deficiency decreased CD4/CD8 ratio in the direction of increasing the cytotoxic activity. 

Against the background of zinc deficiency is found not only a change in the function of T - 
lymphocytes, but also a drop in blood levels of B-lymphocytes. At the same time, suppressed 
the level required for the development of B-and T-cells, key interleukins IL-3 and IL-7, which 
are growth factors for B-cell progenitors and suppressed the generation of cytotoxic T cells.  

It is known that zinc deficiency enhances necrosis precursor B-and T-cells, and the level of 
antibodies, produced by immature and mature B cells (IgM and IgG, respectively), indicating 
the nature of immunity. 

A key role in the activation of cytotoxic T-lymphocytes is zinc-containing enzyme 5'-
nucleotidase (CD73), whose activity during differentiation of B cells increases. 
 Thus, zinc deficiency first line of protection provided by innate immunity, less subject to 
change. While the second line of defense (cellular immunity), which provides a link 
lymphocytic significantly suppressed. 

 
Keywords: zinc, zinc deficiency, immune system 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ցինկը օրգանիզմի կարևոր միկրոտարրերից է: Ցինկը անհրաժեշտ է նյարդային, 

վերարտադրողական համակարգերի, վահանաձև գեղձի, թիմուսի բնականոն գործու-
նեության համար: Ցինկի հավասարակշռությունը օրգանիզմում հատկապես կարևոր է 
իմունային համակարգի համար: Իմունոկոմպետենտ բջիջների հատկությունները և 
նրանց ակտիվացումը կախված են ցինկի խտությունից: Ցինկի թեթև անբավարա-
րության դեպքում չի դիտվում լիմֆոպենիա, սակայն բնորոշ է լինում աներգիան և 
բնական քիլերների ակտիվության նվազումը, իջնում է մոնոցիտների, պոլիմորֆկորի-
զային լեյկոցիտների, մակրոֆագերի և մոնոցիտների բակտերիցիդ ֆունկցիայի 
ակտիվությունը: Ցինկի չափավոր անհավասարակշռության դեպքում իջնում է ընդհա-
նուր դիմադրողականությունը դեպի վարակները, ինչը կապված է բջջային իմունիտետի 
խանգարման, հակամարմինների և ինտերլեյկինների սինթեզման հետ: Ցինկի խորը 
անբավարարությունը ուղեկցվում է լիմֆոպենիայով՝ լիմֆոպոէզի ընկճման հետ 
միասին: Ցինկը պատասխանատու է Т-լիմֆոցիտների հասունացման և տարբերական 
գործում՝ առաջին կամ երկրորդ տիպի Т-հելպերների ուղիով: Ցինկի կորուստը 
օրգանիզմում ազդում է առաջին տիպի Т-հելպերների գործունեության արգասիքների՝ 
ինտերֆերոնի (IFN) և ինտերլեյկին -2 (IL-2) արտադրության վրա: Ցինկի անբավարա-
րության դեպքում Th2 արգասիքների՝ որոշ ինտերլեյկինների (IL-4, IL-6 և IL-10) մակար-
դակը մնում է անփոփոխ: Արդյունքում, ցինկի անբավարարության դեպքում խախտված 
է 1-ին և 2-րդ տիպի Т-հելպերների ակտիվության հավասարակշռությունը, ինչը 
արտացոլվում է սինթեզվող ցիտոկինների սպեկտրի փոփոխությամբ: Ընդ որում իրենց 
ապոպտոզից պաշտպանող ակտիվացված Th1 CD4+ լիմֆոցիտների և ցիտոտոքսիկ 
CD8+ լիմֆոցիտների հարաբերակցությունը բնութագրում է իմունային համակարգի վի-
ճակը: Պարզվել է, որ ցինկի անբավարարության դեպքում CD4/CD8 հարաբերակ-
ցությունը նվազում է ցիտոտոքսիկ ակտիվության ավելացման ուղղությամբ:  

Ցինկի անբավարարության դեպքում հայտնաբերվում է ոչ միայն Т- լիմֆոցիտների 
ֆունկցիայի փոփոխության, այլև B-լիմֆոցիտների մակարդակի իջեցում արյան մեջ: 
Միևնույն ժամանակ, ընկճվում է B և T-բջիջների զարգացմանը անհրաժեշտ առան-
ցքային ինտերլեյկինների՝ IL-3 և IL-7 մակարդակը, որոնք հանդիսանում են B- բջիջ-
ների նախորդողների աճի գործոններ: Այդ պայմաններում ընկճված է նաև ցիտո-
տոքսիկ T-բջիջների աճը: Հայտնի է, որ ցինկի անբավարարությունը մեծացնում է B և 
T-բջիջների նախորդողների մեռուկացումը, իսկ ոչ հասուն և հասուն B-բջիջների կող-
մից արտադրվող իմունոգլոբուլինների մակարդակը (JgM և JgD համապատասխա-
նաբար), բնութագրում է իմունիտետը: Ցիտոտոքսիկ Т-լիմֆոցիտների ակտիվացման 
ընթացքում առանցքային դեր ունի ցինկ պարունակող ֆերմենտ 5'-նուկլեոտիդազան 
(CD73), որի ակտիվությունը B-բջիջների տարբերակման գործընթացում մեծանում է: 

Այսպիսով, ցինկի անբավարարության դեպքում օրգանիզմի պաշտպանության 
առաջին գիծը, որն ապահովում է բնածին իմունիտետը, պակաս ենթակա է փոփոխու-
թյունների: Մինչդեռ պաշտպանության երկրորդ գիծը (բջջային իմունիտետը), որը 
ապահովվում է լիմֆոցիտար օղակով, զգալիորեն ընկճվում է: 

 
Բանալի բառերը. ցինկ, ցինկի անբավարարություն, իմունային համակարգ 
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Введение. Периодическая болезнь (ПБ) или семейная средиземноморская лихорадка 

(FMF) – наследственное аутовоспалительное заболевание, проявляющееся повторными 
приступами лихорадки и полисерозита (перитонит, плеврит, иногда перикардит и сино-
вит). Наиболее опасным осложнением болезни является системный АА амилоидоз с пре-
имущественным поражением почек. В научной литературе имеются сообщения о 
больных ПБ с клиническими проявлениями легочной патологии, связанной с амилои-
дозом легких и легочной гипертензией, определяющей прогноз заболевания [7,9,16,23]. 

В мультифакторном процессе патогенеза легочной гипертензии эндотелиальная 
дисфункция играет интегрирующую роль в развитии структурных изменений легочных 
сосудов. Нарушенная продукция различных эндотелиальных вазоактивных медиаторов 
(NO, простациклин, ET-1, серотонин и тромбоксан) воздействует на рост гладкомышеч-
ных клеток, что способствует развитию гипертрофии стенок легочных сосудов и их 
ремоделированию [13]. 

Гладкая мускулатура сосудов находится под влиянием вазодилатирующих субстан-
ций, таких как оксид азота, и вазоконстрикторов – эндотелин-1. Экспериментальная 
серия моделей на животных позволила изучить роль NO в легочной вазоконстрикции 
[4,14,20]. NO дилатирует сосуды через активацию гуанилил циклазы и повышение 
цГМФ, который в свою очередь активирует ГМФ-зависимую протеинкиназу, К+ каналы, 
уменьшает инозитолтрифосфат и подавляет вход Са в гладкие мышцы сосудов. NO 
может вызывать вазодилатацию понижением экспрессии вазоконстрикторного фактора. 
NO синтезируется из L-аргинина в реакции, катализируемой NO-синтазой, уровень кото-
рой выраженно коррелирует с резистентностью легочных сосудов и выраженностью 
легочной гипертензии. 

Исследования на животных позволили установить, что легкие являются важным местом 
синтеза и выведения эндотелина-1 [2,8,21]. ЕТ-1 − пептид, вырабатываемый преимуществен-
но эндотелиальными клетками сосудов. Активация системы ЕТ-1 продемонстрирована как в 
плазме [15], так и в легочной ткани больных с легочной артериальной гипертензией [12].  

Актуальность темы. Удлинение продолжительности жизни больных ПБ с амилоидозом 
почек позволяет прогрессировать процессу внепочечного отложения амилоида с развитием 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, надпочечников, сердца и 
легких [17]. В первых опубликованных работах по ПБ при аутопсии, проведенной у 42 из 470 
случаев, были выявлены незначительные отложения амилоида в альвеолярной перегородке 
по периферии легких, однако эти отложения не вызывали симптомов у больных [22].  

На аутопсии больных системным АА амилоидозом амилоидные отложения могут обнару-
живаться в дыхательных путях и легочных сосудах, но не в альвеолярно-септальных областях. 
Клинически АА амилоидоз легкого очень редко манифестирует, что и следовало ожидать по 
данным аутопсий. Рентгенографические, радиологические признаки не свойственны АА амило-
идозу легких. Исключением из правила является периодическая болезнь, при которой воз-
можно развитие диффузных затенений в легких, лимфаденопатии и легочной гипертензии [3].  
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Течение системного АА амилоидоза обычно прогрессирующее со смертельным исхо-
дом вследствие почечной недостаточности в течение от одного до четырех лет [5]. В 
научной литературе известны документированные случаи смерти больных ПБ вследствие 
сердечно-легочной недостаточности, трудно поддающейся лечению [7,23], и случаи вне-
запной смерти больных вследствие аритмий [16], а также описаны случаи затрудненной 
диагностики вследствие атипичного течения ПБ, когда симптомы интерстициального 
заболевания легких и легочная гипертензия были начальными клиническими прояв-
лениями болезни, и предшествовали клиническим проявлениям поражения почек. На 
биопсии легкого был обнаружен диффузный легочный амилоидоз [9]. 

Развитие вазоконстрикции и легочной гипертензии в отсутствие выраженных внут-
рисосудистых отложений амилоида можно объяснить эндотелиальной дисфункцией, изу-
чение которой позволит понять возможность развития легочной гипертензии у больных 
ПБ как с амилоидозом, так и без него, так как прогноз и исход заболевания в таких 
случаях будет определяться именно легочно-сердечной недостаточностью.  

Материал и методы. В исследование включены 102 больных ПБ (54 мужчин и 48 
женщин), получающих колхицин, в возрасте от 15 до 75 лет. Диагноз ПБ поставлен на ос-
нове Tel-Hashomer клинических критериев диагностики ПБ [18] и подтвержден молеку-
лярно-генетическим анализом больного и/или ближайшего родственника. Больные раз-
делены на 2 группы: 53 больных без амилоидоза и 49 с амилоидозом почек. Контрольную 
группу составили 50 практически здоровые лица, которые обращались по поводу профи-
лактического осмотра, не имеющие в анамнезе ИБС, гипертонии, сахарного диабета, по-
чечных заболеваний, опухолей. В контрольную группу не включались беременные и 
лица с вирусными и другими инфекционными заболеваниями. 

Мы определяли суммарный уровень стабильных конечных метаболитов NO (NOx) в сы-
воротке крови спектрофотометрическим методом. NO в реакции с кислородом образует нит-
рит и нитрат. Предварительно восстанавливали нитрат до нитрита, потом этот нитрит, кото-
рый представляет собой общий нитрит плюс нитрат (NOx), измеряли реактивом Griess. Дан-
ный метод количественного определения нитрит-ионов основан на способности первичных 
ароматических аминов в присутствии азотистой кислоты образовывать интенсивно окрашен-
ные диазосоединения. Реакция диазотирования сульфаниламида образовавшимся нитритом 
приводит к последующему развитию розовой окраски, интенсивность которой определяется 
спектрофотометрически. Венозная кровь больных в межприступном периоде и здоровых 
субъектов центрифугировалась (3000 об/мин) для отделения сыворотки, которая немедленно 
подвергалась исследованию для определения NO измерением концентрации нитратов по опи-
санию Navarro-Gonzalvez et al. [19]. Согласно данному методу нитраты восстанавливаются в 
нитриты кадмием. Реакцией Griess определяются нитриты: проводится депротеинизация 150 μL 
сыворотки добавлением 250 μL раствора 75 mM ZnSO4, взбалтывается и центрифугируется 5 
минут при температуре 25°С, затем добавляется 350 μL 55 mM NaOH, взбалтывается и цен-
трифугируется 5 минут при температуре 25°С, извлекается супернатант и 750 μL разбавляется 
глициновым буффером (250 μL, 45 г/л, pH 9.7), потом добавляется 2-2.5 г активированного 
кадмия к 1 мл сыворотки и встряхивается непрерывно в течение 10 мин, после чего переносится 
200 μL сыворотки в другую пробирку и добавляется реактив Griess (0.05%-раствор N-нафтил--
этилендиамина в дистиллированной воде и 1%-раствор сульфаниламида в 30%-уксусной 
кислоте). Абсорбция образца регистрируется при 540 nm спектрометра. Количество 
сывороточного NO рассчитывалось в микромолях по калибровочной кривой концентрации 
абсорбции NaNO2 по формуле: Абсорбция=0.0018+0.0002×концентрация (r=0.997). В некото-
рых случаях оксид азота определялся с помощью коммерчески доступного Nitric Oxide Colori-
metric Assay (Roche). Нормальные показатели NO в нашей лаборатории были до 20 μmol/L. 
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Определение уровня ЕТ-1 в плазме крови проводили при помощи ИФА-анализатора 
StatFax 303 Plus с использованием иммуноферментного набора для количественного опре-
деления эндотелина (1-21) в биологических жидкостях производства Biomedica gruppe (B1-
20052). Венозную кровь собирали в пробирки, содержащие ЭДТА (1 г/л этилендиамин-
тетрауксусная кислота). Плазму отделяли центрифугированием в течение 15 минут при 
температуре 4°С, немедленно замораживали и хранили при температуре -20°C в течение 
нескольких дней. Затем размораживали и определяли количество ЕТ-1 в растворе буфера 
ELISA методом согласно инструкции производителя. Эффективный диапазон калибровоч-
ной кривой был между 0.5 и 100 пг ЭТ-1. Нормальные показатели ET-1 в нашей лабора-
тории были 7.2±4 пг/мл.  

Статистическая обработка данных проведена с помощью t-критерия Стьюдента.  
Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлена характеристика обследован-

ных субъектов, из которой видно, что не было выраженных различий между контрольной 
группой и больными ПБ и что контрольная группа сопоставима с группой больных по 
возрасту, полу и вредным привычкам (курение). 

Таблица 1.  
Характеристика субъектов исследования 

 

Параметры 
Контрольная 

группа 
n = 50 

Больные ПБ 
без милоидоза 

n = 53 

Больные ПБ  
с амилоидозом 

n = 49 

Пол  
 мужской  25 28 26 
 женский  25 25 23 
Возраст (в годах) 37±13.8 33.5±13 37.7±8 
Вредные привычки: курение 12 12 13 
Длительность ПБ (в годах) – 15-32 3-42 
Типичные приступы  
 лихорадка, плеврит, 
 перитонит – 53 47 

 артрит  – 21 48 
Артериальная гипертензия – – 15 
MEFV мутации  
   гомозиготы – 5 45 
   компаунд гетерозиготы – 28 3 
  гетерозиготы – 20 1 

 
 
По результатам наших исследований уровень NO находится в пределах нормы у 

больных ПБ, но он достоверно ниже, чем у контрольной группы. Обнаружено 
статистически достоверное снижение уровня NO у больных ПБ с амилоидозом почек по 
сравнению с группой больных без амилоидоза.  



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 
 

 

- 229 - 

Таблица 2. 
Уровень NO и ЭТ-1 в сыворотке крови 

 

 

Больные ПБ без амилоидоза 
n = 53 

Контрольная группа 
n = 50 

Среднее  Медиана Стандартное 
отклонение Среднее  Медиана Стандартное 

отклонение 
NO 

(μmol/L
) 

3.18 3.24* 0.55 8.79 8.15 2.72 

ЭТ-1 
(pg/mL) 15.16 14.2** 6.48 7.8 7 1.99 

 
*P<0.00001 (t=14.3); ** P<0.00001 (t=7.89) 
 

Уровень эндотелина-1 повышен у больных ПБ, вместе с тем определяется 
значительное повышение показателя в группе больных с системным амилоидозом. 

 
Таблица 3. 

Уровень NO и ЭТ-1 в сыворотке крови 
 

 
  

Больные ПБ без амилоидоза 
n = 53 

Контрольная группа 
n = 50 

Среднее  Медиана Стандартное 
отклонение Среднее  Медиана Стандартное 

отклонение 
NO 

(μmol/L) 2.71 2.5* 0.85 3.18 3.24 0.55 

ЭТ-1 
(pg/mL) 23.9 18.2** 14.1 15.16 14.2 6.48 

  
*P<0.001 (t=3.32); ** P<0.0001 (t=3.96) 
    
 
Заключение. Эндотелиальная дисфункция с повреждением эндотелиальных клеток сопро-
вождается недостаточной выработкой NO и избыточной активацией ЭТ-1, что может играть 
определенную роль в развитии легочной гипертензии у больных ПБ. Одним из важных меха-
низмов развития первичной легочной гипертензии считается эндотелиальная дисфункция 
[10,11]. Коронарные артерии с отложениями амилоида имеют выраженный вазодилатирую-
щий ответ на ацетилхолин, который является эндотелин-зависимым фактором [1]. Более того, 
бетта-амилоид усугубляет вазокострикцию, вызванную фенилэфрином (мезатон) и эндотели-
ном в аортальных кольцах [6]. Следовательно, отложения амилоида в стенке коронарных 
сосудов могут вызвать эндотелиальную дисфункцию. Возможно, тот же механизм срабатыва-
ет и в системе легочной циркуляции и приводит к развитию вазоконстрикции и легочной 
гипертензии в отсутствие выраженных внутрисосудистых отложений амилоида. Интересным 
являются нарушенные показатели у больных без амилоидоза, которые должны настора-
живать врачей в виду возможного клинически выраженного поражения органов дыхания у 
больных ПБ без системного амилоидоза. 
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ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN FMF 
 

A.V. Sargsyan 
 

YSMU, Department of Therapy №2  
 

SUMMARY 
Pulmonary hypertension (PH) with right-sided cardiac failure is a rare complication of 

amyloidosis, and its natural history is not well-defined. The aim of our study was to evaluate 
levels of NO and ET-1 in FMF patients and therefore investigate whether patients with familial 
Mediterranean fever (FMF) have an increased risk of pulmonary hypertension. We selected 53 
FMF patients without amyloidosis, 49 FMF patients with amyloidosis and 50 healthy control 
subjects matched for age, gender, and smoking habit. NO and ET-1 levels were measured in all 
groups. The levels of NO were within normal ranges in FMF patient groups, but the mean level 
of NO was lower in patient group without amyloidosis than in the control group (3.18±0.55 
μmol/l vs 8.79±2.72 μmol/l, t=14.3, p<0.000) and significantly lower in patient group with 
amyloidosis than patient group without amyloidosis (2.71±0.85 μmol/l vs 3.18±0.55 μmol/l 
t=3.32, p<0.001). The mean level of ET-1 was higher in patient group without amyloidosis than 
in the control group (15.16±6.48 pg/ml vs 7.8.±1.99 pg/ml, t=7.89, p<0.000) and significantly 
higher in patient group with amyloidosis than patient group without amyloidosis (23.9±14.14 
pg/ml vs 15.16±6.48 pg/ml t=3.96, p<0.0001). In conclusion, our results suggest that patients 
with FMF tend to have endothelial cell dysfunction which could contribute to increasing risk of 
pulmonary hypertension. 

 
Keywords: endothelial dysfunction, ET-1, NO, pulmonary hypertension, FMF 
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ԷՆԴՈԹԵԼԱՅԻՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

Ա.Վ. Սարգսյան 
 

ԵՊԲՀ, Թերապիայի թիվ 2 ամբիոն 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Թոքային հիպերտենզիան և թոք-սրտային անբավարարությունը ամիլոիդոզի հազ-

վադեպ բարդություններն են: Մեր հետազոտման նպատակն էր ուսումնասիրել թոքային 
հիպերտենզիայի զարգացման հնարավորությունը պարբերական հիվանդությամբ (ՊՀ) 
տառապողների շրջանում՝ որոշելով այդ հիվանդների արյան մեջ ազոտի օքսիդի և էն-
դոթելին-1-ի քանակը: Հետազոտվող խումբը բաժանված էր երկու ենթախմբերի՝ 53 ՊՀ-
ով հիվանդների՝ առանց ամիլոիդոզի և 49 ամիլոիդոզով բարդացած ՊՀ-ով տառապող 
հիվանդների: Հսկիչ խմբում ընդգրկվել էին 50 առողջ անձինք: Ազոտի օքսիդի քանակը 
հիվանդների խմբերում նորմայի սահմաններում էր, բայց վիճակագրորեն ցածր առանց 
ամիլոիդոզի հիվանդների խմբում՝ հսկիչ խմբի հետ համեմատ (3.18±0.55 μմոլ/լ և 
8.79±2.72 μմոլ/լ, t=14.3, p<0.000001) և ավելի ցածր՝ ամիլոիդոզով բարդացած խմբում՝ 
առանց ամիլոիդոզի հիվանդների խմբի համեմատ (2.71±0.85 μմոլ/լ և 3.18±0.55 μմոլ/լ 
t=3.32, p<0.001): Միաժամանակ գրանցվել է էնդոթելին-1-ի բարձր ակտիվություն ամիլո-
իդոզով չբարդացած հիվանդների խմբում՝ հսկիչ խմբի համեմատ (15.16±6.48 պգ/մլ և 
7.8±1.99պգ/մլ, t=7.89, p<0.00001): Ամիլոիդոզով տառապողների խմբում նկատվել է էնդո-
թելին-1-ի քանակի զգալի բարձացում, քան ամիլոիդոզով չբարդացած հիվանդների 
խմբում (23.9±14.14 պգ/մլ և 15.16±6.48 պգ/մլ t=3.96, p<0.0001): Հետազոտման արդյունք-
ները հնարավորություն են տալիս եզրակացնելու, որ ՊՀ-ով տառապողների շրջանում 
առկա է էնդոթելային դիսֆունկցիա, որը կարող է հանգեցնել թոքային հիպերտենզիայի 
զարգացմանը: 

 
Բանալի բառեր. էնդոթելային դիսֆունկցիա, ազոտի օքսիդ, էնդոթելին-1, 

թոքային հիպերտենզիա, ՊՀ 
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ЛЕГОЧНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ  
И ИХ ОСЛОЖНЕНИЯ 

 
А.В. Саркисян 

 
ЕГМУ, Кафедра терапии №2  

 
 

Введение. Периодическая болезнь (ПБ) или семейная средиземноморская лихорадка 
(FMF) – наследственное аутовоспалительное заболевание, распространенное среди опреде-
ленных этнических групп: евреи-сефарды, армяне и арабы. Ген ПБ MEFV, кодирующий бе-
лок пирин (pyrin), расположен на коротком плече 16 хромосомы [1,8]. Пирин регулирует сек-
рецию и высвобождение интерлейкина IL-1β в миелоидных клетках (макрофаги, моноциты и 
нейтрофилы). Более чем 180 мутаций пирина, связанных с ПБ, выявлены, многие из которых 
расположены в С-терминальном домене, кодируемом экзоном 10 MEFV. Больные ПБ явля-
ются обычно носителями двух мутаций, одна треть больных с типичными проявлениями ПБ 
имеют только одну мутацию или даже ни одной [3,6]. Возможно также и обратное, наличие 
двух мутаций без клинических проявлений – фенотип III [4]. Скрининг больных ПБ на выяв-
ление мутаций в Израиле показал, что только 50-60% имеют две мутации, 30% имеют одну 
мутацию и 20% ни одной [7].  

Согласно данным T. Sarkisian et al.(2005) из 3000 больных, зарегистрированных в Ар-
мении, у 74.8% обнаружены 2 мутации, у 18.6% – одна мутация и только у 5.9% больных 
ни одной [11]. В диагностике ПБ клинические проявления все еще продолжают играть 
ведущую роль. 

Актуальность темы. Изучение генотип-фенотип корреляций выявило выраженную 
зависимость тяжести заболевания от гомозиготности по мутации M694V [5,9,10]. Обна-
ружено развитие затяжной миалгии и амилоидоза у гомозигот по мутации M694V, кроме 
случаев позднего начала заболевания [12]. Наличие мутации M694V коррелирует также с 
явлениями артрита [7] и плеврита у больных ПБ [2]. 

Генетический анализ больных в Армении выявил у 20.9% больных мутацию 
M694V/M694V [11], следовательно, имеется высокий риск развития амилоидоза. 

Изучение состояния органов и систем при ПБ проводится с целью ранней диагности-
ки и предупреждения осложнений в условиях удлинения продолжительности жизни 
больных, а также в случаях атипичного течения заболевания, когда легочные проявления 
могут предшествовать почечным и другим проявлениям болезни. Обращаясь к вопросу о 
состоянии легких при ПБ, мы непосредственно подходим к проблемам патогенеза ПБ, 
васкулитов и амилоидоза: к вопросу о влиянии факторов внутренней среды на развитие 
болезни и его осложнений, к определению степени активности, тяжести течения и в 
некоторых случаях прогноза заболевания. 

Материал и методы. Проведено обследование 155 больных ПБ, которые были раз-
делены на 2 группы: 80 больных без амилоидоза почек и 75 с амилоидозом. Мы обра-
щали внимание на жалобы, связанные с органами дыхания, такие как кашель, одышка, 
боли в грудной клетке, на аускультативные данные – ослабленное дыхание, сухие и 
влажные хрипы, крепитации, акцент и расщепление второго тона над легочной артерией, 
лабораторные данные (определение газов крови, в частности парциального давления 
кислорода PO2 и углекислого газа PCO2 и сатурации кислорода О2Sat в капиллярной 
крови с целью выявления дыхательной недостаточности). Больные, не имеющие жалоб 
со стороны органов дыхания, не были включены в обследуемую группу.  
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Инструментальные исследования включали рентгенографию органов грудной клет-
ки, компьютерную томографию, ЭКГ, эхокардиографию. Допплер-эхокардиографией 
определяли систолическое давление в правом желудочке, гипертрофию и/или дилатацию 
правого желудочка. Систолическое давление в легочной артерии рассчитывали по гради-
енту трикуспидальной регургитации по упрощенной формуле Бернулли Dp = 4v2, где Dp 
разница пикового давления между правым желудочком и правым предсердием, v макси-
мальная скорость потока трикуспидальной регургитации, и прибавляли давление в пра-
вом предсердии (стандартизованная величина, в нашем случае 10 мм рт. ст.). Проведена 
аутопсия легких, сердца и почек в случаях с летальным исходом. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью t-критерия Стьюдента. 
Оценка достоверности проводилась двусторонним вариантом критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок. 

Результаты и обсуждение. Характеристика больных, включенных в исследование, 
приведена в таблице 1. Из таблицы видно, что больные в основном были гомозиготами 
или гетерозиготами по мутации M694V. О повышенной активности воспалительного 
процесса судили по таким маркерам в крови, как С-реактивный протеин и сывороточный 
предшественник амилоидоза SAA. 

Таблица 1 
Клиническая характеристика больных 

 

Параметры 
Больные ПБ без 

амилоидоза 
n = 80 

Больные ПБ с 
амилоидозом 

n = 75 

Пол  
 мужской 45 42 
 женский 35 33 
Возраст (в годах) 33.6±11.8 37.8±7.4 
Вредные привычки (курение,%) 20 16 
MEFV мутации  
  гомозиготы по M694V 12 55 
  гетерозиготы по M694V 38 17 
  другие мутации 30 3 
Боли в грудной клетке (%) 100 100 
Ослабленное дыхание, сухие и 
влажные хрипы, крепитации (%) 15 32 

Акцент и расщепление второго 
тона над легочной артерией (%) 5 16 

CRP (мг/л, N 0-5)  11.88±13.79 17.74±13.74* 
SAA (мг/л, N <6.4) 5.25±4.45 33±66.6* 

 
CRP С-реактивный протеин, SAA сывороточный предшественник амилоидоза  
* P<0.00001 

 
 
Для выявления респираторной патологии проводилось определение газов крови. 

Результаты приведены в таблице 2. 
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         Таблица 2 
Сравнительная характеристика содержания газов крови у больных ПБ  

с амилоидозом и без амилоидоза 
 

Газы крови 
Больные 

без амилоидоза 
n = 80 

с амилоидозом 
n = 75 

PO2 83.6±8.95 74±11.36* 

PCO2 39.4±3.6 35.3±4.5* 

O2Sat 94.6±3.38 90.1±10.26* 
 

Результаты представлены в виде: среднее значение ± стандартное отклонение.  
* P<0.00001 
PO2 парциальное давление кислорода (N=75-110 мм рт. ст.), PCO2 парциальное давление 
углекислого газа (N=35-45 мм рт. ст.), O2Sat сатурация кислорода(N=92-98%). 

 
 
Как видно из таблицы 2, больные ПБ без амилоидоза не имеют нарушений газового со-

става крови. В группе больных с системным амилоидозом обнаружены незначительная ги-
поксемия с нормокапнией и понижение сатурации кислорода, что позволяет думать о воз-
можном развитии гипоксемической дыхательной недостаточности у больных ПБ с сис-
темным амилоидозом. В основе развития хронической дыхательной недостаточности при 
ПБ лежат как вентиляционные нарушения вследствие облитерации плевральных синусов и 
образования спаек, так и паренхиматозные нарушения вследствие амилоидоза легких. 

Результаты инструментальных исследований приведены в следующих таблицах. 
 

Таблица 3. 
Сравнительная характеристика инструментальных методов исследования 

у больных ПБ с амилоидозом почек и без амилоидоза 
 

Методы исследования 

Больные 
без 

амилоидоза 
n = 80 

с 
амилоидозом 

n = 75 
Рентгенография органов дыхания (затенения, 
ателектазы, выбухание ствола легочной артерии, 
увеличение правых отделов сердца, %) 15 32 

ЭКГ (гипертрофия и дилатация правого 
желудочка, правого предсердия, отклонение 
электрической оси сердца вправо, %)  10 16 
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Таблица 4. 
Сравнительная характеристика инструментальных методов исследования у больных 

ПБ с амилоидозом почек и без амилоидоза 
 

Методы исследования 

Больные 
без 

амилоидоза 
n = 25 

с 
амилоидозом 

n = 25 
Допплер-ЭхоКГ (систолическое давление в 
правом желудочке >35 мм рт. ст., 
гипертрофия и/или дилатация правого 
желудочка, пародоксальное движение 
межжелудочковой перегородки, 
трикуспидальная регургитация, дилатация 
правого предсердия, расширение vena cava 
inferior, %) 

15 32 

 
Таблица 5. 

Сравнительная характеристика инструментальных методов исследования у больных 
ПБ с амилоидозом почек и без амилоидоза 

 

Методы исследования 

Больные 
без 

амилоидоза 
n = 10 

с 
амилоидозом 

n = 15 
КТ (диффузные интерстициальные 
затенения по типу "матового стекла", 
ретикуло-нодулярные изменения, 
лимфоаденопатия, утолщение плевры  
и плевральный выпот) 

6 12 

 
 
Результаты инструментальных исследований позволяют думать о возможном разви-

тии таких легочных осложнений, как легочная гипертензия, легочное сердце и правосто-
ронняя сердечная недостаточность у больных ПБ, которая и определяет исход забо-
левания. Развитие этих осложнений возможно как у больных ПБ с амилоидозом почек 
вследствие удлинения продолжительности жизни больных, так и у больных ПБ без 
амилоидоза.  
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PULMONARY MANIFESTATIONS AND COMPLICATIONS IN FMF 
 

A.V. Sargsyan 
 

YSMU, Department of Therapy №2 
 

SUMMARY 
Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autoinflammatory disease. It associates with 

vasculitis, pulmonary hemorrhage, infiltrates, and pulmonary hypertension due to amyloidosis. 
These complications however have been reported only rarely. The aim of our study was to reveal 
pulmonary consequences of FMF. The study cohort comprised 155 FMF patients. All patients had 
symptoms related to respiratory system. Most of the patients (122) were carriers of M694V 
mutation. All patients were on colchicine treatment with the exception of 2 hemodialysis patients. 
Laboratory tests, including CRP, SAA and blood gases, ECG and chest x-ray were carried out on 
all patients. 50 patients underwent Doppler echocardiography and 25 CT scan of the chest. Blood 
gases values were within normal ranges in patients without amyloidosis (n=80), and were slightly 
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decreased in amyloidosis patients group (n=75) (PO2 83.6±8.95, PCO2 39.4±3.6, O2Sat 94.6±3.38 
vs. PO2 74±11.36, PCO2 35.3±4.5, O2Sat 90.1±10.26, P<0.00001). Infiltrates, ground-glass 
opacification, dilatation and hypertrophy of right ventricle and increased pulmonary artery systolic 
pressure were more frequent findings in patient group with amyloidosis than in group without it, 
though in group without amyloidosis they may occur as well. 

 
Keywords: blood gases, Doppler echocardiography, chest CT scan, FMF 

 
 

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԹՈՔԱՅԻՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ 
ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 
Ա.Վ.Սարգսյան 

 
ԵՊԲՀ, Թերապիայի թիվ 2 ամբիոն  

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Պարբերական հիվանդությունը աուտոբորբոքային բնույթի հիվանդություն է, 

որը հազվադեպ կարող է ուղեկցվել վասկուլիտներով, թոքային արյունահոսությամբ, 
թոքերում ինֆիլտրատների առաջացմամբ և ամիլոիդոզի զարգացման հետևանքով 
թոքային հիպերտենզիայով: Մեր հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել և 
բացահայտել ՊՀ թոքային դրսևորումները և դրանց բարդությունները: Հետազոտվող 
խումբը ընդգրկում էր 155 ՊՀ-ով տառապող հիվանդների, ովքեր շնչառական համա-
կարգի ախտանիշներ ունեին: Հիվանդներից 122-ի շրջանում հայտնաբերված էր 
M694V մուտացիան: Հետազոտվող խումբում հիվանդները ընդունում էին կոլխիցին 
բացառությամբ երկուսի, ովքեր ստանում էին դիալիզային բուժում: Բոլոր հիվանդ-
ների դեպքում կատարվել է լաբորատոր քննություն՝ CRP-ի, SAA-ի և արյան գազերի, 
ԷՍԳ-ի, թոքերի ռենտգեն հետազոտություն: 50 հիվանդների կատարվել է Դոպլեր 
էխոսրտագրություն, իսկ 25 հիվանդի դեպքում՝ կրծքավանդակի օրգանների համա-
կարգչային շերտագրություն: Արյան մեջ ամիլոիդոզով չբարդացած հիվանդների 
խմբում (n=80) հետազոտման արդյունքում հայտնաբերվել են PO2, PCO2 և թթվածնի 
սատուրացիայի նորմալ ցուցանիշներ, և այդ ցուցանիշների նվազում՝ ամիլոիդոզով 
բարդացած հիվանդների խմբում (n=75) (PO2 83.6±8.95, PCO2 39.4±3.6, O2Sat 94.6±3.38 և 
PO2 74±11.36, PCO2 35.3±4.5, O2Sat 90.1±10.26, P<0.00001): Թոքերում ինֆիլտրատներ, 
«անթափանց ապակու» ախտանիշ, սրտի աջ փորոքի հիպերտրոֆիա և դիլատացիա, 
թոքային զարկերակում բարձր սիստոլիկ ճնշում առավելապես հայտնաբերվել են 
ամիլոիդոզով բարդացած հիվանդների խմբում՝ ամիլոիդոզով չբարդացած հիվանդ-
ների խմբի համեմատ: Սակայն վերջին խմբում այդ բարդությունները նույնպես 
նկատվել են: 

 
Բանալի բառեր. ՊՀ, արյան գազեր, Դոպլեր էխոսրտագրություն, համակարգչայ-

ին շերտագրություն 
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Введение и актуальность. Несмотря на все достижения современной медицины, 

внедрение новых методов диагностики и лечения, заболеваемость и смертность от онко-
логических заболеваний во всем мире продолжает неуклонно расти. Хорошо известно, 
что рак является второй ведущей причиной смерти после болезней сердечно-сосудистой 
системы [1]. С 2004 по 2009 годы распространенность злокачественных новообразований 
в России увеличилась на 17.6% и составила 1897 на 100 000 населения. С 2004 по 2009 
г.г. прирост стандартизованных показателей заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями (на 4-20%) отмечен у лиц обоего пола в России, Беларуси, Азербайджане, 
Кыргызстане и Армении. Значительный прирост этого показателя отмечен при раке 
молочной и предстательной желез, прямой и ободочной кишки, а также при гемоблас-
тозах. Доля больных злокачественными новообразованиями IV стадии в 2009г. достигла 
22.4%. Более 32% этот показатель был в республике Армения [2]. 

Если суммировать частоту рака всех органов желудочно-кишечного тракта, то он 
уверенно займет первое место (более 50%), обойдя рак легких, молочной железы и 
предстательной железы [3]. При этом рост заболеваемости и смертности прослеживается 
для рака практически всех органов пищеварения за исключением рака желудка – для 
злокачественных новообразований этой локализации в последние годы наметилась стой-
кая тенденция к снижению показателей [4].  

Рак толстой кишки является одной из наиболее распространенных форм злокачест-
венных опухолей. В мире существует явная тенденция к увеличению заболеваемости и 
смертности от злокачественных новообразований толстой кишки [5,6]. Колоректальный 
рак, в целом, по частоте занимает четвертое место в мире. Наиболее высока заболевае-
мость раком толстой кишки в экономически развитых странах мира: США, Канада, 
Новая Зеландия, страны Западной Европы. В развитых странах он занимает второе место, 
а в развивающихся – восьмое [7]. Ежегодно в мире регистрируется около 800 тысяч 
вновь заболевших больных колоректальным раком, из них более половины (440 тысяч) 
умирает. При этом около 130 вновь заболевших приходится на США [8]. Возникновение 
и распространенность рака толстой кишки прямым образом связаны с возрастным 
составом населения, поскольку одним из наиболее существенных факторов риска 
является возраст. По данным литературы в возрастной группе старше 60 лет показатель 
заболеваемости выше по сравнению с остальными возрастными группами [9]. 

В 2009 г. в России зарегистрировано 32334 новых случая рака ободочной кишки. При-
рост абсолютного числа заболевших с 2004 по 2009 г. составил 11.3%. В структуре заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями мужского населения эта патология занимает 
4-е место в России (5.7%) и Армении (4.5%). В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями женского населения доля рака ободочной кишки колебалась от 2-3% в 
Кыргызстане и Узбекистане до 6-7% в Армении, Украине, России и Беларуси. 
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В России в 2009 г. зарегистрировано 25029 новых случаев рака прямой кишки. С 
2004 по 2009 г. прирост абсолютного числа заболевших составил 9.9%. В 2009 г. стандар-
тизованные показатели заболеваемости раком прямой кишки составляли от 3-7 на 100000 
в Кыргызстане, Армении. В структуре смертности мужчин первые три места занимали 
рак легкого (27.4%), желудка (13%), предстательной железы (6.4%); женщин – рак молоч-
ной железы (17.4%), желудка (11.3%), ободочной (9.3%) и прямой (6.3%) кишки. В 
Армении статистические показатели относительно опухоли ободочной кишки и прямой 
кишки (с ректосигмоидным соединением и анусом) следующие: морфологическая вери-
фикация диагноза у вновь выявленных больных (%) – 75.9; 87.0; летальность на 1-м году 
после постановки диагноза (%) – 53.1; 45.6; число умерших на 100 вновь выявленных 
больных (%) – 61.0; 78.3; летальность (%) –12.0; 11.8 [2]. 

Раннюю диагностику рака толстой кишки до настоящего времени нельзя считать 
удовлетворительной, поскольку у каждого третьего больного на момент установления 
диагноза уже отмечается генерализация опухолевого процесса. Причиной сложившейся 
ситуации является чрезвычайно низкая выявляемость на ранних этапах развития опухоли 
[10]. Прогноз при раке толстой кишки зависит от стадии опухолевого процесса. У 
больных с поражением лимфатических узлов 5-летняя выживаемость составляет не более 
50%, а при правосторонней локализации опухоли ободочной кишки – не более 20% [11]. 

Проблема скрининга и ранней диагностики рака толстой кишки во многих странах до 
сих пор остается нерешенной – это связано не только с отсутствием должного государ-
ственного финансирования, но и с недостаточной разработкой критериев, с помощью 
которых можно выделить группу лиц, подлежащих углубленному клинико-инструмен-
тальному обследованию. Так например, в России в настоящее время эффективность скри-
нинговых программ по выявлению колоректального рака не превышает 1% [12,13]. 
Кроме этого, как известно опухоли толстой кишки составляют большой удельный вес в 
структуре ургентной хирургической патологии. Больные, как правило, поступают в 
клинику с приступами кишечной непроходимости [14].  

В связи с вышеизложенным очевидно, что при новообразованиях толстой кишки 
определение степени инвазии кишечной стенки, выявление прорастания опухоли в клет-
чатку и окружающие органы, метастазов в регионарные и отдаленные лимфатические 
узлы, а также в печень (особенно на дооперационном этапе) являются весьма актуаль-
ными. От получения такой информации во многом зависят лечебная тактика и объем 
хирургического вмешательства. В последние годы для решения этих задач используют 
ультразвуковое исследование (УЗИ), а также компьютерную томографию (КТ). 

Материал и методы. В Медицинском центре «Аспера скан» обследовано 48 боль-
ных с новообразованиями восходящего, нисходящего отделов толстой кишки, а также 
нижней трети прямой кишки, 22 больных с параколитом и парапроктитом. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту и полу. Всем больным проводились рутинное трансабдо-
минальное УЗИ и КТ.  

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате ULTRASONIX TOUCH по 
стандартной методике с применением мультичастотного конвексного датчика – 2-3.5 
МГц и линейного датчика 5-7.5 МГц. КТ проводилась на аппарате Somatom Emotion 
(Siemens) с предварительным пероральным контрастированием толстой кишки. 

Результаты и обсуждение. Отдельными частями толстого кишечника, не имеющи-
ми брыжейки и непосредственно контактирующими с забрюшинной жировой клетчат-
кой, являются восходящий отдел, нисходящий отдел, нижняя треть прямой кишки. При 
поражении указанных отделов толстой кишки новообразованием возможен инвазивный 
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рост опухоли в забрюшинное пространство, что определяет их относительно позднюю 
выявляемость и осложняет лечебную тактику. Указанные особенности роста опухоли не 
выявляемы при эндоскопическом и рентгеноскопическом методах исследования, по-
скольку данные методы оценивают состояние просвета пораженного отдела кишечника и 
рельеф внутреннего контура. В какой-то степени этот пробел может быть восполнен с 
помощью УЗИ, так как метод позволяет оценить толщину стенки пораженного отдела ки-
шечника, преимущественную локализацию процесса на поперечных изображениях, в 
частности, оценить состояние задней стенки кишки. Возможности метода существенно 
ограничивает присутствие газа в просвете кишки, и его вуалирующее воздействие при 
традиционном доступе для сканирования со стороны передней брюшной стенки. При 
использовании других нестандартных доступов со стороны поясничных областей воз-
можно получение необходимой информации в интересующем аспекте, однако это тре-
бует особых практических навыков исследователя и глубокое знание анатомо-топографи-
ческих взаимоотношений на полученных нетипичных эхограммах. Ограниченность ульт-
развукового метода при визуализации прямой кишки также связана с присутствием газа и 
со степенью наполненности мочевого пузыря. Из 48 обследованных больных с помощью 
УЗИ инвазивный рост в забрюшинную жировую клетчатку удалось констатировать лишь 
у 12 больных (25%). Во всех описанных случаях опухоль была достаточно крупной и 
располагалась преимущественно в дорсальных отделах толстой кишки, просвет кишки 
был сужен, и вуалирующее действие газов соответственно было уменьшено. В этих 
условиях удалось увидеть задний наружный контур, который представлялся неровным. 
Состояние прилежащей жировой клетчатки сонографически оценить не удалось. 

Этих недостатков лишен метод КТ, так как исключаются наведенные артефакты от 
газа и каловых масс и, более того, указанные субстанции вместе с прилежащей забрю-
шинной жировой клетчаткой создают естественную контрастность изображения. Особое 
внимание мы уделяем состоянию последней. Всем больным была проведена КТ, и были 
разработаны критерии инвазивного роста в забрюшинное пространство и в тазовую 
жировую клетчатку: 

1. Преимущественное локальное утолщение задней стенки восходящего и нисхо-
дящего отделов толстой кишки и какой-либо стенки нижней трети прямой кишки –у 37 
больных. 

2. Неровность наружного контура кишки – у 48 больных. 
3. Расположение патологических узловидных формирований стенки в пределах 

жировой клетчатки – у 48 больных.  
4. Локальная исчерченность прилежащей жировой клетчатки в виде "сетчатости" –

у 24 больных. 
5. Акцентированность фасции Герота на стороне поражения (больше при воспале-

нии, при опухоли реагирует позже, при развитии лимфостаза) – у 20 больных. 
6. Наличие мелких (1-3 мм), изолированных от основной опухоли, узлов, в близле-

жащих к зоне поражения участках жировой клетчатки – у 48 больных. 
Дифференциальную диагностику проводили с параколитами и парапроктитами (22 

больных). Оценивались следующие критерии: 
1. Отсутствие локального утолщения стенки кишки (невыраженное циркулярное 

утолщение).  
2. Радиальная линейная исчерченность. 
3. Отсутствие узловых формирований в пределах жировой клетчатки. 
4. Неизменённость контуров на поперечных изображениях толстого кишечника. 
Вышеприведенные критерии наблюдались у всех 22 больных. 
5. Циркулярное утолщение стенок кишки. Наблюдалось у 15 больных (68.2%). 
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Заключение. На основании проведенных нами исследований установлены КТ критерии 
инвазивного роста новообразований толстой кишки в забрюшинное пространство и тазовую 
жировую клетчатку, а также разработаны дифференциально-диагностические критерии ново-
образований толстой кишки с параколитами и парапроктитами. Из вышеприведенных дан-
ных очевидно, что абсолютными критериями инвазивного роста новообразований толстой 
кишки в забрюшинное пространство и тазовую жировую клетчатку являются неровность 
наружного контура кишки, расположение патологических узловидных формирований стенки 
в пределах жировой клетчатки, наличие мелких (1-3 мм), изолированных от основной 
опухоли, узлов, в близлежащих к зоне поражения участках жировой клетчатки в 100% 
случаев). Далее по частоте встречаемости следуют преимущественное локальное утолщение 
задней стенки восходящего и нисходящего отделов толстой кишки и какой-либо стенки 
нижней трети прямой кишки (в 77.1% случаев), локальная исчерченность прилежащей 
жировой клетчатки в виде "сетчатости" (в 50% случаев) и акцентированность фасции Герота 
на стороне поражения (в 41.7% случаев). 

Разработка КТ-критериев указанного осложнения при новообразованиях толстой 
кишки даст возможность более точно определить объем хирургических вмешательств и 
дальнейшую лечебную тактику.  
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ROLE OF COMPUTER TOMOGRAPHY IN THE DEFINITION OF THE INVASIVE 
GROWTH OF TUMORS OF THE COLON IN THE RETROPERITONEAL SPACE  

AND PELVIC ADIPOSE TISSUE 
 

M.S. Chzmachyan¹, A.K. Ghazaryan2, G.D. Vardanyan¹ 
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² Medical-Scientific Center «Aspera Scan» 

 
 

SUMMARY 
Colon cancer is one of the most common forms of malignant tumors. In the world there is a 

clear tendency of growth of morbidity and mortality from cancer of the colon. In general, with 
its frequency the colorectal cancer ranks the fourth in the world. Early diagnosis of colon cancer 
cannot be so far considered satisfactory, because every third patient at the moment of diagnosis 
already suffers from generalization of tumorous process. The reason for this situation is the 
extremely low detectability in the early stages of tumor development. 

In view of the above it is obvious that in case of tumors of the colon, the determination of 
the invasion degree of the intestinal wall, identifying of the tumor invasion into the tissue and 
surrounding organs, of metastasis to regional and distant lymph nodes, and to the liver 
(especially in the pre-operation stage) are highly urgent. 

We examined 48 patients with tumors of the ascending, descending parts of the colon, and 
the lower third of the rectum, 22 patients with paracolitis and paraproctitis. All patients under-
went routine transabdominal ultrasound examination and computer tomography. CT criteria of 
invasive growth of colon tumors in the retroperitoneal space and pelvic adipose tissue are 
established, and differential-diagnostic criteria for tumors of the colon with paracolitis and 
paraproctitis are elaborated. Absolute criteria are the roughness of outer contour of the bowel, 
the location of pathological nodal formations of the wall within the adipose tissue, the presence 
of small (1-3mm) nodes, isolated from the main tumor, in the parts of the adipose tissue 
adjacent to the affected area (in 100% of cases). With their frequency of occurrence follow up 
the pre-emptive local bulge of the rear wall of the ascending and descending parts of the colon, 
and of any wall of the lower third of the rectum (in 77.1% of cases), the local striation of the 
adjacent adipose tissue in the form of "reticulation" (in 50% of cases) and the accentuation of 
the Gerota's fascia on the affected side (in 41.7% of cases). 

The elaboration of CT criteria of specified complications of colon tumors will enable to 
determine more precisely the volume of surgical interferences and the further treatment policy. 

 
Keywords: computer tomography, tumors of colon, retroperitoneal space, pelvic adipose tissue 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հաստ աղիքի քաղցկեղը չարորակ ուռուցքների ամենատարածված ձևերից մեկն է: 

Աշխարհում հաստ աղիքի չարորակ նորագոյացություններով հիվանդության և մահացության 
ակնհայտ աճի միտում է նկատվում: Կոլոռեկտալ քաղցկեղը իր հաճախականությամբ, 
ընդհանուր առմամբ, աշխարհում զբաղեցնում է չորրորդ տեղը: Առ այսօր, հաստ աղիքի 
քաղցկեղի վաղ ախտորոշումը չի կարելի բավարար համարել, քանի որ ամեն երրորդ 
հիվանդի մոտ ախտորոշման պահին արդեն իսկ նկատվում է ուռուցքի տարածման 
գործընթաց: Ստեղծված իրավիճակի պատճառն է ուռուցքի զարգացման վաղ փուլերում նրա 
չափազանց թույլ արտահայտվածությունը: Վերոնշյալից ակնհայտ է, որ հաստ աղիքի 
նորագոյացությունների ժամանակ աղիքային պատի ինվազիայի աստիճանի որոշումը, 
հյուսվածքում և շրջակա օրգաններում ուռուցքի ներաճումը և ռեգիոնար ու հեռավոր 
ավշահանգույցներում, ինչպես նաև լյարդում մետաստազների առաջացումը (հատկապես, 
նախավիրահատական փուլում) բավականին ակտուալ են: 

Մեր կողմից հետազոտվել են 48 հիվանդ` հաստ աղիքի վերընթաց և վարընթաց 
հատվածների, ինչպես նաև ուղիղ աղիքի ստորին մեկ երրորդ հատվածի նորագոյա-
ցություններով 22 հիվանդ` խոցային կոլիտով և թարախակույտով: Բոլոր հիվանդների հետ 
անցկացվել է տրանսորովայնային ուլտրաձայնային հետազոտություն և համակարգչային 
տոմոգրաֆիա: Սահմանված են որովայնի խոռոչում և կոնքի ճարպային հյուսվածքում հաստ 
աղիքի նորագոյացությունների ինվազիվ աճի ՀՏ-չափորոշիչներ, ինչպես նաև մշակված են 
հաստ աղիքի` խոցային կոլիտներով և թարախակույտերով նորագոյությունների դիֆերենցալ 
ախտաբանական չափորոշիչներ: Բացարձակ չափորոշիչներ են հանդիսանում աղիքի արտա-
քին եզրի անհարթությունը, ճարպային հյուսվացքի շրջանում պատի հանգուցային ձևավոր-
ման պաթոլոգիկ տեղակայումը, մանր (1-3 մմ), հիմնական ուռուցքից մեկուսացված հանգույց-
ների առկայությունը, որոնք գտնվում են ճարպային հյուսվածքների վարակված հատվածների 
մոտակայքում (100% դեպքերում): Հանդիպման հաճախականությամբ դրան հաջորդում են 
հաստ աղիքի վերընթաց և վարընթաց հատվածների ետին պատի և ուղիղ աղու ստորին մեկ 
երրորդ հատվածի որևէ պատի զգալի տեղային հաստացումը (77.1% դեպքերում), հարակից 
ճարպային հյուսվացքի տեղային խախտվածությունը «ցանցի» տեսքով (50% դեպքերում) և 
Հերոտի ֆասցիայի շեշտադրումը վնասված կողմում (41.7% դեպքերում): Նշված բարդություն-
ների ՀՏ-չափորոշիչների մշակումը հաստ աղիքի նորագոյացությունների ժամանակ հնարա-
վորություն է տալիս ավելի ստույգ սահմանել վիրաբուժական միջամտությունների ծավալը և 
հետագա բուժման մեթոդները: 
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В данной работе представлены некоторые результаты исследования роли полового 

воспитания в генезе сексуальных расстройств. В статье обсуждаются сексуальные 
расстройства, обусловленные типами и ошибками полового воспитания. Отмечается, что 
правильное половое воспитание имеет важное значение в профилактике сексуальных 
расстройств. 

Половое воспитание – это система медико-педагогических мер, направленных на 
воспитание у родителей, детей, подростков и молодежи разумного, здорового отноше-
ния к вопросам пола и половой жизни. 

Половое воспитание является неотъемлемой частью общего воспитания, от типа 
которого во многом зависит формирование характерологических черт личности и психо-
сексуальное развитие [5]. 

В диагностике и своевременной коррекции сексуальных расстройств важное место 
занимает проблема полового воспитания.  

Для профилактики сексуальных расстройств большое значение имеет правильное 
половое воспитание. Оно неотделимо от общего развития личности и ставит своей целью 
привитие норм полового поведения, подчиняющихся нормам морали общества, в котором 
человек растет и воспитывается [4, 7].  

Существуют следующие виды полового воспитания [1,2]: 
 гипопротекция – недостаток опеки и контроля; 
 гиперпротекция – чрезмерная опека и мелочный контроль;  
 эмоциональное отвержение – ребенок или подросток постоянно ощущает, что им 

тяготятся;  
 гармоничное – воспитание протекает гармонично и без конфликтов.  

Целью настоящего исследования является выявление механизмов развития сексуаль-
ных расстройств, в динамике которых весомую роль играют ошибки полового воспитания, 
гипо- и гиперпротекция, лидерство в половом воспитании, а также степень депрессии.  

Материал и методы. Нами были обследованы 161 человек, в возрасте от 18 до 35 
лет, обратившихся с сексологическими жалобами в клинику сексопатологии ЕГМУ.  

Было проведено сексологическое ретроспективное обследование обратившихся в 
нашу клинику мужчин, женщин и супружеских пар с сексуальными расстройствами, в 
развитии которых ведущую роль играют тип полового воспитания, а также лидерство в 
половом воспитании и степень депрессии.  
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Распределение обследованных лиц по полу: 
 120 мужчин (с наличием сексуальных расстройств – 99, практически здоровые – 21); 
 41 женщин (с наличием сексуальных расстройств – 31, практически здоровые – 10).  
Данные о типах полового воспитания обследованных нами респондентов когорты 

больных представлены в таблице 1, из которой видно, что:  
 48, 5% обследованных мужчин получили воспитание по типу «гиперпротекция»;  
 42.4% – по типу «гипопротекция»;  
 8.1% – по типу «гармоничное»; 
 1.0% – по типу «эмоциональное отвержение»; 
 74.2% обследованных женщин получили воспитание по типу «гиперпротекция»;  
 25.8% – по типу «гармоничное». 

 
Таблица 1 

Характеристика типов воспитания 
 

Тип 
воспитания 

Пол 
М Ж 

Статус Статус 
больной здоровый больной здоровый 

абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

гармоничное 8 8.1 21 100.0 8 25.8 10 100.0 

гипопротекция 42 42.4 0 0 0 0 0 0 

гиперпротекция 48 48.5 0 0 23 74.2 0 0 

эмоциональное  
отвержение 1 1.0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Исходя из данных таблицы, можно сделать заключение, что большинство из них по-

лучили неправильное половое воспитание. Неправильные типы воспитания приводят к 
формированию черт характера, нарушающих процесс коммуникации, особенно с проти-
воположным полом, что в свою очередь обуславливает нарушение психосексуального 
развития, особенно формирования полоролевого поведения [3,6]. Этим, прежде всего, 
объясняются трансформации полоролевого поведения или гиперролевое поведение, кото-
рые мы наблюдали у обследованных. 

Представляло определенный интерес выявление корреляционной связи между лидер-
ством в половом воспитании указанных в таблице лиц и основными сексологическими 
жалобами (сексуальными расстройствами) мужчин и женщин. Результаты анализа 
представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 2. 
Корреляция лидерства в половом воспитания и сексуальных расстройств  

среди больных мужчин 
 

Основные жалобы 

Лидерство в половом воспитании 

мать отец мать 
и отец 

старший 
брат сестра Информация 

отсутствует 

абс. % абс.  % абс. % абс. % абс. % абс.  % 

расстройство 
либидо 2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

расстройство 
эрекции 14 24.6 0 0 1 33.3 1 3.6 0 0 0 0 

расстройство 
эякуляции 25 43.9 7 87.5 1 33.3 20 71.4 0 0 2 66.7 

расстройство 
оргазма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вагинизм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
боль при половом 
акте 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

сочетанные 16 28.1 1 12.5 1 33.3 7 25.0 0 0 1 33.3 
 

 
Как видно из таблицы 2, при лидерстве матери 24.6% больных мужчин имели проблемы с 

эрекцией (95% ДИ: 13.1%-36%), а при лидерстве отца – 0%. Разность достоверна с 
p<0.0001.При лидерстве матери 24.6% больных мужчин имели проблемы с эрекцией(95% ДИ: 
13.1%-36%), а при лидерстве старшего брата – 3.6% (95% ДИ: 3.6%-10.8%). Разность достовер-
на с p=0.00237.При лидерстве матери 43.9%больных мужчин имели проблемы с эякуляцией 
(95% ДИ: 30.7%-57%), а при лидерстве отца – 87.5% (95% ДИ: 59.9%-115%). Разность досто-
верна с p=0.0018.При лидерстве матери 43.9% больных мужчин имели проблемы с эякуляци-
ей(95% ДИ: 30.7%-57%), а при лидерстве старшего брата – 71.4% (95% ДИ: 53.9%-88.9%). 
Разность достоверна с p=0.0123. 

Как видно из таблицы 3, у всех больных женщин лидерами полового воспитания 
были только матери. 10.3% женщин страдали расстройством оргазма (95% ДИ: 1.2%-
21.9%), а 27.6% – вагинизмом (95% ДИ: 10.6%-44.6%). 

Таким образом, наше предположение о наличии взаимосвязи между лидерством в 
половом воспитании и сексуальных расстройств у больных получает статистическое 
подтверждение. Можно заключить, что: 
 Лидерство матери в половом воспитании у мужчин часто провоцирует проблемы 

с эрекцией, а лидерство отца и старшего брата – проблемы с эякуляцией. 
 Лидерство матери в половом воспитании у женщин может привести к 

возникновению вагинизма и нарушению оргазма.  
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Таблица 3. 
Корреляция лидерства в половом воспитания и сексуальных расстройств  

среди больных женщин 
 

  Лидерство в половом воспитании 
 

Основные 
жалобы 

мать отец мать и 
отец 

старший 
брат сестра Информация 

отсутствует 

 
абс. % абс. % абс. % 

абс
. % абс. % абс. % 

 расстройство 
либидо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

расстройство 
эрекции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

расстройство 
эякуляции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

расстройство 
оргазма 3 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 

вагинизм 8 27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50.0 
боль при половом 
акте 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 

сочетанные 18 62.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Значительный интерес представляло также выявление корреляционных связей между 
степенью депрессии и типом полового воспитания. С целью выявления степени 
депрессии была использована шкала депрессии Зунга. Результаты корреляционного 
анализа представлены в таблицах 4 и 5.  

Таблица 4. 
Корреляция степени депрессии и типа полового воспитания среди больных мужчин 

 

Тест Зунга 

Тип воспитания 

Гармоничное  Гипопротекция Гиперпротекция  Эмоциональное 
отвержение 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Депрессия в пределах 
нормы, патологии нет 0 0 7 16.7 8 16.7 0 0 

уровень депрессии в 
пределах среднего 6 75.0 32 76.2 34 70.8 0 0 

уровень депрессии выше 
среднего 2 25.0 3 7.1 6 12.5 1 100.0 

 
Как видно из таблицы 4, у больных мужчин при половом воспитании «гиперпротек-

ция» уровень депрессии по тесту Зунга выше среднего – 12.5%(95% ДИ: 2.9-22.1%), что 
отличается с p = 0.01. 
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Таблица 5. 
Корреляция степени депрессии и типа полового воспитания среди больных женщин 

 

Тест Зунга 

Тип воспитания 

Гармоничное Гипопротекция Гиперпротекция Эмоциональное 
отвержение 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Депрессия в пределах 
нормы, патологии нет 0 0 0 0 0 0 0 0 

уровень депрессии в 
пределах среднего 7 87.5 0 0 20 87.0 0 0 

уровень депрессии 
выше среднего 1 12.5 0 0 3 13.0 0 0 

 
Как видно из таблицы 5, у больных женщин при половом воспитании «гиперпро-

текция» выше среднего – 13% (95% ДИ: – 1.5-27.6%), что отличается от нуля с p = 0.07. 
Таким образом, наше предположение о наличии взаимосвязи между степенью 

депрессии и типом полового воспитания у больных получает статистическое подтверж-
дение.  

Можно заключить, что: 
 у мужчин и женщин при половом воспитании «гиперпротекция» вероятность 

возникновения депрессии высока. 
 
Проведенное исследование показало, что правильное половое воспитание имеет 

важное значение в профилактике сексуальных расстройств, причиной которых часто 
могут являться дефектное половое воспитание, лидерство в половом воспитании, а также 
гипо- и гиперпротекция. 
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ABOUT THE QUESTION OF DEPENDENCE OF SEXUAL DISORDERS 

ON THE TYPES OF GENDER UPBRINGING 
 

V.A. Shahramanyan1, A.E. Hakobyan1, A.E. Melik-Pashayan2 
 

1YSMU, Department and Clinic of Sexopathology 
2YSMU, Department of Psychiatry 

 
 

SUMMARY 
This article gives research data about how mistakes of sexual education bring to 

development of different sexual disorders. Discussion is focused on main types of sexual 
education, common mistakes during its process and sexual disorders connected with these 
mistakes. It is emphasized that the prevention of sexual disorders mostly depend on correct 
sexual education. 

Main principles of sexual education of children, juveniles and youth as well as frequent 
mistakes and wrong approaches are discussed. It is emphasized that main prevention of sexual 
disorders is correct sexual education, organization of which necessitates joint effort of the 
family and social institutions.  
 

Keywords: sexual education, sexual disorders, hypoprotection, hyperprotection, leadership 
in the sex education, the degree of depression 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Սույն հոդվածում ներկայացված են հետազոտման որոշ տվյալներ՝ կապված 

սեռական խանգարումների գենեզում սեռական դաստիարակության դերի 
հետ: Հոդվածում քննարկվում են սեռական դաստիարակության տիպերը, սխալները 
և նրանցով պայմանավորված սեռական խանգարումները: Նշվում է, որ սեռական 
խանգարումների կանխարգելման հարցում կարևոր դեր ունի ճիշտ սեռական 
դաստիարակությունը, որի կազմակերպման համար անհրաժեշտ են ընտանիքի և 
դպրոցի համատեղ ջանքերը: 
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Նախասրտերի շողացումը (ՆՇ) ամենահաճախ հանդիպող տախիառիթմիան է և 

սրտի ռիթմի բոլոր խանգարումների մեջ այն կազմում է 30%: Ընդհանուր ազգաբնակչու-
թյան մոտ ՆՇ-ն կազմում է 0.2-0.6%, իսկ 60-ից բարձր տարիք ունեցողների մոտ՝ 10%: 
ՆՇ-ով հիվանդների մոտ մահացությունը 2 անգամ բարձր է , քան սինուսային ռիթմով 
հիվանդների մոտ [4,8]: Այդ իսկ պատճառով ՆՇ-ի պատճառների, ընթացքի և բուժման 
հարցերի ուսումնասիրությունները մնում են խիստ արդիական: Ըստ Ֆրամինգեմյան 
հետազոտության տվյալների, ՆՇ-ի զարգացման համար կարևոր կանխորոշիչ գործոն-
ներից են հանդիսանում ձախ փորոքի (ՁՓ) ֆրակցիոն կարճացումը և ՁՓ-ի պատի հաս-
տությունը [8]: Ըստ այլ բազմակենտրոն, պրոսպեկտիվ, միջազգային հետազոտության՝ 
ՍՌ-ի վերականգնման համար կարևոր նախապայման է հանդիսանում ՁՓ-ի վերջնա-
կան դիաստոլիկ չափսը (ՎԴՉ)<58 մմ և ՁՓ-ի արտամղման տոկոսը (ԱՏ)՝>56% (7): 
Մեծաթիվ են այն հետազոտությունները, ուր փաստվում են տրանսմիթրալ հոսքի բա-
ղադրիչների փոխկապակցվածությունը ՆՇ-ի առաջացման, հաստատման, նաև՝ նոպա-
ների կրկնության հետ [2,3,5,6]: ՁՓ-ի դիաստոլիկ դիսֆունկցիան հաճախ համակցվում է 
տարբեր ձևերի նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկի հետ: Սակավաթիվ չեն 
նաև այն դեպքերը, երբ նոպայաձև կամ պերսիստենտ ՆՇ-ով հիվանդների մոտ առկա է 
ՁՓ-ի նորմալ գործունեություն: Աշխատանքի նպատակն է օգտագործելով հյուսվածքա-
յին դոպլեր հետազոտությունը, ուսումնասիրել նոպայաձև և պերսիստենտ ՆՇ-ով հի-
վանդների մոտ ՁՓ-ի դիստոլիկ դիսֆունկցիայի առկայությունը, նաև` էխոսրտագրա-
կան որոշ չափորոշիչների փոփոխությունները և փոխհարաբերությունները: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությանը մասնակցել են 79 հիվանդ (44 տղամարդ և 
35 կին): Հետազոտվողների տարիքը տատանվել է 38-65 սահմաններում (միջին տարիքը 
50±8.5): Հիվանդներից 23-ի մոտ գրանցվել է ՆՇ-ի պերսիստենտ տեսակը, իսկ 25-ի մոտ՝ 
նոպայաձև ՆՇ: Ստուգիչ խումբը կազմել են նմանատիպ սրտային հիվանդություններով, 
սակայն ՆՇ չունեցող 21 հիվանդ: Պերսիստենտ ՆՇ-ով հիվանդներից 10-ի մոտ 
հիմնական հիվանդություն է եղել զարկերակային հիպերթենզիան, 7-ի մոտ` սրտի 
իշեմիկ հիվանդությունը, իսկ 6-ի մոտ հաստատվել է հիվանդության իդիոպաթիկ ձևը: 
Ստուգիչ խմբի հվանդներից 9-ի մոտ հիմնական հիվանդություն է եղել զարկերակային 
հիպերթենզիան, 12-ի մոտ` սրտի իշեմիկ հիվանդությունը: Նոպայաձև ՆՇ-ով հիվանդ-
ներից 8-ի մոտ հիմնական հիվանդություն է եղել զարկերակային հիպերթենզիան, 7-ի 
մոտ` սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, իսկ 8-ի մոտ՝ իդիոպաթիկ ՆՇ: ՆՇ-ի նոպայից 20 օր 
անց հիվանդները հետազոտվել են՝ այլ էխոսրտագրական չափորոշիչներից զատ՝ 
հայտնաբերելու համար ՁՓ-ի դիաստոլիկ դիսֆունկցիայի առկայությունը: 
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Էխոսրտագրությունը կատարվել է GE VIVID 7 ապարատով, 2-5 հաճախականու-
թյամբ տվիչով, միաժամանակյա ԷՍԳ գրանցմամբ և տեսաձայնագրմամբ: Օգտագործ-
վել են M, B ռեժիմներ, PW, CW, գունավոր և հյուսվածքային դոպլեր էխոսրտագրություն: 
Հաշվարկները իրականացվել են 5 անգամ կատարված չափումների միջինացմամբ: 
Դոպլեր էխոսրտագրությամբ հաշվարկվել են տրանսմիթրալ վաղ (E) և նախասրտային 
(A) արյան հոսքերի արագությունը, E հոսքի դանդաղեցման ժամանակը (DT), 
իզոմետրիկ թուլացման ժամանակը (IVRT), ինչպես նաև E/A հարաբերությունը: Հյուս-
վածքային դոպլեր հետազոտությունը իրականացվել է ապիկալ չորս խոռոչանի դիրքով 
միթրալ օղի սեպտալ և լատերալ անկյուններից: Գրանցվել են վաղ (Em), ուշ (Am) 
դիաստոլիկ և սիստոլիկ (Sm) արյան հոսքերի արագությունները: Հաշվարկվել է նաև 
E/Em և Em/Am հարաբերությունները: Օգտագործելով գունավոր M ռեժիմը դիաստոլիկ 
տրանսմիթրալ արյան հոսքի համար, հաշվարկվել են արյան հոսքի տարածման 
արագությունը (Vp): Ձախ փորոքի դիաստոլիկ դիսֆունկցիա է ախտորոշվել, երբ E/A-ն 
եղել է <1 և Em/Am-ը՝ <1, իսկ Vp-ն՝ ավելի պակաս, քան 40 սմ/վրկ: 

Հետազոտության արդյունքները. Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, 
որ բոլոր հետազոտվողների մոտ ՁՓ-ի ԱՏ-ն եղել է նորմայի սահմաններում: ՁՓ-ի 
դիաստոլիկ դիսֆունկցիա ախտորոշվել է պերսիստենտ ՆՇ-ով հիվանդներից 16-ի 
մոտ (69.5%), նոպայաձև ՆՇ-ով հիվանդներից՝ 12-ի մոտ (48%), իսկ ստուգիչ խմբում՝ 
12-ի մոտ (57.5%):  

ՁՓ-ի դիաստոլիկ դիսֆունկցիա ունեցող ՆՇ-ով հիվանդներից E/A, E/Em 
չափորոշիչները եղել են առավել բարվոք նոպայաձև ՆՇ ունեցողների մոտ (E/A-ն 
նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 0.84±0.17, պերսիստենտ ՆՇ-ի խմբում՝ 0.61±0.14, ստուգիչ 
խմբում՝ 1.02±0.14, p<0.001; Em-ը նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 5.1±1.4 պերսիստենտ ՆՇ-ի 
խմբում՝ 4.7±1.5 սմ/վրկ, p<0.01; ստուգիչ խմբում՝ 9.7±1.8, p<0.001; E/Em-ը պերսիս-
տենտ ՆՇ-ի խմբում՝ 14.2±3.1, նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 11.1±3.7, ստուգիչ խմբում՝ 
7.8±0.19 p<0.0001), (գծապատկերներ 1; 2): Am-ը ցածր էր նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում 
(պերսիստենտ ՆՇ-ի խմբում՝ 9.5±1.6 սմ/վրկ նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 8.7±1.5 սմ/վրկ, 
p<0.01): ՆՇ ունեցող հիվանդների մոտ չի նկատվել վիճակագրորեն հավաստի 
տարբերություն Em/Am-ի և Vp-ի արժեքների միջև, թեև, համեմատած ստուգիչ խմբի 
հետ, ՆՇ ունեցող հիվանդների մոտ նկատվել է վիճակագրորեն հավաստի ցածր 
արժեքներ (Em/Am-ը նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 0.54±0.14; պերսիստենտ ՆՇ-ի խմբում՝ 
0.53±0.11; ստուգիչ խմբում՝ 0.98±0.2; p<0.001; Vp-ն նոպայաձև ՆՇ-ի խմբում՝ 37.5±4.4 
սմ/վրկ; պերսիստենտ ՆՇ-ի խմբում՝ 38±4.9 սմ/վրկ; ստուգիչ խմբում՝ 45.6±4.3 սմ/վրկ; 
p<0.001), (գծապատկերներ 3; 4): 

Քննարկում. Հյուսվածքային դոպլերը էխոսրտագրությունը հանդիսանում է 
զգայուն հետազոտություն և թույլ է տալիս որոշակի կարծիք կազմել ՁՓ-ի սիստոլիկ 
և հատկապես՝ դիաստոլիկ ֆունկցիաների մասին: Ըստ Sohn DW, Chai IH-ի, Sm-ի 
չափումներով կարելի է կարծիք կազմել ՁՓ-ի սիստոլիկ, իսկ Em-ի, Am-ի և E/Em-ի 
չափումներով` դիաստոլիկ ֆունկցիայի մասին:  
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Գծապատկեր 1. E/A-ն խմբերում 

 

Գծապատկեր 2. E/Em-ը խմբերում 

 
 

 Գծապատկեր 3. Em/Am-ը խմբերում 

 

Գծապատկեր 4. Vp-ն Խմբերում 

 
 
Հարկ է նշել, որ դիսատոլիկ դիսֆունկցիան առաջացնում է որոշակի նախապայ-

մաններ՝ ՆՇ-ի առաջացման և պահպանման համար, թեև կարելի է նշել նաև 
հակառակը. ՆՇ-ն ևս իր հերթին ազդում է ոչ միայն նախասրտերի, այլ նաև՝ փորոքների 
գործունեության, նաև` նրանց վերաձևավորման գործընթացի վրա:Այդ մասին է վկայում 
նաև մեր հետազոտության մեջ գրանցված ինչպես DT-ի, այնպես էլ Em-ի, Am-ի, Sm-ի, 
E/Em-ի, Em/Am, նաև՝ Vp-ի փոփոխությունները: Ըստ հետազոտության տվյալների ՁՓ-ի 
դիաստոլիկ դիսֆունկցիան նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում ՆՇ-ի զարգացման 
համար: Ըստ մեր տվյալների, պերսիստենտ ՆՇ-ով հիվանդների մոտ առավել հաճախ է 
հանդիպում դիաստոլիկ դիսֆունկցիան: R. Yilmaz-ը և CHenzbraun A. հեղինակները 
փաստում են, որ E/Em-ի 10-ից բարձր ցուցանիշը անկախ կանխորոշիչ գործոն է ՆՇ-ի 
նոպայի կանխորոշման համար: Հարկ է նշել,որ գունավոր M ռեժիմ էխոսրտագրությու-
նը, որը օգտագործվում է դիաստոլիկ տրանսմիթրալ արյան հոսքի տարածման արա-
գության հաշվարկի համար, ևս հանդիսանում է զգայուն եղանակ ՁՓ-ի դիաստոլիկ 
դիսֆունկցիայի որոշման համար: 

Այսպիսով, կարելի է նշել, որ հյուսվածքային դոպլեր և գունավոր M ռեժիմ էխո-
սրտագրական հետազոտությունները հանդիսանում են ՁՓ-ի գործունեության խան-
գարումների վաղ հայտնաբերման համար զգայուն եղանակներ: Այս հետազոտու-
թյունների լայն կիրառումը հնարավորություն կտա հայտնաբերելու ՁՓ-ի դիաստո-
լիկ դիսֆունկցիայի վաղ դրսևորումները, որը պայմաններ է ստեղծում հատկապես՝ 
պերսիստենտ ՆՇ-ի , զարգացման գործընթացում: 
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THE ASSOCIATION OF LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC DYSFUNCTION  
WITH RISK OF PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION 

 
L.G. Tunyan, S.V. Grigoryan 

 
YSMU, Department of Cardiology  

 
SUMMARY 
Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) is associated with an increased risk of atrial 

fibrillation (AF), in its various clinical presentations. On the other hand, many patients (pts) 
with persistent (pr) and paroxysmal (ps) AF have normal LV function. The purpose of this 
study was to evaluate the presence of LVDD in pts with persistent (pr) and paroxysmal (ps) AF. 

Methods: We have examined 79 pts (35 female, 50±8.5 years old) with prAF (23pts) and 
psAF (25 pts), 21 pts with similar disease is served as control. Patients were assessed for the 
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presence of LVDD after 20 days from occurrence of the AF paroxysms. Early (E) and late (A) 
diastolic mitral inflow velocities, as well as the E/A ratio have been measured with pulsed-
Doppler echocardiography. Mitral annular early (Em) and late (Am ) diastolic velocities have 
been measured at the septal and lateral mitral annulus using pulsed-tissue Doppler imaging. 
E/Em, and Em/Am were then calculated. The flow propagation velocity (Vp), using the color 
M-mode of the diastolic mitral inflow, has also been calculated. LVDD was diagnosed as E/A 
was <1 and Em/Am was<1, Vp was less than 40cm/s. 

Results: The ejection fraction was normal in all pts. The LVDD was diagnosed in 16 pts 
(69.5%) with prAF, in 12 pts (48%) with psAF, and in 12 control pts (57.5%). In pts with 
LVDD the E/A, E/Em measurements were found to be better in pts with psAF group, than in pts 
with prAF (E/A: psAF 0.84±0.17 vs. prAF 0.61±0.14 vs. control 1.02±0.14, p<0.001; Em: 
psAF 5.1±1.4 vs. prAF 4.7±1.5 cm/s, p<0.01; control 9.7±1.8, p<0.001; E/Em: prAF 14.2±3.1, 
in psAF 11.1±3.7, control 7.8 ±0.19 p<0.0001). On the other hand, the Am was lower in pts 
with psAF (prAF 9.5±1.6 cm/s vs. psAF 8.7±1.5 cm/s, p<0.01). However, there were no 
significant differences of Em/Am and Vp measurements between both groups (Em/Am: psAF 
0.54±0.14 vs prAF 0.53±0.11, control 0.98±0.2 p < 0.001; Vp: psAF 37.5±4.4 cm/s vs. prAF 
38±4.9 cm/s vs. control 45.6±4.3 cm/s; p<0.001). 

Conclusion: LVDD is associated with increased risk of paroxysmal as well as with 
persistent AF with significantly more frequent occurrence of persistence AF. 
 

Keywords: Atrial fibrillation, persistant and paroxysmal atrial fibrillatin, left ventricular 
diastolic dysfunction, tissue Doppler imaging 
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ՎԱՂԱԺԱՄ ՍԵՐՄՆԱԺԱՅԹՔՈՒՄ. ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  
ԵՎ ՊԱԹՈՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 

 
Ա.Է. Հակոբյան, Ս.Վ. Հակոբյան, Ռ.Է. Ազատյան 

 
ԵՊԲՀ Սեքսապաթոլոգիայի ամբիոն և սեքսապաթոլոգիայի կլինիկա 

 
  

Վաղաժամ սերմնաժայթքումը (ՎՍ) ամենատարածված սեռական խանգարում-
նեից է, որը հանիդպում է բոլոր տարիքային խմբերի տղամարդկանց մոտ: 
Համաձայն գրականության տվյալների՝ ՎՍ ամենահաճախ հանդիպող սեքսուալ 
գանգատն է [1], ինչպես նաև մինչև 40 տ. տղամարդկանց շրջանում ամենատարած-
ված սեռական խանգարումը [2]: Տարբեր հեղինակների տվյալներով՝ ՎՍ հաճախա-
կանությունը կազմում է 21-30% է [3,4,5], 27-34% բոլոր տարիքային խմբի տղամարդ-
կանց մոտ առկա է ՎՍ [6] ընդ որում՝ չնայած վերոնշյալ բարձր ցուցանիշների՝ միայն 
1-12% տղամարդիկ են դիմում բուժօգնության [7]: 

Չնայած վաղաժամ սերմնաժայթքման հստակ բնորոշմանը՝ պատճառագիտու-
թյունը լիարժեք հայտնի չէ: Երկար տարիներ ՎՍ համարվում էր հոգեբանական 
խնդիր, չնայած որևէ երկարատև, ստուգիչ և ռանդոմիզացված հետազոտություն չի 
կատարվել: Հետագայում ուսումնասիրվել են բոլոր հավանական գործոնները, այն է՝ 
գենետիկ, նյարդակենսաբանական, դեղորայքային, հոգեբանական, ուրոլոգիական, 
էնդոկրին, որոնք այս կամ այն չափով կարող են նպաստել վաղաժամ սերմնաժայթք-
ման առաջացմանը: Պետք է նշել, որ ՎՍ կարող է լինել բնածին և ձեռքբերովի, 
սելեկտիվ` պայմանավորված զույգային գործոնով և ոչ սելեկտիվ, համակցված այլ 
սեռական խանգարումների հետ և ոչ համակցված [8]: 

Գրականության որոշ տվյալների համաձայն՝ կենսաբանական և հոգեբանական 
գործոնները ՎՍ առաջացման համար այդքան էլ հավաստի չեն և/կամ նշում են հա-
կասական արդյունքներ: Կան հավաստի տվյալներ, որ հոգեբանական և գենետիկ 
գործոնները կարող են լինել ինչպես նպաստող գործոններ, այնպես էլ պատճառա-
հետևանքային կապի սկզբունքով լինել երկրորդային ՎՍ առաջացման պատճառ:  

Վերջին տարիներին կլինիկական սեքսոլոգիայում որոշակի փոփոխություններ են 
դիտվում՝ կապված շագանակագեղձի բորբոքման դերի հետ՝ որպես սեքսուալ դիսֆուն-
կցիաների առաջացման պատճառ: Նախկինում, համաձայն ապացուցողական բժշկու-
թյան տվյալների, սեքսուալ խանգարումների պատճառագիտության մեջ պրոստատիտը 
կարևորագույնն էր [9]: Այժմ խրոնիկական պրոստատիտը, որպես սեքսուալ խանգա-
րումների առաջացման պատճառ,անբավարար է համարվում, որի մասին է վկայում 
սեքսուալ խանգարումների առկայությունը պրոստատիտի բուժումից հետո: Գիտնա-
կանները գտնում են, որ և՛ պրոստատիտը, և՛ սեքսուալ խանգարումները համարվում են 
միևնույն փսիխոսոմատիկ խանգարման երկու առանձին, զուգահեռ դրսևորումներ [10]: 
Այսպես, ինչքան բարձր է սիմպատոտոնիանայնքան արագ է տեղի ունենում սերմնա-
ժայթքումը, քանի որ սերմնաժայթքման առաջին փուլը սիմպատիկն է: Օրգազմը (ըստ 
Ու. Մաստերսի և Վ. Ջոնսոնի) աճող գրգռման արդյունքում ընդհանուր և տեղային միո-
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տոնիայի լիցքաթափումն է: Ինչքան բարձր է միոտոնիան, այքան արագ է տեղի 
ունենում սերմնաժայթքումը: Այսինքն նշված մեխանիզմներն են ընկած ՎՍ հիմքում, այլ 
ոչ թե պրոստատիտի հետևանքները: Ուստի ՎՍ և պրոստտիտը հանդիսանում են միև-
նույն փսիխոսոմատիկ պատճառի հետևանք:  

A. Cihan et al. [11] կատարված հետազոտությունները վկայում են հիպերթիրիոզի 
և ՎՍ միջև կապի մասին: Հետազոտվել են 43 միջին տարիքի (48>0±8.8տ.) հիպերթի-
րեոզով տղամարկանց 31-ի մոտ (72%) առկա էր ՎՍ: Ամփոփելով հետազոտության 
տվյալները հեղինակները գտնում են, որ թիրեոիդ հորմոնի ավելցուկը և ՎՍ կլինի-
կորեն փոխկապակցված ֆենոմեններ են, իսկ հիպերթիրեոզը դիտարկվում է որպես 
նոր էթիոլոգիական ռիսկային գործոն ՎՍ առաջացման համար: 

Հոգեբանական և բժշկական գիտական գրականության մեջ [16] նշվում ՎՍ 
առաջացման հավանական պատճառների 9 խումբ: Այսպիսով վերոնշյալ խմբում 4 
գործոնները կենսաբանական են կամ ֆիզիոլոգիական՝ պայմանավորված նյար-
դային համակարգի ախտահարմամբ, այլ սոմատիկ հիվանդությամբ, ֆիզիկական 
ախտահարմամբ, կամ դեղերի կողմնակի ազդեցությամբ, և 4 գործոններն էլ կրում են 
հոգեբանական բնույթ՝ պայմանավորված բնածին հոգեբանական առանձնա-
հատկություններով, սուր հոգեբանական սթրեսով, միջանձնային հարաբերությու-
ններով, սեքսուալ գրգռման փսիխոսեքսուալ հմտության դեֆիցիտով: ՎՍ իններորդ 
տիպը բնորոշվում է այլ սեռական խանգարման հետ համակցված դրսևորմամբ, 
ինչպիսին է օր. Էրեկցիայի խանգարումը: Նշված բոլոր գործոնները՝ հոգեբանական, 
ֆիզիոլոգիական, միջանձնային և փսիխոսեքսուալ հմտությունները 
փոխկապակցվելով միմյանց հետ հանդիսանում են ՎՍ առաջացման պատճառ:  

ՎՍ-ն կարող է պայմանավորված լինել նաև գլխուղեղի կեղեևի օրգանական 
ախտահարմամբ: Գ.Ս. Վասիլչենկոն նկարագրել է [12] պարացենտրալ բլթերի 
համախտանիշ (ՊԲՀ), որով պայամնավորված է գլխուղեղի կեղևի ուրոգենիտալ 
ավտոմատիզմի կարգավորման առաջնային ախտահարումը (միզարձակում, կղման 
ակտ և սերմնաժայթքում): ՊԲՀ պատճառագիտությունը վերջնականապես պարզա-
բանված չէ: Հավանական պատճառներն են անտենատալ շրջանում ախտածին ազ-
դակները կամ ծննդաբերական տրավմաները: Այս համախտանիշի ախտածագման 
հիմքում ընկած է գլխուղեղի կեղևի կողմից ողնուղեղի ավտոմատիկ ֆունկցիաների 
(սերմնաժայթքում և միզարձակություն) վերահսկման բացակայությունը: ՊԲՀ-ն 
դրսևորվում է ՎՍ-ով, պոլակիուրիայով, անամնեզում նշում են էնուրեզ (4-5 տարե-
կանից հետո): Այս դեպքում սեռական ակտի տևողությունը կարճատև ինտերվալնե-
րով կրկնակի հարաբերությունների դեպքում էապես չի փոխվում, բացառությամբ, 
երբ այն համակցված է թույլ կոնստիտուցիայի հետ: ՊԲՀ-ին բնորոշ է վաղ տարիքում 
սկսած հաճախակի երազախաբությունները, իսկ մաքսիմալ էքսցեսը (ավարտված 
սեռական ակտերի քանակը 1 օրվա ընթացքում) չի համապատասխանում սեռական 
կոնստիտուցիային, գերազանցում է սպասվող ցուցանիշներին:  

PubMed and Embase տվյալների բազայի (1980–2010թթ.) ուսումնասիրության 
արդյունքում պարզվել է, որ տղամարդիկ, որոնց մոտ առկա է ՎՍ, կա նաև արտա-
հայտված հոգեբանական հյուծվածություն [13]: Ինչպես նաև ՎՍ զուգակցվում է 
դեպրեսիայի, տագնապային խանգարումների, ցածր սեքսուալ ինքնավստահության 
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և ցածր ինքնագնահատականի հետ, որոնք էլ ազդում են կյանքի որակի, սեքսուալ 
բավարարվածության և միջանձնային հարաբերությունների վրա:  

Մի խումբ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է ՎՍ մեծապես ազդում 
է հենց անհատի ինքնության, հույզերի և սեքսուալ ֆունկցիայի վրա՝ դրսևորվելով 
անինքնավստահությամբ և առնականությամբ, ֆրուստրացիոն և դեպրեսիվ հույզե-
րով և սեռական հարաբերությունից, նույնիսկ հակառակ սեռի հետ շփման 
խուսափողական վարքով [14]: 

ՎՍ հաճախ պատճառ է դառնոում զույգերի աններդաշնակության, ինչպես նաև 
տղամարդկանց նևրոտիզացիայի զարգացմանը: Միջանձնային լարված հարաբերու-
թյունները հակադարձ կապի սկզբունքով ավելի է կարճեցնում սերմնաժայթքման 
տևողությունը, որն էլ որոշ դեպքերում ժամանակի ընթացքում սեռական ցանկու-
թյան արգելակման և էրեկցիայի խանգարման պատճառ է դառնում: 

ՎՍ և Էրեկտիլ դիսֆունկցիայի (ԷԴ) համակցված դրսևորման մասին է վկայում 
բուժման ժամանակ ՖԴԷ-5-ի ինհիբիտորների արդյունավետությունը, ինչպես մոնո-
թերապիայի ձևով, այնպես էլ զուգորդված՝ սերոտոնինի հետադարձ զավթումը 
ընկճող դեղամիջոցների հետ [15]: 

Հաշվի առնելով ՎՍ վերոնշյալ ախտաֆիզիոլոգիական օղակները՝ արդյունավետ 
բուժական ռազմավարականմոտեցում մշակելու համար անհրաժեշտ է հետազոտել 
հավանական էթիոլոգիական գործոնները՝ ախտաֆիզիոլոգիական օղակների միջև 
հավաստի կոռելյացիոն կապ հայտնաբերելու համար: Այնուհետև արդեն ստացված 
տվյալների հիմա վրապետք է կիրառել համակցված մոտեցում՝ ուղղված ֆիզիոլոգ-
իական, հոգեբանական, վարքային,մշակութայինեւմիջանձնային հարաբերություն-
ների շտկմանը: 
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SUMMARY 
This article reviews epidemiology and multifactorial pathophysiology of premature 

ejaculation. Data were obtained by extensive examination of published peer-reviewed literature. 
As PE is multifactorial, it is important to clear up as far as possible, the etiology in the 
individual patient to ensure appropriate assessment and treatment. Before get on treatment, the 
clinician should detailed examine a medical history pertaining to sexual-, psychological-, and 
relationship-related factors. 
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Ս.Գ. Հովհաննիսյան1, Ա.Զ. Արշամյան2  
 

1Լ. Հովհաննիսյանի անվ. «Երևանի սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ 
2ԵՊԲՀ, Ընտանեկան բժշկության ամբիոն 

 
 
Ներածություն. Աշխարհում ավելի քան մեկ միլիարդ մարդ տառապում են զարկե-

րակային գերճնշմով (ԶԳ) և մոտավորապես տարեկան 7.1 միլիոն մարդու մահ պայմա-
նաորված է լինում այս հիվանդությամբ: Տնտեսապես զարգացած երկրներում ԶԳ տա-
րածվածությունը տատանվում է 20%-ից մինչև 50%-ի միջակայքում, զարգացող երկրնե-
րում այս ցուցանիշը ավելի ցածր է, սակայն մտահոգիչ է զարգացող երկրներում ԶԳ 
տարածվածության աճը [9]: Ծխախոտամոլության, ալկոհոլամոլության, ոչ ճիշտ սն-
նդակարգի, ֆիզիկական թերակտիվության, մարմնի հավելյալ քաշի և ճարպակալան 
դեմ պայքարելով կարելի է արդյունավետորեն կանխարգելել ԶԳ-ը [10]:  

Գեր մարդկանց շրջանում նկատվում է նորմայից ավելի բարձր զարկերակային 
ճնշում (ԶՃ) [11] Կատարված են նաև այլ հետազոտություններ, որոնք հաստատում են 
ԶԳ-ի, ՍԱՀ-ի և մարմնի զանգվածի գործակից (ՄԶԳ), որովայնի շրջագծի, որովայն–
կոնք հարաբերության միջև առկա կապը: Մի քանի մեծածավալ առաջընթաց հետա-
զոտություններ ՄԶԳ-ն դիտարկելով որպես գիրությունը արտահայտող ցուցանիշ, 
ցույց են տալիս գծային կապ ՍԱՀ-ի, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի միջև [8,12]:  

Արդիականություն. Վերջին տասնամյակների ընթացքում Ճարպակալման և 
մարմնի ավելցուկային քաշի տարածվածությունը աճում է ինչպես զարգացած այն-
պես ել զարգացող երկրներում: Աշխարհում 1.5 միլիարդ մարդ տառապում է ճար-
պակալման հետևանքով, բերելով սիրտ-անոթային, ուռուցքային հիվանդությունների 
և շաքարային դիաբետի ռիսկի ավելացման: Ճարպակալումը և հավելյալ քաշը 
բնութագրող ամենատարածված մարդաչափական ցուցանիշը համարվում է մարմնի 
զանգվածի գործակիցը (ՄԶԳ): Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս 
զարկերակային ճնշման (ԶՃ) և ՄԶԳ-ի միջև գծային կապի առկայությունը ինչպես 
տղամարդկանց այնպես էլ կանանց շրջանում [6]:  

Սակայն հայտնի է, որ առավել բարձր սիրտ-անոթային հիվանդությունների 
ռիսկ է իր մեջ պարունակում կենտրոնական կամ որովայնային ճարպակալումը: 
Ասիական ազգաբնաչության շրջանում կատարված հետազոտությունները ցույց են 
տալիս, որ նորմալ ՄԶԳ-ի դեպքում անձը կարող է ունենալ որովայնի շրջագծի 
բարձր ցուցանիշ: ՄԶԳ-ի նման առանձնահատկություններ չեն նկատվում եվրո-
պացիների շրջանում, այսինքն ՄԶԳ հստակորեն արտահայտում է ճարպակալումը 
[4]: Վերոնշյալ հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ՄԶԳ ոչ բոլոր էթնիկական 
խմբերի մոտ կարող է բնութագրել ճարպակալումը հետևաբար և սիրտ-անոթային 
հիվանդությունների ռիսկը: 
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Ashwell-ի և համահեղինակների կողմից կատարված սիստեմատիկ վերլուծու-
թյունը ցույց է տալիս, որ գոտկատեղ-հասակ հարաբերությունը (ԳՀՀ) ավելի լավ է 
բնութագրում զարկերակային գերճնշման (ԶԳ), դիսլիպիդեմիայի և այլ հիվանդու-
թյունների ռիսկը տարբեր էթնիկական խմբերի պատկանող անձանց շրջանում, խոր-
հուրդ տալով օգտագործել որպես սկրինինգի մեթոդ [7]:  

Մեր հետազոտության նպատակն է ցույց տալ ԳՀՀ կապը զարկերակային ճնշման 
(ԶՃ), դիսլիպիդեմիայի և արյան մեջ գլյուկոզայի քանակի հետ Սարուխանի բժշկական 
ամբուլատորայի կողմից սպասարկվող գյուղական ազգաբնակչության շրջանում: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությունը կատարվել է Գեղարքունիքի մարզի Սա-
րուխան գյուղի ամբուլատորիայի կողմից սպասրկվող գյուղական ազգաբնակչության 
շրջանում: Սարուխանի բժշկական ամբուլատորիան սպասարկում է Սարուխան, Լան-
ջաղբյուր և Գեղարքունիք գյուղերի բնակչությանը: Ընդհանուր առմամբ վեց հետազո-
տական խումբ յուրաքանչյուրում երկու բուժաշխատող կատարել են հետազոտությունը 
33 օրվա ընթացքում, 2009 թվականի սեպտեմբեր-հոկտոմբեր ամիսներին: Հետազոտու-
թյանը մասնակցել են 20 տարեկանից բարձր անձինք: Սարուխանի բուժամբուլատորի-
այում գրանցված 9039 բնակիչներից պատահականորեն ընտրվել է 700 մարդ, որը և 
հանդիսացել է միջամտության խումբ հետազոտության համար: 344 աձինք չեն մասնակ-
ցել հետազոտությանը գյուղից բացակայության պատճառով: Հետազոտվել է 356 մարդ, 
որոնցից 128 (35.96%) տղամարդ և 228 (64.04%) կին: Անցկացվել է երկայնակի հետազո-
տություն ի հակադրում լայնակիի (cross-sectional study): Գրանցված են նաև զարկերա-
կային ճնշման, հասակի, քաշի, որովայնի և գոտկատեղի շրջագծի տվյալները: Ինչպես 
նաև չափվել են արյան մեջ գլյուկոզայի, խոլեսթերինի և տրիգլիցերիդների մակարդակը: 

Որպես ԶԳ-ով հիվանդներ համարվել են այն անձինք, որոնք ունեն սիստոլիկ 140 
մմ ս.ս.-ից բարձր և/կամ դիաստոլիկ 90 մմ ս.ս.-ից բարձր զարկերակային ճնշում, ինչ-
պես նաև հակագերճնշումային դեղամիջոցներ ընդունող անձինք: ԶՃ չափելու համար 
օգտագործվոլ է մեծ, միջին և փոքր չափերի բազկակալներ: Չափումը կատարվել է 
սնդիկային տոնոմետրով երեք անգամ, չափման միջև ընդմիջումը կազմել է երկու րո-
պե, առնվազն 15 րոպե հանգիստ նստելուց հետո: Խորհուրդ էր տրվել չափումից կես 
ժամ առաջ խուսափել ծխախոտից, ալկոհոլից, ֆիզիկական աշխատանքից և կոֆեին 
պարունակող ըմպելիքներից: Զարկերակային ճնշման դասկարգումը կատարվել է 
համաձայն JNC-7-ի: 

Արյան մեջ խոլեսթերինի և տրիգլիցերիդների մակարդակը չափվել է Accutrend Plus 
(Cobas) սարքի օգնությամբ, իսկ գլյուկոզայի մակարդակը ACCU-CHEK Active սարքի 
օգնությամբ: Չափումները կատարելիս պահպանվել են արտադրողի կողմից խորհուրդ 
տրվող բոլոր ցուցումները, նման պարագայում երկու սարգերն էլ աշխատում են 0.01 
Ճշտությամբ: Մասնակիցներին խորհուրդ է տրվել չափումից 12 ժամ առաջ սոված մնալ: 

Տվյալների վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է SPSS19.0 (SPSS Inc, IL, 
USA) ծրագրային փաթեթի օգնությամբ: Դիսկրետ ցուցանիշների բաշխումները նորմալ 
և բարձր ԶԳ-ն խմբերում համեմատվել են Ֆիշերի հստակ թեստի օգնությամբ: 
Փոփողակաների կապը ստուգվել է Սպիրմենի կոռելյացիոն ցուցանիշով: P արժեքները 
< 0.05 ընդունվել են որպես հավաստի: 
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Ստացված արդյունքները և դրանց մեկնաբանությունը. Սատացված տվյալների 
վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ԳՀՀ-ը ասոցացված չէ զարկերակային ճնշման հետ 
ամբողջ ընտրանքում, սակայն մինչև 40 տարեկան տարիքային խմբերում ԶԳ-ով 
տառապող անձանց 75% շրջանում նկատվում է այս ցուցանիշի կրիտիկականից 
բարձր արժեքներ (Աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1.  
ԳՀՀ-ի և Զարկերակային ճնշման հարաբերությունը 

 

Ընդհանուր 
ընտրանք 

ԳՀՀ Նորմալ ԶՃ ԶԳ Թեստեր Հավաստիություն 

Նորմա  104 59 
թեստ

2=1.23,  
df=1, p=0.267Նորմայից 

բարձր  
112 81 

Մինչև 40 
տարեկաններ 

Նորմա  56 7 
Ֆիշերի 

հստակ թեստ 0.035 Նորմայից 
բարձր  

62 21 

 
ԳՀՀ-ի նման առանձնահատկությունը բացատրող հետազոտությունները սակավա-

թիվ են, սակայն Seidell-ի կողմից կատարված վերլուծությունում ցույց է տալիս, որ գոտ-
կատեղի շրջագիծը և գոտկատեղ–կոնք հարաբերությունը առավել արտահայտված 
կապը սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկի հետ նկատվում է երիտասարդ չա-
փահաս և ցածր ՄԶԳ ունեցող անձանց շրջանում [5]: Հավանական է ԳՀՀ-ի անհամա-
պատասխանությունը կապված է ոսկրամկանային համակարգի տարիքային փոփոխու-
թյունների հետ, որոնք սկսում են արտահայտվել 40-ից բարձր տարիքային խմբերում:  

Միյուս կողմից Սպիրմենի կոռելյացիոն վերլուծությունը հայտնաբերեց դրական 
կոռելյացիա ԳՀՀ-ի սիստոլիկ և դիաստոլիկ ճնմշան միջև (Աղյուսակ 2):  

Աղյուսակ 2. 
ԳՀՀ-ի կոռելյացիոն կապը սիստոլիկ և դիաստոլիկ զարկերակային ճնշման հետ  

 

ԳՀՀ 

Սպիրմենի 
կոռելյացիայի 

գործակից 

Սիստոլիկ 
զարկերակային 

ճնշում 

Դաստոլիկ 
զարկերակային 

ճնշում 

Հավաստիություն 
0.389  0.388  

2.50E-14 3.06E-14 

  
Նույնատիպ կոռելյացիոն ասոցիացիա ցույց է տրվել նաև ԳՀՀ-ի և արյան մեջ 

գլուկոզի, եռագլիցերիդների և խոլեստերինի մակարդակների միջև տվյալների 
վերլուծությունը:  
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Աղյուսակ 3 
ԳՀՀ-ի կոռելյացիոն կապը արյան մեջ գլուկոզի, եռագլիցերիդների  

և խոլեստերինի ցուցանիշների միջև  
 

ԳՀՀ 

Գլյուկոզա 

Սպիրմենի 
կոռելյացիայի 

գործակից 
Հավաստիություն 

0.278 1.01E-07 

Խոլեսթերին 0.364 1.33E-12 

Տրիգլեցիրիդներ 0.195 1.33E-12 

 
Ելնելով արյան մեջ գլյուկոզայի, խոլեսթերինի, եռագլեցիրիդների մակարդակների և 

ԳՀՀ-ն միջև առկա կապին կարելի է ենթադրել, որ հետազոտվող բնակչության շրջանում 
ԳՀՀ-ն անուղակի կերպով հարաբերվում է շաքարային դիաբետի և սրտի իշեմիկ հի-
վանդությանը: Huxley, Nyamdorj, James և այլ հետազոտողներ կատարել են լայնակի հե-
տազոտություններ (cross-sectional study), որոնք ցույց են տալիս, որ ԳՀՀ-ն ԶԳ-ն, շաքա-
րային դիաբետի և սրտի իշեմիկ հիվանդության միջև առկա գծային կապը: [1,3,2,8]:  

Եզրակացություն. Դատելով կատարված աշխատանքի արդյունքներից հետա-
զոտված անձանց շրջանում ԳՀՀ-ն ինչպես ՄԶԳ-ը հանդիսանում է ԶԳ-ն ռիսկի գոր-
ծոն: Չնայած այն հանգամանքին, որ ԳՀՀ-ի և ԶԳ-ն կապը արտահայտված է 40-ից 
ցածր տարիքային խմբում որովայնի շրջագծի նվազեցումը բարերար է ազդում ինչ-
պես սիստոլիկ այնպես էլ դիաստոլիկ զարկերակային ճնշման վրա ցանկացած տա-
րիքային խմբում: ԳՀՀ-ի ցուցանիշի իջեցումը անուղակի կերպով նվազեցնում է շա-
քարային դիաբետի և սրտի իշեմիկ հիվանդության զարգացման ռիսկը:  

Հետագայում անհրաժեշտություն կա կատարել այլ լայնածավալ հետազոտու-
թյուններ ԳՀՀ-ի առանձնահատկությունները հիմնավորելու համար:  
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WAIST-HEIGHT RATIO, ARTERIAL HYPERTENSION AND  
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SUMMARY  
The purpose of the following study is to establish relationship between waist-height 

(WHR) /arterial hypertension and level of blood cholesterol, glucose, triglycerides within rural 
population served by the outpatient clinic of the Sarukhan. The assessment was conducted at the 
Rural medical faciity of the Sarukhan Community. As a result, 356 people underwent medical 
examination, 128 (35.96%) of them being male, and 228 (64.04%) females. The study was 
based on the longitudinal study being contradicted with that of the cross sectional.  
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WHR is associated with the artheriacl hypertension until the patient reaches 40 (p=0.035). 
There is a positive correlation between systole and dystole artherial hyperthensions with the 
following figures p=2.5E-14 and p=3.06E-14.  

