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ՀԱՐԳԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂ 

 

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի 2013 

թվականի հաշվետու գիտաժողովի նպատակն էր համախմբել ԵՊԲՀ փորձառու և 

երիտասարդ գիտնականներին, ներկայացնել և քննարկել բժշկագիտության վերջին 

տարիների ձեռքբերումները և գիտական հետազոտությունների զարգացման հեռա-

նկարները, ինչպես նաև ամփոփել ԵՊԲՀ բազային ֆինանսավորմամբ իրականաց-

վող գիտական ծրագրում ընդգրկված խմբերի կողմից կատարվող հետազոտու-

թյունների արդյունքները և պլանավորել 2014–2016թթ. գիտական նախագծերը: 

Այս գիտաժողովը նախորդներից առանձնանում էր իր խորագրով, այն է` 

«Գիտության երիտասարդացումը և հետազոտողի մտածելակերպը՝ որպես գիտութ-

յան զարգացման գրավական»: 

Սույն ժողովածուն ընդգրկում է համալսարանի ամբիոններից և այլ գիտական 

ստորաբաժանումներից ստացված գիտական հոդվածներ, որոնց մի մասը զեկուցվել 

է գիտակոորդինացիոն խորհրդին կից գործող փորձագիտական հանձնաժողովների 

մասնագիտություններով առանձնացված նիստերում: 

Ուրախալի փաստ է այն, որ ժողովածուն այս տարի լույս կտեսնի երկու հատո-

րով, ինչը պայմանավորված է համալսարանի աշխատակիցների գիտական ակտի-

վությամբ և ներկայացված հոդվածների քանակով: Ժողովածուն ընդգրկում է 140 

հոդված, որոնցից 51-ը ներկայացվել են զեկույցների տեսքով: 

Համոզված եմ, որ գիտաժողովի ընթացքում հնչած գիտական ելույթներն ու 

գիտական գործունեության վերլուծական արդյունքները նոր շունչ կհաղորդեն 

համալսարանում գիտահետազոտական գործունեությանը և հիմք կհանդիսանան 

հետազոտական նոր մտքերի ու գաղափարների ձևավորմանն ու երիտասարդ հե-

տազոտողների, ինչպես նաև ուսանողների՝ հետազոտական գործունեության մեջ 

ներգրավվածության ընդլայնմանը: 

 

Մաղթում եմ բոլորիս նորանոր ձեռքբերումներ և գիտական նվաճումներ: 

 

 

 

ԵՊԲՀ Ռեկտոր, 

բ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Զ. Նարիմանյան 
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ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ  

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
 

 

Փորձագիտական հանձնաժողով. 

 
Նախագահ`  Օրդույան Ս.Լ. բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Նախագահի տեղակալ`  Ստեփանյան Ս.Ա. բ.գ.դ. 

Քարտուղար`  Վարժապետյան Ա.Մ. բ.գ.թ. 

 

Անդամներ. 

Բարսեղյան Հ.Ա. բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Հակոբյան Ա.Ս.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Մելքոնյան Դ.Լ.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Միրիջանյան Մ.Մ.  բ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Չարչյան Ա.Գ. բ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Սահակյան Ա.Մ. բ.գ.դ. 

Ուզանկիչյան Ա.Ա. բ.գ.դ. 

Բորոյան Ռ.Ռ.  բ.գ.դ. 

Եղունյան Մ.Ա.  բ.գ.դ.  

Մալխասյան Ի.Է.  բ.գ.դ 

Սահակյան Ա.Բ. բ.գ.թ., դոցենտ 
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ՀԱՏՈՒԿ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔ ՓՈՔՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ 

ԱՅՐՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԵՐՔԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 
Ա.Ս. Հարությունյան3, է.Վ. Մարտիրոսյան2, Ս.Ա. Ավագյան1, 

Ա.Ս. Բաբլոյան3, Ս.Ս. Հովհաննիսյան2 

 
1ԵՊԲՀ ԳՀԿ ,  

2ԵՊԲՀ Ռազմադաշտային վիրաբուժության ամբիոն,  
3ԵՊԲՀ Մանկական վիրաբուժության ամբիոն 

 

 

Բանալի բառեր. այրվածքային վերք, փորձակենդանի, փորձարարական սարք, 
այրվածքի մոդել  
 
 

 

Հետազոտության արդիականությունը. Ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների, այրվածքները 

ներկայումս զբաղեցնում են 3-րդ տեղը ընդհանուր տրավամտիզմի կազմում, իսկ 

նշված այրվածքների 50-60%-ը կազմում են 3բ, 4-րդ աստիճանի խորը այրվածքները: 

Չնայաց վերջին տասնամյակներում բժշկագիտության շոշափելի առաջընթացին, 

խորը այրվածքային վերքերի բուժման արդյունքները դեռևս քիչ գոհացնող են, 

մասնավորապես, բարձր տոկոս են կազմում հիվանդների շրջանում ինֆեկցիոն 

բարդությունները, սպիական ձևախախտումները և հաշվանդամությունը: Խորը 

այրվածքներ ունեցող հիվանդները կարիք ունեն երկարատև թանկարժեք ստացիո-

նար բուժման՝ հաճախ նաև բազմակի վերականգնողական վիրահատությունների:  

Ներկայումս խորը այրվածքային վերքերի բուժման նորագույն արդյունավետ 
եղանակների մշակումը հանդիսանում է կարևոր բժշկական և սոցիալ-տնտեսական 
հիմնախնդիր: Այրվածքային վերքերի արդյունավետ բուժման համար շարունակ 
առաջարկվում են նոր եղանակներ՝ վիրակապական միջոցներ, դեղանյութեր, 
վիրահատական եղանակներ և այլն: Առաջարկվող բազմաթիվ բուժման եղանակնե-

րի իրական արդյունավետության գնահատման համար անհրաժեշտ են բավարար 
քանակով ճշգրիտ կլինիկական և փորձարարական հետազոտություններ: Այրված-

քային խորը վերքերի ճշգրիտ և պարզեցված եղանակով մոդելավորումը փորձա-

կենդանիների մոտ հանդիսանում է տվյալ փորձարարական հետազոտության կա-

րևոր բաղադրիչ [3]: Այրվածքային վերքի մոդելի վրա իրականացվող փորձերի 
ժամանակ ճշգրիտ արդյունքներ ստանալու համար, անհրաժեշտ է որպեսզի 
այրվածքը հարուցվի կայուն բարձր ջերմաստիճանի համաչափ ազդեցությամբ և 
հարուցվող այրվածքային վերքերի մակերեսները լինեն հավասար:  

Փորձակենդանիների մոտ այրվածքային վերքերի մոդելավորման համար գրա-

կանության մեջ առաջարկված են տարբեր եղանակներ, որոնց մանրազնին ուսում-

նասիրության ժամանակ հայտնաբերվում են թերություններ՝ ստորև նկարարգրված 
են նմանտիպ որոշ եղանակներ: 
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Փորձակենդանու մոտ այրվածքային վերքի մոդելի ստացման համար [5] hեղի-

նակների կողմից առաջարկված է մետաղական վանդակում պարփակված փորձա-

կենդանուն մասնակիորեն ընկղմել եռացած ջրի մեջ, որի ջերմաստիճանը 
վերահսկվում է ջերմաչափի օգնությամբ (Նկար 1): 

 

 
Նկար 1. Փորձակենդանու մոտ այրվածքի առաջացման ընթացքը  

ըստ [5] հեղինակների  
 
Վերարտադրելիության առումով եղանակը տեխնիկապես դժվար է և հնարավոր 

չէ ստանալ ստանդարտ չափի փոքր այրվածքային մակերեսներ:  
Աշխատանք [2] հեղինակների կողմից առաջարկվել է այրվածքային վերքի մոդե-

լի ստացման համար կիրառել 1000C եռացած ջուր պարունակող հարթ մակերեսով 
ապակե կոլբա: [4] հեղինակների կողմից լաբորատոր առնետների մոտ այրվածքա-

յին վերքի մոդելի ստացման համար կիրառվել է պտուտակահանի վրա ամրացված 
մետաղական հաստ սկավառակ, որը նախապես տաքացվել է 1000C եռացրած ջրի 
մեջ 20 րոպե տևողությամբ, որից հետո կատարվել է սկավառակի ապլիկացիա փոր-

ձակենդանու մաշկին 20 վարկյան տևողությամբ: Նշված եղանակների կիրառման 
դեպքում հնարավոր չէ ապահովվել կայուն ջերմաստիճանի ազդեցություն, քանի որ 
ժամանակի հետ մետաղական սկավառակի ջերմաստիճանը նվազում է, բացի այդ 
եղանակները ժամանակատար են:  

Աշխատանք [1] հեղինակների կողմից առաջարկված է խորը այրվածքային վեր-

քի ճշգրիտ մոդելի ստացման համար սարք, այն բաղկացած է 1մմ հաստությամբ 1սմ2 
մակերեսով մետաղական թիթեղից, որը տաքացվում է 1064 nm ալիքի երկարությամբ 
8 Վատտ հզորությամբ լազերային ճառագայթով: Լազերային ճառագայթը անմիջա-

պես շիկացնում է մետաղական թիթեղը մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը՝ օրինակ 
2000C: Նշված սարքը թույլ է տալիս առաջացնել համաչափ մակերեսներով այրվածք-

ներ, ապահովում է կայուն ջերմաստիճան, սակայն սարքը պարունակում է թան-

կարժեք բաղադրիչ մասեր: 
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Հետազոտության նպատակը. Մեր հետազոտության նպատակն է 
փորձակենդանիների մոտ այրվածքային մոդելի ստացման համար մշակել առավել 
պարզ և ստանդարտացված եղանակ: 

Հետզաոտության խնդիրները.  
 Նախագծել և պատրաստել պարզ սարք լաբորատոր կենդանիների մոտ 
այրվածքային վերքեր ստանալու համար: 
 Որոշել սարքի շնորհիվ փորձակենդանիների մոտ 3բ խորության այրվածքի 
վերարտադրման համար անհրաժեշտ պայմանները: 
 Ուսումնասիրել սարքի օգնությամբ հարուցված այրվածքների 
պաթոմորֆոլոգիական առանձնահատկությունները: 

Հետազոտության մեթոդները. Հետազոտությունը իրականացվել է 150-200գ զանգ-

վածով 20 սպիտակ առնետների վրա: Բոլոր առնետները հետազոտությունից առաջ 
ֆիքսվել են որովայնի վրա պառկած դիրքում օպերացիոն շտատիվի վրա, մորթին նա-

խապես սափրվել է մեջքի կողմնային հատվածում և մաշկը խոնավեցվել է ջրային թրջո-

ցով, մշակվել հակասեպտիկով, փորձակենդանիներին ապահովել է ընդհանուր անզգա-

յացում: Այրվածքի առաջացման համար կիրառվել է 100 Վատտ հզորությամբ կենցաղա-

յին էլէկտրական զոդիչ, որի գործարանային գլանաձև պղնձե միջուկին սերտ ձգվել են 
հետազոտության նպատակով հատուկ նախագծված և պատրաստված բարձր ջերմա-

տարողությամբ օժտված 3 և 2սմ տրամագծերով պղնձե հատուկ գլխադիրներ (Նկար 2): 

 
Նկար 2. Զոդիչին ամրացվող պղնձե գլխադիրի սխեմատիկ գծագիրը  

(չափերը գրված են մմ-ով) 
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Զոդիչը արդեն իր վրա նախապես ձգված գլխադիրով ամրացվել է անիվային մե-

խանիզմով շարժական շտատիվի վրա (Նկար 3), միացվել է էլեկտրական ցանցին և 
տաքացվել է մինչև գլխադիրի մակերեսի բոլոր հատվածներում ջերմաստիճանի կա-

յունացումը 200-2100C, որը գրանցվել է թվային ջերմաչափի օգնությամբ:  
 

 
 

Նկար 3. Զոդիչի ամրացման համար կիրառվող հորիզոնական  
շարժական շտատիվի սխեմատիկ գծագիր  

(1՝ շտատիվի անիվային մեխանիզմ, 2՝ շտատիվի շարժման բռնակ,  
3՝ կենցաղային էլէկտրական զոդիչ, 4՝. պղնձե գլխադիր) 

 
 

Առանձնացվել է առնետների 3 խումբ, սարքի օգնությամբ փորձակենդանիների 
բոլոր 3 խմբերում հարուցվել են կոնտակտային ջերմային այրվածքներ 2000C 
գլխադիրով առաջին խմբում 5վ տևողությամբ, երկրորդ խմբում՝ 10վ, երորդում՝ 15վ 
(Նկար 4):  

Բոլոր 3 խմբերից փորձակենդանիները ենթարկվել են էֆթանազիայի 
հետազոտության 3-րդ, 7-րդ և 20-րդ օրը՝ ընդհանուր անզգայացմամաբ և էթիկական 
նորմերի պահպանմամբ, որից հետո վերքի տարբեր հատվածներից վերցվել են 
հյուսվածքային փորձանմուշներ մոտ 0,5×սմ չափի հետագա հյուսվածաբանական 
քննության նպատակով: Հյուսվածքային փորձանմուշները ֆիքսվել են ֆորմալինի 
լուծույթում և ընկղմվել են պարաֆինի մեջ, կատարվել են 6-7 մկն կտրվածքներ, 
որոնք ներկվել են հեմատոքսիլին-էոզինով և հետազոտվել («Micros» Co, Austria) 
լուսային մանրադիտակի օգնությամբ:  
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Նկար 4. Փորձակենդանու մոտ այրվածքի հարուցման ընթացքը  

 

Հետազոտության արդյունքները. Խորը այրվածքի մոդելավորման համար նկարա-

գրված եղանակի կիրառման արդյունքում, վերքերի հետագա մակրոսկոպիկ քննու-
թյամբ հայտնաբերվել են հավասար մակերեսներով շրջանաձև այրվածքային մակերես-

ներ, բոլոր խմբերում այրվածքային վերքը պատված է եղել գորշ նեկրոտիկ կեղևով 
(Նկար 5): Առնետների 2-րդ և 3-րդ խմբերում հետազոտության 3-րդ, 7-րդ օրը հայտնա-

բերվել է մաշկի ամբողջ հաստության մակրոսկոպիկ կոագուլյացիոն նեկրոզ, առկա է 
եղել նեկրոտիկ կեղևի մասնակի շերտազատում, հարհյուսվածքային այտուց և կեղևի 
տակ չափավոր թարախաշճային բնույթի արտադրություն: 2-րդ խմբի առնետներ մոտ 
այրվածքի խորությունը հյուսվածքաբանական քննությամբ գնահատվել է որպես 3բ 
(մաշկի ամբողջ հաստության այրվածք): Հետազոտության 3-րդ օրը 2-րդ խմբի առնետ-

ների վերքերից վերցված նմուշներում հայտնաբերվել է մաշկի ամբողջ հաստության և 
հավելումների նեկրոզ, սնուցող ենթամաշկային մազանոթներում ստազ և միկրոթրոմ-

բերի գոյացում, ենթամաշկային հյուսվածքներում և մկաններում լիմֆոցիտների և լեյկո-

ցիտների ինֆիլտրացիա: 
Առնետների 3-րդ խմբում գլխադիրի 15վ ապլիկացիան հանգեցրել է ենթամաշ-

կային հյուսվածքների, մկանների մակրոսկոպիկ տեսանելի նեկրոզի և 4-րդ աստի-

ճանի խորը այրվածքի: Հետազոտության ընթացքում 2սմ տրամագծի գլխադիրը եղել 
է առավել կիրառելի, քանի որ տվյալ պարագայում փորձակենդանու մոտ հետայր-

վածքային շոկի երևույթները եղել են նվազագույնը, իսկ ստացվող վերքի չափերը բա-

վարարել են հյուսվածքաբանական և այլ տեսակի հետզոտությունների անցկացման 
համար անհրաժեշտ պայմանները: Բոլոր առնետները հարուցված այրվածքներից 
հետո կենդանի են մնացել և պահպանել են ակտիվությունը: Հետազոտության 14-րդ 
օրվանից 2-րդ և 3-րդ խբմբի առնետների մոտ էպիթելիզացումը առկա է եղել միայն 
վերքի եզրերից, վերքերը լավացել են ուշ ժամկետում կոպիտ սպիացումով, 1-ին 
խմբի առնետների մոտ դիտվել է էպիթելիզացում կենտրոնից կարճ ժամկետներում:  
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Նկար 5. Փորձակենդանու մոտ հարուցված այրվածքի մակրոսկոպիկ տեսքը 

հետազոտության 3-րդ օրը  
 

Եզրակացություն. Առաջարկվող սարքի կիրառման շնորհիվ, որը բաղկացած է 
2սմ տրամագծի պղնձե գլխադիրից, շարժական շտատիվից և կենցաղային էլէկտրա-

կան զոդիչից հնարավոր է լաբորատոր պայմաններում փորձակենդանիների մոտ 
սարքի գլխադիրի 10 վարկյան ապլիկացիայի շնորհիվ հարուցել 3բ խորության և 
ստանդարտ մակերեսով այրվածքային վերքեր՝ խորը այրվածքային վերքին բնորոշ 
պաթոմոֆոլոգիական փոփոխություններով: Նկարագրված այրվածքային վերքի մո-

դելը թույլ է տալիս ուսումնասիրել խորը այրվածքային վերքին բնորոշ վերքային 
պրոցեսի ընթացքը տարբեր ժամկետներում:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Այրվածքների արդյունավետ բուժման համար մշտապես առաջարկվում են 

նորանոր վիրակապական նյութեր, դեղամիջոցներ, վիրահատական եղանակներ: 

Արդյունավետ բուժման եղանակի ընտրությունը պետք է հիմնավորված լինի նախա-

պես իրականացված բավարար քանակով փորձարարական հետազոտություններով: 

Փորձարարական հետազոտություների ժամանակ ճշգրիտ արդյունքների ստացման 

համար անհրաժեշտ է ստանալ փորձակենդանու մոտ այրվածքային վերքի մոդել: 

Գրականության մեջ առաջարված այրվածքային վերքի մոդելները ունեն թերություն-

ներ, որոնք կարող են հանգեցնել փորձի ընթացքում սխալ արդյունքների գրանցման: 

Մեր կողմից առացարկված սարքը ունի պարզ կառուցվածք, բաղկացած է 2սմ տրա-

մագիծ ունեցող պղնձե գլխադիրից, կենցաղային զոդիչից, շարժական շտատիվից և 

թույլ է տալիս լաբորատոր կենդանու մոտ ստանալ խորը այրվածքային վերքի 

ստանդարտ մոդել: Հետազոտւթյունն իրականացվել է 20 սպիտակ լաբորատոր 

առնետների 3 խմբերում, հետազոտության տվյալներով փորձականդանու մոտ 3բ-րդ 

խորության այրվածքային վերքի մոդելի ստացման համար բավարար է 2000C կայուն 

ջերմաստիճան ունեցող սաքի պղնձե գլխադիրի 10վ ապլիկացիա կենդանու 

նախապես սափրված մաշկին: Ստացվող այրվածքային վերքի մոդելը թույլ է տալիս 

ուսումնասիրել խորը այրվածքային վերքին բնորոշ վերքային պրոցեսի ընթացքը 

տարբեր ժամկետներում:  
 
 

 
SPECIAL EXPERIMENTAL DEVICE FOR CREATION OF BURN WOUND MODEL 

AMONG SMALL LABORATORY ANIMALS 
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S.S. Hovhannisyan2 

 
YSMU, 1Scientific Research Center, 2Department of Military Field Surgery,  

3Department of Pediatric Surgery 
 
SUMMARY 
For the treatment of burn wounds, there are many new dressings, topical medications, 

surgical techniques, to select the most effective treatment a sufficient number of experimental 
research must be done before. Тo obtain reliable results during the experiment creation of 
correct burn model should be done before. Existing burn wound models described in the 
literature have some disadvantages. Оur proposed device has a simple structure consisting of a 
soldering iron, rolling tripod, copper tip having 2 cm diameter. Study was done on 20 white 
laboratory rats, who were divided on 3 groups. According to the study 10 second application of 
heated to constant temperature 2000C copper tip to the animal's previously shaved skin was 
enough to get the full thickness deep burn wound model. 
 

Keywords. burn wound, experimental animals, experimental device, burn model 
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ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՑՆՑՄԱՆ 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ԵՎ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ՄՈՏԵՑՈՒՆԵՐԸ  

ՀՀ ՏԱՐԲԵՐ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

 

Հ.Հ. Միրզոյան 

 
ԵՊԲՀ, Նյարդավիրաբուժության ամբիոն 

 

 
Բանալի բառեր. գլխուղեղ, ցնցում, ախտորոշում, վնասվածք 

 

 

 

Ներածություն և արդիականություն. Զարգացած երկրների վիճակագրական տվյալ-

ների համաձայն, ուղեղի ցնցումը նկատվում է նեյրովնասվածքների, մասնավորապես 

գլխուղեղի վնասումների (ԳՈՒՎ), հարաճուն աճ, որոնք կազմում են բոլոր տեսակի 

տրավմաների 39-50%-ը [4,7]: Խաղաղ պայմաններում ԳՈՒՎ-ի կառուցվածքում 

ամենամեծ բաժինն ունեն գլխուղեղի ցնցումը և թեթև աստիճանի սալջարդը (75-80%) 

[1,6,8]: Տարբեր հետազոտություններով հաստատվել է, որ գլխուղեղի ցնցման դեպքում 

գլխուղեղում առաջանում ու ամիսներ շարունակ պահպանվում են ենթակառուց-

վածքային, միկրոսկոպիկ հետազոտությամբ հայտնաբերվող փոփոխություններ [1,2,9]: 

Սրանք հանդիսանում են հետվնասվածքային երկարատև խանգարումների պատճառ, 

որոնց արդյունքում զարգանում է աշխատունակության մասնակի կամ լրիվ կորուստ 

[2,3,5]: Թեթև աստիճանի ԳՈՒՎ-ի ժամանակին ախտորոշումն ու բուժումը էապես 

նպաստում է հիվանդների վաղ ապաքինմանն ու աշխատունակության վերականգնմա-

նը [6]: Սակայն վնասվածքները մեծ մասամբ չեն ախտորոշվում [10]: Թեթև աստիճանի 

ԳՈՒՎ-ի, զարգացող հետվնասվածքային խանգարումների հանդիպման մեծ հաճախա-

կանությունը գլխուղեղի ցնցումը դարձնում են առողջապահական ու սոցիալ-էկոնոմիկ 

առանձին խնդիր [3,5,7]: Հետևապես, գլխուղեղի ցնցման ախտորոշման ու բուժման 

խնդիրները մնում են արդիական և կարևոր ցանկացած երկրի համար: 

Նպատակ ու խնդիրները. Նպատակ է դրվել ուսումնասիրել մեկուսացված գան-

գուղեղային վնասվածք, գլխուղեղի ցնցման կլինիկական ընթացքի առանձնահատ-

կությունները և ախտորոշման հարցում առկա մոտեցումները ՀՀ տարբեր բուժ-

հիմնարկներում և այդ մոտեցումների բարելավմանն ուղված քայլեր մշակել: 

Նյութն ու մեթոդները. Ուսումնասիրվել են քաղաք Երևանի 3 նեղ մասնագիտացված 

հիվանդնանոցներում` «Արմենիա» ՀԲԿ-ում, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում, «Էրե-

բունի» ԲԿ-ում և ՀՀ մարզային 5 կենտրոներում` Գյումրիում, Վանաձորում, Աշտարա-

կում, Հրազդանում, Կապանում տեղակայված հիվանդանոցներում 2007-2011թթ.-ին ստա-

ցիոնար բուժում ստացած մեկուսացված ԳՈՒՎ, գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների հի-
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վանդության նկարագրերը: Գյումրիի և Վանաձորի հիվանդանոցներում (այսուհետ 

կտրվեն միայն քաղաքների անունները) կան համակարգչային շերտագրում (ՀՇ) հետազո-

տություն իրականացնող ու նյարդավիրաբուժական ծառայություններ, աշխատում է 1 

նյարդավիրաբույժ, մնացած քաղաքներում նման ծառայություններ չկան, նյարդաբանա-

կան զննում իրականացնում է նյարդաբանը: Կատարվել է պարզ տոկոսային հաշվարկ: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 1376 հիվանդ: Նրանք բաժանվել են հետևյալ տարիքա-

յին խմբերի` մինչև 15տ, 15-29տ, 30-44տ, 45-59տ, 60տ և բարձր: Ըստ այդմ, հիվանդների 

սեռատարիքային բաշխվածությունը ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում: 

 

Աղյուսակ 1. 

Գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների սեռատարիքային բաշխվածությունը 
	

Հիվանդանոց 
Սեռ 

Տարիք
Մինչև 15տ 15-29տ 30-44տ 45-59տ 60տ և բարձր  

Արմենիա 
իգ 0 36(13,79%) 18(6,9%) 30(11,49%) 23(8,81%) 

ար 1(0,38%) 64(24,52%) 34(13,03%) 40(15,33%) 14(5,36%) 

Աշտարակ 
իգ  3(8,82%) 1(2,94%)  3(8,82%) 

ար 2(5,88%) 15(44,12%) 4(11,76%) 4(11,76%) 2(5,88%) 

Գյումրի 
իգ 8(4,19%) 22(11,52%) 8(4,19%) 22(11,52%) 12(6,28%) 

ար 19(9,95%) 46(24,08%) 25(13,09%) 19(9,95%) 10(5,24%) 

Էրեբունի 
իգ 0 13(16,67%) 5(6,41%) 11(14,1%) 2(2,56%) 

ար 0 23(29,49%) 13(16,67%) 5(6,41%) 6(7,69%) 

Կապան 
իգ 10(13,51%) 10(13,51%) 6(7,41%) 6(7,41%) 2(2,47%) 

ար 16(21,62%) 12(14,81%) 6(7,41%) 9(11,11%) 4(4,94%) 

Սբ. Գ. 

Լուսավորիչ 

իգ 12(2,17%) 68(12,32%) 40(7,25%) 48(8,7%) 50(9,06%) 

ար 22(3,99%) 148(26,81%) 62(11,23%) 50(9,06%) 47(8,51%) 

Հրազդան 
իգ 6(8,11%) 6(8,11%) 5(6,76%) 6(8,11%) 3(4,05%) 

ար 19(25,68%) 16(21,62%) 8(10,81%) 3(4,05%) 2(2,7%) 

Վանաձոր 
իգ 0 10(9,52%) 9(8,57%) 8(7,62%) 12(11,43%) 

ար 0 25(23,81%) 14(13,33%) 13(12,38%) 14(13,33%) 

 
 

Նախնական ախտորոշումը տարբեր հիվանդանոցներում ներկայացված է 

Աղյուսակ 2-ում: 
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Աղյուսակ 2. 
Գլխուղեղի ցնցումով հիվանդների նախնական ախտորոշումը  

տարբեր բուժհիմնարկներում 

Հիվանդանոց 
Նախնական

եզրակացություն
Հիվանդների

թիվը
Հիվանդների 

մասնաբաժինը 

Արմենիա 

այլ* 2 0,77% 

գլխուղեղի սալջարդ 9 3,45% 

Շոկ,ՍՇԱ** 18 6,90% 

պոլիտրավմա 1 0,38% 

գլխուղեղի ցնցում 139 53,26% 

Գլխուղեղի ցնցում? 92 35,25% 

ընդհանուր 261 100,00% 

Աշտարակ 

Շոկ,ՍՇԱ 2 5,88% 

գլխուղեղի ցնցում 32 94,12% 

ընդհանուր 34 100,00% 

Գյումրի 

գլխուղեղի սալջարդ 4 2,09% 

Շոկ,ՍՇԱ 3 1,57% 

գլխուղեղի ցնցում 181 94,76% 

Գլխուղեղի ցնցում? 3 1,57% 

ընդհանուր 191 100,00% 

“Էրեբունի” ԲԿ 

գլխուղեղի սալջարդ 3 3,85% 

Շոկ,ՍՇԱ 3 3,85% 

պոլիտրավմա 1 1,28% 

գլխուղեղի ցնցում 29 37,18% 

Գլխուղեղի ցնցում? 42 53,85% 

ընդհանուր 78 100,00% 

Կապան 

այլ 3 3,70% 

գլխուղեղի ցնցում 78 96,30% 

ընդհանուր 81 100,00% 

Հրազդան 

գլխուղեղի ցնցում 72 97,30% 

Գլխուղեղի ցնցում? 2 2,70% 

ընդհանուր 74 100,00% 

“Սբ Գ Լուսավորիչ” 
ԲԿ 

այլ 16 2,90% 

գլխուղեղի սալջարդ 1 0,18% 

գլխուղեղի ցնցում 504 91,30% 

Գլխուղեղի ցնցում? 31 5,62% 

ընդհանուր 552 100,00% 

Վանաձոր 

այլ 2 1,90% 

գլխուղեղի սալջարդ 2 1,90% 

Շոկ,ՍՇԱ 1 0,95% 

գլխուղեղի ցնցում 81 77,14% 

Գլխուղեղի ցնցում? 19 18,10% 

ընդհանուր 105 100,00% 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1376 100,00% 

*այլ՝ գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր կամ անցողիկ խանգարում, հիպերտոնիկ կրիզ, 

վիճակ էպիցնցումային նոպայից հետո, փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, վերք 

**Շոկ, ՍՇԱ-տրավմատիկ շոկ, սուր շնչական անբավարարություն 
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Ընդունվելիս հիվանդների նյարդաբանական վիճակի տվյալներն արտացոլված 

են Աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 3. 
Հիվանդների նյարդաբանական վիճակի տվյալները ընդունվելիս 

 

Ն
յա
րդ

ա
բա

նա
կ 

.

վի
ճա

կի
 

տ
վ
յա
լն
եր
ը 

«Ա
ր
մ
են

ի
ա

» 
ՀԲ

Կ
 

«Ս
բ.
Գ

. Լ
ո
ւս
ա

-

վ
ո
ր
ի
չ»

 Բ
Կ

 

«Է
ր
եբ
ո
ւն
ի

» 
Բ
Կ

 

Գ
յո
ւմ
ր
ի

 

Վ
ա
նա

ձո
ր

 

Հր
ա
զդ
ա
ն 

Կ
ա
պ
ա
ն 

Ա
շտ

ա
ր
ա
կ 

Գիտակցութ-
յան կորուստ 

192
73,56%

318
57,61%

53
67,95% 

147
76,96%

53
50,48%

54
72,97% 

46 
56,79% 

30 
88,24% 

Ամնեզիա 
103

39,46%
103

18,66%
38

48,72% 
89

46,60%
42

40%
42

56,76% 
40 

49,38% 
31 

91,18% 

Ընդհանուր 
գանգուղեղային 
երևույթներ 

210 
80,46% 

394 
71,38% 

63 
80,77% 

176 
92,15% 

97 
92,38% 

72 
97,30% 

62 
76,54% 

33 
97,06% 

Գ
ի
տ
ա
կ
ցո

ւթ
յա

ն
 մ
ա
կ
ա
ր
դ
ա
կ

 

պարզ  
233

89,27%
431

78,08%
62

79,49% 
161

84,29%
78

74,29%
67

90,54% 
63 

77,78% 
25 

73,53% 

չափավոր 
մթագնած 

19
7,28%

114
25,65%

11
14,10% 

23
12,04%

24
22,86%

6
8,11%

13 
16,05% 

9 
26,47% 

խորը 
մթագնած 

5
1,92%

5
0.91%

2 
2,56% 

1
0,52%

2
1,90%

0 
2 

2,47% 
0 

սոպոր 
2

0,77%
0 

1 
1,28% 

6
3,14%

0 
1

1,35%
2 

2,47% 
0 

կոմա 1 
1

0,38%
0 

1 
1,28% 

0 
1

0,95%
0 

1 
1,23% 

0 

չի որոշվել 
հարբածության 
պատճառով 

1 
0,38% 

2 
0,35% 

1 
1,28% 

0 0 0 0 0 

փսիխոմոտոր 
գրգռվածություն 

8
3,07%

9
1,63%

2 
2,56% 

2
1,05%

5
4,76%

2
2,70%

0 
2 

5,88% 

մենինգեալ 
սիմպտոմներ 

3
1,15%

69
12,50%

5 
6,41% 

13
6,80%

7
6,66%

13
17,57% 

64 
79,01% 

13 
38,24% 

Անիզոկորիա 1(0,38%) 0 
1(1,28% 

 
0 0 0 

0 
 

0 

օջախային 
սիմպտոմներ  

14
5,36%

7
1,27%

8 
10.25% 

52
27,23%

45
42,86%

3
4,05%

26 
32,09% 

3 
8,82% 

նիստագմ 
246

94,25%
450

81,52%
70

89,74% 
166

86,1%
68

64,76%
64

86,49% 
56 

69,14% 
23 

67,65% 

գանգի հիմի 
կոտրվածքի 
սիմպտոմներ  

1 
0,38% 

3 
0,54% 

0 
4 

2,09% 
2 

1,90% 
0 

1 
1,23% 

1 
2,94% 

*տրված են հիվանդների թիվը և նրանց տոկոսային մասնաբաժինը 
 

 

Հիվանդները գանգի ռենտգենաբանական հետազոտություն են անցել ընդունման 

օրը, ՀՇ հետազոտություն մի մասը` ընդունման օրը, մյուս մասն էլ հաջորդ օրերին:  
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Ըստ այդմ, ընդունման օրը կատարված ռենտգենաբանական (Ռ-գրաֆիա) և ՀՇ 

հետազոտության արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում, իսկ ընդունման 

հաջորդող օրերին կատարված ՀՇ հետազոտության արդյուքները` Աղյուսակ 5-ում: 
 

Աղյուսակ 4. 

Ընդունման օրը կատարված ռենտգենաբանական (Ռ-գրաֆիա)  
և ՀՇ հետազոտության 

 
Հիվանդա-

նոց 
Ռ-գրաֆիա ՀՇ-հետազոտ. արդյունքները

Հիվանդ-
ների թիվը

Հիվանդների 
մասնաբաժինը 

Արմենիա 

գծային
կոտրվածք

չի կատարվել 3 1,1% 

նորմա 
չի կատարվել 239 91,57% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

11 4,21% 

չի կատարվել 
Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

8 3,07% 

ընդհանուր թիվը 261 100,00% 

Սբ. Գ. 
Լուսա-
վորիչ 

չի կատարվել չի կատարվել 1 0,18% 

նորմա 
չի կատարվել 520 94,20% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

21 3,80% 

չի կատարվել 
չի կատարվել 4 0,72% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

6 1,09% 

ընդհանուր թիվը 552 100,00% 

Էրեբունի 

գծային կոտր. 
Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

1 1,28% 

Ներհրված
կոտրվածք

չի կատարվել 1 1,28% 

նորմա 
չի կատարվել 26 33,33% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

3 3,85% 

չի կատարվել 
չի կատարվել 1 1,28% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

46 58,97% 

ընդհանուր թիվը 78 100,00% 

Գյումրի 

գծային կոտր. չի կատարվել 5 2,62% 

Ներհրված 
կոտրվածք 

Ներհրված կոտրվածք
առանց ուղեղանյութի 
վնասման

1 0,52% 

նորմա 
չի կատարվել 169 88,48% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

5 2,61% 

չի կատարվել 
չի կատարվել 6 3,14% 

Առանց տրավմատիկ
ախտահարման նշանների

5 2,62% 

Ընդհանուր թիվը 191 100,00% 
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Աղյուսակ 5. 

Ընդունմանը հաջորդող օրերին ՀՇ և ընդունման օրը կատարված  
Ռ-գրաֆիայի արդյունքները 

	

Հիվանդանոց 

ՀՇ (ներգանգային տարածությունում 

վնասվածքային փոփոխություններ) 

Գանգաթաղը կազմող 

ոսկրերի Ռ-գրաֆիա 

 
Հիվանդների 

թիվը/մասնաբաժինը 
Նորմա Կոտրվածք 

Արմենիա 

 

կա – – – 

չկա 19(7,28%) 17(89,47%) 2(10,53%) 

Սբ. Գ.Լուսավորիչ 
կա – – – 

չկա 7(1,27%) 7(100%) – 

Էրեբունի 

 

կա – – – 

չկա 2(2,56%) – 2(100%) 

Գյումրի 

 

կա 1(0,52%) 1(16,67%) – 

չկա 5(2,62%) 4(66,67%) 1(16,67%) 
 

 

Մնացած հիվանդանոցներում միայն գանգի Ռ-գրաֆիա է կատարվել, արդյունք-

ները Աղյուսակ 6-ում: 

Աղյուսակ 6. 

Այն հիվանդանոցներից ստացված գանգի Ռ-գրաֆիայի տվյալները,  
որտեղ միայն Ռ-գրաֆիա է կատարվել 

	

Հիվանդանոց  Ռ-գրաֆիա 
Հիվանդների  

թիվը 

Հիվանդների  

մասնաբաժինը 

Աշտարակ 

նորմա 32 94,12% 

չի կատարվել 2 5,88% 

ընդհանուր 34 100,00% 

Կապան 

գծային 16 19,75% 

ներհրված 1 1,23% 

նորմա 61 75,31% 

չի կատարվել 3 3,70% 

ընդհանուր 81 100,00% 

Հրազդան 

գծային 1 1,35% 

նորմա 39 52,70% 

չի կատարվել 34 45,95% 

ընդհանուր 74 100,00% 

Վանաձոր 

գծային 7 6,67% 

նորմա 94 89,52% 

չի կատարվել 4 3,81% 

ընդհանուր 105 100,00% 
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Ակնահատակի զննում է իրականացվել «Արմենիա» ՀԲԿ-ում 219 (83,9%) հիվան-

դի մոտ, «Սբ. Գ. Լուսավորիչ» ԲԿ-ում` 355 (64,3%)-ի մոտ, «Էրեբունի» ԲԿ-ում` 39 

(50%)-ի մոտ, Գյումրիում` 16 (8,4%)-ի մոտ, Հրազդանում` 4 (5,4%)-ի մոտ, Վանաձո-

րում` 1 (0,95%)-ի մոտ: 

Հիվանդներն ընդունվել են հիվանդանոց շտապ օգնության, շրջանային հիվան-

դանոցի, քաղաքային պոլիկլինիկայի, դատաբժշկափորձագիտական ուղեգրերով, 

կամ բերվել են հիվանդանոց սեփական տրանսպորտով, ընդունվել առանց ուղեգրի: 

Ուղեգրող հիմնարկների եզրակացությունը ներկայացված է Աղյուսակ 7-ում: 

Աղյուսակ 7. 

Նախահոսպիտալային փուլում հաստատված ախտորոշումը 

Հիվանդանոց	
Ուղեգրող	հիմնարկի	
եզրակացությունը	

Հիվանդների 

թիվը	
Հիվանդների 

մասնաբաժինը	

Արմենիա 

այլ*	 25	 15,06%	
ԳՈՒՎ	 24	 14,46%	
Ներգանգային	հեմատոմա	 1	 0,60%	
Շոկ,ՍՇԱ**	 4	 2,41%	
պոլիտրավմա	 21	 12,65%	
գլխուղեղի ցնցում	 91	 54,82%	
ընդհանուր	 166	 100,00%	

Աշտարակ	
գլխուղեղի ցնցում	 8	 100,00%	
ընդհանուր	 8	 100,00%	

Գյումրի	

այլ*	 6	 6,19%	
ԳՈՒՎ	 59	 60,82%	
պոլիտրավմա	 1	 1,03%	
գլխուղեղի ցնցում	 31	 31,96%	
ընդհանուր	 97	 100,00%	

Էրեբունի	

այլ*	 2	 3,70%	
ԳՈՒՎ	 13	 24,07%	
Ծանր	ԳՈՒՎ	 1	 1,85%	
Ներգանգային	հեմատոմա	 1	 1,85%	
այլ*	 1	 1,85%	
պոլիտրավմա	 14	 25,93%	
գլխուղեղի ցնցում	 22	 40,74%	
ընդհանուր	 54	 100,00%	

Կապան	

այլ	 6	 7,50%	
ԳՈՒՎ	 19	 23,75%	
գլխուղեղի ցնցում	 55	 68,75%	
ընդհանուր	 80	 100,00%	

Հրազդան	

այլ	 1	 4,55%	
ԳՈՒՎ	 2	 9,09%	
Ծանր	ԳՈՒՎ	 1	 4,55%	
պոլիտրավմա	 1	 4,55%	
գլխուղեղի ցնցում	 17	 77,27%	
ընդհանուր	 22	 100,00%	
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Աղյուսակ 8-ի շարունակությունը 
	

Սբ.	Գ.	Լուսա-

վորիչ	

այլ	 37	 9,39%	
ԳՈՒՎ	 93	 23,60%	
Ներգանգային	հեմատոմա	 3	 0,76%	
պոլիտրավմա	 74	 18,78%	
գլխուղեղի ցնցում	 187	 47,46%	
ընդհանուր	 394	 100,00%	

Վանաձոր	

այլ	 16	 24,62%	
ԳՈՒՎ	 9	 13,85%	
Շոկ,սուր շնչական	անբավա-

րարություն,կոմատոզ	վիճակ	
2	 3,08%	

պոլիտրավմա	 5	 7,69%	
ցնցում	 33	 50,77%	
ընդհանուր	 65	 100,00%	

Ընդհանուր թիվը	 886	 100,00%	
 

*այլ՝ գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր կամ անցողիկ խանգարում, հիպերտոնիկ 

կրիզ, վիճակ էպիցնցումային նոպայից հետո, փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, վերք 

**Շոկ, ՍՇԱ-տրավմատիկ շոկ, սուր շնչական անբավարարություն 
 
 

Քննարկում. Նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցներում նախնական ու վերջնա-

կան ախտորոշումների համապատասխանությունը տատանվում է բավականին լայն 

ընդգրկույթում (37,2-91,35%), չնայած նրան, որ գլխուղեղի ցնցման պաթոգնոմիկ 

ախտանիշները նկարագրվում են 81,5-94,25%-ում: Սա նշանակում է, որ 

նյարդավիրաբույժների մոտ էականորեն տարբերվում են մոտեցումները խնդրի 

վերաբերյալ: Էականորեն տարբերվում են նաև նյարդաբանների և նյարդավիրա-

բույժների մոտեցումները նախնական ախտորոշման հարցում: Այսպես, նյարդավի-

րաբույժները մինչև 53,85% դեպքերում նախնական ախտորոշումներում ենթադրում 

են տարած հնարավոր ԳՈՒՎ-ը, գլխուղեղի ցնցում, նյարդաբանները` 0-2,7% 

դեպքերում: Նյարդավիրաբույժները գլխուղեղի սալջարդ են ախտորոշում 0,2-3,9% 

դեպքում, նյարդաբանները` դեպքերից և ոչ մեկում: Առհասարակ մտահոգիչ է 

ԳՈՒՎ-ի ախտորոշման վերաբերյալ նյարդաբանների ցուցաբերած մոտեցումները: 

Այսպես, շրջանային հիվանդանոցներում, որտեղ աշխատում է 1 նյարդավիրաբույժ 

կամ նյարդավիրաբույժ առհասարակ չկա և հերթապահում են հիմնականում նյար-

դաբանները հիվանդների մինչև 42,9%-ի մոտ նկարագրվում են օջախային ախտա-

հարման ախտանիշներ, մինչև 79%-ի մոտ՝ մենինգեալ ախտանիշներ, մինչև 5,9%-ի 

մոտ՝ փսիխոմոտոր գրգռվածության երևույթներ, մինչև 2,9%-ի՝ գանգի հիմքի 

կոտրվածքի կլինիկական ախտանիշներ, մինչև 6,2%-ի մոտ՝ գիտակցության խորը 

խանգարումներ՝ խորը մթագնման, ստուպորի կամ կոմայի մակարդակով: Թեպետ 

շատ ավելի սակավ, սակայն նաև նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցներում են 

նկարագրվում թույլ արտահայտված օջախային ախտահարման (1,3-10,2%) կամ 

մենինգեալ ախտանիշներ (1,1-12,5%), գիտակցության խորը խանգարումներ (0,9-

5,1%), եզակի դեպքում՝ անիզոկորիա:  
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Գրեթե բոլոր հիվանդանոցներում էլ լինում են դեպքեր (0,8-3,9%), երբ ԳՈՒՎ 

նախնական չի ախտորոշվում, փոխարենը ախտորոշվում է գլխուղեղի արյան շրջա-

նառության սուր կամ անցողիկ խանգարում, հիպերտոնիկ կրիզ, վիճակ էպի-

ցնցումային նոպայից հետո, կամ փափուկ հյուսվածքների սալջարդ, վերք: Ախտո-

րոշման նման սխալներ չեն դիտվել «Էրեբունի» ԲԿ-ում, ինչին նպաստել է դեպքերի 

մեծ մասում ընդունման օրն իրականացված ՀՇ հետազոտությունը (64,1%): Այս հար-

ցում ևս տարբեր են նյարդավիրաբույժների մոտեցումները: Եթե «Էրեբունի» ԲԿ-ում 

ընդունման օրը ՀՇ հետազոտություն է իրականացվում 64,1%-ի մոտ, ապա Գյումրի-

ում և Երևանի մնացած հիվանդանոցներում այն իրականացվում է 4,9-7,3% դեպ-

քերում, իսկ արդեն ընդունման օրվան հաջորդող օրերին «Էրեբունի» ԲԿ-ում՝ 2,6%, 

մնացած հիվանդանոցներում՝ 1,3-7,3%: Ընդ որում, պետք է նկատել, որ բոլոր 

հիվանդանոցներում էլ դեպքերի մեծամասնությունում գանգի ռենտգենաբանաան 

հետազոտությամբ հայտնաբերված կոտրվածքները հետագայում ժխտվել են ՀՇ 

հետազոտությամբ: Վանաձորում չնայած կա ՀՇ հետազոտություն իրականացնելու 

հնարավորություն, ռենտգենաբանական հետազոտությամբ 6,7% դեպքում հայտնա-

բերվել է գանգոսկրի գծային կոտրվածք, գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն չի իրակա-

նացվել ոչ մի դեպքում, իսկ 3,8% դեպքում նույնիսկ ռենտգենաբական հետազոտու-

թյուն չի իրականացվել: Մյուս քաղաքներում կա միայն գանգի ռենտգենաբանական 

հետազոտության հնարավորություն, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում են դրանից 

օգտվում (Կապանում` 96,3%, Հրազդանում 54%, Աշտարակում`94,1% ): 

Գլխուղեղի ցնցման ախտորոշման հաստատման հարցում մեծ դեր ունեն պարա-

կլինիկական հետազոտությունները, հատկապես ակնահատակի զննումը: Այն նեղ 

մասնագիտացված հիվանդանոցներում իրականացվում է 50-83,9%: Ընդ որում, որ-

տեղ ՀՇ հետազոտությունն առավել հաճախ է իրականացվում, այդտեղ ավելի քիչ են 

դիմում պարակլինիկական հետազոտության, մասնավորապես ակնահատակի 

զննման, օգնությանը («Էրեբունի» ԲԿ-ում ՀՇ-ն իրականացվել է 66,7%-ի մոտ, ակնա-

հատակի զննում՝ 50%, նեղ մասնագիտացված մյուս 2 հիվանդանոցում, ՀՇ-ն` 6,2-

14,6%-ի մոտ, ակնահատակի զննումը՝ 64,3-83,9%-ի մոտ: Շրջանային հիվանդանոց-

ների մեծ մասում ակնահատակի զննում չի իրականացվում կամ իրականացվում է 

հազվադեպ (Վանաձոր` 0,95%, Հրազդան` 5,4, Գյումրի` 8,4%-ում): 

Նախահոսպիտալային փուլում գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում գլխուղեղի 

ցնցումը ճիշտ է ախտորոշվում 32-77,3% դեպքերում, 3,7-15,1% դեպքում ԳՈՒՎ-ն 

առհասարակ չի ախտորոշվում: Առանձնանում են Վանաձորը, որտեղ ԳՈՒՎ չի 

ախտորոշվել 24,6%-ի մոտ և Աշտարակը, որտեղ բոլոր հիվանդների մոտ ախտորոշվել 

է գլխուղեղի ցնցում: Սա կարևոր խնդիր է նախահոսպիտալային փուլում համա-

պատասխան բուժօգնություն ցույց տալու համար: 

Գլխուղեղի ցնցում ստանալու հարցում առավել խոցելի են 15-29տ արական սեռի 

անձինք, կապված ֆիզիկական գործունեության և ակտիվության հետ, տարիքի աճին 

զուգընթաց առավել մեծ հարաբերակցությամբ ավելանում է կանանց թիվը, ինչը 

երևում է նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող հիվանդանոցների 

տվյալներից: Շրջանային հիվանդանոցներում, բացառությամբ Աշտարակի, առավել 

հաճախ են ախտորոշում գլխուղեղի ցնցում հատկապես 0-15տ անձանց մոտ: 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

 - 23 -

Եզրակացություններ 
1. Գլխուղեղի ցնցման ախտորոշման վերաբերյալ չկա համակարգված մեկ մի-

ասնական մոտեցում ՀՀ-ում, ինչպես հոսպիտալային, այնպես էլ նախահոսպիտա-

լային փուլերում: Հատկապես զգալի է նյարդավիրաբույժների և խնդրին առնչվող 

մյուս մասնագետների ունեցած պատկերացումներն ու ցուցաբերած մոտեցումները 

հարցի շուրջ: 

2. Շրջանային հիվանդանոցներում, որտեղ չկան նյարդավիրաբուժական և ՀՇ 

հետազոտություն իրականացնող ծառայություններ, ախտորոշիչ հետազոտություն-

ների համալիրում պարտադիր կերպով պիտի ընդգրկվեն նյարդաբանական 

զննումը, գանգի ռենտգենաբանական և պարակլինիկական հետազոտությունները, 

մասնավորապես ակնահատակի զննումը, էխոէնցեֆալոսկոպիան: Այստեղ անհրա-

ժեշտ է ներդնել համակարգչային ծառայություն, որը հնարավորություն կտա ստեղ-

ծելու հիվանդների տվյալների բազզա, համացանցի օգնությամբ խորհրդակցելու 

նյարդավիրաբույժի հետ: 

3. ՀՇ հետազոտություն և նյարդավիրաբուժական ծառայություն ունեցող հի-

վանդանոցներում անհրաժեշտ է նյարդաբանական զննում անցկացնելուց հետո 

իրականացնել ՀՇ, պարկլինիկական հետազոտություններ:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Գլխուղեղի ցնցումը հանդիպման մեծ հաճախականությամբ և աճի տենդեցով դար-

ձել է առողջապահական ու սոցիալ-էկոնոմիկ առանձին խնդիր: Սույն հետազոտու-

թյամբ նպատակ է դրվել ուսումնասիրել մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածք 

(ԳՈՒՎ), գլխուղեղի ցնցման կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և ախ-

տորոշման հարցում առկա մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) տարբեր 

բուժհիմնարկներում: Այդ մոտեցումների բարելավմանն ուղղված քայլեր մշակել: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են 1376 հիվանդ, նրանցից 839-ը՝ տղամարդ, 537-ը՝ կին, 

որոնք բուժվել են Երևան քաղաքի 3 հիվանդանոցներում և ՀՀ այլ քաղաքների՝ Գյումրիի, 

Վանաձորի, Հրազդանի, Կապանի, Աշտարակի շրջանային հիվանդանոցներում: Հետա-

զոտության արդյունքում պարզվեց, որ գլխուղեղի ցնցման ախտորոշման վերաբերյալ 

չկա համակարգված մեկ միասնական մոտեցում ՀՀ-ում, ինչպես հոսպիտալային, 

այնպես էլ նախահոսպիտալային փուլերում: Հատկապես զգալի է նյարդավիրաբույժնե-

րի և խնդրին առնչվող մյուս մասնագետների ունեցած պատկերացումներն ու ցուցաբե-

րած մոտեցումները հարցի շուրջ: Շրջանային հիվանդանոցներում, որտեղ չկան նյար-

դավիրաբուժական և ՀՇ հետազոտություն իրականացնող ծառայություններ, ախտորո-

շիչ հետազոտությունների համալիրում պարտադիր կերպով պիտի ընդգրկվեն նյար-

դաբանական զննումը, գանգի ռենտգենաբանական և պարակլինիկական 

հետազոտությունները, մասնավորապես ակնահատակի զննումը, էխոէնցեֆալոսկո-

պիան: Այստեղ անհրաժեշտ է ներդնել համակարգչային ծառայություն, որը հնարավո-

րություն կտա ստեղծելու հիվանդների տվյալների բազզա, համացանցի օգնությամբ 

խորհրդակցելու նյարդավիրաբույժի հետ: ՀՇ հետազոտություն և նյարդավիրաբուժա-

կան ծառայություն ունեցող հիվանդանոցներում անհրաժեշտ է նյարդաբանական 

զննում անցկացնելուց հետո իրականացնել ՀՇ, պարկլինիկական հետազոտություններ: 

 
 

THE PECULIARITIES OF CLINICAL COURSE OF ISOLATED HEAD INJURY, 
BRAIN CONCUSSION, THE DIAGNOSTIC APPROACHES IN DIFFERENT 

MEDICAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 

H.H. Mirzoyan 
 

YSMU, Department of Neurological Surgery 
 
SUMMARY 
The concussion of the brain with its more likely the occurrence and trends of growth 

became a separate medical and socio-economic problem.The aim of this study is exploring the 
peculiarities of clinical course of isolated head injury, brain concussion and revealing the 
diagnostic approaches in different medical institutions of the Republic of Armenia (RA), 
improving these approaches. In the survey were 1376 patients (839 male, 537 female), who 
were threatened in 3 hospitals of Yerevan, and in 5 hospitals of other cities of RA: Gyumri, 
Vanadzor, Hrazdan, Ashtarak, Kapan. The study has revealed that there no one unified system 
of diagnostics of isolated head injury, brain concussion in the prehospital or hospital stages in 
RA. The аpproaches of neurosurgeons related to the diagnosis of brain concussion significantly 
differ from the approaches of other specialists related to this. In the district hospitals, where no 
CT scan and neurosurgeon, patients should be examinated by X-ray skull, paraclinical 
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exmaninations (fundus examination, echoencephaloscopy) after neurological examination. In 
that kind of hospitals should be created the datebase of patients with isolated head injury, brain 
concussion that would be available by internet for any neurosurgeon, who could be consulting 
about the patient with the neurologists of that hospital. In the hospital, where there are CT-scan 
and neurosurgeon, the patient should be examinated by CT scan, fundus examination after 
neurological examination.  

 
Keywords: brain, concussion, diagnostics, injury 
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ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ ՑՈՒՅՑ 

ՏՐՎՈՂ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

 

Հ.Հ. Միրզոյան, Դ.Ա. Պատրիկյան, Ռ.Վ. Ֆանարջյան, Մ.Ա. Եղունյան 

 

ԵՊԲՀ, Նյարդավիրաբուժության ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. գանգուղեղային վնասվածք, ամբուլատոր բուժօգնություն, 

օպտիմալացում 

 

 
 

Ներածություն և արդիականություն. Գանգուղեղային վնասվածքը (ԳՈՒՎ) անհե-

տաձգելի նյարդավիրաբուժության ամենաարդիական խնդիրներից մեկն է, որը պայմա-

նավորված է ախտորոշման և բուժման խրթին հարցերով, կլինիկական դրսևորման 

բազմազանությամբ, ընթացքի առանձնահատկություններով, ծանրության աստիճանով, 

մահացության և հաշմանադումաթյան բարձր ռիսկով, հանդիպման հաճախականու-

թյան հարաճուն աճով, որոնց կարևորությունն ավելի է ընդգծվում, եթե նկատենք, որ 

ԳՈՒՎ-ով հիմնականում տառապում են աշխատունակ` երիտասարդ և միջին տարիքի 

անձիք [1,4,7]: Առողջացում կամ կայուն կոմպենսացիա գործնականում դիտվում է փակ 

ԳՈՒՎ-ով հիվանդների միայն 30%-ի մոտ: Նույնիսկ թեթև ԳՈՒՎ-ով հիվանդների շուրջ 

15%-ի մոտ մնում են որոշ նյարդաբանական խանգարումներ, այսպես կոչված 

պոստկոմատոզ համախտանիշի ձևով [2,6]: Հիվանդների ժամանակին ախտորոշումն ու 

բուժումը էապես նպաստում է հիվանդների վաղ ապաքինմանն ու աշխատունակության 

վերականգնմանը [3]: Սակայն մի կողմից սխալները շատ են ախտորոշման հարցում [5], 
մյուս կողմից` քիչ չեն դեպքերը, երբ հիվանդները հրաժարվում են առաջարկված ստա-

ցիոնար բուժումից և անցնում են ամբուլատոր բուժման ու հսկողության: Նման դեպքերի 

հաճախականությունը, այս խնդրում շատ հարցերի կանոնակարգման կարիքը, դրանց 

առողջապահական, սոցիալ-տնտեսական նշանակությունն անհրաժեշտություն 

առաջացրեցին ուսումնասիրել դրանք, որոնել առկա խնդիրների լուծման ուղիներ: 

Նպատակն ու խնդիրները. Հետազոտոթյան նպատակն է համեմատական վեր-

լուծություն անցկացնել ՀՀ տարբեր տարածաշրջաների հիվանդանոցներում մեկու-

սացված ԳՈՒՎ-ով հիվանդներին ցույց տրվող ամբուլատոր բուժօգնության դրվածքը 

և փնտրել դրա օպտիմալացման ուղիները: 

Նյութն ու մեթոդները. Ուսումնասիրվել է Երևանի 2 նեղ մասնագիտացում ունեցող 

հիվանդանոցում` «Արմենիա» ՀԲԿ, «Էրեբունի» ԲԿ, և մարզային 4 բժշկական հաստա-

տությունում` Գյումրի, Վանաձոր, Աշտարակ, Հրազդան, 2007-2011թթ.-ին ամբուլատոր 

կարգով սպասարկված մեկուսացված ԳՈՒՎ-ով հիվանդների հիվանդության նկարա-

գրերը: Գյումրիի և Վանաձորի հիվանդանոցում (այսուհետ կտրվի միայն քաղաքի 

անունը) կան համակարգչային շերտագրում (ՀՇ) հետազոտություն իրականացնելու 

հնարավորություն ու նյարդավիրաբուժական ծառայություն: Աշխատում է 1 նյարդավի-
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րաբույժ, մնացած քաղաքներում նման ծառայություն չկա, մեկուսացված ԳՈՒՎ-ով 

հիվանդների նյարդաբանական զննում իրականացնում է նյարդաբանը:  

Ուսումնասիրվել է 1452 հիվանդի բժշկական փաստաթուղթ: Կատարվել է պարզ 

տոկոսային հաշվարկ: Հիվանդների ըստ ախտորոշումների բաշխվածությունը տար-

բեր հիվանդանոցներում ներկայացված է Աղյուսակ 1-ում:  

Աղյուսակ 9. 

Հիվանդների ըստ ախտորոշումների բաշխվածությունը տարբեր իվանդանոցներում 
	

Հիվանդանոց Ախտորոշում 
Հիվանդների

թիվը
Հիվանդների 

մասնաբաժինը 

Արմենիա 

Գլխուղեղի թեթև սալջարդ 21 3,30% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 2 0,31% 

Գլխուղեղի ցնցում 143 22,48% 

Գլխուղեղի ցնցում?* 470 73,90% 

Ընդհանուր 636 100,00% 

Աշտարակ 

Գլխուղեղի թեթև սալջարդ 4 5,80% 

Ծանր աստիճանի ԳՈՒՎ 7 10,14% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 9 13,04% 

Գլխուղեղի ցնցում 34 49,28% 

Գլխուղեղի ցնցում? 15 21,74% 

Ընդհանուր 69 100,00% 

Գյումրի 

Գլխուղեղի թեթև սալջարդ 2 1,48% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 1 0,74% 

Գլխուղեղի ցնցում 83 61,48% 

Գլխուղեղի ցնցում? 49 36,30% 

Ընդհանուր 135 100,00% 

Էրեբունի 

Գլխուղեղի թեթև սալջարդ 18 3,76% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 7 1,46% 

Գլխուղեղի ցնցում 40 8,35% 

գլխուղեղի ցնցում? 414 86,43% 

Ընդհանուր 479 100,00% 

Հրազդան 

գլխուղեղի թեթև սալջարդ 2 2,53% 

Ծանր աստիճանի ԳՈՒՎ 3 3,80% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 5 6,33% 

գլխուղեղի ցնցում 49 62,03% 

գլխուղեղի ցնցում? 20 25,32% 

Ընդհանուր 79 100,00% 

Վանաձոր 

գլխուղեղի թեթև սալջարդ 2 3,70% 

Ծանր աստիճանի ԳՈՒՎ 3 5,56% 

Միջին աստիճանի ԳՈՒՎ 1 1,85% 

գլխուղեղի ցնցում 39 72,22% 

գլխուղեղի ցնցում? 9 16,67% 

Ընդհանուր 54 100,00% 

*ենթադրվել է հնարավոր տարած գլխուղեղի ցնցում՝ հիվանդը լիարժեք չի հետազոտվել 
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Որոշ հիվանդների մոտ գանգի ռենտգենաբական հետազոտություն է կատարվել, 

որի արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակում 2-ում: 

Աղյուսակ 10. 

Գանգի ռենտգենաբանական հետազոտության արդյունքները  
տարբեր հիվանդանոցներում 

	

Հիվանդանոց Ախտորոշում 
Հիվանդների 

թիվը 

Հիվանդների 

մասնաբաժինը 

Արմենիա 

կոտրվածք 12 1.88% 

նորմա 432 67,92% 

չի կատարվել 192 30,20% 

Ընդհանուր 636 100,00% 

Աշտարակ 

կոտրվածք 6 8,70% 

նորմա 29 42,02% 

չի կատարվել 34 49,28% 

Ընդհանուր 69 100,00% 

Գյումրի 

կոտրվածք 1 0,74% 

նորմա 44 32,59% 

չի կատարվել 90 66,67% 

Ընդհանուր 135 100,00% 

Էրեբունի 

կոտրվածք 10 2.09% 

նորմա 262 54,70% 

չի կատարվել 207 43,22% 

Ընդհանուր 479 100,00% 

Հրազդան 

կոտրվածք 10 12,66% 

նորմա 25 31,65% 

չի կատարվել 44 55,70% 

Ընդհանուր 79 100,00% 

Վանաձոր 

կոտրվածք 3 5,55% 

նորմա 20 37,04% 

չի կատարվել 31 57,41% 

Ընդհանուր 54 100,00% 

 
Գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն է իրականացվել «Արմենիա» ՀԲԿ-ում 15 (2,35%) 

դեպքում, «Էրեբունի» ԲԿ-ում` 204 (42,59%) դեպքում, ք.Գյումրիում` 1 (0,74%) դեպ-

քում: Նշված հետազոտությամբ գլխուղեղի տրավմատիկ ախտահարում հայտնաբեր-

վել է համապատասխանաբար` 2 (13,3%), 19 (9,3%), 0 դեպքում: 

Գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն անցած բոլոր հիվանդներից 204 (92,73%)-ի մոտ, 
ինչպես գլխուղեղի, այնպես էլ գանգոսկրի կողմից փոփոխություններ չեն հայտնա-

բերվել, նրանցից 14 (6,86%) հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է սալջարդի օջախ: 
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Պարակլինիկական հետազոտություններից «Արմենիա» ՀԲԿ-ում կատարվել է 

էխոէնցեֆալոգրաֆիա (ԷխոԷԳ) 10 (1,57%) դեպքում, Գյումրիում` 1 (0,74%)-ում, 

«Էրեբունի» ԲԿ-ում` 2 (0,42%)-ում, որտեղ 8 (1,67%)-ում կատարվել է ակնահա-

տակի զննում: Նյարդաբանական վիճակի վերաբերյալ գրանցումներ կատարված 

են միայն «Արմենիա» ՀԲԿ-ում և «Էրեբունի» ԲԿ-ում, որի արդյունքները ներկա-

յացված են Աղյուսակ 3-ում: 

Աղյուսակ 11. 

Նյարդաբանական վիճակի տվյալները 
 

Նյարդաբանական վիճակ Արմենիա Էրեբունի 

Գիտակցության կորուստ 281 (44,18%) 240 (50,10%) 

Ամնեզիա 129 (20,28%) 86 (17,95%) 

Ընդհ գանգուղեղային 439 ( 69,03%) 355 (74,11%) 

Գ
ի
տ
ա
կ
ցո
ւթ
յա
ն

 

մ
ա
կ
ա
ր
դ
ա
կ

 պարզ 615 (96,70%) 451 (94,15%) 

չափավոր մթագնած 16 ( 2,52%) 12 (2,51%) 

խորը մթագնած 0 10 (2,09%) 

սոպոր 0 2 (0,42%) 

չի որոշվել հարբածության պատճառով 5 (0,79%) 4 (0,84%) 

Փսիխոմոտոր գրգռվածություն 3 (0,47%) 1 (0,21%) 

Մենինգեալ 4 (0,63%) 13 (2,71%) 

Օջախային սիմպտոմներ 10 (1,58%) 15 (3,13%) 

Նիստագմ 590 (92,77%) 220 (45,93%) 

Գանգի հիմքի կոտրվածքի սիմպտոմներ 0 6 (1,25%) 
 

 

ՀՇ հետազոտությամբ գլխուղեղի սալջարդի օջախ հայտնաբերված հիվանդներից 

14,3% (3)-ը են ունեցել օջախային ախտահարման նշաններ, 19% (4)-ը՝ մենինգեալ 

ախտանիշներ, 4,8% (1)-ում՝ գիտակցության խանգարում:  

Այլ օրգանային վնասվածքները ժխտելու նպատակով կատարված ներքին օրգան-

ների սոնոգրաֆիկ կամ ռենտգենաբանական հետազոտության վերաբերյալ տվյալներ 

կան միայն «Արմենիա» ՀԲԿ-ում (21՝ 3,3%), «Էրեբունի» ԲԿ-ում (169՝ 35,28%): 

«Արմենիա» ՀԲԿ-ում 507 (90,72%) հիվանդ հրաժարվել է ստացիոնար բուժումից, 59 

(9,28%)-ը՝ տեղափոխվել է մանկական հիվանդանոց, «Էրեբունի» ԲԿ-ում հրաժարվել է՝ 

463 (96,67%)-ը, տեղափոխվել մանկական ստացիոնար՝ 16 (3,34%)-ը: Գյումրիում հրա-

ժարվել է՝ 131 (97,04%)-ը, տեղափոխվել՝ 4 (2,96%)-ը, Վանաձորում հրաժարվել է՝ 47 

(87,04%)-ը, տեղափոխվել՝6 (11,11%)-ը, մահացել՝ 1 (1,85%)-ը, Հրազդանում հրաժարվել 

է՝ 54 (68,35%)-ը, տեղափոխվել՝ 24 (30,38%)-ը, մահացել՝ 1 (1,27%)-ը, Աշտարակում հրա-

ժարվել է՝ 41 (59,42%)-ը, տեղափոխվել՝ 27 (39,13%)-ը, մահացել՝ 1 (1,45%)-ը: Ամբուլա-

տոր սպասարկված հիվանդներին խորհուրդներ չեն տրվել «Արմենիա» ՀԲԿ 507՝ 
79,72%) դեպքում, «Էրեբունի» ԲԿ-ում 416 (86,85%)-ում, Գյումրիում՝ 77 (57,04%)-ում, 

Վանաձորում՝ 43 (79,63%)-ում, Հրազդանում՝ 54 (68,35%)-ում, Աշտարակում՝ 27 (39,13%)-

ում: Միայն «Էրեբունի» ԲԿ-ում 35 (7,31%) և Գյումրիում 13 (9,63%) հիվանդի խորհուրդ է 

տրվել կատարել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն:  
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Արդյունքների քննարկում. Մեկուսացված ԳՈՒՎ-ի կառուցվածքում մեծ է թեթև 

ԳՈՒՎ-ի մասնաբաժինը (97,4%): Շրջանային հիվանդանոցներում նյարդավիրա-

բույժի, ՀՇ հետազոտության բացակայության պայմաններում նկատվում է ԳՈՒՎ-ի 

ծանր ձևերի ախտորոշման հաճախացում: Այսպես, նեղ մասնագիտացված 

հիվանդանոցներում ծանր աստիճանի ԳՈՒՎ չի ախտորոշվել, շրջանային հիվան-

դանոցում ախտորոշվել է 3,8-10,1% դեպքերում: Հավանաբար, գործում է գերախտո-

րոշման հանգամանքը: Այն բերում է բուժօգնության կազմակերպման թերացում-

ների: Ծանր աստիճանի ԳՈՒՎ-ով հիվանդին անհրաժեշտ է ընդունել հիվանդանոց, 

կայունացնել վիճակը, այնուհետև տեղափոխել նեղ մասնագիտացված հիվանդանոց, 

իսկ թեթև աստիճանի ԳՈՒՎ-ով հիվանդների մոտ կարելի է սահմանել դինամիկ 

հսկողություն և տեղափոխել միայն բացասական դինամիկայի պարագայում: 

Մինչդեռ նյարդավիրաբուժական ծառայություն չունեցող հիվանդանոցներից տեղա-

փոխվում են Երևան հիվանդների շուրջ 30-40%-ը, այդ թվում ինչպես ծանր, այնպես 

էլ թեթև աստիճանի ԳՈՒՎ-ով: ԳՈՒՎ-ն ունի ոչ միայն առոջապահական, այլև սոցի-

ալ-տնտեսական, իրավական նշանակություն, իսկ դրա ախտորոշման հարցում մեծ 

է ՀՇ հետազոտության դերը, որի բացակայության պարագայում նյարդավիրաբույժ-

ներն առավել հակված են ԳՈՒՎ ախտորոշելու: Սրա մասին է վկայում այն, որ 

«Արմենիա» ՀԲԿ-ում գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն է իրականացվել 2,35% (15) 

դեպքում, «Էրեբունի» ԲԿ-ում` 42,59% (204), ԳՈՒՎ է ախտորոշվել «Արմենիա» ՀԲԿ-

ում`26,1%-ում, «Էրեբունի» ԲԿ-ում`13,6%-ում: Այս օրինաչափությունը նկատվել է 

նաև Գյումրիում, որտեղ 63,7%-ում ախտորոշվել է ԳՈՒՎ, գլխուղեղի ՀՇ իրականաց-

վել 1 (0,74%) դեպքում, Վանաձորում՝ 83,3%-ում, որտեղ ՀՇ հետազոտություն չի իրա-

կանացվել: ՀՇ հետազոտությունը նպաստել է գլխուղեղի սալջարդի ի հայտ բերելուն, 

քանի որ հիվանդների նյարդաբանական վիճակում օջախային ախտահարման 

նշաններ, մենինգեալ նշաններ, գիտակցական խանգարումներ կարող են և չլինել 

(81-95,2%): Նկատենք, որ գլխուղեղի սալջարդ ախտորոշվել է հիվանդների 3,6-5,3%-

ի մոտ, իսկ նյարդաբանական վիճակում օջախային ախտահարման նշաններ դիտվել 

են 1,6-3,1%-ում, մենինգեալ նշաններ՝ 0,6-2,7%-ում, գիտակցական խանգարումներ 

2,5-5%-ում, փսիխոմոտոր գրգռվածության երևույթներ՝ 0,2-0,4%-ում, գանգի հիմի 

կլինիկական կոտրվածքի նշաններ՝ 0-1,25%-ում, ռենտգենաբանական հետազոտու-

թյամբ գանգոսկրի կոտրվածք դիտվել է դեպքերի 1,9-2,1%-ում: Հիվանդների 73,9-

86,4%-ում չի հաստատվել ԳՈՒՎ, ենթադրվել է գլխուղեղի ցնցում, այն դեպքում երբ 

ԳՈՒՎ-ին, մասնավորապես գլխուղեղի ցնցման պաթոգնոմիկ նշաններ ունեցել են 

շատերը (գրեթե 93%): Ընդ որում տարբեր կլինիկաներում նյարդավիրաբույժների 

մոտեցումները էապես տարբերվել են այս հարցի շուրջ: Այսպես, «Արմենիա» ՀԲԿ-

ում գլխուղեղի ցնցում է ենթադրվել 73,9%-ի մոտ, ակնագնդերի հորիզոնական նիս-

տագմ ունեցել են հիվանդների 92,8%-ը, ընդհանուր գանգուղեղային երևույթներ՝ 

69%-ը, ամնեզիա՝ 20,3%-ը, գիտակցության կորուստ նշել են 44,2%-ը, գանգի ռենտգե-

նաբանական հետազոտություն չի կատարվել հիվանդների 30,2%-ի մոտ: «Էրեբուն 

ի» ԲԿ-ում գլխուղեղի ցնցում է ենթադրվել 86,4%-ի մոտ, ակնագնդերի հորիզոնական 

նիստագմ ունեցել է 45,9%-ը, ընդհանուր գանգուղեղային երևույթներ՝ 74,1%-ը, 

ամնեզիա՝ 20%-ը, գիտակցության կորուստ նշել են 50,1%-ը, գանգի ռենտգենա-

բանական հետազոտություն չի կատարվել հիվանդների 43,2%-ի մոտ: Փաստորեն, 
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չնայած նրան, որ բոլոր հիվանդները զննում են անցել նյարդավիրաբույժի կողմից, 

գանգի Ռ-գրաֆիա կատարվել է 56,8-69,8% դեպքում, այնուամենայնիվ դեպքերի 

ճնշող մեծամասնությունում տարած հնարավոր ԳՈՒՎ-ի մասին միայն 

ենթադրություններ են արվում, հիվանդները համարվում լիարժեք չհետազոտված և 

խորհուրդներ չեն ստանում նույնիսկ նյարդավիրաբուժական բաժանմունք ունեցող 

հիվանդանոց դիմելիս (79,7-86,9%): Ավելին, որոշ դեպքերում է միայն խորհուրդ 

տրվում իրականացնել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն (0-7,3%), բուժման վերաբե-

րյալ խորհուդներ չեն տրվում: Ախտորոշման հարցում կարող էր նպաստել նաև 

պարակլինիկական հետազոտությունները, որոնք հազվադեպ են իրականացվում 

(էխոէնցեֆալոգրաֆիա՝ 0,4-1,6%, կամ ակնահատակի զննում՝ 0-1,7%):  

Զուգակցված ԳՈՒՎ-ը բացառելու համար կատարված այլ հետազոտությունների 

վերաբերյալ միայն նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցներում հաշվետվություններ 

կան, ընդ որում դրանք մեծ մաս դեպքերում չեն իրականացվում (64,7-96,7%):  

Նեղ մասնագիտացված հիվանդանոցում հիվանդներին չհոսպիտալացնելու 

հիմնական պատճառը ստացիոնար բուժումից նրանց հրաժարվելն է (90,7-96,7%), 

սակավ դեպքերում տեղափոխումը մանկական հիվանդանոց: Նման օրինաչափու-

թյուն կա նաև Գյումրիում (97%), առավել պակաս Վանաձորում (87,04%): Իսկ այն-

պիսի հիվանդանոցներում, որտեղ չկա նյարդավիրաբույժ 30,4-39,1% դեպքում հի-

վանդներին չեն հոսպիտալացնում այլ նեղ մասնագիտացված հիվանդանոց տեղա-

փոխելու պատճառով:  

Եզրակացություն. Մեկուսացված ԳՈՒՎ-ով հիվանդների բուժօգնության համար 

յուրաքանչյուր հիվանդանոցի ընդունարանում պետք է հնարավոր լինի կազմակեր-

պել հիվանդի նյարդաբանական զննում նյարդավիրաբույժի կողմից, կամ նրա բացա-

կայության դեպքում՝ նյարդաբանի զննում: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է 

կազմակերպել գանգոսկրի ռենտգենաբանական հետազոտություն, այլօրգանային 

ախտահարումը ժխտելու նպատակով ներքին օրգանների սոնոգրաֆիա, կրծքավան-

դակի ռենտգենաբանական հետազոտություն, ողնաշարի, մասնավորապես պարա-

նոցային հատվածի ռենտգենաբանական հետազոտություն կամ ՀՇ հետզոտություն, 

դրա հնարավորությունն ունենալու դեպքում: Մեկուսացված ԳՈՒՎ-ով հիվանդների 

մոտ կլինիկական ախտորոշումն առաջին հերթին հիմնվում է հիվանդի մոտ առկա 

նյարդաբանական նշանների վրա, սակայն չի կարելի անտեսել պարակլինիկական 

հետազոտությունների նշանակությունը՝ ակնահատակ, Էխո Էնցեֆալոսկոպիա, ռեն-

տգենաբանական հետազոտությունները, մասնավորապես շրջանային հիվանդա-

նոցներում, որտեղ չկա ՀՇ հետազոտություն իրականանելու հնարավորություն: 

Աննշան օջախային ախտանիշների, գանգի ոսկրերի կոտրվածքների, երկարատև 

գիտակցության կորստի, հիվանդի ոչ ադեկվատ պահվածքի և այլ ախտաբանական 

նյարդաբանական ախտանիշների առկայության պարագաներում անհրաժեշտ է կա-

տարել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն: Շրջանային հիվանդանոցներում գերախտո-

րոշումը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է բարձրացնել շրջանային հիվան-

դանոցների նյարդաբանների նեյրովնասվածքաբանական գիտելիքները: Մեկուսաց-

ված ԳՈՒՎ-ի վերջնական եզրակացությունում յուրաքանչյուր դեպքում պետք է հա-

մոզվել համալիր հետազոտությունների արդյունքների մանրազննին քննարկումից 

հետո: Ծանր հիվանդների տեղափոխումը պետք է լինի ժամանակին, արդարացված: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Նպատակ դրվեց համեմատական վերլուծություն անցկացնել Հայաստանի Հան-

րապետության տարբեր տարածաշրջաների հիվանդանոցներում մեկուսացված 

գանգուղեղային վնասվածքով (ԳՈՒՎ) հիվանդներին ցույց տրվող ամբուլատոր բուժ-

օգնության դրվածքը և փնտրել դրա օպտիմալացման ուղիները: Հետազոտության 

մեջ ընգրկվել են 1452 հիվանդ, որոնց ամբուլատոր բուժօգնություն է ցույց տրվել 

Երևան քաղաքի 2 և ՀՀ այլ քաղաքների՝ Գյումրիի, Վանաձորի, Հրազդանի, Աշտարա-

կի 4 հիվանդանոցներում: Հետազոտության արդյունքում հետևյալ եզրահանգում-

ներն արվեցին. մեկուսացված ԳՈՒՎ-ով հիվանդների բուժօգնության համար յուրա-

քանչյուր հիվանդանոցի ընդունարանում պետք է հնարավոր լինի կազմակերպել հի-

վանդի նյարդաբանական զննում նյարդավիրաբույժի կողմից, կամ նրա 

բացակայության դեպքում՝ նյարդաբանի զննում: Յուրաքանչյուր դեպքում անհրա-

ժեշտ է կազմակերպել գանգոսկրի ռենտգենաբանական հետազոտություն, այլ օրգա-

նային ախտահարումը ժխտելու նպատակով ներքին օրգանների սոնոգրաֆիա, 

կրծքավանդակի ռենտգենաբանական հետազոտություն, ողնաշարի, մասնավորա-

պես պարանոցային հատվածի ռենտգենաբանական հետազոտություն կամ ՀՇ 

հետզոտություն՝ դրա հնարավորությունն ունենալու դեպքում: Կլինիկական 

ախտորոշումն առաջին հերթին հիմնվում է հիվանդի մոտ առկա նյարդաբանական 

նշանների վրա, սակայն չի կարելի անտեսել պարակլինիկական հետազոտություն-

ների նշանակությունը՝ ակնահատակ, էխո-էնցեֆալոսկոպիա, ռենտգենաբանական 

հետազոտությունները, մասնավորապես շրջանային հիվանդանոցներում, որտեղ 

չկա ՀՇ հետազոտություն իրականացնելու հնարավորություն: Աննշան օջախային 

ախտանիշների, գանգի ոսկրերի կոտրվածքների, երկարատև գիտակցության 
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կորստի, հիվանդի ոչ ադեկվատ պահվածքի և այլ ախտաբանական նյարդաբանա-

կան ախտանիշների առկայության պարագաներում անհրաժեշտ է կատարել գլխու-

ղեղի ՀՇ հետազոտություն: Շրջանային հիվանդանոցներում գերախտորոշումը բա-

ցառելու նպատակով անհրաժեշտ է բարձրացնել շրջանային հիվանդանոցների 

նյարդաբանների նեյրովնասվածքաբանական գիտելիքները: Մեկուսացված ԳՈՒՎ-ի 

վերջնական եզրակացությունում յուրաքանչյուր դեպքում պետք է համոզվել համա-

լիր հետազոտությունների արդյունքների մանրազննին քննարկումից հետո: Ծանր 

հիվանդների տեղափոխումը պետք է լինի ժամանակին, արդարացված: 
 

 
 

THE OPTIMIZATION OF OUTPATIENT TREATMENT OF PATIENTS  
WITH ISOLATED HEAD INJURY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 
H.H. Mirzoyan, D.A. Patrikyan, R.V. Fanarjyan, M.A. Yeghunyan 

 
YSMU, Department of Neurological Surgery 

 
SUMMARY 
The purpose is to study the outpatient treatment of patients with isolated head injury in RA 

and look for ways to optimize the treatment. In the survey were 1452 patients, who received 
outpatient treatment in 2 hospitals of Yerevan and 4 hospitals of other cities of RA: Gyumri, 
Vanadzor, Hrazdan, Ashtarak.  

Conclusions: In the reception of any hospital should be made a neurological examination 
by neurosurgeon, or neurologist, if in the hospital is no neurosurgeon. Patients should be 
examined by X-ray skull, cervical spine, thorax, ultrasound of abdomen or by CT scan of the 
head, cervical spine, thorax, abdomen, if there is CT scan in the hospital. Clinical diagnosis is 
based on neurological symptoms, but paraclinical examinations (fundus examination, 
echoencephaloscopy) and X-ray should not be denied in the hospitals, where no neurosurgeon 
and CT scan. The patients with pathological neurological symptoms (focal symptoms, 
prolonged loss of consciousness, inadequate behavior etc), skull fractures should be examinated 
by CT scan. In the district hospitals, where no neurosurgeon or CT scan, the neurologists must 
take regularly a course of head injury for reducing diagnostic errors. Тhe final diagnosis can be 
satisfied if the data of all examinations were discussed thoroughly.The transportation of patients 
with severe head injury to the hospital with neurosurgical department must be in his time, 
justified.  