The similar correlation is figured out between WRR and level of glucose, cholesterol, 
triglycerides in the blood, where p=1.01E-07; p=1.33E-12; p=1.33E-12. 

Nothwithstanding the fact that WRR and AH is met in the age group under 40, the decrease 
of the abdominal framework positively reflects on the duastolic artherial hyperthension in every 
age group. Decreaes of the WRR index indirectly reduces the risk for diabete mellitus and 
ischemic heart diseases.  

 
Keywords: Waist-height ratio, hypertension, hypercholesterolemia 
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ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԳԵՐՃՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՉԱՓԱՀԱՍ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Ս.Գ. Հովհաննիսյան1, Ն.Ա. Մուրադյան2 
 

1Լ. Հովհաննիսյանի անվ. «Երևանի Սրտաբանության ԳՀԻ» ՓԲԸ 
2ԵՊԲՀ, Ընտանեկան բժշկության ամբիոն 

 
 

 
Զարկերակային գերճնշման զարգացման ռիսկային հիմնական գործոնները պայ-

մանականորեն կարելի է բաժանել չմոդիֆիկացվող և մոդիֆիկացվող խմբերի: 
Չմոդիֆիկացվող խմբի մեջ ընդգրկած են` սեռը, ռասան, ժառանգականությունը: 
Մոդիֆիկացվող խմբի մեջ ընդգրկած են մարմնի ավելցուկային քաշը, կերակրի 

աղի չափից շատ գործածումը, ալկոհոլային խմիչքների չարաշահումը, ծխելը, դիսլի-
պիդեմիան, հոգեբանական-սոցիալական սթրեսը, ֆիզիկական ցածր ակտիվությու-
նը: Համաձայն ԱՀԿ 2005թ. զեկույցի, աշխարհում մահացությունը և հիվանդացութ-
յունը (DALY ցուցանիշ) պայմանավորող 7 առաջնահերթ կարևորության ռիսկի գոր-
ծոններն են ծխախոտի և ալկոհոլի օգտագործումը, բարձր զարկերակային ճնշումը, 
արյան մեջ խոլեսթերինի բարձր պարունակությունը, մարմնի ավելցուկային քաշը, 
ցածր ֆիզիկական ակտիվությունը և մրգերի ու բանջարեղենի քիչ օգտագործումը (9): 

2000թ. Սամարա քաղաքի ազգաբնակչության շրջանում, ԶԳ և ռիսկի գործոնների 
տարածվածությունը hետազոտել են 20–59 տարեկան 1076 մարդկանց շրջանում: ԶԳ 
ունեցող հիվանդներից ծխախոտ օգտագործում էին տղամարդկանց 52%-ը և կանանց 
8%-ը:Մարմնի զանգվածի գործակցի (ՄԶԳ)≥29 հայտնաբերվել էր 34%-ի մոտ, իսկ 
ՍԱՀ ժառանգական բեռնվածությունը կազմում էր 63% [10]:  

Կիրգիզիայի Հանրապետության գյուղական ազգաբնակչության շրջանում 2007թ. 
կատարված հետազոտությունը պարզել է, որ ԶԳ ունեցող հիվանդներից ծխող են տղա-
մարդկանց 50.1% և կանանց 0.5% (միջինը՝ 18.9%): Ճարպակալում, հատկապես որովայ-
նային տիպի, ունեն տղամարդկանց 40.1%, կանանց` 11.1% (29.4%): Մեծ քանակով ալ-
կոհոլ են օգտագործում տղամարդկանց 40.4%, կանանց 9.4% (20.9%): Կա ազգային 
սննդային սովորույթներ` օգտագործելու մեծ քանակով աղի կերակուր, աղի միս և աղի 
թեյ, այդ իսկ պատճառով կերակրի աղի ավելցուկային քանակ օգտագործում է 43.4% 
(11):  

Երևանի չափահաս բնակչության շրջանում ըստ Գ.Ա. Պոդոսյանի հայտնաբերվել է 
ռիսկի գործոնների բարձր տարածվածություն: Հետազոտվածների շրջանում ավելցու-
կային քաշը կազմել է 32.5%, իսկ գիրություն 18.8%: Տղամարդկանց շրջանում գերա-
կշռում է ավելցուկային քաշը, իսկ կանանց շրջանում` գիրությունը, Ծխախոտ են օգտա-
գործում 31.1%, ծխող են տղամարդկանց 66.8% և կանանց` 13.1%: Ալկոհոլի չարաշահու-
մը կազմում է 14.0%, տղամարդկանց զգալի գերակշռությամբ` 20.8%, ի համեմատու-
թյուն կանանց` 4.6%: Հայտնաբերվել է ծխախոտի օգտագործման տարածվածության և 
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ԶՃ բարձրացման ուղիղ հավաստի կապ:Դիտարկվում է ալկոհոլի չարաշահման 
տարածվածության և սիստոլիկ զարկերակային ճնշման բարձրացման ուղիղ կապ:  

Թեմայի արդիականությունը. Զարկերակային Գերճնշումը (ԶԳ) գտնվում է ժա-
մանակակից բժշկության ուշադրության կենտրոնում, քանի որ համարվում է սիրտ-
անոթային հիվանդություններից ամենատարածվածը իր առաջացրած բարդություն-
ներով և մահացության պատճառ հանդիսանալով [4]:  

ԶԳ իր բարդությունների ծանրությամբ և հասարակությանը հասցրած նյութա-
կան և բարոյական վնասների ծավալով համարվում է համաշխարհային առողջա-
պահական կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը: Ներկայումս աշխարհում ավելի 
քան 1 մլրդ. մարդու մոտ հայտնաբերվում է որևէ աստիճանի ԶԳ [5]:  

Սրտանոթային հիվանդություններից (ՍԱՀ) առավելապես տարածված ԶԳ 
ուսումնասիրությունը կարևորվում է այն հանգամանքով, որ այն հանդիսանում է 
հաշմանդամության և մահացության բարձր ելքով սրտի իշեմիկ հիվանդության 
(ՍԻՀ) և ուղեղանոթային հիվանդությունների (ՈՒԱՀ) կարևորագույն ռիսկի գործոն: 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կարևորում է այն փաս-
տը, որ սիստոլիկ զարկերակային ճնշումը (ՍԶՃ)>115 մմ ս.ս. միջսեռային ոչ մեծ 
տարբերակմամբ հանդիսանում է ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգ-
արումների 62%-ի և սրտի իշեմիկ հիվանդության 49%-ի պատճառ [6]:  

Մյուս կողմից ԶԳ-ը հանդիսանում է ՍԱՀ կառավարելի ռիսկի (ՌԳ) գործոններից 
մեկը, որի իջեցումը բերում է ՍԱՀ-ներով հիվանդացության և մահացության նկատե-
լիորեն նվազմանը [7] :  

Ամբողջ աշխարհում ՍԱՀ մահացությունը կազմում է ընդհանուր մահացության 
մոտ 30%-ը [8], իսկ ՍԱՀ-ների հիվանդության և մահացության մեջ մոտ 45% դեպքե-
րում որպես ՌԳ առկա է ԶԳ-ը [3]: Ըստ Ազգային վիճակագրության ծառայության ՀՀ-
ում ընդհանուր մահացության կառուցվածքում ՍԱՀ-ը զբաղեցնում են առաջնային 
տեղ և հանդիսանում է մահացության կեսից ավել դեպքերի պատճառ [1]: 

Հիվանդների հայտնաբերումն ու բուժումը ՌԳ-ի կարգավորման հետ համատեղ` 
մահացության ռիսկը նկատելիորեն իջեցնում է արդեն իսկ երեք տարի հետո: Միայն 
ՌԳ-ի հայտնաբերումը և համալիր ոչդեղորայքային կարգավորումը մահացության 
ռիսկն իջեցնում է չորսից հինգ տարի անց, ընդ որում` առաջին հերթին ՌԳ-ի զու-
գակցումով անձանց մոտ[2]: ԶԳ բուժման նպատակը սիրտ-անոթային հիվանդա-
ցության և մահացության գումարային ռիսկի առավելագույն նվազեցումն է` փոփոխ-
ման ենթարկվող բոլոր ռիսկի գործոնների կորեկցիայի, զուգակցված կլինիկական 
վիճակների բուժման և զարկերակային ճնշման նորմալացման ճանապարհով:  

Արդյունավետ,հասանելի կանխարգելիչ միջոցառումների փնտրումը ուղղված ԶԳ 
հիվանդների, ՌԳ վաղ հայտնաբերման,բժշկական ծառայության որակի բարձրացման, 
բժշկա-առողջարարական աշխատանքների վարմանն ազգաբնակչության շրջանում, 
համարվում է կարևոր խնդիր ժամանակակից առողջապահության համար: 

Աշխատանքի նպատակը. Բջնիի ԲԱ կողմից սպասարկվող գյուղական ազգա-
բնակչության շրջանում ուսումնասիրել Բջնի գյուղի 18 տարեկանից բարձր բնակչու-
թյան շրջանում ԶԳ կապը ռիսկի գործոնների հետ։ 
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Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության նյութ են հանդիսացել 2009թ. իրակա-
նացված Բջնի համայնքի 18 տարեկանից բարձր 750 բնակիչների (ողջ ազգաբնակչու-
թյան 50%-ից ավելին) ԶՃ և նրա ռիսկի գործոնների տարածվածության սքրինինգա-
յին հետազոտության տվյալները: Դրանցից ընտրվել են ԶԳ ունեցող 142 հետազոտ-
վածների (տղամարդիկ` 50, կանայք` 92) տվյալները։ Զարկերակային ճնշման (ԶՃ) 
չափումներն իրականացվել են Գերճնշման եվրոպական միության և Սրտաբանների 
եվրոպական միության 2003թ. ուղեցույցների մեթոդաբանությամբ:  

Վիճակագրական վերլուծությունները կատարվել են 95%-ոց հավաստիության 
միջակայքերում (ՀՄ): Համեմատվող հատկանիշների կապերի ուսումնասիրությունն 
իրականացվել է Սփիրմենի կոռելյացիոն գործակցի հաշվարկման մեթոդով: 

Արդյունքները և վերլուծությունը. Բջնիի ԲԱ ՊՓԲԸ-ում կատարված հիվանդների 
հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ընտրանքի միջին տարիքը և 
ստանդարտ շեղումը (ՍՇ) կազմել է 44±17 տարեկան: ԶՃ≥140 մմ ս.ս. միջին արժեքնե-
րը հավասար են ՍԶՃ 154±15 մմ ս.ս. և ԴԶՃ 95±10 մմ ս.ս. տղամարդկանց շրջանում 
ու ՍԶՃ 160±22 մմ ս.ս. և ԴԶՃ 95±10 մմ ս.ս. կանանց շրջանում, համապատասխանա-
բար: Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ տարիքը դրական կոռելյացված է և ՍԶՃ-ի 
(R=0.197, p=0.009 ), և ԴԶՃ-ի (R=0.168, p=0.046) հետ: 

Ծխախոտի օգտագործման տարածվածության վերլուծությունը ցույց են տվել, որ 
ծխող է տղամարդկանց 52%-ը, կանանց` 2%: Նախկինում ծխախոտ օգտագործել են 
տղամարդկանց 24%-ը և կանանց` 4%: 2-վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ՍԶՃ և ԴԶՃ 
ցուցանիշները ծխողների և չծխողների միջև չեն տարբերվում (p>0.05 )։ 

Ալկոհոլ օգտագործել է տղամարդկանց 68%-ը, կանանց` 4%, որոնցից 2% տարին 
մի քանի անգամ, 2% ամիսը մի քանի անգամ, իսկ տղամարդկանց 2.0%-ը` ամեն օր, 
16.0%-ը` շաբաթական մի քանի անգամ: Այսպիսով, ալկոհոլի չարաշահման տա-
րածվածությունը Բջնի գյուղի չափահաս բնակչության շրջանում 18.0% է, սակայն 
այս ցուցանիշները չեն ազդում ՍԶՃ և ԴԶՃ ցուցանիշների վրա (p>0.05 )։ 

Ավելցուկային քաշի, գիրության և ԶՃ տարածվածությունների փոխադարձ կապի 
հետազոտությունների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ տղամարդկանց 78%, իսկ կա-
նանց 62 % ունի ՄՔԳ≥25կգ/մ2 ցուցանիշներ: Միջսեռային տարբերությունը հավաս-
տի է 16% (p=0.05): Տղամարդկանց շրջանում ավելի շատ է հանդիպում ավելցուկային 
քաշը, քան կանանց շրջանում, համապատասխանաբար 36 % և 26 % (2=4.27, p>0.05): 

Տղամարդկանց շրջանում տարիքի և ՄԶԳ-ի միջև նկատվում է դրական կոռելյա-
ցիա (r=0.36, p=0.01): Ի տարբերություն դրան, կանանց շրջանում տարիքի և ՄԶԳ-ի 
միջև նկատվում է բացասական կոռելյացիա (r=-0.25, p=0.02): 

Տղամարդկանց ՄԶԳ կապված չէ ՍԶՃ (r=0.05, p=0.75), և ԴԶՃ (r=-0.05, p=0.73) ցու-
ցանիշների հետ, սակայն կականց մոտ ՄԶԳ և ՍԶՃ միջև նկատվում է դրական 
կոռելյացիոն կապ (r=0.23, p=0.03): Կանանց ՄԶԳ նույնպես կապված չէ ԴԶՃ (r=0.19, 
p=0.061) ցուցանիշների հետ: 

Կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործում են տղամարդկանց – 16% ը, իսկ 
կանանց 9%-ը։ Կերակրի աղի չափավոր քանակ օգտագործում են տղամարդկանց 
38%-ը, կանանց 35%-ը, իսկ կերակրի աղի քիչ քանակ համապատասխանաբար` 
46%-ը, և 57%-ը: Տղամարդկանց շրջանում կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործելու 
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և ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. և ԴԶՃ≥90 մմ ս.ս. արժեքների միջև կոռելյացիոն ուղիղ (դրական) 
կապ չի հայտնաբերվել։  

Կանանց շրջանում կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործելու և ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. 
արժեքների միջև առկա է կոռելյացիոն ուղիղ (դրական) կապ (p=0.001): Բացի այդ, 
վերը նշված կանանց շրջանում ՍԶՃ 19 մմ ս.ս. ավելի բարձր է (p=0.001), քան 
կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործող տղամարդկանց շրջանում։ 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Բջնի համայնքի 18 տարեկանից բարձր 750 բնակիչների (ողջ 
ազգաբնակչության 50%-ից ավելին) ԶԳ ունեցող 142 (տղամարդիկ` 50, կանայք` 92) 
հետազոտված տղամարդկանց և կանանց ՍԶՃ (R=0.197, p=0.009), ԴԶՃ (R=0.168, 
p=0.046) և տարիքի միջև առկա է կոռելյացիոն ուղիղ (դրական) կապ: 

2. Ծխախոտ են օգտագործում տղամարդկանց 52%-ը , կանանց` 2%-ը ,որոնք էլ 
ծխում են օրական 5 գլանակից քիչ: ՍԶՃ և ԴԶՃ ցուցանիշները ծխողների և 
չծխողների միջև չեն տարբերվում (p > 0.05 )։ 

3. Ալկոհոլ օգտագործել է տղամարդկանց 68%-ը, կանանց` 4%-ը: Ալկոհոլի 
չարաշահման տարածվածությունը 18.0% է` միայն տղամարդիկ, սակայն այս 
ցուցանիշները չեն ազդում ՍԶՃ և ԴԶՃ ցուցանիշների վրա (p>0.05 )։  

4. Տղամարդկանց 78 %, իսկ կանանց 62% ունի ՄԶԳ ≥ 25կգ/մ2 ցուցանիշներ: 
Միջսեռային տարբերությունը հավաստի է 16% (p=0.05): 

5. Տղամարդկանց շրջանում ավելի շատ է հանդիպում ավելցուկային քաշը, 
քան կանանց շրջանում, համապատասխանաբար 36% և 26 % (2=4.27, p>0.05):  

6. Տղամարդկանց շրջանում տարիքի և ՄԶԳ-ի միջև նկատվում է դրական 
կոռելյացիոն կապ, ՄԶԳ տարիքին զուգընթաց մեծանում է (r=0.36, p=0.01): 

7. Կանանց շրջանում տարիքի և ՄԶԳ-ի միջև նկատվում է բացասական 
կոռելյացիոն կապ , ՄԶԳ տարիքի հետ փոքրանում է (r=–0.25, p=0.02): 

8. Տղամարդկանց ՄԶԳ կապված չէ ՍԶՃ (r=0.05, p=0.75), և ԴԶՃ (r=-0.05, p=0.73), 
ցուցանիշների հետ : 

9. Կանանց ՄԶԳ կապված չէ ԴԶՃ (r=0.19, p=0.061) ցուցանիշների հետ, սակայն 
ՄԶԳ և ՍԶՃ միջև նկատվում է դրական կոռելյացիոն կապ (r=0.23, p=0.03): 

10. Կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործում են տղամարդկանց 64%-ը (ըստ 
հարցվածների` 16%-ը) և կանանց 64%-ը (ըստ հարցվածների` 9%-ը)։ Կերակրի աղի 
չափավոր քանակ օգտագործում են տղամարդկանց 26%-ը, կանանց 28%-ը, իսկ 
կերակրի աղի քիչ քանակ համապատասխանաբար` 10%-ը և 8%-ը: 

11. Կանանց շրջանում կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործելու և ՍԶՃ≥140 մմ 
ս.ս. արժեքների միջև առկա է կոռելյացիոն ուղիղ (դրական) կապ: Կերակրի աղի մեծ 
քանակ օգտագործող կանանց միջին ՍԶՃ=76 մմ սս.(p=0.001): Տղամարդկանց 
շրջանում կերակրի աղի մեծ քանակ օգտագործելու և ՍԶՃ≥140 մմ ս.ս. և ԴԶՃ ≥90 մմ 
ս.ս. արժեքների միջև կոռելյացիոն ուղիղ (դրական) կապ չի հայտնաբերվել։  
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ARTERIAL HYPERTENSION AND PREVALENSE RISK FACTORS AMONG THE 
ADULT POPULATION OF THE VILLAGE OF BJNY IN KOTAYK REGION 

 
S.G. Hovhannisyan1, N.A. Muradyan2 
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2YSMU, Department of Family Medicine  
 

SUMMARY 
The current article presents data regarding an interconnection between age, smoking, 

alcohol ingestion, common salt, overweight, obesity and arterial hypertension among the rural 
population of the village of Bjni in Kotayk region of the Republic of Armenia. 

Our investigation has shown the following: 
1. In the village of Bjni with 750 population there were found 142 people (50 men and 92 

women) over 18 years old (over 50% of population) who experience arterial hypertension 
(AH). A direct (positive) correlation was identified between age, systolic blood pressure 
SBP (R = 0.197, P = 0.009) and diastolic blood pressure DBP (R = 0.168, P = 0.046). 

2. Cigarettes are used by 52% of men and 2% of women who smoke less than 5 cigarettes 
daily. The rate of SBP and DBP between smokers and nonsmokers is the same (P > 0.05). 

3. 68% of men and 4% of women had used alcohol. The alcohol abuse among the men was 
18.0%. These rates did not affect the SBP and DBP (P>0.05). 4.78% of men and 62% of 
women had body mass index (BMI)≥25kg/m2. Sex difference between statistically 
significant groups was 16%, (P=0.05). 

4. Overweight is noted among men (36%) more frequently than among women (26%): 
(x2=4.27, p>0.05). 

5. There is a positive correlation between age and BMI among men. The Body Mass Index 
increases with age (R=0.36, P=0.01). 

6. There is a negative correlation between age and BMI among women. The Body Mass 
Index decreases with age (R=-0.25, P=0.02) 

7. The BMI is not associated with the rates of SBP (R=0.05, P=0.75) and DBP (R=-0.05, 
P=0.73) among the men. 

8. The BMI is not associated with the rates of DBP (R=0.19, P=0.061) among the women, 
however there is a positive correlation between BMI and SBP (R=0.23, P=0.03).  

9. A large amount of common salt was used by 64% of men (16% according to patients) and 
64% of women (9% according to patients). A moderate amount of common salt was used 
by 26% of men and 28% of women and a small amount of common salt was used by 10% 
of men and 8% of women. 

10. There is a direct (positive) correlation (P=0.001) and SBP≥140 mmHg among the women 
who use a large amount of common salt during the BP measure. The SBP=176 mmHg 
among the women who use a large amount of common salt.  

11. There wasn't identified any direct (positive) correlation among the men who use a large 
amount of common salt during the BP measure; SBP≥140 mmHg and DBP≥90 mmHg. 

 
Keywords: Arterial hypertension, smoking, alcohol ingestion, common salt, overweight, obesity 
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Ինչպես հայտնի է սիրտ-անոթային հիվանդությունները ներկայումս զբաղեցնում 

են առաջին տեղը մահացության և հիվանդացության մեջ և դրանց կանխարգելումն 
ու բուժումը հանդիսանում են ժամանակակից բժշկագիտության կարևորագույն 
խնդիրներից մեկը: Հատկապես այդ առումով արդի բժշկության ուշադրության 
կենտրոնում է գտնվում զանազան ախտաբանական վիճակների կանխարգելումը: 

Վերոհիշյալից բխում է, որ կանխարգելումը կարևորագույն ուղղություն է, և դա 
հատկապես վերաբերվում է սիրտ-անոթային հիվանդություններին, որոնց շարքում 
առաջատար դիրք է զբաղեցնում սրտի իշեմիկ հիվանդությունը (ՍԻՀ): Ներկայումս մեզ 
հայտնի են բազմաթիվ ռիսկի գործոններ, որոնք փոփոխելով, կամ որոնցով ուղղորդվե-
լով կարելի է որոշակի ճշտությամբ կանխատեսել կամ փոփոխել հիվանդության ելքը: 
Մասնավորապես այդպիսի «տրադիցիոն» կամ «ավանդական» ռիսկի գործոններից են 
կենսակերպը (ծխելը, աղի չարաշահումը, սխալ սննդակարգը, սակավաշարժությունը և 
այլն), ախտորոշված ՍԻՀ-ը, զարկերակային հիպերտենզիան, շաքարային դիաբետը և 
իհարկե հիպեր- և դիսխոլեստերինեմիան: Սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկի 
գնահատման տարածված, լայնորեն կիրառվող և արդյունավետ սանդղակի օրինակ է 
TIMI սանդղակը, որում մասնավորապես հաշվի են առնվում այնպիսի ռիսկի գործոն-
ներ, ինչպիսիք են տարիքը, ծխելը, շաքարային դիաբետի առկայությունը, զարկերակա-
յին հիպերտենզիան, ժառանգականությունը և այլն: Սակայն կանխարգելիչ բժշկության 
զարգացմանը զուգընթաց ի հայտ են գալիս նաև նախկինում լայն կիրառում չունեցող, 
այսպես կոչված «ոչ ավանդական» կամ «նոր» ռիսկի գործոններ: Դրանցից է մասնա-
վորապես քնային զարկերակների ինտիմա-մեդիա համալիրի հաստությունը (ՔԻՄՀ):  

Ինչպես հայտնի է ՍԻՀ պաթոգենեզում կենտրոնական դեր է զբաղեցնում պսակաձև 
զարկերակների աթերոսկլերոտիկ ախտահարումը: Հետևաբար պսակաձև զարկերակ-
ների աթերոսկլերոզի հնարավորինս վաղ հայտնաբերումը ունի կարևոր ռազմավարա-
կան նշանակություն: Ներկայումս պսակաձև զարկերակների աթերոսկլերոտիկ ախտա-
հարումը հայտնաբերելու լավագույն և ամենաինֆորմատիվ մեթոդը սելեկտիվ կորոնա-
րոգրաֆիան է, որը համարվում է այսպես կոչված «ոսկե ստանդարտ» վերոհիշյալ հի-
վանդության պարագայում: Սակայն ոչ միշտ և ոչ բոլոր դեպքերում է նպատակահար-
մար կիրառել սելեկտիվ կորոնարոգրաֆիան՝ հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ: 
Մասնավորապես այն հարմար չէ զանգվածային սկրինինգ իրականացնելու համար: 
Այսպիսով անհրաժեշտություն է առաջանում ավելի մատչելի, հեշտ իրականացվող, ոչ 
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ինվազիվ, արագ և վերարտադրելի հետազոտության, որը թեև զիջում է իր ինֆորմատի-
վությամբ, սակայն բավարարելով վերոհիշյալ պահանջներին կարող է դառնալ կարևոր 
գործիք սիրտ-անոթային հիվանդացության ռիսկի գնահատման գործում:  

Աթերոսկլերոզը իր էությամբ համակարգային հիվանդություն է, սա նշանակում է, 
որ պսակաձև զարկերակների աթերոսկլերոտիկ ախտահարմանը զուգահեռ հնարավոր 
է նաև այլ կենտրոնական և պերիֆերիկ զարկերակների ախտահարում, ինչը իր հերթին 
կարող է որոշակի ձևով վկայել պսակաձև զարկերակների աթերոսկլերոտիկ ախտա-
հարման աստիճանի մասին: Մասնավորապես այդպիսի զարկերակներ են հանդի-
սանում քնային զարկերակները, որոնք ունեն մակերեսային տեղակայում, և հարմար են 
ու մատչելի ուլտրաձայնային հետազոտության համար: Քնային զարկերակների աթերո-
սկլերոտիկ ախտահարման աստիճանը կարող է ծառայել որպես համակարգային աթե-
րոսկլերոզի ցուցանիշ, ինչպես դա ցույց է տրվել մի շարք հետազոտություններում [6,7,8]:  

Դեռևս 1986թ Pignoli et al կողմից ցույց է տրվել քնային զարկերակների աթերոսկլե-
րոտիկ ախտահարման աստիճանի որոշումը ուլտրաձայնային հետազոտության 
միջոցով, որպես բավականին ճշգրիտ, մատչելի, ոչ ինվազիվ, հեշտ իրականացվող և վե-
րարտադրելի հետազոտության: [1,5]: Մասնավորապես հաշվի է առնվում քնային զար-
կերակների ինտիմա-մեդիա կոմպլեքսի հաստությունը, որպես աթերոսկլերոտիկ ախ-
տահարման ցուցանիշ: Առաջ քաշվեց հիպոթեզ, քնային զարկերակների ինտիմա-մե-
դիա համալիրի հաստության և սիրտ-անոթային հիվանդացության ռիսկի աստիճանի 
գնահատման վերաբերյալ, որը հետագայում ստացավ իր հիմնավորումը մի շարք հե-
տազոտություններում, որոնցից է մասնավորապես Rotterdam հետազոտությունը [2,4,9]: 
Ապացուցվեց, որ ՔԻՄՀ առավել մեծ արժեքներ դիտվում են առավել տարեց, ինչպես 
նաև արական սեռի, շաքարային դիաբետ ունեցող, զարկերակային հիպերտենզիայով 
տառապող անձանց մոտ [5,6,8]: Այսինքն ՔԻՄՀ որպես «նոր» ռիսկի գործոն հստակ 
կապակցվում է «տրադիցիոն» ռիսկի գործոնների հետ:  

ՔԻՄՀ գնահատման գործում կարևորագույն հարցերից է նաև քնային զարկերա-
կի որոշակի հատվածի ընտրությունը, մասնավորապես չլուծված հարց էր մնում 
ներքին, արտաքին, թե ընդհանուր քնային զարկերակի հատվածում որոշված ՔԻՄՀ 
ունի ավելի ճշգրիտ պրոգնոստիկ նշանակություն: Սակայն այս հարցը իր լուծումը 
ստացավ ARIC հետազոտության շրջանակներում, որտեղ ապացուցվեց, որ ընդհա-
նուր քնային զարկերակում որոշված ՔԻՄՀ ունի նույն ինֆորմատիվությունը և 
պրոգնոստիկ նշանակությունը, ինչ քնային զարկերակի այլ հատվածներում: [7] 
Որոշակիորեն պարզ դարձավ նաև ՔԻՄՀ միջին նորմալ արժեքները առողջ անձանց 
մոտ, որոնք տատանվում են 0.4-0.9 սմ՝ կախված տարիքից, սեռից և այլ առանձնա-
հատկություններից [1,5]: Կատարված են նաև որոշ հետազոտություններ կապված 
ՔԻՄՀ և պսակաձև զարկերակների ախտահարման աստիճանի միջև կապը պար-
զելու ուղղությամբ, որոնց արդյունքում ցույց է տրվել ուղիղ համեմատական կապ 
ՔԻՄՀ և պսակաձև զարկերակների աթերոսկլերոտիկ ախտահարման միջև [3]: 

Վերը ասվածի համատեքստում կարևոր նշանակություն է ստանում ՔԻՄՀ որոշումը 
և դրա պրոգնոստիկ նշանակության գնահատումը հատկապես սուր կորոնար համախ-
տանիշով (ՍԿՀ) հիվանդների մոտ (bedside assessment) [4], քանի որ ինտենսիվ թերապիայի 



 
ՆԵՐՔԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

 

 - 274 -

բլոկում դա կարող է ծառայել որպես արագ, մատչելի և հարաբերականորեն ճշգրիտ գոր-
ծիք՝ հիվանդների ելքի կանխատեսման և թերապևտիկ մարտավարության ընտրության 
գործում: Մինչ այժմ իրականացված հետազոտություններում ՍԿՀ հիվանդները չեն 
առանձնացվել որպես առանձին թիրախային խումբ: Այսպիսով ՔԻՄՀ որոշումը ՍԿՀ հի-
վանդների մոտ ինտենսիվ թերապիայի բլոկում կարող է ունենալ կարևոր ռազմավարա-
կան նշանակություն ՍԻՀ կանխարգելման և ելքի կանխատեսման համատեքստում: 
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SUMMARY  
It is well-known that cardio-vascular diseases take first place among causes of death and 

morbidity, and their prevention and treatment remains one of the most important issues of 
modern medicine. Nowadays we knew many "traditional" risk factors such as lifestyle, CAD 
(coronary artery disease) in anamnesis, arterial hypertension, diabetes mellitus and total and 
LDL cholesterol level. One of the most commonly used risk score is TIMI score, in which are 
taken into account such criteria as age, smoking, presence of diabetes, genetic etc. But due to 
development of preventive medicine there are revealed some "new" risk factors. Among them is 
carotid arteries intima-media thickness (CIMT). The carotid arteries have superficial location 
which makes them easy to examine with ultrasound imaging. The degree of atherosclerotic 
lesion of carotid arteries may serve as surrogate marker of systemic atherosclerosis, as it was 
shown in some investigations [6,7,8]. 

Since 1986 when Pignoli et al. have shown the assessment of atherosclerotic lesion of 
carotid arteries by vascular ultrasound technique, by assessing the thickness of intima-media, 
this method is widely used as accessible, non invasive and reproducible examination [1,5]. 

It was shown that CIMT have direct correlation with the burden and severity of cardio-
vascular morbidity, as well as prognostic factor for many endpoints associated with cardio-
vascular death and morbidity [2,4,9]. Also it was a question which part of carotid arteries 
should have taken for better prediction of endpoints, such as inner or external or common 
carotid arteries. This issue resolved in ARIC study, where has shown that common carotid 
artery intima-media thickness is as good as all carotid artery segments in improving prediction 
of coronary heart disease risk [7]. 

Investigations that have been performed till recent times mostly assesses the CIMT value 
and the cardio-vascular risk correlation in cardiac patients in general, while we offer to evaluate 
the above mentioned criteria in patients with acute coronary syndrome (ACS). We assume that 
such "bedside assessment" may play very important role in prevention and prognosis of CAD. 
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Кафедра акушерства и гинекологии №1 ЕГМУ, 
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Актуальность темы. Миома матки – доброкачественная и наиболее распространен-

ная (20-45%) гормонозависимая опухоль женских половых органов, представляющая 
одну из основных проблем общественного здравоохранения [3,9]. 

Установлена четко прослеживающаяся закономерность возрастания частоты разви-
тия миомы матки в период, предшествующий или совпадающий с началом климактерия. 

Сочетание миомы матки, аденомиоза, гиперпластических процессов эндометрия доволь-
но часто и занимает ведущее место среди показаний к гистерэктомии в связи с высокой 
частотой распространения и клинических проявлений. Морфофункциональные изменения 
яичников, дисбаланс тропных и стероидных гормонов не могут оказаться безразличными по 
отношению к эндометрию у женщин пременопаузального возраста. Однако в этом вопросе 
всё еще имеется много неясного в связи с весьма разноречивыми сведениями, в частности, 
относительно наличия и частоты гиперпластических процессов эндометрия [5,7].  

Мало известно также о сочетании миомы матки с хроническими воспалительными 
заболеваниями органов малого таза. Имеются немногочисленные и противоречивые дан-
ные о частоте обнаружения хронического эндометрита при миоме матки в различные воз-
растные периоды. Ряд аспектов тактики ведения больных с миомой маткой и, особенно 
объема оперативного вмешательства, остается дискутабельным по сей день [4,6,10,11]. 

Цель нашего исследования: установление частоты вовлечения в патологический процесс 
придатков матки и эндометрия у женщин пременопаузального возраста с миомой матки.  

Материал и методы. Проведен анализ результатов гистологического исследования 
яичников, одномоментно удаленных у 224 больных пременопаузального возраста (49-52 
лет), оперированных по поводу миомы матки в Центре планирования семьи и 
сексуального здоровья за период с 1995 по 1998 гг.  

Причиной поступления в стационар явились маточные кровотечения, которые прояв-
лялись в виде дисфункциональных кровотечений, меноррагий, менометроррагий.  

Все больные подверглись общеклиническому обследованию (общий анализ крови, 
мочи, коагулограмма, печеночные пробы. 

Ультразвуковое исследование проводили с помощью приборов Fukuda-U2000, 
Toshiba Sal 48 A (Япония). 

Гистологическое исследование проведено во всех наблюдениях. Материал фиксировали 
в 10% растворе формалина и заливали в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. Кроме того, замороженные срезы яичников 
окрашивали суданом черным «В» для выявления липидов. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные о состоянии придатков у женщин 
пременопаузального возраста, оперированных по поводу миомы матки, представлены в 
таблице 1. 

В рассматриваемой возрастной группе уже намечается тенденция к угасанию репро-
дуктивной функции и развиваются соответствующие структурные изменения яичников, 
что и отразилось на полученных нами результатах. 
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Таблица 1 
Гистоструктурные изменения яичников пациенток пременопаузального возраста  

при миоме матки 
 

NN Состояние яичников Количество больных 
абс % 

1. Гиперплазия и лютеинизация гранулезы и/или  
тека-клеток кистозно-атрезирующихся фолликулов 90 40.2 

2. Фолликулярная киста 52 23.2 
3. Интерстициальная железа (облитерационная атрезия 

яичников) 11 4.9 

4. Киста желтого тела, пролиферация тека-лютеиновых 
клеток желтого тела 80 35.7 

5. Очаговый текоматоз 96 42.8 
6. Очаговая стромальная гиперплазия 78 34.8 
7. Простая серозная цистаденома 5 2.2 
8. Папиллярная серозная цистаденокарцинома 1 0.4 
9. Аденофиброма 16 7.1 
10. Эндометриоидная киста яичника или эндометриоз 

яичников 3 1.3 

11. Дермоидная киста 6 2.7 
Всего больных 224 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 1, в пременопаузе у всех больных с мио-

мой матки имелся вторичный поликистоз яичников. Гиперплазия и лютеинизация грану-
лезы и/или тека-клеток кистозно-атрезирующихся фолликулов определялась у 42.2% паци-
енток. Фолликулярные кисты встречались у 23.2% больных, причем в части случаев име-
лась очаговая лютеинизация тека-клеток, что свидетельствует о гормональной активности 
кисты. В пременопаузе фолликулярные кисты обнаруживались довольно часто (23.3%), т.е. 
практически в каждом четвертом наблюдении. Следует отметить, что у пациенток 
пременопаузального возраста в 4.9% случаев выявлялась интерстициальная железа. 

Киста желтого тела, пролиферация тека-лютеиновых клеток, а также очаговый теко-
матоз и очаговая стромальная гиперплазия у пациенток пременопаузального возраста 
встречались примерно с одинаковой частотой (35.7%, 42.8% 34.8%, соответственно). 
Простая серозная цистаденома нами выявлялась у 2.2% пациенток. В то же время в од-
ном случае имелась папиллярная серозная цистаденокарцинома (0.4%). 

Частота выявляемости аденофибромы яичников составила 7.1%, а эндометриоз 
яичников обнаруживался всего у 1.3% пациенток. Довольно часто в качестве находки у 6 
пациенток пременопаузального возраста наблюдалась дермоидная киста яичника (2.7%). 

Столь подробное представление полученных данных о состоянии яичников у жен-
щин пременопаузального возраста с миомой матки обусловлено довольно широким 
диапазоном анатомических изменений яичников, что особенно важно, имеющих гормо-
нально-активную природу. При этом увеличивается число образований, обладающих 
эстрогенпродуцирующими свойствами.  

Гиперплазия и лютеинизация тека-клеток кистозно-атрезирующихся фолликулов, лютеи-
низированная фолликулярная киста, интерстициальная железа, очаговые стромальная гипер-
плазия и текоматоз, а также гормонально-активные опухоли яичников относятся к числу овари-
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альных источников эстрогенной стимуляции, не контролируемых гипофизом. Как известно, 
основными регуляторными факторами, провоцирующими рост клеток-мишеней, являются 
эстрогены. Установлено, что при миоме матки имеется также локальная гиперэстрогенемия, 
поддерживающая рост миоматозного узла, его прогрессию и гипертрофию миометрия [4]. 

Согласно результатам исследований, в миоматозных узлах увеличено содержание 
эстрогеновых рецепторов (ER) α и β, являющихся транскрипционными активаторами, стиму-
лирующими экспрессию эстроген-зависимых генов, среди которых факторы роста и их 
рецепторы, коллаген I и III типов, рецептор прогестерона (PR) и многие другие белки [2,12]. 

Как показали наши наблюдения, отмеченным фактором довольно часто способствуют и 
анатомические изменения яичников с эстрогенпродуцирующими свойствами. 

Представляет интерес перестройка эндометрия в связи с изменившимся гормональ-
ным фоном. Гиперпластические процессы эндометрия (в том числе сочетанные с внут-
ренним эндометриозом) комбинируются с миомой у пациенток пременопапузального 
возраста в 49.1% наблюдений. Разные степени выраженности внутреннего эндометриоза, 
в том числе в сочетании с гиперпластическими процессами эндометрия или гипоплас-
тическим эндометрием, были обнаружены примерно у половины (46.0%) проопериро-
ванных больных.  

Подтверждением отмеченных фактов служат результаты ряда исследований у паци-
енток с различными сочетаниями гиперпластических заболеваний репродуктивных орга-
нов. Установлено, что сочетанная патология эндо- и миометрия представляет собой еди-
ное патологическое состояние репродуктивной системы, проявляющееся гиперплас-
тическими изменениями гормонально-зависимых органов. Наиболее часто у больных с 
миомой матки выявляются доброкачественные гиперпластические процессы в 
эндометрии [1,8]. 

Гипопластические изменения эндометрия в пременопаузе отмечались всего у 20 
женщин (9.0%).  

Заслуживают внимания полученные данные об ассоциировании миомы матки с 
хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза у женщин пери-
менопаузального возраста. Сочетание миомы матки с хроническим эндометритом 
отмечено в 71.0% наблюдений. В то же время, хронические воспалительные процессы в 
придатках матки как бы отступают на второй план и встречаются уже почти в 2 раза реже 
(38.8%). В соответствии с этим обстоятельством, среди женщин пременопаузального 
возраста периметрит и спаечный процесс в малом тазу имели место лишь в одном 
наблюдении.  

Указанная особенность, с нашей точки зрения, обусловлена тем, что при миоме 
матки дисбаланс гонадотропных гормонов, гиперэстрогенемия способствуют ослабле-
нию иммунного ответа на уровне целостного организма. Нарушения питания эндо-
метрия, в свою очередь, сопровождается ослаблением барьерных функций эндометрия, 
что приводит к активации сапрофитной и условно-патогенной микрофлоры нижних 
отделов полового тракта, а также к развитию воспалительного процесса в верхних 
отделах. Нет определенной закономерной связи между локализацией миоматозных узлов 
и наличием воспалительного процесса. 

Частое сочетание миомы матки с гиперпластическими процессами эндометрия, 
хроническим эндометритом способствует усиления маточных кровотечений – одного из 
основных клинических проявлений миомы матки. 
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Таким образом, полученные нами данные о состоянии придатков с анатомическими 
гормонально-активными изменениями, частоте сочетания миомы матки с гиперпласти-
ческими и хроническими воспалительными процессами эндометрия позволяют нам 
считать оправданным расширение хирургической агрессии до удаления придатков матки 
при гистерэктомии у женщин пременопаузального возраста с миомой матки. 
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SUMMARY 
The analysis of the results of histological examination of ovaries, removed simultaneously 

in 224 premenopausal patients operated on for uterine fibroids. In premenopausal women with 
uterine fibroids, there is quite a wide range of anatomical changes in the ovaries, which is 
especially important with endocrine-active nature. These data allow us to consider the 
expansion of surgical aggression justified to remove the uterus during a hysterectomy in this 
group of women. 

Endometrial hyperplastic processes combined with uterine fibroid (including internal 
endometriosis) observed in 49.1% cases of the premenopausal age women. Various degrees of 
internal endometriosis, including combination with endometrial hyperplasia or hypoplastic 
endometrium were found in about half (46.0%) of the operated patients. 

The combination of uterine fibroids with chronic endometritis was noted in 71.0% of cases. 
Our conclusion that extension is justified surgical aggression to remove the uterus during 

hysterectomy premenopausal women with uterine myoma, combined with hyperplastic 
processes, chronic inflammatory processes of endometrium and hormonactive conditions of 
adnexa. 

 
Keywords: uterine fibroids, endometrial hyperplasia, ovarian cysts, endometriosis 

 
 

ԱՐԳԱՆԴԻ ՄԻՈՄԱՅՈՎ ՊՐԵՄԵՆՈՊԱՈՒԶԱԼ ՏԱՐԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 
ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈԻԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 
Մ.Է. Ավագյան, Գ.Ա. Բեգլարյան ,Վ.Գ. Ֆռոլով ,Ա.Ռ. Ավանեսյան 

 
ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն, 

Ընտաքիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ձվարանների հիստոլոգիական քննության արդյունքների անալիզը կատարվել է 

224 միոմայի կապակցությամբ հեռացված արգանդով պրեմենոպաուզալ տարիքի 
հիվանդների մոտ: Արգանդի միոմայով պրեմենոպաուզալ տարիքի կանանց մոտ 
ձվարաններում առկա էին լայն տարածված անատոմիական փոփոխություններ, 
որոնք հատկապես կարևոր էին իրենց էնդոկրին ակտիվ բնույթով: Այս տվյալները 
թույլ են տալիս ընդլայնված վիրահատական միջամտությունը դիտարկել 
արդարացված այդ խմբի կանանց շրջանում: 

Էնդոմետրիումի հիպերպլաստիկ պրոցեսները զուգակցված արգանդի միոմայով 
(ներառյալ ներքին էնդոմետրիոզը) դիտարկվել են 49.1% պրեմենոպաուզալ տարիքի 



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 

 - 282 -

կանանց մոտ: Ներքին էնդոմետրիոզի տարբեր աստիճանները, ներառյալ էնդոմետ-
րիումի հիպերպլազիայի և հիպոպլազիայի զուգակցումները, հայտնաբերվել են վի-
րահատված հիվանդների գրեթե կեսի մոտ (46.0%): 

Արգանդի միոմայի զուգակցումը քրոնիկ էնդոմետրիտի հետ գրանցվել է 71.0% 
դեպքերում: 

Հետևաբար վիրահատական միջամտության ընդլայնումը արդարացված է 
հիպերպլաստիկ պրոցեսների, էնդոմետրիումի քրոնիկ բորբոքային պրոցեսների, 
հավելումների հորմոն-ակտիվ վիճակների հետ զուգակցված արգանդի միոմայով 
պրեմենոպաուզալ տարիքի կանաց շրջանում:  

 
Բանալի բառեր. արգանդի միոմա, էնդոմետրիումի հիպերպլազիա, ձվարանի 

կիստա, էնդոմետրիոզ 
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ЧАСТОТА ТОНЗИЛЭКТОМИЙ У ДЕТЕЙ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, 
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Введение и актуальность. Периодическая болезнь (ПБ) широко распространена в Ар-
мении. В последние годы отмечается значительное увеличение числа больных, особенно 
среди детей раннего возраста, а также случаев с атипичным течением. По данным Респуб-
ликанского детского центра ПБ (РДЦ ПБ), в течение 2003-2012 гг. отмечается высокая 
выявляемость ПБ среди детей: ежегодно 300-350 первичных больных и 4-кратное увеличе-
ние общего числа больных ПБ детей с 500 до 2300. Согласно данным Центра медицинской 
генетики и первичной охраны здоровья Армении (ЦМГ), еженедельная обращаемость по 
ПБ превышает 60 случаев, а с 1997 по сентябрь 2012 г. в ЦМГ зарегистрировано более 
20000 больных ПБ. Генетическое тестирование необходимо для диагностики ПБ, особенно 
для выявления атипичных и сочетанных с иммунными заболеваниями случаев.  

В клинике ПБ встречаются также проявления, так называемых "малых серозитов", в 
частности, асептического тонзиллита (катарального или экссудативного), реже – пароти-
та. Повторные эпизоды серозного тонзиллярного выпота в сочетании с лихорадкой (>38-
38.5ºС), шейным лимфаденитом, болями в животе при нормальных значениях антистреп-
толизина – О (АСЛ-О) и отрицательных данных бактериологического исследования маз-
ка из зева на стрептококк могут быть ранним проявлением ПБ в раннем детстве [13].  

Характерным клиническим проявлением одной из наследственных периодических 
лихорадок – синдрома периодической лихорадки, афтозного стоматита, фарингита и 
аденопатии (PFAPA syndrome: Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and 
adenopathy syndrome) являются повторные эпизоды лихорадки с тонзиллитом и аденои-
дитом. На ранних стадиях его лечения эффективна стероидная терапия и НПВП, однако 
имеются сообщения и об эффективности тонзилэктомии (ТЭ) [9].  

При ПБ не всегда удается выявить специфический фактор, провоцирующий мани-
фестацию или приступ болезни. Тем не менее, относительно часто обострение ПБ могут 
спровоцировать простуда, длительная экспозиция холодом (переохлаждение), пищевой, 
эмоционально-стрессовый факторы, смена климата, реже – интеркуррентные заболева-
ния (острые респираторные или кишечные инфекции и др.). 

В связи с этим, целью работы явилось изучение частоты тонзилэктомий у детей с 
ПБ, исследование влияния некоторых внешних факторов на ее манифестацию и 
приступы, а также их взаимосвязь с генотипом и тяжестью течения болезни.  

Материалы и методы исследования. Исследовано 715 детей с ПБ (438 мальчиков и 277 
девочек) в возрасте от 3-х месяцев до 17 лет (средний возраст 8.64±0.17 лет), наблюдавшихся 
в РДЦ ПБ с 1997 по 2008 гг. Диагноз ПБ устанавливался на основании общепринятых 
критериев Tel-Hashomer [6] и окончательно подтверждался генетическим анализом, который 
включал последовательный скрининг мутаций гена MEFV молекулярно-генетическими 
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методами в ЦМГ РА [1,11]. Исследование выполнено на геномной ДНК больных ПБ, 
выделенной из периферической крови с использованием специальных наборов реагентов 
"Puregene kit" (Gentra System, USA). Для данной группы больных ПБ проведено контрольное 
секвенирование в двух независимых лабораториях (Laboratory of Molecular Genetics, Hospital 
Armand-Trousseau, Paris; and "Primex" Laboratory, USA), подтвердившие корректность и пра-
вильность полученных нами данных. Мутации гена MEFV в зависимости от наличия наибо-
лее пенетрантной мутации M694V, как принято в литературе, были объединены в пять 
относительно однородных групп: гомозиготы по M694V и другим мутациям; M694V/0; 
M694V/Другие; Другие/Другие; Другие/0, внутри которых оценивалась частота симптомов.  

Статистическая обработка материала проводилась при помощи стандартного паке-
та программы Epi-Info 2000 и Biostat. Для оценки достоверности разности двух количест-
венных показателей использовался двусторонний вариант критерия Стьюдента для 
независимых выборок. Для сравнения двух номинальных переменных в таблицах 2×2 
был использован критерий соответствия Пирсона с поправкой Йетса на непрерывность, 
во всех случаях различия считались статистически значимыми при p<0.05. Расчитыва-
лись также отношения шансов с 95% доверительными интервалами.  

Результаты исследования и обсуждение. ТЭ оказалась вторым по частоте после 
аппендэктомии хирургическим вмешательством у детей с ПБ. Она была проведена 52 
больным (7.2%), в основном в раннем детстве (до 5 лет) и/или в первые 2-3 года после 
манифестации ПБ. Основанием для ТЭ служили повторные эпизоды лихорадки 
(>38.5ºС), которые сопровождались катаральным или экссудативным тонзиллитом (гипе-
ремией зева, болями в горле), шейным лимфаденитом, нередко сочетаясь с абдоминаль-
ными и/или суставными болями. Со стороны больных они обычно расценивались как 
частые "простуды или ангины" и, как правило, возобновлялись вскоре после ТЭ. Это при 
негативных результатах бактериологического исследования мазка из зева на стрептококк 
и нормальных значениях АСЛ-О в крови могло быть ранним и необычным проявлением 
ПБ в детстве, требуя в ряде случаев дифференциальной диагностики с некоторыми 
наследственными периодическими лихорадками (PFAPA-синдром). 

При анализе связи между частотой ТЭ и генотипом больного (2=0.54; р=0.76) и тяжес-
тью течения ПБ (2=1.69; р=0.79) достоверной зависимости не было обнаружено (табл.1,2).  

 
Таблица 1 

Частота тонзилэктомий (ТЭ) и генотипы больных ПБ 
 

Генотипы больных Число генотипов 
N = 687 (7)† (21)†† 

ТЭ (n = 52) 

Абс. % 

Гомозиготы 237 18 7.6 
M694V/0 61 5 8.2 
M694V/Другие 257 16 6.2 
Другие/Другие 93 9 9.6 
Другие/ 0 39 4 10.2 

 

 

† больные без мутаций MEFV; †† без генетического тестирования 
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Таблица 2 
Частота тонзилэктомий (ТЭ) и степень тяжести ПБ 

 

Степень тяжести (баллы) Число больных 
(n = 715) 

ТЭ (n = 52) 
Абс. % 

Легкая  5  63 6 9.5 
Средняя 6-10  591 42 7.1 
Тяжелая 11  61 4 6.5 

 
Следовательно, риск подвергнуться ТЭ не ассоциировался с генотипом и тяжестью 

ПБ. Тем не менее, среди детей с ПБ, подвергнутых ТЭ, преобладали носители мутации 
M694V (39 из 52), в основном (18) гомозиготы (M694V/M694V) (табл.1). 

В связи с анамнестическими указаниями на частые "простуды/переохлаждение" у иссле-
дованных нами детей с ПБ, был проведен также сбор анамнеза о предполагаемых внешних 
факторах, провоцировавших манифестацию и приступы ПБ у 251 пациента. Проанализиро-
вано влияние некоторых из них, в частности, простудного фактора, а также эмоционально-
стрессового, пищевого факторов, смены климата, травмы, перенесенных интеркуррентных 
респираторных или кишечных инфекций на манифестацию и приступы заболевания (рис.1,2).  

 
Рис. 1. Предполагаемые причины манифестации заболевания у детей с ПБ (абс) 
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Рис. 2. Факторы, провоцирующие приступ ПБ у детей (абс.) 
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Анализ анамнестических данных детей с ПБ показал, что простудный фактор (просту-
да/переохлаждение) был указан в качестве наиболее частого провоцирующего фактора 
(триггера) манифестации (43.4%) и приступов (51.3%) ПБ. По частоте в качестве других 
факторов, вызывающих приступ ПБ, указывались пищевой, смена климата, эмоционально-
стрессовый, реже – острые респираторные или кишечные инфекции. В 1/3 случаев больные 
не могли точно указать предполагаемую причину начала болезни. Интересно отметить, что 
у 1.4% больных во время приступов ПБ наблюдались рецидивирующие эпизоды 
периферической лимфаденопатии, у 0.5% – повторные афтозные стоматиты.  

Среди детей с ПБ, указавших на простудный фактор, как на основную предполагаемую 
причину манифестации и приступов ПБ, соответственно, 70.6% и 80.5% больных являлись 
носителями мутации M694V, причем у 1/3 из них был обнаружен M694V-гомозиготный 
генотип (M694V/M694V) (табл.3).  

Таблица 3 
Простудный фактор и генотип больных ПБ  

по основным трем мутациям гена MEFV: M694V, M680I, V726A 
 

Генотипы 
больных MEFV 

Простудный фактор (n=191) 

как предполагаемая причина 
манифестации ПБ (n=109) 

как фактор, провоцирующий 
приступ ПБ (n=82) 

Абс.  % Абс.  % 
M694V: всего 77 70.6 66 80.5 
M694V / M694V 29 26.6 33 40.2 
M694V/ 0 10 9.2 8 9.8 
M694V / V726A 25 22.9 15 18.3 
M694V / M680I 13 11.9 10 12.2 
V726A/ другие 19 17.4 6 7.3 
V726A / M680I 12 11.0 10 12.2 
V726A/ 0 1 0.9 3 3.7 
M680I/ другие 10 9.1 6 7.3 
M680I/ 0 2 1.8 1 1.2 

 
Интересно отметить, что больные с M694V-гомозиготным генотипом достоверно ча-

ще, чем пациенты с другими генотипами, указывали на простуду/переохлаждение как на 
фактор, провоцирующий приступ ПБ: коэффициент соответствия Пирсона с поправкой 
Йетса равен 4.56, p<0.03. (табл. 4)  

Таблица 4 
Простуда/переохлаждение (П/П) как фактор,  

провоцирующий приступ ПБ и генотип больных 
 

Число детей с ПБ 
Генотип MEFV 

M694V– гомозиготы 
(M694 / M694V) Другие генотипы 

Больные, указавшие на П/П 33 49 
Больные, не указавших на П/П 178 455 
Всего  211 504 
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Заключение. С учетом значительной частоты тонзилэктомии (ТЭ) у детей с ПБ (7.2%), 
оказавшейся вторым хирургическим вмешательством после аппендэктомии у детей с ПБ, на 
наш взгляд, в армянской популяции целесообразно тестирование на мутации гена MEFV 
детей с повторными эпизодами лихорадки в сочетании с экссудативным или катаральным 
тонзиллитом, аденопатией, шейным лимфаденитом, афтозным стоматитом, возвратными 
болями в животе, артритом/артралгией при нормальных значениях АСЛ-О в крови и отрица-
тельных результатах бактериологического исследования мазка из зева на стрептококк. Мы 
полагаем, что это позволит улучшить раннюю диагностику ПБ и дифференциальную диаг-
ностику с другими аутовоспалительными наследственными периодическими синдромами, в 
частности с PFAPA-синдромом. Этому, возможно, может способствовать также исследо-
вание в будущем частоты и особенностей течения рецидивирующих тонзиллитов у детей с 
ПБ, как возможного и раннего его проявления в детстве. 

Относительно высокая частота указаний на простудный/холодовой фактор, как на 
провоцирующую причину (триггер) манифестации или приступа ПБ и его взаимосвязь с 
M694V-гомозиготным генотипом, возможно, косвенно могут указывать на его опре-
деленное значение при ПБ. Тем более что холодовой фактор, как известно, играет опре-
деленную роль в развитии ряда наследственных периодических лихорадок, в частности, 
криопирин-ассоциированных периодических синдромов (CAPS) [4,5,8,10,12]. 
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SUMMARY 
Familial Mediterranean Fever (FMF) is an ethnic disease for Armenian population. 

Frequency of heterozygous carriers of one of MEFV gene mutations is 1:4-5 (0.21), and the 
prevalence of the disease is rather high (from 2-14 to 100:10000). FMF manifests mainly in 
childhood. Since 2003, there was a 4-fold increase (from 500 to 1900) in the total number of 
FMF-diagnosed children in FMF National Pediatric Center (FMF NPC). Recently, the number 
of newly diagnosed pediatric FMF cases has reached 300-350 per year. Aseptic tonsillitis 
(catharral or exudative) are also clinical symptoms of FMF and might be the first and early 
manifestations of disease.  

The aim of this study was to investigate the frequency of tonsillectomy (TE), influence of 
some external factors on disease manifestation and connection with the genotype and severity 
of FMF in children.  

Methods. In the FMF NPC, a randomly selected 715 children with FMF (438 boys and 277 
girls, 1.5:1) from total subset of 1800 FMF patients was subjected to a longitudinal follow-up 
study from 1997 to 2008. The average age was 8.6 years ranging from 3 months to 17 years. 
The initial FMF diagnosis and severity of clinical FMF features were determined according to 
Tel-Hashomer criteria (Livneh A. et al., 1997; 2000). MEFV mutation analysis was performed 
at the Center of Medical Genetics and Primary Health Care (Yerevan, Armenia).  

Results. Tonsillectomy appeared to be the second by the frequency surgical intervention 
(7.2%) after appendectomy among FMF-children. Usually it was performed in the early 
childhood during the first 2-3 years after FMF-manifestation. Recurrent episodes of fever, sore 
throat, cervical lymphadenopathy, combined with abdominal pains, arthritis, aphthous 
stomatitis have been considered as an indications for TE. In some FMF-patients repeated 
attacks of fever and abdominalgia /arthritis started soon after TE. In case of negative strep 
cultural test and ASL-O they might be considered as an early manifestation of FMF (Vitale A. 
et al., 2008). Correlation between frequency of TE and genotype (χ2 = 0.54; p = 0.76), a swell as 
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between FMF severity (χ2 =1.69; p=0.79) was non significant. Nevertheless, among the 
children, who underwent TE, prevailed carriers of M694V mutation, mainly with homozygous 
genotype. So called "cold" factor in anamnesis of FMF-children supposed to be the cause of 
manifestation/attacks in 43.4% and 51.3 % of cases correspondingly, and in 1/3 of them the 
M694V-homozygous genotype was detected.  

Conclusion. Considering high frequency of MEFV gene mutations in Armenian popu-
lation, we suppose, that children with recurrent episodes of fever with tonsillitis, adenopathy, 
cervical lymphadenopathy, aphthous stomatitis with abdominal pains, arthritis should be tested 
for MEFV gene mutations in case of normal blood levels of ASL-O and negative strep-culture 
throat test. It will improve early detection of FMF-patients and differential diagnosis with other 
autoinflammatory hereditary periodic fever syndromes (PFAPA). Further study of frequency 
and peculiarities of the recurrent tonsillitis in FMF children might be required as its possible 
early FMF manifestation in childhood. We suppose also, that the cold factor might be 
considered as one of the important external factor in FMF, moreover it plays certain role in 
pathogenesis of the cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS).  

 
Keywords: familial Mediterranean fever, children, tonsillectomy, external factors, clinical, 

genetic aspects 
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1ԵՊԲՀ 

2«Արաբկիր» ԲԿ Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ 
3Հանրապետական մանկական պարբերական հիվանդության կենտրոն,  

4Բժշկական գենետիկայի և առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) հայկական պոպուլյացիայում բարձր 

տարածվածություն (2-14-ից մինչև 100/10000) և MEFV գենի կրելիություն (1:4-5 կամ 
0.21) ունեցող էթնիկ հիվանդության է, որն սկսվում է հիմնականում մանկական 
հասակում: Վերջին տարիներին (2003-2010թթ.) երեխաների շրջանում գրանցվել է 
ՊՀ-դեպքերի աճ մոտ 4 անգամ (500-ից մինչև 1900), իսկ յուրաքանչյուր տարում նոր 
դեպքերի թիվը հասնում է 300-350: ՊՀ կլինիկական ախտանիշ են համարվում նաև 
ասեպտիկ տոնզիլլիտները (կատառալ կամ էքուդատիվ), որոնք կարող են 
հանդիսանալ հիվանդության առաջին և վաղ նշաններից մեկը:  

Աշխատանքի նպատակն է. հետազոտել երեխաների մոտ ՊՀ ժամանակ տոնզիլէկ-
տոմիաների (ՏԷ) հաճախականությունը, ինչպես նաև որոշ արտաքին ազդակների ազ-
դեցությունը հիվանդության սկզբի և սրացումների վրա, կապը MEFV գենոտիպի հետ:  
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Հետազոտման մեթոդները: Աշխատանքը հիմնված է 715 ՊՀ հիվանդ երեխաների (3 
ամսեկանից մինչև 17 տարեկան) կոմպլեքսային կլինիկական և գենետիկական ուսում-
նասիրման վրա: Հիվանդները հետազոտվել են ՊՀ նոպայի ժամանակ «Արաբկիր» ԲՀ 
ԵԴԱԻ-ում և հսկվել են ՊՀ Մանկական հանրապետական կենտրոնում 1997-2008թթ: Կի-
րառվել են հայտնի ախտորոշիչ կլինիկական, ժառանգաբանական և վիճակագրական 
միջազգային չափորոշիչներ և մեթոդներ (Livneh A. et al., 1997; 2000): Գենետիկական 
քննությունը իրականացվել է ՀՀ Բժշկական գենետիկայի առողջության առաջնային 
պահպանման կենտրոնում, որտեղ հետազոտվել են MEFV գենի 12 մուտացիաներ և 
առանձնացվել են 23 գենոտիպեր (Hayrapetyan A., 2002; Sarkisian T. et al., 2005; 2007): 

Արդյունքները: ՊՀ հիվանդ հայազգի երեխաների մոտ ՏԷ ըստ հաճախականու-
թյան (7.2%) երկրորդ վիրաբուժական միջամտույունն է ապենդէկտոմիայից հետո: ՏԷ 
իրականացվել էր հիմնականում վաղ մանկական հասակում ՊՀ-ի սկզբից 2-3 տարի 
անց: ՏԷ ցուցում էին հանդիսացել տենդի, կոկորդացավի, պարանոցային 
լիմֆադենոպաթիայի կրկնվող դրվագները, որոնք ուղեկցում էին որովայնացավով, 
արթրիտով, աֆթոզ ստոմատիտով: ՏԷ-ից հետո որոշ ՊՀ հիվանդների մոտ տենդի և 
որովայնացավի/արթրիտի կրկնվող գրոհները վերսկսվել էին: Հայտնի է, որ 
բկանցքից ստրեպտոկոկի հանդեպ ցանքսի բացասական արդյունքների և ASL-O 
նորմալ արժեքների պարագայում վերոնշյալ ախտանիշները կարող են 
մեկնաբանվել իբրև ՊՀ վաղ սկզբի նշաններ (Vitale A. et al., 2008): Հետադարձ կապը 
ՏԷ հաճախականության և գենոտիպների միջև (χ2=0.54; p=0.76), ինչպես նաև ՊՀ 
ծանրության աստիճանի հետ (χ2=1.69; p=0.79) հավաստի չէր: Այնուամենայնիվ ՏԷ-ով 
ՊՀ հիվանդների մոտ գերակշռում էին M694V մուտացիա կրողները, հիմնականում 
հոմոզիգոտ գենոտիպով: "Մրսածության" գործոնը երեխաների անամնեզում նշվում 
էր իբրև ՊՀ սկզբի կամ նոպայի պատճառ, համապատասխանաբար, 43.4% և 51.3% 
դեպքերում, ընդ որում 1/3-ի մոտ առկա էր M694V-հոմոզիգոտ գենոտիպ:  

Եզրակացություն. Ի նկատի ունենալով հայերի շրջանում MEFV-գենի մուտա-
ցիայի կրելիության բարձր հաճախականությունը, ենթադրվում է, որ այն դեպքերում, 
երբ տենդի, կոկորդացավի, պարանոցային լիմֆադենոպաթիայի կրկնվող դրվագնե-
րը ուղեկցվում են որովայնացավով, արթրիտով, աֆթոզ ստոմատիտով, իսկ բկանց-
քից ստրեպցանքսը բացասական է և ASL-O նորմայի սահմաններում, նպատա-
կահարմար է լրացուցիչ հետազոտել MEFV գենի մուտացիաների առումով: Դա կա-
րող է նպաստել ՊՀ վաղ ախտորոշմանն ու տարբերկմանը այլ աուտոբորբոքական 
ժառանգական պարբերական տենդերի հետ (PFAPA): Հաշվի առնելով, որ կրկնվող 
տոնզիլիտները կարող են լինել ՊՀ վաղ դրսևորումներից մեկը, մեր կարծիքով, ան-
հրաժեշտ է վերջինների հաճախականության և առանձնահատկությունները լրա-
ցուցիչ ուսումնասիրություն ՊՀ հիվանդ երեխաների մոտ: ՊՀ ժամանակ մրսածու-
թյան գործոնը կարող է դիտվել իբրև կարևոր արտաքին ազդակ, մանավանդ, որ այն 
որոշակիորեն կապված է այլ պարբերական տենդերի, մասնավորապես կրոպիրին-
համակցված պարբերական համախտանիշների ախտածնության հետ (CAPS):  

 
Բանալի բառեր. պարբերական հիվանդություն, երեխաներ, տոնզիլէկտոմիա, 

արտաքին գործոններ, կլինիկական, գենետիկական առումներ  
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3Научно-клинический центр патологии желез внутренней секреции НИЗ МЗ РА 

 
 
 
Актуальность темы. Новообразования щитовидной железы (ЩЖ) – собирательное 

понятие, включающее все очаговые образования ЩЖ, имеющие капсулу, определяемые 
при пальпации или при помощи любого метода визуализации, характеризующиеся 
различными морфологическими признаками [2].  

Благодаря развитию и улучшению диагностических методов возросла частота 
выявляемых при беременности новообразований щитовидной железы. Так, в результате 
пальпаторного обследования 2401 пациентки, узлы щитовидной железы обнаружены в 
1.4% наблюдений, а при использовании ультразвукового исследования отмеченный 
показатель возрастал до 19.6% [9].  

В то же время, в литературе приведены единичные данные о частоте и спектре 
тиреоидных новообразований у беременных женщин. 

Целью нашего исследования явилось определение частоты и спектра тиреоидных 
новообразований и их морфологических особенностей у беременных женщин.  

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 108 беременных жен-
щин в возрасте от 23 до 48 лет с различными заболеваниями ЩЖ в период 2003-2012 гг. 
После обязательного осмотра беременных женщин акушером-гинекологом и эндокрино-
логом, сбора анамнестических данных, проводились необходимые Клинические и биохи-
мические исследования крови. Содержание свободного тироксина, антител к тиреоидной 
пероксидазе, к тиреоглобулину и к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) определяли 
конкурентным колориметрическим методом. Уровень ТТГ в сыворотке крови определяли 
иммуноферментным методом MICRO WELL ТSH EIA, основанном на твердофазном 
анализе. Гормональные анализы проводили в лабораториях ''Diagen Plus'' и ''Dialab''.  

Морфологическую верификацию тиреоидных новообразований проводили методом 
тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ) в Лаборатории клинической патологии 
ЕГМУ им. М.Гераци. 

Фетопараметрические показатели определяли при помощи ультразвукового аппарата 
"Diasonics" в реальном масштабе времени с частотой ультразвуковых волн 3-3.5 МГц и 
интенсивностью ультразвукового излучения 5-16 мВт/см2. 

Результаты и обсуждение. При комплексном обследовании 108 беременных 
женщин с заболеваниями ЩЖ тиреоидные новообразования диагностированы у 35 
(32.4%), структурная характеристика которых представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 
Структура новообразований щитовидной железы у беременных женщин* 

 

Новообразования щитовидной железы Количество наблюдений 

Абс % 
Узловой коллоидный зоб 25 71.43 

Фолликулярная аденома 4 11.43 

Солитарная киста 4 11.43 

Папиллярная карцинома 2 5.71 

Всего 35 100 
 
*структура новообразований ЩЖ проведена согласно клиническим рекомендациям Американ-
ской тиреоидологической ассоциации по диагностике и лечению узлового зоба (2006).  

  
Полученные данные соответствуют данным литературы. Среди новообразований 

щитовидной железы нами наиболее часто диагностирован узловой коллоидный зоб 
(71.43%), а следующие по частоте обнаружения фолликулярная аденома и солитарная 
киста отмечены в равном количестве – 11.43%. В исследованиях других авторов 
структура пальпируемых новообразований ЩЖ выглядела следующим образом: 47.2% – 
коллоидный зоб, 23.5% – фолликулярная аденома, 20.5% – тиреоидит Хашимото, 5.9% – 
папиллярный рак и 2.9% – солитарная киста. В отмеченных наблюдениях уровни ТТГ не 
коррелировали с типом диагностированной патологии щитовидной железы [9].  

Точная причина возникновения коллоидного зоба до сих пор неизвестна. Коллоид-
ный зоб, по механизму развития связанный с хроническим дефицитом алиментарного 
йода, формируется преимущественно за счет избыточного накопления коллоида в 
полости фолликулов и чаще бывает узловым, чем диффузным.  

Самым простым методом диагностики зоба является пальпация ЩЖ. Для подтверж-
дения диагноза рекомендуется проведение УЗИ для определения объема ЩЖ. Патогенез 
увеличения ЩЖ в результате йодного дефицита достаточно сложен.  

По своей сути формирование зоба является компенсаторной реакцией, направленной 
на поддержание постоянной концентрации ТТГ в организме в условиях йодного 
дефицита [5,6].  

В подавляющем большинстве случаев в условиях легкого и умеренного йодного 
дефицита небольшое увеличение щитовидной железы обнаруживается лишь при 
целенаправленном обследовании. В условиях тяжелого йодного дефицита зоб может 
достигать очень больших размеров. Основными гормональными маркерами при 
диагностике заболеваний щитовидной железы являются ТТГ и свободный тироксин (св. 
Т4). Для того чтобы дифференцировать состояние эутиреоза от гипо- или гипертиреоза, 
проводится тест 1-го уровня – определение уровня ТТГ в крови чувствительными 
методами. Тестом 2-го уровня, подтверждающим наличие гипо- или гипертиреоза, 
является определение уровня св. Т4 [3].  

При обнаружении узлового коллоидного зоба на основании данных ультразвукового 
исследования мы определяли размеры и количество узловых образований (табл. 2). 
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Таблица 2 
Характеристики узлового коллоидного зоба у беременных женщин (данные УЗИ) 

 

Макроскопические 
характеристики 

узловых образований 

Количество наблюдений 

Абс % 

Размеры 
до 1 см. 11 44 
1.0-2.0 см. 8 32 
более 2 см. 6 24 

Всего 25 100 
Количество одиночные 16 64 

множественные 9 36 
Всего 25 100 

 
Как видно из приведенных данных, в большинстве наблюдений у женщин с 

коллоидным зобом (56%) размеры узлов превышали 1 см. Указанная особенность 
подчеркнута нами в силу того, что тонкоигольная аспирационная биопсия с последую-
щим цитологическим исследованием показана беременным женщинам при узлах ЩЖ 
более 1 см в диаметре [7]. 

Рассмотрение количественных данных показателей позволило установить, что прак-
тически в 2/3 наблюдений узлы были одиночными.  

Следует отметить, что у 11.4% женщин с коллоидным узловым зобом до беременнос-
ти новообразований щитовидной железы не было. Заболевание развилось в I триместре 
беременности и было представлено в одном наблюдении множественными узловыми 
образованиями малых размеров, а в трех – одиночным узловым зобом.  

Полученные данные служат подтверждением мнения, что беременность в условиях 
йодного дефицита является мощным зобогенным фактором [4].  

В условиях дефицита йода и гиперстимуляции ЩЖ беременной может происходить 
декомпенсация адаптивных механизмов с ее двумя главными последствиями: формирование 
зоба и относительной гестационной гипотироксинемии. Снижение синтеза и секреция Т4 и 
Т3, для которых йод является субстратом, по принципу обратной связи приводит к активации 
синтеза ТТГ. Под влиянием ТТГ происходит как гипертрофия (увеличение в размерах) так и 
гиперплазия (увеличение количества) фолликулярных клеток ЩЖ. В результате, железа 
увеличивается в размере и объеме, и формируется зоб, что на начальных этапах можно счи-
тать компенсаторной реакцией, при этом у 10–20% женщин к концу беременности проис-
ходит формирование зоба [1]. 

У одной беременной диагностирован рецидив узлового зоба. По поводу диффузного 
узлового зоба в 2006 году указанной больной была произведена субтотальная 
тиреоидэктомия с удалением левой доли и перешейка ЩЖ. Однако в декабре 2011 года в 
I триместре беременности был выявлен в правой доле множественный узловой зоб, 
состоящий из двух узлов размерами 1.1×0.8 см и 0.7×0.5 см. 

О возможности рецидирования коллоидного зоба после органосохраняющих опера-
ций сообщают и другие авторы. Так, отдаленные результаты, прослеженные на сроках от 
3 до 15 лет у 649 больных с различными морфологическими формами узлового зоба, 
показали, что бóльшая часть рецидивов (87.4%) была отмечена после хирургического 
лечения по поводу узлового коллоидного зоба, подтвержденного морфологически. 
Основная часть рецидивов в данной группе (69.1%) диагностирована после резекции 
доли ЩЖ и энуклеации узлов. Отсутствие рецидивов зарегистрировано только у боль-
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ных, которым была произведена тиреоидэктомия. Существует точка зрения, что при 
необходимости хирургического вмешательства, объем таких операций, как энуклеации 
узла и резекция доли с узлом, недостаточен [12]. 

В рассматриваемом аспекте подчеркнем, что операция во время беременности несет в 
себе больше рисков, чем медикаментозная терапия. Это связано с повышением риска выки-
дыша или преждевременных родов. Тиреоидэктомия показана пациентам с тяжелыми побоч-
ными реакциями на антитиреоидные препараты и в тех случаях, когда требуется назначение 
высоких доз антитиреоидных препаратов. Оптимальное время для хирургического вмеша-
тельства во втором триместре, когда завершен органогенез и риск самопроизвольного 
выкидыша, снижается [8,10,11]. 

Фолликулярная аденома (доброкачественная опухоль ЩЖ из фолликулярного эпителия) 
встречалась у 11.43% беременных женщин. При физикальном исследовании узлы имели 
округлую форму, четкие контуры, ровную, гладкую поверхность, эластическую или 
плотноэластическую консистенцию. В 3 наблюдениях аденомы были больших размеров 
(2.8×2.0×2.3 см; 2.8×1.2×1.6 см; 3.7×3.0×3.0 см) и в одном – малых размеров (около 0.9 см). 

Отметим, что единого мнения о тактике ведения фолликулярных аденом не выработано 
до сегодняшнего дня. В связи со сложностью дифференциальной диагностики с фолли-
кулярной аденокарциномой при срочном гистологическом исследовании считается 
оправданной гемитиреоидэктомия, что исключает необходимость выполнения более 
рискованной повторной операции при получении результатов планового гистологического 
исследования. Однако мы придерживаемся точки зрения о расширении объема 
хирургической агрессии только после окончательного подтверждения злокачественного 
характера опухоли. Для обоснованности данной тактики служат полученные нами данные: у 
всех беременных с фолликулярной аденомой опухоль имела доброкачественный характер. 

Аналогичной позиции мы придерживались и при диагностировании солитарных кист 
(11.43%), так как все остальные методы диагностики (жалобы пациента, выявление у 
него факторов риска, пальпация, УЗИ, КТ, МРТ) могут только обозначить вектор 
дальнейшей тактики ведения больной, в то время, как ТАБ является довольно простым и 
наиболее информативным методом диагностики рака щитовидной железы. 

Отметим, что у 2 женщин солитарные кисты диагностированы как множественные 
образования (0.9×0.5 см и 0.6×0.5 см; 0.9×0.6 см и 0.7×0.4 см). У 2 беременных солитар-
ная киста была представлена одиночным образованием (1.8×1.3×1.5 см; 0.7×0.6×0.5 см).  

Две женщины до беременности имели папиллярную карциному ЩЖ, подтвержденную 
гистологическим исследованием удаленной ткани. В одном наблюдении объем операции 
заключался в удалении правой доли и перешейка (2005 г.). Женщина забеременела в 2006 
году. В другом наблюдении пациентку оперировали дважды: субтотальная тиреоидэктомия 
левой доли и перешейка (2009 г.) и максимальная субтотальная тиреоидэктомия с иссечением 
регионарных лимфоузлов (2010 г.). Беременность наступила в 2011 году.  

Что касается папиллярной карциномы, диагностированной во время беременности, то 
если узел, обнаруженный в первом или в начале второго триместра, оказался злокачествен-
ной опухолью, беременность не должна прерываться, однако во втором триместре целесооб-
разно оперативное лечение. При обнаружении папиллярного рака или фолликулярной 
неоплазии и отсутствии данных о прогрессировании процесса, полноценное лечение возмож-
но до послеродового периода, т.к. большинство высокодифференцированных злокачест-
венных опухолей ЩЖ характеризуются довольно медленным ростом. В этих случаях 
приемлемо назначение препаратов тиреоидных гормонов в дозах, обеспечивающих 
некоторое подавление уровня ТТГ [7]. 
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Частота рака ЩЖ, одной из наиболее распространенных эндокринных злокачествен-
ных опухолей, с 1972 по 2002 год возросла почти в 3 раза, причем в основном в 
результате увеличения частоты малых форм папиллярного рака. Установлено, что рак 
ЩЖ в большей степени затрагивает женщин, чем мужчин почти в соотношении 3 к 1 
практически во всех возрастных группах. Кроме того, папиллярный рак оказался 
наиболее распространенной формой рака среди женщин детородного возраста, 10% из 
которых при диагностировании заболевания были беременны, либо в раннем 
послеродовом периоде. Рак ЩЖ во время беременности создает серьезные 
диагностические и терапевтические проблемы, как для беременной, так и для плода. 
Радиоактивный йод при беременности противопоказан, так как легко проникает через 
плаценту [10].  

По сравнению с 1985 годом частота заболеваний у женщин увеличилась [13]. 
Данные о влиянии беременности на характер течения рака ЩЖ противоречивы. 

Однако имеются убедительные данные о том, что беременность оказывает негативное 
влияние на исход рака ЩЖ, что может быть связано с эстроген-опосредованной 
стимуляцией опухолевого роста [15]. 

Заключение. В заключение отметим, что независимо от морфологических и гистоло-
гических характеристик новообразований ЩЖ у беременной и выбранного метода лече-
ния (консервативное или хирургическое) цель лечения – добиться эутиреоидного состоя-
ния у беременной и предупредить патологию щитовидной железы у плода [14]. 
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SUMMARY 

 
The thyroid diseases with the different types of thyroid tumors, including colloid and 

solitary thyroid nodules, follicular adenoma of thyroid gland and papillary thyroid tumor have 
been diagnosed in 36.5% of pregnant women in Armenian population. 

The most common thyroid tumor among pregnant women is colloid nodules of the thyroid 
glands. The tumors might consist of the single or multiple nodules. 

The colloid nodules of thyroid glands have been diagnosed among 11.4% of pregnant 
women with thyroid diseases during the first trimester of pregnancy. 

Regardless of the morphological and histological characteristics of tumors of the thyroid 
gland in the pregnant women and the selected method of the treatment (conservative or surgical), 
the goal of the treatment is to achieve euthyroid condition during the pregnancy and to prevent 
thyroid disease of the fetus. 
 

Keywords: thyroid neoplasm, nodular colloid goiter, follicular adenoma of the thyroid 
gland, thyroid solitary cyst, papillary thyroid carcinoma 
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ՎԱՀԱՆԱՁԵՎ ԳԵՂՁԻ ՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀՂԻ ԿԱՆԱՆՑ ՄՈՏ 
 

Ա.Գ. Հարությունյան1,2, Կ.Հ. Ազատյան2, Ս.Ա. Ներսեսյան3 

 
1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

28-րդ պոլիկլինիկա, Երևան 
 3 ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ Ներքին գեղձերի ախտաբանության 

գիտակլինիկական կենտրոն  
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Վահանաձև գեղձի հիվանդությունները տարբեր տիպի թիրոիդ ուռուցքների հետ, 

ներառյալ կոլոիդ և սոլիտար թիրոիդ հանգույցները, վահանաձև գեղձի ֆոլեկուլյար 
ադենոման և պապիլյար թիրոիդ ուռուցքը ախտորոշվել են հայկական պոպուլյացիայի 
36.5% հղի կանանց մոտ: Հղի կանանց շրջանում առավել տարածված թիրոիդ ուռուցքը 
վահանաձև գեղձի կոլոիդ հանգույցներն են: Ուռուցքները կարող են կազմված լինել 
եզակի կամ բազմակի հանգույցներից: 

Վահանաձև գեղձի կոլոիդ հանգույցները ախտորոշվել են վահանաձև գեղձի 
հիվանդությամբ 11.4% հղի կանանց շրջանում հղիության առաջին եռամսյակի 
ընթացքում: Հաշվի առնելով վահանաձև գեղձի ուռուցքների ձևաբանական և 
հիստոլոգիական բնութագիրը հղի կանանց մոտ և բուժման ընտրողական մեթոդը 
(կոնսերվատիվ կամ վիրաբուժական) բուժման նպատակն է հասնել էութիրոիդ վիճակի 
հղիության ընթացքում և կանխել վահանաձև գեղձի հիվանդությունները պտղի մոտ: 

 
Բանալի բառեր: թիրեոիդ նեոպլազիա, հանգուցավոր կոլոիդ խպիպ, վահանաձև 

գեղձի ֆոլիկուլյար ադենոմա, սոլիտար կիստա, պապիլյար թիրեոիդ կարցինոմա 
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Рак яичников является наиболее смертоносным раком женских половых органов в раз-
витых странах Европы и в США. Прогноз больных зависит от точной оценки ряда прогности-
ческих факторов. В клинической практике основными прогностическими факторами для эпи-
телиального рака яичников являются: стадия заболевания, объем остаточной опухоли после 
проведенной циторедуктивной операции и наличие или отсутствие асцитической жидкости. 
Своеобразие клинического течения и трудности в определении прогноза у больных раком 
яичников заставляют вести поиск объективных биологических критериев, которые помогли 
бы клиницисту в выработке индивидуальной тактики ведения больной [3]. Появившиеся в 
последнее время данные о применении метода ДНК-проточной цитометрии при раке 
молочной железы, почки, желудка, эндометрия, шейки матки и толстой кишки подчёркивают 
прогностическую значимость результатов исследований [1,4,5]. Плоидность ДНК является 
мерой общего количества клеточного ДНК и важным прогностическим фактором для ряда 
опухолей, в число которых включены также опухоли яичника [7].  

Прошлое десятилетие засвидетельствовало вспышку технологического развития в гене-
тике, иммунопатологии, проточной цитометрии, анализе изображения, молекулярной биоло-
гии и информатике. С помощью техники проточной цитометрии (Flowcytometry) и анализа 
изображения (ImageAnalysis) возможно определить плоидность ДНК, проанализировать кле-
точный цикл или определить существование различных антигенов. Анализ изображения про-
исходит из метода цитофотометрии, который до введения проточной цитометрии был един-
ственным методом в аналитической цитологии. Измерение содержания клеточной ДНК 
техникой анализа изображения получило развитие в 1980-х, преимущественно с появлением 
микрокомпьютеров и цифрового программного обеспечения анализа изображения. Этот 
метод позволяет осуществить относительно быстрое и полуавтоматическое измерение кле-
точного ДНК в окрашенных по Feulgen цитологических препаратах в более эффективной 
манере, чем старыми микроспектрофотометрическими методами. Основными компонентами 
для анализа изображения являются: микроскоп, видеокамера, теледисплей и компьютер, 
оснащенный соответствующей программой для анализа данных. В клинической практике на-
ряду с различными изучаемыми опухолевыми параметрами наиболее часто используются 
параметры, касающиеся содержания клеточного ДНК.  

В течение последних десятилетий цитологическое исследование было включено в 
классификацию стадирования злокачественных эпителиальных опухолей яичников. Иссле-
дование злокачественных клеток в перитонеальной жидкости может предоставлять 
необходимую информацию о степени злокачественности заболевания.  

С внедрением нового метода жидкостной цитологии (LiquidBasedCytology) в гинеколо-
гическую практику стало возможным измерение клеточного ДНК методом анализа изо-
бражения в цитологическом материале асцитической жидкости, свободной перитонеальной 
жидкости или смывов брюшной полости. Определяемое соотношение клеток в различных 
фазах клеточного цикла позволяют выявить особенности пролиферации, аномальное содер-
жание ДНК в ядрах клеток и вычислить индекс пролиферации опухоли [4,5]. 
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Целью нашей работы являлось определение плоидности ДНК в материалах асцити-
ческой жидкости, свободной перитонеальной жидкости и в смывах брюшной полости у 
больных со злокачественными эпителиальными опухолями яичников.  

Материалы и методы. Содержание ДНК опухолевых клеток было изучено у 105 
больных раком яичников I-IV стадий заболевания по классификации FIGO. Материалом 
для исследования служили 32 образца асцитической жидкости, 42 образца свободной 
перитонеальной жидкости и 31 образец смывов брюшной полости, полученные при 
оперативном вмешательстве y больных с эпителиальными опухолями яичников.  

В цитологической лаборатории после центрифугирования одна часть материала 
переносилась на слайды для исследования обычным цитологическим методом, оставшая-
ся часть материала была помещена во флакон со специальным раствором (Cytolyt) для 
дальнейшей обработки и исследования техникой жидкостной цитологии методом 
ThinPrep. Техникой жидкостной цитологии были препарированы 2 мазка. Один мазок 
использовался для установления морфологического диагноза и был окрашен по технике 
Папаниколау (Papanikolaou), а другой мазок был окрашен по технике Фельген (Feulgen) и 
использовался для измерения плоидности ДНК. При каждом процессе окрашивания 
вместе с исследуемым образцом опухоли один мазок из печени использовался в качестве 
контрольного образца. Измерения содержания клеточного ДНК осуществлялось при по-
мощи системы анализа изображений (ImageAnalysisSystem) типа SAMBA 2004 
(AlkatelTM, Гренобль, Франция).  