 
Keywords: head, injury, outpatient, treatment, optimization 
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ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼՈՒՆԻ ՕԲԼԻՏԵՐԱՑԻԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԻԱՆՎԱԳ ՏԻՄՊԱՆՈՄԱՍՏՈԻԴԵԿՏՈՄԻԱՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
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ԵՊԲՀ, Քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների ամբիոն 
 
 

Բանալի բառեր. քրոնիկ թարախային միջին օտիտ, խոլեստեատոմա, տիմպանո-

մաստոիդեկտոմիա, պտկաձև ելունի օբլիտերացիա 

 

 

 

Ներածություն. Քրոնիկ միջին օտիտների և նրանց բարդությունների կանխարգե-

լումն ու բուժումը համարվում է ժամանակակից օտոլարինգոլոգիայի կարևորագույն 

խնդիրներից մեկը: Առողջապահության միջազգային կազմակերպության տվյալնե-

րով, քրոնիկ թարախային միջին օտիտի տարածվածությունն աշխարհում կազմում է 

1-46% [1], և նրանց բուժումը չի սահմանափակվում հակաբիոտիկների կիրառմամբ, 

այլ պահանջում է վիրահատական միջամտություն [2]:  

Քրոնիկ միջին օտիտների վիրահատական բուժումը վիրաբույժի առջև դնում է 

երեք հիմնախնդիր՝ արմատախիլ անել պրոգրեսիվող հիվանդությունը՝ ստեղծելով 

չոր և ապահով ականջ, հիվանդության կրկնությունները կանխարգելեու նպատակով 

ձևափոխել թմբկախորշի և պտկաձև ելունի անատոմիան, և լսողությունը վերա-

կանգնելու համար վերականգնել կամ վերակառուցել ձայնի հաղորդման տրանս-

ֆորմացիոն մեխանիզմը [4]: Առաջին երկու խնդիրներն ուղղված են խոլեստեատո-

մայի կրկնության կանխարգելմանը: 

Թեմայի արդիականությունը. Առաջնային մաստոիդեկտոմիայի անհաջողությու-

նը տատանվում է 3-26% [5,9,10]: Դրա պատճառները տարբեր են և կախված են 

առավելապես այն հանգամանքից, թե միջին ականջի ինչպիսի ախտահարման 

դեպքում վիրահատության ինչպիսի մոտեցում է ընտրվում: Եթե որոշ հեղինակների 

կարծիքով խոլեստեատոմայով ուղեկցվող քրոնիկ միջին օտիտի ժամանակ պարզ 

մաստոիդեկտոմիա կատարելիս կրկնվող խոլեստեատոմայի հաճախականությունը 

կազմում է 29% և ավելի, ապա այլ հետազոտողներ գտնում են, որ առանց խոլեստե-

ատոմայի, բայց գրանուլյացիոն հյուսվածքի աճով ուղեկցվող քրոնիկ միջին օտիտ-

ներն ավելի դժվար են կառավարվում, հնարավոր է պրոցեսի ավելի տարածուն լինե-

լու պատճառով [3]:  

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Մեր հետազոտության տակ գտնվել են 

խոլեստեատոմայով ուղեկցվող քրոնիկ թարախային միջին օտիտով 30 հիվանդ: 20 

հիվանդի մոտ կատարվել է ականջի արմատական վիրահատություն, 10 հիվանդ են-

թարկվել է պարզ մաստոիդեկտոմիայի՝ թմբկաթաղանթի վերականգնումով: Վիրա-

հատությունը կատարվել է հետականջային մոտեցումով, նախորոք կատարելով 
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տրանսմեատալ կտրվածքներ թմբկապտկային և թմբկախրթեշային կարերի 

երկայնքով: Անցուղու հետին վերին և առաջային ստորին պատերի մաշկը շերտա-

զատվել է ներիսից դեպի դուրս ուղղությամբ [7,8]: Հետականջային կտրվածքից 

անմիջապես հետո հանվել է քունքմականի փակեղը (ավելի մեծ, քան սովորական 

տիմպանոպլաստիկայի ժամանակ): Պտկաձև ելունի օբլիտերացիան իրագործելու 

նպատակով վերցվել է հիվանդի պտկաձև ելունի առողջ կորտիկալ շերտից, կամ այն 

ինֆեկցված լինելու պայմանններում գանգի ավելի հետ և վեր հատվածից ոսկրի 

փոշի: Փոշին վերցվում է շատ պարզ եղանակով: Բորով կորտիկալ շերտը հանելիս 

օգտագործվում է կտրող և մեծ բորը, որի վրա պահվում է ստերիլ մետաղական շպա-

տել: Այս փուլում հեղուկով ոռոգումը կատարվում է շատ քիչ քանակով: Ոսկրը 

հանելիս նրա փոշին հավաքվում է շպատելի վրա և պահվում մաստոիդոպլաս-

տիկայի համար: Բոլոր հիվանդներին կատարվել է լայնածավալ մաստոիդեկտոմիա՝ 

բացելով պտկաձև ելունի օդակիր խորշիկները, մերկացնելով անտրումի թաղը, 

սիգմայաձև ծոցը, սինոդուրալ անկյունը, երկփոր մկանի կամուրջը, արմատական 

վիրահատության դեպքում՝ հանվել է անցուղու հետին վերին ոսկրային պատը մինչև 

դիմային նյարդի արտաքին ծունկը: Թմբկախորշի զննումից առաջ կատարվել է ար-

տաքին լսողական անցուղու պլաստիկա՝ բորով նրա առաջային և ստորին ոսկրային 

պատերի հարթեցում՝ թմբկաթաղանթի և թմբկախորշի այս հատվածների լավ տեսա-

նելիության համար ինչպես թմբկախորշի զննման պահին, այնպես էլ տրանս-

պլանտատի տեղադրման ժամանակ: Թմբկախորշի զննման ժամանակ 6 հիվանդի 

մոտ դիտվել է լսողական ոսկրիկների լրիվ քայքայում, 6 հիվանդի մոտ ոսկրիկների 

մնացորդները ամբողջապես պարուրված էին խոլեստեատոմայով: Նրանց մոտ 

ասպանդակը զգուշությամբ անջատվել է կոնգլոմերատից, կոնգլոմերատը հեռացվել 

է, իսկ ասպանդակը թողնվել է իր տեղում: Երկու հիվանդի մոտ առկա էր սալ-աս-

պանդակային հոդի խզում՝ սալի երկար ելունի մասնակի քայքայմամբ, այս դեպքում 

հեռացվել է սալը և մրճիկի գլխիկը: Թմբկախորշի լորձաթախանթի այն հատված-

ները, որոնք անդառնալիորեն փոփոխված էին (պատված էին եղջերացող էպիթելով), 

հեռացվել են: Վիրահատության վերջում ամբողջ վիրահատական խոռոչը լվացվել է 

հակասեպտիկ լուծույթով, կատարվել է պտկաձևային խոռոչի և հետին էպիտիմպա-

նալ տարածության օբլիտերացիա՝ օգտագործելով աուտոգեն գանգոսկրային փոշին, 

խառնված արյան և հակաբիոտիկի լուծույթով, որը խթանում է օստեոնեոգենեզը, 

թմբկախորշում տեղադրվել են հակաբիոտիկներով ծծված ժելատինային սպունգեր 

(հեռացված լորձաթաղանթին համապատասխանող հատվածում՝ բարակ սիլիկոնա-

յին թերթիկ-ջելֆիլմ): Պտկաձևային խոռոչը և թմբկախորշը ծածկվել են քունքամկա-

նի փակեղով, որն արտաքինից ֆիքսվել է անցուղու մաշկով և ժելատինային սպուն-

գերով մինչև արտաքին լսողական անցուղու բացվածքը: Հետականջային վերքը 

կարվել է կոսմետիկ կարերով: Վերքը և անցուղին ծածկվել է թանզիֆե վիրակապով: 

Հետվիրահատական 14-րդ օրը հիվանդին նշանակվել ֆլոքսադեքսի ականջի կաթիլ-

ների օգտագործումը երկու շաբաթվա ընթացքում: Ժելատինային սպունգերն ամբող-

ջապես անցուղուց հեռացել են 30-35-րդ օրը: Թմբկաթաղանթի լրիվ վերականգնումը 

դիտվել է 40-60-րդ օրը:  

Ստացված արդյունքները. Հեռակա հետվիրահատական արդյունքները (երկու 

տարի) հետևյալն են. 30 հիվանդից 26 մոտ (86,7%) դիտվել է թմբկաթաղանթի լրիվ 
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վերականգնում, 3 մոտ (10%)՝ էպիտիմպանալ թափածակում: Խոլեստեատոմայի 

կրկնակի աճ դիտվել է 1 հիվանդի մոտ (3,3%): 

Եզրակացություն. Այսպիսով, կայուն սանացիոն արդյունքների հասնելու համար 

անհրաժեշտ է բացել պտկաձև ելունի բոլոր խորշիկները մինչև սինոդուրալ անկյուն, 

անտրումի թաղ, սիգմայաձև ծոց և երկփոր մկանի կամուրջ:  

Կրկնվող խոլեստեատոմայից, «տրեպանացիոն խոռոչի» հիվանդությունից, ինչ-

պես նոր պատվաստված թմբկաթաղանթի ներհրումից խուսափելու համար, նպա-

տակահարմար է կատարել պտկաձևային խոռոչի և էպիտիմպանալ տարածության 

օբլիտերացիա՝ օգտագործելով աուտոգեն գանգոսկրային փոշին, ինչը խթանում է 

օստեոնեոգենեզը՝ բերելով պտկաձև ելունի լրիվ օբլիտերացիայի:  

Մաստոիդեկտոմիայի վերջում նպատակահարմար է կատարել թմբկաթա-

ղանթի վերականգնում՝ ապահովելու համար լորձաթաղանթով պատված օդակիր 

միջին ականջի ձևավորումը:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Քրոնիկ թարախային միջին օտիտների բուժման նպատակով պտկաձև ելունի 

օբլիտերացիայով և թմբկաթաղանթի վերականգնումով կատարվող մաստոիդեկտո-

միաները նախընտրելի են մի շարք օտովիրաբույժների կողմից: Հետազոտության 

մեջ ընդգրկվել են քրոնիկ թարախային միջին օտիտով և խոլեստեատոմայով տառա-

պող 30 հիվանդ: 20 հիվանդ ենթարկվել է արմատական, 10 հիվանդ անցուղու հետին 

պատի պահպանումով մաստոիդեկտոմիայի` թմբկաթաղանթի վերականգնումով և 

պտկաձև ելունի օբլիտերացիայով: 26 (86,7%) մոտ դիտվել է թմբկաթաղանթի լրիվ 
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վերականգնում, 3 հիվանդի մոտ (10%) տեղի է ունեցել ռեպերֆորացիա, 1 հիվանդի 

մոտ (3,3%) վիրահատությունից երկու տարի անց դիտարկվել է խոլեստեատոմայի 

կրկնություն:  

Թմբկաթաղանթի վերականգնումով և պտկաձև ելունի օբլիտերացիայով 

մաստոիդեկտոման ապահովում է հիվանդության էռադիկացիան, կանխարգելում է 

թմբկաթաղանթի ռետրակցիան և ականջի հաճախակի մաքրման 

անհրաժեշտությունը: 
 
 

THE ROLE OF MASTOID OBLITERATION  
IN CANAL WALL UP AND WALL DOWN TYMPANOMASTOIDECTOMY 

 
N.R. Nahapetyan, A.K. Shukuryan, G.V. Sargsyan, H.B. Mesropyan 

 
 
SUMMARY 
For reducing of incidence of retraction of tympanic graft and need of frequent cleaning 

after canal wall down technique, which remains the choice of treatment of extended 
choleastetaoma, mastoid obliteration operation with tympanic membrane grafting is preferable 
for many otological surgeons. 20 patients were undergone canal wall down and 10 patients – 
wall up mastoidectomy with mastoid obliteration and tympanic membrane grafting using 
postauricular approach in this study. Among the 30 patients 26 (86,7%) grafts healed. In 
3(10%) patients reperforation occurred. In 1 patients (3,3%) cholesteatoma developed during 
two years after the surgery.  

Conclusion. Mastoidectomy with tympanic membrane grafting and mastoid obliteration 
provides eradication of disease, prevention of retraction of tympanic membrane in patients with 
chronic otitis media with cholesteatoma.  

 
Keywords. chronic otitis media, cholesteatoma, tympanomastoidectomy, mastoid 
obliteration 
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ԱԿԱՆՋԱԽԵՑՈՒ ԿԵԼՈԻԴՆԵՐԻ ԿՈՄԲԻՆԱՑՎԱԾ ԲՈՒԺՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Լ.Մ. Ներսիսյան, Ա.Ռ.Հովհաննիսյան 

 

ԵՊԲՀ, Պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. կելոիդ, ականջախեցի, ախտաբանական սպիներ, բուժում 

 

 
 

Ներածություն. Կելոիդ տերմինը (cheloide) առաջին անգամ օգտագործել է Alibert-ը 

1806թ.-ին (հունարեն chele` խեցգետնի չանչ), որպեսզի նկարագրի վերքի նախնական 

սահմաններից դուրս` դեպի առողջ հյուսվածքներ տարածվող սպիները [3]: Կելոիդները 

հիպերտրոֆիկ սպիների հետ միասին իրենցից ներկայացնում են մաշկի ֆիբրոպրոլի-

ֆերատիվ հիվանդություն, որի հիմքում ընկած է մաշկի վնասումից հետո վերականգնո-

ղական գործընթացների խափանումը, և դա արտահայտվում է արտաբջջային մատրիք-

սի (ECM` extracellular matrix) սպիտակուցների մետաբոլիզմի խանգարմամբ, արդյուն-

քում տեղի է ունենում նրա բաղադրյալների` հատկապես կոլագենի գերկուտակում 

[1,11]: Կելոիդների առաջացման պաթոգենետիկ մեխանիզմները դեռևս լիովին բացա-

հայտված չեն, կան բազմաթիվ գիտական վարկածներ: Կելոիդ սպիներ առաջացնելու 

հակումը համարվում է ժառանգականորեն փոխանցվող հատկանիշ, սակայն դեռ հայտ-

նաբերված չեն դա ապացուցող գենետիկ մարկերները [7,8]: Բազմաթիվ հետազոտու-

թյունների արդյունքում ապացուցված է արտաբջջային սպիտակուցների որոշ տարա-

տեսակների, քեմոկինների և նրանց ընկալիչների, որոշակի քիմիական մեդիատորների 

բարձր խտություն կելոիդներում և հիպերտրոֆիկ սպիներում, ինչպես օրինակ, III 

տիպի կոլագեն, ֆիբրոնեկտին, խոնդրոիտին-4-սուլֆատ, հիստամին, ուռուցքի նեկրոզի 

գործոն` TNF-α, ֆիբրոգեն աճի գործոններ` TGF-β (Transforming Growth Factor-β), PDGF 

(Platelet Derived Growth Factor) և IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) [1,4,7,8]: Հատկապես 

կարևոր է TGFβ1-ի դերը կելոիդների առաջացման պաթոգենեզում, քանզի այն 

համարվում է արտաբջջային մատրիքսի առանցքային կարգավորիչ [11]: 

Կելոիդների առաջացման հավանականությունը մոտ 15 անգամ մեծ է մուգ մաշկ 

ունեցող մարդկանց մոտ [3,7]: Կելոիդների տարածվածությունը սևամորթ 

բնակչության, լատինոամերիկացիների և ասիացիների շրջանում կազմում է 4,5%-ից 

մինչև 16% [3,7]: Կելոիդը սպիական հյուսվածքի բարորակ գերաճ է, որը հայտնա-

բերվում է միայն մարդկանց մոտ [3]: 

Արդիականություն. Ականջախեցու կելոիդների բուժման ուղղությամբ կատար-

վող հետազոտական աշխատանքների արդիականությունը պայմանավորված է մի 

քանի գործոններով: 

Կելոիդներով տառապող հիվանդների քանակը զգալի է` 4,5-16%-ը սևամորթ և 

մուգ մաշկ ունեցող բնակչության (դա կազմում է 54.000.000–1.92.000.000 կելոիդով 

հիվանդ միայն Հնդկաստանում) [6]: Ականջախեցու կելոիդն ամենահաճախ հանդի-



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

 - 39 -

պող տարատեսակն է, որը բացատրվում է էսթետիկ նպատակներով ականջախեցու 

«piercing»-ի (դակում) տարածվածությամբ և այրվածքների կամ վնասվածքների ժա-

մանակ ականջախեցու հաճախակի ընդգրկմամբ` պայմանավորված վերջինիս «ան-

բարենպաստ» արտաքին տեղակայմամբ: 

Կելոիդ սպիները պատճառում են ֆիզիկական դիսկոմֆորտ` քորի զգացո-

ղություն (առկա է հիվանդների 86%-ի մոտ), ցավ (նշում են հիվանդների 46%-ը), 

պարէսթեզիաներ, ֆունկցիոնալ սահմանափակումներ և հոգեբանասոցիալական 

դիսկոմֆորտ` իրենց տձև և ոչ էսթետիկ արտաքին տեսքի պատճառով [2,3,5,7,8]:  

Կելոիդ սպիների բուժումը բարդ և աշխատատար խնդիր է, իսկ բուժման արդ-

յունքները հաճախ անկանխատեսելի, ռեցիդիվների հավանականությունը մեծ է: 

Ժամանակակից գրականության մեջ հանդիպում են բազմաթիվ հետազո-

տություններ, որոնցում փորձ է արվում նկարագրել ախտաբանական սպիների բուժ-

ման այս կամ այն մեթոդի կամ մեթոդների զուգակցման արդյունավետությունը, սա-

կայն այդպես էլ բացակայում են այսպիսի հիվանդների բուժման և կանխարգելման 

ուղեցույցները [2,3,5,7,8]: Կարևոր է նշել, որ կելոիդների պաթոգենեզի և բուժման 

հետազոտություններին խոչընդոտ է հանդիսանում այն փաստը, որ այս ախտա-

հարումը բնորոշ է միայն մարդուն, և դեռևս հնարավոր չէ էքսպերիմենտում 

կենդանիների մոտ ստանալ և ուսումնասիրել կելոիդ սպիները: Սակայն ներկայումս 

կատարվում են փորձեր գենային ինժեներիայի մեթոդներով մաշկի ֆիբրոբլաստնե-

րից աճեցնել կելոիդ սպիներ [10]:  

Այսպիսով, խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է կելոիդներով տառա-

պող հիվանդների զգալի քանակով, բուժման ցածր արդյունավետությամբ և ար-

դյունքների անկանխատեսելիությամբ: Ու թեև բազմաթիվ բուժման եղանակներ են 

առաջարկվում և կիրառվում (ստերոիդների ներարկում, վիրահատական հեռացում, 

ռադիոթերապիա, լազերային բուժում, կրիոթերապիա, սիլիկոնային քսուքներ և 

թիթեղներ, կոմպրեսիա, հակամետաբոլիտների ներարկումներ, կոլխիցին, բոտուլի-

նոտոքսին, վերապամիլ և այլն), սակայն բացակայում են կոնկրետ ուղեցույցներ: Այդ 

իսկ պատճառով ախտաբանական սպիների կանխարգելումն ու վարումը եղել և 

մնում է ակտուալ խնդիր վիրաբուժական պրակտիկայում:  

Նպատակն ու խնդիրները. Կատարված աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել 

ականջախեցու կելոիդների տարբեր մեթոդներով բուժման արդյունավետությունը և 

մշակել բուժման վիրահատական և ոչ վիրահատական եղանակների զուգակցված և 

հաջորդաբար կիրառման լավագույն սխեմաները:  

Նյութն ու մեթոդները. Ներկայացվող աշխատանքը հանդիսանում է պրոս-

պեկտիվ հետազոտություն, որն իրականացվել է «Էրեբունի» Բժշկական կենտ-

րոնի Պլաստիկ վիրաբուժության ծառայությունում 2009թ. հունվար ամսից մինչև 

2013թ. փետրվար ամիսը: Բոլոր հիվանդները ծանոթացել են «Հետազոտության 

մասնակցության տեղեկացված համաձայնություն» ԵՊԲՀ Էթիկայի կոմիտեի կող-

մից հաստատված փաստաթղթին և ստորագրությամբ հաստատել իրենց համա-

ձայնությունը: 

Հետազոտությանը մասնակցել են ականջախեցու 24 կելոիդ սպիներով 15 հի-

վանդ, որոնցից 11-ը՝ կին (73%) և 4-ը՝ տղամարդ են (27%), 9 հիվանդի մոտ ախտա-

հարված էին 2 ականջախեցիները: Մասնակիցների տարիքը 15-ից մինչև 61տ 
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տիրույթում էր, կելոիդ սպիներն ունեին 1սմ տրամագծից մինչև 3սմ×4սմ չափեր, 

միջինը` 2,8սմ: Հիվանդներից 10-ի մոտ առաջացման պատճառը ականջների 

դակումն էր (piercing), 5-ի մոտ ախտաբանական սպին ուներ հետվիրահատական 

(օտոպլաստիկա, աթերոմայի հեռացում) և հետվնասվածքային (կտրած վերք, այր-

վածք) բնույթ: 3 կելոիդներն առաջացել էին որպես ռեցիդիվ վիրահատական հեռա-

ցումից հետո: 

Հետազոտության ժամանակ կիրառվել են բուժման հետևյալ մեթոդները. 

1. վիրահատական հեռացում. 

2. ստերոիդների տեղային ներարկում. 

3. սիլիկոնային քսուքների կիրառում.  

4. մեխանիկական կոմպրեսիա:  

Բոլոր հիվանդներն ստացել են կելոիդի մեջ ստերոիդի ներարկումների կուրս` 2-

3-անգամյա բուժման կուրս 4 շաբաթական ընդմիջումներով: Կատարվել է ստերոիդի 

նոսրացում լիդոկայինի 1%-լուծույթով (Էպինեֆրինով 1:100.000)` 1:2 կամ 1:3 հա-

րաբերակցությամբ: Այնուհետև կելոիդները հեռացվել են վիրահատական եղանա-

կով տեղային անզգայացման պայմաններում: Հետվիրահատական վերքերը կարվել 

են չներծծվող թելերով, առանց լարվածության: Կարերը հեռացվել են հետվիրահա-

տական 14-րդ օրը և իրականացվել է ստերոիդի ներարկում սպիի մեջ (1:3 նոսրաց-

մամբ լիդոկայինի 1%-լուծույթով՝ Էպինեֆրինով 1:100.000): Նշանակվել է 

սիլիկոնային քսուք 2-4 ամսվա ընթացքում: Ականջաբլթակի վրա տեղակայման 

դեպքում կիրառվել է կոմպրեսիոն բուժում (2-6 ամիս) կլիպսային ականջօղերի ձևով: 

Ստերոիդի ներարկումը ևս մեկ անգամ կրկնվել է հետվիրահատական 6-րդ 

շաբաթում նույն դոզաներով:  

Հիվանդների հետվիրահատական հսկողությունն իրականացվել է առաջին 

տարվա ընթացքում ամենամսյա այցերով, հաջորդ տարում` յուրաքանչյուր 3 ամիսը 

մեկ, այնուհետև արդեն տարեկան մեկ անգամ: Հիվանդներին խորհուրդ է տրվել 

ցանկացած փոփոխության դեպքում (քոր, ցավ, սպիի բարձրացում մաշկի 

մակերեսից), անմիջապես այցելել հիվանդանոց` անկախ հերթական այցի 

պայմանավորվածությունից: Հսկողությունն իրականացվել է 7 ամսից մինչև 4,8 

տարվա ժամանակահատվածում միջինը` 2,9 տարի տևողությամբ: Որոշ դեպքերում 

մոնիտորինգն իրականացվել է էլէկտրահեռահաղորդակցության միջոցներով, քանի 

որ հնարավոր չէր ապահովել հիվանդի ֆիզիկական ներկայությունը տվյալ պահին:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտության մասնակից 

բոլոր 15 հիվանդների մոտ կելոիդի բուժումը հաջողվել է, և իրենք գոհ են արդյունք-

ներից (տես Նկար 1): Միայն 1 հիվանդի մոտ առկա էր սպիի հիպերտրոֆիայի 

նշաններ հետվիրահատական 2-րդ ամսվա ընթացքում, որը հաջողվեց բուժել ստե-

րոիդների` 4 շաբաթյա ընդմիջմամբ, 2 ներարկումների միջոցով: Այսպիսով, 24 կելո-

իդներից միայն 1 դեպքում գրանցվեց հիվանդության ռեցիդիվ, որը կազմեց 4,2%-ը, 

իսկ մնացած 23 կելոիդների հետվիրահատական հսկողության ընթացքում (7-56 

ամիս, միջինը 2,9 տարի) ռեցիդիվներ չեն գրանցվել: Բուժման արդյունավետու-

թյունը՝ «Նյութեր և մեթոդներ» բաժնում նշված սխեմայով կազմել է 95,8%:  
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Ականջախեցու անատոմիական տեղակայումից ելնելով, առավել արտահայտ-

ված են էսթետիկ ցուցումները բուժման նկատմամբ: Բացի այդ, բուժման ընթացքում 

ցանկալի է պահպանել ականջախեցու բարդ և եռաչափ ռելիեֆը: Հետևաբար, ական-

ջախեցու կելոիդների միայն կոնսերվատիվ բուժումը ոչ միշտ է կարող բավարարել 

վերոնշյալ պահանջներին: Վիրաբուժական եղանակը թույլ է տալիս հասնել խնդրի 

վերջնական լուծման և էսթետիկ ավելի լավ արդյունքների, սակայն մեծ է ռեցիդիվնե-

րի հավանականությունը: Ժամանակակից գրականության մեջ ներկայացված բազ-

մաթիվ գիտական հետազոտությունների արդյունքում պարզվում է, որ կելոիդների 

միայն վիրահատական եղանակով բուժման դեպքում ռեցիդիվների 

հավանականությունը կազմում է 45-100% հետվիրահատական առաջին տարվա 

ընթացքում [1,4,5,7,9,11]:  

 

 
 

Նկար 1. Ականջախեցու կելոիդ` տեսքը մինչև բուժումը, նախավիրահատական 
ստերոիդային բուժումից հետո, վիրահատական հեռացումից  

և ադյուվանտ բուժումից հետո, հեռացված կելոիդը 
 

Ամփոփելով բուժման արդյունքները, կարող ենք եզրակացնել, որ կելոիդների 

բուժման կոմբինացված մոտեցումն առավել արդյունավետ է: Իրականացված 

նախավիրահատական կոնսերվատիվ բուժումը ստերոիդներով` 

ֆիբրոպրոլիֆերատիվ երևույթների ակտիվությունն ընկճելու նպատակով, 

փոփոխված կելոիդի վիրահատական հեռացումը և հետվիրահատական շրջանում 

ադյուվանտ թերապիան 3 եղանակների զուգահեռ կիրառմամբ (ստերոիդներ, 

կոմպրեսիա, սիլիկոնային քսուք) թույլ տվեցին ունենալ ականջախեցու կելոիդի 

բուժման բարձր արդյունավետություն:  

Եզրակացություն. Կելոիդների բուժումը բարդ և արդիական խնդիր է բժիշկների և 

հիվանդների համար, քանի որ լիովին ուսումնասիրված չեն կելոիդների առաջացման 

էթիոպաթոգենետիկ մեխանիզմները: Խնդրի լուծման ժամանակակից ուղղությունն է 

կոմբինացված բուժման արդյունավետ սխեմաների մշակումը և քննարկումը:  
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Արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ մեր կողմից կիրառվող կոմբի-

նացված բուժման ուղեցույցն արդյունավետ է ականջախեցիների կելոիդների պարա-

գայում: Կարծում ենք, որ նախավիրահատական և հետվիրահատական վերոնշյալ 

բուժումն իջեցնում է ռեցիդիվների հավանականությունը: Իհարկե, անհրաժեշտ են 

հետագա հետազոտություններ բուժման այս սխեմայի արդյունավետության ուսում-

նասիրման նպատակով:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կելոիդների բուժումը բարդ և արդիական խնդիր է բժիշկների և հիվանդների 

համար, քանի որ լիովին ուսումնասիրված չեն կելոիդների առաջացման էթիոպաթո-

գենետիկ մեխանիզմները ու թեև առաջարկվում ու կիրառվում են բուժման տարբեր 

եղանակներ, բացակայում են այսպիսի հիվանդների բուժման և կանխարգելման 

ուղեցույցները: Կատարված աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել ականջախեցու 

կելոիդների տարբեր մեթոդներով բուժման արդյունավետությունը և մշակել բուժման 

վիրահատական և ոչ վիրահատական եղանակների զուգակցված ու հաջորդաբար 

կիրառման լավագույն սխեմաները: Ամփոփելով հետազոտության ընթացքում 

ստացված արդյունքները, կարող ենք եզրակացնել, որ ականջախեցու կելոիդների 

բուժման կոմբինացված մոտեցումն առավել արդյունավետ է: Իրականացված նախա-
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վիրահատական կոնսերվատիվ բուժումն ստերոիդների տեղային ներարկումների 

ձևով, կելոիդի վիրահատական հեռացումը և հետվիրահատական շրջանում 

արդյուվանտ թերապիան 3 եղանակների զուգահեռ կիրառմամբ (ստերոիդներ, կոմ-

պրեսիա, սիլիկոնային քսուք) թույլ տվեցին ունենալ ականջախեցու կելոիդի բուժ-

ման բարձր արդյունավետություն:  

 

 
COMBINED TREATMENT EFFECTIVENESS IN AURICULAR KELOIDS 

 
L.M. Nersisyan, A.R. Hovhannisyan 

 
YSMU, Department of Plastic Surgery 

 
SUMMARY 
Treatment of keloids is a challenging problem for both doctors and patients, as the 

pathogenesis of keloid formation is not yet clear. While numerous treatment modalities have 
been described in literature, there aren't any protocols to target these lesions. Aim of this study 
is to present the effectiveness of treatment of auricular keloids with different methods and to 
design superior schemes with combined and successed use of surgical and non-surgical 
treatment options. Summarizing the recieved results of this study we can conclude that the 
combination therapy of auricular keloid is more effective. Preoperative treatment with 
intralesional steroid injections, surgical excision and postoperative adjuvant therapy with 3 
methods simultaneously (steroids, pressure and silicone gel) enables to obtain high cure rate in 
auricular keloid's treatment. 

 
Keywords: keloid, auricle, pathological scars, treatment 
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Введение. Трудности и опасности в хирургии желчных путей достигают кульмина-
ции при лечении больных с рубцовыми стриктурами и повреждениями жёлчных прото-
ков [21]. Нерешенные вопросы "жёлчной" хирургии у таких больных возникают на каж-
дой операции, заставляя вновь и вновь обдумывать тактику лечения и целесообразность 
применения той или иной методики. В реконструктивной хирургии жёлчных путей до-
статочно обширен круг вопросов, которые носят полемический характер. Это вопросы 
выбора способа желчеотведения, техники формирования соустьев в воротах печени, 
целесообразности использования дренажей, определение оптимального срока их нахож-
дения в просвете желчеотводящего анастомоза и многие другие [3,18,19].  

На сегодняшний день более приемлемым и надежным считается произведение рекон-
структивных операций, т.е. наложение билиодигестивных анастомозов [2,5]. Однако, 
формирование последних вызывает свободное сообщение между жёлчными протоками и 
желудочно-кишечным трактом, что создает предпосылки для развития и хронизации 
воспалительного процесса в желчевыделительной системе; нарушается физиологический 
желчеотток [1,6,14,20]. С этой точки зрения очевидны преимущества восстановительных 
операций, которые воссоздают естественный ток жёлчи и сохраняют физиологическую 
функцию большого соска ДПК. Но применение различных ауто-, гетеро-, гомо- и алло-
трансплантатов в большинстве случаев осложняется развитием рестриктуры, отторже-
ния, инкрустации и выпадения, в связи с чем поиски новых трансплантатов, обладающих 
большей биосовместимостью и меньшей реактогенностью, продолжаются [4,10,11,16]. 

Вышеотмеченными качествами обладает трансплантат из бычьего перикарда (БП), 
что подтверждается результатами экспериментальных и клинических разработок в раз-
личных сферах хирургии. Данный биопластический материал успешно применяется в 
клинической практике с 1980 года и находит всё более широкое применение в кардиохи-
рургии, урологии, нейрихирургии, офтальмологии, грудной и абдоминальной хирургии 
[7,8,9,12,13,15,17]. 

Несмотря на впечатляющие результаты экспериментальных и клинических иссле-
дований по применению бычьего перикарда как биопротеза с высокой биосовмести-
мостью и минимальной реактогенностью, ряд принципиальных вопросов нуждается в 
дальнейшем углублённом изучении. Так, в случае применения БП при пластике 
желчных путей высокая её приживаемость может подвергнуться сомнению, потому 
как данный трансплантат будет контактировать с такой агрессивной жидкостью, 
каковой является жёлчь [22]. 

Задаваясь целью определить вообще возможность применения данного трансплан-
тата на жёлчных путях, нами произведено экспериментальное исследование, а в качестве 
экспериментальной модели выбран жёлчный пузырь кроликов. 
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Материал и методы. В исследование включены 50 кроликов, которые разделены на 
5 групп, по 10 животных в каждой (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Распределение животных по группам 

 
Номер 
группы 

Сроки морфологического исследования 
Кол-во 

животных 
1 Контрольная группа 10 
2 7 дней 

ранние сроки 
10 

3 14 дней 10 
4 3 месяца промежуточные сроки 10 
5 6 месяцев поздние сроки 10 

 
Кролики первой (контрольной) группы были сразу же подвержены эвтаназии, после чего 

производился забор жёлчного пузыря на гистологическое исследование с целью после-
дующего сравнения с такими же данными гистологического анализа подопытных групп 
животных. Животным остальных 4 групп производилась лапаротомия, в области дна 
жёлчного пузыря последнего создавался окончатый дефект размером до 0,5 см, который пос-
ле закрывался лоскутом из бычьего перикарда. В фиксированные сроки постоперационного 
периода (через 7 дней – 2-ая группа, через 14 дней – 3-я группа, через 3 месяца – 4-ая групп-
па, через 6 месяцев – 5-ая группа) после эвтаназии животных было проведено гистологичес-
кое исследование жёлчного пузыря следующими методами окраски: гематоксилин-эозином; 
пикрофуксином по Ван Гизону; по Йенер–Гимзе; Пикро–Маллори. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вдали от имплантата на 7-е сутки после 
операции слизистая оболочка жёлчного пузыря была местами выстлана цилиндрическим 
эпителием, обнаруживались оголенные участки, которые образовались из-за некроза и 
десквамации покровного эпителия. Складчатость слизистой была сглажена, строма отёч-
на и периваскулярно инфильтрирована в незначительном количестве клеточными эле-
ментами: нейтрофилами, лимфоцитами и плазматическими клетками (Рис.1а) На 14-е 
сутки после операции обнаруживалось частичное восстановление складчатости. В ре-
зультате активной репаративной регенерации эпителия, оголённые участки сокращались. 
Обнаружение отёчности и клеточной инфильтрации было затруднено (Рис. 1б). На 7-е 
сутки после операции в мышечном слое жёлчного пузыря местами выявлялась фрагмен-
тация миоцитов, из-за отёка и микроциркуляторных нарушений стромы. Последние вы-
являлись в виде стаза. На 14-е сутки отёк стромы отступал, и дистрофические изменения 
миоцитов редко обнаруживались. 

По периферии трансплантата на 7-е сутки обнаруживалось разрастание грануляцион-
ной молодой соединительной ткани с многочисленными тонкостенными сосудами и 
круглыми малодифференцированными клетками (Рис. 2а). В стенках микрососудов за 
счёт пролиферации эндотелиальных клеток появились боковые выпячивания, которые 
заполнялись эритроцитами. Так постепенно происходила васкуляризация трансплантата. 
На 14-е сутки наблюдалось врастание грануляционной ткани в трансплантат – оживлялся 
авитальный лоскут (Рис. 2б). 

В промежуточные сроки (3 месяца) при микроскопическом исследовании стенки 
жёлчного пузыря кнаружи от краёв наложенного лоскута складчатость слизистой сохра-
нена. Она была покрыта цилиндрическим эпителием. Целостность и полярность послед-
него также были сохранны. Под эпителием чётко определялась собственная пластина 
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слизистой оболочки, представленная рыхлой соединительной тканью. Здесь, в отличие от 
ранних сроков, отёк уже не наблюдался. Однако в периваскулярном пространстве опре-
делялись единичные клеточные скопления, представленные нейтрофилами, 
эозинофилами и плазматическими клетками. В мышечном слое признаков отека, наруше-
ния кровообращения не было обнаружено (Рис. 3а). По краям и внутри имплантата (3 
месяца) было заметно созревание молодой соединительной ткани, в основе которой 
лежала дифференциация клеток, волокнистых структур, а также дифференциация сосу-
дов и формирование артериол и венул, в отличие от ранних сроков, когда описывались 
множественные мелкие сосуды с тонкими стенками. Кроветворные элементы обнаружи-
вались единично. В противоположность этим явлениям заметно увеличивались количест-
во и пучковатость коллагеновых нитей. Последнее непосредственно было связано с рез-
ким увеличением количества фибробластов (Рис. 3б).  

При произведении сравнительного анализа, окрашивая контрольные срезы по Ван Гизо-
ну, обнаруживалась фуксинофилия зрелой соединительной ткани, а в отдельно восстанов-
ленных мышечных волокнах – пикринофилия (Рис. 4а), что находит своё подтверждение при 
окрашивании методами по Йенер–Гимзе (Рис. 4б), и Пикро–Маллори (Рис. 4в). 

На 6-й месяц послеоперационного периода стенка жёлчного пузыря вне операцион-
ного поля по своей структуре приближалась к норме. При окрашивании гистологических 
срезов пикрофуксином, чётко видны складчатость слизистой оболочки, цилиндричность, 
целостность и полярность покровного эпителия. Патологические процессы отсутствовали 
в подслизистом, мышечном и серозном слоях. Соединительная ткань обладала фуксино-
филией, а мышечная – пикринофилией. В эти сроки ксеноперикард полностью 
"оживлялся" и замещался соединительной тканью (Рис. 5). 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что в начальных стадиях превалируют 
дегенеративно-воспалительные явления, а в последующем начинаются явления продуктивно-
репаративного характера. К 6-месячному сроку наблюдается полная витализация 
ацеллюлярного бычьего трансплантата с превращением в зрелую соединительную ткань. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать факт высокой биосовмести-
мости трансплантата из бычьего перикарда при его имплантации на жёлчных путях в ус-
ловиях агрессивного воздействия жёлчи, что подтверждается быстрой интеграцией дан-
ного трансплантата с окружающими тканями, минимальной воспалительной реакцией, 
быстрым формированием соединительной ткани и способностью обеспечения дли-
тельной опорной функции.  

 

а  б  
 

Рис. 1. а) на 7-ые сутки после операции: оголение и сглаженность слизистой оболочки 
жёлчного пузыря; б) на 14-е сутки после операции: частичное восстановление 

складчатости (Гематоксилин-Эозин, × 400) 
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а  б  
Рис. 2. а) 7-е сутки после операции: по периферии трансплантата разрастание 

грануляционной ткани; б)14-е сутки после операции: врастание грануляционной ткани  
в авитальный лоскут (Гематоксилин и эозин × 400) 

 

а  б  
Рис. 3. а) через 3 мес. вне трансплантата складчатость слизистой сохранна.  
В собственной пластине слизистой, в мышечном и адвентициальном слоях 

отсутствуют отёк и нарушения кровообращения (Гематоксилин-Эозин × 400);  
 б) через 3 мес. возникновение фибробластов, межклеточного аморфного вещества 

 и коллагеновых нитей в биотрансплантате (Гематоксилин-Эозин × 1000) 
 

а  б  
Рис.4. а) замена биотрансплантата соединительной тканью:  

пикринофилия мышечных волокон, фуксинофилия соединительной ткани (Ван Гизон × 
200); б) Замещение биотрансплантата соединительной тканью (Йенер-Гимза × 400) 
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а  б  
Рис. 4. а) Через 3 мес. Замещение биотрансплантата соединительной тканью  

(Пикро–Маллории × 200); б) Через 6 мес. складчатость слизистой оболочки сохранна, 
покровный эпителий целостный и цилиндрический. Соединительная ткань 

фуксинофильная, мышечная – пикринофильная (Ван Гизон × 400) 
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FEATURES OF MORPHOFUNCTIONAL CHANGES  
AFTER CHOLANGIOPLASTY BY XENOPERICARDIUM 
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SUMMARY 
Xenopericardiumis used for a number of applications. In our study, we evaluated its 

efficacy as a graft in a rabbit model bile duct surgery. The bovine pericardium was placed on 
the gallbladder window defect with subsequent histological and morph functional evaluation 
analysis of the gall bladder wall and prosthetic material in the 7, 14 days, three and six months. 
Analysis showed that in early stages (on the 7-th and 14-th days) the surface of recovered 
material was covered with a monolayer of mesothelial-like cells. In addition, there was an 
infiltration of host cells into the matrix of the product, which suggests a replacement of the 
material with host tissue. Complete epithelization and replacement of the bovine pericardium 
patch with host tissue are described in late stages (in three and six months). 

 
Ключевые слова. бычий перикард, стриктура жёлчных протоков  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հետազոտության նպատակն է հանդիսացել ցլի պերիկարդի կիրառման հնարա-

վորության հետազոտությունը խոլանգիոպլաստիկայի ժամանակ: Կատարվել է 

փորձարարական աշխատանք 50 ճագարների վրա: Կենդանիները հավասարաչափ 

բաժանվել են 1 ստուգիչ և 4 հիմնական խմբերի: Հիմնակա նխմբերի կենդանիներին 

կատարվել է լեղապարկի հատակի պլաստիկա ցլի պերիկարդի կիրառմանբ: 

Հետվիրահատական ֆիքսված ժամկետներում (7 օր, 14 օր, 3 ամիս, 6 ամիս) կատար-

վել է լեղապարկի և լյարդի հյուսվածաբանական քննություն: Ստացված արդյունք-

ները ցույց տվեցին, որ քսենոպերիկարդը օժտված է բարձր կենսահամատեղելիու-

թյամբ, անգամ լեղու ագրեսիվ ազդեցության պայմաններում: Այս փաստը ապա-

ցուցվում է շրջակա հյուսվածքների հետ արագ ինտեգրացիայով, նվազագույն բոր-

բոքային ռեակցիայով, շարակցական հյուսվածքի արագ զարգացումով: Ցլի պերի-

կարդը 3-ից 6 ամիսների ընթացքում ամբողջությամբ "կենդանանում" է, վերականգ-

նելով լեղապարկի պատի բոլոր շերտերը: 
	

Բանալի բառեր. ցլի պերիկարդ, լեղածորանների ստրիկտուրա՝ նեղացում 
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Введение. В последние годы внимание хирургов-проктологов всё больше привле-
кАют вопросы восстановления физического состояния пациентов, обратившихся для 
лечения по поводу рака прямой кишки. Это связано с тем, что радикальные операции 
носят часто травмирующий или калечащий характер, перечеркивая все надежды 
больных на возвращение к прежнему образу жизни. В настоящее время можно выде-
лить два основных направления хирургической реабилитации таких больных: 1) рас-
ширение показаний к выполнению сфинктеросохраняющих операций и экономных 
резекций по поводу рака прямой кишки; 2) разработка и внедрение новых хирурги-
ческих вмешательств, направленных на восстановление обычного социального ста-
туса больного. В этой связи особенно актуальное значение приобретает проблема хи-
рургической реабилитации больных, оперированных по поводу рака дистального от-
дела прямой кишки и анального канала. Несмотря на увеличение роли органосохра-
няющих вмешательств в лечении рака прямой кишки, 25%-30% больных всё-таки 
будут нуждаться в выполнении брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки. 
Несмотря на удовлетворительные непосредственные и отдаленные исходы этого 
вмешательства, результаты не удовлетворяют ни хирурга, ни больного. В связи с 
трудностями адаптации стомированных больных к изменившимся условиям жизни, в 
последние годы в лечении рака нижнеампулярного отдела прямой кишки всё чаще 
применяются резервуарно-пластические операции (имитирующие резервуарную и 
запирательную функцию прямой кишки). Поэтому эти методики рассматриваются 
как наиболее очевидные альтернативы традиционным резекциям прямой кишки, 
позволяющим добиться лучшего качества жизни оперированных пациентов [1-12].  

Целью исследования явилось улучшение функциональных результатов и качества 
жизни больных путем оптимизации методов хирургического лечения рака дисталь-
ного отдела прямой кишки. 

В отделении колопроктологии Института хирургии «Микаелян» за последние 13 
лет оперирован 941 больной по поводу колоректального рака, из них у 381 (40,5%) 
злокачественная опухоль локализовалась в прямой кишке, у 142 (37,3%) из которых – 
в дистальных отделах прямой кишки. Критерием включения больных для 
исследования была локализация нижнего края опухоли не более 6-7 см от края ануса. 
Среди перенесших оперативное вмешательство было 71 (50,0%) мужчин и 71 (50,0%) 
женщин в возрасте от 23 до 83 года. Средний возраст составил 58,7 года. Возрастно-
половой состав оперированных больных представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1. 
Возрастно-половой состав оперированных больных (n=142) 

 
 

Возраст 
(в годах) 

Мужчины Женщины Всего больных 

абс.число % абс.число % абс.число % 

до 30 лет 2 1,4 – – 2 1,4 

31-40 2 1,4 4 2,8 6 4,2 

41-50 16 11,3 14 9,8 30 21,1 

51-60 13 9,1 24 16,9 37 26,0 

61-70 23 16,2 18 12,7 41 28,9 

Более 70 15 10,6 11 7,7 26 18,3 

Всего: 71 50,0 71 50,0 142 100 
 
 

Как видно из Таблицы 1, наиболее значительную группу составили больные в возрасте 
от 41 года до 70 лет – 107 пациентов (75,9% от их общего числа) и сташе 70 лет – 18,5%. 

Для выполнения резервуарно-пластических операций предпочтение отдавалось 
больным трудоспособного, молодого возраста.  

Все больные были разделены на 4 группы: в 1-ую группу (контрольная) вошли 
больные, перенесшие стандартную, типичную брюшно-промежностную экстирпацию пря-
мой кишки (65); во 2-ую группу – перенесшие брюшно-промежностную экстирпацию 
прямой кишки с грацилопластикой (20); в 3-ю группа – перенесшие брюшно-промеж-
ностную экстирпацию прямой кишки с формированием S-образного резервуара с леваторо-
пластикой (16); в 4-ую группу – перенесшие "низкую" брюшно-анальную резекцию прямой 
кишки с низведением ободочной в анальный канал при раке дистального отдела прямой 
кишки (41).  

Выбор метода хирургического вмешательства был основан на всестороннем анализе 
данных предоперационного обследования больных. Основными диагностическими кри-
териями, определяющими оперативную тактику, были следующие: 1) локализация опу-
холи (расстояние от ануса до нижнего края опухоли) по данным пальцевого исследова-
ния, ректороманоскопии или фиброколоноскопии; 2) распространенность и макро-
скопическая форма роста опухоли по данным эндоскопического и/или рентгенологичес-
кого обследования; 3) степень инвазии опухоли в стенку прямой кишки и в окружающие 
органы и ткани по данным УЗИ и/или КТ органов малого таза; 4) состояние регионарных 
лимфатических узлов по данным УЗИ и/или КТ; 5) гистологическое строение опухоли; 6) 
наличие отдалённых метастазов; 7) физическое состояние пациента (наличие и степень 
выраженности сопутствующей соматической патологии). Окончательное решение о 
выполнении того или иного вида операции принимали после сопоставления результатов 
предоперационного обследования пациента с данными интраоперационной ревизии ор-
ганов брюшной полости и малого таза.  

Показаниями для выполнения стандартной брюшно-промежностной экстирпации 
прямой кишки при раке её дистального отдела (расстояние от зубчатой линии до 
нижнего края опухоли менее 7 см.) были: наличие инструментальных и клинических 
признаков инвазии органов в окружающие органы и ткани, при наличии признаков 
метастатического поражения параректальных лимфатических узлов и отсутствии 
отдалённых метастазов, низкой степени дифференцироваки опухоли (Т3-4N1-2M0-
1G3), старческий возраст больных, а также в тех случаях, когда брюшно-промеж-
ностная экстирпация в сочетании с грацилопластикой или с формированием резер-
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вуара с леваторопластикой не могла быть выполнена из-за общесоматического со-
стояния пациента, при наличии выраженных тяжёлых сопутствующих заболеваний 
(сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем и др.), или по техническим 
причинам (недостаточная длина мобилизованной ободочной кишки для формирова-
ния резервуара и низведения). 

У больных раком дистального отдела прямой кишки с 1999г. внедрена в клиничес-
кую практику брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с низведением сигмы 
в промежность с созданием замыкательного апапарата из нежной мышцы бедра (20 боль-
ных). Эту операцию выполняли при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки и 
анального канала в стадии Т1-3N0М0G1-2, при отсутствии признаков метастатического 
поражения регионарных лимфатических узлов, отдалённых метастазов и признаков про-
растания опухоли в окружающие ткани и органы, при высокой и умеренной дифференци-
ровки опухоли, отсутствии выраженных сопутствующих заболеваний, а также молодом и 
трудоспособном возрасте больных.  

С 2009г. разработаны и внедрены в практику реконструктивно-пластические опера-
ции, направленные на сохранение непрерывности кишечного тракта. При брюшно-про-
межностной экстирпации прямой кишки выполняется воссоздание нового запиратель-
ного аппарата (неосфинктера) и прямой кишки (неоректум) из собственных тканей па-
циента (дистальных отделов ободочной кишки и оставшихся порций леваторов), с фор-
мированием S-образного резервуара с леваторопластикой. Это оперативное вмешатель-
ство выполняли при раке дистального отдела прямой кишки, не выходящие за пределы 
1/2 полуокружности кишки, при высокой и средней степени дифференцировки опухоли, 
не прорастающие в соседние органы и ткани, при отсутствии признаков метастатичес-
кого поражения регионарных лимфатических узлов и отдалённых метастазов (Т1-
3N0М0G1-2Р1-3) отсутствии выраженных сопутствующих заболеваний, при молодом, 
трудоспособном возрасте, а также в тех случаях, когда брюшно-промежностная экстир-
пация в сочетании с грацилопластикой не могла быть выполнена из-за общесомАтичес-
кого состояния пациента, при наличии выраженных тяжелых сопутствующих 
заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

Положительными моментами данной операции, на наш взгляд, являются: а) форми-
рование мышечного жома с собственной запирающей функцией, компенсирующего внут-
ренний сфинктер; б) формирование резервуара оптимально компенсирующего ампулу 
прямой кишки с ее сдерживающей функцией и функцией формирования оформленного 
стула. Указанным методом прооперированы 16 больных.  

Необходимым условием выполнения резервуарно-пластических операций является 
достаточная длина ободочной кишки для формирования резервуара, её жизнеспособ-
ность, а такж удовлетворительное общесоматическое состояние пациента, т.к. указанные 
операции в среднем на 1,5-2 часа продолжительнее стандартной брюшно-промежностной 
экстирпации прямой кишки. Превентивную колостому мы не накладывали.  

Низкую брюшно-анальную резекцию прямой кишки с низведением сигмовидной в 
анальный канал (сфинктерсохраняющие операции) выполняли при раке дистального от-
дела прямой кишки (расстояние от зубчатой линии до нижнего края опухоли не ниже 5-6 
см), при отсутствии признаков прорастания опухоли в окружающие органы и ткани (Т1-
3N0М0). Расстояние от зубчатой линии до нижнего края опухоли позволяет, в ряде слу-
чаев, отступить при резекции прямой кишки от нижнего полюса новообразования на 2-3 
см, что даёт возможность выполнить сфинктерсохраняющие операции с соблюдением 
онкологических принципов.  
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Наличие сонографических или КТ признаков увеличения параректальных лимфоуз-
лов мы не рассматривали как противопоказание к выполнению брюшно-анальной резек-
ции прямой кишки.  

Основными критериями, позволяющими выполнять сфинктерсохраняющие операции 
при раке дистального отдела прямой кишки, мы считаем возможность радикального 
удаления опухоли единым блоком с параректальной клетчаткой и соблюдение дисталь-
ной линии резекции 2-3 см. Противопоказаниям к выполнению резервуарно-пласти-
ческих оперативных вмешательств при раке дистального отдела прямой кишки являлись: 
1) инструментальные и клинические признаки прорастания опухоли в окружающие 
органы и ткани малого таза; 2) поражение регионарного и центрального лимфатического 
аппарата; 3) наличие отдаленных, множественных метастазов; 4) выраженные тяжёлые 
сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем и 
др.); 5) старческий возраст больных.  

Основные виды оперативных вмешательств по поводу рака дистального отдела 
прямой кишки представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 
Виды оперативных вмешательств у больных раком 

дистального отдела прямой кишки (n=142) 
 

Виды вмешательства 
Кол-во больных 

абс. % 

1.Стандартная брюшно-промежностная экстирпация 
прямой кишки (контрольная группа) 

65 45,8 

2. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки + 
грацилопластика 

20 14,1 

3. Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки + 
S-образный резервуар с леваторопластикой 

16 11,2 

4."Низкая" брюшно-анальная резекция прямой кишки с 
низведением ободочной кишки в анальный канал 

41 28,9 

 
 

Тщательный анализ клинико-морфологических наблюдений показал, что наи-
более важное значение имеют данные патоморфологического исследования удалён-
ных препаратов: глубина прорастания кишечной стенки, гистологическая структура 
опухоли. По результатам гистоморфологических исследований, выявлена определён-
ная зависимость глубины инвазии опухоли в стенку прямой кишки от степени её 
дифференцировки.  

В раннем послеоперационном периоде умерли 3 пациента (2,1%). В ближайшем 
послеоперационном периоде различные осложнения и их сочетания были отмечены у 18 
больных (12,6%).  

Таким образом, сравнительный анализ результатов хирургического лечения рака дис-
тального отдела прямой кишки показал, что внедрение в хирургическую практику резер-
вуарно-пластичеких операций не приводит к увеличению частоты послеоперационных 
осложнений и летальности.  
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Մ.Ա. Աղավելյան  
 

«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ, Կոլոպրոկտոլոգիայի 
բաժանմունք, ԵՊԲՀ, Պրոկտոլոգիայի ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Ուղիղ աղու դիստալ հատվածի և հետանցքի քաղցկեղի պարագայում ուղիղ 

աղու որովայնաշեքային էկստիրպացիան համարվում է ստանդարտ ու միակ հնա-

րավոր վիրահատություն, այն դեպքերում, երբ սֆինկտերը պահպանող վիրահա-

տություններ չեն կարող կատարվել: Սակայն արհեստական հետանցքի ձևավորումը 
որովայնի առաջային պատի վրա միշտ ծանր հոգեբանական տրավմա է հանդիսա-
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նում հիվանդների համար: Հաշվի առնելով այս խնդրի կարևորությունը, առաջին ան-

գամ ՀՀ ԱԱԻ-ի Կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոնի բազայի վրա, պրոֆ. Ա.Մ. Աղավելյանի 
կողմից մշակվել և կլինիկական պրակտիկա է ներդրվել ուղիղ աղու որո-

վայնաշեքային էքստիրպացիա տարած հիվանդների վիրաբուժական ռեաբիլի-

տացման մի նոր մեթոդ` ազդրի նազելի մկանից կառավարվող սեղմիչ ապարատի 
հետագա ստեղծումով, որն առանց վնաս պատճառելու, ապահովում է բարեհաջող 
ֆունկցիոնալ արդյունք: 1999թ.-ից մինչև ներկա ժամանակը կատարվել է 20 վիրա-

հատական միջամտություն: Տղամարդիկ եղել են 11-ը, կանայք` 9: Հետվիրահատա-

կան շրջանը բոլորի մոտ ընթացել է հարթ, առանց բարդությունների: Նկատվում է 
անալ սֆինկտորի անբավարարություն I աստիճանի 11 հիվանդների մոտ և II աստի-

ճանի` 9 հիվանդների մոտ, որը կարելի է գնահատել որպես բավարար ֆունկցիոնալ 
արդյունք: 2009թ.-ից կատարվում է ռեզերվուար-պլաստիկ վիրահատություններ 
ուղիղ աղու դիստալ հատվածի քաղցկեղով հիվանդների մոտ (16 հիվանդ): 
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SUMMARY 
Abdominoperineal resection of rectum is a standard operation at cancer of distal part of 

rectum, when sphincter-saving operations can not be performed. However creation of a constant 
unnatural anus always is heavy psychological trauma for the patients, which can not be managed 
by many from them during all their subsequent life. However, in our view, the method of creation 
of the controlled closing system (neosphincter) by the flap from m. gracilis after abdominoperineal 
resection of rectum, designed in Coloproctology Research Center under leadership of Prof. A.M. 
Aghavelyan is a very perspective and progressive way for development of this problem. Since 
July 1999 untill now 20 operations have performed. There were 11 men, 9 women. Postoperatio-
nal complications were not noticed. Insufficiency of anal sphincter of the I degree have 11 
patients, the II degree – 9 patients, which is evaluating as satisfied functional result. In our opinion 
this method of an operative intervention can be recommended for introduction in clinical practice 
at treatment of the patients with malignant tumorous intraamрular part of rectum. The operations 
should be performed by the highly skilled surgeons in specialized centers. Since 2009 the 
reservoir-plastic operations were performed (16 patients). 
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Введение. Колоректальный рак является одним из ведущих, по частоте, причин 
смертности среди онкологических заболеваний в индустриальном мире. В настоящее 
время основным методом лечения рака прямой кишки остается хирургический. 
Лучевая и химиотерапия применяются в комплексном лечении, дополняя оператив-
ное вмешательство. 

В последние годы внимание хирургов-проктологов всё больше привлекают вопросы 
восстановления физического состояния пациентов, обратившихся для лечения по поводу 
рака прямой кишки. Это связано с тем, что радикальные операции носят часто травми-
рующий или калечащий характер, перечеркивая все надежды больных на возвращение к 
прежнему образу жизни. 

Материал и методы. В отделении колопроктологии Института хирургии «Микае-
лян» за последние 13 лет оперированы 941 больной по поводу колоректального рака, из 
них у 381 (40,5%) злокачественная опухоль локализовалась в прямой кишке, у 142 
(37,3%) из которых – в дистальных отделах прямой кишки. Среди перенесших опера-
тивное вмешательство было 71 (50,0%) мужчин и 71(50,0%) женщин в возрасте от 23 до 
83 года. Средний возраст составил 58,7 года. Наиболее значительную группу составили 
больные возрасте от 41 года до 70 лет – 107 пациентов (75,9% от общего их числа) и 
старше 70 лет – 18,5%. Больные геронтологического возраста составили 47,2% (67). 

Результаты и их обсуждение. Проблема исследования качества жизни больных 
раком прямой кишки является весьма актуальной. Это связано с возросшими требования-
ми врачей и пациентов к послеоперационному восстановлению максимально возможного 
высокого уровня качества жизни, социально-психологической адаптации и трудовой 
реабилитации больных. Анализ качества жизни после оперативного вмешательства у 
больных раком дистального отдела прямой кишки так же важен, как традиционно ис-
пользуемые онкологические критерии (местный рецидив опухоли, регионарное и от-
далённое метастазирование, безрецидивная 3-летняя и 5-летняя выживаемость и др.). Ка-
чество жизни оперированных больных – второй по значимости показатель результатов 
лечения после выживаемости, что признано Национальным Институтом Рака (NCI) и 
Американским обществом клинических онкологов (ASCO). Этот комплексный показа-
тель отражает физическое, психологическое и социальное функционирование пациента и 
позволяет оценить влияние самого заболевания на состояние пациента. 
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Качество жизни изучено у 65 больных раком дистального отдела прямой кишки после 
оперативного вмешательства. Распределение пациентов по видам оперативного вмешатель-
ства представлено в в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение больных раком дистального отдела прямой кишки  
в зависимости от вида оперативного вмешательства (n=65) 

 

Оперативное вмешательство абс. отн. % 

Стандартная БПЭ ПК 25 38,5 

"Низкая" БАР ПК с низведением сигмовидной 15 23,1 

БПЭ ПК + грацилопластика 10 15,3 

БПЭ ПК + S-образный резервуар+леваторопластика 15 23,1 

Всего: 65 100 

 

 
Для оценки качества жизни (КЖ) нами применялась тест-версия опросника SF-36 

Health Status Survey, которая относится к неспецифическим опросникам. Он широко 
распространен в США и странах Европы при проведении исследований качества жизни.  

Опросник SF-36 был нормирован для общей популяции США и репрезентативных 
выборок в Австралии, Франции, Италии. В США и странах Европы были проведены ис-
следования отдельных популяций и получены результаты по нормам для здорового насе-
ления и для групп больных с различными хроническими заболеваниями (с выделением 
групп по полу и возрасту). 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физии-
ческое функционирование (ФФ); ролевая деятельность (РД); телесная боль (ТБ); общее 
здоровье (ОЗ); жизнеспособность (Ж); социальное функционирование (СФ); эмоциональ-
ное состояние (ЭС) и психическое здоровье (ПЗ). 

Перед операцией у всех больных раком дистального отдела прямой кишки определя-
лось достоверное снижение всех параметров качества жизни (Рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Показатели качества жизни больных раком прямой кишки до операции 
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При этом наиболее низкие показатели качества жизни отмечены по шкалам ролевой 
деятельности и ролевого эмоционального функционирования (45,3±9,8 и 53,7±10,2, 
соответственно), также общего здоровья и жизнеспособности (59±7,5 и 48±7,6). Шкалы 
физическое функционирование, телесная боль, социальное функционирование и психи-
ческое здоровье были снижены менее выраженно. Пациенты были ограничены в выпол-
нении физических нагрузок, снижена была их социальная активность. Оба этих фактора 
оказывали значительное влияние на выполнение профессиональной и повседневной Дея-
тельности пациентов. Бóльшую часть времени больные ощущали себя измученными, 
уставшими, и обессиленными. Эмоциональный фон носил отрицательную окраску. Сред-
нее значение суммарного физического компонента и суммарного психического компо-
нента составили 46,5±2,5 и 58,8±2,7, соответственно. 

С целью изучения влияния оперативного лечения на состояние качества жизни анке-
тирование выполнено через 3 и 6 месяцев после операции. Изучение шкал опросника 
изучали в трех группах (БПЭ ПК с выполнением резервуарно-пластических методов, 
"низкая" брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением сигмовидной и БПЭ 
ПК с формированием постоянной колостомы) в зависимости от вида выполнения хирур-
гического вмешательства. 

Сравнительный анализ параметров качества жизни пациентов раком дистального 
отдела прямой кишки показал, что спустя 3 месяца после операции значимо лучшие 
показатели имели место у больных после брюшно-промежностной экстирпации прямой 
кишки с формированием S-образного резервуара с леваторопластикой или с формирова-
нием запирательного аппарата из нежной мышцы бедра (грацилопластика) (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Показатели качества жизни больных раком 
дистального отдела прямой кишки через 3 месяца после операции  

 
У большинства пациентов после "низкой" брюшно-анальной резекции прямой кишки 

с низведением сигмовидной в анальный канал сохранялись периодический болевой 
синдром, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, пациенты огра-
ничивали общение с близкими людьми. 

Качество жизни у больных, которым выполнена экстирпация прямой кишки с фор-
мированием постоянной колостомы на передней брюшной стенке, наблюдалось снижение 
по всем шкалам опросника. Так, показатели, которые составляют физиический компонент 
здоровья, снизились после операции и не достигали значения 50. Крайне низкие значения 
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отмечены по шкалам социальное функционирование (19,8±2,5) и ролевое эмоциональное 
состояние (37,2±4,5). Пациенты этой группы характеризовались резким ограничением в 
выполнении физической нагрузки, испытывали периодический болевой синдром, сохраня-
лось ощущение выраженной усталости, что являлось отражением более тяжёлого после-
операционного периода. Резкое снижение показателей опросника по шкалам, отражающим 
психологическое здоровье, свидетельствует о преобладании у больных данной категории 
плохого настроения, отрицательных эмоций и постоянной депрессии. Пациенты сторо-
нились общения с коллегами по работе и родственниками. Данные изменения расценены 
как следствие наложенного противоестественного заднего прохода. 

Изучение данных анкетирования в отдаленном периоде (через 6 месяцев после опе-
рации) в группе пациентов, перенесших "низкую" брюшно-анальную резекцию прямой 
кишки с низведением наблюдалось повышение качества жизни. Больные отмечали 
увеличение диапазона посильной физической активности, снижение выраженности боле-
вого синдрома, повышение работоспособности, исчезновение чувства обессиленности, 
снижение ограниченности в плане социальной жизни, общения с окружающими, отсут-
ствие тревоги и депрессии, преобладание положительных эмоций. 

Параметры качества жизни в отдаленном периоде (через 6 месяцев после операции) у 
больных, перенесших брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки с низведе-
нием сигмовидной в промежность с формированием S-образного резервуара с левато-
ропластикой или с созданием замыкательного аппарата из нежной мышцы бедра (гра-
цилопластика) значимо не отличались от таковых в ближайшем послеоперационном пе-
риоде. Однако у этих пациентов наблюдалось улучшение показателей, характеризирую-
щих эмоциональное состояние человека и его влияние на профессиональную или 
повседневную деятельность. Пациенты отмечали прибавление сил и энергии, снижение 
усталости, утомляемости (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Показатели качества жизни больных раком  
дистального отдела прямой кишки через 6 месяца после операции  

 
Показатели качества жизни у больных после стандартной брюшно-промежностной 

экстирпации остались неизменными. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что в предопераци-
онном периоде у больных раком дистального отдела прямой кишки имеет место снижение 
всех параметров качества жизни. У пациентов резко снижена как физическая, так и социаль-
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ная активность, что, безусловно, влияет на профессиональную и повседневную деятельность. 
Часть пациентов испытывает постоянную тревогу и депрессию. При этом значимых, сущест-
венных различий между группами, в отличие от брюшно-промежностной экстирпации 
прямой кишки с формированием постоянной колостомы, по Суммарным показателям 
физического и психического здоровья не выявлено. Изменение параметров качества жизни в 
ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах определяется видом и объёмом 
выполненного оперативного вмешательства. Достоверно лучшие показатели качества жизни 
отмечены после выполнения сфинктеросохраняющих и резервуарно-пластических операций. 
Оперативное лечение, заканчивающееся формированием постоянной колостомы, не только 
не приводит к повышению качества жизни, но и зачастую снижает его. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать при локализации опухоли в дис-
тальных отделах прямой кишки сфинктеросохраняющие и резервуарно-пластические 
операции, что способствует улучшению социально-психологической адаптации и трудо-
вой реабилитации больных. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ուղիղ աղու քաղցկեղով տառապող հիվանդների կյանքի որակի հետազոտման 

խնդիրը շատ արդիական է: Վիրահատված հիվանդների կյանքի որակը բուժման ար-

դյունքների երկրորդ ցուցանիշն է` ըստ կարևորության, վերապրուկից հետո: Կյանքի 

որակն ուսումնասիրված է ուղիղ աղու դիստալ հատվածի քաղցկեղով տառապող 65 

հիվանդի մոտ վիրահատական միջամտությունից հետո: Հետազոտման արդյունքնե-

րը թույլ են տալիս խորհուրդ տալ սեղման-պահպանող և ռեզերվուարային-պլաս-

տիկ վիրահատություններ ուռուցքի ուղիղ աղու դիստալ հատվածներում տեղակայ-

ման դեպքում, ինչը նպաստում է սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողականության և 

հիվանդների աշխատանքային գործունեության վերականգնման լավացմանը: 

 
Բանալի բառեր. քաղցկեղ, ուղիղ աղի, բուժում, կյանքի որակ 
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SUMMARY  
A total of 65 asymptomatic and disease-free patients with distal part of rectal cancer were 

identified from the follow up clinic. Medical views about the clinical value and potential 
detrimental effect on quality of life of postoperative follow up are divided. There is no literature 
on the views of Armenian patients with rectal cancer towards the follow up process.  
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Введение и актуальность. Проблемы диагностики и лечения рака органов билиопан-
креатодуоденальной зоны (БПДЗ) представляют в настоящее время большой интерес. 
Термин «рак органов билиопанкреатодуоденальной зоны» собирательный и включает в 
себя злокачественные новообразования следующих анатомических структур: внепечё-
ночных жёлчных протоков, жёлчного пузыря, большого дуоденального сосочка и голов-
ки поджелудочной железы [26]. Анатомическая и физиологическая общность, сходная 
клиническая картина этих опухолей, а в ряде случаев и одинаковая тактика лечения, 
позволили объединить их данным понятием [2,7]. 

Исторически рак органов БПДЗ относили к группе редко встречающихся опухолей. 
По данным различных авторов, частота их не превышала 4-7% случаев среди всех злока-
чественных образований [1]. Совершенствование диагностических приемов и методов 
изменило взгляд на частоту опухолей этой локализации. Данные J.L. Cameron et al. 
свидетельствуют о значительно большей встречаемости этой группы патологии среди 
населения и достигают 10% случаев [20]. 

Удельный вес рака органов БПДЗ составляет 5-9% от всех форм рака [9] и 15% от 
всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Среди органов 
БПДЗ опухолью наиболее часто поражается поджелудочная железа – 63-86% [8,19]. При-
чём, более 60% новообразований приходится на головку поджелудочной железы [11]. 
Статистика последних лет свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости и 
смертности от рака поджелудочной железы [18,22,25]. В структуре онкологических за-
болеваний рак поджелудочной железы занимает 9-е место, а среди опухолей желудочно-
кишечного тракта находится на 4-м месте (после рака желудка, толстой и прямой кишки). 
Рак поджелудочной железы является четвёртой по значимости причиной смерти как 
среди мужчин, так и женщин [24]. Общая заболеваемость раком поджелудочной железы 
в России составляет около 9 случаев на 100000 человек в год [4,5]. Прогнозируется, что 
число больных раком поджелудочной железы в 2020 году по сравнению с 2000 годом 
будет выше на 32% в развитых и 83% в развивающихся странах, достигнув 168.453 и 
162.401 случаев, соответственно [17]. 
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Частота встречаемости рака внепеченочных желчных протоков колеблется от 0,01 до 
4,6% среди всех злокачественных новообразований и составляет 15-18% от опухолей 
БПДЗ [13]. Традиционно внепеченочные желчные протоки принято подразделять на сле-
дующие анатомические структуры: долевые печёночные протоки, зона слияния долевых 
печёночных протоков (конфлюенс), общий печёночный проток, общий жёлчный проток 
(холедох) и фатеров сосочек. Рак внепеченочных жёлчных протоков чаще всего развива-
ется в области развилок желчных протоков и поражает чаще всего конфлюенс до 41% 
случаев, общий печёночный проток в месте слияния с пузырным протоком – до 28%, 
холедох – до 25% случаев. Рак фатерова соска или большого дуоденального сосочка сре-
ди опухолей БПДЗ составляет 15-25%. Среди всех злокачественных новообразований по-
следний составляет 0,5-2,0%, а из числа периампулярных опухолей – 5-26% [9,10,13]. Рак 
жёлчного пузыря обнаруживается у 1,3–2% умерших от злокачественных опухолей. 
Первичные злокачественные опухоли двенадцатиперстной кишки встречаются крайне 
редко (по данным разных авторов, 0,6-5,7% от опухолей БПДЗ) и составляют 0,3% всех 
опухолей пищеварительного тракта [13]. 

Хронический панкреатит с преимущественным поражением головки также является 
показанием для произведения панкреатодуоденальной резекции. Хронический головча-
тый панкреатит имеет ряд особенностей развития, клинического течения и вероятного 
осложнения. Морфологические изменения при хроническом головчатом панкреатите не 
претерпевают обратного развития (что также является его отличительной чертой) и дают 
основание считать, что данное состояние является предраковым. Также немаловажным 
является билиарная гипертензия, которая, в большей части, развивается на фоне сдавле-
ния холедоха в её панкреатическом отделе.  

Раннее выявление опухолей органов БПДЗ является одной из наиболее сложных и 
актуальных проблем диагностики в онкологии.  

Симптомы, развивающиеся при раке органов БПДЗ, неспецифичны и не зависят от 
локализации опухолевого поражения [6,9,11]. Неспецифичность симптомов и многогран-
ность их проявлений, отсутствие стройной схемы проведения первичной и уточняющей 
диагностики являются причинами позднего выявления опухолей органов БПДЗ. Боль-
шинство таких больных попадают в поле зрения хирургов после длительного наблюде-
ния, обследования по поводу желтухи и бессмысленного лечения в инфекционных боль-
ницах. Правильность же оценки проявлений того или иного патологического состояния 
влияет на выбор тактики лечения, а, следовательно, на непосредственные и отдалённые 
результаты [3]. 

БПДЗ является одной из наиболее труднодоступных для оперативного вмешательст-
ва локализаций злокачественных опухолей. Тесное соседство в небольшом пространстве 
многих жизненно важных органов, магистральных сосудов, быстро вовлекаемых в опухо-
левый инфильтрат, является частой причиной невозможности выполнения радикального 
оперативного вмешательства. 

На сегодняшний день единственным методом потенциально радикального лечения 
опухолей БПДЗ остается хирургический – панкреатодуоденальная резекция (ПДР) 
[6,9,10,27]. Однако эта операция всё ещё имеет высокий риск тяжёлых осложнений и 
летальных исходов. Во многих отечественных и зарубежных клиниках летальность 
достигает 15-20% [12,15,34]. По данным статистики, только в 10-20% случаев при 
выявлении рака поджелудочной железы пациентам выполняется радикальная операция, 
несмотря на которую, большинство умирает в первый год после вмешательства [21].  

Неудовлетворительные результаты лечения рака органов БПДЗ, особенно его местно-
распространенных форм, вызывают необходимость детального изучения клиники этих 
заболеваний, совершенствования методов диагностики и разработки новых методов лечения. 
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Ключевым методом диагностики заболеваний БПДЗ является компьютерная 
томография (КТ) [16]. Клиническая востребованность предоставляемой методом КТ 
информации ("клинико-инструментальная информационная синхронизация") чётко не 
определена в специальной литературе и в практической хирургии.  

В каждом конкретном случае операбельность поражений БПДЗ определяется, 
главным образом, отношением опухоли к рядом расположенным магистральным 
сосудам, следовательно, на этапе обследования и выработки тактики лечения принципи-
альное значение имеет информация, позволяющая судить о взаимоотношении опухоли с 
прилежащими органами и магистральными сосудами: аортой, чревным стволом, селезё-
ночной и верхней брыжеечной артериями, верхней брыжеечной и воротной венами.  

Немаловажным считается и точное определение нерезектабельности данного образо-
вания. По данным литературы, согласно современной классификации, прорастание в 
транспанкреатические магистральные вены: прорастание в воротную вену или в верх-
нюю брыжеечную вену не является поводом для отказа от ПДР. Последнюю не произво-
дят при наличии инвазивного роста в магистральные артерии целиако-мезентериального 
бассейна, в частности, в верхнюю брыжеечную артерию, общепечёночную артерию или в 
чревный ствол. Существуют конкретные противопоказания к проведению ПДР: отдалён-
ные метастазы в различные органы, карциноматоз брюшины, асцит и т.д.  

Необходимо отметить, что в последнее время увеличилось число случаев опухо-
лей БПДЗ, при которых вопросы резектабельности спорны. Эта проблема нуждается 
в дальнейшем исследовании со стороны радиологов и хирургов для решения вопроса 
целесообразности проведения хирургического вмешательства. Дооперационная оцен-
ка резектабельности опухоли имеет важное значение для определения достоверности 
вовлечения сосудов, что возможно установить методом КТ с использованием внутри-
венных контрастных средств. 

Исходя из анатомических особенностей, в каждом конкретном случае состояние ма-
гистральных транспанкреатических сосудов трактуется по-разному. Мультиспиральная 
КТ с внутривенным болюсным контрастированием даёт возможность получить изобра-
жения трёхмерных реконструкций артерий и вен БПДЗ, на основании которых можно 
определить объём хирургического вмешательства.  

В доступной литературе не имеется данных относительно систематизированного 
подхода при рассмотрении нескольких патологических состояний БПДЗ, имеющих 
схожие клинические проявления. Более того, нет источников, освещающих эту проблему 
в радиологии, в частности, при использовании КТ. Очевидна необходимость опти-
мизации компьютерно-томографического исследования с систематизацией отдельных 
КТ-критериев для данной категории больных. 

Материал и методы. Проведён анализ компьютерных томограмм 450 больных, 
прошедших обследование в МНЦ «Аспера Скан». Произведены следующие виды КТ-ис-
следования: 1) нативное КТ, 2) КТ с пероральным контрастированием контрастным 
средством и с водой 3) КТ с в/в болюсным контрастированием. Спиральная КТ проводи-
лась на аппарате Somatom Emotion (Siemens, Германия) Болюсное контрастирование 
проводилось по стандартной 4-х этапной схеме с использованием 3D, MPR, MIP, VRT 
реконструктивных программ. Критерии разработаны с использованием принципов детер-
минационного анализа [14]. 

Результаты и обсуждение. Нами предварительно составлен перечень радиоло-
гических критериев изменений БПДЗ для определения показаний и противопоказаний к 
проведению панкреатодуоденальной резекции. В качестве примера приведены критерии 
по определению состояния поджелудочной железы. 
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КТ-критерии, определяющие состояние поджелудочной железы 
 

1. Поджелудочная железа 
 

1.1. Расположение: 
1.1.1. обычное 
1.1.2. выское 
1.1.3. низкое 
1.1.4. смещена вентрально 1.1.5 смещена дорзально 1.1.6 смещена краниально 

1.1.4.1 головка 1.1.5.1 головка 1.1.6.1 головка 
1.1.4.2 тело 1.1.5.2 тело 1.1.6.2 тело 
1.1.4.3 хвост 1.1.5.3 хвост 1.1.6.3 хвост  

1.2. Форма: 
1.2.1. обычная 
1.2.2. неправильная 
1.2.3. кольцевидная 1.2.3.1 головка 1.2.3.2 головка и тело 

1.3. Величина 
1.3.1. обычная 

1.3.1.1. толщина головки*  
1.3.1.2. толщина тела**  
1.3.1.3. толщина хвоста*** 

1.3.1.1.1. около 2,5 см 1.3.1.2.1 около 2 см 1.3.1.3.1 около 1,5-2 см 
1.3.1.1.2. более 4 см 1.3.1.2.2 более 3 см 1.3.1.3.2 более 2,5 см 
1.3.1.1.3. более 5 см 1.3.1.2.3 более 5 см 1.3.1.3.3 более 4 см 
1.3.1.1.4. менее 2 см 1.3.1.2.4 менее 1,5 см 1.3.1.3.4 менее 1 см 
* (перпендикулярно передней поверхности головки) 
** перепендикулярно передней поверхности тела 
***перпендикулярно передней поверхности хвоста  

1.4. Контуры 
1.4.1. ровные 

1.4.1.1. четкие 
1.4.1.2. нечеткие 

1.4.2. неровные 
1.4.2.1. четкие  
1.4.2.2 нечеткие 

1.4.2.1.1. “мелкобугристые” 1.4.2.2.1 “мелкобугристые” 
1.4.2.1.2. “крупнобугристые” 1.4.2.2.2 “крупнобугристые” 

1.4.2.1.2.1. в области головки 1.4.2.2.2.1 в области головки 
1.4.2.1.2.2. в области тела 1.4.2.2.2.2 в области тела 
1.4.2.1.2.3. в области хвоста 1.4.2.2.2.3 в области хвоста 

1.5. Денситометрические показатели ткани ПЖ в целом 
1.5.1. обычные  
1.5.2 понижены  
1.5.3 повышены 

1.6. Однородность ткани поджелудочной железы 
1.6.1. однородна 
1.6.2. неоднородна 
1.6.3. очаговое поражение  

1.6.3.1. головки  
1.6.3.2. тела  
1.6.3.3 хвоста 
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1.7. Величина выявленного очага  
1.7.1. небольшой (до 2 см)  
1.7.2. средней величины (2,5-3,5 см)  
1.7.3. крупный (более 4 см) 1.8.3  продолговатая 

1.8. Форма выявленного очага  
1.8.1. округлая 
1.8.2. овоидная 
1.8.3. продолговатая  
1.8.4. неправильная 

1.9. Структура выявленного очага 
1.9.1. однородная 
1.9.2. неоднородная 

1.9.2.1. с сочетанием “тканевого” и “жидкостного” компонентов 
1.9.2.2. “сотовый рисунок” 
1.9.2.3. негомогенный “тканевой рисунок” 

1.10.   Контуры выявленного очага 
1.10.1. четкие 1.10.2 нечеткие 

1.10.1.1. линейная отграниченность (инкапсулированность) 
1.10.1.2. без линейной подчеркнутости 

1.11. Визуализация Вирсунгова протока 
1.11.1. хорошая 
1.11.2. плохая 
1.11.3. не визуализируется (не дифференцируется) 

1.12. Диаметр Вирсунгова протока в различных отделах 
1.12.1. в области головки  

1.12.1.1. до 2 мм  
1.12.1.2. более 3 мм  
1.12.1.3. более 5 мм  
1.12.1.4. более 10 мм  

1.12.2  в области тела  
1.12.2.2  более 3 мм  
1.12.2.1  до 2 мм  
1.12.2.3  более 5 мм  
1.12.2.4  более 10 мм 

1.12.3 в области хвоста 
1.12.3.1 до 1 мм 
1.12.3.2 более 3 мм 
1.12.3.3 более 5 мм 

1.13. Соотношение выявленного очага (объёмного образования) поджелудочной железы  
и Вирсунгова протока 

1.13.1. объёмное образование определяется в просвете протока 
1.13.2. Вирсунгов проток сдавлен объемным образованием 

1.13.2.1. спереди 
1.13.2.2. сзади 
1.13.2.3. сверху 
1.13.2.4. снизу 

1.13.3. Вирсунгов проток расширен проксимальнее очага 
1.14. Сдавление селезеночной вены 

1.14.1. в области головки  
1.14.2. в области тела  
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1.14.3. в области хвоста 
1.15. Вовлеченность селезеночной артерии в патологический  
 процесс 

1.15.1. в области тела  
1.15.2. в области хвоста 

1.16.  Спленомегалия  
1.16.0. селезенка не увеличена 
1.16.1. умеренная (длина селезенки до 16 см) 
1.16.2. выраженная (длина селезенки более 17 см) 

1.17. Однородность селезеночной ткани 
1.17.1. однородна 
1.17.2. неоднородна 

1.17.2.1. наличие клиновидных гиподенсных зон 
1.17.2.2. наличие гиподенсных зон с соответствующим втяжениями 
капсулы органа 
1.17.2.3. наличие сформированных полостей с жидкостью 

 
С использованием той же методики разработаны критерии оценки состояния и дру-

гих анатомических структур зоны интереса (общего жёлчного протока, внутри-
печёночных жёлчных протоков, печёночных протоков, общего печёночного протока, 
жёлчного пузыря, печени, двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального соска).  

Разработаны также дополнительные критерии метастазирования: 
1) наличие вторичного неопластического процесса: метастазы в печени, лёгких, костях 

и т.д.; карциноматоз брюшины, асцит; 2) состояние магистральных транспанкреатических 
сосудов (v. mesenterica superior, v. рorta, a. hepatica communis) с определением врастания, 
муфтообразного охвата, тромбоза; 3) состояние регионарных лимфатических узлов: 
неопластическое поражение, реактивные изменения, увеличение на фоне лимфостаза, из-за 
раковой инфильтрации лимфатической системы, определение наличия связи между разме-
ром и типом изменённости лимфатических узлов; 4) определение наличия врастания в 
общий жёлчный проток и, соответственно, уровень билиарной гипертензии; 5) наличие 
стеноза двенадцатиперстой кишки; 6) состояние забрюшинной жировой клетчатки. 

Необходимо отметить также важность оптимизации протокола подготовки больных 
к КТ исследованию при вероятном патологическом процессе в билиопанкреато-
дуоденальной зоне. 

Заключение. Проведение клинико-инструментальной синхронизации на примере 
разработки алгоритма КТ-диагностики заболеваний билиопанкреатодуоденальной зоны с 
нацеленностью на проведение ПДР может рассматриваться как модель для создания 
клинически востребованных протоколов компьютерно-томографического исследования в 
других проблемных областях радиологии и клинических дисциплин. Развитие КТ в 
перспективе даст возможность производить виртуальное моделирование, планирование 
больших хирургических вмешательств. Другой перспективой развития является создание 
систем автоматического анализа полученной КТ-информации. 
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Ա.Կ. Ղազարյան1, Հ.Պ. Վարդևանյան2, Գ.Ջ. Վարդանյան2 

 
1ԲԳԿ «Ասպերա Սկան» 

2ԵՊԲՀ, Կլինիկական ախտորոշման ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Բիլիոպանկրեատոդուոդենալ գոտու (ԲՊԴԳ) օրգանների նորագոյացությունների 

վաղ հայտնաբերումը հանդիսանում է առավել դժվար և արդի խնդիրներից մեկը ուռուց-
քաբանության ախտորոշման բնագավառում։ ԲՊԴԳ օրգանների քաղցկեղը կազմում է 
մոտ 5-9% քաղցկեղի բոլոր տեսակների մեջ։ Ոչ հստակ ախտանիշները և դրանց բազմա-
բնույթ արտահայտված լինելը, առաջնային ախտորոշման հստակ սահմանված մոտեց-
ման բացակայությունը հանդիսանում են ԲՊԴԳ օրգանների նորագոյացությունների ուշ 
ախտորոշման հիմնական պատճառը։ Ախտաբանական վիճակի ճիշտ գնահատումը 
ուղղակիորեն ազդում է բուժման ռազմավարությունը ընտրելու վրա, ուստի նաև` 
հեռահար արդյունքի վրա։ ԲՊԴԳ չարորակ նորագոյացությունները առավել դժվար 
հասանելի են վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու տեսանկյունից: 
Կյանքի համար կարևոր օրգանների և խոշոր անոթների սերտ հարևանությունը, արմա-
տական վիրահատություն իրականացնելու հիմնական խոչընդոտն է։ Առ այսօր, ԲՊԴԳ 
օրգանների նորագոյացությունների արմատական բուժման հիմնական մեթոդը վիրա-
հատականն է` պանկրեատոդուոդենալ մասնահատումը (ՊԴՄ)։ Սակյան տվյալ վիրա-



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

 - 71 -

հատությունը մինչ այժմ ունի բարդությունների և մահացության բարձր հավանականու-
թյուն։ Անհրաժեշտություն կա մանրամասն ուսումնասիրել այս հիվանդությունների կլի-
նիկական ախտանիշները, կատարելագործել ախտորոշման մեթոդները և նոր բուժման 
մոտեցումներ մշակել, քանի որ արդի բուժական արդյունքները ոչ բավարար են։ ԲՊԴԳ 
հիվանդությունների ախտորոշման առանցքային մեթոդը համակարգչային շերտա-
գրումն (ՀՇ) է։ ԲՊԴԳ բազմաթիվ հիվանդությունների ՀՇ ախտորոշման խնդիրների 
վերլուծումը փաստում է, որ ներկայում անհրաժեշտություն կա առկա ախտորոշման 
չափանիշների համակարգման և նորերի մշակման վերաբերյալ։ ԲՊԴԳ հիվանդություն-
ների ՀՇ ախտորոշման ալգորիթմի մշակումը` նպատակաուղղված լինելով ՊԴՄ իրա-
կանացմանը, կարող է դիտարկվել որպես կիրառական մոդել կլինիկական այլ ուղ-
ղություններում ՀՇ հետազոտության արձանագրությունների ստեղծման համար։ 
 

Հանգուցային բառեր. պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում, բիլիոպանկրեա-
տոդուոդենալ գոտի, համակարգչային շերտագրում, մեթոդաբանություն 
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SUMMARY  
Early detection of tumors of biliopancreatoduodenal zone (BPDZ) is one of the most 

complex and urgent problems of diagnosis in oncology. The share of cancer of the organs 
of BPDZ corresponds to 5-9% of all cancers. Non-specific symptoms and diversity of their 
manifestations, the lack of a coherent scheme of primary and qualifying diagnosis are the 
results of late detection of tumors of BPDZ. The correct assessment of the manifestations 
of the same pathological condition affects the treatment selection, and therefore the 
immediate and long-term results. BPDZ is one of the most difficult locations for surgery of 
malignant tumors. The close proximity in a small space of many vital organs and vessels is 
a common cause of inability to perform radical surgery. Nowadays, the only way to 
potentially radical treatment of tumors of BPDZ is surgical: pancreatoduodenal resection 
(PDR) or Whipple’s procedure. However, this operation still has a high risk of severe 
complications and death. The disappointing results of treatment demand a detailed study of 
these diseases, improvement of diagnostic methods and the development of new treatment 
methods. A key method for diagnosing diseases of BPDZ is computed tomography (CT). 
The consideration of issues of computed tomographic diagnosis of a wide range of BPDZ 
diseases dictates the need to systematize the available diagnostic criteria and develop new 
ones. The development of CT diagnosis algorithm of BPDZ diseases aimed at carrying out 
the PDR, can be viewed as a model of creating clinically demanded CT-protocols for other 
troubled areas of radiology and clinical disciplines. 

 
Keywords: pancreatoduodenal resection, cancer, biliopancreatoduodenal zone, computed 
tomography, methodology 
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Введение. Согласно множественным литературным данным, нарушения кардио-рес-
пираторной функции занимают одну из главенствующих ролей при развитии синдрома 
полиорганной недостаточности (СПОН). Симптоматика СПОН обусловлена как исход-
ным состоянием витальных функций организма больного, так и закономерными послед-
ствиями проводимой интенсивной терапии. Последние оказывают особое влияние на вы-
раженность классических проявлений заболевания [1,2,3,4,5,6,7].  

Целью настоящего исследования явилось определение наиболее характерных кли-
нико-биохимических показателей острого респираторного дискомфорта у хирургических 
больных с синдромом полиорганной недостаточности и оценка эффективности приме-
няемых методов лечения. 

Материал и методы. Проведенные нами исследования были осуществлены на базе 
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ИТАР) Университетско-
го Медицинского центра "Гераци-1" у 112 пациентов различного профиля с Клиничес-
кими проявлениями кардио-респираторного дискомфорта на фоне СПОН. Возраст боль-
ных варьировал от 17 до 84 лет. Женщин было 37 (33%), мужчин – 75 (67%). Согласно 
окончательным результатам лечения, все больные были разделены нами на две группы: с 
благополучными исходами СПОН – 81 пациент (72,3%) и с неблагополучными 
(летальными) исходами – 31 (27,7%) пациент. 

Все обследованные нами пациенты по поводу наличия острого респираторного дис-
комфорта в различных стадиях болезни были интубированы и подключены к аппаратам 
ИВЛ при первых же признаках клинического неблагополучия с целью создания ды-
хательного комфорта, протезирования функции внешнего дыхания и обеспечения адек-
ватной оксигенации артериальной крови. Степень тяжести дыхательной недостаточности 
оценивалась нами по 4-балльной шкале, разработанной в Национальном институте иссле-
дований сердца, лёгких и крови в США коллективом авторов под руководством J.F. 
Murray. Тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкале APACH-II. Искусственная 
вентиляция лёгких осуществлялась на респираторах моделей "Hamilton G-5". В процессе 
исследования определялись параметры периферической гемодинамики (частота сердеч-
ных сокращений – ЧСС, артериальное давление – АД, центральное венозное давление – 
ЦВД) и газового состава крови. Обязательными компонентами мониторинга являлись 
рентгенологические исследования и компьютерная томография органов грудной клетки.  

Полученные результаты. Острая дыхательная недостаточность (ОДН) у обследован-
ных нами больных характеризовалась наличием тяжёлой артериальной гипоксемии, капни-
ческими и гемодинамическими расстройствами, степень выраженности которых (Табл. 1) 
значительно зависела от тяжести общих проявлений основной патологии и СПОН.  
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Таблица 1. 
Показатели периферической гемодинамики и дыхательной функции 

 при различных стадиях ОДН (n=112) (М±m) 
 

Параметр I ст. ОДН II ст. ОДН III ст. ОДН 

F в мин 21,1±0,71 28,4±0,67 44,6±1,5* 
PaO2 мм рт.ст. 88,2±1,1 77,4±3,6* 59,2±1,1 
PaCO2 мм рт.ст. 34,5±1,1 47,08±2,84* 65,11±3,25* 
PvO2 мм рт.ст. 42,5±0,8 39,7±0,5 37,7±1,6 * 
Sat aO2 % 93,3±1,0 89,1±1,0 76,8±1,1* 
PaO2 / FiO2 268,9±19,5 165,1±22,4 * 122,6±18,5 
ЧСС 91,1±3,0 116,2±3,2* 138,3±4,0* 
Адср мм рт.ст. 95,3±2,9 56,9±2,4 38,2±3,1* 
ЦВД cm H2O 9,8±1,1 16,1±0,9 20,4±1,3* 

 

*Р≤0,05, достоверно по сравнению с данными при ОДН I ст. 
 

 
Проявления острого респираторного дискомфорта и сердечно-сосудистой недоста-

точности клинически нами расценивалась при наличии двух и более из нижеперечис-
ленных симптомов: 

 жалобы пациентов на чувство нехватки воздуха, одышку, удушающий кашель, 
сердцебиение, головокружение и пр.; 

 изменения частоты и ритма дыхательных движений (более 25-30 актов в мин. 
или менее 5–6 актов в мин.), а также наличие патологического дыхания по типу Чейн–
Стокса, Кусс–Мауля и пр.; 

 выявление капнических нарушений (РаСО225 мм рт.ст. или 55 мм рт.ст.); 
 наличие артериальной гипоксемии (РаО270 мм рт.ст. и SaО290%);  
 появление тахикардии на 20 уд/мин выше от исходных данных; 
 явления артериальной гипо- и гипертензии, нарушений ритма сердца, 

нарастающего спазма периферических сосудов, изменений венозного притока; 
 симптомы нарастающей слабости скелетной дыхательной мускулатуры либо нару-

шенной экскурсии диафрагмы; 
 рентгенологические признаки повреждения лёгочной паренхимы. 
Полученные нами данные являлись очевидным свидетельством того, что в зависимости 

от стадий развития СПОН, нарастающие признаки артериальной и венозной гипоксемии 
отражали степень тяжести тканевой гипоксии. В то же время в условиях развивающейся ката-
строфы крайне затруднительным являлось установление причинно-следственной связи и 
первичности механизмов повреждения. Однако полученная информация была неоценимой в 
прогнозах выживаемости и летальности у данных групп больных. 

Острая дыхательная недостаточность у 96 наблюдаемых нами больных со СПОН разви-
валась одновременно с симптоматикой острого повреждения легочной паренхимы (СОПЛ), у 
7 из которых он трансформировался в наиболее тяжелую форму – острый респираторный ди-
стресс-синдром (ОРДС) с различными стадиями его проявления. В дифференциации степени 
повреждения респираторного аппарата значительную ценность представляли рентгенологи-
ческие исследования органов грудной клетки. Так, у пациентов с СОПЛ выявлялись одно- и 
билатеральные мелкие и обширные инфильтраты, нередко на фоне синдрома Мендельсона, 
ателектазы, абсцессы, одно- и билатеральный гидроторакс, инфаркты легких (см. рис. 1–5).  
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Наиболее характерные рентгенологические изменения легких выявлялись нами у паци-
ентов с ОРДС (особенно в III–IV стадиях заболевания), которые характеризовались прогрес-
сирующим затемнением лёгочных полей, захватывающим практически все отделы лёгких, за 
исключением верхушек. Тень сердца трудно дифференцировалась от окружающей лёгочной 
ткани, а диафрагма теряла чёткость контуров и полностью сливалась с затемнением лёгочных 
полей. На фоне картины «снежной бури» было очень сложно определить абсцедирование 
лёгких, осложняющее клиническое течение ОРДС (рис. 6). 

Вышеописанные проявления респираторного дискомфорта в подавляющем большинстве 
случаев сопровождались дисфункцией сердечно-сосудистой системы, на что указывали и 
результаты электрокардиографических исследований у этих больных. Даже у молодых боль-
ных обнаруживались признаки дистрофических нарушений со стороны миокарда, которые, 
вопреки представлениям о здоровье молодого возраста, обнаруживались у каждого третьего 
больного, также отмечались и другие признаки дестабилизации сердечной деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Рентгенограмма лёгких у пациентки Х. 
с правосторонней плевропневмонией 

Рис. 2. Рентгенограмма лёгких у пациента Х. 
с ателектазирующей правосторонней 

нижнедолевой пневмонией 
 

 
 

Рис. 3. Рентгенограмма лёгких у пациента Х. 
с инфарктом верхней доли 

правого лёгкого 

 

Рис. 4. Рентгенограмма лёгких у пациента Х. 
со множественными абсцессами верхней 

и средней долей правого лёгкого 
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Рис. 5. Компьютерная томография  
органов грудной клеткиу пациента 

 с аспирационным синдромом  

Рис. 6. Компьютерная томография  
органов грудной клеткиу пациентки  

с IV стадией ОРДС 
 

При ЭКГ-исследовании на фоне синусовой тахикардии во многих случаях отмеча-
лись нарушения ритма, проводимости и признаки ишемии миокарда. При анализе ЭКГ у 
больных без сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы в 16% случаях 
была отмечена суправентрикулярная и у 10% больных – желудочковая экстрасистолия. 
Нарушения проводимости в виде блокады ножек пучка Гиса были диагностированы у 
70%, а перегрузка правого предсердия – у 47,5% больных. В свою очередь, у пациентов 
зрелого и особенно пожилого возраста спектр выявленных при электрокардиографии от-
клонений был значительно шире. У данной возрастной группы больных диагностирова-
лись не только гипертрофия миокарда, но и нарушения электрической проводимости 
сердца вплоть до развития экстрасистолии и мерцательной аритмии.  

Указанные отклонения могли быть обусловлены сопутствующей кардиальной пато-
логией. Однако отрицательная динамика рассматриваемых показателей побуждает нас 
склоняться к мысли о том, что весомый вклад в их развитие вносил эндотоксикоз, 
вызванный развитием СПОН, поскольку возникновение ЭКГ-изменений значительно 
чаще регистрировалось у больных с предшествующим дисбалансом в сердечной деятель-
ности, который объективно идентифицировался при электрокардиографии.  

Исходя из имеющихся данных, практически у всех наблюдаемых нами больных 
наличествовали признаки циркуляторной, гипоксической и гемической гипоксемии, ко-
торая являлась как следствием, так и одной из главенствующих причин порочного 
круга расстройств. Основными мероприятиями, направленными на устранение респи-
раторных расстройств, являлись: 

1. обеспечение артериальной оксигенации (т.е. насыщения и высвобождения О2 и 
нормализации РаО2); 

2. нормализация альвеолярной вентиляции (т.е. элиминации СО2 и нормализации 
РаСО2); 

3. устранение циркуляторных расстройств; 
4. обеспечение общесоматического и дыхательного комфорта пациента;  
5. разгрузка скелетной дыхательной мускулатуры. 
Разрешение данных задач нами строилось в следующих направлениях: повышение 

концентраций ингалируемого кислорода и обеспечение аппаратной респираторной под-
держки. При этом ведущая и исключительная роль принадлежала искусственной венти-
ляции легких (ИВЛ). Применение респираторов новых поколений, позволяющих моде-
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лировать всевозможные режимы и приёмы вспомогательной искусственной вентиляции 
лёгких (ВИВЛ), рассчитанных на поддержку или коррекцию только страдающих, 
неполноценных компонентов механики дыхания и газообмена при сохранном 
спонтанном дыхании пациента, позволяло практически протезировать дыхательные 
функции. В связи с вышесказанным, у всех из наблюдаемых нами пациентов прово-
дилась пролонгированная искусственная вентиляция легких, сроки которой в 
значительной степени зависели от степени тяжести больного и динамики заболевания.  

С целью повышения парциальных давлений кислорода и сатурации артериальной 
крови нами была предпринята тактика увеличения концентраций кислорода в ингалируе-
мой воздушно-кислородной смеси. Следует отметить, что титрацию концентраций инга-
лируемого кислорода (FiO2) у всех больных со СПОН мы начинали с 50%-содержания 
кислорода в воздушно-кислородной смеси (FiO2=0,3). В качестве контроля производимой 
манипуляции нами рассматривались показатели кислотно-основного состояния артери-
альной и венозной крови. Однако, даже несмотря на применение всевозможных приёмов 
и режимов ВИВЛ, обеспечить полный комфорт респираторных функций удавалось да-
леко не у всех больных, что в явной форме соответствовало как о степени повреждения 
лёгочной паренхимы, так и о негативной динамике СОПЛ (полученные данные отражены 
в Табл. 2 и 3). Как говорилось ранее, острая дыхательная недостаточность, сопро-
вождаясь клинической картиной нарастающего повреждения лёгочной паренхимы, 
явилась одной из главных атрибутик СПОН и одной из причин летальных исходов.  

При благополучном течении синдрома полиорганной недостаточности у больных 
одновременно регистрировалась регрессия признаков дыхательного дискомфорта, 
сопровождаемая рентгенологическими признаками уменьшения размеров вплоть до 
полного рассасывания внуртилёгочных инфильтратов и ателектазов и плеврального 
выпота, что также являлось свидетельством уровня эндотоксемии. 

Таблица 2. 
Динамика газометрических показателей у больных со СПОН при проведении ВИВЛ  

на фоне благополучных исходов (n=81) (M±m ) 
 

Параметр 
До перевода 
на ВИВЛ 

В процессе 
проведения ВИВЛ 

В исходе 

PaO2 torr 77,4±3,6 82,52±2,75 93,2±4.03* 

PaCO2 torr 47,08±2,84 29,82±1,23 27,63±1,04 

PvO2 torr 39,7±0,5 47,3±0,4 53,6±0,6* 

Sat aO2 % 89,1±1,0 94,1±1,0 95,3±1,0 

PaO2 / FiO2 165,1±22,4 282,6±18,5 365,1±22,6 * 

ОЛС дин.с.см5. м2 182,8±28,4 169,5±19,8 153,8±31,5* 
 

*Р≤0,05, достоверно по сравнению с исходными данными  
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Таблица 3 
 

Динамика газометрических показателей у больных со СПОН при проведении ВИВЛ 
на фоне неблагополучных (летальных) исходов (n=31) ( M±m ) 

 

Параметр 
До перевода 
на ВИВЛ 

В процессе проведения 
ВИВЛ 

В исходе 

PaO2 torr 69,5±2,1 75,3±3,7 * 50,3±1,6 
PaCO2 torr 44,9±1,4  31,2±1,1 65,11±3,25* 
PvO2 torr 48,2±2,0 53,7±2,3* 42,5±1,6  
Sat aO2 % 82,0±1,0 93,9±0,9 76,8±1,1* 

PaO2 / FiO2 182,6±16,7 235,1±21,7 * 122,6±18,5* 
 

*Р≤ 0,05, достоверно по сравнению с исходными данными  
 

 
Следует также отметить, что при неосложнённом течении СПОН сроки проведения 

ИВЛ в среднем составляли 2-3 суток, а при осложненных вариантах течения болезни 
максимальная длительность искусственной вентиляции составила 65 суток.  

Показаниями к отлучению пациентов от респиратора (т.е. прекращению респиратор-
ной поддержки) являлись: 

• вентиляция в режиме спонтанного дыхания с респираторной поддержкой не более 
12 см водн.ст. в течение 36-48 часов; 

• ясное сознание (по шкале Глазго 14-15 баллов); 
• восстановление тонуса скелетной мускулатуры; 
• регрессия патологических изменений по рентгенологическим данным; 
• эффективная вентиляция в режимах спонтанного дыхания с минимальной дыха-

тельной поддержкой; 
• стабилизация показателей гемодинамики (ЧСС≤100 уд./мин; АДср≤90 torr и ≥50 

torr; ЦВД ≤ 15 см водн.ст.) при отсутствии инфузии инотропных препаратов; 
• нормализация параметров газометрии (PaO2≥90 torr; SаO2≥95%; PaO2/FiO2≥200; 

PaСO2≤45 torr); 
• купирование сепсиса и других инфекционных осложнений; 
• восстановление функций соседствующих органов и систем с нормализацией 

показателей гомеостаза. 

Заключение. Из вышеизложенного можно заключить, что, независимо от вариантов 
клинического течения СПОН, его развитие сопровождается выраженными изменениями 
со стороны органов кардио-респираторной системы. Нами данные изменения констати-
ровались на фоне проводимой многокомпонентной терапии и в клинической симптома-
тике занимали доминирующее положение среди проявлений «возмущения» различных 
органов и систем в ответ на развитие СПОН, в связи с чем данный этап в течении 
полиорганной недостаточности госпитализации больного нами расценивается как период 
развития заболевания с преобладанием кардио-респираторных нарушений.  

Принимая во внимание известную концепцию, что гипоксия и ассоциированные с 
ней гемодинамические и респираторные нарушения у больных могут и должны способст-
вовать развитию недостаточности органов естественной детоксикации, следует никогда 
не забывать о роли возрастающей циркуляторной гипоксии в усугублении полиорганной 
недостаточности, и в самые ранние сроки обеспечивать адекватную поддержку рес-
пираторной функции. 
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РЕЗЮМЕ 
Нарушения кардио-респираторной функции занимают одну из главенствующих ро-

лей при развитии синдрома полиорганной недостаточности (СПОН). Целью настоящего 
исследования явилось определение наиболее характерных клинико-биохимических 
показателей острого респираторного дискомфорта у хирургических больных с синдро-
мом полиорганной недостаточности и оценка эффективности применяемых методов ле-
чения. Проведенные нами исследования были осуществлены на базе отделения анестези-
ологии, реанимации и интенсивной терапии (ИТАР) Университетского Медицинского 
центра "Гераци-1" у 112 пациентов различного профиля с клиническими проявлениями 
кардио-респираторного дискомфорта на фоне СПОН. Возраст больных варьировал от 17 
до 84 лет. Выявлены основные признаки дыхательной дисфункции и продемонстрирова-
но положительное воздействие пролонгированной искусственной вентиляции лёгких на 
коррекцию гипоксических расстройств и динамическое развитие СПОН. 

 
 
ՇՆՉԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱԶՄԱՕՐԳԱՆԱՅԻՆ 

ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Ի.Է. Մալխասյան, Վ.Մ. Ճարտարյան, Ա.Ա. Պետրոսյան, Լ.Է. Մաթևոսյան 

 

ԵՊԲՀ, Անեսթեզիոլոգայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Բազմաօրգանային անբավարարության համախտանիշի (ԲՕԱՀ) զարգացման 

գործում առաջատար դեր են խաղում կարդիոռեսպիրատոր ֆունկցիայի խան-

գարումները:  
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Տվյալ հետազոտության նպատակն է որոշել բազմաօրգան անբավարարության 

համախտանիշով վիրաբուժական հիվանդների առավել բնորոշ կլինիկակենսաքիմի-

ական պարամետրերը և գնահատել ընդունված բուժման մեթոդների արդյունա-

վետությունը:  

Մեր կողմից կատարված հետազոտությունն իրականացվել է «Հերացի» թիվ 1 

ՀԿՀ-ի անեսթեզիոլոգիայի, ռեանիմատոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի բաժան-

մունքում՝ տարբեր պրոֆիլի 112 հիվանդների մոտ առաջացած կարդիոռեսպիրատոր 

դիսկոմֆորտի կլինիկական դրսևորուները, որոնք զարգացել են ԲՕԱՀ-ի ֆոնի վրա: 

Հիվանդների տարիքը տատանվել է 17-84 տարիքային սահմաններում: 

Բացահայտվել են շնչական դիսֆունկցիայի հիմնական նշանները և ցույց է 

տրվել թոքերի երկարատև արհեստական շնչառության դրական ազդեցությունը 

հիպօքսիկ խանգարումների շտկման և ԲՕԱՀ-ի դինամիկ զարգացման վրա: 

 
Բանալի բառեր. կարդիոռեսպիրատոր ֆունկցիայի խանգարումներ, 

բազմաօրգանային անբավարարության համախտանիշ 
 
 

 
IMPAIRMENT OF RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS 

WITH MULTYPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROME 
 

I.E. Malkhasyan, V.M. Tshartaryan, A.A. Petrosyan, L.E. Matevosyan 
 

YSMU, Department of Anesthesiology & Intensive Care  
 

SUMMARY 
Impairment of cardio-respiratory function plays an important role in the development of 

multiple organ dysfunction syndrome (MODS). The aim of this study was to determine the 
most characteristic clinical and biochemical parameters of acute respiratory discomfort in 
surgical patients with multiple organ failure and assessment efficiency of methods used for 
treatment. Our investigations were carried out on the basis of the Department of Anesthesiology 
and Intensive Care, University Medical Center, "Heraci" №1 among the 112 patients of 
different profiles with clinical manifestations of cardio-respiratory discomfort against the 
MODS. The age of patients ranged from 17 to 84 years. Identified the main evidence of 
respiratory dysfunction and demonstrated the positive impact of prolonged mechanical 
ventilation to correct hypoxic disorders and dynamic development of MODS.  

 
Keywords. cardio-respiratory discomfort, multiple organ dysfunction syndrome 
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Введение. Распространенность хронических облитерирующих заболеваний артерий 
нижних конечностей составляет от 0,6 до 7,5% населения в зависимости от возраста. 
Прогноз при естественном течении атеросклероза неблагоприятный, это обусловлено, 
прежде всего, системным характером заболевания и его прогрессирующим течением. 

Реконструктивные сосудистые операции играют ключевую роль в лечении подобных 
больных. Применение данного метода лечения дает возможность увеличить жизнеспо-
собность оперированной конечности при ишемии нижних конечностей у 45-55% боль-
ных на 5-8 лет после операции [6,15]. Эффективность операций зависит от состояния 
путей, как притока, так и оттока, а также от использованного пластического материала.  

Несмотря на успехи хирургии в лечении больных облитерирующим атеросклерозом 
артерий нижних конечностей, связанных с применением современных высокотехнологи-
ческих материалов и использованием мини-инвазивных методик, результаты лечения 
остаются неудовлетворительными, поскольку ни один из предложенных на данный мо-
мент способов лечения не позволяет достичь оптимальных отдалённых результатов. Это 
связано с высокой частотой осложнений, развивающихся как в раннем, так и в позднем 
послеоперационном периоде [5,9,16]. 

Актуальность. Специфическими осложнениями, возникающими после первичных 
реконструктивных операций являются реокклюзии (тромбозы) восстановленных арте-
риальных сегментов, аневризмы анастомозов, инфицирование аллопротезов.  

Проблема реокклюзии артериальных анастомозов является одной из наиболее акту-
альных и исследуемых в современной сосудистой хирургии. Реокклюзия реконструиро-
ванного сегмента наблюдается более чем в 60% операций на аорте, артериях таза и ниж-
них конечностей. В механизме формирования реокклюзий основная роль принадлежит 
прогрессированию атеросклероза. Ряд авторов развитие реокклюзии напрямую связы-
вают с повреждением сосудистой стенки и биомеханическими свойствами протезов и 
соответственно, с изменением характера кровотока в просвете трансплантата и области 
анастомозов. Так, нарушение ламинарного тока крови с формированием турбулентных 
потоков, механически раздражающих сосудистую стенку, ведёт к ответной компенсатор-
ной гиперплазии интимы [7,17]. 

Причины ранних послеоперационных осложнений (реокклюзии, тромбозы, ложные 
аневризмы анастомозов) в совокупности делятся на основные и сопутствующие. К основ-
ным причинам относятся хирургические погрешности (технические ошибки в выпол-
нении анастомозов, избыток или натяжение шунта, его перекрут) и несостоятельность 
дистального русла, к сопутствующим – нарушение свертывающей системы крови и об-
щие гемодинамические нарушения [1].  
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К аневризмам анастомоза, образующимся после реконструктивных операций, отно-
сят как ложные аневризмы, связные с расхождением анастомоза, так и истинные анев-
ризмы, располагающиеся рядом с анастомозом. Частота развития истинных аневризм в 
1,5-3 раза превышает частоту развития ложных аневризм. 

Частота формирования ложных аневризм анастомозов (ЛАА) варьирует в пределах 
от 2,4 до 23,7%, а через 15 лет наблюдения достигает 23-44% [4]. Процент развития лож-
ных аневризм дистальных анастомозов колеблется в пределах от 3,2 до 13%. Ложные 
аневризмы проксимального анастомоза встречаются реже, частота их варьирует от 2,7 до 
4,9%. Сроки возникновения ложных аневризм различны и колеблются от 6 месяцев до 20 
лет после операции [3,8,14]. 

Этиологические факторы развития ложных аневризм различны, они делятся на пер-
вичные и вторичные. Одним из основных первичных факторов возникновения ложных 
аневризм считается, дегенеративные изменения артериальной стенки вследствие прогрес-
сирования основного заболевания. 

В развитии ранних ложных аневризм основное значение придают инфекционным 
осложнениям [2,12].  

Генез развития поздних ложных аневризм имеет мультифакторный характер. Неко-
торые авторы связывают появление ложных аневризм с использованием синтетических 
материалов. По их мнению, разная степень растяжимости протеза и артерии в зоне 
анастомоза может привести к прорезыванию стенки артерии с последующим развитием 
ложной аневризмы [10,13]. 

Наиболее грозным осложнением является формирование проксимальных аорто-
протезных аневризм. По данным литературы, такие аневризмы встречаются у 0,1-3,9% 
больных. Самым грозным осложнением аневризм проксимальных анастомозов является 
образование острых аорто-кишечных или аорто-кавальных свищей, которые у 85% боль-
ных сопровождаются летальным исходом.  

При несомненных успехах сосудистой хирургии остается актуальной проблема 
послеоперационных инфекционных осложнений. По образному выражению выдаю-
щегося хирурга R. Shaw, инфекция артериального протеза «ведет либо к потере больного, 
либо к потере значительной части тела больного». Частота инфекционных осложнений 
составляет от 0,2 до 5% [11,18]. 

Последствия инфицирования шунта – ранняя несостоятельность анастомозов, часто 
приводящиеся к аррозионным кровотечениям, перипротезные свищи и аневризмы прок-
симального или дистального анастомозов. 

Инфекция сосудистых протезов приводит к значительному риску смерти. Как пока-
зывает анализ литературы, общая летальность при инфекции достигает 34-90%, а 
количество ампутаций – 20-40%.  

Факторы риска инфекции сосудистых аллопротезов подразделяются на 3 группы: 
пациент-связанные, хирургические и послеоперационные факторы риска. 

К первой группе относятся старый возраст, мужской пол, высокий индекс массы 
тела, скрытые инфекционные заболевания организма во время имплантации аллопротеза, 
трофические язвы нижних конечностей, затянувшийся послеоперационный период.  

Хирургические факторы риска включают: особенности разреза в паховой области, 
экстренные или повторные операции, материал сосудистого аллопротеза.  

Послеоперационными факторами риска являются раневая инфекция, локальные 
осложнения раны в виде серомы или гематомы. 

В основе профилактики инфекционных осложнений лежит бережное отношение к 
тканям, тщательный гемостаз, уменьшение времени операции, дренирование раны, при-
менение бактериорезистентных пластических материалов. 
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Цель и задачи исследования. Целью исследования является оценка эффективности 
методов лечения специфических осложнений после реконструктивных сосудистых 
операций в аорто-подвздошно-бедренном сегменте. 

Материал и методы исследования. В исследовании проанализировано 78 случаев хи-
рургического лечения больных с атеросклеротическим поражением артерий аорто-под-
вздошно-бедренного сегменте за 2012г. в отделении сердечно-сосудистой хирургии 
Института хирургии «Микаелян». Из этого числа 57 составили первичные реконструк-
тивные операции за 2012 год, а 21 – повторные операции по поводу различных ослож-
нений выполненных ранее хирургических вмешательств (срок наблюдения от 1 до 6 лет). 
Исходя из степени ишемии нижних конечностей (по Фонтейну–Покровскому), больные 
были распределены следующим образом: II б стадия – 25, III стадия – 41, IV стадия – 12. 

 
Таблица 1. 

Распределение больных по степени ишемии в зависимости от локализации поражения 
 

Локализация 
Степень ишемии 

II б ст. III ст. IV ст. 

аорто-подвздошная зона (n=27) 7 20 – 
Подвзд.-бедренная зона (n=23) 10 7 6 
Бедрен.-подколен. зона (n=28) 8 14 6 

 
 

Всем пациентам, кроме клинического, лабораторного исследований, в обязательном 
порядке проводилась допплерография артерий нижних конечностей с определением ло-
дыжечно-плечевого индекса (ЛПИ), а также дуплексное сканирование. Последнее выпол-
нялось также в динамике, раннем и отдалённом послеоперационном периодах, а при раз-
витии послеоперационных осложнений – до и после их коррекции.  

У 30 (38,4%) больных имелись различные сопутствующие заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет). У 10 (12,8%) наблюдалось 
сочетание 2-х и более заболеваний. 

Таблица 2. 
Виды первичных реконструкций 

 

Реконструкция абс. число и % 
Бифуркационное аорто-бедренное шунтирование  8(14%) 
Резекция аневризмы брюшной аорты с АББП 6(10,5%) 
Резекция аневризмы брюшной аорты с линейным 
аллопротезированием  7(12,2%) 

Аорто-подвздошное бифуркационное аллопротезирование 5(8,8%) 
Аорто-бедренное шунтирование 4(7%) 
Подвздошно-бедренное шунтирование 7(12,2%) 
Подключично-бедренное шунтирование 4(7%) 
Перекрестное (бедренно-бедренное) шунтирование 3(5,2%) 
Бедренно-подколеное шунтирование (БПШ) 4(7%) 
Профундопластика ( аутоартериальный, с заплатой) 7(12,2%) 
Общебедренно-поверхностно бедренное аллопротезирование 1(1,7%) 
Эндартерэктомия из обеих подвздошных артерий 1(1,7%) 

ВСЕГО 57(100%) 
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Наиболее частыми видами хирургического вмешательства являлись: АББШ(14%), 
АББП (10,5%) при окклюзии терминального отдела аорты и подвздошных артерий, 
резекция аневризмы брюшной аорты с линейним аллопротезированием (12,2%), шунти-
рование подвздошно-бедренного (12,2%) сегмента (Табл. 2). 

В качестве пластического материала при первичной реконструкции использовались 
синтетические протезы «Metea Vupmed» (Чехия) с коллегановым покрытием – в 40 
случаях, «Goretex» (США) – 10 случаях, аутовена – в 7 случаях. 

Результаты и их обсуждение. Согласно поставленной задаче исследования, были 
проанализированы различного рода специфические осложнения, возникшие в ранних и 
отдалённых сроках после реконструктивных вмешательств, выполненных в нашей 
клинике. Осложнения в раннем и позднем послеоперационном периоде возникли у 20 
пациентов. 

Таблица 3. 
Послеоперационные осложнения 

 

Осложнение Локализация n 

Тромбоз аллопротеза 

одной бранши аорто-бедренного бифуркац. шунта 4 
бедренно-подколенного шунта 5 
перекрестного (бедренно-бедренного) шунта 1 
линейного аллопротеза аорты 1 
подвздошно-бедренного шунта 1 
подключично-бедренного шунта 2 
аорто-бедренного шунта справа 1 

Аневризма анастомоза 
дистального анастомоза аорто-бедренного 
бифуркационного шунта 

1 

Нагноение аллопротеза 
бедренно-подколенного шунта 2 
подключично-бедренного шунта 1 
подвздошно-бедренного шунта 1 

 
 

В Таблице 3 представлена структура послеоперационных осложнений. У 15 пациен-
тов имели место тромбозы аллопротезов различных локализаций, наиболее часто в 
бедренно-подколенном сегменте (5 случаев) и после аорто-бедренного бифуркационного 
шунтирования (4 случая).  

Отметим, что в 2 случаях тромбоз бифуркационного шунта обнаружен через 6 лет 
после первичной реконструкции, тромбозы бедренно-подколенного шунта – в 2 случаях 
через 2 года после имплантации, у данной категории больных имелись различные сопут-
ствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, артерииаль-
ная гипертензия. 

Среди поздних осложнений послеоперационного периода (3 месяца и более после 
первичной реконструкции) наблюдалось нагноение аллопротеза – у 4 (20%) и аневризма 
дистального анастомоза – у 1 больного. 

При тромбозе одной из бранши бифуркационного аорто-бедренного шунта в 3 слу-
чаях восстановление кровотока поражённой конечности осуществилось с помощью 
перекрестного бедренно-бедренного шунтирования, в 1 случае видом повторной реконст-
рукции явилось эндартерэктомия из общей и глубокой бедренной артерий с префундо-
пластикой. При тромбозе бедренно-подколенного шунта в 2 наблюдениях произведено 
бедренно-подколенное решунтирование с использованием аутовены (Табл. 4). 

У пациентов данной группы, ранний послеоперационной период протекал гладко с 
первичным натяжением раны.  
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Средняя величина лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) у пациентов после бедрен-
но-бедренного шунтирования составила 0,7±0,2, после бедренно-подколенного решун-
тирования 0,6±0,1.  

При аневризме дистального анастомоза бифункционального аорто-бедренного шунта 
произведено резекция аневризмы с репротезированием по схеме «конец в конец между 
протезом и глубокой бедренной артерии».  

В группе больных с тотальным инфицированием аллопротеза выполнялось по-
вторное подключично-бедренное шунтирование у 1 больного. В остальных 3 случаях 
произведено полное удаление инфицированного аллопротеза. 

 
Таблица 4.  

Повторные операции после осложнений 
 

Виды повторных операций n 
Перекрестное бедренно-бедренное шунтирование 3 
Бедренно-подколенное решунтирование 2 
Эндaртерэктомия из ОБА* и ГБА. Профундопластика ГБА 1 
Подключично-феморальное аллошунтирование 1 
Резекция аневризмы дистального анастомоза АББШ.  
Аллопротезирование между протезом и глубокой бедренной артерией.  

1 

Тромбоэктомия из экстраанатомического подключично-бедренного шунта.  
Резекция левой дистальной бранши с реконструкцией анастомоза – профундопластика. 

1 

Тромбэктамия из ПБА и подвздошно-бедренного шунта 1 
Удаление бедренно-подколенного шунта 2 
Удаление подключичнно-бедренного шунта 1 
Ампутация н/к на уровне средней трети бедра 5 
Ампутация н/к на уровне средней трети голени  3 
*общая бедренная артерия 

 

В послеоперационном периоде после повторных реконструктовных вмешательств 
отрицательные результаты зафиксированы у 8 (40%) больных, обусловленные прогресс-
сированием критической ишемией нижних конечностей и ампутацией конечности на 
уровне средней трети голени или верхней трети бедра. Летальные исходы наблюдались у 
2 (10%) пациентов, на фоне прогрессирующей интоксикации и полиорганной недостаточ-
ности. Остальные 12 (60%) пациентов выписаны из стационара в хорошем состоянии с 
первичным заживлением раны и компенсированным кровообращением нижних 
конечностей. Количество койко-дней в послеоперационном периоде в среднем состав-
ляло 22±4 суток. 

Выводы 
1. Удовлетворительные результаты повторных реконструктивных операций достиг-

нуты в группе больных с хорошим состоянием дистального русла и оперированных в 
ранние сроки после осложнений. 

2. Алгоритм ведения больных после первичных реконструкций должен включить 
комплексное систематическое лечение, направленное, в первую очередь, на коррекцию 
липидного обмена, гомеостаза, лечение сопутствующей патологии. 
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ՍՏՈՐԻՆ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ 
ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՎՒՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ԶԱՐԳԱՑՈՂ 
ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՈՌԵԿՑԻԱՅԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 
 Ա.Ս. Սարգսյան 

 
ԵՊԲՀ, Սիրտ-անոթային վիրաբուժության ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հետազոտության նպատակն է գնահատել աորտա-զստա-ազդրային սեգմենտում 

վերականգնողական վիրահատություններից հետո զարգացող սպեցիֆիկ բարդու-
թյունների բուժման մեթոդների արդյունավետությունը: 

Հետազոտության մեջ ընգրկվել են 78 հիվանդներ, դիտման տևողությունը կազմել 
է 6 տարի: 21 հիվանդներ ենթարկվել են կրկնակի վիրահատական միջամտու-
թյունների տարբեր բարդությունների կապակցությամբ: Կրկնակի վիրահատություն-
ներից հետո հիվանդներից 12 (60%)-ի մոտ արձանագրվել են դրական արդյունքներ` 
ստորին վերջույթների զարկերակային արյան շրջանառության բարելավումով:  

 
Բանալի բառեր. աթերոսկլերոզ, շունտի թրոմբոզ, կեղծ անևրիզմա, բերա-

նակցման գոտի 
 

 
COMPLICATIONS AFTER RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON MAJOR 

ARTERIES OF LOWER LIMBS AND METHODS OF SURGICAL CORRECTION 
 

A.S. Sargsyan 
 

YSMU, Department of Cardiovascular Surgery 
 

 
SUMMARY 
The aim of the study was to evaluate the efficacy of treatment methods of specific 

complications after reconstructive operations on the aorto-illiac arterial segment. 
This study included 78 patients with the duration of post-operative follow-up period of 6 

years. 
Twenty-one patients were operated for various specific complications. After recurrent 

intervention the 12 (60%) patients have the positive results with improvement blood supply of 
lower limb.  

 
Keywords: atherosclerosis, thrombosis of the bypass, false aneurysm, anastomotic zone 
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Введение. Лечение больных, страдающих рецидивными свищами прямой кишки 
(ПК), неоднократно и безуспешно оперированных по поводу данного заболевания, явля-
ется актуальной проблемой проктологии. 

Вместе c тем, во многих хирургических стационарах при остром парапроктите про-
должают использовать нерадикальное вскрытие гнойника без ликвидации внутреннего 
отверстия гнойного хода. Это приводит к образованию хронического свища ПК, а не-
адекватные повторные операции способствуют образованию рецидивных форм данного 
заболевания. Несмотря на совершенствование оперативной техники, высоким остается 
процент рецидивов и анальной недостаточности, которые по данным различных авторов 
составляют 2–11,7%, и 14,6%, соответственно [1-7]. 

Наиболее распространенные виды операций при свищах прямой кишки: 
• иссечение свища в просвет прямой кишки (операция W.G .Gabriel); 
• иссечение свища в просвет прямой кишки с вскрытием и дренированием затёков; 
• иссечение свища в просвет прямой кишки с ушиванием сфинктера; 
• иссечение свища с проведением лигатуры; 
• иссечение свища с перемещением слизистой оболочки или слизисто-мышечного 

лоскута дистального отдела прямой кишки для ликвидации внутреннего отверстия свища. 
Однако, вне зависимости от метода операции для излечения этих больных, хирургам 

следует решить три основные задачи: 
• иссечение свищевого хода; 
• вскрытие и дренирование гнойных полостей в параректальной клетчатке; 
• ликвидация внутреннего свищевого отверстия. 

 Невыполнение хотя бы одной из этих задач приводит к рецидиву заболевания. 
 

Цель исследования Улучшение результатов хирургического лечения и качества 
жизни больных с рецидивными свищами прямой кишки.  

В основу работы положены наблюдения за 529 больными, получивших стационарное 
лечение по поводу свищей прямой кишки в Научном центре колопроктологии Института 
хирургии «Микаелян», базы кафедры проктологии ЕГМУ – 161 больной, и в МЦ 
«Измирлян» – 368 больных с 2000 по 2013гг. 

У 86 пациентов выявлены рецидивные формы заболевания, что составило 16,26%, 
именно эта группа подвергнута нашему анализу. 

Распределение больных с рецидивными свищами прямой кишки по годам представ-
лено в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Состав больных с рецидивными свищами прямой кишки (n=86) 

 
 

 
 
Как видно из Таблицы 1, в первые годы число больных было небольшим, а впослед-

ствии количество госпитализируемых увеличивалось постоянно. 
Распределение больных по полу и возрасту представлено в Таблице 2.  

Таблица 2. 
Распределение больных по полу и возрасту (n=86) 

 

 

 
 

Как видно из представленной Таблицы 2, по половому составу группы больных были 
различны с почти полным преобладанием мужского контингента, женщин было 16 
(18,6%), мужчин – 70 (81,4%). Пациенты были в возрасте от 20 до 60 лет и старше. 
Средний возраст составил 42,8 года. Бóльшая часть больных была в возрасте от 40 до 59 
лет (60,5%), т.е. в стадии наиболее активной трудовой деятельности. На наш взгляд, 
большая степень оволосения тела, в частности, зон промежности, тяжелый физический 
труд, более частое поражение мужчин воспалительными проктологическими заболевани-
ями, такими как свищ прямой кишки, острый парапроктит и геморрой, – всё это 
обусловливает абсолютное превалирование мужчин среди наших больных. 

Анализ данных показал, что лица, занимающиеся физическим трудом, намного чаще 
обращались по поводу данной патологии, но это соотношение не позволяет делать таких 
чётких выводов, как при анализе полового состава больных. Тот факт, что наиболее час-
тое клиническое проявление заболевания отмечалось в возрасте от 40 до 59, можно трак-
товать преимущественно с тех позиций, что в этом, наиболее активном и трудоспособ-
ном возрасте больные (особенно мужчины) старались избавиться от неприятного реци-
дивного, хронического заболевания промежности и зоны наружных половых органов. 

Пол 
Возраст 

Всего(%) До 20 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60 лет и 
старше 

Муж. 1 11 11 24 17 6 70 (81,4) 

Жен. – 2 2 8 3 1 16 (18,6) 

Всего 1 13 13 32 20 7 86 (100) 
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Распределение больных с рецидивными свищами прямой кишки по местожительству 
представлено в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Распределение больных с рецидивными свищами прямой кишки  

по местожительству (n=86) 
 

 
 

Как видно из Таблицы 3, преобладающее большинство больных с рецидивными 
свищами прямой кишки являлись жителями сельских местностей, притом с жаркими кли-
матическими условиями (56,3% больных), где преобладает физический труд (шофёры, 
трактористы, водители), тогда как жители Еревана составили 43,7%, где превалировал 
умственный характер труда. 

Анализ данных показал, что 4 больных (4,6%) имели сопутствующие заболевания, и 
чаще всего рецидивный свищ прямой кишки сочетался с проктосигмоидитом – 1 
больной; ишемическая болезнь сердца и атеросклероз – 1 больной; у 1 больной выявлено 
ожирение III ст.; и у 1 больного выявлены бронхиальная астма и сахарный диабет. 

Данные о сочетанных проктологических заболеваниях представлены в Таблице 4. 
 

Таблица 4. 
Характеристика сочетанных проктологических заболеваний 
у больных с рецидивными свищами прямой кишки (n=86) 

 

Сочетан. 
проктол 

заболевания 

Экстрасф. 
рец. свищ ПК 

Чресф.рец. 
свищ ПК 

Интрасф.рец. 
свищ ПК 

Всего 

Геморрой 1 6 1 8 

Анал. трещина 1 2 1 4 

ЭКХ  2   

Итого 2 10 2 12 
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Длительность заболевания составила от 8 месяцев до 9 лет. Все больные были ранее 
оперированы от 1 до 5 раз.  

Чpeccфинктepный свищ выявлен у 63 (73,3%), экстрасфинктерный – у 20 (23,2%), и 
интрасфинктерный – у 3 (3,5%) пациентов. Недостаточность анального сфинктера от I0 дo 
III0 имелась у 19 (22,1%). 

Почти все больные с рецидивными свищами прямой кишки перед поступлением в 
клинику неоднократно лечились амбулаторно или стационарно в других лечебных уч-
реждениях у разных хирургов, а также после неоднократных хирургических вмеша-
тельств, которые не давали положительного эффекта. 

Методы исследования включали в себя: 
• изучение анамнеза;  
• наружный осмотр области заднего прохода и крестцово-копчиковой области;  
• пальцевое исследование прямой кишки;  
• аноскопия; ректороманоскопия, фистулография, фиброколоноскопия, гастроскопия;  
• ирригография и УЗИ органов брюшной полости (при необходимости); ЭКГ; кли-

нико-биохимические анализы крови и мочи;  
• гистологические и микробиологические исследования. 
Из 86 пациентов фистулография выполнена у 36 (41,9%) человек. В результате этого 

обследования внутреннее отверстие свища удалось выявить у 26 (72,2%) обследованных, а 
затеки и гнойные полости в клетчаточных пространствах таза выявлены у 16 (44,4%) из них. 

Результаты. Таким образом, применение комплексного метода обследования боль-
ных с рецидивными свищами прямой кишки позволил выбрать дифференцированный и 
обоснованный способ хирургического лечения. При этом необходимо учитывать харак-
тер заболевания, протяжённость процесса, выраженность рубцовых изменений, функцию 
анального сфинктера, локализацию внутреннего отверстия в анальном канале, а также 
наличие сочетанных проктологических заболеваний. Установление этих факторов имело 
решающее значение для получения максимального эффекта хирургического лечения.  

Выбор метода хирургического лечения проводился с учетом длительности заболева-
ния, локализации и высоты внутреннего отверстия, отношения свищевого хода к аналь-
ному сфинктеру, степени выраженности рубцовых изменений анального жома.  

При интрасфинктерных свищах производили иссечение свища в просвет кишки с 
подшиванием краев раны ко дну.  

При чрессфинктерных свищах производили аналогичную операцию, только с допол-
нительным ушиванием pacceчёных волокон сфинктера кетгутовыми швами, в 52 случаях 
с ушиванием и в 11 – без ушивания кожной раны.  

У бoльных с экстрасфинктерными свищами выбор метода операции зависел от 
степени сложности свища. При I0 сложности (прямолинейный свищевой ход, отсутствие 
гнойных полостей, внутреннее отверстие небольших размеров и без грубых pyбцoвых 
изменений) производилось иссечение свища в просвет кишки с ушиванием сфинктера 
двухрядными кетгуговыми швами и ушиванием дистальной части перианальной кожи.  

При экcтрacфинктepныx свищах II-III0 сложности (широкий и разветлённый ход 
свища с гнойной полостью, широкое и рубцово-измененное внутреннее отверстие), у 9 
пациентов произведено иссечение свища с проведением и одновременным затягиванием 
лигатуры. При этом дозированное рассечение сфинктера на задней стенке анального 
канала не превышала 0,7-0,8 см, а на передней стенке не более 0,4-0,5 см. При сочетании 
недостаточности анального жома со сложными свищами прямой кишки, выполнялось 
иссечение свища с одномоментной сфинктеро- или сфинктеро-леваторопластикой.  
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У остальных больных (11) произведено иссечение свища с гнойными полостями, с 
внутренним отверстием и рубцово-измененными тканями с частичным ушиванием раны. 

В ближайшем или отдалённом послеоперационном периоде осложнений не отмечено, 
во всех случаях отмечено сохранение или стойкое улучшение запирательной функции.  

Таким образом, применение комплексного метода обследования больных с рецидив-
ными свищами прямой кишки позволилo выбрать дифференцированный и обоснованный 
способ хирургического лечения, что позволило уменьшить частоту послеоперационных 
осложнений, сохранить или восстановить запирательную функцию анального жома.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ուղիղ աղու ռեցիդիվ խուղակներից տառապող հիվանդների բուժումը, որոնք բազ-

միցս անհաջող վիրահատվել են խուղակի պատճառով, պրոկտոլոգիայի արդիական 
խնդիրներից է: Այսպիսով ցույց է տրվել, որ ուղիղ աղու ռեցիդիվ խուղակների վիրաբու-
ժական բուժման ինդիվիդուալ տակտիկայի ընտրությունը, հաշվի առնելով խուղակի 
ձևը և երկարությունը, անալ սեղմանի հետ փոխհարաբերությանը, սպիական փոփո-
խության աստիճանը, ինչպես նաև սեղմանի անբավարարության առկայությունը և աս-
տիճանը, թույլ է տալիս իջեցնել հետվիրահատական բարդությունների հաճախականու-
թյունը և պահպանել կամ վերականգնել անալ սեղմանի փակման ֆունկցիան: 

 
Բանալի բառեր. ուղիղ աղի, խուղակ, բուժման մեթոդներ  
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OPTIMIZING SURGICAL TREATMENT METHODS  

OF RECURRENT RECTAL FISTULAS  
 

G.R. Rafayelyan, A.M. Aghavelyan 
 

 
SUMMARY 
Management of patients with recurrent rectal fistulas, who have been operated 

unsuccessfully, is still one of the main problems of the proctology. 
The study has shown that individual treatment strategy with taking into account form and 

length of fistula, relation with anal sphincter, the degree of fibrotic changes and sphincter 
insufficiency, decreases frequency of postoperative complications and gives opportunity to save 
or improve sphincter closing function.  
 

Keywords: rectum, fistula, methods of treatment  
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ЗАВИСИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ГЛУБОКОЙ 
БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЁ ПОРАЖЕНИЯ  
И ПАРАМЕТРОВ РЕГИОНАРНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 
Т.Л. Султанян, А.А. Малхасян, В.С. Восканян 

 
Институт хирургии «Микаелян» АОЗТ, Отделение колопроктологии  

 
 

Ключевые слова: глубокая бедренная артерия, профундопластика, эндартерэктомия, 
реконструкция глубокой бедренной артерии  
 
 
 

Введение. Хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей 
(ХОЗАНК) принадлежат к числу наиболее распространенных заболеваний сердечно-со-
судистой системы. Частота ишемии нижних конечностей (н/к) составляет от 0,5 до 6,9% 
у пациентов старше 40 лет [12,14]. Наиболее частой этиологической причиной ХОЗАНК 
является облитерирующий атеросклероз (ОАС). По данным В.С. Савельева, ОАС встре-
чается в 81,8% случаев [9]. ОАС составляет около 16,0% всех сосудистых заболеваний и 
является самой частой причиной ампутаций конечности и инвалидности. Частота ампу-
таций н/к при ОАС составляет 24,0%, а после реконструктивных операций достигает 
10,0% [10]. Поражение артерий нижних конечностей от паховой складки с 
распространением на подколенную артерию и артерии голени, как правило, клинически 
проявляется в виде хронической критической ишемии нижних конечностей (ХКИНК) и 
требует срочной реваскуляризирующей операции [8]. ХКИНК развивается у 15-33% 
больных с ОАС артерий н/к. Изолированные атеросклеротические поражения аорты и 
подвздошных артерий наблюдаются редко, у большинства больных (83,5%) выявляется 
второй уровень блока. У 35-75% больных имеют место сопутствующие поражения 
бедренно-подколенно-берцового сегмента в различных вариантах (многоэтажные 
поражения) [1,7,11]. Варианты множественных и диффузных поражений сосудов, 
которые, как правило, сопровождаются ХКИНК, – это одна из самых сложных проблем 
сосудистой хирургии. Поскольку лекарственная терапия даёт кратковременный эффект, а 
эндоваскулярные вмешательства зачастую невозможны из-за распространенности про-
цесса, оперативные вмешательства занимают ведущее место в лечении ХОЗАНК [5,15]. 
Особенностью ХОЗАНК является развивающееся коллатеральное кровоснабжение тка-
ней н/к через межсистемные артериальные анастомозы, расположенные дистальнее ок-
клюзирующего процесса. Вопросы функциональной значимости глубокой артерии бедра 
и её компенсаторных возможностей для реваскуляризации н/к при поражении артерий 
дистальнее паховой связки давно обсуждаются в научной литературе. G.R. Dunlop назвал 
её "естественным бедренно-надколенным шунтом" [13]. Реваскуляризация через глубо-
кую бедренную артерию (ГБА), выполненная по строгим показаниям, является одним из 
методов, позволяющим сохранить конечность больного без большого операционного 
риска. В последнее время появились публикации об использовании гибридных процедур 
профундопластики в сочетании с эндоваскулярным восстановлением кровотока в бед-
ренной артерии [16,17]. 

Вместе с тем, вопросы использования ГБА в реваскуляризации конечностей при их 
критической ишемии до настоящего времени остаются дискутабельными [3,6]. Нет 
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четких рекомендаций по использованию ГБА в качестве единственного пути оттока и в 
сочетании с дистальными шунтирующими операциями. Остаются спорными вопросы 
показаний к различным видам профундопластики, нет сведений о возможности выполне-
ния расширенных вмешательств на ГБА, при её протяженном поражении. До конца не 
решены вопросы возможности проведения эндартерэктомии из ГБА и её ветвей, не изу-
чены вопросы эффективности профундопластики с использованием различных пласти-
ческих материалов [2,4]. Всё выше изложенное диктует необходимость дальнейшего 
изучения вопросов хирургического лечения ХОЗАНК, путём включения в кровоток 
глубокой бедренной артерии. 

Материалы и методы. Изучена группа из 121 больного (118 мужчин и 3 женщины) с 
атеросклеротическими поражениями артерий нижних конечностей, которым было прове-
дено хирургическое лечение в отделении сердечно-сосудистой хирургии Институт хи-
рургии «Микаелян» АОЗТ за период 1998-2012гг. Путём включения в кровоток ГБА ре-
васкуляризированы 164 конечности. Произведены 121 операций, из них в 43 случаях 
имелись двухсторонние диффузные поражения ПБА и были реваскуляризированы обе 
н/к одномоментно. Степень ишемии конечностей определялась по классификации Фон-
тейна–Покровского. В научной литературе прогноз реваскуляризации ГБА считается бла-
гоприятным при ГПИД ниже 0,4, если же этот индекс выше 0,4, то реконструкция ГБА 
неэффективна. Следовательно, для решения поставленных задач, больные распределены 
на две группы: I группа (контрольная) – n=81 (49,39%), у которых ГПИД<0,4 и II группа 
(основная) – n=83 (50,61%), у которых ГПИД≥0,4. Распределение больных обеих групп 
по возрастным категориям (классификация ВОЗ 2012г.) представлено на Рисунке 1. В 
контрольной группе средний возраст больных составляет 61,04±8,36 лет, а в основной 
группе 61,71±9,83 лет. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение больных в группах по возрастным категориям 
 

Атеросклероз, как известно, заболевание системное, что обусловливает характерное 
поражение нескольких артериальных бассейнов. Примерно у 2/3 из общего числа пациен-
тов имелась сопутствующая тяжелая патология (Рис. 2). 
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Рис. 2. Сопутствующие заболевания у больных контрольной и основной группы 
 

В основной группе примерно 80% имела место ХКИНК, а в контрольной группе 
ХКИНК диагностирована в 57% случаях (p<0,05)(Рис. 3). 

 

а

43%

35%

22%

II б III IV  б
0,05 > p > 0,02

20%

45%

35%

 
Рис. 3.Распределение наблюдений в зависимости от стадии ишемии:  

а) контрольная группа; б) основная группа 
 

На Рисунке 4а приведены виды и количество произведённых реконструктивных 
операций в обеих группах. В 52 (31,71%) наблюдениях при операции просвет ГБА был про-
ходим, в остальных случаях 112 (68.29%) возникла необходимость проведения эндартерэк-
томии; при этом в 44 (26.83%) случаях произведены расширенная открытая и/или эверсион-
ная эндартерэктомии ГБА до ветвей II и III порядка. Количество наблюдений в группах, в 
зависимости от состояния ГБА и объёма ее реконструкции показаны на Рисунке 4б. 

 

  
 

Рис. 4. Процентное соотношение хирургических вмешательств в группах;  
а) виды операций; б) распределение наблюдений по объёму вмешательства на ГБА 
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Средние величины ЛПИ и ГПИД в исследуемых группах в предоперационном периоде 
представлены в Таблице 1. ЛПИ мы использовали для объективизации стадии и контроля 
результатов хирургического лечения. В группах до операции достоверных различий в 
величинах ЛПИ не выявлены. 

Таблица 1. 
Данные ультразвуковой допплерографии в контрольной и в основной группе 

 

Показатель регионарной 
гемодинамики 

Контрольная группа 
(n=81) ГПИД<0,4 

Основная группа 
(n=83) ГПИД≥0,4 

p 

Средняя величина ЛПИ 0,34±0,082 0,29±0,061 p>0,05 
Среднее значение ГПИД 0,31±0,033 0,48±0,045 p<0,001 

 

 

Распространенность атеросклеротического поражения артерий ниже паховой связки, 
по данным ультразвукового дуплексного сканирования, представлена в таблице 
2.Статистическая достоверность разниц средних величин ЛПИ в группах, которые 
распределялись по выраженности поражения ГБА, представлена в Таблице 3. 

Таблица 2. 
Степень и локализация поражений артериального русла нижних конечностей 

 

Локализация поражения  
(критический стеноз или окклюзия) 

Контрольная 
группа 
(n=81) 

Основная 
группа 
(n=83) 

абс. % абс. % 
ОБА (гемодинамически значимый 
стеноз более 50% или окклюзия) 

59 72,83 68 81,93 

ГБА локальный (проксимальный) стеноз 
более 50% 

31 38,27 37 44,58 

ГБА стеноз выше 50% и окклюзия 
(протяжённое поражение) 

20 24,69 24 29,63 

Гемодинамически значимые поражения 
ПкА*, артерий голени 

25 30,86 32 38,55 

Окклюзия ПБА 81 49,39 83 50,61 

Достоверность различия (p) p>0,2 
 *подключичная артерия 

Таблица 3. 
Оценка достоверности различия средних величин ЛПИ 

 в группах в зависимости от состояния ГБА 
 

Состояние ГБА 

Контрольная 
группа (n=81) 

Основная 
группа (n=83) 

Достоверность 
различия между 
группами (p) Среднее значение ЛПИ 

Просвет ГБА изначально был 
проходим 

0,43±0,023 0,38±0,021 p<0,05 

ГБА локальный (проксималь-
ный) стеноз более 50% 

0,33±0,032 0,26±0,029 p<0,05 

ГБА стеноз выше 50% и окклю-
зия (протяженное поражение) 

0,23±0,026 0,19±0,034 p>0,05 
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Для конечного определения характера и локализации поражений артерий нижних 
конечностей необходимость проведения контрастной мультиспиральной КТ-ангиографии 
возникла в 23 (19,01%) случаях. 

Из представленных данных очевидно следующее: 
 В группах количество пациентов с ХКИНК (что делало угрозу потери конечности 

более реальным) достоверно различались (p<0,05). 
 Разница основных демографических параметров (возраст, сопутствующие заболе-

вания, объём хирургического вмешательства) в обеих группах не имела достоверного ха-
рактера (p>0,2), поэтому полученные результаты лечения можно связывать только с ис-
ходной величиной ГПИД (состоянием сосудистого русла нижних конечностей) и со 
стадией ишемии. 

Технические аспекты реконструкции ГБА. Во время шунтирующих вмешательств на 
аорто-подвздошно-бедренном сегменте хирург нередко сталкивается с нестандартными 
ситуациями. Принимая интраоперационные решения, мы пытались руководствоваться 
следующими принципами: 

1. Не увеличивать по возможности объём хирургического вмешательства. 
2. Достичь максимального качества артериальной конструкции. 
3. Сохранить ветви ГБА диаметром 2 мм и более. 
 
Во всех случаях мы старались по возможности сохранить все функционирующие 

ветви ГБА. В связи с разными анатомическими вариантами разветвления ГБА так-
тика и метод выбора для её реконструкции в нашей практике принципиально разли-
чались. При анатомическом варианте, когда после I разветвления ГБА продолжается 
в виде ствола на 3-4 см до II бифуркации (Рис. 5), после протяженной эндартерэкто-
мии в 5 случаях возникла необходимость дополнительной пластики ГБА. Последнюю 
можно осуществить с помощью длинной синтетической заплаты, что снижает качест-
во конструкции, или можно прошить непрерывным боковым швом, если позволяет 
диаметр ГБА.  

 

   
 

Рис. 5. КТ-ангиограмма пациента 
 

При малом диаметре сосуда нами осуществлялась следующая реконструкция: 
резецируется стволовая часть ГБА (Рис. 6), мобилизуется проксимальная ветвь на 
площадке и смещается в дистальном направлении. 
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Рис. 6. Резекция пораженной стволовой части ГБА 
 

Таким образом, вшивается дистальный край проксимальной ветки с проксимальным 
краем дистальной части ГБА и формируется новая площадка для анастомозирования 
(Рис. 7). 

 

     
 

Рис. 7. Формирование плащадки и выполнение дистального анастомоза 
 

Такая тактика неприемлема, если ветви ГБА отходят на протяжении и на близких 
расстояниях друг от друга. В подобной ситуации после открытой эндартерэктомии мы 
частично прошивали артерию непрерывным боковым швом (в 4 случаях). Следующим 
этапом формировался дистальный анастомоз по типу конец в бок (Рис. 8).  
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Рис. 8. Слева направо: КТ-ангиограмма, схема поражения, эндартерэктомия ГБА, 
атеросклеротическая бляшка, восстановление артериотомического отверстия 

 
В нашей практике нередко бывали случаи (14 наблюдений) протяжённого поражения 

ГБА (обычно при этом ГБА имеет стволовую форму), но в результате её продол-
жительного выделения (12-15 см до ветвей II и III порядка) и тщательной эндартер-
эктомии, нам практически всегда, удавалось включить в кровоток её бассейн (Рис. 9) и 
достичь таким образом компенсации кровообращения конечности (иногда после таких 
вмешательств ЛПИ достигал 0,8). 

 

   
 

Рис. 9. Реваскуляризация перфорантных ветвей ГБА II и III порядка 
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Важность сохранения функционирующих ветвей ГБА доказывает следующее на-
блюдение. Во время операции полностью были выявлены окклюзированные бедрен-
ные артерии справа. На 0,5-1,0 см выше бифуркации бедренной артерии отходила 
наружная огибающая бедренную кость артерия диаметром 3-4 мм (art. circumflexa-
femorislateralis). На интраоперационной рентген-контрастной ангиограмме, после её 
реваскуляризации (Рис. 10) видна достаточно крупная нисходящая ветвь наружной 
огибающей артерии (Рис. 11), которая формирует широкую коллатеральную сеть в 
дистальной трети бедра. После этого вмешательства наблюдалось умеренное улуч-
шение клинического статуса пациента (+2 по Резерфорду). 

 

 
Рис. 10. Реваскуляризация наружной огибающей бедренную кость артерии 

 

а  б 
Рис. 11. Интраоперационная рентген-контрастная ангиография 

 а – ramus descendens art. circumflexa femoris lateralis; б – дистальная треть правого бедра 
 
Результаты и обсуждения. Непосредственные и отдалённые результаты реваскуля-

ризирующих операций оценивались нами на основании рекомендуемых стандартов 
Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, для оценки результатов лече-
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ния пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (сентябрь 2001г. Казань). 
Ближайшие результаты хирургического лечения оценены у всех 121 (100%) больных. 
Интраоперационных осложнений не было. Оценка результатов в анализируемых группах 
представлена в Таблице 4. 

Таблица 4. 
Степень изменения клинического статуса в непосредственном  
послеоперационном периоде в контрольной и основной группах 

 
 

Ближайшие  
послеоперационные  

изменения 

Контрольная группа
(n=81) 

Основная группа 
(n=83) 

абс. % абс. % 
Значительное улучшение +3 – – – – 
Умеренное улучшение +2 71 87,65 53 63,86 
Минимальное улучшение +1 4 4,94 15 18,07 
Без изменений 0 2 2,47 6 7,23 
Незначительное ухудшение - 1 – – 1 1,21 
Умеренное ухудшение - 2 1 1,23 3 3,61 
Значительное ухудшение - 3 3 3,71 5 6,02 
p p<0,02 

 

 

Послеоперационная смертность составила 9,09% (11 больных): от ОИМ – 7 (5,78%), 
от ОНМК – 1 (0,83%), от тромбоза мезентеральных сосудов – 1 (0,83%) и в 2 (1,66%) 
случаях смерть вызвана другими причинами (почечная недостаточность, желудочно-
кишечное кровотечение). После реконструктивных операций на аорто-подвздошно-
бедренном сегменте (всего 66) наблюдались 9 (13,64%), при неполостных операциях 
(всего 55) – 2 (3,64%) летальных исхода. В ближайшем и раннем (до 30 дней) послеопе-
рационном периоде различные осложнения развились у 24 (19,83%) больных. Специфи-
ческое осложнение, такой как тромбоз зоны реконструкции, наблюдалось в двух (1,22%) 
случаях исключительно в основной группе. Процент ампутаций мы рассчитали не только 
из общего числа наблюдений в каждой группе, но и из количества наблюдений с ХКИНК. В 
первом случае между группами выявлено достоверное различие, но при ХКИНК такое 
различие не было статистически достоверным (Рис. 12). 

 
 

 
Рис. 12. Количество (%) и уровень ампутаций в исследуемых группах 

 
В Таблице 5 показана динамика ЛПИ после операции, в зависимости от объёма 

поражения ГБА и её устранения.  
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Таблица 5. 
Динамика ЛПИ в группах в зависимости от объема вмешательства на ГБА 

 

Вмешательства на 
ГБА 

ЛПИ до операций  
в среднем 

ЛПИ после операций  
в среднем 

Прирост ЛПИ 
в среднем 

Контр. гр. Основ. гр. Контр. гр. Основ. гр. Контр. гр. Основ. гр. 

Просвет ГБА 
изначально был 
проходим 

0,43±0,02 0,38±0,02 0,62±0,07 0,53±0,05 0,19±0,03 0,15±0,04 

P>0,05 0,05<P<0,1 P>0,05 

Произведены 
эндартерэктомии из 
устья и/или про-
ксимальной части 
ГБА 

0,33±0,03 0,26±0,03 0,51±0,08 0,45±0,09 0,18±0,05 0,19±0,07 

P<0,05 P<0,05 P>0,05 

Выполнялись 
расширенные 
открытые и/или эвер-
сионные эндартерэк-
томии из ГБА до 
ветвей II и III порядка 

0,23±0,03 0,19±0,03 
0,59± 
0,05 

0,43± 
0,06 

0,33±0,04 0,24±0,03 

P>0,05 P<0,05 P<0,01 

 

 
Исследование зависимости между приростом ЛПИ и протяженностью поражения 

ГБА установило достоверную корреляционную связь средней силы (Рис. 13).  
 
 

 
 

Рис. 13. Корреляционный диалог прироста ЛПИ в группах 
и объёма хирургического вмешательства на ГБА  

 
 
Нам удалось также зарегистрировать динамику прироста среднего значения ЛПИ у 

83 пациентов в обеих группах (54 и 43 наблюдений в контрольной и в основной группе, 
соответственно) в течение 1 года (Рис. 14). 
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Рис. 14. Динамика ЛПИ в зависимости от объема  
хирургического вмешательства на ГБА 

 
 

Для выявления особенностей улучшения кровоснабжения н/к (в частности, динамики 
ЛПИ), мы изучили данные 97 наблюдений в зависимости от объёма вмешательства на 
ГБА (Рис. 15).  

 

 
 

Рис. 15. Корреляционные взаимоотношения между годовым послеоперационным приростом 
ЛПИ и исходной степени поражения ГБА. А – изначально просвет ГБА был свободен; В – 

локальные, проксимальные поражения (гемодинамически значимые стенозы и окклюзии); С – 
стенозы и окклюзии ГБА протяжённостью больше 3см, с вовлечением ветвей II и III порядка. 

 
Таким образом, коллатеральная сеть ГБА после её реваскуляризации во всех случаях 

развивается и темпы её развития во многом зависят от исходной степени поражения ГБА 
и её оперативного устранения. То есть, если после устранения протяжённых поражений 
ГБА и включения в кровоток её бассейн кровообращение нижней конечности не 
компенсируется, то в отдалённые сроки после операции (от 3 до 6 месяцев), за счёт 
развития коллатералей системы ГБА, можно получить удовлетворительный результат. 
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«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Քիչ տրավմատիկ վիրահատությունների շնորհիվ, որոնք կատարվում են խորա-

նիստ ազդրային զարկերակի (ԽԱԶ) վրա հաջողվում է փրկել վերջույթը կամ իջեցնել 

անդամահատման մակարդակը, ինչը ունի մեծ սոցիալական կարևորություն: Այնուամե-

նայնիվ, ստորին վերջույթների վերաանոթավորման վերականգնողական վիրահատու-

թյունների մեջ ԽԱԶ-ի օգտագործման հարցերը մնում են վիճելի: Որպես միակ ընդունող 

հուն ԽԱԶ-ի օգտագործման հստակ խորհուրդներ չկան: ԽԱԶ-ի տարածուն ախտահա-

րումների դեպքում լայնածավալ միջամտությունների կատարման հարցերը մնում են 

վիճելի, մինչև վերջ որոշակիացված չեն ԽԱԶ-ի և նրա ճյուղերի էնդարտերէկտոմիայի 

անցկացման հնարավորությունները: 

Մենք ուսումնասիրել ենք ԽԱԶ-ը, միակ ռեցիպիենտի մոտ, վիրահատական բուժ-

ման արդյունքները ստորին վերջույթների անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարում-

ներով 121 հիվանդների շրջանում: Կոլատերալ hամակարգի ֆունկցիոնալ հնարավո-

րությունների որոշման և ԽԱԶ-ի միջոցով ռեվասկուլյարիզացիայի արդյունքների 

կանխատեսման համար մենք ընտրել ենք 1980թ.-ին Ս.Հ. Բորենի առաջարկած խորա-

նիստ ազդր-ծնկափոսային ճնշման ինդեքսը (ԽԾՃԻ): Հետազոտության ընթացքում 

առանձնացվել են երկու խումբ: Առաջին խմբում տեղեն գտել 81(49,39%) դեպք, որտեղ 

ռեկոնստրուկցիայից առաջ ԽԾՃԻ≤0.4: Երկրորդ խմբում ընդգրկվել է 83 (50,61%) դեպք, 

որտեղ ԽԾՃԻ≤ 0.4: 

Հետազոտելով խմբերում բարձր անդամահատումների տոկոսային փոխհարաբե-

րությունը, պարզ դարձավ, որ այդ ցուցանիշները, որպես ընդհանուրի մաս, զգալիորեն 

տարբերվում են այն արդյունքներից, որոնք ստացվել են քրոնիկական կրիտիկական 

իշեմիայով դեպքերի հաշվարկով: 

Վիրահատություններից հետո ԽԱԶ-ի կոլատերալ համակարգի զարգացումը և դրա 

ժամկետները գնահատելու համար երկո ւխմբերում հետևել ենք նաև պճեղ-բազկային 

ինդեքսի միջին արժեքների աճին 1 տարվա ընթացքում: Ստացված արդյունքները 

խոսում են այն մասին, որ կոլատերալ ցանցի զարգացումը առավելապես զգալի է 

դառնում վիրահատությունից հետո մինչև մեկ տարի, ընդ որում ավելի արտահայտված 

է այն դեպքերում (1 տարվա հաշվով՝ 9,26% և 36,9%-ով), երբ ելքային տվյալներով ԽԱԶ-ի 

կոլատերալ համակարգը ավելի թույլ է զարգացած: 
 
Բանալի բառեր. խորանիստ ազդրային զարկերակ, պրոֆունդոպլաստիկա,  

էնդարտերեկտոմիա, խորանիստ ազդրային զարկերակի վերակառուցում 
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DEPENDENCE OF THE RESULTS OF THE DEEP FEMORAL ARTERY 
REVASCULARIZATION ON THE DEGREE OF ITS LESION  

AND THE PARAMETERS OF REGIONAL RESISTANCE 
 

T.L. Sultanyan, H.A. Malkhasyan, V.S. Voskanyan 
 

Institute of Surgery «Mikaelyan» CJSC 
 

SUMMARY 
Due to the use of low-traumatic surgery on deep femoral artery (DFA) it can be saved the 

limb or reduce the level of amputation, which is of great social importance. 
However, the use of DFA in limb revascularization is much debated up to date. There are 

no clear guidelines to the use of DFA as the sole recipient. Advanced intrusions on the DFA 
with its prolonged lesion remain a controversial issue. The possibilities of performing 
endarterectomy from DFA and its branches are not fully clarified. 

We reviewed the results of surgical treatment of 121 patients with atherosclerotic lesions of 
LL arteries. Surgical treatment was conducted on those patients using DFA as the sole recipient 
in the Department of cardiovascular surgery of the Institute of Surgery «Mikaelyan» for the 
period of 1998-2012. The study identified two groups: group I (control) included 81 (49,9%) 
revascularized limbs. In this group before reconstruction deepfemoral-popliteal pressure index 
(DPPI) ≤0,4 and in group II (studied) – 83 (50,61%) DPPI>0,4. 

If we analyze the same indicators among patients with chronic critical ischemia of lower 
limbs (ChCILL), we obtain much lower values: 2 and 1,4, respectively, due to a high 
percentage of these patients in the study group. The described increase of ankle-brachial index 
are caused by the development of LL collateral network from recovery of main bloodstream in 
DFA. It was noted that the progression of ischemia in patients with ChCILL led to the need for 
amputations at various levels. Analyzing the percentage of amputations in large groups, it 
became clear that these indicators in the overall structure of the observations and in patients 
with ChCILL differ significantly. During one year it was increased by ABI 9,26% and 36,9%. 
The described increase of ABI is caused by the development of LL collateral network from 
recovery of main bloodstream in DFA. 

 
Keyword: deep femoral artery, profundoplasty, endarterectomy, reconstruction of deep 
femoral artery 
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ЭКСТРААНАТОМИЧЕСКОЕ ШУНТИРОВАНИЕ  
ПРИ ПОВТОРНЫХ СОСУДИСТЫХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ 

 
Т.Л. Султанян, В.С. Восканян, С.А. Ананикян, А.М. Хачатрян 

 
Институт хирургии «Микаелян» АОЗТ, Отделение сердечно-сосудистой хирургии 

 
 
Ключевые слова: экстраанатомическое шунтирование, перекрёстное бедренно-
бедренное шунтирование, осложнения сосудистых реконструкций 

 

 

 

Введение. Атеросклероз аорты и подвздошных артерий одно из наиболее распростра-
нённых заболеваний, во многом определяющее медико-социальный и жизненный про-
гноз больных. Реконструктивная хирургия терминального отдела аорты и подвздошных 
артерий при данной патологии в ряде случаев является единственной возможностью со-
хранить конечность и избежать тяжёлой инвалидности. 

Несмотря на достижения сосудистой хирургии, частота нарушений проходимости ре-
конструируемых артерий остается высокой, как в раннем, так и в позднем послеопе-
рационном периоде. К наиболее частым послеоперационным осложнениям, требующим 
повторной реконструкции, относятся тромбозы сосудистых анастомозов и шунтов, 
гнойные осложнения с вовлечением сосудистых эксплантатов, а также, ложные 
аневризмы анастомозов различной этиологии. 

Образование ложных аневризм в зоне сосудистых анастомозов достигает 29% и не 
имеет тенденции к снижению по данным следующих авторов [8]. 

Самым частым среди поздних осложнений аорто-бедренных реконструкций является 
тромбоз сосудистого трансплантата, проявляющийся клинической картиной ишемии 
конечности. Частота тромбозов и стенозов в области реконструкции в отдалённом перио-
де достигает 60%, а необходимость повторного хирургического вмешательства возникает 
примерно у 1/3 первично оперированных пациентов [5,6]. 

Инфицирование сосудистого протеза является грозным осложнением в сосудистой 
хирургии. Это связано с высоким уровнем летальности и недостаточной эффективностью 
существующих в настоящий момент способов консервативного и хирургического 
лечения данной патологии [1,2,3,4,7,9]. 

В 2000г. по данным А.Г. Евдокимова с соавт., в мире было выполнено 250.000 по-
вторных реконструктивных операций на сосудах с применением сосудистых синтети-
ческих эксплантатов. 

Различный генез отдалённых осложнений реконструктивных операций на аорте и ма-
гистральных артериях диктует дифференцированный подход к показаниям и противо-
показаниям, выбору оптимального операционного доступа, метода хирургической 
коррекции и определяет сложность и актуальность проблем в лечении этих больных. 

Повторные восстановительные операции на аорте и артериях сопряжены со значи-
тельными техническими трудностями и риском. Это связано с необходимостью манипу-
лирования в условиях рубцовых тканей и нарушенной топографии органов, что создает 
угрозу их повреждения с развитием опасных осложнений.  
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Если для выбора оптимальной хирургической тактики и техники выполнения пер-
вичных реконструктивных операций у больных с облитерирующим атеросклерозом 
уже разработаны и сформулированы «золотые стандарты», представленные в офици-
альных рекомендациях (Рекомендации Российских консенсусов 2001, 2002 и 2005гг., 
рекомендации Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов 2007г., Транс-
атлантические согласительные документы TASC I 2000г. и TASC II 2007г.), то приме-
нительно к вопросам хирургической тактики и техники выполнения повторных опера-
тивных вмешательств у подобных больных, официальных рекомендаций такого уровня 
до настоящего времени нет, а комплексных клинических исследований в этом направ-
лении не проводилось. 

До сих пор дискутируются вопросы показания и выбора оптимальной хирургической 
тактики для повторных операций. 

Материал и методы. Нами проанализированы результаты комплексного обследо-
вания и лечения 16 больных мужского пола, которым в период с 1997 по 2011гг. в 
отделении сердечно-сосудистой хирургии Института хирургии «Микаелян» были 
проведены повторные реконструктивные операции с использованием метода 
экстраанатомического шунтирования (ЭАШ). Возраст пациентов колебался от 41 до 
75 лет (средний возраст 61,9 года). Все пациенты имели длительный анамнез стено-
окклюзирующего поражения артерий нижних конечностей (н/к), в среднем 11,3±4,5 
лет, большинство – курильщики со стажем. Сопутствующая патология диагнос-
тирована у 13 (81,3%) пациентов.  

Всем больным, наряду с общеклиническими методами обследования, проводили 
цветное дуплексное сканирование (ЦДС) с допплерографией, спиральная КТ-
ангиография, определяли лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) до и после операции. 

Хроническая ишемия II Б степени диагностирована у 9 (56,2%) больных, III степень 
– у 6 (37,5%) и IV степень – 1 (6,3%) больного. 

Наиболее частой причиной поражения сосудов явился облитерирующий 
атеросклероз у 12 (75,0%) пациентов, кроме того, аорто-артериит – у 3 (18,7%) и у 1 
(6,3%) больного – облитерирующий тромбангиит. 

Структура первичных реконструктивных операций представлена в Таблице 1.  
 

Таблица 1.  
Структура первичных операций 

 

Виды операций Кол-во наблюдений 
абс. % 

Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование АББШ 9 56,2 

Аорто-бедренное шунтирование АБШ (одностороннее) 1 6,3 

Подвздошно-бедренное шунтирование ПБШ 3 18,7 

Бедренно-подколенное шунтирование БПШ 2 12,5 

Поясничная симпатэктомия с профундопластикой 1 6,3 

Всего 16 100,0 
 

 

Осложнение после первичных операций зафиксированы в течение от 1 мес. до 7 лет. 
Наиболее частыми осложнениями являлись тромбозы (Табл. 2). 
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Таблица 2. 
Осложнения после первичных операций 

 

Изолированные 
осложнения 

Кол-во 
Сочетанные 
осложнения 

Кол-во 

Тромбоз 7* 
Ложная аневризма 
Тромбоз 

1 

Ложная аневризма 3* 
Инфекция 
Тромбоз 

1 

Инфекция 2 
Ложная аневризма 
Кровотечение 

1 

Кровотечение 1 
Инфекция 
Кровотечение 

1 

Всего 13 Всего 4 
 

*В одном случае выявлена ложная аневризма с одной стороны, тромбоз шунта – с контрлатеральной  
 

 

Инфекционные осложнения наблюдались в более ранних, а тромбозы и ложные 
аневризмы анастомозов – в более поздних сроках.  

 

Клиническое наблюдение. Больной А.Г. 69л. (Рис. 1-4), с диагнозом "Атеросклероз. 
Атеросклеротическое поражение сосудов н/к". Состояние после (с/п) АББШ (1999г.). 
Тромбоз левой бранши бифуркационного аллопротеза, аневризма проксимальной части 
правой бранши. Ишемия правой н/к 3-й cтепени.” Больному выполнена операция: Рассе-
чение правой бранши аллопротеза, резекция ложной аневризмы, двухсторонняя перевяз-
ка поверхностно-бедренной артерии (ПБА), в связи с его полной окклюзией. Эндартерэк-
томия из глубокой бедренной артерии (ГБА) и a.circumflexa. Репротезирование правой 
бранши с ГБА и a.circumflexa (конец в конец). Перекрёстное (справо-налево) протезо- 
глубокобедренное (ГБ) аллошунтирование. (30.06.2011г.). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Ложная аневризма 
(общий вид)	

Рис. 2. Ложная аневризма 
 анастомоза правой бранши протеза  
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Всем больным по поводу повторной реваскуляризации были выполнены ЭАШ, 

структура операций представлена в табл. 3. 
Таблица 3. 

Структура повторных реконструктивных операций 
 

 

Вид ЭАШ (перекрёстного 
шунтирования) 

Общее С протезом 

ОБ* – ОБ 7 2 
ОБ – ГБ 5 3 
Подвздошно – Пк 1 1 
Подвздошно – ГБ 1 1 
ОБ – ПБ 1 1 
Подключично – ББШ 1 1 

Всего 16 9 
 

*ОБ – общебедренное, Пк – подколенное, ПБ – поверхностно-бедренное,  
ББШ – бедренно-бифуркационное шунтирование. 

 

 
Как видно из Таблицы 3, в 9 (56,2%) случаях в качестве донора служила не нативная 

артерия, а её протез. 
Аутовена была использована в 4 (25,0%) шунтированиях. В остальных случаях приме-

няли протезы из политетрафторэтилена (ПТФЭ) различных видов, диаметром от 6 до 10мм. 
Операциями выбора при развившемся аррозивнном кровотечении являются 

различные внеочаговые вмешательства, выполняемые одномоментно (вначале обходное 
шунтирование, а затем удаление протеза) или в 2-3 этапа при длительно существующем 
гнойно-воспалительном процессе. 

Рис. 3. Правый скарповский  
треугольник  

(донорский анастомоз) 

Рис. 4. Левый скарповский  
треугольник  

(принимающий анастомоз)	
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Клиническое наблюдение. Больной А. 56л., обратился в клинику 22.01.2008г. по 
поводу нагноения протеза. Кровотечение. Ишемия обеих н/к 2 б ст., с диагнозом "Атеро-
склероз". С/п АББШ (2006г.). С/п пластики проксимального анастомоза с ушиванием 
дефекта стенки (2007г.). Выполнена операция экстраанатомического подключично-бед-
ренно-бифуркационного аллошунтирования с удалением нагноившегося аорто-бедренно-
бифуркационного протеза (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Схема экстраанатомического подключично-бедренного бифуркационного 

аллошунтирования (I – АББШ, II – Подключично – ББШ) 
 

Как известно больных с гнойными осложнениями и с вовлечением в инфекционный про-
цесс синтетического протеза следует оперировать до развития аррозионного кровотечения.  