Для нужд и целей нашей работы были проведены измерения следующих параметров: 
индекс ДНК (DNAIndex), баланса плоидности ДНК (PloidyBalance), степени анеуплоид-
ности (Degree of Aneuploidy), степень гиперплоидности (Degree of Hyperploidy), индекс 
пролиферации (Proliferation Index). 

Индекс ДНК условно принимался за единицу (1.0) если клетки исследуемой популя-
ции, находящиеся в GoG1 фазе, имели двойной набор хромосом (2с или 2n). Такой мате-
риал считался диплоидным: на гистограмме присутствовал один пик в области нормаль-
ного содержания ДНК в ядрах. Диплоидными являлись опухоли, где индекс ДНК соот-
ветствовал 0.9-1.1 и/или 1.8-2.2, а степень гиперплоидности был меньше 3-х, остальные 
случаи рассматривались как анеуплоидные. На гистограммах анеуплоидных образцов 
иногда присутствуют дополнительные пики, отличающиеся от внутреннего диплоидного 
стандарта. Наличие двух или более раздельных пиков анеуплоидных ядер позволяет 
говорить о многоклоновой популяции опухолевых клеток. 

Таким образом, с помощью типа гистограмм, при строгом цитологическом контроле, 
были выделены группы больных с диплоидными и анеуплойдными новообразованиями, 
удалось по индексу ДНК охарактеризовать степень анеуплоидии, определив количество 
анеуплоидных клеток в опухоли.  

Результаты. В 21 из 105 исследуемых случаев был хирургически стадирован Iа-IIb, в 
которых не было выявлено наличия злокачественных клеток в цитологическом материале 
свободной перитонеальной жидкости и в смывах брюшной полости, а в 84 случаях – 
хирургически стадированы как IIc-IV. Согласно результатам наших измерений, 60.95% 
исследуемых образцов (64 случая) были анеуплоидными, в то время как 39.04% (41 
случай) были диплоидными. Во всех исследуемых образцах стадий Iа-IIb наблюдались 
только диплоидные клеточные популяции, в то время как из 84 исследуемых случаев 
стадии IIc-IV анеуплоидные популяции были выявлены лишь в 64 образцах. В 20 случаях 
стадий IIс-IV были выявлены диплоидные опухоли (табл. 1). 
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Таблица 1.  
Корреляция окончательного диагноза с плоидностью 

 

Плоидность 
Стадия 

Ia-IIb* IIc-IV Итого 
Диплоидия 21 20 41 
Анеуплоидия 0 64 64 
Итого 21 84 105 

 

Χ2=37.83, DF=1, p<0.001, φ=0.62 
 

В двух случаях анеуплоидных опухолей при цитологическом исследовании материа-
ла, как в мазках обычного цитологического исследования, так и в мазках препарирован-
ных техникой ThinPrep не удалось выявить наличия злокачественных клеток в свободной 
перитонеальной жидкости или в смывах брюшной полости (табл. 2). 

Согласно полученным результатам нашего исследования, чувствительность, специ-
фичность, прогностическая значимость положительного результата, прогностическая 
значимость отрицательного результата и диагностическая точность окончательного цито-
логического диагноза, коррелированная с плоидностью ДНК, были, соответственно, 
97.62%, 100%, 100%, 91.3% и 98.09%.  

Таблица 2. 
Корреляция конечного цитологического результата с плоидностью 

 

Цитологический ответ 
Плоидность 

Диплоидия Анеуплоидия Итого 
Отрицательный 23 2 25 
Положительный 18 62 80 
Итого 41 64 105 

 

Χ2=11.25, DF=1, p<0.001, φ=0.60 
 

Обсуждение результатов. В нашем исследовании анализ плоидности ДНК впервые 
проводился в цитологических материалах асцитической жидкости, свободной перитоне-
альной жидкости или в смывах брюшной полости препарированных методом ThinPrep. 
Одной из целей было также изучение возможности улучшения цитологической 
диагностики, основанной на полученных показателях плоидности.  

Согласно результатам нашего исследования, диплоидия наблюдалась в 23.80% (в 20 
из 84 случаев стадии IIC-IV). Эти данные подтверждают, что плоидность ДНК не может 
сама по себе являться индикатором наличия злокачественных или доброкачественных 
клеток. Более подробный анализ полученных данных показывает, что в двух из четырех 
случаев, которые были диагностированы обоими цитологическими методами как 
ложноотрицательные, имелись анеуплоидные клоны в гистограмме статической 
цитометрии. Поскольку рассмотренный материал был смывом брюшной полости, 
исключался факт наличия мезотелиальных клеток, как во многих препаратах 
асцитической жидкости, следовательно, в данных случаях анеуплоидия рассматривается 
как истинная, а не как результат феномена старения. Применение анализа для опреде-
ления значения φ (φ=0.60) так же, как и применение статистического теста McNeamar 
(Х2=11.25, р<0.001) доказывает, что не существует корреляции между показателем 
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плоидности и цитологическим исследованием и что цитологическое исследование 
ThinPrep обладает превосходством в 15.24% раза. Согласно проведенному тесту, эта 
разница является статистически значимой. 

При анализе выживаемости больных средняя пятилетняя выживаемость для 21 
случая диплоидных опухолей стадии Ia-IIb составляла 65±3.1 месяцев. Согласно данным 
исследований, из 84 случаев стадии IIc-IV в 64 случаях была выявлена анеуплоидия и 
наблюдалась худшая пятилетняя выживаемость. Средняя выживаемость больных этой 
группы составляла 38±2.5 месяцев. Однако при более подробном анализе выживаемости 
больных было видно, что у больных в стадии IIc-IV с диплоидией средняя выживаемость 
составляла 53±3.5 месяца, тогда как у больных той же стадии заболевания, но с 
анеуплоидией средняя выживаемость составляла 31±3.5 месяца.  

Заключение. Результаты наших исследований показали, что у больных с диплоиди-
ей наблюдается лучшая выживаемость. Согласно результатом исследований плоидность 
ДНК имеет прогностическое значение для больных со злокачественными эпителиаль-
ными опухолями яичников, однако только в совокупности с другими морфологическими 
параметрами имеет прогностическое значение для общей выживаемости больных. Метод 
жидкостной цитологии является современным и достоверным методом цитологического 
исследования, который позволяет надежное применение современных методов статичес-
кой цитометрии и определение плоидности ДНК имеющее важное прогностическое 
значение для определения дальнейшей тактики ведения больных.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ինչպես հայտնի է, ձվարանի էպիթելային քաղցկեղով հիվանդների 2/3-ը բացա-

հայտվում են հիվանության զարգացման ուշ փուլերում, քանի որ վաղ փուլերում բա-
ցակայում են կլինիկական ախտանիշները:  

Ազատ որովայնային հեղուկի, ասցիտիկ հեղուկի և որովայնի լվացման հեղուկի 
բջջաբանական քննությունը հանդիսանում է ընդունված մեթոդ ձվարանի էպիթե-
լային քաղցկեղով հիվանդների հետազոտման համար: Այս աշխատանքում քննարկ-
վում է ձվարանի չարորակ էպիթելային ուռուցքով հիվանդների մոտ կենսաբանա-
կան կանխատեսման գործոնների որոշումը բջջաբանական քննության մեջ: Մասնա-
վորապես մեր աշխատանքում բջջաբանական հետազոտության են ենթարկվել Thin 
Prep եղանակով ասցիտիկ հեղուկը, ազատորովայնային հեղուկը և որովայնի 
լվացման հեղուկը, որոնք վերցվել են հետազոտման վիրահատությունից առաջ կամ 
դրա ժամանակ: Կատարվել է հապլոիդ ԴՆԹ-ի որոշումը բջջաբանական նյութում:  

Ըստ մեր չափումների, 60.95% (64 նմուշի դեպք) անեուպլոիդ էին, իսկ 39.04% (41 
դեպք) դիպլոիդ: Մեր արդյունքները ցույց տվեցին, որ հապլոիդ ուռուցքներով հի-
վանդների մոտ, նկատվում է ավելի լավ 5-ամյա գոյատևում (65±3.1 ամիս), քան 
անեուպլոիդ (38±2.5 ամիս):  

Հեղուկի վրա հիմնված բջջաբանական հետազոտությունը հանդիսանում է ժա-
մանակակից և հուսալի մեթոդ, թույլ է տալիս ժամանակակից ստատիստիկ 
մեթոդների կիրառումը և հապլոիդ ԴՆԹ-ի որոշումը, որն ունի կարևոր կանխագու-
շակող արժեք: 

 
Բանալի բառեր. ձվարաններիի քաղցկեղ, ձվարաններիի չարորակ էպիթելիալ 

ուռուցքներ, ՌՆԹ-ի պլոիդություն, բջջաբանական հետազոտություն 
 
 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 
 

 

 - 303 -
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SUMMARY 

Introduction: The malignant common epithelial tumors of the ovary are by far the most 
frequently encountered malignant form of ovarian tumor and the most common cause of ascitic 
fluid. The peculiarity of the clinical course and the difficulty in determining the prognosis of 
patients with ovarian cancer forced to search for objective biological criteria that would help the 
clinician in the development of individual tactics of treatment and follow-up. DNA ploidy is a 
measure of the total cellular DNA and an important prognostic factor for a number of tumors, 
the number of which are included as ovarian tumors. 

Our purpose was to determine the DNA ploidy in cytological materials of ascites, free 
peritoneal fluid and peritoneal washings in patients with malignant epithelial ovarian tumors by 
use liquid based cytology (ThinPrep) method. 

Material and methods: DNA content of tumor cells was studied in 105 patients with 
ovarian cancer stages I-IV. The material for the study were 32 samples ascitic fluids, 42 free 
peritoneal fluids, and 31 peritoneal washings sample obtained during abdominal surgical 
intervention in patients with malignant epithelial ovarian tumors. 

Results: According to our measurements, 60.95% of the samples (64 cases) were 
aneuploid, while 39.04% (41 cases) were diploid. In all the samples of stages Ia-IIb were 
observed only diploid cell populations, while of the 84 cases studied stage IIc-IV aneuploid 
populations were only identified in 64 samples. 

In the analysis of survival average five-year survival for the 21 cases of diploid tumor 
stage Ia-IIb was 65±3.1 months. According to studies of 84 cases of stage IIc-IV, in 64 cases of 
aneuploidy was found and there was the worst five-year survival. The median survival of 
patients in this group was, 38±2.5 months. Our results show that patients with diploid observed 
better survival. 

Conclusion: the method of liquid-based cytology is a modern and reliable method of cytology, 
which allows reliable use of modern methods of static cytometry and DNA ploidy measurement 
which has important prognostic value for determining the correct tactic of treatment and follow-up. 

 
Keywords: ovarian cancer, malignant epithelial ovarian tumors, DNA ploidy, cytology 
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Актуальность темы. Анализ результатов многочисленных бактериологических ис-

следований в гинекологии, проведенных за последние 50 лет, выявил смену возбудителей 
воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). В 40-60-е годы XX века 
ведущее место занимал стрептококк (31.4%); в 60-70-е годы – стафилококк (54.5%). С 80-
х годов XX века большинство исследователей единодушны во мнении, что ведущим 
инициатором ВЗОМТ являются ассоциации неспорообразующих грамотрицательных 
(бактероиды, превотелла, фузобактерии) и грамположительных анаэробных микро-
организмов (пептострептококки и клостридии), аэробной грамотрицательной (кишечная 
палочка, клебсиелла, протей, энтеробактерии) и реже грамположительной микробной 
флоры (стрептококк, энтерококк, стафилококк) [5].  

Чаще всего инфекционная патология бывает обусловлена несколькими патогенными 
факторами – вирусами, микробами, грибками, простейшими, которые вызывают похожие 
по клиническому течению, но различные по патогенезу и методам лечения заболевания 
[6,9,10,12].  

Микст-инфекция обусловлена двумя или более различными микроорганизмами с еди-
ным патогенезом, в развитие которого вносит свой вклад каждый из инфекционных агентов. 
Микст-инфекция не просто сумма воздействий двух микроорганизмов, а результат их 
сложного взаимодействия с возможным вовлечением в процесс сапрофитной аутофлоры. 
При этом формируются новые микробиоценозы, в которых селектируются персистирующие 
штаммы и, как следствие развивается хронизация инфекции. Микст-инфекция является серь-
езной проблемой для диагностики, и для лечения, поскольку возрастает патогенность 
каждого из возбудителей, что сопровождается супрессивными изменениями в клеточном, 
гуморальном и интерфероновом звеньях иммунитета [3,4,8]. 

Указанные обстоятельства и предопределили цель настоящего исследования, которая 
заключалась в определении качественных и количественных характеристик микробного 
обсеменения влагалища у женщин с моно- и микст-генитальным инфицированием.  

Материал и методы. Обследованы 150 женщин, у которых диагностировано моно- и 
микст- инфицирование такими заболеваниями, передающимися преимущественно поло-
вым путем, как хламидиоз (Chlamydia trachomatis), трихомониаз (Trichomonas vaginalis), 
уреаплазмоз (Ureaplasma spp.), микоплазмоз (Mycoplasma genitalium), гонорея (Neisseria 
gonorrhoeae), кандидоз (Candida albicans), гарднереллез (Gardnerella vaginalis). 

Обследованный контингент (150 женщин) был разделен на 3 группы: I группу соста-
вили 72 женщин с моноинфицированием, II – 48 пациенток с микст-инфицированием 
двумя возбудителями, III – 30 больных с сочетанием трех и более генитальных инфек-
ций. В каждой группе проводили бактериологическое исследование [2,7]. Из 72 больных 
I группы данный метод исследования осуществлен у 63 (87.5%), из 48 женщин II группы 
– у 44 (91.7%) и из 30 пациенток III группы – у 24 (80%). Стафилококки высевались на 
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желточно-солевом и кровяном агаре с последующим выделением через 24 часа на 
скошенном агаре. Стрептококки с 5%-кровью высевали на агар и на бульон с глюкозой, 
через 24 часа пересевали в пробирки на агар с сывороткой и на бульон с кровью в 
пробирках, далее чистота культуры проверялась на скошенном агаре. Кишечную палочку 
высевали на среду Эндо, с последующим выделением чистой культуры на скошенном 
агаре. Протей высевали на среду Эндо и Плоскирева, через 24 часа выделяли отдельные 
колонии на комбинированную среду Рассела, скошенный агар. 

Результаты и обсуждение. При сравнении клинических и анамнестических данных по 
клиническим группам, существенных различий нами не установлено. В наших 
исследованиях были высеяны штаммы грамположительных (Staphylococcus aureus – S. 
aureus, Staphylococcus epidermidis – S.epidermidis, Streptococcus faecalis – St.faecalis, 
Streptococcus agalactiae – St.agalactiae) и грамотрицательных микроорганизмов (Enterobacter 
aerogenes – E.aerogenes, Klebsiela pneumonia – K. Pneumonia, Proteus vulgaris – P.vulgaris, 
Proteus mirabilis – P.mirabilis, Pseudomonas, Escherichia coli – E.сoli). Прежде чем приступить 
к рассмотрению количественных данных (табл. 1), отметим, что в ней представлены только 
штаммы микроорганизмов со степенью обсемененности (КОЕ/мл) 104 и выше. 

Как видно из представленных данных, из 131 обследованной, у которых был произведен 
посев влагалищного отделяемого, рост микроорганизмов отмечен в 136 наблюдениях, т.е. 
получено 136 штаммов. У 38 больных роста микроорганизмов не наблюдалось.  

Таким образом, количество штаммов на одну больную для всего обследованного 
контингента составило 1.04. При рассмотрении данного показателя по группам 
установлено, что в I группе на 63 пациенток было получено 62 штамма, во II – у 44 жен-
щин высеяно 43 штамма, что в обоих случаях при расчете количества штаммов на 1 на-
блюдение составляет меньше 1. И только в III группе, при ассоциации трех и более 
генитальных инфекций, у 24 больных отмечен рост 31 штамма – 1.3 на одну женщину. 

Отсутствие роста патогенных штаммов в I группе отмечено у 19 пациенток из 63 
(30.2%), во II группе – у 15 из 44 (34.1%), а в III – только у 4 из 24 (16.7%). Таким 
образом, с возрастанием количества ассоциированных генитальных инфекций возрастает 
и степень микробной обсемененности.  

Грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы среди всего обследован-
ного контингента высевались примерно с равной частотой: 47.8% и 52.2%, соответствен-
но. Отмеченная тенденция сохранялась и в клинических группах. Так, в I группе у 63 
обследованных женщин высеяно 32 штамма Грам (+) микроорганизмов и 30 штаммов 
Грам (-). Во II группе рассматриваемые показатели составили 20 и 23, соответственно. И 
только в III группе отмечена тенденция к превалированию Грам (-) микрофлоры 18 
штаммов против 13.  

Среди грамположительных микроорганизмов лидирующие позиции для всего 
обследованного контингента занимал Staphylococcus aureus (16.2%), а из 
грамотрицательных – Escherichia coli (13.2%). 

Таким образом, изучение количества и частоты штаммов микроорганизмов у 
женщин с генитальными инфекциями показало, что возрастание количества 
ассоциированных генитальных инфекций сопровождается возрастанием степени 
микробной обсемененности с превалированием Грам (-) микрофлоры. 

Отмеченные особенности не противоречат данным, полученным при изучении 
количества и частоты моно- и комбинированного микробного обсеменения среди всего 
обследованного контингента (табл. 2). 
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Таблица 1 

Результаты микробиологического метода исследования:  
количество и частота отдельно взятых штаммов микроорганизмов 

 у женщин с генитальными инфекциями 
 

Микроорганизмы 
Всего 

(n=136) 

1 группа 2 группа 3 группа 

Абс 

% от количества 

Абс 

% от количества 

Абс 

% от количества 
обследо-
ванных в 
группе 

(63) 

штам-
мов 

(n=136) 

обследо- 
ванных 

в группе 
(44) 

штам-
мов 

(n=136) 

обследо- 
ванных 

в группе 
(24) 

штам-
мов 

(n=136) Абс % 

Гр+ 

S. aureus 22 16.2 11 17.5 8.1 7 15.9 5.1 4 16.7 2.9 

S. epidermidis 17 12.5 9 14.3 6.6 5 11.4 3.7 3 12.5 2.2 
S. agalactiae 10 7.3 5 7.9 3.7 3 6.8 2.2 2 8.3 1.5 
S. faecalis 16 11.8 7 11.1 5.1 5 11.4 3.7 4 16.7 2.9 

Всего Гр+ 65 47.8 32 50.8 23.5 20 45.5 14.7 13 54.2 9.5 

Гр- 

E. aerogenes 13 9.6 5 7.94 3.7 4 9.1 2.94 4 16.7 2.9 
K. pneumoniae 11 8.1 5 7.94 3.7 3 6.82 2.2 3 12.5 2.2 
P. vulgaris 11 8.1 4 6.3 2.9 4 9.1 2.94 3 12.5 2.2 
P. mirabilis 8 5.9 3 4.8 2.2 3 6.82 2.2 2 8.3 1.5 
Pseudomonas 10 7.3 5 7.94 3.7 3 6.82 2.2 2 8.3 1.5 
E. coli 18 13.2 8 12.7 5.9 6 13.6 4.4 4 16.7 2.9 

Всего Гр- 71 52.2 30 47.6 22.1 23 52.3 16.9 18 75 13.2 

Нет роста 38 – 19 30.2 – 15 34.1 – 4 16.7 – 
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Таблица 2  
Результаты культурального метода исследования: 

количество и частота моно- и комбинированного микробного обсеменения 
 

Характер микробного 
обсеменения 

Кол-во 
больных 

%  
От кол-ва 

обследованных 
больных 
(n=131) 

От кол-ва больных  
с положительным 

результатом обследования 
(n=93) 

Кол-во 
высеянных 
штаммов 

Нет роста 38 29.0 – – 

1 микроб 50 38.2 53.8 50 
Ассоциация  
2 микробов 43 32.8 46.2 86 

Всего  131 100 100 136 
 
Как видно из представленных данных, отсутствие роста патогенных штаммов имело 

место у 38 женщин из 131 обследованных, что составило 29.0%. Рост одного микроба 
установлен у 50 пациенток (38.2%), а ассоциация двух возбудителей отмечена у 43 
пациенток (32.8%). Указанные данные, при отсутствии достоверных отличий, распреде-
лились приблизительно в равных соотношениях: у 1/3 женщин нет роста патогенных 
штаммов, у 1/3 – высеян 1 штамм, у 1/3 – 2 штамма. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований других авторов. 
Так, характерной особенностью этиологии воспалительных заболеваний нижнего 

отдела урогенитального тракта в последние годы является превалирование микст-инфек-
ций (более чем в 67% случаев). Монокультуры аэробных и анаэробных микроорганизмов 
удается получить крайне редко, значительно чаще выделяются различные по составу 
микробные ассоциации [11]. 

Еще более выраженные изменения влагалищного биотопа отмечают В.Л. Тютюнник 
с соавт. (2012). Ими отмечена значительная бактериальная обсемененность, в основном 
микст-инфекция, включающая более трех микроорганизмов, наиболее частым участни-
ком сообществ являются стрептококки, стафилококки [10].  

Подчеркнем, что отмеченные данные соответствуют результатам изучения гормональ-
ного статуса пациенток, изменения которого были диагностированы в более чем половине 
наблюдений. Как известно, гармоничное состояние вагинальной экосистемы трактуется как 
вагинальный нормоценоз. Его устойчивость обеспечивается скоординированным взаимо-
действием гормональной, нервной и иммунной систем. Нарушение функции одной из сис-
тем, как правило, приводит к дисбалансу всего комплекса, что проявляется замещением 
нормальных микроорганизмов условно-патогенными и/или патогенными.  

Причем, смешанные инфекции или инфекции, развившиеся на фоне выраженного 
дисбаланса микроценоза влагалища, наблюдаются в 20-30% случаев клинически выра-
женных инфекций влагалища. Около 50% нарушений состава микроценоза влагалища 
протекают без клинических проявлений, хотя влияние бессимптомных форм заболевания 
на репродуктивное здоровье женщин едва ли не более значимое, чем при наличии жалоб, 
так как они остаются невыявленными и, следовательно, нелеченными [1]. 

Таким образом, изучение количества и частоты штаммов микроорганизмов у 
женщин с генитальными инфекциями показало, что возрастание количества ассоцииро-
ванных генитальных инфекций сопровождается возрастанием степени микробной обсе-
мененности с превалированием Грам (-) микрофлоры. 
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Отмеченные в наших исследованиях, в процессе терапии генитальных инфекций 
особенности обосновывают необходимость учета состояния нарушенной у 71% 
пациенток условно-патогенной микрофлоры влагалища. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день не выработаны 
единые критерии комплексного обследования и лечения заболеваний, передающихся 
половым путем, их ассоциаций и сопутствующего микробного обсеменения влагалища. 
Противомикробная терапия носит в настоящее время преимущественно эмпирический 
характер, и она должна основываться на результатах исследований, направленных на 
изучение частоты и характера, как генитального инфицирования, так и ассоциированного 
с ними роста патогенной микрофлоры. 
 
 
 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анкирская А.С., Муравьева В.В. Опыт микробиологической диагностики 
оппортунистических инфекций влагалища // Клиническая микробиология и 
антимикробная химиотерапия. – 2001. – Том 3, № 2. – С. 190-194. Consilium 
Medicum. – 2005. – V.7. – №3 

2. Биргер М.О. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам 
исследования // М.: Медицина, 1982. – 464 с. 

3. Гольденберг А.А., Авдонин С.Н., Толкачева Н.И. и соавт. Комплексная терапия 
инфекций, передающихся половым путем // Поликлиника. – 2011. – №4. – С. 98-
100. 

4. Макаров О.В., Алешкин В.А., Т.Н. Савченко. Инфекции в акушерстве и 
гинекологии // М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 464 с. 

5. Прилепская В.Н., Рудакова Е.Б. Генитальные инфекции и патология шейки 
матки. – Клинические лекции. – Омск, 2004. – 212 с. 

6. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности // М.; Триада-Х, 2002. – 
156-166 c. 

7. Тимаков В.Д., Левашев В.С., Борисов Л.Б. Микробиология: Учебник для 
медицинских институтов // М.: Медицина, 1983. – 512 с. 

8. Тихомиров А.Л., Сарсания С.И. Комплексное лечение смешанных генитальных 
инфекций. // Гинекология. – 2004. – №6. – С. 289-292. 

9. Тютюнник В.Л. Эффективность подготовки и планирования беременности у 
женщин с инфекцией // Акуш. и гин. – 2004. – №4. – С. 33-37.  

10. Тютюнник В.Л., Михайлова О.И., Карапетян Т.Э., Меджидова М.К. 
Современные представления и основные принципы лечения неспецифического 
вагинита // Русский медицинский журнал. – 2012. – Том 20, №1. – С. 24-27.  

11. Шелудченко С.И., Шелудченко В.В. Лечение микст-инфекций урогенитального тракта 
у супружеских пар // Новости медицины и фармации. – 2007. – №1(205). – С.9. 

12. Rahman S., Garland S., Currie M. et al. Prevalence of Mycoplasma genitalium in 
health clinic attendees complaining of vaginal discharge in Bangladesh // Int. J. STD. 
AIDS. – 2008. – V. 19, №11. – P. 772-774. 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 

 

 - 309 -

MICROCENOSIS OF VAGINA AMONG THE REPRODUCTIVE AGE WOMEN  
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SUMMARY 
There were examined 150 women with genital infections, which were divided into three 

groups: I group – 72 women with mono-contamination, II group – 48 female patients with two 
agents mixed-contamination, III – 30 patients with a combination of 3 or more genital infections. 
The bacteriological researches of vaginal discharge were performed using aerobic technique. This 
method of research was carried out in 63 women from 72 patients of I group (87.5%), in 44 
(91.7%) among 48 women of II group, and in 24 (80%) among 30 female patients of III group. 

The lack of increase of pathogenic strains was observed in 30.2% of the I group patients, in 
34.1% – of II group, and only in 16.47% – of III group. 

Gram-positive and gram-negative microorganisms among the entire examined contingent 
were inoculated with approximately equal frequency: 47.8% and 52.2%, respectively. Among 
the Gram-positive microorganisms leading position occupied the Staphylococcus aureus 
(16.2%), and among the gram-negative – Escherichia coli (13.2%). 

Increase in the number of associated genital infections is accompanied by the increase in 
the degree of bacterial content with predominance of Gram (-) microflora.  

The noted features give proof of necessity of taking into account in the process of therapy 
of genital infections the condition of opportunistic pathogenic microflora of vagina, which was 
disturbed in 71% female patients of our examinations.  

 
Keywords: sexually transmitted diseases; genital infections; microbial contamination of 

vagina; microbiocenosis of vagina (vaginal microbiocenosis) 
 
 

ԽԱՌԸ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐՈՎ ՀԵՇՏՈՑԻ ՄԻԿՐՈՑԵՆՈԶԸ  
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԿԱՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 
Գ.Ա. Բեգլարյան1,2, Լ.Մ. Հակոբջանյան3, Վ.Գ. Ֆռոլով1,2, Ի.Գ. Բեգլարյան1,2 

 

1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն  

3«Շենգավիթ» Բժշկական կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հետազոտվել են սեռավարակներ ունեցող 150 կանայք, որոնց բաժանվել են երեք 

խմբերի I խումբը կազմում էին 72 կին մոնո-վարակով, II խումբը 48 հիվանդ 2 հարու-
ցիչներով խառը վարակով, և III խումբը 30 հիվանդ երեք և ավելի սեռավարակների 
համակցությամբ: Յուրաքանչյուր խմբում աերոբային տեխնիկայի կիրառմամբ անցկաց-
վել են հեշտոցային արտադրության մանրէաբանական հետազոտություններ: Հետազո-
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տության տվյալ մեթոդը իրականացվել է I խմբի 72 հիվանդներից 63-ի մոտ (87.5%), II 
խմբի 48 հիվանդներից 44-ի մոտ (91.7%) և III խմբի 30 հիվանդներից 24-ի մոտ (80%): 

Պաթոգեն շտամների աճի բացակայությունը I խմբում նկատվել է 30.2% հիվանդ-
ների մոտ, II խմբում 34.1% -ի մոտ, իսկ III խմբում միայն 16.7%-ի մոտ: 

Գրամ-դրական և գրամ-բացասական միկրոօրգանիզմների գրեթե հավասար 
հաճախականությամբ ցանքս է իրականացվել ամբողջ հետազոտված խմբերի շրջա-
նում համապատասխանաբար 47.8% և 52.2%: Գրամ-դրական միկրոօրգանիզմների 
շրջանում առաջատար դիրքն է գրավել Staphylococcus aureus-ը 16.2%, իսկ գրամ-
բացասական միկրոօրգանիզմների շրջանում Escherichia coli-ին 13.2%: 

Ասոցացված սեռավարակների քանակի աճն ուղեկցվում է մանրէային սերմնաց-
ման աստիճանի աճով Գրամ (-) միկրոֆլորայի գերակշռումով: 

Նշված առանձնահատկությունները հիմք են հանդիսանում գենիտալ վարակ-
ների թերապիայի գործընթացում հեշտոցի միկրոֆլորաի պայմանական-ախտածին 
վիճակի հաշվառման անհրաժեշտության համար, որը և խախտված էր մեր հետազո-
տություններում 71% հիվանդների մոտ: 

 
Բանալի բառեր. սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններ, սե-

ռավարակներ, հեշտոցի մանրէային սերմնացում, հեշտոցի միկրոբիոցենոզ 
 
 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 

 

 - 311 -
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Актуальность темы. Несмотря на большое число исследований и определенные ус-

пехи, достигнутые в терапии субмукозной миомы матки, основным методом лечения 
этого заболевания до настоящего времени остается хирургическое удаление с лапарото-
мическим или лапароскопическим доступом. 

Однако женщинам репродуктивного возраста с нереализованной генеративной функ-
цией требуется проведение хирургического лечения, позволяющего полностью удалить 
патологический очаг и восстановить генеративную функцию. Операцией, разрешающей 
эту проблему, является миомэктомия путем гистероскопии или лапароскопии.  

Несмотря на то, что за последние годы накоплен определенный опыт ведения больных с 
внутриматочными патологиями гистероскопическим и лапароскопическим доступом, до 
настоящего времени показания, противопоказания, данные об исходе данных операций 
остаются спорными, что и послужило основой для проведения нашего исследования. 

Материал и методы. Были обследованы и подверглись оперативному лечению 73 
больных с миомой маткой. У 45 больных проведена миомэктомия гистероскопическим 
доступом, у 29 – механическим, у 16 – электрохирургическим методом. У 28 использо-
вался лапаратомический или лапароскопический доступ: в 15 наблюдениях произведена 
миомэктомия, в 13 – гистерэктомия. 

Ультразвуковое сканирование проводили на аппарате Toshiba Sonolayer SSS-250A 
конвексным датчиком 3.5 МГц. 

Для проведения электрохирургической резекции субмукозного узла использовали 
гистерорезектоскоп «Karl Shtorz» (Германия) с режущими петлями от 6 до 9 мм и 
шаровой или цилиндрический электрод для коагуляции сосудов.  

Полость матки расширяли либо газом, либо физиологическим раствором, либо 5%-
раствором глюкозы. 

Результаты и обсуждение. Основной жалобой всех больных служило маточное кро-
вотечение. Каждая третья больная жаловалась на боли внизу живота, слабость, голово-
кружение.  

Обследование и оперативное лечение в гистероскопической и лапароскопической/ 
лапаротомической группах проводили по общепринятым методикам. 

Во время гистероскопии определяли тип узла согласно классификации Европейской 
ассоциации гистероскопистов. У 7 больных выявлены подслизистые узлы 0 типа, у 23 – I 
типа, у остальных 15 – II типа.  

Чаще всего гистероскопическую миомэктомию проводили под внутривенным общим 
обезболиванием (55.56%), у 28.88% – использовали эпидуральную анестезию, у 7 – при 
наличии узла больших размеров с интерстициальным компонентом, ожидаемой большой 
длительности операции и необходимости лапароскопического контроля хирургическое 
вмешательство проводили под эндотрахеальным наркозом. 
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Предоперационную гормональную подготовку (агонисты ГнРГ – золадекс, декапеп-
тил) проводили при размерах узлов более 5 см, что использовали у 8 женщин. При этом 
преследовали следующие цели: уменьшение не только размеров узлов (в среднем на 25-
35%), но и самой матки, при котором узел выдавливался в полость матки и становился 
более субмукозным, что облегчало ход оперативного вмешательства. 

Пациенткам с бесплодием и множественной миомой оперативное лечение проводили 
в 2 этапа: во время первой операции удаляли узлы на одной стенке матки, а узлы, рас-
положенные на противоположной стенке, – через 2-3 месяца, во избежание образования 
внутриматочных синехий.  

После миомэктомии больным было рекомендовано предохранение от беременности в 
течение одного месяца при подслизистых узлах 0 и I типов, до 3 месяцев – при II типе. 

Проведение противорецедивного лечения с помощью гормональных препаратов 
(норстероидов, антигонадотропины, α-ГнРГ) мы сочли нецелесообразным. Подтвержде-
нием указанной точки зрения служили отсутствие данных, подтверждающих поло-
жительное влияние эстрогенизации на процесс заживления эндометрия, а также тот факт, 
что ни у одной из оперированных больных не было выявлено синехий после гистероско-
пического удаления миоматозных узлов. 

Длительность оперативного вмешательства при лапароскопии составила в среднем 
90 минут, при лапаротомии – 115 минут, при резектоскопическом удалении подсли-
зистой миомы – от 25 до 40 минут.  

Согласно данным других авторов, средняя продолжительность оперативного вмеша-
тельства при лапароскопическом доступе у них составляла 176 минут (в диапазоне от 125 
до 255 минут) при усредненном весе узлов 132 г [2]. 

При анализе приведенных временных показателей выявлено, что основное время ла-
пароскопической операции занимал процесс морцелляции и извлечения узлов из брюш-
ной полости (2/3 времени), при лапаротомии непосредственно на миомэктомию уходило 
до 70% времени, а наиболее часто регистрируемая продолжительность гистерорезекто-
скопии равнялась 30 минутам. 

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы, отмечая, что продол-
жительность операции зависит от размеров миоматозных узлов, причем временне затра-
ты на энуклеацию самих узлов при их возрастании значительных изменений не претер-
певали. Длительность хирургического вмешательства определяется в основном временем 
морцелляции и удаления миоматозных узлов из абдоминальной полости [7]. 

Объем интраоперационной кровопотери достоверно различался между группами: 
при лапароскопии – в среднем 135 мл, при лапаротомии – 300 мл, во время резектоско-
пии кровопотеря варьировала от 50 до 100 мл. 

Послеоперационный койко-день пропорционально снижался в соответствии с умень-
шением инвазивности операции: в лапаротомической группе – 8.7±1.7 дня, в лапароско-
пической – 4.6±0.8 дня, при гистерорезектоскопии – 1.9±0.1 дня.  

Снижение длительности пребывания в стационаре от 6.4±1.6 до 4.4±1.3 дней при 
переходе от абдоминальной техники миомэктомии к лапароскопической отмечены и в 
других исследованиях [4]. 

При лапароскопической миомэктомии у одной больной произошло кровотечение из 
сосудов передней брюшной стенки в области введения троакара второго прокола. При 
лапаротомическом доступе отмечено расхождение швов передней брюшной стенки в 
результате нагноения раны у 2 больных, подапоневротическая гематома – у одной. 
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Гистерорезектоскопическое удаление субмукозного миоматозного узла осложнилось 
у одной больной умеренным кровотечением из ложа узла, остановленного в результате 
введения в полость матки катетера Фолля, у другой больной не удалось выдавить 
сумукозный миоматозный узел, в результате чего пришлось прекратить гистероскопию и 
перейти к удалению матки лапаротомическим доступом. 

Частота интраоперционных осложнений и выбор метода оперативного вмешатель-
ства зависит в основном от локализации миоматозных узлов и их размеров [8]. 

Отдаленные результаты прослежены у 73 больных: у 45 – после гистероскопической 
операции, у 15 – после лапароскопии, у 13 – после лапаротомии. Длительность наблюде-
ния составила от 1 года до 3 лет. 

Рецидив миомы отмечен в 5 случаях: 4 – после лапароскопической миомэктомии, у 
одной больной – после гистерорезектоскопии.  

Подчеркнем, что в рассматриваемом аспекте фактором риска рецидивирования 
миомы матки являются множественные узлы [4]. 

Полученные данные сопоставимы с результатами R. Sinha et al. (2008). Так, если в 
наших наблюдениях усредненный процент рецидивирования составил 6.8%, то в 
исследованиях указанных авторов – 6.5%.  

Частота восстановления нормальной менструальной функции наблюдалось у 42 
(93.3%) женщин, наступление беременности, закончившейся родами доношенным пло-
дом, составило 61.0%. Высокий процент генеративного успеха связан с тем, что изучение 
восстановления генеративной функции проводилось только у заинтересованных в 
беременностях женщин. 

Согласно данным других авторов, частота рождения детей после лапароскопической 
миомэктомии составила 50% [2]. 

Сравнительная оценка частоты наступления беременности после абдоминальной и 
лапароскопической миомэктомии позволила установить, что рассматриваемый 
показатель был сопоставимым в этих двух группах и составил в среднем 49.2% [4]. 

Таким образом, проведение хирургического лечения больных с миомой маткой при кро-
вотечении может осуществляться любым доступом: лапаротомическим, лапароскопическим 
или гистероскопическим. Выбор метода зависит от размеров опухоли, локализации узлов, 
реализации репродуктивной функции, сопутствующей гинекологической патологии, а также 
опыта хирурга и наличия соответствующего оборудования [3,5]. Безусловно, операциями вы-
бора служат гистерорезектоскопия и лапароскопическая миомэктомия, преимуществами 
которых являются минимальная операционная травма, незначительное число послеопера-
ционных осложнений, быстрое восстановление активности и трудоспособности после 
операции, хороший косметический эффект, выраженная экономическая выгода [1,9,10]. 

Как показывают полученные результаты, во многих случаях гистерорезектоско-
пическая миомэктомия может быть альтернативой для лапароскопической миомэктомии, 
в особенности у больных с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и с 
единичными субмукозно-интерстициальными узлами. Выбор метода трансцервикальной 
миомэктомии зависит от типа, локализации и величины субмукозного узла, а также от 
степени оснащенности эндоскопическим оборудованием [6]. 

Гистероскопическая миомэктомия наряду с другими гистероскопическими вмеша-
тельствами является одним из самых передовых достижений современной оперативной 
гинекологии. Эта операция позволила исключить выполнение лапаротомической 
миомэктомии или гистерэктомии у значительной группы больных. 
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Для расширения показаний к гистерорезектоскопии требуются дальнейшие исследо-
вания этого доступа у пациенток с интерстициальными миомами, характеризующимися 
центрипетальным ростом и множественными субмукозными миомами. 

Заключение. Таким образом, трансвагинальная миомэктомия имеет значительные 
преимущества перед гистерэктомией, а лапароскопическая миомэктомия – перед лапаро-
томической. 

Сохранение матки – важная психологическая и медицинская проблема, особенно для 
женщин, страдающих бесплодием, а также для женщин репродуктивного возраста, 
планирующих беременность. 
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SUMMARY 
Here are examined and underwent the surgical treatment of 73 patients with uterine 

fibroids. In 45 patients underwent hysteroscopic myomectomy access, 29 – mechanical, 16 – 
electrosurgical method. In 28 cases is used laparatomic or laparoscopic access: 15 observations 
with myomectomy, 13 – hysterectomy. 

Long-term results were followed up in 73 patients: 45 – after hysteroscopic surgery, 15 – 
after laparoscopy, and 13 – after laparotomy. Follow-up was from 1 year to 3 years. Operations 
of choice are hysteroresectoscopy and laparoscopic myomectomy, advantages are minimal 
surgical trauma, a small number of post-operative complications, faster recovery of activity and 
disability after surgery, a good cosmetic effect, marked economic benefits. The choice of 
method of transcervical myomectomy depends on the type, location and size of submucous 
node, and equipment endoscopic equipment as well.  

Transvaginal myomectomy has significant advantages over hysterectomy and laparoscopic 
myomectomy – in comparison with laparotomic mode.  

To expand the indications for further research of hysteroresectoscopy this access in patients 
with interstitial fibroids characterized by centripetal growth and multiple submucous fibroids. 

 
Keywords: uterine fibroids, laparoscopy, hysteroresectoscopy 
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ԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՆԱՆՑ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ 

ԲՈՒԺՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 
 

Ի.Գ. Բեգլարյան1,2 ,Գ.Ա. Բեգլարյան1,2 ,Վ.Գ. ֆռոլով1,2 

 
 1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Հետազոտվել և վիրահատական բուժման են ենթարկվել արգանդի միոմայով 73 

հիվանդ: 45 հիվանդները ենթարկվել են հիստերէկտոմիայի, որոնցից 29 մեխանի-
կական, 16 էլեկտրավիրաբուժական մեթոդով: 28 դեպքում կիրառվել է որովայնա-
հատում կամ լապարոսկոպիա, որոնցից 15 դիտարկումներում կատարվել է 
միոմէկտոմիա, 13 դեպքում հիստերէկտոմիա:  

Հեռավոր արդյունքներին հետևել ենք 73 հիվանդների մոտ, որոնցից 45-ը հիս-
տերէկտոմիայից հետո, 15-ը լապարոսկոպիայից և 13-ը որովայնահատումից հետո: 
Դիտարկումը տևել է 1-ից մինչև 3 տարի: Ընտրության վիրահատություն է եղել 
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հիստերոռեզեկտոսկոպիան և լապարոսկոպիկ միոմէկտոմիան: Առավելությունները 
եղել են նվազագույն վիրաբուժական վնասվածքները, նվազագույն հետվիրահատա-
կան բարդությունները, արագ վերականգնումը վիրահատությունից հետո, լավ կոս-
մետիկ արդյունքը, տնտեսական առավելությունները: Տրանսցերվիկալ միոմէկտո-
միայի մեթոդի ընտրությունը կախված էր սուբմուկոզ հանգույցի տեսակից, տեղա-
sկայումից, չափերից և էնդոսկոպիկ սարքավորմից: 

Տրանսվագինալ միոմէկտոմիան նշանակալի առավելություններ ունի հիստերէկ-
տոմիայի և որովայնահատումից առաջ կատարված լապարոսկոպիկ միոմէկտո-
միայի նկատմամբ: 

Ցուցումների ընդլայնումը հետագա հիստերոռեզեկտոսկոպիկ հետազոտություն-
ների համար ցուցված է այն հիվանդներին, որոնք ունեն ինտերստիցիալ միոմա 
կենտրոնամեդ աճով և բազմահանգույց սուբմուկոզ միոմաներ: 

 
Բանալի բառեր. արգանդի միոմա, լապարոսկոպիա, հիստերոռեզեկտոսկոպիա 
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Мастопатия – это доброкачественное дисгормональное заболевание молочной железы с 

характерным изменением ее структуры, в которой преобладает фиброзный и/или кистозный 
компонент. По определению ВОЗ (1984), мастопатия – это фиброзно-кистозная болезнь 
(ФКБ), характеризующаяся нарушением соотношений эпителиального и соединительно-
тканного компонентов, широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений 
тканей молочной железы. Изменения выражаются в разрастании соединительной ткани в 
молочных железах, затрагивающем железу и ее протоки, что приводит к атрофии и образова-
нию кист [2]. Кистозная мастопатия связана с атрофией долек молочной железы и последую-
щим развитием кисты, кистозно-фиброзная мастопатия – с развитием фиброзной (воспален-
ной или дистрофической) ткани вокруг кисты; узловая – с узловыми образованиями. Послед-
няя считается наиболее опасной, потому что способна перерасти в онкологическое заболе-
вание. В любом случае наличие мастопатии повышает угрозу развития рака молочной желе-
зы в 3-6 раз [6]. В целом мастопатия не представляет угрозы для жизни, но отражается на 
качестве жизни [1]. Частота мастопатии достигает максимума к 45 годам и снижается в 
пременопаузальном возрасте [7]. Сáмой распространенной формой мастопатии является 
фиброзно-кистозная (ФКМ), которая по данным литературы, встречается в 43-58% случаев, а 
при наличии заболеваний половых органов ФКМ отмечена в 61.6%, при центральном генезе 
заболевания (при исключении заболеваний гениталий) – в 38.8%. Необходимо постоянно 
помнить, что женщины с ФКМ являются группой риска по возникновению рака молочной 
железы. Поэтому гинекологический осмотр обязательно должен включать осмотр и 
пальпацию молочных желез [5]. 

Комплексное обследование больных, включая различные лучевые, гормональные 
методы, состояния половых органов, менструальной и репродуктивной функции, может 
способствовать раскрытию патогенеза, диагностике дисгормональных процессов молоч-
ных желез и дифференциальному подходу к выбору патогенетической терапии. Лечение 
мастопатии требует определенного времени [4].  

Цель работы: выработать эффективную и безопасную схему консервативного лечения 
мастопатий с использованием вобэнзима, а также установить длительность терапии. 

Материалы и методы исследования. В Армяно-Американском Центре Здоровья 
проведено обследование 31550 женщин, в возрасте от 17 до 72 лет.  

Основной контингент (54%) составили женщины репродуктивного возраста (от 18 до 45 лет).  
В Центре проведены следующие исследования: семейный, акушерско-гинекологический 

анамнез (100%), молочных желез у женщин в возрасте 17-35 лет (31%) (маммография при 
наличии уплотнения и подозрении на злокачественную опухоль – у 5% больных) – на 5-11 
день менструального цикла, маммография – на 10-12 день менструального цикла с УЗИ 
молочных желез у 69% женщин старше 35 лет, пункционная биопсия (при наличии 
уплотнения и крупных кист размером от 15 мм в диаметре, а также при наличии внутрикис-
тозных разрастаний), подозрительных участков и мазков-выделений из соска (цито-
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логическое исследование пунктата), что составляет 12% женщин. Эти методы исследования 
были решающими для постановки окончательного диагноза, и надо отметить высокую 
диагностическую ценность УЗИ. Проводились гормональные исследования (пролактин, 
эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, гормоны щитовидной железы). 

В гинекологическом отделении женщины проходили УЗИ органов малого таза, 100% 
женщин, – ПАП-тест (Рар-test) (цитологическое исследование шейки матки), 89% 
женщин – влагалищный мазок 75% больных – дополнительные методы исследования: 
тесты функциональной диагностики (измерение базальной температуры, цервикальное 
число 22%). 

УЗИ половых органов проводилось всем больным, с одной стороны, для исключения 
в них патологии, с другой – для диагностики мастопатии смешанного генеза. 

В объективном статусе мы особое внимание обращали на массу тела, состояние 
молочных желез, на генитальный статус. 

Основными жалобами больных мастопатией являлись боли в молочных железах. Харак-
тер болевого симптома был различным. У 38.9% они были постоянными, у 49.4% имели 
предменструальный характер, у 14.1% возникали в период менструации или кровотечения. 
Женщины отмечали также болезненные участки уплотнения в ткани молочных желез (17893 
больных, что составляет 58%). Боль имела локальный характер или иррадиировала в лопатку 
или в руку. Хотя боль являлась основным симптомом мастопатии, 9% женщин не 
испытывали болевых ощущений, несмотря на то, что при осмотре и пальпации у них были 
выявлены те же изменения, что и у женщин, испытывающих сильную боль. 

Отделяемое из сосков было у 82% в виде молозива. Выделения были обильными, 
либо проявлялись только при надавливании на сосок.  

На уплотнение молочных желез предъявляли жалобы 66.7%, причем чаще локальное. 
Участки уплотнений в ткани молочной железы определяются при самообследовании как 
уплотнения с нечеткими контурами, границы которых точно определить сложно. Нагрубание 
в молочных железах и увеличение их объема встречалось у (91%) женщин, усиливающееся в 
предменструальном периоде, иногда начиная со второй половины менструального цикла. 
Увеличение лимфатических узлов в подмышечной области и их чувствительность при 
пальпации отмечается у 10% женщин, страдающих мастопатией.  

Симптом мастопатии – наличие узла в молочной железе, чаще появляется при 
узловой мастопатии [3].  

Больные отмечали головную боль, чувство дискомфорта, раздражительность, нарушение 
сна. Длительность заболевания мастопатией в среднем 2.5-3 года. 

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что фиброзно-кистозная масто-
патия чаще всего встречается у женщин в возрасте от 25 до 45 лет (причем в 45 лет риск 
заболеть особенно высок), а это, согласно статистике, 60-80% женщин. 

Учитывая тот факт, что мастопатия наиболее часто встречается на фоне таких заболе-
ваний, как поликистоз яичников, нарушение менструального цикла, аднексит, заболевания 
щитовидной железы (узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит), гепатит, холецистит, 
панкреатит, гастрит, дисбактериоз кишечника, кроме того, при приеме гормональных 
препаратов, при частых стрессах, необходимо отметить, что для достижения наилучших 
результатов в лечении мастопатии необходимо проводить комплексное и своевременное 
лечение, включая обязательно лечение основного заболевания. Для успеха лечения весьма 
важно выявить изменения на ранней стадии диффузного процесса. Иногда этого удается 
добиться с помощью растительных сборов и чаев, гомеопатических, йодсодержащих, 
иммуномодулирующих, антиоксидантных препаратов, психотерапии, отказа от вредных 
привычек, поддерживания специальной диеты. В определенных ситуациях прибегают к 
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назначению гормональной терапии. В настоящее время предложено значительное число 
способов лечения фиброзно-кистозной мастопатии, но все они направлены на отдельные 
звенья патогенеза и не влияют на весь комплекс патологических изменений.  

Для лечения фиброзно-кистозной мастопатии нами использован препарат вобэнзим. 
Назначались 5 таблеток 3 раза в день за 40-45 мин. до еды в течение 3-х недель. Затем в 
зависимости от степени выраженности симптомов назначается вобэнзим по 3 таблетки 3 
раза в день. Через некоторое время, в зависимости от общего состояния женщины, курс 
лечения необходимо повторять. 

Вобэнзим, как известно, является ферментом и длительное время с успехом 
используется для лечения многих заболеваний. Энзимы являются катализаторами 
(ускорителями) биохимических реакций в организме и обладают мощным воздействием 
на организм. Вобэнзим участвует в иммунном ответе на любые воздействия на организм, 
то есть влияет на функцию системы иммунитета, способствуя тем самым нормализации 
работы гормональной и иммунной систем.  

Данный фермент способствует устранению воспалительной реакции молочных желез 
и ускоряет процесс рассасывания уплотнений и узлов в молочных железах. 

Вобэнзим улучшает микроциркуляцию кровеносных сосудов, что способствует улучше-
нию рассасывания кисты. Важным свойством препарата является воздействие на систему 
гемокоагуляции и, в первую очередь, способность растворять отложения фибрина в сосудах, 
тем самым восстанавливая периферический кровоток, облегчая разрушение тромбов. Эта 
особенность представляется весьма существенной при истощении собственного фибриноли-
тического потенциала в организме, что характерно для состояний хронического воспаления, 
онкологических заболеваний, для лиц пожилого возраста и пр., так как нарушение динами-
ческого равновесия между свертывающим и противосвертывающим потенциалом резко 
усиливает риск тромботических осложнений. Все энзимы усиливают действие комплексной 
терапии и повышают ее эффективность в 5 раз. Поэтому энзимотерапия может использовать-
ся и в сочетании с другими препараторами. Вобэнзим действует как на системном, так и на 
органном уровне. У пациенток, получавших вобэнзим, на 21-й день наступало значительное 
улучшение, большинство женщин отмечали уменьшение или даже исчезновение болей в 
молочных железах, через 14-20 дней лечения уменьшалось нагрубание в молочных железах и 
увеличение их объема. Вобэнзим, как и другие протеазы, разрушает медиаторы воспаления: 
серотонин, гистамин, простагландины, брадикинин и др. Всё это совместно с восстановлени-
ем кровообращения в очаге воспаления и устранением отека оказывает анальгетическое 
действие. На фоне 12-14-дневного лечения вобэнзимом быстро и достоверно отмечалось 
исчезновение воспалительного процесса в груди. Ускорение обратного развития воспали-
тельного процесса связано с противоотечным, анальгетическим действием энзима, улучше-
нием кровотока. Восстановление микрокровотока облегчает обратное поступление интерсти-
циальной жидкости в сосудистую систему. Имеет значение лизис белков в очаге воспаления 
(фибриновых спаек), что препятствует задержке жидкости в полостях и тканях. Вобэнзим 
уменьшает степень отека в очаге воспаления. Динамику изменений размеров кист в молоч-
ных железах подтверждают данные УЗИ груди. Вскоре после начала лечения и в его процес-
се пациентки отмечали уменьшение увеличения лимфатических узлов в подмышечной 
области и исчезновение их чувствительности при пальпации. Ни в одном случае не было 
отмечено каких-либо побочных явлений на прием вобэнзима, за исключением небольшого 
(на 1-2 кг) снижения веса тела (эффект ферментов на перистальтику кишки), что, как 
правило, приветствовалось всеми пациентками. В зависимости от гормонального гомеостаза, 
возраста женщин и наличия сопутствующего заболевания (гинекологических заболеваний, 
нарушения функции щитовидной железы, заболеваний печени и поджелудочной железы, 
дисбактериоз кишечника и т.д.) энзимотерапия проводилась в комплексе с лечением основ-
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ного заболевания. Назначение системной энзимотерапии не исключает, а напротив, допол-
няет заместительное гормональное лечение, помогает устранить побочные эффекты, связан-
ные с приемом гормональных препаратов. Необходима определенная периодичность курсов 
энзимотерапии, с целью контроля за достаточностью микроциркуляторного русла у по-
жилых: применительно к препарату вобэнзим показаны циклы 4-5-недельной терапии, 
чередующиеся с 1,5-2-месячными интервалами. У 87% больных спустя 1-2 месяца после 
проведенного лечения выполнено повторное УЗИ груди, что показало полное исчезновение 
кист в молочных железах. У 10% женщин проведена пункция кисты молочной железы из-за 
больших размеров кист, с последующей энзимотерапией. В результате лечения отмечено 
полное исчезновение кист и улучшение общего состояния пациентов. Исследования показали 
абсолютную безопасность препарата системной энзимотерапии и его хорошую переноси-
мость. Симптомы интоксикации не наблюдались ни при длительном, ни тем более при 
однократном или повторном приеме препарата. В 1% случаев больные отмечали сонливость, 
диспепсические явления (главным образом, метеоризм, понос, ухудшение аппетита), 
аллергические реакции. 

Заключение. Фиброзно-кистозная мастопатия никогда не возникает на фоне абсолют-
ного здоровья. Около двух лет в организме женщины должны происходить изменения 
гормонального фона, прежде чем появятся первые признаки мастопатии и кисты в груди. 
Соответственно, для того, чтобы добиться стойкого положительного эффекта и полностью 
вылечить пациентку от фиброзно-кистозной мастопатии, понадобится время – не менее 6-
12 месяцев. Первые результаты лечения вобэнзимом (улучшение общего состояния) 
появятся через 3 недели с момента начала лечения, но об объективной картине улучшения 
мы можем судить по результатам УЗИ груди через 3, 6, 12 месяцев от начала лечения. 

Таким образом, фиброзно-кистозная мастопатия относится к заболеваниям, 
появляющимся вследствие нарушения гормонального баланса. Молочные железы – это 
органы-мишени, которые тонко реагируют на любое неблагополучие в организме и, в 
первую очередь, на дисбаланс женских половых гормонов, гормонов щитовидной железы 
(нарушение работы яичников, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и т.д.). 
Сами по себе молочные железы никогда не являются причиной болезней этих желез, 
причины всегда лежат вне них, и пока они не будут выявлены и вылечены, болезни 
молочных желез будут возникать вновь и вновь даже после операций. И мастопатия уж 
точно сама собой не пройдет. Мастопатия излечивается при условии грамотного 
комплексного подхода, и на начальных стадиях – достаточно легко и быстро. 
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SUMMARY 
Mastopathy is a background disease mostly common for women in the age between 17 and 

45. The main complaints include breast pains caused by neoplasm. Moreover, later the 
mastopathy has potential to transform into cancer. Mastopathy is benign neoplasm, and not a 
malignant process. There are several types can be detected during medical examination: diffuse, 
nodal, peripheral, cystic, and fibrous. All these types can be detected during medical 
examination. 

The women are more exposed to mastopathy, as they more often suffer from hormonal 
abnormalities. The main reason for hormonal disturbance could be ovarian dysfunction, liver, 
thyroid glands disease. The mammary glands are target-organs depending on normal hormonal 
levels in whole organism. Fibrocystic breast changes are cumulative process, caused partly by 
the normal hormonal variation during menstrual cycle. The most important of these hormones 
are estrogen, progesterone and prolactin, which directly affect the breast tissues by causing cells 
to grow and multiply. The women can be exposed to mastopathy at any time – at the very 
beginning of growing-up when the endocrine profile is just being established, and before 
menopause when endocrine profile is distorted. There are about 2 years in woman organism 
hormonal changing, which is leaded to appearance the first symptoms of the mastopathy and 
mammary cysts. Thus, for long-term positive effect and to treat patient fibrous-cystic 
mastopathy, necessary take time at least 6-12 months. For treatment of the fibrocystic 
mastopathy we have used Wobenzym. The inflammatory process in the mammary glands has 
disappeared fast and decisively at the 12th day of the Wobenzym treatment. At the 21st day of the 
treatment many patients took point of decreasing and even disappearance of the breast pain and 
tenderness. The first results of the Wobenzym treatment appeared after 3 weeks of the treatment. 
But about the objective signs of the process improvement we can establish only by mammary 
glands ultrasound results after 3, 6 and 12 months from the treatment beginning. Wobenzym is 
also very effective with using of the herbal, hormonal and sedatives drugs.  

 
Keywords: Wobenzym, mastopathy, mammography, breast ultrasound 
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ՎՈԲԵՆԶԻՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ  
ԲԱՐՈՐԱԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Գ.Ա. Բեգլարյան1, Մ.Ա. Ոսկանյան1,2 

 
1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

2Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Մաստոպատիան դա կրծքագեղձի ֆիբրոզ-կիստոզ դիսհորմոնալ հիվանդություն 

է, որը բնութագրվում է ստրոմայի հիալինոզի և կոլագենոզի ֆոնի վրա առաջացած 
էպիթելի ախտաբանական պրոլիֆերացիայով և բշտերի գոյացումով: 
Մաստոպատիան բազմապատճառային հիվանդություն է, որի զարգացման գործում 
մեծ նշանակություն ունի հիպոթալամահիպոֆիզար համակարգի վիճակը: Այն հա-
ճախ հանդիպող բարորակ հիվանդութուն է, սակայն որոշ դեպքերում կարող է լինել 
քաղցկեղային պրոցեսի զարգացման միջանկյալ փուլ: Մաստոպատիաների զար-
գացման մեջ որոշիչ նշանակություն ունի պրոգեստերոնի պակասը, որի ժամանակ 
էստրոգենների ավելացումը բերում է գեղձի հյուսվածքի պրոլիֆերացիայի: 
Կրծքագեղձի դիսհորմոնալ հիվանդության զարգացման մեջ դեր ունեն նաև լյարդի 
հիվանդությունները: Մաստոպատիայի բուժումը պահանջում է որոշ ժամանակ: 

Աշխատանքի նպատակն է ընտրել մաստոպատիայի բուժման արդյունավետ և 
անվնաս համալիր բուժում օգտագործելով Վոբենզիմ դեղորայքը և որոշել բուժման 
տևողությունը:  

Հայ-Ամերիկյան Առողջության կենտրոնում հետազոտվել է 17 մինջև 72 տարե-
կան 31550 կանայք: Կենտրոնում կատարվել են հետևյալ հետազոտություններ 
կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա, մամոգրաֆիա, բիոպսիա, պտուկի բջջաբանական հե-
տազոտութիուններ: Կատարվել են նաև որոշ հորմոնալ հետազություններ:  

Որպես ֆիբրոզ-կիստոզ մաստոպատիայի բուժման մեթոդ մենք օգտագործել ենք 
Վոբենզիմը: Նշանակվել է 5 հաբ, օրեկան 3 անգամ, ուտելուց 40-45 րոպե առաջ, 3 
շաբաթ տևողությամբ, որից հետո ըստ անհրաժեշտության հաբերի քանակը պակա-
սացվել է: Արդեն 3 շաբաթ բուժումից հետո Վոբենզիմի արդյունավետությունը 
ակնհայտ էր: Վոբենզիմը արդյունավետ է նաև հորմոնալ, բույսերի, ինչպես նաև սե-
դատիվ պրեպարատների հետ համատեղ: 

 
Բանալի բառեր. Մաստոպատիա, Վոբենզիմ, կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 
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2Центр планирования семьи и сексуального здоровья 

 
 
Интраамниальное инфицирование является основной причиной преждевременных ро-

дов [16] и внутриутробных пороков развития плода [42], обусловливая усиленную индук-
цию провоспалительных цитокинов в околоплодных водах. Установлено, что колонизация 
патогенными микроорганизмами околоплодных вод может происходить при интактных 
мембранах [15], а большинство женщин рожают в срок здоровых новорожденных. 
Механизмы данного феномена по сей день остаются не конца изученными [46,47].  

Развитие иммунного ответа при интраамниальном инфицировании представляет 
собой два разнонаправленных взаимодополняющих процесса. Во-первых, это распозна-
вание и нейтрализация патогенных микроорганизмов, а во-вторых, минимизация послед-
ствий иммунного ответа и инфицирования для плода [40]. 

Синдром воспалительного ответа плода (fetal inflammatory response syndrome – FIRS) 
определяется как субклиническое состояние, при котором часто происходят преждевре-
менные роды и преждевременное излитие околоплодных вод. Микробное поражение 
плода или другие патогенные факторы, приводящие к развитию FIRS, могут вызвать по-
лиорганную недостаточность, септический шок и внутриутробную гибель плода [19,36]. 

К преждевременным родам обычно приводит восходящая инфекция, поражающая 
плодные оболочки. При гематогенной диссеминации возбудителя или при FIRS неинфек-
ционной этиологии (аллоиммунизация) преждевременные роды не развиваются, несмот-
ря на патологические процессы в органах и тканях плода [19]. 

Изучение состава жирных кислот в амниотических водах у женщин во втором триместре 
беременности в зависимости от этнической принадлежности показало, что содержание таких 
кислот, как пальмитиновая, стеариновая, линолевая, α-линоленовая, арахидоновая, докозагек-
саеновая, олеиновая, N-6 полиненасыщенных жирных кислот, N-3 жирных кислот зависит от 
расовой принадлежности. Так, более высокий уровень пальмитиновой кислоты обнаружен у 
азиаток и европеек по сравнению с афро- и латиноамериканками. Содержание олеиновой 
кислоты превалировало у афро- и латиноамериканок и снижалось у представительниц 
европейских и азиатских национальностей. Установлено также, что снижение содержания 
пальмитиновой кислоты коррелировало с частотой преэклампсии (р=0.0233). Уровень факто-
ра некроза опухоли-α обратно пропорционален содержанию пальмитиновой кислоты и прямо 
пропорционален концентрации стеариновой (р=0.0132) и олеиновой (р=0.0290) кислот. 
Авторы заключают, что состав жирных кислот в амниотических водах отличается между 
этническими группами и может повлиять на выработку воспалительных медиаторов и час-
тоту преэклампсии [47].  

Концентрация цитокинов (IL-6, IL-8 и LBP) в амниотических водах во втором три-
местре беременности не зависела от пола плода. Уровень ФНО-α подвержен значитель-
ным изменениям в зависимости от гестационного возраста [9]. 

Изменение концентраций провоспалительных цитокинов IL-6, IL-8 и ФНО-α в 
амниотических водах во втором триместре беременности не является предиктором 
неблагоприятного исхода беременности – самопроизвольный аборт, преждевременные 
роды, преэклампсия /эклампсия [9]. 
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В целом, развитие воспалительного ответа и степень выраженности FIRS зависит от 
уровней экспрессии как про-, так и противовоспалительных цитокинов, которая детерми-
нирована генетически. E.M. Speer с соавт. описали некоторые полиморфные варианты 
генов IL-6, TNF-α, IL-10, которые обусловливают синтез провоспалительных цитокинов 
в избыточной концентрации при недостаточной экспрессии противовоспалительных 
цитокинов, что ведет к развитию амниальной инфекции и преждевременным родам [43].  

В то же время имеются сообщения о том, что содержание цитокинов и иммуноглобу-
линов в сыворотке крови и амниотической жидкости у беременных с осложненным тече-
нием беременности, неблагоприятным перинатальным исходом родов для плода и 
патологическим течением раннего неонатального периода не имело достоверных разли-
чий от группы, включающей беременных с отсутствием значительных отклонений в 
развитии плода, с благоприятным исходом родов и нормальным течением раннего 
неонатального периода. При этом была отмечена высокая концентрация противовоспа-
лительного цитокина IL-1Ra в околоплодных водах у всех беременных [6].  

Прогностическими критериями реализации внутриутробного инфицирования (ВУИ) 
у рожениц с урогенитальным инфицированием (УГИ) вирусного генеза можно считать 
увеличение в околоплодных водах (ОВ) концентрации IL-1 выше 100 пкг/мл, значитель-
ное снижение ИФН-γ до 3.0 пкг/мл и 5-кратное увеличение IL-4 по сравнению с уровнем 
этих цитокинов в ОВ здоровых рожениц [3]. 

В норме в амниотической жидкости содержится около 2 клеток/мл3 лейкоцитов, 
которые имеют плодное происхождение. При развитии FIRS их количество значительно 
возрастает, достигая более 1000 клеток/мл3 [23]. Это приводит к интенсивному синтезу 
провоспалительных цитокинов и увеличению их концентрации в ОВ. Следует отметить, 
что в этом случае установлено также повышенное, более 11 пг/мл, содержание IL-6 в 
плазме плода [19,36]. Увеличение уровня IL-6 обусловливает многие биохимические, 
физиологические и иммунологические изменения в организме плода, включая стиму-
ляцию синтеза ряда белков острой фазы, активацию Т- и NK-клеток, а также тканевые 
повреждения. У плодов с высоким уровнем IL-6 отмечается маловодие, что связывают с 
сердечной дисфункцией и гипотензией, а также значительно увеличивается частота 
внутрижелудочковых кровоизлияний и перивентрикулярной лейкомаляции [19].  

Иммунологические аспекты реагирования организма плода на интраамниотическое 
инфицирование, по мнению A. Leviton (1993), лежат в основе таких осложнений, как 
ретинопатия, перивентрикулярный и церебральный паралич. 

Клинико-эпидемиологические исследования позволили установить, что уровни IL-1 
играют роль важного посредника в развитии у плода легочных и системных воспалитель-
ных реакций [22]. 

В исследовании M.V. Zaretsky с соавт. (2004) показана возможность двустороннего 
трансплацентарного трансфера IL-6. Это, по мнению авторов, позволяет понять, почему у 
беременных с системными воспалительными реакциями при развитии FIRS могут 
происходить полиорганные поражения плода и такие осложнения, как поздний выкидыш 
и преждевременные роды. Провоспалительные цитокины IL-1 и TNF-a не способны 
преодолеть плацентарный барьер, вместе с тем считается, что они способствуют более 
интенсивному транспорту IL-6 через плаценту.  

У здоровых и больных новорожденных, рожденных от матерей с УГИ вирусной 
этиологии отмечено увеличение концентрации IL-12 в 3-4 раза по сравнению со здоровы-
ми детьми, рожденными от здоровых матерей. ИФН не определялся в 100% случаев в 
пуповинной крови, что является показанием к назначению терапии препаратами 
интерферонового ряда [3]. 
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Высокая противовоспалительная активность околоплодных вод – физиологическая 
норма, а одним из важнейших факторов устойчивости плодного яйца к воздействию 
воспалительных агентов является IL-10 [34,35]. А интраамниальное введение беременной 
мыши IL-1b и TNF-a приводит к преждевременным родам [38]. Установлено, что концен-
трация IL-16, обладающего так же как IL-6 плейотропными свойствами, повышается в 
околоплодных водах при микробной инвазии амниотической полости, но не в случае 
преждевременных родов, вызванных другими причинами [8].  

У женщин с осложненным амниальной инфекцией течением беременности и 
преждевременными родами наблюдаются повышенные уровни провоспалительных 
цитокинов (IL-6, G-CSF) [28]. Однако экспериментальные данные А.В. Макогона с соавт. 
(2007) свидетельствуют о том, что при рассматриваемой патологии концентрация IL-6 в 
сыворотке крови и амниотической жидкости была значительно повышена, но это не 
оказало статистически значимого влияния на исход родов.  

Плейотропный цитокин IL-18 стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов 
(INF-a, TNF-a, IL-1, IL-2) и является мощным фактором ангиогенеза [4,32]. Известно, что 
содержание факторов ангиогенина в околоплодных водах во втором триместре беременности 
значительно повышается у женщин, беременность которых в последующем завершилась 
преждевременными родами [44].  

В результате сравнительного определения содержания цитокинов и иммуноглобули-
нов в сыворотке крови плода и беременной, а также околоплодных вод пациентов II 
группы было установлено, что концентрация таких цитокинов, как TNF-α, IL-8, IL-18, IL-
1Ra во всех исследованных средах значительно отличается друг от друга. Это позволяет 
сделать вывод об устойчивости плацентарного барьера к проникновению этих белков [6].  

При интраамниальной инфекции значительно повышено содержание IL-8 и ФНО в 
крови матери, IL-1, IL-2 и ФНО в пуповинной крови, IL-1р, IL-8 и ФНО в водах. 
Субпопуляции лимфоцитов при этом не изменялись. Повышение уровня цитокинов в 
крови матери и околоплодных водах можно считать косвенным признаком внутриамни-
альной инфекции [2]. 

При физиологической беременности уровень IL-2 в плазме в I триместре составил 
7.08±0.32 пг/мл, во II – 7.20±0.30 пг/мл, в III – 8.10±0.40 пг/мл. В околоплодных водах 
уровень IL-2 был достоверно выше, чем в плазме и составил, соответственно, 13.31±0.82, 
18.66±0.64, 15.14±1.04 пг/мл (р<0.001). При преждевременных родах отмечено достовер-
ное увеличение уровня IL-2 в крови, начиная с I триместра беременности, по сравнению с 
женщинами, родоразрешившимися в срок (р<0.001). Аналогичная закономерность 
прослеживается и в последующие триместры беременности. При начинающихся прежде-
временных родах вначале наблюдается повышение IL-2 (максимальные значения – 14.98 
пг/мл), а при начавшихся – его снижение. В околоплодных водах содержание IL-2 в 1.9 раза 
выше, чем в крови во II триместре беременности и в 2 раза выше – в III триместре [1].  

В рассматриваемом контексте необходимо подчеркнуть, что IL-2 является одним из 
основных цитокинов, участвующих в регуляции иммунного ответа при беременности. 
Его присутствие необходимо для процессов плацентации, созревания и функциониро-
вания трофобласта. IL-2 оказывает трофическое действие на клетки плаценты [33]. 
С одной стороны, повышение продукции IL-2 может привести к усилению выработки 
других провоспалительных цитокинов и осложнить течение беременности [13]. Концент-
рация IL-2 при физиологическом течении беременности достоверно ниже, чем при угрозе 
ее прерывания. Данные результаты подтверждают дисбаланс типов Тh1, Тh2 у беремен-
ных с невынашиванием с преобладанием иммунного ответа типа Тh1. С другой стороны, 
результаты исследования, выполненного Н.Ю. Сотниковой с соавт. (2005), свидетельст-
вуют о снижении продукции IL-2 лейкоцитами периферической крови при угрозе 
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невынашивания беременности. Известно, что IL-2 индуцирует экспрессию генов bcl-2, 
препятствуя развитию апоптоза клеток. Имеются данные о том, что IL-2 способствует 
усилению поверхностной экспрессии Fas-L.  

Содержание IL-3 в плазме крови составило при физиологическом течении беремен-
ности в I триместре 1.28±0.33 пг/мл, во II триместре беременности – 1.74±0.37 пг/мл, в III 
триместре – 0.91±0.23 пг/мл, а в околоплодных водах, соответственно, 12.78±2.58, 
19.72±2.85 и 8.548±1.86 пг/мл. При досрочном прерывании беременности в I триместре 
отмечено достоверное снижение IL-3 до 0.40±0.08 пг/мл (р<0.05) по сравнению с физио-
логически протекающей беременностью. Во II триместре данный параметр составил 
1.41±0.26 пг/мл, а в III триместре – 0.57±0.12 пг/мл. В околоплодных водах при досроч-
ном прерывании беременности во II триместре концентрация IL-3 была выше, чем в 
плазме крови в 4.5 раза, а в III триместре – в 3.1 раза [1]. 

Неоднозначную роль во время беременности играет продукт активированных макро-
фагов IL-8, являясь, с одной стороны, провоспалительным, с другой – протективным 
цитокином, обеспечивающим ангиогенез и защиту плацентарных оболочек. Фибро-
бласты, эндотелиальные и эпителиальные клетки могут выделять IL-8 в ответ на 
действие IL-1 или ФНО-α. IL-8 относят к хемокинам, вызывающим направленную мигра-
цию лейкоцитов в очаг воспаления [12]. В репродукции IL-8 участвует в процессах ову-
ляции, оплодотворения и имплантации эмбриона, а также вовлекается в патологический 
процесс при преждевременных родах. Синтез IL-8 может быть индуцирован другими 
цитокинами, бактериальными и вирусными продуктами. IL-8 секретируется клетками 
эндометрия, усиливая привлечение лейкоцитов и экспрессию молекул адгезии, повышает 
внутриклеточную гибель микроорганизмов. При физиологическом течении беременности 
IL-8 продуцируется на всем ее протяжении, что связано с активацией факторов врожден-
ного иммунитета и может принимать участие в регуляции созревания шейки матки и 
начале родовой деятельности. IL-8 вызывает миграцию нейтрофилов из кровотока, ак-
тивируя освобождение ими коллагеназы и эластазы, ферментов, расщепляющих 
внеклеточный матрикс, вырабатываемый цервикальными фибробластами [5].  

Определение уровня IL-6, продуцируемого Т-хелперами 2-го типа, показало, что при 
физиологическом течении беременности в I триместре его содержание в сыворотке крови 
составляет 8.11±0.25 пг/мл, во II триместре – 8.62±0.24 пг/мл; в III триместре – 9.36±0.42 
пг/мл. В околоплодных водах уровень IL-6 был, соответственно, выше в 1.8, 2.0 и 1.7 
раза. Отмечено достоверное повышение уровня IL-6 в крови беременных во все сроки 
гестации (р<0.001 и р<0.01, соответственно). Максимальное повышение IL-6 (до 516 
пг/мл) в периферической крови и околоплодных водах имело место при досрочном 
прерывании беременности [1].  

Считается, что повышенные концентрации IL-6 в амниотических водах служат наи-
более чувствительным индикатором токолитической устойчивости при терапии прежде-
временных родов [37,18]. Данная особенность привела к широкому распространению 
мнения, что IL-6 выполняет функцию провоспалительных цитокинов и является 
пусковым механизмом развития сократительной деятельности миометрия. Однако 
экспериментальные данные не подтверждают отмеченную точку зрения. Так, в отличие 
от ФНО-α и ИЛ-1β, администрация IL-6 в амнион беременных обезьян не привело к 
индукции преждевременных родов [38]. Более того, уровни IL-6 в амниотических водах у 
женщин, родивших в срок и родоразревшимися преждевременно во втором триместре 
беременности, были эквивалентными [41].  

Механизм действия IL-6 опосредуется двумя путями. Классический путь, когда IL-6 
связывается с мембранными рецепторами IL-6R, что приводит к активации сигнала 
трансдукции гликопротеина gp130 и индукции транскрипции генов. Кроме того, ИЛ-6 
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может связываться с растворимой формой IL-6r (SIL-6r), и этот комплекс может 
взаимодействовать gp130. Таким образом, клетки, которые не имеют мембранных рецеп-
торов IL-6R, также могут быть инициированы IL-6 [20]. Установлено, что соотношение 
SIL-6r к sgp130 значительно повышено у беременных с преждевременными родами. 
Таким образом, цепь ИЛ-6-Sil-6r-sgp130 может привести к модуляции про- и противово-
спалительной иммунной активности в амниотической полости. 

У беременных с инраамниотическим микробным обсеменением и гистологически под-
твержденным хориоамнионитом установлено значительное повышение уровней IL-6 [21].  

Проведенный корреляционный анализ между уровнем прогестерона и уровнем 
цитокинов установил, что корреляционные связи между ними более выражены в I и II 
триместрах беременности. Так, выявлена высокая положительная корреляционная зави-
симость между содержанием прогестерона в околоплодных водах и GM-CSF в крови 
(а=0.685); между содержанием прогестерона в околоплодных водах и плацентарным 
фактором роста в крови (r=0.632); положительная средняя корреляционная зависимость 
между содержанием прогестерона в околоплодных водах и уровнем IL-3 в крови 
(r=0.413); между прогестероном крови и плацентарным фактором роста в амниотической 
жидкости (r=0.348) [1].  

Установлена высокая корреляционная связь между уровнем IL-3 в крови и GM-CSF в 
крови (r=0.783); между GM-CSF и плацентарным фактором роста в амниотической 
жидкости (r=0.959); положительная средняя корреляционная зависимость между IL-6 в 
крови и IL-2 в крови (r=0.427); отрицательная средняя корреляционная зависимость 
между IL-2 в околоплодных водах и плацентарным фактором роста (r= -0.544); между IL-
2 и GM-CSF в околоплодных водах (r= -0.324). В III триместре беременности эти корре-
ляционные связи не выражены, за исключением положительной средней корреляционной 
зависимости между IL-3 и плацентарным фактором роста в амниотической жидкости 
(r=0.592), между содержанием прогестерона в околоплодных водах и уровнем IL-3 в 
крови (r=0.365)[1].  

Определение уровней IL-1β, IL-10 и IL-18 в околоплодных водах во втором тримест-
ре беременности показало, что маркером развития преждевременных родов могут 
служить повышенные концентрации IL-1β [31]. 

Проведено сравнение цитокинов в амниотических водах у женщин с преждевремен-
ными родами на фоне интраамниального инфицирования и физиологически протекаю-
щей беременностью. Установлено, что частота интраамнионального инфицирования при 
преждевременных родах возрастала на 40.0% и коррелировала с повышенным уровнем 
IL-1β и IL-6, но не IL-8 [25]. 

Повышенные уровни IL-1α, IL-1β и IL-8 могут служить маркерами неблагоприятного 
и даже летального исхода беременности для плода [30]. 

При физиологически протекающей беременности в ОВ уровни IL-23, IL-10, IL-6, а 
также Т-хелперов-17 (Th17) повышаются, обусловливая опосредованный иммунный 
ответ, в то время как содержание ФНО-α, IL-1β и Th1снижается [46].  

Наиболее часто в ОВ определяется Mycoplasma различных видов, представители 
микрофлоры полости рта и влагалища. IL-23 обусловливает опосредованный иммунный 
ответ, который при значительном микробном обсеменении приводит к инактивации 
нейтрофилов, значительной индукции провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β и 
запускает преждевременные роды [18,14].  

Установлено, что в ОВ во втором триместре беременности содержатся белки, кото-
рые селективно связываются с IL-23 и не распознают IL-10, IL-12 и TNF-α [17]. 

Структура и принадлежность данного белка не определена, однако предполагается, 
что их основной функцией служит инактивация нейтрофилов в амниотической полости.  
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IL-10 блокирует клеточный иммунный ответ, подавляя производство провоспали-
тельных цитокинов Th1, TNF-α, IL-1β и IL-12, одновременно способствуя инициации 
гуморального иммунитета (образование антител). Th1-лимфоциты также продуцируют 
IL-10 в качестве механизма саморегулирования, чтобы предотвратить чрезмерное про-
изводство провоспалительных цитокинов [29]. В эксперименте на приматах внутриам-
ниотическая инфузия IL-10 тормозила сократительную деятельность миометрия, Инду-
цированную ИЛ-1β [39]. 

Биологическая активность ФНО-α инициируется путем его связывания с 2 типами 
рецепторов на клеточных мембранах. При активации рецепторов типа 1 инициируется 
апоптоз и производство матричных металлопротеиназ. При активации рецепторов типа 2 
происходит активация провоспалительного иммунного ответа [11,45]. 

В амниотических водах, как при преждевременных, так и срочных родах в 96-99% 
исследуемые образцы были положительными для растворимых рецепторов типа 1, и в 
99% всех образцов были положительными для растворимых рецепторов типа 2 [26]. Не 
установлено связи частоты преждевременных родов и концентрации рассматриваемых 
рецепторов.  

В план обследования пациенток с УГИ вирусного генеза может быть включено опре-
деление уровня цитокинов в сыворотке крови и в околоплодных водах, для выявления 
внутриутробного инфицирования [3]. 

Раннее выявление FIRS позволяет своевременно прервать его развитие путем 
родоразрешения либо проведения антибактериальной или противовоспалительной пато-
генетической терапии. Поэтому актуальность исследований, направленных на поиск 
надежных маркёров для лабораторной диагностики FIRS, несомненна. 
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IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF INTRAAMNIONAL INFECTION 
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SUMMARY 
Intraamnional infection is the main reason of premature births and developmental 

anomalies of a fetus, causing the strengthened induction of pro-inflammatory cytokines in 
amniotic waters. It is established that the colonization of pathogenic microorganisms in 
amniotic waters can occur at intact membranes, and the majority of women deliver in time with 
healthy newborns. The mechanisms of this phenomenon aren’t still researched.  

The development of the immune answer in intraamnional infection has two multidirectional 
complementary processes. The first one is recognition and neutralization of pathogenic 
microorganisms, and the second is the minimization of consequences of the immune answer and 
infection of fetus. 

The role of cytokines in this process is surveyed, as markers of a failure of pregnancy.  
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It is noticed that level of cytokines in blood serum and in amniotic waters can also be 
useful for identification of intrauterine infection. Early identification of fetal inflammatory 
response syndrome (FIRS) allows interrupting its development in time by delivery or by 
carrying out antibacterial or antiinflammatory pathogenetic therapy. Therefore the urgency of 
the researches referred on search of reliable markers for laboratory diagnostics of FIRS, is 
doubtless. 

 
Keywords: cytokine, intrauterine infection, immune answer  

 
 

ՆԵՐԱՄՆԻՈՏԻԿ ԻՆՖԵԿՑՄԱՆ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ 
 

Գ.Ա. Բեգլարյան1,2, Ն.Ա. Նահապետյան1,2, Վ.Գ. Ֆռոլով1,2, Ա.Է. Խոնդկարյան1 

 
1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Վաղաժամ ծննդաբերության և պտղի ներարգանդային զարգացման արատների 

հիմնական պատճառը ներամնիոնային ինֆեկցիան է, որը բերում է պրոբորբոքային 
ցիտոկինինների ուժեղացված արտադրությանը պտղաջրերում: 

Հատատված է, որ պաթոգենետիկ միկրոօրգանիզմների կոլոնիզացիան ամնիոտիկ 
հեղուկում կարող է առաջանալ նույնիսկ ինտակտ թաղանթների դեպքում: 
Այնուամենայնիվ այդ կանանց մեծ մասի հղիությունն ավարտվում է ժամկետային 
ծննդաբերությամբ կենդանի, առողջ պտղով: Տվյալ ֆենոմենի մեխանիզմները դեռևս 
ուսումնասիրված չեն: 

Ներամնիոնալ ինֆեկցիայի դեպքում իմուն պատասխանը ձևավորվում է երկու 
տարբեր ուղղվածությամբ: Դրանցից առաջինը պաթոգենետիկ միկրոօրգանիզմի 
ճանաչումն ու վնասազերծումն է, իսկ երկրորդը իմուն պատասխանի հետևանքների և 
պտղի ինֆեկցման մինիմալիզացիան: 

Այս պրոցեսում ցիտոկինինների դերը ուսումնասիրված է որպես հղիության 
խափանման մարկեր: 

Հայտնի է, որ ցիտոկինինների մակարդակը արյան մեջ և ամնիոտիկ հեղուկում 
օգտակար է ներարգանդային ինֆեկցիայի կանխարգելման համար: 

FIRS-ի վաղ հայտնաբերումը հնարավորություն է տալիս ժամանակին 
կանխարգելել նրա զարգացումը ծննդալուծմամբ կամ հակաբակտերիալ և 
հակաբորբոքային պաթոգենետիկ բուժում անցկացնելով: 

Այսպիսով հետազոտության նպատակն է հավաստի մարկերների վաղ 
հայտնաբերման միջոցով հաստատել FIRS-ի լաբորատոր ախտորոշումը: 

 
Բանալի բառեր. ցիտոկին, ներամնիոնալ ինֆեկցիա, իմուն պատասխան 
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Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) характеризуется снижением скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) в сочетании с другими признаками поражения почек 
(протеинурия, эритроцитурия, сонографические изменения и т.д.) продолжительностью 
не менее 3 месяцев. Это относительно новый термин, который не подразумевает наличия 
конкретного заболевания, а лишь отражает стадию почечного поражения независимо от 
варианта нефропатии и её этиологии. ХБП имеет прогрессирующее течение. Согласно 
рекомендациям K/DOQI, выделяют 5 стадий ХБП, что позволяет точно оценить 
функциональное состояние почек и разработать адекватный план ведения пациентов. На 
V стадии ХБП или терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН), 
когда СКФ ниже 15 мл/мин/1.73 м2, пациенты нуждаются в заместительной почечной 
терапии (ЗПТ) [3].  

В арсенале современной медицины имеется 3 вида ЗПТ: гемодиализ, перитонеаль-
ный диализ и трансплантация почки (ТП). Последняя, в свою очередь, бывает трупная 
ТП и ТП от живых родственных доноров. Впервые в мире успешная трансплантация 
была проведена 23 декабря 1954 г. в Бостоне (США) пластическим хирургом Жозефом 
Мюреем от гомозиготного брата-близнеца [5]. В качестве иммуносупрессии тогда ис-
пользовали общую иррадиацию тела. В 1960-х годах внедрен первый иммуносупрес-
сивный препарат – азатиоприн, который использовали в сочетании с преднизолоном. В 
дальнейшем успех трансплантологии был во многом связан с открытием и внедрением 
новых иммуносупрессивных препаратов. Так, в 1970-х годах в качестве индукционной 
терапии начали использовать поликлональные антитела (АТГ и АЛГ), что позволило 
увеличить однолетнюю выживаемость трансплантата до 50% и снизить смертность до 
30%. Следующим прорывом в трансплантологии стало открытие циклоспорина, а в 1976 
г. – внедрение трёхкомпонентной иммуносупрессии, что увеличило однолетнюю 
выживаемость трансплантата до 80% [5]. В последующие годы также были открыты и 
успешно внедрены в практику различные иммуносупрессивные препараты (монокло-
нальные антитела, микофенолата мофетил, такролимус, IL-2 рецепторные антагонисты, 
TOR-ингибиторы и т.д.). Различные схемы иммуносупрессии с применением этих 
препаратов позволили увеличить однолетнюю выживаемость трансплантата до 90% и 
минимизировать смертность [6].  

Армения прошла долгий и сложный путь организации ЗПТ на регулярной основе. 
Основными этапами были внедрение гемодиализа, сначала для лечения острой, а затем и 
ХПН (1972), ТП от трупного донора (1983-1995) в сотрудничестве с Россией. В после-
дующем, начиная с 1995 г., благодаря сотрудничеству Университетской Клиники 
Антверпена (Бельгия) с Детской Клиникой Цюриха (Швейцария), в МК «Арабкир» (Ере-
ван, Армения) внедрена программа ТП от живых родственных доноров, как приоритет-
ный вариант ЗПТ, которая сегодня проводится регулярно (7-12 операций в год).  

Актуальность. По данным мировой статистики, число пациентов с ХПН, нуждаю-
щихся в ЗПТ, растет в среднем на 5% во всем мире ежегодно. В мире нет достоверных 
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данных о частоте встречаемости ХБП. В связи с различным темпами прогрессирования и 
переходом из одной стадии в другую, оценка распространенности на ранних стадиях 
ХБП затруднена [2]. Относительно более точные сведения имеются в отношении пациен-
тов в V стадии, которые получают ЗПТ. Однако и здесь цифры явно занижены, поскольку 
не все пациенты в мире имеют одинаковый доступ к диализной терапии. Считается, что 
средняя заболеваемость тХПН (терминальная хроническая почечная недостаточность) до 
18 лет составляет 2–3 новых случая в год на 1 млн. общего населения. Этиологическая 
структура ХПН зависит от региона мира. Среди детей, получающих ЗПТ, 1/3 имеет 
ненаследственные врожденные заболевания (гипоплазия и дисплазия почек, аномалии 
развития мочевой системы и др.), 1/3 – наследственные заболевания (нефронофтиз, гене-
тические формы нефротического синдрома, синдром Альпорта) и 1/3 – приобретенные 
заболевания (различные варианты гломерулонефрита, Д + ГУС и др.) [1,12].  

Лечение пациентов с ХПН представляет одну из самых актуальных проблем Клини-
ческой медицины, в том числе и в связи со значительной стоимостью, широким спектром 
осложнений и высокой смертностью, особенно у пациентов на хроническом гемодиализе 
и перитонеальном диализе. ТП, внедренная в практику в середине прошлого века, 
сегодня является стандартным и самым оптимальным методом лечения ХПН, благодаря 
ряду преимуществ по сравнению с диализной терапией. К ним относятся высокая выжи-
ваемость пациентов во всех возрастных группах, нормальное физическое и психомотор-
ное развитие, что особенно важно в детском возрасте и практически полная социальная 
реабилитация и пр. Еще одним важным преимуществом трансплантации является ее 
экономическая эффективность по сравнению с хроническим диализом [4].  

С момента проведения первой ТП эффективность этого вида лечения значительно 
возросла, во многом благодаря открытию и внедрению новых иммуносупрессивных пре-
паратов. Сегодня минимальный возрастной предел, некогда ограничивающийся школь-
ным возрастом, доведен до младенчества. Одновременно расширился и спектр заболева-
ний, при которых возможно проведение ТП [1]. Между тем, несмотря на очевидные успе-
хи, наиболее насущной проблемой является возрастающая нехватка донорских органов и 
одним из важных направлений решения этой проблемы является максимальное 
продление выживаемости трансплантата и, тем самым, снижение необходимости в пов-
торной трансплантации [9]. Современная иммуносупрессия позволяет максимально со-
кратить частоту эпизодов острого отторжения и ранней потери трансплантата, однако по-
вышает риск инфекционных и онкологических осложнений [10,11]. Все вышеуказанные 
проблемы наиболее остро стоят у пациентов детского и молодого возраста. 

Целью исследования явилось обобщение результатов ТП у детей и лиц молодого 
возраста, проведенных в течение последних 17 лет. 

Материал и методы: с 1995 г. по октябрь 2012 г. в МК «Арабкир» проведены 99 
родственных ТП, среди них 30 пациентов были младше 25 лет (от 13 до 25 лет). 
Обследование и ведение пациентов осуществляли согласно Европейским протоколам. 
HLA-типирование и специфическую перекрестную реакцию на совместимость (Cross-
match) проводили в НИИ Гематологии им. проф. Еоляна. В послеоперационном периоде 
пациенты получали стандартную трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию 
(преднизолон, кальцинеурин-ингибиторы – циклоспорин А или такролимус, антиметабо-
литы – микофенолатмофетилили азатиоприн). При высоком иммунологическом риске 
(многократные переливания крови, беременности и др.) проводили индукцию антитела-
ми. Дозы циклоспорина А и такролимуса регулировали на основании определения их 
концентрации в крови. Биопсию трансплантата осуществляли по показаниям, протоколь-
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ных биопсий не проводили. Биоптаты исследовали в Отделении патологии ЕГМУ (д-р 
А.В. Санамян – световая микроскопия) и в Институте клинической патологии Универси-
тетской больницы г. Цюрих, Швейцария (д-р А. Гасперт – световая и электронная 
микроскопия, иммуногистохимия) и оценивали в соответствии с классификацией Banff 
[7,8]. Почечную выживаемость рассчитывали методом Каплана-Майера. 

Результаты: тридцать пациентов из 99 были младше 25 лет (13-25 лет, 57% мужского 
пола). Донорами явились в основном родители (матери – 50%; отцы – 20%), а также другие 
родственники (30%). Продолжительность гемодиализа до ТП составила от 9 до 273 недель. 
Первичными почечными заболеваниями были: гломерулонефрит (20%), обструктивная 
уропатия (20%), амилоидоз почек в результате периодической болезни (10%), уролитиаз 
(7%), гипоплазия/дисплазия (3%), интерстициальный нефрит (3%). У более чем 1/3 пациентов 
основную патологию установить не удалось.  

Все пациенты получали стандартную трехкомпонентную иммуносупрессию, трое из 
них в связи с высоким иммунологическим риском получили также индукцию антителами 
(базиликсимаб – 2; АТГ – 1). Пациентам с периодической болезнью наряду со стандарт-
ной иммуносупрессией был назначен колхицин в дозе 0.6-1.2 мг/сут.  

В целом посттрансплантационный период протекал гладко. У 2 пациентов из 30 
имелся первично нефункционирующий трансплантат: тубулонекроз (1), который восста-
новился после 9 сеансов гемодиализа, и кортикальный некроз (1), в результате хирурги-
ческого осложнения, с последующей нефрэктомией. У 16 больных (53.3%) отмечены 
эпизоды острого отторжения трансплантата, купированные пульс-терапией метилпредни-
золоном. 

Биопсия трансплантата проведена 6 пациентам. Показаниями для ее проведения 
были: первично-нефункционирующий трансплантат (1), дисфункция трансплантата, 
которая выражалась высокой протеинурией и/или повышением уровня креатинина (5). 
Гистологическое исследование выявило: кортикальный некроз (1), острое отторжение 
трансплантата (2), IgA нефропатию (1), хроническую нефропатию трансплантата (2). 

Основными осложнениями были: инфекционные (цитомегаловирусная инфекция – 
6(20%), инфекция мочевой системы – 5(16.7%), корь – 2(6.7%), опоясывающий лишай – 
1(3.3%), хирургические (лимфоцелле – 2(6.7%), уретерогидронефроз трансплантата с рео-
перацией –1(3.3%), онкологические (саркома Капоши – 1(3.3%)). У пациентов с ПБ отмечена 
диарея в результате сочетания колхицина c микофеноловой кислотой, амилоидоза Кишеч-
ника, а также тяжелая нейропатия из-за взаимодействия циклоспорина и колхицина. Данные 
в пользу возврата амилоидоза в пересаженную почку отсутствовали у всех больных ПБ. 