Результаты. Послеоперационный параметр койко-дней колебался от 14 до 39 дней, 
в среднем 24,1 дней. В раннем послеоперационном периоде хорошие результаты 
наблюдались у 15 (93,8%) больных. Хорошим считался результат, когда было отмечено 
субъективное и объективное улучшение состояния больного, восстановление 
кровоснабжения конечности до состояния, предшествующего осложнению. Также был 
отмечен прирост ЛПИ: ЛПИ до операции составлял от 0,2 до 0,47 (в среднем 0,35); через 
10 дней после операции – от 0,32 до 0,68 (в среднем 0,5); возраст в среднем на 43%. 

Послеоперационная летальность составила 6,3% (1 пациент), причиной смерти 
послужила интоксикация, развившаяся в ближайшем послеоперационном периоде после 
ампутации конечности, при этом шунт функционировал. У 1 (6,3%) пациента в раннем 
послеоперационном периоде развился тромбоз подключично-бедренно бифуркационного 
шунта, и после тромбэктомии кровоток полностью восстановился. 

Отдалённые послеоперационные результаты прослежены у всех больных до 4 лет. У 
одного (6,6%) больного наблюдалось прогрессирование ишемии, в связи с чем была 
выполнена ампутация обеих нижних конечностей через 2 года после перекрёстного 
шунтирования, причём шунт функционировал. У одного (6,6%) пациента через 4 года после 
перекрёстного бедренно-бедренного аллошунтирования образовалась ложная аневризма в 
области шунта донорской конечности, после реконструкции кровоток восстановлен.  



 

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

	

	

	 - 112 -

Выводы 
1. Наиболее частыми изолированными осложнениями реконструктивных вмеша-

тельств являлись тромбоз и инфицирование протеза. Среди сочетанных осложнений, 
чаще всего диагностирована ложная аневризма в области анастомоза. 

2. При осложнении после реконструктивных вмешательств, учитывая ухудшение 
общего состояния больного, а также изменённые анатомические состояния и 
неблагоприятные условия, в качестве метода повторной реваскуляризации возможно 
применение ЭАШ. 
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ԷՔՍՏՐԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

 

Տ.Լ. Սուլթանյան, Ս.Ա Անանիկյան., Վ.Ս. Ոսկանյան, Ա.Մ. Խաչատրյան 

 

«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲԸ, Սրտանոթային վիրաբուժության 
բաժանմունք 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Վերլուծվել են արական սեռի 16 հիվանի համակարգային հետազոտման և 

բուժման արդյունքները, ովքեր 1997-ից 2011թ. ընկած ժամանակահատվածում 

«Միքայելյան» վիրաբուժության ինստիտուտի սրտանոթային վիրաբուժության բա-

ժանմունքում ենթարկվել են էքստրաանատոմիական շունտավորման (ԷԱՇ) մեթոդի 

կիրառմամբ կրկնակի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների: Հիվանդների տարի-

քը տատանվում էր 41-75-ի սահմաններում (միջին տարիքը՝ 61,9 տարեկան): Բոլոր 

հիվանդներն ունեին ստորին վերջույթների զարկերակների ստենոտիկ 

ախտահարման երկարատև անամնեզ, միջինում՝ 11,3 4,5 տարի:  

Աուտոերակային շունտավորում էր իրականացվել 4 (25,0%), իսկ ալոշունտա-

վորում՝ 12 (75,0%) հիվանդների մոտ: Նախընտրությունը տրվում էր աուտոերա-

կային շունտերին, կիրառվել են նաև տարբեր տեսակների 8-10մմ տրամագծով պրո-

թեզներ պոլիտետրաֆտորէթիլենից (ՊՏՖԷ):  

Ռեկոնստրուկտիվ միջամտությունների ամենահաճախ հանդիպող մեկուսի 

բարդություններից են թրոմբոզն ու պրոթեզի ինֆեկցումը: Համակցված բարդու-

թյունների շարքում ամենահաճախն ախտորոշվել է բերանակցման շրջանի կեղծ 

անևրիզմը: Ռեկոնստրուկտիվ միջամտություններից հետո բարդությունների 

դեպքում որպես կրկնակի ռեվասկուլյարիզացիայի մեթոդ հնարավոր է ԷԱՇ-ի 

կիրառումը: Խաչաձև ազդր-ազդրային շունտավորումները հանդես են գալիս որպես 

վիրահատական բուժման ալտեռնատիվ այլընտրանքային մեթոդ կրկնակի 

ռեվասկուլյարիզացիոն միջամտությունների ժամանակ: 

 

Բանալի բառեր. լրացուցիչ անատոմիական շրջանցում, ազդր-ազդրային  
խաչաձև շրջանցում, անոթային վերակառուցումների բարդությունները  
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EXTRA-ANATOMIC BYPASS AT REPEATED VASCULAR RECONSTRUCTION 
 

T.L. Sultanyan, V.S. Voskanyan, S.A. Ananikyan, A.M. Khachatryan 
 

Institute of Surgery «Mikaelyan» CJSC, Department of the Cardiovascular Surgery  
 
SUMMARY 
Has been analyzed the results of complex examination and treatment of 16 male patients 

who had repeated reconstructive operation with the use of method of extra-anatomic bypass 
(EAB) at the department of cardiovascular surgery of Institute of Surgery «Mikaelyan» within 
the period from 1997 till 2011. The age of the patients ranges from 41 to 75 (average age is 61,9 
years). All of the patients had a long anamnesis of stenoocclusive lesion of lower extremities 
(LE) arteries, average 11,3±4,5 years. 

Autovenous bypass was performed for 4 (25,0%) patients and alloshunting for 12(75,0%) 
patients. Autonenous bypass was more preferable, also different types of prosthesis from PTFE 
were used, with the diameter 6 till 10 mm. 

The most common isolated complications of reconstructive interferences were thrombosis 
and inflammation of prosthesis. Among the accompanying complications frequently were 
diagnosed false anastomotic aneurysms. In case of complications, after the reconstructive 
interferences, it’s possible to use EAB, as a method of repeated revascularization. Crossover 
femoro-femoral reconstructions are a mode of choice in treatment of patients in case of repeated 
revascularization interference. 

 
Keywords: extra-anatomic bypass, femoro-femoral cross-over bypass, complications of 
vascular reconstructions 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ НЕОСЛОЖНЁННОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
 

Р.А. Хондкарян 
 

ЕГМУ, Кафедра лучевой диагностики постдипломного образования 
 
 
Ключевые слова. Ультразвуковая диагностика, неосложнённое послеоперационное 
течение, брюшная полость 

 

 

 

Введение. Ежедневно большинство специалистов ультразвуковой диагностики (УЗ), 
работающих в хирургических клиниках, сталкиваются с проблемами интерпретации дан-
ных, полученных при исследовании зоны операционного вмешательства; приходится 
выяснять, какие изменения свидетельствуют о патологии, какие соответствуют гладкому 
течению послеоперационного периода, при выявлении каких изменений требуются сроч-
ные дополнительные мероприятия, и когда можно применять выжидательную тактику. 
Вот перечень вопросов, на которые хотелось бы иметь ответы в процессе работы.  

Актуальность темы вытекает из её названия. Не секрет, что метод ультразвуковой диаг-
ностики является одним из сложных, исходя из её операторозависимости. Работа в хирур-
гическом стационаре требует от диагноста достаточного опыта и знаний. Однако невозможно 
иметь равнозначно профессиональных специалистов во всех клиниках, или всех в каждой из 
них. Нередко тяжёлые пациенты в послеоперационном периоде обследуются во время 
дежурств относительно более молодым и неопытным специалистом. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что, например, нормальное с точки зрения тяжести проведённого 
хирургического вмешательства количество жидкости в брюшной полости (промывные воды, 
раневое отделяемое) может расцениваться как послеоперационное осложнение и, в случае 
сомнительной клиники, приводить к необоснованным повторным инвазивным 
вмешательствам [2,3]. С другой стороны, неадекватная оценка всё той же жидкости в 
брюшной полости, например, при таких ранних послеоперационных осложнениях, как жел-
чеистечение, или так называемое «капиллярное» кровотечение, когда клинические прояв-
ления чаще всего стёртые, может привести к запаздыванию соответствующих оперативных 
вмешательств, что чревато тяжёлыми последствиями для пациента [1].  

Целью настоящей работы является изучение возможностей ультразвуковой диаг-
ностики и выработка её критериев в оценке «нормальных проявлений» послеоперацион-
ного течения у оперированных больных. Объективизация признаков нормы после-
операционного течения, по нашему мнению, позволит специалисту ультразвуковой диаг-
ностики, вне зависимости от его квалификации, реально оценить изображения, получен-
ные при исследовании. Это, в свою очередь, уменьшит количество неадекватных 
лечебных мероприятий в раннем послеоперационном периоде. 

В связи с вышесказанным, в соответствии с основной целью были выдвинуты задачи по 
определению объективных ультразвуковых критериев течения послеоперационного периода, 
протекающего без признаков осложнений и уточнения сроков, при которых те или иные 
изменения в брюшной полости могут расцениваться как «нормальные». 
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Материал и методы. В основе настоящей работы лежит ультразвуковое обследо-
вание 206 больных с неосложнённым послеоперационным течением, после следующих 
хирургических вмешательств на органах брюшной полости: 

 операции на жёлчном пузыре и жёлчных ходах – 86 (51 открытая и 25 
лапароскопических); 

 операции на печени (эхинококкэктомия, вскрытие абсцессов, резекция) – 54 
больных; 

 операции на желудке и двенадцатиперстной кишке – 32 больных; 
 аппендэктомии – 43 больных. 
Всем пациентам проводилось динамическое многократное обследование с целью 

изучения УЗ-семиотики брюшной полости при неосложнённом послеоперационном 
течении.  

Одновременно уточнялись временные критерии обследования больных, что легло в 
основу УЗ-мониторинга [4]. В большинстве случаев обследование проводилось два раза 
или более. При обследовании больных были выявлены как общие для всех 
оперированных больных сдвиги, которые соответствуют гладкому течению, так и 
характерные для каждой операции УЗ-изменения. К общим изменениям мы относили 
ограничение подвижности купола диафрагмы, незначительные количества свободного 
газа и явления преходящего пареза кишечника. Ограничение подвижности диафрагмы 
обычно было связано с болевым синдромом и варьировало в зависимости от объёма и 
характера заболевания. У оперированных больных подвижность диафрагмы составляла 
1-3см (при норме 4-6см). По нашим данным, характерные для пареза кишечника УЗ-
изменения, в зависимости от характера операции, держались в среднем от 3 до 5 дней. 
Мы считаем, что наличие признаков пареза кишечника, не проходящее к указанному 
сроку, надо расценивать как предвестник непроходимости.  

Результаты и их обсуждение.  
1. Незначительные скопления жидкости в ложе жёлчного пузыря после холецистэк-

томий (открытых или лапароскопических) в количествах не более 3-5мл наблюдались 
практически у всех оперированных больных в первые трое суток. И только у семерых па-
циентов они исчезли только на 7-8 сутки, причём, жидкость в ложе имела у них эхоген-
ный ободок. Такая картина, по нашему мнению, обусловлена тем, что незначительное 
количество жидкости скапливается между печенью и ушитыми листками серозы в ложе. 
По этой причине и рассасывание раневого отделяемого происходит в более поздние сро-
ки. У восьми пациентов, наряду с жидкостью в ложе, наблюдалось её скопление в виде 
тоненькой полоски в подпечёночной области, которое исчезло на 6-8 сутки. Наличие 
жидкости в более поздние сроки, даже при отсутствии клиники, скорее всего, свидетель-
ствует о воспалительных изменениях и противовоспалительная терапия в таких случаях 
способствует быстрому рассасыванию жидкости. Из 21 пациента с транспечёночным 
дренированием жёлчных протоков в 5 случаях, наряду с небольшим количеством жид-
кости в подпечёночном пространстве, наблюдалось также скопление жидкости в под-
диафрагмальной области, которое исчезло на 5-7-е сутки. 

2. При операциях на печени, наряду с характерным, к примеру, для эхинококкэкто-
мии наличием остаточной или тампонированной полости, в подпечёночном пространстве 
жидкость выявлялась только у половины оперированных, причем последняя исчезала 
уже на 3-5-й день, что обусловлено, конечно, адекватным дренированием брюшной 
полости. Более длительно (на 8-10-е сутки) происходит исчезновение визуализации 
жидкости после резекции печени. 

3. При обследовании 32 больных, перенесших операции на желудке, в 1-2-ые, 4-5-ые 
и 10-ые сутки нами была выявлена следующая УЗ-картина: 
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В 21 случае жидкости в области эпигастрия не было выявлено. Наблюдалось умерен-
ное напряжение культи 12-перстной кишки вследствие угнетения перистальтики кишеч-
ника, отёка поджелудочной железы и пр. Следует отметить, что напряжение спадало на 
4-5-ые сутки, что по времени совпадало с разрешением пареза кишечника. В 9 случаях в 
области эпигастрия и в левом поддиафрагмальном пространстве определялось незначи-
тельное скопление гомогенной жидкости. Одновременно наблюдались незначительная 
отёчность анастомоза, головки поджелудочной железы и расширение культи. У 8 
больных при обследовании на 4-5 сутки картина нормализовалась, у 4 – картина 
нормализовалась лишь на 9-10 сутки после операции.  

4. Аппендэктомия. Ультразвуковому обследованию были подвергнуты 43 пациента, 
оперированных по поводу аппендицита. Из них у 16 был выявлен катаральный 
аппендицит, у 18 – флегмонозный, у 9 – перфоративный, осложненный перитонитом. 
Больные с катаральным аппендицитом были обследованы на 1-2-ые и на 5-6-ые сутки 
после операции. Остальные пациенты подверглись обследованию на 1-2-ые, 3-4-ые и 7-8-
ые сутки. При УЗ-мониторинге было выявлено следующее: 

1. У всех пациентов с катаральной формой аппендицита в зоне оперативного 
вмешательства специфических изменений не было выявлено.  

2. Из 18 пациентов с флегмонозным аппендицитом при обследовании на 1-2 сутки 
отмечалось: 

а) отсутствие скопления жидкости в зоне вмешательства – 7 случаев;  
б) незначительное скопление жидкости в зоне вмешательства, умеренный отёк 

стенок прилегающих отделов кишечника, как результат регионального воспаления – 11 
случаев. Причём, степень выраженности воспалительного компонента находится в 
прямой зависимости от степени деструкции червеобразного отростка. При УЗИ на 3-4-ые 
сутки после хирургического вмешательства у 10 больных отмечалось исчезновение 
жидкости и восстановление нормального состояния стенок кишечника. У одного 
пациента картина нормализовалась лишь на 7 сутки.  

3. У всех оперированных по поводу перфоративного аппендицита на 1-2-ые сутки 
наблюдалось умеренное скопление жидкости в зоне операционного вмешательства, отёк 
и утолщение стенок кишечника, а в двух случаях вдобавок и межпетельное скопление 
жидкости в количестве не более 40-50мл. На 3-4-ые сутки после операции нормализация 
картины была отмечена у троих пациентов, в пяти случаях нормализация произошла на 
7-8-ые сутки, и в одном случае – на 10 день. Мы не проводили УЗ-мониторинг больных, 
оперированных по поводу перитонитов других этиологий. Однако наблюдали за ними 
при подозрении на осложнения. Тем не менее, можно однозначно утверждать, что все 
вышеперечисленные изменения наблюдаются и у таких пациентов, и с более выраженной 
УЗИ-картиной. Анализируя данные больных с операциями на органах брюшной полости, 
полученные в результате УЗ-мониторинга, в раннем послеоперационном периоде был 
сделан вывод, что больных с клинически неосложнённым послеоперационным течением 
можно подразделить на две основные группы: 

I. больные, у которых при обследовании в послеоперационном периоде не было 
выявлено никаких эхографических изменений в зоне оперативного вмешательства; 

II. больные, у которых в области операции и в соприкасающихся органах брюшной 
полости отмечались такие изменения, как скопление жидкости, признаки пареза 
кишечника, отёчность и утолщение стенок кишечника или тканей в зоне оперативного 
вмешательства, что является результатом "травматического" повреждения органов и 
адекватной ответной репаративной реакции организма. Эти больные нуждаются в 
динамическом наблюдении за общим состоянием, клинической картиной, лаборатор-
ными показателями, изменениями ультразвуковой картины. Исходя из совокупности тех 
или иных признаков, в ряде случаев возникает необходимость проведения превентивных 
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лечебных манипуляций для предотвращения возникновения воспалительных изменений 
либо других осложнений. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Աշխատանքի հիմքում ընկած է չբարդացած հետվիրահատական ընթացքով 206 

հիվանդի հետազոտումը` որովայնի խոռոչի օրգանների վիրաբուժական միջամտու-

թյունից հետո: Որոշված են հիմնական էխոգրաֆիկ չափանիշները, բնորոշ բոլոր 

վիրահատվածներին, անկախ վիրահատության ձևից և ծավալից, ինչպես նաև 

սպեցիֆիկ փոփոխությունները. ստամոքս-աղիքային տրակտի ռեակցիան, հեղուկի 

կուտակումների որակական և քանակական նշաններն ու տեղը, հյուսվածքների 

այտուցային և ինֆիլտրատիվ փոփոխությունները վիրաբուժական միջամտության 

տեղանքում: Ճշտված են նաև այն առավելագույն ժամկետները, որոնցից հետո տվյալ 

գերձայնային դրսևորումները պետք է գնահատել ինչպես բարդացման նշաններ: 

 
Բանալի բառեր. չբարդացած, հետվիրահատական ընթացք, որովայնի խոռոչի 

օրգաններ, գերձայնային հետազոտում 
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ULTRASOUND CRITERIA OF THE UNCOMPLICATED POSTOPERATIVE 

COURSE IN PATIENTS OPERATED ON ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVITY 
 

R. Khondkaryan  
 

YSMU, Postgraduate Faculty, Department of Diagnostic Radiology  
 

SUMMARY 
The study is based on investigation of 206 patients after surgery of abdominal cavity 

organs without of postoperative complications. The main US-standards characteristics to 
operations regardless of the type and size of the operation are determined as well as the specific 
changes like gastrointestinal tract reaction, qualitative and quantitative signs and localization of 
fluid accumulation, tissue edematous and infiltrative changes of the intervention area. The 
maximum time frame, within which such manifestations should be considered as signs of 
complications are determined. 

 
Keywords: postoperative complications, abdomen cavity, ultrasound examination 
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ԵՊԲՀ, Հետբուհական և շարունակական կրթության ֆակուլտետ,  
Ընտանեկան և վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 
 
Բանալի բառեր. քրոնիկ երիկամային անբավարարություն, կրեատինին, 

միզանյութ, քսերոստոմիա, ատամնաշարերի օրթոպեդիկ վերականգնում 

 

 

 

Ներածություն. Ստոմատոլոգիայի արդի խնդիրների շարքում կարևոր տեղ են 

զբաղեցնում ծանր սոմատիկ հիվանդություններ ունեցող հիվանդների ստոմատոլո-

գիական հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման հարցերը: Քրոնիկ երիկա-

մային անբավարարությունը (ՔԵԱ) ծանր սոմատիկ հիվանդություն է: Յուրաքան-

չյուր տարի 5-8%-ով աճում է երիկամային հիվանդություններով տառապող մարդ-

կանց քանակը, հետևաբար՝ աճում է հեմոդիալիզով բուժվողների թիվը: Ամբողջ աշ-

խարհում ՔԵԱ ունեցողներն ավելի քան 1,7 մլն են, որից մոտ 1,3 մլն ստանում են 

հեմոդիալիզ [6]: 

Հեմոդիալիզ-տրանսպլանտացիա ծրագրերի զարգացումը բերել է ՔԵԱ-ից մա-

հացության տոկոսի իջեցման, կյանքի տևողության երկարացման, սակայն կյանքի 

որակի վրա դա, գրեթե, չի անդրադարձել. այն շարունակում է մնալ բավականին 

ցածր մակարդակի վրա: ՔԵԱ ունեցողների ստոմատոլոգիական վերականգնւմը 

կազմակերպելու գործընթացը դժվարանում է, քանի որ սույն հիվանդների մոտ, 

ուրեմիկ ինտոկսիկացիայի և անեմիայի պատճառով, առկա է ուղեղի բջիջների 

հիպօքսիա, որի արդյունքում առաջացող ուրեմիկ էնցեֆալոպաթիան առաջ է բերում 

փսիխոսոմատիկ խանգարումներ՝ թույլ չտալով պացիենտին օբյեկտիվ գնահատել 

իր և իր բերանի խոռոչի վիճակը: Միևնույն ժամանակ, ատամների բացակայությու-

նը, կարիոզ ախտահարումները, ատամնաշարերի անորակ պրոթեզները և առկա այլ 

ստոմատոլոգիական խնդրիրները կարող են բերել սնուցման նորմալ գործնթացի 

խանգարման, ինչն է՛լ ավելի բացասական ազդեցություն կունենա տվյալ հիվանդ-

ների կյանքի որակի վրա: 

Քրոնիկական երիկամային անբավարարության տերմինալ փուլում գտնվող հի-

վանդների հիմնական պրոբլեմն անուրիան է: Օրգանիզմում կատաբոլիզմի արդյուն-

քում առաջացող արգասիքները (միզանյութ, կրեատինին և այլն) չեն հեռացվում 

օրգանիզմից: Քանի որ երիկամները չեն կարողանում հեռացնել այդ արգասիքները, 

այդ ֆունկցիան մասնակիորեն իրենց վրա են վերցնում մյուս էկքսկրետոր գեղձերը, 

այդ թվում՝ թքագեղձերը [5]: 
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Հեմոդիալիզը թույլ է տալիս վերացնել հիպերազոտեմիան,կարգավորել ջրաէլեկ-

տրոլիտային բալանսը և թթվահիմնային հավասարակշռությունը: Միևնույն ժա-

մանակ, հեմոդիալիզի երկարատև ընդունման դեպքում, հիվանդների մոտ ի հայտ են 

գալիս անեմիա, սրտանոթային, նյարդային համակարգի ախտահարումներ, տուժում 

է էնդոկրին համակարգը և առաջանում է հիպերպարաթիրեոիդիտ [10]: Զարգացող 

փոփոխություններն ուղեկցվում են բերանի խոռոչում երկրորդային 

դրսևորումներով:  

Քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ հիվանդների մոտ զգալի են թքում 

տեղի ունեցող որակական և քանակական փոփոխությունները, հատկապես՝ տերմի-

նալ փուլում (թքի ծավալի նվացում): Զարգանում է քսերոստոմիա, թքի PH-ի փոփո-

խություն՝ դեպի հիմնային կողմ (միջինում՝ 7,68±0,07) [2,3,8,13] և բուֆերային ծավալի 

ավելացում [12]: Խառը թքի PH-ի բարձրացումը կարող է պայմանավորված լինել 

ինչպես բիկարբոնատների ավելացմամբ, այնպես էլ՝ միզանյութի ուրեոլիտիկ բակ-

տերիաներով հիդրոլիզի գործընթացի արդյունքում ձերբազատվող ամոնյակի քա-

նակական աճով: 

Խառը թքի [1] բիոքիմիական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թքում 

խիստ բարձրանում է միզանյութի և կրեատինինի կոնցենտրացիան, ինչը բերում է 

ամոնիակային ստոմատիտների առաջացման, կալցիում–ֆոսֆորական փոխանա-

կության խանգարման, ալանինամինոտրանսֆերազա, ասպարտատամինոտրան-

սֆերազա ֆերմենտների ակտիվության ավելացման, պարօդոնտի դիստրոֆիայի՝ 

պերիօդենտում կալցիումի օքսալատի նստվածքի առաջացմամբ, համի զգացողու-

թյան աղավաղման, արտաքին գրգրիչներից ատամների զգայունության բարձրաց-

ման [2,3,4,7,9]: 

Ելնելով վերը նշված փոփոխություններից՝ հարց է ծագում, թե ի՞նչ եղանակով և 

ի՞նչ նյութերով է նպատակահարմար վերականգնել մասնակի կամ լրիվ անատամու-

թյունը ՔԵԱ ունեցող հեմոդիալիզ ընդունող պացիենտների մոտ: 

Մ.Վ. Օսոկինն ուսումնասիրել է թքագեղձերի վիճակը քրոնիկ երիկամային ան-

բավարարության ժամանակ և եկել է այն եզրակացության, որ թքագեղձերն սկսում 

են որոշ չափով կատարել երիկամների էքսկրետոր ֆունկցիան, այդ իսկ պատճառով 

էլ թքում հայտնաբերվել է միզանյութի, կրեատինինի, քլորի իոնների և ընդհանուր 

սպիտակուցների քանակի զգալի ավելացում: Հետազոտության ընթացքում պարզվել 

է նաև, որ քրոնիկ երիկամային անբավարարության ժամանակ, պացիենտների մոտ 

նկատվում է արտահայտված քսերոստոմիա (թքի արտազատման արագությունը 

մինչ հեմոդիալիզի ընդունումը ցածր է և տատանվում է բավականին լայն սահման-

ներում՝ 0,06–0,32 մլ/ր, միջինում՝ 0,17–0,19 մլ/ր), և հեմոդիալիզից հետո թքագեղձերի 

սեկրեցիայի մակարդակը չի վերականգնվում մինչև նորմա (0,16–0,41 մլ/ր սահ-

մաններում է) [5]: Մինչ հեմոդիալիզի ընդունումը հիպոսալիվացիայի առկայությու-

նը, ամենայն հավանականությամբ, կապված է ազոտային արգասիքներով թքա-

գեզձերի պարենխիմայի ախտահարման հետ [11]:  
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Հեմոդիալիզից հետո թքարտադրության աճը, հավանաբար, կախված է 3 և 5 

ակվապորինները թքագեղձի թաղանթի բջիջներ տեղափոխող և, ոչ միայն ջրի, այլ 

նաև միզանյութի տրանսպորտում մասնակցող սպիտակուցների ֆունկցիոնալ 

ակտիվությունից: 

Բացի այդ, թքում հայտնաբերված կրեատինինի և միզանյութի քանակի ավելաց-

ման պատճառով հարց է առաջանում, թե ի՞նչ ազդեցություն կունենան այդ փոփո-

խություններն օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող նյութերի վրա և, թե ի՞նչ 

մակարդակի պետք է հասնի թքում կրեատինինի և միզանյութի պարունակությունը, 

որպեսզի բացասական ազդեցություն ունենա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների վրա: 

Դ.Յու. Օրեխովն իր հետազոտության ժամանակ ուսումնասիրել է քրոնիկ 

երիկամային անբավարարությամբ տառապող հիվանդների մոտ ստոմատոլոգիա-

կան հիվանդությունների տարածվածությունը: Արդյունքում, բերանի խոռոչում հան-

դիպող պաթոլոգիաների դեպքում առաջացող բուժական միջամտությունների 

կարիքի վերաբերյալ ստացվել են հետևյալ տվյալները [4]. 

 պրոֆիլակտիկ միջոցառումների կարիք՝ 45,8%. 

 օրթոպեդիկ բուժման կարիք՝ 27,2%. 

 վիրաբուժական բուժման կարիք` 14,7%.  
 պարօդոնտոլոգիական բուժման կարիք` 13,2%: 
Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ օրթոպեդիկ բուժման կարիք ունեցող 

մարդիկ զգալի քանակ են կազմում, բայց թե ի՞նչ կոնստրուկցիաներ, օրթոպեդիկ ի՞նչ 

եղանակներ, ի՞նչ նյութեր կարելի է օգտագործել, դեռ ուսումնասիրված չէ: 

Այս բոլոր նյութերն ընդհանրացնելու արդյունքում առաջանում է նոր հետազո-

տության կարիք, որը թույլ կտա հեմոդիալիզ ընդունող քրոնիկ երիակմային անբա-

վարարությամբ պացիենտների մոտ օրթոպեդիկ բուժման արդյունավետության 

բարձրացում՝ նպատակահարմար նյութերի, կոնստրուկցիայի և բուժման եղանակի 

ընտրության միջոցով: 

Ծրագրվող հետազոտության խնդիրները. 
 Հեմոդիալիզ ընդունող քրոնիկ երկամային անբավարարությամբ պացիենտ-

ների օրթոպեդիկ բուժման եղանակների, կոնստրուկցիաների ընտրությունը: 

 Քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ պացիենտների թքի ազդեցու-

թյան ուսումնասիրությունը օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայում կիրառվող հենքային 

նյութի վրա: 

 Բերանի խոռոչում առկա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների վրա թքում պարու-

նակվող միզանյութի և կրեատինինի հարաբերականորեն անվնաս քանակության 

հայտնաբերումն ու ուսումնասիրությունը: 

 Կատարված հետազոտությունների արդյունքների վերլուծության ու ընդհան-

րացման հիման վրա օպտիմալ օրթոպեդիկ բուժման եղանակների մշակումը և 

ներդրումը պրակտիկա: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվող հետազոտության գլխավոր նպատակն է դիալիզ 

ընդունող քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ հիվանդների ատամնաշարերի 

դեֆեկտների օրթոպեդիկ բուժման օպտիմալ մեթոդի ընտրությունը: Տվյալ 

պարագայում շատ կարևոր է հենքային նյութերի և օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների 

նպատակահարմար տարբերակի ընտրությունը, քանի որ քրոնիկ երիկամային 

անբավարարությամբ հիվանդների խառը թքում կտրուկ բարձրանում է 

կրեատինինի և միզանյութի կոնցենտրացիան, ինչն էլ չի կարող բացասաբար չազդել 

բերանի խոռոչում առկա օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների վրա: 
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SUMMARY 
The main task of the research discussed in the article, is finding an optimal method of 

orthopedic treatment of dentition defects in patients with chronic renal failure, which are under 
hemodialysis. In this case, it's crucial to choose proper base materials and orthopedic 
constructions, as in patients with chronic renal failure is abruptly increases the concentration of 
creatinine and urea in the mixed saliva, which can impact negatively on orthodontic 
constructions in the oral cavity.  

 
Keywords. chronic renal failure, creatinine, urea, xerostomia, orthopedic rehabilitation of 
dentition. 
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ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԲՈՒԺՄԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱԶԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Ս.Գ. Համբարձումյան 

 

ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. լազեր, պարօդոնտ, բորբոքում, ինդեքս, ֆերմենտ 

 

 

 

Ներածություն. Պարօդոնտի հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշման և արդյու-

նավետ բուժման խնդիրը պահպանում է իր արդիականությունը և պրակտիկ նշանա-

կությունը [2]։ Խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է ոչ միայն հիվանդների 

զգալի քանակով (ՀԱԿ-ի տվյալներով 30 տարեկանից բարձր անձանց 80%-ից ավելին 

տառապում է պարօդոնտի հիվանդություններով), այլև ախտորոշման և բուժման 

մեթոդների անկատարելությամբ: 

Պարօդոնտի հիվանդությունների ախտածնության հիմնական պատճառն է 

բորբոքումը։ Պարօդոնտիտի միջին և ծանր ձևերի առաջընթացի դեպքում զարգա-

նում է պարօդոնտի և ընդհանուր օրգանիզմի էնդոգեն թունավորում, խախտվում է 

ազատ ռադիկալային օքսիդացումը, առաջանում են մի շարք ֆունկցիոնալ խանգա-

րումներ։ Դեղորայքային բուժումը օպտիմալ չէ, քանի որ կարող է առաջացնել 

դիսբակտերիոզ և իմունառեակտիվականության խանգարումներ [3]։ Վիրաբուժա-

կան մեթոդը նպատակահարմար է կիրառել հյուսվածքներում փոխանակային գործ-

ընթացները և միկրոշրջանառությունը կարգավորելուց հետո [8]։ Հետևաբար, համա-

լիր բուժման միջոցներն ու մեթոդները պետք է ունենան նպատակային նշանակու-

թյուն, որոշակի զուգակցում և հաջորդականություն [13]: 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիայում ավելի հաճախ են հայտնվում աշխատանք-

ներ, որոնք նվիրված են պարօդոնտիտի լազերային բուժմանը։  

Բազմաթիվ հեղինակներ նշում են ավանդական բուժման համեմատ լազերային 

բուժման առավելությունները [12]։ Առաջին հերթին նշվում է ախտահարված դաշ-

տում լազերային ճառագայթի ախտածին մանրէները և ուռուցքային բջիջները 

ոչնչացնելու ունակությունը [14]։ 

Բարձր ինտենսիվությամբ լազերների կիրառումը վիրաբուժական ստոմատոլո-

գիայում ապահովում է ոչկոնտակտային աշխատանքային մեթոդ, անարյուն վիրա-

հատություն և դաշտի ստերիլություն ամբողջ վիրահատության ընթացքում, ցա-

վազրկման կարիք գրեթե չի լինում, վիրահատությունն ավարտվում է առանց կար 

դնելու [6]։ 

Ցածր ինտենսիվությամբ լազերային թերապիան հաջողությամբ կիրառվում է 

լնդի բորբոքային երևույթների վերացման նապատակով [5]։ 
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Նպատակն ու խնդիրները. Աշխատանքի նպատակն է եղել տալ դիոդային 

լազերի (որպես համալիր բուժման լրացուցիչ մեթոդի) կիրառման արդյունավետու-

թյան գնահատականը։ Բացի այդ, մշակել և համակարգել բուժման մեթոդիկան, դրա 

ցուցումները պարօդոնտի բորբոքման յուրաքանչյուր նոզոլոգիայի համար՝ կախված 

հիվանդության ծանրությունից և վիրահատական միջամտությունից: Նպատակի 

իրականացման համար բուժումից առաջ և հետո, կախված մեթոդից, պարօդոնտի 

ժամանակ կատարվել է լնդագրպանիկներում պաթոգեն մանրէների խտության հա-

մեմատական վերլուծություն, տրվել է պարօդոնտի կլինիկական վիճակի ինդեքսա-

յին գնահատական [11], որոշվել է լազերային ճառագայթի ազդեցությունը թքում 

հակաօքսիդանտային պաշտպանության ֆերմենտների՝ սուպերօքսիդդիսմուտազի 

(ՍՕԴ) և կատալազի (Կ) մակարդակի վրա, կատարվել է հետվիրահատական վերքի 

վիճակի համեմատական վերլուծությունն ըստ կլինիկական տվյալների և հյուս-

վածքների վերականգնման ժամկետների [17]։ 

Հետազոտության նյութը. Հետազոտման նյութ է հանդիսացել պարօդոնտի բոր-

բոքային հիվանդություններով 218 անձանց (18-65 տարեկան) կլինիկալաբորատոր 

տվյալների վերլուծությունը: Նրանցից 110-ը համալիր բուժման ընթացքում ստացել 

են լազերային բուժում (I խումբ` հիմնական), իսկ 108-ը` ավանդական համալիր 

բուժում` մետրոգիլի կիրառմամբ (II խումբ` համեմատական):  

Հետազոտության մեջ ընդգրկված են պրակտիկորեն առողջ մարդիկ առանց ներ-

քին և քիթ-կոկորդ, օդոնտոգեն հիվանդությունների, առանց ատամնաշարի դեֆեկտ-

ների: Չեն ընդգրկվել անձինք, ովքեր լազերային բուժման հանդեպ ունեն հակա-

ցուցումներ: Դրանք են` թոքերի և սիրտ-անոթային համակարգի, արյունահոսու-

թյուններով, իմուն համակարգի անբավարարություններով տառապող հիվանդները: 

Լազերային բուժումը կատարվել է հետևյալ կերպ. կախված ախտաբանության 

տեսակից` ընտրվել է ցածր (կոնսերվատիվ) կամ բարձր (վիրաբուժական) ինտեն-

սիվությամբ լազերաթերապիա: Ընտրվել է ալիքի երկարությունը, որոշվել է ճառա-

գայթման ռեժիմն ու հզորությունը:  

Ցածր ինտենսիվությամբ լազերային թերապիան կիրառվել է գինգիվիտների ժա-

մանակ` լնդի բորբոքային գործընթացի վերացման համար, և պարօդոնտիտների 

ժամանակ` վիրաբուժական միջամտությունից առաջ: Հիմնական խմբում վիրաբու-

ժական միջամտությունը անց է կացվել առանց անզգայացման: 

Կատառային գինգիվիտի ժամանակ բուժումը անց է կացվել ոչ կոնտակտային 

եղանակով 1մմ հեռավորության վրա չըդհատվող իմպուլսային ռեժիմով 

(հզորությունը` 1,4-1,6 Վտ, ալիքի երկարությունը` 0,97 մկմ):  

Հիպերտրոֆիկ գինգիվիտի բուժման ժամանակ կատարվել է գինգիվէկտոմիա` 

բարձր ինտենսիվությամբ լազերային ճառագայթի կիրառմամբ (փոփոխվել են պա-

րամետրերը): Մեթոդը կոնտակտային է: Գինգիվէկտոմիայի ժամանակ լուսատարի 

ծայրը հպելով լնդի հյուսվածքին` ճշգրիտ և հավասարաչափ շարժումներով կա-

տարվել է հիպերտրոֆիկ լնդի հեռացում: Դրա արդյունքում լուսատարի ծայրին էին 

կպչում այրված հյուսվածքի մասնիկները: Տեղի էր ունենում հյուսվածքների տաքա-

ցում 1-2 մմ շառավղով, ընդ որում ստորև գտնվող հյուսվածքների վնասում չէր 

նկատվում: Աշխատանքն ավարտվել է լնդեզրի գեղագիտական ձևավորումով: 
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Պարօդոնտիտների բուժման ժամանակ կատարվել է պաթոլոգիական լնդագրպա-

նիկների կյուրետաժ: Կիրառվել է բարձր ինտենսիվությամբ կոնտակտային լազերա-

թերապիա: Խորը լնդագրպանիկների առկայության դեպքում կատարվել է ինչպես փակ, 

այնպես էլ բաց կյուրետաժ: Ընդ որում առանձին դեպքերում փակ կյուրետաժը հնարա-

վոր էր լինում անց կացնել 5 մմ խորությամբ պարօդոնտալ գրպանիկներում:  

Հետազոտության եղանակներն էին. Կլինիկական` էպիդեմիոլոգիական ինդեքս-

ների կիրառմամբ գնահատվել է պարօդոնտի հյուսվածքների վիճակը (OHI-S, PMA, 

PDI ) [4], միկրոկենսաբանական` որոշվել է լազերային ճառագայթի հակամանրէա-

յին ազդեցությունը Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 
milleri, Streptococcus sanguis, Bifidobacterium, Candida albicans մանրէների նկատմամբ, 

բիոքիմիական` որոշվել է լազերային ճառագայթի ազդեցությունը թքում հակաօքսի-

դանտային ֆերմենտների (սուպերօքսիդդիսմուտազ, կատալազ) տեսակարար կշռի 

վրա, ռենտգենաբանական` կատարվել է օրթոպանտոմոգրամա` ոսկրային ռեզորբ-

ցիայի և պերիօդոնտալ ճեղքի լայնացման փոփոխությունները գնահատելու համար: 

Արդյունքների վերլուծությունը. Պարօդոնտոլոգիական հիվանդի սովորական 

զննումը թույլ է տալիս գնահատել պարօդոնտի ախտահարման ծանրության աստի-

ճանը այնպիսի չափանիշներով, ինչպիսիք են հիպերեմիան, լնդերի արյունահոսու-

թյունը և այտուցը, ախտաբանական լնդագրպանիկների առկայությունը, ատամների 

ախտաբանական շարժը: 

Կախված բուժման եղանակից, հիվանդների բաշխումն ըստ խմբերի կատարվել է 

հետևյալ կերպ.  

I խումբ` հիվանդների համալիր բուժման ընթացքում և՛ կոնսերվատիվ, և՛ վիրա-

բուժական միջամտության ժամանակ կիրառվել է լազերային ճառագայթը: 

II խումբ` հիվանդների համալիր բուժման կոնսերվատիվ բուժումը կատարվել է 

մետրոգիլ պրեպարատի կիրառմամբ, իսկ վիրաբուժական միջամտությունը՝ ավան-

դական եղանակով: 

Կատարված ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ դիոդա-

յին լազերի ճառագայթը հանդիսանում է ատամնափառի «ագրեսիվ» մանրէային ֆլո-

րայի բազմացումը զգալիորեն ճնշող միջոց, որը մի քանի անգամ (4-10) գերազանցում 

է մետրոգիլի նման ազդեցությունը:  

Մեր կողմից կատարվել է լազերային ճառագայթի (I խումբ) և մետրոգիլի (II 

խումբ) հակամանրէային ազդեցության համեմատական վերլուծություն: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ցածր ինտենսիվությամբ լա-

զերային ճառագայթը ոչնչացնելով ախտածին մանրէները, չի ճնշում սապրոֆիտ ֆլո-

րայի աճը և չի նպաստում բերանի խոռոչի դիսբակտերիոզի առաջացմանը [9]: 

Ստացված տվյալները հաստատվում են հիվանդների մոտ արտահայտվող կլի-

նիկական պատկերում. l խմբում հիվանդների մոտ դիտվում էր թարախահոսության 

և արյունահոսության դադար, լնդերի այտուցի անհետացում, ll խնբում՝ եզակի 

արյունահոսություն, քիչ քանակությամբ արտադրություն, պահպանված էր լնդերի 

թույլ հիպերեմիան: 

Լազերային ճառագայթի և մետրոգիլի ազդեցության համեմատական գնահա-

տականը ՊԲՀ-ով հիվանդների թքում հակաօքսիդանտային ֆերմենտների մակար-

դակի վրա ցույց տվեց, որ բուժումից առաջ հետազոտվող խմբերում դիտվում է 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 129 -

նշված ֆերմենտների ակտիվացում, որը, հավանաբար, վկայում է բորբոքային 

գործընթացի առկայության և դրա դեմ հյուսվածքների պաշտպանական 

ռեակցիայի մասին [1]: 

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները վկայում են, ավանդական 

բուժման համեմատությամբ, դիոդային լազերային ճառագայթի բուժական բարձր 

արդյունավետության մասին: 

Վիրաբուժական միջամտությունների արդյունքում ստացված տվյալների համե-

մատական վերլուծությունը վկայում է, որ պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություն-

ների համալիր բուժման ընթացքում դիոդային լազերի կիրառումն ունի զգալիորեն 

արտահայտված դրական բուժական արդյունավետություն: «Lazer Smile» դիոդային 

սարքի կիրառումը պարօդոնտալ վիրաբուժությունում արագացնում է հյուսվածքնե-

րում վերականգնողական պրոցեսները և ապահովում երկարատև ռեմիսիա: 

Այսպիսով, ստացված տվյալները թույլ են տալիս կատարել միանշանակ եզրա-

կացություն, այն է, որ ի տարբերություն մետրոգիլի լազերային ճառագայթը լիովին 

ճնշում է լնդագրպանիկներում «ագրեսիվ» պարօդոնտոպաթոգեն մանրէների աճը և 

նախապատրաստում պայմաններ վիրաբուժական միջամտության համար: 

Եզրակացություն. Ցածր ինտենսիվությամբ դիոդային լազերի ճառագայթն ունի 
խիստ արտահայտված հակամանրէային ազդեցություն, չի ճնշում սապրոֆիտ մանրէ-
ների (Bifidobacterium, Candida albicans) աճը և չի նպաստում Candida տիպի խմորանման 
սնկերի աճին: Դիոդային լազերի ճառագայթի ազդեցությունը կարգավորում է թքում հա-
կաօքսիդանտային ֆերմենտների տեսակարար կշիռը, որի մասին վկայում են բուժումից 
հետո ՍՕԴ-ի և Կ-ի տվյալները: Հիմնավորված է բարձր ինտենսիվությամբ լազերային 
ճառագայթի վիրաբուժական միջամտության (գինգիվէկտոմիա, բաց և փակ կյուրետաժ, 
դեէպիթելավորում) արդյունավետությունը` տրադիցիոն եղանակի նկատմամբ: ՊԲՀ-ի 
ժամանակ դիոդային լազերի ճառագայթը տրադիցիոն կիրառվող մետրոգիլի բուժման 
համեմատ ունի խիստ արտահայտված բուժական բարձր արդյունավետություն, որը 
զգալիորեն կրճատում է բուժման ժամկետները: 
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EFFECTIVENESS OF DIODE-LASER USING IN THE COMPLEX TREATMENT OF 
PERIODONTAL INFLAMMATION DISEASES  

 
S.G. Hambartsumyan  
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SUMMARY 
The main chain in pathogenesis of periodontal diseases is an inflammation. That`s why the 

aim of adequate diagnosis and effective treatment of periodontal inflammatory diseases (PID) 
keeps being actual nowadays. The aim of the presented work is the assessment of clinical 
condition of periodontal tissue before and after the treatment by diode-laser in complex therapy. 
During the treatment laser rays of low- and high-intensity are used. This scientific work is 
applied by diode laser «Laser Smile». Тhe current results confirm about high therapeutic 
efficiency of laser ray in complex treatment of PID.  
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ԵՊԲՀ, Հետդիպլոմային կրթության ակնաբուժության ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. գլաուկոմա, պրոստագլանդիններ, մորֆոլոգիա 

 

 

 

Ներածություն. Օֆթալմոտոնուսի բարձրացումը գլաուկոմայի առաջացման 

հիմնական պաթոգենետիկ մեխանիզմն է [1], որի ժամանակ առաջանում է բնորոշ 

գլաուկոմատոզ օպտիկ նեյրոպաթիա [2,11]:  

Ըստ С.Н. Фёдоров-ի (1981)` առաջային բացանկյունային գլաուկոման դիտում 

են նաև որպես ցիլիար մարմնի իշեմիկ հիվանդություն, որը բերում է ներակնային 

հեղուկի (ՆԱՀ) սեկրեցիայի նվազմանը, որն էլ նպաստում է դիստրոֆիկ 

փոփոխությունների առաջացմանը աչքի դրենաժային համակարգում և բերում 

ՆԱՀ-ի հոսքի խանգարմանը և ներակնային ճնշման (ՆԱՃ) բարձրացմանը: 

Հետևաբար հիմնական բուժման մեթոդներն ուղղված են դեպի ՆԱՃ-ի իջեցմանը:  

Բացանկյուն գլաուկոմայի բուժման մեջ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում 

պրոստագլանդինների անալոգների օգտագործումը, որոնք իջեցնում են ՆԱՃ-ը՝ 

ուվեոսկլերալ հոսքի ակտիվացման հետևանքով: Տրավոպրոստը, տաֆլուպրոստը 

պատկանում են սինթետիկ պրոստագլանդինների F2α խմբին` մեծացնելով 

ներակնային հեղուկի ուվեոսկլերալ հոսքը: Սրանք հանդիսանում են պրոստա-

գլանդինային FP-ռեցեպտորների բարձր ընտրողական ագոնիստներ [3]:  

Տրավոպրոստը չունի ազդեցություն EP1 և EP2 ռեցեպտորների վրա [4] 

Տաֆլուպրոստը հանդիսանում է պրոստագլանդինների առաջին անալոգը, որը չի 

պարունակում կոնսերվանտ` բենզալկոն-քլորիդ (ԲԱՔ):  

Կոնսերվանտը` բենզալկոն-քլորիդը, ապակայունացնում է արցունքային 

թաղանթը, վնասում է լիպիդային շերտը, ունի նաև տոքսիկ ազդեցություն եղջրա-

թաղանթի և տրաբեկուլայի բջիջների վրա [5,6,7]: Տաֆլուպրոստը, ի շնորհիվ իր 

ֆտոր ածանցյալի, ունի 12 անգամ ավելի բարձր ընտրողականություն FP պրոս-

տագլանդինային ռեցեպտորների հանդեպ` ի տարբերություն այլ պրոստագլան-

դինների անալոգների [9]:  

Տրավատան պոլիկվադովը չի պարունակում բենզալկոն քլորիդ, սակայն այն 

պարունակում է պոլիկվադ: Այն հանդիսանում է ախտահանող (դետերգենտ) 

կոնսերվանտ: Այն իրենից ներկայացնում է բարձրամոլեկուլյար պոլիմեր 

բաղադրիչ և օգտագործվում է ALCON ֆիրմայի կողմից 1980թ. Opti-Free Expres 
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կոնտակտային լինզաների խնամքի համար նախատեսված հեղուկի մեջ, որը 

նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար, որից հետո`որպես գլխավոր 

բաղադրամաս Tears Natural 2 և Систейн-ի մեջ: Նրա հիմնական տարբերությունը 

հանդիսանում է մոլեկուլի մեծ չափերը, որի հետևանքով նա չի ադսորբվում 

լինզայի մակերեսին:  

Հանդիսանալով դետերգենտ` նա ունի յուրահատուկ հատկություն. նա պրակ-

տիկորեն չի վնասում եղջրենու էպիթելիալ պատնեշը, նրա թափանցելիությունը 

սահմանափակվում է էպիթելի արտաքին շերտերով, այն դեպքում, երբ ԲԱՔ-ը բե-

րում է եղջրենու շերտերի` մինչև բազալ թաղանթ թափանցելիության բարձրաց-

մանը [8]:  
Նույն խտության ԲԱՔ-ի և պոլիկվատերնիում-1 համեմատման դեպքում վեր-

ջինս ցույց է տվել ավելի քիչ տոքսիկ ազդեցություն կեռատոկոնյուկտիվալ մա-

կերեսի վրա [7,10]:  

Հետազոտության նպատակն է համեմատել` in vivo, կոնսերվանտ 

պարունակող և առանց կոնսերվանտի պրոստագլանդինների (տրավատան, 

տաֆլոտան, տաֆլոտան առանց կոնսերվանտ, պոլիկվադով Տրավատանի), 

առաջացրած ձևաբանական (մորֆոլոգիական) փոփոխությունները ճագարների 

աչքերի առաջային հատվածների հյուսվածքներում:  

Նյութն ու մեթոդները. Կատարվել է լաբորատոր հետազոտությունը թվով 40 

ճագարների վրա: Ճագարները պատկանում են Շերշելլա ցեղախմբին: 

Ճագարները բաժանված են 4 խմբի, յուրաքանչյուրում 10 ճագար 4 ամսեկան և 

2կգ կշռով: Ճագարների ձախ աչքին կաթեցվել է փորձնական դեղերը, ամեն օր 

ժամը 20:00-ին, 50 միկրոլիտր քանակությամբ, 1 ամիս տևողությամբ, իսկ 

յուրաքանչյուրի համապատասխանաբար աջ աջքը վերցվել է որպես կոնտրոլ 

խումբ: Այսպիսով, առկա է 5 խումբ` 4 փորձարարական և 1 կոտրոլ.  

1. Խումբ տրավատան ALCON ֆիրմայի. 

2. Խումբ տաֆլոտան SANTEN ֆիրմայի. 

3. Խումբ տաֆլոտան առանց կոնսերվանտ SANTEN ֆիրմայի. 

4. Խումբ տրավատան պոլիկվադով ALCON ֆիրմայի. 

5. Խումբ կոնտրոլ: 

Մորֆոլոգիկ հետազոտության համար կատարվել է ճագարների աչքերի 

էնուկլեացիա, որոնք պահվել են 12%-նեյտրալ ֆորմալինում: Պրեպարատնրը 

ներկվել են հեմոտոքսիլին-էոզինով, որն օգնում է ընդհանուր պատկերացում 

ունենալ հետազոտվող հյուսվածքների մասին: Հիստոգրամմայի բնութագրի 

բացատրությունն անցկացվեց E-PL-10 օկուլյարով և A-Plan 10/0,25 և A-Plan 

20/0,25 օբեկտիվով միկրոսկոպի մեծացմամբ (Axiostar plus): 

Արդյունքները և քննարկումը. Ինչպես ցույց է տվել հետազոտությունը,1-ին 

խմբի աչքերում դիտվել են հետևյալ փոփոխությունները` 90%-ի մոտ 

ծիածանաթաղանթը մուգ-շականակագույն է (Նկ. 1): 
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Նկար 1. Ծիածանաթաղանթի գույնի մգեցում,եղջրենու էպիթելի պրոլիֆերացիա  
և փոքր էռոզիաներ, եղջրենու ստրոմալ այտուց 1-ին խումբ աչքերում:  

Ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 
 

Եղջրենու էպիթելում տեղ-տեղ առկա է պրոլիֆերացիա և փոքր էռոզիաներ: 

Եղջրենու ստրոմայում նկատվում է այտուց, Շլեմյան կանալը լայնացած է (Նկ. 2): 

 

 
 

Նկար 2. Շլեմյան խողովակի լայնացում 1-ին խումբ աչքերում: 
Ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 

 

Ցիլիար վենուլաները լայնացած են, ցիլիար մկանը ֆրագմենտավորված, 

նկատվում է միջթելիկային այտուց (Նկ. 3): 
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Նկար 3. Ցիլիար վենուլաների լայնացում, ցիլիար մկանի ֆրագմենտացիա և 
միջթելային այտուց 1-ին խումբ աչքերում, ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 

 

Բացի այդ, այս խմբում ավելի հաճախ հանդիպում են եղջրենու որոշակի 

հատվածների հաստացում, որը կապված է սկլերոտիկ պրոցեսի զարգացման հետ, 

տեղ-տեղ նկատվում է շարակցահյուսվածքային թելիկների պատռվածք (Նկ. 4): 

 

 
Նկար 4. Եղջրենու սկլերոտիկ փոփոխությունները և շարակցահյուսվածքային 

թելիկների պատռվածք 1-ին խումբ աչքերում, ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով 
×200 

 

2-րդ խումբ աչքերի փոփոխությունները համարյա նման են 1-ին խմբին, չնայած 

ծիածանաթաղանթի գույնի փոփոխությունը համեմատաբար ավելի քիչ է: Նույնպես 

առկա է ցիլիար երակների և Շլեմյան խողովակի լայնացում: 
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Նկար 5.Ցիլիար վենուլների լայնացում 2-րդ խումբ աչքերում 
Ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 

 

3-րդ խմբի մոտ նույնպես նկատվում էր ծիածանաթաղանթի այտուց` արյունա-

լեցված ու լայնացած անոթներով: Ակնագնդի թաղանթների միջև նույնպես առկա է 

այտուց և շարակցահյուսվածքային շերտի թելիկների տարանջատում (Նկ. 6): 

 

 
 

Նկար 6.Ծիածանաթաղանթի արյունալեցված անոթներ և այտուցված 
հյուսվածք,այտուց և մկանաթելերի ֆրագմենտացիա միջթաղանթային 

տարածությունում Ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 
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3-րդ խմբում փոփոխությունները համարյա նույնն են, սակայն ծիածանաթա-

ղանթի գույնի փոփոխությունն այդքան արտահայտված չէ` 80%` համեմատ նախորդ 

երկուսի,չկա եղջրենու էպիթելյալ թաղանթի խոցեր կամ էռոզիաներ: 

Չնայած այս խմբի ճագարների մոտ նույնպես դիտվում էր ցիլիար երակների և 

Շլեմյան կանալի լայնացում: 

4-րդ խումբ աչքերում նույնպես դիտվում է եղջրենու գույնի մգեցում 60%-ի մոտ: 

Դիտվում է նաև եղջրենու էպիթելի պրոլիֆերացիա, անոթների լայնացում (Նկ. 7): 

 

  
Նկար 7. Եղջրենու էպիթելի պրոլիֆերացիա , անոթների արյունալեցվածություն և 

այտուց 2-րդ խումբ աչքերում ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 
 

Շլեմյան կանալի խտրոցանման ձևափոխում, որը կապված է նրա 

հյուսվածքների այտուցի հետ (Նկ. 8): 

 

 
Նկար 8. Շլեմյան կանալի խտրոցանման ձևափոխում , որը կապված է նրա 

հյուսվածքների այտուցի հետ 
 

Չի նկատվում սկլերոտիկ պրոցեսի զարգացում, շարակցահյուսվածքային 

թելիկների պատռվածք և եղջրենու էրոզիաների առաջացում(Նկ. 9): 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 137 -

 
 

Նկար 9. Եղջրենու էպիթելիալ շերտը առանց վնասման 4-րդ խումբ աչքերում 
ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 

 

Եվ, իհարկե, պոլիկվադով Տրավատանը ամենաքիչն է առաջացնում 

կոնյունկտիվայի հիպերեմիա, ընդամենը 50%-ի մոտ թույլ արտահայտված` ի 

տարբերություն մյուս պրոստագլանդինների: 

Կոնտրոլ խմբում պաթոլոգիական փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել (Նկ. 10):  

 
 

 
 

Նկար 10. Կոնտրոլ խմբում եղջրենին առանց փոփոխության ներկված է 
հեմոտոքսիլին-էոզինով ×200 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 138 -
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Travatan 10 Արտ 9 8 9 9 7 

Taflotan 10 Արտ 8 8 9 9 7 

Taflotan առանց 

կոնսերվանտի 
10 

10 

թույլ 

արտ 

8 0 9 9 6 

Travatan 

պոլիկվադով 
10 

5 թույլ 

արտ 

6 թույլ 

արտ 
0 9 9 5 

 

Եզրակացություն. Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տրավատանը և 

տաֆլոտանը առաջացնում են առաջային ցիլիար երակների և Շլեմյան խողովակի 

լայնացում, դիտվում է միջհյուսվածքային այտուց: Բացի այդ տրավատանը տաֆլո-

տանից ավելի հաճախ է փոխում ծիածանաթաղանթի գույնը: Դրա հետ մեկտեղ այս 

երկու դեղերի օգտագործման դեպքում նկատվում է եղջրենու էրոզիաների և խոցերի 

զարգացում: Եվ, ի տարբերություն այս երկուսի, առանց կոնսերվանտ տաֆլոտանը և 

տրավատան պոլիկվադովը չի առաջացնում դեֆեկտ եղջրենու էպիթելի: Եվ, ի 

տարբերություն նրանց, տրավատան պոլիկվադովը չի առաջացնում սկլերոտիկ 

պրոցեսի զարգացում, շարակցահյուսվածքային թելիկների պատռվածք: Չնայած 4-

րդ խմբում նկատվում է այտուց և անոթների արյունալեցվածություն, մեր տեսան-

կյունից սա նույնպես խոսում է պրոստագլանդինների բորբոքային մեդիատոր լինե-

լու մասին: Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կոնսերվանտ ԲԱՔ-ն ունի ավելի 

տոքսիկ ազդեցություն աչքի առաջային հատվածների հյուսվածքների վրա ,քան 

պոլիկվադը: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Նպատակ: համեմատել` in vivo, կոնսերվանտ պարունակող և առանց կոնսեր-

վանտի պրոստագլանդինների (տրավատան, տաֆլոտան, տաֆլոտան առանց կո-

սերվանտի, պոլիկվադով Տրավատանի), առաջացրած ձևաբանական (մորֆոլոգիա-

կան) փոփոխությունները ճագարների աչքերի առաջային հատվածների հյու-

սվածքներում:  

Նյութն ու մեթոդները: Կատարվել է լաբորատոր հետազոտություն` in vivo, թվով 

40 ճագարների վրա: Ճագարները պատկանում են Շերշելլա ցեղախմբին: Ճագար-

ները բաժանված են 4 խմբի, յուրաքանչյուրում 10 ճագար, 4 ամսական և 2կգ կշռով, 

յուրաքանչյուրի աջ աչքը դիտարկվել է, որպես կոնտրոլ խումբ, իսկ ձախը` 

փորձարարական խումբ: Այսպիսով, առկա է 5 խումբ` 4 փորձարարական և 1 

կոնտրոլ: Պրեպարատները ներկվել են հեմոտոքսիլին-էոզինով: 

Արդյունքները և քննարկումը: Յուրաքանչյուր խմբում առաջացել են համապա-

տասխան մորֆոլոգիական փոփոխություններ աչքերի առաջային հատվածների 

հյուսվածքներում: 
 

 
 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 140 -

THE MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ANTERIOR SEGMENTS  
IN EYE TISSUES OF RABBITS OFFERED BY TRAVATAN, TAFLOTAN, 

TAFLOTAN BAC FREE AND TRAVARAN WITH POLIQUAD 
 

A.H. Hovhannisyan, M.S. Harutyunyan 
 

YSMU, Ophthalmologic Department of Postgraduate Education 
 
 
SUMMARY 
The purpose: Compare (in vivo) the effects of prostaglandins preservative-containing and 

preservative free of the morphological changes of the anterior segments in eye tissues of 
rabbits. 

Material and methods: It was conducted laboratory studies on 40 rabbits. Rabbits belong to 
the kind of shershella. Rabbits are divided into 4 groups, each of them consists of 10 rabbits, 
which are 4 mouths and 2 kg weight. Each rabbit’s right eye is adopted as the control group and 
the left- experimental group. So there are 5 groups: 4 experimental and 1 control. The staining 
is painted with hematoxylin-eosin 

Results. Morphological changes have been appropriated in each group in anterior segments 
eye tissues of rabbits. 

 
Keywords: glaucoma, prostaglandins, morphology. 
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Գ.Վ. Սարգսյան, Ա.Կ. Շուքուրյան, Ն.Ռ. Նահապետյան, Գ.Ի. Թադևոսյան 

 

ԵՊԲՀ, ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. օտոգեն մենինգիտ, սուր, քրոնիկ միջին օտիտ, 

մաստոիդէկտոմիա 

 

 

 

Ներածություն: Մենինգիտը սուր և քրոնիկ միջին օտիտների ամենահաճախ 

հանդիպող ներգանգային բարդությունն է: Ընդ որում օտոգեն մենինգիտի ամենա-

հաճախ հանդիպող պատճառը սուր միջին օտիտն է [6]: Մինչև հակաբիոտիկների 

ժամանակաշրջանը, մենինգիտի մահացու ելքերի ուղիղ կեսն ունեին օտոգեն ծա-

գում [5]: Մենինգիտի պատճառ հանդիսացող սուր միջին օտիտը հաճախ ընթանում 

է աննկատ` բուռն մենինգիալ կլինիկական նշանների պարագայում և կարող է 

արդեն լավացած լինել վերջինիս ախտորոշման ժամանակ [2,7]:  
Մենինգիտն ավելի հաճախ հանդիպում է մանկական հասակում, և տարիքի 

հետ, քանի որ իջնում է սուր միջին օտիտի հիվանդացությունը, իջնում է նաև օտոգեն 

մենինգիտի առաջացման հավանականությունը [4]: Սակայն սա չի բացառում, որ 

մեծ տարիքում էլ մենինգիտի և տարած սուր միջին օտիտ միջև կա ուղիղ կապ: 

Որպես կանոն, մենինգիտը զարգանում է սուր միջին օտիտի առաջին օրերի ընթաց-

քում` շնորհիվ թրոմբոֆլեբիտի և պրեֆորմացիոն ուղիով ինֆեկցիայի ներթափան-

ցման դեպի ներգանգային տարածություն: Եթե այդ պրեֆորմացիոն ուղիները անց-

նում են ներքին ականջով, ապա գլխապտույտին զուգահեռ կարող է զարգանալ նաև 

ծանր սենսոնևրալ ծանրալսություն [5,9]:  
Սուր և քրոնիկ միջին օտիտի արդյունքում երկրորդային մենինգիտի զարգացման 

պատճառը ինֆեկցիայի և թրոմբոֆլեբիտի արդյունքում առաջացած ոսկրի էրոզիան է 

[1]: Վերջինիս արդյունքում կարող է զարգանալ էպիդուրալ թարախակույտ, որն էլ 

կարող է անցնել թրոմբոֆլեբիտի և նաև մենինգիտի:	Ըստ բազմաթիվ հեղինակների, 

միջին ականջի և պտկաձև ելունի սահմանակից լինելը կարծրենային երակային 

ծոցերի հետ բերում է միջին ականջի և պտկաձև ելունի բորբոքային ինֆեկցիայի 

պատճառով երկրորդային թրոմբոզի և թրոմբոֆլեբիտի զարգացման [10]: Թե սուր, և 

թե քրոնիկ օտիտի ժամանակ ոսկրի էրոզիայի արդյունքում զարգանում է էպիդուրալ 

թարախակույտ: Օտոգեն մենինգիտի ժամանակ ամենահաճախ հանդիպող միկրո-

օրգանիզմները S.pneumoiae, այլ ստրեպտակոկեր, H.influenzae, Staphylococcus, E.coli, 

Pr. vulgaris և p.aeruginosa [3,8]: Սակայն պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել նաև այլ 

միկրոօրգանիզմներ: Ուստի, սուր կամ քրոնիկ միջին օտիտը պոտենցիալ վտանգավոր 

հիվանդություն է, որը կարող է հանգեցնել ճակատագրական, նույնիսկ մահացու ելքի, 

այն է արտա- և ներգանգային բարդությունների առաջացման: Օտոգեն ներգանգային 
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բարդություններից ամենահաճախ հանդիպող բարդությունը մինչև օրս էլ մենինգիտն 

է, որին կարող է հետագայում հետևել ուղեղի թարախակույտը, ինչպես նաև կողմ-

նային երակածոցի թրոմբոզը, որին էլ կարող է հետևել ուղեղիկի թարախակույտը: 

Վերջինս ավելի հազվադեպ է հանդիպում: Օտոգեն ներգանգային բարդություններից 

մահացությունը դեռևս մնում է բավականին բարձր: Համապատասխան բուժումը և վի-

րահատական միջամտությունների դերը շատ հակասական է և չկա ուղեցույց վեր-

ջինիս վերաբերյալ [5]: Հակաբիոտիկների կիրառումը լիովին փոխել է օտոգեն մենին-

իգիտ պրոգնոզը, որի արդյունքում շատ կրճատվել են օտոգեն մենինգիտի վիրահա-

տական բուժման մոտեցումները: Ըստ մի շարք հեղինակների, 76 օտոգեն մենինգիտով 

հիվանդներ բուժվել են միայն պարենտերալ անտիբիոտիկոթերապիայով, որոնցից մի-

այն 4-ի մոտ է, որ կատարվել է նաև վիրահատական միջամտություն` միրինգո-

տոմիայի ձևով [9]:  

Հետազոտության նպատակն է հայտնաբերել օտոգեն ներգանգային բարդու-

թյունների (ՕՆԲ), մասնավորապես օտոգեն մենինգիտի զարգացման օրինաչա-

փությունները, մեխանիզմները, ախտորոշման մեթոդները և բուժման ժամանակա-

կից ուղղությունները: 

Նյութն ու մեթոդները: Ռետրոսպեկտիվ նյութը ներառում է ներգանգային բար-

դություններով տառապող հիվանդների հիվանդության պատմությունների վերլու-

ծությունը, որոնք բուժում են ստացել «Արմենիա» ՀԲԿ-ի ԼՕՌ բաժանմունքում 2000-

2012թթ: Հիվանդության պատմությունները վերլուծվել են ըստ նոզոլոգիաների 

հաճախականության, ախտորոշման և բուժման մեթոդների: Հատուկ ուշադրություն 

է դարձվել միջին օտիտների բնույթին, վիրահատական գթածոներին, բուժման 

մեթոդի ընտրությանը: 

Արդյունքները: 2000-2012թթ. ընթացքում հետազոտվել են 18-70 տարեկան 38 հի-

վանդի հիվանդության նկարագրություններր: Ըստ տարիքի և սեռի հիվանդները 

ներկայացված են Աղ. 1-ում:  

Աղյուսակ 1.  
Հիվանդների քանակն ըստ տարիքի և սեռի 

 

տարիքը 

սեռը 
18-35 35-55 55-70 

արական 5 6 12 

իգական 3 2 10 
 

Վերջիններիս մոտ ախտորոշվել էր օտոգեն մենինգիտ, որը հետագայում 

բարդացել էր սիգմայաձև սինուսի թրոմբոզով (4 հիվանդ), ուղեղի թարախակույտով` 

3, ուղեղիկի թարախակույտով` 2 հիվանդ, մնացած 29 հիվանդի մոտ այլ 

բարդություններ չեն նկարագրվել: Ընդ որում մենինգիտի և կողմնային երակածոցի 

համակցությունը հետագայում բերել էր ուղեղիկի թարախակույտի զարգացմանն` 2 

հիվանդ: Վերոհիշյալ հիվանդներից 5-ը հետագայում կրկնակի վիրահատվել են 

նյարդավիրաբուժական բաժանմունքում: 

Օտոգեն մենինգիտով հիվանդների գանգատները ներկայացված են Աղ. 2-ում: 
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Աղյուսակ 2. 
Հիվանդների գանգատները 

 

Գանգատներ 38 (100%) 

գլխացավ 92% 

գլխապտույտ 30% 

ֆոտոֆոբիա 39% 

սրտխառնոց 68% 

բարձր ջերմություն 91% 

 

Բոլոր հիվանդները ենթարկվել են օտոմիկրոսկոպիայի, իմպենդանսային 

աուդիոմետրիայի, տոնալ շեմքային աուդիոմետրիայի, գանգի, մասնավորապես 

քունքոսկրերի և քթի հարակից խոռոչների ռադիոգրաֆիկ (ԿՏ, ՄՄՌ, ՌԳ) 

հետազոտությունների, ֆիբրոֆարինգոսկոպիկ հետազոտության, ինչպես նաև 

նյարդաբանական և օտոնյարդաբանական հետազոտությունների: 

Հիվանդներից 14-ի մոտ օտոսկոպիկ առկա է եղել սուր միջին օտիտ, իսկ 

ռադիոգրաֆիկ` պտկաձև ելունի խորշիկների տարբեր ինտենսիվության 

սքողվածություն` առանց ոսկրի դեստրուկցիայի: Հիվանդներից 11-ի մոտ 

օտոսկոպիկ ախտորոշվել  

 է սեկրետոր միջին օտիտ զարգացման տարբեր փուլերում, հիվանդներից 13-ի 

մոտ օտոսկոպիկ` քրոնիկ թարախային միջին օտիտ, իսկ ռադիոգրաֆիկ երկու 

խմբերի մոտ էլ ախտորոշվել  

 է պտկաձև ելունի տարբեր աստիճանի դեստրուկցիա: Բոլոր հիվանդների մոտ 

ռինոսկոպիկ և ռադիոգրաֆիկ առկա են եղել քթի խոռոչի արխիտեկտոնիկայի 

տարբեր աստիճանի շեղումներ: 

38 հիվանդների մոտ տիմպանոմետրիկ և աուդիոմետրիկ ախտորոշվել է 

տարբեր բնույթի լսողության խանգարումներ: 24 հիվանդի մոտ գրանցվել է 

հաղորդչական տիպի ծանրալսություն` 20-50 dB ոսկրա-օդային խզումով 500, 1000, 

2000 Հց հաճախականություններում: 6-ի մոտ աուդիոմետրիկ գրանցվել է 3-4-րդ 

աստիճանների միակողմանի հանկարծակի սենսոնևրալ ծանրալսություն, 8 

հիվանդի մոտ աուդիոմետրիկ` խառը տիպի ծանրլսություն: 18 հիվանդի մոտ 

տիմպանոմետրիկ գրանցվել է "B" տիպի կոր, մնացած հիվանդներից` 13-ի մոտ 

առկա է եղել տարբեր տեղակայության թափածակումներ, 7-ի մոտ՝ տարբեր 

թմբկաթաղանթի աստիճանի ռետրակցիաներ, որի պատճառով էլ տիմպանոմետրիկ 

հետազոտություններ չի կատարվել: Բոլոր հիվանդները ենթարկվել են 

մանրակրկիտ նյարդաբանական քննության. ԷԷԳ, սերիալ լումբալ պունկցիա` 

ուղեղողնուղեղային հեղուկի հետազոտմամբ, նյարդաբանի, օտոնյարդաբանի և 

նյարդաօֆթալմոլոգի քննություն: Բոլոր 38 հիվանդների մոտ առկա է եղել այս կամ 

այն չափով արտահայտված նյարդաբանական ախտանիշներ, այն է, դրական 

Կերնինգի և Բրուձինսկու ախտանիշները, պարանոցի մկանների կարկամություն, 

լեյկոցիտոզ ձախ թեքումով, բարձր ճնշումով ուղեղ–ողնուղեղային հեղուկ, 

վերջինում պոլիմորֆոնուկլեար լեյկոցիտոզ, արյան հետ համեմատած գլյուկոզայի 
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ցածր քանակություն, դրական սպիտակուցային` Նոնե–Ապլետ–Պանդիի ռեակցիա, 

ինչպես նաև տարբեր բնույթի միկրոօրգանիզմներ: 

38-ից 24-ը ենթարկվել են շտապ վիրահատական միջամտության, որովհետև 

վերջիններիս մոտ ռադիոգրաֆիկ հայտնաբերվել է ոսկրի էրոզիա: 15 հիվանդի մոտ 

կատարվել է մաստոիդէկտոմիա` լսողական անցուղու հետին պատի 

պահպանումով (CWU), 9-ի մոտ` մաստոիդէկտոմիա` լսողական անցուղու հետին 

պատի հեռացումով (CWD): Կատարված վիրահատական միջամտությունների 

ժամանակ 15 հիվանդների պտկաձև ելունում թարախային արտադրություն, կամ 

գրանուլյացիոն հյուսվածք, ոսկրի դեստրուկցիա չի հայտանաբերվել: 9 հիվանդի 

մոտ պտկաձև ելունում հայտնաբերվել է ոսկրի դեստրուկցիա` խոլեստեատոմայով, 

թարախային արտադրությամբ, լսողական ոսկրիկների ախտահարում` լիզիսով: 

Վիրահատված բոլոր հիվանդների վիճակը խիստ ծանրացել և երկարել է 

հետվիրահատական շրջանը: Վիրահատված հիվանդներից 7-ը տեղափոխվել են 

վերակենդանացման բաժանմունք` վիճակի վատթարացման պատճառով: 

Հետագայում վերոհիշյալ հիվանդներից 19 առողջացել են, 5 մահացել:  

Օտոգեն մենինգիտի դեպքերից 14-ը ի սկզբանե բուժվել են կոնսերվատիվ 

եղանակով` միրինգոտոմիա, հորմոնոթերապիա (Ն/Ե դեքսամետազոն 5 օր, 

այնուհետև պրեդնիզոլոն ըստ սխեմայի), դեհիտրատացիա (դիակարբ, վերոշպիրոն), 

դեզինտոքսիկացիա (Ռինգեր, ֆիզ. լուծույթ), պարենտերալ անտիբիոտիկներ 

(ֆորտում, տիենամ), հակավիրուսային դեղամիջոցներ (Վալտրեքս): Հիվանդների 

մոտ կոնսերվատիվ բուժումից հետո, այլ ներ- կամ արտագանգային բարդություններ 

չեն դիտարկվել հետազոտման հետագա տարիներին:  

Եզրակացություն: Գրականության տվյալների վերլուծությունը մեզ թուլյ է տալիս 

քննադատաբար վերաբերվել օտոգեն մենինգիտի շտապ վիրահատական բուժման 

մոտեցմանը [1,6,10]: Ելնելով մեր կատարած ուսումնասիրություններից, կարող ենք 

եզրակացնել, որ օտոգեն մենինգիտի դեպքում, որի պատճառը սուր օտիտն է կամ 

սեկրետոր օտիտի սրացումը, պրոցեսը անցնում է ներգանգային տարածություն 

թրոմբոֆլեբիտի և պրեֆորմացիոն ուղիների շնորհիվ, էֆեկտիվ և քիչ ինվազիվ 

մեթոդ է կոնսերվատիվ թերապիան` միրինգոտոմիայի հետ զուգակցված: Հաճախ 

վիրահատական տրավման` մասնավորապես ընդհանուր անզգայացումը 

նպաստում է ուղեղի այտուցի զարգացմանը, որն էլ ավելի է ծանրացնում է հիվանդի 

վիճակը և հաճախ բերում է մահացու ելքի: 

Մնացած օտոգեն ներգանգային բարդությունների դեպքում` կողմնային 

երակածոցի թրոմբոզ, էպիդուրալ թարախակույտ, ուղեղի և ուղեղիկի 

թարախակույտ, որոնք որպես կանոն առաջանում են որպես քրոնիկական 

թարախային միջին օտիտի բարդություն, ռադիոգրաֆիկ (ԿՏ, ՄՄՌ) հայտնաբերվում 

է ոսկրի էրոզիա, ցուցված է բուժման վիրահատական մոտեցումը: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Չնայած միջին օտիտի բոլոր ձևերի բուժման զգալի առաջընթացին, վերջիններս 

դեռևս կարող են բերել կյանքին սպառնացող բարդությունների առաջացման և 

պահանջում են շտապ, կոնկրետ բուժական միջամտությունների իրագործում: Վաղ 

ներգանգային բարդությունները` մասնավորապես օտոգեն մենինգիտը, զարգանում 

են շնորհիվ չվնասված ոսկրի թրոմբոֆլեբիտի և պրեֆորմացիոն ուղիների: Ավելի ուշ 

ներգանգային բարդությունները կարող են զարգանալ ոսկրի էրոզիայի կամ 

էպիդուրալ թարախակույտի արդյունքում: Մենինգիտի ախտանիշները կարող են 

քողարկվել սուր միջին օտիտի ախտանիշներով, և այս պարագայում հիվանդի 

բուժումը պետք է ուղված լինի ինտրադուրալ բարդությունների կորրեկցիայի 

ուղղությամբ: Սուր միջին օտիտի արդյունքում զարգացած մենինգիտի բուժումը 

չպետք է կրի վիրահատական բնույթ` այն է ոսկրի էռադիկացիա, քանի որ վերջինս 

կարող է բերել ընդհանուր անէսթեզիայի արդյունքում, ուղեղի այտուցի զարգացման, 

և էլ ավելի ծանրացնել հիվանդի վիճակը: Հետագայում այն հիվանդները, որոք ունեն 

կասկած ոսկրի էրոզիայի, էպիդուրալ թարախակույտի, թարախային լաբիրինթիտի, 

խոլեստեատոմայի, պետք է ենթարկվեն վիրահատական միջամտության:  
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CURRENT TRENDS IN THE OTOGENIC MENINGITIS TREATMENT 
 

G.V. Sargsyan, A.K. Shukuryan, N.R. Nahapetyan, G I. Tadevosyan 
 

YSMU, Department of LOR-Diseases 
 
SUMMARY  
Despite the tremendous advances made in the treatment of all forms of otitis media, 

complications still occur and often represent the most life-threatening conditions, requiring 
immediate and precise therapeutic intervention. Early complications as a meningitis occur by 
thrombophlebities through intact bone or preformed pathways. Later complications may result 
from bone erosion and epidural abscess. More than one complication of otitis media may occur. 
The symptoms and signs of complications may overshadow with those of another and acute 
otitits media. The survival of patient with meningitis depends on the management of the 
intradural complication. The patient`s welfare is not served by complete eradication of the 
temporal bone pathology when such a eradication increases risk of cerebral edema due to 
general anesthesia. Subsequent to the resolution of the meningitis,those patients with otitic 
infections who have or are suspected of having bone erosion, epidural abscess, purulent 
labyrinthitis, or cholesteatoma must have surgical exploration of the temporal bone and 
eradication of the infectious process to prevent recrudesces or later recurrence of the 
intracranial complication.  

 
Keywords: otogen meningitis, acute, chronic middle otitis, mastoidektomia 
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ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ 

 

Հ.Ն. Սարգսյան, Տ.Ա. Սաֆարյան 

 

ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. չդիֆերենցված բջիջներ, էմբրիոնալ, ֆետալ, պորտային 

արյան,սոմատիկ ցողունային բջիջներ 

 

 

Ցողունային բջիջները (ց.բ.) և դրանց օգտագործման տեխնոլոգիաները, այսօր 

հսկայական հետաքրքրություն են ներկայացնում գիտական բժշկութան ասպարե-

զում: Դա պայմանավորված է 2 հանգամանքով. նախ՝ ցողունային բջիջների կիրա-

ռումը, իրապես, հեղաշրջումային նշանակություն ունի բազմաթիվ ծանր հիվան-

դությունների բուժման համար, և երկրորդը՝ շնորհիվ ԶԼՄ-ներից հնչեցված ոչ 

այնքան գրագետ հայտարարությունների հանրային գիտակցության մեջ ձևավորված 

է թյուր կարծիք, ըստ որի ցողունային բջիջները և դրանց կիրառումն ասոցացվում են 

կլոնավորման և «մարդկային էմբրիոնների, որպես պահեստամաս աճեցման» հետ: 

Իրականությունը հետևյալն է. ցողունային բջիջները հանդիսանում են բոլոր 

տեսակի բջիջների սկզբնաղբյուրը (Նկ. 1.): Դրանք, լինելով չդիֆերենցված բջիջներ, 

ունակ են միտոզի միջոցով գոյացնել օրգանիզմի ցանկացած մասնագիտացված բջիջ: 

Ց.բ.-ները օրգանիզմում բաժանվում 

են 2 ճանապարհով. ասիմետրիկ՝ բաժա-

նումից առաջանում է մեկ ց.բ. և մեկ դիֆե-

րենցված բջիջ, և ստոխաստիկ՝ բաժանու-

մից առաջանում են երկու դիֆերենցված 

բջիջ: Ցողունային բջիջներն ունակ են փո-

խարինելու և նորացնելու վնասվածքնե-

րից մահացած բջիջները [13]: Մոտ 

ապագայում գիտնականները ակնկալում 

են ց.բ.-ից ստանալ հյուսվածքներ և 

նույնիսկ ամբողջական օրգաններ, որոնք 

կօգտագործվեն օտար դոնորական օր-

գանների փոխարեն, ինչը թույլ կտա 

խուսափել մի շարք խնդիրներից:  

 

Այսպիսով, ցողունային բջիջները կարող են դառնալ «պահեստամաս» օրգանիզմի 

համար: Սակայն, դրա համար ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ աճեցնել արհեստական էմբ-

րիոններ՝ ցողունային բջիջներն առկա են ցանկացած բազմաբջիջ օրգանիզմում [1,4]: 

Հարց է առաջանում. եթե մարդու օրգանիզմում առկա են ց.բ.-ներ, ապա ինչո՞ւ 

վնասվածքներից հետո օրգանները ինքնուրույն չեն ենթարկվում համարժեք ռեգենե-

րացիայի: Պատճառներից մեկը այն է, որ տարիքի հետ օրգանիզմում դրանց քանակը 

աստիճանաբար պակասում է: Այսպիսով, ծնվելուց հետո օրգանիզմում ց.բ.- ները 

Նկար 1. Ցողունային բջիջներ 
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հանդիպում են 1:10 000 հարաբերությամբ, իսկ 50 տարեկանում` մոտ 1:500 000 [2]: 

Ընդ որում, հատկապես այդ հասակում են առաջանում այնպիսի խնդիրներ, ինչ-

պիսիք են աթերոսկլերոզ, հիպերտոնիա, ստենոկարդիա և այլն: 

Օրգանիզմում ց.բ.-ների քանակի ավելացումը կարող է հանգեցնել վնասված 

հյուսվածքների ինտենսիվ ռեգեներացիայի, ի հաշիվ երիտասարդ բջիջների ավելաց-

մանը վնասվածքի տեղում: Արդի բժշկությունն արդեն տիրապետում է նման տեխնո-

լոգիայի, որը կոչվում է բջջային թերապիա: Վերջինս իրենից ներկայացնում է ց.բ.-նե-

րի թերապևտիկ տրանսպլանտացիա, որը կախված հիվանդության բնույթից և բուժ-

ման մեթոդից, կարող է կատարվել ներերակային, ներմկանային, ենթամաշկային, 

ներհոդային կամ ապլիկացիայի տեսքով:  

Ցողունային բջիջները կարելի է ստանալ տարբեր աղբյուրներից: Դրանցից որոշ-

ներն ունեն խիստ գիտական նշանակություն, իսկ մյուսները կիրառվում են կլինիկա-

կան պրակտիկայում: Ըստ ծագման աղբյուրի ց.բ.-ները լինում են` էմբրիոնալ, 

ֆետալ, պորտային արյան ց.բ.-ներ, հասուն մարդու (սոմատիկ) բջիջներ:  

Էմբրիոնալ ց.բ.-ները ստացվում են ձևավորված զիգոտի առաջին մի քանի բաժա-

նումների արդյունքում: Սրանք գործնականորեն կարող են դիֆերենցվել օրգանիզմի 

ցանկացած բջջի: Սակայն, հասուն օրգանիզմում այս բջիջներն ունակ են սպոնտան 

փոխակերպվելու քաղցկեղայինների: Այս տիպի բջիջները հիմնականում օգտագործ-

վում են գիտական հետազոտություններում: 

Ֆետալ (լատ. foetus՝ պտուղ) ց.բ.-ներն ստացվում են 6-12 շաբաթական հղիու-

թյան արհեստական ընդհատման պտղից: Այս բջիջների մոտ արդեն սկսվել է դիֆե-

րենցիացիայի պրոցեսը և, ի տարբերություն էմբրիոնալ ց.բ.-ների, դրանք չունեն 

անսահման բաժանվելու ունակություն: 

Պորտալ արյան ց.բ.-ները ստացվում են ծննդաբերությունից հետո պլացենտա-

պորտալ արյունից, որը շատ հարուստ է ց.բ.-ներով, սակայն այս արյունը և հե-

տևաբար դրանից ստացված ց.բ.-ների քանակը շատ քիչ է և հնարավոր է օգտա-

գործել միայն մեկ անգամ, այն էլ տիրոջ մինչև 12-14 տարեկան հասակը: 

Հասուն մարդու (սոմատիկ) ց.բ.-ները այս կամ այն քանակով առկա են օրգա-

նիզմում ամբողջ կյանքում: 

Ց.բ.-ների մաքսիմալ կոնցենտրացիան և քանակն առկա են ոսկրածուծում: 

Ոսկրածուծում տարբերում են 2 տիպի ց.բ.-ներ` հեմատոգեն և մեզենքիմալ: 

Սեփական ոսկրածուծից ստացված ց.բ.-ները (աուտոլոգիկ) չեն մերժվում 

օրգանիզմի կողմից, չունեն օնկոգեն ակտիվություն և դրանց օգտագործման ժամա-

նակ վարակի ռիսկը բացակայում է [15]: 

Ց.բ.-ների ևս մի տեսակ, որոնք առկա են համարյա բոլոր հյուսվածքներում, հա-

մարվում են ռեգիոնալ ց.բ.-ներ: Դրանք սովորաբար արդեն որոշակի դիֆերենցված 

բջիջներ են և կարող են սկիզբ տալ բջիջների միայն որոշ տեսակների, որից կազմված 

է այդ ց.բ.-ներն պարունակուղ օրգանը [14]: 

Հասուն մարդու օրգանիզմում սոմատիկ ց.բ.-ների աղբյուրներ են հանդիսանում 

նաև պերիֆերիկ արյունը, ճարպային հյուսվածքը, գլխուղեղը, կմաղքային մկա-

նունքը, ատամի կակղանը, լյարդը, մաշկը, աղեստամոքսային ուղղու լորձաթա-

ղանթը, ենթաստամոքսային գեղձը [3,7]: 
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Ց.բ.-ների հեռանկարային աղբյուրներից է երրորդ մեծ աղորիքների սաղմը և 

կակղանը: Այս աղբյուրի գլխավոր առավելությունը կայանում է կենսանյութի հաս-

անելիության մեջ: Իրենց մորֆոֆենոտիպային հատկություններով այս բջիջները 

համարժեք են մարդու մեզենխիմալ ց.բ.-ներին [8]: 

Ց.բ.-ներ հնարավոր է ստանալ նաև կաթնատամների կակղանից: Վերջինս 

պարունակում է 4 տիպի ց.բ.-ներ`աճառային, ոսկրային, ճարպային և մեզենքիմալ: 

Փորձերի արդյունքում հաստատվել է, որ կաթնատամների կակղանից ստացված 

ց.բ.-ները աճում են ավելի արագ և օժտված են ավելի մեծ պլաստիկությամբ, քան 

պերիֆերիկ արյունից կամ ոսկրածուծից ստացված համանման բջիջները [5]: Առողջ 

ատամի կակղանից հնարավոր է ստանալ ընդամենը 12-20 ց.բ.: Դրանց օգտա-

գործումը հնրավոր դարձնելու համար այդ բջիջները հետագայում կուլտիվացնում 

են, քանակը հասցնում մոտ 1 մլն-ի (թերապևտիկ դոզա): Փորձերի արդյունքում 

հաստատվել է, որ երրորդ մեծ աղորիքների սաղմերից ստացված ց.բ.-ների 

սառեցումը և պահպանումը էական ազդեցություն չեն թողնում դրանց պրոլի-

ֆերատիվ և պլաստիկ հատկությունների վրա: Այսպիսով, ց.բ.-ների երկարատև 

պահպանումն իրականացվում է հեղուկ ազոտի միջավայրում, Դյուարի 

անոթներում: Այստեղ ջերմաստիճանը -1500 C-ից ցածր է: Սառեցումից առաջ 

բջիջները մշակվում են կրիոպրոտեկտորով, որը թաղանթը դարձնում է ավելի 

էլաստիկ [15]: 

Ց.բ.-ների կիրառմամբ բուժիչ մեթոդնորի զգալի մասը էքսպերիմենտալ բնույթ է 

կրում: Դրանց կլինիկական արդյունավետությունը դեռևս չունի բավարար հաստա-

տում, սակայն, ստացված արդյունքները թույլ են տալիս ենթադրել ոլորտի չափա-

զանց հեռանկարայնաության մասին: 

G.T. Huang et al. (2010) գնահատել են պուլպայի ռեգեներացիոն հնարավորու-

թյունը և դենտինագոյացումը, պատերին պահպանված դենտինային մնացորդների 

վրա, արմատախողովակների մշակումից հետո [6]: Հետազոտությունները կատար-

վել են լաբորատոր մոդելի` թուլացված իմունիտետով մկան վրա: Կակղանից վերց-

ված ց.բ.-ներն ամրացվել են սինթետիկ տակդիրի վրա, որը կազմված է D, L-լակ-

տիդ/գլիկոլիզից ներդրված ատամի ֆրագմենտների մեջ: Ստացված սուբստանցիան 

փոխպատվաստվել է նախապես կակղանազերծված արմատախողովակ (Նկ. 2):  

Հետագա դիտարկումները ցույց են 

տվել, որ խողովակի խոռոչն արագ լցվում 

է լավ անոթավորված, կակղանանման 

հյուսվածքով: Բացի այդ, խողովակների 

մակերեսին գոյանում են դենտինային 

կուտակումներ: 

Այսպիսով, կակղանի de novo ռեգե-

ներացիան՝ օդոնտոբլաստների դիֆերեն-

ցվելու ունակ ց.բ.-ների միջոցով, լիովին 

հնարավոր է: 

F. Nedel et al. (2009) գիտական խմբի 

կատարած հետազոտություններում կաթ-

նատամների և մնայուն ատամների կակ-

Նկար 2. Կակղանազերծված 
արմատախողովակներ 
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ղանից ստացված ց.բ.-ները, փոխպատվաստելով թուլացված իմունիտետով մկների 

հյուսվածքներ, ցուցաբերում էին հետերոգեն դենտինային կոմպլեքսներ 

առաջացնելու ունակություն [9]: Այդ կոմպլեքսները կազմված են էնամելոբլաստնե-

րի, կակղանի մեզենքիմալ բջիջների և մեխանիկական կրիչի խառնուրդից: Հեղինակ-

ների կարծիքով, ստացված արդյունքները թույլ են տալիս հուսալ, որ ապագայում 

ց.բ.-ները հնարավոր կլինի կիրառել դենտինի, էմալի, կակղանի դեֆեկտների 

շտկման, ալվեոլյար և կրանիոֆացիալ ոսկրային դեֆեկտների ռեկոնստրուկցիայի, 

իսկ հեռանկարում նաև ամբողջական ատամի փոխարինման համար [11]: 

Y. Yamada et al. (2009) աշխատանքային խումբը պարզեց, որ օստեոիմպլանտ 

ներդրված, ատամի կակղանի կամ ոսկրածուծի մեզենքիմալ ց.բ.-ները թույլ են 

տալիս բարելավել իմպլանտոլոգիական բուժման կլինիկական արդյունքները [16]: In 
vivo պայմաններում, ոսկրային դեֆեկտի շրջանում, ներարկում են թրոմբոցիտներով 

հարստացված շիճուկ և ցողունային բջիջներ` իմպլանտի կազմում: Իմպլանտացիա-

յից 8-16 շաբաթ անց կատարվել են ծնոտի հիստոլոգիական և հիստոմետրիկ հետա-

զոտություններ: Հաստատվել է, որ ց.բ.-ների կիրառման արդյունքում, ոսկրային 

հյուսվածքի ռեգեներացիան զգալի արագանում է, դեֆեկտի շրջանում ձևավորվում է 

հասուն ոսկրային հյուսվածք և արյունատար անոթների ցանց: 

Լիարժեք ատամվերարտադրելու համար, անհրաժեշտ է ստիպել ց.բ.-ներին 

դիֆերենցվել տարբեր և նախապես որոշված ուղղություններով այնպես, որ դրանցից 

առաջանան. 
1. էնամելոբլաստներ. 

2. ցեմենտոբլաստներ. 

3. օդոնտոբլաստներ. 

4. կակղանի բջիջներ, ֆիբրոբլաստներ. 

5. պարօդոնտի ֆիբրոբլաստներ: 

Ընդ որում, նպատակը ոչ թե բջիջների անկանոն խմբավորումն է, այլ որոշակի 

ճշգրիտ ձև և հյուսվածքների փոխդասավորություն ունեցող օրգանի ստանալը [12]: 

Այդ տեսանկյունից ց.բ.-ներից ավելի հեշտ է աճեցնել լյարդ կամ երիկամ` քան 

ատամ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ առաջին դեպքում օրգանի ֆունկցիան 

կախված չէ ձևից, իսկ ատամի համար այդ հարցն ունի առաջնային նշանակություն 

[10]: Այստեղ ծագում է ևս մեկ խնդիր: Բոլոր ատամներն ունեն հյուսվածաբանական 

նույն կառուցվածքը, սակայն` տարբեր ձև: Ինչպե՞ս աճող ատամնասաղմից ստանալ 

հենց աղորիք կամ կտրիչ: Ի՞նչն է կանխորոշում դրանց ձևն ու նշանակությունը: Այս 

հարցերը առայժմ բաց են մնում գիտության համար: Ենթադրենք, հաջողվել է աճեց-

նել անհրաժեշտ չափերի ու ձևի ատամ, և պետք է այն փոխպատվաստել բացակայող 

ատամի տեղը: Հասկանալի է, որ հոդախախտված ատամի ռեիմպլանտացիան կամ 

իմաստության ատամի, նախապես պատրաստված բունոց փոխպատվաստելը էա-

կանորեն ավելի հեշտ կլինի, քան արհեստական աճեցված ատամը: Սակայն, մինչ 

այժմ էլ ապահովված չէ հոդախախտված ատամների վերականգնման 100%-անոց 

արդյունքը, իսկ սեփական ատամների տրանսպլանտացիան` առավելևս: 

Այսպիսով, ցողունային բջիջների կիրառման հեռանկարները ապագայի 

ստոմատոլոգիայում պահանջում են բաղմաթիվ խնդիրների լուծում: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Գոյություն ունի սխալ պատկերացում, ըստ որի ցողունային բջիջներն ստանալու 

համար պետք է աճեցնել մարդու արհեստական էմբրիոններ: Իրականում, ցողունային 

բջիջները առկա են ցանկացած բազմաբջջային օրգանիզմում, և նրանց ստանալու 

համար պարտադիր չէ էմբրիոններ աճեցնել: Ըստ ստանալու աղզբյուրի, տարբերում 
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են հետևյալն ցողունային բջիջներ. էմբրիոնալ, սաղմնային, պորտալարային արյան 

բջիջներն ու հասուն մարդու օրգանիզմի բջիջները (ծայրամասային արյուն, ճարպային 

հյուսվածք, գլխուղեղ, ատամնակակղան և այլն): Փորձերի արդյունքում պարզվեց, որ 

կաթնատամների կակղանից ստացված ցողունային բջիջներն աճում է ավելի արագ, և 

դրանք շատ ավելի պլաստիկ են քան ծայրամասային արյունից կամ ոսկրածուծից 

ստացվածները: Առողջ ատամի կակղանից կարելի է անջատել ընդամենը 12-20 կուլ-

տիվացվող ցողունային բջիջներ, և նրանց քանակը կարելի է հասցնել մոտավորապես 

1 մլն-ի (թերապևտիկ դոզա): Երկարատև պահպանումն ապահովվում է Դյուարի 

անոթում հեղուկ ազոտի գոլորշու մեջ՝ (-150°C ջերմաստիճանից ցածր): 

Ներկայումս գիտնականները գնահատել են անոթավորված ատամնակակղանի 

ռեգեներացիայի և խողովակի կատարված մշակումից հետո պահպանված դենտի-

նային պատերի վրա նոր դենտինի արտադրության հնարավորությունը:  

Ցողունային բջիջներից ատամների աճեցման պարագայում գիտնականների առ-

ջև ծառանում են երկու խնդիր. ինչպե՞ս ցողունային բջիջներից ստանալ ատամների 

հյուսվածքների գոյություն ունեցող որոշակի հերթականություն: Եվ երկրորդը՝ քանի 

որ ատամի ֆուկցիանալությունը խիստ կապված է իր կաղապարի հետ, ինչպե՞ս 

ստանալ հենց կտրիչ ատամ կամ մոլիար: Լուծելով այդ խնդիրները, ատամնաբու-

ժությունը կմղվի առաջ՝ դեպի զարգացման նոր փուլ:  
 
 

FEATURES OF STEM CELLS IN STOMATOLOGY 
 

H.N. Sargsyan, T.A. Safaryan 
 

YSMU, Department of Therapeutic & Family Dentistry  
 

SUMMARY 
There is a wrong opinion, in which for allocation of stem cells it is necessary to grow up 

artificial human embryos developed. In reality stem cells being present at any metaphyte and 
for their receiving it isn't obligatory to grow up embryos. Stem cells on a source of receiving 
distinguish embryonic, fetalny, cages of an umbilical blood and a cage of an organism of the 
mature person (peripheral blood, fatty tissue, a brain, a tooth pulp, etc.). As a result of 
experiments it became clear that stem cells received of a pulp of deciduous teeth, grow much 
quicker and they are much more plastic when comparing with that, allocated of peripheral blood 
or marrow. From a healthy tooth pulp it is possible to allocate only 12-20 stem cells, which 
cultivate and their quantity bring approximately to 1 million (therapeutic dose). Long storage is 
carried out in vapors of liquid nitrogen in Dyuar's vessels (temperature below -150°C). 

Now scientists estimated possibility of regeneration tooth pulp and production of new 
dentine on the remained dentinal walls in the tooth channel after the carried-out processing of 
the channel. 

At cultivation of teeth from stem cells scientists face two problems: how from stem cells to 
receive having a grudge defined an order fabrics? And the second, functionality of tooth is 
strictly connected with its form how to receive incisor or molar? Solving these problems the 
dentistry will come to new stage of development.  

 
Keywords: not differentiated cells, embryonic, fetal, umbilical blood, somatic stem cells 
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Թեմայի արդիականությունը. Վերջին տասնամյակում «Կյանքի որակ» հասկա-

ցությունը դարձել է առողջապահության անբաժանելի մասը, այն կիրառվում է 

կլինիկական և բժշկասոցիալական հետազոտությունների ժամանակ: Բուժօգնու-

թյան որակի գնահատման նոր, լրացուցիչ պարամետր է դարձել առողջական 

վիճակի հետ կապված կյանքի որակը (ԿՈ) 1,2: Երեխայի ԿՈ-ն նրա ֆիզիկական, 

հոգեբանական և սոցիալական ֆունկցիան բնութագրող կարևոր ինտեգրալ 

բնութագրիչ է, որը հիմնված է շրջակա միջավայրի նրա սուբյեկտիվ ընկալումների 

վրա [4]: Մանկաբուժական պրակտիկայում ԿՈ-ի ուսումնասիրման մեթոդը բավա-

կանին կիրառական է: ԿՈ-ի պարամետրերի ընդգրկումը կանխարգելիչ և կլինիկա-

կան բժշկության համակարգում հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու այդ 

միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաև տարբեր բուժման մեթոդների 

արդյունավետության գնահատման չափանիշ [2,3]: Ժամանակակից կլինիկական 

հետազոտությունների չափանիշների մեջ միայն լաբորատոր-գործիքային հետազո-

տությունները բավարար չեն գնահատելու բուժման տարբեր մեթոդների արդունա-

վետությունը: Թերապիայի ամբողջականությունը գնահատելու համար վերջին 

տարիներին մեծ կիրառություն է ստացել ԿՈ-ի ցուցանիշների կիրառումը: Կլինիկա-

կան բժշկության մեջ ԿՈ-ի ցուցանիշները մտնում են պացիենտների հետազոտու-

թյունների և բուժման ստանդարտների մեջ, որի օգնությամբ իրականացվում է 

անհատական մոնիթորինգ հիվանդների բուժման ընթացքում և կիրառվում է հիվան-

դության կանխատեսման համար [1]: Հաճախակի կրկնվող և, հատկապես, ծանր 

ընթացող սուր ռեսպիռատոր վիրուսային ինֆեկցիաները կարող են ուղեկցվել երե-

խայի ֆիզիկական և նյարդահոգեկան զարգացման խանգառումներով, բերել իմունի-

տետի ֆունկցիոնալ ակտիվության իջեցման և ձևավորել քրոնիկ ռեսպիռատոր 

հիվանդություններ: Ներկա պայմաններում ուսումնասիրություններ, որոնք վերա-

բերում են հիվանդության ազդեցությանը երեխայի ֆիզիկական, հոգեբանական և 

սոցիալական ֆունկցիայի վրա, կատարվել է պուլմոնոլոգիայում, օնկոլոգիայում, 

հեմատոլոգիայում, էնդոկրինոլոգիայում, կարդիոլոգիայում, նևրոլոգիայում և ման-

կաբուժության այլ ոլորտներում: ԿՈ-ի վրա ազդում են բազմաթիվ ցուցանիշներ, 

որոնցից կարևոր նշանակություն ունեցողը առողջական վիճակն է: Մի շարք 

հետազոտողներ հիմնավորել են, որ քրոնիկ հիվանդությունները բացասական 
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ազդեցություն են ունենում ԿՈ-ի վրա: Այդ վիճակները ոչ միայն մշտապես 

սահմանափակում են ֆիզիկական հնարավորությունները, այլ նաև ունեն որոշակի 

բացասական ազդեցություն առողջության հոգեբանական բաղադրիչի վրա: Մանկա-

կան պուպուլյացիայում ամենատարածված հիվանդությունները շնչական համա-

կարգի հիվանդություններն են, որոնց մեջ իրենց առավել մեծ չափաբաժինը ունեն 

ԼՕՌ-պաթոլոգիաները:  

ԿՈ-ի ուսումնասիրման համար կիրառվում է տարբեր գործիքներ, մասնավորա-

պես առողջ և հիվանդ երեխաների համար ընդհանուր հարցաթերթիկներ, հատուկ 

հարցաթերթիկներ բժշկության կոնկրետ ոլորտի, կոնկրետ նոզոլոգիայի համար: 

Ավելի հաճախ կիրառվում է միջազգային WHOQOL-100 հարցաթերթիկը, ընդհանուր 

հարցաթերթիկը SIP (Sickness Impact Profile), SF-36 (The MOS 36-Item Short-Form 

Health Survey), Pediatric Quality of Life Inventory-PedsQLтм4.0: Ըստ արտասահմա-

նյան հեղինակների հետազոտության տվյալների 3,4, մանկաբուժական պրակտի-

կայում առավել կիրառելի հարցաթերթիկ է Pediatric quality of life questionnaire – 

PedsQL 4: 

Այսպիսով, հետազոտության նպատակն է գնահատել ԼՕՌ-պաթոլոգիայով 

երեխաների կյանքի որակը միջազգային PedsQL հարցաթերթի օգնությամբ:  

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. PedsQL™ Pediatric Quality of Life 

Inventory – PedsQLтм4.0 հարցաթերթի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

տվյալ գործիքը լրացման, ինչպես նաև վիճակագրական մշակման համար պարզ և 

հարմար է: Այն կարելի է կիրառել առողջ և հիվանդ երեխաների ԿՈ-ի 

ուսումնասիրման համար: Գործիքը կազմված է 23 հարցից, որոնք բաժանված են 

հետևյալ սանդղակների` «Ֆիզիկական ֆունկցիա» (գնահատվել է 

շարժունակությունը, քայլքը, վազքը, ցավային սինդրոմը), «Հուզական ֆունկցիա» 

(գնահատվում է քունը, անհանգստությունը, տրամադրությունը, վախի 

զգացողությունը, տխրությունը), «Սոցիալական ֆունկցիա» (գնահատվում է 

փոխհամագործակցությունը մյուս երեխաների հետ), «Դերային ֆունկցիա» 

(մանկական կոլեկտիվում դերային ֆունկցիայի գնահատում, հիվանդության 

պատճառով հաճախակի բացակայությունները): Տվյալների սանդղակավորման 

ժամանակ կարող են ստացվել հետևյալ ինտեգրալ ցուցանիշներ. 

1. ԿՈ-ի ֆիզիկական բաղադրիչի գումարային բալ (PH).  

2. ԿՈ-ի հոգեսոցիալական ֆունկցիայի գումարային բալ (MH) . 

3. ԿՈ-ի ընդհանուր բալ: 

Այս երկու բաղադրիչների հաշվարկի համար վերլուծության են ենթարկվում 

հետևյալ պարամետրերը` ֆիզիկական գործողություն (PF), դերային ֆիզիկական գործո-

ղություն (RP), դերային էմոցիոնալ գործողություն (RE), դերային ֆիզիկական գործողու-

թյուն (RP), դերային էմոցիոնալ գործողություն (RE), կենսունակություն (VT), հոգեկան 

առողջություն (MH), սոցիալական գործողություն (SF), ցավի ինտենսիվություն (BP), ընդ-

հանուր առողջություն (GH): Տվյալների գնահատումը կատարվում է 100 բալային սանդ-

ղակի օգնությամբ: Ընդ որում, որքան գումարային բալը բարձր է, այնքան երեխայի ԿՈ-ն 

գնահատվում է բարձր: Համաձային միջազգային մեթոդոլոգիայի և առաջարկների, մեր 

կողմից կատարվել է PedsQL հարցաթերթի անգլերենից հայերեն բազմափուլային 

թարգմանություն: Ստացված տվյալները հիմնավորում են, որ այդ հարցաթերթը 
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կարելի է կիրառել ԼՕՌ- և այլ հիվանդություններով հաճախակի հիվանդացող երե-

խաների կյանքի որակը գնահատելու համար, քանի որ հարցաթերթն օժտված է 

բարզր զգայունությամբ և հուսալիությամբ: Վիճակագրական նյութի վերլուծության և 

գնահատման համար կիառվել է հետևյալ վիճակագրական մեթոդները. կոռելյացիոն, 

միջին և հարաբերական ցուցանիշների հաշվարկ, դրանց հավաստիության գնա-

հատում կիրառելով Independent Sample Test, միագործոնային դիսպերսիոն վերլու-

ծություն` կիրառելով ANOVA թեստը: Micrsoft Excel 2003 ծրագրային փաթեթի օգնու-

թյամբ ստեղծվել է տվյալների բազա: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Համեմատվող երեք տարի-

քային խմբերում էլ ԼՕՌ-պաթոլոգիայով երեխաների ԿՈ-ի «Ֆիզիկական ֆունկցիա» 

պարամետրը եղել է ցածր: Կյանքի որակի երկրորդ կարևոր բաղադրիչը «Էմոցիոնալ 

ֆունկցիա»-ն է: Ստացված տվյալների վերլուծության ժամանակ հայտնաբերվել է, որ 

անկախ տարիքից ԼՕՌ-պաթոլոգիայով երեխաներն ավելի հաճախ են ապրում 

վախի, չարության, տխրության, անհանգստության զգացողություն (Աղ. 1): 

Աղյուսակ 1. 

8-18 տարեկան դպրոցահասակ երեխաների կյանքի որակի պարամետրերի 
համեմատական բնութագիրը ԼՕՌ-պաթոլոգիայի ժամանակ  

 

Կյանքի որակի 

պարամետրեր 

Տարրական դպրոց 

(մինչև 7 տարեկան ) 

Միջին դպրոց 

(7-15) 

Ավագ դպրոց 

(16-19 տարեկան) 

Պրակտիկ 

առողջներ

ԼՕՌ-

պաթ. 

Պրակտիկ 

առողջներ

ԼՕՌ-

պաթ. 

Պրակտիկ 

առողջներ 

ԼՕՌ-

պաթ. 

«Ֆիզիկական 

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

«Հուզական 

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

«Սոցիալական 

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

«Դերային 

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

«Հոգեսոցիալական 

ֆունկցիայի» ՀՍՖ 
72,2±12,0 54,3±17,5 82.7±8,8 77,5±11,6 85,7±8,8 50,8±11,6 

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

 

Ըստ հարցաթերթիկի սանդղակի, տարրական դասարանի դպրոցականները, 

ովքեր ունեցել են քրոնիկ ԼՕՌ-պաթոլոգիա, ունեն վիճակագրորեն հավաստի ցածր 

կյանքի որակի պարամետրեր, համեմատած պրակտիկ առողջ երեխաներ ԿՈ-ի 

նման պարամետրերի հետ (Նկ. 1):  
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Նկար 1. PedsQL հարցաթերթի տվյալների հիման վրա ԼՕՌ-պաթոլոգիա ունեցող 

տարրական դպրոցի դպրոցահասակ երեխաների  
ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի համեմատական բնութագիրը 

 

Միջին դպրոցի դպրոցահասկ երեխաների ԿՈ-ի միջին ցուցանիշների համեմա-

տականը տվել է նույն պատկերը, ինչ արձանագրվել է տարրական դասարանի 

դպրոցահասակների մոտ: Սակայն այս տարիքային խմբի ԿՈ-ի բաղադրիչների միջին 

մակարդակը եղել է ավելի բարձր, քան տարրական դպրոցի երեխաներինը (Նկ. 2): 
 

 
Նկար 2. PedsQL հարցաթերթի տվյալների հիման վրա ԼՕՌ-պաթոլոգիա ունեցող  

միջին դասարանի դպրոցահասակ երեխաների  
ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի համեմատական բնութագիրը 

 

Ավագ դպրոցի դպրոցահասակ երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերից ամենացածրը 

եղել է «Ֆիզիկական ֆունկցիա» և «Հոգեսոցիալական ֆունկցիա» պարամետրերը (Նկ. 3): 
 

 
Նկար 3. PedsQL հարցաթերթի տվյալների հիման վրա ԼՕՌ-պաթոլոգիա ունեցող  

ավագ դասարանի դպրոցահասակ երեխաների  
ԿՈ-ի հիմնական պարամետրերի համեմատական բնութագիրը 
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Կյանքի որակի ֆիզիկական բաղադրիչը (PH) բարձր է եղել ա երրորդ 

տարիքային խմբում` համեմատած առաջին և երկրորդ տարիքային խմբերի հետ: 

Բացի այդ, 2-րդ տարիքային խմբում արձանագրվել է կյանքի որակի հոգեբանական 

բաղադրիչի (MH) ավելի բարձր մակարդակ, համեմատած երրորդ և առաջին խմբերի 

հետ: Մենք վերլուծության ենք ենթարկել նաև ԼՕՌ առանձին նոզոլոգիաների 

ազդեցությունը ԿՈ-ի բաղադրիչների վրա: Պարզվել է, որ ԼՕՌ-պաթոլոգիայի 

առկայության դեպքում ԿՈ-ի բաղադրիչների մակարդակները տարբերվում են` 

կախված կոնկրետ ԼՕՌ-նոզոլոգիաներից (Աղ. 2): 

Աղյուսակ 2. 
Սուր և քրոնիկ ԼՕՌ-պաթոլոգիաների ազդեցությունը ԿՈ-ի ցուցանիշների վրա 

 

Նոզոլոգիական  

բնութագիրը 

Կյանքի որակի ցուցանիշները 

PF RP RE VT MH SF BP GH PH MH 

Հարքթային խոռոչների և քթի 

սուր բորբոքային հիվ-ներ 
92,9 73,7 75,4 58,8 65,8 71,3 58,9 63 78,9 67,6 

Հարքթային խոռոչների և քթի 

քրոնիկ բորբոքային հիվ-ներ  
76,3 52 52,9 50,7 55,7 59,3 58,2 51,5 64 54,2 

Ըմպանի սուր բորբոքային  

հիվ-ներ  
89,7 62,2 70,9 57,4 62,3 66,0 53,3 59 73,7 63,3 

Ըմպանի քրոնիկ բորբոքային  

հիվ-ներ  
90,6 72,6 74,2 57,1 65,9 75,4 69 64,2 78,8 67,5 

Կոկորդի սուր բորբոքային  

հիվ-ներ 
86,3 68,8 75 50,7 56,7 53,1 61,3 56,3 73,4 56,9 

Կոկորդի քրոնիկ բորբոքային 

հիվ-ներ 
90 85,7 81 75 79,4 82,1 79,6 66,4 82,6 78,9 

Ականջի սուր բորբոքային  

հիվ-ներ 
83,8 50 62,7 52,4 59,3 62,5 49 52,9 67,6 58,5 

Ականջի քրոնիկ բորբոքային  

հիվ-ներ 
85,8 73,1 76,9 69,6 74,5 71,2 78,1 62,3 77 73,1 

Ընդամենը ԼՕՌ-օրգանների  

սուր բորբոքային հիվ-ներ 
90,3 67,3 72,1 57 63,3 67,6 55,6 60 75,2 64 

Ընդամենը ԼՕՌ-օրգանների  

քրոնիկ բորբոքային հիվ-ներ 
82,8 63,2 64,4 56,7 62,9 67,3 65,5 57,7 71,5 62,1 

 

Ինքնազգացողության վրա առավել բացասական ազդեցություն է ունեցել քթի և 

հարքթային խոռոչների քրոնիկական բորբոքային հիվանդությունները: Ընդ որում, 

արձանագրվել է կյանքի որակի ֆիզիկական և հոգեբանական բաղադրիչների ցածր 

մակարդակ: Ականջի սուր բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ 

ուսումնասիրվող ցուցանիշների պարամետրերը նույնպես գրանցվել են ցածր (PH` 

66,7±15,3,MH` 58,5±15,3): Կոկորդի սուր բորբոքային հիվանդությունները 

բացասական ազդեցություն են ունեցել ԿՈ-ի հոգեբանական բաղադրիչի վրա, այն 

դեպքում, երբ ֆիզիկական բաղադրիչը մնացել է միջին մակարդակի վրա: 

Ամփոփելով տվյալները, կարելի է նշել, որ ԼՕՌ-օրգանների սուր բորբոքային 

հիվանդությունները ԿՈ-ի բաղադրիչների վրա չեն ունենում այնքան բացասական 
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ազդեցություն (PH` 75,2±12,2, MH` 64±14,4), որքան քրոնիկ ԼՕՌ-հիվանդությունները 

(PH` 71,5±15,3, MH`62,1±15,5), հատկապես քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ 

հիվանդությունները: Ընդ որում, ավելի շատ տուժում է ԿՈ-ի ֆիզիկական 

բաղադրիչը: Անհրաժեշտ է նշել կոռելյացիոն կապը հիվանդության կլինիկական 

նշանների և ուսումնասիրվող ցուցանիշների միջև: Նշված պաթոլոգիաները 

դրսևորվում են հետևյալ գանգատներով. քթային շնչառության դժվարացում, քթի 

շրջանում ցավեր, արտադրություն քթից, հոտառության խանգառում` PH` 66,4±18,5, 

MH` 53,3±16,9: 

Եզրահանգումներ. 

1. PedsQL հարցաթերթի սանդղակի տվյալների հիման վրա ԼՕՌ-պաթոլոգիայի 

ժամանակ առողջության ֆիզիկական բաղադրիչի ինտեգրալ ցուցանիշը (PH) կազմել 

է 73,1±14,2, իսկ հոգեբանականը`(MH)` 62,7%±15,6: 

2. ԿՈ-ի վրա առավել բացասական ազդեցություն են ունեցել քթի և հարքթային 

խոռոչների քրոնիկ հիվանդությունները (PH` 64±15,2, MH` 54,2±12,8): 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է դպրոցահասակ երեխաների շրջանում տարածված 

հիմնական ԼՕՌ-պաթոլոգիայի ազդեցությանը կյանքի որակի (ԿՈ) վրա: ԿՈ-ը 

գնահատվել է միջազգային PedsQL հարցաթերթի օգնությամբ, որը երաշխավորված է 

ԼՕՌ-պաթոլոգիաների ժամանակ կյանքի որակը գնահատելու համար: Հետազոտվել 

է 300 դպրոցահասակ երեխաներ, ովքեր բաժանվել են պրակտիկորեն առողջների և 

հիմնական ԼՕՌ-պաթոլոգիա ունեցող երեխաների խմբերի: Հետազոտության 

տվյալները հաստատել են, որ ԼՕՌ-պաթոլոգիա ունեցող դպրոցահասակ երեխա-

ների ԿՈ-ի բոլոր պարամետրերը, համեմատած պրակտիկորեն առողջների խմբի 

հետ, հավաստի ցածր են եղել: Հատկապես կյանքի որակի պարամետրերը ցածր են 

գրանցվել քթի և հարքթային խոռոչների քրոնիկ հիվանդությունների ժամանակ (PH՝ 

64±15,2, MH՝ 54,2±12,8): Հարցվածների պատասխանների միջև տարբերություն է 

արձանագրվել միայն կախված ԼՕՌ առանձին նոզոլոգիաներից:  
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IMPACT OF THE ENT-PATHOLOGIES ON THE QUALITY OF LIFE  
AMONG THE SCHOOLCHILDREN 

 
A.K. Shukuryan, N.R. Nahapetyan, S.A. Mkrtchyan 

 
YSMU, Department of ENT-Diseases 

 
SUMMARY 
The article is dedicated to the impact of widely spread among schoolchildren cardinal 

ENT-pathology on quality of life (QL). QL is estimated with the help of the PedsQL 
questionnaire, which is guaranteed for the assessment of life quality in cases of ENT pathology. 
300 school-age children have been examined, who were divided into two groups: practically 
healthy children and children with ENT-pathology. The research data substantiated that all 
parameters of QL of the school-age children with ENT-pathology in comparison with 
practically healthy group, were reliably lower. Especially the parameters of quality of life were 
lower in cases with chronic diseases of the nose and nasal cavities (PH: 64±15,2, MH: 
54,2±12,8). The difference between the answers of respondents has been detected only 
depending on ENT separate nosologies.  

 
Keywords: quality of life, school-age children, ENT-pathology, PedsQL questionnaire 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 160 -
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Актуальность проблемы. Применение внутрикостных имплантатов позволяет эф-
фективно решить проблемы частичной и полной адентии для восстановления жева-
тельной функции и эстетики лица, что позволяет значительно повысить качество жизни 
пациентов [1]. В то же время, наряду с широким распространением метода, существенно 
увеличивается количество осложнений стоматологической имплантации, которые во 
многом обусловлены недостаточной диагностикой состояния зубочелюстной системы 
пациента, низким качеством планирования тактики оперативного вмешательства, а также 
высоким числом интраоперационных ошибок [5,8,13]. Проблема профилактики осложне-
ний, возникающих при имплантологическом лечении, является весьма актуальной. Од-
ним из путей решения проблемы, несомненно, является детальное и объективное изуче-
ние ошибок, осложнений и неудач дентальной имплантации.  

На современном этапе для планирования и предоперационной подготовки импланто-
логического лечения применяются комбинации различных методов рентгенологического 
обследования. Это традиционные методы рентгенографии, такие как панорамная зоно-
графия челюстно-лицевой области (ортопантомография), трансверзальные томограммы 
отдельных зубочелюстных сегментов, внутриротовая периапикальная рентгенография 
[2,3,4,7,12,15,16,17,19].  

Лучевая диагностика – важная и неотъемлемая составляющая современной стомато-
логической имплантологии. Активное внедрение технологий лучевых методов исследо-
вания на всех этапах стоматологической имплантации способно повысить качество 
предоперационной подготовки, интраоперационного этапа лечения, а также после-
операционного наблюдения, что позволит повысить качество проводимого лечения в 
целом [1,6,9,10,11,20]. Основной методикой, применяемой на этапе планирования ден-
тальной имплантации, остается ортопантомография (ОПТГ). Она позволяет получить об-
щее представление о состоянии зубных рядов, костной ткани пародонта и периодонта. В 
то же время, плотность костной ткани по ортопантомограмме достоверно определить не-
возможно. Компьютерная томография применяется ограниченно, а виртуальное планиро-
вание имплантации с помощью дополнительного программного обеспечения с последую-
щим изготовлением хирургических шаблонов выполняется крайне редко.  

Использование новых диагностических технологий на дооперационном этапе (ком-
пьютерной томографии – КТ) позволило существенно улучшить результаты дентальной 
имплантации. В задачи КТ при планировании имплантации и предоперационной подго-
товке входит необходимость определения структуры и плотности костной ткани, высоты 
и ширины альвеолярного отростка в зонах предполагаемой имплантации, оценка возмож-
ности установки имплантатов без повреждения стенок дна полости носа и верхне-
челюстных пазух, состояния их слизистой оболочки, выявление наличия и положения 
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перегородок в просветах пазух, выявление патологии зубочелюстной системы: воспали-
тельных процессов, кист, остаточных фрагментов корней зубов, ретенированных и 
дистопированных зубов, зон патологической перестройки или неполного восстановления 
костной ткани.  

При недостаточном количестве костной ткани для установки имплантатов появ-
ляется необходимость операционного наращивания высоты или ширины альвеоляр-
ного отростка. В этих случаях КТ является способом наблюдения за процессом 
ремоделирования зоны трансплантации кости. КТ – это дополнительный метод иссле-
дования, который нивелирует недостатки традиционных рентгенографических 
методик [14,18,21,22,23]. 

С помощью специализированных программ обработки изображений компьютерной 
томографии стало возможным создание анатомических и трёхмерных моделей челюстей, 
что позволяет в сложных ситуациях правильно планировать операцию имплантации, 
выбирать оптимальные имплантаты и математически рассчитывать места их установки. 
После хирургических манипуляций по аугментации кости данные КТ позволяют оценить 
объём и плотность новообразованной кости, положение имплантатов и реакцию слизис-
той оболочки верхнечелюстных пазух на проведённое вмешательство, послеопера-
ционные осложнения. 

Таким образом, по данным большинства авторов, компьютерная томография 
повышает эффективность предоперационного обследования пациентов с недостаточной 
высотой и толщиной костной ткани альвеолярных отростков челюстей. 

Однако, несмотря на высокое качество изображения и точность расчётов, 
использование КТ в стоматологии имеет некоторые недостатки: металлические пломбы, 
ортопедические конструкции, которые часто имеются во рту пациентов, вызывают 
рассеянные артефакты, мешающие идентификации анатомических структур.  

В отечественной литературе встречается небольшое количество публикаций, 
посвящённых использованию современных лучевых методов применяемых при 
планировании дентальной имплантации. Таким образом, многие аспекты применения 
лучевых методов, особенно с использованием компьютерных технологий, для целей 
дентальной имплантологии нуждаются в дальнейшем изучении. 

Цель исследования – определить диагностическую эффективность лучевых методов 
исследования в предоперационной диагностике стоматологической имплантации, 
планировании и контроле костно-восстановительных операций перед имплантацией. 

Материал и методы исследования. Работа основана на результатах анализа клинико-
инструментальных и лучевых исследований, проведённых на базах кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЕГМУ. Исследования 
проводились в период планирования операций и на этапах послеоперационного контроля 
дентальной имплантации. Оценивались следующие параметры: на этапах планирования: 
высота, ширина альвеолярного отростка, расстояние от края альвеолярного отростка до 
важных анатомических образований (нижнечелюстной канал, придаточные пазухи и 
собственно полость носа), плотность и структура костной ткани в области 
предполагаемой имплантации; на этапах послеоперационного контроля: тип и характер 
остеоинтеграции, отсутствие или наличие изменений в структуре костной ткани в 
области имплантационного вмешательства; корректность установки имплантов по 
отношению к анатомическим образованиям.  

Для решения поставленных задач были отобраны 178 пациентов, которые нуждались 
в стоматологической имплантации. Преобладали пациенты среднего возраста: от 41 до 50 
лет (n=83), от 31 до 40 лет (n=77) и от 51 до 60 лет (n=18).  
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Обследованные пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 74 
пациента, у которых планирование оперативных вмешательств и послеоперационный 
контроль проводился на основании данных, полученных с помощью исследований 
ортопантомограмм. Вторую группу составили 104 пациентов, у которых аналогичные 
показатели оценивались с помощью компьютерной томографии. 

Общая схема обследования пациентов включала клинические и лучевые методы 
(Pис. 1,2,3).  

 

 
Рис. 1.  

 

 
Рис. 2. 

 
На этапе клинического обследования проводился сбор анамнеза, осмотр пациента, 

выявление сопутствующей патологии, лабораторная диагностика (общий и биохимичес-
кие анализы крови). 

Основными этиологическими факторами, приводящими к вторичной адентии челюс-
тей, являлись воспалительные заболевания зубов и периодонта, такие как осложненный 
кариес, приводящий впоследствии к потере зубов (n=117), заболевания пародонта (n=52), 
посттравматические состояния (n=9). У обследуемых пациентов выявлялись дефекты 
зубных рядов верхней и нижней челюстей различной локализации и формы: односторон-
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ние концевые дефекты челюстей определялись у 94 пациентов и включённые дефекты 
при отсутствии более чем 1 зуба – в 76 случаях. Наименьшее количество пациентов было 
выявлено с полной адентией (n=8).  

 

 
Рис. 3.  

 
Критерии оценки костной ткани при планировании стоматологической имплантации 

по результатам ОПТГ были следующие: тип дефекта зубного ряда; высота альвеолярного 
гребня; на верхней челюсти – состояние верхнечелюстных пазух (ВЧП) (воздушность, 
тип пневматизации, наличие септ); на нижней челюсти – расположение 
нижнечелюстного канала и его ветвей, положение ментального отверстия; определение 
сопутствующей патологии зубочелюстной системы.  

По результатам ОПТГ были выявлены воспалительные изменения костной ткани у 6 
пациентов на верхней челюсти и у 9 – на нижней челюсти, в 7 случаях отмечены 
рентгенологические признаки воспалительных заболеваний нижних отделов ВЧП. Кроме 
этого, отмечался дефицит места в зубном ряду у 4 пациентов на верхней челюсти и у 3 – 
на нижней челюсти, а также наличие дополнительных структур в области планирования 
стоматологической имплантации: остаточный пломбировочный материал у 5 
обследуемых на верхней челюсти и у 4 – на нижней челюсти, остаточные корни (n=7) и 
ретенированные зубы в 12 случаях.  

По результатам ОПТГ не представлялось возможным оценить в полном объёме 
состояние костной ткани, определить её архитектонику и плотность, а также определить 
ширину альвеолярного гребня, что было важным при планировании стоматологической 
имплантации и выборе тактики оперативного вмешательства. Определить правильное 
вестибуло-оральное положение предполагаемого имплантата и его отношение к 
окклюзионной плоскости и зубам-антагонистам также было затруднительно.  

Особую сложность представляло планирование стоматологической имплантации у 
пациентов с дефицитом костной ткани, которым было необходимо выполнение 
дополнительных костно-реконструктивных операций для восполнения утраченного 
объёма костной ткани. Таких пациентов в нашем исследовании было 37 с 
необходимостью выполнения костно-реконструктивных операций на верхней челюсти и 
18 пациентов – на нижней челюсти.  
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Важным критерием оценки альвеолярных гребней при планировании 
стоматологической имплантации являлась плотность костной ткани в области 
предполагаемой операции. Выбор оптимальной методики дентальной имплантации 
напрямую зависел от качества кости и определял прогноз стабильности 
установленного имплантата [22,23]. Распределение пациентов в соответствии с 
данной классификацией осуществлялось по оценке костной структуры альвеолярных 
отростков верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти и показателям 
плотности в области планируемой имплантации: более 1250 HU (D1); 850-1250 HU 
(D2); 350-850 HU (D3); менее 350 HU (D4). В большинстве случаев костная структура 
альвеолярных гребней челюстей пациентов в области имплантации соответствовала 
типу D3, D2. Точная оценка плотности, структуры, архитектоники костной ткани 
челюстей в месте планируемой имплантации позволила своевременно выявить все ее 
патологические изменения, препятствующие успеху данного вида лечения. Наиболее 
часто у пациентов второй группы в области планируемой имплантации встречался 
симптом разрежения костной структуры альвеолярного гребня (n=41). В 12 случаях 
выявлялся локальный остеопороз челюсти, в 14 – воспалительные очаги деструкции 
при разных формах хронического периодонтита. У 7 пациентов в зоне имплантации 
визуализировались кистозные изменения костной структуры.  

Полученные результаты и их обсуждение. В первой группе анализ оперативных 
вмешательств, выполненных, исходя из данных ортопантомографии, показал, что 
недостаточность информативности анализа, как на этапах планирования, так и на этапах 
контроля оперативных вмешательств, приводят осложнений и затруднений их 
своевременного выявления. 

Основные причины: искажения снимаемого объекта по величине и форме, а 
также плоскости изображения, т.е. суммарности изображений объекта.  

Получение при компьютернo-томографических исследованиях трёхмерного 
объекта (у второй группы) и возможность измерения различных размеров, углов во 
всех плоскостях позволяют выполнять: 

 оперативные вмешательства с особой точностью; 
 устанавливать дентальные импланты под различными углами в обход 

анатомических образований, таких как нижнечелюстной канал, придаточные и 
собственно пазуха носа; 

 выявлять наиболее перспективные и безопасные зоны для забора аутокости у 
пациентов; 

 избежать осложнений, так часто возникающих при планировании оперативных 
вмешательств, исходя из данных ортопантомограмм. 

В ходе исследования были разработаны критерии оценки эффективности проведения 
костно-восстановительных операций: расположение костного материала под слизистой 
оболочкой пазухи (степень и плотность прилегания материала к стенкам пазухи и к 
кортикальной пластинке челюсти; структура костного материала (плотность, 
однородность, наличие включений), в зависимости от вида костного материала; 
состояние слизистой оболочки пазухи (при синус-лифтинге) и окружающей костной 
ткани; состояние донорского ложа (при использовании аутотрансплантата для 
восстановления объёма костной ткани); при динамическом наблюдении через 5-6 
месяцев перед стоматологической имплантацией оценивались структура и объём вновь 
образованной костной ткани (плотность, однородность, степень остеоинтеграции), кроме 
этого, при наличии клинических жалоб и подозрении на осложнения дополнительно 
выполняли высокотехнологичные лучевые исследования. Исследования, выполненные на 
компьютерном томографе, по нашему мнению, дают наиболее адекватную оценку, как на 
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этапах планирования, так и на этапах послеоперационного контроля, позволяя избежать 
множества осложнений.  

Компьютерное планирование внутрикостной имплантации в значительной степени 
зависит от квалификации врача и уровня знаний вопросов лучевой диагностики и 
имплантологического лечения. Возможность просмотра DVD-диска с данными 3D КТ на 
персональном компьютере врача-стоматолога позволяет повысить качество консультаций 
пациентов и обеспечить комплексное лечение больных (Pис. 4,5).  

 

 
 

Рис. 4.  

 

 
 

Рис. 5. 
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Применение методов лучевой диагностики при планировании операции дентальной 
имплантации позволяет выбрать оптимальную тактику хирургического лечения, а их 
динамическое выполнение в послеоперационном периоде даёт возможность своевре-
менно выявить развивающиеся осложнения и провести их коррекцию, что обеспечивает 
успех имплантации.  

Таким образом, полученные нами данные показывают, что метод компьютерной томо-
графии имеет ряд преимуществ перед другими методами рентгенодиагностики, что обеспе-
чивает ему возможности перспективного использования в стоматологической практике. 
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Գ.Վ. Հակոբյան 
 

ԵՊԲՀ , Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Արդյունավետ իմպլանտոլոգիական բուժումը պահանջում է բուժման օպտի-

մալ պլանի կազմում և ռիսկի գործոնների վերլուծություն: Ներկայումս ատամնա-

յին իմպլանտացիայի պլանավորման ժամանակ կիրառվում են ճառագայթային 

ախտորոշման ժամանակակից մեթոդներ: Հոդվածում ներկայացված է իմպլան-

տոլոգիական բուժման ժամանակ կիառված օրթոպանտոմոգրաֆիայի և համա-

կարգչային տոմոգրաֆիայի համեմատական բնութագրերը: 

Հետազոտության արդյունքները ամփոփելով կատարվել է եզրակացություն, 

որ բարդ կլինիկական դեպքերում և ոսկրավերականգնողական վիրահատու-

թյունների պլանավորման և հետագա դինամիկ հսկողության փուլում նախընտ-

րելի է որպես ախտորոշման մեթոդ կիրառել համակարգչային տոմոգրաֆիան, 

որն ապահովում է ատամնային իմպլանտացիայի բարձր արդյունավետություն: 
 

Բանալի բառեր. ատամնային իմպլանտացիա, օրթոպանտոմոգրաֆիա, համա-

կարգչային տոմոգրաֆիա, ոսկրավերականգնողական վիրահատություններ 
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THE ROLE OF THE MODERN METHODS OF RADIOGRAPHIC EVALUATION  

IN TREATMENT PLANNING FOR DENTAL IMPLANT SURGERY 
 

G.V. Hakobyan 
 

YSMU, Department of Surgical Stomatology & Maxillofacial surgery 
 
SUMMARY 
The success of treatments with implants depends on many factors, such as pre-surgical 

evaluation of the patient. Radiological methods are the important component of complex 
follow-up. These examinations depict quantify accurate bone height, width contour and also 
provide information about the locations of vital anatomic structures, adjacent to the sites of 
implant placement. Many imaging modalities have been reported to be useful including peri-
apical, panoramic, lateral cephalometric and tomographic radiography, computed tomography, 
interactive computer tomography, and magnetic resonance imaging. Modern imaging techni-
ques using computer tomography (CT) provide the clinician with the required information. 
Today, the two most often employed and most applicable radiographic studies for implant 
treatment planning are the panoramic radiograph and computed tomography (CT). Although 
distortion can be a major problem with panoramic radiographs, when performed properly they 
can provide valuable information, and are both readily accessible and cost efficient. To help 
localize potential implant sites and assist in obtaining accurate measurements, it is 
recommended that surgical stents be used with panoramic radiographs. In simple cases, where a 
limited number of implants are to be placed, panoramic radiography and/or tomography may be 
used to obtain a view of the arch of the jaw in the area of interest. For complex, cases, where 
multiple implants are required, the CT scan imaging procedure is recommended. Because of its 
ability to reconstruct a fully three dimensional model of the maxilla and mandible, CT provides 
a highly sophisticated format for precisely defining the jaw structure and locating critical 
anatomic structures. The use of CT scans in conjunction with software that renders immediate 
"treatment plans" using the most real and accurate information provides the most effective 
radiographic modality currently available for the evaluation of patients for oral implants.  

 
Keywords: dental implantation, panoramic radiography, computer tomography, 
reconstructive procedures. 
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О ВЛИЯНИИ ДЕАККОМОДАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ 
ГИДРОДИНАМИЧКЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЛАЗ  

У ДЕТЕЙ С БЛИЗОРУКОСТЬЮ 
 

Л.Э. Базинян, А.А. Шакарян 
 

ЕГМУ, Кафедра детской офтальмологии 
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Введение. Близорукость (миопия) – наиболее частый дефект зрения. Прогрессирова-
ние миопии может привести к серьёзным необратимым изменениям в глазу и зна-
чительной потере зрительных функций. Осложненная близорукость – одна из главных 
причин инвалидности вследствие заболеваний глаз [1]. 

Важную роль в течение близорукости играют биомеханические, биохимические и 
морфологические свойства склеральной оболочки. В норме толщина склеры претерпева-
ет изменения на протяжении всей жизни человека. До 20 лет склера утолщается, от 20 до 
50 остаётся относительно постоянной, а после 50 лет появляются тенденции к её истонче-
нию. В склеральной оболочке близоруких людей происходят дистрофические и струк-
турные изменения, приводящие к растяжению глазного яблока и прогрессированию мио-
пии [2,4,5,6,8,9]. 

Ригидность склеры это измеряемый физический параметр глаза, который выражает 
его упругостные свойства. В 1937г. Дж.С. Фриденвальд (J.S. Friedenwald), используя дан-
ные ряда исследователей, предложил формулу, определяющую коэффициент ригидности 
(Е), для определения которого использовал два тонометра большего и меньшего веса (10 
и 5,5 грамм). Величина коэффициента зависит от эластичности оболочек, но не зависит 
от внутриглазного давления (ВГД). По Фриденвальду, коэффициент ригидности у 
человека в норме варьирует от 0,006 до 0,037 (в среднем 0,0215) [3]. 

К наиболее современным методикам определения ригидности фиброзной оболочки 
относится анализатор гидро- и гемодинамики глаза глазной электронный тонограф 
«ГлауТест-60», который в автоматическом режиме исчисляет комплекс тономет-
рических, тонографических и сфигмометрических показателей, необходимых для 
диагностики заболеваний, связанных с нарушением гидро- и гемодинамики глаза [7]. 

Клиническая оценка состоятельности фиброзной капсулы глаза наиболее актуальна в 
прогнозировании течения близорукости, особенно на этапах её прогрессирования, что, 
соответственно, позволяет судить об эффективности проводимых лечебных действий, 
направленных на профилактику роста миопии. 

Подчеркнем здесь, что исследованию склеральной ригидности незаслуженно уделя-
ется мало внимания в отечественной и зарубежной литературе. Между тем, как понятно 
из сказанного, коэффициент ригидности важный высокоинформативной показатель по 
оценке состояния внешней капсулы глаза, перманентные патогенетические изменения 
которой сопровождают осложненное течение миопического процесса.  

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования ставили выявление влияния 
дезаккомодативного лечения на некоторые гидродинамические показатели глаз у детей с 
близорукостью. 
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В задачи работы входило: 
 изучение тонометрических показателей глаз с близорукостью до и после 

дезаккомодативного лечения; 
 изучение ригидностных показателей глаз с близорукостью до и после 

дезаккомодативного лечения; 
 выделение достоверных признаков гидродинамических изменений в результате 

дезаккомодативного лечения у детей с близорукостью. 

Материалы исследования. Исследования осуществлялись на клинической базе 
кафедры детской офтальмологии ЕГМУ, в офтальмологической клинике 
Университетского клинического комплекса № 1. 

В исследование было вовлечено 25 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет; из 
них – 12 больных с миопией слабой степени, 9 с миопией средней степени и 4 с миопией 
высокой степени. До начала и после окончания традиционного курса дезаккомода-
тивного лечения (упражнения по монокулярной дезаккомодации, упражнения по Аве-
тисову–Мац, массаж шейно-воротниковой зоны) всем больным проводились следующие 
рутинные методы исследования: визиометрия, рефрактометрия, тонометрия, офтальмо-
скопия, офтальмохромоскопия, «А»-эхосканирование передне-задней оси глаза, а также 
определение коэффициента ригидности фиброзной капсулы глаза прибором «ГлауТест-
60» (РФ). 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведённого исследования обобщенно 
представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
Динамика некоторых показателей глаз детей с близорукостью после курсового 

дезаккомодативного лечения 

Степень 
миопии 

Функциональные показатели 

П.З.О.*** 
Офтальмо
скопия 

Динамическая 
рефракция 

Острота 
зрения 

Тонометрия 
(ВГД) (Ро) 

Коэффициент 
ригидности 

Сл. ст 
(12 б-ных) 

б/изм* б/изм пов/на 0,2-0,4 
пон/на  

1-5 мм рт.ст. 
пов.: 10 б-ных 
б/изм : 2 б-ных 

Ср. ст 
(9 б-ных) 

б/изм б/изм пов/на 0,1-0,3 
пон/на  

1-5 мм рт.ст. 

пов.:6 б-ных, 
пон.: 2 б-ных, 
б/изм : 1 б-ной 

Выс. ст 
(4 б-ных) 

б/изм б/изм пов/на 0,1-0,2 
пон/на 1 мм 

рт.ст. (2 б-ных); 
б/изм (2 б-ных) 

пов.: 2 б-ных 
б/изм : 2 б-ных 

* при отсутствии указания на число больных подразумеваются все обследованные данной группы 
**б/изм – без изменений; ***пов/на – повышение на; **** пон/на – понижение на. 
*** – переденезадняя ось глаза 

 
Из таблицы видно, что:  
 эхосканирование передне-задней оси глаза не выявило изменений по окончании 

курса терапии ни в одной из групп обследования (25 больных); 
 корригированная острота зрения (в условиях имеющейся очковой коррекции) в 

результате лечения повысилась у всех обследованных (25 больных) вне зависимости от 
степени близорукости в среднем на 0,1-0,3; 

 тонометрия прибором «Глаутест-60» показала, что сравнение постлечебных 
данных с долечебными зафиксировало слабо- или умеренно выраженное понижение 
истинного (Ро) внутриглазного давления (ВГД) в группе больных со слабой и средней 
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степенями миопии на 1-5 мм рт.ст. (21 больной); указанное состояние в группе лиц с 
миопией высокой степени (4 больных) достоверно не выявилось; 

 показатели ригидности фиброзной оболочки глазного яблока у 10 больных с бли-
зорукостью слабой степени повысились по сравнению с исходной, остались неизменны-
ми в двух случаях; 

 у лиц с близорукостью средней степени повышение данного коэффициента 
отметили у 6 больных, понижение у 2, показатели не изменились у одного больного; 

 достоверных изменений ригидностных показателей у лиц с близорукостью 
высокой степени по окончании курса дезаккомодативного лечения не отмечали. 

Заключение. Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что осущест-
вление курсового дезаккомодативного лечения у детей с близорукостью приводит к отно-
сительному снижению истинного внутриглазного давления у большей части из них. При 
этом данная тенденция достоверно отмечается у лиц со слабой (в меньшей степени) – у 
лиц со средней степенью близорукости. Одновременно (преимущественно, у больных со 
слабой степенью близорукости) зафиксировали относительное повышение в сравнении с 
исходными показателей склеральной ригидности. Последнее практически не наблюю-
далось у больных с высокой миопией. Следует, очевидно, предположить, что упражнения 
по развитию аккомодационной функции у детей с близорукостью параллельно с улуч-
шением собственно функции аккомодации определённым образом влияют на тургор 
глазного яблока. Данное утверждение, как показали наши исследования, справедливо при 
начальной миопии и почти не проявляется при высокой миопии. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Կարճատեսությունն առավել հաճախ հանդիպող տեսողական դեֆեկտներից է, 

որի աճը կարող է առաջ բերել լուրջ փոփոխություններ և տեսողության զգալի 
կորուստ երեխաների և դեռահասների շրջանում: Աճող կարճատեսության ժամա-

նակ կարևոր նշանակություն ունեն աչքի ֆիբրոզ պատյանի հյուսվածքի դիստրոֆիկ 
և կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնց արդյունքում ձգվում է ակնագունդը 
և, հետևաբար, աճում է կարճատեսությունը: Ֆիբրոզ պատյանի առաձգական 
հատկությունների լիարժեքության գնահատումը և առաձգականության ցուցանիշ-

ների փոփոխությունը դեզակոմոդատիվ բուժման ընթացքում թույլ է տալիս դատել 
բուժման էֆեկտիվության մասին և տալիս է հնարավորություն կատարել շտկումներ 
բուժման մեջ: Կարճատեսությամբ 25 երեխաների հետազոտումը դեզակոմոդատիվ 
բուժման կուրսից առաջ և հետո ցույց է տվել տոնոմետրիկ և առաձգական 
ցուցանիշների փոփոխություն թույլ և միջին աստիճանի կարճատեսությամբ երեխա-

ների մոտ: Վերջինս չի հայտնաբերվել բարձր կարճատեսությամբ երեխաների մոտ: 
 
Բանալի բառեր: կարճատեսություն, դեզակոմոդացիա, հիդրոդինամիկ 
ցուցանիշներ  

 

THE IMPACT OF DISACCOMODATIVE TREATMENT ON SOME 
HYDRODYNAMIC INDICATORS OF EYES IN CHILDREN WITH MYOPIA 

 
L.E. Bazinyan, A.A. Shakaryan 

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 
 

SUMMARY 
Myopia is considered to be the most common visual impairment, development of which 

may cause significant modifications and vision loss at an early age. Structural and dystrophic 
modifications in the tissues of fibrous cover of an eye are significant in the mechanism of 
progressive myopia, resulting in the stretching of an eyeball and the increase of myopia. The 
evaluation of the rigidity of the fiber cover of an eye and the parameters of their modifications 
in the course of disaccommodative treatment serve as an indication regarding the efficiency of 
the treatment at the same time giving us the opportunity of correcting the treatment towards its 
improvement. Tonometric and rigidity modifications were detected in patients with mild to 
moderate degrees of myopia in the result of studies, conducted in 25 children with myopia 
before and after the traditional disaccomodative treatment. The latter is not determined in 
children with high myopia.  

 
Keywords: myopia, disaccommodation, hydrodynamical indicators  
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Введение. Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания паро-
донта занимают ведущее место. Лечение болезней парадонта возможно лишь с привлече-
нием стоматологов различного профиля, а также, по необходимости, других специалис-
тов общего профиля. Ортопедическое лечение в комплексной терапии заболеваний паро-
донта занимает ведущее место, так как оно нередко направлено на закрепление получен-
ных результатов терапевтического, хирургического, ортодонтического методов лечения. 
Хирургические методы лечения производятся после предварительного этапа пародон-
тального лечения, и часто без хирургических методов невозможно достигнуть стабиль-
ных результатов лечения, так как консервативные методы лечения часто обеспечивают 
лишь временный эффект.  

Целью хирургических вмешательств является удаление глубоких зубных отложений, 
инфицированного цемента, патологических грануляций, эпителиальной выстилки 
кармана, а также изменение контуров костной ткани.  

Однако заживление операционной раны происходит в сложных условиях, где 
помимо топографо-анатомических и морфологических особенностей тканей пародонта 
полость рта можно характеризовать, как постоянно текущий воспалительный процесс.  

Анализируя доступную литературу по вопросам патологии пародонта, с уверен-
ностью можно сказать, что несмотря на многочисленные предлагаемые материалы, 
способы и методы лечения многие вопросы всё ещё остаются открытыми, в частности, 
проблема ликвидации патологических карманов у больных с различными проблемами со 
здоровьем, учитывая также гормональные изменения в различных возрастных группах. 

Вышеизложенное диктует изыскание новых, менее травматичных способов и 
методик лечения заболеваний пародонта, направленных на минимизацию имеющихся 
патологических карманов, так как без их устранения результаты лечения однозначно не 
могут считаться положительными, что и явилось предметом наших исследований.  

Материал и методы исследований. Под нашим наблюдением находились 10 больных 
с пародонтитом и вторичной адентией в возрасте от 40 до 65 лет, которым было 
произведено пародонтальное лечение и восстановление дефектов зубных рядов с 
использованием мостовидных протезов, с помощью которых было произведено также 
уменьшение глубины пародонтальных карманов.  

Всем больным, находящимся в группе наблюдений, были проведены детальные кли-
нические и рентгенологические (внутриротовые прицельные снимки, ортопантомограм-
ма) исследования, при необходимости консультации у соответствующих специалистов 
общего профиля, (гастроэнтеролог, эндокринолог и т.д.). 
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На основании проведённых исследований 6 больным был поставлен диагноз: 
хронический генерализованный пародонтит умеренной степени тяжести, 2 – тяжёлой 
степени, еще 2 – лёгкой степени. Предварительный этап пародонтального лечения 
проводился по стандартной схеме: инструктаж, далее тщательное удаление зубных 
отложений, сглаживание поверхности корня (scaling and root planning), при необходимос-
ти – избирательное пришлифовывание зубов, а также шинирование. Определялся уро-
вень обнажения шеек зубов до и после этапа консервативного лечения.  

Методика направленного уменьшения объёма мягких тканей осуществлялась при 
помощи временной мостовидной конструкции, как после хирургического лечения (у 3 
больных), так и изолированно (у 7). С этой целью на седловидную часть временной 
мостовидной конструкции, прилегающей к слизистой оболочке полости рта, поэтапно 
наносился миллиметровый слой жидкотекущего композита ближе к тому зубу, у мези-
альной или дистальной поверхности которого наблюдалась глубина кармана до 5-6 мм, а 
рентгенологически наблюдалось отсутствие костного кратера.  

После взятия слепка для произведения постоянного мостовидного протеза, на рабочей 
гипсовой модели производилось удаление слоя гипса, с учётом прогноза уменьшения опре-
делённого объёма мягких тканей, учитывая рентгенологические данные по толщине десны. 
При наличии достаточных условий взятие слепка для произведения постоянного мос-
товидного протеза производилось после направленного уменьшения объёма мягких тканей 
(у 6 больных). У остальных 4 больных направленное уменьшение объёма мягких тканей 
производилось параллельно с произведением постоянной мостовидной конструкции, кор-
рекция прилегания промежуточной части производилась, как обычно производится при 
изготовлении стандартных металло-керамических конструкций, путём взятия дополнитель-
ного слепка корригирующим слоем силиконового материала и добавления слоя керамики.  

В процессе проводимой методики больные были под наблюдением. Во время каждо-
го посещения проводилось зондирование проблемных карманов, во время последнего 
посещения после получения удовлетворительных результатов производилось рентгено-
логическое исследование результатов лечения для исключения резорбции костной ткани, 
с помощью прицельных снимков. Все больные находились под наблюдением в сроки до 
3 лет от начала лечения.  

Клинический пример №1. Больная А., 53 года, обратилась к нам по поводу болей, 
иногда возникающего припухания, кровоточивести дёсен. Было произведено Клиничес-
кое и рентгенологическое обследование. Поставлен диагноз: хронический генерализован-
ный пародонтит умеренной степени тяжести. 

Глубина карманов в области моляров верхней и нижней челюстей была в пределах 4-
6 мм, в области верхнего второго моляра слева – 6-7 мм на нёбной и медиальной 
поверхностях. Имелись металлокерамические мостовидные протезы с нависающими 
краями над десной, а также периодонтитный 37-й зуб с разрушенной коронковой частью 
и вовлечением фуркации, который было решено удалить (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прицельный снимок 35-37-ых зубов. 
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Было произведено стандартное планирование лечения: замена ортопедических 
конструкций с нависающими краями коронок на временные пластмассовые мостовидные 
протезы, не мешающие произведению адекватной индивидуальной и профессиональной 
гигиены, в том числе с помощью межзубных щеток, далее тщательное удаление зубных 
отложений, планирование поверхности корня (scaling and root planning), выжидательная 
тактика, при наличии патологических карманов глубиной более 4 мм, хирургическое 
пародонтологическое лечение, после заживления ран – окончательное протезирование и 
диспансерное наблюдение. Ввиду нескольких причин пациентка не согласилась на 
замену мостовидной конструкции от 25 до 27 зуба, замещающей дефект 26 зуба (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Прицельный снимок 25, 27-ых зубов 

 
После удаления зубных отложений, через 2 месяца была произведена модифици-

рованная операция по Widman в верхнем боковом сегменте слева. 
На момент осмотра до операции состояние десны было стабильным, цвет – бледно-

розовый, гнойного отделяемого из кармана не было, отмечена незначительная кровото-
чивость при глубоком зондировании. Глубина карманов – 6-7 мм по мезиальной и небной 
поверхности 27-го зуба (Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Зондирование кармана по медиальной поверхности 27-го зуба 

 
Операция была проведена без применения костнопластических материалов, только 

путём улучшения контуров костной и мягких тканей. 
Постоперационный период первые две недели проходил без осложнений, паци-

ентка была вызвана на контрольный осмотр спустя ещё две недели. Спустя месяц 
после операции, на момент осмотра, гигиена полости рта была неудовлетвори-
тельной, наблюдалось значительное количество мягких зубных отложений, при на-
давливании на десну с нёбной стороны 27-го зуба – гнойное отделяемое из кармана (в 
умеренном количестве). 
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Был произведён повторный инструктаж по гигиене полости рта, пациентка была 
проинформирована о возможном рецидиве заболевания, была вызвана на контрольный 
осмотр ещё через 2 недели. На момент осмотра через 1,5 месяца после операции цвет 
десны бледно-розовый, однако при умеренном надавливании на десну с небной стороны 
27-го зуба наблюдалось незначительное, едва заметное гнойное отделяемое из кармана. 
Отмечалось обнажение шеек зубов на 1-2 мм, по сравнению с дооперационным состоя-
нием. Величину обнажения легко было измерить, так как металлокерамический 
мостовидный протез не был заменён на временный, в результате чего наблюдалось 
пространство между седлом протеза и десной в области отсутствующего 26-го зуба. По 
словам пациентки, межзубная щётка слишком легко заходила в межзубной промежуток 
между 26-ым и 27-ым зубами, в результате чего полного очищения межзубного 
пронстранства не наблюдалось. Ещё через 2 недели было произведено зондирование 
карманов, что выявило патологические карманы глубиной 5-6 мм, по мезиальной и 
нёбной поверхностям 27-го зуба. Была произведена замена ортопедической конструкции 
на временный пластмассовый мостовидный протез с наддесневым уровнем краевого 
препарирования, после чего было произведено повторное планирование поверхности 
корня 27-го зуба. Зубных отложений обнаружено не было. Через месяц зондирование 
обнаружило уменьшение глубины кармана с нёбной стороны до 4-5 мм, карман 
мезиальной поверхности зуба сохранялся в пределах 5,5-6 мм. Была произведена 
повторная лоскутная операция с целью удаления излишнего объёма мягких тканей, так 
как патологических явлений в костной ткани рентгенологически обнаружено не было. 

Операция прошла успешно, постоперационное течение протекало без особенностей, 
однако через 1,5 месяца после операции некоторая пастозность тканей сохранялась, не-
смотря на адекватную гигиену полости рта. Глубина кармана на медиальной поверхности 
27-го зуба была меньше, чем до второй операции, однако превосходила норму.  

В связи с нежеланием больной продолжать пародонтологическое лечение, было 
решено перейти к следующему этапу – окончательному протезированию, с 
использованием временной конструкции для уменьшения глубины кармана (Рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Временный мостовидный протез 

 
На момент взятия слепков глубина карманов по мезиальной поверхности 27-го зуба 

составляла 5-5,5 мм (глубина карманов до I операции составляла 6-7 мм). Было решено 
уменьшить глубину карманов с мезиальной поверхности с помощью направленного 
уменьшения объёма мягких тканей при помощи временной конструкции, на что 
получили согласие пациентки. С этой целью вне полости рта, на седловидную часть 
временной мостовидной конструкции, которая имела прилегание к тканям протезного 
ложа, был нанесён миллиметровый слой жидкотекучего композита ближе к 27-му зубу, 
который переходил в нулевой слой ближе к 25-му зубу (Рис. 5). 
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Рис. 5. Временный мостовидный протез после двухкратного наложения слоя композита  

на седловидную поверхность 
 
Мостовидный протез был наложен на опорные зубы, после чего мы попросили 

пациентку придержать временный мостовидный протез в состоянии центральной 
окклюзии около 10 минут. В первые минуты наблюдалась ишемия мягких тканей 
(побледнение), чувство давления, затем неприятные ощущения исчезли. После этого 
временный протез был зацементирован. На гипсовой модели, полученной по 
окончательному слепку, тоже были произведены соответствующие изменения. Был 
удален слой гипса в 1,5-2 мм, ближе к 27-му зубу, плавно переходящей в нулевой слой 
ближе к 25-му зубу (Рис. 6). 

 
Рис. 6 Рабочая модель. Удален слой гипса, ближе к 27-му зубу 

 
Через несколько дней произведено повторное зондирование карманов. Глубина 

кармана на медиальной поверхности 27-го зуба не превышала 4,5 мм. После примерки 
каркаса металлокерамической конструкции, было произведено повторное видоизменение 
временной мостовидной конструкции – был наложен ещё один миллиметровый слой 
жидкотекучего композита ближе к 27-му зубу. Так же, как и во время первого 
посещения, сначала, после наложения мостовидного протеза, было незначительное 
побледнение мягких тканей в этом участке, и незначительный дискомфорт. Явления 
проходили через несколько минут. Так же, как и во время предыдущей процедуры, 
чувства боли не возникало. Спустя 10-15 минут конструкция была зацементирована. Во 
время следующего посещения, при примерке металлокерамической конструкции, после 
стандартно проводимых процедур, был получен слепок тканей протезного ложа в 
области отсутствующего 26-го зуба с помощью второго слоя силиконового материала и 
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готовой, неглазурированной конструкции. Проведено зондирование кармана, что выяви-
ло уменьшение его глубины до 3,5 мм. Во время следующего посещения после окон-
чательной примерки готовая, глазурированная металлокерамическая конструкция (Рис. 
7) была зацементирована. 

 

 
 

Рис. 7 Готовая металло-керамическая конструкция 
 

После цементирования (Рис. 8) было произведено повторное зондирование зубо-
десневых карманов. Результаты были следующие: глубина карманов была уменьшена на 
2 мм, и составляла 3,5 мм на медиальной поверхности 27-го зуба. Таким образом, 
медленное, направленное воздействие временной ортопедической конструкции привело к 
полному исчезновению возможного отёка мягких тканей, а также к их некоторой атро-
фии. Рентгенологически атрофии костной ткани обнаружено не было. 

 

А  Б  
 

Рис. 8 Металлокерамический мостовидный протез.  
А – вид с щёчной стороны, Б – вид с нёбной стороны 

 
Клинический пример №1. Больная Б., 64 года. Обратилась по поводу отсутствия 24 

зуба. После клинико-рентгенологического обследования поставлен диагноз: – хроничес-
кий генерализованный парадонтит тяжёлой степени, частичная вторичная адентия. 
Глубина карманов была от 3 до 6 мм в области различных зубов, рецессия десны 
варьировала от 2 до 5 мм. Было произведено удаление зубных отложений, планирование 
поверхности кория (scaling and roоt planing). Больная отказалась от хирургического 
метода лечения пародонтита.  

После этапа предварительного лечения глубина карманов в области опорного 23 зуба 
была 4 мм с дистальной стороны, а в области опорного 25 зуба – 5,5 мм на мезиальной 
поверхности (Рис. 9). 
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Рис. 9. Зондирование пародонтальных карманов 

 
После препарирования зубов был произведен временный мостовидный протез. На 

промежуточную часть мостовидного протеза, на поверхность, прилегающую к десне, был 
наложен миллиметровый слой композита, ближе к 25-му зубу, сходящемуся на нулевой 
ближе к клыку (Рис. 10 А и Б).  

 

А  Б  
Рис. 10. А – добавление слоя композита на поверхность, прилегающую к десне; 

 Б – вид со стороны десны 
 
Больная сомкнула зубы в положении центральной окклюзии, наблюдалось 

небольшое побледнение десны ближе к медиальной поверхности 25 зуба (Рис. 11).  
 

 
Рис. 11. Побледнение десны после наложения временного мостовидного протеза 
 
Спустя несколько минут, после исчезновения чувства дискомфорта, и после взятия 

слепков, временный мостовидный протез был зацементирован (Рис. 12).  
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Рис. 12. Временная цементировка временного мостовидного протеза 

 
Через несколько дней, после примерки металлического каркаса, был нанесён ещё 

один слой композита, тем же методом, от клыка до премоляра. Еще через несколько дней 
после примерки металлокерамического мостовидного протеза было произведено 
зондирование карманов на дистальной поверхности клыка и мезиальной поверхности 25-
го зуба. Глубина кармана на дистальной поверхности клыка составляла 3 мм, на 
медиальной поверхности 25 –го зуба не превышала 3,5 мм (Рис. 13).  

 

А  Б  
Рис. 13. А – зондирование карманов перед цемнетировкой конструкции;  

Б – видна степень обнажения десны 
 
Было решено довольствоваться этим результатом поэтапного наслаивания композита 

с целью давления на мягкие ткани. На гипсовой модели изначально и по ходу лечения 
производились соотвествующие изменения: через 2 дня произведено цементирование 
постоянной конструкции (Рис. 14). Глубина пародонтальных карманов в области 
опорных зубов не превышала 3,5 мм.  

 

А  
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Б  В  
 

Рис. 14. А – постоянная конструкция; Б – примерка постоянного мостовидного протеза;  
В – окончательный вид с щёчной стороны вприкус 

 

Результаты. У всех больных уменьшение объёма мягких тканей происходило не бо-
лее чем на 2 мм, но и наслаивание композита производилось не более двух миллиметров 
за весь период лечения. Глубина карманов также снижалась не более чем на 2 мм, но 
доходила до пределов нормы, т.е. до 3,5-4мм. Рентгенологически резорбции костной 
ткани обнаружено не было не только к окончанию лечения, но и через 6 месяцев после 
завершения лечения.  

Обсуждениe. Результаты направленного изменения объёма мягких тканей протез-
ного ложа были положительными, т.е. с помощью нашей методики удалось уменьшить 
глубину пародонтальных карманов на мезиальных и дистальных поверхностях некото-
рых карманов на мезиальных и дистальных поверхностях некоторых зубов. Вместе с тем 
следует отметить, что хирургическое пародонтологическое лечение являяется, без 
сомнения, эффективным, особенно если оно проводится в контексте грамотно спланиро-
ванного комплексного лечения. При этом, конечно, огромную роль играет кооперация 
больного, особенно уровень проведения индивидуальной гигиены полости рта.  

Вместе с тем можно заключить, что направленное видоизменение мягких тканей протез-
ного ложа с помощью временных ортопедических конструкций с целью уменьшения 
глубины карманов может быть как дополнением к хирургическому лечению, так и методом 
лечения отдельных патологических карманов без произведения хирургического лечения. При 
этом необходимо также отметить, что временные коронки и мостовидные конструкции 
широко используются также для формирования маргинального края десны и тканей протез-
ного ложа в области промежуточной части мостовидного протеза при протезировании с 
использованием опорных элементов в виде не только естественных зубов, но и имплантов. 

Выводы. Таким образом, уменьшение глубины пародонтальных карманов с помощью 
модификации временной конструкции мы предлагаем проводить не только как 
дополнительный метод лечения, но единственный метод лечения отдельных карманов. 
Предложенная нами методика может быть использована лишь при наличии оптимальных 
контуров подлежащей костной ткани, т.е. при отсутствии данного условия обязательным 
должно быть хирургическое вмешательство с целью изменения контуров костной ткани. 
Методика уменьшения объёма мягких тканей может быть применена только при наличии 
некоторого отёка и гипертрофии, и не может быть применена при наличии истончённой 
десны и наличия внутрикостного кармана. Наслаивание композитного материала должно 
быть произведено небольшими слоями, чтобы мягкие ткани успели адаптироваться к 
новой ситуации без повреждения их целостности. Таким образом, наслаивание 
желательно проводить в течение нескольких сеансов с интервалом в несколько дней. 
Необходимо также отметить, что данная методика может быть эффективна только при 
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наличии пародонтального кармана на контактной поверхности, т.е. не может быть 
эффективной при наличии карманов на вестибулярной или оральной поверхностях, а 
также дистальной поверхности дистально расположенного зуба (если не применить 
дистальный консоль на временной конструкции для видоизменения объёма мягких 
тканей).  

Заключение: Полученные нами положительные клинические результаты по 
использованию временных мостовидных протезов в комплексном лечении пародонтита 
заключаются в поэтапности наращивания участка мостовидного протеза, прилегающего к 
десне, приводящее к уменьшению объёма мягких тканей и минимализации глубины 
патологических карманов, на наш взгляд, перспективны и требуют дальнейших 
исследований в этом направлении.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ժամանակակից ստոմատոլոգիայի արդի հարցերի շարքում առաջնային տեղ են 

գրավում պարօդոնտի հիվանդությունները, որոնց համալիր բուժումն իրականացվում է 

տարբեր պրոֆիլի ստոմատոլոգիական ծառայություններով: Այստեղ կարևոր դեր է 

կատարում օրթոպեդիկ բուժումը, որը հաճախ ուղղված է թերապևտիկ, վիրաբուժական, 

օրթոդոնտիկ բուժումների արդյունքներն ամրապնդելուն և պահպանելուն: 

Այս հոդվածում նկարագրված են ժամանակավոր կամրջաձև պրոթեզների 

օգնությամբ պարօդոնտալ գրպանիկների խորության նվազմանն ուղղված կլինիկական 

հետազոտությունների արդյունքները: Վերը նշվածն իրականացվում է ժամանակավոր 

կամրջաձև պրոթեզի մարմնի լնդային մակերեսին կոմպոզիտային պլոմբանյութի փուլ 

առ փուլ շերտադրման եղանակով` եզրային պարօդոնտի ավելցուկային հյուսվածքների 

հետ աճման ու պարօդոնտալ գրպանիկի խորության նվազման նպատակով: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են մինչև 5-6 մմ գրպանիկների խորությամբ և ոսկրային 

կրատերների բացակայությամբ քրոնիկ պարօդոնտիտով հիվանդները: Ընդգրկված 

արատների պրոթեզավորման ժամանակ հենակետային ատամների մեզիալ ու դիստալ 

մակերեսներին հնարավոր է եղել 2 մմ-ի չափով ստանալ պարօդոնտալ գրպանիկների 

խորության նվազում: Ստացված դրական արդյունքները հաստատում են այս եղանակի 

կիրառումը կլինիկական պարօդոնտոլոգիայում: 
 
Բանալի բառեր. պերիօդոնտիտ, ախտաբանական պարօդոնտալ գրպանիկներ, 
կամրջաձև պրոթեզներ, ճնշում լնդի վրա 
 

 
 

NEW METHODS OF PERIODONTAL POCKET MINIMIZATION  
IN PERIODONTAL PATIENTS WITH THE HELP OF TEMPORARY PONTICS 

 
V.L. Bakalyan 

 
YSMU, Department of Periodontology & Therapeutic Stomatology  

 
SUMMARY 
A new method of periodontal pocket minimization is described with the help of temporary 

pontics. The method consisted in staged layering of composite material on the gingival surface 
of the intermediate part of the temporary pontic, which leads to gingival atrophy, therefore, to 
minimization of periodontal pockets. Patients with periodontal pockets, 5-6 mm in depth and 
absence of bony craters were included in the trial group. Minimization of periodontal pockets 
on mesial and distal surfaces of abutment teeth of up to 2 mm was achieved. The 
overmentioned results approve to apply the method of periodontal pocket minimization with the 
help of temporary pontics in everyday clinical practice. 

 
Keywords: periodontitis, pathologic periodontal dentogingival pockets, pontic bridges 
prostheses, pressure on the gingiva 
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Введение. Наряду с этой положительной тенденцией лечения основных стома-
тологических заболеваний, наблюдается и отрицательная – значительное увеличе-
ние числа пациентов с гиперестезией зубов. Проблема эта стала весьма актуальной 
в последние годы. Так, если в 1960-х годах жалобы на гиперчувствительность зубов 
отмечали от 5 до 15% всех стоматологических пациентов, то уже с 2000 по 2010гг. 
на повышенную чувствительность зубов жалуются от 40 до 57% пациентов во всем 
мире [1].  

Гиперестезия обычно диагностируется после исключения других возможных 
причин появления боли, таких, как кариес, переломы зубов и др. [6,3].  

Несмотря на значительную распространённость, проблема эта недостаточно 
изучена: не выяснены до конца причины и механизм появления боли и не найдены 
методы радикального лечения этого заболевания [5,8].  

Подобное состояние вопроса постоянно побуждает исследователей к разработке 
и экспериментальной оценке всё новых потенциальных средств для лечения гипер-
чувствительности зубов. В частности, в последние годы появились сообщения о 
новых предложениях в качестве потенциальных гипосенситивов, таких как поли-
метилметакрилат винилового эфира [4], паста NovaMin [2,8], аммония гексафтор-
силикат [7]. Последнее соединение является одним из наиболее современных 
направлений в поиске средств, обладающих гипосенситивным действием, которое, 
помимо достаточной привлекательности в отношении обтурирующих дентинные 
канальцы свойств, также обеспечивает возможность его использования без учёта 
концентрации данного вещества.  

Учитывая перспективные свойства соединений гексафторсиликата, мы изучили 
возможные гипосенситивные свойства аминокислотных солей данного вещества. 