Все пациенты выжили. Потеря трансплантата наблюдалась в 3 случаях: в результате 
хирургического осложнения (1), снижения иммуносупресcии на фоне Саркомы Капоши 
(1) и некомплаентности пациента (1) непосредственно после операции, а также через 1.7 
и 3.8 лет – соответственно. Таким образом, однолетняя выживаемость трансплантата 
составила 96.4%, а пятилетняя – 85%. Частота и характер осложнений, почечная 
выживаемость и исход ТП у больных амилоидозом почек в результате периодической 
болезни не отличались от таковых у пациентов с неамилоидным поражением почек. Все 
пациенты с функционирующим трансплантатом имеют хорошее качество жизни: учатся, 
работают. У 5 пациентов после ТП родились здоровые дети.  

Заключение: ТП может быть эффективным методом ЗПТ при ХПН, в том числе и в 
странах с ограниченными ресурсами. Своевременное проведение ТП приводит к 
нормальному физическому развитию, полной социальной реабилитации и обеспечению 
нормального качества жизни у детей и у лиц молодого возраста. В связи с особенностями 
иммунной системы молодых лиц, необходим тщательный подбор иммунологически наиболее 
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близкого донора (родители) и проведение более мощной иммуносупреcсии (нередко 
индукции) для снижения частоты острого отторжения. Амилоидоз почек в результате 
периодической болезни не ограничивает возможности проведения ТП. ТП у молодых лиц 
имеет также ряд психологических особенностей. Следует учитывать возможность 
косметических дефектов в результате приема иммуносупрессантов (синдром Кушинга, 
гипертрихоз, угри, бородавки и т.д.). Другой серьезной проблемой является некомплаент-
ность (несоблюдение предписаний врача, отказ от приема медикаментов), что может 
стать причиной острого отторжения и ранней потери трансплантата. В связи с этим очень 
важна социальная поддержка со стороны семьи, друзей и специалистов. 
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KIDNEY TRANSPLANTATION IN YOUNG PATIENTS 
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SUMMARY 
Kidney transplantation (KT) is a standard method of treatment for ESRD especially in 

young patients. From Since1995 till October 2012 99 living related KT were performed at 
"Arabkir" Medical Center. 30 of these were patients younger than 25 y/o (range 13-25 y/o, 
males made 57%). Donors were mothers (50%), fathers (20%) and other relatives (30%). 
Haemodialysis duration before KT was from 9 to 273 weeks. Primary disease in more than 1/3 
of cases still remain unknown, other causes were: glomerulonephritis (20%), obstructive 
uropathy (20%), amyloidosis due to FMF (10%), urolithiasis (7%), hypoplasia/dysplasia (3%), 
interstitial nephritis (3%).  

All patients received standard triple immunosuppressive therapy with prednisolone, 
cyclosporine A or tacrolimus and MMF or azathioprine. Three patients were received induction 
with antibodies (basiliximab-2, ATG-1). Patients with FMF received also low dosages 
Colchicine 0.6-1.2 mg/d. 

Two patients had primary non-functioning graft: tubulonecrosis (in 1), which recovered 
after 9 haemodialysis sessions and cortical necrosis (1) due to surgical complication with 
further nephrectomy. Another complications were: steroid-sensitive rejections – 16 (53.3%), 
infections (cytomegaloviral infection – 6, measles – 2, herpes zoster – 1, urinary tract infection 
– 5), surgical (lymphocele – 2, ureterohydronephrosis with reoperation – 1), tumors (sarcoma 
Kaposi – 1). Patients with FMF had also diarrhea (combination of MMF with Colchicine, 
intestine amyloidosis) and severe neuropathy (cyclosporine A and colchicines interaction). Data 
about recurrent amyloidosis in transplanted kidney are absent in all patients. 

Kidney biopsy performed in 6 patients: with primary non-functioning allograft (1), 
allograft dysfunction with proteinuria and/or high creatinine level (5). Histological 
examination revealed cortical necrosis (1), acute rejection (2), IgA nephropathy (1), 
chronic transplant nephropathy (2). 

All patients survived. Three allografts were lost: for surgical complication (1) just after 
operation, reduction of immunosuppression due to Sarcoma Kaposi (1) after 1.7 year and non-
compliance (1) after 3.8 year. One- and five-year kidney survivals were 96.4% and 85%, 
respectively. All patients gained a good quality of life, 5 of them had healthy children. No 
differences were found in patients with FMF.  

Conclusion: KT can be traditional method of treatment including countries with 
limited resources. It is effective modality of treatment in term of complete social 
rehabilitation and good quality of life especially for young patients. Amyloidosis due to 
FMF is not limitation for KT.  

 
Keywords: chronic kidney disease, kidney transplantation, immunosuppression, rejection, 

allograft survival 
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ԵՐԻԿԱՄԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏԱՐԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 
 

Մ.Մ. Ոսկանյան1, Ս.Ա. Բաբլոյան1, Է.Վ. Նազարյան1, Ս.Ա Առաքելյան1, 
Հ.Մ. Քյուրկչյան1, Ա.Ա. Սարգսյան1,2 

 
1«Արաբկիր» ԲԿ, Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ 

2ԵՊԲՀ, Մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն  
 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Երիկամի փոխպատվաստումը (ԵՓ) հատկապես երիտասարդ տարիքի հիվանդ-

ների քրոնիկ երիկամային անբավարարության ստանդարտ բուժման մեթոդ է: 1995-
2012 թթ. «Արաբկիր» բժշկական կենտրոնում կատարվել է բարեկամներից վերցված 
երիկամի փոխպատվաստում՝ 99 հիվանդներին: Հիվանդներից 30-ի տարիքը 25-ից 
ցածր էր (13-25 տարիքային խումբ, արական սեռ՝ 57%): Դոնորների 50%-ը հիվանդ-
ների մայրերն են եղել, 20%-ը՝ հայրերը, 30%-ը՝ այլ ազգականներ: Հեմոդիալիզի տևո-
ղությունը նախքան ԵՓ եղել է 9-273 շաբաթ: Առաջնային հիվանդությունը ավելի քան 
1/3-ի դեպքում անհայտ էր, դրա այլ պատճառներն էին. գլոմերուլոնեֆրիտ (20%), 
միզախտային խցանում (20%), Միջերկրածովյան տենդից (ՄՏ) առաջացած ամիլոի-
դոզ (10%), միզաքարային հիվանդություն (7%), հիպոպլազիա/դիսպլազիա (3%), մի-
ջանկյալ նեֆրիտ (3%): 

Բոլոր հիվանդները ստացել են ստանդարտ եռակի իմունոսուպրեսիվ թերապիա 
պրեդնիզոլոնով, ցիկլոսպորին A-ով կամ տակրոլիմուսով և միկոֆենոլատմոֆետիլ 
կամ ազատիոպրին: Երեք հիվանդ ստացել են հակամարմիններ (բազիլիքսիմաբ-2, 
ATG-1). Միջերկրածովյան տենդով հիվանդներն ստացել են նաև ցածր դեղաչա-
փորով կոլխիցին 0.6-1.2 մգ / օր: 

Երկու հիվանդ ունեին առաջնային չգործող լաթեր. տուբուլոնեկրոզ (1), որը բուժ-
վել է հեմոդիալիզի 9 կուրսից հետո, և կորտիկալ նեկրոզ (1), վիրաբուժական բար-
դության պատճառով և երիկամի հետագա հեռացմամբ: Այլ բարդություններն էին. 
ստերոիդ-զգայուն մերժումները՝ 16 (53.3%), ինֆեկցիաներ (ցիտոմեգալովիրուս՝ 6, 
կարմրուկ՝ 2, հերպես զոստեր՝ 1, միզուղիների ինֆեկցիա՝ 5), վիրաբուժական (լիմֆո-
ցելե՝ 2, ուրետերոհիդրոնեֆրոզ՝ կրկնակի վիրահատությամբ՝ 1), ուռուցքներ (Կապո-
շիի սարկոմա՝ 1): Միջերկրածովյան տենդով տառապող հիվանդներն ունեին նաև 
փորլուծություն (միկոֆենոլատմոֆետիլի և կոլխիցինի համադրություն, աղիքային 
ամիլոիդոզ) և ծանր նեֆրոպաթիա (ցիկլոսպորին A և կոլխիցինի փոխազդեցու-
թյուն): Ոչ մի հիվանդի մոտ փոխպատվաստված երիկամի կրկնված ամիլոիդոզի 
վերաբերյալ տվյալներ չկան: 

Կատարվել է երիկամի բիոպսիա 6 հիվանդի մոտ. առաջնային չգործող ալլոգեն 
լաթ (1), ալլոգեն լաթի դիսֆունկցիա՝ պրոտեինուրիայի և/կամ կրեատինինի բարձր 
մակարդակով (5): Հյուսվածաբանական հետազոտությունը ցույց է տվել կորտիկալ 
նեկրոզ (1), սուր մերժում (2), Ig A նեֆրոպաթիա (1), լաթի քրոնիկ նեֆրոպաթիա (2): 
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Բոլոր հիվանդների կենդանի են մնացել: 3 ալլոգեն լաթեր չեն գործել՝ վիրահա-
տական բարդության պատճառով (1) անմիջապես վիրահատությունից հետո, 
իմունոսուպրեսիայի նվազում Կապոշիի սարկոմայի պատճառով (1)՝ 1 տարի 7 
ամիս հետո, բացի դրանից 3 տարի 8 ամիս հետո չկայացած լաթի պատճառով (1): 
Երիկամի միամյա և հնգամյա կայացումը եղել է համապատասխանաբար 96.4% և 
85%: Բոլոր հիվանդների կյանքի որակը լավացել է, որոնցից 5-ը հետագայում ունեցել 
են առողջ երեխաներ: Ոչ մի տարբերություն չի նկատվել Միջերկրածովյան տենդով 
հիվանդների մոտ: 

Եզրակացություն. ԵՓ-ն կարող է ծառայել որպես ավանդական բուժման մեթոդ 
նաև սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող երկրներում: Սա բուժման արդյունավետ 
միջոց է ամբողջական սոցիալ վերականգնման և հատկապես երիտասարդ հիվանդ-
ների կյանքի որակի բարելավման առումով: Միջերկրածովյան տենդի պատճառով 
առաջացած ամիլոիդոզը ԵՓ-ի համար սահմանափակում չէ: 

 
Բանալի բառեր. քրոնիկ երիկամային հիվանդություն, երիկամային փոխպատ-

վաստում, իմունոսուպրեսիա, մերժում, ալլոգեն լաթի կայացում 
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В настоящее время актуальность вопросов, связанных с патогенезом, клиникой и 

лечением доброкачественных заболеваний матки (миома, аденомиоз, эндометриоз, соче-
танная патология), в связи с их значительным ростом, не вызывает сомнений, однако 
многие из них остаются нерешёнными [3,4,6,8]. 

Опубликовано значительное количество работ, посвящённых методам лечения и про-
филактики вышеуказанных болезней матки. Выводы данных исследований относительно 
консервативного лечения доброкачественных заболеваний матки неутешительны, отме-
чается до 47% рецидивов и их дальнейшее прогрессирование.  

Наибольшие дискуссии вызывает практика назначения гормональных препаратов 
при доброкачественных патологиях матки, ввиду наличия большого количества противо-
показаний, ограничивающих их применение, особенно в случае экстрагенитальной 
болезни [1,2,3].  

Цель настоящего исследования – разработка комплексного патогенетически обосно-
ванного консервативного лечения женщин репродуктивного возраста с доброкачествен-
ными заболеваниями матки (миома, аденомиоз, эндометриоз, сочетанная патология), 
протекающими на фоне гипотиреоза.  

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 73 пациентки в 
возрасте 20-37 лет (27.3±1.37 лет) с доброкачественными заболеваниями матки (миома, 
эндометриоз, аденомиоз, сочетанная патология) и с гипотиреозом. Из них 29 женщин 
были прооперированы, 44 получили комплексное патогенетически обоснованное консер-
вативное лечение. 

У женщин с доброкачественными заболеваниями матки и с гипотиреозом, после обя-
зательного гинекологического осмотра, проводились ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов малого таза, гистоморфологическое исследование, определение гормонального 
статуса.  

УЗИ органов малого таза проводилось при помощи приборов «Aloka SSD 1100» и 
«Aloka ProSound SSD-5000» с применением трансабдоминальной и трансвагинальной 
методик.  

Изучение гормонального статуса включало определение в сыворотке крови базальных 
уровней пролактина (ПРЛ), фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) 
гормонов, эстрадиола (Э2), прогестерона (Р), тестостерона (Т), ДГЭА, 17 ОН-Р, тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), тироксина (св T4) и трийодтиронина (T3), антител к тиреопероксидазе и к 
тиреоглобулину с использованием коммерческих тест-наборов «DRG International InC» и 
«Syntron Bioresearch InC» (USА).  

Гистоморфологический метод исследования. Полученный материал (при выскабли-
вании полости матки и после операционного вмешательства) фиксировался в 10-12% раст-
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воре нейтрального формалина с последующей заливкой в парафин. Приготовленные срезы 
окрашивались гематоксилин-эозином. 

Результаты и обсуждение полученных данных. У 45.5% (n=33) наблюдаемых паци-
енток верифицирована чистая форма миомы матки (I клиническая группа), у 23.2% (n=17) 
диагностирован аденомиоз (II клиническая группа), у 31.5% (n=23) выявлена сочетанная 
патология: миома матки на фоне аденомиоза (III клиническая группа). 

Диагноз (гипотиреоз) выставлялся на основании данных объективного осмотра эндо-
кринологом, результатов ультразвукового исследования щитовидной железы (ЩЖ) и 
содержания ТТГ, св. Т44, антител к тиропероксидазе и к тироглобулину в сыворотке крови. 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки клинически гипотериоз прояв-
лялся бледностью и отечностью кожных покровов, сухостью кожи и ее шелушением (в 
ряде случаев), одутловатостью лица и пастозностью конечностей. У 36.9% больных ЩЖ 
при пальпации была увеличена (II-III степени) с характерной плотно-бугристой консис-
тенцией. У 42 больных с доброкачественными заболеваниями матки было выполнено 
электрокардиографическое исследование. У 40.5% из них изменение ЭКГ проявлялись в 
виде синусовой брадикардии, снижения вольтажа, замедления атриовентрикулярной про-
водимости, удлинения интервала Р-Q и снижения интервала ST. Кроме того, у 64.4% 
больных с доброкачественными заболеваниями матки диагностирована избыточная масса 
тела, однако, только у 12 пациенток отмечалось ожирение III степени (ИМТ = 34.7±0.7). 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки (все 3 клинические группы), 
установлено увеличение содержания ТТГ и снижение уровней Т3 и св. Т4 по сравнению с 
нормальными показаниями, причем у пациенток II и III клинических групп выявлено 
повышение антител к тиреоглобулину и к тиреоидной пероксидазе, что указывает на 
аутоиммунный характер поражения щитовидной железы. 

Больные с доброкачественными болезнями матки и с гипотиреозом в зависимости от 
патогенетического фактора развития последнего, были разделены на три подгруппы: 

 подгруппа «А» (n=18; 24.7%) – пациентки с послеоперационным гипотиреозом. Из 
них у 11 частичная тиреоидэктомия была выполнена по поводу диффузного узлового 
нетоксического зоба, у 6 – токсического зоба, у 1 – токсической аденомы правой доли 
щитовидной железы; 

 подгруппа «B» (n=20; 27.4%) – пациентки, у которых гипотиреоз развился на фоне 
диффузного нетоксического зоба, вследствие того, что Республика Армения является 
йододефицитным регионом; 

 подгруппа «C» (n=35; 47.9%) – больные, у которых гипотиреоз манифестирован 
вследствие аутоиммунного тиреоидита. 

При осмотре гинекологом было установлено, что у 30.7% больных диагностирован ги-
перменструальный синдром, причем, у 12.6%, 52.9% и 60.,8% (соответственно, по клини-
ческим группам) наблюдалась альгоменорея. В то же время, у 15.2%, 5.8% и 8.6% 
(соответственно, по клиническим группам) больше отмечались тазовые боли, не связанные 
с менструальным циклом. 

У 69.9%, 76.4%, 60.8% больных с доброкачественными заболеваниями матки (соответ-
ственно, по клиническим группам) по данным двуручного исследования и заключения УЗИ 
выявлено различное увеличение матки, в основном 6-7 недельной беременности. 

При определении характера миомы матки установлено, что у 69.7% женщин I 
клинической группы выявлялась ее "простая" форма: в то время как у 65.2% больных III 
клинической группы диагностирована "пролиферирующая" форма. Причем, у них коли-



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 

 - 342 -

чество миоматозных узлов было более пяти, а у 48.6% женщин с "пролиферирующей" 
миомой матки выявлялась гиперплазия эндометрия. 

Изучался характер взаимоотношений гипотиреоза и гинекологических болезней. 
Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение больных с гинекологической патологией по характеру гипотиреоза  

 

Гинекологическая патология Подгруппы по гипотиреозу 
«A», n=18 «B», n=20 «C», n=35 

I клин. группа (миома матки), n=33 45.5% (15) 33.3% (11) 21.2% (7) 
II клин. группа (аденомиоз), n=17 11.8% (2) 23.5% (4) 64.7% (11) 

III клин. группа (сочетанная патология), n=23 4.4% (1) 21.7% (5) 73.9% (17) 
 

Из таблицы 1 очевидно, что 45.5% больных с миомой матки составляли подгруппу «A». 
В то же время, у 67.7% (II клин. группа) и у 73.9% (III клин. группа) больных гипотиреоз 
развился вследствие аутоиммунного тиреоидита. 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки проводилось определение со-
держания пролактина в сыворотке крови: у 48.8% из них выявлена патологическая гипер-
пролактинемия, которая в основном сочеталась с аутоиммунным тиреоидитом (подгруппа 
«C»). Между тем, у 51.2% пациенток с доброкачественными болезнями матки установлена 
нормопролактинемия, которая, сочеталась со сниженным содержанием ФСГ и ЛГ в сыво-
ротке крови. 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки отмечалась выраженная гипо-
прогестеронемия и относительная гиперэстрогения, которая, однако не зависела от типа 
гипотиреоза. 

60.3% (n=44) больным с доброкачественными болезнями матки была проведена комп-
лексная патогенетически обоснованная комбинированная консервативная терапия, которая 
состояла из ингибиции пролиферативных процессов миометрия (миома и аденомиоз) и нор-
мализации функции щитовидной железы. Критериями отбора для данной группы явились: у 
18 – отказ от приема гормональных препаратов, у 19 – отсутствие показаний для оператив-
ного вмешательства на момент обследования; у 7 – начальные проявления заболевания (про-
должительность менее 2-х лет) при отсутствии выраженных клинических симптомов со сто-
роны органов малого таза. Все вышеуказанные пациентки находились в состоянии гипо-
тиреоза. 

Для лечения миомы и аденомиоза также использовались препараты: Индинол (Indol-3-
carbinol) и Эпигаллат (Epigallocatechin-3-Gallate), действующие на молекулярные звенья 
патогенеза. Так, Индинол влияет на индукцию активности цитохрома CYP1A1, индукцию 
апоптоза в опухолевых и опухолеподобных клетках, регуляцию процессов пролиферации, 
ангиогенеза, стромообразования. В то же время Эпигаллат вызывает избирательный апоптоз 
опухолевых клеток посредством усиления прооксидантной активности; блокаду неоангио-
генеза; ингибирование урокиназы, усиливающей деградацию внеклеточного матрикса 
[4,5,7]. Препараты назначались по 2 капсулы 2 раза в день, per os, в течение 6 месяцев. Одно-
временно назначались иммунокоррегирующие препараты (имунофан или иммуномакс), а 
также антиоксидантные и десенсибилизирующие средства. 
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Препаратом выбора в качестве заменительной терапии гипотиреоза явился лево-
тироксин, который назначался из расчета 1.6-1.8 мкг/кг массы тела. 

Больные с доброкачественными заболеваниями матки и с гипотиреозом были обсле-
дованы после проведенного комплексного патогенетически обоснованного комбиниро-
ванного лечения. 

Данные по функциональному состоянию щитовидной железы у больных с 
доброкачественными болезнями матки приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Динамика клинико-лабораторных показателей со стороны ЩЖ 
у больных с различными проявлениями гипотиреоза (в %, абс.) 

 

Показатели 
Спустя 3-4 недели Спустя 6-7 недель 

«A», 
n=15 

«B», 
n=14 

«C», 
n=15 

«A», 
n=15 

«B», 
n=14 

«C», 
n=15 

Исчезновение клин. 
симптоматики – – – 53.3 (8) 100 (14) 60.0 (9) 

Улучшение клин. 
симптоматики 13.3 (2) 21.4 (3) 13.3 (2) 80.0 (12) 100 (14) 53.3 (8) 

Снижение ТТГ 33.3 (5) 14.3 (2) 13.3 (2) 86.6 (13) 100 (14) 60.0 (9) 
Повышение T4 33.3 (5) 57.1 (8) 13.3 (2) 86.6 (13) 85.7 (12) 53.3 (8) 
Повышение T3 33.3 (5) 64.3 (9) 26.6 (4) 86.6 (13) 85.7 (12) 53.3 (8) 

 
Из таблицы 2 следует, что 16% больных с доброкачественными заболеваниями матки 

эутиреоз был достигнут через 3-4 недели после начала терапии; в то же время у 77.8% 
пациенток эутиреоз достигнут через 6-7 недель после начала терапии. Наилучшим результатом 
по нормализации функции ЩЖ были достигнуты в подгруппе «B» где у абсолютного боль-
шинства больных через 6-7 недель после лечения был констатирован эутиреоз. В то же время, 
только у 60% пациенток подгруппы «C» функция ЩЖ была нормализована после лечения. 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки и с гипотиреозом после проведен-
ного лечения оценивалось состояние органов малого. Результаты представлены в таблице 3. 

Из таблицы 3 становится очевидно, что у 34.5% больных с доброкачественными заболе-
ваниями матки уже через 2 часа отмечалась положительная клиническая картина, причем 
она более выражена во II клинической группе (у 41.6% пациенток). Через 6 месяцев данная 
положительная динамика отмечалась у 84.6% больных с доброкачественными заболевания-
ми матки, причем наилучший результат был достигнут в группе женщин с чистым адено-
миозом (у 91.6%). 

У больных с доброкачественными болезнями матки в 1.9 раза уменьшилась гиперполи-
менорея (в 1.5, 2.3, 2 раза по клиническим группам, соответственно) уже через 2 месяца 
после начала лечения. У них в 3.6 раза уменьшились мажущие выделения до и после менст-
руальных кровотечений. У больных с сочетанной патологией (III клин. группа) и чистым 
аденомиозом (II клин. группа) наиболее значительным было уменьшение альгоменореи, 
тазовых болей вне месячных кровотечений, диспареунии; у них более чем в 2 раза уменьши-
лась психоэмоциональная симптоматика. 
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Таблица 3. 
Динамика результатов консервативного лечения со стороны органов малого таза 

 у наблюдаемого контингента больных (в %, абс.) 
 

Показатели 

I клин. группа, 
n=15 

II клин. группа, 
n=12 

III клин. группа, 
n=17 

через 
2 мес. 

через 
6 мес. 

через 
2 мес. 

через 
6 мес. 

через 
2 мес. 

через 
6 мес. 

1. Положительная 
клиническая динамика 26.6 (4) 80.0 (12) 41.6 (5) 91.6 (11) 35.3 (6) 82.4 (14) 

2. Улучшение УЗИ 
характеристик 33.3 (5) 73.3 (11) 50.0 (6) 66.6 (8) 41.2 (7) 58.8 (10) 

 3. Клиническая характеристика*  
Выявлена: 

а – гиперполименорея 60.0 (9) 40.0 (6) 58.3 (7) 25.0 (3) 47.0 (8) 23.5 (4) 
b – мажущиеся 

выделения до и 
после mensisa 

46.6 (7) 6.6 (1) 41.6 (5) 16.6 (2) 35.3 (6) 23.5 (4) 

c – альгоменорея 46.6 (7) 40.0 (6) 50.0 (6) 16.6 (2) 47.0 (8) 23.5 (4) 
d – диспареуния 20.0 (3) 13.3 (2) 16.6 (2) 8.3 (1) 11.8 (2) 5.9 (1) 
e – тазовые боли вне 

 mensisa 26.6 (4) 13.3 (2) 41.6 (5) 16.6 (2) 47.0 (8) 23.5 (4) 

f – психоэмоциональные 
нарушения 46.6 (7) 40.0 (6) 41.6 (5) 25.0 (3) 41.2 (7) 17.6 (3) 

  
Примечание: * показатель высчитывался от количества больных с данным нарушением. 

 
После проведения комплексного лечения у больных с доброкачественными заболева-

ниями матки проводилось УЗИ органов малого таза, с помощью которого можно выявить 
изменения структуры миометрия и остановку роста миоматозных узлов. У 66% больных II 
и III клинических групп по данным УЗИ установлено большое число рассеянных цветовых 
сигналов, что указывает на выраженную васкуляризацию участков миометрия. У 52.2% 
больных этих групп средний размер задней стенки значительно уменьшился после лечения 
по сравнению с таковым до лечения (26.3±3.27 мм, 31.1±1.27 мм, соответственно). У 
32.1% пациенток III клинической группы выявлено понижение эхогенности структуры 
миоматозных узлов в сочетании с наличием средней и сниженной звукопроводимости. 

У больных с доброкачественными заболеваниями матки и с гипотиреозом после 6-месяч-
ного курса комплексной патогенетически обоснованной комбинированной консервативной 
терапии ни в одном случае не обнаружено ухудшения клинической картины болезни.  

 
ВЫВОДЫ 

1. У больных с доброкачественными заболеваниями матки и с гипотиреозом, получив-
ших комплексное патогенетически обоснованное комбинированное консервативное лече-
ние, наиболее ранние (через 3-4 недели после начала терапии) положительные изменения 
клинико-лабораторных показателей отмечались со стороны щитовидной железы; в то время 
как со стороны органов малого таза – только через 2-3 месяца после начала терапии.  
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2. У 77.8% больных с доброкачественными заболеваниями матки через 6-7 недель после 
начала комплексной терапии достигнут эутиреоз, причем наилучшие результаты были 
получены в подгруппе лиц с гипотиреозом, развившимся вследствие диффузного неток-
сического зоба, наименьшие – в подгруппе лиц с гипотиреозом, манифестировавшим после 
аутоиммунного тиреоидита.  

3. У 84.6% больных с доброкачественными болезнями матки через 6 месяцев после 
начала терапии установлена положительная клиническая динамика со стороны органов 
малого таза; более выражена данная динамика отмечена среди пациенток с аденомиозом (у 
91.6%) и сочетанной патологией (у 82.4%). 
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SUMMARY 
 

The patients with benign uterine diseases and with hypothyroidism, who received complex 
pathogenic conservative therapy, were observed early positive changes(after 3-4 weeks since 
the start of the therapy) in clinical-laboratorial data of thyroid gland; when in the organs of 
minor pelvis positive changes were observed after 2-3 months. 
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In 77.8% of patients with benign uterine diseases an euthyroidism was achieved in 6-7 
weeks after starting of complex therapy. And the best results were achieved in the subgroup of 
the patients with hypothyroidism, developed from diffuse nontoxic goiter, when the worst 
results – in the subgroup of the patients with hypothyroidism, developed after autoimmune 
thyroiditis. 

After six months of therapy positive clinical dynamic in the organs of minor pelvis 
(8476%) were observed in the patients with benign uterine diseases. That dynamic was more 
expressed among the patients with adenomyosis (91.6%) and combinative pathology (82.4%). 

 
Ke words: uterine myoma, adenomyosis, endometriosis, hypothyroidism, levothyroxine, 

indinol, epigallat. 
 

 

ՀԻՊՈԹԻՐԵՈԶԻ ՖՈՆԻ ՎՐԱ ԸՆԹԱՑՈՂ ԱՐԳԱՆԴԻ ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՐՈՐԱԿ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ ԲՈՒԺՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Ի.Հ. Կարապետյան1,2, Գ.Ա. Բեգլարյան1,2, Ս.Ա. Ներսիսյան3  
 

1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
2Ընտաքիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 

3ԱԱԻ Ներզատական գեղձերի ախտաբանության գիտակլինիկական բաժին 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Արգանդի բարորակ հիվանդություններով և հիպոթիրեոիդիզմով հիվանդների 

մոտ, ովքեր ստացել են համալիր պաթոգենետիկ պահպանողական բուժում, դիտվե-
ցին վահանաձև գեղձի կլինիկալաբորատոր տվյալների վաղ դրական փոփոխու-
թյուններ (բուժման սկզբից 3-4 շաբաթ անց), իսկ փոքր կոնքի օրգաններում դրական 
փոփոխությունները դիտվեցին 2-3 ամիս անց: 

Արգանդի բարորակ հիվանդություններով 77.8% հիվանդների մոտ էութիրեոիդիզմի 
հասանք համալիր բուժման սկզբից 6-7 շաբաթ անց: Լավագույն արդյունքներ գրանցվե-
ցին դիֆուզ ոչ թունավոր խպիպից զարգացած հիպոթիրեոիդիզմով հիվանդների ենթա-
խմբում, իսկ վատագույն արդյունքներ աուտոիմուն թիրեոիդիտից զարգացած հիպոթի-
րեոիդիզմով հիվանդների ենթախմբում: 

Բուժումից 6 ամիս անց փոքր կոնքի օրգաններում դրական կլինիկական տեղա-
շարժ դիտվեց արգանդի բարորակ հիվանդություններով 84.6% հիվանդների մոտ: 
Այդ դինամիկան առավել արտահայտված էր 91.6% ադենոմիոզով հիվանդների, և 
82.4% զուգակցված ախտաբանությամբ հիվանդների շրջանում: 

 

Բանալի բառեր: Արգանդի միոմա, ադենոմիոզ, էնդոմետրիոզ, հիպոթիրեոիդիզմ, 
լևոթիրոքսին, ինդինոլ, էպիգալատ 
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Введение. Рост – это сложный процесс, на который оказывает влияние огромное количест-
во факторов на всех этапах развития, начиная с внутриутробного. До 3% населения страдает 
низкорослостью, обусловленной различными причинами [1]. Рост ребенка является результа-
том сложного каскада реакций, начинающегося на уровне гипоталамуса и гипофиза и заканчи-
вающимся на уровне ростовой пластинки. При обследовании пациентов с задержкой роста диф-
ференциальный диагноз обычно проводится между гипофизарным нанизмом, гипотиреозом, 
системными заболеваниями, хромосомными нарушениями, различными формами хондро-
дисплазий, психо-социальными нарушениями и идиопатической задержкой роста [2]. Наиболее 
тяжелой эндокринной формой задержки роста является соматотропная недостаточность, 
которая обусловлена снижением синтеза гормона роста (ГР), нарушением периферической 
чувствительности рецепторов к нему или выработкой биологически неактивного ГР.  

Клинические проявления недостаточности ГР определяются степенью гормонального 
дефицита, возрастом возникновения заболевания, а также выраженностью нарушений других 
тропных функций гипофиза [3]. Для соматотропной недостаточности на фоне резкого отста-
вания в росте (SDS роста <2 SD), задержки скорости роста (<1 SD) и костного созревания 
(отставание костного возраста от хронологического, более 2 лет), характерны нормальные 
пропорции тела ребенка. Вследствие недоразвития костей лицевого черепа черты лица 
мелкие, переносица западает. Характерно «кукольное» лицо. Волосы тонкие. Голос высокий. 
Кожа бледная, сухая. Рано возникает старообразность и морщинистость кожи. Часто 
встречается избыток веса, однако для детей с ранним проявлением дефицита роста (до года 
жизни) ожирение не характерно. Наблюдается уменьшение мышечной массы и мышечной 
силы. У мальчиков, как правило, бывает микропенис. Для врожденного дефицита ГР 
характерным является наличие приступов гипогликемий, пролонгированной желтухи в 
неонатальном периоде [4]. Тяжесть заболевания обусловлена тем, что дефицит роста 
сопровождается метаболическими нарушениями: повышением уровня холестерина, сни-
жением мышечной массы и толерантности к физическим нагрузкам, остеопенией, наруше-
нием углеводного обмена, снижением иммунитета. 

Актуальность исследования. Изучение этиологии низкорослости является одним из 
приоритетных направлений в детской эндокринологии. Начав формироваться еще в детском 
возрасте, у взрослых они приводят к ранней инвалидизации, повышенной заболеваемости, 
костным переломам и преждевременной смертности от сердечно-сосудистых нарушений. 
Низкий рост становится зачастую серьезной психологической проблемой и причиной 
социальной дезадаптации. Долгое время эти больные были абсолютно бесперспективными в 
плане лечения. Разработка генно-инженерного метода получения рекомбинантного гормона 
роста (р-ГР) произвела настоящую революцию в лечении детей с различными формами 
низкорослости и дала возможность достижения нормального роста при постоянной 
заместительной терапии.  

У детей с соматотропной недостаточностью при длительной терапии для оценки ее 
эффективности и безопасности необходим контроль состояния белкового, жирового, 
углеводного обменов, костной ткани, сердечно-сосудистой системы. 
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Между тем, до настоящего времени в Армении детальная оценка состояния пробле-
мы низкорослости не проводилась. Перспективным в этом отношении является изучение 
особенностей, оценка антропометрических, клинико-гормональных, метаболических 
изменений различных форм низкорослости у детей, разработка алгоритмов действия для 
педиатров первичного звена с целью улучшения ранней выявляемости нарушений роста 
в детском возрасте, а также своевременного диагностического поиска и начала 
коррекции при их выявлении.  

Материалы и методы. Общеклиническое обследование (сбор анамнеза, осмотр, антро-
пометрия, оценка физического и полового развития) пациентов с задержкой роста прово-
дилось в отделении эндокринологии Университетского больничного комплекса «Мурацан».  

Обследование детей проводилось по единому плану, включавшему в себя: 
1. Измерение роста стоя проводилось в первой половине дня по общепринятой мето-

дике (пятки сведены вместе, ягодицы и лопатки прижаты к вертикальной планке стадио-
метра, при этом голова ребенка находится в «плоскости Франкфурта», в момент выдоха) 
с точностью до десятых долей сантиметра. За показатель роста брался средний из трех 
последовательных измерений [5,6]. Для оценки роста и физического развития детей 
использовались перцентильные таблицы нормативных показателей стандартов роста и 
веса для мальчиков и девочек, основанные на измерении национально репрезентативной 
группы детей [12,13,14]. 

2. Для оценки отличия исследуемого параметра от средних значений рассчитывался 
коэффициент стандартного отклонения (standard deviation score, SDS) по следующей 
формуле: SDS=(x-M): SD, где x – исследуемый у ребенка показатель, M – среднеариф-
метическая величина этого показателя в популяции здоровых детей данного возраста, SD 
– standard deviation – стандартное отклонение . Данная методика соответствует Между-
народным Британским стандартам [13]. 

3. Измерение массы тела проводилось по общепринятой методике утром натощак. 
ИМТ рассчитывался по формуле: ИМТ=рост (м)2/вес (кг), оценка проводилась по 
таблице нормативов индекса массы тела (кг/м) для детей и подростков в зависимости от 
пола и возраста [7]. 

4. Оценка полового развития проводилась согласно классификации Tanner (1968). 
Объем тестикул измерялся с помощью орхидометра Prader.  

5. Рентгенография кистей и лучезапястных суставов. Костный возраст оценивался по 
радиографическому атласу W.W. Greulich и S.I. Pyle [8]. 

Подсчет генетически-прогнозируемого роста проводился по следующим формулам: 
- мальчики – (рост отца (см) + рост матери (см) + 12.5)/2 (см). 
- девочки – (рост отца (см) + рост матери (см) – 12.5)/2 (см). 
6. Определение скорости роста за предшествующий обращению период.  
Скорость роста (см/год) = (рост 2 – рост 1): (ХВ2-ХВ1).  
7. Вычисление предполагаемого конечного роста производилось по таблицам Bayley-

Pinneau [9]. 
8. Диагностика дефицита соматотропного гормона проводилась по общепринятой 

методике. В стационаре применялись стимуляционные тесты с аргинином и/или с 
клонидином, натощак, в положении лежа, в присутствии врача с началом в 9 ч утра [10,11]. 
Оценка результатов стимуляционных тестов: уровень гормона роста >10 нг/мл (в обеих 
пробах) свидетельствовал о нормальном уровне секреции СТГ; уровень СТГ <7 нг/мл г – в 
пользу дефицита ГР. Значение в пределах 7-10 нг/мл указывает на сомнительный результат 
или свидетельствует о частичном дефиците СТГ. 
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9. Проводилось определение уровня IGF-1, ТТГ, св.Т4, пролактина, кортизола, а 
также биохимического анализа крови. 

10. Всем детям с СТГ дефицитом проводилось МРТ-исследование головного мозга. 
11. Лечение больных проводилась генно-инженерными препаратами ГР в дозе 0.033 

мг/кг (0.1 ЕД/кг) веса в сутки, ежедневно в 21-22 часа. Препарат вводился по общепринятой 
методике (подкожно, в переднюю поверхность бедра, боковую плеча – чередуя).  

При изолированном СТГ-дефиците проводилась монотерапия рекомбинантным гормо-
ном роста, при наличии сочетанного дефицита других тропных гормонов гипофиза – 
соответствующая дефициту заместительная терапия левотироксином, половыми стероидами, 
гормонами коры надпочечников, препаратами антидиуретического гормона (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Алгоритм заместительной гормональной терапии у детей с гипофизарным нанизмом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Результаты исследования. Начиная с 2008 года до настоящего времени мы выявили 

22 ребёнка с соматотропной недостаточностью, из которых доля мальчиков составила 
90.9%, девочек – 9.1%. 

По форме дефицита соматотропного гормона пациенты распределились следующим 
образом: изолированный дефицит СТГ отмечался у 14 (63.6%), остальные 8 детей 
(36.4%) имели сочетанный дефицит гормонов адено- или нейрогипофиза. Среди выявлен-
ных 22 пациентов с СТГ дефицитом у 14 (63.6%) был диагностирован тотальный дефи-
цит ГР (стимулированный СТГ ниже 7 нг/мл), а у 8 (36.4%) – частичный дефицит ГР 
(стимулированный СТГ выше 7 и ниже 10 нг/мл).  

Изолированный дефицит СТГ Пангипопитуитаризм 

Дефицит ТТГ 
(вторичный  
гипотиреоз) 

Дефицит АКТГ 
(вторичный  

ипокортицизм) 

Дефицит ЛГ  
и ФСГ 

(вторичный  
гипогонадизм) 

Дефицит  
вазопрессина 
(несахарный  

диабет) 

Тиреоидные  
препараты  

(L-тироксин) 

Глюкокортикоиды  
(преднизолон, кортеф);  
Минерало-кортикоиды 

по показаниям (кортинефф) 

Хорионический 
гонадотропин 

Препараты тестостерона 
(сустанон, омнадрен, 

андрогель) 

Препараты эстрогенов 
(эстрожель, микрофоллин) 
Комбинированная терапия 
(эстрогены + прогестины) 

Препараты аргинин-вазопрессина  
(минирин) 

Рекомбинантный гормон роста человека 

Гипопитуитаризм 



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

 

 - 350 -

Анализ результатов МРТ-исследования головного мозга у пациентов с соматотроп-
ной недостаточностью показал следующее. 

1. У половины больных выявлена органическая патология головного мозга: 
 гипоплазия гипофиза – у 4 (18.2%) 
 недоразвитие и задняя эктопия гипофиза – у 1(4.5%) 
 гипоплазия аденогипофиза сочетанная с агенезией нейрогипофиза – у 2(9.1%) 
 новообразования головного мозга – у 4 (18.2%) 

2. У остальных 11 (50%) детей изменений не выявлено.   
Обобщая вышеуказанное, можно с уверенностью сказать, что в Армении на 

сегодняшний день в сфере эндокринологии являются актуальными выявление 
распространенности СТГ-дефицита, проведение структурного анализа низкорослости у 
детей, разработка схем ранней диагностики и оптимального лечения. 
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SUMMARY 
Growth is a complex process affecting a lot of factors at all stages of development, beginning 

from intrauterine growth. Growth is the fundamental physiologic process characterizing childhood 
and is on indicator of children health. Up to 3% of the population suffers from short stature due to 
various reasons. Child’s growth is the result of a complex pathway that begins at the hypothalamus 
and pituitary and ends at the level of growth plate. In patients with growth retardation differential 
diagnosis is usually made between pituitary dwarfism, hypothyroidism, systemic diseases, chromo-
somal disorders, various forms of chondrodysplasia, psycho-social disorders and idiopathic growth 
retardation. The most severe form of endocrine growth retardation is somatotrop hormone defi-
ciency, which is caused by reduction of growth hormone synthesis, a violation of the peripheral re-
ceptor sensitivity to it or formulation of biologically inactive growth hormone. The most pronounced 
clinical manifestation and most severe prognosis have patients with somatotrop hormone deficiency. 

Clinical features of GH deficiency vary and depend on the age of onset and severity of GH 
deficiency, association with other pituitary hormones deficiency. 

Skeletal proportions tend to be relatively normal, though they often correlate better with bone 
age (delayed >2 years), low growth velocity (<2 SD) and height is below –2SD. Facial bone growth 
is particularly retarded and nasal bridge may appear under developed (said to resemble a kewpie 
doll). The hair itself is thin, the voice remains infantile. Reported symptoms may include dry, thin 
skin, increased weight. Musculature is poor and microphallus, cryptorchidism may be also observed. 
Consider the possibility of GH deficiency with neonatal hypoglycemia, prolonged jaundice. 

One occasion assessment of pituitary GH level has no any diagnostic value. Therefore 
measurement of GH reserve is suggested with using of pharmacological stimuli, and these 
provocative tests are the basis for making diagnosis of GH-deficiency. 

Pharmacologic stimuli have included arginine, clonidine, insulin and levodopa. Patients 
with GH- deficiency should be treated with recombinant human GH (rhGH) as soon as possible 
after the diagnosis is made. 

Since 2008 up today we identified the 22 patients with GH-deficiency. The male part 
among these patients made 90.9%, and the female part was 9.1%. 

According to the form of GH-deficiency, the patients are divided as following: 14 (63.6%) 
patients had isolated deficiency of GH, 8 (36.4%) had GH-deficiency combined with other 
pituitary hormones deficiency. Among these 22 patients 14 (63%) had GH total deficiency and 
8 patients (36%) had GH partial deficiency of GH. 

Brain MRI-investigations of these patients show the following data: the half of these 
patients had organic pathology of the brain: 

 pituitary hypoplasia had 4 (18.2%) patients  
 posterior ectopia and hypoplasia of the pituitary gland had 1 (4.5%) patient 
 adenohypophysis hypoplasia associated with neurohypophysis agenesia had 2 (9.2%) patients 
 brain tumors had 4 (18.2%) patients 
Other 11 (50%) patients have no changes on brain MRI.  
 
Keywords: growth, growth hormone, physical development 
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ՍՈՄԱՏՈՏՐՈՊ ՀՈՐՄՈՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 
Ռ.Լ. Մարկոսյան 

 
ԵՊԲՀ, Էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն, «Մուրացան» հիվանդանոց 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
2008թ.-ից մինչ այժմ մենք հայտնաբերել ենք ԱՀ-ի անբավարարություն ունեցող 

22 երեխա, որոնց 90.9%-ը տղաներ են, 9.1%-ը աղջիկներ: Ըստ ԱՀ-ի անբավարարու-
թյան տեսակի բոլոր հիվադները բաժանվել են հետևյալ կերպ. ԱՀ իզոլացված անբա-
վարարություն դիտվել է 14 երեխայի մոտ (63.6%), իսկ մնացած 8 երեխան ունեցել են 
ադենո- և նեյրո-հիպոֆիզի համակցված անբավարարություն: Հայտնաբերված հի-
վանդներից 14-ի մոտ դիտվել է ԱՀ-ի լրիվ անբավարարություն (խթանված ԱՀ-ի 
մակարդակը չի գերազանցել 7 նգ/լ-ը), իսկ մյուս 8 երեխան (36.4 %), ունեցել են ԱՀ-ի 
մասնակի անբավարարություն (խթանված ԱՀ-ի մակարդակը եղել է 7-10 նգ/լ 
միջակայքում):  

ԱՀ-ի անբավարարությամբ հիվանդների գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտության 
ուսումնասիրումը ցույց տվեց հետևյալը.  

1. Հիվանդների կեսի մոտ առկա է գլխուղեղի օրգանական ախտահարում.  
 հիպոֆիզի հիպոպլազիա 4 երեխա (18.2%) 
 հիպոֆիզի թերզարգացում և հետին էկտոպիա 1 երեխա (4.5%)  
 ադենոհիպոֆիզի հիպոպլազիա համակցված նեյրոհիպոֆիզի ագենեզիայի 

հետ 2 երեխա (9.1%) 
 գլխուղեղի նորագոյացություններ 4 երեխա (18.2%) 

2. Մյուս 11 (50%) երեխաների գլխուղեղում օրգանական ախտահարում չի հայտ-
նաբերվել: 

 Բոլոր վերը նշվածներն ընդհանրացնելով, կարելի է համոզված ասել, որ այսօր 
Հայաստանում ԱՀ-ի անբավարարության տարածվածության հայտնաբերումը, երե-
խաների կարճահասարուկության կառուցվածքային ուսումնասիրումը, վաղ ախտո-
րոշման և արդյունավետ բուժման մեթոդների մշակումը արդիական խնդիր է էնդո-
կրինոլոգիայի ոլորտում: 
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Актуальность темы. В арсенале средств, используемых в программах вспомога-

тельных репродуктивных технологий, в последнее десятилетие всё более частое приме-
нение находят высокоселективные нестероидные ингибиторы ароматазы (ИА). Предста-
вителем этих препаратов является фемара (летрозол). 

Обоснованием для использования препаратов ИА для направленной активации 
фолликулогенеза послужила концепция, согласно которой применение ИА в первой 
половине фолликулярной фазы цикла может способствовать усилению сенсибилизи-
рующего действия андрогенов на специфические ФСГ-рецепторы клеток гранулезы, 
поскольку на фоне действия ИА создаются условия для накопления андрогенов из-за 
торможения их ароматазной конверсии в эстрогены. Результатом этого процесса должно 
стать усиление способности ФСГ активировать рост фолликулов из-за возросшей 
чувствительности их специфических ФСГ-рецепторов. Кроме того, наблюдаемое на фоне 
действия ИА снижение уровня эстрогенов (из-за блокады их образования из андрогенов) 
должно включать механизм обратной связи, стимулирующий гонадотрофы к 
образованию ФСГ, подобно тому, как это происходит при реализации антиэстрогенного 
эффекта кломифена [11]. 

Данные доступной нам литературы подтверждают, что летрозол играет 
определяющую роль в терапии ановуляторных циклов у кломифенрезистентных женщин. 
Однако его роль в качестве первой линии терапии продолжает обсуждаться. Существует 
необходимость в проведении широких исследований в данном направлении [9]. 

Так, на сегодняшний день не выработано единой точки зрения о схемах назначения 
летрозола, его доз и необходимости использования триггеров овуляции [1].  

Существует возможность применения этих препаратов для стимуляции овуляции, как в 
монотерапии, так и в сочетании с гонадотропинами [5].  

Целью нашего исследования послужило проведение сравнительной оценки эффектив-
ности стимуляции овуляции только летрозолом и его сочетанием с триггерами овуляции.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 29 женщин с нормогона-
дотропной нормопролактинемической недостаточностью яичников. С целью стимуляции 
овуляции был применен нестороидный ингибитор ароматазы – летрозол (фемара) по 
схеме: по 2.5 мг в день в течение 5 дней со второго или третьего дня менструального 
цикла. В качестве индуктора овуляции использовали однократное введение человечес-
кого хорионического гонадотропина (ХГч) в дозе 5000–10000 МЕ. 1-ую группу 
составили 13 женщин, которым назначался триггер овуляции ХГч, во 2 группу вошли 16 
пациенток, которым триггер овуляции не вводился.  

Динамическую фолликулометрию и контроль толщины эндометрия проводили при 
помощи ультразвукового сканирования на аппарате Mindray DP-8800 влагалищным 
датчиком 7.5 МГц. 
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Результаты и обсуждение. Прежде чем перейти к рассмотрению полученных 
результатов, отметим, что нормогонадотропная недостаточность яичников является 
одной из самых частых причин нарушения менструального цикла и бесплодия. Показано, 
что причиной ановуляции у этих больных является недостаточный предовуляторный 
подъем уровня эстрадиола в крови [4]. 

Основные клинические характеристики выделенных групп женщин с нормогонадо-
тропной недостаточностью яичников представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные клинические характеристики сравниваемых групп 

 

 
1 группа 
(n=13) 

2 группа 
(n=16) 

Абс % Абс % 
I бесплодие 8 61.5 11 68.75 

II бесплодие 5 38.5 5 31.25 

Кломифен-резистентность 6 46.2 8 50 

Возрастной диапазон (лет) 20-35 20-34 

Средний возраст менархе 13.2±0.95 13.6±1.14 
 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, выделенные клинические группы по 
основным показателям были сопоставимы. 

Так, возрастной диапазон в выделенных группах был практически одинаковым: 20-
35 лет в 1-ой группе и 20-34 года – во 2-ой. 

Пристальное внимание к возрастным характеристикам легко объяснимо, если учесть, 
что после 30 лет происходит постепенное снижение фертильности, которое быстро про-
грессирует после 36 лет. Физиологическое возрастное снижение фертильности объясня-
ется ограниченным количеством примордиальных фолликулов. Пик потери ооцитов 
приходится на 37-38 лет. Однако возраст является наименее чувствительным маркером 
овариального резерва. Только на основании этого фактора прогнозировать ответ 
яичников очень сложно, поэтому его необходимо оценивать в комбинации с другими 
факторами [8]. 

Возраст менархе, который практически не различался в группах, актуален, исходя из 
позиции, что дебют поликистозных яичников, самой частой причины нормогона-
дотропной ановуляции, наступает с менархе [10]. 

Перейдем к рассмотрению полученных результатов. В первой группе (с 
применением триггера овуляции) из 13 женщин овуляция констатирована в 11 случаях 
(84.6%) примордиальных, в то время как во второй группе рассматриваемый показатель 
составил 68.8% (овуляция прослежена у 11 пациенток). Подчеркнем, что используемая 
нами доза препарата составила 2.5 мг в сутки. 

При сравнении эффективности индукции овуляции ингибитором ароматазы летрозолом 
(у 58 женщин) в дозах, используемых нами, с применением кломифена у больных с нормо-
гонадотропной недостаточностью яичников установлено, что среднее количество предовуля-
торных фолликулов на фоне приема кломифена было статистически значимо (р<0.01) больше 
по сравнению с соответствующим показателем при использовании летрозола. Частота 
восстановления овуляторного цикла (73.6% против 61.4%) и наступления беременности 
(17.1% против 13.6%) оказалась выше в группе женщин, применяющих летрозол, однако 
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разница между данными показателями была статистически незначимой (р>0.7). Применение 
кломифена привело к развитию синдрома гиперстимуляции яичников у трех женщин, тогда 
как в циклах с летрозолом отмеченного осложнения не наблюдалось ни в одном случае [2]. 
По мнению авторов, использование летрозола в дозе 5.0 мг является предпочтительным по 
сравнению с дозой 2.5 мг в сутки, приводя к достоверному увеличению частоты наступления 
беременности [3]. 

В литературе имеются сообщения об использовании летрозола в дозе 7.5 мг/сут с 3-го 
дня менструального цикла с последующим введением триггера овуляции в течение 3 
циклов. Овуляции удалось достичь в 62.5% наблюдений; забеременели 40.6% женщин [7]. 

В исследованиях других авторов, при назначении летрозола в дозе 5 мг/сут овуляция 
отмечена у 67.5% женщин, а частота наступления беременности на цикл составила 15.1% [6]. 

При введении летрозола в дозе 2.5 мг/сут на протяжении 3 месяцев овуляция 
произошла у 66.6% пациенток, беременность наступила у 43.8% женщин [15]. 

При сравнительном анализе эффективности препарата в зависимости от применяе-
мой дозы установлено, что частота овуляторных циклов составила при дозе 2.5 мг/сут – 
22.5%, 5 мг/сут – 42.1% и 7.5 мг/сут – 85.18% циклов. А частота наступления беремен-
ности составила 14.58%, 28.94% и 33.33%, соответственно [14]. 

Таким образом, как видно из данных литературы и полученных нами результатов, 
коррекция дозы летрозола для индукции овуляции остается нерешенной задачей. Одним 
из путей решения отмеченной проблемы, с нашей точки зрения, служит назначение лет-
розола в минимальных дозировках (2.5 мг/сут) с последующим поэтапным возрастанием 
в зависимости от результатов ультразвукового определения количества антральных фол-
ликулов, уровней антимюллерового гормона, эстрадиола и соотношения ЛГ/ФСГ. 

В рассматриваемом аспекте необходимо отметить, что оптимальные размеры 
доминантного фолликула для введения тригеров овуляции после назначения летрозола, 
также нуждаются в уточнении. 

Так, если в наших исследованиях считался достаточным диаметр 18-22 мм, то A. 
Palatnik с соавт. (2012) [13] отмечают, что при размерах доминантного фолликула 23-28 
мм частота наступления беременности была наибольшей. Авторами установлена 
следующая взаимосвязь: каждый дополнительный миллиметр толщины эндометрия 
приводил к увеличению оптимального размера фолликула на 0.5 мм, что и могло 
обусловить возрастанию вероятности беременности [13]. 

Что касается осложнений и побочных эффектов при назначении летрозола, нами 
получены данные, аналогичные результатам L. Nahid с соавт. (2012) [12]. Последние, 
сравнивая результаты индукции овуляции летрозолом и кломифен-цитратом, установили, 
что во второй группе 20% женщин отметили нарушения зрения, 18% жаловались на 
головную боль, у 12% наблюдались приступы тошноты, у 4% – рвота. Перечисленных 
симптомов в группе с использованием летрозола зафиксировано не было [12]. 

Гиперстимуляции яичников в наших исследованиях не было отмечено ни в одном 
наблюдении. 

Заключение. Таким образом, летрозол является достаточно эффективным препара-
том при терапии ановуляции на фоне нормогонадотропной яичниковой недостаточности. 
Назначение препарата с последующим введением триггеров овуляции позволяет добить-
ся лучших результатов при стимуляции овуляции и повысить процент наступления Бере-
менности. Особенно актуально применение данного препарата у кломифен-резистентных 
женщин. Однако вопрос о режимах дозировок летрозола нуждается в уточнении.  
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SUMMARY 
29 women suffering from normogonadotropic normoprolactinemic ovarian dysfunction 

received 2.5 mg/day of aromatase inhibitor letrozole (Femara) for 5 days starting from second 
or third day of menstrual cycle. As a trigger of ovulation injection of human chorionic 
gonadotropin (hCG) at the dose of 5000-10000 IU was used in 13 women of first group. In 16 
patients of second group hCG was not introduced. The efficacy of induction was evaluated by 
ultrasound monitoring and hormonal method. Ovulation was noted in 11 women of first group 
(84.6%) and 11 of second (68.8%). No side-effects or complications were observed. Our data 
demonstrate that aromatase inhibitors are valuable addition to the preparations administered for 
follicle-genesis induction, especially in clomiphene-resistant patients. Scheme with hCG shows 
better results comparing the letrozole alone.  

 
Keywords: aromatase inhibitors, anovulation, letrozole, femara 
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ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Ն.Ռ. Նավասարդյան, Գ.Ա. Բեգլարյան, Գ.Կ. Պողոսյան, Վ.Գ. Ֆռոլով 
 

ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն, 
Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Նորմոգոնադոտրոպ նորմոպրոլակտինեմիկ ձվարանային անբավարարությամբ 
29 կին ստացել են արոմատազայի ինհիբիտոր լետրոզոլ (Ֆեմարա) 2.5 մգ դոզայով 
դաշտանային ցիկլի 2-3-րդ օրվանից 5 օրվա ընթացքում: Որպես ձվազատման 
խթանիչ I խմբի 13 կանանց ներմուծվել է Խորիոնային գոնադոտրոպին (ԽԳ) 5000-
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10000 Մ դոզայով, II խմբի 16 կանանց ԽԳ չի ներմուծվել: Ձվազատման խթանման 
արդյունավետությունը գնահատվել է գերձայնային և հորմոնալ մեթոդներով: 
Ձվազատում արձանագրվել է I խմբի 11(84.6%) կանանց մոտ և II խմբի 84.6% կա-
նանց մոտ: Կողմնակի էֆեկտներ և բարդություններ չեն դիտվել: Մեր հետազոտու-
թյունը ցույց տվեց, որ արոմատազայի ինհիբիտորները արժեքավոր լրացում են ֆոլի-
կուլոգենեզի խթանման համար կիրառվող դեղորայքին, հատկապես կլոմիֆեն-ռե-
զիստենտ հիվանդների մոտ: ԽԳ-ով սխեման տվեց համեմատաբար ավելի լավ 
արդյունքներ: 

 
Բանալի բառեր. արոմատազայի ինհիբիտոր, լետրոզոլ, Ֆեմարա, անովուլյացիա 
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ՀԻՊԵՐՊՐՈԼԱԿՏԻՆԵՄԻԱՅԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 
 

Ն.Բ. Աբգարյան 
 

ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
 

 
 
Պրոլակտինին նախկինում հատկացվում էր համեստ դեր կաթնարտադրության 

կարգավորման գործընթացում: Սակայն նրա քանակի շատացումը՝ հիպերպրոլակ-
տինեմիան, ներկայումս հաստատված է, որ հանդիսանում է դաշտանային և 
վերարտադրողական ֆունկցիաների խանգարումների ավելի քան 25-30% դեպքերի 
պատճառը: Պրոլակտինի (ՊՐԼ) սինթեզն ու արտազատումը կատարվում է ադենո-
հիպոֆիզի լակտոտրոֆ բջիջներում, որոնք կազմում են հիպոֆիզի բջիջների 20%-ը: 
Սակայն ստացված են տվյալներ, որ պրոլակտին արտազատող ունակությամբ են 
օժտված նաև ուղեղի այլ հատվածների, էնդոմետրիումի, միոմետրիումի, ընկերքի, 
բարակ աղիների էպիթելային բջիջները, լիմֆոցիտները, լյարդի և թոքերի 
քաղցկեղային բջիջները [7]: ՊՐԼ պոլիպեպտիդ է, կազմված 198 ամինոթթվային 
մնացորդներից: Ներկայումս հաստատված են նրա ավելի քան 300 բիոլոգիական 
էֆեկտները: Նրա ազդեցության սպեկտրը ավելի է, քան բոլոր հիպոֆիզար հորմոն-
ներինը միասին վերցրած: ՊՐԼ գտնվում է անմիջական հիպոթալամիկ հսկողության 
տակ և չի կարգավորվում ուղիղ-հետադարձ կապերի միջոցով: Հիպոթալամո-
հիպոֆիզար համակարգն ունի ինչպես արգելակող, այնպես էլ ստիմուլող ազդեցու-
թյուն ՊՐԼ արտազատման վրա նեյրոէնդոկրին, աուտոկրին և պարակրին մեխանիզ-
մների միջոցով [2]: Հիպերպրոլակտինեմիայի ժամանակ ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիայի 
խանգարման մեխանիզմը կայանում է հետևյալում.  

 ՊՐԼ ազդեցության տակ հիպոթալամուսում նվազում է ԳնՌՀ-ի սինթեզը և 
արտազատումը և, համապատասխանաբար, իջնում է ԼՀ-ի և ՖԽՀ-ի քանակը ի 
հաշիվ հիպոթալամուսի ռեցեպտորների էստրոգենների նկատմամբ զգայունության 
իջեցման ձվարաններում ՊՐԼ-ն ընկճում է գոնադոտրոպ կախվածությամբ ստերոի-
դոգենեզը, իջեցնում է ձվարանների զգայունությունը էկզոգեն գոնադոտրոպինների 
նկատմամբ, ընկճում է դեղին մարմնի կողմից պրոգեստերոնի արտադրությունը: 

Հաստատված է նաև, որ ՊՐԼ-մոլեկուլն ունի արտահայտված հետերոգեն 
կառուցվածք: Ներկայումս հայտնի են հորմոնի հետևյալ իզոֆորմները. 

 փոքր (litie) ցածր մոլեկուլյար, մոնոմեր պրոլակտին 23 kDa մոլեկուլյար 
մասսայով և բարձր ռեցեպտոր կապվածությամբ ու բիոլոգիական ակտիվությամբ 
(նորմայում ընդհանուրի 80-90%-ը). 

 մեծ (big) 50 kDa մոլեկուլյար մասսայով սուլֆիդային դիմերը (10-15%). 
 մակրոպրոլակտին (big-big) 100 kDa մոլեկուլյար մասսայով և ցածր բիոլոգի-

ական ակտիվությամբ (5%), դա պրոլակտինի մոլեկուլի և հակամարմնի կոմպլեքսն է.  
 գլիկոզացված, 25 kDa մոլեկուլյար մասսայով, որն համեմատած փոքր ձևերի 

օժտված է ավելի քիչ իմունառեակտիվությամբ: 
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Մակրոպրոլակտինեմիան հայտնաբերվում է հիվանդների 25% մոտ [4]: 
Հաճախակի մակրոպրոլակտինեմիան չի ուղեկցվում կլինիկական ախտանիշներով 
և համարվում է լաբորատոր ֆենոմեն, որը բուժման կարիք չունի: 

Տարբերում են 2 ձևի հիպերպրոլակտինեմիա.  
 ֆիզիոլոգիական՝ հղիության, ծննդաբերության ժամանակ (սինթեզվելով ըն-

կերքում ՊՐԼ-ի ընկճում է դեցիդուալ ռելաքսինը և կարգավորում է արգանդի 
կծքանքային ունակությունը), լակտացիայի ժամանակ, սեռական հարաբերության և 
քնի ժամանակ (ունենալով իմպուլսային բնույթ ամենաբարձր մակարդակը գրանց-
վում է քնելուց 1 ժամ հետո, ամենացածրը՝ առավոտյան ժամը 9-11-ին), ֆիզիկական 
ծանրաբեռնվածության, նախաձվազատական շրջանում, դաշտանային պարբերա-
շրջանի 2-րդ փուլում և այլն: Պուբերտատ շրջանում ՊՐԼ-ի բարձրացումը կապված է 
էստրոգենների և աճի հորմոնի քանակի շատացման հետ, իսկ հետդաշտանադա-
դարային շրջանում ՊՐԼ-ի սինթեզը պակասում է կապված ձվարանների ֆունկցիայի 
անջատման հետ:  

 պաթոլոգիկ հիպերպրոլակտինեմիան զարգանում է հիպոթալամա-հիպո-
ֆիզար համալիրի անատոմիական կամ ֆունկցիոնալ խանգարումների հետևանքով: 

Անատոմիական պատճառները. 
 հիպոֆիզի ուռուցքները (կրանիոֆարինգիոմա, գլիոմա, գրանուլեմա), հորմոնալ 

ակտիվ ուռուցքներ (պրոլակտինոմաներ, խառը ՊՐԼ-ԱԿԽՀ-արտազատող ադենոմա). 
 հիպոֆիզի ոտիկի վնասումը տրավմայի, վիրաբուժական միջամտության կամ 

ռադիացիայի ժամանակ: 
Ֆունկցիոնալ պատճառները. 
 սթրեսները. 
 նեյրոինֆեկցիաները (մենինգիտ, էնցեֆալիտ, լիմֆոցիտար հիպոֆիզիտ). 
 նեյրո-էնդոկրին հիվանդությունները (հիպոթիրեոզ, ձվարանների պոլիկիս-

տոզ, Իցենկո-Կուշինգի հիվանդություն, Նելսոնի համախտանիշ, ակրոմեգալիա «դա-
տարկ», թուրքական թամբի համախտանիշ, մակերիկամի կեղևի բնածին 
դիսֆունկցիայի համախտանիշ). 

 գլխուղեղի անոթների պաթոլոգիա. 
 սիստեմային հիվանդություններ. 
 երիկամային և լյարդային անբավարարություն, բրոնխեալ կարցինոմա և 

հիպերնեֆրոմա.  
 վիրահատություններ և տրավմաներ կրծքավանդակի շրջանում. 
 յատրոգեն պատճառներ՝ դեղամիջոցների ընդունումը (էստրոգեններ, էստրո-

գեն պարունակող օրալ հակաբեղմնավորիչներ, նեյրոլեպտիկներ, հակադեպրեսան-
տներ, հիպոտենզիվներ, օպիատներ, ցերուկալ և այլն), արգանդի խոռոճի հաճա-
խակի քերումները և հետծննդյան արգանդի խոռոճի ձեռքային միջամտությունները 
արգանդի ռեցեպտոր ապարատի վնասումով: 

Ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիան ոչ հազվագյուտ հայտնաբերվում է նաև 
գինեկոլոգիական տարբեր հիվանդությունների, մասնավորապես՝ էնդոմետրիոզի, 
արգանդի միոմայի և հատկապես բորբոքային պրոցեսների ժամանակ: Այդ պաթոլո-
գիկ օջախներում առկա է ինտերոռեցեպտորների մշտական գռգրվածություն և 
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ախտածին իմպուլսացիա դեպի ԿՆՀ, այսպես կոչված քրոնիկ էնդոգեն ստրեսային 
վիճակ [6]: Դրանով կարելի է բացատրել այն փաստը, որ չբերությամբ տառապող 
կանանց մոտ հաճախակի հայտնաբերվում է հիպերպրոլակտինեմիա, սակայն բուն 
հակապրոլակտինեմիկ բուժումը անարդյունավետ է [8]: 

Ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիայի պաթոգենեզը, էնդոկրին և մետաբոլիկ 
էֆեկտները սխեմատիկ նկարագրված է ստորև բերված աղյուսակում [5]: 

 
Հիվանդության կլինիկական պատկերում առաջնահերթ տեղ է գրավում դաշտա-

նային ցիկլի խանգարումը օլիգոմենոռեայի կամ երկրորդային ամենոռեայի ձևով, իսկ 
եթե պահպանված է ցիկլը, ապա որպես կանոն, հայտնաբերվում է անօվուլյացիա կամ 
լյուտեինային ֆազայի անբավարարություն: Հաստատված է, որ հիպերպրոլակ-
տինեմիայով և ամենոռեայով հիվանդների մոտ պրոլակտինոմայի հայտնաբերման 
հավանականությունը գրեթե կրկնապատկվում է [1]: Ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակ-
տինեմիայով հիվանդների 67%-ի, իսկ պրոլակտինոմայով հիվանդների գրեթե 100%-ի 
մոտ առկա է գալակտոռեա, որը կարող է արտահայտվել խեժի մի քանի կաթիլներից 
մինչև շիթով կաթնարտադրությունը: Կրծքագեղձերում կարող են հայտնաբերվել նաև 
այլ փոփոխություններ՝ մակրոմաստիա, մաստալգիա և կրծքագեղձի բարորակ 
հիվանդություններ: Հաճախակի հանդիպող չբերությունը ավելի հաճախ երկրորդային է 
լինում, բարդացած ծննդաբերություններից կամ ինքնուրույն վիժումներից հետո: 
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Բացի այդ, կարող են հայտնաբերվել այլ ախտանիշներ. լիբիդոյի իջեցում, 
ճարպակալում կենտրոնական տիպի, սեբոռեա, բշտիկացան, սադափանման ձգման 
բծեր ազդրերին, կրծքի և որովայնի շրջանում, միգրենատիպ գլխացավեր, գլխա-
պտույտներ, արյան ճնշման տրանզիտոր բարձրացումներ նեյրոցիրկուլյատոր 
դիստոնիայի ձևով, դեպրեսիվ վիճակներ, տագնապի զգացողություն, թուլություն, 
հիշողության իջեցում, ցավեր սրտի շրջանում և այլն: 

Գինեկոլոգիական հետազոտությունների ժամանակ ամենոռեայով հիվանդների 
մոտ ուշադրություն է գրավում հեշտոցի, հեշտոցամուտքի հիպոէստրոգենեմիկ 
վիճակը և արգանդի հիպոպլազիան, որը հստակ համադրվում է հիվանդության 
տևողության և պրոլակտինի մակարդակի հետ: 

Դիագնոստիկայում հիպերպրոլակտինեմիան (պրոլակտինը որոշվում է արյան 
մեջ, նորմայում այն չպետք է գերազանցի միջինը 20 նգ/մլ) հայտնաբերելուց հետո 
անհրաժեշտ է հաստատել կամ ժխտել պրոլակտինեմայի առկայությունը, կատա-
րելով գանգի ռենտգենոգրաֆիա, սակայն ներկայումս դիմում են ավելի ինֆորմատիվ 
ԿՏ կամ ՄՌՏ, որոնք ճշգրտորեն որոշում են ադենոմայի չափերը՝ մինչև 1 սմ 
համարվում է միկրոպրոլակտինոմա, իսկ 1 սմ-ից մեծը՝ մակրոպրոլակտինոմա: Այդ 
մեթոդներով կարելի հստակորեն հաստատել «դատարկ» թրքական թամբի առկայու-
թյունը: Դիագնոստիկայի, բուժման և հիվանդների վարման հարցերում ճիշտ 
ուղղություն է տալիս նեյրոակնաբույժի կողմից տեսադաշտերի հետազոտությունը 
(խիազմալ համախտանիշը հաստատում է մակրոադենոմայի առկայությունը): 

Դիֆերենցիալ դիագնոստիկան պետք է անցկացնել այն վիճակների միջև, որոնք 
ամենահաճախ հանդիսանում են հիպերպրոլակտինեմիայի պատճառ. 

 միկրո- և մակրո պրոլակտինեմիաներ.  
 առաջնային հիպոթիերոզ. 
 ձվարանների պոլիկիստոզ. 
 մակերիկամների կեղևի բնածին դիսֆունկցիա. 
 «դատարկ» թրքական թամբի համախտանիշ. 
 դեղորայքների ընդունման ֆոնի վրա հիպերպրոլակտինեմիա: 
 
Գոյություն ունի բուժման 3 մեթոդ՝ դեղորայքային, նեյրովիրաբուժական և 

ճառագայթային: Առաջատար տեղ է գրավում դոֆամինի ագոնիստներով բուժման 
դեղորայքային ձևը, որոնցից մեր դեղատներում կարելի ձեռք բերել բրոմոկրիպտինը 
և դոստինեկսը (կաբերգոլին): Բիոլոգիական բարձր ակտիվությամբ և բուժական մեծ 
էֆեկտիվությամբ է օժտված նաև դոֆամինի սելեկտիվ ագոնիստներից նորպրոլակը 
(խինագոլիդ) [3]: 

Կատարված աշխատանքի հիմնական նպատակն է եղել հիպերպրոլակտինե-
միայի ավելի հիմնավոր և արդյունավետ բուժումը, խանգարված դաշտանային 
ֆունկցիայի և ֆերտիլության վերականգնումով:  

Հետազոտվել են ֆունկցիոնալ հիպերպրոլակտինեմիայով 20-45 տարեկան 28 
հիվանդ, որոնց մոտ ախտորոշված է եղել նաև փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային 
հիվանդություններ քրոնիկ ընթացքով: Պրոլակտինի քանակը մինչև բուժումը միջին 
հաշվարկներով տատանվել է 22-78 նգ/մլ: Ժխտվել է հիպոֆիզի նորագոյացության 
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առկայությունը ԿՏ, ՄՌՏ և նեյրոօֆտալմոլոգիական մեթոդներով, ինչպես նաև 
առաջնային հիպոթիրեոզը՝ վահանագեղձի ուլտրաձայնային և հորմոնների (ԹԽՀ, 
Թ4-ազատ) հետազոտությամբ: Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ հիմնականում 
օլիգոմենոռեայի ձևով առկա են եղել բոլոր հիվանդների մոտ, տառապել են չբերու-
թյամբ 18-ը (64.3%), որոնցից 10-ը (35.7%)՝ առաջնային չբերությամբ, 8-ը (28.5%)՝ 
երկրորդային չբերությամբ, ինքնուրույն վիժումներով՝ 7-ը (25.0%), ընդ որում 
վիժումները տեղի են ունեցել հիմնականում հղիության առաջին եռամսյակում: 
Գալակտոռեա հայտնաբերված է հիվանդներից 24-ի մոտ (85.7%): Գլխացավերից և 
գլխապտույտից գանգատվել են 22-ը (78.5%), լիբիդոյի և հիշողության անկումից՝ 9-ը 
(32.1%) հիվանդեր: Մինչև մեզ դիմելը հիվանդներից 19-ը (67.8%) ստացել էր 
հիպերպրոլակտինեմիայի դեմ բուժում 2-10 ամսվա ընթացքում բրոմոկրիպտինով 
և/կամ դոստինեկսով: Բուժման ընթացքում հիվանդներից 10-ի մոտ (52.6%) եղել է 
պրոլակտինի մակարդակի իջեցում մինչև նորմայի սահմանները, սակայն բուժումը 
դադարեցնելուց հետո 1-2 ամսվա ընթացքում նորից ձևավորվել է հիպերպրոլակտի-
նեմիա, 7 հիվանդի մոտ (36.8%) պրոլակտինի քանակի իջեցում եղել է, սակայն չի 
հասել նորմայի սահմաններին, իսկ 2-ի մոտ (10.5%)՝ ընդհանրապես հորմոնի 
քանակը չի պակասել: 

Մեր կողմից բոլոր հիվանդներին կատարվել է որոշ սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների 
հետազոտություն բորբոքային պրոցեսի բնույթը պարզելու համար: Խլամիդիոզ 
հայտնաբերվել է 10-ի մոտ (35.7%), ուրեապլազմոզ՝ 17-ի (60.7%), միկոպլազմոզ՝ 7-ի 
(25.0%), ցիտոմեգալովիրուս՝ 2-ի (7.1%), հերպես՝ 5-ի (17.8%), տրիխամոնիազ՝ 5-ի 
(17.8%), գարդներելոզը՝ 16-ի (57.1%), կանդիդոզը՝ 14-ի (50.0%) մոտ: Իսկ 5 հիվանդի 
մոտ (17.8%) ինֆեկցիա չի հայտնաբերվել: Պետք է նշել, որ որոշ հիվանդների մոտ 
հայտնաբերվել է 2 և ավելի ինֆեկցիա: Մշակվեց հետևյալ գործելակերպը. նախքան 
հիպերպրոլակտինեմիայի դեմ հորմոնալ բուժում սկսելը, բոլոր հիվանդների մոտ 
անցկացնել լիարժեք հակաբորբոքային բուժում, բուժման արդյունավետությունը 
հաստատելով կլինիկական և լաբորատոր հետազոտության տվյալներով:  

Հաշվի առնելով բորբոքային պրոցեսի բարդության աստիճանը, անցկացրած 
հակաբորբոքային բուժումը տևել է 14-30 օր: Բոլոր հիվանդներն ստացել են 
հակաբիոտիկներ (հաշվի առնելով հարուցիչի տեսակը և անտիբիոտիկի նկատմամբ 
զգայունությունը), իմունախթանիչներ, հակասնկային, ոչ ստերոիդային և ներծծող 
դեղամիջոցներ, վիտամիններ, հակաբորբոքային հեշտոցային մոմիկներ: 
Հակաբորբոքային բուժման արդյունավետության մեջ հավաստիանալուց հետո 
անցել ենք բուժման երկրորդ էտապին. հորմոնալ բուժմանը: Այդ նպատակով 
հիվանդներից 20-ը (71.4%) ստացել են բրոմոկրիպտին օրական 2.5-5.0 մգ 3-12 
ամսվա ընթացքում, իսկ 8-ը (28.5%)՝ դոստինեկս 0.25-0.5 մգ շաբաթական 2 անգամ 2-
8 ամսվա ընթացքում:  

Հորմոնալ բուժումը սկսելուց հետո 1 ամիս անց և հետագայում ամեն 1-3 ամիսը 
մեկ կատարվել է պրոլակտինի քանակի որոշում արյան մեջ: Դաշտանային ցիկլը 
կարգավորվել է արդեն իսկ 3 ամիս անց գրեթե բոլորի մոտ (օվուլյատոր ցիկլով և 2-
րդ փուլի լիարժեքությամբ), բուժման ընթացքում հղիացել են առաջնային չբերու-
թյամբ տառապող կանանցից 4-ը (40.0%), որոնցից 1-ի մոտ տեղի է ունեցել չզարգա-
ցող հղիություն 6-7 շաբաթականում (ենթադրվում է երկրորդային հիպերանդ-
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րոգենեմիայի կամ գենետիկ պատճառներով), երկրորդային չբերությամբ կանանցից՝ 
3-ը (37.4%), հղիության կրելախախտով տառապողներից 3-ը (42.8%) ծննդաբերել են 
հասուն հղիությամբ, իսկ 1-ը (14.2%)՝ վաղաժամ, երեխան կենդանի է: Գլխացավերը 
և գլխապտույտը հենց հակաբորբոքային բուժումից հետո արդեն անցել են 16-ի մոտ 
(72.7%), իսկ մնացած 6-ի մոտ (27.2%)՝ հորմոնալ բուժման ֆոնի վրա: Գալակտոռեան 
լրիվ դադարել է 20-ի մոտ (83.3%), իսկ մնացած 4-ի մոտ (16.7%)՝ դարձել է աննշան: 
Բուժման վերջում բոլոր հիվանդները նշել են լիբիդոյի և հիշողողոթյան բարձրացում: 

Կատարված հետազոտությունների արդյունքում հիվանդների վիճակների 
փոփոխության դինամիկայի դիտարկումները հիպերպրոլակտինեմիայի բուժման 
գործընթացում՝ առանց հակաբորբոքային բուժման և հակաբորբոքային բուժումից 
հետո, թույլ են տալիս հաստատել, որ առավել էֆեկտիվ է հորմոնալ բուժումը 
անցկացնել հակաբորբոքային բուժումից հետո:  

Այսպիսով, հիպերպրոլակտինեմիայով հինանդների, որոնց մոտ հաստատված է 
նաև փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություններ, հորմոնալ բուժման 
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, նպատակահարմար է սկսել բուժումը 
հակաբորբոքային թերապիայով, հաշվի առնելով բորբոքային պրոցեսի սպեցիֆիկու-
թյունը և բարդության աստիճանը:  
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TREATMENT OF HYPERPROLACTINEMIA IN GYNECOLOGY 
 

N.B. Abgaryan  
 

YSMU, Department of Obstetrics & Gynecology №1 
 
SUMMARY 
28 patients with functional hyperprolactinemia were examined, who had been diagnosed 

also with chronic inflammatory diseases of the small pelvic organs. Hormonal therapy with 
Bromocriptin and/or Dostinex had been held after anti-inflammatory treatment. Observations of 
the dynamics of the changes of patients’ conditions allow us to confirm the effectiveness of 
hormonal therapy after anti-inflammatory treatment. 
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Ներածություն. Շնչառական ալերգիաներով տառապող հիվանդների վարման 
համար խիստ կարևոր է ունենալ տեղեկատվություն կոնկրետ բնակավայրում առկա 
ալերգենների և դրանց նկատմամբ սենսիբիլիզացիայի մակարդակի մասին: 

Ալերգիկ ռեակցիայի զարգացումն առաջին հերթին պահանջում է սենսիբիլիզա-
ցիա որևէ ալերգենի նկատմամբ՝ ժառանգական նախատրամադրվածությամբ անձանց 
մոտ: Կլինիկական ալերգոլոգիայում սենսիբիլիզացիայի առկայությունը ճշտող 
ամենահավաստի տեստերից է մաշկային պրիկ-տեստը (ՄՊԹ): Տվյալ 
հետազոտության շրջանակներում ստանդարտացված ՄՊԹ օգնությամբ գնահատվել է 
19 տարածված ինհալացիոն ալերգենների նկատմամբ սենսիբիլիզացիան և կլինիկա-
կան նշանակալիությունը ատոպիայի կասկածով 231 հայաստանաբնակ երեխաների 
շրջանում: Ստացված տվյալները համեմատվել են նույն մեթոդով եվրոպական այլ 
երկրներում իրականացված հետազոտության տվյալների հետ: 

Արդիականություն. Բնակչության տեղաշարժերը գնալով աճում են Եվրոպական 
երկրներում, և ալերգոլոգները ստիպված են լինում ավելի հաճախ ընդունել այլ 
երկրներից տեղափոխված հիվանդների: Շնչառական ալերգիաների ճիշտ ախտո-
րոշման համար շատ կարևոր է իմանալ տարբեր եվրոպական երկրներին բնորոշ 
շնչառական ալերգենները: Մյուս կողմից, շատ կաևոր է հարմոնիզացնել մաշկային 
պրիկ թեստի իրականացման տեխնիկան, ալերգենների ցանկն ու օգտագործվող 
լուծույթները, ինչը հնարավորություն կընձեռի ունենալ համեմատելի տվյալներ ոչ 
միայն կլինիկական պրակտիկայում, այլ նաև գիտական հետազոտություններում: 

Այդ նպատակով իրականացվել է «Համաեվրոպական ստանդարտ պրիկ թեստ» 
կոչվող բազմակենտրոն պրոսպեկտիվ հետազոտությունը, որին մասնակցել է 14 
եվրոպական երկրներ և Հայաստանը: 

Նյութն ու մեթոդները. Տվյալ հետազոտությունն իրականացվել է Համաեվրոպական 
պրիկ թեստ հետազոտության շրջանակներում: Հայաստանը ծրագրի մեջ ընդգրկվել է 
Ցյուրիխի համալսարանական մանկական կլինիկայի միջոցով, որն էլ տրամադրել է 
հետազոտության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերն ու պարագաները: Քանի որ 
ալերգենների լուծույթները ներկայումս գրանցված չեն Հայաստանում, «Դեղերի և 
բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» ՓԲԸ կողմից իրականացվել է 
դրանց փորձաքննություն և տրվել է եզրակացություն, որ ալերգենների լուծույթներն 
անվտանգ են և կարող են օգտագործվել հետազոտության համար (փաստաթուղթ N 
0106028008, տրված է 10.06.08 կենտրոնի ղեկավար Է. Գաբրիելյանի կողմից):  
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Հետազոտությունն իրականացվել է Հելսինկիի դեկլարացիայի ներկայիս վերա-
նայման բոլոր պայմաններին համապատասխան: Բազմակենտրոն հետազոտու-
թյունը սկզբում հաստատվել է կոօրդինացնող կենտրոնի էթիկայի կոմիտեի կողմից 
(Ethikkommission, der Charité - Universitätsmedizin, Բեռլին, Գերմանիա), ինչպես նաև 
յուրաքանչյուր մասնակից կենտրոնի էթիկայի կոմիտեի կողմից: Հայաստանում և'ս 
ստացվել է այդ համաձայնությունը Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում 
գործող էթիկայի կոմիտեի կողմից: 

Հետազոտությանը մասնակից կենտրոնները տեղեկացվել են, որ հետազոտու-
թյան մեջ պետք է ներգրավվեն նախկինում կամ ներկայումս ինհալացիոն ալերգեն-
ների նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիա դրսևորած մարդիկ, և որ նրանք չպետք է ունե-
նան որևէ հակացուցում թեստն իրականացնելու համար: Հետազոտության համար 
հիվանդներն ընտրվել են պատահականորեն առնվազն 1 տարվա ընթացքում (Հա-
յաստանում 3 տարվա 2007-2010թթ.): Հիվանդների փաստաթղթերը պահպանվել են 
խիստ գաղտնի և վերլուծությունից առաջ հիվանդները կոդավորվել են հերթական 
համարներով: Ստացված տվյալները վերլուծվել են SPSS 10.0 ծրագրի միջոցով: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ստորև ներկայացվող աղյո-
ւսակում համեմատվում են 6 տարբեր "տնային" ալերգենների նկատմամբ սենսի-
բիլիզացիան Հայաստանում և այլ երկրներում: 

Աղյուսակ 1 
"Տնային" ինհալացիոն ալերգենների նկատմամբ սենսիբիլիզացիան ըստ երկրների 

 
Սենսիբիլիզացիայի մակարդակները (%) 

Ալերգեն 
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Եվրոպա 26.3 
(24.8–27.9) 

27.2 
(25.6–28.8) 

4.4 
(3.7–5.2) 

31.3 
(29.7–33.0) 

28.9  
(27.3–30.5) 

8.9 
(7.9–9.9) 

Հայաստան* 
(Երևան) 

25.1 
(19.5-30.7) 

34.2 
(28.0-40.4) 

10.0 
(6.1-13.9) 

25.1 
(19.5-30.8) 

20.8 
(15.5-26.1) 

8.2 
(4.7-11.8) 

Ավստրիա 
(Վիեննա) 

16.8 
(11.1–22.5) 

16.1 
(10.6–21.6) 

0.5 
(0.0–1.3) 

24.6  
(18.2–31.0) 

20.5 
(14.5–26.4) 

4.0 
(1.1–6.9) 

Բելգիա  
(Գենթ) 

18.4 
(13.0–23.8) 

17.8 
(12.5–23.2) 

2.4 
(0.3–4.5) 

29.9 
(23.6–36.1) 

26.4  
(20.4–32.4) 

2.1 
(0.3–4.0) 

Դանիա 
(Օդենսե) 

49.3 
(41.3–57.2) 

56.0 
(48.3–63.7) 

4.8 
(1.2–8.4) 

51.5  
(44.1–58.8) 

51.8 
(44.3–59.4) 

11.1 
(5.7–16.5) 

Ֆինլյանդիա 
(Հելսինկի) 

30.4 
(23.2–37.5) 

36.5 
(29.2–43.7) 

2.5 
(0.1–4.9) 

16.8 
(10.9–22.8) 

15.5 
(9.9–21.1) 

10.0 
(5.6–14.4) 

Ֆրանսիա 
(Մոնպելիե) 

23.0 
(17.2– 28.8) 

24.6 
(18.6–30.6) 

4.3 
(1.6–7.1) 

38.1 
(31.5–44.8) 

31.8  
(25.4–38.2) 

11.4 
(7.0–15.9) 

                                                
1 Cl` Confidence interval: վստահելիության միջակայք 
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Գերմանիա 
(Բեռլին-Մյունխեն) 

28.1 
(23.0–33.1) 

27.4 
(22.4–32.3) 

6.2 
(3.5–8.8) 

23.5 
(18.8–28.2) 

21.1 
(16.5–25.6) 

12.0 
(8.3–15.8) 

Հունաստան* 
(Աթենք) 

29.4 
(23.4–36.0) 

29.1 
(23.1–35.7) 

10.3 
(6.6–15.2) 

32.7 
(26.5–39.4) 

26.6 
(20.8–33.1) 

9.8 
(6.2–14.6) 

Հունգարիա 
(Բուդապեշտ) 

32.5 
(26.5–38.4) 

32.8 
(26.9–38.7) 

2.5 
(0.7–4.3) 

31.3  
(25.6–36.9) 

26.3  
(20.8–31.8) 

4.6 
(1.9–7.3) 

Իտալիա  
(Ջենովա, 
Պալեռմո) 

21.3 
(16.1–26.6) 

17.4 
(12.8–22.0) 

0.4 
(0.0–1.1) 

38.9  
32.6–45.1) 

35.1 
(28.9–41.2) 

3.4 
(1.0–5.7) 

Հոլանդիա 
(Ամստերդամ) 

18.5 
(13.7–23.3) 

29.9 
(24.4–35.4) 

4.6 
(2.0–7.2) 

29.0 
(23.5–34.6) 

30.9 
(25.3–36.6) 

8.8 
(5.3–12.2) 

Լեհաստան 
(Լոդց) 

23.8 
(17.7–29.9) 

34.7 
(27.8–41.6) 

4.8 
(1.6–7.9) 

22.2  
(16.6–27.8) 

19.1 
(14.0–24.3) 

8.2 
(4.3–12.2) 

Պորտուգալիա 
(Կոիմբրա) 

25.4 
(19.4–31.5) 

20.7 
(13.8–27.6) 

6.9 
(3.2–10.5) 

68.8  
(61.8–75.2) 

68.0 
(60.9–75.2) 

33.4 
(26.1-40.7) 

Շվեյցարիա* 
(Ցյուրիխ) 

42.1 
(33.9–50.5) 

23.4 
(16.8–31.2) 

2.1 
(0.4–5.9) 

24.8 
(18.0–32.7) 

26.9  
(19.9–34.9) 

1.8 
(0.2–6.2) 

Միացյալ  
Թագավորություն* 
(Լոնդոն) 

31.7 
(23.7–40.6) 

21.4 
(14.6–29.6) 

7.9 
(3.9–14.1) 

39.7 
(31.1–48.8) 

34.9  
(26.6–43.9) 

0.8 
(0.0–4.3) 

 

Բոլոր սենսիբիլիզացիայի մակարդակները ստանդարտացված են ըստ տարիքի և սեռի՝ 
բացառությամբ աստղանիշով նշվածների: ՍՄ. Ստանդարտացված սենսիբիլիզացիայի մակարդակ  

*Չստանդարտացված սենսիբիլիզացիայի մակարդակ (95% CI). 
 

"Տնային ալերգեններ". Կատվի նկատմամբ բարձր սենսիբիլիզացիա է դիտվել 
հյուսիսային երկրներում (Դանիա 49.3%, Ֆինլյանդիա 30.4%, և Հունգարիա՝ 32.5%): 
Հայաստանում և'ս այդ թիվը բարձր է եղել՝ 25.1%: Հյուսիսային երկրներում է'լ ավելի 
բարձր է եղել սենսիբիլիզացիան շան ալերգենի նկատմամբ՝ ամենաբարձրը հասնե-
լով 56.0%-ի Դանիայում: Հայաստանում շան ալերգենը եղել է 2-րդ ամենատարած-
վածը՝ կազմելով 34.2%: 

Սենսիբիլիզացիան ցածր է եղել տնային բորբոսասունկ Aspegillus Fumigatus-ի 
նկատմամբ բոլոր եվրոպական երկրներում՝ տատանվելով տատանվելով 0.4%-ից 
(Իտալիա) 10.3% (Հունաստան) սահմաններում, Հայաստանում՝ 10.0%: 

Տնային փոշու տզերի նկատմամբ (D.pteronyssinus (Der p) D.farinae (Der f)) 
սենսիբիլիզացիան բարձր է եղել հյուսիսային և միջերկրածովյան երկրներում. 
Պորտուգալիայում (Der p 68.8%; Der f 68.0%) և Դանիայում (Der p 51.5%; Der f 51.8%). 
Հայաստանում սենսիբիլիզացիայի մակարդակը եղել է համապատասխանաբար՝ 
25.1%-20.8%: 

Խավարասեր Blatella–ի նկատմամբ ամենաբարձր սենսիբիլիզացիան դիտվել է 
միջերկրածովյան երկրներից Պորտուգալիայում՝ 33.4%: Մյուս երկրներում այն 
տատանվել է 2.1%-ից (Բելգիա) 12.0%-ի (Գերմանիա) սահմաններում: Հայաստանում 
սենսիբիլիզացիան եղել է 8.2%:  

Ստորև ներկայացվող աղկուսակում ներկայացված է սենսիբիլիզացիայի համե-
մատականը արտաքին միջավայրի ալերգենների համար. 
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Աղյուսակ 2 
Արտաքին միջավայրի ինհալացիոն ալերգենների նկատմամբ  

սենսիբիլիզացիան ըստ երկրների 
 

Սենսիբիլիզացիայի մակարդակները (%) 
Ալերգեն 
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Եվրոպա 22.8 
(21.3–24.3) 

21.2  
(19.8–22.7) 

24.2  
(22.7-25.7) 

5.6  
(4.7–6.4) 

3.9 
(3.2–4.6) 

15.0 
(13.7–16.3) 

Հայաստան* 
(Երևան) 

7.8 
(4.3-11.3) 

9.1 
(5.4-12.8) 

5.2 
(2.3-8.1) 

13.4 
(9.0-17.9) 

5.2 
(2.3-8.1) 

12.1 
(7.9-16.4) 

Ավստրիա  
(Վիեննա) 

22.7  
(16.4–29.0) 

21.8  
(15.6–28.0) 

19.4  
(13.4-25.4) 

4.1  
(1.5–6.7) 

1.5  
(0.0–2.9) 

13.3  
(8.4–18.2) 

Բելգիա  
(Գենթ) 

16.6  
(11.3–21.9) 

16.1  
(10.9–21.4) 

17.6  
(12.2-23.0) 

1.2  
(0.0–2.8) 

2.0  
(0.0–3.9) 

4.0  
(1.2–6.9) 

Դանիա 
(Օդենսե) 

49.4  
(41.7–57.0) 

47.0  
(39.4–54.6) 

57.4  
(49.7-65.1) 

8.9  
(4.1–13.8) 

5.8  
(1.8–9.7) 

9.1  
(4.7–13.5) 

Ֆինլյանդիա 
(Հելսինկի) 

24.7  
(18.0–31.4) 

26.3  
(19.5–33.2) 

34.0  
(26.8-41.2) 

0.9  
(0.0–2.5) 

0.0  
(0.0–1.5) 

2.0  
(0.0–4.5) 

Ֆրանսիա 
(Մոնպելիե) 

11.9  
(7.5–16.4) 

10.4  
(6.3–14.6) 

8.4  
(4.6–12.2) 

7.6  
(3.9–11.3) 

8.7  
(4.8–12.6) 

18.2  
(12.3–23.5) 

Գերմանիա  
(Բեռլին-
Մյունխեն) 

35.9  
(30.6–41.2) 

34.8  
(29.5–40.1) 

37.6  
(32.3-43.0) 

5.3  
(3.1–7.5) 

2.8  
(1.3–4.2) 

9.7  
(6.6–12.8) 

Հունաստան* 
(Աթենք) 

10.3  
(6.6–15.2) 

8.4  
(5.1–13.0) 

9.8  
(6.2–14.6) 

6.5  
(3.6–10.7) 

5.6  
(2.9–9.6) 

35.0  
(28.7–41.8) 

Հունգարիա 
(Բուդապեշտ) 

20.2  
(15.2–25.2) 

16.0  
(11.5–20.5) 

20.1  
(15.1-25.0) 

7.0  
(4.0–10.0) 

2.9  
(0.9–4.9) 

14.4  
(9.9–18.9) 

Իտալիա  
(Ջենովա, 
Պալեռմո) 

9.3  
(5.5–13.1) 

3.1  
(0.8–5.4) 

9.4  
(5.5–13.2) 

3.2  
(0.8–5.6) 

8.1  
(4.6–11.6) 

23.3  
(17.7–29.0) 

Հոլանդիա  
(Ամստերդամ) 

24.8  
(19.6–30.0) 

24.5  
(19.3–29.7) 

26.9  
(21.5-32.2) 

4.7  
(2.1–7.2) 

1.5  
(0.0–2.9) 

12.3  
(8.2–16.4) 

Լեհաստան 
(Լոդց) 

22.3  
(16.4–28.2) 

22.8  
(16.9–28.7) 

27.7  
(21.4-34.0) 

4.0  
(1.6–6.5) 

1.2  
(0.0–2.6) 

2.7  
(0.7–4.7) 

Պորտուգալիա 
(Կոիմբրա) 

7.4  
(3.6–11.2) 

6.8  
(3.2–10.5) 

6.8  
(3.2–10.4) 

7.0  
(2.4–11.7) 

5.1  
(1.9–8.3) 

21.3  
(14.7–27.8) 

Շվեյցարիա*  
(Ցյուրիխ) 

51.7  
(43.3–60.1) 

44.1  
(35.9–52.6) 

50.3  
(41.9-58.7) 

3.4  
(1.1–7.9) 

1.4  
(0.2–4.9) 

45.5  
(37.2–54.0) 

Միացյալ  
Թագավորություն
* (Լոնդոն) 

15.9  
(10.0–23.4) 

16.7  
(10.6–24.3) 

19.0  
(12.6-27.0) 

15.9  
(10.0–23.4) 

11.1  
(6.2–17.9) 

15.1  
(9.3–22.5) 

 

Սենսիբիլիզացիայի մակարդակները (%) 
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 Խոտեր 
ՍՄ 

(95%CI) 
 

Ambrosia 
ՍՄ 

(95%CI) 

Artemisia 
ՍՄ 

(95%CI) 

Parietaria 
ՍՄ 

(95%CI) 

Alternaria 
ՍՄ 

(95%CI) 

Cladosporiu
m 

ՍՄ 
(95% CI) 

Եվրոպա 37.8  
(36.1–39.5) 

14.1  
(12.9–15.4) 

16.8  
(15.4-18.1) 

9.2  
(8.2–10.2) 

8.9  
(7.9–9.9) 

4.9  
(4.1–5.6) 

Հայաստան* 
(Երևան) 

49.8  
(43.3-56.3) 

19.9 
(14.7-25.1) 

20.3 
(15.1-25.6) 

3.5 
(1.1-5.8) 

19.9 
(14.7-25.1) 

17.3 
(12.4-22.2) 

Ավստրիա  
(Վիեննա) 

30.8  
(24.0–37.5) 

8.5  
(4.2–12.7) 

10.6  
(5.8–15.4) 

2.0  
(0.1–3.8) 

6.5  
(2.7–10.2) 

1.1  
(0.0–2.4) 

Բելգիա  
(Գենթ) 

25.5  
(19.5–31.4) 

3.0  
(0.05–5.6) 

4.7  
(1.6–7.9) 

1.4  
(0.0–3.0) 

5.3  
(2.2–8.3) 

0.8  
(0.0–1.8) 

Դանիա 
(Օդենսե) 

69.9  
(62.8–77.0) 

17.1  
(11.1–23.2) 

28.3  
(21.0-35.7) 

5.6  
(1.8–9.3) 

8.2  
(4.0–12.3) 

7.9  
(3.7–12.2) 

Ֆինլյանդիա 
(Հելսինկի) 

23.8  
(16.6–30.9) 

2.3  
(0.3–4.3) 

17.6  
(11.7-23.4) 

0.9  
(0.0–2.1) 

2.0  
(0.0–4.1) 

0.5  
(0.0–1.3) 

Ֆրանսիա 
(Մոնպելիե) 

26.4  
(20.3–32.6) 

9.0 
(5.0–12.9) 

10.7  
(6.4–15.1) 

6.5  
(3.1–9.9) 

10.3  
(6.1–14.6) 

3.4  
(0.9–5.9) 

Գերմանիա  
(Բեռլին-
Մյունխեն) 

37.9  
(32.6–43.3) 

14.4  
(10.3–18.5) 

22.5  
(17.7-27.3) 

6.9  
(4.0–9.9) 

11.0  
(7.4–14.6) 

8.0  
(4.9–11.2) 

Հունաստան*  
(Աթենք) 

49.5  
(42.6–56.4) 

11.7  
(7.7–16.8) 

16.9  
(12.1-22.6) 

24.8  
(19.1–31.1) 

23.8  
(18.3-30.1) 

7.0  
(4.0–11.3) 

Հունգարիա 
(Բուդապեշտ) 

40.6  
(34.5–46.7) 

53.8  
(47.8–59.8) 

44.3  
(38.1-50.5) 

3.1  
(0.8–5.4) 

18.6  
(13.7-23.5) 

12.8  
(8.5–17.1) 

Իտալիա  
(Ջենովա, 
Պալեռմո) 

19.5  
(14.3–24.7) 

3.5  
(1.1–5.9) 

6.7  
(3.4–10.0) 

33.2  
(27.0–39.5) 

3.5  
(1.1–6.0) 

0.0  
(0.0–1.3) 

Հոլանդիա  
(Ամստերդամ) 

35.5  
(29.8–41.1) 

18.6  
(13.9–23.4) 

6.2  
(3.2–9.1) 

8.7  
(5.2–12.1) 

5.5  
(2.7–8.3) 

3.9  
(1.6–6.2) 

Լեհաստան 
(Լոդց) 

38.0  
(31.1–44.9) 

10.8  
(6.1–15.5) 

26.2  
(19.8-32.7) 

3.0  
(0.4–5.7) 

6.2  
(3.3–9.0) 

1.8  
(0.3–3.4) 

Պորտուգալիա 
(Կոիմբրա) 

34.4  
(27.3–41.5) 

12.4  
(7.6–17.1) 

16.3  
(10.3-22.4) 

17.5  
(12.1–22.9) 

8.5  
(4.5–12.5) 

10.3  
(5.4–15.2) 

Շվեյցարիա*  
(Ցյուրիխ) 

78.6  
(71.0–85.0) 

18.6  
(12.6–25.9) 

17.2  
(11.5-24.4) 

2.1  
(0.4–5.9) 

5.5  
(2.4–10.6) 

0.7  
(0.0–3.8) 

Միացյալ  
Թագավորություն
* (Լոնդոն) 

54.0  
(44.9–62.9) 

7.9  
(3.9–14.1) 

5.6  
(2.3–11.1) 

17.5  
(11.3–25.2) 

0.8  
(0.0–4.3) 

7.1  
(3.3–13.1) 

 

Բոլոր սենսիբիլիզացիայի մակարդակները ստանդարտացված են ըստ տարիքի և սեռի՝ 
բացառությամբ աստղանիշով նշվածների:  

ՍՄ. Ստանդարտացված սենսիբիլիզացիայի մակարդակ  
*Չստանդարտացված սենսիբիլիզացիայի մակարդակ (95% CI). 
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Հյուսիսային ծառեր վայրի ընկուզենու, լաստենու և կեչու նկատմամբ սենսիբիլի-
զացիայի մակարդակը, ինչպես և սպասվում էր, ամենաբարձրը եղել է հյուսիսային 
երկրներում, հատկապես Դանիայում (վայրի ընկուզենի 49.4%, լաստենի 47.0%, կեչի՝ 
57.4%): Բարրձր մակարդակ է դիտվել նաև կենտրոնական Եվրոպայի երկրներում՝ 
հատկապես Գերմանիայում, ինչպես նաև՝ Լեհաստանում, մինչդեռ միջերկրածովյան 
երկրներում (Պորտուգալիա, Ֆրանսիա, Իտալիա) մակարդակը ցածր է եղել: Հայաս-
տանում ևս այն ցածր է եղել (վայրի ընկուզենի 7.8%, լաստենի 9.1%, կեչի՝ 5.2%): 

Տիպիկ հարավային ծառ սոսու նկատմամբ սենսիբիլիզացիան ցախր է եղել ամ-
բողջ Եվրոպայում, մինչդեռ Հայաստանում ծառերի մեջ ամենաբարձր սենսիբիլիզա-
ցիան եղել է հենց սոսու նկատմամբ: Մյուս հարավային ծառի՝ նոճու նկատմամբ սեն-
սիբիլիզացիան բավական ցածր է եղել գրեթե բոլոր երկրներում (նաև Հայաստա-
նում), ամենաբարձր թվերը դիտվել են միջերկրածովյան երկրներում: Հնարավոր է, 
որ նոճու նկատմամբ սենսիբիլիզացիայի ցածր մակարդակի մեջ դեր ունի նաև 
օգտագործված էքստրակտի ռեակտիվությունը: Այս ալերգենի էքստրակտը պատ-
րաստված է Cupressus sempervirens-ից, որի ռեակտիվությունը շատ ցածր է, սակայն 
շուկայում այս ալերգենի համար ներկայումս չկա ստանդարտացված ավելի հզոր 
էքստրակտ: Միջերկրածովյան երկրներում, սպասվածի համաձայն, բարձր 
սենսիբիլիզացիա է գրանցվել ձիթենու նկատմամբ՝ տատանվելով 18.2%-ից (Ֆրան-
սիա) 23.3% (Իտալիա) սահմաններում: Բարձր սենսիբիլիզացիա է դիտվել նաև 
կենտրոնական Եվրոպայի և որոշ հյուսիսային երկրներում: Հայաստանում ևս ձիթե-
նու նկատմամբ սենսիբիլիզացիան եղել է անսպասելիորեն բարձր (12.1%) գրավելով 
ծառերի մեջ երկրորդ տեղը (Հայաստանում ձիթենիներ աճում են շատ քիչ, միայն 
Մեղրիի շրջանում): Oleaceae ընտանիքի բոլոր ծաղկեփոշիները խաչաձև ալերգիա են 
առաջացնում միմյանց հետ ինչպես օրինակ ձիթենին (միջերկրածովյան երկրներում) 
և հացենին (Եվրոպայի մյուս հատվածներուÙ): Ձիթենու մեջ եղած մաժոր ալերգենը 
Ole e 1 և հացենու ալերգենի մի մասը՝ Fra e 1 խաչաձև փոխազդում են, և հավանա-
բար հենց դրանով է բացատրվում Եվրոպական մյուս երկրներում և Հայաստանում 
ձիթենու նկատմամբ սենսիբիլիզացիայի բարձր մակարդակը: Մյուս կողմից, 
Հայաստանում բավական տարածված է նաև Oleaceae ընտանիքի մեկ այլ ծառ 
եղրևանին: Բացի այդ, հնարավոր է, որ այս հարցում դեր ունենա նաև միգրացիայի 
գործոնը, որը հետզհետե ավելի ու ավելի մեծ դեր է սկսում ստանալ Եվրոպայում:  

Խոտերի նկատմամբ սենսիբիլիզացիան բարձր է եղել բոլոր եվրոպական երկրնե-
րում՝ տատանվելով 19.5% (Իտալիա) – 69.9% (Դանիա) սահմաններում: Հայաստանում 
այն եղել է ամենատարածված ալերգենը՝ 49.8% սեսիբիլիզացիայի մակարդակով: 
Ամբրոզիայի և Artemisia-Ç նկատմամբ սենսիբիլիզացիան մենաբարձրը եղել է Հունգա-
րայում (53.8%; 44.3%), իսկ մնացած երկրներում ամբրոզիայի համար տատանվել է 
2.3%-ից (Ֆինլյանդիա) 18.6% (Հոլանդիա) սահմաններում (Հայաստանում՝ 19.9%): 
Հայաստանում Artemisia-ի նկատմամբ սենսիբիլիզացիան եղել է 20.3%: Parietaria-ի 
նկատմամբ սենսիբիլիզացիան ցածր է եղել գրեթե բոլոր երկրներում՝ բացառությամբ 
միջերկրածովյան երկրների՝ ամենաբարձրը՝ Իտալիայում (33.2%): Հայաստանում այն 
եղել է ցածր՝ 3.5%: 



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
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Արտաքին միջավայրի սնկեր Alternaria-ի և Cladosporium-ի նկատմամբ ամենա-
բարձր սենսիբիլիզացիան դիտվել է Հունգարիայում (Alternaria 18.6%; Cladosporium 
12.8%). Մնացած երկրներում Alternaria-ի համար թվերը տատանվել են 2.0%-ից 
(Ֆինլյանդիա) 11.0% (Գերմանիա) սահմաններում, իսկ spp. Cladosporium-ի համար 
0.5%-ից (Ֆինլյանդիա) 10.3% (Պորտուգալիա) սահմաններում:  

Իլրումն նշված 18 ալերգենների՝ Հայաստանում դիտարկվել է նաև սենսիբիլիզա-
ցիան բարդու նկատմամբ, որը եղել է բավական ցածր՝ 8.7%: Մինչը տվյալ հետազո-
տությունը տարածված կարծիք կար, որ մայիս-հունիս ամիսներին պոլինոզի դրսևո-
րումների կտրուկ աճը կապված է բարդու հետ, մինչդեռ իրականում բարդու փոշո-
տումը շատ ավելի վաղ է տեղի ունենում, իսկ այդ ամիսներին մթնոլորտային օդում 
գերակշռում են խոտերի և մոլախոտերի ծաղկեփոշիները, և հավանաբար, 
ալերգիայի դրսևորումների կտրուկ աճն այդ ամիսներին կապված է վերջիններիս 
նկատմամբ սենսիբիլիզացիայի հետ:  

Եզրակացություն. Այսպիսով, օգտագործելով ինհալացիոն ալերգենների միև-
նույն ստանդարտացված պանելը, արտահայտված տարբերություն է դիտվել տար-
բեր երկրներում: Այդ տարբերությունների մեծ մասը սպասելի էր՝ ելնելով աշխար-
հագրական դիրքից, մյուս կողմից էլ՝ ի հայտ է եկել բոլորովին չսպասված սենսիբի-
լիզացիա այնպիսի ալերգենների նկատմամբ, որոնք բացակայել են տվյալ երկրում: 
Հաշվի առնելով խաչաձև սենսիբիլիզացիայի փաստը և եվրոպական պոպուլյացիայի 
դինամիկ փոփոխությունը՝ անհրաժեշտ է պրակտիկայում ավելի մեծ թվով ալերգեն-
ներ օգտագործել, քան տարածված և ռեգիոնալ ալերգենները: ՀԵՊ հետազոտու-
թյունն իր եզրակացություններում նշում է, որ 18 ալերգեններից բաղկացած այս 
ստանդարտ պանելը և թեստի իրականացման ստանդարտ պրոցեդուրան 
անհրաժեշտ է ներդնել Եվրոպայի բոլոր ալերգոլոգիական կենտրոններում՝ բարելա-
վելու համար ալերգիկ հիվանդների վարման որակը: Տվյալ հետազոտությունը փաս-
տում է, որ Հայաստանում ևս վերոհիշյալ պանելը կիրառելի է: 
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SUMMARY 
For the optimal management of patients with allergies it is important to have information 

on allergic sensitization in the living area of the patient. Skin prick testing is the standard for 
diagnosing IgE-mediated allergies. However, different allergen extracts and different testing 
procedures have been applied by European Allergy Centers. Thus, it has been difficult to 
compare results from different centers. In current study 231 patients living in Armenia were 
assessed by standardized method of skin prick testing, which made possible to compare the data 
with those from other European countries. In the frame of current project 231 children applied 
to «Arabkir» JMC with suspicion of atopy were assessed for sensitization to 19 inhalant 
allergens by skin prick testing. Standardized allergen solutions, panel and test method (used in 
"Pan-European Standard Skin-prick test Study" /PEP-study) were used for investigation. The 
data were analyzed by SPSS 10.0 software. 

The most prevalent sensitization in Armenia, as in other European counties was revealed 
too grass mix (49.8%). Other prevalent allergens were dog (34.2%), cat (25.1%), Derm. 
Pteronissimus (25.1%), Derm. farinae (20.8%). In contrast to other European countries, 
sensitization to tree pollens was low. Surprisingly high level of sensitization to Olive pollen was 
revealed in Armenia, which can be explained by cross-sensitization to other Oleaceaes growing 
in Armenia. In order to improve the management of patients with respiratory allergies, the 
standardized method, allergen extracts and the panel of inhalant allergens used in this study can 
be introduced in routine clinical practice of allergy centers in Armenia. 

 
Keywords: allergic sensitization, inhalant allergens, prevalent sensitizations 
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Ներածություն. Աշխատանքը նվիրված է լյարդի վաղ (կլինիկորեն ոչ ակներև) 

երկրորդային ախտահարմանը երեխաների մոտ արտալյարդային հիվանդություն-
ների դեպքում և քննարկում է նրա նշանակությունն առաջնային հիվանդության ըն-
թացքի ծանրության կանխորոշման մեջ:  

Լյարդը կարևորագույն դեր է խաղում օրգանիզմի մետաբոլիկ գործընթացներում և 
պաշտպանական մեխանիզմներում: Այն հանդիսանում է ընկալուն օրգան, որն ընդ-
գրկվում է ախտաբանական պրոցեսի մեջ տարբեր արտալյարդային և համակարգային 
հիվանդությունների ժամանակ: Գտնվելով համակարգային արյան շրջանառության 
խաչմերուկներում և մարսողական ուղու և օրգանիզմի ներքին միջավայրի սահմանին 
այն ենթարկվում է բազմաթիվ ախտաբանական գործոնների ազդեցության, որոնց թվում 
են տոքսինները, դեղանյութերը, ինֆեկցիաները, անտիգենները, բորբոքային 
միջնորդանյութերը, մետաբոլիկ խանգարումները և այլն: Միևնույն ժամանակ այն 
կայուն օրգան է, քանզի ունակ է վերականգնվելու վնասումից և բորբոքային պրոցեսից 
հետո: Լյարդի ֆունկցիոնալ ռեզերվների գնահատումը կարևոր է ինչպես բուժման, 
այնպես էլ լյարդային անբավարարության վտանգի կանխորոշման համար [1]: 

Լյարդային դիսֆունկցիան դիտարկվում է որպես երկրորդային, երբ այն զար-
գանում է արտալյարդային հիվանդության ֆոնի վրա, հաճախ կլինիկորեն ակներև 
չէ, բայց կարող է ունենալ վճռորոշ ազդեցություն առաջնային հիվանդության 
ընթացքի ծանրության վրա: 

Արդիականությունը. Մանկական հեպատոլոգիայի կարևորագույն խնդիրներից 
է լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակի խանգարման գնահատման չափանիշների ստեղ-
ծումը: Կլինիկական պրակտիկայում սովորաբար ավելի հաճախ հայտնաբերվում են 
լյարդի համեմատաբար ծանր աստիճանի և կլինիկորեն ակներև ախտահարումները, 
իսկ թեթև ախտահարումները մնում են չախտորոշված և անցնում են հիմնական 
հիվանդության քողի տակ: Դրա հետ մեկտեղ, ախտաբանական պրոցեսի ախտորո-
շումը վաղ փուլերում թույլ է տալիս ստանալու առավելագույն արդյունավետություն 
հիվանդությունը բուժելիս և հետագա բարդությունները կանխելիս:  

Լյարդային դիսֆունկցիայի համախտանիշին մանկաբուժական պրակտիկայում չի 
տրվում պատշած ուշադրություն: Շատ փոքրաթիվ աշխատանքներ կան նվիրված լյարդի 
երկրորդային դիսֆունկցիային երեխաների մոտ: Լյարդային դիսֆունկցիայով բարդացող 
ցանկացած պաթոլոգիայի համար լյարդի զանազան պարցիալ ֆունկցիաների խան-
գարումներն ընդհանուր են, որոնք ընթանում են փուլայնորեն աննշան և կլինիկորեն ոչ 
ակներև փոփոխություններից ընդհուպ մինչև լրիվ ֆունկցիոնալ անբավարարություն: 
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Մեծահասակ կոնտինգենտի մոտ լյարդային անբավարարություն տերմինի տակ 
հասկացվում է լյարդի սինթետիկ ֆունկցիայի խանգարում համակցված 
կոագուլոպաթիայի և լյարդային էնցեֆալոպաթիայի հետ: Երեխաների մոտ 
բացակայում են լյարդային դիսֆունկցիայի սահմանման հստակ ստանդարտները և 
համաճարակաբանական տվյալները: Ընդ որում, նորածինների մոտ կարող է լինել 
միատեսակ կլինիկամորֆոլոգիական պատկեր ինչպես լյարդի ինֆեկցիոն, այնպես 
էլ ոչ ինֆեկցիոն պրոցեսների դեպքում [16,17,18]:  

Ներկայումս առկա կլինիկալաբորատոր թեստերից ոչ մեկը լիովին չի պատասխա-
նում թերապևտիկ և վիրաբուժական հեպատոլոգիայի պահանջներին լյարդի ֆունկ-
ցիոնալ ռեզերվները գնահատելիս և լյարդային անբավարարությունը կանխագու-
շակելիս: Լաբորատոր կենսաքիմիական հետազոտություններից լյարդի վնասման գնա-
հատման համար առավել տարածում են գտել շիճուկային տրանսամինազների (ԱԼՏ, 
ԱՍՏ), հիմնային ֆոսֆատազի, գամա-գլուտամիլտրանսպեպտիդազի որոշումը: Սա-
կայն, բազմաթիվ հետազոտություններով ապացուցված է, որ այդ ցուցանիշներն ամբող-
ջությամբ չեն արտացոլում լյարդում ախտաբանական պրոցեսի ծանրությունը, ակտի-
վության աստիճանը և ոչ միշտ են հարաբերակվցում մորֆոլոգիական հետազոտության 
տվյալների հետ: Դեռ ավելին, նույնիսկ նրանց նորմալ ցուցանիշները չեն երաշխա-
վորում լյարդի ախտահարման բացակայությունը: Ուստի կա անհրաժեշտություն 
հայտնաբերելու և կիրառելու առավել զգայուն ոչ ինվազիվ մարկերներ, որոնք թույլ 
կտան գնահատելու լյարդի ընդգրկումն արտալյարդային և համակարգային հիվանդու-
թյունների ժամանակ:  

Լյարդային դիսֆունկցիայի վաղ հայտնաբերումը հրատապ է հատկապես ին-
տենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում, օրինակ, սեպսիսով, որովայնային վնաս-
վածքներով հիվանդների մոտ, որի ախտորոշման ուշացումը նպաստում է մուլտի-
օրգանային անբավարարության զարգացմանը [2,7]: 

Հաշվի առնելով վերոհիշյալ խնդիրները, նպատակ ունենք ներկայացնելու 
լյարդի երկրորդային, կլինիկորեն ոչ ակներև դիսֆունկցիային վերաբերող 
ժամանակակից իմացության մակարդակը և վստահության արժանի փաստերը, 
ինչպես նաև պլանավորելու հեռանկարային աշխատանքներ հիվանդների 
համակարգված և ինտեգրատիվ գնահատման և բուժման նոր մոտեցումների 
մշակման վերաբերյալ: 

Լյարդի երկրորդային դիսֆունկցիայի զարգացման մեխանիզմները. Լյարդի 
երկրորդային ախտահարման տիպիկ օրինակներից է լյարդի նեֆրոգեն դիսֆունկցի-
այի համախտանիշը որպես պարանեոպլաստիկ ֆենոմեն երիկամաբջջային 
քաղցկեղով հիվանդների մոտ [10]: Այն առաջինը նկարագրել է Շտաուֆերը 1961թ.-ին 
և հայտնի է որպես Շտաուֆերի համախտանիշ: Հյուսվածաբանական հետազոտու-
թյուններով լյարդը նորմալ է կամ հայտնաբերվում են նվազագույն ոչ սպեցիֆիկ 
փոփոխություններ. ստեատոզ, թեթև ֆոկալ նեկրոզ, պորտալ լիմֆոցիտային 
ներսփռում, կուպֆերյան բջիջների հիպերպլազիա [10,15]: Լյարդային ֆունկցիայի 
անոմալիաները սովորաբար անհետանում են առաջնային ուռուցքի ռեզեկցիայից 1-2 
ամիս անց և կարող են նորից ի հայտ գալ ուռուցքի կրկնման դեպքում: Լյարդային դիս-
ֆունկցիան առանց լյարդային մետաստազների հանդիպում է երիկամաբջջային քաղց-
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կեղով հիվանդների մինչև 40%-ի մոտ, պայմանավորված է ուռուցքից ձերբազատվող 
ցիտոկիններով, ներառյալ ինտերլեյկին-6-ը:  

Լյարդի նեֆրոգեն դիսֆունկցիան սպեցիֆիկ չէ միայն երիկամային նեոպլազիա-
ներին, դեռևս 1970թ.-ին Vermillion-ը et al. այն նկարագրում են նաև ծանր երիկա-
մային ինֆեկցիայի քսանտոգրանուլոմատոզ պիելոնեֆրիտի դեպքում [11]: Ուստի 
նպատակահարմար ենք համարում կիրառել «լյարդի նեֆրոգեն դիսֆունկցիա» տեր-
մինը լյարդի ախտահարման բոլոր այն դեպքերում, որոնք զարգանում են երիկամա-
յին պաթոլոգիայի նկատմամբ երկրորդայնորեն: Համանաման կերպ ընդունելի ենք 
համարում լյարդի «պուլմոգեն», «պանկրեատոգեն», «էնտերոգեն դիսֆունկցիա» 
տերմինների կիրառումը:  

Լյարդի նեֆրոգեն դիսֆունկցիայի ցայտուն օրինակ է ձգձգվող նորածնային հի-
պերբիլիռուբինեմիան միզային համակարգի ինֆեկցիայով (ՄՀԻ) նորածինների մոտ: 
Ընդ որում, դեղնությունը կարող է հանդես գալ որպես ՄՀԻ առաջին և միակ նշան 
նորածինների մոտ և նրա վաղ գնահատումը թույլ է տալիս կանխել հիվանդության 
երկարատև բարդությունները [3]: 

Ներկայումս ինտենսիվ ուսումնասիրվում են լյարդային դիսֆունկցիայի զար-
գացման մոլեկուլային մեխանիզմները: Այսպես, կուպֆերյան բջիջները մասնակ-
ցում են հակածինների ապակտիվացմանը, բորբոքային միջնորդանյութերի քլի-
րենսին և արտադրմանը: Հեպատոցիտները շատ բորբոքանպաստ ցիտոկինների 
(օրինակ, TNF-α, IL-1, IL-6) ընկալիչների միջոցով փոփոխում են իրենց մետա-
բոլիկ գործունեությունը դեպի գլյուկոնեոգենեզը, ամինաթթուների ներզավթումը, 
մակարդիչ գործոնների, կոմպլեմենտի և պրոտեազի ինհիբիտորների սինթեզի 
մեծացումը: Սուր փուլի պրոտեինային պատասխանը նույնպես նպաստում է 
պրոկոագուլյանտ վիճակին. C-ռեակտիվ սպիտակուցը մեծացնում է հյուսվածքա-
յին գործոնի էքսպրեսիան մոնոնուկլեար բջիջների կողմից, թրոմբին-ակտիվաց-
վող ֆիբրինոլիտիկ ինհիբիտորի հավելյալ առաջացումը լյարդում ուժեղացնում է 
ֆիբրինոլիզի արգելակումը: Լյարդը կարող է վնասվել ակտիվացած կուպֆերյան 
բջիջներով, որոնք ձերբազատում են քեմոկիններ ներգրավելով արյան նեյտրոֆիլ-
ները դեպի լյարդ: Այս ամենը կարող է առաջացնել միկրոշրջանառության 
խանգարումներ, ֆիբրինի կուտակում, հեպատոցիտների վնասում, էնդոտոքսին-
ների և բակտերիաների տարածում օրգանիզմում և բազմաօրգանային անբավա-
րարության զարգացում: Կուպֆերյան բջիջների ակտիվացմանը վաղ սեպսիսի 
փուլում մասնակցում են սիմպաթիկ նյարդերի գերխթանումը, ստամոքսային 
ծագման գրելին պեպտիդի առաջացման ընկճումը ակտիվացնելով α2-ադրենըն-
կալիչները. ուստի α2-ադրեներգիկ անտագոնիստների կիրառումը կարող է ապա-
հովել նոր մոտեցում բջջային և օրգանային ֆունկցիայի պահպանման համար 
[13,14]: TNF-α հարուցում է լիպիդային պերօքսիդների առաջացումը և միտոքոն-
դրիումների քայքայումը [6,9]: Քանի որ TNF-α հսկվում է NF-κB գործոնի կողմից, 
NF-κB ինհիբիտորների կիրառումը ևս կարող է ապահովել արդյունավետ բու-
ժական ռազմավարություն: 

Երկրորդային լյարդային դիսֆունկցիայի կլինիկական նշանակությունը. 
Արտալյարդային և համակարգային հիվանդությունների ժամանակ (օրինակ, 
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սեպսիս, ծանր վնասվածքներ, արյունահոսություններ) լյարդը մասնակցում է օրգա-
նիզմի պաշտպանությանը և հյուսվածքների վերականգնմանը լյարդային բջիջների և 
միջօրգանային փոխազդեցությունների (cross-talk) միջոցով, որոնք հսկում են 
մակարդման և բորբոքային պրոցեսների մեծ մասը: Երբ այդ հսկումն ադեկվատ չէ, 
կարող է զարգանալ լյարդի երկրորդային դիսֆունկցիա, որը նպաստում է պրո-
կոագուլյանտ և բորբոքային պրոցեսների ուժեղացմանը և, ի վերջո, առաջնային 
հիվանդության ընթացքի վատթարացմանը, իսկ մի շարք դեպքերում նաև բազմա-
օրգանային անբավարարության զարգացմանը [2,7]: 

Քաջ հայտնի է կլինիկորեն ակներև լյարդային դիսֆունկցիայի ազդեցությունն 
արտալյարդային հիվանդությունների ընթացքի ծանրության վրա (օրինակ, 
հեպատոռենալ համախտանիշի զարգացումը լյարդի ցիռոզով հիվանդների մոտ):  

Մի շարք հետազոտություններ ցույց են տվել նաև լյարդի կլինիկորեն ոչ ակներև 
երկրորդային ախտահարման ազդեցությունը առաջնային հիվանդության ընթացքի 
վրա: Այսպես, երիկամային նեոպլազիաներին ուղեկցող լյարդի դիսֆունկցիան զու-
գորդված է տենդով, քաշի կորստով և անբարվոք ելքով [8]: Hyung-ը et al. միզային 
համակարգի ինֆեկցիայով (ՄՀԻ) 19 հիվանդների մոտ (միջին տարիքը 24.5 ամս) 
տեսապատկերային հետազոտություններով (ՈՒՁՀ, DMSA-սցինտիգրաֆիա) պա-
տահաբար հայտնաբերել են լյարդային և/կամ թոքային հանգույցներ և ցույց տվել, որ 
դրանց հայտնաբերման դեպքում հիվանդներն ունեն ՄՀԻ-ի կրկնման և միզային 
համակարգի ասոցված անոմալիաների համեմատաբար բարձր ռիսկ [5]:  

Փորձնական հետազոտությունները նեկրոտիկ էնտերոկոլիտով (ՆԷԿ) նորածին 
առնետների մոտ ցույց են տվել, որ կուպֆերյան բջիջների և լյարդային ցիտոկինների 
(IL-18, IL-12, TNF-α) ակտիվացումը հարաբերակցում է աղիքային հյուսվածքների 
հարաճող վնասման հետ, իսկ կուպֆերյան բջիջների արգելակումը գադոլինիումի 
քլորիդով հանգեցրել է այդ ցիտոկինների մակարդակի զգալի իջեցմանը ՆԷԿ-ով 
առնետների աղիքի լուսանցքում [4]:  

Հեպատոցելյուլար դիսֆունկցիայի վաղ հայտնաբերումը. Կլինիկական 
գործունեության մեջ «լյարդային ֆունկցիայի» գնահատման ամենատարածված մեթոդը 
հանդիսանում է ասպարտատ- և ալանին-ամինատրանսֆերազների (AST, ALT) 
շիճուկային մակարդակի որոշումը: Պետք է նշել, որ դրանք լյարդի վնասման հուսալի 
ցուցիչներ են, սակայն չեն ապահովում ակտիվ լյարդաբջջային ֆունկցիայի ընկճման 
հայտնաբերումը, որը տեղի է ունենում նախքան հեպատոցիտների վնասումը: Մյուս 
կողմից, բջջային էնզիմների ձերբազատումն արյան շրջանառություն կարող է մոլորեց-
նել, քանի որ առավել ծանր ախտահարված հատվածներն ավելի վատ են արյունավոր-
վում հանգեցնելով նշված էնզիմների ռետենցիային լյարդի նեկրոզված մասերի ինտեր-
ստիցիալ տարածություններում: Լյարդաբջջային ֆունկցիայի վաղ գնահատումն ունի 
կարևոր նշանակություն, որը թույլ է տալիս կանխել հեպատոցիտների վնասումը, 
ինչպես նաև գնահատել բուժման մեթոդի արդյունավետությունը: Բացի այդ, AST-ի և 
ALT-ի երկարատև կիսաքայքայման տևողությունը դժվարացնում է բուժման 
արդյունավետության մշտադիտարկումը: Նշված լյարդային էնզիմների կլինիկական 
օգտակարությունը սահմանափակվում է նաև նրանց հյուսվածքային սպեցիֆիկության 
բացակայությամբ. ամինատրանսֆերազներ են պարունակվում նաև սրտում, 
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կմախքային մկաններում, ճարպահյուսվածքում, ուղեղում և երիկամներում: Քանի որ 
նշված էնզիմները ճշգրիտ չեն արտացոլում հեպատոցելյուլար դիսֆունկցիան, ի հայտ է 
գալիս ալտերնատիվ մեթոդների կիրառման անհրաժեշտություն [7,12]: Այդպիսի 
մարկեր է օրնիթին-կարբամոիլտրանսֆերազը (ՕԿՏ), որի ֆերմենտատիվ ակտիվու-
թյունը հայտնաբերվում է միայն լյարդի պարենքիմում և աննշան քանակությամբ այլ 
հյուսվածքներում, ինչը նկարագրել են Bassman-ը և Paul-ը (1976): Այն տեղակայված է 
միտոքոնդրիումների մատրիքսում և մասնակցում է միզանյութի ցիկլին կատալիզելով 
օրնիթինի և կարբամոիլ ֆոսֆատի փոխակերպումը ցիտրուլինի: 

ԵՊԲՀ Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոնը զբաղվում է լյարդային դիսֆունկցիայի 
վաղ և զգայուն մարկերների ուսումնասիրությամբ տարբեր հիվանդություններով 
երեխաների մոտ [1]: Հետազոտվել են 171 երեխա (3 ամսականից մինչև 16 տարեկան, 
միջին տարիքը 7.14±0.21 տ), այդ թվում. սուր շնչական վարակով 84, միզուղիների 
վարակով 25, քրոնիկ գաստրոդուոդենիտով 35 և մուկովիսցիդոզով 27 երեխաներ: 
Տվյալ հետազոտության մեջ չի կիրառվել լյարդի մորֆոլոգիական հետազոտություն, 
քանզի այն ինվազիվ է, բացի այդ, նախորդ հետազոտությունները ցույց են տվել ոչ 
սպեցիֆիկ դարձելի մորֆոլոգիական փոփոխություններ, որոնք չեն առաջացնում 
լյարդի հարաճող հիվանդություն: Վերլուծվել են հետևյալ ցուցանիշները. Ինտոքսի-
կացիայի նշաններ, հեպատոմեգալիա, գերձայնային չափանիշներ, տրանսամինա-
զեմիա, խոլեստազ, հիպոալբումինեմիա և լիպիդային փոխանակության շեղումներ, 
լիպիդային պերօքսիդազների ակտիվացում, հիպերցիտոկինեմիա, հիպոգլիկեմիա և 
հիպերամոնիեմիա: Կարևոր է նշել, որ լյարդային ֆերմենտ օրնիթին-կարբամոիլ-
տրանսֆերազի մակարդակը բարձր էր (> 21.1 U/L) գրեթե բոլոր հիվանդների մոտ. 
սուր շնչական վարակների 95.2%, միզուղիների վարակների 72%, քրոնիկ գաստրո-
դուոդենիտի 88.6% և մուկովիսցիդոզի 100% դեպքերում, իսկ շիճուկի տրանսա-
մինազների մակարդակները գործնականորեն նորմալ էին: Այսպիսով, օրնիթին-
կարբամոիլտրանսֆերազի մեծացած ակտիվությունը շիճուկում կարող է ծառայել 
որպես լյարդի միկրոդեստրուկտիվ փոփոխությունների վաղ մարկեր վերոհիշյալ 
արտալյարդային հիվանդությունների դեպքում: Այդ փոփոխությունների ախտածագ-
ման հիմքում, ըստ երևույթին, ընկած են արտալյարդային ախտաբանական ազդա-
նշանները (ցիտոկիններ, էնդոտոքսիններ), օքսիդատիվ ստրեսը, լյարդի իմունոմե-
տաբոլիկ պատասխանն այդ ազդակներին:  

Եզրակացություն. Այսպիսով, երկրորդային լյարդային դիսֆունկցիան հանդիսա-
նում է բարդ և կարևոր կլինիկական խնդիր:  

1. Տարբեր հիվանդություններ կարող են ուղեկցվել լյարդի ֆունկցիայի փոփո-
խություններով, որոնք հաճախ կլինիկորեն ակներև չեն, բայց կարող են էական ազդե-
ցություն ունենալ նրանց ընթացքի ծանրության վրա: Ուստի կարևորվում է այդ փոփո-
խությունների վաղ հայտնաբերումը և զգայուն մարկերների (ինչպես, օրինակ, ՕԿՏ) 
կիրառումը, հատկապես ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման բաժանմունք-
ներում: 

2. Լյարդի ֆունկցիոնալ փոփոխությունների հայտնաբերումը թելադրում է 
կատարել տարբերակիչ ախտորոշում երկրորդային խանգարումների և հեպատո-
բիլիար համակարգի հիվանդությունների միջև: Որոշ դեպքերում այն կարող է հան-
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դես գալ որպես արտալյարդային հիվանդության առաջին և միակ նշան, օրինակ 
Շտաուֆերի համախտանիշը երիկամաբջջային քաղցկեղով հիվանդների մոտ, կամ 
դեղնությունը նորածինների ՄՀԻ դեպքում:  

3. Հեռանկարային է համարվում բուժման նոր մոտեցումների մշակումը, որոնք 
կընդհատեն ախտաբանական ազդակների հոսքը տարբեր օրգաններից դեպի լյարդ 
և լյարդից դեպի այլ օրգաններ:  

4. Անհրաժեշտ են լրացուցիչ լայնամասշտաբ հետազոտություններ տարբեր 
տարիքային խմբերում, ինչպես նաև կենդանական մոդելների վրա գնահատելու և 
հաստատելու ոչ ինվազիվ մարկերների զուգորդումը արտալյարդային հիվանդու-
թյան ընթացքի ծանրության և հետագա խնդիրների ռիսկի հետ: Այն թույլ կտա 
զարգացնել համակարգված և ինտեգրալ մոտեցում հիվանդների գնահատման և 
վարման հստակ չափորոշիչների մշակման հարցում: 
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SUMMARY 
This study deals with hepatic dysfunction secondary to extra-hepatic diseases and its role in 

determining the severity of underlying disease in children. 
The liver seems to be a susceptible organ that is involved in various extrahepatic diseases. 

At the same time, it is a stable organ that is able to recovery after the damage and inflammatory 
process.  

In many extrahepatic and systemic diseases, such as sepsis, the liver participates in host 
defense and tissue repair through hepatic cell cross-talk that controls most of the co-agulation 
and inflammatory processes. When this control is not adequate, a secondary hepatic dysfunction 
may occur and may sometimes lead to enhanced pro-coagulant and inflammatory processes, 
and in turn, worsening the course of underlying disease, even multiple organ failure and death. 

The typical example of secondary liver involvement is nephrogenic hepatic dysfunction or 
Stauffer syndrome as a paraneoplastic phenomenon in the patients with renal cell carcinoma. 
Histologic examination of the liver in patients with nephrogenic hepatic dysfunction has shown 
only nonspecific changes. Steatosis, mild focal hepatocyte necrosis, portal lymphocytic 
infiltration, and Kupffer cell hyperplasia have all been reported. Abnormalities of hepatic 
function usually resolve within 1 to 2 months after the primary tumor has been resected. With 
recurrence of renal cell carcinoma, clinical and biochemical characteristics of liver may again 
become evident. 
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The syndrome of hepatic dysfunction in pediatric patients has been neglected. Early 
assessment of hepatocellular function is an important issue for the clinician so that she/he can 
alter therapeutic interventions in order to prevent hepatocyte damage and also to evaluate the 
efficiency of the treatment modality. 

The increased ornithine carbamoyltransferase activity in the serum may serve as an early 
marker of microdestructive changes of the liver in acute respiratory infections, urinary tract 
infections, chronic gastroduodenitis and cystic fibrosis in children. Using the high ornithine 
carbamoyltransferase activity (> 21.1 U/L) as a starting in the proposed diagnostic algorithm 
and subsequent in- depth survey (co-infection with hepatotrop viruses, hyperammonemia, 
hypoglycemia, hypercytokinemia etc.) allows to recognize different degrees of severity of liver 
dysfunction and offers possibilities for correction in the above mentioned diseases. 

The promising approach is to develop new treatments that will interrupt the flow of 
pathological factors to the liver from the other organs and vice versa. 

 
Keywords: liver enzymes, hepatic dysfunction, Stauffer syndrome, mitochondrial 

dysfunction, ornithine carbamoyltransferase 
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ՊՐԵ- ԵՎ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՏԱՐԱԾ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ 
ԴԵՐԸ ԳԵՍՏՈԶՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Գ.Ա. Բեգլարյան1,2, Ա.Է. Խոնդկարյան1, Ն.Ա. Նահապետյան1,2, 
Հ.Հ. Բարեղամյան1,2, Վ.Գ. Ֆռոլով1,2 

 

1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 

 
 
 
Չնայած ներկայիս բժշկության նվաճումներին, գեստոզները հանդիսանում են 

հղիության ծանրագույն բարդություններից մեկը, որոնց հաճախականությունը 
կազմում է 13-16% [1,12,13]: 

Գեստոզները բնութագրվում են կենսական կարևոր օրգան-համակարգերի ֆունկ-
ցիայի խանգարումով և կայուն կերպով գրավում են II-III տեղը մայրական մահա-
ցության կառուցվածքում հանդիսանալով պերինատալ մահացության հիմնական 
պատճառներից մեկը: Ապացուցված է, որ առողջ հղիների 6-12%-ի և արտասեռական 
ախտաբանությամբ հղիների 20-40%-ի մոտ հղիությունը բարդանում է գեստոզով:  

Գեստոզի հիմքում ընկած են անոթների գեներալիզացված սպազմը, հիպովոլե-
միան, արյան ռեոլոգիական և կոագուլյացիոն հատկությունների փոփոխություն-
ները, միկրոշրջանառության և ջրա-աղային փոխանակության խանգարումները 
[1,2,8]: Այդ պաթոլոգիայի հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմը միկրոցիրկու-
լացիոն համակարգում դիսադապտացիոն պայթյունն է, որը բերում է մայր–պտուղ–
պլացենտա շրջանառության խանգարմանը [1,2,11]: 

Գեստոզի առաջացման պատճառները բազմազան են, սակայն դրանցից ոչ մեկը 
գեստոզի առաջացման իրական պատճառը լիարժեք չի բացահայտում [2,12,13]:  

Վերջին տարիներին գեստոզի առաջացման հարցում մեծ նշանակություն է 
տրվում միզասեռական ինֆեկցիաներին, որոնք բնութագրվում են բազմաօրգանային 
ախտաբանությամբ:  

Ըստ գրականության տվյալների, խլամիդիոզով հղիների մոտ գեստոզ զարգա-
նում է 3-12% [5,9], ուրեապլազմոզով հղիների մոտ 15-20% դեպքերում: Որոշ հեղի-
նակների տվյալներով, ցիտոմեգալովիրուսով վարակված կանանց հղիությունը 
առավել հաճախ բարդանում է II և III եռամսյակներումարտահայտվելով գեստոզի 
զարգացումով 25.5% և հղիության վաղաժամ ընդհատումով 25% դեպքերում [1,6,7]: 
Հասարակ հերպեսի վիրուսով վարակված կանանց հղիությունը II կեսում բարդա-
նում է պտղի ներարգանդային մահով 8.6%, պտղի զարգացման արատներով 8.6%, 
վաղաժամ ծննդաբերությամբ 63% և գեստոզներով 30% հղիների մոտ [6,9]: 

Հատկապես բարդանում է հղիությունների ընթացքը, երբ ուռոգենիտալ ինֆեկցի-
աները զուգակցվում են էնդոմետրիտի, սալպինգոօֆորիտի հետ [9]:  

Առավել կարևոր նշանակություն է ստանում ինֆեկցիաների ազդեցությունը, երբ 
վարակը հայտնաբերվում է հղիության վաղ շրջանում: Հղիության ընթացքում 
միզասեռական ինֆեկցիաները կարող են նպաստել հաճախակի ինքնաբեր վիժումների, 
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վաղաժամ ծննդաբերությունների, պտղի ներարգանդային աճի հապաղման, քրոնիկ 
հիպօքսիայի և ամենակարևորը ծանր գեստոզների ավելի վաղ զարգացմանը [4,6,10]: 

Հղիության ընթացքն ու ելքը շատ դեպքերում կախված են գեստոզի ծանրության 
աստիճանից և ձևից «մաքուր» և «համակցված»: Գրականության տվյալներով մաքուր 
գեստոզները հանդիպում են 20-30% հղիների մոտ, իսկ համակցվածները՝ ավելի 
հաճախ [1,2,9]: 

Առավել հաճախ գեստոզ հանդիպում է երիկամային հիվանդություների, հիպեր-
տոնիկ հիվանդության, էնդոկրինոպաթիաների և ճարպային փոխանակության 
խանգարումների դեպքում: Միաժամանակ կոագուլոպաթիաների ֆոնի վրա զարգա-
ցող գեստոզը կարող է նշան լինել շաքարային դիաբետի, բնածին և ձեռքբերովի 
թրոմբոֆիլիաների առկայության: [1,2,12]: 

Այսպիսով, գեստոզը համարվում է բավականին վտանգավոր և արդիական 
խնդիր, այն հղիության ծանր բարդություն է, բարձրացնում է և´մայրական, և´ պերի-
նատալ մահացության ցուցանիշները: Գեստոզի ցարգացման կանխատեսումը 
ներկայիս բժշկության արդիական խնդիրներից մեկն է: 

Հետազոտության նպատակն է. ուսումնասիրել միզասեռական և վիրուսային 
ինֆեկցիաների դերը գեստոզների զարգացման գործում:  

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության են ենթարկվել 18-38 
տարեկան 40 հղիներ: Հետազոտված հղիներից 16-ը (40%) առաջնահղի 
առաջնածիններ են, 24-ը (60%) կրկնահղիներ են, որոնցից ընդամենը 13-ն են (32.5%) 
կրկնածին, իսկ մյուս 11-ը (27.5%) կրկնահղի են, բայց առաջնածին: 

Բարդացած մանկաբարձական անամնեզ ունեցել են 18 (45%) կանայք, որոնցից 
սպի արգանդի վրա ունեցել են 6-ը (15%), սովորույթային կրելախախտ 3-ը (7.5%), 
պտղի ներարգանդային զարգացման արատներ 3-ը (7.5%), մահացած պտուղ 5-ը 
(12.5%), չզարգացող հղիություն (1-3) 6-ը (15%), թերի վիժում 13-ը (32.5%), 8 հղիների 
մոտ (20%) հղիությունը զուգակցվել է պիելոնեֆրիտի և 4-ի մոտ (10%) ասիմպտոմ 
բակտերուրիայի հետ, հղիներից 12-ի մոտ (30%) անամնեզում գրանցվել է թեթև, իսկ 
6-ի (15%) մոտ ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա: 

Բարդացած գինեկոլոգիական անամնեզ ունեցել են բոլոր 40 կանայք, որոնցից էնդո-
մետրիտի կապակցությամբ բուժում են ստացել 8 (20%), օօֆորիտի կապակցությամբ 12 
(30%), սալպինգիտի կապակցությամբ 7 (17.5%), խլամիդիոզի կապակցությամբ 8 (20%), 
ցիտոմեգալովիրուսի կապակցությամբ 14 (35%), հասարակ հերպես վիրուսի կապակ-
ցությամբ 6 (15%), ուրեապլազմոզի կապակցությամբ 31 (77.5%), արգանդի պարանոցի 
էրոզիայի կապակցությամբ 4 (10%) հղիներ: Որոշ դեպքերում բորբոքային և ինֆեկցիոն 
հիվանդությունները զուգակցվել են ուրեապլազմոզով և էնդոմետրիտով 4 (10%), 
ուրեապլազմոզով և օօֆորիտով 7 (17.5%), ուրեապլազմոզով և սալպինգիտով 5 (12.5%), 
խլամիդիոզով և էնդոմետրիտով 2 (5%), խլամիդիոզով և օօֆորիտով 3 (7.5%), 
խլամիդիոզ և սալպինգիտ 2 (5%) դեպքերում: Առաջնային անպտղությամբ տառապել են 
4 (10%), հիպերպրոլակտինեմիայով 4(10%) կանայք:  

Սոմատիկ ախտաբանություն ունեցել են 4 կին (10%), որոնցից միոպիա 1 (2.5%), 
հիպոթիրեոզ 2 (5%), շաքարային դիաբետ 1 (2.5%) կանայք:  
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Բոլոր հղիները գտնվել են կանանց կոնսուլտացիայի հսկողության տակ, որոնց 
ըստ կարգի կատարվել են բոլոր անհրաժեշտ կլինիկալաբորատոր հետազոտու-
թյունները, այդ թվում նաև ուլտրաձայնային և դոպլերոգրաֆիկ հետազոտություն: 

Նկատի ունենալով, որ հղիներից 16-ը (40%) նախկինում ունեցել են միզասեռա-
կան և վիրուսային ինֆեկցիաներ, որոնք պարբերաբար կրկնվել են, նպատա-
կահարմար եղավ հետազոտել ինֆեկցիաները ներկա հղիության ընթացքում ևս: 

Ինֆեկցիաների հետազոտումը կատարվել է ՊՇՌ և ԻՖԱ մեթոդներով: 
Հետազոտման արդյունքները և նրանց քննարկումը: Հետազոտվող խմբի 16 

կանանց մոտ ինֆեկցիաների հետազոտությունը փաստեց, որ խլամիդիոզը կրկնվել է 
2-ի (5%), ուրեապլազմոզը՝ 6-ի մոտ (15%), հասարակ հերպես վիրուսի սրացում 
դիտվել է 2 (5%) դեպքում: Ընդ որում, նրանցից 3-ի մոտ (7.5%) ուրեապլազմա 
հայտնաբերվել է նաև բուժման կուրսից հետո: 

34-36 շաբաթներում կատարված ուլտրաձայնային հետազոտությամբ հայտնա-
բերվել է ընկերքի հասունության երկրորդ աստիճան 14 (35%), երրորդ աստիճան 14 
(35%), կալցինոզ 19 (47.5%), սակավաջրություն 5 (12.5%), գերջրություն 4 (10%), կոն-
քային առաջադրություն 5 (12.5%), միջաձիգ դրություն 2 (5%), պտղի ներար-
գանդային աճի հապաղում3 (7.5%), սպիի անլիարժեքություն 1 (2.5%) դեպքերում: 

Հետազոտվող խմբում հղիության III եռամսյակում 11 (27.5%) հղիների մոտ 
զարգացել է թեթև աստիճանի, 6-ի մոտ (15%) ծանր աստիճանի և 1-ի մոտ (2.5%) 
ծանր աստիճանի հետծննդյան պրեէկլամպսիա: Սպիի անլիարժեքություն դիտվել է 
1 (2.5%) դեպքում: 12 (30%) դեպքում ծննդաբերությունն ավարտվել է կեսարյան 
հատումով, որոնցից 5-ը (12.5%) վաղաժամ և 28–ը (70%) բնական ճանապարհով, 
որոնցից 10-ը (25%) վաղաժամ: Մեռելածնություն դիտվել է 3 (7.5%) դեպքերում: 

Նորածիններից 14-ը (35%) դուրս են գրվել հետծննդյան շրջանի մինչև IV օրը, 22-
ը (55%) V-VIII օրերին, 1-ը (2.5%) տեղափոխվել է մանկական վերակենդանացման 
բաժանմունք: 

Հղիության և ծննդաբերության դիտարկումը ցույց տվեց հետևյալը, որ հետազոտ-
վող խմբի կանանց 45%-ի մոտ հղիության III եռամսյակում զարգացել է գեստոզ: 
Միաժամանակ դիտարկվող կանաց մոտ հանդիպել է սակավարյունություն 12 (30%), 
պտղի ներարգանդային քրոնիկ հիպօքսիա 16 (15%), սպառնացող վիժում 7 (17.5%), 
սպառնացող վաղաժամ ծննդաբերություն 15 (37.5%), պտղի ներարգանդային աճի 
հապաղում 3 (7.5%), հղիների ջրգողություն 3 (7.5%), հասակավոր առաջնածին 4 
(10%), ծննդաբերական գործունեության առաջնային թուլություն 4 (10%), ծննդաբե-
րական գործունեության երկրորդային թուլություն 3 (7.5%), վաղ հետծննդյան 
շրջանի հիպոտոնիկ արյունահոսություն 4 (10%) դեպքերում: Բակտերիալ վագինոզ 
հանդիպել է 8-ի (20%) մոտ: 

Եզակացություն 
Չնայած այն բանի, որ ուսումնասիրված բոլոր կանայք մինչև ներկա հղիությունը 

բուժում էին ստացել ուռոգենիտալ և բորբոքային հիվանդությունների 
կապակցությամբ, այնուամենայնիվ հետազոտվող կանանցից 12-ի մոտ (30%) 
ինֆեկցիան կրկնվել է, ինչը հավանաբար կապված էր թե՛ ոչ լիարժեք բուժման, 
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թե՛վերջիններիս պերսիստենցիայի հետ: Դրան նպաստեց նաև նորմայում առաջին 
եռամսյակում հղիների իմուն համակարգի ընկճումը: 

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները հաստատում են ինֆեկցիոն գործոնի 
կարևոր նշանակությունը գեստոզների առաջացման գործում և փաստում են, որ անա-
մնեզում ուռոգենիտալ և բորբոքային հիվանդություններ ունեցող բոլոր հղիները 
կազմում են բարձր ռիսկի խումբ: Հետևաբար անրաժեշտ է հղիության սկզբում 
ինֆեկցիոն գործոնի վաղ հայտնաբերման նպատակով մշակել նոր և առավել զգայուն 
մեթոդներ: 
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SUMMARY 
We have carried out researches in 40 women to finding out an urogenital infection, out of 

which in 16 (40%) cases we found urogenital infections even during pregnancy period. In 10 
(25%) cases infection is repeated, in 3 (7.5%) cases it expressed in resistance form.  

In 40 cases we revealed in 45% of them a mild and severe degree of preeclampsia in the 3rd 
trimester of pregnancy, this confirm that the patient, who had urogenital infections, had a high 
risk of developing preeclampsia, therefore its necessary to perform more sensitive methods in 
early stages of pregnancy for finding out infectious diseases.  
 

 
 

ՊՐԵ - ԵՎ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՏԱՐԱԾ ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ 
ԴԵՐԸ ԳԵՍՏՈԶՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

 
Գ.Ա. Բեգլարյան1,2, Ա.Է. Խոնդկարյան1, Ն.Ա. Նահապետյան1,2, 

Հ.Հ. Բարեղամյան1,2, Վ.Գ. Ֆռոլով1,2 

 

1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և Գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՈՒՄ 
Միզասեռական ինֆեկցիաների հայտնաբերման նպատակով հետազոտություն 

ենք անցկացրել 40 կանանց շրջանում, որոնցից 16 (40%) դեպքերում միզասեռական 
ինֆեկցիաներ հայտնաբերվել է նաև հղիության ընթացքում:  

10 (25%) դեպքերում գրանցվեց ինֆեկցիայի կրկնություն, 3 (7.5%) դեպքերում 
արտահայտվեցին կայուն ձևով: 40 դեպքերից 45%-ում հղիության երրորդ եռամսյա-
կում հայտնաբերվեց թեթև և ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա:  

Այսպիսով, միզասեռական ինֆեկցիա ունեցող հիվանդները բարձր ռիսկ են 
կազմում պրեէկլամպսիայի զարգացման առումով, հետևաբար հղիության դեռ վաղ 
ժամկետներում անհրաժեշտ է կիրառել առավել զգայուն մեթոդներ ինֆեկցիոն հի-
վանդությունների հայտնաբերման համար: 

 
Բանալի բառեր: հղիություն, գեստոզ, միզասեռական ինֆեկցիա 
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ԴՈՊԼԵՐՈԳՐԱՖԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ 
ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱԳՈՒՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 
Ա.Է. Խոնդկարյան1, Ն.Բ. Շահվերդյան1,2, Հ.Հ. Բարեղամյան1 

 

1ԵՊԲՀ, Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 
2Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն 

 
 
Ներածություն. Դոպլերոգրաֆիան ուլտրաձայնային հետազոտության մեթոդ է հիմ-

նված դոպլերի էֆեկտի օգտագործման վրա, որը թույլ է տալիս գնահատելու արյունա-
հոսքը ինչպես արգանդային զարկերակներում և երակներում, այնպես էլ պորտալարի և 
պտղի անոթներում, տարբեր օրգան-համակարգերում [1]: Դոպլերոգրաֆիկ 
հետազոտությունն ունի ախտորոշիչ, կանխագուշակիչ մեծ նշանակություն, ինչը թույլ է 
տալիս հետազոտության այս մեթոդը համարել անփոխարինելի ծննդալուծման 
ժամկետի և ձևի ընտրության առումով յուրաքանչյուր ախտաբանության դեպքում [2,5]: 

Պլանային կարգով դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությունը անց է կացվում 28-34 շա-
բաթական գեստացիոն ժամկետում, իսկ բարդացած մանկաբարձական անամնեզի 
դեպքում ավելի վաղ գեստացիայի 16-24 շաբաթներում [7]:  

Հղիության չբարդացած ընթացքի դեպքում տեղի է ունենում վերջնային թավիկների 
ադեկվատ անոթավորում, և պլացենտայի պտղային մասի անոթային ցանցի նորմալ 
զարգացում, ինչն ապահովվում է պորտալարի զարկերակներում անոթային դիմադրո-
ղականության իջեցման հաշվին [3.4]: Սակայն, ֆետոպլացենտար անբավարարության 
զարգացման դեպքում պարուրաձև զարկերակներում առաջանում է էնդոթելիալ դիս-
ֆունկցիա, վերջնային թավիկների անոթավորման նվազում, ինչը բերում է արգանդային 
անոթներում արյունահոսքի առաջընթաց խանգարմանը, պերիֆերիկ անոթային դիմա-
դրողականության բարձրացմանը, պորտալարի զարկերակներում դիաստոլիկ արյու-
նահոսքի իջեցմանը, որի դեպքում հաճախակի զարգանում է գեստոզ, հղիների հիպեր-
տենզիա, պտղի ներարգանդային սուր և քրոնիկ հիպօքսիա, պտղի ներարգանդային 
աճի հապաղում, նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտազատում, աճում 
են պերինատալ մահացության ցուցանիշները [6]: Այսինքն, առկա է հստակ կապ 
արգանդային զարկերակներում արյունահոսքի խանգարման բնույթի և հղիության 
բարդությունների կլինիկական պատկերի արտահայտվածության միջև: Հաշվի առնե-
լով, որ ուլտրաձայնային հետազոտությամբ պտղի կենսաֆիզիկական պրոֆիլի 
գնահատումը տեղեկատվական է դառնում սկսած հղիության 26 շաբաթականից, երբ 
կարդիոտոկոգրաֆիկ հետազոտությունը դեռևս կիրառելի չէ, ապա դոպլերոգրաֆիկ 
հետազոտությունը հղիության վաղ ժամկետներում սկսած 16 շաբաթականից, կարող է 
դառնալ ընտրության մեթոդ ֆետոպլացենտար համակարգում հեմոդինամիկ 
խանգարումների հայտնաբերման և հետագա բարդությունների կանխման համար: 

Ներկա հետազոտության նպատակն է պարզել դոպլերոգրաֆիկ հետազոտու-
թյան նշանակությունը գեստացիայի ուշ ժամկետների բարդությունների կանխագու-
շակման գործում: 
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Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության են ենթարկվել 18-44 
տարեկան 66 հղիներ, որոնցից 37-ը (56.1%) եղել են 18-26 տ., 25-ը (37.9%) 27-35 տ., 4-ը 
(6.0%) 36-44 տ.:  

Առաջնածիններ եղել են 26 (39.4%) կանայք, կրկնածիններ 40 (60.6%): Ինդուկցված 
հղիություն դիտվել է 3 (4.5%), բազմապտուղ հղիություն6 (9.1%) դեպքում: 

Հետազոտված հղիների շրջանում բարդացած մանկաբարձական անամնեզ հայտ-
նաբերվել է 35 (53.0%) դեպքում, որոնցից կեսարյան հատում անամնեզում ունեցել են 28 
(42.4%) հղիներ, վաղաժամ ծննդաբերություն 38 (57.6%), ինքնաբեր վիժում 20 (30.3%), 
թերի վիժում 14 (21.2%), չզարգացող հղիություն 12 (18.2%), սովորույթային կրելախախտ 
7 (10.6%), հղիության արհեստական ընդհատում բժշկական ցուցումներով 3 (4.5%), 
պտղի ներարգանդային զարգացման արատ հիդրոցեֆալիա, ողնուղեղային ճողվածք 5 
(7.6%), մահացած պտուղ 6 (9.1%) հղիներ: 

Բարդացած գինեկոլոգիական անամնեզ հայտնաբերվել է 30 (45.4%) հղիների մոտ, 
որոնցից առաջնային անպտղություն ունեցել են 11 (16.7%), երկրորդային անպտղություն 
8 (12.1%), անտիֆոսֆոլիպիդային սինդրոմ 3 (4.5%), արգանդի և հավելումների 
քրոնիկական բորբոքում 18 (27.3%), ուրեապլազմոզ, միկոպլազմոզ 28 (42.4%), բակտե-
րիալ վագինոզ 20 (30.3%), հերպես-վիրուս և ցիտոմեգալովիրուս 28 (42.4%) հղիներ: 

Բարդացած սոմատիկ անամնեզ հայտնաբերվել է 16 (24.2%) դեպքերում, հի-
պոթիրեոզ 4 (6.0%), վարիկոզ հիվանդություն (CEAP C1, CEAP C2) 12 (18.2%) 
հղիների մոտ: 

Բոլոր հղիներին ցուցաբերվել է դինամիկ հսկողություն, անց են կացվել անհրա-
ժեշտ կլինիկալաբորատոր հետազոտություններ, այդ թվում նաև ուլտրաձայնային 
հետազոտություն, կարդիոտոկոգրաֆիա:  

Հաշվի առնելով դոպլերոգրաֆիկ հետազոտության ախտորոշիչ մեծ նշանակու-
թյունը, հետազոտվող խմբի բոլոր հղիներին կատարվել է դոպլերոգրաֆիկ հետազո-
տություն: Ընդ որում, նախորդ և ներկա հղիության ընթացքում տարբեր ծանրության 
աստիճանի բարդություններ ունեցող 42 (63.6%) հղիներին դոպլերոգրաֆիկ 
հետազոտությունը կատարվել է ավելի վաղ ժամկետներում հղիության 20-24, 25-28 և 
29-32 շաբաթականերում: Իսկ 24 (36.4%) հղիներին, որոնք չեն ունեցել բարդացած 
անամնեզ, և ներկա հղիությունը ընթացել է առանց առանձնահատկությունների, 
դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությունը անց է կացվել հղիության 26-28 և 30-34 
շաբաթականերում: Դոպլերոգրաֆիկ հետազոտության կանխագուշակիչ արժեքի 
գնահատման համար անցկացվել են զուգահեռներ վերջինիս ցուցանիշների և 
հղիության կլինիկական ընթացքի միջև: 

Ստացված արդյունքներ և դրանց վերլուծություն. Ելնելով անցկացված դոպլերո-
գրաֆիկ հետազոտության տվյալներից, հետազոտված բոլոր հղիները բաժանվել են 2 
խմբի. առաջին, հիմնական խմբում ընդգրկվել են 36 (54.5%) հղիներ, որոնց մոտ դոպ-
լերոգրաֆիկ հետազոտությամբ արգանդ–պլացենտա–պտուղ համակարգում հայտնա-
բերվել են մի շարք շեղումները (Աղյուսակ 1), որոնք ունեցել են իրենց կլինիկական 
դրսևորումները բարդացնելով հղիության ողջ ընթացքը (Աղյուսակ 2): Այս խմբում 
անցկացված ուլտրաձայնային հետազոտության տվյալներով պտղի չափերը հետ են 
մնացել գեստացիոն հասակից 1-2 շաբաթով 20 (55.6%) դեպքում, 3 շաբաթով 9 (25%) 
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դեպքում: Պտղի կենսաֆիզիկական պրոֆիլը եղել է ցածր 16 (44.4%) դեպքում: Ախտո-
րոշվել է պլացենտայի կալցինոզ 14 (38.8%) դեպքերում և պլացենտայի ΙΙΙ-ΙV աստիճանի 
հասունություն 8 (22.2%) դեպքերում: Կարդիոտոկոգրաֆիկ հետազոտությամբ պտղի 
վիճակը 4 (11.1%) դեպքերում գնահատվել է բավարար, իսկ 32 (88.9%) դեպքերում 
ախտորոշվել է պտղի ներարգանդային հիպօքսիա:  

Երկրորդ ստուգիչ խմբում ընդգրկվել են 30 (45.5%) հղիներ, որոնց մոտ արգանդ–
պլացենտա–պտուղ համակարգում արյունահոսքի ցուցանիշները համապատասխա-
նել են գեստացիոն հասակին, և որևէ անոթային ախտաբանություն չի հայտնաբերվել 
ո´չ մոր, ո´չ պտղի մոտ: Հղիությունը հիմնականում ընթացել է առանց էական 
շեղումների: Այս խմբում անցկացված ուլտրաձայնային հետազոտության տվյալ-
ները, պտղի կենսաֆիզիկական պրոֆիլը համապատասխանել են գեստացիոն 
հասակին: Կարդիոտոկոգրաֆիկ հետազոտությամբ պտղի վիճակը գնահատվել է 
բավարար 23 (76.7%) դեպքերում, իսկ 7 (23.3%) հղիների մոտ ախտորոշվել է պտղի 
ներարգանդային հիպօքսիա: 

Աղյուսակ 1 
Դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությամբ արձանագրված շեղումներ 

 

Ցուցանիշներ Արդյունքներ 
Քանակ % 

1. Արգանդային զարկերակում ռեզիստենտության միակողմանի 
բարձրացում  

 ա) ձախակողմյան 
 բ) աջակողմյան 

 
22 
12 
10 

 
61.1 
33.3 
27.8 

2. Արգանդային զարկերակում ռեզիստենտության երկկողմանի 
բարձրացում, հեմոդինամիկայի խանգարում ΙΑ˚ 7 19.4 

3. Արգանդային զարկերակում ռեզիստենտության երկկողմանի 
բարձրացում, պորտալարի զարկերակում անոթային 
ռեզիստետության չափավոր բարձրացում 

4 11.1 

4. Արգանդ–պլացենտար–պտուղ համակարգում հեմոդինամիկ 
խանգարումներ ІІ, արգանդային զարկերակում 
ռեզիստենտության երկկողմանի բարձրացում 

2 5.6 

5. Արգանդ–պլացենտար–պտուղ համակարգում հեմոդինամիկ 
խանգարումներ ΙІІ˚, պտղի արյունահոսքի կենտրոնացում 
(ուղեղ/պլացենտար> 95), արգանդային զարկերակում 
ռեզիստենտության երկկողմանի բարձրացում 

1 2.8 

6. Պորտալարի զարկերակում անոթային ռեզիստետության 
բարձրացում, վայրէջք աորտայում և միջին ուղեղային 
զարկերակում արյունահոսքի շեղումներ  

2 5.6  

7. Պորտալարի զարկերակում, պտղի վայրէջք աորտայում 
ռեվերսային դիաստոլիկ արյունահոսք 1 2.8 

˚Որոշ շեղումներ զուգակցվել են: 
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Աղյուսակ 2 
Հղիության բարդություններ 

 

Ախտաբանության անվանում 
Առաջին խումբ 

(n=36) 
Երկրորդ խումբ 

(n=30) 
Քանակ % Քանակ % 

Հղիների հիպերտենզիա 13 36.1 2 6.7 
Թեթև աստիճանի պրեէկլամպսիա 21 58.3 – – 
Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա 7 19.4 – – 
Պտղի ներարգանդային աճի հապաղում 29 80.6 – – 
ՆՏՊՎՇ 7 19.4 – – 
Պտղի ներարգանդային հիպօքսիա 32 88.9 7 23.3 
Սպառնացող վաղաժամ ծննդաբերություն 26 72.2 14 46.7 
Միզաքարային հիվանդության  11 30.5 5 16.7 
Թեթև աստիճանի անեմիա 6 16.7 7 23.3 

 
Ծննդաբերության ընթացքը դիտարկվել է 56 (84.8%) կանանց մոտ (Աղյուսակ 3), 

որոնցից 32 (57.1%) եղել են առաջին խմբից, 24 (42.9%) երկրորդ: Հիմնական խմբում 
25 (44.6%) դեպքում ծննդալուծումը կատարվել է կեսարյան հատման ճանապարհով, 
որոնցից 6 (18.8%) պլանային, 19 (59.4%) շտապ կարգով: Այդ խմբում դոպլերոգրա-
ֆիկ հետազոտությամբ հայտնաբերվել են հետևյալ շեղումները արգանդային զարկե-
րակում ռեզիստենտության միակողմանի, երկկողմանի բարձրացում, պորտալարի 
զարկերակում անոթային ռեզիստենտության բարձրացում, պտղի վայրէջ աորտա-
յում և միջին ուղեղային զարկերակում արյունահոսքի շեղումներ, ռեվերսային 
դիաստոլիկ արյունահոսք: 7 (21.9%) դեպքերում, երբ դոպլերոգրաֆիկ հետազոտու-
թյամբ հայտնաբերվել է արգանդային զարկերակում ռեզիստենտության միակողմա-
նի բարձրացում, և արտահայտված շեղումներ չեն նկատվել, ծննդաբերությունը տե-
ղի է ունեցել բնական ճանապարհով հասուն ժամկետում:  

Ստուգիչ խմբում 24-ից (42.9%) 8 (14.3%) դեպքերում ծննդաբերությունն ավարտ-
վել է կեսարյան հատման ճանապարհով. պատճառ են հանդիսացել սպիի անլիար-
ժեքությունը, զույգ պտուղը, վարիկոզ հիվանդությունը, պտղի ներարգանդային աճի 
հապաղումը: Մնացած 16-ը (28.6%) ծննդաբերել են բնական ծննդաբերական 
ուղիներով: 

Դոպլերոգրաֆիկ ցուցանիշների և հղիության կլինիկական ընթացքի համեմա-
տական անալիզը ցույց տվեց, որ հիմնական խմբում, ուր դոպլերոգրաֆիկ հետազո-
տությամբ հայտնաբերվել էին արյունահոսքի լուրջ շեղումներ արգանդային և 
պտղային անոթներում, այնպիսի մանկաբարձական բարդությունների հաճախա-
կանությունը, ինչպիսիք են պրեէկլամպսիան, նորմալ տեղակայված պլացենտայի 
վաղաժամ շերտազատումը, պտղի ներարգանդային աճի հապաղումը, պտղի ներ-
արգանդային սուր հիպօքսիան զգալիորեն բարձր է, քան ստուգիչ խմբում: 
Հիմնական խմբում բարձր է նաև կեսարյան հատման հաճախականությունը, որը 
կազմում է 25 (44.6%) դեպք: 
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Աղյուսակ 3 
Ծննդաբերության առանձնահատկությունների համեմատական 

Ծննդալուծման ընտրություն 
Առաջին խումբ 

(n=32) 
Երկրորդ խումբ 

(n=24) 
Քանակ % Քանակ % 

Բնական ճանապարհով ծննդաբերություն 7 21.9 16 28.6 
Կեսարյան հատում պլանային կարգով 6 18.8 8 14.3 
Կեսարյան հատում շտապ կարգով 19 59.4 – – 
Ծանր աստիճանի պրեէկլամպսիա 7 21.9 – – 
ՆՏՊՎՇ 9 28.1 – – 
Պտղի ներարգանդային սուր հիպօքսիայի 13 40.6 – – 
Պտղի ներարգանդային աճի հապաղում 
1շաբաթ  
2 և ավելի շաբաթ 

32 
8 

24 

88.9 
22.2 
66.7 

5 
5 
– 

20.8 
20.8 

– 
Սպիի անլիարժեքություն 18 50 4 16.7 
 Զույգ պտուղ 2 6.3 2 8.3 
Վարիկոզ հիվանդության 14 43.7 6 25 

 
Ստուգիչ խմբում 24-ից (42.9%) 8 (14.3%) դեպքերում ծննդաբերությունն ավարտվել 

է կեսարյան հատման ճանապարհով. պատճառ են հանդիսացել սպիի անլիար-
ժեքությունը, զույգ պտուղը, վարիկոզ հիվանդությունը, պտղի ներարգանդային աճի հա-
պաղումը: Մնացած 16-ը (28.6%) ծննդաբերել են բնական ծննդաբերական ուղիներով: 

Դոպլերոգրաֆիկ ցուցանիշների և հղիության կլինիկական ընթացքի համեմատա-
կան անալիզը ցույց տվեց, որ հիմնական խմբում, ուր դոպլերոգրաֆիկ հետազոտու-
թյամբ հայտնաբերվել էին արյունահոսքի լուրջ շեղումներ արգանդային և պտղային 
անոթներում, այնպիսի մանկաբարձական բարդությունների հաճախականությունը, 
ինչպիսիք են պրեէկլամպսիան, նորմալ տեղակայված պլացենտայի վաղաժամ շերտա-
զատումը, պտղի ներարգանդային աճի հապաղումը, պտղի ներարգանդային սուր 
հիպօքսիան զգալիորեն բարձր է, քան ստուգիչ խմբում: Հիմնական խմբում բարձր է նաև 
կեսարյան հատման հաճախականությունը, որը կազմում է 25 (44.6%) դեպք: 

Եզրակացություն. Հիմնվելով կատարված հետազոտության վրա, կարելի է եզրա-
կացնել, որ դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությունը հանդիսանում է բարձր ինֆորմա-
տիվ, ոչ ինվազիվ մեթոդ, որը կանխագուշակում է ծանր մանկաբարձական բարդու-
թյունների հնարավոր զարգացումը: Այն դեպքերում, երբ դոպլերոգրաֆիկ հետազո-
տությամբ հայտնաբերվել էր արյունահոսքի խանգարում արգանդային և պտղային 
անոթներում, հետագայում զարգացել են հղիության ծանր բարդություններ, որոնք 
բերել են ինչպես կեսարյան հատման, այնպես էլ մեռելածնության հաճախակա-
նության բարձրացմանը: Հետևաբար, դոպլերոգրաֆիկ հետազոտությունը կարող է 
դառնալ սկրինինգային և կատարվել հղիության հնարավորինս վաղ 
ժամկետներում16-24 շաբաթականում: 



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
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ROLE OF DOPPLEROGRAPHIC RESEARCHES FOR PREDICTION 
AND PREVENTION OF OBSTETRICAL COMPLICATIONS 

 
A.E. Khondkaryan1, N.B. Shahverdyan1,2, H.H. Bareghamyan2 

 

1YSMU, Department of Obstetrics & Gynecology №1 
2Family Planning & Sexual Health Center 

SUMMARY 
Dopplerographic research has been performed in 66 pregnant women aged 18-44. 

Dopplerographic research has been performed, and they have found some deviations in 36 
(54.5%) cases, such as unilateral and bilateral increasing of uterine artery resistance with severe 
hemodynamic dysfunction, vascular resistance of umbilical cord artery, fetus descending aorta 
and middle cerebral artery blood flow deviations, reverse diastolic blood flow in descending 
aorta. Deviations coincidence with 2nd trimester complications such as preeclampsia, hyper-
tension, intrauterine growth retardation and frequent development hypoxia, in 19 (59.4%) cases 
immediate surgical cessation of pregnancy were done. In 7 (21.9%) cases antenatal death has 
been registered. Therefore, the performed analyzes, confirmed that early Dopplerographic 
examination is mandatory as a screening method for prediction and prevention of uteral–placen-
tal–fetus system deviations, and screening should be starting from 16th weeks of pregnancy. 

 
Keywords: Dopplerographic examination, vascular resistance, caesarian section 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴՊՐՈՑԱՀԱՍԱԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԳԻՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ՔԱՇԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ  

ԱՃԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՔԱՐՏԵՐՈՎ 
 

Ա.Ա. Կարախանյան, Ն.Գ. Բաղդասարյան 
 

ԵՊԲՀ, Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 
 

Ներածություն. Գիրությունը զարգացած երկրներում ամենահաճախ հանդիպող 
սնուցման խանգարման տարատեսակն է, ինչն աստիճանաբար առողջապահական 
խնդիր է դառնում նաև զարգացող երկրներում վերածվելով էպիդեմիայի: Ամբողջ 
աշխարհում 5-17 տ. երեխաների և դեռահասների 10%-ն ունի ավելցուկային քաշ 
(ըստ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) սահմանման 
+1 ՍՇ≤ՄԶՑ<+2 ՍՇ [2], որտեղ ՄԶՑ մարմնի զանգվածի ցուցանիշն է, ՍՇ ստանդարտ 
շեղումը), իսկ գիրության (ըստ ԱՀԿ-ի սահմանման ՄԶՑ≥2 ՍՇ [2]) տարած-
վածությունը տատանվում է 2-3%-ի սահմաններում [3]:  

Դեռահասությունը (ըստ ԱՀԿ-ի սահմանման 10-19 տ. ժամանակահատվածը) 
գիրության զարգացման ճգնաժամային շրջաններից մեկն է: Գիրություն ունեցող 
դեռահասների 50-80%-ը գեր են նաև չափահաս տարիքում: Գեր կամ ավելցուկային 
քաշ ունեցող դեռահասների շրջանում առկա է ֆիզիկական ակտիվության սահմա-
նափակում, ինչպես նաև դիտվում են բազմաթիվ սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ 
[5]: Բացի այդ, գիրությունը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների, ինչ-
պիսիք են բարձր զարկերակային ճնշումը, դաշտանային ցիկլի խանգարումները, 
սիրտ-անոթային հիվանդությունները, II տիպի շաքարային դիաբետը և այլն [4]: 

Այսիպիսով, քաշի հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաների վաղ հայտնա-
բերումն անհրաժեշտ նախապայման է արդյունավետ կանխարգելիչ միջոցառումներ 
իրականացնելու համար:  

Արդիականությունը. Սնուցման կարգավիճակի գնահատման համար ամենա-
հաճախ կիրառվող ցուցանիշը ՄԶՑ-ն է, որը համապատասխան աճի քարտի 
կիրառման դեպքում կարող է նպաստել քաշի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաների վաղ հայտնաբերմանը:  

ՄԶՑ հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով ՄԶՑ = կշիռ (կգ) / [հասակ (մ)]2: 
Այնուամենայնիվ, երեխաների սնուցման կարգավիճակի գնահատման համըն-

դհանուր մոտեցում դեռևս չկա: Կիրառվում են աճի գնահատման տարբեր քարտեր, 
ինչպիսիք են Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից 
մշակված ստանդարտները (WHO, 2007); «Գիրության Միջազգային Հատուկ Աշխա-
տանքային խմբի» (IOTF) և ԱՄՆ-ի «Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի» 
(CDC) կողմից առաջարկված ռեֆերենսային քարտերը (IOTF, 2000 և CDC, 2000) [2]:  

Տարբեր երկրներում երեխաների և դեռահասների շրջանում գիրության և 
ավելցուկային քաշի տարածվածության վերաբերյալ կատարված հետազոտություն-
ների միջև համեմատությունը հեշտացնելու նպատակով ԱՀԿ-ի կողմից մշակվել է 
դասակարգման ստանդարտացված մոտեցում: Առաջարկվել են աճի գլոբալ ստան-
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դարտներ մինչև 5 տարեկան երեխաների (WHO, 2006) և 5-ից մինչև 19 տ. երեխանե-
րի և դեռահասների համար (WHO, 2007): Այդ ստանդարտները առաջին անգամ ցույց 
են տալիս, թե ինչպես պետք է աճեն երեխաները, թեկուզ և մինչ այդ հայտնի բոլոր 
աճի քարտերը ռեֆերենսային էին, այսինքն, պարզապես նկարագրում էին, թե 
ինչպես են երեխաներն աճում տվյալ երկրում կամ տվյալ պայմաններում: Նոր աճի 
ստանդարտներով առաջին անգամ հաստատվում է, որ աշխարհի տարբեր շրջաննե-
րում ծնված երեխաները օպտիմալ պայմաններ ապահովելու դեպքում տվյալ 
տարիքի համար միևնույն աճի և զարգացման ցուցանիշներին հասնելու պոտենցի-
ալն ունեն առնվազն մինչև հինգ տարեկանը: Համարվում է, որ ԱՀԿ-ի կողմից մշակ-
ված աճի գնահատման ստանդարտները կարող են կիրառվել ինչպես զարգացող, 
այնպես էլ տնտեսապես զարգացած երկրներում և թույլ են տալիս բավարար կերպով 
վերահսկել սնուցման խանգարման հիմնական տարատեսակները ավելցուկային 
քաշն ու թերսնվածությունը: 2008 թ.-ից ԱՀԿ նոր աճի քարտերն ընդունվել են նաև ՀՀ 
Առողջապահության Նախարարության կողմից որպես Հայաստանի մինչև հինգ 
տարեկան ազգաբնակչության աճի գնահատման միջոց: Ներկայումս Հայաստանում 
5-20 տարեկանների ՄԶՑ-ն ըստ տարիքի հսկվում է CDC քարտերով, չնայած ԱՀԿ-ի 
կողմից արդեն մշակվել են 5-20 տարեկանների աճի քարտեր [1]: 

Երևան քաղաքի դեռահասների շրջանում գիրության և ավելցուկային քաշի տա-
րածվածության վերաբերյալ վերջերս կատարված հետազոտությունները խիստ սակա-
վաթիվ են, իսկ սնուցման կարգավիճակի համեմատական գնահատում աճի տարբեր 
քարտերի կիրառմամբ դեռևս չի իրականացվել:  

Տվյալ հետազոտության նպատակն է աճի գնահատման 3 քարտերի (WHO 2007, 
CDC 2000, IOTF 2000) օգնությամբ համեմատական կերպով բնութագրել գիրության և 
ավելցուկային քաշի տարածվածությունը Երևան քաղաքի 10-16 տարեկան 
դպրոցահասակ երեխաների շրջանում:  

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության նյութերը հավաքվել են 2011 թ. ապրիլ-
հունիս և սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում: Երևան քաղաքի 10 հա-
մայնքներից ընտրվել է 30 դպրոց (յուրաքանչյուր համայնքից դպրոցների 10%-ը), յու-
րաքանչյուր դպրոցից 3-ական դասարան 6(7)-րդ, 8(9)-րդ և 10(11)-րդ; իսկ յուրաքան-
չյուր դասարանից միջինում 25-ական աշակերտ: Արդյունքում, հետազոտվել է 10-16 
տարեկան 2181 աշակերտ 1086 արական (49.8%) և 1095 իգական (50.2%) սեռի 
ներկայացուցիչներ: Անթրոպոմետրիկ չափումներն իրականացվել են միևնույն անձի 
կողմից: Աշակերտները չափումների ընթացքում եղել են թեթև հագուստով և առանց 
կոշիկների: Կշռի տվյալները ստացվել են էլեկտրոնային կշեռքի օգնությամբ (FAGOR 
BB-150) 0.1 կգ ճշգրտությամբ: Հասակը չափվել է պատին ամրացված հասակաչափի 
միջոցով (SECA) 5 մմ ճշգրտությամբ: Բոլոր երեխաների անթրոպոմետրիկ չափում-
ները կատարվել են առավոտյան: Հաշվարկվել է մարմնի զանգվածի ցուցանիշը 
(ՄԶՑ): Սնուցման կարգավիճակը գնահատվել է աճի հետևյալ քարտերով.  

 ԱՀԿ-ի կողմից մշակված ստանդարտներ 5-ից 19 տ. երեխաների համար 
(WHO, 2007), համաձայն, որի սնուցման կարգավիճակի գնահատման ցուցանիշնե-
րից յուրաքանչյուրը ներկայացված է որպես ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկված Երեխա-
ների Աճի Ստանդարտի մեդիանից ստանդարտ շեղման (ՍՇ) միավոր: Այն երեխա-
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ները, որոնց ՄԶՑ – ն ըստ տարիքի ստանդարտ բնակչության մեդիանից բարձր է 
երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են գեր, իսկ եթե ՄԶՑ – ն ընկած է 1 ՍՇ և 2 
ՍՇ միջակայքում ունեն ավելցուկային քաշ[1]:  

 ԱՄՆ-ի «Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի» կողմից առաջարկված 
ռեֆերենսային քարտեր 2-ից մինչև 20 տ. երեխաների համար (CDC, 2000) գիրության 
և ավելցուկային քաշի համապատասխան շեմային մակարդակներով: Այն 
երեխաները, որոնց ՄԶՑ-ն ըստ տարիքի բարձր է 95-րդ պերցենտիլից, համարվում 
են գեր, իսկ եթե ՄԶՑ-ն ընկած է 85-ից մինչև 95 պերցենտիլային շարքում՝ ունեն 
ավելցուկային քաշ:  

 «Գիրության Միջազգային Հատուկ Աշխատանքային խմբի» կողմից ներկայաց-
ված ՄԶՑ-ի ցուցանիշներ 2-ից մինչև 18 տ. երեխաների համար (IOTF, 2000), որոնք 
արտածված են գիրության և ավելցուկային քաշի 18 տ. տարիքին համապատասխան 
շեմային մակարդակներից (ՄԶՑ ≥ 30 կգ/մ2 և ՄԶՑ ≥ 25 կգ/մ2 (IOTF, 2000)):  

Տվյալների վիճակագրական վերլուծությունն իրականացվել է SPSS 16 ծրագրի 
օգնությամբ:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտության մեջ ընդ-
գրկվել են 10-16 տ. (միջին տարիքը 12.96±1.71 տ.) 2181 աշակերտ 1086 արական 
(49.8%) և 1095 իգական (50.2%) սեռի ներկայացուցիչներ:  

Գիրության և ավելցուկային քաշի տարածվածությունն ըստ աճի գնահատման 
տարբեր քարտերի ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:  

Աղյուսակ 1  
10-16 տ. տարիքային խմբում գիրության և ավելցուկային քաշի տարածվածությունն  

ըստ աճի գնահատման տարբեր քարտերի  
(WHO 2007; CDC 2000; IOTF 2000) և ըստ սեռի. 

 

  
Արական սեռ 

N = 1086 (100%) 
Իգական սեռ 

N = 1095 (100%) 

Ընդհանուր խումբ 
(Արական + Իգական) 

N = 2181 (100%) 

Քաշի կատեգորիա 
WHO 
2007 

CDC 
2000 

IOTF 
2000 

WHO 
2007 

CDC 
2000 

IOTF 
2000 

WHO 
2007 

CDC 
2000 

IOTF 
2000 

Գիրություն 
93 

(8.6%)* 
81 

(7.5%)* 
47 

(4.3%)* 
33 

(3.0%) 
28 

(2.6%) 
19 

(1.7%) 
126 

(5.8%) 
109 

(5.0%) 
66 

(3.0%) 

Ավելցուկային քաշ 187 
(17.2%)* 

138 
(12.7%)* 

163 
(15.0%)* 

138 
(12.6%) 

101 
(9.2%) 

114 
(10.4%) 

325 
(14.9%) 

239 
(11.0%) 

277 
(12.7%) 

Ավելցուկային քաշ 
(ներառյալ գիրություն) 

280 
(25.8%)* 

219 
(20.2%)* 

210 
(19.3%)* 

171 
(15.6%) 

129 
(11.8%) 

133 
(12.1%) 

451 
(20.7%) 

348 
(16.0%) 

343 
(15.7%) 

 

* 10-16 տ. տարիքային խմբում ըստ սեռի համեմատության դեպքում վիճակագրորեն հավաստի 
տարբերության առկայություն, P<0.05 (Պիրսոնի χ2)  
 

Ավելցուկային քաշի (ներառյալ գիրությունը) տարածվածությունն ընդհանուր 
խմբում կազմել է 15.7% (IOTF 2000), 16.0% (CDC 2000) և 20.7% (WHO 2007), իսկ 
գիրության տեսակարար կշիռը տատանվել 3.0%-ից (IOTF 2000) մինչև 5.8% (WHO 
2007) սահմաններում ըստ CDC 2000-ի, կազմելով 5.0%: 
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Նկար 1. 10-16 տ. տարիքային խմբում գիրության և ավելցուկային քաշի 
տարածվածությունն ըստ աճի գնահատման տարբեր քարտերի  

(WHO 2007; CDC 2000; IOTF 2000) և ըստ սեռի. 

 

Երկու սեռերի միջև քաշի տարբեր կատեգորիաների տարածվածությունների 
համեմատության ժամանակ գիրության և ավելցուկային քաշի դեպքում վիճակագրո-
րեն հավաստի տարբերություն հայտնաբերվում է անկախ կիրառվող աճի քարտից 
(Նկար 1, Աղյուսակ 2): Գիրությունը և ավելցուկային քաշը գերակշռում են արական 
սեռի շրջանում գիրության դեպքում կազմելով 8.6% և 3.0%; p=0.000 (WHO 2007); 7.5% 
և 2.6%; p=0.000 (CDC 2000) և 4.3% և 1.7%; p=0.000 (IOTF 2000), իսկ ավելցուկային 
քաշի պարագայում 17.2% և 12.6%; p=0.002 (WHO 2007); 12.7% և 9.2%; p=0.009 (CDC 
2000) և 15.0% և 10.4%; p=0.001 (IOTF 2000):  

Ինչպես ցույց է տրված Աղյուսակ 2-ում, «գիրություն» և «ավելցուկային քաշ» 
կատեգորիաների տարածվածությունն առավելագույնն է WHO 2007-ի կիրառման 
ժամանակ համապատասխանաբար տղաների դեպքում կազմելով 8.6% և 17.2% 
(p<0.001), աղջիկների շրջանում 3.0% և 12.6%(p<0.001), իսկ ընդհանուր խմբում 5.8% և 
14.9% (p<0.001): CDC 2000-ով գնահատման դեպքում գիրության տեսակարար կշիռը 
գերազանցում է IOTF 2000-ի չափանիշներով ստացված տվյալներից համա-
պատասխանաբար տղաների շրջանում 7.5% և 4.3% (p<0.001), աղջիկների դեպքում 
2.6% և 1.7% (p<0.001), իսկ ընդհանուր խմբում 5.0% և 3.0% (p<0.001): Ավելցուկային 
քաշի դեպքում դիտվում է հակառակ միտումը ըստ IOTF 2000-ի ստացված տվյալ-
ները (տղաների շրջանում 15.0%, աղջիկների շրջանում 10.4% և ընդհանուր խմբում 
12.7%) ավելի բարձր են CDC 2000-ով գնահատման արդյունքում ստացված 
արժեքներից (տղաների շրջանում 12.7%, աղջիկների շրջանում 9.2% և ընդհանուր 
խմբում 11.0%); p<0.001: Ավելցուկային քաշ (ներառյալ գիրություն) կատեգորիայի 
առավելագույն տարածվածություն դիտվում է WHO 2007-ի կիրառման ժամանակ 
տղաների դեպքում կազմելով 25.8%, աղջիկների շրջանում 15.6%, իսկ ընդհանուր 
խմբում 20.7%; p<0.001: CDC 2000 և IOTF 2000 քարտերի կիրառման դեպքում 
ստացված արդյունքներն են. համապատասխանաբար, տղաների շրջանում 20.2% և 
19.3% (p<0.001), աղջիկների դեպքում 11.8% և 12.1% (p<0.001), իսկ ընդհանուր խմբում 
16.0% և 15.7% (p<0.001):  
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Եզրակացություն. Այսպիսով, Երևան քաղաքի 2181 դեռահասների հետազոտու-
թյան արդյունքում կարելի է եզրակացնել. 

1. Ավելցուկային քաշի (ներառյալ գիրությունը) տարածվածությունն ընդհա-
նուր խմբում կազմել է 15.7% (IOTF 2000), 16.0% (CDC 2000) և 20.7% (WHO 2007):  

2. Գիրությունը և ավելցուկային քաշը, անկախ կիրառվող աճի քարտից, 
վիճակագրորեն հավաստի կերպով գերակշռել է արական սեռի ներկայացուցիչների 
շրջանում համապատասխանաբար, p=0.0001 և p=0.002 (WHO 2007); p=0.0001 և 
p=0.009 (CDC 2000) և p=0.0001 և p=0.001 (IOTF 2000):  

3. Ավելցուկային քաշ (ներառյալ գիրություն) կատեգորիայի առավելագույն 
տարածվածություն դիտվել է WHO 2007-ի կիրառման ժամանակ 25.8% (տղաներ), 
15.6% (աղջիկներ) և 20.7% (ընդհանուր խումբ): 

Այսպիսով, CDC 2000 և IOTF 2000, 2007 աճի քարտերը, ի տարբերություն WHO 
2007 աճի ստանդարտների, թերագնահատում «ավելցուկային քաշ» և «գիրություն» 
կատեգորիաների տարածվածության իրական պատկերը: Այսինքն, 5-19 տ. 
տարիքային խմբում սնուցման կարգավիճակը գերադասելի է գնահատել WHO 2007 
աճի ստանդարտների միջոցով, քանի որ քաշի հետ կապված խնդիրներ ունեցող 
երեխաների վաղ հայտնաբերումն անհրաժեշտ նախապայման է արդյունավետ 
կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու համար:  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PREVALENCE OF OBESITY AND 
OVERWEIGHT IN THE YEREVAN SCHOOL-AGE CHILDREN  

BY EVALUATION BY MEANS OF DIFFERENT CARDS 
 

A.A. Karakhanyan, N.G. Baghdasaryan 
 

YSMU, Department of Pediatrics №1 
SUMMARY 
During the last decades, obesity has emerged as a major health problem with dramatically 

increasing prevalence that affects all socioeconomic groups in both developed and developing 
countries spreading around the world as a global epidemic. Childhood obesity is the dominant 
predictor of obesity and related morbidity during adulthood. Additionally, children, and especially 
adolescents with obesity face stigmatization and discrimination in many areas of their lives, therefore 
there are more prone to psychosocial problems. Early and accurate identification of the obese child is 
an essential prerequisite for prevention and successful intervention. However, no globally accepted 
definition of obesity on the basis of BMI for children and adolescents currently exists. The World 
Health Organization (WHO) has recommended a standardized classification system in order to 
facilitate comparison across countries and studies. 