Материал и методы исследования. Для изучения особенностей морфологии тка-
ней зуба (дентина, дентинного обтурата и пульпы) и распределения некоторых основ-
ных химических элементов твёрдых тканей зубов (в дентинном обтурате и в соседних 
участках) при использовании различных актуальных и перспективных гипосенситив-
ных средств для лечения гиперчувствительности зубов проведены серии эксперимен-
тальных исследований на животных, вид и количество которых в зависимости от кон-
кретного исследования, представлены ниже в Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Вид исследования 
Метод 

исследования 
Вид и кол-во 
животных 

Кол-во образцов  
(зубов и блоков) 

Токсикологическое 
исследование 

Определение 
острых 
токсических 
свойств 

лаб.крысы/40 – 

Сравнительное изучение 
обтурационных возмож-
ностей аминокислотных 
солей ГФС 

СЭМ, 
X-ray 
микроанализ 

собаки/8 
лаб.крысы/8 

56 
16 

Изучение морфологии и 
некоторых химических 
элементов в обтурацион-
ной массе 

СЭМ, 
X-ray 
микроанализ 

лаб.крысы/24 48 

Структурное изучение 
реактивных изменений 
пульпы 

гистологический лаб.крысы/20 40 

 
В качестве гипосенситивного средства использованы Про-Аргин технология, аммония 

гексафторсиликат (АмГФС), гексафторсиликатпролина (ПрГФС), лизина (ЛизГФС) и 
глутаминовой кислоты (ГлГФС), а одна группа животных служила контролем (без 
нанесения гипосенситива). Изучение образцов проводили с помощью сканирующей 
электронной микроскопии, методом энергодисперссионного рентгеновского микроанализа 
и гистологическим исследованием, проведено также изучение токсикологических и 
микробиологических свойств гексафторсиликатаглутаминовой кислоты. Энергодиспер-
сионный рентгеновский микроанализ (EDX) проведен с помощью микроаналитической 
системы INCA Energy 300 (OxfordInstruments, Великобритания), а сканирующая 
электронная микроскопия (СЭМ) – с помощью микроскопа VEGATS 5130MM (Чехия).  

Ход эксперимента: под внутрибрюшинным нембуталовым наркозом в области 
шейки вестибулярной поверхности нижних зубов шаровидным алмазным бором созда-
вали небольшое углубление (с проникновением в дентин), производили протравливание 
данного участка в течение 1 мин, затем поверхность промывали, высушвали и наносили 
испытываемое вещество. После четырехкратного проведения данной манипуляции 
(нанесение вещества в течение четырёх дней), животных выводили из опыта, при этом, 
во избежание эфтаназии животных, в условиях уже описанного наркоза, проводили 
срезание обработанных зубов на уровне шейки сепарационными дисками, а корневую 
пульпу коагулировали. Срезанные образцы зубов (поперечные срезы) маркировали и в 
течение 1-ой недели консервировали в пробирках с 10%-формалином.  

Результаты исследований и их обсуждение. Энергодисперссионным ренгеновским 
микроанализом было выявлено распределение основных химических элементов в 
области устьев дентинных канальцев в исследуемых группах (Про-Аргин технология, 
аммония гексафторсиликат (АмГФС), гексафторсиликатпролина (ПрГФС), лизина 
(ЛизГФС) и глутаминовой кислоты (ГлГФС), а одна группа контроля (без нанесения 
гипосенситива). Результаты проведенного энергодисперссионногоренгеновского 
микроанализа представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. 

Группа 
Химический элемент (в весовых процентах) 

O Mg P Ca F Ca/P 

Контроль 51,81±2,03 1,57±0,38 19,06±0,97 27,56±1,33 0 1,33±0,08 

АмГФС 31,19±2,19 0,84±0,13 20,68±0,85 47,08±1,69 0,21±0,04 2,28±0,35 

Про-
Аргин 

35,65±3,11 0,70±0,15 21,26±1,03 40,89±1,15 1,50±0,09 1,88±0,18 

АргГФС 28,62±2,64 0,14±0,12 14,78±0,36 52,91±1,44 3,55±0,13 4,24±0,76 

ЛизГФС 27,65±2,12 0,56±0,19 18,90±0,56 50,96±1,60 1,93±0,66 3,62±0,62 

ПрГФС 36,58±1,63 1,08±0,17 21,32±1,12 38,97±1,15 2,05±0,85 1,76±0,39 

ГлГФС 23,42±1,90 0,39±0,17 23,63±1,07 49,20±0,96 3,36±1,12 2,08±0,45 

 
Как и ожидалось, наименьшее количество поступающего кальция и наибольшее 

количество кислорода отмечено в контроле, где полностью отсутствовал также фтор. 
Максимальные количества кальция выявлены в образцах, в которых использованы 
АргГФС и ЛизГФС, но ввиду меньшего поглощения испытуемым участком ионов фос-
фора, в результате чего соотношение Ca/P в данных случаях выглядело достаточно высо-
кими абсолютными цифрами, можно полагать, что данное поглощение не могло иметь 
стойкого характера. Впрочем, подобное утверждение является лишь теоретической 
выкладкой, которое должно быть проверено в дальнейшем. Исходя из той же основопо-
лагающей позиции, можно заключить, что наиболее эффективными свойствами в нашем 
предварительном исследовании обладали аммония гексафторсиликат и ГлГФС. 

Проведение токсикологических исследований по определению переносимой дозы гекса-
фторсиликата глютаминовой кислоты показали, что таковой является доза в 130мг/кг, что 
эквивалентно разовой дозе в 0,026мг/мл данного вещества. Следовательно, дальнейшие 
экспериментальные и клинические исследования по изучению гипосенситивной (возможно 
также и противокариозной) эффективности данного препарата следует провести именно с 
учётом результатов настоящего токсикологического исследования. 

Микробиологическое исследование проведено с целью выяснения вопроса: насколько то 
или иное испытуемое гипосенситивное средство может послужить в качестве среды для 
роста и размножения микрофлоры полости рта, а также для выявления вероятных 
бактериостатических свойств у этих средств. Добавление в культуру микроорганизмов 
соединений гексафторсиликата приводило практически к полному приостановлению роста 
всех видов кокков и грибов, проявляя тем самым выраженный бактериостатический эффект.  

Морфологическое изучение реакции пульпы на использование различных актуальных и 
потенциальных гипосенситивных средств показало, что в группах использования аммония 
гексафторсиликата и Про-Аргин технологии выявляются явления разрастания 
грануляционной ткани с большим количеством эпителиоидных и лимфоидных клеток. На 
этом фоне встречаются многочисленные мелкоклеточные инфильтраты. В периферическом 
слое разрушена компактность одонтобластов, в нём различаются очаги жировой дистрофии. 
Местами нарушен структурный состав предентинового слоя. Помимо наличия сетчатой 
дистрофии, часто встречается утолщение коллагеновых волокон в пульпарной ткани. В 
группе использования гексафторсиликата глутаминовой кислоты в пульпарной ткани 
расстройства крово- и лимфообращения, атрофические, дистрофические и некротические 
процессы доходят до минимума. Не выявляются внутрипульпарные кисты.  
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Дальнейшие исследования были направлены на изучение особенностей содержания и 
распределения химических элементов в различных участках дентина зубов (в обтурационной 
массе, в стенке дентинной трубочки и на обработанной поверхности) при использовании 
указанных экспериментальных и клинически апробированных гипосенситивов. Исследова-
ния проводились с использованием методики энергодисперссионного рентгеновского 
микроанализа, при этом ключевыми показателями были содержание Са и Р, а также их соот-
ношение – Са/Р. На основе сопоставления показателей распределения основных элементов в 
различных участках дентина удалось установить, что если в контроле и в группе "слабых" 
показателей (Про-Аргин и ПрГФС) содержание кальция и фосфора увеличивается в 
направлении "обтурат–стенка трубочки–поверхность", то в "сильной" группе (ГлГФС и 
АмГФС) данная тенденция имела следующую направленность: "стенка трубочки–обтурат–
поверхность". Это свидетельствует о том, что гипосенситивные средства последней группы в 
большей степени способствуют обогащению обтурата минералами, независимо от абсолют-
ных значений содержания химических элементов в обтурате. Что касается показателя 
соотношения кальция и фосфора, то здесь очевидно, что величина данного показателя 
зависит от способности гипосенситивного средства притягивать из слюны данные элементы 
и включать их в состав ткани. При этом, если этот процесс имеет равномерный характер, то 
естественно их соотношение имеет значения в диапазоне от 1,8 до 2,0, которое, в свою 
очередь, обеспечивает стойкость структуры и меньшее вымывание этих элементов из ткани.  

Таким образом, осуществленные нами экспериментальные исследования по изуче-
нию потенциальных свойств аминокислотных солей гексафторсиликата на стиму-
лирование формирования дентинного установили, что среди аминокислотных солей ГФС 
наиболее эффективным является ГлГФС, который по своим испытуемым свойствам во 
многом превосходит также ныне широко применяемое на практике средство на основе 
"Про-Аргин" технологии и находящееся в стадии разработки аммония гексафторсиликат. 
Уверены, что после организации соответствующих Клинических испытаний, гексафтор-
силикат глутаминовой кислоты найдет достойное место в практической стоматологии в 
арсенале средств борьбы против гиперчувствительности зубов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аджиева А.К. Сравнительная оценка новых средств для лечения гиперестезии 
твердых тканей зубов. – Дисс… канд. мед. наук. – Москва, 2005. – 105с. 

2. Burwell A., Litkowski L., Greenspan D. Calcium sodium phosphosilicate (NovAmin): 
Remineralization potential. // Adv. Dent. Res. 2009(21):35-9. 

3. Erdemir U., Yildiz E., Kilic I., Yucel T., Ozel S. The efficacy of three desensitizing 
agents used to treat dentin hypersensitivity. // J. Amer. Dent. Assoc. 2010(141):285-96. 

4. Liu X., Barnes V., DeVizio W., Yang H., Malmstrom H., Ren Y. Effects of dentin 
tubule occlusion by dentifrice containing a PVM/MA bioadhesive copolymer in a silica base. // 
J. Dent. 2011;39(4):293-301.  

5. Pitts N., Wefel J. Remineralization/desensitization: What is known? What is the future? 
// Adv. Dent. Res. 2009. N21. p. 83-86. 

6. Pretha M., Setty S., Ravindra S. Dentinal hypersensitivity? – Can this agent be the 
solution? // Indian J. Dent. Res. 2006(17):178-84. 

7. Suge T., Kawasaki A., Ishikawa K., Matsuo T., Ebisu S. Effects of ammonium 
hexafluorosilicate concentration on dentin tubule occlusion and composition of the precipitate. 
// Dent. Mater. 2010;26(1):29-34. 

8. Wefel J. NovAmin: Likely clinical success. // Adv. Dent. Res. 2009(21):40-3. 

	



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 188 -

ՈՐՈՇ ԱՄՆԻՆԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ՀԵՔՍԱՖՏՈՐՍԻԼԻԿԱՏՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՂ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՆՏԻՆԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ 

 

Ն.Ա. Բրսիկյան  
 

ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Իրականացված հետազոտությունների նպատակն է եղել փորձարարական պայ-

մաններում դենտինային խողովակների վրա որոշ ամինաթթուների հեքսաֆտոր-

սիլիկատների խցանող ազդեցության առանձնահատկությունների ուսումնասիրումն 
ու բացահայտումը: 

Իրականացվել են մի շարք փորձարարական հետազոտություններ կենդանիների 
վրա (8 շուն և 92 լաբորատոր առնետներ): Որպես հիպոսենսիտիվներ համեմատա-

կան հետազոտություններում կիրառվել են Պրո-Արգին տեխնոլոգիայի հիման վրա 
պատրաստված մածուկը, ամոնիումի հեքսաֆտորսիլիկատը և ամինաթթուների 
հեքսաֆտորսիլիկատները (պրոլինի, լիզինի, արգինինի եվ գլուտամինաթթվի): 

Կատարված հետազոտությունները գնահատվել են տեսածրող էլեկտրոնաման-

րադիտակային, ռենտգենյան միկրովերլուծության, թունաբանական, մանրէաբանա-

կան, հյուսվածաբանական եղանակներով, որոնց հիման վրա եզրակացվում է, որ 
գլուտամինաթթվի հեքսաֆտորսիլկատն իր դենտինային խողովակները խցանելու 
ունակությամբ գերազանցում է ներկայումս հայտնի և պրակտիկայում կիրառվող 
միջոցներին, և համապատասխան կլինիկական փորձարկումների բարեհաջող իրա-

կանացումից հետո, կարող է համալրվել նշված հիվանդության բուժման միջոցների 
զինանոց:  

 

Բանալի բառեր. ամինաթթուների հեքսաֆտորսիլիկատներ, ատամների 
գերզգայունություն, դենտինային խողովակներ 
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OCCLUSION EFFECT OF SOME AMINO ACID 
HEXAFLUOROSILICATES ON THE DENTINAL TUBULS 

 
N. Brsikyan  

 
YSMU, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 
 
SUMMARY 
The aim of this research was studying the morphological features of the formed occlusion 

precipitate in dentinal tubules at application of different desensitizing agents in experiment. 
For this purpose various experiments were carried out on animals (8 dogs and 92 laboratory 

rats). For comprehending researches the following desensitizing agents were used; Pro-Argin 
technology, ammonium hexafluorosilicate and hexafluorosilicates of proline, lysine, arginine, 
glutamic acid. 

Scanning electronic microscopy, energy-dispersive X-ray microanalysis, toxicological, 
bacteriological, histological researches were carried out. On the base of the researches we can 
note that glutamic acid hexafluorosilicate is the most effective from all the other agents, which 
are known and used nowadays. And we hope that it will take its own place among the other 
substances for the dental hypersensitivity treatment after the clinical researches. Besides, good 
conditions appear for the further production of glutamic acid hexafluorosilicate, because it is 
much cheaper than all the other desensitizing agents. 

 
Keywords: hexafluorosilicate of amino acids, dental hypersensitivity, dentinal tubules 
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ МАТЕРИАЛОВ НЕСЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ТКАНИ ПОЛОСТИ РТА 

 
Н.Г. Ванян  

 
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии  

 
 
Ключевые слова: металлические несъёмные зубные протезы, ткани пародонта, 
состояние пульпы 
 

 

 

Введение. Проблема влияния материалов зубных протезов на ткани полости рта 
(пульпа, периодонт, пародонт, слизистая оболочка) на сегодняшний день остается одной 
из самых актуальных в стоматологии [1,3,7]. 

По данным литературы [2,4,5,6,8] клинические проявления отдалённого воздействия 
протезирования следующие: металлический привкус, парестезия в виде жжения слизис-
той оболочки полости рта, изменение вкусовых ощущений, сухость, ощущения тока и 
различных патологических состояний языка. Остаются открытыми вопросы изучения 
разности потенциалов между металлическими конструкциями в полости рта, между ними 
и слизистой оболочкой при применении соответствующих видов конструкций 
мостовидных протезов. 

Вышеназванное позволяет говорить о необходимости разработки соответствующих 
методик для оценки зубо-пародонтального комплекса, выбора конструктивных особен-
ностей мостовидных протезов и возможных и качества проведения зубного 
протезирования с учётом возникновения возможных гальванических процессов в ротовой 
полости, что и явилось предметом наших исследований.  

Материал и методы. Для решения поставленных задач было обследовано состояние 
зубочелюстной системы у 195 пациентов. Обследованные имели включенные дефекты 
зубных рядов в боковых отделах зубочелюстного аппарата либо на одной, либо на обеих 
челюстях. Среди обследованных в возрасте 31-60 лет и старше было 98 мужчин и 97 
женщин.  

Обследование пациентов проводили по схеме, включающей в себя клинические, 
инструментальные и лабораторные методы исследования (анамнез, осмотр органов 
полости рта, исследования зубов, зубных рядов, оценка состояния краевого пародонта, 
тканей и органов полости рта, прицельная либо панорамная рентгенография).  

Сведения о распределении больных, принятых на ортопедическое лечение, с учетом 
пола, возраста представлены в Таблице 1.  

Все 125 пациентов (95 пациентов – основная группа и 30 пациентов – группа сравне-
ния, последним было проведено протезирование металлокерамическими протезами) до 
ортопедического лечения обследованы клиническими и лабораторными методами. 
Оценивали состояние зубов, зубных рядов, органов и тканей полости рта, состояние 
краевого пародонта и зубодесневой бороздки, тактильную и болевую чувствительность 
слизистой оболочки десны, величину электрохимических потенциалов, бактериоло-
гические исследования содержимого пародонтальных карманов и ротовой полости. Для 
уточнения диагноза и оценки состояния костной ткани челюстей проводили 
рентгенографические исследования (прицельная и панорамная рентгенограмма).  
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Таблица 1. 
Состав группы исследования (классификация согласно рекомендациям ВОЗ) 

 

 Группа
 

Пол 

Группа 
сравнения 

Основная группа 
Всего 

31-60  
лет 

31-40 
лет 

41-50 
лет 

51-60 
лет 

 Старше 
60 лет 

Мужчины 18 12 21 15 10 58 

Женщины 12 10 12 8 7 37 

Всего 30 22 33 23 17 95 
 

Рентгенологическое заключение является неотъемлемой частью комплекса диагнос-
тических мероприятий заболеваний зубов и челюстей у пациентов. Рентгенограммы по-
лучали при помощи аппарата «Hainuo», на пленке «Kodak». Использовали следующие 
режимы съемки: напряжение 25кВ, сила тока 9,6мА, экспозиция 3 сек; расстояние до 
объекта 60см.  

Изучение морфометрических показателей зубодесневой бороздки проводили с 
использованием клинических и лабораторных исследований, а также с помощью метода, 
разработанного А.А. Стафеевым, И.В. Струевым, С.С. Поповым («Метод определения 
топографии зубодесневого соединения», 1999г.) 

Суть метода. Получали оттиск зубов и маргинального пародонта посредством сили-
коновых и винил-силиконовых масс (Exaflex, Optosil et Xantopren, Speedex). Предвари-
тельно (перед получением оттиска базисной массой) в зубодесневую бороздку вводили 
без усилия тонкую ретракционную нить. Перед получением окончательного оттиска, с 
использованием корригирующей массы нить извлекали.  

 

 
 

Рис. 1. Определение морфометрических параметров зубодесневой бороздки 
 

По полученному оттиску оценивали геометрические параметры десневой бороздки.  
Определение морфометрических параметров включало измерение ширины 

зубодесневой бороздки на разных уровнях её глубины. Измерения проводили in vitro – на 
двухслойных силиконовых слепках посредством микрометра.  

Глубину десневой бороздки измеряли стоматологическим градуированным зондом. 
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Для измерения электрохимических потенциалов использовался цифровой 
мультиметр Mastech MY64 .  

Цифровой мультиметр Mastech MY64 имеет богатый набор функций. С помощью 
него можно измерять величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и 
переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзис-
торов, ёмкость конденсаторов, температуру окружающей среды и частоту синусоидаль-
ного сигнала в звуковом диапазоне. Высокое входное сопротивление не вносит погреш-
ности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. В приборе при-
менён АЦП с измерением значений методом двойного интегрирования. Выбор пределов 
измерения величин производится вручную путем установки нужного положения много-
позиционного переключателя. 

 
Технические характеристики цифрового мультиметра Mastech MY64 

Параметры MY-64 

Количество измерений  
в секунду 

2-3 

Разрядность 3 ½ 

Постоянное напряжение U= 0,1мВ-1000В 

Переменное напряжение U~ 1 мВ-700 В 

Переменный ток I~** 10 мкА-10 А 

Постоянный ток I=** 1 мкА-10 А 

Диапазон частот по 
переменному току 

40-400Гц 

Сопротивление R 0,1 Ом - 200 МОм 

Входное сопротивление R 10 МОм 

Температура t°C 
(термопара типа К) 

-20° ÷ +1000° 

Ёмкость C 1 пФ - 20 мкФ 

Частота F 10Гц‐20кГц	
	

Рис. 2. Цифровой мультиметр Mastech 
 
Наличие воспаления десны выявляли с помощью пробы Шиллера–Писарева и папил-

лярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА, в баллах).  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, характеризующих состоя-
ние краевого пародонта в динамике, позволил установить, что после проведенного ортопеди-
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ческого лечения больных, с частичной адентией, несъёмными мостовидными протезами вос-
паление краевого пародонта было отмечено к 30 дню пользования протезами у лиц с поГРУ-
жением края коронки в десневую щель – до её середины (проба Шиллера–Писарева поло-
жительная, величина индекса РМА зубов, покрытых коронками от 1,11±0,10 до 1,78±0,11 
балла). Напротив, расположение края искусственной коронки на уровне десны не вызвало 
(Р>0,001) изменения индекса РМА спустя 1 месяц: 0,45±0,05 балла, через 5 лет – 0,49±0,07 и 
через 7 лет – 0,54±0,09 балла. Проба Шиллера–Писарева при этом была отрицательной. 

Проанализированы также данные о состоянии краевого пародонта после ортопеди-
ческого лечения больных с частичной адентией мостовидными протезами, различающи-
мися сочетанием конструкционных материалов и технологическими процессами спустя 
месяц и в отдалённые сроки (через 5 и 7 лет) при различном соотношении края искусст-
венной коронки и десны. Мы оценивали состояние краевого пародонта у 95 пациентов, 
получивших ортопедическое лечение. Из них 58 мужчин, 37 женщин. Всего было иссле-
довано 187 мостовидных несъёмных протезов. Оценивали состояние краевого пародонта 
(после фиксации мостовидных протезов) спустя 1 месяц, через 5 и 7 лет.  

Таким образом, введение края искусственной коронки в десневую щель (до её сере-
дины) вызывает хроническое воспаление тканей маргинального пародонта. Фактором, 
способствующим развитию воспаления краевого пародонта, является искусственная 
коронка, а точнее, соотношение края коронки и десны.  

Нами было изучено состояние зубодесневой бороздки у 95 пациентов в возрасте от 
31 до 60 лет и выше, обратившихся за ортопедическим лечением по поводу частичной 
адентии. Измеряли глубину десневой бороздки у зубов на краю дефекта. В среднем при 
целостных зубных рядах и здоровом пародонте этот показатель колебался от 0,80 до 
0,90мм (М±m=0,85±0,05мм). Ширина десневой бороздки при этом достигала в области 
премоляров М±m=0,44±0,03мм, а у моляров – М±m=0,49±0,04мм. Наши данные согла-
суются с результатами исследования Г.Н. Пахомова, Е.Л. Костиковой. 

 

Таблица 2.  
  Описательная статистика толщины зубодесневой бороздки 

 

Tб M±m σ Mmin Mmax 

Норма 0,44-0,49 – – – 

Патология 0,73±0,05* 0,69 0,43 6,5 

 

где Тб – толщина зубодесневой бороздки 
*Статистически достоверный показатель (P<0,001) 

 
Следует подчеркнуть, что коронки штамповано паяных мостовидных протезов, 

облицованные пластмассой «Синма М» и располагающиеся на уровне десны вызвали 
воспаление краевого пародонта (проба Шиллера–Писарева положительная, индекс РМА 
1,78±0,06 балла, различия существенные (Р<0,001) после протезирования штамповано 
паяными без и с нитрид-титановым покрытием, цельнолитыми, облицованными акрилом 
и керамикой).  

С помощью мультиметра MY64 можно проверять полупроводниковые диоды и про-
званивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 
31/2-разрядный ЖК-дисплей. 

Таблица 3. 
Описательная статистика ЭХП (электрохимический потенциал)  
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ЭХП M±m Σ Mmin Mmax 

Норма 10 – – – 

Патология 80,3±5,06* 27,7 20 140 
 

* Статистически достоверный показатель (P<0,001) 
 

Способ может быть использован в широкой практике для диагностики гальваноза 
множественных и одиночных металлических включений. Кроме того, при параллельном 
измерении потенциалов металлических протезов и тканей зубов можно выявить характер 
взаимодействия протезов и тканей полости рта после протезирования.  

Обобщая полученные нами фактические данные, в целом, можно сделать заключение 
о том, что комплексное исследование состояния тканей, органов и сред полости рта боль-
ных с частичной адентией и после ортопедического лечения несъёмными конструкциями 
зубных протезов с учётом особенностей полости рта и состояния опорных зубов, а также 
уровня соотношения края коронки и десны позволило выявить новые данные и на их 
основе разработать рекомендации в практическую стоматологию при применении 
различных искусственных коронок и мостовидных протезов. 

Заключение. На основании проведённых исследований выявлено, что несъёмные мостовид-
ные протезы, находящиеся в течение длительного времени в полости рта, оказывают негатив-
ное влияние на показатели, характеризующие физиологическое состояние полости рта: поло-
жительная проба Шиллера–Писарева, высокая величина электрохимических потенциалов, не-
удовлетворительные гигиенические показатели, глубокие изменения в пародонтальных тканях. 

Установлено, что введение края искусственной коронки, облицованной пластмассой, 
в десневую щель до её середины, вызывает изменения слизистой оболочки полости рта, 
маргинального пародонта, наносят повреждающий эффект десне и вызывают хроничес-
кое воспаление (положительная проба Шиллера–Писарева, увеличение индекса РМА в 
2,5 раза). 

Нами также установлено, что гальванические процессы, обусловленные наличием в 
полости рта разнородных металлических включений, реализуются патологическими 
проявлениями местного уровня и всего организма. 
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ԲԵՐԱՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎՐԱ 

 

Ն.Հ. Վանյան  

 

ԵՊԲՀ, ընտանեկան և թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մեր կատարած հետազոտությունների հիման վրա հայտնաբերվել է, որ անշարժ 

կամրջաձև պրոթեզները բերանի խոռոչում երկարատև գտնվելու դեպքում 

առաջացնում են բացասական ազդեցություն բերանի խոռոչի ֆիզիոլոգիական 

վիճակը բնութագրող ցուցանիշների վրա` Շիլեր–Պիսարևի դրական փորձ, 

էլեկտրաքիմիական պոտենցիալների բարձր ցուցանիշներ, ոչ բավարար հիգիենիկ 

ցուցանիշներ, պարօդոնտալ հյուսվածքների խորը փոփոխություններ: 

 
Բանալի բառեր. մետաղական անշարժ ատամնապրոթեզներ, պարօդոնտի 

հյուսվածքներ, կակղանի վիճակ 

 
 
 

THE PROBLEM OF IMPACT OF THE MATERIALS OF METALLIC  
NON-REMOVABLE PROSTHESIS ON THE TISSUES OF ORAL CAVITY 

 
N.H. Vanyan  

 
YSMU, Department of Therapeutic & Family Stomatology 

 
SUMMARY 
Summarizing the obtained evidence, generally, we can conclude that a comprehensive 

study of the tissues, organs and environment of oral cavity of patients with partially edentulous 
after orthopedic treatment with non-removable prosthesis taking into account the characteristics 
of the oral cavity and condition of the abutment teeth as well as the ratio of crown margins and 
gingival has revealed new data, and on that basis to develop recommendations for the practical 
stomatology by using various artificial crowns and fixed bridges.  

 
Keywords: metallic non-removable prosthesis, periodontal tissues, the state of pulp 
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В настоящее время заболевания пародонта являются одной из актуальных проблем 

современной стоматологии из-за высокой распространённости среди населения. Аннали-
зируя успехи в предлагаемых различных методах лечения заболеваний пародонта, необ-
ходимо дать объективную оценку тому, что число пациентов не имеет тенденции к 
сокращению [3,4,5,8,9,11,17,26,28,29]. Следовательно, актуальным являются поиск эф-
фективных методов лечения заболеваний пародонта, позволяющих воздействовать на ос-
новные звенья патогенеза, стимулировать компенсаторные возможности организма в це-
лом [1,2,8,10,21,25,26]. Известно, что при различных заболеваниях органов и систем про-
исходят существенные морфологические и функциональные изменения в тканях зубо-
челюстной системы. Общая патология органов и систем и состояния гомеостаза полости 
рта связана с нарушениями метаболизма гемодинамики, иммунологическими и нейроре-
гуляторными нарушениями и сдвигами микробиоценоза. Заболеваниями, оказывающими 
воздействие на состояние комплекса тканей пародонта являются также бактериальные, 
вирусные и другие факторы или их сочетания [6,7,8,13,16,17,20,27,30,31,32]. 

Следовательно, актуальным является поиск эффективных методов лечения заболева-
ний пародонта, позволяющих воздействовать на основные звенья патогенеза заболева-
ния, стимулировать компенсаторные возможности организма в целом.  

Доступные литературные данные свидетельствуют о высокой социальной и экономи-
ческой значимости данной патологии. Известно, что при различных заболеваниях орга-
нов и систем происходят существенные морфологические и функциональные изменения 
в тканях зубочелюстной системе.  

Из множества концепций этиологии и патогенеза заболеваний пародонта основная 
роль отводится пародонтопатогенной микрофлоре, которая во многом провоцирует 
воспалительный процесс. 

Тяжесть различных форм патологии пародонта связана с вовлечением костной ткани 
альвеолярного отростка, деструкцией и повреждением маргинальной десны, разруше-
нием периодонтальных волокон в воспалительном процессе. Резорбция костной ткани 
межзубной перегородки и последующее её разрушение приводят к образованию костных 
карманов, деструкции альвеолярного гребня. Активизация остеокластов, инициироВан-
ных воспалительным процессом, приводят к истончению костных межзубных перегоро-
док, деградации органического матрикса, деструкции костной ткани альвеолярного 
отростка и челюстей. 

Для практических врачей всегда стоит проблема выбора адекватных методов лечения 
при тех или иных формах воспалительного процесса тканей пародонта [14,15,20,21,22]. 
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За последние годы всё больше внимание стоматологов привлекает проведение 
остеотропной терапии при патологии пародонта, так как альвеолярная кость челюстей, 
является основной составляющей и требует особого внимания. Общность комплекса 
тканей пародонта (зуб, периодонт, маргинальная десна, альвеолярная кость) связана с их 
онтогенетическим развитием, так как формирование альвеолярной кости альвеолы 
синхронно протекает с одонтогенезом как во временном, так и в постоянном прикусе, 
которая завершается с прорезыванием всех зубов [12,18,19]. 

Участие макро-микроэлементов протекает за счет оссификации коллагеновой 
матрицы. В оссификации громадную роль играет гормональная регуляции (надпочечни-
ки), ферменты (кислая и щелочная фосфотаза-протеаза). Минерализацию зубочелюстной 
системы необходимо рассматривать в тесной связи и с функцией гипоталомо–
гипофизарно–надпочечниковой системой (теория Анохина–Селье). Нарушение данной 
взаимосвязи способствует ухудшению процессов минерализации костной ткани всего 
организма (скелета), альвеолярной кости челюстей. В этом аспекте остеопению 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с заболеваниями зубочелюстных аномалий и, 
в частности, с патологией пародонта [1,2,21,23]. 

Процессы ремоделирования включает два тесно связанных процесса, которые 
протекают параллельно: это деструкция и репарация костной ткани. В процессе 
эволюции (молодой, зрелый, пожилой и старческие возрастные группы) в альвеолярном 
отростке челюстей инволютивные динамические этапы протекают по типу создания, 
снижения высоты альвеолярного гребня, что ведёт к уменьшению функциональной 
нагрузки на зубочелюстной аппарат. Данные процессы необходимо рассматривать в 
контакте с алиментарными факторами и с состоянием силы жевательных мышц и, следо-
вательно, уменьшением нагрузки на ткани пародонта. При патологии пародонта под 
влиянием и нарушением гомеостаза ротовой полости и различных экзогенных факторов 
или их сочетания приводят к патологическому состоянию, связанному с остеосинтезом и 
остеорезорбцией, а впоследствии к деструкции альвеолярной кости.  

При различных темпах старения (нормальное или ускоренное) активность деструк-
тивных процессов в тканях пародонта взаимосвязана со структурно-функциональным 
состоянием костной системы организма в целом. Всё вышесказанное говорит о 
необходимости коррекции структурно-функционального состояния костного скелета, 
одновременно рассматривая метаболические процессы в альвеолярном отростке и 
принятия мер к абортации процессов резорбции и активизирования формирования кост-
ной ткани альвеолярного отростка пародонта с назначением средств целенаправленного 
лечения. 

В настоящее время многие этнопатогенетические факторы и инициальные механиз-
мы в патологии пародонта не раскрыты. Известно, что применение в патологии пародон-
та лишь терапевтических средств не может решить вопроса убыли костной ткани, на 
всём поврежденном пародонтальном комплексе с целью его восстановления. 

Известные методы костной пластики направлены на восстановление уверенных 
костных структур и биофизиологических потенциалов костного матрикса, однако многие 
вопросы остеопластики при патологии пародонта остаются открытыми в связи со слож-
ностью проблемы и отрицательными исходами, которые находятся в прямой зависимости 
от патологической убыли альвеолярного гребня, деструктивных процессах в костной 
ткани пародонта, усиливающие остеокластическую резорбцию.  

Анализ результатов экспериментальных и клинических исследований диктуют 
дальнейшую разработку новых способов и методов комплексной терапии, направленные 
на восстановление функций при различной патологии пародонта. Для усиления и 
ускорения регенеративных процессов в костной ткани предложено большое число самых 
различных средств и методов. Обычно они действуют лишь на одно из звеньев 
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репаративного остеогенеза. Именно ограниченностью сферы стимулирования репарации 
кости можно объяснить их довольно низкую лечебную эффективность при раздельном 
использовании. В связи с этим, мы считаем, что поиск сколько-нибудь эффективного 
способа стимуляции репаративного остеогенеза должен осуществляться на путях 
комплексного применения препаратов, разнонаправленных по механизмам своего 
действия, однако объединённых единством их конечного целевого назначения. 

Анализируя многочисленные литературные данные, мы считаем, что необходимо 
идти по пути использования группы макро- и микроэлементов, анаболических стероидов, 
некоторых белковых гидролизатов, артериодилатационных и спазмолитических средств, 
применительно к регенерационным процессам. 

Получен ряд новых данных о механизме стимулирующего действия различных 
веществ, в частности, фтора, кремния, ванадия, кальция железа, кобальта, йода, магния, а 
также анаболического стероида ретаболина, белкового гидролизина и препарата Депо- 
Калликреина. 

В некоторых работах показано, что марганец обладает мягким, стимулирующим син-
тетические процессы в остеогенных клетках действием; медь усиливает клеточную 
пролиферацию в костном репарате, активизирует в нем коллаген; комплекс из микроэле-
ментов железа, кобальта и йода воздействует положительным образом на синтетическую 
функцию остеогенных клеток, способствует стабилизации минеральной фракции ново-
образованного костного вещества, белковый гидролизин обладает неспецифическим мор-
фологическим эффектом и активирующим продуктивные процессы действием, Депо-
Калликреин интенсифицирует продуктивные процессы в ранней стадии регенерации 
костной ткани путём повышения степени васкуляризации репарата; ретаболин оказывает 
общеорганное анаболическое действие и обусловливает тем самым местное усиление 
репаративных процессов в костном регенерате; ванадий усиливает синтетическую 
функцию остеогенных клеток. 

В работах [1,2,7,18,21,24] было доказано, что комплекс элементов (фтор, кальций, 
магний) стимулирует как процесс минерализации новообразованного вещества костного 
регенерата, так и остеогенную дифференцировку его клеточных элементов, действуя на 
все фазы костеобразовательного процесса. Выше приведённые данные позволят 
разработать схему препаратов остеогенных стимуляторов и применить их с учётом 
стадийности процесса в клинической практике у больных с различной формой патологии 
пародонта в динамике лечения. На наш взгляд, одновременное использование при 
проводимых лечебных вмешательствах на тканях пародонта комплекса стимуляторов, 
включающих в себя вышеуказанные вещества, дадут положительные результаты, 
выражающиеся в том, что у больных в более короткие сроки будет констатировано 
усиление репаративного костеобразования, что особенно важно при применении их в 
условиях непрерывно текущего воспалительного процесса и закрепления полученных 
результатов при интерполировании в клинических условиях. 

Данное положение связано с тем, что процессы, происходящие в скелете организма, 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с состоянием костной ткани зубоальвео-
лярного комплекса. Необходимо отметить важность проведения остеотропной терапии 
при патологии пародонта (в связи с убылью костной ткани), при проведении которой 
определяется замедление пролонгированных деструктивных процессов.  

С учётом необходимости многофакторной коррекции и существования тесных 
взаимосвязей между патогенетическими механизмами, определяется важность проведе-
ния остеотропной терапии при патологии пародонта, направленной на кумуляцию 
микроэлементов в человеческом организме, которая, в свою очередь, диктует дальней-
шие исследования в этом направлении. 
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ԵՊԲՀ, ընտանեկան և թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կմախքում տեղի ունեցող պրոցեսներն անհրաժեշտ է դիտարկել 
ատամնաալվեոլյար կոմպլեքսի ոսկրային հյուսվածքի հետ փոխկապակցված: 

Պարօդոնտի պաթոլոգիայի դեպքում օստեոտրոպ թերապիայի անցկացման 
կարևորությունը կախված է ատամնաալվեոլյար ելունում դանդաղեցված 
դեստրուկտիվ պրոցեսի հետ, և միկրոէլեմենտների կոմպլեքսի կիրառումը բերում է 
մարդու օրգանիզմում դրանց կումուլյացիայի: Բայց և այնպես, օստեոտրոպ 
թերապիայի ազդման մեխանիզմը պարօդոնտի ախտաբանական պրոցեսների 
փուլերում քիչ է ուսումնասիրված և պահանջում է հետագա ուսումնասիրություններ 
այդ ուղղությամբ: 
 

Բանալի բառեր. օստեոպորոզ, պերիօդոնտի ախտաբանություն, միկրոէլեմենտ-

ներ, ռեպարատիվ օստեոգենեզ	
 
 
 

PROSPECTS OF RESEARCH OF OSTEOTROPHIC THERAPY  
IN CASE OF PERIODONTAL DISEASE 

 
I. L. Ghambaryan, L. V. Tatincyan 

 
YSMU, Department of Therapeutic & Family Stomatology 

 
SUMMARY 
The processes, which take place in the skeleton, should be considered together with the 

state of bone of tooth-alveolar complex. 
The importance of osteotrophic therapy for periodontal disease is associate with slowing of 

destructive processes in alveolar bone and the use of microelement complex will lead to an 
accumulation of it in the human body. However, the mechanisms of action of osteotrophic 
therapy on stages of pathological processes in periodont are poorly understood and require 
further directions. 

 
Keywords: osteoporosis, periodontal pathology, microelements, reparative osteogenesis  
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Введение. В новых экономических условиях медицинская обеспеченность населения 
требует существенной коррекции во всех аспектах [1]. Эффективность финансово-
хозяйственной деятельности любой фирмы, оказывающей населению стоматологические 
услуги, во многом зависит от правильно выбранной стратегии и тактики. Рынок стомато-
логических услуг потенциальных пациентов (предъявителей спроса) и продавцов 
(стоматологических учреждений) Армении имеет выраженные черты рынка монополис-
тической конкуренции [5].  

В Ереване несколько сотен стоматологических фирм, кабинетов, каждый из которых 
обладает небольшой долей общего рынка. Поэтому каждая из этих фирм имеет весьма 
незначительный контроль над рыночной ценой. В частности, нет дифференциации на 
одни и те же предлагаемые фирмами стоматологические услуги, которые значительно 
отличаются по качеству исполнения, используемыми технологиями и материалами, 
степенью безопасности и т.д.  

В настоящее время не существует серьёзных препятствий для вхождения на рынок: 
наличие стартового капитала, необходимость разрешительных документов (лицензий, 
сертификатов и т.д.) позволяют любому желающему ощутить себя в лабиринте конку-
рентной борьбы.  

За последние годы в Армении резко снизились социально-экономические возмож-
ности населения, что непосредственно сказывается на посещаемости стоматологических 
учреждений. С одной стороны, это рост числа стоматологических клиник, кабинетов, с 
другой – резко сниженные возможности населения по оплате услуг [3]. Возникшие, так 
называемые, "ножницы" требуют определенных решений: обеспечение рентабельности в 
организации объектов услуг; снижение тарифов на оплачиваемые услуги; сокращение 
использования низких технологий и методов упрощённого лечения. Кроме того, 
наметилось выдвижение на первый план ургентной помощи (удаление зубов, первичная 
помощь при пульпитных болях, вскрытие абсцессов, флегмон и т.д.).  

Весьма актуальной является проблема оказания стоматологических услуг в условиях 
инфляции и экономического кризиса [2]. Сегодня большинство стоматологических фирм, 
предлагающие высокое качество лечения, столкнулись с резким падением количества 
посещений пациентов. Многие из этих фирм используют тактику низких цен для 
привлечения пациентов, причём, не только для того, чтобы обеспечить своё выживание 
путём увеличения оборачиваемых средств, но и с целью "увести" часть постоянных 
пациентов у конкурентов.  
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Для организации и планирования стоматологической помощи населению важное 
значение имеет изучение мотивации к получению стоматологической помощи, что и 
явилось предметом наших исследований. 

Материал и методы исследования. Обследование проводилось по специальной анке-
те, разработанной нами совместно с Центральным научно-исследовательским инсти-
тутом стоматологии (г.Москва, «Анкета по изучению уровня обращаемости населения за 
стоматологической помощью»), использовалась также «Карта осмотра полости рта». 
Было обследовано 1110 человек взрослого населения обоего пола в возрасте от 20 до 60 
лет и старше, обратившихся за стоматологической помощью в частные клиники 
г.Еревана. В каждой половозрастной группе обследовано по 100 и более человек, в связи 
с чем данный материал можно считать репрезентативным. При этом обследовании 
равное количество лиц обоего пола позволяет сделать определённые остоверные выводы 
в возрастно-половом аспекте. При анкетировании внимание было акцентировано на 
изучении общеобразовательного уровня лиц обоего пола. Было также изучено влияние на 
посещаемость стоматологических учреждений уровня доходов населения.. 
Немаловажное значение имело изучение данных показателей как по возрасту, так и по 
полу обследованных. Для объективной оценки уровня собственных доходов 
респондентов необходимо проведение анонимного опроса. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, какая часть населения и с какими доходами обращается в частные или 
государственные стоматологические учреждения в Армении.  

Существенный интерес представило изучение мнения респондентов при оценке 
качества оказываемой стоматологической помощи (косметической, функциональной, 
либо их сочетания) среди лиц мужского и женского пола, периодичности обращения за 
специализированной помощью, кратность и объём вмешательств.  

Изучение причин, сдерживающих обращаемость респондентов за стоматологической 
помощью, это боязнь боли или финансовые проблемы. Их анализ позволяет сделать 
соответствующие выводы [4].  

В соответствии с целью и программой исследования проводились клинико-эпиде-
миологические обследования респондентов; было проведено изучение распространён-
ности кариеса зубов, интенсивности поражения (индексы КПУ) у каждого обследоВан-
ного пациента, прирост интенсивности в динамике и в возрастном аспекте, характера 
поражения кариесом зубов у лиц обоего пола.  

Изучение структуры КПУ у женщин и мужчин, т.е. количество наложенных пломб и 
удалённых зубов позволит спланировать стоматологическую помощь и рассчитать усред-
нённые показатели. Используя их, можно легко провести расчёты по определению объёма 
предстоящей стоматологической помощи и требуемых для этого сил и средств с помощью 
стандартизированной единицы трудоёмкости (приказ МЗ СССР от 25.01.1988г. о.50).  

Распространённость гингивита, как самостоятельной формы и заболевания пародон-
та (с учётом возрастных групп лиц женского и мужского пола, когда были удалены зубы, 
т.е. привели к вторичной или полной адентии), будут свидетельствовать о необходимости 
в пародонтологической, а также ортопедической помощи.  

Представление и проведение квалифицированной помощи и планирование её объёма 
при основных стоматологических заболеваниях диктует необходимость изучения патоло-
гии слизистой оболочки полости рта и зубочелюстных аномалий. Полученные при этом 
данные будут свидетельствовать об объёме ортодонтических вмешательствах с учётом 
возрастных групп.  

Учитывая вышеперечисленное, по полученным данным, можно будет конста-
тировать уровень стоматологической заболеваемости населения г.Еревана. Заболевание 
пародонта, зубочелюстные аномалии, индексные показатели КПУ, удельный вес 
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осложнений кариеса зубов, вторичная адентия будут свидетельствовать о потребности 
взрослого населения в терапевтической и ортопедической помощи и их планирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют об 
осознанном отношении обследованных респондентов к платным и бесплатным видам 
стоматологической помощи. Безусловно, большинство из них при определенных услови-
ях хотело бы, что очень естественно, воспользоваться бесплатным стоматологическим 
лечением [12]. Однако в современных условиях это стало трудноразрешимой задачей: 
практически все стоматологические учреждения как государственные, так и частные, 
перешли на оказание платных услуг. И если в государственных учреждениях это лишь 
отдельные виды стоматологической помощи, в основном, эксклюзивные: ортодонтия, 
имплантология, реставрационная терапия и т.д., то в частных учреждениях – естественно, 
все виды стоматологической помощи.  

Разный платежеспособный спрос населения заставляет его искать наиболее опти-
мальные для себя пути получения стоматологической помощи [7]. При этом основным 
принципом по-прежнему является наиболее высокое качество стоматологического 
обслуживания при минимальных ценах на её получение. Поскольку цены в государст-
венных стоматологических структурах всё же ниже, чем в частных учреждениях (но в 
последних, несомненно, выше качество стоматологического обслуживания), то и мнение 
населения по этому поводу является вполне определённым.  

Таким образом, большинство из числа опрошенных считают, что чем выше цена на 
услуги, тем выше и качество оказываемой стоматологической помощи [6]. Это может 
относиться непосредственно к данному утверждению как к факту, так и отражать 
желание видеть такую зависимость. 

В соответствии с целью и программой настоящего исследования, помимо анкетиро-
вания, выявившего субъективные показатели обращаемости респондентов за стоматоло-
гической помощью, нами изучено путём клинико-эпидемиологического обследования 
состояние их стоматологической заболеваемости. 

Резюмируя всё вышеизложенное, следует констатировать, что выявленный уровень 
стоматологической заболеваемости населения г.Еревана в целом представляется очень 
высоким. Особенно это касается заболеваний пародонта и аномалий зубочелюстной сис-
темы. Неблагоприятная структура КПУ, высокий удельный вес осложнений кариеса зу-
бов, подлежащих лечению и удалению свидетельствуют о значительной потребности на-
селения в терапевтической стоматологической помощи. Большой удельный вес утрачен-
ных зубов (сумма элементов «Х» и «У») указывает, в свою очередь, на большой объём 
потребности взрослого населения города в ортопедической стоматологической помощи.  

Заключение. Чем дальше продвигается общество в своем развитии, тем больше 
насыщается рынок медицинских услуг, в том числе и стоматологических. Стоматологи-
ческие учреждения более всего заинтересованы в высоких доходах населения и в 
массовом спросе [9]. В то же время, следует иметь в виду, что рынок никогда не даёт 
полного равенства его субъектам. Обусловлено это тем, что и на продвинутых стадиях 
своего развития участники рынка различаются по возможностям, конкурентоспособ-
ности, и продолжается естественное стремление к своей личной выгоде, опережению 
других. На этой основе, при функционировании рыночной системы, возникает немало 
социальных проблем, требующих государственного вмешательства. В связи с этим, 
особый интерес имеет изучение основных принципов планирования и развития 
стоматологической помощи населению в современных экономических условиях. 

В данном контексте необходимо на практике изучить рынок стоматологических 
услуг, требованием которого является координация мер по привлечению дополни-
тельных средств и обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих 
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потребностей населения в стоматологической помощи [10]. При этом необходимо 
предусмотреть как лечение основных стоматологических заболеваний, так и профилак-
тические меры по снижению имеющейся в конкретном регионе патологии. 

Отсутствие маркетинга медицинских услуг в Республике Армения, в частности, 
стоматологических, можно объяснить ограниченностью бюджетных средств. Выработан-
ное с годами мышление о бесплатной медицинской помощи мешает населению Армении 
воспринимать платную медицину, да и финансовое положение наседения находится на 
низком уровне. Государство покрывает часть расходов в виде бесплатной помощи по 
госзаказу (определенный контингент – по списку, утвержденному Министерством 
здравоохРанения Армении), другая часть расходов восполняется платными услугами. В 
связи с этим маркетинговые исследования рынка стоматологических услуг должны 
выявить состояние спроса населения на бесплатные и платные услуги, особенности 
спроса на качественную медицинскую помощь, выявить основные показатели 
деятельности врачей [8]. 

Другим немаловажным фактором является и то, что нынешние руководители 
стоматологических учреждений имеют слабый профессиональный уровень, во многих 
случаях плохо ориентируются в вопросах финансов, страхования, не имеют опыта 
медицинского менеджмента [11]. Отсюда возникает острая необходимость переподготов-
ки кадров, организация научно-методического центра, которая должна быть акцен-
тирована на формировании нового мышления, повышение квалификации, особенно в 
вопросах экономического и управленческого профиля, кроме того, необходимо 
обязательное изучение спроса населения на стоматологические услуги и его мотивации к 
получению стоматологической помощи.  

При выяснении причин, сдерживающих обращаемость за стоматологической 
помощью, можно сделать радикальные шаги в данном направлении, определенные 
выводы и практические рекомендации для органов практического здравоохранения. 
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ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական ծառայությունների մար-

կեթինգի բացակայությունը, մասնավորապես` ստոմատոլոգիականի, կարելի է 

բացատրել բյուջետային միջոցների սահմանափակմամբ: Այս առումով, ստոմատոլո-

գիական ծառայությունների շուկայի մարկետինգային ուսումնասիրությունները 

պետք է բացահայտեն բնակչության անվճար և վճարովի ծառայությունների 

պահանջարկի վիճակը, հատկապես որակյալ առողջապահության պահանջարկի 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև բացահայտել բժիշկների գործունեության 

հիմնական ցուցանիշները: Ստոմատոլոգիական օգնության դիմելիությանը 

խոչընդոտող պատճառների որոշմամբ կարելի է կատարել այդ ուղղությամբ 

արմատական քայլեր, հանգել որոշ եզրակացությունների և տալ կիրառական 

առաջարկներ հանրային առողջապահության հաստատությունների համար:  

 

Բանալի բառեր. ստոմատոլոգիական ծառայություն, առողջապահության 

կազմակերպում, հիմնական ստոմատոլոգիական հիվանդություններ, 

մարկեթինգ 
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CHARACTERISTICS OF DENTAL CARE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA  
AND WAYS TO ITS IMPROVEMENT 

 
G.A. Gevorgyan 

 
YSMU, Department of Therapeutic & Familial Stomatology 

 
SUMMARY 
Lack of marketing of health services in the Republic of Armenia, in particular the 

stomatological ones, can be explained by the limited budget. In this regard, market research of 
dental services must identify the state of the population's demand for free and paid services, 
especially the demand for quality health care, to identify the key performance indicators for 
physicians. Determining the causes hindering the uptake of dental care, one can make radical 
steps in this direction, as well as some conclusions and practical recommendations for the 
institutions of public health care in practice. 
 
 

Keywords: dental service, the organization of health care, basic dental disease, marketing 
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Введение. Ранняя потеря зубов молочного прикуса у детей характерна своим 
многообразием и во многом зависит от локализации дефекта, его протяжённости, 
возраста и других факторов. Следует отметить, что полноценная жевательная функция в 
период молочного прикуса имеет особое значение в формировании жевательного 
аппарата [1,5,6,12]. 

Преждевременная потеря молочных зубов во время жевания пищи, смещает нижнюю 
челюсть антериально или латерально, закрепляются привычки постоянно использовать 
оставшиеся зубы при вторичной адентии [13]. 

Большинство исследователей считает, что при удалении фронтальных зубов молоч-
ного прикуса происходит укорочение фронтального сегмента зубного ряда, которое при-
водит к ретенции постоянных зубов [2,3,11]. 

Проблема молочных резцов рассматривается во многих аспектах с позиции профи-
лактики и лечения деформации челюстно-лицевой области [16]. 

Преждевременное удаление зубов вызывает изменение в пародонте твёрдых тканей 
зубов и их антогонистов, снижает тонус мышц челюстно-лицевой области и может вызы-
вать структурные изменения суставного диска и дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава [4,7,10,15]. 

По данным исследователей, при преждевременной утрате молочных зубов прорезы-
вание постоянных задерживается или наблюдается ретенции или полуретенция, посколь-
ку расположенные в толще альвеолярного отростка зачатки постоянных зубов 
покрываются сверху плотным слоем кости, препятствующим прорезыванию. Изменение 
сроков прорезывания зубов после преждевременного удаления молочных зубов зависит 
от характера патологии, обследованной ранней потерей последних [14,17]. 

По данным ряда авторов, при преждевременной потере молочных зубов происходит 
замедление роста альвеолярных отростков по причине влияния на зоны роста, которые 
локализуются вокруг зачатков молочных зубов, а также снижения жевательной 
эффективности. 

Вышеперечисленное приводит к необходимости более углубленного изучения про-
блемы зубочелюстных аномалий у детей в период молочного прикуса.  

На наш взгляд, при преждевременной потере зубов молочного прикуса первостепен-
ной задачей является изучение состояния проблемы терапевтического и ортопедического 
лечения детей с дефектом молочного прикуса и зубных рядов. 
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Реставрация дефектов зубных рядов в период молочного прикуса имеет свои 
особенности, связанные с продолжающимся ростом челюстно-лицевой области, 
взаимоотношениям зачатков молочных и постоянных зубов, анатомическим строением 
молочных зубов, изменением формы альвеолярных отростков челюстей в различные 
возрастные периоды. 

Наличие дефекта фронтальных зубов молочного прикуса требует дифференцироВан-
ного подхода к выбору лечения: учёта возраста ребенка, степень сформированности 
корневой системы, протяжённости и локализации дефекта, что и явилось предметом 
наших исследований. 

Материал и методы исследований. Реставрация фронтальных зубов при помощи 
внутрипульпарных штифтов выполняет как лечебную, так и профилактическую роль. 
Планируя конструктивные особенности штифтов, необходимо основываться на биологи-
ческих и механических условиях его действия. Разработанный нами внутрипульпарный 
штифт исследовался на кафедре механики в Инженерной академии Армении. 

Исследования осуществляются по следующему алгоритму: 
1. Составление расчётной модели системы (Рис. 1). 
2. Определение зависимости усилия распора внутрипульпарного штифта 

(армирующего элемента от величины перемещения его концов при установке в 
полость корня). 

3. Вычисление напряжений в теле корня зуба в области контакта (Рис. 2). 
4. Определение допускаемой величины усилия распора (Рис. 3) 
5. Определение параметров армирующего элемента из условия обеспечения 

величины усилия распора. 
6. Определение параметров армирующего элемента из условия обеспечения 

требуемой величины усилия распора. 
7. Вычисление контактных давлений на поверхности полости корня в результате 

воздействия установленного армирующего элемента (Табл. 1). 
8. Определение зависимости допускаемой величины деформации армируемого 

элемента от его геометрий и препарируемого зуба (Рис.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Расчетная модель армирующего элемента 
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Рис. 2. Модель зуба с армирующим элементом:  
а – расчетная схема, б – напряжённое состояние в материале зуба 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость величины допускаемой деформации  

армирующего элемента от его диаметра 
 

 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента допускаемой  
деформации от геометрии армирующего элемента 

 
Экспериментальная апробация по установке внутрипульпарного штифта на зубах 

молочного прикуса и полученные при этом данные механических исследований явилось 
основой для его использования в клинической практике.  

а)
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Таблица 1. 
Допускаемая величина монтажного сближения концов армирующего элемента 

 

d, мм 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

m 3,0 2,5 2,14 1,875 1,67 1,5 1,36 1,25 

С 1,1 0,638 0,40 0,269 0,19 0,138 0,103 0,0797 

A, мм 0,551 0.383 0,281 0,215 0,17 0,138 0,114 0,096 

L, мм 1J 0,766 0,562 0,43 0,34 0,276 0,228 0.192 

е, мм 0.73 0,63 0,528 0,43 0.33 0,23 0,127 0,03 
 

Внутрипульпарный штифт изготовлен из стандартной ортодонтической дуги Leona 
диаметром 0,6-0,8 мм (производство Италии) в состав которого входит никель–титан. 
Штифт в форме буквы "омега" изгибается крампонными щипцами и вводится в верхнюю 
1/5 cavum dentis для входа в устье корневой пульпы (Рис. 5,6). 

 

 
 

Рис. 5. Внутрипульпарный штифт 
 

Изготовлен в виде омеги из стандартной ортодонтической проволки. 
Внутрипульпарный штифт изготовлен в виде "омега" из стандартной 

ортодонтической проволоки. 
 

 
 

Рис. 6. Рентгенологическая картина внутрипульпарного штифта 
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Полученные результаты и их обсуждение. Клинические исследования проводились в 
стоматологической клинике №1 и в отделении челюстно-лицевой хирургии ЕГМУ. Всем 
больным, находящимся под клиническим наблюдением, проводили исследования по об-
щепринятой методике: расширенная гемограмма, анализ мочи, содержание белков, бил-
лирубина, коагулограмма, ЭКГ. 

При подготовке больного к наркозу проводились консультации с соответствующими 
специалистами [8,9]. В качестве ингаляционного анестетика использовался препарат 
"Севоран", учитывая его известные свойства. 

Все больные находились под наблюдением в сроки до 3 лет от начала лечения до 
полного выпадения зубов. После эндодонтического лечения в первые 3-7 дней отме-
чались незначительные умеренные боли в области переходной стадии леченых зубов.  

Под нашим наблюдением находилось 48 детей в возрасте 2,5-5 лет в период молочного 
прикуса. Общие дефекты во фронтальном отделе зубных рядов коронковой части ликвиди-
руются путём взаимного восстановления (реставрация) с помощью пломбирования стеклоионо-
мерным цементом или композитным материалом. Из 48 детей у 8 обращения к врачу были свя-
заны с травмами повреждения передних зубов верхней челюсти (ушиб). У 15 детей был ди-
агностирован многочисленный циркулирующий кариес, у 25 детей – системная гипоплазия.  

Всем больным были проведены следующие исследования: тщательно собранный стома-
тологический статус (anamnesis vitae, anamnesis morbi), при необходимой консультации у 
соответствующих специалистов (эндокринолог, педиатр и пр.). Анализ мочи, расширенная 
гемограмма, рентгенологические (ортопантомограмма, внутриротовые прицельные снимки), 
снятие слепков зубов верхней и нижней челюсти для получения диагностики модели и уточ-
нения диагноза, организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий 
для максимального снижения стрессовых ситуаций и атравматичности манипуляций. 

Механизм действия данной ортодонтической дуги состоит в том, что ей свойственна 
эластичность и возможность изгибать её в нужном направлении, а гибкость позволяет произ-
водить плотное упирание в стенки внутрипульпарной камеры. Фиксирование штифта в таком 
положении позволяет ему при физиологическом рассасывании корней сохраняться до сроков 
полного выпадения зуба. В этом случае, когда остаётся мало эмали после удаления кариоз-
ных тканей, большое значение имеют адгезивные системы, прочно соединяющие композит 
как с эмалью, так и с дентином при введении разработанного нами внутрипульпарного штиф-
та, играющего роль каркаса. В настоящее время существуют бондинг-системы, которые 
обусловливают микромеханическую связь с дентином. 

Внутрипульпарный штифт, изготовленный в виде "омеги" из стандартной ортодонти-
ческой проволоки, введён в 51,61,62 позиции. Частичное восстановление коронки компо-
зиционным материалом показан на Рис. 57. 

 

 
 

Рис. 7. Внутрипульпарный штифт находится в коронковой части зуба 
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Коронки имеют в своей основе смолу (Glums 2000) и растворитель (ABC), которые 
мы использовали для методики реставрации коронковой части в комплексе с внутри-
пульпарными штифтами. 

Всем больным, находящимся под нашим наблюдением, для снятия стрессовых ситуаций, 
обеспечения атравматичности и проведения объёмных вмешательств мы использовали 
ингаляционный наркоз (так как использование кратковременного внутривенного наркоза – 
самбревин, эпантол – из-за продолжительности стоматологического вмешательства иск-
лючало его применение). Исходя из вышеизложенного, можно подтвердить, что применение 
наркоза у детей имеет неоспоримое преимущество, когда существует возможность 
гарантированного, нетравматичного и при необходимости пролонгированного объёмного 
стоматологического вмешательства (Рис. 8). Для иллюстрации приводим выписку из амбу-
латорной карты N 1353.  

 
 

Рис. 8. Окончательная реставрация фронтальных зубов молочного прикуса. 
 

Больной 2,5 лет, поступил в клинику 23.06.2013 с жалобами на косметический дефект в 
области фронтальных зубов верхней челюсти, затруднённый прием пищи: 51,61,62 корон-
ковая часть отсутствует, десна вокруг корней гиперотёчна. Диагноз: системная гипоплазия. 
После эндодонтического лечения (депульпация, механическая и физическая обработка 
корневых каналов силлером) в cavum dentis у входа в устья каналов был изготовлен и 
припасен предлагаемый нами внутрипульпарный штифт 51,61,62 зубов. Идентичным внутри-
пульпарным штифтом композиционным материалом восстановлена коронковая часть. 

Для полного представления разработанной нами методики отметим, что 
внутрипульпарный штифт восстановлен композиционным материалом G1 (Рис. 8). 

Восстановлены композиционными материалами 51,61,62 коронковые части ранее 
введенным внутрипульпарным штифтом. 

Больной в динамике наблюдения подвергся клинико-рентгенологическим 
исследованиям, учитывая при этом сроки рассасывания корней зубов молочного прикуса.  

Заключение. Полученные положительные результаты экспериментальных и клинических 
исследований в динамике наблюдений показали, что предложенный и впервые 
разработанный нами внутрипульпарный штифт позволяет рекомендовать его применение в 
стоматологии детского возраста для зубов молочного прикуса, а также рекомендовать его 
использование в детской клинической стоматологии.  

Учитывая стойкие положительные результаты в динамике наблюдений по разработанной 
нами методике с применением внутрипульпарного штифта с последующим восстановлением 
коронковой части зубов с обширными дефектами молочного прикуса позволяет решить 
проблему функциональных и эстетических параметров. 
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ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կատարվել է ներկակղանային գամերի մշակման նոր մեթոդ կաթնատամների 

պսակային հատվածի դեֆեկտների վերականգնման համար: Ներկակղանային 

գամերի օգնությամբ վերականգնվում է լիովին ատամների էսթետիկ և ֆունկցիոնալ 

դերը: Երկարատև հետազոտությունների արդյունքում առաջարկում ենք տվյալ 

գամերը օգտագործել կաթնատամների վերականգման գործընթացի մեջ:  

 
Բանալի բառեր. ատամների վերականգնում, ատամնածնոտային անոմալիաներ, 

օրթոդոնտիկ սարքեր, բուժման ֆունկցիոնալ եղանակներ, ներկակղանային գամ, 

ամրապնդող տարր 

 
 

 
THE RESTORATION OF FRONTAL TEETH OF MILK OCCLUSION  

BY MEANS OF INTRAPULPAL PINS 
 

H.R. Gevorgyan 
 

YSMU, Department of Therapeutic & Family Dentistry  
 
SUMMARY 
A new method of intrapulpal pin for large defects of the crown of primary teeth, after the 

restoration of proposed bridge of cermets in order to avoid side effects of oral and exclusion of 
allergic reactions is proposed.  
 

Keywords: restoration of teeth, dentoalveolar anomalies, orthodontic appliances, the 
functional methods of treatment, intrapulpal pin, reinforcement element 
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У ДЕТЕЙ С НЕОСЛОЖНЁННОЙ МИОПИЕЙ 
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Т.Р. Геворгян, А.А. Шакарян 

 
 
Ключевые слова: неосложнённая миопия, оптическая когерентная томография 

 
 

 

Введение. Оптическая когерентная томография (ОКТ) – метод диагностики, 
позволяющий получать in vivo поперечные изображения сетчатки, диска зрительного 
нерва и структур переднего отрезка глаза. В процессе ОКТ помимо получения с высоким 
разрешением изображений поперечного среза сетчатки и диска зрительного нерва, можно 
проводить измерения толщины сетчатки, слоя нервных волокон и параметров диска 
зрительного нерва, используя имеющееся в сканерах коммерческое программное 
обеспечение (софт). Кроме того, изучаемые характеристики можно сопоставлять в 
динамике и сравнивать их с нормой. Помимо высокой разрешающей способности, ОКТ 
по сравнению с другими методами визуализации, применяемыми для исследования 
глазного дна, имеет дополнительные преимущества: на результаты исследования не 
влияют такие параметры, как рефракция, аксиальная длина глаза, наличие 
незначительных или умеренных помутнений ядра хрусталика.  

Имеются доказательства высокой информативности ОКТ при различной 
витреоретинальной патологии: макулярных разрывах [4], кистозном макулярном отёке 
различной этиологии [3,8], центральной серозной хориоретинопатии [1,6], отслойке сетчатки, 
макулярных дегенерациях, пигментном ретините [14], болезни Беста, хориоидальной 
неоваскуляризации [2,7], задних увеитах [9,10], окклюзиях сосудов сетчатки, миопии, 
контузионных поражениях заднего отрезка глаза, метастатических новообразованиях 
хориоидеи [11], ретинобластомах, хориоидальных невусах, меланомах и остеомах [5]. 

ОКТ зрительного нерва при миопии обнаруживает высокую линейную зависимость 
толщины слоя нервных волокон в глазах с миопией от переднезадней оси (ПЗО) и сфери-
ческого эквивалента [12,13]. Одновременно ОКТ макулярной зоны сетчатки позволяет выя-
вить начальные дистрофические изменения при прогрессирующей, осевой форме миопии. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования ставился анализ 
томографических показателей у лиц с неосложнённой миопией. 

В задачи работы входило:  
1. Томографическая характеристика макулярной зоны у лиц с миопией разных 

степеней. 
2. Томографическая характеристика диска зрительного нерва (ДЗН) у лиц с 

неосложнённой миопией разных степеней. 
3. Томографическая характеристика придисковой сетчатки у лиц с близорукостью 

разных степеней. 
4. Верификационная оценка полученных томографических показателей в 

характеристике сетчатки и зрительного нерва у лиц с близорукостью разных степеней. 
Исследования проводили в офтальмологической клинике Университетского 

клинического комплекса №1 ЕГМУ. 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 217 -

Материалом исследования служили дети в возрасте от 7 до 15 лет, общим числом 54 
(23 мальчика, 31 девочка). 

Больные обследовались по ходу курсового дезаккомодативного лечения, 
включавшего в себя, в частности, упражнения с линзами по Аветисову–Мац, упражнения 
по монокулярной дезаккомодации, программированные релаксационные упражнения.  

Обследование пациентов включало рутинные исследования и ОК-томографию. В 
порядке рутинных исследований в числе прочих применяли: визиометрию для дали (с 
оптической коррекцией и без неё), относительную аккомодометрию, статическую 
рефрактометрию, «А»-эхосканирование передне-задней оси глазного яблока, прямую 
офтальмоскопию. В дополнение к названным методам исследования, осуществляли ОК-
томографией заднего отрезка глазного яблока посредством прибора «Stratus-OCT» 
(США) в следующих режимах исследования: «картирование толщины сетчатки» (Retinal 
Thickness Map), «толщина слоя нервных волокон» (RNFL Thickness). 

Пациенты были разделены на три группы в соответствии с данными статической 
рефракции: больные с миопией слабой степени (25 человек), больные с миопией средней 
степени (20 человек), больные с миопией высокой степени (9 человек).  

Результаты исследования и их обсуждение. Следует сразу подчеркнуть, что 
традиционные методы обследования (офтальмоскопия, офтальмохромоскопия, 
витреобиомикроскопия и др.) ни в одном из случаев не выявили визуализируемые 
донные или витреальные патологические изменения. То есть у подобранного 
контингента лиц во всех 54 случаях традиционными методиками диагностировали 
неосложнённую близорукость. 

Вместе с тем, томография заднего отрезка глаз у этих пациентов выявила следующие 
отклонения от нормальных значений:  

1. у пациентов с миопией слабой степени (25 детей) уже наблюдалось истончение 
макулярной области до 140-160 мкм; 

2. у пациентов с миопией средней степени (20 детей) наблюдалось истончение 
макулярной области до 130-140 мкм, дополнительно – незначительное истончение слоя 
нервных волокон сетчатки (СНВС) в назальном квадранте; 

3. у пациентов с миопией высокой степени (9 детей) зафиксировали истончение 
макулярной области до 110-120 мкм, резкое истончение СНВС в назальном квадранте. 

Заключение. Таким образом, томография заднего отрезка глаз у лиц с близорукостью 
позволяет заключить, что, во-первых, ОКТ уже на ранних стадих миопии информативна 
в плане диагностирования начальных анатомо-морфологических изменений глазного дна, 
во-вторых, по мере повышения степени близорукости к истончению макулярной области, 
определяемой уже на ранних стадиях болезни, присоединяется истончение слоя нервных 
волокон сетчатки назального квадранта придисковой зоны.  

Выявленный нами феномен несколько диссонирует с традиционным представлением 
о первичности исключительно темпорального истончения сетчатой оболочки при 
прогрессировании близорукости. Полученные признаки, очевидно, можно включить в 
комплекс диагностических показателей по ранней прогностической оценке течения 
миопического процесса у детей.  
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ԱՉՔԻ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԿ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ  

ՉԲԱՐԴԱՑԱԾ ԿԱՐՃԱՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Թ.Ռ. Գևորգյան, Ա.Ա. Շաքարյան 

 

ԵՊԲՀ, Մանկական ակնաբուժության ամբիոն 
 

SUMMARY 
Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիան (ՕԿՏ) ախտորոշիչ մեթոդ է, որը թույլ է 

տալիս ստանալ ցանցաթաղանթի, նյարդաթելերի շերտերի և տեսանյարդի 

սկավառակի լայնաձիգ կտրվածքներ: Տվյալ մեթոդը շատ ինֆորմատիվ է ցանցաթա-

ղանթի տարբեր ախտաբանական վիճակների ժամանակ, ինչը հնարավորություն է 

տալիս ժամանակին հայտնաբերել հիվանդությունը և սկսել համապատասխան 

բուժումը: Տարբեր աստիճանի չբարդացած կարճատեսությամբ 54 երեխայի՝ ՕԿՏ 

եղանակով հետազոտության արդյունքում հայտնաբերվել են հետևյալ ախտորոշիչ 

տվյալները. տարբեր ինտենսիվության մակուլյար հատվածի հաստության նվազում 

անկախ կարճատեսության աստիճանից և ցանցաթաղանթի շուրջսկավառակային 

հատվածի քթային կվադրանտում նյարդաթելերի շերտերի զգալի բարակեցում, ինչն 

ավելի ակնհայտ է միջին և բարձր աստիճանի չբարդացած կարճատեսության ժամա-

նակ: Ստացված տվյալները կարելի է ընգրկել ախտորոշից ցուցանիշների կոմպլեքս-

ում՝ երեխաների մոտ կարճատեսության ընթացքի պրոգնոստիկ գնահատման 

նպատակով:  

 

Բանալի բառեր. չբարդացված կարճատեսություն, օպտիկական կոհերեոտ 

տոմոգրաֆիա 

 
 

CHARACTERISTICS OF TOMOGRAPHY INDICATORS OF EYES  
IN CHILDREN WITH UNCOMPLICATED MYOPIA 

 
T.R. Gevorgyan, A.A. Shakaryan 

 
SUMMARY 
Optical Coherence Tomography (OCT ) is a diagnostic technique providing a cross-

sectional image of the retina, optic nerve head and retinal nerve fiber layers (in high-resolution 
images). There is significant data available concerning this technique in various ocular fundus 
diseases, which allows to identify a certain disease and initiate an appropriate treatment. 54 
children with uncomplicated myopia of various degrees were examined with OCT, which 
detected the following diagnostic features of anatomic and morphologic modifications: thinning 
of the macular area of various intensity regardless of myopia degree, thinning of the retinal 
nerve fiber layers of pre-disc area's nasal quadrant in moderate and high degrees of 
uncomplicated myopia. Obtained symptoms may obviously be included in the range of 
diagnostic indicators for the early prognostic assessment of developing myopia in children. 

 
Keywords: uncomplicated myopia, optical coherence tomography 
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ НИЖНЕЙ ТРЕТИ НОСА ПРИ РИНОМЕГАЛИИ 
 

А.Д. Енокян 
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Ключевые слова: ринопластика, риномегалия, крыловидные хрящи, кончик носа, тренога 

 
 

Введение. Ринохирургия – довольно древняя и детально изученная область хирурги-
ческой науки. Начальные разработки известны со времен дохристовой эпохи благодаря 
наличию такой казни, как отсечение носа преступникам. В последние десятилетия благо-
даря неимоверной популяризации пластической хирургии интенсивно развивается также 
пластика носа, как отдельная и очень специфическая область пластической хирургии. 
Несмотря на успехи, достигнутые ринохирургами, ежегодные конгрессы и конференции 
доказывают, что некоторые вопросы остаются дискутабельными, как в теоретическом 
ракурсе, так и на практике [1,8,9]. В частности разнятся мнения авторитетных 
специалистов в подходах к редукционной ринопластике [2,4,6]. 

Цель исследования – разработка и внедрение в клиническую практику ринохирургии 
надёжного и универсального метода редукционной коррекции нижней трети носа при 
больших размерах носа. 

Материал и методы исследования: нами разработан и применен в клинике новый 
метод коррекции длинного (массивного) кончика носа. Суть метода заключается в том, 
что после классического доступа, применяемого при открытой ринопластике и обнаже-
ния крыльных хрящей, полностью выделяются медиальные ножки, купола и бóльшая 
часть латеральных ножек. Далее производится временная фиксация медиальных ножек с 
учётом симметрии, отсечение основания медиальных ножек на необходимую длину. За-
тем производится взаимная фиксация медиальных ножек в вентро-дорзальном направле-
нии, при этом формируются новые купола путем встречной ротации крыльных хрящей. 
После иссечения каудального и фронтального краев четырехугольного хряща (по мере 
необходимости), производится фиксация медиальных ножек к нижнему краю для стаби-
лизации коллумелярного отдела. Ситуационно производится цефалическая резекция 
крыльных хрящей и формирование кончика носа наложением швов Prolen 5.0 (Рис.1). 

 
Рис. 1. Схема резекции медиальных ножек:  

1. Уровень резекции, 2. Направление ротации хрящей 
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Рис. 2. Схема формирования новых куполов и фиксации хрящей:  
3. Швы фиксирующие медиальные ножки, 4. Новообразованные купола,  

5. Начальный уровень куполов, 6. Начальный уровень кончика носа 

 
На предлагаемый хирургический метод получен патент на изобретение, выданный 

Агентством Интеллектуальной Собственности РА в 2012 году (№ 2631А). 
Метод применён у 92 пациентов, оперированных в АОЗТ Институт Хирургии 

«Микаелян» и МЦ «Рафаэль» в период 2005-2013гг. Всех пациентов фотографировали в 
дооперационном периоде в стандартных проекциях (прямая, базальная, две боковые, две 
полубоковые) аппаратом SONY Cyber-shot DSC-H5 в высоком разрешении (5M). У всех 
прооперированных данным методом установлено наличие больших размеров крыльных 
хрящей, выраженная проекция кончика носа, а также различные вариации формы купо-
лов (более детально выявленных во время операции). В ближайшем и отдалённом после-
операционном периоде удалось проконтролировать результаты у 53 (57,6%) пациентов. 
Результаты оценивались на основании эстетического эффекта при контрольных осмотрах 
(через 1, 6 и 12 месяцев после операции) и при сравнении послеоперационных фотогра-
фий в динамике. Учитывался также такой важный фактор, как мнение пациентов.  

Результаты и обсуждения. По международной классификации болезней (МКБ-10) 
диагноз «риномегалия» зафиксирован под рубрикой J.34.8. Однако точного определения 
понятия не приводится, и в связи с этим мы ставили диагноз на основании субъективного 
восприятия носа как несоразмерно большого. Коррекцию костного отдела производили 
стандартной техникой остеотомии и коррекции костного каркаса. 

Необходимость разработки новой методики образовалась из-за часто возникающих 
проблем при выборе существующих методик по коррекции больших по размеру 
крыльных хрящей, обусловливающих большие размеры кончика носа. В частности, 
резекция медиальных ножек на среднем уровне и последующее сшивание конец в конец 
подразумевает нарушение целостности последних и возможную нестабильность как 
контуров, так и опорной функции в случае смещения хрящей. Методика резекции 
дистальных отделов латеральных ножек крыльных хрящей применяемой при 
классической Жозефовской ринопластике, тоже не всегда обеспечивала должный 
результат из-за частой деформации крыльев носа и потери естественного контура в 
отдалённом периоде. Сшивание латеральных ножек внакладку (sliding) часто приводит к 
неоправданному утолщению и, соответственно, к деформации контура крыльев. 
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Метод Irving Goldman, предложенный в 1957г. [3,7], а также методика иссечения и 
сшивания куполов, как модификация данного метода, на наш взгляд, вызывают неоправ-
данную потерю прочности-стабильности и возникает высокая вероятность деформации в 
ключевой зоне. Необходимость дополнения накладным трансплантатом после ампутации 
сводов, предлагаемая некоторыми авторами, свидетельствует о частом возникновении 
неравномерностей контуров и других осложнений [7]. 

Теоретическое обоснование метода с точки зрения концепции треноги (tripod concept).  
J. Anderson в 1969 году описал хрящевой скелет кончика носа, как треногу. Её 

нижняя нога представлена медиальными ножками больших крыльных хрящей, а каждая 
из двух верхних – соответствующим латеральным круральным комплексом. Практичес-
ким результатом использования принципа «треноги» является предсказуемость направ-
лений смещения кончика носа в зависимости от укорочения (или удлинения) поддержи-
вающих треногу структур. Так, резекция медиальных ножек больших крыльных хрящей 
приводит к смещению кончика носа вниз. Резекция латеральных ножек – к смещению 
вверх. Резекция и медиальных, и латеральных ножек – к уменьшению проекции, а уста-
новка трансплантата, смещающего медиальные ножки вверх, перемещает в этом направ-
лении и кончик носа [1,5]. Концептуальный вопрос: не противоречит ли предлагаемая 
нами методика данной концепции? Нет. Она в полной мере соответствует концепции 
треноги с той лишь разницей, что, не затрагивая латеральных ножек, производится 
резекция медиальных ножек в области основания с последующей взаимной внутренней 
ротацией куполов и формированием новых куполов, соответственно, с эффектом 
уменьшения размеров латеральных ножек без физической резекции последних (Рис. 1 и 
2). Очень важный этап – стабилизация медиальных ножек, производится путём фиксации 
(подвешивания) к каудальному краю перегородочного хряща. При этом в отличие от 
методики tongue-in-groove [8], мы предлагаем подвешивать медиальные ножки, а не 
вдвигать край перегородочного хряща, избегая тем самым утолщения колумеллярной 
части и возникновения неестественного профиля со втянутой колумеллой. Иссечение 
основания медиальных ножек предполагает коррекцию широкого основания колумеллы 
треугольной формы, что воспринимается больными как более эстетический результат. 

Изучение послеоперационных результатов выявило наличие проблем в области мяг-
кого треугольника по Конверсу в области куполов у 5 пациентов (5,4%). В частности, на-
блюдалась неравномерность кожи по типу натянутого треугольника в области вновь 
сформированных куполов. Для профилактики данного осложнения мы стали использо-
вать более широкую мобилизацию вестибулярного слизистого лоскута. Последняя мани-
пуляция надёжно решила данную проблему, и в последующем подобного осложнения мы 
не наблюдали. 

Выводы. При решении данного вопроса предлагаемый метод редукции нижней трети 
носа зарекомендовал себя как надёжный и универсальный. Хорошие отдалённые 
эстетические и функциональные результаты позволяют нам рекомендовать его как метод 
выбора при выраженной проекции кончика носа, а также при всех видах редукционной 
ринопластики когда требуется уменьшить размеры крыльных хрящей. 
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Հ.Դ. Ենոքյան 
 

ԵՊԲՀ, Դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մշակվել է և կլինիկայում ներդրվել քթի մեծ ծայրի շտկման վիրահատական նոր 
եղանակ: Մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ բաց եղանակով ռինոպլաստիկայի 
վիարահատական մուտքը իրականացնելուց և թևակերպ աճառները մերկացնելուց 
հետո, ամբողջությամբ անջատվում են մեդիալ ոտիկները, գմբեթները և լատեռալ 
ոտիկների մեծ մասը: Այնուհետև մեդիալ ոտիկները ժամանակավոր ամրացվում են 
հաշվի առնելով համաչափությունը, մասնահատվում են մեդիալ ոտիկների ծայրերը: 
Հաջորդիվ մեդիալ ոտիկները կարվում են միմյանց հիմքից դեպի գմբեթները` 
ձևավորելով նոր գմբեթներ: Քառանկյուն աճառի կաուդալ եզրը հատելուց հետո մեդիալ 
ոտիկները կարվում են քառանկյուն աճառին՝ այսպիսով ապահովելով կայունությունը: 
Ըստ անհրաժեշտության, մասնահատվում են թևակերպ աճառները գագաթային եզրից 
և ձևավորվում են գմբեթները Prolen 5.0 կարանյութով: 

Վիրահատական եղանակը կիրառվել է 92 պացիենտնտի մոտ բարձր 
գեղագիտական և ֆունկցիոնալ հեռավոր արդյունքներով:  

 
Բանալի բառեր. ռինոպլաստիկա, ռինոմեգալիա, թևակերպ աճառներ, քթի ծայր, 
եռավոտիկ 
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THE METHOD FOR NOSE LOWER THIRD CORRECTION  
IN RHINOMEGALY PATIENTS  

 
H.D.Yenokyan  

 
YSMU, Maxillo-Facial Surgery Department  

 
SUMMARY 
We are suggested the new method for long nose tip correction. The essence of the method 

is the following: open rhinoplasty approach and alar cartilages exposition are followed by the 
complete dissection of the medial cruras, domes and main parts of lateral cruras. The next step 
includes temporarily symmetrical fixation and removing the free end of medial cruras. The 
medial cruras are suturing together from top to bottom and new domes are modeling. The 
fixation of the medial cruras to caudal rim of the septal cartilages, have performed after 
resecting this rim. If it is necessary, the cephalic resection of the lateral cruras are performing 
and modeling of the new domes by the suturing with Prolen 5.0. 

The suggested method applied in 92 cases with good aesthetic and functional long-term 
results. 

 
Keywords. rhinoplasty, rhinomegaly, allar cartilages, nose tip, tripod 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЛИЦ,  
ПЕРЕНЕСШИХ РЕФРАКЦИОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

 

Е.А. Малаян 
 

Офтальмологический центр им. С.В. Малаяна  
 
 
Ключевые слова: глаукома, катаракта, рефракция, фоторефрактивная кератэктомия  
 
 
Введение. Среди аномалий рефракций миопия занимает первое место по частоте возник-

новения и возможными осложнениями клинического течения. Среди причин слепоты миопия 
занимает 3 место после атрофии зрительного нерва и глаукомы. В связи с общей компьюте-
ризаций, резким увеличением зрительной нагрузки у школьников и студентов, число страда-
ющих миопией постоянно растет [2]. Распространенность миопии и миопического астигма-
тизма в РА среди лиц молодого трудоспособного возраста составляет 27-45% [1]. 

В настоящее время при коррекции всех видов аномалии рефракции наиболее частым вы-
бором хирургов является, являются эксимер-лазерные керато-рефракционные новые опера-
ции: ФРК (фоторефрактивная кератэктомия) и LASIK (Laser–Assisted in Situ Keratomileusis) 
[5,6,7,8,10,11,12,13]. 

Абсолютными противопоказаниями к лазерной коррекции являются, в первую оче-
редь, глаукома, катаракта, воспалительные заболевание глаз, кератоконус и др. [3,4,9]. 

В связи с вышеуказанным, нам представилось важным определение внутриглазного 
давления (ВГД) у обследуемых пациентов с миопией слабой степени (общее число глаз 26), 
средней степени (общее число глаз 17) и высокой степени миопии (общее число глаз 40) у 
лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет, а также у лиц женского пола того же возраста со 
слабой степенью миопии (общее число глаз 12), со средней степенью миопии (общее число 
глаз – 24) и высокой степенью миопии (общее число глаз 21) до операции и через 1;3;6 меся-
цев после проведённой операции. Во всех изучаемых группах исследуемый контингент был 
подразделён на 2 подгруппы: в первой представлены показатели ВГД с признаками внутри-
глазной региональной гипертензии, во второй – показатели ВГД, находящиеся в пределах 
нормы. Следует особо отметить, что несмотря на то обстоятельство, что показатели ВГД у 
изучаемого контингента лиц ВТОрой подгруппы находились в пределах контрольных вели-
чин, в целом они соответствовали верхним допустимым показателям ВГД, что не исключает 
степени риска повышения ВГД даже в относительно поздний период постоперационного 
течения. В общей сложности были исследованы 140 глаз, из коих у мужского контингента – 
83 глаза, у женского – 57 глаз. Показатели ВГД в различный постоперационный период у лиц 
мужского пола со слабой степенью миопии (1-ая группа) представлены в Таблице 1. 