The objective of this study was to compare the prevalence of obesity and overweight in 
schoolchildren in Yerevan (Armenia) using different growth charts. Three references were used: 
the Center for Disease Control (CDC) 2000, the International Obesity Task Force (IOTF) 2000 
and the WHO 2007. References used are all based on BMI cut-off points, which are gender and 
age specific. 

1. for the WHO standards, the cut-off points for overweight and obesity are +1SD and 
+2SD, respectively, 

2. for the CDC growth charts, the BMI cut-off points are 85th and 95th percentiles for 
overweight and obesity, respectively, 

3. the IOTF reference is based on linking the BMI of 25 and 30 at the age of 18 for 
classification of childhood and adolescent overweight and obesity, respectively. 

Body weight and height were measured in 2181 schoolchildren (1086 boys and 1095 girls) 
aged 10-16 years. Height and weight were measured in light clothing and without shoes. Weight 
was taken with a digital scale (Fagor BB-150). Height was taken with a wall – mounted 
bodymeter (Seca). Body mass index values were calculated. The data were analyzed using 
SPSS 16.0. 

The prevalence of overweight, including obesity, for the whole sample was 21.3% (WHO 
2007), 17.3% (CDC 2000) and 18.6% (IOTF 2000). In total group the prevalence of obesity 
varied from 3.0% (IOTF 2000) to 5.8% (WHO 2007). Obesity and overweight were 
significantly more frequent among boys, and this remained consistent for the three references 
(p<0.005).  

This study shows that CDC 2000 and IOTF 2000 underestimate the true prevalence of 
overweight and obesity. On the contrary, WHO 2007 detect an increased number of children 
being overweight and obese, providing an earlier identification and timelier intervention on 
children with weight problems.  

 
Keywords: adolescence, obesity, prevalence, growth charts 

 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 

 

 - 399 -

ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԿԻՍՏՈԶ ՖԻԲՐՈԶԻ  
ԹՈՔԱՅԻՆ ՍՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՎԱՂ ԿԵՆՍԱՄԱՐԿԵՐՆԵՐԸ.  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 
 

Ս.Ա. Հարությունյան, Գ.Ս. Այվազյան,  
Վ.Ս. Բաղդասարյան, Մ.Ա. Առուստամյան 

 

ԵՊԲՀ, Մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 
 

 
Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզը կամ մուկովիսցիդոզը կովկասյան 

ռասային բնորոշ առավել հաճախ հանդիպող աուտոսոմ ռեցեսիվ ժառանգվող 
հիվանդությունն է: Հիվանդության հիմքում ընկած է մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբ-
րանային փոխադրման կարգավորիչ գենի (CFTR) մուտացիան: Գենը իրենից ներկա-
յացնում է ցԱՄՖ կախյալ քլորիդային կանալ տեղակայված էկզոկրին գեղձերի ապի-
կալ թաղանթներին, որը կալցիում-կախյալ քլորիդային կանալների հետ միասին 
կարգավորում է քլորիդների և հեղուկի արտադրությունը: Գենը գործում նաև է 
որպես ամիլորիդ զգայուն նատրիումիական կանալ: Այսինքն, գենի ազդեցության 
արդյունքում ապահովվում է շնչուղիների էպիթելի բավարար խոնավացումը, էկզո-
կրին գեղձերի սեկրետի նորմալ կազմը: Հիվանդության կլինիկական արտահայտու-
թյունները պայմանավորված են բոլոր էկզոկրին գեղձերի արտազատուկների մածու-
ցիկությամբ, իսկ հիվանդության ելքը հիմնականում որոշվում է բրոնխաթոքային 
համակարգի քրոնիկ ախտահարումով: 

Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզի ժամանակ շնչառական համա-
կարգի ախտահարումը հիմնականում ներկայացված է հարաճուն քրոնիկ էնդոբրոն-
խային վարակի, թոքահյուսվածքի ֆիբրոզի և դեստրուկցիայի, թոքերի արտաքին 
շնչառության ֆունկցիայի անդառնալի նվազման ձևով: Թոքերի քրոնիկ ախտահա-
րումը հիվանդության անբարենպաստ ելքը որոշող գլխավոր գործոնն է:  

Թոքային սրացումները և դրանց վարումը շարունակում են մնալ հիվանդության 
հիմնաքարային հարցերից, քանի որ ազդում են հիվանդների կյանքի որակի և 
հիվանդության ելքի վրա, կանխորոշում կյանքի տևողությունը: Սակայն դեռևս չկան 
սրացումները վաղ կանխորոշող կոնսենսուսով հաստատված, զգայուն և սպեցիֆիկ 
կենսամարկերներ, չնայած կան բազմաթիվ գիտական լայնածավալ հետազոտու-
թյուններ տարբեր կենսամարկերների հայտնաբերման և փորձարկման ուղղությամբ: 
Ներկայումս սրացումները ախտորոշվում են միայն կլինիկական ախտանիշների և 
սպիրոմետրիկ տվյալների փոփոխությունների հիման վրա (Աղյուսակ 1): Կլինիկա-
կան ախտանիշների պանելը կազմելիս հաշվի առնվել է նաև հիվանդներին տրված 
հարցաթերթիկների տվյալները:  

Թոքային սրացումների հավաստի կենսամարկերների կիրառումը հիվանդների 
վարման պրոտոկոլներում թույլ կտա վաղ ախտորոշել սրացումը և նույնիսկ կանխո-
րոշել այն տրիգերների ազդեցության պայմաններում, կազմակերպել վարումը և 
բուժումը (Աղյուսակ 2): 



 
ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ, ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
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Աղյուսակ 1 
Թոքային սրացումները մուկովիսցիդոզի ժամանակ 

 

1. հազի և խորխի քանակի և որակի փոփոխություն 
2. դիսպնոէ, քնի խանգարում  
3. ցերեկային քնկոտություն 
4. արնախխում 
5. կրծքավանդակի ցավ 
6. թուլություն, հոգնելիություն, ինքնազգացողության վատացում, ախորժակի 

անկում, քաշի կորուստ 
7. ջերմության բարձրացում >38 C* 
8. FEV1, FVC նվազում նախորդ տվյալների համեմատ 10%-ով 
9. թոքերում «նոր հայտնաբերվողխզզոցներ»* 

  
*ջերմության բարձրացումը, թոքերում խզզոցների բացակայությունը չեն բացառում հիվանդության թոքային 
սրացումը **ռենտգենաբանական քննությունը չունի զգայնություն թոքային սրացումները ախտորոշելիս 

 
Աղյուսակ 2 

Թոքային սրացումների տրիգերները 
 

1. նոր մարնէներով վարակ 
2. առկա մանրէների նոր շտամների կոլոնիզացիա 
3. պլանկտոնիկ աճ 
4. առկա միկրոբների վիրուլենտականության փոփոխություն 
5. ատիպիկ միկոբակտերիաներով կոլոնիզացիա 
6. փոշու, օզոնի ազդեցություն 
7. վիրուսներ շնչառական սիցիտիալ վիրուս, հերպես վիրուս 
8. սնկեր Aspergillus F, Exophiala dermatitidis, Candida albicans 

 
Թոքային սրացումների ամենազգայուն կենսամարկերները բորբոքման միջնոր-

դանյութերն են: Բորբոքումը մուկովիսցդոզի ժամանակ նեյտրոֆիլ ուղղորդված է և 
մանրէակախյալ միկրոբային մշտական կոլոնիզացիայի պայմաններում: Մուկովիս-
ցիդոզի տրանսմեմբրանային փոխադրման կարգավորիչ գենի (CFTR) մուտացիայի 
պայմաններում խախտված է շնչուղիների մաքրումը և առկա է շարունակական 
միկրոբային կոլոնիզացիա:  

Գրականության տվյալներով, բորբոքումը թոքերում դիտվում է հիվանդության վաղ 
շրջաններում անկախ միկրոբների առկայությունից և բնորոշվում է հատկապես IL-8 
բարձր մակարդակով խորխում: Հիվանդության միկրոբիոլոգիայում հատկապես դեր 
ունեն Staph. aureus, H.influenzae, P.aeruginosa մանրէները: Վերջին տարիներին մեծացել է 
ատիպիկ միկոբակտերիաների Bulkholderia cepacia դերը: Ուսումնասիրվում է նաև 
վիրուսային վարակների դերը հիվանդության սրացումների ժամանակ: Նշվում է 
ռինովիրուսների գերակշռող ազդեցությունը թոքային սրացումների էթիոլոգիայում, 
ինչպես նաև կոքսակի և էխովիրուսների:  



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 
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Միկրոբների առկայության պայմաններում ակտիվանում է շնչուղիների բնածին 
պաշտպանական համակարգը և հակամանրէային պեպտիդ-ընկալիչները: Վերջին-
ները ճանաչում են ախտածին մոլեկուլները (PAMPs-pathogen associated molecular 
patterns) և օրգանիզմի վտանգի ազդանշանները (DAMPs-host-derived danger signs): 
Այս ընկալիչների մանրէակախյալ ակտիվացումը բերում է ցիտոկինների անկանոն 
ձերբազատմանը և հակաբորբոքիչ (IL-10) և բորբոքիչ (IL-6, IL-1β, TNF-α) ցիտոկին-
ների դիսբալանսին: Մոնոցիտներից և մակրոֆագերից ձերբազատվող TNF-α-ն 
նպաստում է բորբոքային բջիջների և այլ ցիտոկինների ներհոսքին թոքի հյուսվածք: 
Սակայն հիվանդության ախտաբանության մեջ հատուկ դեր ունի CXCL8 (IL-8) 
նեյտրոֆիլների քեմոտաքսիսի գործոնը: Վերջին տարիներին մուկովիսցիդոզով հի-
վանդների շիճուկում և խորխում հայտնաբերվել են քեմոտաքսիսի նաև այլ գործոն-
ներ, դրանցից է կոլագենի ֆրագմենտ պրոլին-գլիցին-պրոլինը PGP, որը գործում է 
որպես լիգանտ նեյտրոֆիլային CXCR1 և CXCR2 ընկալիչների համար: Այս մարկերի 
մակարդակը բարձրանում է սրացման ժամանակ և աստիճանաբար իջնում կապված 
թոքի ֆունկցիայի լավացման հետ: Այնուամնենայնիվ, մարկերի մակարդակը 
շարունակում է մնալ համեմատաբար բարձր նույնիսկ սրացման լացացումից հետո, 
հաստատելով շարունակական բորբոքային պրոցեսը մուկովիսցիդոզով հիվանդ-
ների թոքերում, այսինքն չի կարող որոշել հակաբիոտիկներով բուժման տևողու-
թյունը և գնահատել արդյունավետությունը հատկապես քրոնիկ կոլոնիզացիայի 
պայմաններում: 

Նեյտրոֆիլների ազդեցությունը մուկովիսցիդոզի ժամանակ երկակի է. մի կող-
մից հակաբակտերիային և հակասնկային պաշտպանություն, մյուս կողմից, քրոնիկ 
միկրոբային կոլոնիզացիայի պայմաններում, դրանցից ձերբազատվող սերին կամ 
մետալոպրոտեազները, օքսիդանտները, նեյտրոֆիլային էլաստազան քայքայում են 
թոքահյուսվածքը: Օքսիդանտները ինակտիվացնում են հակապրոտեազները ալֆա-
1 անտիտրիպսինը և լեյկոպրոտեազի ինհիբիտորը: Բացի այդ, մուկովիսցիդոզով 
հիվանդների շրջանում ցածր է նեյրոֆիլների ֆագոցիտոզի ունակությունը, բարձր 
ապոպտոզի հակումով:  

Նեյտրոֆիլային էլաստազայի բարձր մակարդակի և FEV1 ցուցանիշների անկման 
ուղիղ համեմատականությունը ցույց է տրված շատ լայնածավալ հետազոտու-
թյուններում, սակայն հիմք ընդունելով քրոնիկ միկրոբային կոլոնիզացիայի ժամանակ 
նեյտրոֆիլների դերը նեյտրոֆիլային էլաստազան կամ նրա ազդեցության արգասիք-
ները (դեսմոզինի որոշումը մեզում) կարող են հանդիսանալ թոքային ախտահարման 
աստիճանի, սակայն ոչ սրացման գնահատման մարկեր: 

Վերջին տարիներին հատկապես ուշադրության է արժանացել ալֆա-1 անտի-
տրիպսինի (Ա1Ա) դերը արյան հունում նեյտրոֆիլների ակտիվացման մեջ դրանց 
CD16 լիգանտների հետ փոխազդեցության արդյունքում: Ա1Ա-CD16 հետերոկոմ-
պլեքսն առաջարկվել է նաև որպես թոքային սրացումների հավանական կենսա-
մարկեր: Ա1Ա-CD16 հետերոկոմպլեքսն արյան պլազմա է անցնում նեյտրոֆիլային 
թաղանթներից IL-8, TNF-α ցիտոկիններով նախաակտիվացումից հետո: 
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Հակաբակտերիային թերապիայի ֆոնի վրա տեղի ունի արյան շիճուկում Ա1Ա-
CD16 իջեցում, և առկա է ուղիղ համեմատական կապ այս բիոմարկերի մակարդակի 
նվազման ու FEV1 լավացման միջև: 

Թոքային սրացման մարկեր կարող է գնահատվել նաև շիճուկային կալպրոտեկ-
տինը: Այն կազմում է նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի պրոտեինների 60%-ը և 
ձերբազատվում է ակտիվացած լեյկոցիտներից և հայտնաբերվում է կենսա-
հեղուկներում: 

Նշված կենսամարկերների կիրառումը թոքային սրացումների ախտորոշման 
ալգորիթմում թույլ կտա վաղ ախտորոշել սրացումները, գնահատել ծանրության 
աստիճանը և հակաբիոտիկի արդյունավետությունը, որոշել հակաբակտերիային 
բուժման տևողությունը:  
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SUMMARY 
Cystic Fibrosis (CF) is the most common life-limiting autosomal recessive genetic disorder 

in Caucasians. It is caused by the mutation of the CF transmembrane conductance regulator 
gene-CFTR. Pulmonary exacerbations remain one of the sensitive criteria’s for disease outcome 
measure. They are associated with a poor health-related quality of life, disease progression and 
survival. Therefore it is essential to recognize pulmonary exacerbations as early as possible to 
determine severity, initiate appropriate treatment and assess response to treatment. Despite the 
importance of early identifying a pulmonary exacerbation in cystic fibrosis there is no 
standardized, sensitive diagnostic biomarker. Inflammatory biomarkers will be a solution to the 
variety of the clinical and spirometry criteria defining exacerbations.  
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The article reviews literature data and recent attempts to find out more sensitive markers 
for cystic fibrosis pulmonary exacerbations taking into consideration the fact that inflammation 
in cystic fibrosis is neutrophil driven and infection related. Inflammatory cytokines couldn’t 
serve as a biomarker according to recent developments inflammation in the airways present 
before infection at early stages of the disease. Special attention is paid to calprotectin and alpha-
1 antitrypsin CD16b heterocomplex (AAT:CD16b).  

Neutrophil priming with the IL-8 and TNF-α leads to release into the plasma alpha-1 
antitrypsin CD16b heterocomplex (AAT: CD16b) from the membranes of the neutrophils.  

Antibiotic treatment of pulmonary exacerbation lead to decreased plasma concentrations of 
AAT: CD16b with a significant correlation to improved FEV1. 

Calprotectin is a very abundant neutrophil protein and constitutes more than 60% of total 
proteins in the cytosol of neutrophil granulocytes. Calprotectin is released from activated 
neutrophils leading to increase concentrations in plasma, spinal fluid, synovial fluid, urine, 
saliva and stools. 

Use of these parameters will facilitate the early recognition of pulmonary exacerbations in 
CF and direct and assess antibacterial therapy. 
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ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԻԾԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ  
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  
Գ.Ռ. Սարգսյան 

 
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կազմակերպման և բժշկական իրավունքի ամբիոն 

 
 
Դեռահասների վերարտադրողական առողջության վիճակը կարելի է դիտարկել 

որպես խիստ զգայուն, յուրօրինակ ինդիկատոր արտաքին և ներքին միջավայրի 
փոփոխվող գործոնների նկատմամբ [1,2,4,6,15]: Արագ տեմպերով կյանքի բոլոր 
ոլորտների ազատականացումը, առևտրականացումը, ավանդույթների, ազգային 
սովորույթների և արժեքների փոփոխությունը, ավանդական ընտանիքների ու կա-
պերի թուլացումը բերում են բարքերի և իդեալների փոփոխման: Սոցիալ-տնտեսա-
կան փոփոխությունները վերափոխում են բազային սոցիալական կողմնորոշիչները, 
ինչն էլ անկասկած բերում է դաստիարակության հիմնախնդիրների վերանայման և 
վերագնահատման անհրաժեշտություն: Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 
փոփոխություններին դեռահասների սոցիալական և հոգեբանական դեզա-
դապտացիան, գենդերային իմացության բացակայությունը պատճառ են դառնում 
ռիսկային սեռական վարքագծի դրսևորման: Վաղ սեռական կապերը, սեռական 
զուգընկերների հաճախակի փոփոխությունը, առանց հակաբեղմնավորիչների 
սեռական հարաբերությունները ուղեկցվում են դեռահասների առողջության համար 
մի շարք բացասական հետևանքներով. սեռավարակներ, փոքր կոնքի օրգանների 
բորբոքային հիվանդություններ, անցանկալի հղիություններ, որոնք ավարտվում են 
աբորտով կամ վաղ մայրությամբ և բացասական անդրադառնում ազգաբնակչության 
վերարտադրողական հնարավորությունների վրա: Ի դեպ, մարդու վերարտադրո-
ղական գործառույթի վիճակը նկատելի ազդեցություն է թողնում նրա սեռական 
սոցիալիզացիայի, անհատականության ձևավորման, ընտանիք ստեղծելու կարողու-
թյան և հետևաբար պետության ժամանակակից դեմոգրաֆիկ վիճակի վրա [3,9,11]: 
Աշխարհում այդ թվում և Հայաստանում, դիտվում է մի շարք դեմոգրաֆիկ ցուցա-
նիշների բացասական միտումներ մահացության աճ, ծնելիության անկում, պտղաբե-
րության տարիքի բնակչության թվի նվազում: Նկատենք, որ արձանագրվում են նաև 
պտղաբերության տարիքի անձանց վերարտադրողական վարքագծի նեգատիվ 
փոփոխություններ: 

Համաձայն ՀՀ ԱՆ 2011 թվականի պաշտոնական տվյալների, առաջնային ան-
պտղության ցուցանիշը 16.8% է (ոչ պաշտոնական տվյալներով այն ավելի բարձր է) և 
ունի նեգատիվ միտում: ԱՀԿ գնահատմամբ՝ եթե մի երկրում անպտղության ցուցա-
նիշի մեծությունը գերազանցում է 15%-ի սահմանը, ապա վտանգի տակ է բնական 
վերարտադրությունը, ինչը կարող է ազդել երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի 
վրա [16,17]: Ըստ ԱՀԿ գնահատման ցուցանիշների, Հայաստանը հայտնվել է 
վտանգավոր գոտում: Պաշտոնական տվյալների համաձայն մեր ազգաբնակչության 
9%-ը միասեռական է, 5.4%-ը՝ չբեր, 11.4%-ը տառապում է երկրորդային անպտղու-
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թյամբ, այսինքն՝ բնակչության գրեթե 26%-ի վերարտադրողականությունն այսօր 
հարցականի տակ է, իսկ դա նշանակում է, որ հարցականի տակ է ազգի հասարակ 
վերարտադրությունը: Ի լրումն վերը շարադրվածին, աշխարհում, այդ թվում և 
Հայաստանում, արձանագրվում են դեռահասության տարիքի երեխաների առողջու-
թյան ցուցանիշների բացասական տեղաշարժեր [2,6], և այդ ֆոնի վրա առկա են 
դեռահասների սեռավարակներով հիվանդացության աճի միտումներ:  

Դեռահասների սեռական դաստիարակության հարցը որպես վերարտադրո-
ղական առողջության խանգարումների կանխարգելման գործոն քաջ հայտնի և 
բավականին ուսումնասիրված է աշխարհում: Ցավոք, ՀՀ-ում դեռահասների սեռա-
կան դաստիարակության առանձնահատկություններն ու վարքագծային ռիսկերի 
նվազեցման ուղիները որպես բժշկասոցիական հիմնախնդիր դեռևս չի գտել իր 
գիտական լուծումները: Ելնելով համաշխարհային վիճակագրական փաստերից, 
ինչպես նաև մեր երկրի սոցալ-տնտեսական իրավիճակից կարելի է վստահ ասել, որ 
այն ավելի քան արդիական է հատկապես, եթե հաշվի առնենք նաև այն փաստը, որ 
առաջ քաշված հիմնախնդիրը անմիջականորեն դիպչում է մեր հանրապետության 
ազգաբնակչության լայն ամենախոցելի խավերին:  

Սույն գիտական աշխատանքի նպատակն է դեռահասության տարիքի երեխա-
ների վերարտադրողական առողջության պահպանումը, սեռավարակ հիվանդու-
թյունների կանխարգելումը սեռական դաստիարակության և վարքագծային ռիսկերի 
նվազեցման ճանապարհով:  

 
Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 
1. մշակել դեռահասների սեռական դաստիարակության առաձնահատկու-

թյունների ուսումնասիրության տեղեկատվական հարցաթերթիկ. 
2. որոշել դեռահասների վարքագծային առանձնահատկությունները և նրանց 

սեռական խնդիրների իմացության աստիճանը. 
3. բացահայտել և գնահատել սեռավարակների տարածվածությունը, վաղ 

հղիությունները և հղիության ընդհատումներն ուսումնասիրվող կոնտինգենտի 
շրջանում. 

4. մշակել կրթական ծրագիր ռիսկային վարքագծի նվազեցման ուղղությամբ. 
5. գնահատել մշակված ծրագրի արդյունավետությունը օբյեկտիվ և սուբյեկ-

տիվ գործիքների կիրառմամբ:  
 
Հետազոտության ժամանակ կիրառվել են փորձարարական, համաճարակաբա-

նական, սոցիոլոգիական հարցման, վիճակագրական վերլուծության մեթոդները: 
Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում 13-18 տ 463 դեռահասներ 269 աղջիկ և 
194 տղա, որոնք ընդգրկվել են տարբեր սոցիալական խմբերումից, հետազոտության 
տեսակը միամոմենտ լայնակի կտրվածքով (survey): Գիտական աշխատանքի 
շրջանակում «Դեռահասների սեռական դաստիարակության առաձնահատկություն-
ների ուսումնասիրության» հարցաթերթիկով կատարվել են սոցիոլոգիական հար-
ցումներ, իրականացվել են համապատասխան թեմաներով, մշակված ծրագրով 
թրեյնինգներ, կատարվել է նախաթրեյնինգային և ետթրեյնինգային արդյունքների 
վերլուծություն և արվել համապատասխան եզրահանգումներ: Մեր կողմից մշակված 
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«Դեռահասների սեռական դաստիարակության առաձնահատկությունների ուսում-
նասիրության» տեղեկատվական հարցաթերթիկի միջոցով անց է կացվել սոցիոլո-
գիական հարցում։ Հարցաթերթիկը բաղկացած է մի խումբ հիմնական հարցերից և 
ենթահարցերից, որոնք խմբավորված են ըստ անկետային տվյալների. տարիք, սեռ, 
հասցե, սպասարկող բժշկական հաստատությունների հաճախումներ, սեռական 
կյանքի սկիզբ, վաղ հղիություն, ընդհատված հղիություն, սեռավարակներ: Սոցի-
ոլոգիական հարցումն անց է կացվել Երևան քաղաքի բոլոր վարչական տարած-
քներում, յուրաքանչյուր տարածքում պատահականության սկզբունքով ընտրվել է 
մեկ դպրոց: Հարցումն իրականացվել է Երևանիվ թիվ 198, 42, 43, 149, 83, 170, 103, 85, 
95, 127 դպրոցների, Օլիմպիոս կրթահամալիրի, Երևանի թիվ 1, 2 և Վանաձորի 
խնամքի կենտրոնների աշակերտների, Աբովյանի քրեակատարողական հիմնարկի 
դեռահասների, Երևան քաղաքում վճարովի սեռական ծառայություններ մատուցող 
անչափահաս շահառուների շրջանակում: Հարցումը կատարվել է կամավորության 
սկզբունքով: Նախաթրեյնինգային հարցաթերթիկների արդյունքների վերլուծությու-
նից պարզվում է, որ սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների իմացությունը 
բավականին ցածր մակարդակի վրա է, որ սեռական հարցերի մասին դեռահասները 
տեղեկանում են պատահական, հասակակիցներից և համացանցից: Այն հարցին, թե 
որտեղի՞ց են սեռական հարցերի մասին դեռահասները գիտելիքներ ստացել, 
պատասխանները տոկոսային հարաբերությամբ ներկայացված է նկար 1-ում: Ընդու-
նելով, որ երեխան կարող է ճշմարիտ գիտելիքներ ստանալ դպրոցում և համա-
պատասխան հատուկ գրականություն կարդալով, կարելի է ասել, որ հարցմանը 
մասնակցած դեռահասների միայն 25%-ն է հարաբերական ճիշտ տեղեկատվություն 
ստանում սեռական հարցերի շուրջ, մինչդեռ հարցված դեռահասների 75%-ի 
ստացած տեղեկատվությունը տարերային է, հաճախ տարիքին ոչ համապատաս-
խան և խեղաթյուրված: Դիագրամ 2-ում պատկերված է ստացված տեղեկատվության 
ճշմարիտ լինելու տոկոսային հարաբերությունը: Ստացված տվյալները վկայում են, 
որ խնդիր կա նախ ճշմարիտ գիտելիքի մատուցման և եթե շարունակենք այս 
տրամաբանությունը կա պահանջարկ արհեստավարժ ուսուցանողի:  

 
Նկար 1. Սեռական հարցերի վերաբերյալ դեռահասների գիտելիքների աղբյուրները 
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Նկար 2. Սեռական հարցերի վերաբերյալ ստացած գիտելիքների հարաբերությունը 

 
Սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների սեփական գիտելիքների ինքնագնահա-

տականը բավականին բարձր է: Այն հարցին, թե կարծում եք ձեր ստացած գիտելիքները 
բավարա՞ր են սեռական հարցերում ճիշտ դրսևորվելու համար, հարցմանը մասնակից-
ների 58.84%-ը պատասխանում են «այո», երբ ըստ վերը բերված փաստարկների 
նրանցից 75%-ի գիտելիքները ճշմարիտ լինելու տեսանկյունից կասկածի տակ են: 
Հարցված դեռահասների 27%-ը դրական են վերաբերվում վաղ սեռական կապերին, 
34.39%-ը գտնում են, որ վաղ սեռական կապերը օգտակար և անվնաս են, ըստ 23.35%-ի 
վաղ սեռական կապերը առողջության վրա ազդեցություն չեն թողնում, իսկ 5.1%-ը 
չգիտի ազդեցություն թողնում են թե ոչ: Հարցմանը մասնակցած դեռահասների 16.59%-ը 
նշում է, որ ունեցել է սեռական կյանքի փորձ, 13.58%-ը հրաժարվում է պատասխանել, 
իսկ հակաբեղմնավորիչներ վերջին հարաբերության ժամանակ օգտագործել են նրանց 
44.16%-ը: Բեղմնականխիչ միջոցների մասին դեռահասների գիտելիքների մակարդակը 
շատ ցածր է: Նախաթրեյնինգային հարցման տվյալների վերլուծությունից պարզվում է, 
որ դեռահասների գիտելիքները բավարար չեն սեռական հարաբերություններում 
անվտանգ դրսևորվելու, սեփական և զուգընկերոջ առողջությանը չվնասելու համար: 
Եթե այստեղ մեջբերենք բազմաթիվ հետազոտողների, ինչպես և մեր կարծիքը, որ 
ժամանակին ստացած ճշմարիտ գիտելիքները կարող են համարվել սեռական 
առողջության, հետևաբար և վերարտադրողական առողջության ինքնապաշտպանա-
կան լավագույն գործիք, կարծում ենք հասկանալի է դառնում մեր դեպքում գիտելիք–
առողջություն կամրջի վթարային լինելու աստիճանը:  

Գիտական աշխատանքում որպես վաղ սեռական հարաբերությունների ռիսկեր 
դիտարկվել են սեռավարակները, աբորտները, վաղ մայրությունը: Ուսումնասիրվել են 
ՀՀ-ում 2004-2011թթ. ընթացքում դեռահասության տարիքում սեռավարակների վերա-
բերյալ պաշտոնական վիճակագրական տեղեկատվությունը: Սոցիոլոգիական 
հարցմանը մասնակցած դեռահասներին սպասարկող առաջին օգնության բժշկական 
հիմնարկություններում նշված տարիքային խմբի երեխաների սեռավարակների վերա-
բերյալ գրանցումներ գործնականում, կարելի է ասել, չկան: Համաձայն ՀՀ ԱՆ 
«Մաշկաբանության և սեռավարակաբանության բժշկակագիտական կենտրոնի» 
տրամադրած պաշտոնական տվյալների 2004-2011թթ. ընթացքում դեռահասության 
տարիքում գրանցված սեռավարակները ցուցաբերում են բացասական միտումներ: 
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են Երևան քաղաքի դեռահասների համար հաշվարկված 
ցուցանիշներ:  
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Աղյուսակ 1 
Դեռահասության տարիքում ՍՃՓՀ-ի հիվանդացության ցուցանիշներ  

 
Նոզոլոգիաներ 2004թ. 2005թ. 2006թ. 2007թ. 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 

Գոնոկոկային 
վարակ 

– – 10.54 6.05 6.92 5.25 4.15 6.94 

Տրիքոմոնիազ 3.86 4.53 4.1 6.06 6.92 5.25 4.84 3.47 
Քլամիդային 
վարակներ – 0.57 1.17 5.45 1.89 1.32 1.38 1.38 

Հերպեսային 
վարակ – 0.57 1.17 6.06 1.89 1.31 4.15 2.38 

Հետանցքասեռակ
ան գորտնուկներ – – – 5.45 6.28 – 3.46 – 

Ուրեապլազմոզ – 0.57 – 2.42 0.63 – – – 
Գարդներելոզ 3.3 4.53 5.27 6.66 11.95 1.97 7.61 20.83 
Կանդիդոզ 
միզասեռային 20.93 30.6 22.25 33.29 32.64 34.75 34.6 103.48 

 
Հաշվարկները կատարված են 100000 դեռահասի համար: Ընդհանրապես աշխարհում 

ընդունված է, որ սեռավարակների պաշտոնական գրանցված ցուցանիշները իրական թվի 
մոտ 60-70%-ն է կազմում, հասկանալի է, որ գործնականում ունենք ավելի բարձր ցուցա-
նիշներ: 2004թ.-ի համեմատությամբ ներկայացված բոլոր սեռավարակներով դեռահաս-
ների հիվանդացության ցուցանիշների աճը ակնհայտ է, և այն պատկերված է Նկար 3-ում:  

 
Նկար 3. ՍՃՓՀ հիվանդացության ցուցանիշներ 

 

 
 

Վերլուծությունից ստացված ցուցանիշները համեմատելով դեռահասների հա-
մար ԱՀԿ-ի գրանցած տվյալներին, եզրահանգում ենք, որ սեռավարակները ցուցա-
բերում են աճի միտում ամբողջ աշխարհում և տարածաշրջանում Հայաստանը 
այնքան էլ բարոք կարգավիճակում չէ: Այսպես, միզասեռական համակարգի ստորին 
հատվածի քլամիդային վարակների վերաբերյալ գրանցված դեպքերը ՀՀ-ում ըստ 
ԱՀԿ-ի տարածաշրջանում, ամենաբարձրն է: Վերարտադրության տեսանկյունից սա 
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բացասական ցուցանիշ է, քանի որ այս սեռավարակը կարող է առաջացնել կայուն 
անպտղության (WHO, Entre Nous, 2011, Նկ. 1):  

Ըստ բազմաթիվ հետազոտողների ուսումնասիրության արդյունքների, անկաս-
կած է, որ դեռահասության տարիքում ունեցած հղիությունը և վաղ մայրությունը 
բացասաբար են անդրադառնում մոր և պտղի առողջության, ինչպես նաև 
վերարտադրողական հնարավորությունների վրա [7,5,8]: Դեռահասության տարի-
քում գրանցված ծնունդների մասին, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, մեր դի-
տարկումները այսպիսինն են 15-19 տարեկան տարիքում ծննդաբերածների համար 
ցուցանիշնեերը աճի միտում են ցուցաբերում: Եթե 1000 դեռահասի համար հաշ-
վարկված ցուցանիշը 2005-ին 13.29 է, ապա 2010-ին 13.35:  

Աղյուսակ 2 
Դեռահասության տարիքի ծննդաբերություններ  

 

№ Տարի 15-19տ 
բնակչություն 

Ծննդաբերածներ 
(բացարձակ թիվ) 

Ցուցանիշ 
(1000 դեռահասի 

համար) 

1 2005 319000 4240 13.29 
2 2006 320200 4000 12.49 
3 2007 320000 3980 12.44 
4 2008 315700 3926 12.44 
5 2009 305900 4035 13.19 
6 2010 292200 3900 13.35 

 
Կարելի է ասել, որ աբորտների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները և գրան-

ցումները ռեալ չեն, ուստի դրանց հիման վրա արված եզրահանգումները կլինեն ոչ օբ-
յեկտիվ: Ի լրումն այս ամենին, փոխվել է հայ երիտասարդի վերարտադրողական վար-
քագիծը: Ըստ ՀՀ ԱՆ պաշտոնական տվյալների, 2002թ.-ին մոր միջին տարիքը երեխայի 
ծննդյան ժամանակ 24.1 տարեկան էր, որից առաջին երեխայի ծննդյան ժամանակ 22.3 
տարեկան, իսկ 2010-ի համար այդ ցուցանիշները այսպիսին են 25.1 և 23.3: Տարբերու-
թյունն ակնհայտ է: Մեկ վարքագծային փոփոխություն ևս ՀՀ ընդհանուր իրավասության 
դատարաններում 2008թ.-ից մինչ օրս, ըստ ՀՀ Դատական Դեպարտամենտի տրամադ-
րած տվյալների, դեռահասների և նրանց նկատմամբ կիրառված սեռական բռնություն-
ների վերաբերյալ քննվել են 97 քրեական գործեր (հոդվածներ 138,139,141,142):  

Մի կողմից սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները, մյուս կողմից սեռական 
առողջության վրա վերը թվարկված ռիսկային գործոնների առկայությունը բավարար 
պայմաններ են ստեղծում վերարտադրոթյան գործընթացի բացասական տեղաշարժերի 
համար: Սեռական առողջության և սեռական կրթության մակարդակի փոխադարձ կա-
պի բազմաթիվ փաստարկներ կան: Դեռահասների ինքնապաշտպանության հմտու-
թյունների բացակայությունը, հիգիենիկ, հակաբեղմնավորիչ և վերարտադրողական 
մշակույթի ցածր մակարդակը որոշվում է նրանց ցածր տեղեկացվածությամբ հիգիենայի 
և վերարտադրողական առողջության խանգարումների կանխարգելման հարցերում, 
որի պատճառը տարիքի հետ ադեկվատ սեռական դաստիարակության բացակայու-
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թյունն է, չնայած, որ հենց այդ դաստիարակությունն է ապահովում ինքնապաշտպանու-
թյունը, ինչն էլ դեռ շատ քիչ է օգտագործվում որպես առողջության ինքնապաշտպանա-
կան ռեզերվ: Աշխարհի շատ հետազոտողներ, որոնց թվում և մենք, առաջարկվում ենք 
դեռահասների սեռակրթությունը դիտարկել որպես սեռական և վերարտադրողական 
առողջության ինքնապաշտպանական գործիք: 
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SEXUAL BEHAVIOUR OF ADOLECENTS AND THEIR REPRODUCTIVE HEALTH 

 
G.R. Sargsyan 

 
YSMU, Department of Health Care & Medical Law 

 
 
SUMMARY 
Social and psychological disadaptation of adolescents to social-economical and political 

changes and the absence of gender knowledge cause risky sexual behavior. Early sexual 
relationships, frequent change of sexual partners, sexual relationships without contraceptives 
are accompanied by a range of negative results for the health of adolescents, such as STIs, 
inflammatory diseases of small pelvic organs, undesirable pregnancies, which end by abortion 
or early motherhood and negatively impact on the reproductive potentials of population. By the 
way, the state of human’s reproductive factor have a significant effect on his sexual 
socialization, formation of personality, ability to form a family and hence on the modern 
demographic situation of a state [4,11,13]. In the world, as well as in Armenia, a number of 
negative trends of demographic indicators are seen: increase in mortality, fertility decline, 
population decrease of fertility age. We’ll note that negative changes in reproductive behavior 
of people in fertility age are also recorded.  

The aim of this research paper is the maintenance of adolescents’ reproductive health, 
prevention of sexual diseases by the way of sexual education and behavior risk reduction. In the 
framework of the scientific work by the questionnaire "Study of sexual education peculiarities 
of adolescents" social surveys was carried out, trainings of the relevant subjects and developed 
programs were carried out, analysis of pre- and post-training results were carried out, and 
relevant conclusions were made. From the analysis of pre-training questionnaire results it 
becomes clear, that adolescents’ knowledge of sexual issues is on a low level that adolescents 
know about sexual issues by chance, from peers and from the Internet. In the scientific work as 
an early sexual relationship risks were observed sexual infections, abortions and early 
motherhood. From the analysis of arguments we conclude, that the absence of self-defense 
skills of adolescents, the low level of hygiene, contraception and reproductive culture is 
determined by the low awareness in the issues of hygiene and reproductive health disorder 
prevention, which is the result of lack of adequate sexual education with age, despite the fact 
that the given education provides the self-defense, which is still used very little as a health self-
defense reserve [10,16]. Many of the world researchers, among them we, are offered to consider 
the sexual education of adolescents as a self-defense tool of sexual and reproductive health.  
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ДЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРИИМПЛАНТИТЫ 
 

Г.В. Акопян 
 

ЕГМУ, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
 
 
Актуальность проблемы. В настоящее время дентальная имплантация по праву заня-

ла одно из ведущих мест в комплексе методов лечения различных стоматологических забо-
леваний. Велика ее роль в восстановлении качества жизни пациентов. Все шире и смелее в 
амбулаторной практике применяются реконструктивно-восстановительные операции на 
альвеолярных отростках челюстей и верхнечелюстной пазухе. Однако на фоне всё более 
широкого внедрения дентальной имплантации в стоматологическую практику не уменьша-
ется, а по данным ряда авторов, увеличивается как процентное содержание, так и количест-
во осложнений на различных этапах стоматологической реабилитации пациентов с приме-
нением дентальных имплантатов. Постепенно возрастает число случаев неудовлетворения 
пациентов качеством лечения, несоответствием результатов этого стоматологического 
лечения декларированным ранее и ожидаемым результатам [1,4,10].  

Среди признаков развивающихся осложнений в послеоперационном периоде ден-
тальной имплантации можно выделить осложнение в области зубного имплантата: му-
козит и периимплантит. Мукозит – воспаление слизистой в области зубного имплантата 
без признаков утраты кости (риc.1). Периимплантит – воспалительное заболевание мяг-
ких тканей в области имплантатов, сопровождающееся резорбцией (утратой) кости (риc.2).  
 

Риc.1. Мукозит     Риc.2. Периимплантит 
 

   
 
Причин воспаления в области имплантата несколько: 1) эндогенная и экзогенная 

инфекция; 2) плохое качество кости, которая неспособна быть опорой для имплантата 
(например, IV тип кости в дистальных отделах челюстей, особенно при плохой гигиене); 
3) проблемы с мягкими тканями: в одних случаях недостаточность их прикрепления к 
имплантату, в других – слишком большая подвижность; 4) большие окклюзионные пере-
грузки, в том числе из-за неправильной конструкции протеза, нарушения соединения 
имплантатов с супраструктурой [3-12]. По мнению R. James, G. Dohm et al., S. Jovanovic 
et al., в воспалительных процессах вокруг имплантатов важную роль играет наличие мик-
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рофлоры естественных зубов с гингивитом и пародонтитом. Эти авторы полагают, что 
при гингивите и пародонтите бактериальная флора может "заражать" имплантаты. На-
блюдения показали, что в таких случаях в тканях по периметру имплантата создаются 
колонии микроорганизмов, характерные для пародонтита. Если активный процесс в 
пародонте отмечен до начала имплантации, то ее не следует производить до его излече-
ния и стабилизации тканей. Именно поэтому D. van Steenberghe считает пародонтальную 
проблему основной при остеоинтегрировании имплантатов. Многочисленные исследова-
ния микрофлоры при заболеваниях тканей вокруг имплантата показали, что среди обыч-
ной микрофлоры по мере развития воспаления увеличивается число трепонем, грамотри-
цательных анаэробных бактерий. Из факультативных бактерий преобладает альфа-стреп-
тококковая флора и, как правило, возрастает количество актиномицетов [3,4,5,8]. 

Согласно определению, данному в 1993г. Европейской федерацией периодонтологов, 
периимлантатит – это прогрессирующая резорбция костной ткани, окружающей имплан-
тат, сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях (слизистой оболоч-
ке). В зависимости от глубины и распространения резорбции окружающей имплантат 
костной ткани S.A. Jovanovic (1991) и Н. Spiekermann (1991) выделяют четыре класса 
периимплантитов: I класс – незначительное горизонтальное снижение уровня кости с 
образованием минимального дефекта окружающей имплантат костной ткани; II класс – 
умеренное снижение горизонтального уровня кости с образованием изолированного, 
одностороннего дефекта костной ткани на границе раздела имплантат/кость; III класс – 
умеренно выраженное снижение горизонтального уровня кости с образованием верти-
кального дефекта кости по периметру имплантата; IV класс – выраженное снижение го-
ризонтального уровня кости и образование вертикального дефекта вокруг имплантата и 
резорбция одной из стенок кости альвеолярного отростка [7]. 

B свете обсуждаемой проблемы, ясна актуальность поиска эффективных и оптималь-
ных методов лечения периимплантитов в зависимости от степени тяжести воспалитель-
ного процесса. Изучению данных вопросов и посвящена настоящая работа. 

Цель исследования. Разработать эффективные методы лечения и реабилитации 
больных с дентальными периимплантитами. 

Материал и методы исследования. Были проведены клинические наблюдения и об-
следование 158 пациентов, которым было установлено в общей сложности 515 внутри-
костных имплантатов. Диагноз периимплантит устанавливали на основании клинической и 
рентгенологической картины. Для оценки тяжести периимплантита использованы следую-
щие клинические признаки: глубина периимплантатного кармана, кровоточивость, подвиж-
ность имплантата; рентгенологические: деструкция костной ткани, степень остеопороза.  

В структуре 22 периимплантитов, у находившихся под нашим наблюдением пациентов, 
периимплантатные мукозиты составили 6 случаев, периимплантиты I степени – 4 случая, 
периимплантиты II степени – 7 случаев и периимилантиты Ш степени – 5 случаев.  

Чаще всего больные обращались к нам на стадии развития периимплантита II-Ш степе-
ни. Полученные результаты свидетельствуют о несвоевременности обращения пациентов за 
медицинской помощью. У обследованных больных с ранними периимплантитами преоблада-
ли такие признаки местного воспаления, как отек и гиперемия слизистой оболочки, болезнен-
ность в области воспалительного очага, в то время как у больных с поздними периимпланти-
тами на первое место выступали подвижность отдельно стоящих имплантатов и болезнен-
ность при надавливании на имплантат, что, по всей видимости, связано с началом функцио-
нирования имплантата и достаточно большой нагрузкой на него. Следует отметить, что у 
41% больных ранними перииплантитами отмечались увеличения регионарных лимфоузлов у 
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2 больных и субфебрильной температуры тела у 2 больных, при поздних периимплантитах 
данные проявления отмечались у 3 больных. Следует указать, что у 59% больных ранними 
периимплантитами развитию развернутой стадии воспалительного процесса предшествовало 
появление через 2-3 недели после операции ограниченного и резко выраженного отёка и 
образование грануляций в области слизистой оболочки, покрывающей внутрикостный 
элемент. Именно у этих больных, в отличие от всех остальных, в последующем признаки 
воспаления были более выражены. 

Комплекс проводимых методов лечения зависел от степени развития периимплантита. 
При лечении периимпланатного мукозита локальные мероприятия были направлены на: 
улучшение оральной гигиены, устранение преждевременных окклюзионных контактов, мест-
ное применение противовоспалительных и антисептических средств. Эффективность лечения 
мукозита подтверждалась на основании отсутствия клинических признаков воспаления, от-
сутствия костной резорбции. 

Лечение периимплантита I степени начиналось с очищения патологического периим-
плантатного кармана от токсических продуктов распада, что повышало дальнейшее эффек-
тивное использование медикаментозных средств. Общее лечение включало: антибиотико-
терапию, десенсибилизирующую терапию, витаминотерапию, средства, повышающие имму-
нитет. Для лечения применялись следующие антибактериальные препараты: aмоксицилин 
(по 250 мг 3 раза в день), ципрофлоксацин (по 250 мг 3 раза в день) в течение 7 дней. 

Лечение периимплантита II-III степени направлено на снятие воспалительного про-
цесса и регенерацию тканевых структур. Предложенная схема лечения представлена об-
щими и местными лечебными мероприятиями. Местное лечение направлено на ликви-
дацию острых воспалительных процессов. Затем оценивали степень деструкции костной 
ткани по ортопантомограмме. В связи с образованием костного дефекта в области им-
плантата, проводили регенерацию костной ткани хирургическим способом. 

При периимплантите в ранние сроки для восстановления костного дефекта в области 
инфраструктуры имплантата, улучшения регенерации и процесса заживления, применили 
методику направленной тканевой регенерации (НТР) c использованием остеопластических 
материалов и мембран. Сущностью решения являлся кюретаж грануляционных тканей 
очага костной деструкции после отслаивания слизисто-надкостничного лоскута, очистка 
инфраструктуры имплантата и поверхности костного кармана водно-воздушной струей под 
давлением с применением гидрокарбоната натрия, обработка костной полости и 
поверхности имплантата гипохлоритом натрия, последующее заполнение дефекта биоком-
позиционными материалами, а затем – барьерной мембраной. В качестве костнозамещаю-
щего материала были применены гранулы Коллапан, Bio-Oss. В комплексное лечение 12 
больных включали лазеротерапию (плотность мощности лазерного излучения 1.5-2.0 мВт 
на кв.см).  

Полученные результаты и их обсуждение. Количественная оценка состояния 
костных структур в периимплантатной области позволяла своевременно выявить 
осложнения и провести корригирующую терапию для купирования периимплантита и 
сопутствующей ему резорбции костной ткани в области внутрикостного имплантата. В 
результате клинико-рентгенологического и статистического исследований, включающих 
оценку и систематизацию возникших осложнений метода внутрикостной дентальной 
имплантации, было выявлено, что основной причиной неудач явился низкий уровень 
гигиены рта, на фоне которого неизбежно развивались воспалительно-деструктивные 
процессы околоимплантатных тканей.  
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Результаты лечения показали, что все методы могут использоваться для лечения 
периимплантитов, однако наиболее эффективный результат лечения получили при вклю-
чении в лечебный комплекс низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Aнализ осложнений дентальной имплантации позволяeт предложить лечебно-профи-
лактические мероприятия, направленные на предупреждение возможных осложнений и 
алгоритм устранения осложнений.  

Для успешного лечения периимплантита необходимо рациональное выполнение сле-
дующих мероприятий:  

 Местные гигиенические мероприятия. 
 Общая антибактериальная терапия.  
 Хирургическое, направленное на ликвидацию воспалительного процесса, 

снижение степени резорбции кости в периимплантатной зоне.  
 Физиотерапевтическое воздействие (лазеротерапия), способствующее купирова-

нию воспаления и оптимизации регенерации поврежденных тканей.  
Полученные нами результаты послужили основой для разработки концепции диффе-

ренцированного подходa к лечению периимплантитов различной степени тяжести, раци-
ональное сочетание консервативного, хирургического и физиотерапевтических методов. 
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DENTAL PERI-IMPLANTITIS 

G.V. Hakobyan  
 

YSMU, Department of Surgical Stomatology & Maxillofacial Surgery 
 

SUMMARY 
Implant-based dental rehabilitation techniques has come to offer highly predictable results, 

hence it has become one more element to be included in the wide range of therapeutic 
alternatives for totally or partially edentulous patients, albeit some complications have been 
described in relation with this type of treatment; of these complications, the progressive loss of 
alveolar bone surrounding the implant is perhaps the most salient.  

Implant failure has classically been attributed to bacterial infections, occlusal overload, 
surgical trauma, faulty or incorrect prosthetic design and/or improper surgical placement. 

Peri-implantitis is a site specific infectious disease that causes an inflammatory process in 
soft tissues, and bone loss around an osseointegrated implant in function.  

Two entities are described within the concept of peri-implant disease: 
 Mucositis: a clinical manifestation characterised by the appearance of inflammatory 

changes restricted to the peri-implant mucosa. If treated properly, it is a reversible 
process. 

 Peri-implantitis: a clinical manifestation where clinically and radiologically evident loss 
of the bony support for the implant occurs, together with an inflammatory reaction of the 
peri-implant mucosa.  

Diagnosis is based on changes of colour in the gum, bleeding and probing depth of peri-
implant pockets, suppuration, x-ray and gradual loss of bone height around the tooth. 

Treatment will differ depending upon whether it is a case of mucositis or peri-implantitis.  
The management of implant infection should be focused both on the infection control of 

the lesion, the detoxification of the implant surface and regeneration procedures. The treatment 
option can be surgical or non-surgical. Adjunctive local or systemic antibiotics were shown to 
reduce bleeding on probing and probing depths and some beneficial effects of laser therapy on 
peri-implantitis have been shown. Regenerative therapies can also be applied in conjunction 
with the anti-infective procedures. The restoration of bone defects increases the efficiency of 
treatment and prevents the complications, reduces the healing period.  

In this paper, we describe some of the complications involved with this technique, such as 
peri-implant disease and, within this category, peri-implantitis, an inflammatory reaction in 
which there is a loss of the bony support of the implant accompanied by inflammation.  

 
Keywords: Implant failure, mucositis, peri-implantitis, bone loss, laser therapy  
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ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ ՊԵԻԻՄՊԼԱՆՏԻՏՆԵՐ 
 

Գ.Վ. Հակոբյան 
 

ԵՊԲՀ, Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության 
ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ստոմատոլոգիական իմպլանտոլոգիայի կարևորագույն հիմնախնդիրներից են 

իմպլանտացիոն մեթոդով բուժման հուսալիության ապահովումը, ցուցումների ընդլայ-
նումը, բարդությունների կանխումը և նվազեցումը, oպտիմալ և հուսալի վիրաբուժական 
մեթոդիկաների մշակումը:  

Հետվիրահատական շրջանի հաճախ հանդիպող լուրջ բարդություններից է 
պերիիմպլանտիտը: Պերիմպլանտիտը իմպլանտատը շրջապատող ոսկրային հյուս-
վածքի հարաճող բորբոքային ռեզորբցիան է, որը բերում է իմպլանտատի շուրջ գրպանի 
առաջացման: Այն դրսևորվում է հարիմպլանտատային փափուկ հյուսվածքների բորբո-
քումով, թարախային և արյունային արտադրությունով, զոնդավորմամբ հայտնաբերվող 
խորության մեծացմամբ, ռենտգենաբանորեն` ոսկրի արտահայտված ռեզորբցիայով: 

22 հիվանդների մոտ կատարվել է պերիմպլանտիտների համալիր բուժում. 
վիրաբուժական, դեղորայքային և լազերային թերապիա: 

Կլինիկակական, ռենտգենաբանական և ֆունկցիոնալ հետազոտության տվյալները 
ցույց են տալիս, որ հիվանդների այն խմբում, որտեղ հետվիրահատական շրջանում 
կիրառվել է լազերային թերապիա, նկատվել է բարդությունների և ցավային 
համախտանիշների նվազեցում, բուժման ժամկետների կրճատում, ռեպարատիվ-
ռեգեներացիոն պրոցեսների արագացում` համեմատած հսկիչ խմբի հիվանդների հետ:  

Պերիիմպլանտիտի կանխարգելմանն են նպաստում անհատական և 
պարբերաբար բժշկի կողմից անցկացվող կանխարգելիչ հիգիենիկ միջոցառումները: 

 
Բանալի բառեր. ատամնային իմպլանտացիա, ոսկրային ռեգեներացիա, պերի-

իմպլանտիտ, լազերային թերապիա 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК  
НА ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ CAD-CAM.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 

А.Р. Варданян 
 

ЕГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии  
 

 
С внедрением в стоматологию CAD-CAM систем стало доступным использование 

циркониевой керамики в качестве каркаса для дентальных реставраций [1]. Цельно-
керамические коронки предлагают отличную эстетику и биосовместимость с тканями по-
лости рта. В последние годы коронки из керамики успешно применяются для восста-
новления, как передних, так и боковых зубов. Аналогично металлокерамическим корон-
кам, для изготовления цельнокерамических коронок используется высоко прочная кера-
мика, которая обеспечивает устойчивость к нагрузкам. Цирконий, или точнее стабилизи-
рованный иттрием тетрагональный поликристалл циркония обладает высокой прочнос-
тью на изгиб. Все цельнокерамические коронки на основе оксида циркония имеют отлич-
ные механические свойства, такие как прочность на разрыв и усталость, ударную проч-
ность и подходят для изготовления коронок как во фронтальном, так и в боковом отделах 
ротовой полости [2,3]. Кроме сопротивления к разрушению и отличных эстетических 
свойств, точность краевого прилегания – один из важных критериев для успешного ис-
пользования цельнокерамических реставраций в клинике [4,5]. Чем больше неточность 
краевой посадки коронки, тем больше интенсивность растворения цемента и образования 
микроподтеканий. Микроподтекания в ротовой полости могут быть причиной воспаления 
пульпы витального зуба. Кроме того, неточная маргинальная посадка коронки повышает 
вероятность образования зубных отложений и меняет поддесневую микрофлору. Данные 
реставрации, согласно опубликованным данным, отличаются адекватным краевым 
прилеганием при условии, что сканирование выполнено на самом высоком уровне [5,6]. 

Отсутствие металлической подструктуры делает возможным более консервативное 
препарирование по сравнению с препарированием под металлокерамическую коронку 
[8,9]. Внешний вид законченной реставрации, которая опирается на непрозрачную опору, 
не меняется при изменении цвета цемента [9].  

В данной статье описывается клинической случай изготовления коронок из оксида 
циркония с использованием системы CAD-CAM, которые затем покрываются синтети-
ческой керамикой [7]. 

К нам в клинику обратилась 22-летняя больная с жалобой на эстетический недоста-
ток в области фронтальных зубов. Осмотр ротовой полости показал наличие у пациентки 
депульпированных зубов 21 и 22, на которых имелись пломбы, измененные в цвете. Было 
решено изготовить две цельнокерамические коронки, поскольку у больной были 
повышенные эстетические требования, и от замены композитных пломб она отказалась. 

Перед препарированием зубов был получен слепок из первого слоя силиконового 
материала для дальнейшего изготовления временных коронок. Последовательность 
препарирования зубов под полную керамическую коронку является аналогичной 
последовательности препарирования под металлокерамическую коронку. Принципиаль-
ное отличие состоит в необходимости формирования плечевого уступа шириной 1 мм по 
всей окружности. Конечное препарирование резцового края обеспечивало конечное 
разобщение 1.5 мм во всех экскурсионных движениях нижней челюсти. С лицевой и неб-
ной поверхностей были удалены зубные ткани для обеспечения разобщения в 1 мм. Были 
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сглажены все острые углы, а препарированные поверхности отполированы. Сформирован 
плечевой уступ на уровне десны. 

Далее была проведена ретракция десны и получен двухслойный слепок из А-сили-
кона BISIKO (винилполисилоксан), а также вспомогательный слепок из альгинатного 
материала. Далее изготовлены временные коронки прямым методом из материала 
Luxatemp, которые затем были зафиксированы временным безэвгенольным цементом. 
Очень важно тщательное полирование краев временных коронок, чтобы не повредить 
маргинальную десну. Далее в лабораторных условиях методом CAD-CAM системы были 
изготовлены циркониевые основы коронок. Во время следующего клинического этапа 
была проведена примерка цельнокерамических реставраций в полости рта и был выбран 
цвет коронок А1. Основа коронок была возвращена в лабораторию для послойного 
покрытия керамическим материалом.  

Во время следующей примерки в первую очередь были оценены проксимальные 
контакты при помощи тонкой пленки Mylar. Был выявлен плотный проксимальный 
контакт между центральной керамической коронкой и зубом 11. Плотный контакт был 
отрегулирован цилиндрической шлифовальной головкой. Далее была проведена оценка 
прилегания краев реставраций, которую проводили силиконовым материалом низкой 
вязкости. Далее была оценена стабильность реставрации и в конце – окклюзия. Были 
оценены статические и динамические взаимоотношения с противоположными зубами и 
проведены незначительные коррекции. Затем коронки были возвращены в лабораторию 
для окончательного глазурования. Для цементирования данных коронок был использован 
стеклоиономерный цемент Fuji I (GC America, Inc). Зубы были изолированы кофферда-
мом, тщательно очищены и высушены, также были очищены и высушены реставрации. 
Замешанный цемент тонким слоем был нанесен внутри коронок, и коронки окончательно 
были наложены на зубы легкими покачивающими движениями. После полного 
отверждения был удален весь избыточный цемент. Для удаления цемента из 
интерпроксимальных поверхностей была использована зубная нить. Больной были даны 
рекомендации по поводу ухода за коронками. 
 

Рис.1. Зубы 21 и 22 препарированные под цельнокерамические коронки 
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Рис.2. Примерка циркониевых основ и подбор цвета окончательной реставрации 
 

 
 
 
 

Рис.3. Окончательный вид реставраций в полости рта 
 

 
 
 

 
Результаты. Цельнокерамическая коронки по цвету и текстуре поверхности гармо-

нируют с соседними зубами.  
Таким образом, цельнокерамические коронки на основе циркония позволяют исполь-

зовать преимущество циркониевых материалов, обладающих очень высокой прочностью и 
высоким сопротивлением излому, в сочетании с улучшенной эстетикой данных реставрации, 
которые покрываются соответствующими керамическими материалами. Кроме того, данные 
реставрации обладают отличным краевым прилеганием. Отсутствие усиления металлической 
подструктурой делает возможным более консервативное препарирование. 
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FABRICATION ALL-CERAMIC CAD/CAM CROWNS IN FRONTAL TEETH.  
A CLINICAL REPORT 

 
A. Vardanyan 

 
YSMU, Prosthetic Dentistry Department  

 
SUMMARY 
The introduction of computer-aided design /computer assisted manufacture CAD/CAM has 

accessed zirconia ceramics as a framework material for different dental applications. All-
ceramic crowns offer excellent esthetics and biocompatibility. Zirconia has highest flexural 
strength and greatest fracture toughness. Apart from fracture resistance and esthetics, marginal 
accuracy is one of the most important criteria for the clinical quality and success of all-ceramic 
crowns.  

The patient was a 22-year-old woman with discolored 21 and 22 teeth. Two all-ceramic 
crowns have been inserted. The frameworks were manufactured by universal CAD/CAM 
production system. A synthetic ceramic was employed as the veneering material. 

Conclusion: All-ceramic crowns based on zirconia framework exhibited satisfactory 
marginal fit and excellent esthetics and biocompatibility. 

 
Keywords: CAD/CAM, zirconia ceramic, all ceramic restoration 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРТИЗОЛА И ПРОЛАКТИНА  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С СЕНИЛЬНЫМИ И ОСЛОЖНЕННЫМИ КАТАРАКТАМИ 
 

А.А. Зильфян2, С.А. Авагян1 

 
1ЕГМУ, НИЦ  

2 Медицинский центр «Шенгавит» 
 

 
Введение. Существующая в настоящее время концепция о плейотропном действии глю-

кокортикоидов послужила основой для развёртывания разнонаправленных исследований по 
изучению различных сторон направленной гормональной и медиаторной регуляции исклю-
чительно всех интегративных функций организма.  

В настоящее время обнаружены цитоплазматические специфические рецепторы глюко-
кортикоидов, способные транслоцировать глюкокортикоиды в ядро клетки-мишени. [1]. 
Весьма примечательно, что одни и те же глюкокортикоиды в своих диаметрально противопо-
ложных эффектах реализуют свои функции сходным механизмом – рецепторно-опосредован-
ной стимуляцией функции генетического аппарата клетки. Так, глюкокортикоиды повышают 
активность ключевых ферментов глюкогенеза и метаболизма аминокислот в печени, усили-
вают гидролиз белков до аминокислот, ускоряют трансаминирование, повышение уровня 
глюкозы, лактата и пирувата в крови, модулируют процессы липолиза и липогенеза, облада-
ют избирательным супрессивным влиянием на иммунокомпетентные клетки органов имму-
ногенеза и крови, стимулируют процессы, ответственные за синтез катехоламинов в надпо-
чечниках, модулируют процессы, ответственные за синтез широкого спектра цитокинов во 
многих интегративных системах организма млекопитающих. 

В настоящее время установлены также и плейотропные потенции пролактина – одно-
го из ключевых медиаторов в общем перечне гормонов роста. Так, пролактин, наряду с 
соматотропным гормоном, участвует в росте органов и тканей в препубертатном перио-
де, обеспечивает высокий уровень метаболических процессов в органах и тканях зрелого 
организма, модулируя процессы иммуногенеза, синтеза глюкокортикоидов в надпочеч-
никах, участвует в каскаде реакций, обеспечивающих сократительную активность мио-
карда, избирательно модулируют процессы синтеза и/или ингибиции различных био-
логически активных медиаторов, иммуноцитокинов и др. 

Актуальность. Роль глюкокортикоидов и пролактина в интегративной функции раз-
личных оболочек глаза изучена далеко недостаточно. Долгие годы существовала концеп-
ция, согласно которой участие глюкокортикоидов и пролактина в процессах метаболизма 
в оболочках глаза осуществляется за счёт их поступления из крови, тем более что даже в 
условиях нормального функционирования организма гематоофтальмологический барьер 
проницаем и для глюкокортикоидов, и для пролактина. Однако исследованиями послед-
них тридцати лет было установлено, что некоторые оболочки глаза обладают способнос-
тью вырабатывать кортизол и пролактин [3,8]. Более того, в клетках реснитчатого тела, 
роговицы и склеры обнаружены рецепторы, избирательно реагирующие на глюко-
кортикоиды. 

Возможность синтеза пролактина оболочками глаза и по сей день представляется 
дискутабельной. Рядом авторов [7] во внутриглазной жидкости пациентов с катарактами 
и увеитами обнаружено наличие пролактина. В этой связи, не исключается возможность 
местного синтеза пролактина [4]. 
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Следует отметить, что роль кортизола и пролактина в процессах функционирования 
реакций, ответственных за становление ACAID в настоящее время практически не 
изучена. Между тем, не исключено, что и кортизол, и пролактин играют заметную роль в 
этих процессах, поскольку оба гормона направленно модулируют деятельность 
конкретных иммунокомпетентных клеток, ответственных, как известно, за процессы 
формирования и нарушения ACAID.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 200 пациентов с сениль-
ными и осложненными катарактами, которые были прооперированы в Медицинском 
Центре «Шенгавит» за период с 2010 по 2012гг. 

Первую группу составляли больные с сенильной неосложненной катарактой (40 пациен-
тов); вторую – больные с осложненной катарактой на фоне первичной отрытоугольной 
глаукомы (40 пациентов); третью – больные с осложненной катарактой на фоне глаукомы и 
псевдоэксфолятивного синдрома (40 пациентов); четвертую – больные с осложненной 
катарактой, протекающей на фоне гипертензионного синдрома (40 пациентов); пятую – 
больные с осложненной катарактой, протекающей на фоне травмы (40 пациентов). Объектом 
исследования служила внутриглазная жидкость пациентов всех пяти исследуемых групп, 
полученных в стерильных условиях в процессе проведения операции. 

Содержание кортизола и пролактина определяли методом иммуноферментного анализа, 
на автоматическом анализаторе Star-Fax 2600, (США), с использованием кит-наборов фирм 
DRY-International Jnc. и Biotech Research (США). Уровень кортизола во внуриглазной 
жидкости выражен в рд/ml, пролактина в нг/мл. 

Результаты исследований подвергались статистическому анализу, с использованием 
критериев Стьюдента, с применением компьютерной программы SPSS версия 13 ANOVA. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведённого иммуноферментного анализа на 
предмет определения во внутриглазной жидкости кортизола у пациентов с сенильными и 
осложненными катарактами приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание кортизола в сыворотке крови и во внутриглазной жидкости  

пациентов с сенильной и осложненными катарактами 
 

Исследуемые 
группы 

больных (n=40) 

Изучаемые показатели 

ВГЖ Сыворотка 
крови 

I 12.9±0.64 56.9±4.15 

II 23.38±1.46 
р<0.0005 

64.84±7.28 
0.1<р<0.25 

III 30.4±1.56 
р<0.0005 

50.70±6.91 
0.1<р<0.25 

IV 14.10±0.61 
0.05<р<0.1 

115.60±16.88 
0.0005<р<0.005 

V 9.70±2.69 
0.1<р<0.25 

70.50±10.41 
0.1<р<0.25 

VI 14.05±0.69 
0.1<р<0.25 

68.60±8.13 
0.1<р<0.25 

VII 18.27±2.93 
0.025<р<0.05 не определено 

 

Примечание: р – по отношению показателей осложнённых катаракт к показателям сенильной катаракты 
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Как видно из таблицы 1, у пациентов II исследуемой группы уровень кортизола во 
внутриглазной жидкости заметно повышался (по сравнению с уровнем гормона, опре-
деляемым во внутриглазной жидкости пациентов с сенильной катарактой – контрольная 
группа). Так, уровень кортизола во внутриглазной жидкости пациентов с катарактой, 
протекающей на фоне глаукомы, был выше контрольного в 1,8 раза. Наиболее высокие 
показатели кортизола наблюдались во внутриглазной жидкости пациентов III и VII ис-
следуемых групп. Уровень кортизола во внутриглазной жидкости пациентов с сенильной 
катарактой, протекающей на фоне глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома повы-
шался в 2,3 раза. В то же время, у пациентов исследуемой группы, когда в постопераци-
онном периоде в передней камере глаза нами были зарегистрированы осложнения воспа-
лительного характера, уровень кортизола во внутриглазной жидкости понижался. Во всех 
остальных исследуемых группах, т.е. в группах осложнённых катаракт, протекающих на 
фоне глаукомы, диабета, гипертонической болезни и травмы (IV, V и VI исследуемые 
группы) во внутриглазной жидкости определялись приблизительно одинаковые показате-
ли, аналогичные с таковыми во внутриглазной жидкости пациентов с сенильными ката-
рактами. Результаты проведённых иммуноферментных исследований во внутриглазной 
жидкости сопоставлялись нами с уровнем кортизола в сыворотке крови у того же контин-
гента пациентов. Как показали результаты проведённых исследований, у пациентов I-III, 
V и VI исследуемых групп содержание кортизола было примерно одинаковым. Однако в 
IV исследуемой группе, т.е. при катаракте, протекающей на фоне гипертонической болез-
ни, в сыворотке крови тех же пациентов определялись отмеченные высокие показатели. 

Результаты проведённого иммуноферментного анализа на предмет определения пролак-
тина во внутриглазной жидкости и в сыворотке крови пациентов с катарактами приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Содержание пролактина во внутриглазной жидкости и в сыворотке крови  

пациентов с сенильной и осложненными катарактами 
 

Исследуемые 
группы больных 

(n=20) 

Содержание пролактина 

ВГЖ Сыворотка 
крови 

I 0.34±0.045 7.0±3.6 

II 1.10±0.08 
р<0.0005 

9.5±1.6 
0.05<р<0.1 

III 2.23±0.22 
р<0.0005 

9.1±2.2 
0.1<р<0.25 

IV 0.300±0.046 
0.25<р<0.40 

7.50±0.57 
0.1<р<0.25 

V 0.49±0.09 
0.05<р<0.10 

6.40±1.45 
0.25<р<0.40 

VI 0.45±0.07 
0.1<р<0.25 

10.90±3.66 
0.1<р<0.25 

VII 0.83±0.11 
р<0.0005 не определено 

 
Примечание: р – по отношению показателей осложнённых катаракт к показателям сенильной катаракты 
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Как видно из таблицы 2, уровни пролактина во внутриглазной жидкости пациентов II 
и III исследуемых групп заметно повышался, и был, соответственно, в 3.2 и 6.5 раза выше 
контрольного. Во всех остальных исследуемых группах осложнённых катаракт (IV-VI) 
уровни пролактина практически не отличались от такового во внутриглазной жидкости 
пациентов с сенильной катарактой. В то же время в VII исследуемой группе, т.е. при 
катарактах, протекающих на фоне травмы, когда в постоперационном периоде в перед-
ней камере глаза нами были зарегистрированы осложнения воспалительного характера, 
во внутриглазной жидкости определялись высокие показатели пролактина, которые были 
выше контрольных (показатели пролактина во внутриглазной жидкости пациентов с 
сенильной катарактой) в 2,35 раза. 

Результаты проведённого иммуноферментного анализа на предмет определения про-
лактина в сыворотке крови пациентов всех исследуемых групп выявили примерно одина-
ковые показатели, которые находились в пределах контрольных величин (т.е. опреде-
лялись в сыворотке крови здорового контингента). 

Интерпретацию полученных нами гормональных сдвигов во внутриглазной жидкос-
ти пациентов с сенильными и осложненными катарактами мы сочли целесообразным 
провести с плейотропных функциональных потенций кортизола и пролактина, особенно 
их иммуномодуляторных функций. Данные научно-методологический подход, на наш 
взгляд, представляется вполне обоснованным, поскольку в одну из задач настоящего 
исследования входило изучение роли указанных гормонов в патогенезе формирования и 
нарушения функции ACAID, который в настоящее время рассматривается в качестве 
уникального иммунологически зависимого механизма, обеспечивающего в условиях 
нормы иммунологическую толерантность забарьерных оболочек глаза. 

Как было установлено в наших исследованиях, во внутриглазной жидкости пациентов 
II и III исследуемых групп уровень кортизола повышался. В то же время, давно считается 
установленным, что высокие концентрации кортизола обладают выраженным цито-
токсическим действием на Т- и В-клеточные популяции лимфоцитов, особенно на Т-суп-
рессорные и Т-киллерные субпопуляции. 

Поскольку при ACAID в качестве разрешающего звена, контролирующего иммуно-
логическую резистентность забарьерных оболочек глаза, выступают Т-супрессорные и Т-
киллерные субпопуляции лимфоцитов, то можно сделать допущение, согласно которому 
одним из механизмов, обеспечивающих региональный иммунные гомеостаз, является 
сбалансированный уровень кортизола в передней камере глаза. В то же время в условиях 
патологии, в нашем конкретном случае при осложнённых катарактах, протекающих на 
фоне глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома, обнаруживаемый нами высокий уро-
вень кортизола во внутриглазной жидкости, может выступать в качестве фактора, ниве-
лирующего активную иммунологическую толерантность путём прямого Альтерацион-
ного влияния на Т-супрессорные и Т-киллерные субпопуляции лимфоцитов.  

На основании полученных нами данных, можно заключить, что в потенции функцио-
нирования и нарушения каскада реакций, обеспечивающих ACAID, помимо IGFβ-2, важ-
ную роль играют региональные кортизол-опосредованные механизмы. С другой стороны, 
высокий уровень кортизола во внутриглазной жидкости может явиться одной из причин, 
обеспечивающих повышение внутриглазного давления, поскольку кортизол дозозависи-
мым путём активирует процессы синтеза катехоламинов и кумуляции ионов натрия во 
внутриглазной жидкости. Поскольку приведённые нами иммуноферментные исследова-
ния в сыворотке крови не выявили существенных отклонений от нормы в I-III, V и VI 
исследуемых группах, можно допустить, что высокие концентрации кортизола во II и, 
особенно, III исследуемых группах не являются следствием усиленной его продукции в 
конкретных оболочках глаза. 
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Нами было также установлено, что при катаракте, протекающей на фоне травмы (VII 
исследуемая группа), когда в постоперационном периоде в передней камере глаза возни-
кали осложнения воспалительного характера, во внутриглазной жидкости указанного 
контингента пациентов регистрировался относительно низкий уровень кортизола. 

Интерпретация полученного факта несколько затруднена. Низкий уровень кортизола 
во внутриглазной жидкости может быть следствием нарушений секреторной функции 
клеток реснитчатого тела, в результате ранее перенесённой травмы с наслоением после-
дующей операционной травмы. С другой стороны, не исключено, что в посттравмати-
ческий период (перенесённая ранее травма), in situ срабатывает также и адаптативные 
механизмы, направленные на восстановление кортизол-зависимых реакций, обеспечива-
ющих повторное становление ACAID. 

Собственными исследованиями было также обнаружено, что во внутриглазной жид-
кости пациентов II, III и VII исследуемых групп происходило значительное повышение 
уровня пролактина. 

Повышение уровня пролактина во внутриглазной жидкости следует, на наш взгляд, 
рассматривать в качестве весьма нежелательного признака, во многом отягощающего ход 
и течение регионального воспалительного процесса в передней камере глаза, поскольку 
известно, что пролактин дозозависимым путём активирует в клетках макрофагального и 
лимфоцитарного ряда синтез некоторых провоспалительных цитокинов. С другой сторо-
ны, не исключено, что высокие концентрации пролактина активируют в оболочке глаза 
синтез кортизола, поскольку, помимо многочисленных эффектов, пролактин обладает 
способностью стимулировать синтез кортизола. 

В доступной нам литературе имеется также весьма информативные сведения о влия-
нии пролактина на В-лимфоцитарные популяции, локализованные в В-дозозависимых 
зонах селезёнки и лимфоцитов. 

Так, рядом авторов [2,5,6] было установлено, что пролактин дозозависимым путём 
активирует именно В-лимфоцитарные популяции в селезёнке и лимфатических узлах, 
стимулируя тем самым процессы антителообразования. Можно предположить, что высо-
кие концентрации пролактина во внутриглазной жидкости пациентов с осложненными 
катарактами II и III группы могут выступать в качестве "провоцирующего" фактора, ак-
тивирующего в воспалительном инфильтрате внутриглазной жидкости В-лимфоцитар-
ные популяции, которые являются источником синтеза in situ антитканевых антител к 
"обнажённым детерминантам " оболочек глаза. Таким образом, проведёнными нами 
иммуноферментными исследованиями удалось обнаружить новый возможный пролак-
тин-зависимый механизм, который при высоком уровне пролактина во внутриглазной 
жидкости начинает функционировать в механизмах "активной" отмены реакций, обеспе-
чивающих в условиях нормы ACAID.  

Полученные нами результаты иммуноферментного анализа в сыворотке крови, при 
котором существенных сдвигов в содержании пролактина не было зарегистрировано, 
допускает возможность местного синтеза пролактина в оболочках глаза. 
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SUMMARY 
The role of cortisol and prolactin in pathogenesis of senile and complicated cataracts is 

studied. By the method of immunoenzymatic analysis was estimated that with the patients under 
proceeding cataract against glaucoma and psevdoexfoliative syndrome, the level of cortisol and 
prolactin was significantly increased in intraocular liquid. It is possible to come to a following 
conclusion on the base of obtained data. Under complicated cataracts, in the mechanism of 
cancellation of symptom-complex of immune deviation of an eye (ACAID), besides immune 
disorders, it is necessary to give the important place to cortisol and prolactin, which have 
expressed modulating influence on current regional immunopathological processes in eye cover 
under complicated cataracts. 
 
Keywords: cortisol, prolactin, cataract, glaucoma, psevdoexfoliative syndrome, ACAID 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ուսումնասիրված է կորտիզոլի և պրոլակտինի դերը ծերունական ու բարդաց-

ված կատարակտի ախտածնության մեջ: Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով 
որոշվել է, որ պացիենտների ներակնային հեղուկում գլաուկոմայի և կեղծէքֆոլիա-
տիվ սինդրոմի ֆոնով կատարակտի դեպքում կորտիզոլի և պրոլակտինի քանակու-
թյունները նկատելիորեն բարձրացել են: Ստացված տվյալների հիման վրա կարելի է 
կատարել հետևյալ եզրակացությունը: Բարդացված կատարակտի դեպքում իմունա-
յին շեղման սիմպտոմակոմպլեքի (ACAID) ընկճման մեխանիզմներում, բացի իմու-
նային շեղումներից անհրաժեշտ է կարևոր դեր հատկացնել կորտիզոլին և պրոլակ-
տինին, որոնք բարդեցված կատարակտի դեպքում ակնային թաղանթի տեղային 
իմունոպաթոլոգիական պրոցեսների վրա ցուցաբերում են մոդուլացնող ազդե-
ցություն: 

 
Բանալի բառեր. կորտիզոլ, պրոլակտին, կատարակտ, գլաուկոմա, կեղծէքֆոլի-

ատիվ սինդրոմ, ACAID 
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Актуальность. Внутриглазная жидкость в настоящее время рассматривается в качес-

тве информативного объекта оценить морфофункциональное состояние цилиарного тела, 
стекловидного тела, радужки и трабекулярной сети угла передней камеры глаза. Некото-
рые составные компоненты медиаторного спектра действия секретируются эпителием 
цилиарного тела и клетками трабекулярной сети. 

Внутриглазная жидкость (камерная влага) образуется в задней камере, затем омывает 
поверхность хрусталика и радужки, внутреннюю поверхность роговицы, после чего отте-
кает из камеры через шлеммов канал. Водянистая влага непрерывно оттекает из глаза по 
специальным путям: через иридокорнеальный угол, периваскулярные и периневральные 
пространства. 

Задним путём оттока служат периваскулярные и периневральные щели цилиарного 
тела, собственно сосудистой оболочки и зрительного нерва, далее перихориоидальное 
пространство – система водоворотных вен. Состав и количество влаги влияют не толь-
ко на жизнеобеспечение бессосудистых тканей глаза, но и на стабильность уровня вну-
триглазного давления. 

Нормальная циркуляция внутриглазной жидкости при ряде заболеваний глаза нарушает-
ся. Это нарушение проявляется двояко: либо нарушаются процессы синтеза в оболочках гла-
за её составных компонент, либо, наоборот, имеет место повышенный синтез. В обоих случа-
ях нарушается нормальная циркуляция внутриглазной жидкости, что нередко чревато заку-
поркой угла передней камеры глаза и повышением внутриглазного давления. Состав камер-
ной влаги значительно отличается от такового в плазме крови, поэтому ошибочным пред-
ставляется то мнение, согласно которому внутриглазную жидкость следует рассматривать в 
качестве ультрафильтрата плазмы. В составе камерной влаги около 99% воды и очень незна-
чительная доля приходится на белки, среди которых в детском и молодом возрасте преобла-
дают фракции альбуминов, глюкоза и продукты её распада, витамины B, Br, C, гиалуроновая 
кислота, ферменты – протеазы, следы кислорода, натрий, калий, кальций, магний, цинк, медь, 
фосфор, а также хлор и др.  

В норме в камерной влаге концентрация белка не превышает 10-20 мг на 100 мл у чело-
века [1,4]. Согласно А. Пири и Р. ван Гейнингену (1968), уровень электролитов Na+, K+ и Ca++ 
во внутриглазной жидкости весьма близок к таковому в плазме крови. Уровень Na+ во 
внутриглазной жидкости кроликов и кошек составляет, соответственно, 329 мг и 365 мг на 
100 мл воды; Ca++ – 5.6мг на 100 мл воды, а K+, соответственно, – 18 и 20 мг на 100 мл воды. 

Актуальность. В настоящей главе представлены результаты проведённых собствен-
ных исследований, на предмет определения во внутриглазной жидкости её ионного 
состава (содержание ионов калия, натрия и кальция), а также показателя преломления, 
который отражает уровень общего белка. 
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Проведение подобных исследований продиктовано следующим обстоятельством. Во-
первых, нарушение ионного равновесия во внутриглазной жидкости, может послужить при-
чиной повышения внутриглазного давления. Во-вторых, сдвиги в содержании ионов кальция 
могут послужить подспорьем при интерпретации полученных нами ранее данных, касаю-
щихся "гиперпродукции" фибронектина и инсулиноподобного фактора роста-1 в оболочках 
глаза при осложнённых катарактах. В-третьих, нами будет предпринята попытка установ-
ления корреляционной зависимости между индексом преломления и уровнем фибронектина 
во внутриглазной жидкости. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 200 пациентов с сениль-
ными и осложненными катарактами, которые были прооперированы в Медицинском 
Центре «Шенгавит» за период с 2010 по 2012гг. 

Первую группу составляли больные с сенильной неосложненной катарактой (40 пациен-
тов); вторую – больные с осложненной катарактой на фоне первичной отрытоугольной 
глаукомы (40 пациентов); третью – больные с осложненной катарактой на фоне глаукомы и 
псевдоэксфолятивного синдрома (40 пациентов); четвертую – больные с осложненной 
катарактой, протекающей на фоне гипертензионного синдрома (40 пациентов); пятую – 
больные с осложненной катарактой, протекающей на фоне травмы (40 пациентов). Объектом 
исследования служила внутриглазная жидкость пациентов всех пяти исследуемых групп, 
полученных в стерильных условиях в процессе проведения операции. 

Содержание ионов калия, натрия и кальция определяли методом ионоселективного 
анализа, с использованием анализатора фирмы Kone-microlyte (Финляндия) и выражали в 
ммоль/л. Коэффициент преломления определяли при помощи рефрактометра, фирмы 
Shibuya Optical CO (Япония). 

Результаты исследований подвергались статистическому анализу, с использованием 
критериев Стьюдента, с применением компьютерной программы SPSS версия 13 ANOVA. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведённых рефрактометрических исследо-
ваний внутриглазной жидкости пациентов, страдающих сенильными и осложнёнными 
катарактами, приведены в таблице 1. 

Таблица1 
Коэффициент преломления во внутриглазной жидкости  

пациентов, страдающих сенильными и осложненными катарактами 
 

Исследуемые 
группы больных 

(n=40) 
Коэффициент преломления 

I 1.33233±0.0000562 

II 1.33381±0.0000676 
р<0.0005 

III 1.33501±0.0001545 
р<0.0005 

IV 1.33236±0.0000529 
0.10<р<0.25 

V 1.33364±0.0000471 
р<0.0005 

VI 1.33230±0.0000540 
0.25<р<0.40 

 

Примечание: р – по отношению показателей осложнённых катаракт к показателям сенильной катаракты 
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Как показали результаты рефрактометрии, наиболее высокие показатели индекса пре-
ломления во внутриглазной жидкости наблюдались у пациентов II, III и V исследуемых 
групп, т.е. при катаракте, протекающей на фоне глаукомы, катаракте, протекающей на фо-
не глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома, и катаракте, протекающей на фоне диа-
бета. Так, коэффициент преломления во внутриглазной жидкости пациентов II, III и V ис-
следуемых групп был выше контрольных показателей (I исследуемая группа), соответ-
ственно, в 1.6; 2.15 и 1.5 раза. При осложнённых катарактах у пациентов IV и VI исследуе-
мых групп были зарегистрированы примерно одинаковые показатели, аналогичные тако-
вым во внутриглазной жидкости пациентов контрольной группы.  

Последующим этапом наших исследований послужил биохимический анализ с ис-
пользованием ионоселективного метода, с целью определения во внутриглазной жидкос-
ти пациентов, страдающих сенильной и осложнёнными катарактами, ионов натрия, калия 
и кальция.  

Результаты проведённых исследований внутриглазной жидкости пациентов, страда-
ющих сенильными и осложнёнными катарактами, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Содержание K+, Na+ и Ca++ во внутриглазной жидкости  
пациентов с сенильной и осложненными катарактами 

 

Исследуемые 
группы 

больных (n=40) 
K+ Na+ Ca++ 

I 5.00±0.21 133.3±14.4 0.99±0.06 

II 2.30±0.26 
р<0.0005 

177.6±17.2 
0.025<р<0.05 

1.99±0.18 
р<0.0005 

III 1.92±0.28 
р<0.0005 

196.7±18.2 
0.005<р<0.01 

2.40±0.26 
р<0.0005 

IV 5.35±0.42 
0.1<р<0.25 

128.4±14.2 
p>0.4 

1.15±0.10 
р=0.1 

V 5.36±0.44 
0.10<р<0.25 

168.1±18.7 
0.05<р<0.1 

0.935±0.12 
0.25<р<0.40 

VI 5.56±0.41 
0.10<р<0.25 

145.70±11.19 
0.10<р<0.25 

0.84±0.08 
0.05<р<0.10 

 
Примечание: р – по отношению показателей осложнённых катаракт к показателям сенильной катаракты 

 
Как видно из таблицы 2, уровни ионов калия, натрия и кальция во внутриглазной жид-

кости пациентов, страдающих сенильной катарактой, катарактами, протекающей на фоне ги-
пертонической болезни, диабета и травмы, были аналогичны таковым во внутриглазной жид-
кости практически здорового контингента лиц (показатели ионов во внутриглазной жидкости 
вышепоименованных исследуемых групп нами сопоставлялись с показателями, приведён-
ными в монографии А. Пири и Р. ван Гейнингена (1968). У пациентов, страдающих катарак-
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той, которая протекала на фоне глаукомы, во внутриглазной жидкости определялся низкий 
уровень ионов калия, который был в 2.2 раза ниже его уровня во внутриглазной жидкости 
пациентов I исследуемой группы. Наиболее низкие показатели ионов калия во внутриглазной 
жидкости были зарегистрированы в III исследуемой группе, т.е. при катарактах, протекаю-
щих на фоне глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома. Так, уровень ионов калия во 
внутриглазной жидкости данной исследуемой группы понижается в 2.15 раза.  

В отличие от сдвигов в содержании ионов калия во внутриглазной жидкости пациен-
тов II и III исследуемых групп, в тех же исследуемых группах наблюдалась диаметрально 
противоположная картина, проявляющаяся увеличением содержания ионов натрия и 
кальция. Так, содержание ионов натрия во II исследуемой группе повышалась в 1.3 раза, 
а в III исследуемой группе – в 1.5 раза, по сравнению с соответствующими показателями 
во внутриглазной жидкости пациентов с сенильной катарактой. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении сдвигов в содержании ионов нат-
рия во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп. Так, уровень ионов 
кальция во внутриглазной жидкости пациентов с катарактой, протекающей на фоне 
глаукомы, был выше контрольной (I исследуемая группа) в 2.0 раза, а у пациентов с ката-
рактой, протекающей на фоне глаукомы и псевдоэксфолиативного синдрома – в 2.4 раза. 

Учитывая то обстоятельство, что во внутриглазной жидкости пациентов II и III 
исследуемых групп значительно повышалось содержание фибронектина, нами был про-
ведён корреляционный анализ показателей фибронектина и коэффициента преломления. 
Коэффициент преломления, как давно известно, объективно отражает уровень белка в 
жидких средах организма, поскольку находится в сильной прямой корреляционной зави-
симости от показателей общего белка, определяемого по методу Лоури и при помощи би-
уретиковой пробы. С другой стороны, известный цитокин, каковым является фибро-
нектин, обладает относительно большой молекулярной массой. Поэтому, не исключено, 
что высокие показатели коэффициента преломления могут быть также и следствием на-
личия во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп высоких 
показателей концентраций фибронектина. 

Как показали результаты проведённого нами двухфакторного корреляционного анна-
лиза, во внутриглазной жидкости пациентов с сенильной катарактой обнаружена средней 
степени прямая корреляционная зависимость между показателями фибронектина и ин-
дексом преломления.  

У пациентов III исследуемой группы во внутриглазной жидкости была зарегистриро-
вана сильная прямая корреляционная зависимость с индексом корреляции. На основании 
проведённого корреляционного анализа можно сделать заключение, согласно которому 
высокие показатели коэффициента преломления обусловлены наличием во внутриглаз-
ной жидкости пациентов II и III исследуемых групп высоких концентраций фибронек-
тина. Данное заключение, в известной степени, подтверждается и тем обстоятельством, 
что во внутриглазной жидкости млекопитающих, включая человека, обнаруживались 
лишь следовые количества белков альбуминовой и глобулиновой природы. Более того, 
вряд ли высокие показатели индекса преломления обусловлены относительно высокими 
показателями во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп инсу-
линоподобного фактора роста-1. Так, во-первых, во внутриглазной жидкости вышеука-
занных исследуемых групп концентрация фибронектина примерно в 10 раз превышает 
концентрацию в той же жидкости инсулиноподобного фактора роста. Во-вторых, масса 
растворимого фибронектина составляет 440000–450000 дальтон; а масса инсулиноподоб-
ного фактора роста-1, который состоит их полипептидных цепочек, содержащих 70 
аминокислотных остатков, составляет 7649 дальтон [3]. 
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Как было показано нами ранее, высокие показатели индекса преломления во внутри-
глазной жидкости наблюдались и в группе пациентов с катарактой, протекающей на фоне 
диабета. В то же время у указанного контингента лиц во внутриглазной жидкости опре-
делялись относительно низкие показатели фибронектина, инсулиноподобного фактора 
роста-1, ионов натрия, калия и кальция, которые были аналогичны таковым, определяе-
мым во внутриглазной жидкости пациентов контрольной группы, т.е. при сенильных ка-
тарактах. Именно поэтому, можем сделать предположение, на основании которого высо-
кий показатель индекса преломления не обусловлен ни сдвигами в содержании фибро-
нектина и инсулиноподобного фактора роста-1, ни сдвигами в ионном составе внутри-
глазной жидкости. Не исключено, что высокий уровень белка во внутриглазной жидкос-
ти у пациентов с катарактой, протекающей на фоне диабета, обусловлен микрогемо-
циркуляторными расстройствами в микрососудах оболочек глаза, в результаты которого 
значительно повышается проницаемость капилляров для плазменных белков. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что индекс преломления, в извест-
ной степени, отражает функциональное состояние дренажной функции трабекулярного 
аппарата угла передней камеры глаза. Высокие показатели индекса преломления во 
внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп, в известной степени, сви-
детельствуют в пользу усиленного синтеза фибронектина клетками роговицы и, осо-
бенно, клетками трабекулярной сети.  

Результаты проведённого нами ионоселективного анализа на предмет определения 
во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп ионов калия, натрия и 
кальция свидетельствуют в пользу того обстоятельства, что их дисбаланс может привес-
ти к повышению осмолярности внутриглазной жидкости, и тем самым, внутриглазного 
давления. 

Так, во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых групп на фоне 
понижения концентрации ионов калия, заметно повышается содержание ионов натрия. 
Именно поэтому, не исключено, что у пациентов вышеуказанных исследуемых групп 
"кумуляция" ионов натрия, во внутриглазной жидкости может явиться одной из причин 
повышения внутриглазного давления. Нашими предыдущими исследованиями [2] было 
установлено, что у того же континента больных уровни ионов калия, натрия и кальция 
были аналогичны таковым, которые определяются в сыворотке крови здорового контин-
гента лиц. 

Именно поэтому, сдвиги в содержании ионов калия, натрия и кальция во внутриглаз-
ной жидкости пациентов II и III исследуемых групп, по-видимому, не являются резуль-
татами нарушенного гематоофтальмологического барьера. Наблюдаемый нами высокий 
уровень натрия и кальция во внутриглазной жидкости пациентов II и III исследуемых 
групп, скорее всего, свидетельствуют в пользу нарушенного ионного равновесия между 
конкретными оболочками глаза и внутриглазной жидкостью. При этом, повышенное 
поступление ионов натрия во внутриглазную жидкость при одновременно низком уровне 
в ней ионов калия, чревата повышением внутриглазного давления. Высокие показатели 
ионов кальция во внутриглазной жидкости отражают, в известной степени, функциональ-
ное состояние клеток оболочек глаза – в плане интенсификации их медиаторной функ-
ции, проявляющейся в нашем конкретном случае избыточной продукцией фибронектина 
и инсулиноподобного фактора роста-1 в роговой оболочке и трабекулярной сети 
передней камеры глаза.  
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SUMMARY 
The alterations in the content of ions of potassium, sodium and calcium in intraocular 

liquid with patients under senile and complicated cataracts are presented in this research. 
Simultaneously, in intraocular liquid at the same patients, the diffraction index has been 
defined. The specified physical indicator was compared with the results, conducted by us earlier 
about the definition of fibronectin and insulinoid factor of growth-1 in intraocular liquid. By the 
method of ion-selective analysis was estimated, that under complicated cataracts – cataracts 
proceeding against glaucoma and psevdoexfoliative syndrome in intraocular liquid, the level of 
sodium and calcium was significantly increased, that is fraught of ophthalmotonus rising. The 
high indicators of diffraction index in intraocular liquid with patients under complicated 
cataracts testify in advantage of increased synthesis of fibronectin by cells of cornea of 
trabecular network of an eye. 
 

 
Keywords: potassium, sodium, calcium, intraocular liquid, complicated cataracts, 

fibronectin, IGF-1 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Այս հետազոտությունում ներկայացված է ծերունական և բարդեցված կատա-

րակտով պացիենտների ներակնային հեղուկում նատրիումի, կալիումի և կալցիումի 
պարունակության փոփոխությունները: Իոն-սելեկտիվային անալիզի միջոցով բա-
ցահայտվել է, որ բարդեցված կատարակտների (կատարակտ որը ընթանում է ներ-
ակնային հեղուկում գլաուկոմայի և կեղծէքսֆոլիատիվ սինդրոմի ֆոնի վրա) դեպ-
քում նատրիումի և կալցիումի քանակությունները նկատելիորեն ավելացել են, որը 
բերում է ներակնային ճնշման ավելացման:  

Միառժամանակ, նույն պացիենտների մոտ, որոշվել է ներակնային հեղուկի բեկ-
ման ցուցիչը: Նշված ֆիզիկական մեծությունը համեմատվել է նախկինում ակնային 
հեղուկում, մեր կողմից, ֆիբրոնեկտինի և ինսուլինանման աճի գործոն-1-ի քանա-
կությունների որոշման արդյունքների հետ: Բարդեցված կատարակտով պացիենտ-
ների ներակնային հեղուկի բեկման ցուցիչի բարձր արժեքները վկայում են եղջրա-
թաղանթի և տրաբեկուլային ցանցի բջիջների կողմից ֆիբրոնեկտինի ավելացված 
սինթեզի մասին: 
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Травмы, переломы костных структур носа занимают одно из первых мест среди по-

вреждений органов человека. Поэтому разработка новых и усовершенствование пласти-
ческих операций носа является весьма актуальной проблемой [1,3,10,11]. 