Таблица 1.  
Динамика сдвигов ВГД у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет  

при лёгкой степени миопии в различный период постоперационного течения 
 

Миопия 
слабой 
степени. 
Общее 
число 
глаз 26 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=6) 

Показатели ВГД в пределах 
нормы (n=20) 

через 1 мес. 
через 3 
мес. 

через 6 
мес. 

через 1 
мес. 

через 3 
мес. 

через 6 
мес. 

27,33±0,76 
 
 

26,17±0,48 
t=1,888 

0,05<p<0,1 

24,83±0,48 
t=2,7777 
p=0,025 

20,35±0,62 
20,9±0,35 
t=0,7857 

0,1<p<0,25 

17,0±0,51 
T=4,1875 
p<0,0005 
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Рис. 1. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=6) 
 

 
 

Рис. 2. Показатели ВГД в пределах нормы(n=20) 
Примечание: р по сравнению 3 и 6 месячных сроков определено к одномесячному сроку. 
 
 
Как видно из Таблицы 1, показатели ВГД были определены в 26 глазах лиц мужского 

пола, страдающих слабой степенью миопии. Из них в 6 глазах после операции 
определены относительно высокие показатели ВГД. Через 3 месяца после операции в 
данной подгруппе чётко прослеживаются тенденции, направленные в сторону 
восстановления нормального уровня ВГД. Через 6 месяцев показатели ВГД почти 
нормализовались, т.е. находились в пределах верхних границ нормы. 

Во второй исследуемой подгруппе этой группы на всем протяжении постопеРа-
ционного периода определялись показатели ВГД, находящиеся в пределах нормы. Од-
нако, если через 1 и 3 месяца эти показатели находились в пределах верхних границ нор-
мы, то через 6 месяцев после операции уровень ВГД значительно понижался по сравне-
нию с таковым, определяемым через 1 и 3 месяца наблюдения, что следует рассматри-
вать в качестве весьма благоприятного признака эффективности проведенной операции. 

Показатели ВГД в различный постоперационный период у лиц мужского пола со 
средней степенью миопии (2-ая группа) представлены в Таблице 2. 
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Tаблица 2. 
Динамика сдвигов (ВГД) у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет при средней степени 

миопии в различный период постоперационного течения (первая группа) 
 
 

Миопия 
средней 
степени. 
Общее 

число глаз 
17 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=7) 

Показатели ВГД в пределах 
нормы (n=10) 

через 1 
мес. 

через  
3 мес. 

через  
6 мес. 

через 1 
мес. 

через 3 
мес. 

через  
6 мес. 

28,43±0,65 
25,0±0,21 
t=2,5036 

0,025<p<0,05 

23,71±0,29 
t=6,6478 

0,0005<p<0,005 
21,2±0,44

20,4±0,58 
t=1,0958 

0,1<p<0,25 

17,5±0,62 
T=4,8684 

0,0005<p<0,005 
 

 
Рис. 3. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=7) 

 

 
Рис. 4. Показатели ВГД в пределах нормы (n=10) 

Примечание: р по сравнению с 3- и 6-месячных сроков определено к одномесячному сроку. 
 
Как видно из Таблицы 2, через 1 и 3 месяца после операции у лиц первой подгруппы 

определяются довольно высокие показатели ВГД, однако и в этом случае чётко 
прослеживаются тенденции, направленные в сторону нормализации уровня ВГД, о чем 
свидетельствуют результаты при определении ВГД через 3 месяца, и особенно через 6 
месяцев после операции. Так, показатели ВГД через 6 месяцев после операции 
находились почти на допустимой границе нормы. 
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Во второй подгруппе второй исследуемой группы, как было указано выше, на всём про-
тяжении наблюдения за оперированными больными определялись нормальные покАзатели 
ВГД. Однако, если через 1 и 3 месяцев наблюдений эти показатели находились на верхних 
пределах нормы, то через 6 месяцев после операции эти показатели заметно понижались. 

Показатели ВГД в различный постоперационный период у лиц мужского пола с 
высокой степенью миопии в 3-ей исследуемой группе представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. 
Динамика сдвигов ВГД у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет  

при высокой степени миопии в различный период постоперационного течения 
 

Миопия 
высокой 
степени. 
Общее 
число 
глаз 40 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=14) 

Показатели ВГД в пределах нормы 
(n=26) 

через 1 
мес. 

через 3 
мес. 

через 6 
мес. 

через 1 
мес. 

через 3 
мес. 

через 6 
мес. 

29,93±0,88 
29,5±0,84 
t=0,3583  

0,05<p<0,4 

24,43±0,80 
t=6,2500 
p<0,0005 

21,08±0,36 
19,31±0,30 
t=3,7659 
p<0,0005 

18,96±0,37 
t=4,0769 
p<0,0005 

 

 
 

Рис. 5. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=14) 
 

 
 

Рис. 6. Показатели ВГД в пределах нормы (n=26) 
Примечание: р по сравнению с 3- и 6-месячных сроков определено к одномесячному сроку. 
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На протяжении первых трёх месяцев определялись довольно высокие показатели 
ВГД. В то же время в относительно поздний период течения восстановительного 
процесса (через 6 месяцев после операции) показатели ВГД заметно понижались (по 
сравнению с аналогичными показателями через 1 и 3 месяца после операции), находясь в 
пределах верхних границ нормы. 

Во второй подгруппе третьей исследуемой группы уровень ВГД по сравнению с 
таковыми, определяемыми через 1 и 3 месяца после операции, заметно понижался. 
Уровень ВГД через 1 месяц после операции определялся в пределах верхних границ 
нормы. Показатели внутриглазного давления в различный постоперационный период у 
лиц женского пола со слабой степенью миопии (4-ая исследуемая группа) представлены 
в Таблице 4. 

Таблица 4.  
Динамика сдвигов ВГД у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет при лёгкой степени 
миопии в различный период постоперационного течения (4-ая исследуемая группа) 

 

Миопия 
слабой 
степени. 
Общее 
число 
глаз 12 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=6) 

Показатели ВГД в пределах нормы 
(n=6) 

через 1 
мес. 

через 3 мес. через 6 мес. 
через 1 
мес. 

через 3 мес. через 6 мес. 

26,5±0,62 
26,17±0,79 
t=0,3300 

0,25<p<0,40 

24,83±0,60 
t=4,2183 

0,005<p<0,01 
20,5±0,67 

18,67±0,49 
t=2,2409 

0,025<p<0,05 

16,83±0,3 
t=3,6700 
0,01<p<0,02 

 

 
Рис. 7. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=6) 

 
Рис. 8. Показатели ВГД в пределах нормы (n=6) 

Примечание: р по сравнению с 3- и 6-месячных сроков определено к одномесячному сроку. 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 230 -

Как видно из Таблицы 4, в первой подгруппе четвёртой исследуемой группы на 
протяжении первых трёх месяцев определялись довольно высокие показатели ВГД, 
однако через 6 месяцев после операции ВГД у изучаемого контингента лиц первой 
подгруппы заметно понижалось, находясь в пределах верхних границ нормы. 

Во второй подгруппе на всем протяжении наблюдения определялись сравнительно 
низкие показатели ВГД, особенно в поздний период постоперационного течения (через 3 
и 6 месяцев). В то же время эти показатели при сравнительном анализе были гораздо 
ниже показателей, определяемых через 1 месяца после операции. 

Показатели ВГД в разлиной постоперационный период у лиц женского пола со 
средней степенью миопии (5-ая исследуемая)представлены в Таблице 5. 

Таблица 5.  
Динамика ВГД у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет при средней степени миопии  

в различный период постоперационного течения 
 

Миопия 
средней 
степени. 
Общее 
число 
глаз 24 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=6) 

Показатели ВГД в пределах 
нормы (n=18) 

через 1 
мес. 

через 3 мес. через 6 мес. 
через 1 
мес. 

через 3 мес. 
через 6 
мес. 

27,83±0,48
26,17±0,48 
t=2,4411 

0,025<p<0,05 

25,0±0,81 
t=3,0744 

0,01<p<0,025 
21,2±0,44

17,85±0,40 
t=1,6949 

0,05<p<0,10 

16,0±0,62 
t=3,7733 
p<0,005 

 

 
Рис. 9. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=6) 

 

 
 

Рис. 10. Показатели ВГД в пределах нормы (n=18) 
Примечание: р по сравнению с 3- и 6-месячных сроков определено к одномесячному сроку. 
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У изучаемого контингента лиц первой подгруппы в целом прослеживалась тенденция, 
аналогичная таковой, которая наблюдалась у пациентов первой подгруппы четвертой ис-
следуемой группы, за исключением того обстоятельства, что через 6 месяцев после операции 
нормализации уровня ВГД не происходило. В то же время уровень внутриглазного давления 
в этот период был ниже уровня давления, определяемого и через 1 месяц и через 3 месяца. 

У лиц второй подгруппы пятой группы на протяжении всего постоперационного 
периода определялись относительно низкие показатели ВГД. Следует отметить, что даже 
в этом случае наблюдалась тенденция, направленная в сторону понижения ВГД через 3 
месяца после операции. Что в конечном итоге привело к понижению уровня ВГД через 6 
месяцев по сравнению с таковым, определяемым через 1 месяц после операции.  

Показатели ВГД в различный постоперационный период у лиц женского пола с 
высокой степенью миопии (6-ая исследуемая группа) представлены в Таблице 6. 

Таблица 6. 
Динамика сдвигов ВГД у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет  

при средней высокой миопии в различных период постоперационного течения 

Миопия 
высокой 
степени. 
Общее 
число 
глаз 21 

Показатели ВГД с признаками 
региональной гипертензии (n=11) 

Показатели ВГД в пределах 
нормы (n=20) 

через  
1 мес. 

через  
3 мес. 

через  
6 мес. 

через  
1 мес. 

через  
3 мес. 

через  
6 мес. 

32,64±0,86
28,09±0,51 
t=4,5509 

0,005<p<0,0005

23,45±0,45
t=9,4742 
p<0,0005 

19,95±0,39
18,3±0,55 
t=2,4626 

0,01<p<0,025 

18,96±0,37 
t=1,7617 

0,05<p<0,0005 
 

 
Рис. 11. Показатели ВГД с признаками региональной гипертензии (n=11) 

 

 
Рис. 12. Показатели ВГД в пределах нормы (n=20) 

Примечание: р по сравнению с 3- и 6-месячных сроков определено к одномесячному сроку. 
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Как видно из Таблицы 6, у пациентов первой подгруппы шестой исследуемой групп-
пы на протяжении первых трёх месяцев определяются довольно высокие показатели 
ВГД, особенно через 1 месяц после операции. В то же время просматривается тенденция, 
направленная в сторону нормализации показателей ВГД, особенно через 6 месяцев после 
операции. Однако полной нормализации ВГД в относительно поздний постоперацион-
ный период не происходило. 

Во второй подгруппе шестой исследуемой группы через 3 месяца показатели ВГД 
понижались (по сравнению с таковыми, определяемыми через месяц после операции), 
оставаясь на том же уровне, что и через 3 месяца наблюдений. В целом, в данной 
подгруппе на протяжении всего периода нами были зарегистрированы относительно 
оптимальные уровни ВГД.  

Как показали результаты анализа, у лиц мужского и женского рода в возрасте 35-55 
лет со слабой средней и высокой степенью миопии показатели ВГД до операции 
оказались в пределах нормы у лиц мужского пола в возрасте 35-55 лет; с лёгкой, средней 
и высокой степенью миопии через 1 и 3 месяца после операции были зарегистрированы 
относительно высокие показатели ВГД. В то же время у лиц мужского пола во всех 
изучаемых первых подгруппах, начиная с 3-го месяца после операции чётко 
прослеживалась тенденция, направленная в сторону понижения ВГД, вследствие чего 
через 6 месяцев показатели ВГД уже находились в пределах верхних границ нормы. 

Аналогичная тенденция наблюдалась также и при определении уровня ВГД у лиц 
женского пола того же возраста, при легкой, средней и высокой степени миопии (первые 
подгруппы 4-6 исследуемых грипп). Особо следует отметить, что несмотря на довольно 
высокий уровень ВГД у лиц первой подгруппы шестой исследуемой группы, который 
был нами зарегистрирован через 1 и 3 месяца после операции, в относительно поздний 
период наблюдений (через 6 месяцев после операции) происходило понижение ВГД, 
определяемого на уровне верхних границ нормы. 

Следует также отметить, что во всех изучаемых подгруппах лиц мужского и 
женского полов с низкой, средней и высокой степенью миопии, весьма чётко 
прослеживалась тенденция, направленная в сторону дальнейшего понижения ВГД, что 
свидетельствовало в пользу того обстоятельства, что проведенное оперативное 
вмешательство характеризуется относительно благоприятным течением регионального 
восстановительного процесса, и положительно отражается на уровне ВГД. Относительно 
длительное наблюдение за состоянием ВГД оперированных больных свидетельствует о 
том, что максимально нивелируется степень риска возникновения глаукомы, связанная, в 
первую очередь, с повышением ВГД, что говорит о том, что ФРК и LASIK не могут быть 
причиной возникновения глаукомы. 
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ՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՌԵՖՐԱԿՑԻՈՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԵՏՈ 

 

Ե.Ա. Մալայան 
 

Ս.Վ. Մալայանի անվ. Ակնաբուժական կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ռեֆրակցիայի անոմալիաների մեջ, ըստ հանդիպման հաճախականության և կլի-

նիկական ընթացքի բարդությունների հնարավորության, կարճատսությունը զբաղեց-

նում է առաջինտեղը: Կուրության պատճառների շարքում երրորդն է՝ տեսանյարդի 

ատրոֆիայից և գլաուկոմայից հետո: Կարճատեսությամբ տառապողների թիվն անըն-

դհատ աճում է` համընդհանուր համակարգչայնացման և դպրոցականների ու ուսանող-

ների շրջանում տեսողական ծանրաբեռնման աճով պայմանավորված: Հայաստանի 

Հանրապետությունում աշխատունակ երիտասարդների թվում կարճատեսության 

տարածվածությունը կազմում է 27-45%: 
Բոլոր տեսակի ռեֆրակցիայի շեղումների շտկման ժամանակակից եղանակներից 

վիրաբույժների առավել հաճախական նախընտրությունը կայանում են էքսիմեր լազե-

րային կերատոռեֆրակցիոն վիրահատությունները՝ ՖՌԿ և LASIK-ը: 
Վերը նշվածից ելնելով՝ կարևոր ենք համարում ներակնային ճնշման (ՆԱՃ) հետա-

զոտությունը հետազոտվող հիվանդների շրջանում՝ ցածր աստիճանի կարճատեսների 
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(26 աչք), միջին աստիճանի՝ (17 աչք), բարձրաստիճանի կարճատեսների (40 աչք) 35-55 
տարեկան տարիքային խմբում արական սեռի ներկայացուցիչների մոտ: Նույն տարի-

քային խմբի իգական սեռի ներկայացուցիչների շարքում՝ ցածրաստիճանի կարճատես-

ների (12 աչք), միջին աստիճանի՝ (24 աչք), բարձր աստիճանի կարճատեսների (21 աչք)՝ 
մինչև վիրահատությունը և վիրահատությունից 1;3;6; ամիս հետո: 

Հետազոտման վեցերորդ խմբի առաջին ենթախմբի հիվանդների մոտ առաջին ամիս-

ների ընթացում որոշվում է ՆԱՃ-ի բավականին բարձր ցուցանիշ՝ հատկապես վիրահա-

տութունից 1 ամիս հետո: Միևնույն ժամանակ դիտվում է ՆԱՃ-ի ցուցանիշների կարգա-

վորման միտում՝ հատկապես վիրահատությունից 6 ամիս հետո: Սակայն ՆԱՃ-ը վերջնա-

կան կարգավորում ուշ հետվիրահատական շրջանում այդպես էլ տեղի չի ունենում:  
Հետազոտման վեցերորդ խմբի երկրորդ ենթախմբի հիվանդների մոտ 3 ամիս հետո 

ՆԱՃ-ը ցուցանիշներն իջնում են (վիրահատություից մեկ ամիս հետո նույն ցուցանիշ-

ների համեմատ)՝ մնալով նույնը՝ 3 ամիս հետազոտությունից հետո: 
Ընդհանուր առմամբ տվյալ ենթախմբում հետազոտման ամբողջ ժամանակահատ-

վածումգրանցվել է ՆԱՃ-ի հարաբերական օպտիմալ մակարդակ: 
35-55 տարեկան տարիքային խմբում արական և իգագան սեռի հիվանդների տվյալ-

ների վերլուծման արդյունքում պարզվել է, որ ՆԱՃ-ի ցուցանիշները մինչև վիրահատու-

թյունը նորմայի սահմաններում են: Նույն տարիքային խմբի արական սեռի ցածր, միջին 
և բարձր աստիճանի կարճատեսների մոտ 1 և 3 ամիս վիրահատությունից հետո գրանց-

վել են հարաբերական բարձր ՆԱՃ-ի ցուցանիշներ: Միևնույն ժամանակ արական սեռի 

հետազոտվող բոլոր առաջին ենթախմբերում, վիրահատությունից հետո սկսած երրորդ 

ամսից հստակ միտում է գրանցվում ՆԱՃ-ի իջեցման, ինչի հետևանքով վիրահատու-

թյունից 6 ամիս հետո ՆԱՃ-ին ցուցանիշները գտնվում են նորմայի վերին սահմանում: 
Նմանատիպ միտում է դիտվում նաև նույն տարիքային խմբի իգական սեռի ներկայա-

ցուցիչների ցածր, միջին և բարձր աստիճանի կարճատեսության ժամանակ (հետազոտ-

վող խմբերի առաջին ենթախմբեր): Հատկապես հարկ է նշել, որ չնայած ՆԱՃ-ի բավա-

կանին բարձր մակարդակին վեցերորդ խմբի առաջին ենթախմբի հիվանդների մոտ 1 և 3 
ամիս վիրահատությունից հետո, համեմատաբար ուշ հսկողության շրջանում (վիրահա-

տությունից 6 ամիս անց) նկատվում է ՆԱՃ-ին իջեցում՝ մինչև նորմայի վերին սահման: 
Հարկ է նաև նշել, որ հետազոտման իգական և արական սեռերի բոլոր ենթա-

խմբերում ցածր, միջին և բարձր աստիճանի կարճատեսությամբ բավականին հստակ 

դիտվում է ՆԱՃ-ի հետագա իջեցման միտում, ինչը վկայում է այն մասին, որ անցկաց-

ված վիրաբուժական միջամտությունը բնութագրվում է տեղային վերականգնողական 

պրոցեսի հարաբերական բարենպաստ ընթացքով, և դրական է անդրադառնում ՆԱՃ-ի 
մակարդակի վրա: Վիրահատված հիվանդների ՆԱՃ-ի տևական հսկողությունը վկա-

յում է այն մասին, որ առավելագույնս նվազեցվում է գլաուկոմայի առաջացման ռիսկը՝ 
պայմանավորված առաջին հերթին ՆԱՃ-ի բարձրացմամբ, ինչը խոսում է այն մասին, որ 
ՖՌԿ-ն և LASIK-ը չեն կարող գլաուկոմայի առաջացման պատճառ հանդիսանալ: 

 

Բանալի բառեր. գլաուկոմա, կատարակտ, ռեֆրակցիա, ֆոտոռեֆրակտիվ 

կերատոտոմիա 
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INVESTIGATION OF INTRAOCULAR PRESSURE (IOP) FOR PATIENT 
UNOLERGONE OF REFRACTIVE INTERVENTION 
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Ophtalmological Center after S.V. Malayan 

 
SUMMARY 
Among refractive anomalies Myopia takes the first place in termsof frequency and 

complications in clinics. Myopia is the third reason for blindness after optic nerve atropy and 
glaucoma. 

Because of computerization, inereasedusual work for students and seholar number of 
people having myopia grew up. Prevalent of myopia and myopic astigmatism in Armenia has 
been inereased for younger generation up to 27-45%. 

At this moment for the correction of refractive anmomalies the major choice of surgeons 
comes to excimer laser keretorefractive intervention such as PRK and LASIK. 

Due to upper said we found more important to evaluate intraocular pressure (IOP) for 
patients with myopia of mild (otal 26 eyes) moolerate (total 17 eyes) and high stage (total 
40eyes) for male patients of 35-55 ages. For female patients of the same ages-mild (total 12 
eyes), moolerate (24 eyes), and high level (total 21 eyes) before and after 1;3;6 months from 
surgery. 

For the patients of first subgroup of 6-th investigational group we found high level of IOP 
for first 3 months espeeially one month after surgery. But full normalizalion was not at the late 
postoperative period achieved. 

In the second subgroup of 6th group, after 3 months, IOP decreased comparing with those 
after one month stayed at the same level as after 3 months from surgery. Totally, in this group 
we got relatively optimal levels of IOP during all this period. 

As the results showed for men and women at the ages 35-55 with moolerate and high 
myopia IOP was at the normal range before the surgery for men with mild, moolerate and high 
myopia, IOP higher after 1 and 3 month from surgery. At the same time for men of all 
subgroups startin from 3-rd month after surgery IOP has tenolency to deerease and as a result 
after 6 months IOP was at higher level of normal range. 

We found the same tenolency for IOP of female patients of the same ages for mild, 
moolerate and high myopia (first subgroups of 4-6 investigative groups) Although high IOPs 
for the first group of patients were found after 1 and 3 months from surgery, at the late period 
IOP inereased to normal range. 

It has to be said, that for all subgroups for the female and male patients with mild, 
moolerate and high myopia, the tenolency for IOP normalisation showed that operative 
intervention has favorable course as regional recovering process and has positive reflection on 
the range of IOP. Long term examinations and follow ups showed that the risk for glaucoma 
developing comes to zero at first with inereasing of IOP and that shows that PRK and LASIK 
can not be a reason for glaucoma. 

 
Keywords: glaucoma, cataract, refraction, photorefractive keratectomy 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПАХИМЕТРИИ У ЗДОРОВОГО КОНТИНГЕНТА ЛИЦ 
АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ АНАЛИЗЕ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИЙ РОГОВИЦЫ 
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Офтальмологический центр им. С.В. Малаяна 
 
 

Ключевые слова: роговица, пахиметрия, близорукость, лазерная коррекции зрения 
 
 
Пахиметрия – это инструментальный метод диагностики, позволяющий измерить 

толщину роговицы и имеющий большое значение при планировании лазерной коррекции 
зрения, а также постоперационных осложнений [1,2,5,8,9,10,11]. 

В норме толщина роговицы в центре колеблется от 410 до 510мкм, в области лимба 
немного больше 700-900мкм. Средний показатель толщины роговицы у женщин 551мкм, 
у мужчин чуть меньше – 542мкм. 

Исходя из вышеизложенного, одной из поставленных перед нами задач послужили 
пахиметрические исследования обоих глаз здорового контингента лиц армянской 
национальности и их значение при анализе структурно-функциональных потенции 
роговой оболочки [3,4,6,7,12,13]. 

Поэтому до проведения пахиметрических исследований у больных, страдающих раз-
личной степенью близорукости, нами на относительно большом контингенте здоровых 
лиц были проведены пахиметрические исследования обоих глаз, с определением пока-
зателей (толщины) как центра, так и периферии роговой оболочки.  

Подобный научно-методологический подход нам представляется весьма обоснован-
ным, поскольку в наших дальнейших исследованиях, которые являются основополагаю-
щими в процессе разрешения поставленных перед нами задач, естественно, могла воз-
никнуть необходимость подразделения исследуемых групп не только с учётом степени 
близорукости, но и возраста и пола. 

Все перечисленные критерии послужили предпосылкой для проведения пахиметри-
ческих исследований на здоровом контингенте лиц, с учётом их возрастных и половых 
характеристик  

Результаты статистического анализа показателей пахиметрии приведены в Таблицах 1,2,3. 
Таблица 1. 

Показатели пахиметрии у практически здорового контингента лиц  
мужского и женского пола по возрастным группам 

 

Исследуемые 
возрастные группы  
и подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
I контр. I подгруппа 
(18-19 лет). 

576,42±18,9 659,31±19,6 566,35±18,8 670,25±17,3 

I контр. II подгруппа 
(20-22 лет) 

552,18±19,3 
t =0,8977 

652,65±20,1 
t =0,2370 

560,3±18,0 
t =0,2324 

658,5±16,6 
t =0,4902 

I контр. III подгруппа  
(23-26 лет) 

549,85±21,85 
t =0,9196 

646,51±11,3 
t =0,5658 

555,4±16,8 
t =0,4345 

653,9±24,4 
t =0,5468 

I контр. IV подгруппа 
(27-35 лет) 

567,8±13,4 
t =0,3716 

669,8±18,5 
t =0,3892 

545,7±23,4 
t =0,6883 

674,3±19,3 
t =0,1563 
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Рис. 1 

 

Примечание: t определяли по отношению показателей пахиметрии, соответственно, II, III 
и IV подгрупп с показателями пахиметрии I подгруппы. 

Таблица 2. 
Показатели пахиметрии у практически здорового контингента лиц  

женского пола по возрастным группам 
 

Исследуемые 
возрастные группы и 
подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
II контр. III подгруппа  
(18-19 лет). 

574,2±14,8 674,4±18,3 537,8±22,4 697,9±18,9 

II контр. II подгруппа 
(20-22 лет) 

549,9±18,7 
t =1,0283 

625,6±29,5 
t =1,4789 

567,7±15,4 
t =1,0992 

666,4±19,4 
t =1,1623 

II контр. III подгруппа  
(23-26 лет) 

578,4±16,6 
t =0,1891 

657,3±17,7 
t =0,6719 

558,45±18,35 
t =0,7132 

679,91±17,2 
t=0,7058 

II контр. IV подгруппа 
(27-35 лет) 

558,4,±12,4
t =0,8186 

645,5±17,2 
t =1,1513 

579,8±22,8 
t =1,3125 

659,7±19,6 
t =1,4044 

 

 
Рис. 2 

Примечание: t определяли по отношению показателей пахиметрии, соответствен-
но, II, III и IV подгрупп с показателями пахиметрии I подгруппы. 
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Таблица 3. 
Показатели пахиметрии у практически здорового контингента лиц 

 мужского пола по возрастным группам 
 

Исследуемые 
возрастные группы  
и подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 

I контр. III подгруппа  
(18-19 лет). 

558,7±20,3 649,4±21,8 563,9±22,6 657,8±19,9 

III контр. II подгруппа 
(20-22 лет) 

556,5±14,8 
t =0,0876 

624,7±23,4 
t =0,7723 

542,2±17,8 
t =0,7561 

648,8±26,6 
t =0,2710 

III контр. III подгруппа 
(23-26 лет) 

541,7±23,6 
t =0,5484 

647,4±20,6 
t =0,0666 

554,7±19,4 
t =0,3087 

669,8±17,2 
t =0,4562 

III контр. IV подгруппа
(27-35 лет) 

588,4±19,5 
t =1,0569 

679,4±22,1 
t =0,9677 

573,5±18,5 
t =0,3287 

688,8±24,4 
t =0,9841 

 

 
Рис. 3 

Примечание: t определяли по отношению показателей пахиметрии, соответственно, 
II, III и IV подгрупп с показателями пахиметрии I подгруппы. 

 
Здоровый контингент лиц различного возраста и пола, который был подвергнут 

пахиметрии, был подраздёлен на три группы: в первую группу входили практически 
здоровые лица женского и мужского пола, во вторую – практически здоровые лица 
женского пола и третью – практически здоровые лица мужского пола. 

В свою очередь, I и III контрольные группы были подразделены на четыре 
подгруппы, соответственно. В первую подгруппу входили лица в возрасте 18-19 лет, во 
вторую подгруппу – лица 20-22 лет, в третью подгруппу – лица 23-26 лет, и в IV 
подгруппу – лица 27-35 лет. 

Статистический анализ осуществлялся на относительно большом контингенте лиц, 
которые были включены в соответствующие группы и подгруппы. 
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Как видно из Таблиц 1, 2 и 3, во всех исследуемых группах показатрели пахиметрии, 
с учётом толщины роговой оболочки как в центральных, так и периферических отделах, 
независимого от пола исследуемого контингента здоровых лиц, были приблизительно 
одинаковыми и находились пределах статистической ошибки. Статистически недосто-
верными оказались также показатели пахиметрии у здорового контингента лиц при учёте 
возрастных особенностей всех исследуемых групп. 

Благодаря проведённому статистическому анализу, можно прийти к заключению, 
согласно которому у практически здорового контингента лиц показатели толщины 
роговой оболочки, соответственно, в правом и левом глазу, а также в центральном и 
периферических отделах, были практически индентичны и не зависели от возраста и 
пола исследуемого контингента лиц. Поэтому пахиметрические показатели с учётом воз-
раста и пола исследуемого контингента здоровых лиц не являются информативными при 
анализе структурно-функциональных потенций роговой оболочки лиц армянской 
национальности, проживаемых в различных регионах Армении. Это обстоятельство по-
зволяет, на наш взгляд, исключить различные экзо- и эндогенные факторы, (природные, 
физико-химические факторы воздействия окружающей среды на животный организм, 
социально-бытовые факторы, факторы связанные с полом и возрастом и др.), которые не 
должны рассматриваться в качестве противопоказаний для проведения кератэктомии, 
основанных на результатах кератэктомии, т.е. на критериях, характеризующих толщину 
роговой оболочки. 
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Ս.Վ. Մալայանի անվ. Ակնաբուժական կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Նորմայում եղջրենու հաստությունը կենտրոնում տատանվում է 410-510մկմ, 

լիմբի շրջանում՝ փոքր ինչ ավել՝ 700-900մկմ: Կանանց մոտ միջին ցուցանիշը 551մկմ 

է (ավելին քան), տղամարդկանցը՝ 542մկմ: 

Հաշվի առնելով նման փոփոխականությունը, մենք մեր առջև խնդիր դրեցինք կա-

տարել հայ առողջ ազգաբնակչության երկու աչքերի պախիմետրիկ հետազոտություն և 

գնահատել նրա նշանակությունը առողջ եղջրենու կառուցվածքաֆունկցիոնալ հնարա-

վորությունները գնահատելիս: 

Անցկացված վիճակագրական հետազորության շնորհիվ` կարելի է եզրակացնել, 

որ առողջ ազգաբնակչության եղջրենու հաստության ցուցանիշները պրակտիկորեն 

նույնն են աջ և ձախ աչքերի, կենտրոնական և ծայրամասային հատվածներում, և 

կախված չեն հետազոտվողի տարիքից և սեռից: Այդ պատճառով ըստ տարիքի և 

սեռի պախիմետրիայի տվյալների ստորաբաժանումը ինֆորմատիվ չէ: Հայաստանի 

տարբեր մարզերում բնակվող հայազգաբնակչության առողջ եղջրենու կառուցված-

քա-ֆունկցիոնալ հնարավորութնյունները գնահատելիս: Այս հանգամանքը, մեր 

կարծիքով, թույլ է տալիս բացառել էկզո- և էնդոգեն տարբեր գործոնները (օրգանիզ-

մի վրա շրջակա միջավայրի բնության, ֆիզիկաքիմիական գործոնների ազդեցությու-

նը, սոցիալ-կենցաղային գործոնները, սեռն ու տարիքը և այլն) որոնք չպետք է դիտ-

վեն որպես եղջրենու հաստութամբ պայմանավորված հակացուցում կերատէկ-

տոմիայի համար: 

 

Բանալի բառեր. եղջերաթաղանթ, պախիմետրիա, կարճատեսություն, 
տեսողության լազերային կոռեկցիա 

 
  



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 241 -

INDEX OF PACHIMETRY FOR HEALTHY PEOPLE OF ARMENIAN 
NATIONALITY AND THEIR VALUE FOR STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 

ANALYSES  
OF CORNEAL POTENTIAL 

 
Ye. A. Malayan 

 
Ophtalmological Center after S.V. Malayan 

 
 

SUMMARY 
The normal range for corneal thickness is fluetuating from 410 to 510mkm and is thicker at 

limbal area up to 700-900mkm. The middle index of thickness for women is 551mkm, for men 
a little more – 542mkm. 

Taking into consideration the variability of corneal thickness we took a main goal to do 
pachimetry examination of both eyes of helthy people of Armenian nationality and their value 
to analyse structural and functional potentions of cornea. 

Due to this statistical analysis we come to a conclusion that the value of corneal thickness 
for right and left eyes, practically central and periphery parts were equal and do not depend on 
age and gender. That is why the pachimetry of helthy people of different age and sex, are not 
informative in terms of structural potention of cornea for Armenians living in different regions 
of Armenia. 

This circumstance allowes to exclude different external and internal factors (natural, 
physical-chemical and current factors of age and gender), which should not be considered as 
contraindications for keratectomy based on criteria characterizing thickness of cornea. 

 
Keywords: cornea, pachymetry, myopia, laser correction of vision  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАХИМЕТРИИ У ЗДОРОВОГО 
КОНТИНГЕНТА И У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АНОМАЛИЯМИ РЕФРАКЦИИ,  

А ТАКЖЕ ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕФРАКЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

 
Е.А. Малаян  

 
Офтальмологический центр им. С.В. Малаяна 

 
 
Ключевые слова: рефракция, аномалии, пахиметрия, хирургическая коррекция  
 
 
 
Введение. Хирургическая коррекция аномалий рефракции в настоящее время 

осуществляется в основном двумя видами эксимерлазерных операций ФРК 
(фоторефрактивная кератэктомия) и LASIK (Laser–Assisted in Situ Keratomileusis), 
преимуществами которых является высокая прогнозируемость результатов и 
безопасность их применения [1,6,7,9,10,13]. 

Измерение толщины роговицы – пахиметрия – имеет большое значение при выборе и 
планировании лазерной коррекции зрения и обязательно проводится всем пациентам 
перед лазерной коррекцией [2,3,4,5,8,11,12] 

Наши исследования были направлены на установление вопроса о том, насколько 
возрастные и половые отличия отражаются на показателях пахиметрии у пациентов, 
страдающих миопией (без учета степени миопии). 

В первую группу входили лица в возрасте от 18 до 19 лет (общее число глаз 23), во 
вторую – от 20 до 22 лет (общее число глаз 18), в третью – от 23 до 26 лет (общее число 
глаз 15) и в четвертую – от 27 до 35 лет (общее число глаз 21). 

Каждая из четырёх групп подразделялась на контрольную и исследуемую. 
Контрольную группу составил практически здоровый контингент лиц без признаков 
патологии глаза. Каждая контрольная и исследуемая группа, в свою очередь, 
подразделялась на три подгруппы. В первую подгруппу первой группы входили лица 
обоего пола в возрасте от 18 до 19 лет, во вторую подгруппу – лица только женского 
пола того же возраста, в третью- лица мужского пола того же возраста. В первую 
подгруппу второй группы входили лица обоего пола в возрасте от 20 до 22 лет, во 
вторую подгруппу – лица только женского пола того же возраста, в третью – лица только 
мужского пола того же возраста. В первую подгруппу третьей группы входили лица 
обоего пола в возрасте от 23 до 26 лет, во вторую подгруппу – лица только женского 
пола того же возраста, в третью – лица только мужского пола то же возраста. В первую 
подгруппу четвёртой группы входили лица обоего пола в возрасте 27-35 лет, во вторую 
подгруппу – лица только женского пола того же возраста, в третью – лица только 
мужского пола того же возраста. 

Для подтверждения выдвинутого нами допущения нами были проведены 
статистические исследования, при которых осуществлялись сопоставления результатов 
пахиметрии у практически здорового контингента лиц, с результатами пахиметрии у 
пациентов, которым в последующем планировалось проведение кератоэктомии. В 
данном конкретном случае нами не учитывалась степень близорукости. 
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Проведение подобных исследований, на наш взгляд, представляется весьма 
необходимым и целесообразным поскольку результаты сопоставления пахиметрических 
исследований здорового контингента лиц с результатами пахиметрии у лиц с различной 
степенью близорукости позволяет ответить на вопрос: насколько возрастные и половые 
характеристики у пациентов с различной степенью близорукости отражены на 
структурном состоянии роговой оболочки в её центральном и периферическом отделах. 
Иными словами, какова степень риска возможных послеоперационных осложнений на 
процессы корригированной репарации роговой оболочки и коррекции зрения у 
пациентов, страдающих различной степенью близорукости. 

Результаты проведённых исследований приведены в Таблицах 1,2,3,4. 
Таблица 1. 

Показатели пахиметрии у лиц I контрольной и I исследуемой групп 
 

Исследуемые 
возрастные группы  
и подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
I контр. I подгруппа  576,4±18,9 659,3±19,6 566,35±18,8 670,25±17,3 
I исследуемая  
подгруппа 

561,4±20,0 
t =0,5454 

666,32±11,4 
t =0,3092 

550,7±14,11 
t =0,6659 

678,5±16,9 
t =0,3634 

I контр. II подгруппа 574,2±14,8 674,4±18,3 537±21,4 697,9±18,9 
I контр. II исследуемая 
подгруппа 

564,1±11,2 
t =0,5459 

668,2±12,7 
t =0,2780 

551,5±15,8 
t =0,05150 

686,6±18,4 
t =0,4280 

I контр. III подгруппа 558,7±20,3 649,4±21,8 563,9±22,6 657,8±19,9 
III исследуемая 
подгруппа 

541,7±21,7 
t =0,5724 

652,6±22,8 
t =0,1015 

545,0652,6±21,3 
t =0,6096 

649,3652,6±18,5 
t =0,3125 

 
 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 
 

Таблица 2. 
Показатели пахиметрии у лиц II контрольной и II исследуемой группы 

 
Исследуемые 
возрастные группы 
и подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
II контр.  
I подгруппа  552,2±19,3 652,65±20,1 560,3±18,0 658,5±16,6 

II исследуемая 
I подгруппа  

563,4±20,6 
t =0,3971 

642,7±22,1 
t =0,3344 

551,4±20,3 
t =0,3284 

651,5±24,3 
t =0,2381 

II контр.  
II подгруппа  549,9±18,7 625,3±29,5 567,7±15,4 666,4±19,4 

II контр.  
II исследуемая 
подгруппа  

558,5±20,1 
t =0,3138 

634,9±24,5 
t =0,2506 

547,7±21,8 
t =0,7490 

671,4±18,8 
t =0,1852 

II контр. 
III подгруппа 556,5±14,8 624,7±23,4 542,2±17,8 648,8±26,6 

III исследуемая 
III подгруппа  

569,0±18,3 
t =0,5319 

645,7±21,4 
t =0,6624 

558,6±15,9 
t =0,6891 

663,4±21,5 
t =0,4210 

 
Примечание: t во вторых изучаемых группах определяли по отношению исследовательской группы к 
соответствующей контрольной группе. 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

Таблица 3. 
Показатели пахиметрии у лиц III контрольной и III исследуемой группы 

 

Исследуемые 
возрастные группы и 
подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
III контр.  
I подгруппа  

549,85±21,85 645,5±11,3 555,4±16,8 653,9±24,4 

III исследуемая 
I подгруппа  

538,4±19,3 
t =0,3829 

651,7±21,8 
t =0,2139 

545,4±17,3 
t =0,4149 

671,8±20,8 
t =0,5593 

III контр.  
II подгруппа  

578,4±16,6 657,3±17,7 558,45±18,35 679,9±17,2 

III контр.  
II подгруппа  

557,9±20,1 
t =0,7866 

658,9±16,5 
t =0,0619 

561,1±17,5 
t =0,0986 

660,1±19,5 
t =0,3702 

III контр. 
III подгруппа 

541,7±23,6 647,4±20,6 554,7±19,4 669,8±17,2 

III исследуемая 
III подгруппа  

551,3±19,1 
t =0,3168 

658,8±21,5 
t =0,3825 

541,4±19,7 
t =0,4818 

679,9±15,4 
t =0,4334 

 

Примечание: t в третьих изучаемых группах определяли по отношению исследовательской 
группы к соответствующей контрольной группе. 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 246 -

 
 Рис. 5 

 

 
Рис. 6 

Таблица 4. 
Показатели пахиметрии у лиц IV контрольной и IV исследуемой групп 

 

Исследуемые 
возрастные группы  
и подгруппы 

Показатели пахиметрии 
Правый глаз (OD) Левый глаз (OS) 

Центр Периферия Центр Периферия 
IV контр.  
I подгруппа  

567,8±13,4 669,8±18,5 545,7±23,4 674,3±19,3 

III исследуемая 
I подгруппа  

577,6±17,3 
t =0,4454 

651,2±22,6 
t =0,6369 

561,2±20,6 
t =0,4967 

658,1±22,1 
t =0,5547 

IV контр.  
II подгруппа  

558,4±12,4 645,5±17,2 579,8±22,8 659,7±19,6 

IV контр. 
II подгруппа  

539,4±21,2 
t =0,7736 

657,7±19,6 
t =0,4674 

584,6±19,5 
t =0,16 

650,2±18,0 
t =0,3571 

IV контр. 
III подгруппа 

558,4±19,5 679,4±22,1 573,5±18,5 688,8±24,4 

IV исследуемая  
III подгруппа  

549,3±16,9 
t =0,3527 

667,4±21,7 
t =0,3874 

568,8±19,1 
t =0,1766 

670,1±19,2 
t =0,6032 

Примечание: t в четвертых исследуемых группах определяли по отношению показателей 
пахиметрии исследовательской группы к соответствующей контрольной группе. 
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Рис. 7 

 
 

 
 

Рис. 8 
 

Как видно из Таблиц 1-4, во всех изучаемых группах, независимо также от пола 
изучаемого контингента, показатели пахиметрии в центральном и периферическом 
отделах обоих глаз у лиц, страдающих различной степенью близорукости, практически 
не отличались от таковых, определяемых у лиц обоих полов в различных возрастных 
группах практически здорового контингента лиц. 

Полученные нами результаты статистического анализа показателей пахиметрии 
свидетельствуют в пользу того обстоятельства, что характеристики возраста и пола лиц, 
страдающих различной степенью близорукости, не могут рассматриваться в качестве 
примеров, отражающих структурные особенности роговицы в условиях патологии. 
Полученные нами результаты сравнительного анализа показателей пахиметрии 
пациентов различного пола и возраста, страдающих различной степенью близорукости, с 
результатами пахиметрии практически здорового контингента лиц, аналогичного 
возраста, позволяют исключить критерии пола и возраста пациентов из числа факторов 
риска в процессе их подготовки к операции проведения кератоэктомии и дальнейшего 
постоперационного ведения офтальмологических больных. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայումս ռեֆրակցիայի շեղումների վիրաբուժական շտկումը իրականաց-

վում է հիմնականում էքսիմեր լազերային երկու վիրահատությունների՝ ՖՌԿ և 
LASIK-ի միջոցով, որոնց առավելությունը կայանում է արդյունքների բարձր 

կանխատեսման և կիրառման անվտանգության մեջ: 
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Եղջրենու հաստության որոշումը՝ պախիմետրիան, մեծ նշանակություն ունի 

լազերային շտկմանը նտրության և պլանավորման հարցում և լազերային շտկումից 

առաջ անպատճառ արվում է բոլոր հիվանդներին: Մեր հետազոտություններն 

ուղղված էին պարզելու, թե որքանով են տարիքային և սեռային տարբերությունները 

արտահայտվում կարճատեսությամբ տառապող հիվանդների (ակնախ կարճատե-

սության աստիճանից) պախիմետրիայի ցուցանիշների վրա: 
Մեր կողմից ստացված պախիմետրիայի ցուցանիշների վիճակագրական վերլու-

ծության արդյունքները վկայում են այն մասին, որ տարբեր աստիճանների կարճա-

տեսությամբ տառապող հիվանդների տարիքային և սեռային բնութագրերը (պատ-

կանելիությունը) չեն կարող դիտվել որպես օրինակ՝ պաթոլոգիաների ժամանակ 

կառուցվածքային առանձնահատկույունների դրսևորման: Մեր կողմից ստացված 

տարբեր սեռային և տարիքային խմբերի, տարբեր աստիճանների կարճատեսու-

թյամբ տառապողների պախիմետրիայի ցուցանիշների համեմատական վերլուծու-

թյան արդյունքները առողջ ազգաբնակչության նույն խմբի հետ, թույլ են տալիս բա-

ցառել սեռի և տարիքի գործոնը, որպես ռիսկի գործոն՝ կերատէկտոմիայի վիրահա-

տության նախապատրաստման և հետագա հետվիրահատական վարման համար: 
 

Բանալի բառեր. ռեֆրակցիա, շեղումներ, պախիմետրիա,  

վիրահատական կոռեկցիա  
 
 

COMPARING REFERENCE OF PACHYMETRY FOR HELTHY PEOPLE AND ALSO 
PEOPLE WITH REFRACTORY ANOMALIES, AND IT’S VALUE FOR THE 

PROGNOSIS OF REFRACTIVE 
 

Ye. A. Malayan 
 

Ophtalmological Сenter after S.V. Malayan 
 

SUMMARY 
The surgical correction of refractive anomalies today is possible mostly in 2 types of 

excimer laser: PRK and LASIK which advantage today is high prognosis of the results and 
safety of application. The measurement of corneal thickness pachimetry has high value for 
choice and prognosis of laser correction of vision and the measurement should be alone for all 
patients before the surgery. 

Our goal for this investigation was to evaluate the age and general difference and how it 
can reflect to the pachymetry measurements for the patients with myopia (and stage of myopia). 

Statistical analyses of our results showed that description of age and gender for patients 
with myopia do not come as an examples reflecting structural peculiarity of corneal pathology. 

The results of our investigations of comparing analysis of pachymetry for the people with 
myopia at all stages, for the people with healthy eyes of the same age, showed that we can 
exclude gender and age criteria from the risk of factor’s group for preparing patients for 
keratectomy and following postoperative care of ophthalmologic patients. 

 
Keywords: refraction, anomalies, pachymetry, surgical correction  
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Введение. Термин «стоматологическое здоровье» не так давно появился в зарубежной и 
отечественной медицинской литературе, но в последнее время встречается всё чаще. Офици-
ально этот термин не утверждён. В то же время он активно используется в научных статьях, 
публичных выступлениях авторитетных членов стоматологического сообщества, информА-
ционных материалах о состоянии общественного здоровья [4]. По мнению ряда авторов 
[2,3,4], стоматологическое здоровье можно считать самостоятельной социально-медицинской 
категорией в связи с тем, что челюстно-лицевая система сама по себе осуществляет выполне-
ние многочисленных и весьма важных биологических и социальных функций, а также тесно 
связана с другими системами организма и его психологическим статусом и имеет для них 
большое значение. Наивысшей инстанцией, которая признает и применяет данный термин, 
является Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), согласно которой стоматологи-
ческое здоровье (oral health) является значимой и обязательной составляющей социальной 
медицины и организации здравоохранения [6]. На Международной Ассамблее ВОЗ в 1981 г. 
была продекларирована основная цель ВОЗ – «Здоровье для всех», включавшую в себя цели, 
которые должны были быть достигнуты к 2000г. Глобальным индикатором стоматологичес-
кого здоровья на уровне популяции ВОЗ предложила считать среднее значение индекса КПУ 
у 12-летних детей в регионе или стране.  

В рамках стоматологической секции эта цель выразилась в стремлении к снижению ин-
тенсивности кариеса зубов у 12-летних детей до значения индекса КПУ не более 3.0 и, сле-
дует сказать, что в 70% стран данная цель была достигнута, а в таких странах как Нидерлан-
ды, Швейцария и Великобритания величина индекса КПУ зубов у 12-летних опустилась ни-
же 1,0 [8]. Полученные позитивные результаты позволили ВОЗ разработать Глобальные цели 
стоматологического здоровья до 2020г. [7]: 80% детей в возрасте 6 лет и более будут здоровы 
(отсутствие кариеса), средний кп временных зубов не будет превышать 2.0; в возрасте 12 лет 
средний КПУ не будет превышать 1.5, компонент "К" будет менее 0.5; секстанты со 
здоровым периодонтом – не менее 5.5; у подростков КПУ не превысит 2.3, компонент "К" 
будет менее 0.5; не будет удалённых зубов по поводу кариеса, секстанты со здоровым перио-
донтом – не менее 4.0; более чем 99% населения в возрасте 35-44 лет сохранят не менее 20 
функционирующих зубов; количество беззубых в возрасте 65 лет и старше уменьшится до 
20%. Эти Глобальные цели прямо указывают на то, какое большое значение ВОЗ придает 
стоматологическому здоровью и его теснейшей взаимосвязи с общим здоровьем человека. 

Актуальность. Согласно рекомендациям ВОЗ, система стоматологической помощи насе-
лению должна включать мониторинг стоматологического здоровья, используя общепринятые 
на международном уровне критерии, что позволяет объективно оценивать качество лечебно-
профилактической стоматологической помощи, обоснованно и своевременно вносить 
соответствующие коррективы в программы профилактики стоматологических заболеваний, 
планировать материальное и кадровое обеспечение отрасли. 
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В принципе, факторы риска возникновения основных стоматологических заболева-
ний – кариеса зубов и болезней периодонта – хорошо известны: дефицит фтора в питье-
вой воде, частое употребление сладких продуктов питания и избыточное накопление на 
зубах микробного налета [1]. Однако, по разным причинам, эти факторы в системе 
стоматологической помощи не учитываются, а в научных работах используется большое 
разнообразие методик исследований и оценочных критериев, что, в конечном итоге, 
делает проблематичным или невозможным использовать предлагаемые рекомендации на 
практике. По данным руководителя рабочей группы FDI-ERO по профилактике 
D.Bourgeois, в мире применяются более 600 разных критериев оценки стоматологичес-
кого здоровья и качества стоматологической помощи населению [5]. 

Рабочей группой экспертов по стоматологии для мониторинга стоматологического 
здоровья населения стран Европы рекомендованы 40 индикаторов, включающих 
субъективные (мнение пользователей стоматологических услуг) и объективные (данные 
профессионального стоматологического исследования) критерии [2,5]. Наиболее значи-
мыми в этой системе оценок стоматологического здоровья детей по субъективным 
критериям являются самооценка здоровья и вида своих зубов, соблюдение правильного 
режима чистки зубов и приёма сладких пищевых продуктов, а также наличие случаев 
зубной боли; врачебная оценка стоматологического здоровья включает определение 
компонентов индекса КПУ и распространенности кровоточивости дёсен. Определение 
обозначенных субъективных и объективных показателей в измеримых параметрах 
позволяет выявить возможные взаимосвязи уровня стоматологического статуса, 
факторов образа жизни и качества стоматологической помощи. В Армении комплексной 
оценки стоматологического здоровья детей с использованием Европейских индикаторов 
ранее не проводилось. 

Цель и задачи. Целью настоящего исследования явилась модернизация системы 
оказания профилактической стоматологической помощи населению Республики Армения 
с учётом индикаторов стоматологического здоровья, рекомендованных FDI и ВОЗ, для 
чего были поставлены следующие задачи: 

 изучить распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболеваний пародонта у 
детей, проживающих в г.Ереване; 

 определить возможные взаимосвязи поведенческих факторов с состоянием зубов 
и десен. 

Материал и методы. Были проведены стоматологические осмотры и анонимное 
анкетирование двух «ключевых» возрастных групп 12 и 15 лет в трех школах г.Еревана 
по 100 детей в каждой возрастной группе в стандартных условиях с использованием карт 
и вопросников ВОЗ 2013 года. Для исследования выбраны типичные для г.Еревана 
школы, в которых было получено согласие администрации и родителей школьников. При 
осмотре детей регистрировали КПУ постоянных зубов, индекс гигиены рта Грина–
Вермиллиона (OHI-S) и кровоточивость дёсен. Модифицированный анонимный 
вопросник ВОЗ-2013 содержал 10 вопросов с несколькими вариантами ответов, который 
включал следующие вопросы: субъективная оценка состояния и внешнего вида своих 
зубов; наличие случаев зубной боли; посещение врача-стоматолога и повод; частота 
чистки зубов и название зубной пасты; употребление сладких продуктов и свежих 
фруктов. Анализ полученных данных проведён путём вычисления средних величин 
индексов стоматологического статуса, процентного отношения ответов на поставленные 
вопросы и определения возможных взаимосвязей поведенческих факторов с состоянием 
зубов и дёсен. 
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Результаты и обсуждение. Глобальный проект индикаторов здоровья рта является 
эффективным инструментом для достижения целей по улучшению работы систем 
здравоохранения с использованием 40 индикаторов 4 категорий: 

 часть A – индикаторы мониторинга стоматологического здоровья у детей и подростков;  
 часть B – индикаторы мониторинга стоматологического здоровья всего населения;  
 часть C – индикаторы мониторинга системы оказания стоматологической помощи 
 часть D – касается индикаторов качества жизни в связи со стоматологическим здоровьем.  
Данные субъективной оценки стоматологического здоровья и факторов, имеющих к 

нему отношение, обобщены в Таблице 1. Рассматриваемые в этой работе субъективные 
индикаторы стоматологического здоровья сами по себе, изолированные от данных 
стоматологического статуса детей, недостаточно информативны, однако, оценивая 
поведенческие привычки детей, можно достаточно определённо обозначить, что всё, 
относящееся к факторам риска возникновения стоматологических заболеваний, относит-
ся к негативу. Накопление микробного налёта на зубах возможно предотвратить регуляр-
ной чисткой зубов и все дети должны соблюдать эту общепринятую рекомендацию, 
однако согласно данным анкетирования, только 42% 12-летних и 31% 15-летних под-
ростков практикуют ежедневную 2-разовую чистку зубов (Табл.1). Следовательно, на 
коммунальном уровне явно существует проблема несоблюдения рекомендованного 
режима гигиены рта, что определённо может способствовать возникновению кариеса 
зубов и заболеваний периодонта.  

Таблица 1.  
Индикаторы стоматологического здоровья школьников по данным анкетирования 

 

Индикаторы 
Данные анкетирования 
12-летних школьников 

Данные анкетирования 
15-летних школьников 

Детерминанты 

А1 – Чистка зубов 
регулярно 2 раза в день 
чистят зубы 42% 

регулярно 2 раза в день чистят зубы 
31% 

А2 – Использова-
ние фторидов 

фторсодержащие зубные 
пасты используют 14% 

фторсодержащие зубные пасты 
используют 17% 

В2 – Курение курят 2% (иногда) 
курят 14%  
(иногда или постоянно) 

1 – Питание 
часто употребляют углеводы 
40% 

часто употребляют углеводы 54% 

Процесс 
В5 – Обращение к 
врачу-стоматологу 

обратились к стоматологу в 
течение года 56% 

обратились к стоматологу в течение 
года 66% 

Причина обра-
щения к врачу 

зубная боль 34% зубная боль 34% 

Результат 

D2 – Физическая 
боль зубов 

в течение года испытали 
зубную боль 6% 

в течение года испытали зубную 
боль 39% 

пропускали уроки из-за 
зубной боли 13% 

пропускали уроки из-за зубной боли 
9% 

D5 – Самооценка 
состояния зубов 

состояние своих зубов как 
«отличное» или «хорошее» 
оценили 48% 

состояние своих зубов как 
«отличное», или «хорошее» оценили 
52% 

видом своих зубов довольны 
59,9% 

видом своих зубов довольны 58% 

не улыбаются из-за вида 
своих зубов 10% 

не улыбаются из-за вида своих зубов 
3% 
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Научно доказано, что самым эффективным средством первичной профилактики 
кАриеса зубов является фториды – при условии их системного поступления в 
организм, или локального нанесения на зубы. Наиболее практичный метод местной 
фторпрофилактики кариеса – доставка фторидов к зубам при их чистке фторсодер-
жащими зубными пастами [8]. Всего лишь 14% 12-летних и 17% подростков из числа 
анкетированных используют для чистки зубов фторсодержащие пасты, остальные 
дети не знали, какие зубные пасты они используют. Субъективные индикаторы В1 и 
В2 (курение и употребление сладких продуктов) также можно отнести к негативным 
(Табл. 1). Оценивая индикаторы группы В и D, можно заметить сравнительно боль-
шой процент обратившихся в течение последних 12 месяцев к стоматологу по поводу 
зубной боли – 34-39% (индикаторы В5 и D2), что указывает на недостаточно 
эффективные ежегодные профилактические мероприятия для детей 6 и 12 лет. 

Значимость субъективных индикаторов можно оценивать достаточно наглядно и 
убедительно путём сравнения полученных в настоящей работе данных с 
аналогичными критериями, используемыми в странах Европейского Союза, которые 
представлены на Рисунках 1 и 2.  

Во время стоматологического исследования двух «ключевых» возрастных групп 
детей 12 и 15 лет определялись показатели, включенные в список наиболее сущест-
венных Европейских индикаторов стоматологического здоровья детей. 

Процент не имеющих кариеса зубов 12- и 15-летних детей составил 14% и 6%, 
соответственно, выявлен довольно высокий уровень интенсивности кариеса постоян-
ных зубов: КПУ 3.1 в 12 лет и КПУ 4.6 у 15-летних. 
 
 

 
 

Рис. 1. Процент 15-летних школьников, практикующих чистку зубов  
2 раза в день в различных странах 
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Рис. 2. Соотношение 15-летних школьников, которые испытали зубную боль  

за последний год 
 

Высокая интенсивность кариеса подтверждается индикатором SiC-index (наивысшая 
интенсивность кариеса зубов), который варьирует в пределах от 5-6 до 7-8 КПУ (Табл.2). Не 
только субъективные индикаторы (А-1), но и объективные данные указывают на наличие 
важнейшего фактора риска возникновения кариеса зубов и болезней периодонта – 
микробного зубного налета: средний OHI-S был на уровне 1.6–1.8 ед., что оценивается как 
неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Данный фактор риска обусловил 
большую распространенность признака кровоточивости десен: 38% среди 12-летних детей и 
44% среди 15-летних. При этом, очень важно отметить, что чем более негативный индикатор 
А1 и хуже гигиена рта по индексу OHI-S, тем большая распространённость кровоточивости 
дёсен, которая является симптомом развивающейся болезни периодонта. Сравнительные 
показатели этих индикаторов суммированы в Табл. 3 на примерах их различий и возможных 
причинно-следственных связей у лиц мужского и женского пола. 

Нуждаемость в профилактике и/или лечении исследованных детей близка к 100%, 
что может указывать на недостаточно результативную профилактическую работу среди 
школьников. Также информативным является индикатор «нуждаемость в неотложном 
лечении», который определен на уровне 13-15% от числа осмотренных детей. Важно 
отметить, что эти данные указывают на происхождение большого числа детей, 
испытавших зубную боль (индикатор D 2). 

Таблица 2.  
Индикаторы стоматологического здоровья детей 12-15 лет по результатам 

стоматологического обследования 

Индикаторы 
Возрастные группы 
12 лет 15 лет 

Процент здоровых (без кариеса) зубов 14% 6% 
Индекс гигиены рта Грина–Вермиллиона 1,6 1,8 
Кровоточивость десен 38% 44% 
Средний КПУ зубов 3,1 4,6 
Нелеченый кариес (компонент «К») 2,4 (77%) 3,1 (67%) 
Удаленные постоянные зубы («У») 0.09 0.15 
SiC-index (наивысшая интенсивность) 5-6 7-8 
Нуждаемость в профилактике и/или 
стоматологическом лечении 

97% 99% 

Нуждаемость в неотложном 
стоматологическом лечении 

13% 15% 
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Таблица 3.  
Сравнительные показатели индекса гигиены рта (по Грину–Вемиллиону: OHI-S)  

и распространенности болезней периодонта (по кровоточивости десен)  
у мальчиков и девочек подросткового возраста 

Возрастные 
группы и пол 

Средний OHI-S Чистят зубы  
2 раза в день 

(%) 

Кровоточи-
вость дёсен  

(% ) 
DI-S 

(зубной налет) 
CI-S 

(зубной камень) 
12 лет

Мальчики 1,4 0,3 33,9 40 
Девочки 1,2 0,3 55,3 34 
15 лет 
Мальчики 1,6 0,5 15,9 48 
Девочки 1,3 0,2 42,9 41 

 

Заключение. Изученные нами Европейские индикаторы стоматологического здоровья 
являются высоко информативными и специфически целеориентированными для 
выявления поведенческих факторов риска развития кариеса зубов и гингивитов, а также 
для оценки качества стоматологической помощи детскому населению.  

Европейские индикаторы стоматологического здоровья детского населения могут 
быть использованы в системе здравоохранения тех стран, которые заинтересованы в 
проведении мониторинга медицинской эффективности первичной профилактики 
основных стоматологических заболеваний; они позволяют делать сравнительный анализ 
аналогичных показателей различных зарубежных стран, обосновывают унификацию и 
объективизацию системы мониторинга, что будет способствовать улучшению качества 
стоматологической помощи населению и качества его жизни.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հեղինակների կողմից կատարվել է 12 և 15 տարեկան երեխաների հանգուցային խմբերի 
բերանի խոռոչի հետազոտություն և անանուն անկետավորում  ̀ հիմնվելով եվրոպական 
ինդիկատորների վրա: Ստոմատոլոգիական առողջության եվրոպական ինդիկատորները 
կարելի է կիրառել այն երկրների առողջապահական համակարգում, որտեղ հետաքրքրված 
են բնակչության առաջնային կանխարգելման բժշկական արդյունավետության մոնիթորինգի 
անցկացման մեջ: Այդ ցուցանիշները թույլ են տալիս կատարել տարբեր արտասահմանյան 
երկրների համանման ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն, հիմնավորում են 
մոնիթորինգի համակարգի ունիֆիկացումն ու օբեկտիվացումը, ինչը կնպաստի բնակչության 
ստոմատոլոգիական օգնության և կյանքի որակի բարձրացմանը:  

 
Բանալի բառեր. եվրոպական ինդիկատորներ, ստոմատոլոգիական առողջություն 
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SUMMARY  
Dental check-ups and to anonymous questionnaires "Key" adults groups, 12 and 15 years 

old of schoolchildren survey conducted by the authors with the help of European indicators of 
dental health of children. European indicators of dental health may be employed the health care system of 
those countries who are interested in monitoring of medical efficacy of primary prevention of main dental 
diseases, was allowed to make a comparative assessment of similar indicators in different foreign 
countries justify the unification and objectification of monitoring system and to use their positive 
experience for improving the quality of dental care and quality of life. 
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Введение. Эффективность ортопедического лечения определяется, в первую очередь, 
технологическим уровнем оказания ортопедической помощи, чему способствует 
развитие новейших технологий стоматологического материаловедения [3,4,6,8,15]. 
Однако при ортопедическом протезировании следует учитывать также влияние протеза 
на ткани пародонта [11,13,17]. Любой протез, будучи лечебным и профилактическим 
средством, одновременно выступает в полости рта как неадекватный раздражитель. 
Ткани протезного поля отвечают на это соответствующими реакциями. Без комплексного 
учёта всех этих факторов оценка клинической эффективности протезирования, равно как 
и частоты возможных осложнений и планирование сроков реабилитации не 
представляются возможными [11]. 

Исходное состояние тканей пародонта, в свою очередь, определяется состоянием 
системы микроциркуляции (МЦ) [1,9,12,14]. Одним из главных звеньев в многочленной 
цепи нарушений МЦ являются расстройства агрегатного состояния клеток крови 
(АСКК), так как адекватное кровоснабжение тканей возможно лишь при сохранении 
нормальных физико-химических свойств крови [2,5,7,10,16,18]. В первую очередь, это 
агрегируемость форменных элементов крови и способность эритроцитов к деформации. 

В равной степени всё вышеизложенное относится также и к состоянию МЦ тканей 
пародонта и к расстройствам АСКК при протезировании зубов. Таким образом, 
выявление взаимосвязи изменений МЦ в тканях пародонта опорных зубов и протезного 
ложа с видом съёмного протеза позволит определить и рекомендовать в 
стоматологическую практику наиболее качественные виды протезов. 

Цель исследования – оценка эффективности ортопедического лечения по показателям 
изменений агрегатных свойств клеток крови (АСКК). 

Дизайн исследования – проспективное клиническое когортное исследование (cohort 
studies) с применением метода подбора пар. 

Материал исследования. Настоящая публикация является фрагментом масштабного 
исследования с включением 200 больных с дефектами зубных рядов, распределённых в 2 
группы: 1-ая (основная) группа – 100 больных, которым произведено протезирование с 
применением полного съёмного зубного протеза; 2-ая (контрольная) группа – 100 
больных, которым произведено протезирование с применением частично съёмного 
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зубного протеза. Настоящий фрагмент основан на результатах пилотного исследования 
АСКК у 20 больных 1-ой группы и 20 больных 2-ой группы. По половому признаку 
больные распределились следующим образом: 25 (62,5%) мужчин и 15 (37,5%) женщин.  

Средний возраст больных 1-ой группы составлял 55,41±8,96 года при 95%-
доверительном интервале (ДИ) от 53,1 до 57,8%. Средний возраст больных 2-ой группы 
составлял 52,77±9,21 года при 95% ДИ от 50,9 до 54,6%. 

Методы исследования. Исследование проводили 2-мя этапами: 1-ый – до протезиро-
вания; 2-ой – через 1 месяц после протезирования. Исследование агрегации эритроцитов 
(АЭ) и тромбоцитов (АТ) производили нефелометрическим методом, деформации эрит-
роцитов (ДЭ) – фильтрационным методом. Статистическую обработку данных проводи-
ли при помощи параметрических методов (t-критерий Стьюдента), с предварительной 
проверкой нормальности распределения признака в обеих сравниваемых группах 
согласно χ-критерию.  

Результаты исследования. В Таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования 
показателей АСКК у больных с дефектами зубных рядов 2-х клинических групп до и 
после ортопедического протезирования. 

Таблица 1. 
Сравнительная оценка показателей АСКК у больных 2-х клинических групп 

 до проведения ортопедического протезирования 
 

Группы больных n АТ (%) АЭ (%) ДЭ (%) 

норма 32 7,011,23 20,881,14 100,00±15,60 

1 группа 20 7,362,55 23,157,70 77,177,03 

2 группа 20 7,662,33 25,408,26 78,604,23 

р между группами 0,28 0,06 0,09 

Примечание: отмечена значимость различий (р<0,05) по сравнению с нормой. 
 
 
Как видно из Таблицы 1, в исходном состоянии показатели АТ обеих клинических 

групп до проведения ортопедического протезирования не отличались от нормы, в то 
время как показатели АЭ были выше, а показатели ДЭ ниже уровня нормы. Так, 
показатели АЭ у больных 1-ой группы составляли 23,157,70% (95% ДИ от 21,6 до 
24,5%), что выше уровня нормы на 10,9% (р<0,05), а показатели ДЭ – 77,177,03% (95% 
ДИ от 71,9 до 81,5%), что ниже уровня нормы на 22,8% (р<0,05). Соответственно, 
показатели АЭ у больных 2-ой группы составляли 25,408,26% (95% ДИ от 23,8 до 
26,5%), что выше уровня нормы на 21,6% (р<0,05), а показатели ДЭ – 78,604,23% (95% 
ДИ от 74,8 до 82,2%), что ниже уровня нормы на 21,4% (р<0,05). 

Из Таблицы 1 также видно, что в исходном состоянии показатели АСКК у больных 
1-ой и 2-ой клинических групп практически не отличались друг от друга (разница 
статистически незначима: р = 0,28, 0,06 и 0,09, соответственно). 

                                                 
 здесь и далее для обозначения средних величин нами употребляются значения: Mσ, т.е. средняя 
арифметическая  стандартное квадратичное отклонение (примечание авторов). 
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Таблица 2. 
Сравнительная оценка показателей АСКК у больных 2 клинических групп 

 через 1 месяц после протезирования 
 

Группы 
больных 

n этапы АТ (%) АЭ (%) ДЭ (%) 

1 группа 20 
1 7,362,55 23,157,70 77,177,03 

2 7,083,01 24,228,12 72,819,54 

2 группа 20 
1 7,662,33 25,408,26 78,604,23 

2 7,842,86 27,248,01 74,897,08 

р между этапами (1 группа) 0,42 0,31 0,28 

р между этапами (2 группа) 0,36 045 0,38 

Примечание: отмечена значимость различий (р<0,05) по сравнению с нормой. 
 
Как видно из Таблицы 2, на 2-ом этапе исследования по сравнению с 1-ым этапом 

показатели АСКК 1-ой клинической группы существенно не изменились (разница 
статистически незначима; р = 0,42, 0,31 и 0,28, соответственно). Такая же картина отме-
чалась и при анализе динамики показателей АСКК 2-ой клинической группы: р = 0,36, 
0,45 и 0,38, соответственно. 

Заключение. Показатели агрегатных свойств эритроцитов и тромбоцитов у больных с 
дефектами зубных рядов в исходном состоянии отличаются разнонаправленностью 
изменений: показатели АЭ и ДЭ демонстрируют тенденцию к повышению, в то время 
как показатели АТ остаются в пределах нормы. 

Вид протезирования (полный съёмный или частично съёмный протез) существенного 
влияния на агрегатные свойства клеток крови не оказывает.  

Следует учесть, что представленные данные отражают результаты первичного 
пилотного исследования. Для окончательных выводов необходимо проведение более 
масштабных исследований с проведением вторичного анализа в подгруппах больных, 
согласно как виду частично съёмного протеза (пластинчатый или бюгельный), так и типу 
применяемого материала для протезов (акриловая пластмасса или изопептический 
полипропилен). 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված են էրիթրոցիտների և թրոմբոցիտների ագրեգացիայի, 

ինչպես նաև էրիթրոցիտների ձևափոխման խանգարումներն ատամնաշարերի 

առատներով տառապող հիվանդների մոտ օրթոպեդիկ պրոթեզավորման 

ընթացքում: Հիվանդներըբաժանված էին երկու կլինիկական խմբերի. 1-ին խումբ` 20 

հիվանդ, որոնց պրոթեզավորումն իրականացվել է ամբողջովին շարժական 

պրոթեզի օգնությամբ և 2-րդ խումբ` 20 հիվանդ, որոնց պրոտեզավորումն 

իրականացվել է մասնակի շարժական պրոթեզի օգնությամբ: Հետազոտությունները 

անցկացվել են երկու փուլով. 1-ին փուլ` մինչև պրոթեզավորումը և 2-րդ փուլ` 

պրոթեզավորումից մեկ ամիս անց: Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

պրոթեզավորման տեսակը (ամբողջովին կամ մասնակի շարժական պրոթեզներ) 

արյան բջիջների ագրեգատային հատկությունների վրա էական ազդեծություն չի 

ցուցաբերում:  

 
Բանալի բառեր. էրիթրոցիտների ագրեգացիա, թրոմբոցիտների ագրեգացիա, 

էրիթրոցիտների դեֆորմացիա 
 
 

BLOOD CELLS AGREGATE PROPERTIES DISORDERS IN PATIENTS  
WITH DEFECTS OF TEETH DURING ORTHOPEDIC TREATMENT 

 
D.V. Matevosyan¹, K.V. Lalayan¹, R.A. Hovhannisyan²  

 
¹YSMU, Department of Education, ²NIH after acad. S.Q. Avdalbekyan MH RA  

 
SUMMARY  
The article presents the thrombocytes and erythrocytes aggregation, as well as modifying 

the erythrocytes of patients suffering from disorders of tooth defects, during orthopedic 
treatment. Patients divided into two clinical groups: the 1st group of 20 patients with treatment 
implemented with the help of fully removable prosthesis and the 2nd group of 20 patients with 
treatment implemented with the help of partial removable prosthesis. The research was carried 
out in two stages. The 1st stage of treatment and the 2nd stage treatment one month after the 
results of the study showed that the prosthesis type (full or partial removable prostheses) does 
not show a significant impact on the aggregate properties of blood cells. 

 
Keywords: aggregation of erythrocytes, aggregation of thrombocytes, deformation of 
erythrocytes  
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Введение. Внешность человека на сегодняшний день имеет основополагающее значе-
ние для связи и взаимодействия с окружающей социальной средой. Привлекательность 
лица играет огромную роль в социальной жизни людей, являясь существенным 
психосоциальным фактором [19]. Зачастую именно желание улучшить эстетику зубов и 
лица является основной причиной обращения к врачу-ортодонту. Ортодонтическое 
лечение влияет на зубные и скелетные параметры, и, соответственно, на мягкие ткани 
лица, которыми привлекательность человека в целом главным образом и оценивается [8]. 
Одним из наиболее важных факторов в планировании ортодонтического лечения и 
оценке изменений, происходящих в процессе лечения, является оценка мягких тканей 
лица, количественная оценка размера и формы которых широко используется для 
диагностики, планирования и оценки результатов лечения наряду с ортодонтией в 
различных областях медицины, таких как ортопедическая стоматология, челюстно-
лицевая и пластическая хирургии и т.д. [2,12,13,15]. Внешний вид лица является наибо-
лее переменной частью человеческого тела, и зависит от множества факторов, таких как, 
например: возраст, пол, расовая и этническая принадлежность [3,5]. Получение индиви-
дуализированных измерений мягких тканей лица важно с точки зрения достижения 
эстетических критериев для представителей разных этнических групп [16,17]. Следует 
учитывать и разницу в культурных предпочтениях: то, что может считаться красивым и 
приемлемым для одной культурной группы, может быть отличным от нормы для другой 
[6]. Анализ мягких тканей лица в ортодонтии может проводиться с использованием 
нескольких методов: некоторые авторы, такие как Nagle et al. [13], Milosevic´ et al. [12], 
Fernández-Riveiro et al. [6] использовали двумерную фотометрию (2D), Sforza et al. [17] 
трехмерную фотометрию (3D). Однако использование методики 3D связано с 
некоторыми трудностями [10,17]: она является дорогостоящей, что препятствует её по-
вседневному клиническому использованию, часто требует специально выделенного про-
странства, которое не может быть организовано в рамках небольшой стоматологической 
клиники. В свою очередь, Zhang et al. [20] в своём исследовании подтвердили, что 
цефалометрический анализ хоть и является широко используемым методом для лицевых 
измерений, однако он не отражает структуры мягких тканей точно в соответствии с 
изменениями костных структур. Среди перечисленных способов двумерная фотометрия 
имеет преимущество, поскольку является неинвазивным, экономически эффективным и 
быстрым методом, который требует минимального времени и оборудования для оценки 
параметров мягких тканей [7]. Линейные и угловые мягкотканые анализы лица на основе 
фотометрии были подробно описаны рядом авторов [1,6,12]. Эстетические критерии, 
были определены для некоторых этнических и культурных групп [11], однако научные 
исследования в данной области всё ещё неполноценны и находятся в стадии развития [9]. 
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Целью данной статьи является анализ полученных средних значений мягкотканных 
параметров, определяющих лицевой профиль исследованной нами ранее группы и 
сравнение полученных данных с результатами ряда аналогичных исследований, прове-
дённых с вовлечением представителей различных этнических групп, с учётом разницы в 
методиках исследований и выборках. В своем предыдущем исследовании мы 
проанализировали стандартизированные фотограмметрические снимки, полученные в 
NHP посредством ангулярных и линейных измерений [18].  

Материал и методы. Объектом исследования явились 11-13-летние подростки, при-
надлежащие к населению РА. Были получены снимки 67 подростков (35 мальчиков, 32 
девочки), проживающих в городе Ереване. Многочисленные авторы, такие например как, 
Miloševic et al. [12] и Sforza et al. [17], также использовали NHP в своих исследованиях.  

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе данных, полученных вслед-
ствие измерений назофронтального угла (g-n-prn) не было выявлено статистически 
значимых половых различий (p=0,2) (у мальчиков 153,8±6°, у девочек 152±6°). Fernández-
Riveiro et al. в своем исследовании [6], наоборот, выявили статистически значимые поло-
вые различия для этого угла (p<0,01) (у мальчиков 138±7°, у девочек 142±6°). Miloševic` 
et al. [1] в своей группе исследуемых изучали назофрантальный угол последством G-N-
Nd угла, также выявили половые различия (p=0,030) (у мужского пола 136,38±6,7°, у 
женского 139,1±6,35°). Некоторыми авторами, в том числе Fernández-Riveiro et al. [6] 
были сделаны измерения угла носа (sn-cm/n-prn, у мальчиков 72,6±9° у девочек 76,3±6°) 
и угла спинки носа (n-mn-prn, у мальчиков 174,2±4,3°, у девочек 172,6±6°), и выявлены 
статистически значимые половые различия (р<0,05). Для данных углов в нашем исследо-
вании статистически значимые половые различия не найдены. Назолабиальный угол яв-
ляется одним из наиболее вариабельных параметров лицевого профиля, который в нашей 
выборке также имел достаточно широкую вариабельность: у мальчиков 114,5±8,2° 
(SE=1,38), у девочек 115,6±14,8° (SE=2.61). Sforza et al. [17] получили данные для этого 
угла, соответственно, у мальчиков 127,6±8,7, у девочек 126,9±9,3. Другим параметром, к 
результатам измерения которого следует подходить с осторожностью ввиду его большой 
вариабельности (SD=9,7-11°) является ментолабиальный угол (для мальчиков 138,9±11°, 
для девочек 135,2±9,7°). Miloševic et al. [1] в своих исследованиях силуэтов лицевых про-
филей выявили ментолабиальный угол, со статистически различными половыми значени-
ями (p=0,019), равным у мужской группы 129,26±9,55, у женской 134,5±9,08° и с вы-
соким стандартным отклонением. В настоящем исследовании были использованы углы, 
описывающие выпуклость/вогнутость: угол выпуклости лица и угол тотальной 
выпуклости лица показали схожие результаты, g-sn-pg 163,2±5° у мальчиков и 163±4,2° у 
девочек; g-prn-pg: 140±5° у мальчиков и 139,2±4° у девочек. Sforza et al. [17] предложили 
оценивать угол тотальной выпуклости лица n-prn-pg и угол лицевой выпуклости n-sn-pg, 
вместо точки глабелла применяя точку назион, где угол тотальной выпуклости составлял 
у мальчиков подростков 125,6±4,0, у девочек подростков 130,0±4,4, угол лицевой 
выпуклости у мальчиков 158,3±4,9, у девочек 162,3±5,4. Menezes и соавт. [4] в своём ис-
следовании указали на практически незначимые половые различия для этих углов n-sn-pg 
в общем 159,5±3,9, n-prn-pg в общем 127±3,6. Fernández-Riveiro et al. [6] в своём исследо-
вании стандартизированных фотографий описали схожие с нашими данными результаты, 
g-prn-pg для мальчиков 140±5, для девочек 139,2±4,5. В проведенном нами исследовании 
были проанализированы углы средней и нижней третьи лица, угол sn-trg-gn (у мальчиков 
34,61±3, у девочек 33,8±3) был больше по сравнению с углом средней трети лица n-trg-sn 
(у мальчиков 28,3±2,6, у девочек 28,6±2,5), что согласуется с данными Fernández-Riveiro 
et al. [6]. Ozdemir et al. [14] в своём исследовании в группе, состоящей из этнических 
турков, применяли следующие линейные измерения: расстояния высоты средней (g-sn у 
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мальчиков 63,7±0,75; у девочек 61,4±0,54) и нижней части (sn-gn у мальчиков 69,4±0,81; 
у девочек 61±0,60), где оба расстояния больше у мужской группы, чем у женской, 
высóты нижней челюсти (sto-gn у мальчиков 48±0,62 у девочек 4,21±0,70), также был 
установлен половой диморфизм p<0,001), высота каймы верхней губы (ls- st для 
мальчиков 5,3±0,13; для девочек 5,1±0,11), высота каймы нижней губы (st-li для 
мальчиков 9,1±0,24, для девочек 9,0±0,18), эти данные не указывают на наличие половых 
различий, высота верхней губы (sn-sto для мальчиков 22±0,33, для девочек 19±0,29), 
высота нижней челюсти (st-gn для мальчиков 48±0,62, для девочек 42±0,70) последние 
два измерения были больше у мужской группы чем у женской (p<0,001). Sforza et al. [17], 
в своём исследовании привлекательных мальчиков и девочек получили следующие 
расстояния для средней части лица (n-sn для мальчиков 51±3,2 для девочек 48,3±3.4), для 
нижней части лица (sn-pg для мальчиков 54±5, для девочек 50±3,6), и выявили, что 
привлекательные субъекты обоих полов имели относительно большую среднюю часть 
лица и относительно уменьшенную нижнюю челюсть по сравнению с верхней челюстью.  

Заключение. Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что отсутствие единой 
методики оценки параметров мягких тканей, различие в методах исследования, возрасте 
и этно-анатомических особенностях исследуемых пациентов осложняют выявление 
общих закономерностей при планировании лечения и прогнозирование изменений после 
завершения лечения. Несмотря на большое количество публикаций в данной области, на 
сегодня нет целостного представления о её масштабах. Даже результаты идентичных 
исследований в этой области зачастую противоречат друг другу, что препятствует 
созданию целостного представления о проблеме, усложняя полноценное ориентирование 
в выборе оптимального метода лечения, аппаратуры и мероприятий для достижения 
высокого конечного морфофункционального и эстетического результата. В связи с этим 
кажется уместным проведение исследований, направленных на определение и изучение 
корреляционных связей между твёрдыми и мягкими тканями челюстно-лицевой системы 
с учетом: возраста пациента на момент проведения лечения, вида аномалии, 
анатомических особенностей, присущих строению зубочелюстно-лицевой области 
представителей конкретной этнической группы и ряда других факторов.  
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ԿԻՍԱԴԵՄԻ ՓԱՓՈՒԿ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԲԵՐ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՄՈՏ 

 

Մ.Ս. Նալբանդյան1, Հ.Յու. Տեր-Պողոսյան1, Գ.Ե. Մանրիկյան2 

 
1ԵՊԲՀ, Մանկական ստոմատոլագիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն,  

2ԵՊԲՀ, Ընտանեկան և թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

Օրթոդոնտիկ բուժման հիմնական նպատակներից մեկն է էսթետիկորեն գրավիչ 

և համաչափ դեմքի` ինչպես բուժման արդյունք, ստացման ձգտումը: Դիմային 

պրոֆիլի փափուկ հյուսվածքների չափանիշների և նորմայի սահմաններում նրանց 

տատանումների մասին պատկերացումը թույլ է տալիս կազմել այնպիսի բուժման 

պլան, որն ուղղված կլինի տվյալ անհատի դիմագծերի բարելավմանը: 

Համապատասխան գրականության հետազոտությունը ցույց տվեց, որ տարբեր 

էթնիկական խմբերին պատկանող անհատների մոտ ոսկրային, ատամնային և 

դիմային պրոֆիլների համեմատության ժամանակ հայտնաբերվում են զգալի 

տարբերություններ:  

Դիմային էսթետիկայի բարելավումը հանդիսանում է օրթոդոնտիկ բուժման 

հիմնական նպատակներից մեկը: Այնուամենայնիվ, գործոնները, որոնք հաշվի են 

առնվում (անհատականություն, տարիք, էթնիկական պատկանելություն, մշակույթ) 

գրավիչ դեմքի բնորոշման համար կրում են բավականին սուբյեկտիվ բնույթ: Հաշվի 

առնելով այդ հանգամանքը, ճիշտ ախտորոշում և բուժման պլան կազմելու համար 

անհրաժեշտ է մշակել սպեցիֆիկ մոտեցում` ելնելով յուրաքանչյուր էթնիկական 

խմբի առանձնահատկություններից:  
Տվյալ հետազոտության նպատակն էր տարբեր չափումների կիրառման 

առանձնահատկությունների հետագա ուսումնասիրությունը կիսադեմի փափուկ 

հյուսվածքների քանակական գնահատման ժամանակ և ցուցանիշների 

փոփոխականության ուսումնասիրությունը տարբեր էթնիկական խմբերի միջև: 

Նպատակահարմար է պարտադիր հաշվի առնել կիսադեմի փափուկ հյուսվածքների 

ցուցանիշների տարբերությունն ախտորոշման և բուժման պլանավորման 

ընթացքում: 

 
Բանալի բառեր. Կիսադեմի անկյունային և գծային չափումներ, էթնիկական 

տարբերություններ  
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SUMMARY  
An aesthetically pleasing and balanced face is one of the objectives of orthodontic 

treatment. The understanding of the soft tissues and their normal ranges enables a treatment plan 
to be formulated to normalize the facial traits for a given individual.  

The related literature has demonstrated that skeletal, dental and facial profile differences 
exist when subjects from distinct ethnic groups were compared. Thus, each group should be 
evaluated differently, considering their racial characteristics, in order to produce better 
diagnoses and treatment planning. Appearance, therefore, is one of the primary functions of the 
face.  