Как подтверждают большинство авторов [1,2,4,7,10,12], абсолютными показаниями к 
хирургическому вмешательству при врожденных и приобретенных деформациях носа 
являются: 

 нарушение дыхания, 
 искривление костного отдела носа, 
 деформация верхней челюсти, 
 деформация носа, отрицательно влияющая на психику и поведение. 
 
Основным принципом функциональной ринопластики является выполнение хирурги-

ческого вмешательства с учетом неразрывного единства эстетической и дыхательной 
функций носа [3,8,9,10,13]. 

Пользуясь результатами ряда исследований [2,5,6,13], и основываясь на собственном 
опыте, нами оптимизированы требования и методики одномоментной функциональной и 
эстетической реконструкции носа, исходя из наиболее часто встречающихся типов 
деформации – гипертрофии всех внутренних и внешних отделов носа. 

Исходя из многочисленных наблюдений, корригирующая ринопластика рекоменду-
ется нами в возрасте от 18 до 45 лет. Данная возрастная категория обусловлена сроком 
полного формирования лицевой части скелета, а также исходя из социального статуса и 
бытовых условий, что способствует снижению вероятности развития психической трав-
мы и непредвиденных осложнений. 

В период с 2007 по 2011гг. под нашим наблюдением находились 157 пациентов. 
Среди них в 76 случаях (48.4%) отмечалась деформация наружного носа, в 52 случаях 
(33.1%) диагностировалось сочетание деформации наружного носа с искривлением 
носовой перегородки, у 29 пациентов (18.5%) деформация носа сочеталась с гипертрофи-
ческим ринитом, что еще более затрудняло носовое дыхание. 

Планирование ринопластических операций основывалось на трех основных принципах: 
 понимание принципов ринохирургии, 
 оценка индивидуальных анатомических особенностей носа пациента, 
 изучение его психологического статуса. 
Окончательное решение об операции принималось уже во время первой консультации. 

Причем врачу необходимо было сразу составить эффективную последовательность действий 
с целью устранения жалоб больного и выполнения эстетических пожеланий при условии по-
лучения долговременно достаточной функции носового дыхания. Нами учитывалось также, 
что полное удовлетворение больного результатами операции возможно только при их нор-
мальном психологическом статусе и понимании ими роли объективных факторов, затрудня-
ющих (ограничивающих) достижение целей ринопластики. Это требует от хирурга тщатель-
ного отбора пациентов и объяснения им процесса проведения ринопластики и ее результата. 
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Эстетические цели пациента, как правило, доминируют над функциональными, од-
нако при любых условиях достаточное носовое дыхание является обязательным услови-
ем сохранения высокого качества жизни человека. 

Важным фактором, как для хирурга, так и больного является обоснование хирурги-
ческого вмешательства, что подразумевает учёт следующих аспектов: 

 даже самый хороший результат ринопластики может не устраивать больного с нару-
шенным эстетическим восприятием, чрезмерной требовательностью и нереалистичными 
ожиданиями. 

 большинство пациентов, не обладая профессиональными знаниями, не представляют 
себе всех сложностей и обстоятельств, ограничивающих возможности хирурга при выполне-
нии операции. 

Необходимо учитывать, что любая уменьшающая объем наружного носа ринопластика 
ухудшает носовое дыхание. Поэтому внесение хирургом любых изменений, потенциально 
ухудшающих носовое дыхание, должно дополняться другими изменениями, компенсирую-
щими это ухудшение. Важно отметить также, что в большинстве случаев ринопластика ослаб-
ляет хрящевой скелет носа, снижает стабильность его элементов и поэтому должна включать 
вмешательства, компенсирующие это ослабление. 

Высвобождение костно-хрящевых структур (рис.1) производилось нами посредством 
дугообразных эндоназальных разрезов в области преддверия носа с переходом от купола к 
колумелле на 3-х уровнях, исходя из типа деформации: чем выраженнее дефект кончика и 
крыльев носа, тем дистальнее разрез. Ретроградное выведение крыльных хрящей (рис.1) в 
рану позволяло производить различные варианты их резекций под непосредственным 
визуальным контролем. 

 

 
 

Рис. 1. Высвобождение костно-хрящевых структур  
и ретроградное выведение крыльных хрящей в рану 

 
При массивном кончике носа для его сужения производилась резекция латеральных 

ножек крыльных хрящей. 
Следующий этап – реконструктивное исправление деформированной перегородки. 
При умеренной деформации производилось срединное рассечение носовых костей по 

межносовому шву (рис.2), двухсторонняя боковая остеотомия по носо-челюстному шву 
(рис.2), а также поперечное рассечение в области корня носа на два фрагмента, которые 
легко смещались в правильное положение. При препятствующем пружинящем действии 
костной перегородки возможна редрессация. 
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Рис. 2. Срединная остеотомия по межносовому и 
боковая остеотомия по носо-челюстному швам 

 
Последним этапом являлось наложение двухкомпонентной фиксирующей повязки: 

plastipore – для восстановления тургора кожи наружного носа и ее фиксации в новом 
положении, и гипсовой – для фиксации как мягких тканей, так и костного отдела. 

Анализ результатов ринопластики показал важность четкого планирования всех 
нюансов оперативного вмешательства с учетом особенностей деформации носа. Таким 
образом, ринопластику необходимо считать приоритетом ЛОР-клиники. 
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SUMMARY 
The aim of our work is to indicate the functional aspects of esthetic rhinoplasty. We 

investigated 157 patients in period of 2007-2011. Most of the patients (76-48.4%) were with 
external deformity of the nose, 52(33.1%)-mixed with external deformity of the nose and 
deviation of nasal septum, the others- external deformity of the nose with hypertrophic nasal 
turbines. The study shows the necessity to prevent the internal nasal anatomical structures. 
According to our results the mixed functional and esthetic rhinoplasty will be performed in the 
ENT clinic. 

 
Keywords: esthetic rhinoplasty, deformity of the nose, nasal septum 
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Периодонтальная связка является разновидностью плотной соединительной ткани, 

которая связывает цемент, покрывающий корень зуба, с альвеолярной костью посредст-
вом пучков коллагеновых волокон. Периодонт является также надкостницей альвеоляр-
ной кости, обеспечивая плотное соединение корня зуба и кости. Связка частично обра-
зована толстыми пучками коллагеновых волокон, расположенными между альвеолярной 
стенкой и цементом. При этом, в зависимости от уровня альвеолы, наблюдается различ-
ная направленность волокон. От верхушки корня до шейки зуба различают апикальные, 
косые или горизонтальные волокна, описаны также альвеолярные крестовидные волокна. 
В периодонтальной связке, непосредственно прилегающей к цементу, вдобавок к обыч-
ным компонентам соединительной ткани обнаруживаются цементобласты. В периодонте 
расположенном ближе к альвеолярной кости могут быть обнаружены остеобласты и 
остеокласты [1,2,8]. 

В периодонте описаны четыре типа нервных окончаний: свободные нервные оконча-
ния, тельца Руффини, клубочковые и веретенообразные окончания. Свободные нервные 
окончания имеют многочисленные древовидные ответвления и доходят до слоя цементо-
бластов. Окончания данных безмиелиновых волокон окружены Шванновскими клетками. 
Свободные нервные окончания предположительно являются механорецепторами. Рецеп-
торы Руффини преимущественно обнаруживаются в апикальной части периодонта. Они 
состоят из одного (простые) или нескольких (сложные) нервных окончаний, окруженных 
Шванновскими клетками [3,4,5,9]. При этом нервные терминали заканчиваются на колла-
геновых волокнах. Деформация коллагеновых волокон приводит к деполяризации мемб-
раны нервного волокна и генерации нервного импульса. Клубочковые нервные оконча-
ния обнаруживаются преимущественно в средней части периодонта, а веретеновидные – 
ближе к верхушке корня зуба. Тесная связь терминальных веточек нервных окончаний с 
пучками коллагеновых волокон периодонта даёт основание считать, что функционально 
они относятся к разряду механорецепторов, сигнализирующих в центральную нервную 
систему о степени натяжении этих пучков и изменении положения зуба при жевании 
[6,7,9,11]. При функциональной оценке периодонта зубов необходимо учитывать роль 
тонких нервно-регуляторных механизмов, основой которых является оценка функцио-
нального состояния нервных афферентов. 

Согласно литературным данным, периодонт содержит большое количество нервных 
окончаний, раздражение которых сигнализирует в центральную нервную систему о 
степени жевательной нагрузки и её распределении по различным участкам пародонта 
[14,15]. 
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В связи с этим, сенсорные рецепторы периодонта можно рассматривать как своеоб-
разный барьер, который предотвращает действие чрезмерных нагрузок на зубы и че-
люстные кости и, вместе с рецепторами высочно-нижнечелюстного сустава и проприо-
рецепторами мышц и сухожилий регулируют жевательное давление [12,13]. 

Исследование сенсорной функции периодонта позволяет выбрать конструкцию 
протеза, который наиболее полно будет восстанавливать анатомическую и физиологичес-
кую целостность зубочелюстной системы, не нарушая при этом нормальной деятель-
ности их функционирования.  

Целью данного исследования являлось сравнение сенсорной функции периодонта 
фронтальных зубов при объединении в блоки различной протяженности. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи: 

1) Измерение чувствительности периодонта необъединенных в блоки зубов с приме-
нением теста «Удерживание и расщепление» и аппарата «Периосенсомер». 

2) Сравнение сенсорной функции фронтальных групп зубов, объединенных в блоки 
различной протяженности, с применением теста «Удерживание и расщепление». 

Материалы и методы исследования. Исследование проводили при помощи прибо-
ра «Периосенсомер» Гос. патент РФ №2190983, разработанного на кафедре ГОС совмест-
но с ИТМВТ им. Лебедева РАН (рис.1). Авторами разработки являются старший науч-
ный сотрудник лаборатории материаловедения фундаментальных основ стоматологии 
НИМСИ Саносян Грачья Варужанович, профессор, зав. каф. ГОС МГМСУ, д.м.н., 
профессор Лебеденко Игорь Юльевич и Сафронов Павел Дмитриевич (Руководитель 
«ТЕХНОР» при ИТМВТ РАН) и др. 

Рис. 1. Прибор «Периосенсомер» 

   
 
Исследование проводились в клиниках кафедры Госпитальной ортопедической сто-

матологии МГМСУ под руководством ст.н.с. Саносяна Г.В. и кафедры ортопедической 
стоматологии ЕГМУ под руководством ассистента кафедры Оганесяна С.Р. 

Для исследования сенсорной функции периодонта зубов, объединенных в блоки, 
предварительно снимались анатомические оттиски и отливались гипсовые модели че-
люстей и на них изготавливались каппы из специальной пластмассы Дюран на аппарате 
Изи-вак (рис.2).  
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Рис. 2. Каппы из специальной пластмассы Дюран 
 

 
 
 
Исследование и принцип работы аппарата «Периосенсомер» заключается в следую-

щем: между зубами-антагонистами обследуемому устанавливается сэндвич из полу-
сферы миндаля и специального датчика и выполняется двухэтапное действие (рис.3): 

1. этап «удержание» выполняется обследуемым с наименьшими усилиями, 
необходимыми лишь для удержания полусферы ореха и не более того. 

2. этап «расщепление» проводится по звуковой команде через 3 секунды после 
начала первого этапа и направлено на расщепление ореха в «естественной манере».  

 
Рис. 3. Проведение этапа «удержание» и этапа «расщепление» 

 

 
 

 
После нескольких подготовительных упражнений производится серия испытаний 

«удерживания» и «расщепления» 3 раза. Измерение сенсорной функции периодонта 
проводили для зуба 21.  

В исследовании принимало участие 7 человек (1 мужчина и 6 женщин), трое 1985 г/р 
и четверо 1986 г/р, практически здоровые и не имеющие в полости рта каких-либо 
ортопедических и ортодонтических конструкций. Исследование проводили, начиная с 
капп протяженностью 8 единиц и, постепенно уменьшая на 2 единицы до тех пор, пока в 
блоке не оставались объединенными только центральные резцы.  
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Обсуждение результатов. При исследовании в области зуба 21 регистрировались 
усилия в пределах 30-55 г/с, т.е. <1N.  

Однако характерное различие наблюдалось при исследовании блоков протяжен-
ностью 6.4 и 2 единицы. Так, в области исследуемого зуба 21 регистрировались большие 
усилия при осязании, по сравнению с теми, которые возникали при исследовании зубов 
без капп >1 N (от 90-120 г/с). 

При исследовании блоков протяженностью 8 единиц в области зуба 21 зубов усилия 
по удержанию датчика прибора при осязании миндалем были значительно больше нормы 
– 130 г/c или >1.3 N. 

При данном исследовании было установлено, что тактильная чувствительность пери-
одонта передних зубов постепенно уменьшается вместе с увеличением протяженности 
блока, а при включении в блок первых премоляров чувствительность периодонта резко 
снижается. При этом наши наблюдения у обследуемого с зафиксированными готовыми 
конструкциями после протезирования спустя через 10 лет выявило 6-8 кратное снижение 
чувствительности. 

Векторы смещения зубов, разнонаправленные в условиях отсутствия блока, при его 
установке изменяются, и приобретают направление суммарного вектора смещения блока. 
При этом рецепторы периодонта не получают адекватного раздражения, и для 
достижения порога возбудимости требуется приложение большего жевательного 
давления. Наши наблюдения показывают, что изменения порога чувствительности 
зависит ещё и от того, сколько опорных зубов находятся под единой конструкцией. Чем 
больше их в конструкции, тем сильнее понижена их чувствительность, т.е. тем выше 
исходные пороговые нагрузки. Чем больше снижается чувствительность периодонта, тем 
бóльшая нагрузка прикладывается для того, чтобы возникло ощущение контакта с 
пищевым объектом, особенно когда в его роли выступают тонковолокнистые и мягкие 
пищевые объекты, т.к. петрушка, мягкая капуста и т.д. (рис.4 а,б,в).  
 

Рис. 4. а). Перемещение зуба 21 в лунке 
б). Саггитальный срез 21 зуба. 

в). Схема волокон периодонта иллюстрирующая их 
взаимоотношение с нервными окончаниями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следует принять во внимание, что нервные окончания тесно связаны с пучками 

коллагеновых волокон периодонтальной связки, образуя в совокупности своеобразный 
сенсорный аппарат, который реагирует на изменения напряжения коллагеновых 
фибрилл. Это дает основание считать, что этот аппарат играет весьма важную роль при 
акте жевания, подключаясь сразу после прикосновения к зубам пищевого объекта. При 
этом идущие от рецепторов сигналы позволяют точно дозировать жевательную нагрузку 
и силу мышечных сокращений. Одновременно, с этим, происходит пространственное 

а 

б в 
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смещение челюстей относительно пищевого объекта в позицию необходимую для 
оптимальной обработки пищи. 

Таким образом, при повышенной однократной нагрузке возникает напряженная 
деформация в блоке (стресс), что имеет неблагоприятные последствия в виде переломов 
каркасов протезов и сколов керамики при жевании (рис.5с). Обследуемые с блочными 
конструкциями не ощущают пищевые объекты и их положение должным образом из-за 
изменения в рецепторном звене периодонта. По всей вероятности это связано с тем, что 
изменяется сенсорная функция периодонта (не улавливаются мелкие частицы при акте 
жевания) и поток афферентных импульсов в ЦНС не соответствует реальному качеству 
раздражителя. В нервных центрах происходит реакция рассогласования, а это ведет к 
неадекватным реакциям жевательных мышц и распределению жевательного давления. 

Особенно явления сколов керамики наблюдаются при встречных мостовидных 
конструкциях переднего отдела с глубокими соотношениями челюстей (рис.5а,б).  
 

Рис. 5. а) Скол керамики 21 зуба, б) Результаты Периосенсометрии 21 зуба. 
 

   
 

Заключение 
Метод оценки сенсорной функции периодонта и динамики сенсорной реакции в пе-

риод «удержания» и «расщепления» может быть использован как метод функциональной 
диагностики в клинике ортопедической стоматологии. 
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COMPARATIVE DESCRIPTION OF PERIODONTAL LIGAMENT TOUCH FUNCTION 
OF FRONT TEETH CLUSTERED INTO BLOCKS OF DIFFERENT LENGTHS 
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SUMMARY 
The periodontal ligament is a group of specific connective tissue fibers that essentially 

joins a tooth to the alveolar bone, within which it is located. It also serves as periosteum to the 
alveolar bone and furnishes a firm connection between the root of tooth and the bone through 
transitional fibrous networks. Four types of neuroreceptors are found in relationship with the 
periodontal ligament, which include: free nerve endings, Ruffini-like corpuscles, coiled endings 
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and spindle-like endings. The free nerve endings have a tree-like configuration and are found 
throughout the length of the root, extending into the cementoblast layer. 

It is essential to take into consideration the role of neuroregulatory mechanisms during the 
functional estimation of teeth periodontal ligament. Its basis is the estimation of the afferent 
nerve fibers functional condition. 

The aim of this study was to compare the sensory function of periodontal ligament of front 
teeth when combined into blocks of varying lengths. The study was done using the 
"Periosensomer" device and "Holding and Splitting" test. 

Displacement vectors of the teeth are in different directions in the absence of the block and 
acquire the total direction of the displacement vector of the block, when the block is installed. 
In this case, periodontal receptors do not receive adequate stimulation, and to reach the 
threshold of excitability require the application of more chewing pressure. The more is reduced 
sensitivity of the periodontal ligament, the more load is applied for the perception of contact 
with the food object, especially when in its role are fine-fiber and soft food items such as 
parsley, soft cabbage, etc.  

Thus, at high single load intense deformation occurs in the block (stress), which has 
negative consequences in the form of fracture of denture frameworks and chipped ceramic 
during chewing. Especially the ceramic chips phenomenon is observed in counter bridge 
structures of anterior part with deep jaw relationships. 

 
Keywords: tooth, periodontal ligament, "Periosensomer" device, sensory function 
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Հ.Վ. Սանոսյան1, Ս.Ռ. Հովհաննիսյան2 

 

1Մոսկվայի պետական բժշկաստոմատոլոգիական համալսարան 
2ԵՊԲՀ, Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Պերիօդոնտալ կապանը ներկայացված է հատուկ շարակցահյուսվածքային թելերի 

խմբերով, որոնք ատամը միացնում են ատամնաբնի ոսկրին: Պերիօդոնտում նկարագր-
ված են չորս տեսակի նյարդային վերջույթներ. ազատ նյարդային վերջույթներ, Ռուֆ-
ֆինիի մարմնիկներ, իլիկաձև և պարուրված վերջույթներ: Ազատ նյարդային վերջույթ-
ներն ունեն բազմաթիվ ծառանման ճյուղավորումներ և հասնում են ցեմենտոբլաստների 
շերտին:  

Պերիօդոնտալ կապանի ֆունկցիոնալ գնահատման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշ-
վի առնել կարգավորող նյարդային մեխանիզմների դերը: Դրա հիման վրա է գնահատ-
վում զգացող նյարդային վերջույթների ֆունկցիոնալ վիճակը: 

Ներկայացված ուսումնասիրության նպատակն է համեմատել տարբեր երկարու-
թյամբ բլոկների մեջ միացված ֆրոնտալ ատամների պերիօդոնտալ կապանի զգայական 
ֆունկցիան: Ուսումնասիրությունը կատարվել է սննդային օբյեկտի «պահման» և 
«ճեղքման» փուլերում, օգտագործելով «Պերիոսենսոմեր» սարքը:  
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Ատամների տեղաշարժման վեկտորները, որոնք տարամիտվում են բլոկի բացակա-
յության ժամանակ, նրա տեղադրումից հետո փոխվում և ձեռք են բերում բլոկի տեղա-
շարժի գումարային վեկտորի ուղղությունը: Այդ ժամանակ պերիօդոնտի ռեցեպտոր-
ները չեն ստանում համապատասխան գրգռիչներ, և գրգռականության շեմին հասնելու 
համար պահանջվում է ավելի շատ ծամողական ճնշման գործադրում: Որքան շատ է 
նվազում պերիօդոնտի զգացողությունը, այնքան մեծ ճնշում է գործադրվում, որպեսզի 
առաջանա սննդային օբյեկտին հպվելու զգացողություն, հատկապես փափուկ սննդի 
օգտագործման ժամանակ: 

Այսպիսով, ծամելու ընթացքում միանվագ բարձր ծանրաբեռնվածության ժամանակ 
տեղի է ունենում բլոկի լարվածության ձևախախատում (ստրես), որը հանգեցնում է ան-
բարենպաստ հետևանքների` պրոթեզի հենակմախքի և կերամիկական շերտի կոտր-
վածքի: Կերամիկական շերտի կոտրվածքը հատկապես դիտվում է ֆրոնտալ հատվա-
ծում հանդիպակաց կամրջաձև պրոթեզներով վերականգնման դեպքում` ծնոտների 
խորը վերածածկի ժամանակ: 

 
Բանալի բառեր. ատամ, պերիօդոնտալ կապան, «Պերիոսենսոմեր», սենսոր 

ֆունկցիա 
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ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Լ.Մ. Վանյան1, Ա.Ս. Մալայան1, Մ.Գ. Վանյան2 

 
1 ԵՊԲՀ, Ակնաբուժության ամբիոն  

2 ՀՀ ԲՍՓ գործակալություն 
 

 
Տեսողական օրգանի հիվանդությունները ժամանակակից բժշկասոցիալական 

հիմնախնդիրներից մեկն է: 
Չնայած արդի ակնաբուժության նվաճումների առաջընթացին, տեսողական 

օրգանի հիվանդությունները մնում են բնակչությանը հաշմանդամության բերող 
հիմնական պատճառներից մեկը: 

Տեսողությամբ հաշմանդամներին աշխատանքի և հասարակական գործունեության 
վերադարձնելը, նրանց կյանքի որակի բարելավումն ու ժամանակին վերականգնողա-
կան միջոցառումների իրագործումը պետության և հաշմանդամների հասարակական 
կազմակերպությունների կարևոր սոցիալական խնդիրներից է: Վերջինիս իրագործման 
կարևորագույն նախապայմաններից մեկն է հետազոտել տեսողական օրգանի ախտա-
հարումներով պայմանավորված հաշմանդամության էպիդեմիոլոգիան ՀՀ մարզերում, 
հաշմանդամության կառուցվածքն ըստ տարիքային խմբերի, մասնագիտական 
կարգավիճակի և բնակության պայմանները: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. ՀՀ-ում հաշվառված է 172356 հաշմանդամ 
(7891 երեխա), որից 11728-ը տեսողական օրգանի ախտահարումներով (515 երեխա): 

Հաշմանդամների հանրապետական շտեմարանի տվյալների վերլուծության արդ-
յունքում պարզվել է, որ տեսողությամբ հաշմանդամների ամենամեծ խումբը բաժին է 
ընկնում Երևան քաղաքին` 3781 հաշմանդամ, Լոռվա մարզում` 1157, Շիրակում` 1136, 
Գեղարքունիքում` 1081, Կոտայքում` 880, Արարատում` 904, Արմավիրում` 878, Սյունի-
քում` 761, Տավուշի մարզում` 599, Արագածոտն  ̀538, Վայոց Ձորում `131 հաշմանդամ: 
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Նույն շտեմարանի տվյալները վերլուծվել են նաև ըստ հաշմանդամության բերող 

հիվանդությունների: Պարզվել է, որ հաշմանդամության բերող հիվանդությունների 
մեջ ամենամեծ խումբը կազմում է կուրությունը (չճշտված պատճառի, գիշերային, 
երկու աչքերի տեսողության թուլացում, երկու աչքերի, մեկ աչքի կուրություն` մյուսի 
տեսողության իջեցմամբ) և տեսողական խանգարումները (տեսադաշտի արատները, 
գունավոր և երկակնանի տեսողության խանգարումներ, երկտեսություն անօպսիայի 
հետևանքով, գունավոր տեսողության անկանոնություններ)` 4650 հաշմանդամ, անո-
թաթաղանթի և ցանցենու հիվանդություններով 1562 հաշմանդամ, գլաուկոմայով` 
1587, ոսպնյակի հիվանդություններով` 1068 հաշմանդամ, ապակենման մարմնի և ակ-
նագնդի հիվանդություններով` 994 հաշմանդամ, տեսողական նյարդի և տեսողական 
ուղիների հիվանդություններով պայմանավորված` 661 հաշմանդամ, աչքի մկանների 
հիվանդություններով, ակնագնդերի համաձայնեցված շարժումների, ակոմոդացիայի և 
լուսաբեկման խանգարումներով` 580 հաշմանդամ, եղջրենու, ծիածանաթաղանթի, 
սպիտապատյանի և թարթչային մարմնի հիվանդություններով` 590 հաշմանդամ, աչ-
քի և նրա հավելյալ ապարատի այլ հիվանդություններով` 56, շաղկապենու հիվանդու-
թյուններ` 25 և կոպերի, ակնակապճի և արցունքային ուղիների հիվանդություններով` 
15 հաշմանդամ: 

Վերոնշյալ շտեմարանի տվյալներից դուրս բերված ինտենսիվ ցուցանիշներից 
երևում է, որ ՀՀ-ում տեսողությամբ հաշմանդամության ինտենսիվ ցուցանիշը 36.2 է, 
ըստ մարզերի` ամենամեծը Սյունիքում է` 45.5, Գեղարքունիքում` 44.7, Տավուշում` 
44.5, Լոռվա մարզում` 41.0, Շիրակում` 40.2, Արագածոտնում`37.9, Երևանում` 33.7, 
Արարատում` 31.8, Կոտայքում` 31.2, Արմավիրում` 29.5, Վայոց Ձորում` 23.4:  

Ըստ հաշմանդամության բերող հիվանդությունների խմբերի ինտենսիվ 
ցուցանիշի վերլուծության ամենամեծը դարձյալ կուրություն և տեսողության 
խանգարումների խմբինն է (տես վերևում)` 14.2, Սյունիքում` 35.3, Շիրակում` 32.6, 
Լոռվա մարզում` 20.5, Արմավիրում` 16.4, Տավուշում` 16.1, Գեղարքունիքում` 12.3, 
Արարատում`11.6, Արագածոտնում` 11.5, Կոտայքում` 8.6, Երևանում` 7.6, Վայոց 
Ձորում` 2.5: 
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Աղյուսակ 1 
Աչքի և նրա օժանդակ ապարատի հիվանդություններով պայմանավորված 

հաշմանդամների տվյալների վերլուծություն (ըստ հիվանդությունների և մարզերի) 

Հիվանդու-
թյուններ 
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Անոթաթաղան-
թի և ցանցենու 43 134 95 124 826 88 144 27 31 19 31 1562 

Կոպերի, ակնա-
կապճիև  
արցունքային 
ուղիների 

2 1 0 4 3 1 2 1 0 0 1 15 

Շաղկապենու 1 0 0 17 1 1 0 2 0 2 1 25 
Եղջերենու, 
ծիածանաթա-
ղանթի, սպի-
տապատյանի, 
թարթչային 
մարմնի 

81 47 20 117 152 56 47 19 9 21 21 590 

Ոսպնյակի 123 128 53 117 295 116 76 51 28 23 58 1068 
Գլաուկոմա 43 123 88 96 746 123 136 62 15 0 155 1587 
Ապակենման 
մարմնի  
և ակնագնդի 

40 91 67 63 500 75 131 9 2 1 15 994 

Տեսողական 
նյարդի և տես-ն 
ուղիների 

23 61 38 55 329 43 40 18 16 13 25 661 

Աչքի մկանների, 
ակնագնդերի հա-
մաձայնեցված 
շարժումների 
ակոմոդացիայի և 
լուսաբեկման -
խանգարումներ 

16 15 8 183 45 70 58 25 54 36 70 580 

Տեսողական 
խանգարումը  
և կուրություն 

164 348 470 297 858 578 244 920 540 14 217 4650 

որից  ̀մեկ աչքի 
կուրություն 82 165 230 176 535 309 172 187 150 6 46 2058 

Աչքի և նրա հա-
վելյալ 
ապարատի այլ 
հիվ-ներ 

2 1 1 8 26 6 2 2 1 2 5 56 

Ընդամենը 538 949 840 1081 3781 1157 880 1136 696 131 599 11788 



 
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 

 

 - 452 -

Աչքի և նրա օժանդակ ապարատի հիվանդություններից հաշմանդամների 
տվյալների վերլուծություն (10000 բնակչի նկատմամբ) 
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Անոթաթաղան-
թի և ցանցենու 

3.0 4.5 3.3 5.1 7.4 3.1 5.1 0.9 2.0 3.4 2.3 4.8 

Եղջերենու, ծիա-
ծանաթաղանթի 
սպիտապատյան
ի և թարթչային 
մարմնի 

5.7 1.6 0.7 4.8 1.4 2.0 1.7 0.7 0.6 3.7 1.6 1.80 

Ոսպնյակի 8.7 4.3 1.9 4.8 2.6 4.1 2.7 1.8 1.8 4.1 4.3 3.3 
Գլաուկոմա 3.0 4.1 3.0 4.0 6.7 4.4 4.8 2.2 0.9 0.0 11.5 4.9 
Ապակենման 
մարմնի և 
ակնագնդի 

2.8 3.0 2.4 2.6 4.5 2.7 4.6 0.3 0.1 0.2 1.1 3.0 

Տեսողական  
նյարդի և տեսո-
ղական ուղիների 

1.6 2.0 1.3 2.3 2.9 1.5 1.4 0.6 1.0 2.3 1.8 2.0 

Աչքի մկանների, 
ակնագնդերի 
համաձայնեցված 
շարժումների 
ակոմոդացիայի և 
լուսաբեկման 
խանգարումներ 

1.1 0.5 0.3 7.6 0.4 2.5 2.1 0.9 3.5 12.5 5.2 1.8 

Տեսողական 
խանգարումը  
և կուրություն 

11.5 11.6 16.4 12.3 7.6 20.5 8.6 32.6 35.3 2.5 16.1 14.2 

որից  ̀մեկ աչքի 
կորություն 5.7 5.5 8.0 7.3 4.8 10.9 6.1 6.6 9.8 1.0 3.4 6.3 

Ընդամենը 37.9 31.8 29.5 44.7 33.7 41.0 31.2 40.2 45.5 23.4 44.5 36.2 
 
 
Այսպիսով, ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է դառնում (քանի որ հասանելի 

գրականության մեջ չհաջողվեց գտնել վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստա-
նում ակնաբանական հաշմանդամների հետազոտման վերաբերյալ որևէ գիտական 
աշխատություն), որ ՀՀ-ում առկա է հաշմանդամության բերող ակնաբանական 
ախտահարումների ողջ սպեկտրը:  
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РЕЗЮМЕ 
В результате анализа данных республиканского архива инвалидов установлено, что в 

РА присутствует весь спектр глазных патологий, приводящих к инвалидности. 
Наибольшее число инвалидов по зрению проживают в городе Ереване: 3781 инвалид.  
Среди патологий, приводящих к инвалидности, на первом месте слепота (ночная, не 

выясненной этиологии, на оба глаза, слепота на один глаз с понижением зрения на 
втором) и нарушения зрения (бинокулярного, цветного, диплопия вследствие анопсии): 
4650 инвалидов.  

Интенсивный показатель инвалидности в РА – 36.2, среди регионов наиболее высо-
кий в Сюнике (45.5).  

 
Ключевые слова: глазные патологии, инвалидность, показатель инвалидности 

 
 
 

EPIDEMIOLOGY AND STRUCTURE OF DISABILITY  
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
L.M. Vanyan1, A.S. Malayan1, M.G. Vanyan2 

 
1YSMU, Department of Ophthalmology 

2Agency of Medical & Social Expertise of RA  
 
SUMMARY 
Analysis of the Republican disabled archive results in following: in the Republic of 

Armenia there are all ophthalmologic pathologies causes in disability.  
The largest number of disabled people by vision lives in Yerevan: 3781 persons. 
Among the pathologies leading to disability, in the first place is blindness (at night, with 

unrevealed etiology, in both eyes, blindness in one eye with a decreased vision in the second 
eye) and visual impairment (binocular, color, diplopia due to anopsia): 4650 persons. 

The intense index of disability in RA is equal to 36.2 the highest among the regions is in 
Syunik (45.5). 

 
Keywords: ophthalmologic pathologies, disability, index of disability 
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УЧАСТИЕ ГРИБОВ РОДА CANDIDA  
В МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЯХ ПРИ КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
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Введение. Проблема микробиоценоза организма человека и его нарушения постоянно 

привлекает внимание специалистов разных областей медицины. Это, вероятно, связано с об-
наружением новых, как этиологических, так и сопутствующих микроорганизмов, участвую-
щих в течение инфекционно-воспалительных заболеваний. Бактериологическая диагностика 
и напрямую зависящая от нее клиническая эффективность лечения являются важнейшими 
критериями выбора приоритетных схем терапии. В многочисленных клинических и экспери-
ментальных наблюдениях установлено, что инфекционно-воспалительные заболевания 
обычно возникают и развиваются в условиях микробных ассоциаций, связанных с постоян-
ным присутствием разнообразных микроорганизмов на слизистых зева, желудочно-кишеч-
ного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы и других органов и поверхностей 
тела человека, сообщающихся с внешней средой [1,4,7]. 

Возбудители болезней (бактерии, вирусы, простейшие и другие), заражая человека, 
вступают в те или иные отношения с микробами-ассоциантами. Однако простое соседство 
микроорганизмов еще нельзя считать ассоциацией. В микробной ассоциации между разны-
ми видами складываются сложные и неоднозначные взаимоотношения, в которых тесно 
переплетается взаимное влияния участников ассоциаций друг на друга и на макроорганизм. 
Это влияние может осуществляться в следующих направлениях: 1) ассоцианты могут 
изменять биологические свойства, стимулировать или тормозить размножение и развитие 
возбудителя, при этом, в одних случаях складываются синергические, а в других – антаго-
нистические отношения между ассоциантом и возбудителем; 2) в условиях новых взаимо-
отношений между микробами может изменяться их воздействие на макроорганизм как за 
счет усиления вирулентности возбудителя, так и за счет образования новых факторов, отя-
гощающих течение болезни; 3) причиной усиления действия возбудителя на макроорга-
низм может быть сенсибилизация человека микробами, входящими в ассоциацию [6,8]. 
Грибы рода Candida являются участниками микробных ассоциаций при многих инфекцион-
но-воспалительных заболеваниях человека, возбудители которых находятся на слизистых 
оболочках полости рта и зева, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполо-
вой системы [5,7]. Одной из причин, объясняющих синергидное влияние грибов при инфек-
ционно-воспалительных заболеваниях, считается нарушение целостности эпителиального 
покрова слизистых оболочек, происходящее в результате проникновения элементов грибов в 
ткани. Это создает условия для внедрения возбудителя в организм, минуя защитный барьер, 
который для большинства микробов представляет собой неповрежденная кожа и слизистые 
оболочки. При их повреждении происходит колонизация многих видов микробов-
ассоциантов, отягощая течение основного заболевания [6,7]. 
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Актуальность. По данным литературы участие грибов рода Candida в микробных 
ассоциациях выявлено при многих заболеваниях. Так, при тяжелых формах дифтерии грибы 
рода Candida в ассоциации с токсигенной дифтерийной палочкой обнаружены у 23% 
больных, причем чаще высевался вид C.albicans [6]. При хроническом тонзиллите на 
слизистой оболочке зева у больных, находящихся вне стадии обострения, грибы рода 
Candida в ассоциации со стафилококками определялись у 28.4% больных, а в период 
обострения – у 42.4%. По данным Е.Н. Гугуцидзе (1985), при заболеваниях верхних 
дыхательных путей в бронхиальном секрете ассоциации микроорганизмов обнаруживались 
почти у 60% больных, причем доминирующей являлась С.albicans. Исследования многих 
авторов показали, что грибы рода Candida обнаруживались у 40-80% больных туберкулезом, 
при этом экспериментально доказано, что тяжесть специфического туберкулезного процесса 
более выражена у животных, зараженных грибами рода Candida. Патологоанатомические 
исследования легких при экспериментальном туберкулезе выявили, что каверны были 
обнаружены в 8.9% случаев, а в присутствии грибов рода Candida – в 40% случаев. Это 
доказывает роль грибов рода Candida, как отягощающего фактора в течении специфического 
туберкулезного процесса. Одной из наиболее распространенных причин заболевания органов 
репродуктивной системы мужчин являются воспалительные заболевания, вызванные 
условно-патогенными микроорганизмами. Микроорганизмы выделялись как в монокультуре, 
так и в ассоциациях; у 30% больных наблюдались двухкомпонентные ассоциации и у 3% 
больных – трехкомпонентные. Видовой состав выделенных микроорганизмов был 
представлен в основном грамположительной кокковой условно-патогенной микрофлорой, а 
именно эпидермальным стафилококком (у 27% больных), фекальным энтерококком (у 16% 
больных), золотистым стафилококком, стрептококком mitis и энтерококком fecium (у 3% 
больных). Возбудителями острых циститов в 80% случаев являлись E.Coli и в 5-15% случаев 
– St.saprophiticus, в 14.7% случаев возникал урогенитальный кандидоз [5]. Это являлось 
результатом заноса бактерий извне и по кровеносным и лимфатическим сосудам в результате 
транслокации из имеющихся в организме очагов поражения, роль которых в доступных нам 
литературных источниках освещена недостаточно. Недостаточное внимание уделено доле 
грибов рода Candida, как участников микробных ассоциаций при кишечных воспалительных 
заболеваниях, хотя проблеме оценки состояния микрофлоры кишечника посвящено много 
научных работ [1,2,3,4,8]. А между тем, именно при кишечных заболеваниях создаются 
условия, при которых возбудитель, попадая в окружение многих сапрофитов и условно-
патогенных микроорганизмов, обитающих в кишечнике, может испытать влияние 
ассоциантов с первых часов своей жизни и затем на протяжении всего периода их 
пребывания в кишечнике. В исследованиях, проведенных нами ранее, был установлен 
доминирующий кандидозный компонент при нарушении биоценоза кишечника, способный 
стать одним из патогенетических звеньев в развитии заболеваний толстой кишки.  

Целью нашего исследования являлось изучение роли грибов рода Candida в ассоциации 
с условно-патогенными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae при заболеваниях 
кишечника. 

Материалы и методы. В работе представлен материал исследований полостной 
микрофлоры толстой кишки у 510 больных с заболеваниями кишечника, обследованных в 
бактериологической лаборатории Шенгавитской ГНКО города Еревана с 2008 по 2011гг. При 
изучении видового и количественного состава кишечной микрофлоры руководствовались 
методическими рекомендациями Р.Г. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977). 
Бактериологические исследования кишечной микрофлоры основывались на выделении и 
количественном учете представителей различных микроорганизмов, заселяющих толстую 
кишку, с использованием широкого набора питательных сред, аэробных и анаэробных 
условий выращивания. Достоверность различий при альтернативном варьировании 
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определяли по методу Стьюдента. Зависимость доверительного критерия от степени 
вероятности "p" определяли по таблице Н.А. Плохинского. 

Обсуждение полученных результатов. Анализируя микробный пейзаж толстой 
кишки у обследованных больных, можно отметить, что в облигатной микрофлоре в 1 
грамме кишечного содержимого, соответственно, в подавляющем большинстве случаев 
были выявлены бифидобактерии в концентрации 108 в 56.1% случаев (у 286 больных), 
лактобактерии в концентрации 106 – в 65% случаев (у 331 больного), активная кишечная 
палочка в концентрации 107 – в 59.4% случаев (у 303 больных). Что касается факуль-
тативной микрофлоры, то в доминирующем положении находятся грибы рода Candida в 
концентрации более 103 – в 35.9% случаев (у 183 больных) и по нисходящей – энтеробак-
тер, золотистый стафилококк и т. д. Частота выделения разных представителей кишечной 
микрофлоры представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Частота выделения разных представителей кишечной микрофлоры (n= 510) (p>0.5) 
 

Вид микроорганизмов 
Частота обнаружения 

Кол-во 
больных % 

Бифидобактерии 
конц. более 107 

 
286 

 
56.1 

Бифидобактерии 
конц. менее 107 

 
184 36.1 

Лактобактерии 
конц.более 106 

 
331 65 

Лактобактерии 
конц. менее 106 

 
147 28.8 

Активная кишечная 
палочка E.Coli конц. 107 

 
303 59.4 

E.Coli конц. менее 107 173 33.9 

Enterobacter конц. более 104 92 18 

S.aureus 71 13.9 

Klebsiella конц. более 104 1 0.2 

Сitrobacter конц. более 104 16 3.1 
Эшерхии с гемолитической 
активностью конц. более 104 

11 
 2.2 

Ps.aeruginosa 1 0.2 
Грибы рода Candida в конц. 
более 103 183 35.0 

Proteus mirabilis 2 0.4 
 

Следует отметить, что выявленные микроорганизмы были представлены в микроб-
ных ассоциациях, причем, как в двухкомпонентных – в 47.8% случаев (у 244 больных), 
так и трехкомпонентных – в 21.9% случаев (у 111 больных).  
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Таблица 2 
Частота выявления микробных ассоциаций (n=510) (p>0.5) 

 

Микробы-ассоцианты 
Частота обнаружения 
Кол-во 

больных % 

1. E.Coli + грибы рода Candida 150 29.4 
 

2. E.Coli + условно-патогенные (семейство 
Enterobateriaceae) микроорганизмы 94 18.4 

 

3. E.Coli+ S.aureus+грибы рода Candida 49 9.7 
 

4. E.Coli+ условно-патогенная микрофлора + 
грибы рода Сandida 62 12.2 

 
Анализируя микрофлору толстой кишки у обследованных больных, можно отметить, 

что у 510 больных обнаружены микробные ассоциации, представленные активной Ки-
шечной палочкой с представителями условно-патогенной микрофлоры семейства 
Enterobakteriaceae, S.aureus совместно с грибами рода Candida у 355 больных, что со-
ставляет 69.6%. Выявление двухкомпонентных ассоциаций в 2.2 раза превышает частоту 
обнаружения трехкомпонентных. Как видно из данных, представленных в таблице 2, 
присутствие грибов рода Сandida в ассоциациях отмечено в 51.2% случаев (у 261 боль-
ного). Частота обнаружения грибов рода Сandida в микробных ассоциациях представлена 
в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Частота обнаружения грибов рода Candida в микробных ассоциациях (n=261) (p>0.5) 
 

Микробные ассоциации 
Частота обнаружения 
Кол-во 

больных % 

1. E.Coli+ грибы рода Candida 150 57,8 

 2. E.Coli+ S.aureus +  
грибы рода Candida 49 18,8 

3. E.Coli+ условно-патогенная микрофлора 
(семействоEnterobateriacae) + грибы рода Candida 62 23,8 

 
Как видно из таблицы 3, в микробных ассоциациях, выявленных при бактериологи-

ческом исследовании кишечного содержимого у больных с заболеваниями толстой киш-
ки долевое участие грибов рода Candida значительное. В микробной ассоциации с актив-
ной кишечной палочкой частота выявления грибов рода Candida в концентрации более 
103 составляет 57.8%, в трехкомпонентной ассоциации с условно-патогенными микроор-
ганизмами семейства Enterobakteriaceae в концентрации более 104 (23.8%). Это показы-
вает существенную роль грибов рода Candida как участника микробных ассоциаций при 
воспалительных заболеваниях кишечника. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Бактериологическое исследование кишечного содержимого продолжает оста-
ваться информативным методом в диагностике кишечных заболеваний. 

2. Грибы рода Candida являются участниками микробных ассоциаций при многих ин-
фекционно-воспалительных заболеваниях и оказывают отягощающее влияние на течение 
основного заболевания. 

3. В микробных ассоциациях, заселяющих толстую кишку при заболеваниях ки-
шечника, долевое участие грибов рода Candida значительное. Частота выявления грибов 
рода Candida в двухкомпонентных ассоциациях составляет 57.8%, в трехкомпонентных – 
23.8%. 

4. Изучение микрофлоры толстой кишки, установление доминирующих и сопутствую-
щих популяций при заболеваниях кишечника способствуют распознаванию этиопатогенеза 
воспалительных заболеваний толстой кишки и проведению своевременного и целенаправлен-
ного лечения. 
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SUMMARY 
The analysis of large intestinal microflora in examined patients has revealed that in 

majority of cases the obligate microflora of one gram of stool includes bifidus bacteria at the 
concentration 108 in 56.1% of cases (in 286 patients), lactobacteria at the concentration 106 in 
65% of cases (in 331 patients) and active colibacilli at the concentration 107 – in 59.4% of cases 
(in 303 patients). As for the optional microorganisms, fungi belonging to the genus Candida 
have a dominant position at the concentration 103 in 35.9% of cases (in 183 patients); the other 
places in a descending line have been taken by enterobacter, staphylococcus aureus, etc.  

Identified microorganisms were represented in two- and three-component microbial 
associations in 47.8% (244 patients) and 21.9% (111 patients) of cases, correspondingly.  

While analyzing the large intestinal microflora it has been determined that 510 patients had 
microbial associations presented by active colibacilli along with the opportunistic pathogenic 
microflora belonging to the families Enterobakteriaceae, in 69.6% (355) of those patients 
S.aureus and fungi belonging to the genus Candida have also been detected. The frequency of 
identification of two-component associations was 2.2 times higher than the frequency of three-
component ones. The presence of fungi belonging to the genus Candida in microbial 
associations has been identified in 51.2% of cases (in 261 patients).  

It has been revealed that the role of fungi belonging to the genus Candida in the microbial 
associations identified during the bacteriological examination of the stool in patients with colon 
diseases is very significant. The frequency of identification of fungi belonging to the genus 
Candida at the concentration 103 in the microbial associations with active colibacilli was 
57.8%. The frequency of their occurrence at the concentration 104 in the three-component 
association with the opportunistic pathogenic microorganisms belonging to the family 
Enterobakteriaceae was 23.8%. This fact points to the important role of fungi belonging to the 
genus Candida as a component of microbial associations inducing inflammatory bowel 
diseases.  
 

Keywords: microbiocenosis, microbial associations, intestinal diseases 
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ՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ CANDIDA ՑԵՂԻ ՍՆԿԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 
Ա.Ձ. Համբարձումյան1, Ն.Ն. Ավետիսյան2, Ս.Ս. Աղամալյան3 

 
1ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն 

2Շենգավիթ «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ 
3«Սուրբ Ներսես Մեծ» ԳԲԿ 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Վերլուծելով հետազոտված հիվանդների հաստ աղու մանրէային պատկերը, կա-

րելի է նշել, որ 1գ աղիքային պարունակության օբլիգատ միկրոֆլորայում դեպքերի 
ճնշող մեծամասնության մոտ անջատվել են համապատասխանաբար` բիֆիդոբակ-
տերիաներ` 108 խտությամբ 56.1%-ի մոտ (286 հիվանդ), լակտոբակտերիաներ` 106 

խտությամբ 65%-ի մոտ (331 հիվանդ), ակտիվ աղիքային ցուպիկ` 107 խտությամբ 
59.4%-ի մոտ (303 հիվանդ): Ինչ վերաբերում է ֆակուլտատիվ միկրոֆլորային, ապա 
գերակշիռ դիրքում են Candida սնկերը`103 և ավելի խտությամբ 35.9%-ի մոտ (183 
հիվանդ), այնուհետև ըստ վարընթացի` էնտերոբակտեր, ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ: 

Անջատված միկրոօրգանիզմները ներկայացված էին մանրէային համակցումնե-
րով, ընդ որում, ինչպես` երկբաղադրիչ 47.8%-ի մոտ (244 հիվանդ), այնպես էլ` եռա-
բաղադրիչ` 21.9%-ի մոտ (111 հիվանդ): Վերլուծելով հետազոտված հիվանդների 
հաստ աղու միկրոֆլորան, կարելի է նշել, որ 510 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել են 
մանրէային համակցումներ, որոնք ներկայացված են ակտիվ աղիքային ցուպիկի և 
Enterobakteriaceae ընտանիքի պայմանական-ախտածին մանրէների ներկայացուցիչ-
ներով, S.aureus-ը Candida սնկերի հետ համատեղ հայտնաբերվել է 355 հիվանդի մոտ, 
ինչը կազմում է 69.6%: Երկբաղադրիչ համակցումների թիվը 2.2 անգամ գերազանցել 
է եռաբաղադրիչ համակցումների հաճախականությանը: Candida ցեղի սնկերի առ-
կայությունը համակցումներում հանդիպել է 51.2% դեպքում (261 հիվանդի մոտ): 

Հաստ աղու հիվանդություններով տառապող հիվանդների աղիքային պարունա-
կության մանրէաբանական հետազոտությամբ հայտնաբերված մանրէային համակ-
ցումներում Candida ցեղի սնկերի մասնաբաժինը զգալի է: Ակտիվ աղիքային ցուպի-
կով մանրէային համակցումներում Candida ցեղի սնկերի անջատման հաճախակա-
նությունը 103 և ավելի խտությամբ կազմել է 57.8%, եռաբաղադրիչ համակցումնե-
րում` Enterobakteriaceae ընտանիքի պայմանական-ախտածին մանրէների հետ, 104 և 
ավելի խտությամբ` 23.8%: Այսպիսով, ակնառու է Candida ցեղի սնկերի, որպես ման-
րէային համակցումների մասնակցի դերը աղիքների բորբոքային հիվանդություն-
ների դեպքում: 

 
Բանալի բառեր. միկրոբիոցենոզ, մանրէային համակցումներ, աղիքային հիվան-

դություններ 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ САНАТОРИЯ 

 
М.А. Мардиян, Л.М. Даниелян, Г.М. Мириджанян, А.А. Барсегян, А.С. Чопикян, 

Р.В. Мнацаканян, Н.А. Зейналян, Г.Д. Думанян 
 

ЕГМУ, Кафедра управления и экономики здравоохранения 
 

Анализ литературы, посвященной проблеме риска, показывает, что среди исследова-
телей нет единого мнения относительно определения и сущности риска, что объясняется 
его многоаспектностью, а иногда и противоположностью реальных основ [4,5]. Именно 
поэтому существуют свыше 220 дефиниций рисков, рассматриваемых с разных точек 
зрения и более 40 различных критериев их определения. Риск является неотделимой час-
тью экономической, политической и социальной жизни общества и неизбежно со-
провождает организацию, функционирующую в условиях рынка. При этом один из глав-
ных критериев дееспособности организации в условиях рынка – умение ее руководства 
эффективно управлять рисками. Риск существует, если возможно больше одного 
варианта развития событий, и включает в себя 3 элемента: 

 неопределенность (вероятность получения непредсказуемого результата) 
 потери (хотя бы один исход должен быть нежелательным) 
 небезразличность – риск должен касаться организации, стремящейся не 

допустить потерь или не пропустить полученный шанс. 
Источниками риска являются факторы внешней и внутренней среды.  
К внешним факторам риска относятся: политические, социально-экономические, 

экологические и научно-технические. Внутренние факторы риска возникают в сфере 
деятельности организации. Под риском часто понимают вероятность потери предприя-
тием части своих ресурсов, недополучения доходов, появления дополнительных расхо-
дов либо недостижения других целей, установленных организацией при осуществлении 
производственно финансовой деятельности в связи с неопределенностью. Однако, риск – 
это не только нежелательные результаты принятых решений, он может являться 
необходимым условием получения прибыли, и два этих момента часто находятся в 
прямой зависимости друг от друга [1,3]. По природе возникновения риски делят на 
производственные и экономические. Экономические риски связаны с ведением бизнеса и 
результатами экономических процессов. К ним относятся: коммерческий риск, возникаю-
щий при реализации продукта (продажа, транспортировка, оплата и др.), контактный 
риск, возникающий при обслуживании клиента (время и этика обслуживания, отсутствие 
расходных материалов, плохое качество оказанной услуги и др.) и рыночный риск 
(нестабильность экономической конъюнктуры, потеря ликвидности, недостаточная 
сегментация рынка и т.п.). Производственные риски – вероятность убытков или дополни-
тельных издержек из-за сбоев производственных процессов, нарушения технологии 
оказания услуг, низкого качества сырья или работы персонала и т.п., а также риска, 
связанные с внедрением в производство новой техники и технологии [2,3].Существуют 
риски, которые сложно отнести в конкретную группу. Так, риск потребителя получить 
некачественную медицинскую услугу относится и к производственным и к рискам. Это 
связано со следующими особенностями услуг: отсутствие влияния, неосязаемость, 
неспособность к хранению, изменчивость качества, неразрывность производства и 
потребления, неоднозначность оценки результата, зависимость от тесного взаимо-
действия медперсонала и пациента. Методом прогнозирования и управления рисками 
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посвящено большое количество исследований, но в санаторно-курортной сфере эта тема 
изучена недостаточно. С целью выявления эффективных методов управления рисками в 
санатории и разработки рекомендаций, направленных на оптимизацию управления 
рисками, была исследована деятельность санатория "Джермук Ашхар". 

Санаторий "Джермук Ашхар" многопрофильная здравница на 258 койки. Профиль сана-
тория: заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, органов дыхания и пищеваре-
ния, опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, профзаболевания и тру-
довые увечья, а также гинекологические и андрологические заболевания. Санаторий распола-
гает современной лечебно-диагностической базой, свыше 20 лечебно-диагностических каби-
нетов оснащены более чем 50 единицами медицинского оборудования. Основной целью 
анализа и оценки рисков упомянутого санатория является формирование картины рисков, 
угрожающих деятельности организации, жизни и здоровью ее сотрудников и пациентов, 
интересам владельцев. Ключевой аспект анализа риска-наличие информации, позволяющей 
принимать верные решения в условиях неопределенности. Между риском и качеством 
информации существует прямая взаимосвязь. Вероятность принятия некачественного реше-
ния зависит от качества и объема используемой информации (менее качественная инфор-
мация способствует большей вероятности возникновения риска). 

Для оценки информации предлагается использовать табл. 1. Итоговое значение 
качества информации находится как среднеарифметическое. Анализ рисков предполагает 
проведение качественного, а затем количественного изучения рисков, с которыми 
сталкивается организация.  

Таблица 1 
Критерий оценка качество информации 

 

Характеристика информации Критерий оценки (качество) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Достоверность 1 7 1 7 1 1 7 6 1 5 
Объективность 2 6 2 6 2 2 6 7 3 4 
Однозначность 3 5 3 5 3 3 5 5 2 6 
Порядок 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 
Полнота 5 3 5 3 5 5 3 1 4 3 
Актуальность 6 2 6 2 6 6 2 2 6 1 
Итого 7 1 7 1 7 7 1 3 7 7 

 
Качественная оценка подразумевает обнаружение областей, связанных с наиболее 

высоким риском и определение их структуры. Преимущество такого подхода заключает-
ся в том, что уже на начальном этапе анализа можно оценить степень риска и отказаться 
от реализации определенного решения. 

Для проведения исследования выбирают параметры, характеризующие, с одной 
стороны, основные этапы принятия решения, выполнения работ или производственного 
процесса в целом, а с другой – фиксированные риски (производственные и экономичес-
кие). Основываясь на данной методике, из всего сложного производственного процесса 
санатория "Джермук Ашхар" выбраны наиболее значимые элементы с позиций производ-
ственного и экономического рисков: основные фонды, персонал, оборотные средства 
(расходные материалы), реализация путевок, состояние отдыхающих. В итоге выясни-
лось, что некоторые составляющие деятельности санатория могут одновременно отно-
ситься как к производственному (основные фонды, персонал, оборотные средства, 
состояние отдыхающих), так и к экономическому риску (персонал, реализация путевок, 
состояние отдыхающих). Для каждого зафиксированного риска на основе статистических 
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и иных данных, а также опыта риск-менеджера составляется таблица, чтобы наиболее 
полно определить его составляющие. 

Таблица 2 
Оценка производственного риска лечебного отделения "Джермук Ашхар" 

 
Составляющие риска Риск Оценка Кол-во 

информации 
1. Основные фонды  
1.1.Доля оборудования, приобретенного в 2000-2005гг., %. 

71-100. 51-70.21-50.0-20. 

0.2-0.4-0.6 
0.9 

 
0.4 

 
0.7 

1.2.Доля оборудования, приобретенного до 1990г., % 
71-100.51-70.21-50.0-20 

0.9-0.6-0.4 
0.2 

0.2 0.7 

2. Кадры 
2.1. Укомплектованность медперсоналом, % 

95-100.80-94.менее – 80 

0.2-0.5-0.9 0.2 0.9 
 

2.2. Кол-во врачей усовершенствованные за последние 5 лет, %. 
71-100.51-70.31-50.11-30.0-10 

0.2-0.3-0.5-
0.7-0.9 

0.5 
 

0.9 

2.3. Количество среднего медперсонала усовершенствованные за 
последний 5 лет, %. 

71-100.51-70.31-50.11-30.0-10 

0.2-0.3-0.5 
0.7-0.9 

0.7 0.9 

3. Кол-во поставщиков медикаментов, продуктов питания и др. 
1-2.3-4.5 и более 

0.9-0.7 
0.4- 

0.9 0.6 

4. Форс-мажер (пожар) 
 наличие системы пожаротушения и страховки 
 наличие пожарной сигнализации и страховки 
 отсуствие пожарной сигнализации, наличие страховки 
 наличие системы пожаротушения, отсуствие страховки 
 наличие сигнализации, отсуствие страховки 
 отсуствие пожарной сигнализации и страховки 

0.1 
0.3 
0.4 
0.3 
0.7 
0.9 

 
0.4 

 

 
0.8 

5. Страхование отдыхающих от несчастного случая: 
 проводится 
 не проводится 

0.2 
0.9 

 
0.9 

 
0.9 

6. Итого (среднеарифметическое значение – 0.61 0.77 
 
В таблице выбирают значения риска по 10-балльной шкале, наиболее близко соот-

ветствующие поставленным критериям. Допустимое значение риска и величину его 
критического размера определяет риск-менеджер. Если оценка уровня риска превышает 
0.7 (табл. 2 и 3) в соответствующей графе делается произвольная метка (*). 

Количественную оценку рисков приводили на основе данных полученных при 
качественной их оценке. В ее основу была положена методика, применяемая при 
проведении аудиторских проверок, позволяющая комплексно оценить риски 
деятельности организации. Заключительным этапом заполнения таблицы является 
проставление значения качества информации, на основе которой принималось решение. 
В конце таблицы подводиться итоговая количественная оценка – среднеарифметические 
значения всех составляющих риска. В таблице 2 и 3 приведены производственные и 
экономические риски по лечебному отделению. Выбор последнего в качестве объекта 
исследования, а также составляющих производственного и экономического рисков 
обусловлен тем, что они являются наиболее значимыми в деятельности санаториев, но 
при более детальной оценке могут быть выбраны другие службы и показатели, 
дополняющие основные. После проведения анализа необходимо принять решение о 
дальнейших действиях организации по минимизации рисков. Процесс принятия решения 
состоит из 3 этапов. 
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Таблица 3 
Оценка экономического риска лечебного отделения 

 

Составляющие риска Риск Оценка Качество 
информации 

1. Кадры 
1.1. Количество врачей, %.71-100 

51-70.31-50.11-30.0-10 

0.2-0.3 
0.5-0.7 

0.9 

 
0.5 

 
0.91 

1.2.Количество среднего медперсонала  
71-100.51-70.31-50.11-30.0-10 

0.2-0.3 
0.5-0.7 

0.9 

0.7 
 

0.91 

1.3. Анкетирование персонала: 
еженедельно.ежемесячно 

раз в полгода.ежегодно.не проводится 

0.2-0.4 
0.6-0.8 

0.9 

 
0.9 

 
0.91 

2. Реализация путевок: 
2.1. Среднее количество занятых коек 91-100 

71-90.61-70.51-60.31-50.0-30 

0.1-0.3 
0.5-0.6 
0.8-0.9 

 
0.6 

 
0.76 

2.2. Количество каналов распространения путевок: 
1.2-3.4.более 4 

0.9-0.7 
0.5-0.3 

 
0.9 

0.76 

3. Состояние пациентов  
3.1. Доля тяжелых больных, %: 

81-100.61-80.31-60.11-30.0-10 

0.9-0.8 
0.6-0.4 

0.2 

 
0.8 

 
0.76 

3.2. Доля больных с противопоказаниями, %. 
41-100.21-40.11-20.4-10.0-3 

0.9-0.6 
0.4-0.3 

0.2 

0.4 
 

0.76 

4. Итого (среднеарифметическое значение) – 0.7 0.8 
 
Первый этап – предварительное принятие решения на основе среднеарифметическо-

го значения отдельного вида риска и качества информации раздельно по каждой состав-
ляющей производственной деятельности. Здесь производственный риск составил 0.61 
(качество информации 0.77), а экономический риск – 0.7 (качество информации 0.8). При 
выработке стратегии поведения и в процессе принятия конкретного решения целесооб-
разно различать и выделять зоны риска в зависимости от уровня возможных (ожидае-
мых) потерь. На основании обобщения результатов количественной оценки рисков 
деятельности организаций, предположенной ранее рядом авторов, используется 
эмпирическая шкала оценки риска, приведенная в таблице 4. 

Второй этап – анализ критических значений – предусматривает проведение анализа 
трех составляющих риска, значения которых больше или равны критической оценке 
(0.7), высокая вероятность риска. Здесь производственный риск принимает среднее зна-
чение 0.61/0.77 (риск/информация) и наиболее опасными моментами выступают неболь-
шое количество поставщиков и отсутствие страховки от пожара, а экономический риск 
принимает среднее значение 0.7/0.8 (риск/информация), где наиболее опасным моментом 
будет невысокое число каналов сбыта путевок. После анализа среднее значение риска 
составляет 0.43/0.82 при максимуме 1.0.  

В процессе исследования выявлено, что экономический и производственный риск 
санатория находятся в зоне высокой опасности, что снижает безопасность его 
деятельности. Наиболее опасные составляющие экономического и производственного 
рисков санатория: количество каналов сбыта, не дающие уверенности в реализации 
максимально возможного числа путевок; малое количество поставщиков продуктов 
питания, сырья и пр. (риск несвоевременной поставки необходимых товаров); отсутствие 
страховки имущества санатория от пожара создает опасность потерпеть существенные 
убытки. В связи с этим, составляющим, имеющим критические значения, нужно уделить 
основное внимание при работе над минимизацией рисков организации. 
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Таблица 4 
Эмпирическая шкала оценки риска 

 
Величина риска / 

качество информации Градация риска Характеристика 

1 2 3 

0.1-0.2 / 0.9-1.0 Минимальный 

Вероятность отрицательных последствий чрезвычайно мала, 
отсутствуют факторы, негативно влияющие на финансово-
хозяйственную деятельность организации. (Информация очень 
высокого качества) 

0.2-0.3 / 0.8-0.9 Малый 

Вероятность отрицательных последствий незначительная, 
отсутствуют факторы негативно влияющие на финансово-
хозяйственную деятельность организации. (Информация 
высокого качества) 

0.3-0.4 / 0.7-0.8 Средний 

Вероятность отрицательных последствий незначительная, 
проявляются факторы негативно влияющие на финансово-
хозяйственную деятельность организации. (Информация 
хорошего качества) 

0.4-0.6 / 0.5-0.7 Высокий 

Значительная вероятность отрицательных показателей реально 
существует ограниченное количество факторов, негативно 
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 
организации. (Информация удовлетворительного качества) 

0.6-0.8 / 0.5-0.3 Максимальный 

Высокая вероятность отрицательных показателей реально 
существует значительное количество факторов, негативно 
влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 
организации, возникает опасность потери вложенных средств. 
(Информация низкого качества) 

0.8-1.0 / 0.3-0.1 Критический 

Вероятность отрицательных последствий очень высокая 
(критическая), существует максимальное количество факторов, 
негативно влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность организации, реальны потеря вложенных средств и 
банкротство. (Отсутствие информации) 

 
Третий этап – принятие окончательного решения по снижению рисков на основании 

результатов предварительного решения и анализа критических значений. Для минимизации и 
нейтрализации негативных факторов используют управление рисками – процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, минимизирующих неблагоприятное влияние на 
предприятие случайных событий, вызывающих убытки. Управление рисками является 
системой методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему 
планирования, мониторинга и корректирующих воздействий. Одна из наиболее удачных 
классификаций методов управления рисками приведена ниже. Все их можно разделить на 4 
типа: методы уклонения, методы локализации, методы диссипации, методы компенсации. 

1. Методы уклонения от риска. 
2. Методы локализации риска. 
3. Методы диссипации риска.  
4. Методы компенсации риска.  
Несмотря на то, что данные методы управления риском применяют на производствен-

ных предприятиях, они могут быть с успехом использованы и в санаторно-курортной сфере. 
Для уменьшения рисков рекомендуется использовать методы уклонения от риска. Расчеты 
показали, что в случае осуществления предлагаемых рекомендаций производственный поиск 
составит 0.31, т.е. уменьшается на 0.09 и покинет зону высокой опасности, перейдя в зону 
средней, а экономический риск составит 0.41, т.е. уменьшится на 0.06, хотя и останется в зоне 
высокой опасности. Это даст возможность санаторию снизить вероятность неблагоприятных 
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событий и оптимизировать свою деятельность в плане профилактики получения неблагопри-
ятных для организации результатов. 

В заключение необходимо отметить, что риск – это сложное явление, вызываемое слу-
чайными событиями, часто оказывающими неблагоприятное влияние на организацию. Он 
имеет множество несовпадающих, а иногда противоположных основ, что усложняет управле-
ние им. Однако, минимизация риска должна осуществляться в процессе принятия и выполне-
ния управленческих решений с помощью системы методов анализа и нейтрализации факто-
ров риска объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздейст-
вий (риск менеджмент). При этом ключевым аспектом анализа риска является информация, 
так как ее наличие позволяет в дальнейшем принимать правильные решения в условиях 
риска и неопределенности. 
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SUMMARY 
Literature data’s analysis dedicated to risk shows that among the researchers there is no opinion 

about definition and content of the risk. It argues that it has many points of view and even 
antinomical in some cases. Because of that there are almost 40 approaches about risk criteria. 

Risk includes 3 elements - uncertainty, deprivation, non indifference. Per derivation the 
appearance of the risk is industrial and economical.  

There are many researches dedicated to forecast and management methods of the risk, but 
there are few works that are dedicated to analysis of the risk factors in sanatorium sphere. 

It was analyzed the activity of the "Jermuk Ashkharh" sanatorium for the process of the 
management of new approaches of the sanatorium’s risk. 

The main aim of the analysis was to appraise the risk factors that are threatening the 
management of the sanatorium’s activity, patients’ health and sanatorium director’s interests. 

The main analyze was done in existence of the information. 
There is a direct connection among the risk and quality of information.  
The probability of low grade decision’s making depends on quality and volume of the 

usable information. 
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Based on this methods there were chosen industrial and economical risks that have the 
most significance. 

For each of the risks it was drawn a table and the risk was appreciated by 10 score scale. If 
the appreciation scale exceeds 0.7, it will mark singly. It was appreciated industrial and 
economical risks of the medical work. The industrial risk was 0.4 /quality of information – 0.8/, 
economical risk was 0.47 /quality of information – 0.84/. 

After that it was made that factor’s character on the assumption of the risk quantity with the 
help of special table. It is needed manager to analyze the “critical” quantities that exceed 0.7 
score. In sanatorium the critical risk was 0.61/0.77 (risk/information) and the economical factor 
– 0.7/0.8 (risk/information) where the dangerous moment is bed/days non effective usage. 

The parse has grounded that sanatorium industrial and economical risks are at the high risk 
area that decreases security of the activity. 

Processed offers plantation will make provision for the industrial risk decrease by 0.09 and 
economical risk by 0.06. It will allow sanatorium to escape from the unfavorable situations. 

 
Keywords: management, economics and industrial risks, sanatorium industrial and 

economical risks 
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ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ռիսկը հանդիսանում է տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական կյանքի ան-

բաժան մասը, որը գործում է շուկայի պայմաններում: Շուկայական հարաբերու-
թյունների պայմաններում կազմակերպության գործունեության անբաժանելի մասը 
դառնում է ռիսկերի կառավարումը: Առկա է ռիսկ, եթե ձևավորվում է երևույթի մեկից 
ավելի դրսևորումներ: Այս դեպքում կազմակերպության գործունեության ապահով-
ման անխուսափելի և անառարկելի գործառույթներից մեկը ռիսկերի արդյունավետ 
կառավարումն է: Հետազոտության շրջանակներում գնահատվել է «Ջերմուկ Աշ-
խարհ» առողջարանային համալիրի արտադրական և տնտեսական ռիսկերը: Ըստ 
հետազոտության տվյալների, առողջարանի արտադրական ռիսկը կազմել է 0.61, իսկ 
տնտեսականը` 0.7: Ռիսկի նվազեցման համար կիրառվել է վերլուծական մեթոդը և 
ռիսկի չեզոքացման համար` պլանավորման, մոնիթորինգի և կոռեկցիայի ենթարկող 
մեթոդներ: 
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Исследования условий труда медицинских работников и их здоровья позволили устано-

вить, что работа в лечебных учреждениях предъявляет значительные требования к организму 
работающего, его физическому состоянию и выносливости, объему оперативной и долговре-
менной памяти, способности противостоять основным вредным профессиональным факто-
рам: биологическим, психоэмоциональным и эргономическим [1,2]. Среди медицинских 
работников наиболее неблагоприятные показатели здоровья имеют средние медицинские 
работники: их заболеваемость выше, чем у врачей и работников других отраслей народного 
хозяйства. Отсюда вопросы укрепления и сохранения здоровья данного контингента стано-
вятся особо актуальными [3,4]. Для разработки мероприятий по сохранению и укреплению 
здоровья среднего медицинского персонала, важно знать не только показатели заболевае-
мости этой профессиональной группы, но и факторы ее формирующие. В таких условиях 
большую значимость приобретают психолого-деонтологические знания и умения медицин-
ских работников, определяющие взаимоотношения с партнерами по лечебному процессу. 
Вышеуказанное обусловливает необходимость всестороннего изучения состояния здоровья 
медицинских сестер в условиях современной крупной многопрофильной больницы.  

Настоящая работа проводилась в течение 2005-2010 гг. на базе УМЦ. Объектом 
исследования явились средние медицинские работники (144 человек). Осуществлено 
медико-социологическое исследование медицинских сестер по специально разработан-
ной анкете, включающей 117 вопросов, позволяющей оценить состояние их здоровья и 
образ жизни. Вопросы составлены по следующим разделам: паспортная часть, матери-
ально-бытовые условия жизни, психологический климат в семье, взаимоотношения в 
коллективе, параметры образа жизни, медицинская активность, условия трудовой Дея-
тельности, отношение к специальности, отношение к больному.  

Было изучено здоровье медицинских сестер на основе субъективного восприятия, 
отношение к нему, место здоровья в системе ценностей. По самооценке здоровье средних 
медицинских работников оказалось не высоким: как «отличное» его оценили всего 2.9%, 
«хорошее» – 26.1% (рис. 1).  

Значимость категории здоровья для медицинских сестер была высокой, оно призна-
валось главной жизненной ценностью, но о собственном здоровье не заботилась каждая 
пятая. Те, кто проявляли заботу о своем здоровье, отмечали, что осознавать его ценность 
начали после неоднократных острых заболеваний, значительно снизивших качество 
жизни (75.5%), или установления факта хронического заболевания (11.8%), на 12.4% 
подействовал негативный опыт близких людей и только для 0.3% забота о здоровье была 
нормой жизни, привитой с детства, в семье (рис.2).  
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Рис. 1. Оценка медицинскими сестрами своего здоровья по 5-балльной шкале. 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Структура причин, заставивших медицинских сестер  
заботиться о своем здоровье. 

 

 
 
 
 
По мнению участников исследования, сохранению и укреплению здоровья способ-

ствуют: во-первых, рациональный режим труда и отдыха; во-вторых, своевременное и 
полноценное лечение возникших заболеваний; в-третьих, психологический комфорт; в-
четвертых, двигательная активность; в-пятых, отказ от вредных привычек (рис.3). Со-
гласно данным анкетирования, четверо из пяти медицинский сестер не соблюдали режим 
питания, кратность которого в рабочие дни каждой пятой составляла 1-2 раза в сутки. 
Каждая третья не умела рационально организовать свой отдых. К спортивным мероприя-
тиям были приобщены менее половины медицинских сестер, лишь одна из семи посеща-
ла спортивные залы, секции или бассейн. 
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Рис. 3. Факторы, по мнению медицинских сестер,  
способствующие сохранению здоровья. 

 

 
 
Четверть средних медицинских работников были приобщены к табакокурению и 

89% из них сообщили, что не намерены расставаться с этой вредной привычкой. Изуче-
ние проблем здоровья показало, что каждая третья медицинская сестра жаловалась на 
проблемы сна, каждая двенадцатая мучалась бессонницей, жаловалась на хроническую 
усталость. Необходимость лечения медицинскими сестрами оценивалась как второе по 
значимости мероприятие, при этом, менее четверти из них обращались за квалифициро-
ванной медицинской помощью. При заболевании 22.8% средних медицинских работни-
ков продолжали работать и не предпринимали каких-либо усилий для коррекции своего 
состояния, 31.7% занимались самолечением, 22.6% использовали средства народной ме-
дицины и только 22.9% обращались к врачу. Больничные листы они брали только в 
крайних случаях: при острой хирургической патологии и состояниях, когда физически не 
могли выполнять работу. Мотивацией такого отношения к своему здоровью являлись 
экономическая (32.1%) или производственная необходимость (20.9%), стиль жизни, 
изначальные семейные установки, воспитание (36.2%) (рис.4). 

 
Рис. 4. Причины деструктивного отношения медицинских сестер к своему здоровью. 

 

 
 
 
Каждый третий средний медицинский работник указал на наличие у него хроничес-

кого заболевания: сердечно-сосудистой системы (58.2%), органов дыхания (35.2%), опор-
но-двигательного аппарата (3.9%). Временем формирования хронической патологии был 
период юности (34.6%) и зрелости (35.1%). У семерых из десяти медицинских сестер 
хроническое заболевание сформировалось во время учебы в медицинском коллед-
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же/училище или работы в больнице. Из 109 человек, страдающих хроническими 
заболеваниями, на диспансерном учете состояли 42.2%. При этом, следовали рекомен-
дациям врачей только 18.7%, а 39.6% старались упорядочить режим труда и отдыха, 5.5% 
ограничивались тем, что периодически отдыхали в санатории, 28.6% не могли позволить 
себе реабилитационные мероприятия.  

Таким образом, состояние здоровья медицинских сестер можно оценить как низкое, 
отношение к нему деструктивное, жизненные установки, не способствующие его сохра-
нению и укреплению. При этом, декларируемое отношение к здоровью – позитивное, оно 
признается как великая ценность, один из главных жизненных приоритетов.  

Полученные данные заставляют задуматься о резервах здоровья: формирование уста-
новок на профилактику заболеваний должно стать базисом при воспитании в семье и на 
всех этапах получения профессионального образования. Согласно ЗВУТ заболеваемость 
медицинских сестер в 2005 году составила 330 дней на 100, что на четверть ниже, чем в 
среднем по отрасли. За 5 лет наблюдается уменьшение числа случаев заболеваний на 
36.2% и дней нетрудоспособности на 30.,0% и этот спад фиксируется практически по 
всем классам заболеваний, исключая болезни костной и мышечной системы, где сохраня-
ется относительная стабильность.  

При сопоставлении показателей ЗВУТ с результатами анкетирования обнаружено 
4,5-кратное превышение реальной заболеваемости над регистрируемой. Так, заболевае-
мость сотрудников, полученная на основании жалоб, составляет 4952 случаев в год, 
зафиксировано листами временной нетрудоспособности – 1102. В ЛПУ, на базе которого 
проводилось наше исследование, существует и постоянно совершенствуется система мер 
по сохранению здоровья работающих, усовершенствованию условий труда. Отношение к 
ним среднего медицинского персонала не однозначное.  

Наиболее важными из превентивных мероприятий, по мнению медицинских сестер, 
являются: профилактика сезонных инфекций и ежегодное лечение лиц, имеющих 
хронические заболевания (59.9%), периодические медицинские осмотры работающих 
(31.2%), возможность оздоровления в профилакториях, санаториях, домах отдыха 
(14.1%), организация питания сотрудников (8.4%). Удовлетворены качеством и объемом 
профилактических осмотров треть медицинских сестер (39.6%), столько же считают эти 
осмотры формальностью (39.3%). Каждый восьмой сотрудник полагает, что в отношении 
него полностью отсутствуют профилактические и реабилитационные мероприятия. Для 
гигиенической характеристики медицинских сестер изучены условия жизни, 
материальное положение, условия труда, психологический климат в семье и рабочем 
коллективе. Только треть сотрудников со средним медицинским образованием были 
удовлетворены имеющимися материально-бытовыми условиями.  

Подавляющее большинство средних медицинских работников (95.6%) считали бла-
гоприятный микроклимат в семье самым важным для себя, при этом, менее половины 
(45.9%) имели гармоничные супружеские отношения, а каждому третьему семейные 
контакты приносили беспокойство, боль и страдания. Тем не менее, в сравнительном 
аспекте 83% сочли себя счастливее окружающих. Труд медицинских сестер отличается 
высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения, что отметили 80.7% из них, боль-
шими физическими нагрузками (58.3%), работой в вынужденной позе (47.7%), в усло-
виях информационного прессинга (41.0%). Это приводит к тому, что каждая седьмая 
работница испытывала чувство усталости к середине рабочей смены, а каждая четырнад-
цатая начинала рабочий день не отдохнувшей. Только 4% медицинских сестер могли 
позволить себе передышку в работе в любое время, остальные указывали на крайне 
напряженный график. Каждой третьей медицинской сестре работа нравилась, приносила 
удовольствие и удовлетворение. У 2/3 средних медицинских работников в коллективе 
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сложились доброжелательные, товарищеские отношения, а половина считала их гармо-
ничными, отмечая наличие в коллективе атмосферы взаимопомощи и взаимоуважения. В 
то же время, только одна из трех сотрудниц полагала, что при возникновении спорных 
ситуаций, несогласий, итоговые решения строятся на убеждении, примирении во 
взглядах на основе убедительной аргументации (39.4%), столько же были убеждены в 
том, что все рабочие споры решаются не по справедливости, а по принципу авторитар-
ного нажима – как решит старший по должности, 12% вообще не верили в справед-
ливость решений.  

Средний уровень удовлетворенности медицинских сестер своим положением соста-
вил 3.4, что соответствует зоне неопределенности: 11.8% были скорее не удовлетворены 
своим положением, 41.1% находили свое положение ни плохим и ни хорошим, 47.1% 
оценивали его как «скорее удовлетворительное». Уровень общей удовлетворенности 
коррелировал с профессиональной удовлетворенностью (r=+0.78) и уровнем материаль-
ного вознаграждения (r=+0.49).Как показало наше исследование, две трети представи-
телей специальности медицинских сестер любят свою работу, более 72% ею удовлетво-
рены. Более того, если бы сегодня они стояли перед выбором профессии, то 59.8% из них 
повторило бы свой выбор. И все же, три четверти респондентов никогда бы не посовето-
вали молодым людям, стоящим перед профессиональным выбором, стать средним меди-
цинским работником, поскольку эта работа мало оплачиваемая (80%), не престижная 
(47.6%), нет уважения окружающих (23.,6%), она не приносит морального удовлет-
ворения (14.4%) и часто приходится выполнять не свойственную профессии, 
малоинтересную работу (9.2%) (рис. 5).  

 
Рис. 5. Структура причин, по которым медицинские сестры не рекомендуют 

выбор своей специальности 
 

 
 

Каждая третья медсестра (33.6%) сообщила, что если бы у нее появилась такая воз-
можность, то она бы сменила эту работу на более престижную и высокооплачиваемую. 
Полученные данные заставляют серьезно задуматься о мероприятиях по укреплению 
престижности профессии медицинской сестры. Для создания виртуального портрета 
медицинской сестры изучено мнение пациентов, врачей и самих средних медицинских 
работников об идеальном образе и проведено сравнение с реальным. С точки зрения па-
циента, идеальная медицинская сестра должна быть профессионалом своего дела (95%), 
обладать набором личностных качеств (42%), для каждого пятого имели значение внеш-
ние данные медицинской сестры. В рейтинге профессиональных качеств превалировали 
добросовестность, исполнительность и внимательность, дисциплинированность.  
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Самостоятельность действий за средним медицинским сотрудником признавал толь-
ко каждый пятый пациент, остальные полагали, что медицинская сестра–исполнитель 
врачебных указаний, помощник врача или никогда не задумывались над этим вопросом. 
Поэтому большинство больных в первую очередь ценили в среднем медицинском 
работнике качества исполнителя, отказывая ей в самостоятельности принятия решений 
(таблица 1). 

Таблица 1. 
Сравнение мнений пациентов и врачей о наиболее значимых личностных качествах  

медицинской сестры (в %) 
 

Респонденты 
Качества 

Доброжела-
тельность 

Отзыв-
чивость  

Ровность в 
общении Терпимость  Общитель

ность  Сострадание  

Пациенты 65.3±2.5* 51.2±1.5* 51.4±1.5* 43.2±0.5* 45.3±1.5* 27.7±0.5* 
Врачи 87.4±3.5* 77.4±4.5* 83.7±5.5* 77.1±4.5* 79.2±4.7* 62.6±2.1* 

 

*Показатели статистически достоверны 99.5% (P<0.001) 
 

Врачи так же ценили в медицинской сестре профессионализм (96%), актуаль-
ность личностных качеств отметили 57%, для 34% были важны внешние данные. В 
рейтинге профессиональных качеств ведущие позиции занимали внимательность 
(82%), добросовестность (89%), исполнительность и быстрота реакции (87%), 
дисциплинированность (71%). Из человеческих качеств врачи отметили доброжела-
тельность в отношениях (87%), терпимость и отзывчивость (77%), ровность при 
контактах с пациентами (83%), общительность (79%) и сострадание (62%). Сами ме-
дицинские сестры считают, что назрела необходимость реформ в сестринском деле, 
но относительно их характера не были единодушны: 42.6% голосовали за паллиа-
тивные изменения, 42.9% – за коренную модернизацию всей сестринской службы. 
Что же нужно менять 94.8% полагали, что назрела необходимость придания медицин-
ской сестре большей самостоятельности, 84.7% считали, что при изменении оплаты 
труда решатся все проблемы внутри службы, а 21.9% полагали, что ведущая полити-
ка перемен должна быть ориентирована на изменение отношения к профессии 
медицинской сестры со стороны коллег (31.9%) и больных (53.7%). В первую оче-
редь, нужно снизить нагрузку на медицинскую сестру (82.2%) и компьютеризировать 
документооборот (49.7%). Для того чтобы соответствовать современным требовани-
ям, необходимы новые знания, повышение квалификации (98.9%).  

 
Таким образом, для оптимизации деятельности медицинских сестер крупных 

многопрофильных стационаров следует: 
 рационализировать рабочее место медицинских сестер с учетом пожеланий 

специалистов и индивидуализировать должностные обязанности; 
 периодически оценивать удовлетворенность больных сестринской услугой и 

сопоставлять с ожиданиями; 
 включать в обучение медицинских сестер дисциплины, способствующие 

формированию деонтологических стандартов и навыков общения – биоэтики и 
психологии.  
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THE LEVEL OF HEALTH. THE MAIN ASPECTS OF THE ACTIVITIES  
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A.S. Chopikyan, R.V. Mnatsakanyan, N.A. Zeynalyan, G.D. Dumanyan  
 

YSMU, Department of Management & Health Economics 
 

The researches of medical workers ‘job conditions and their health revealed that the job in 
medical institutions had significant requirements to a worker’s organism, his/her physical 
condition and endurance, the volume of operative and long-standing memory, the ability to 
resist the main harmful professional factors such as: biological, psycho-emotional and 
ergonomical. To study the health condition of nurses based on the modern large many-profiled 
hospital, the medical sociological examination of nurses of the Medical Center was performed 
according to the special carried -out questionnaire.  

The given data intend the idea of enhancing the prestige of nursery profession. It is 
necessary to rationalize the working place of nurses, taking into account specialists’ wishes and 
individualize the official duties in order to optimize the activity of nurses in large many-profiled 
stationary. The quarter of the averaged medical nurses was attached to tobacco smoking and 
89% of them didn’t give up smoking. The problem study showed that each the third nurse 
complained of chronic tiredness, each twelfth suffered from insomnia.  

The importance of medical nurse’s treatment estimated as the second significant procedure, 
thus less the quarter of them addressed to qualified medical aid. During illness 22, 8% averaged 
medical nurses continued to work and didn’t take any procedures to correct their conditions, 31, 
7% nurses treated by themselves, 22.6% treated by national medicine and only 22.9% visited 
doctors. They took medical certificates only in emergency cases: in acute surgical pathology 
and conditions when they couldn’t physically do a job. The motivation of such attitude to their 
health was economical (32.1%) or industrial necessities (20.9%), the life style, the initial family 
regulations, the upbringing (36.2%). Medical nurses’ job differs in high level of neuroemotional 
tension remarked by 80.7% of them, many physical loads (58.3%), working in an obligatory 
pose (47.7%), in the conditions of informational pressing (41.0%). It brings to the fact that each 
the seventh nurse suffered from the tiredness in the middle of working shift, and each the 14th 
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began the working day without a rest. Only 4% of medical nurses allowed themselves a little 
rest during a job at any time, the rest had extremely intensive schedule. Each the third liked the 
job and brought the satisfaction. In 2/3 of the averaged medical workers had kindhearted 
relations making friends in the working staff, but the half of them considered as harmonic 
relations because of mutual benefit and interaction.  

At the same time, one of the three workers realized that in disputable situations, arguments, 
the final decision were on the basis of confirmation, reconciliation (39.4%), the same 
percentage convinced that the workers’ quarrels must be solved by the authorized pressed 
principles-the head in position, but not by the fairness of workers, 12% did not believe in the 
fairness of decisions at all. Each the third nurse (33.6%) informed that if she had a possibility 
she would change this job to more prestige and highly paid. The obtained data make us think 
over procedures to strengthen the prestige of nurse specialty. To create a virtual and ideal 
portrait of a nurse, the opinions of patients, doctors and averaged medical workers were 
analyzed and carried out the comparison with the reality. To the patients’ points of view, an 
ideal nurse must be professional in her job (95%), having the number of personal features 
(42%), for each fifth the appearance data of a nurse had an importance.  

In the rating of professional qualities such as conscientious, assiduity, attentiveness and 
disciplinary prevailed. Only each the fifth patient recognized the individuality of the averaged 
medical nurse’s activity, the rest considered that a medical nurse –the executive of doctor’s 
instructions, and they never took into consideration that a medical nurse – the assistant of a 
doctor. That’s why the majority of patients, firstly, estimated the executive quality of the 
averaged medical nurses refusing them to decide individually. 

Thus, in order to optimize the medical nurses’ activity of huge many-profiled stationary, the 
following things are necessary:  

 to rationalize medical nurses’ place taking into account specialists’ wishes, to individualize 
the official responsibilities; 

 to estimate periodically patients’ satisfaction by nurse service and compare with 
expectations; 

 to include the subjects which contribute the formation of deontological standards and skills 
of communication –bioethics and psychology in teaching medical nurses.  

 
Keywords: nurse, health condition, professional and personal qualities of averaged medical 

workers 
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ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Սոցիոլոգիական հարցման մեթոդի օգնությամբ ուսումնասիրվել է միջին 

բուժանձնակազմի առողջական վիճակը: Ըստ ինքնագնահատման տվյալների 
առողջական վիճակը գերազանց են գնահատել ընդամենը 2.9%, լավ` 26.1%: 
Հիվանդության առկայության դեպքում 22.8% բուժքույրերի շարունակել է աշխատել, 
31.7% զբաղվել է ինքնաբուժմամբ և միայն 22.9%-ն է դիմել բժշկի: Յուրչաքանչյուր 
երրորդ բուժքույրը նշել է քրոնիկ հիվանդության առկայություն: Ըստ 
սոցիոլոգիական հարցման տվյալների միջին բուժանձնակազմը գնտնում է, որ 
անհրաժեշտ է համակարգում իրականացնել բարեփոխումներ: Հարցվածների 42.9%-
ը նշել է, որ անհրաժեշտ է բուժքույրական ծառայության արմատական բարեփոխում 
իրականացնել, մասնավորապես` աշխատանքի վարձատրման մեխանիզմների, 
բուժքրոջ աշխատանքային նկարագրի: 
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МОНИТОРИНГ СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И 
ВОЗМОЖНЫХ МУТАГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ АРМЕНИИ  
 

Н.С. Тадевосян, С.А. Мурадян, Б.Г. Хачатрян, Н.Б. Геворкян,  
А.Н. Джанджапанян, А.А. Гулоян 

 
ЕГМУ, Лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии,  

Научно-исследовательский центр  
 

 
Введение. Загрязнение окружающей среды стойкими органическими загрязнителями 

(СОЗ) является одной из глобальных экологических проблем. Эти соединения весьма 
устойчивы к процессам деградации, обладают способностью к биоаккумуляции и био-
магнификации, в результате чего могут накапливаться в высших звеньях пищевых цепо-
чек даже при низких уровнях их содержания в воздухе, воде и почве. Исходя из этих 
особенностей, бóльшая часть хлорорганических пестицидов отнесена к группе СОЗ. 

Проблема СОЗ тесно связана с вопросами здоровья, поскольку эти соединения 
неблагоприятно влияют на организм людей, оказывая токсическое действие широкого 
характера [2,11]. Поскольку СОЗ трансгранично переносятся на огромные расстояния, то в 
одиночку ни одна страна не в состоянии решить эту проблему, защитить здоровье людей и 
окружающую среду от угрозы опасности СОЗ. Уменьшение риска, связанного с СОЗ, 
являяется непростой задачей, но она может быть решена совместными усилиями мирового 
сообщества в рамках Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях. 
Этот международный договор предусматривает разработку и осуществление на националь-
ном уровне мер, направленных на уменьшение рисков, связанных с СОЗ [14]. 

Среди загрязнителей окружающей среды пестициды и минеральные удобрения рас-
сматриваются обособленно с учетом специфики использования. Известно, что их примене-
ние приводит к увеличению нагрузок не только на профессиональные группы, но и на насе-
ление в целом, т.е. к повышению реальных рисков для здоровья человека [8,16], однако 
использование пестицидов является необходимым условием для получения высоких 
урожаев. По отдельным подсчетам в мире применяется до 4 млн. т пестицидов, из которых 
цели достигает только 1% [12]. 

Проблема химической безопасности в настоящее время приобрела глобальное 
значение. Отмечаемое в последние десятилетия увеличение использования химических 
веществ неизбежно является причиной загрязнения окружающей среды и повышения 
суммарной химической нагрузки на человека. В этой связи вследствие интенсивной хи-
мизации сельского хозяйства актуальна задача предупреждения загрязнения окру-
жающей среды генетически активными веществами, поскольку значительная часть 
пестицидов обладает мутагенными свойствами. 

Остатки пестицидов, накапливаясь в объектах окружающей среды (воде, почве), а 
также в продуктах питания, могут поступать в организм человека и вызывать отдаленные 
последствия, которые, постепенно наслаиваясь, могут стать причиной серьезных гене-
тических изменений вследствие повреждения генетического аппарата клеток – молекулы 
ДНК. Генетическая опасность ксенобиотиков, циркулирующих и загрязняющих объекты 
окружающей среды, доказана многими исследователями. Оценка генотоксичности 
различных сред обитания является непростой задачей, и изучение генетического влияния 
загрязнителей окружающей среды представляет собой серьезную проблему [4,9,15]. С 
ростом озабоченности вышеупомянутыми вопросами наряду с тестами на микро-
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организмах, дрозофиле, культуре клеток млекопитающих in vitro и микроядерным тестом 
для изучения генотоксичности химических факторов окружающей среды используются 
также и тесты на высших растениях, которые более доступны и требуют малых затрат. 
Общеизвестно, что растительные объекты играют основную роль в ранних исследо-
ваниях генетических изменений. Для оценки мутагенного фона изучаемых территорий в 
качестве тест-объектов используются дикорастущие растения, что объясняется ареалом 
их распространенности, в котором они постоянно подвергаются действию как глобаль-
ных, так и локальных загрязнителей. 

Актуальность. Ухудшение здоровья населения, отмечаемое в последние десятиле-
тия, связывают с неблагоприятным влиянием именно химических факторов окружающей 
среды. В этой связи сельское хозяйство наряду с промышленностью и транспортом 
считается одним из основных источников загрязнения окружающей среды различными 
химическими соединениями (пестицидами, минеральными удобрениями, мелиорантами 
и др.) и как следствие – ухудшения ее качества. В отличие от других, химические сред-
ства защиты растений, минеральные удобрения, химические мелиоранты преднамеренно 
и в больших количествах вносятся в окружающую среду. Циркулируя в биосфере, эти 
соединения путем миграции накапливаются в различных биоцинозах, водных объектах и 
сельскохозяйственных продуктах, в конечном итоге попадая в организм человека с 
водой, воздухом, пищевыми продуктами [5,6,10]. 

Необходимо отметить, что в Армении из года в год увеличиваются объемы сельско-
хозяйственного производства, что, несомненно, тесно связано с широким применением 
химических средств защиты растений. В настоящее время развитию сельского хозяйства 
уделяется особое внимание, поскольку эта отрасль считается приоритетной и ей отведена 
ведущая роль в экономической структуре республики. Ограниченность источников 
водоснабжения и связанные с этим здравоохранные и природоохранные вопросы наряду 
с увеличивающимися в последние годы объемами, как сельскохозяйственного производ-
ства, так и химизации подтверждают важность и актуальность вопросов охраны здоровья 
человека и окружающей среды для нашей республики [1,7,13,15,17,18]. 

Исходя из этого, вопросы изучения уровней загрязненности окружающей среды пес-
тицидами, в особенности СОЗ, в равной мере актуальны и для Армении, которая является 
стороной ряда международных конвенций, регулирующих вопросы управления химичес-
кими веществами (Стокгольмская, Базельская, Роттердамская и др.). 

Принимая во внимание вышесказанное, мониторинговые исследования были проведены 
в Араратском марзе Армении – одном из регионов Араратской долины и активного сельско-
хозяйственного производства, с целью изучения остаточных количеств некоторых хлорорга-
нических пестицидов (ХОП): ГХЦГ, ДДТ (ДДЕ, ДДД) в различных объектах окружающей 
среды (поверхностные воды, донные отложения, почва), питьевой воде, сельскохозяйст-
венной продукции, а также возможных мутагенных компонентов окружающей среды.  

Материал и методы. В соответствии с поставленными целями исследования были 
проведены в Араратском марзе (Армения), и были изучены уровни остаточных количеств 
некоторых ХОП – ГХЦГ (γ-изомер), ДДТ (ДДЕ, ДДД) в различных объектах окружающей 
среды (поверхностные, артезианские воды, почва), питьевой воде, сельскохозяйственной 
продукции (2008-2010 гг.). Параллельно был проведен мониторинг возможных мутагенных 
компонентов факторов окружающей среды. Исследования охватывали территории Арарат-
ской долины, орошаемые водами рек Веди, Азат, Авшар, Аракс, Раздан через сеть каналов, а 
также артезианскими глубинными водами, которые являются основными источниками оро-
шения сельскохозяйственных угодий данного марза. Пробы поверхностных вод, донных от-
ложений, почвы, питьевой воды отбирались по сезонам – весна, лето, осень; сельхозпродук-
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тов – летом и осенью. Было проведено также исследование некоторых санитарно-гигиени-
ческих (перманганатная окисляемость, содержание растворенного кислорода, рН) и органо-
лептических показателей воды (запах, цвет, и др.). Изучение возможных мутагенных ком-
понентов окружающей среды проводилось путем анализа митотической активности меристе-
матических клеток корней Allium cepa Z, выращенного на пробах воды, отобранных с 
вышеуказанных территорий. Был также изучен уровень стерильности образцов пыльцы 
дикорастущих растений, собранной с изучаемой территории. Выбор видов дикорастущих 
растений был обусловлен их специфичностью и ареалом распространенности в Армении – 
Crepis tectorium L., Tfifolium pretense L., Ranunculus arvensis L., Asteras eaeliz. Определение 
ХОП проводилось методом газожидкостной хроматографии с детектором электронного 
захвата на газовом хроматографе “Perkin-Elmer F-17” (Великобритания) [3]. Чувствитель-
ность метода определения составляет 0.0007 мг/л. 

Результаты и обсуждение. Согласно полученным результатам, остатки ХОП с высо-
ким постоянством продолжают обнаруживаться как в объектах окружающей среды, так 
сельскохозяйственных продуктах данного региона. 

Обнаружено, что фактические уровни содержания ХОП в пробах исследуемых вод 
составляли: для ГХЦГ 9.65×10-5–1.50×10-4 мг/л (в 100% отобранных проб), ДДЕ – 
8.60×10-6–8.32×10-5 мг/л (в 67% проб); ДДТ – 3.30×10-6–2.10×10-4 мг/л (в 67% проб) 
(табл.1). 

Таблица 1 
Фактическое содержание некоторых хлорорганических пестицидов в объектах 

окружающей среды и продуктах растительного происхождения  
(Араратский марз, Армения, 2008-2010 гг.) 

 

Объекты 
исследования Годы 

Остаточные количества хлорорганических пестицидов 
(мг/л, мг/кг) 

γ-ГХЦГ ДДЕ ДДД ДДТ 
Вода 2008 4.00×10-5 8.32×10-5 8.00×10-6 4.25×10-5 

2009 9.65×10-5 8.60×10-6 3.00×10-6 3.30×10-6 
2010 1.50×10-4 2.20×10-5 н/о 2.10×10-4 

Почва 2008 4.78×10-4 5.99×10-3 4.65×10-4 1.20×10-3 
2009 1.26×10-3 5.55×10-4 н/о 1.76×10-4 
2010 1.94×10-3 4.87×10-3 н/о 2.80×10-4 

Томаты 2008 1.58×10-4 5.59×10-4 5.62×10-5 5.84×10-4 
2009 4.20×10-3 9.80×10-5 н/о н/о 
2010 5.43×10-3 1.50×10-5 н/о 4.00×10-6 

Перец 2008 5.27×10-5 2.55×10-4 н/о 2.52×10-4 
2009 2.80×10-3 1.88×10-4 н/о н/о 
2010 4.50×10-3 1.00×10-4 н/о 1.80×10-4 

Баклажаны 2008 5.93×10-5 4.41×10-4 н/о 6.28×10-4 
2009 3.83×10-3 6.90×10-5 н/о н/о 
2010 8.80×10-3 1.60×10-5 н/о 4.00×10-5 

Примечание: * не обнаружено. 
 

Анализ динамики обнаружения ХОП показывает, что в 2010 г. в пробах исследуемых 
вод остаточные количества ГХЦГ почти в 3.8 раза, ДДЕ – 2.9 раза и ДДТ – в 70 раз пре-
вышали уровни предыдущих лет, однако обнаруживаемые остатки находятся в пределах 
установленных ПДК (0.002 мг/л и 0.1 мг/л, соответственно). Результаты анализа проб 
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почвы изучаемых территорий свидетельствуют о том, что во все сроки исследования 
(весна, лето, осень) уровни обнаружения ХОП в почве были значительно выше 
определяемых остаточных количеств в воде (на 1-2 порядка). Этот факт еще раз подтвер-
ждает, что почва является своего рода «депо» этих соединений, которые, мигрируя по 
различным профилям, загрязняют артезианские и поверхностные воды. 

Остатки ХОП обнаруживались также и в пробах питьевой воды практически на тех 
же уровнях, что свидетельствует о возможной миграции этих соединений в водоносные 
пласты, являющиеся источниками водоснабжения данного марза. 

Изучение обнаруживаемых остатков ХОП в продуктах питания растительного проис-
хождения показало, что, в частности для ГХЦГ отмечается тенденция к увеличению оста-
точных количеств – почти на 2 порядка. Вызывает также озабоченность продолжающееся 
обнаружение остатков ДДТ в продукции растениеводства. 

Результатами изучения уровней стерильности образцов пыльцы дикорастущих расте-
ний, собранных с исследуемых территорий, достоверного повышения стерильности вы-
явлено не было. Однако отмечалось понижение митотической активности меристемати-
ческих клеток корней Allium cepa Z, выращенных на пробах орошаемых вод. Однако 
полученные данные не свидетельствуют о серьезных генетических изменениях. 

Заключение. Таким образом, определяемые концентрации ДДТ и его метаболитов, а 
также возросшая частота их обнаружения подтверждают опасения относительно приме-
нения данного препарата в различных областях сельскохозяйственного производства. Об 
этом свидетельствуют остатки ХОП, которые с высоким постоянством продолжают 
обнаруживаться как в объектах окружающей среды, так и продуктах растениеводства. 
Помимо этого обнаружение остатков ХОП в пробах питьевой воды также свидетельст-
вует о возможной миграции этих соединений в водоносные пласты, являющиеся источ-
никами водоснабжения исследуемого марза. 

Результаты мониторинга возможных мутагенных компонентов окружающей среды 
Араратского марза пока не вызывают опасений, поскольку уровень стерильности 
дикорастущих растений не был существенно повышен. Необходимо отметить также, что 
результатами ранее проведенных исследований было показано, что пробы орошаемых 
вод Араратской долины не индуцировали генные мутации (тест Эймса) [4,18]. 

Полученные нами данные, несомненно, подтверждают актуальность изучения 
вопросов загрязнения окружающей среды ХОП и диктуют необходимость продолжения 
мониторинга для наблюдения за состоянием мутагенного фона, поскольку не отмечается 
снижения уровней и частоты обнаруживаемых остатков ХОП. 
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թեստ համակարգերի միջոցով // Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` «Էկոլո-
գիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման 
հեռանկարում», Երևան, 2008, էջ 29: 
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MONITORING OF PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS AND POSSIBLE 
MUTAGENIC COMPONENTS OF ENVIRONMENT  

IN CERTAIN REGIONS OF ARMENIA 
 

N.S. Tadevosyan, S.A. Muradyan, B.G. Khachatryan, N.B. Gevorgyan,  
A.N. Tshantshapanyan, H.A. Guloyan  
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 Laboratory of Environmental Hygiene & Toxicology  
 

 
SUMMARY 
In Armenia from year to year the agricultural production increases that is undoubtedly closely 

related to the widespread use of plant protection chemical means. Currently, the development of 
agriculture is under a special attention, since this sector is considered a priority area with a leading 
role in the economic structure of Armenia. The limited sources of water supply and related public 
health and environmental issues, along with the recent increase of both the volumes of agricultural 
production and application of chemicals confirm the importance and urgency of issues relevant to 
protection of the human health and the environment. Hence, the problem of studying the levels of 
environmental contamination by pesticides, especially POPs, is equally relevant for Armenia as a 
party to several international environmental conventions on regulation of issues on chemicals 
management (Stockholm, Basel, Rotterdam, etc.). 

Taking into consideration the abovementioned, the studies were conducted in the Ararat marz 
(province) of Armenia – a region of the Ararat valley as active agricultural production area to study 
the levels of residues of certain organochlorine pesticides: γ-HCH, DDT (DDE, DDD) in different 
environmental objects (surface and artesian water, soil), drinking water, and agricultural products in 
2008-2010. In parallel, monitoring of possible mutagenic components of the environment was 
conducted. The study embraced the territory of the Ararat valley irrigated by waters of Vedi, Azat, 
Avshar, Araks, Hrazdan Rivers via canal systems, as well as by artesian deep waters, which are the 
main sources of irrigation for agricultural lands of this marz. 

According to the obtained results, the determined concentrations of DDT and its metabolites, as 
well as the increased frequency of their detection confirm anxiety about the use of organochlorine 
pesticides (OChP) in various areas of agriculture. The residues of OChP evidenced this point, since 
they continue to be identified with high constancy in both environmental objects and plant products. 
In addition, detection of OChP residues in drinking water samples also suggests a possible migration 
of mentioned compounds in aquifers that are sources of water supply for this marz. 

The results of monitoring on possible mutagenic environmental components conducted in 
Ararat marz do not cause an anxiety so far, as long as the sterility level of wild plants was not 
significantly increased. It should be also noted that the results of previous studies have shown that 
irrigated water samples collected in Ararat valley did not induce gene mutations (Ames test). Data 
obtained clearly confirm the relevance of issues on environmental pollution by OChPs and 



 
ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2012 

 
 

 

 - 485 -

emphasize the need for continued study and monitoring of mutagenic background of the environ-
ment, since both the levels and the frequency of determined residues of OChPs do not reduce. 

 
Keywords: environment, pollution, monitoring, organochlorine pesticides, possible mutagenic 

components  
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ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա  
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Անհրաժեշտ է նշել, որ Հայաստանում տարեց տարի մեծանում են գյուղատնտե-

սական արտադրության ծավալները, որն անկասկած սերտորեն կապված է բույսերի 
պաշտպանության քիմիական միջոցների լայն կիրառման հետ: Ներկայումս 
հանրապետությունում գյուղատնտեսության զարգացմանը հատուկ ուշադրություն է 
դարձվում, քանզի այս ճյուղը դիտարկվում է որպես գերակա զարգացող, որին 
առաջատար դեր է հատկացվում տնտեսության համակարգում: Ջրամատակարար-
ման աղբյուրների սահմանափակությունը և դրա հետ կապված առողջապահական, 
բնապահպանական հարցերը, վերջին տարիներին ինչպես գյուղատնտեսական 
արտադրության, այնպես էլ քիմիացման աճող ծավալների հետ մեկտեղ, հաստա-
տում են մեր հանրապետության համար մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի 
պահպանման հարցերի կարևորությունն ու հրատապությունը:  

Ելնելով դրանից, թունաքիմիկատներով, հատկապես կայուն օրգանական աղտո-
տիչներով (ԿՕԱ), շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակների ուսումնա-
սիրման հարցերը հավասարապես հրատապ են Հայաստանի համար, որը հանդիսա-
նում է կողմ-երկիր մի շարք միջազգային կոնվենցիաներին քիմիական նյութերի կառա-
վարման հարցերի կանոնակարգման վերաբերյալ (Ստոկհոլմյան, Բազելյան, Ռոտեր-
դամյան և այլն):  

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, Արարատյան դաշտավայրի ակտիվ գյուղատնտե-
սական արտադրության շրջաններից մեկում` Արարատի մարզում, կատարվել են հե-
տազոտություններ ուղղված շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (մակերևույ-
թային, արտեզյան ջրեր, հող), խմելու ջրում, գյուղատնտեսական արտադրանքում որոշ 
քլորօրգանական թունաքիմիկատների` ՀՔՑՀ γ-իզոմեր, ԴԴՏ (ԴԴԵ, ԴԴԴ) մնացորդային 
քանակների մակարդակների ուսումնասիրմանը (2008-2010թթ.): Զուգահեռաբար կա-
տարվել են շրջակա միջավայրի հնարավոր մութագեն բաղադրիչների մոնիթորինգ: 
Հետազոտություններն ընդգրկել են Արարատյան դաշտավայրի տարածքները, որոնք 
ջրանցքների ցանցի միջոցով ոռոգվում են Վեդի, Ազատ, Ավշար, Արաքս, Հրազդան 
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գետերի ջրերով, ինչպես նաև խորանիստ արտեզիան ջրերով, որոնք տվյալ մարզի 
գյուղատնտեսական տարածքների ոռոգման հիմնական աղբյուրներն են:  

Համաձայն ստացված արդյունքների, ԴՏՏ-ի և դրա մետաբոլիտների հայտնաբեր-
ված կոնցենտրացիաները, ինչպես նաև հայտնաբերման հաճախականության աճը 
հաստատում են գյուղատնտեսական արտադրության տարբեր ոլորտներում այս պրե-
պարատի կիրառման վերաբերյալ մտահոգությունը: Այդ մասին վկայում են ՔՕԹ-ի 
մնացորդները, որոնք բարձր հաստատունությամբ շարունակվում են հայտնաբերվել 
ինչպես շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, այնպես էլ բուսական ծագում ունեցող 
մթերքում: Դրանից բացի, խմելու ջրի նմուշներում ՔՕԹ-ի մնացորդների հայտնաբե-
րումը վկայում է նաև դեպի ջրաբեր շերտեր այս միացությունների հնարավոր միգրա-
ցիայի մասին, որոնք հանդիսանում են ջրամատակարարման աղբյուրներ հետազոտ-
վող մարզի համար:  

Արարատի մարզի շրջակա միջավայրի հնարավոր մութագեն բաղադրիչների մոնի-
թորինգի արդյունքներն առայժմ անհանգստացնող չեն, քանի որ վայրի բույսերի 
ստերիլության մակարդակը էականորեն չի բարձրացել: Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ 
նախկինում կատարված հետազոտությունների արդյունքներով ցույց է տրվել, որ Արա-
րատյան դաշտավայրի ոռոգման ջրերը գենային մուտացիաներ չեն առաջացրել (Էյմսի 
թեսթ): Ստացված տվյալներն անկասկած հաստատում են ՔՕԹ-ով շրջակա միջավայրի 
աղտոտման ուսումնասիրությունների հրատապությունը և թելադրում մոնիթորինգը 
շարունակելու անհրաժեշտությունը մութագեն ֆոնի վիճակի վերահսկման համար, 
քանզի ՔՕԹ-ի մնացորդների և հայտնաբերման հաճախականության նվազում չի 
նկատվում:  
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Մարդկության գոյության երկրորդ հազարամյակի ավարտը և անցումը պատմու-

թյան երրորդ հազարամյակ նշանավորվել է համաշխարհային պատմական գործըն-
թացի բնույթի, տեմպերի էական փոփոխություններով: Այդ անցումի պայմաններում 
համաշխարհային պատմության դեպքերի և իրադարձությունների հարահոսում 
երևակվում են սահմանային, ճգնաժամային երևույթներ: 

Ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում ժամանակների խզման ֆենոմենը, երբ ապա-
գան գրոհում է արտասովոր արագությամբ: Մեկ սերնդի աչքի առջև ծագում և կործան-
վում են համաշխարհային ամբողջատիրական կայսրություններ, իրականացվում է իր 
անակնկալությամբ վեհացունց ֆորմացիոն թռիչք` համայնավարական իդեալների սո-
ցիումից դեպի հետսոցիալիստական հասարակություն, տեղի է ունենում աշխարհի քա-
ղաքական քարտեզի սրընթաց փոփոխություն, երբ 20-րդ դարի երկրորդ կեսին առաջա-
նում է ներկայումս գոյություն ունեցող պետությունների ավելի քան կեսը: 

Աշխարհը ներառնված է գիտատեխնիկական առաջադիմության թռիչքաձև զար-
գացումների մեջ: 20-րդ դարում հայտնագործվեցին նոր աշխարհներ, մեգա- և միկրո-
աշխարհներ, իսկ գիտելիքների ինֆորմացիոն (տեղեկատվական) զանգվածը կրկնա-
պատկվում է յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ: 

Մարդիկ արդեն չեն հասցնում հարմարվել փոփոխությունների այդպիսի տեմպին: 
Առաջանում է սոցիալական վիթխարի հակասություն, որը անվանվել է ֆուտորշոկ [1,2]: 

Մենք սկսում ենք գիտակցել, որ մարդկությունը հայտնվել է սեփական հզորու-
թյան թակարդում: Գիտատեխնիկական առաջադիմությունը մարդը վերածել է էկոլո-
գիական ճգնաժամի, որի հետևանքները դժվար է կանխատեսել: Առաջացել է ջերմա-
միջուկային ինչաոչնչացման սպառնալիք: 

Ճշմարտության հանդեպ անտիկ ժամանակներից եկող սերը վարկաբեկվել է զան-
գվածային ոչնչացման զենքի արտադրությանը կամ արհեստական մարդու ստեղծ-
մանը կողմնորոշված գիտելիքի ցինիզմով: Եվ գլխավորը մարդկությունը վերածում է 
տեխնիկական ինքնանպատակ ռազմավարության գործիքային միջոցի: Կորսվում է 
գոյություն ունեցողի, կեցության նկատմամբ սերը, երկյուղածությունը, նրա նկատ-
մամբ հարգալից վերաբերմունքը և որ առավել կարևոր է կեցության, կյանքի բոլոր 
դրսևորումների նկատմամբ պատասխանատվությունը: 

Դրա վկայությունը` հայերի ցեղասպանությունը, կրկնվեց հրեաների հոլոքոստի 
ձևով: Եթե մարդկությունը ժամանակին «ոչ» ասած լիներ հայոց եղեռնին, ամենայն 
հավանականությամբ հրեական հոլոքոստ չէր լինի: Սակայն արդյո՞ք դասեր քաղ-
վեցին: Արդյո՞ք գիտակցեցինք, որ անտարբերությունը չարիք է: 
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Ամբողջատիրական վարչակարգերի փլուզումը երկրորդ հազարամյակի ավար-
տին ցուցադրեց ևս մի արտասովոր երևույթ: 

Խորհրդային սոցիալիզմի փլուզումը առաջացրել է «բացարձակ սխալի» աննախա-
դեպ իրադրություն, պարզ դարձնելով, որ մարդկության նշանակալի մասի ռեսուր-
սները և ջանքերը ծախսվել են պատմական գերխաբկանքների իրականացման վրա: 

Կարծես, ակներև է դարձել, որ երկրի վրա անհնար է կառուցել դրախտ, կարելի է 
միայն կանխել դժոխքը: Դա նշանակում է, որ մարդկության համաշխարհային-պատ-
մական գործունեությունն սկսում է կողմնորոշվել ոչ թե դեպի համընդհանուր երջան-
կության հասնելը, այլ պայքարն ապակառուցողական կործանարար ուժերի դեմ: 
Իզուր չի ասվում, որ տեխնածին վթարների վտանգը հավասարազոր է պատերազմնե-
րի վտանգին: Չի վերացել նաև ջերմամիջուկային ոչնչացման սպառնալիքը: «Մենք 
ապրում ենք անկայուն աշխարհում. այսօր փոփոխությունները նույնական չեն 
առաջադիմության հետ, քանի որ մեծամասշտաբ փոփոխությունը կարող է հանգեցնել 
«պատահական ոչնչացման»… և դա ո'չ միայն ռազմական պատճառներով [3]: 

Գլոբալացման գործընթացները ցույց են տալիս, որ տարածաշրջանային 
կտրվածքով առանձին երկրներում արդիականացման փորձերը կարող են հաջող 
ավարտ ունենալ, սակայն համաշխարհային պատմության մասշտաբով բոլոր հեղի-
նակավոր ծրագրերը, որոնց հետ կապվում էր կապիտալիզմի կամ սոցիալիզմի 
պատմական առաքելությունը, չարդարացրեցին մարդկության հույսերը: 

Ցավալի է, բայց փաստ, որ դրանցից և ոչ մեկը չհանգեցրեց այնպիսի երևույթների 
վերացմանը, ինչպիսիք են աղքատությունը, ուղղակի կամ քողարկված գործազրկու-
թյունը, հանցագործությունը, ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, մարդու սոցի-
ալական անպաշտպանվածությունը: Մարդկությունն իր պատմության երկրորդ հա-
զարամյակի սկզբում արդեն փորձարկել է սոցիալական երջանկության հասնելու 
հնարավոր գաղափարների, նախագծերի, ուտոպիաների մեծամասնությունը և հա-
մոզվել դրանց նվազ իրագործվելիության մեջ [6]: 

Այդ պայմաններում պատմության ռազմավարական կողմնորոշիչների փոփո-
խությունը դարձել է անհրաժեշտություն: Այդ անհրաժեշտությունը հստակ ձևա-
կերպվել է Ռասել-Էյնշտեյնի 1955 թվականի հայտնի հուշագրի մեջ, որը դարձավ 
Պագուոշյան շարժման մանիֆեստը և այնուհետև սկսեց կոնկրետ կերպով հաշվի 
առնվել Հռոմի ակումբի նախագծերում, ՄԱԿ-ի գործունեության մեջ և արդիականու-
թյան տարբեր ինտելեկտուալ շարժումների փաստաթղթերում: 

Ներկայումս արդիականության ինտելեկտուալ ռազմավարությունները կողմնո-
րոշվում են դեպի անձի իրավունքների հիմնարար նշանակությունը, քանի որ դրանք 
քաղաքացիական և ազգային որակների կրողներն են: Հենց դրանով է պայմանավոր-
ված բարոյաէթիկական հիմնահարցերի աճող ազդեցությունը քաղաքական սոցիա-
լական, ազգային և էկոլոգիական պրոբլեմների լուծման գործում: 

Մեր ժամանակներում վերստին օրակարգի հարց է դառնում գիտատեխնիկական, 
տնտեսական, քաղաքական, էկոլոգիական վերափոխումների էթիկական մեկնաբանու-
թյան կամ փորձաքննության պրոբլեմը: Դա էլ հիմք է տալիս կենսաբարոյագիտական 
թեմատիկան առանձնացնելու որպես սոցիալ-փիլիսոփայական ուսումնասիրություն-
ների ինքնուրույն առարկա: Արդիականության ինտելեկտուալ ռազմավարություննները 
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կողմնորոշվում են դեի մարդու հիմնարար իրավունքները, քանի որ դրանք մարմնավո-
րում են քաղաքացու և ազգի սոցիալական և բարոյական որակները: Հենց դրանով է 
պայմանավորված բարոյաէթիկական հիմնահարցերի աճող ազդեցությունը քաղաքա-
կան, սոցիալական, ազգային և էկոլոգիական հիմնահարցերի լուծման գործում: 

Մեր ժամանակներում վերստին օրակարգի հարց է դառնում գիտատեխնիկական, 
էկոլոգիական վերափոխումների էթիկական մեկնաբանության կամ փորձաքննության 
պրոբլեմը: Դա էլ հիմք է տալիս կենսաբարոյագիտական թեմատիկան առանձնացնելու  ̀
որպես սոցիալ-փիլիսոփայական ուսումնասիրությունների ինքնուրույն առարկա: 

Հիմնահարցի արդիականությունը պայմանավորված է, նախևառաջ, այն հանգա-
մանքով, որ գիտատեխնիկական առաջադիմության բարդ ու հակասական բնույթը, 
սոցիալ-տնտեսական, տեխնոլոգիական և բարոյական փոփոխությունները պահան-
ջում են նորովի իմաստավորել մարդկային քաղաքակրթության, բուն իսկ կյանքի 
արժեբանական հիմքերը: Այդ իսկ պատճառով այսօր հարցը այն հարցն է, թե ինչպես 
փոխել մարդուն, նրա բարոյական նկարագիրը, ապրելակերպը: Ինչպես ապրել կոն-
ֆլիկտի մեջ չմտնելով մարդկային այլ հանրույթների հետ [1]: 

Այս հարցերին ուղղված փիլիսոփայական խորհրդածությունների մեջ հնչում է 
բարձրագույն հոգևորի հավերժական կոչը: Չէ՞ որ կյանքի և մահվան, կեցության և ոչ 
կեցության, մարդու և բնության, կյանքի և համակեցության քաղաքակրթական ընդ-
հանուր նորմերի ներդաշնակեցման խնդիրները կազմում են մարդկանց հոգևոր որո-
նումների հավերժական փիլիսոփայական պրոբլեմատիկան: Նշենք, որ «հավերժա-
կան» բառը տվյալ ենթատեքստում նշանակում է ոչ թե ինչ-որ կենսական արժեք-
խորհրդի արտաժամանակային անփոփոխ վիճակ, այլ միայն այն, որ յուրաքանչյուր 
կոնկրետ պատասխանի հետ այդ հարցերը ստանում են տարբեր ձևակերպումներ: 

Այո, մարդկությունն իր զարգացման տեմպերով հասել է մի այնպիսի սահմանի, 
որ երկրի վրա նրա ապագա գոյությունը դարձել է խնդրահարույց: Եթե նախկինում 
գիտության մեջ որևէ հայտնագործության և նրա պրակտիկ կիրառման գործընթացը 
տարիներ էր տևում, ապա այսօր ամիսների կամ նույնիսկ շաբաթների հարց է: 

Տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացման այս արագընթաց տեմ-
պերին զուգահեռ, ցավոք, արագացել են նաև մարդկության բարոյական անկման տեմ-
պերը... Պարզ է դարձել, որ գիտության առաջընթացը որոշ իմաստով խոչընդոտում է 
մարդու երջանկությանն ու ներդաշնակությանը: Ինչ խոսք, այսօրվա մարդու կեն-
ցաղային հոգսերը թեթևացել են, նա հավատում է տեխնիկայի զորությանը, և ոմանց 
կարծիքով թվում է, թէ դա միակ բանն է, որին նա հավատում է: Մարդը ուրախ է իր ողջ 
կյանքը հեշտացրած տեխնիկայի հզորությունից: Նա ինքն է այն ստեղծել, որն իր 
հանճարի, բանականության, հնարագիտության արդյունքն է, իր մտքի զավակը [5]: 

Սակայն մարդուն այսօր չի հաջողվում կառավարել, հսկել, տիրապետել իր 
ստեղծածի արդյունքները: Տեխնիկան երբեմն մարդուց ավելի ուժեղ է գտնվում` 
նրան իրեն ենթարկելով: Այն այսօրվա մարդու ամենամեծ հրապուրանքն է, բայց 
հենց դա՛ էլ մարդուն պատճառում է ցավ և հիասթափություն, թուլացնում նրա հո-
գեկան աշխարհը, սպառնում կործանմամբ, ինչպես դա ընդգծում են մեր դարա-
շրջանի խոշոր մտածողները` Կարլ Յասպերս, Սեմյոն Ֆրանկ, Նիկոլայ Բերդյաև, 
Ալեքսանդր Ֆիպկո, Մարտ Նոուտ և այլք: 



 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻԳԻԵՆԱ 
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Գիտության ու տեխնիկայի աննախադեպ հաջողությունները, ոչ միայն չեն օգ-
նում մարդկությանը հուզող խնդիրները լուծելու գործում, այլ ինչ-որ չափով օժան-
դակում են ճգնաժամերի խորացմանը: 

Եթե նախկինում մարդիկ միավորվել են, ստեղծել մշակույթ, որ իրենց պաշտպա-
նեն բնության հզոր ազդեցությունից, ապա այսօր առկա է հակառակ գործընթացը. 
մարդիկ համախմբվում են, միավորվում, որ պաշտպանեն իրենց իրենց իսկ ստեղ-
ծած մշակույթի՛ գերհզոր ազդեցությունից: 

Այս ամենի կարևոր պատճառներից մեկը հոգևոր առաջընթացի բացակայությունն 
է, գիտության, տեխնիկայի, տեխնոլոգիաների զարգացման և մարդու հոգևոր անկման 
միջև որոշակի կապ է հաստատվել: Այսպիսի պայմաններում գիտատեխնիկական բո-
լոր ձեռքբերումները (այդ թվում նաև բժշկագիտության) առաջադրում են այնպիսի 
խնդիրներ, որոնք կարիք ունեն մանրակրկիտ վերլուծումների` մարդաբանական և 
բարոյագիտական ըմբռնումների լույսի ներքո: Այստեղ արմատական չափանիշը 
պետք է լինի մարդու հոգեմտավոր ամբողջության պահպանումն ու առաջընթացը: 

Այո, գիտության առաջընթացն ունի իր դրական կողմերը, սակայն դրանք համե-
մատելի չեն այն պայթյունավտանգ իրավիճակների հետ, որին ապագայում կարող է 
բախվել մարդկությունը: Նա պարտավոր է վերահսկել տեխնոլոգիաների առաջըն-
թացը` պահելով այն բարոյականի սահմաններում: 

Մարդկության կործանման վտանգը մտահոգում է ոչ միայն հումանիստ 
գիտնականներին, այլև արվեստագետներին. 

 

Իմ չլինելուց ես չեմ վախենում 
Ես չեմ վախենում իմ բաժին մահից, 

Սակայն ծնկներս դողում են անվերջ 
Մեր հոգնահանճար, բայց խեղճ ու անճար 

Այս մոլորակի 
Անվախճանության  

վախճանի ահից: 
(Համո Սահյան) 
 

1998թ. հունվարի 12-ին Փարիզում ստորագրվեց մարդու կենսաբանական պլա-
նավորումը (արհեստական մարդու ստեղծումը) արգելող միջազգային արձանագրու-
թյուն: Դրան մասնակցել են եվրոպական 19 երկրների ներկայացուցիչներ: Ֆրանսի-
այի նախագահ Ժակ Շիրակն այդ առթիվ մաղթել է, որ համաշխարհային մակարդա-
կով արգելվի «մարդու պլանավորումն ու գենետիկ ձեռնածությունների անցկա-
ցումը», ինչը «կարող է հանգեցնել տագնապալի հետևանքների» [4]: 

Իզուր չէ, որ Եվրոխորհրդի կենսաբանական էթիկայի հանձնաժողովը հարկ է 
համարել ազգային կոմիտեների հատուկ միջազգային խորհրդաժողով հրավիրել 
խնդրո առարկայի շուրջ: 

Մեր ժամանակի ճգնաժամն առավելապես տեխնիկայի ծնունդն է, բայց այն առաջին 
հերթին հոգեկան ճգնաժամ է: Տեխնիկան մարդու ձեռքն է տվել այնպիսի մի ուժ, որը 
կարող է կործանել նրան: Այն ոչ միայն հաստատում է մարդու իշխանությունը բնության 
նկատմամբ, այլև, ցավոք, մարդու կյանքի՛ նկատմամբ: Սա նշանակում է, որ մարդը 
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դադարում է հայացքը հառել դեպի իր ներսը, դադարում է ճանաչել ճշմարտությունը: 
Ըստ հոգևոր և կրոնական տեսակետի այսպիսի պայմաններում կյանքի յուրաքանչյուր 
ակնթարթ կորցնում է իր արժեքը, կորցնում է կապն Աստծո հետ: 

Մարդը չի կարողանում դիմանալ ժամանակի այսպիսի հոսքին, չի հասցնում 
ըմբռնել կյանքի իմաստը կամ նույնիսկ խորհել դրա մասին: ‹‹Բայց մարդն օժտված է 
բացառիկ ընդունակությամբ` վերլուծելու իր կեցությունը և շրջապատող իրականու-
թյունը, զգալու անարդարությունը, խուսափելու վտանգներից, իր վրա պատասխանա-
տվություն վերցնելու, ձգտելու համագործակցել և բարոյական գնահատական տալ 
անցուդարձին, որի հիման վրա ձևավորվում են բարոյական սկզբունքները››: 

Մարդը մարդ է, քանի դեռ իր մեջ ունի Աստծո պատկերն ու նմանությունը: Իսկ 
դա ազատության ճիշտ օգտագործումն է, ազատության միջոցով բարին ու ճշմար-
տությունը ճանաչելը: Նրա ապագան կախված է այն բանից, թե կցանկանա՞ կամ 
կկարողանա՞ արդյոք ուշքի գալ և իմաստավորել իր կյանքը: Ժամանակակից 
քաղաքակրթության առաջացրած մոլորությունները բոլորովին այլ են, քան քրիստո-
նեության առաջին դարերի մոլորությունները. «դրանք աստվածաբանական հերձվա-
ծողություններ չեն, այլ հենց կյանքի հերձվածողություններ», նշում են հոգևոր առաջ-
նորդները [8]: 

Երբևէ հնարավոր չի եղել կանգնեցնել անընդհատ զարգացող գիտության ընթաց-
քը, եթե նույնիսկ վերահաս վտանգով է սպառնացել, ուստի մնում է խելամտորեն այն 
ծառայեցնել իր ճիշտ նպատակին: Ժամանակակից գիտատեխնիկական զարգացում-
ները և փնտրտուքները պետք է իրականացնել և կիրառել մարդու հոգևոր պահանջ-
ների շրջանակներում: 

Ժամանակի ընթացքում բժշկությունը ունեցել է հիանալի հայտնագործություններ, 
սակայն դրանք երբևէ բարոյական այսպիսի խառնաշփոթ, բացարձակ հակառակ 
իրարամերժ կարծիքների տեղիք չեն տվել, ինչպես այսօր բիոէթիկայի խնդիրները: Այս 
ամենի պատճառը բժշկական տեխնոլոգիաների` մարդկային կյանքի կառավարման 
մակարդակ դուրս գալն է: 

Բոլո՞րս ենք հիշում Ա. Շվեյցերի իմաստալից խոսքը. «Արդյո՞ք ես իրավունք 
ունեմ քաղելու բոլոր այն պտուղները, ինչին ձեռքս հասնում է...»: Ահա թե որն է 
խնդիրը, որը կարելի է ասել շատ ավելի բարդ է, քան Շեքսպիրի «լինել, թե չլինելը»: 

Այո, չնայած հասարակական կյանքի շատ բնագավառներում արձանագրվում է 
առաջադիմություն, սակայն միևնույն ժամանակ հսկայական են կորուստները: 

Մարդկայինի՛, համամարդկային արժեքների այլափոխումներն ու կորուստը, օգ-
տապաշտությունը, նյութապաշտությունը, ‹‹ոգու սովը›› արձագանքում են համայն 
աշխարհում: Այդ մասին չէ՞ արդյոք հանրահայտ քառատողը. 

 

Ես Ձեզ ասում եմ` կգա՛ ոգու սով, 
  Եվ դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի քով, 
   Կընկնեք մուրալու հափրած որկորով 
    Հրեղեն խոսքի, վեհ խոսքի կարոտ.... 

(Ավ. Իսահակյան) 
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Մարդկության գլխին կախված է իր իսկ ձեռքով իր ոչնչացման վտանգը: Այսօր 
գերիշխում է օգտախաշտական, տեխնոպաշտական, համակարգչապաշտական մտա-
ծողությունը: Զգացմունքը, խիղճը մղված է երկրորդ պլան: Թվում է, թե 21-րդ դարի մա-
սին էին գրում էկզիստենցիալիստները. այսօրվա մարդը մոլորված է, տարակուսած, 
շշկռված, հուսահատ, սոցալիապես անպաշտպան է, օտարված է ինքն իրենից, հասա-
րակությունից, արհեստականորեն իրեն պարտադրված հասարակական հարաբերու-
թյունների ներկա տիպից: 

Երբևէ պատմության մեջ չեն զուգակցվել ընդդեմ մարդկության ու հանուն մարդ-
կության սկզբունքերն ու գործելաձևը, որքան ներկայումս:  

Բայց որպես նշված ընդհանուր իրավիճակի հակադրություն, մարդը, մարդու 
ինքնիշխանությունը, նրա իրավունքները ավելի քան երբևէ դարձել են տարբեր գիտու-
թյունների ու փիլիսոփայության համակողմանի ուսումնասիրության առարկա: 

Պատերնալիզմը (հայրապաշտությունը) դուրս է մղվում ու ավելի ու ավելի է ընդգծ-
վում մարդու` ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու, իր կյանքի համար վճռորոշ, կարևոր 
որոշումներն ինքնուրույն կայացնելու իրավունքները: Ինչպես նաև աճել է մարդու էու-
թյան ու կեցության ուսումնասիրության, մարդաճանաչման անհրաժեշտությունը: Այս 
նպատակի համար օգտագործվում են նաև ժամանակակից գիտության ու տեխնիկայի 
հսկայական հնարավորությունները: 

Ներկայումս ավելի է ընդգծվում մարդու փիլիսոփայական ուսումնասիրության 
անհրաժեշտությունը, ավելի են կարևորվում հումանիստական մտքի հետա-
քրքրությունները մարդու ներկայի ու ապագայի նկատմամբ:  

Այն ապագայի, որի լինել-չլինելը հարցականի տակ է: 
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SUMMARY 
The crisis of our times is mainly due to the technical growth and it is primarily a mental 

crisis. Technology endows the mankind with the power which can destroy them. Unfortunately 
it not only confirms the power of the mankind over nature but over human life as well. This 
states that people cease to look inside themselves and cease to recognize the truth. From the 
spiritual point of view in such circumstances a human being loses human values and contact 
with God. Technically and scientifically we can create even a man but do moral values allow us 
to do that: "Do I have the right to pick all the fruits to which I can reach?" So the necessity of 
the philosophical and bioethical study of a human being and the ethics of scientists and 
researchers are more important.  

 
Keywords: technical and technological advances, human rights, moral, ethics of scientist  
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ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՂԵՏԱԼԻ ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Դ.Գ. Մելիք-Նուբարյան 
 

ԵՊԲՀ, Առողջապահության կազմակերպման և բժշկական իրավունքի ամբիոն 
 

 
 
Ներածություն. Խորհրդային միության փլուզման հետ զուգահեռ քայքայվեց նաև 

բնակչությանը մատչելի և անվճար բժշկական օգնություն տրամադրող առողջապահա-
կան համակարգը։ Ստեղծված պայմաններում, նորանկախ Հայաստանն իրականացրեց 
մի շարք բարեփոխումներ ուղղված համակարգի օպտիմալացմանը։ Վերջին տարինե-
րին իրականացված բարեփոխումներից էր մասնավորապես 2011թ. փետրվարի 1-ից 
ներդրված համավճարի սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ բուժման ծախսերի մի մասը 
պետք է վճարվի հիվանդի կողմից [1]։ Վերոնշյալ բարեփոխումն ուղղված էր համակար-
գի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը, ստվերում շրջանառվող 
գումարների կրճատմանը և ի վերջո բժշկական օգնության մատչելիության բարձրաց-
մանը։ Սակայն, համակարգի կազմակերպման նման մոտեցումը չի նպաստում բնակչու-
թյան սեփական գրպանից կատարված ծախսերի կրճատմանը, հետևաբար` հիվանդու-
թյան դեպքում բնակչության ֆինանսական պաշտպանվածության մակարդակի 
բարձրացմանը։ Անհրաժեշտ է նշել, որ սեփական գրպանից կատարված ծախսերի մաս-
նաբաժնով Հայաստանը, Եվրոպական տարածաշրջանի տասը երկրներից մեկն է որ-
տեղ այս ցուցանիշն ամենաբարձրն է [2]։ Հայտնի է նաև, որ գրպանից դուրս կատարված 
վճարումների մասնաբաժնի կրճատումն որոշիչ դեր ունի աղետալի ծախսերի ռիսկի 
նվազեցման գործում։  

Ողջ բնակչությանը բուժօգնությամբ ապահովելու գործընթացը չպետք է սահմանա-
փակվի անվճար ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օգնության տրամադրմամբ, այն պետք 
է ներառի թանկարժեք ախտորոշիչ միջամտություններ, ստացիոնար բժշկական 
օգնություն, դեղորայքի արժեքի ամբողջական կամ մասնակի փոխհատուցում, արդա-
րացի սոցիալական պաշտպանություն հիվանդության դեպքում ընդհուպ մինչև ճանա-
պարհածախսի արժեքի փոխհատուցում։ Նման մոտեցումը կարող է նվազեցնել 
«գրպանից դուրս» կատարված ծախսերի մասնաբաժինը և նվազեցնել աղետալի ծախսե-
րի մասնաբաժանինը։ Հետազոտությունները վկայում են, որ առողջության պահպան-
ման նպատակով «գրպանից դուրս» կատարված ծախսերը Հայաստանում 2010թ. կազմել 
են 92.9% (առողջապահության վրա կատարված մասնավոր ընդհանուր ծախսերից) [3]։ 

Արդիականություն. Այսպիսով, Հայաստանում դեռևս առկա է հիվանդության 
դեպքում բնակչության պաշտպանվածության բարձրացման, ինչպես նաև ուղիղ 
գրպանից դուրս կատարված ծախսերի նվազեցման խնդիրը։ Իսկ բնակչության աղե-
տալի ծախսերի հիմնախնդիրը դեռևս քիչ է ուսումնասիրված։ Վերոնշյալ խնդիրներն 
ուղղակիորեն ազդում են սոցիալական արդարության և համերաշխության ձևավոր-
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ման գործընթացի վրա։ Վերոնշյալ երևույթն արտահայտվում է նրանով, որ մարդիկ 
հիվանդանալու դեպքում կարող են հրաժարվել բուժվելուց կամ բուժվել թերի 
ֆինանսական միջոցների բացակայության կամ անբավարար լինելու պատճառով։ 
Հարկ է նշել, որ ֆինանսական աղետի կարող են հանգեցնել ոչ միայն ցանկացած չա-
փի «գրպանից դուրս» կատարված ծախսերը, այլ նաև բժշկական օգնության դիմաց 
ներկայացված մեծ հաշիվները։  

Առողջապահության համակարգի մասնավոր ֆինանսավորման և սոցիալական 
պաշտպանության մեխանիզմների անկատարության պայմաններում, հիվանդությունն 
անխուսափելիորեն առաջացնում է մեծ սոցիալական նշանակություն ունեցող «առող-
ջության վրա աղետալի ծախսեր»-ի հիմնախնդիր, որը խիստ կարևոր լինելով հանրային 
առողջության և առողջապահության կազմակերպման համար` հանգեցնում է նաև մեծ 
սոցիալ-տնտեսական հետևանքների: ԱՀԿ առողջության պահպանման համար կա-
տարված ծախսերը համարում են աղետալի, եթե «տնային տնտեսությունը, նորմալ կեն-
սագործունեության համար անհրաժեշտ ծախսերը հոգալուց հետո, իր եկամտի մնացած 
գումարի 40 և ավելի տոկոսը ծախսում է առողջության պահպանման վրա» [4]։ 

Համաձայն սակավաթիվ հետազոտությունների աղետալի ծախսերի մակար-
դակը Հայաստանում տատանվում է 16-26%-ի սահմաններում [5]: Իսկ բնակչության 
առանձին խմբերում մինչև 10%, ընդ որում բժշկական ապահովագրություն ունեցող-
ների շրջանում 2.1%, ինչը համարվում է ընդունելի ցուցանիշ։ 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության նյութ են հանդիսացել Երևան քաղաքի 
բոլոր համայնքների բնակչության տնային տնտեսությունների շրջանում 2012 թվա-
կանի փետրվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում իրականացված սոցիոլոգիա-
կան հարցման տվյալները։ Որպես դիտարկման միավոր է ընդունված մեկ տնային 
տնտեսությունը։ Հարցման համար անհրաժեշտ տնային տնտեսությունների ներկա-
յացուցչական թվաքանակը հաշվարկված է հատուկ բանաձևով և կազմում է 2381 
տնային տնտեսություն։ 

Սոցիոլոգիական հարցումն անցկացվել է մեր կողմից հատուկ մշակված «Առողջու-
թյան վրա բնակչության աղետալի ծախսերի ուսումնասիրություն» տեղեկատվական 
հարցաթերթիկի միջոցով։ Հարցաթերթիկը բաղկացած է մի խումբ հիմնական հարցերից 
և ենթահարցերից, որոնք խմբավորված են ըստ անկետային տվյալների տարիք, սեռ, 
տնային տնտեսության անդամների թիվ և այլն, բժշկասանիտարական բնութագրերի 
քրոնիկական հիվանդությունների առկայություն, բժշկական հաստատություններ հա-
ճախումների, նրանց կառուցվածքը և այլն, սոցիալ-կենցաղային պայմանների կենցա-
ղային պայմանների բնութագրեր, կենսամակարդակի գնահատական, ջեռուցման առ-
կայություն և այլն, ինչպես նաև տնտեսական տվյալների տնային տնտեսության եկա-
մտի չափը, առողջապահական ծախսերի չափաբաժինը ընդհանուր ծախսերից, նրանց 
կառուցվածքը և այլն։ 

Նման հարցադրումները հնարավորություն են ընձեռում ուսումնասիրել աղե-
տալի ծախսերի առաջացմանը նպաստող գործոնները, ինչպես նաև մշակել համա-
լիր ծրագիր բնակչության պաշտպանվածության բարձրացման նպատակով։  

ԱՀԿ-ի կողմից մշակված մեթոդաբանությամբ hետազոտության իրականացման 
համար, կիրառվելու են պատմական, կլինիկա-համաճարակաբանական, սոցիոլոգի-
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ական հարցման, տնտեսագիտական վերլուծության, ժամանակակից վիճակագրա-
կան մշակման և մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդներ: Առաջնային տվյալ-
ների պահպանումն ու մշակումն իրականացվում է անհատական համակարգիչ-
ներով ստանդարտ և հատուկ համակարգչային վիճակագրական ծրագրերի 
փաթեթների կիրառմամբ (Access, Excel, SPSS): 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ինչպես նշվել էր, նյութի հա-
վաքման գործընթացն ավարտվել է 2012թ. սեպտեմբերին, ինչից անմիջապես հետո 
սկսվել է տվյալների մուտքագրումն և նախնական վերլուծությունը։ 

Այսպես, 2012թ. հոկտեմբերի դրությամբ, մշակվել են Երևան քաղաքի 200 տնա-
յին տնտեսության տվյալները։ 

Վերլուծության ենթարկված տնային տնտեսությունները բաղկացած էին միջի-
նում 4.2 անդամից (համապատասխանում է միջին հանրապետական ցուցանիշին), 
ընդ որում տնային տնտեսությունների շուրջ 46%-ում առկա էին կենսաթոշակառու, 
իսկ 43%-ում մշտապես դեղորայք օգտագործող անդամներ։ 

Մեր կողմից նման տնային տնտեսությունները համարվում են ֆինանսական 
աղետի ենթարկվելու բարձր ռիսկային խումբ, քանզի ապացուցված է, որ փոքր, 
սակայն մշտապես կատարվող ծախսերը նույնպես կարող են հանգեցնել ֆինանսա-
կան անբարեկեցության։ 

Հարցված տնային տնտեսությունների բյուջեի ձևավորմանը մասնակցում են մի-
ջինում 2 անդամ, և միջին եկամուտը կազմում է շուրջ 176.657 դրամ ընդ որում, այն 
տնային տնտեսություններում, որտեղ բյուջեի ձևավորմանը մասնակցում են 3 անձ 
եկամուտը կազմել է միջինում շուրջ 235.000 դրամ։ Հարկ է նշել, որ վերոնշյալ ցուցա-
նիշը համադրելի են պաշտոնական տվյալների հետ։ 

Հարցվածները նշել են, որ իրենց տնային տնտեսության եկամտի միջինում 30%-ը 
կազմում է սննդի վրա ծախսվող գումարը։ Հետազոտության ընթացքում գնահատվել է 
նաև տնային տնտեսությունների կացարանների ջեռուցման և էլեկտրաէներգիայի 
դիմաց (ձմռանը և ամռանը) կատարված միջինացված գումարները։ Այսպես, ջեռուց-
ման միջին վարձը կազմել է շուրջ 19.000 դրամ, իսկ սպառված էլեկտրաէներգիայի դի-
մաց վճարները ամռան և ձմռան ամիսներին համապատասխանաբար` շուրջ 5.300 և 
5.800 դրամ։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ հարցվածների շուրջ 72%-ը նշել է, որ իրենց տնային տնտե-
սության եկամուտը չի բավարարում կամ մասնակիորեն է բավարարում առողջության 
պահպանմանն ուղղված ծախսերը կատարելու համար։ Այս տվյալները կարող են 
վկայել, որ անգամ բավարար կենսամակարդակ ունեցող տնային տնտեսությունները 
մտահոգված են հիվանդանալու դեպքում առաջացող ֆինանսական դժվարություն-
ներով։  

Հարցվածների շուրջ 53%-ը նշել են, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում դիմել են 
բժշկական օգնության, իսկ շուրջ 59%-ը վճարել են բժշկական օգնության կամ դեղո-
րայքի դիմաց (տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ որոշ մասնակիցներ 
չեն դիմել բուժօգնության, սակայն գնել են դեղորայք)։ Վճարի միջին չափը կազմել է 
շուրջ 84.700 դրամ։  
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Բժշկական օգնության դիմաց վճարած տնային տնտեսությունների 10%-ը նշել, որ 
վճարները թողել են բացասական կամ խիստ բացասական ազդեցություն իրենց 
կենսամակարդակի վրա։ 63% հարցվածների կարծիքով հատկապես բացասական են 
ազդել դեղորայքի դիմաց կատարված վճարումնեը։ Ներկայացված տվյալները համընկ-
նում են վերջին շրջանում ՀՀ առողջապահության նախարարության ուշադրության 
կենտրոնում հայտնված դեղորայքի չհիմնավորված բարձր արժեքի հիմնախնդրի հետ։ 

Հարկ է նշել նաև, որ հաշվետու ժամանակահատվածում բժշկի չդիմած անձանց 
շուրջ 21%-ը, չեն դիմել ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով։ 

Ֆինանսական աղետի ենթարկվածների արհեստական բարձր ցուցանիշներ 
ստանալուց խուսափելու, ինչպես նաև տեղական առանձնահատությունները հաշվի 
առնելու նպատակով բացի ԱՀԿ կողմից առաջարկվող մեթոդաբանության կիրառու-
մից, որոշվել է նաև կիրառել հավելյալ գնահատման մեթոդներ: Նման մեթոդաբա-
նությամբ հաշվարկի դեպքում տնային տնտեսությունների շուրջ 6%-ը բախվել են 
ֆինանսական աղետի։ 

Եզրակացություն. Հավաքագրված տվյալների նախնական ամփոփումը վկայում 
է Հայաստանում աղետալի ծախսերի, ինչպես նաև «գրպանից դուրս» կատարված 
ծախսերի խնդրի արդիականության մասին։ Այսպես, անգամ «աղետալի» գնահատ-
վելու պահանջը խստացնելու պարագայում հարցվածների 6%-ը բախվել է նման 
խնդրին, ինչը համարվում է բարձր ցուցանիշ։  

Մտահոգություն է առաջացնում նաև ֆինանսական միջոցների բացակայության 
պատճառով բժշկական օգնության չդիմածների բարձր ցուցանիշը։ Այս 
հետազոտությունում ստուգիչ խմբի առկայություն նախատեսված չէ, սակայն մեր 
նախկին հետազոտության տվյալները վկայում են, որ բժշկական ապահովագրու-
թյան առկայությունը դրական է անդրադառնում բժշկական օգնության մատչելիու-
թյան բարձրացման և աղետալի ծախսերի նվազեցման վրա վրա։ 
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THE PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF RISK ASSESSMENT  
OF CATASTROPHIC HEALTH EXPENDITURES BY POPULATION OF YEREVAN  

AND SUBSTANTIATION OF MINIMIZATION MEASURES 
 

D. Melk-Nubaryan 
 

YSMU, Department of Health Care Organization & Medical Law 
 

SUMMARY 
Besides the achievements of the Armenian health care system, still several negative issues 

exist. In particular the high level of out-of-pocket health expenditures (92.9 % of private 
expenditures on health), as well as the problem of catastrophic health expenditures, which is so 
far investigated insufficiently. However, according to a small number of existing studies the 10-
26% of Armenian households faced financial disaster because of direct out-of-pocket payments 
for provided health care services. 

Our research group has conducted representative study among the population of Yerevan 
(2381 participant households) aimed to investigate the catastrophic health expenditures and 
development of the reduction of its risk. The sociological survey, with specially developed 
questionnaire was conducted during the February-September 2012. 

Currently, according to processed data of the 200 participant households the following 
results were obtained: the average household size was 4.2; in 43% of them were household 
members who regularly use medicine. The average income of the households was 176.657 
AMD, 30% of which are food expenditures. 

It should be noted that 72% mentioned income of their households are not enough to cover 
health expenditures. The members of the 53% of households visited doctors during the last year 
and 59% paid for provided treatment or medicine. The average bill was 84.700 AMD.  

The catastrophic health expenditures were calculated in accordance with methodology of 
WHO, adapted for local situation. Preliminary results show that 6% of households faced 
financial disaster. 

 
Keywords: health care financing, out-of-pocket payments, catastrophic health expenditures 
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և թունաբանության լաբորատորիա 
 

 
Ներածություն. Աշխարհում ներկայումս ամենաարդիական հիգիենիկ խնդիրնե-

րից մեկը, ազգաբնակչության առողջության պահպանման տեսանկյունից, սինթետիկ 
միացություններից պատրաստված արտադրատեսակների թունաբանական և հիգի-
ենիկ անվտանգ կիրառումն է: Կենցաղում, բժշկության, շինարարության մեջ և տար-
բեր շատ այլ ոլորտներում գործածվող ապրանքատեսակները պարունակում են մա-
կերևույթաակտիվ նյութեր (ՄԱՆ), որոնց շրջակա միջավայրի օբյեկտներում հայտն-
վելը անխուսափելի է տարբեր պատճառներով: Համարյա բոլոր ՄԱՆ-երը հողի, 
ավազի, կավի մասնիկների վրա ունեն դրական ադսորբցում և նորմալ պայ-
մաններում պահվում են նրանց կողմից, մեծացնելով սննդային շղթաներով կամ այլ 
մեխանիզմներով օրգանիզմ ներթափանցելու, կուտակվելու և այն վնասելու վտանգը: 

Արդիականությունը. Շնորհիվ լվացող, թրջող, էմուլսացնող, դիսպերսող և այլ 
արժեքավոր հատկությունների, ՄԱՆ-երը լայն կիրառություն են գտել լվացող-մաք-
րող միջոցների, գեղարարության, դեղագործության, լատեքսային ներկերի, կաուչու-
կի, պոլիմերների, բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների, տեքստիլի, 
կաշվի, թղթի, շինարարական նյութերի արտադրության, կոռոզիայի արգելակիչների, 
նավթաարդյունաբերության մեջ և այլն [1-3]: Հողերում ՄԱՆ-երի ներթափանցման 
հիմնական աղբյուրներն են մաքրված արտադրական և տնտեսական կենցաղային 
կեղտաջրերը, որպես պարարտանյութեր կիրառվող նրանց նստվածքները, ագրոքի-
միկատները, ոռոգման համար օգտագործվող մակերեսային ջրերը: Շրջակա միջա-
վայրի օբյեկտներում ՄԱՆ-երի կոնցենտրացիաների թույլատրելի քանակները 
դեռևս լիակատար ուսումնասիրված և հիմնավորված չեն: Խնդրի կարևորությունը 
պայմանավորված է սինթետիկ ՄԱՆ-երի հայտնվելով ոռոգման ջրերում: Բնապահ-
պանական և հիգիենիկ տեսանկյունից ուշադրության են արժանի ՄԱՆ-երի այն 
հատկությունները, որոնցով նրանք կարող են ազդել քիմիական նյութերի վարքի 
վրա շրջակա միջավայրի օբյեկտներում խախտելով հողի և ջրամբարների ինքնա-
մաքրման ընդունակությունը, բարդացնելով համաճարակաբանական իրադրությու-
նը: ՄԱՆ-երը կարող են նաև այլ քիմիական միացությունների ներկայությամբ և 
նրանց հետ համատեղ մտնել սննդային շղթաների բաղադրության մեջ, ուժեղացնե-
լով նրանց թունավորման էֆֆետը և դրանով իսկ ցուցաբերել անբարենպաստ ազդե-
ցություն ազգաբնակչության առողջության վրա: ՄԱՆ-երը բնույթով լինում են արագ 
քայքայվողներ և կայուն: Վերջիններս էլ կարող են շրջակա միջավայրի օբյեկտնե-
րում և կենդանիների, հատկապես ձկների, օրգանիզմներում կուտակվել մեծ 
քանակներով [4]: Համարյա բոլոր անիոնային մակեր¨ույթաակտիվ նյութերը հողի, 
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ավազի, կավի մասնիկների վրա ունեն դրական ադսորբցում ու նորմալ պայման-
ներում և քայքայման արդյունքում, անջատում են ծանր մետաղների իոններ: Դրանք, 
պահվելով այդ մասնիկների կողմից և հայտնվելով շրջակա միջավայրում կեղտա-
ջրերի միջոցով, կիսաօգտագործված տարաների առկայությամբ աղբավայրերում և 
այլ ճանապարհներով մեծացնում են օրգանիզմ ներթափանցելու հավանականու-
թյունը, հետևաբար նաև թունավորման վտանգը [5]: 

Հայտնի է, որ ՄԱՆ-րը առաջացնում են իմունիտետի խանգարում, ալերգիա, 
ուղեղի, լյարդի, երիկամների, թոքերի ախտահարումներ [4]: Նրանք կարող են կու-
տակվել օրգանիզմում, իսկ նրանց մեջ պարունակվող ֆոսֆատները ուժեղացնել 
մաշկի միջոցով թափանցելիությունը հյուսվածքներ: Ապացուցված է, որ նույնիսկ 
տաք ջրով 10-ապատիկ ողողումը ամբողջությամբ չի ազատում լվացվող առարկան 
քիմիկատից: Իսկ օրգանիզմում հայտնվելուց հետո ՄԱՆ-երը այնտեղ կարող են 
պահպանվել մինչև 4 օր: Ըստ ուսումնասիրված սկզբնազբյուրների [6] արևմտյան 
երկրներում ՄԱՆ-երի թույլատրվող քանակները արտադրատեսակներում կազմում 
են 2-5%: Հետխորհրդային երկրներում արտադրվող տեսականին միջինում պարու-
նակում է 20-30%, այսինքն 10 անգամ ավելին: 

Աշխատանքի նպատակը. Ազգաբնակչության առողջութան պահպանման նպա-
տակով իրականացվել է շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (խմելու ջուր, 
բաց ջրամբար) ՄԱՆ-երի, նրանց քայքայման վնասակար արգասիքների հայտնա-
բերման առաջնային սկրինինգ:  

Նյութն ու մեթոդները. Քանի որ ՄԱՆ-երը իրենց վերջնական քայքայման ար-
դյունքում անջատում են ծանր մետաղներ և կյանքի նորմալ կենսագործունեությանը 
խանգարող վնասակար այլ նյութեր, ապա ենթադրվում է, որ ի հայտ է եկել ազգա-
բնակչության առողջության համար վտանգավոր նոր գործոն: Ուսումնասիրություն-
ների օբյեկտ են հանդիսացել Թալինի (նախալեռնային) և Մասիսի (հարթավայրա-
յին) շրջանների խմելու ջրի, բաց ջրամբարների մոնիթորինգային կետերից վերցված 
նմուշները տարվա 3 եղանակներին (գարուն, ամառ, աշուն): Նմուշառումն ու նմուշի 
կոնսերվացումը իրականացվել է ըստ հայտնի ընդունված մեթոդների: Տարվա 
յուրաքանչյուր եղանակին ուսումնասիրվել են 10 նմուշներ, որոնց նկատմամբ 
իրականացված չափումների հաշվարկից հետո, արդյունքը միջինացվել է: 

 Հետազոտությունները իրականացվել են ՄԱՆ-երի հայտնաբերման ֆոտոմետ-
րիկ եղանակով [7]: Մեթոդը հիմնված է մեթիլեն կապույտի և անիոնաակտիվ 
նյութերի փոխազդեցության արդյունքում, քլորոֆորմում լուծված միացության հայտ-
նաբերման վրա: Հայտնաբերման սահմանը 0.1 մգ/լ : Չափման քանակների տիրույթը 
նմուշում 0.02-0.25 մգ:  

Ստացված արդյունքները. Լաբորատորիայում իրականացվում է հանրապետու-
թյան տարբեր շրջաններից նմուշառված խմելու ջրի, գետերի, նրանց ջրահավաք 
տարածքների սանիտարական ռեժիմի գնահատումը, ինչպես նաև, որոշ մետաղների 
(այդ թվում ծանր) առկայությունը նմուշներում [8]: Ուսումնասիրությունների ժամա-
նակ բազմիցս արձանագրվել է բաց ջրամբարների սանիտարական ռեժիմի որոշ 
ցուցանիշների հավաստի փոփոխություն (մասնավորապես թթվածնի կենսաբանա-
կան պահանջի ԹԿՊ-ի), Սահմանային թույլատրելի քանակները (ՍԹՔ) 
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չգերազանցող մետաղների աղերի առկայություն: Ենթադրվում է, որ նշված ցուցա-
նիշի փոփոխության պատճառներից մեկը կարող է հանդիսանալ ՄԱՆ-երի կամ 
նրանց քայքայման արգասիքների ներկայությունը տվյալ նմուշներում: Սակայն ՀՀ 
շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ՄԱՆ-երի քանակների և քայքայման արգասիքնե-
րի առկայության վերաբերյալ մեր կողմից երբևէ ուսումնասիրություններ չեն իրա-
կանացվել: Մեզ հասանելի գրականության աղբյուրներում ևս չկան հետազոտու-
թյուններ, որոնք հաստատեն կամ բացառեն նշված ենթադրությունը: Ելնելով այս 
հանգամանքից, իրականացվել է ՄԱՆ-երի հայտնաբերման առաջնային սկրինինգ: 

 Իրականացված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ հետազոտ-
ման առարկա հանդիսացող խմելու ջրի նմուշներում հայտնաբերված ՄԱՆ-երի 
քանակները գտնվում են նրանց հայտնաբերման տիրույթի նվազագույն սահմանում: 
Բաց ջրամբարներից նմուշառված ջրերում ՄԱՆ-երի քանակները նրանց հայտնա-
բերման տիրույթի նվազագույնից մեծ են, սակայն, թույլատրելի սահմանային արժեք-
ներից փոքր են (ՄԱն-երի սահմանյին թույլատրելի քանակները ջրամբարի ջրում 
կազմում է 0.5 մգ/լ): Ստացված արդյունքները ներկայացված են աղյուսակի տեսքով  

  
ՄԱՆ-երի մնացորդային քանակությունների հայտնաբերումը խմելու ջրում ու բաց 

ջրամբարներում (մգ/լ) 
 

Մոնիթորինգային 
տարածաշրջանը 

Ուսումնսիրվող 
օբյեկտը Գարուն Ամառ Աշուն 

Մասիս 
Խմելու ջուր 

Բաց ջրամբար 
0.1 
0.3 

0.1 
0.4 

0.1 
0.4 

Թալին Խմելու ջուր 
Բաց ջրամբար 

0.1 
0.2 

0.1 
0.2 

0.1 
0.2 

 
 Այսպիսով, ՄԱՆ-երի մնացորդային քանակների և նրանց հնարավոր քայքայ-

ման որոշ արգասիքների հայտնաբերման առաջնային սկրինինգի արդյունքները 
վկայում են, որ նմուշներում ուսումնասիրվող միացությունները առկա են, թեև չեն 
գերազանցում թույլատրելի նորմերը: Մասիսի մոնիթորինգային կետերից վերցված 
ամառային և աշնանային նմուշներում ՄԱՆ-երի մնացորդային քանակները 0.1 մգ/լ-
ով գերազանցում են գարնանային ցուցանիշները, այսինքն նկատվում է կուտակելի-
ության միտում, ենթադրաբար, կապված մարդկային գործունեության ակտիվացման 
հետ: Կատարված աշխատանքները նախնական են և բավարար չեն հիմնավոր 
եզրակացությունների համար, ուստի, նախատեսվում է շարունակել ավելի մանրա-
մասն և համալիր ուսումնասիրու-թյունները: 
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SUPERFICIALLY ACTIVE SUBSTANCES  
AS A POTENT POLLUTING FACTOR OF ENVIRONMENT 

 
S.B. Poghosyan, A.N. Tshantsapanyan, M.H. Dalalyan, S.H. Ter-Zaqaryan  

 
YSMU, SRC, Laboratory of Environment Hygiene & Toxicology 

 
SUMMARY 
Superficially active substances (SAS) found their usage in more aspects of the world 

husbandry. The most portions of the SAS are used in contents of the detergents, in the medical 
and the cosmetics, the leather, the wood-paper, the paint and the food industries, in the building 
and agriculture. 

The synthetic SAS main source for the soil is represented by the following: irrigation with 
the purified, industrial and the household husbandry sewage water, use of the pesticides and 
agro-chemicals, the purification sediments introduction into the soil and use of the superficial 
water for the agricultural territories irrigation as well. The sewage water containing 
polyphosphates of the SAS hydrolysis products and being introduced into the water basins may 
result in the plants intensive growth and thereby in pollution of the formerly clean water basins. 
By the way of plants decomposition the process of their rotting begins, during which water fails 
oxygen, what in turn deteriorates the other living forms existence conditions.  

According to the literature data SAS evoke the immunity impairment, allergy, the brain, the 
liver and the lungs affection. They also may be accumulated in the organism and be stored there 
up to 4 days. 

In the relevant literature there are no any data about the SAS behavior in environment 
under the conditions of the anthropogenic pollution in the Republic of Armenia. In this respect 
the primary screening of the SAS behavior in the human - sewage water – environment - soil - 
water (water basin) - human chain is planned to be conducted in the laboratory of hygiene of 
environment and toxicology. On the base of the research results analysis the possible risks for 
the population health state should be evaluated because of expanded use of the SAS in the 
National Economy husbandry.  

 
Keywords: superficially active substance, hygiene, toxicology, the possible risks 
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА,  
КАК ВОЗМОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
С.Б. Погосян, А.Н. Джанджапанян, М.Г. Далалян, С.О. Тер-Захарян  

 
Лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии НИЦ ЕГМУ 

  
 
РЕЗЮМЕ 
В водные объекты поверхностно-активные вещества (ПАВ) поступают в 

значительных количествах с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными 
водами, а также со стоком с сельскохозяйственных угодий. В грунтовые воды ПАВ 
попадают также при очистке сточных вод на полях фильтрации и при этом, как правило, 
увлекают за собой и другие загрязнения. Из подземных вод ПАВ практически 
беспрепятственно проходят в поверхностные водоисточники и через очистные 
сооружения в питьевую воду. При гидролизе ПАВ и детергентов в водной среде 
образуется комплекс фосфатов, что приводит к эвтрофированию водоёмов. CMC в 
среднем поставляют в природные воды от 20 до 40% общего фосфора. ПАВ также могут 
способствовать и повышению эпидемиологической опасности воды, а также 
способствуют химическому загрязнению воды веществами высокой биологической 
активности. Синтетические моющие средства практически не подвержены естественным 
процессам разложения, поэтому способны накапливаться в окружающей среде, нанося 
немалый вред природе Известно также, что содержащие в них ПАВ в результате 
собственного окончательного разложения выделяют тяжелые металлы и другие 
мешающие нормальной жизнедеятельности вредные соединения. В связи с этим, не 
исключено загрязнение почвы в результате бытовой, промышленной, хозяйственной, 
развлекательной и другого рода деятельностей в РА, т.к. синтетические средства, 
содержащие ПАВ, используются почти во всех отраслях народного хозяйства. 

 Объектами исследований служили пробы воды питьевой и из открытых водоемов 
(весна, лето, осень) из моноторинговых точек Талинского и Масисского районов. Отбор 
проб и их консервирование осуществлялись по известной, общепринятой методике. В 
каждый сезон было проанализировано 10 проб.  

 Первичный скрининг определения ПАВ и возможных продуктов их разложения, в 
пробах воды выбранных из двух мониторинговых районов РА показал, что присутствие 
их в анализируемых пробах не превышает допустимые уровни. Однако, в летних и 
осенних пробах воды открытых водоемов количества ПАВ превышают уровень весенних 
на 0.1 мг/л т.е. наблюдается тенденция накопления ПАВ, что, по-видимому, связано с 
активацией человеческой сельскохозяйственной деятельности.  

Проведенные исследования предварительны и недостаточны для основательных 
заключений, поэтому планируются более тщательные и комплексные исследования по 
изучению данной проблемы для выявления возможных вредных воздействий ПАВ и их 
продуктов разложения на здоровье населения РА.  

 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, гигиена, токсикология, возмож-

ные риски 
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ՀՀ ՄԻ ՇԱՐՔ ՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒՄ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԱԼԻՔՆԵՐԻ 
ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 
Ա.Հ. Քոթանյան1, Դ.Մ. Հովհաննիսյան2, Հ.Ա. Մելքոնյան2 

 
1ԵՊԲՀ, Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն 

2ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն 
 

 
Բանալի բառեր. կլիմայական փոփոխություններ, ջերմային ալիքներ, ցրտային 

ալիքներ, հիվանդացություն, մահացություն 
 
Ներածություն Վերջին տարիներին կլիմայական փոփոխությունները` բնակչության 

առողջության վրա ունեցած ազդեցության առումով, դասվում են այնպիսի ավանդական 
ռիսկի գործոնների շարքում, ինչպիսիք են մթնոլորտային օդի և ջրի աղտոտվածությու-
նը, ծխելը, թմրանյութերը և այլն: Բնակչության առողջության վրա կլիմայի անբարե-
նպաստ ազդեցությունը կարող է պայմանավորված լինել մի կողմից անոմալ բարձր և 
ցածր ջերմաստիճանային օրերի, ջրհեղեղների, փոթորիկների դեպքերի ավելացմամբ, 
մյուս կողմից էկոլոգիական և սոցիալ տնտեսական փոփոխություններով (որակյալ խմե-
լու ջրի ծավալների պաշարների նվազում, երաշտների կրկնելիության աճ և այլն): Քա-
ղաքներում կլիմայի փոփոխությունների անբարենպաստ ազդեցությունը զուգակցվում է 
մթնոլորտային օդի բարձր աղտոտվածությամբ [3,6]:  

Բնակչության առողջության վրա կլիմայի ազդեցության ուսումնասիրմանը նվիրված 
գիտական հետազոտությունների գերակշռող դեպքերում օգտագործվել են բնակչության 
մահացության ցուցանիշները: Համաձայն այդ հետազոտությունների շոգ եղանակների 
ժամանակ տարբեր հիվանդություններից բնակչության մահվան դեպքերի գերակշռող 
մասը սիրտանոթային հիվանդություններն են [6,7,10]: Հայտնաբերված է նաև շնչառա-
կան համակարգի հիվանդություններից, մետաբոլիկ ու էնդոկրին խանգարումներից, 
ուռուցքներից մահվան դեպքերի ավելացում: Վերջին հաշվով ուժեղ շոգերի ժամանակ 
բնակչության մահվան դեպքերի մեծ մասը պայմանավորված է խրոնիկական հիվան-
դությունների սրացմամբ [11]: Բնակչության մահացության ցուցանիշների դինամիկայի 
վրա ջերմային ալիքների ազդեցության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
առավել վտանգավոր են այն օրերը, երբ դիտվում են բնակլիմայական նորմայից առավե-
լագույն օրական ջերմաստիճանի արտահայտված շեղումներ, երբ առկա են ցերեկային 
և գիշերային բարձր ջերմաստիճաններ, և երբ դիտվում է ջերմային ալիքների տևողու-
թյան ավելացում [8]: Փաստորեն ջերմային ալիքների բացասական ազդեցությունն առա-
վել արտահայտվում է օդի ջերմաստիճանի շեմային մակարդակների բարձր արժեքների 
դեպքում: Ջերմաստիճանային շեմը, որի դեպքում մահացությունը բարձրանում է, 
տատանվում է կախված տվյալ վայրի աշխարհագրական տեղադրությունից, 
բնականաբար այն առավել բարձր է շոգ և ցածր` ցուրտ կլիմայական գոտիներում: Ըստ 
գրականության տվյալների ցուրտ կլիմայական գոտիներում բնակչությունն առավել 
զգայուն է ջերմային ալիքների նկատմամբ [9]:  
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Արդիականությունը Որպես չորային կլիմայական պայմաններով լեռնային երկիր, 
Հայաստանը, գործնականում, իր ամբողջ տարածքով խոցելի է կլիմայի գլոբալ 
փոփոխության նկատմամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի գնահատման, Եվրոպայի և 
Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում, Հայաստանը պատկանում է կլիմայի փո-
փոխության նկատմամբ առավել զգայուն երկրների թվին: Ըստ 1935-2011թթ. դիտար-
կումների տվյալների  ̀Հայաստանում տարեկան միջին ջերմաստիճանի աճը կազմել է 
1.030C, իսկ տարեկան տեղումները նվազել են 6%-ով [1]: Համաձայն ՀՀ Արտակարգ 
Իրավիճակների նախարարության Հիդրոմետ ծառայության ուսումնասիրությունների  ̀
Հայաստանում 1994-2011թթ. միջին տարեկան ջերմաստիճանային շեղումների միջին 
արժեքը գերազանցել է 1961-1990թթ. միջին արժեքին 0.90C-ով, ընդ որում 2010թ.-ը եղել է 
ամենատաքը, շեղումը կազմել է 2.90C, իսկ 1998թ.-ին` 2.00C (երկրորդ տաք տարին): 
Միաժամանակ նշենք, որ 1998թ., 2000թ., 2006թ. և 2010թ. ամառները եղել են ծայրահեղ 
շոգ: Տարեկան տեղումների քանակի փոփոխությունների տարածքային բաշխվածու-
թյունը Հայաստանում բավական անկանոն է. երկրի հյուսիսարևելյան և կենտրոնական 
(Արարատյան դաշտ) շրջանները դարձել են ավելի չորային, մինչդեռ հարավային և 
հյուսիսարևմտյան հատվածներում և Սևանա լճի ավազանում վերջին 70 տարվա 
ընթացքում տեղումների քանակը զգալի ավելացել է: Ըստ գնահատականների 1975-
2005թթ. ընթացքում Հայաստանում նկատվել են հիդրոօդերևութաբանական վտանգա-
վոր երևույթների (ցրտահարություն, կարկուտ, ուժեղ քամի, հորդառատ անձրև) ուժ-
գնացման և հաճախականության աճի միտումներ: Կլիմայական այս երևույթների ուղ-
ղակի հետևանքն է նաև եղանակային կտրուկ փոփոխությունների ավելացումը, որն 
ըստ բազմաթիվ հետազոտությունների, ռիսկի գործոն է ամենատարբեր հիվանդու-
թյունների և հատկապես սիրտ-անոթային հիվանդությունների սրացման համար [4,5]:  

Այս աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումնասիրել և տալ ՀՀ տարածքում կլի-
մայական փոփոխությունների առանձնահատկությունների և բնակչության առողջու-
թյան վրա նրանց հնարավոր ազդեցության հիգիենիկ գնահատականը: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության ընթացքում մեր կողմից ուսումնասիրվել են 
ՀՀ մի շարք քաղաքների և բնակավայրերի օդի միջին և առավելագույն օրական 
ջերմաստիճանային ցուցանիշները 1981-2010թթ. ընթացքում` ըստ Հայաստանի հիդրո-
օդերևույթաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն տվյալների: Կատար-
վել է ջերմային և սառը ալիքների օրերի առկայության բացահայտում` ըստ Համաշ-
խարհային օդերևույթաբանական կազմակերպության ցուցումների [12]: Համաձայն այս 
ցուցումների ջերմային ալիքներ են համարվում այն հաջորդական օրերը, երբ հինգ և 
ավելի օրերի ընթացքում օդի առավելագույն ջերմաստիճանն իր նորմայից բարձր է երեք 
և ավելի աստիճանով: Սառը ալիքներ են համարվում այն հաջորդական օրերը, երբ հինգ 
և ավելի օրերի ընթացքում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը նորմայից ցածր է երեք և 
ավելի աստիճանով: ՈՒսումնասիրվել են նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհ-
րդի Երևան քաղաքի բնակչության 2004-2007թթ. մահվան դեպքերի տվյալները` ըստ 
մահվան ընդհանուր և առանձին պատճառների, ինչպես նաև շտապ բուժօգնության 
ծառայության 2000-2007թթ. միջին ամսական կանչերը ըստ սիրտ անոթային համակար-
գի հիվանդությունների: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են վարիացիոն վիճա-
կագրության և ռեգրեսիոն վերլուծության մեթոդները SPSS և EXCEԼ ծրագրերով: 
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Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը Աշխատանքում ըստ օդերևու-
թաբանական կայանների 1981-2010թթ. տվյալների գնահատվել է Հայաստանի տարբեր 
կլիմայական գոտիներում գտնվող բնակավայրերում ջերմային և սառը ալիքների բաշխ-
վածությունը, տևողությունները, ինչպես նաև այդ տարիների ընթացքում տեղի ունեցած 
փոփոխությունների միտումները (Աղ.1): Ներկայացված քաղաքներն ու բնակավայրերը 
խմբավորված են ըստ առանձին կլիմայական գոտիների [2]:  

Ինչպես երևում է ներկայացված աղյուսակից ՀՀ տարածքում վերջին երեսուն 
տարիների ընթացքում ջերմային ալիքների միջին տևողությունը` մեկ տարվա 
կտրվածքով, տատանվում է 10-30 օրերի սահմաններում, ընդ որում առավելագույն 
տևողությունները դիտարկվել են հիմնականում 2000-2010թթ. ընթացքում, իսկ 
նվազագույն տևողությունները` 1980-1990թթ.: Այսինքն, ներկայումս ջերմային ալիքներն 
առավել տևական են: Նույն գոտիների առանձին բնակավայրերում ջերմային ալիքների 
տևողությունների միջև դիտարկվող տատանումները կարող են պայմանավորված լինել 
նաև ռելիեֆի առանձնահատկություններով: Ինչ վերաբերվում է դիտարկվող ժամանա-
կահատվածում ջերմային ալիքների օրերի փոփոխականությանը, ապա, ինչպես երևում 
է աղուսյակ 1-ից, բոլոր դեպքերում դեպքերում, առանց բացառության, այն կրում է 
դրական տենդենց, այսինքն ՀՀ ամբողջ տարածքում ջերմային ալիքների օրերը ավելա-
նում են, ընդ որում առավելագույն օրերով ջերմային ալիքները նկատվել են 1998, 2000, 
2006 և 2010թթ.-ին: Այս առումով առանձնանում է Երևան քաղաքը, որտեղ վերջին 30 
տարիների ընթացքում շոգ օրերի քանակի ավելացումը առավելագույնն է` 46 օր: Ար-
տահայտված փոփոխականությամբ աչքի են ընկնում նաև Մեղրի քաղաքը, խոնավ լեռ-
նանտառային, բարեխառն տաք անտառային գոտիներում գտնվող բնակավայրերը (մի-
ջինը 22-28 օր): Այսինքն ջերմային ալիքների փոփոխականությունն առավել արտա-
հայտված է հանրապետության ցածրադիր վայրերում:  

Նույն ժամանակահատվածի համար գնահատվել են սառը ալիքները, որոնց միջին 
տևողությունը` մեկ տարվա կտրվածքով, տատանվում է 7-24 օրերի սահմաններում, 
ընդ որում առավելագույն տևողությունները հիմնականում դիտարկվել են 1980-1990թթ.-
ին, նվազագույն տևողությունները  ̀ 2000-2010թթ.: Այսիքն ներկայումս սառը ալիքները 
հիմնականում պակասել են: Ինչ վերաբերվում է դիտարկվող երևույթի փոփոխա-
կանությանը, ապա, այն առավել արտահայտված է բարձրադիր լեռնային գոտիներում, 
միայն թե այս տարածքներում ձմեռային շրջանում ցրտային ալիքների տևողությունը 
արտահայտված կրճատվել է: Արարատյան դաշտում (բացառությամբ Երևան ք.) և մի-
ջին լեռնային անտառային գոտում ցրտային ալիքների փոփոխականությունը, ընդհա-
կառակը, դրական նշանով է, այսիքն այս վայրերում նման օրերի քանակն ավելացել է: 

Այսպիսով, եթե փորձենք նախնական գնահատական տալ օրգանիզմի առողջական 
վիճակի և հատկապես հարմարողական համակարգերի բեռնվածության վրա կլիմայա-
կան այս փոփոխությունների հնարավոր ազդեցությանը, ապա պարզ է դառնում, որ ՀՀ 
ամբողջ տարածքում դիտարկվում է ջերմային ալիքների օրերի քանակի և տևողության 
ավելացում, որոնց դեպքերում մթնոլորտային օդի առավելագույն ջերմաստիճանները 
կարող են նշանակալի գերազանցել բնակիմայական նորմանները և ունենալ ոչ 
բարենպաստ ազդեցություն մարդկանց առողջական վիճակի վրա: 
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Աղյուսակ 1. 
Ջերմային և սառը ալիքների բաշխվածությունը, փոփոխականությունը ՀՀ մի շարք քաղաքներում և բնակավայրերում  

ըստ առանձին կլիմայական գոտիների 1981-2010թթ. ընթացքում 

Կլիմայական գոտին Բնակավայրը 
Ջերմային ալիքներ Սառը ալիքներ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
Չոր մերձարևա-
արձային 

Մեղրի 19 2.9 59 2010 0 1993 28 12 2.6 47 1982 0 2010 -1 

Բարեխառն տաք 
անտառային 

Կապան 
Իջևան 

23 
22 

3.1 
3.0 

55 
57 

2006 
2000 

0 
0 

2009 
1992 

15 
28 

11 
10 

2.2 
2.3 

33 
51 

2008 
1993 

0 
0 

2010 
2010 

0 
-4 

Խոնավ 
լեռնանտառային 

Դիլիջան 
Գորիս 
Վանաձոր 

29 
18 
22 

4.1 
2.5 
2.7 

70 
53 
53 

1998 
2010 
2010 

0 
0 
0 

1988 
1985 
1992 

26 
19 
27 

11 
20 
13 

2.5 
2.9 
2.0 

39 
56 
35 

1993 
1982 
2008 

0 
0 
0 

2010 
2000 
2001 

2 
4 
2 

Չոր կիսաանա-
ատային 

Երևան 
Արմավիր 
Արարատ 
Արտաշատ 

26 
14 
19 
19 

3.2 
1.9 
2.4 
2.7 

64 
43 
50 
54 

2010 
2010 
2006 
1998 

5 
0 
0 
0 

1987 
1993 
1988 
1992 

46 
8 
19 
25 

18 
17 
18 
15 

2.3 
2.3 
2.5 
2.4 

55 
38 
45 
41 

1982 
1993 
2002 
1983 

0 
0 
0 
0 

2010 
2003 
2001 
2003 

-4 
5 
10 
3 

Չոր տափասանային Գյումրի 
Սիսիան 

20 
12 

2.6 
2.1 

55 
34 

1998 
2010 

0 
0 

1996 
2009 

16 
9 

17 
16 

2.2 
2.9 

40 
54 

1982 
1982 

0 
0 

1999 
2001 

-1 
1 

Խոնավ լեռնա-
ափաստանային 

Ֆանտան 
Հրազդան 
Ջերմուկ 
Ապարան 
Գավառ 

22 
20 
22 
19 
21 

2.5 
2.5 
2.1 
2.1 
2.5 

55 
53 
46 
53 
60 

2006 
1998 
2006 
1998 
2006 

0 
0 
7 
0 
0 

1982 
1982 
1992 
1982 
1991 

25 
13 
18 
14 
20 

19 
19 
19 
15 
19 

2.7 
2.7 
2.5 
1.8 
2.7 

61 
47 
46 
31 
56 

1982 
1982 
1993 
2008 
1982 

0 
0 
0 
0 
0 

2010 
2003 
2010 
1995 
2010 

-17 
-3 
-20 
-1 
-3 

 
1 – ջերմային և սառը ալիքների միջին օրերի թիվը մեկ տարվա կտրվածքով (M), 2- միջին մեծության սխալը, ((m), 3-դիտարկվող ալիքների օրերի 

առավելագույն տևողությունը, 4-այն տարեթիվը, որի ընթացքում դիտարկվել է ջերմային և սառը ալիքների առավելագույն տևողությունը, 5- 
դիտարկվող ալիքների օրերի նվազագույն տևողությունը, 6-այն տարեթիվը, որի ընթացքում դիտարկվել է ջերմային և սառը ալիքների 

նվազագույն տևողությունը,, 7-դիտարկվող ալիքների օրերի թվի փոփոխությունը նշված ժամանակահատվածում:



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻԳԻԵՆԱ 
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Այսպիսի միտումներն առավել վտանգավոր կարող են լինել հանրապետության 
համեմատաբար ցուրտ գոտիների բնակիչների համար, քանի որ տվյալ գոտիներին 
ոչ բնորոշ ամառային շոգ եղանակների հաճախացումը կարող է պատճառ դառնալ 
մարդկանց մոտ սթրեսային իրավիճակների և դիզադապտիվ ռեակցիաների զար-
գացման: Նման փոփոխությունները կարող են արտահայտված բեռնվածություն 
ստեղծել օրգանիզմի ջերմակարգավորման համակարգերի համար նաև բարեխառն 
տաք անտառային և խոնավ լեռնանտառային գոտիների բնակիչների համար, որտեղ 
օդի խոնավության բարձր ցուցանիշները (որոնք բնորոշ են այս տարածքներին) և 
բարձր ջերմաստիճանը կարող են խորացնել ջերմային սթրեսը ռիսկի խմբում 
գտնվող անձանց համար: 

Բոլոր դեպքերում առավել վտանգավոր տենդենցներ նկատվում են Երևան 
քաղաքում, որտեղ դիտարկվող ալիքների օրերն ամենաշատն են և առավել 
արտահայտված է այս երևույթների փոփոխականությունը: 

Այդ պատճառով մենք մեր հետազոտությունները շարունակել ենք Երևան 
քաղաքում` նպատակ ունենալով պարզել ջերմային և սառը ալիքների հնարավոր 
ազդեցությունը բնակչության մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների վրա: 
Սկզբնական շրջանում փորձեցինք կոռելյացիոն կապեր գտնել վերը նշված 
ալիքների օրերի տևողության և շտապ բուժօգնության ծառայության կանչերի ու 
մահվան առանձին պատճառներից բնակչության մահվան դեպքերի միջին ամսա-
կան քանակների միջև` տարվա իչպես տաք, այնպես էլ ցուրտ շրջաններում: Այս 
դեպքերում վիճակագրորեն հավաստի կապեր հնարավոր չեղավ հայտնաբերել: 
Հետագայում հետազոտությունները կատարվեցին միայն հուլիս և օգոստոս ամիս-
ների ընթացքում, որի դեպքում արձանագրվեցին հավաստիորեն բարձր կոռելյա-
ցիայի գործակիցներ մահվան բոլոր պատճառներից, ինչպես նաև դժբախտ 
պատահարներից, վնասվածքներից ու թունավորումներից բնակչության մահվան 
դեպքերի և ջերմային ալիքների տևողության միջև (Աղ. 2): Ջերմային ալիքների 
օրերի տևողության հետ կապված բնակչության մահվան դեպքերի կանխատեսման 
նպատակով, այս երկու դեպքերի համար, կազմվել են ռեգրեսիոն հավասարումներ, 
որոնք ունեն հետևյալ տեսքը` yընդ. = 4.5x + 676.7; yդժբ.պ. = 0.79x + 37.5, որտեղ x-ը ջեր-
մային ալիքների օրերի տևողությունն է, իսկ y-ը մահվան միջին ամսական դեպքերի 
թիվը: Ըստ գտնված օրինաչափությունների, ջերմային ալիքների օրերի ավելացմանը 
զուգընթաց հավաստիորեն ավելանում են մահվան բոլոր պատճառներից, այդ թվում 
դժբախտ պատահարներից, վնասվածքներից, թունավորումներից բնակչության 
մահվան դեպքերի քանակը: Ընդ որում ջերմային ալիքի յուրաքանչյուր հավելյալ մեկ 
օրը պատճառ կարող է դառնալ հինգ լրացուցիչ մահվան դեպքերի, այդ թվում մեկ 
դժբախտ պատահարի:  

Վերլուծելով ստացված տվյալները պարզ է դառնում, որ բնակչության առող-
ջության ցուցանիշների վրա նման կլիմայական երևույթների ազդեցության առումով 
առավել կարևոր են օդի ջերմաստիճանի առավելագույն շեմային մակարդակները, 
որոնք կարող են դիտվել միայն տարվա առավել շոգ ժամանակահատվածում: Այս 
տեսանկյունից շարունակելով հետազոտությունները և ուսումնասիրելով 2000-
2007թթ. ընթացքում Երևան քաղաքում օդի միջին օրական ջերմաստիճանները` 
պարզեցինք, որ 2006թ. օգոստոս ամիսը եղել է չափազանց շոգ, երբ միջին ամսական 
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ջերմաստիճանը հասել է 28.70C-ի, որը մոտ 3 աստիճանով բարձր է օգոստոսյան 
ջերմաստիճանային միջին արժեքից: Այս ամսվա ընթացքում արձանագրվել են 9 
շարունակական օրեր, երբ միջին օրական ջերմաստիճանը բարձր է եղել 300C-ից: 
Ուսումնասիրելով այդ օրերում շտապ բժշկական օգնության ծառայության կանչերը, 
պարզվել է, որ օգոստոս ամսին հավաստիորեն ավելացել են քրոնիկ սրտային 
անբավարարության սրացումների, հիպերտոնիկ հիվանդության, ուղեղային ինսուլ-
տների կապակցությամբ արված կանչերի թիվը: 

 
Աղյուսակ 2 

Երևան ք. բնակչության մահվան դեպքերը ըստ մահվան բոլոր և առանձին 
պատճառների ու ջերմային ալիքների օրերը հուլիս, օգոստոս ամիսներին  

2004-2007թթ. ընթացքում 
 

Տարեթիվը Ամիսը 

Ջերմային 
ալիքների 

օրերի 
տևողությունը 

Մահվան դեպքերի թիվը 

Բոլոր 
պատճ. 

Արյան 
շրջ. 

համակ. 
հիվանդ. 

Սրտի 
իշեմիկ 

հիվանդ. 

Շնչ. օրգ. 
հիվանդ. 

Դժբախտ 
պատահար. 

թունավ. 
վնասվածք. 

 
2004 

հուլիս 0 710 352 265 31 34 
օգոստոս 10 653 311 210 28 44 

 
2005 

հուլիս 0 680 279 198 42 35 
օգոստոս 10 723 318 226 39 46 

 
2006 

հուլիս 0 696 264 203 59 42 
օգոստոս 26 828 346 277 71 59 

 
2007 

հուլիս 0 698 290 205 60 41 
օգոստոս 5 655 278 202 48 40 

Կորելյացիայի գործակիցները 0.74* 0.55 0.6 0.3 0.93* 
* Կորելյացիայի գործակիցները հավաստի են 
 

Նույն ամսվա ընթացքում անալիզի ենթարկելով բնակչության մահացությունը 
հավաստի բարձրացում արձանագրվեց հետևյալ պատճառներից` սրտի իշեմիկ 
հիվանդություն (25%-ով), մարսողական օրգանների հիվանդություններ (88%-ով), 
շնչառական օրգաններ հիվանդություններ (70%-ով), դժբախտ պատահարներ, 
վնասվածքներ և թունավորումներ (54%-ով) մահվան դեպքերում: Այսպիսով, 
պարզվեց, որ օգոստոս ամսվա ծայրահեղ շոգը 143 լրացուցիչ մահվան դեպքերի 
պատճառ է դարձել:  

Եզրակացություն ամփոփելով վերը ասվածը, մենք փաստում ենք, որ  
 ՀՀ ամբողջ տարածքում դիտարկվում է ջերմային ալիքների օրերի քանակի և 

տևողության ավելացում, որոնց դեպքերում մթնոլորտային օդի առավելագույն 
ջերմաստիճանները նշանակալիորեն գերազանցում են բնակլիմայական 
նորմանները:  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԻԳԻԵՆԱ 
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 Հանրապետության տարածքում կլիմայական այս փոփոխությունները կարող 
են հանգեցնել այս կամ այն վայրերում կլիմայի հաստատված ռեժիմի 
խախտումների` նպաստելով մարդկանց մոտ դիզադապտիվ ռեակցիանների 
զարգացման:  

 Ջերմային ալիքների օրերի ավելացմանը զուգընթաց հավաստիորեն 
ավելանում են ընդհանուր պատճառներից, ինչպես նաև դժբախտ պատահարներից, 
վնասվածքներից ու թունավորումներից բնակչության մահվան դեպքերի քանակը:  

 Երևան քաղաքում ամառային ջերմաստիճանի անոմալիաները, որոնք 
արտահայտվում են ծայրահեղ շոգ պայմանների ստեղծմամբ (երբ միջին ամսական 
ջերմաստիճանը հասնում է 290C-ի, իսկ միջին օրական ջերմաստիճանը 300C և 
ավելի), պատճառ են դառնում բնակչության հիվանդացության և մահացության 
ցուցանիշների հավաստի բարձրացման համար:  
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THE HYGIENIC ASSESSMENT OF HEAT WAVES DISTRIBUTION  
AND CHANGEABILITY IN THE RANGE OF CITIES AND DWELLINGS  
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 2State Emergency Service of Hydrometeorology & Monitoring 

 
SUMMARY 
Over the last years the influence of climate change on population health status is considered 

as part of traditional risk factors similar to pollution of atmospheric air and water, smoking, 
narcotics etc. Armenia as mountainous country with arid climate conditions practically is 
vulnerable to global climate change by the entire area. According to World Bank assessment 
Armenia is among those European and Asian countries which are the most vulnerable to climate 
change. According to observation data conducted in 1935-2011 years the annual increase of 
average temperature in Armenia constituted 1.030C and annual precipitation decreased by 6%. 
The purpose of current investigation is study and hygienic assessment of the distribution and 
changeability of cold and heat waves over the Republic of Armenia territory, to reveal their 
influence on population health status.  

Our research shows that over the entire area of RA the amount and duration of heating wave 
days have been increased, which means the maximal average temperature of atmospheric air 
significantly exceeds climatic norms. 

Over the area of Republic these climatic changes may result in disturbance of established 
climate regimen contributing to development of disadaptive reactions in human beings. Parallel 
to increase of heat wave days the number of death cases of population from total death cases is 
significantly increased. Significant increase is also registered from accidents, injuries and 
poisoning.  

From the point of view of influence on population health indices the maximal threshold 
levels of air temperature which are observed in hotter period of year are more important. 

In Yerevan city the anomalies of summer temperature, which are manifested by creation of 
extreme hot conditions (when the monthly average temperature reaches 29º C and the daily 
average temperature is 30ºC and more) may become a reason for significant increase of 
population morbidity and mortality indices. 

 
Keywords: climate change, heat waves, cold waves, morbidity, mortality 
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