However, the definition of an attractive and pleasing face is subjective, with many factors 
involved (culture, personality, ethnic background, age). On the other hand, several medical 
specialties (orthognathic and plastic surgery, orthodontics, dental prosthetics) have the ability to 
change facial features. Hence, there is a need for clinicians working in the maxillofacial area to 
know the aesthetic standards of a face that guide the aesthetic soft tissue treatment goals in their 
patients.  

The aim of the present study was to further investigate the use of soft tissue analysis in the 
quantification of facial profile, and to investigate differences between different ethnic groups. It 
is appropriate to consider these differences in soft tissue profile measurements when patient is 
being evaluated during routine orthodontic diagnosis and treatment planning. 
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Введение. Наиболее распространенным методом сохранения жизнеспособности пуль-

пы в настоящее время, является способ её прямого покрытия препаратами, содержащими 
гидроксид кальция. При этом требуется многократная смена лечебной прокладки, что 
может приводить к повторному инфицированию и раздражению пульпы. Кроме того, в 
ряде исследований при использовании различных препаратов, содержащих гидроксид 
кальция, наблюдались либо некроз пульпы, либо её химическое повреждение, а также 
неполноценность структуры образовавшегося дентина [4,5]. Появление однокомпонент-
ных и самопротравливающихся адгезивных систем, обладающих высокой изолирующей 
способностью, незначительной токсичностью и выраженным антимикробным действием 
[7,8,9,] позволило успешно использовать эти материалы для лечения поврежденной 
пульпы. Однако постоянное совершенствование адгезивных систем требует их всесто-
роннего анализа для наиболее эффективного клинического применения при лечении 
глубокого кариеса и эндодонтии.  

Для оценки витальности пульпы в настоящее время за рубежом широко используется 
лазерная допплеровская флоуметрия. В нашей стране этот метод был использован для 
оценки эффективности лечения кариеса дентина композиционными материалами [1], 
регуляции микроциркуляции в пульпе зуба и при изучении влияния жевательных 
нагрузок на её кровоснабжение. Тем не менее, до настоящего времени не было проведено 
должного объективного контроля за состоянием пульпы при её прямом и непрямом 
покрытии адгезивными системами, при лечении глубокого кариозного поражения и в 
случае случайного вскрытия пульпы [3,10]. 

Совершенствование методов эндодонтического лечения и разработка новых стомато-
логических материалов открывает широкие возможности в решении этой проблемы. Од-
нако причинами некачественного эндодонтического лечения являются многие факторы. 
Прежде всего, это связано с тем, что ни один из существующих методов эндодонтичес-
кого лечения зубов пока ещё полностью не отвечает наиболее важным требованиям: 
абсолютной герметизации инфицированного дентина корня путём надёжной и долго-
временной трёхмерной обтурации пространства корневого канала [6]. Последствием 
этого является апикальное микропросачивание тканевой жидкости между стенкой корне-
вого канала и пломбировочным материалом, приводящее к постоянному инфицированию 
и, соответственно, поражению периодонта зуба. Для решения этой проблемы совершен-
ствуются эндодонтические инструменты, разрабатываются новые пломбировочные мате-
риалы и методы их применения. Многие из них обладают высокой эффективностью, од-
нако большинство наиболее современных методов эндодонтического лечения, являются 
достаточно дорогостоящими и сложными в работе, требуют, как правило, специальной 
подготовки, что значительно снижает возможность их широкого клинического исполь-
зования [2]. 
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Одним из наиболее перспективных направлений, призванным решать данные проб-
лемы, является применение в эндодонтической практике адгезивных систем, обладаю-
щих возможностью глубокой герметизации структуры дентина зуба. Это относится, 
прежде всего, к адгезивам двойного отверждения, не требующим для своего отверждения 
световой инициации специальными фотополимеризаторами. Однако адгезивные системы 
этой категории, учитывая нетрадиционную область их применения, нуждаются во 
всестороннем изучении и клинической апробации. Серьёзный интерес представляет 
также оценка отдалённых результатов их применения в эндодонтической практике.  

Развитие адгезивной стоматологии в течение двадцати лет после открытия Buonocore 
происходило очень медленно и без особых успехов. Связано это было, в первую очередь, 
с проблемами сцепления с дентином. 

Первое поколение адгезивных систем появилось в середине 70-х XX в. На уровне эмали 
адгезия обеспечивалась микромеханической фиксацией бонда. На уровне дентина механизм 
связи был основан на ионном взаимодействии со смазанным слоем. Эти материалы 
содержали бифункциональные молекулы, которые одним концом связывались с ионами 
кальция в смазанном слое, а другим – с мономером в составе композиционного материала.  

Сила сцепления с дентином составляла 1-3 МПа, что явно недостаточно, и об этом 
свидетельствовали отрицательные клинические результаты. 

Второе поколение адгезивных систем появилось в конце 70-х XX в. и характеризовалось 
незначительным увеличением силы сцепления с дентином до 4-8 МПа. Механизм связи с 
дентином по-прежнему основывался на ионном взаимодействии со смазанным слоем. 
Клинические результаты показали, что большинство реставраций становились несостоятель-
ным в течение первых двух лет. Исследования in vitro показали, что связь смазанного слоя с 
дентином недостаточная, а это вызывает разгерметизацию между пломбой и зубом [2,7]. 
Несмотря на некоторые улучшения клинических результатов, требовалось дальнейшее 
совершенствование этих материалов. 

Третье поколение адгезивных систем появилось в середине 80-х XX в. Главное их отли-
чие от предыдущих поколений – обработка дентина для модификации смазанного слоя. Как 
правило, это были трехбутылочные системы, включавшие двухкомпонентный праймер (Pri-
mer A, Primer B) и бонд (Bond). Эмаль протравливалась отдельно 37%-фосфорной кислотой, а 
обработка дентина осуществлялась праймером, содержащим органическую кислоту (ЭДТА, 
малеиновую кислоту), гидрофильный мономер (4-META или HEMA) и растворитель (спирт 
или ацетон), что позволяло повысить проницаемость дентина. Модификация смазанного слоя 
органической кислотой позволяла гидрофильному мономеру пропитывать его, обеспечивая 
связь с поверхностным слоем дентина. Несмотря на модификацию смазанного слоя, адгезия к 
дентину оставалась достаточно низкой (10–15 МПа). Завершающий этап адгезивной подго-
товки включал нанесение бонда, содержащего гидрофобные мономеры (Bis-GMA; UDMA; 
TEGDMA). На сегодняшний день адгезивные системы 1–3-го поколений практически не 
используются в стоматологической практике. Это обусловлено низкими показателями 
силы сцепления с тканями зуба, в первую очередь, с дентином, а также нестабильностью 
этого соединения. Современные исследования показали, что для компенсации полимери-
зационной усадки композиционных материалов, составляющей 1,6–5%, минимальная 
сила сцепления с твёрдыми тканями зуба должна составлять 18–20 МПа. 

В начале 90-х XX в. появились первые адгезивные системы, применяемые с техникой 
тотального протравливания тканей зуба. 

Четвёртое поколение адгезивных систем считается на сегодняшний день «золотым 
стандартом» в адгезивной стоматологии. Как правило, системы 4-го поколения 
представлены двумя бутылочками: праймером и бондом. Техника их использования 
включает минимум три этапа: протравливание, прайминг, бондинг. Большинство систем 
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4-го поколения являются многофункциональными, т.е. предназначены для работы с 
большим спектром стоматологических материалов. 

Пятое поколение адгезивных систем появилось в середине 90-х XX в. Они были созданы 
благодаря двум факторам: желанию стоматологов упростить процесс адгезивной подготовки 
и уменьшить риск передачи инфекции. Совершенствование этих материалов проводилось в 
направлении сокращения количества компонентов адгезивной системы, этапов и общего 
времени адгезивной подготовки. Эта группа материалов представлена так называемыми 
однобутылочными адгезивными системами (onebottle systems), у которых праймер и бонд 
находятся в одном растворе. Классическая техника их использования включает минимум два 
этапа: тотальное протравливание твердых тканей зуба (15–30 сек) и аппликацию смеси 
праймер-бонд (20–30 сек) с последующей полимеризацией. 

Шестое и седьмое поколения адгезивных систем представлены самопротравливаю-
щими системами, первые версии которых появились в начале 90-х XX в. Развитие 
стратегии самопротравливания тканей зуба было обусловлено очень высокой 
чувствительностью к нарушениям адгезивной подготовки при использовании адгезивных 
систем 4-го и 5-го поколений и, как следствие, частым появлением постоперативной 
чувствительности. По данным разных авторов, до 70% стоматологов сталкивается с этой 
проблемой. Актуальным остался и вопрос упрощения процесса и сокращения затрат 
времени на проведение адгезивной подготовки. 

Таким образом, выбор адгезивной системы должен основываться на научно-
обоснованных данных эффективности материала с учётом задач для решения которых 
адгезивная система будет применяться. 
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Ա.Մ. Հովեսյան 

 

ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կակղանի կենսունակության պահպանման ժամանակակից եղանակներից է 

դրա ուղղակի ծածկումը կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող պրեպարատներով: 

Այս դեպքում պահանջվում է բուժիչ պաստառանյութի բազմակի տեղադրում, ինչը 

կարող է հագնեցնել երկրորդային վարակի և կակղանի գրգռմանը: 

Ստոմատոլոգիայում ինքնակարծրացող ադհեզիվ համակարգերի հայտնվելը 

(որոնք ունեն բարձր մեկուսիչ հատկություն և արտահայտված հակամանրէային 

ազդեցություն) հնարավոր դարձրեց հաջողությամբ կիրառել այդ նյութերը վնասված 

կակղանի բուժման համար: Սակայն, ադհեզիվ համակարգերի նոր սերնդների 

ստեղծումն և հատկությունների կատարելագործումը պահանջում է դրանց 

բազմակողմանի վերլուծությունն ավելի լիարժեք կլինիկական արդյունավետություն 

ապահովելու համար: 
 

Բանալի բառեր. ադհեզիվ համակարգեր, օբտուրացիա, տոտալ թթվուտամշակում 
 

 
THE POSSIBILITIES OF MODERN ADHESIVE SYSTEMS 

 
A.M. Hovesyan 
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SUMMARY 
Nowadays, the most common way of pulp vitality conservation is covering the pulp (pulp-

capping) directly by calcium hydroxide medicaments. It needs to be changed several times by 
medical linings, which in turn leads to secondary infection and irritation of the pulp. 

The adhesive systems of 6th generation self-eatching adhesive systems of 1 component (3 in 
1), have high isolating features, low toxicity and expressed antibacterial features. It enabled to 
effectively make use of these materials in treatment of affected pulp. But constantly 
improvement of these adhesive systems demand their comprehensive analysis for more 
effective clinical application in treatment of deep caries and in endodontics. Comprehensive 
analysis is needed for continual improvement of adhesive systems to enhance their clinical 
effectiveness in treatment of deep caries and in endodontics. 

Anyway, there is not any objective control on the condition of pulp directly or indirectly 
covering it by adhesive systems at treatment of deep caries and in case of accidental exposure of 
pulp till now. 
 

Keywords: adhesive systems, obturation, total eatching 
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Введение. Анализ научной литературы, освещающей различные стороны влияния 

активного антимикробного компонента в составе лечебно-профилактических зубных 
паст показывает, что в этом контексте наиболее часто рассматриваемыми и 
обсуждаемыми темами являются: во-первых, активность данного вещества (или пасты в 
целом) по отношению к различным представителям патогенной и условно-патогенной 
флоры полости рта, что весьма естественно, а также возможное развитие резистентности 
к этому веществу [4]; некоторые вопросы токсичности антимикробного компонента и 
вероятность аллергизации организма [1,3,5]; проблемы утилизации, нейтрализации и 
воздействия на окружающую среду данных компонентов [2,6] и др. К сожалению, 
специальная литература содержит весьма мало информации по влиянию этих активных 
компонентов на некоторые биологические показатели полости рта, в числе которых 
заслуживают особого внимания структурные особенности клеточный состав десневой 
борозды (или патологических пародонтальных карманов). В данном сообщении мы 
постарались в некоторой степени восполнить имеющийся пробел по этой актуальной 
научно-практической проблеме. 

Материал и методы. Образцы содержимого пародонтальных карманов получали у 
45 добровольцев c воспалительными заболеваниями пародонта: 15 лиц с гингивитом и 30 
больных с пародонтитом, а также у 10 практически здоровых лиц без признаков 
воспаления десны. Мазки-отпечатки из пародонтальных карманов переносили на 
предметные стекла, проводили фиксацию с помощью фиксатора Никифорова, затем 
окрашивали азурII-эозином. Обследуемые были подразделены на группы в зависимости 
от использования той или иной зубной пасты, а именно: в I группу вошли лица с 
нормальным состоянием пародонта; II-V группы включали лица с воспалительными 
заболеваниями пародонта, использовавшие лечебно-профилактические зубные пасты, 
активным противомикробным ингредиентом которых были, соответственно, триклозан, 
хлоргексидин, лекарственные растения и продукты пчеловодства. Исследования 
проведены в Научно-исследовательском центре ЕГМУ (руководитель – проф. А.В. 
Зильфян). Результаты клинико-лабораторных исследований статистически обработаны 
по методу Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. При окраске мазков-отпечатков, приготовленных из 
содержимого пародонтальных карманов пациентов исследуемых групп, т.е. до и после 
осуществления гигиенических мероприятий полости рта, наблюдалась полиморфная 
картина. В десневом содержимом пациентов контрольной группы в макрофагах, 
лимфоцитах и лейкоцитах повсеместно наблюдались дистрофические процессы. 
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Целостность цитоплазматической мембраны большинства макрофагов и лейкоцитов 
была нарушена, что проявлялось их фрагментацией и очаговым лизисом. Цитоплазма 
макрофагов выглядела резко отёчной и вакуолизированной. Ядра макрофагов находились ли-
бо в состоянии "набухания", либо акриопикноза и кариорексиса. В результате сморщивания и 
распада ядер и цитоплазмы макрофагов повсеместно выявлялись экстрацеллюлярно ориенти-
рованные относительно крупные интенсивно-базофильные глыбки и зёрна (гематоксили-
новые тельца) (Рис. 1а, 1б). Большинство лейкоцитов, среди которых доминировали их па-
лочкоядерные формы, находились в состоянии распада, в результате чего во внеклеточном 
пространстве обнаруживались целые их ядра и/или продукты распада последних. 

Рис. 1. Структурные изменения в 
клетках воспалительного инфиль-
трата содержания пародонталь-
ного кармана. Окраска азурII-эози-
ном, об. 40, ×15. 
а) содержимое пародонтального 
кармана пациента контрольной 
группы (до соблюдения гигиены). 
Дистрофические изменения разли-
чной степени тяжести. Процессы 
кариопикноза и рексиса ядер кле-
ток макрофагального и лимфоци-
тарного ряда. Признаки распада. 
Микрофлора характеризуется экс-
тра- и интраваскулярной локали-
зацией. 

 
Следует особо отметить, что при окраске азурII-эозином в содержимом пародонталь-

ных карманов пациентов контрольной группы, т.е. до соблюдения гигиены, повсеместно 
обнаруживалась полиморфная микрофлора, которая характеризовалась как экстра-, так и 
трансцеллюлярной локализацией. Как правило, в клетках макрофагального ряда, в кото-
рых нами были зарегистрированы дистрофические изменения различной степени тяжес-
ти, обнаруживался фагоцитированный азурофильный материал (Рис. 1а). В участках фа-
гоцитоза цитоплазма подобных макрофагов выглядела резко отечной и вакуолизиро-
ванной. Нередко обнаруживался фрагментарный лизис цитоплазм, который происходил 

преимущественно в участках 
локализации фагоцитированных 
микроорганизмов. 

 
1. б) содержимое пародонтального 

кармана пациента исследуемой 
группы "В" (использование хлоргек-
сидин-содержащей зубной пасты). 
Процессы дистрофии клеток лимфо-
цитарного и макрофагального ряда с 
признаками распада. Обильная 
микрофлора, характеризующаяся 
интра- и экстраваскулярной локали-
зацией. 
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Микроорганизмы (базофильный мелкогранулярный материал) выявлялся также и в 
цитоплазме относительно сохранившихся нейтрофильных лейкоцитов и на поверхности 
большинства малых лимфоцитов. 

В содержимом пародонтального кармана пациентов исследуемой группы "А", т.е. 
при использовании лечебно-профилактических зубных паст с триклозаном, в целом 
наблюдались морфологические изменения его клеточного состава, аналогичные таковым, 
которые нами были обнаружены о данный биологических образцах у пациентов 
контрольной группы, т.е. до использования гигиенических зубных паст. При этом, 
повсеместно выявлялась также интра- и экстрацеллюлярно ориентированная микрофлора 
(Рис. 1б). 

Рис. 2. Структурная характеристи-
ка клеток воспалительного инфиль-
трата содержимого пародонталь-
ного кармана пациентов исследуе-
мой группы "D". Окраска азурII-
эозином. Об. 40, × 15. 
а) В отдельных участках полей зре-
ния, в которых продолжают обна-
руживаться дистрофические изме-
нения различной степени тяжести, 
в клетках лимфоцитарного и макро-
фагального ряда, с наличием экстра 
и интраваскулярной микрофлоры. 

 
 
При использовании хлоргексидин-содержащих паст существенных изменений в 

клеточном составе и характере локализации микрофлоры почти не было обнаружено. В 
то же время, по сравнению с показателями клеточного состава содержимого 
пародонтальных карманов лиц контрольной группы, процессы дистрофии и распада 
клеток макрофагально-лейкоцитарного ряда носили менее распространенный характер. 

2. б) В большинстве участков полей 
зрения доминируют относительно 
структурно-сохраненные клетки 
лимфоцитарного и макрофагального 
ряда. Микрофлора представлена в 
виде единичных зерен, 
характеризующейся в основном 
экстрацеллюлярной локализацией. 

 
В содержимом пародонтальных кар-

манов пациентов группы "D", у ко-
торых была использована зубная паста 
на основе продуктов пчеловодства, 
наблюдалась более благоприятная в 
прогностическом отношении картина.  

В целом морфологическая картина характеризовалась известной мозаичностью, 
проявляющейся структурным полиморфизмом клеточного состава содержимого 
пародонтального кармана. Очаги дистрофии и распада макрофагов, лейкоцитов и лимфо-
цитов сочетались с участками, в которых структурная характеристика всех изучаемых 
клеток была сохранена (Рис. 2а, 2б). Следует также отметить ещё одно немаловажное об-
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стоятельство. В участках, в которых структура клеток фагоцитарного ряда была относи-
тельно сохранена, микроорганизмы характеризовались исключительно экстрацел-
люлярной локализацией и признаками распада лишь единичных макрофагов (Рис. 2б). 

Выводы. Благодаря проведённым цитологическим исследованиям содержимого 
пародонтальных карманов пациентов контрольной и исследуемых групп можно прийти к 
следующим заключениям. 

Соблюдение гигиены полости рта с использованием лечебно-профилактических 
зубных паст, в состав которых в качестве противомикробных средств включены три-
клозан и хлоргексидин, не сопровождалось структурно-функциональной нормализацией 
макрофагов и лейкоцитов, а также не влияло на распространённость и характер персис-
тенции микроорганизмов. 

Более эффективной оказалась гигиена полости рта с натуральными противомикроб-
ными компонентами: экстрактами лекарственных растений и продуктами пчеловодства, 
особенно с последними. В последнем случае заметно понижалась обсеменённость 
микросреды микроорганизмами, почти отсутствовали признаки незавершенного 
фагоцитоза, проявления фрагментарного и/или тотального распада клеток фагоцитарного 
ряда (макрофагов и нейтрофильных лейкоцитов). Не исключено, что зубные пасты с 
содержанием продуктов пчеловодства (полагаем, что это особенно касается прополиса) 
обладают полипотентно антимикробной активностью, в результате чего в содержимом 
пародонтального кармана активируются ранее нарушенные механизмы неспецифической 
иммунологической резистентности, т.е. конкретно в её начальном фагоцитарном звене. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Պարօդոնտի բորբոքային հիվանդություններով տառապող 45 կամավորների (15-
ը գինգիվիտով և 30՝ պարօդոնտիտով) և 10 առողջ անձանց մոտ իրականացվել են 
պարօդոնտալ գրպանների պարունակության բջջաբանական հետազոտություններ: 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բերանի խոռոչի հիգիենայի պահպանու-

մը տրիկլոզան և քլորհեքսիդին պարունակող բուժ-կանխարգելիչ ատամի մածուկ-

ներով (որպես հակամանրէային միջոցներ) չի ուղեկցվում մակրոֆագերի և լեյկո-

ցիտների կառուցվածքաֆունկցիոնալ կարգավորմամբ և չի անդրադառնում մանրէ-

ների տարածվածության ու պերսիստենցիայի բնույթի վրա: Ավելի արդյունավետ էին 
բնական հակամանրէային բաղկացուցիչներ պարունակող ատամի մածուկները 
(դեղաբույսերի թուրմեր և մեղվաբուծական միջոցներ): Վերջիններիս կիրառման 
դեպքում դիտվել է միկրոմիջավայրում մանրէների քանակի նվազում, գրեթե բացա-

կայել են անավարտ ֆագոցիտոզի նշանները, ֆագոցիտար բջիջների (մակրոֆագերի 
և նեյտրոֆիլ լեյկոցիտների) ֆրագմենտար կամ տոտալ քայքայման դրսևորումները: 

 
Բանալի բառեր. պարօդոնտիտ, բջիջներ, բուժ-կանխարգելիչ մածուկներ  

 
 
 

CYTOARCHITECTONIC CHARACHTERISTICS OF PERIODONTAL POCKETS  
USING TOOTHPASTES WITH DIFFERENT ANTIBACTERIAL INGREDIENTS 

 
L.R. Papayan1, L.H. Andriasyan2 
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There were conducted cytological studies of the periodontal pockets of 45 volunteers with 

inflammatory periodontal diseases. From all of them 15 were diagnosed with gingivitis and 30 
patients with periodontitis. Also, 10 healthy people were included without any signs of 
gingivitis. In the study there were analyzed therapeutic and prophylactic toothpastes containing 
such antimicrobial agents as triclosan and chlorhexidine. The results showed that the 
maintenance of oral hygiene with mentioned toothpastes had no effect on the structural and 
functional normalization of macrophages and leukocytes. Besides, there were no changes 
noticed in the prevalence and nature of the persistency of oral microorganisms. The oral health 
was more effective with natural antimicrobial ingredients such as plant extracts with proved 
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pharmaceutical affect and bee products. Especially, the results were impressive with the bee 
products. In the latter case colonization of microorganisms decreased significantly. Moreover, 
there were observed almost no signs of incomplete phagocytosis and no manifestations of 
fragmented and/or total breakup of number phagocytic cells (macrophages and neutrophils). 

 
Keywords: periodontitis, cells, therapeutic and prophylactic pastes 
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Ведение. Бисфосфонаты (БФ) – группа лекарственных препаратов, которые приме-
няются при лечении заболеваний костной ткани, при которых наблюдается выраженная 
резорбция. БФ составляют часть химиотерапевтического лечения при множественной 
миеломе и костных метастазах злокачественных опухолей различной локализации (рак 
молочной железы, простаты, легких) [10]. Последнее время БФ стали чаще применять и 
при лечении остеопороза, болезни Паджета, педиатрического несовершенного 
остеогенеза [21]. 

Впервые остеонекроз (ОН) челюстей, связанный с применением БФ, был описан R.E. 
Marx в 2003 году [14]. БФОН челюстей развивается у 5-10% больных применяющих БФ 
[22]. Средняя продолжительность применения БФ, после которого развивается ОН, 
составляет 31,8 месяцев [1] (минимальный срок составляет 4 месяца [16]). 

Для установления диагноза БФОН чeлюстей нужны наличия следующих критериев: 
1). внутривенное или пероральное применение БФ, 2). отсутствие лучевой терапии в ЧЛ 
области 3). существование оголённой, незаживающей, некротизированной кости в 
течение 8 недель 4). гистологическое утверждение некроза кости и исключение 
метастазов первичной злокачественной опухоли [12]. 

Особенностью бисфосфонатного ОН челюстей является оголение кости в полости 
рта. По данным литературы наблюдается следующее соотношение поражения челюстей: 
нижняя челюсть – 65%, верхняя челюсть – 27%, обе челюсти – 8% [8].  

Конечный механизм образования ОН челюстей не выявлен. Патогенез ОН челюстей 
состоит из комплекса факторов, которые совместно приводят к некрозу. Конечно, 
главным из этих факторов является применение БФ, механизм действия которых 
следующий: 1). БФ угнетают активность и жизнеспособность остеокластов, активируют 
их апоптоз, 2). БФ угнетают образование остеокластов из клеток предшественников, 3). 
БФ угнетают ангиогенез, 4). БФ повреждают слизистую оболочку полости рта 
[9,11,18,20]. 

Из вышеуказанного можно судить, что БФ угнетают ремоделинг костной ткани, и 
при любом обстоятельстве, когда требуется активное обновление, регенерация костной 
ткани, может развиться остеонекроз челюстей [1]. 

По данным литературы, в большинстве случаев, БФОН челюстей развивается после 
операции удаления зуба (53,8%) [1]. После удаления зубов, долгое время не происходит 
заживления лунки удалённого зуба, после чего больные обнаруживают оголённые 
костные участки на альвеолярных отростках челюстей.  

Актуальность. Лечение БФОН челюстей считается трудным и малоэффективным, 
часто развиваются рецидивы [8]. Отсутствует общепринятый алгоритм лечения таких 
больных. Существуют разные мнения при лечении БФОН челюстей: одни применяют 
консервативные методы лечения (антибиотики, местные антисептики, поверхностный 
кюретаж зон некрозов, удаление только подвижных секвестров), другие – хирургические 
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[4,14,15,17]. Авторы, применяющие консервативное лечение, прибегают к 
хирургическому, когда возникают осложнения: обильное гноетечение, патологический 
перелом нижней челюсти, формируются абсцессы и флегмоны. Они считают, что данные 
больные могут и должны жить с оголённой костью [15]. Однако мы считаем 
консервативный подход нецелесообразным, так как при консервативном подходе лечение 
может длиться много месяцев, до тех пор, пока некротизированная кость не 
секвестрируется и не выделится самостоятельно, что вряд ли возможно во всех 
клинических случаях. Изначально нельзя предугадать, что болезнь не будет 
прогрессировать, а в таких случаях консервативное лечение вовсе будет безуспешным. 
Даже, если всё) пройдет гладко, и некротизированная кость выделится в виде секвестра, 
то могут быть случаи, когда обязательно будет нужна операция для закрытия 
образовавшегося дефекта (на верхней челюсти могут образоваться обширные сообщения 
с верхнечелюстной пазухой). А радикальное удаление некротизированной кости 
(различные резекции в пределах здоровых тканей) приведёт к излечению больного в 
несравненно короткие сроки. 

При хирургическом лечении разные авторы оперируют в разные сроки. D.C. Stanton 
(2009), предлагает после консультации с врачом, назначавшим препарат из ряда 
бисфосфонатов, прекратить применение препарата в течение 2 месяцев, после чего 
только произвести операцию. Это снизит действие препарата на костную ткань, и 
повысит результаты лечения (86%) [19]. R.A. Williamson (2009) предлагает произвести 
консервативное лечение в течение 3 месяцев, без прекращения применения препаратов из 
ряда бисфосфонатов, после чего произвести операцию. S. Ferlito (2011) предлагает 
произвести консервативное лечение до образования секвестров, после чего произвести 
секвестрэктомию. По данной методике положительный результат составлял 100% [7]. По 
данным автора, формирование секвестров обнаруживалось в среднем через 8 месяцев (5-
11 месяцев), после начала заболевания. Однако не все больные могут так долго ждать. Во 
всех вышеописанных случаях бывали ситуации, когда больные выбывали из 
исследования, так как у них наблюдалось прогрессирование болезни, с усилением болей, 
образованием абсцессов, флегмон, риском возникновения патологического перелома 
нижней челюсти. При хирургическом лечении производилась резекция челюстей, 
отступя на 1 см в видимые здоровые ткани, до кровоточащих участков [3]. В конце, по 
возможности, раны закрывались слизисто-надкостничными лоскутами без натяжения 
[23]. Для повышения результатов разные авторы предлагают применять лазер [2], 
закрыть костную рану с использованием аутогенного костного мозга [5], плазмы богатой 
тромбоцитами [6], лоскута из челюстно-подъязычной мышцы (при краевых резекциях 
дистальных отделов нижней челюсти) [13].  

Цель работы – повышение эффективности хирургического лечения больных с 
бисфосфонатным остеонекрозом челюстей.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования послужили 4 больных с 
бисфосфонатным ОН челюстей, в возрасте от 63 до 88 лет. Из них 2 женщины и 2 
мужчин. Все отмечали употребления препарата «Зомета» из ряда бисфосфонатов. 

Лечение проводилось по следующей тактике: в предоперационном периоде, если 
больной продолжает употребление бисфосфонатов, производится консультация с 
лечащим врачом, назначавшим БФ, с целью прекращения его употребления в течение 1 
месяца до оперативного вмешательства и 2-4 месяцев после него. Если срок отмены 
применения БФ меньше 1 месяца, то проводится щадящее хирургическое (при наличии 
осложнений) и консервативное лечение, что включает в себя: 1). гигиену полости рта, 2). 
удаление подвижных участков некротизированной кости, 3). вскрытие гнойных очагов 
(если больной нуждается в общей анестезии, то одновременно производится радикальная 
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операция на костной ткани), 4). дезинтоксикационную терапию, 5). антибактериальную и 
противогрибковую терапию – при нагноении некротизированных участков кости. 

Проводятся клинические и лабораторные обследования по общепринятым 
методикам.  

Во время операции границы резекций кости следующие: 
1. при наличии чёткой границы между живой и некротизированной костью резекция 

производится отходя от вышеуказанной границы минимум на 0,5 см; 
2. при отсутствии чёткой границы между живой и некротизированной костью 

ориентиром является кровоточивость кости. Резекция кости продолжается минимум на 
0,5 см, после первого появления кровоточащих участков. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования больных приведены в 
Таблице 1.  

Таблица 1. 
Результаты исследования больных 

 
 Больной 1 Больной 2 Больной 3 Больной 4 
Пол М М Ж Ж 
Возраст 88 65 63 63 
Основное 
заболевание 

Рак предстательной 
железы (простаты) 

Множественная 
миелома 

Рак молочной 
железы 

Рак молочной 
железы 

Длительность упот-
ребления «Зометы» 1 год 2 года 2 года 2 года 

Срок отмены 
препарата «Зомета» 5 мес. 6 мес. 1 мес. 2 мес. 

Причина развития  
ОН – удаление зуба 9 мес. назад 5 мес. назад 2 мес. назад 12 мес. назад 

Пораженная 
челюсть верхняя верхняя нижняя обе челюсти 

Количество очагов 1 1 1 2 

Область поражения 
челюсти 24-28 зубы 13-17 зубы 33-35 зубы 

12-15 зубы,  
43-48 зубы, 

угол, ветвь н/ч 
 

Внутриротовые раны ушиваются наглухо. Если клинически и рентгенологически 
обнаруживается секвестрация (даже при отсутствии полностью выделившихся 
секвестров), рана зашивается частично и заживляется вторичным натяжением, под 
йодоформным тампоном. Слизисто-надкостничные лоскуты должны ушиваться без 
натяжения.  

В послеоперационный период больным назначается: 1). антибактериальная и 
противогрибковая терапия, 2). гигиена полости рта 3). дезинтоксикационная терапия. 

У всех больных ОН развился после удаления зубов. Не исключено, что в некоторых 
случаях зубы были удалены из уже некротизированых лунок. В общем количестве 
обнаружено 5 очагов ОН. Размер оголения очагов в 4 случаев составлял 1-3 зубных 
альвеол (Рис.1), в 1 случае размер очага составлял больше 4 зубных альвеол с 
поражением тела, угла и части ветви нижней челюсти. Слизистая оболочка имела 
нормальную или бледно-розовую окраску, во всех случаях отёк почто отсутствовал.  
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а  б  
Рис. 1. а, б – участки оголения челюстных костей 

 
Трое больные были оперированы под общим обезболиванием, 1 – под местным.  
В 2 случаях из 3-х поражений верхней челюсти во время операций формировались 

обширные сообщения с верхнечелюстным синусом (Рис. 2). Во всех случаях раны 
закрывались наглухо. В послеоперационном периоде рецидива заболевания и 
формирования оро-антральных сообщений не наблюдались. 

 

а  б  
Рис. 2. Сообщения полости рта с верхнечелюстным синусом 

 
В одном случае поражения нижней челюсти проводилась краевая резекция нижней 

челюсти, в другом случае сегментарная резекция тела, угла и части ветви нижней 
челюсти. В обоих случаях раны закрывались наглухо. Рецидива заболевания не 
наблюдалось. Во всех случаях диагноз ОН челюстей подтверждался гистологически, с 
опровержением метастазирования.  

Выводы. Употребление препаратов из ряда бисфосфонатов может осложниться 
развитием остеонекроза челюстных костей, особенностью которого является оголение 
челюстной кости в полости рта. В большинстве случаев причиной развития остеонекроза 
является операция удаление зуба. В литературе отсутствуют общепринятые подходы 
лечения больных с остеонекрозом челюстей. Нами предложена тактика лечения таких 
больных, особенностью которой является прекращение употребления бисфосфонатов (по 
возможности) и резекция челюстей, отступая от границы некроза минимум на 0,5см. 
Важным является и правильное ведение послеоперационного периода. Предложенная 
нами тактика ведения больных с остеонекрозом челюстей может являться методом 
выбора, который приведёт к минимуму случаев рецидива заболевания.  
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ԵՊԲՀ, Դիմածնոտային վիրաբուժության ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

Հետազոտվել է ծնոտների օստեոնեկրոզով 4 հիվանդ: Մեկ դեպքում 

հայտնաբերվել է ստորին ծնոտի ախտահարում, երկու դեպքում` վերին ծնոտի, մեկ 

դեպքում` երկու ծնոտների ախտահարում: Բոլոր դեպքերում էլ իրականացվել է 

վիրահատական բուժում, որի առանձնահատկությունը հետևյալն է` բիսֆոսֆոնատի 

օգտագործման դադարեցում (վիրահատությունից մինիմում մեկ ամիս առաջ) և 

ծնոտների ռեզեկցիա` նահանջելով մինիմում 0,5սմ դեպի առողջ հյուսվածքներ: Ոչ 

մի դեպքում հիվանդության կրկնություն չի արձանագրվել:  
 

Բանալի բառեր: բիսֆոսֆոնատներ, ծնոտների օստեոնեկրոզ, օստեոնեկրոզի բուժում 
 

 
BISPHOSPHONATE RELATED OSTEONECROSIS OF JAWS 
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SUMMARY 
Four patients with jaw osteonecrosis were researched. Involvement of mandible was found 

in one case, of maxilla in two cases, of both jaws in one case. In all cases the method of 
treatment was surgical. Main features of surgery were: interruption of bisphosphonate use 
(minimum one month before surgery) and jaw resection, with margins located minimum 0,5cm 
beyond the affected bone. Osteonecrosis recurrence was not found in any cases.  

 
Keywords: bisphosphonates, jaw osteonecrosis, osteonecrosis treatment 
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Введение. Амблиопия – состояние зрительной системы, которое в последнее время 
привлекает всё бóльшее внимание офтальмологов, психологов, физиков, физиологов, ма-
тематиков и других исследователей зрения в связи с поисками обоснованных путей воз-
действия на зрительную систему с нарушенными функциями. Несмотря на много-
численные Работы, посвящённые этой проблеме [1,2,6,7,8], остаются нерешенными 
вопросы, касающиеся механизма нарушения зрительных функций, структур зрительной 
системы, ответственных за эти нарушения, лечебных и профилактических методов 
воздействия и их обоснования. 

A. Bangrter указывал еще в 1953 году на то, что амблиопия является тем функци-
ональным дефектом зрительной системы, морфологическая субстанция которого до конца не 
изучена. Некоторые авторы в настоящее время относят этот дефект скорее к синдрому, вклю-
чающему повышенный порог восприятия контуров предметов, пространственные искажения, 
неустойчивую и неточную монокулярную фиксацию, слабую способность глаз к слежению, 
сниженную контрастную чувствительность, ослабленную аккомодацию.  

Зрительные пути развиваются от рождения до 6-8 лет с более быстрым развитием в мла-
денчестве. В течение этого времени зрительная система очень чувствительна к таким 
известным нарушениям как форма депривации, оптическая дефокусировка, неправильная по-
зиция глаз. Односторонние нелеченные формы депривации в течение первых 3-4 месяцев, а 
двусторонняя в течение 6 месяцев усугубляет дефект развития остроты зрения [6].  

Поводом для раннего обращения родителей к офтальмологу являются нарушения пове-
денческих зрительных реакций у их младенца. Однако не всегда родители могут своевремен-
но распознать и обнаружить наличие зрительных нарушений. Функциональные результаты 
реабилитации детей с патологией глаз определяются тем, насколько быстро и точно будет по-
ставлен правильный диагноз и назначено адекватное лечение [4]. Если лечение не начато в 
течение этого периода, то прогноз для восстановления нормального зрения неблагоприятный.  

Одновременно, эффективность лечения детской амблиопии при всем многообразии 
предложенных ранее и в последние годы методов и способов терапии далека от удо-
влетворительной и колеблется по данным различных исследователей от 28-30% до 50-
60% [1]. 

В диагностике амблиопии используют ряд объективных и субъективных рутинных 
офтальмологических методов исследования. Актуальным является также использование 
современных методов, адекватных для диагностики и дифференциального диагноза 
амблиопии, открывающих новые подходы к пониманию механизмов её развития. Для 
изучения функционального состояния сетчатки наиболее оптимальными здесь представ-
ляются электроретинография (для оценки состояния наружных и внутренних слоёв сет-
чатки, паттерн – электроретинограмма (в основном отражает состояние ганглиозных кле-
ток сетчатки) и исследование зрительных вызванных корковых биопотенциалов мозга 
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(оценка состояния зрительной системы на протяжении от ганглиозных клеток сетчатки 
до затылочных корковых зрительных центров). Указанные методы являются объ-
ективными, что при сопоставлении с субъективной визиометрией даёт большую возмож-
ность для оценки и характеристики адекватности диагностики и лечения амблиопии. 

В отдельных работах ранее делались попытки использовать электроретинографичес-
кие (ЭРГ) данные и данные зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) в оценке эффек-
тивности лечения амблиопии [3]. 

Целью настоящего исследования ставили выявление возможных сдвигов элек-
трофизиологических показателей, которые могли бы быть оценены как патогномоничные 
у больных, ранее не получавших плеоптическое лечение. Последнее даст, очевидно, воз-
можность использовать эти параметры для дальнейшего ведения плеоптического лечения 
у детей с амблиопией. 

Материал и методы. К исследованию были привлечены 26 детей (16 девочек, 10 
мальчиков) в возрасте от 7 до 15 лет с монокулярной амблиопией разной степени с 
максимально корригированной остротой зрения ниже 0,3 на амблиопийном глазу, без 
каких-либо офтальмоскопических изменений глазного дна и с остротой зрения на парном 
глазу в пределах нормы. Все больные были первично обследованы традиционными 
методами (визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, статическая и динамическая 
рефрактометрия, девиаметрия и пр.). При необходимости назначали очковую или 
контактную коррекцию аметропии. Работа включала в себя исследование электрогенеза 
сетчатки (смешанная, фотопическая и ритмическая ЭРГ): бинокулярно при узком зрачке. 
Нарушения функции вышестоящих отделов зрительного анализатора диагностировали с 
помощью паттерн- и/или flash-ЗВП. Электрофизиологические исследования проводились 
согласно принятым международным стандартам ISCEV на офтальмоэлектродиагности-
ческой системе LKC (USA). После окончательного утверждения диагноза амблиопии наз-
начались такие методы плеоптического лечения как прямая окклюзия, локальное "слепя-
щее" раздражение светом центральной ямки сетчатки, обратная и прямая окклюзия, об-
щее раздражение светом сетчатки, упражнение с использованием феномена Гайдингера, 
тренировка амблиопийном глаза по принципу подобия, упражнения в локализации и уп-
ражнения по преодолению трудностей раздельного видения, ЭВМ-адаптированные прог-
раммы компьютерной плеоптики; по окончанию плеоптического лечения проводили 
повторные исследования: остроты зрения, ЭРГ, ЗВП. 

Результаты исследования электроретинограмм у всех обследованных позволили 
выделить следующие отклонения, характеризующие функциональные нарушения (в 
большей степени выраженные в центральной части сетчатки): 

1. повышение амплитуды а-волны смешанной ЭРГ примерно на 50% больше 
нормальных значений; амплитуда b-волны оценивались как несколько пониженная при 
сохранности латенции. На парном глазу амплитуда а-волны также превышала норму, 
однако с сохранением показателей латенции и амплитуды b-волны в пределах 
нормальных значений;  

2. аналогичные изменения были выделены и при оценке показателей фотопической 
ЭРГ с некоторой гиперреакцией амплитуды b-волны здорового глаза; 

3. ритмическая ЭРГ на фликер 30 Гц оказалась в пределах нормы на парном 
здоровом глазу, и достоверно снижена на амблиопичном, с выраженной межокулярной 
ассиметрией (амблиопичный глаз "здоровый глаз"); 

4. при оценке показателей ЗВП отмечалось сохранение показателей латенции Р100-
компонента в пределах нормальных значений с некоторой межокулярной ассиметрией 
(амблиопичный глаз "здоровый глаз"), больше выраженное у детей с дисбинокулярной 
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амблиопией при пониженных показателях амплитуды Р100-компонента в соответствии с 
визиометрическими данными у всех больных. 

Оценка электрофизиологических показателей после первого курса плеоптического 
лечения показало следующее:  

1. сохранение повышенных значений амплитуды а-волны смешанной и фотопичес-
кой ЭРГ амблиопичного глаза с уменьшением амплитуды а-волны здорового глаза до 
нормальных значений, и, соответственно, повышение амплитуды b-волны как на амб-
лиопичном, так и на парном глазу (амблиопичный глаз "здоровый глаз"); латенции волн 
сохранялись в обоих случаях; 

2. отмечается гиперреакция b-волны, как на амблиопичном, так и на парном глазу, 
однако с изменением соотношения: здесь уже "здоровый глаз" – амблиопичный глаз; ла-
тенции волн сохранялись в обоих случаях; 

3. резко выражено повышение пиков ритмической ЭРГ на фликер 30 Гц на обоих 
глазах в 2/3 случаев, причём больше это выражено на амблиопичном глазу; 

4. оценка показателей ЗВП показала высокую корреляцию повышения 
амплитудных показателей с данными субъективной визиометрии. 

Следует отметить, что повышения визиометрических данных с максимально корри-
гирующими линзами, после первого курса плеоптического лечения наблюдалось, лишь у 
10 больных. 

Таким образом, при амблиопии средней и высокой степеней различного генеза имеет 
место характерное нарушение электрогенеза сетчатки с некоторым вовлечением в 
процесс и парного глаза. Причем гиперреакция b-волны может свидетельствовать об 
уменьшении эфферентного торможения, преобладании процессов возбуждения в самой 
сетчатке как на амблиопичном, так и на парном глазу, что может быть связано с 
нарушением различных функций зрительного анализатора и здорового глаза. Резко 
выраженные изменения пиков ритмической ЭРГ до и после терапии могут 
свидетельствовать о нарушениях в колбочковой системе и наружных слоях сетчатки, что 
достоверно отмечается гиперреакцией проведения уже после первого же курса 
плеоптики.  

При анализе ЗВП изменений со стороны латенции Р100 -компонента не наблюдали, 
что является достоверным показателем нормальной проводимости зрительных путей, а 
повышение амплитуды было отмечено у лиц этой группы в 2/3 случаев. 

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о значимой Клиничес-
кой информативности сравнительных данных электрофизиологических показателей у 
детей с амблиопией до и после плеоптического лечения, что предоставляет возможность 
прогностической оценки эффективности тех или иных лечебных мероприятий в педиат-
рической офтальмологической практике. Полученные результаты могут свидетельст-
вовать об уменьшении эфферентного торможения или преобладании процессов воз-
буждения в самой сетчатке на фоне проведённого плеоптического лечения. Однако ука-
занные изменения после первого курса нестабильны и требуют всё большей и частой 
стимуляции всех отделов зрительной системы до завершения пубертантного периода 
развития ребёнка. Данные исследования ЗВП представляют интерес также и в целях 
дифференциальной диагностики нарушения проводимости по зрительным путям и 
объективизации визиометрических показателей. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Կատարված հետազոտությունների արդյունքները թույլ են տալիս ամբլիօպիայով 

երեխաների մոտ որպես նշանակալի կլինիկական ինֆորմացիա օգտագործել պլեօպ‐

տիկ բուժումից առաջ և հետո էլեկտրաֆիզիոլոգիական ցուցանիշների համեմատա‐

կան տվյալները, ինչը հնարավորություն կտա կանխորոշել և գնահատել այս կամ այն 

բուժման տակտիկայի արդյունավետությունը մանկական ակնաբուժական պրակտի‐

կայում: Ստացված արդյունքները  կարող  են  վկայել պլեօպտիկ  բուժման ֆոնի  վրա 

էֆերենտ արգելակման  նվազման  և  բուն  ցանցաթաղանթում  գրգռման պրոցեսների 

գերակշռման մասին: Սակայն նշված փոփոխություններն առաջին բուժման կուրսից 

հետո  կայուն  չեն  և պահանջում  են տեսողական  համակարգի  բոլոր  հատվածների 

առավել հաճախ ստիմուլյացիա մինչ երեխայի պուբերտատ զարգացման ավարտը: 

ՏՀՊ  (տեսողական հարուցված պոտենցիալներ) արդյունքները հետաքրքրաշարժ են 

նաև  տեսողական  ուղիների  հաղորդչականության  խանգարման  դիֆերենցիալ 

ախտորոշման  և  վիզիոմետրիկ  ցուցանիշների  օբյեկտիվության  գնահատման 

նպատակով: 
 
Բանալի բառեր. տեսողության օրգան , ամբլիօպիա, էլեկտրաֆիզիոլոգիական 

ցուցանիշներ 
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ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VISION  
IN CHILDREN WITH AMBLIOPY NOT BEING TREATED BEFORE 

 
I.S. Sargsyan, A.A. Shakaryan 

 
SUMMARY 
The results of the study provide us with a significant clinical data on comparative 

electrophysiological parameters in children with ambliopy before and after the pleoptic 
treatment, which serves as a ground for the evaluation of efficiency of various therapeutic 
procedures in paediatric ophthalmology. The received results testify to a decrease of efferent 
inhibition or prevalence of processes of stimulation in the retina regarding pleoptic treatment. 
However the specified changes are not stable after the first course therefore more and frequent 
stimulation of all parts of the visual system before the completion of pubertal development of a 
child is required. Data received in the result of VEP (Visual Evoked Potentials) studies are as 
well significant in differential diagnostics of disorders in visual pathways and assessment of 
visometric indicators.  

 
Keywords: vision organ, amblyopia, electrophysiological characteristics 
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ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПАРОДОНТА  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИОДНЫМ ЛАЗЕРОМ 

 
Г.Н. Саркисян 
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Ключевые слова: кровоснабжение тканей пародонта, механизмы микроциркуляции, 
ультразвуковая доплерография. 

 
 
 
 
Введение. Воспалительно-деструктивые заболевания пародонта занимают значитель-

ное место среди стоматологических заболеваний [6,7]. При этом реализация механизмов 
воспаления происходит при непосредственном участии системы микроциркуляции. В 
связи с этим актуальным представляется выявление в патогенетическом механизме 
заболеваний пародонта тех звеньев микроциркуляторных расстройств, воздействие на 
которых снизит уровень нарушений и улучшит трофику тканей пародонта. В частности, 
установлено решающее значение нарушений лейкоцитарно-тромбоцитарно-эндоте-
лиального баланса в развитии самых различных по своей природе поражений тканей при 
расстройствах микроциркуляции [3,11,14]. В норме ток крови через микроциркулятор-
ное русло происходит без адгезии кровяных клеток к сосудистому эндотелию и без их 
агрегации. Это обеспечивается отсутствием значительных концентраций активирующих 
агентов, а также антиадгезивными и антиагрегатными свойствами эндотелия [2]. 

Новые исследования патогенеза микроциркуляторных расстройств показали, что для 
определения состояния кровоснабжения тканей, кроме свойств крови, имеет значение 
функциональное состояние сосудистой стенки. Эти факторы надо рассматривать не 
порознь, а в функциональном единстве кровь–сосудистая сеть, а их взаимодействие 
рассматривается как гемоэндотелиальный баланс [8,10]. Совокупность изменений 
микроциркуляторной системы резко нарушают тканевой гомеостаз, саморегуляцию 
клеток, что ведёт к усугублению возникших патологических процессов. Адекватное 
кровоснабжение возможно только при сохранении кровью нормальных физико-
химических свойств. Известно, что в норме клетки крови находятся в состоянии 
суспензии и прочных скоплений не образуют [9,12]. В патологии кровяные клетки 
приобретают способность к внутрисосудистой агрегации. Появление в кровотоке 
относительно крупных скоплений затрудняет их прохождение через узкие петли 
капиллярной сети. В итоге возможна более или менее выраженная блокада капиллярной 
сети с развитием ишемии ткани. Как правило, ишемия носит преходящий характер, так 
как под действием гидродинамических сил агрегаты разрушаются и проходимость 
сосудистого русла в большей или меньшей степени восстанавливается [1]. При 
патологии возможно образование настолько прочных агрегатов (или сопутствующее 
поражение сосудов), что восстановление кровеносного русла не происходит, и ишемия 
принимает стойкий характер. 

Имеющийся научный анализ механизмов микроциркуляторных расстройств в 
большей степени распространялся на лейкоциты, прежде всего – полиморфноядерные 
лейкоциты (ПМЯЛ). Считалось, что так как количество лейкоцитов в крови 
относительно небольшое, то в целом они не могут существенно влиять на реологические 
свойства крови [10,13]. В настоящее время эта точка зрения полностью пересмотрена.  
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Действительно, лейкоциты на макрореологические параметры влияют мало, но на 
"микро" уровне их патогенное влияние весьма значительно. Важное значение имеет ещё 
одно свойство ПМЯЛ – способность к упругой деформации. При нормальном давлении 
кровяного русла и сохранении свойств ПМЯЛ к деформации они легко проходят через 
узкие петли капиллярной сети, деформируясь в них. Однако при утрате ПМЯЛ 
способности к деформации они блокируют микрососуды, что может привести к 
мелкоочаговому ишемическому поражению ткани вплоть до некроза. ПМЯЛ, как и 
тромбоциты, при внутрисосудистой активации высвобождают соединения, которые 
обладают вазоконострикторным эффектом и вызывают развитие отёка, а также мощные 
длительные сокращения сосудов [4,8]. 

Таким образом, сочетанная активация ПМЯЛ и тромбоцитов, их тесное 
взаимодействие могут влиять на сосудистое русло и на эндотелий. При этом 
высвобождаются вазоактивные агенты и образуются протромбогенные агенты, прежде 
всего тромбин. Следует отметить, что ПМЯЛ имеют более выраженную способность к 
адгезии. Однако, для их адгезии и запуска процесса формирования пристеночного 
тромба этого свойства недостаточно. Этот процесс включает реорганизацию мембран, 
как самих лейкоцитов, так и эндотелиальных клеток. На мембране активированных 
ПМЯЛ появляется комплекс детерминантов адгезии, способных вступать в связь с 
рецепторами на эндотелии и на кровяных клетках, прежде всего тромбоцитах. Основным 
гуморальным детерминантом адгезии является тромбоцит-активирующий фактор (ТАФ), 
который равно синтезируется эндотелием, тромбоцитами и лейкоцитами. 
Многочисленные исследования показали, что любой активирующий стимул приводит к 
очень быстрому образованию ТАФ в эндотелии и клетках крови, а введение очень 
низких её концентраций в кровоток приводит к моментальной активации тромбоцитов и 
ПМЯЛ с их адгезией на эндотелии. Длительное воздействие патологического состояния 
(ишемия, воспаление) на эндотелий вызывает развитие в нём перманентных морфо-
функциональных изменений [2,12].  

Анализ литературных данных показывает, что независимо от этиологических 
факторов, эндотелиальная выстилка микрососудов претерпевает однотипные изменения, 
а именно приобретает проадгезивные и протромбогенные свойства. Сложность 
патогенеза микроциркуляторных нарушений диктует необходимость применения 
достаточно чувствительных методов оценки состояния кровотока и изменений в 
микрососудах. Основными неинвазивными методами для оценки микроциркуляции 
тканей пародонта являются биомикроскопическое исследование и лазерная допплер-
флоуметрия.  

В наших исследованиях мы воспользовались методом ультразвуковой допплеро-
графии, который определяет эффект изменения частоты отраённого движущегося 
объекта сигнала на величину, пропорциональную скорости движения отражателя. При 
отсутствии движения исследуемой среды допплеровского сигнала не существует, так как 
ультразвуковая волна проходит сквозь ткани без отражения, что делает данный метод 
исследования движущихся структур наиболее объективным. Данные исследования 
гемодинамики лечения показывают, что улучшение состояния кровотока после 
комплексного лечения наблюдали у всех пациентов, что коррелирует с результатами 
исследования других авторов. 

Анализ допплерограмм показал снижение максимальной систолической (Vas) и 
средней (Vam) скорости кровотока в процессе лечения, что может быть связано с 
увеличением диаметра просвета сосудов десны. Значение Vas в кровотке у пациентов с 
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тяжёлой степенью пародонтита до лечения составило 2,24 см/сек. После комплексного 
лечения, включающего хирургический этап, эти показатели уменьшаются 2,2 раза (1,12 
см/сек) у пациентов, у которых использовали лазер (50,0%). При традиционном лечении 
отмечалось менее интенсивное снижение показателя (1,31 см/сек) – 48,9%. Следует 
отметить, что достоверные различия наблюдали только в зависимости от применяемого 
хирургического воздействия скальпелем или лазером. В зависимости от применения 
антибиотиков (за 30 минут до операции) с профилактической целью, различий 
показателей гемодинамиками не отмечали.  

Определены различия показателей средней скорости кровотока (Vam) в процессе 
лечения в зависимости от используемой методики. Значения уменьшаются от 0,58 см/сек 
до 0,49 см/сек при традиционном лечении и до 0,41 см/сек – при использовании лазера. 

Индекс Гослинга при увеличении степени тяжести пародонтита увеличивается, что 
свидетельствует о понижении эластичности сосудистой стенки и повышении 
сопротивления кровотоку [5]. В процессе лечения индекс уменьшается. При тяжёлой 
степени наблюдаются минимальные колебания Pi (от 3,50 до 3,01 при традиционном 
лечении и до 2,83 – при лазерном). 

Индекс Пурсело в процессе лечения уменьшается, что указывает на уменьшение 
сопротивления кровотоку дистальнее места измерения. Такие изменения могут быть 
связаны с увеличением просвета сосудов. При тяжёлой степени индекс уменьшается: от 
0,83 до 0,58 – при традиционном лечении и до 0,41 – при лазерном, что составляет 
50,54% и 50,58%, соответственно (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика изменений показателей ультразвуковой допплерографии в процессе 
лечения у пациентов с пародонтитом тяжёлой степени (абсолютные значения) 

 
Итак, при использовании лазера улучшение гемодинамики происходит в большей 

степени, вероятно, в силу уже отмеченного позитивного влияния лазерного излучения на 
микроциркуляцию в пародонте. Полученные данные позволяют полнее оценить 
состояние геноэндотелиального баланса и роль применения диодного лазера при 
лечении заболеваний пародонта, и, следовательно, пересмотреть методики лечебных 
мероприятий.  
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ՊԱՐՕԴՈՆՏԻ ԱՐՅԱՆ ՄԻԿՐՈՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԴԻՈԴԱՅԻՆ ԼԱԶԵՐՈՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

Հ.Ն. Սարգսյան 

 

ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Պարօդոնտի բորբոքային հիվանդությունները ստոմատոլոգիական կլինիկական 

պրակտիկայում զբաղեցնում են հիվանդությունների զգալի մասը: Ընդ որում, այս 

հիվանդությունների ժամանակ գերակշռող պաթոմորֆոլոգիական պրոցես է 

հանդիսանում բորբոքումը, որը զարգանում է արյան միկրոշրջանառության 

համակարգի անմիջական մասնակցությամբ: Պարօդոնտի հիվանդությունների 

ժամանակ այդ համակարգում դիտվում է լեյկոցիտների և թրոմբոցիտների 

համակցված գերակտիվացում, արդյունքում առաջանում են թրոմբոծին ագենտներ, 

որոնք նպաստում են պարօդոնտի հյուսվածքներում սնուցման խանգարմանը: 

Պարօդոնտի հիվանդությունների պաթոգենեզում արյան միկրոշրջանառության 

խանգարումների լիարժեք գնահատումը թույլ կտա վաղ ախտորոշման ¨, 

հետևաբար, բուժման համարժեք ընտրության համար: 

Այսպիսով, մեր հետազոտությունների տվյալները վկայում են, որ լազերի 

օգտագործման արդյունքում հեմոդինամիկայի բարելավումը պարօդոնտում 

առավել բարձր է, բացի այդ, բերում է արյունահոսության վերացմանը, ատամների 

շարժունության աստիճանի, ռեցեսիայի իջեցմանը, նպաստում է ախտաբանական 

պարօդոնտալ գրպանների խորության նվազեցմանը և բերանի խոռոչի հիգիենայի 

բարելավմանը՝ համեմատ ավանդական եղանակներով բուժման տվյալների: 

 

Բանալի բառեր. պարօդոնտի հյուսվածքների արյան մատակարարումը, 

միկրոշրջանառության մեխանիզմները, ուլտրաձայնային դոպլերոգրաֆիա 
 

 
MICROCIRCULATION CHANGES IN PERIODONTIUM  

DURING TREATMENT WITH DIODE LASER 
 

H.N. Sargsyan 
 

YSMU, Department of Therapeutic & Family Stomatology  
 

 
SUMMARY 
In clinical practice a destructive inflammation of periodontal diseases is given a significant 

part. It should be stressed that a dominating pathomorphological process is inflammation and 
the realization of its mechanisms occurs with the involvement of a microcirculation system. In 
periodontal diseases combined hyperactivity of leukocytes and platelets is detectable, which is 
followed by formation of protrombogenic agent inclined to adhesion to the endothelium of 
vascular wall. In the blood flow massive clusters-aggregates originate. As a result, a blockade 
of a capillary net is possible with a development of tissue ischemia. In this connection, it is 
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essential to reveal such links of microcirculation disorders in pathogenic mechanisms of 
periodontal diseases, the impact upon which could decrease the level of disorders and improve 
the tropic of periodontal tissues.  

Thus, the data of our researches have shown that as a result of laser therapy use the 
hemodynamic in periodontium improves much more in comparison with traditional 
(conventional) treatment methods data. 

Except from above mentioned, laser therapy leads to gingival bleeding elimination, 
decrease of teeth mobility, gums recession, reduces the pathological periodontal pockets depths 
and results in increasing of oral hygiene. 
 

Keywords: blood supply of periodontium, mechanisms of microcirculation, ultrasonic 
doplerography. 
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Введение. С побочным эффектом противоопухолевых препаратов на гемопоэз 
конкурирует по частоте диспепсический синдром, при котором отмечаются поражения 
слизистой оболочки полости рта (СОПР) – от стоматита до язвенных поражений. Кроме 
этого, на системное воздействие злокачественного новообразования на организм, 
вызывающее снижение иммунитета и уже само по себе являющееся причиной развития 
вторичной инфекции, у онкологических больных, наслаивается индуцированная 
цитостатиками иммунодепрессия. Побочные эффекты в организме могут возникать 
непосредственно в период проведения химиотерапии, сразу после её окончания, а также 
в отдалённые сроки [2,5]. Профилактика и лечение некоторых осложнений могут 
предупредить или уменьшить тяжесть таких проявлений цитостатической болезни, как 
энтеропатии, язвенно-некротические изменения слизистых оболочек и вторичная 
инфекция. Поэтому важно выработать особую тактику профилактики и лечения 
возникших под влиянием химиотерапии изменений органов полости рта, а также ранее 
имевшихся стоматологических заболеваний с учётом достижений современной 
стоматологии, что и явилось предметом наших исследований [1,3]. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 120 
пациентов (в возрасте от 28 до 60 лет и выше). В первую группу (основная группа 
наблюдений), входили 100 пациентов со злокачественными новообразованиями 
молочной железы, которые получали химиотерапию (ХТ), а во вторую группу (группа 
сравнения) – 20 пациентов со злокачественными образованиями молочной железы без 
использования химиотерапевтических препаратов. По статистическим данным у этих 
больных стоматологический статус был в пределах нормы. Были проведены следующие 
исследования: стоматологический анамнез; рентгенологическое исследование; оценка 
состояния тканей пародонта и зубов; лабораторные методы исследования; 
гистологическое исследование соскобов с различных участков слизистой оболочки 
полости рта; клинический анализ крови; статистические методы обработки результатов 
исследования. 

Результаты исследования и их обсуждения.  
На Диаграмме 1 видно, что у данных пациентов по мере получения кратности 

химиотерапии, процент мукозита, ксеростомии и язвенно-некротического стоматита 
увеличивался. 
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Диаграмма 1. Стоматологический статус пациентов в зависимости от этапов 

химиотерапии  
 

Произведено изучение гистологической картины поражений СОПР на этапах 
получения (кратности) химиотерапевтических доз при раке молочной железы. При 
гистологическом исследовании кусочков, взятых из слизистой оболочки полости рта, из 
маргинальной части десны и альвеол после удаления зубов, наблюдался ряд 
морфологических изменений. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Рис. 1. Отёк, разрыхление эпителия и 
стромы. Слущивание эпителия, инфиль-

трация полиморфноклеточными 
лейкоцитами (1-й сеанс ХТ). Окраска 
гематоксилин-эозином, ув. ×400	

Рис. 2. В субэпителиальной фиброзной 
основе разрастание грануляционной тка-
ни (2-й сеанс ХТ). Окраска гематоксилин-

эозином, ув. ×400	

Рис. 2. В субэпителиальной фиброзной 
основе разрастание грануляционной тка-
ни (2-й сеанс ХТ). Окраска гематоксилин-

эозином, ув. ×400	

Рис. 1. Отёк, разрыхление эпителия и 
стромы. Слущивание эпителия, инфиль-

трация полиморфноклеточными 
лейкоцитами (1-й сеанс ХТ). Окраска 
гематоксилин-эозином, ув. ×400	
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Проведенные гистологические исследования слизистой оболочки полости рта и 

маргинальной десны альвеолы свидетельствуют о том, что при химиотерапии РМЖ 
возникают выраженные воспалительные и дистрофические изменения, которые зависят 
от сроков применения химиопрепаратов. Выявленные изменения диктуют 
необходимость коррекции патологических сдвигов. 

Клинический пример №1: Больная Д.А. 53 года. Ист. болезни N 7103/1898 поступила 
в Онкоцентр им. Фанарджяна с диагнозом "рак левой молочной железы". Амбулаторная 
карта N2699 Состояние полости рта после I сеанса химиотерапии. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 3. Некроз многослойного плоского 
эпителия с выраженной воспалител-
ьной реакцией в строме и с наличием 
фибрина. (3-й сеанс ХТ) Окраска 
гематоксилин-эозином, ув.×400 

Рис. 4. В строме слизистой оболочки десны 
лимфолейкоцитарные скопления. 

Паракератоз многослойного плоского 
эпителия. (4-й сеанс ХТ) Окраска 
гематоксилин-эозином, ув.×400	

Рис. 5. Афта на альвеолярном 
отростке СОПР 

Рис. 6. Множественные афты по всей 
слизистой оболочке полости рта 

типичной формы 
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Жалобы на общую слабость, затруднённый прием пищи, болезненность, отсутствие 
аппетита. На фоне гиперемированной слизистой оболочки полости рта определяются 
множественные афты.  

Та же больная (Д.А. 53 года). Ист. болезни N 7103/1898 Диагноз рак левой молочной 
железы. Амбулаторная карта N2699. Состояние полости рта после II сеанса 
химиотерапии. 
Клинический пример №2: Больная Ю.И. 48 лет. Ист. болезни N 6939/1864 поступила в 
Онкоцентр им. Фанарджяна с диагнозом рак правой молочной железы. Амбулаторная 
карта N2700. Состояние полости рта после II сеанса химиотерапии. 
 

  

 
Изменения в зубопародонтальном комплексе, ретракция зубодесневого края, 

обильные зубные отложения. 

Клинический пример №3: Больная М.А. 36 лет. Ист. болезни N7057/1891 поступила в 
онкоцентр им. Фанарджяна с диагнозом рак правой молочной железы. Амбулаторная 
карта N1768 Состояние полости рта после III сеанса химиотерапии. 
Клинический пример №4: Больная М.Л. 48 лет. Ист. болезни N7113/1903 поступила в 
онкоцентр им. Фанарджяна с диагнозом рак левой молочной железы. Амбулаторная 
карта N1226 Состояние полости рта после IV сеанса химиотерапии. 

 

 

Рис. 7. Генерализованный пародонтит.  
Стадия абсцедирования  

Рис. 8. Острый герпетический 
гингивостоматит  

Рис. 9. Острый псевдомембранозный 
кандидоз	

Рис. 10. Генерализованный пародонтит 
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Клинический пример №5: Больная А.Г. 54 лет. Ист. болезни N6789/1817 поступила в 
Онкоцентр им. Фанарджяна с диагнозом рак правой молочной железы. Амбулаторная 
карта N2988. Состояние полости рта после IV сеанса химиотерапии. 

Ретракция зубодесневого края, обильные зубные отложения, множественный кариес.  
Исходя из вышеизложенного, нами разработан и предложен протокол обязательного 

обследования и профилактического лечения у больных со злокачественными 
новообразованиями молочной железы.  

Заключение. Во время химиотерапии у пациентов часто имеется иммунодефицит 
иммунной системы, поэтому стоматологическая инфекция или лечение могут иметь 
серьёзные последствия.  

Обязательное по протоколу стоматологическое лечение требует следующее: профи-
лактика и пародонтальная терапия должны выполняться до назначения химиотерапии 
или после завершения лечения раковой опухоли; периапикальная патология должна быть 
исключена, если позволяет время, до химиотерапии. Депульпированные и некоторые 
витальные зубы могут быть подвергнуты эндодонтическому лечению и во время 
химиотерапии; санация полости рта в основном (если нет ургентных показаний) должна 
бытъ завершена до начала химиотерапии с целью исключения серьёзных осложнений у 
пациентов, получающих химиотерапию, которые могут находиться в состоянии имму-
нодефицита [4]. 

Удаления зубов должны быть завершены до назначения химиотерапии. Основываясь 
на статусе свертывания крови пациента, онколог может определить: как быстро после 
удалений может начинаться химиотерапия. Для пациентов, которые уже начали 
химиотерапию и удаления абсолютно необходимо, показано бережное обращение с 
тканями, наложение швов и контроль местного кровотечения.  

Протезы (съёмные) должны быть освобождены от всех выраженных поднутрений 
или острых гребней и краёв, затем тщательно отполированы и очищены. Можно 
рекомендовать замачивание на ночь съёмных протезов в противогрибковом растворе 
каждую ночь [6,7].  

Терапия антибиотиками может потребоваться пациентам с иммунодефицитом, у 
которых присутствует инфекция в полости рта, в частности, при генерализованных 
абсцедирующих формах пародонтитов, пролежневых декубитальных язвах, рецидиви-
рующем афтозном стоматите.  

Мукозит в полости рта и другие выраженные воспалительные и дистрофические 
изменения являются осложнениями, отягощающими состояние онкологических больных 
злокачественными образованиями молочной железы. Поражение СОПР приводит к 
нарушению функции жевания, глотания, боли, требующей повышение доз наркотических 
анальгетиков [2,3,5]. 

Полученные нами данные, посвящённые осложнениям в полости рта, возникающие 
на фоне противоопухолевой химиотерапии рака молочной железы, позволяют понять 
важность и сложность проблемы, которые требуют новых подходов, как в онкологии, так 
и при реабилитации больных со стоматологическими заболеваниями. Во многих случаях 
тяжесть состояния полости рта может привести к прекращению назначения химиотера-
певтических препаратов [1,4]. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մուկոզիտը և այլ արտահայտված բորբոքային ու դիստրոֆիկ փոփոխություն-

ները բերանի խոռոչում համարվում են բարդություններ, որոնք ծանրացնում են 
կրծքագեղձի չարորակ գոյացություններով օնկոլոգիական հիվանդների վիճակը: 
Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի վնասվածքները բերում են ծամողական, կլման 
ակտի ֆունկցիաների խանգարմանը, ցավի, որոնք և պահանջում են 
անալգետիկների դեղաչափի ավելացում: 

Մեր ստացած արդյունքները` նվիրված բերանի խոռոչի բարդությոններին, որոնք 
առաջանում են կրծքագեղձի քաղցկեղի հակաուռուցքային քիմիոթերապիայի 
ժամանակ, ներկայացնում են խնդրի կարևորությունն ու բարդությունը, ինչը 
պահանջում է լուծման նոր մոտեցումներ, ինչպես օնկոլոգիայում, այնպես էլ 
ստոմատոլոգիական հիվանդությունների պարագայում: Շատ դեպքերում բերանի 
խոռոչի վիճակի բարդացումը կարող է բերել քիմիոթերապևտիկ պրեպարատների 
կիրառման կանխմանը:  

 
Բանալի բառեր. քիմիոթերապիա, կրծքագեղձի քաղցկեղ, մուկոզիտ, գինգիվիտ, 
պարօդոնտիտ  
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CONDITION OF THE ORAL CAVITY  

IN BREAST CANCER CHEMOTHERAPY  
 

V.G. Tatintsyan, H.R. Gevorgyan, I.L. Manukyan 
 

YSMU, Department of Therapeutic & Family Stomatology  
 
 
SUMMARY  
Mucositis in the mouth and other severe inflammatory and degenerative changes are 

complications aggravating the condition of cancer patient’s malignant tumors of the breast. 
Defeat of the oral mucous membrane leads to dysfunction of chewing, swallowing, pain, 
requiring increasing doses of analgesics. 

Our data dedicated to oral health complications that arise against the background of anti-
tumor chemotherapy for breast cancer, help to understand the importance and complexity of the 
problems that require new approaches in oncology, and in the rehabilitation of patients with 
dental diseases. In many cases, the severity of the oral cavity may result in cessation of receipt 
of chemotherapeutic drugs. 

 
Keywords: chemotherapy, breast cancer, mucositis, gingivitis, periodontitis 
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Введение. Уже с начала ХХ века был известен тот факт, что наличие металлических 
конструкций в полости рта увеличивает количество гальванических токов, а при наличии 
разнородных металлов, физиологическая норма может быть превышена в несколько раз. 
При этом, у определённого количества людей возникает синдром гальванизма, который 
сопровождается как субъективными (металлический привкус, ощущение «батарейки» во 
рту, гиперсаливация или ксеростомия, жжение языка), так и объективными (отёк 
слизистой рта, обострение стоматита, пародонтит, красный плоский лишай полости рта и 
т.д.) симптомами. За десятилетия исследований так и не были выявлены объективные 
четкие границы показателей гальванических токов во рту, при которых у пациентов 
начинаются проявления симптомов гальванизма. Так при незначительном превышении 
физиологической нормы (определяемой различными источниками от 30-40 мВ, до 60-
80мВ) у пациента могут возникнуть один или несколько проявлений гальванизма, в то 
время как более чем двукратное превышение нормы у иных пациентов не приводит к 
каким-либо симптомам [3,8].  

Помимо этого, у каждого пациента проявление описанных выше клинических 
признаков строго индивидуально, что некоторые авторы склонны объяснять различием в 
работе иммунной системы организма [2,4,5,7].  

Немаловажной особенностью гальванизма является то, что первые его проявления 
могут начинаться спустя месяцы или даже годы, после установки разнородных металлов 
[4,9].  

Данный фактор ещё больше увеличивает важность выявления повышения уровня 
гальванических токов до начала клинических проявлений гальванизма, что позволит 
предотвратить его возникновение профилактическими действиями [18].  

Естественно, что со стремительным увеличением разнообразия металлических 
сплавов в ортопедической стоматологии, а также молниеносным развитием 
имплантологии, проблема гальванизма переходит ряд наиболее актуальных проблем 
современной стоматологии [19,26]. 

При планировании определённого протокола лечения, как стоматологу-хирургу, так 
и стоматологу-ортопеду, нельзя забывать о возможности постепенного увеличения 
количества гальванических токов в полости рта пациента и возникновения синдрома 
гальванизма и непереносимости зубопротезных материалов, стараясь максимально 
придерживаться принципа однородности металлических включений в полости рта 
[11,25,27]. 
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Не следует также забывать, что гальванические токи могут идти между 
конструкциями, установленными в полости рта, и металлическими имплантами в других 
частях тела [12].  

Это тем более важно, что при возникновении синдрома гальванизма, основным, и в 
большинстве случаев единственным методом лечения является радикальное удаление 
всех (!) металлических включений из полости рта, включая импланты.  

Очевидно, что при современной рыночной стоимости имплантатов и ортопедических 
конструкций, а также инвазивность данных манипуляций, их полное удаление из полости 
рта является большим потрясением для пациента и серьёзным ударом по репутации 
доктора, как бы он ни старался переложить вину за сложившуюся ситуацию на 
«индивидуальные особенности организма» пациента.  

В последнее время в стоматологической практике широко распространились 
конструкции на основе диоксида циркония [1]. Их высокая эстетика, которая привела к 
большой популярности среди эстетически ориентированных пациентов, быстро сделали 
диоксид циркония одним из часто используемых материалов в ежедневной практике 
ортопедической стоматологии. Каркасы мостовидных конструкций, коронки, вкладки, 
абатменты из диоксида циркония вошли в протоколы лечения тысяч пациентов. Однако 
за широким распространением конструкций из диоксида циркония и за безоговорочными 
заявлениями производителей о «полной гипаллергенности» данного материала, стоит 
нерешённая проблема гальванизма. Относительно недолгое употребление данного 
материала в стоматологической практике, лишило нас возможности наблюдения за тем, 
как данный материал ведет себя с металлами иной природы в перспективе лет [23]. Всё 
вышеназванное создало мнимое ощущение того, что конструкциям из диоксида циркония 
не свойственно увеличивать количество гальванических токов во рту, взаимодействовать 
с металлическими включениями другой природы и, как результат, быть причиной 
возникновения у отдельных пациентов синдрома гальванизма.  

Не забывая, что увеличение гальванических токов, их накопление, которое напрямую 
связано с течением хронических воспалительных процессов в тканях и слизистых 
полости рта, создают необходимые условия для последующего проявление синдрома 
гальванизма, [15,16,17,21,28,29], авторы решили опытным путем проверить, какова 
динамика роста гальванических токов у пациентов с конструкциями из диоксида 
циркония и более традиционных сплавов.  

Цель исследования. Выяснить, как установленные в полости рта конструкции из 
диоксида циркония увеличивают количество гальванических токов: а) при отсутствии 
металлических конструкций иной природы, б) при наличии металлических конструкций 
иной природы. А также провести сравнительный анализ показателей диоксида циркония 
с другими металлами.  

Метод исследования. Разность потенциалов в полости рта измерялась с помощью 
стационарного цифрового мультиметра (10 Ом – 100пФ) Fluke 114 с внутренним 
сопротивлением 3 кОм. Использовали микроэлектрод сравнения (Ag/AgCl). У каждого 
пациента определяли значения разности потенциалов в мВ между тканями (слизистая 
оболочка рта, язык, зубы) и металлическими включениями (импланты, штифты, коронки, 
вкладки, пломбы и пр.), в более чем 40 парах точек. На основе данных измерений 
устанавливалось максимальное значение разности потенциалов (Uмах) в полости рта. В 
парах с наиболее высокими показателями U, измерения производили повторно, после 
тщательного полоскания полости рта нейтральной деионизированной водой, которая 
ненадолго смывает основное количество электролита с поверхности слизистой оболочки. 
Это позволяло нам определять преимущественное место течения токов по тканям или по 
слизистой оболочке полости рта. Если после полоскания дистиллированной водой 
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разность потенциалов снижалась, мы констатировали течение гальванических токов по 
слизистой, а если оставалась на том же уровне – это говорило о течении токов по тканям 
[6,10,11,14]. 

В ходе нашего исследования нами был произведён ряд сравнительных замеров 
гальванических токов у групп пациентов, разделённых по наличию тех или иных 
металлических включений и их однородности. Для начала, мы разделили пациентов по 
наличию однородных металлических включений (разделив эту группу на подгруппы 
пациентов с наличием диоксида циркония и никель–хрома) и по наличию разнородных 
металлических включений, а также контрольную группу без каких-либо металлических 
включений (Табл. 1).  

Таблица 1. 
Сравнительный анализ количества гальванических токов у групп пациентов,  

разделенных по признаку разнородности и вида включений 
 

Группы 
Макс знач. 
Umax (мВ) 

Кол-во 
пациентов 

Средний 
возраст (лет) 

Контр. группа 59 50 35  

Однородные вклю-
чения с ZrO2 

60 25 34  

Однородные вклю-
чения (другой 
металл) 

68 35 37 

Разнородные 
включения с ZrO2 

114 27 41 

Разнородные без 
ZrO2 

113 33 45 

 
Во второй части исследования была совершена подборка групп пациентов, примерно 

одинакового возраста с аналогичной давностью ношения конструкций, у которых 
протезирование на имплантах проводилось с помощью коронок с каркасом из оксида 
циркония или никель–хромового сплава. Абатменты у первой группы были из оксида 
циркония, у второй группы – из титана. Был проведен сравнительный анализ количества 
гальванических токов в разных группах. При этом пациенты с имплантатами 
подбирались таким образом, чтобы у них отсутствовали другие металлические 
включения, кроме имплантата, абатмента и коронки на имплантате (Табл. 2).  

Таблица 2. 
Сравнительный анализ количества гальванических токов у пациентов 

 с абатментами из различных материалов 
 

Материал абатмента 
Кол-во 

пациентов 
Средний возраст
пациентов (лет) 

Средний 
показатель 
Umax (мВ) 

Никель–хром (абатмент 
титановый) 

15 43 65 мВ 

Оксид циркония (абат-
мент из оксида циркония) 

14 45 63 мВ 
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Результаты. В ходе проведённых исследований было выявлено, что конструкции из 
оксида циркония, при отсутствии разнородных металлических конструкций во рту, 
увеличивают количество гальванических токов меньше, чем конструкции с никель–
хромовым каркасом. При наличии в полости рта только конструкций из оксида циркония, 
показатели гальванических токов приближаются к показателям контрольной группы, в 
которой не было каких-либо металлических конструкций. Однако при соблюдении 
однородности, у пациентов со всеми видами металлов сохраняются показатели в 
пределах физиологической нормы.  

В то же время, при исследовании пациентов с разнородными металлами, было 
выявлено, что у пациентов с наличием конструкций из оксида циркония вполости рта, 
повышение количества гальванических токов не меньше, чем у остальных групп. То есть 
конструкции из оксида циркония, также создают гальванические токи с разнородными 
конструкциями, способствуя превышению физиологической нормы и возможному в 
будущем возникновению синдрома гальванизма.  

При наличии на имплантатах абатмента и коронки с каркасом из оксида циркония, 
увеличение гальванических токов незначительно меньше, чем при протезировании 
титановым абатментом и коронкой с каркасом из никель–хромового сплава. И в том и 
другом случае не превышается физиологическая норма. Это можно объяснить, среди 
прочего, тем, что титан, играющий в данном исследовании роль разнородного металла, 
меньше других исследованных металлов участвует в формировании гальванических пар 
и повышении количества гальванических токов [13,20,22,24,27,30].  

Заключение. При соблюдении однородности, конструкции из оксида циркония 
вполне могут стать материалом выбора стоматолога-ортопеда. Они принципиально не 
меняют количество гальванических токов в полости рта. Однако, поскольку другие 
исследованные металлы, при соблюдении однородности, также оставляют ситуацию в 
пределах физиологической нормы, то количество гальванических токов не может 
служить мотивацией для выбора конструкций из оксида циркония, выставляя на 
передний план эстетику конструкций.  

А при наличии в полости рта разнородных металлов, конструкции из оксида 
циркония ни коим образом не улучшают ситуацию с увеличением количества 
гальванических токов в полости рта. Желание избежать в будущем синдрома 
гальванизма не может служить мотивирующим фактором для выбора пациентом 
конструкций из оксида циркония. При таком выборе и при условии, что разнородные 
металлы в полости рта будут сохраняться, пациент может столкнуться с синдромом 
гальванизма.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Եթե համասեռությունը պահպանվում է, կառուցվածքները ցիրկոնիումի օքսիդից 

ստոմատոլոգ-օրթոպեդը կարող է օգտագործել որպես ընտրության նյութ: Նրանք 
հիմնականում չեն փոխում գալվանական հոսանքների քանակը բերանի խոռոչում: 
Սակայն, ինչպես և մյուս ուսումնասիրվող մետաղներն էլ հանգեցնում են 
իրավիճակների, որոնք համապատասխանում են ֆիզիոլոգիական նորմերին, գալվանա-

կան հոսանքների քանակը չի կարող ծառայել որպես մոտիվացիա ցիրկոնիումի օքսիդի 
կառուցվածքները ընտրելու համար՝ առաջին հերթին էսթետիկայի առումով: 

Բերանի խոռոչում տարասեռ մետաղների առկայության դեպքում, ցիրկոնիումի 
օքսիդի կառուցվածքները որևէ կերպ չեն բարելավում իրավիճակը բերանում աճող թվի 
գալվանական հոսանքների գոյության վերաբերյալ: Գալվանիզմի համախտանիշից 

խուսափելը չի կարող ապագայում ծառայել որպես շարժառիթ հիվանդի համար 
ցիրկոնիումի օքսիդի կառույցները ընտրելու հարցում: Այս ընտրությունը, հաշվի 
առնելով, որ տարասեռ մետաղները կպահպանվեն բերանի խոռոչի ներսում, կարող է 
հանգեցնել գալվանական համախտանիշի: 

 
Բանալի բառեր. գալվանական հոսանքներ, գալվանիզմի համախտանիշ, 
կամրջաձև պրոթեզներ, ցիրկոնիումի օքսիդ 
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CONSTRUCTIONS OF ZIRCONIUM OXIDE AND ITS ROLE  

IN THE INCREASING NUMBER OF GALVANIC CURRENTS IN THE MOUTH 
 

V.G. Tatintsyan, R.V. Mamikonyan 
 

YSMU, Department of Therapeutic & Family Dentistry,  
Dental Clinic "Mirana Dent" (Moscow) 

 
SUMMARY 
If homogeneity is maintained, constructions of zirconium oxide could be used as a material 

of choice by a dentist-orthopedist. They basically don't change the quantity of galvanic currents 
inside the oral cavity. However, as other examined metals also result in situations 
corresponding to physiological norms, the quantity of galvanic currents can't serve as a 
motivation for choosing constructions of zirconium oxide, putting the aesthetics first. 

When heterogeneous metals exist within the oral cavity, constructions of zirconium oxide 
by no means improve the situation with the increasing number of galvanic currents in the 
mouth. Avoidance of galvanism syndrome in the future can't serve as a motivation for the 
patient to choose constructions of zirconium oxide. This choice, given that the heterogeneous 
metals will be preserved inside the mouth, can lead to galvanism syndrome.  

 
Keywords: galvanic currents; galvanism syndrome; bridges; zirconium oxide 
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Введение. Актуальной проблемой стоматологии являются заболевания височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В 70-80% случаев заболевание ВНЧС является 
функциональным нарушением. Особое место среди подобного рода заболеваний занимает 
синдром болевой дисфункции (СБД) височно-нижнечелюстного сустава. В настоящее 
время является общепризнанной концепция важной роли центральной нервной системы в 
формировании патогенетических и клинических детерминантов данного заболевания. 
Недооценка данного фактора может привести не только к узкой трактовке патогенеза 
данного заболевания, но и явиться фактором, мешающим оценить наличие 
сопутствующих расстройств, влияющих на исход заболевания. Особенно это относится к 
депрессивным расстройствам. 

В стоматологии, пожалуй, больше нет такого раздела, где было бы столько сложных 
нерешённых и спорных вопросов, как в лечении дисфункции ВНЧС. Это обьясняется, с 
одной стороны, сложностью функциональных и компенсаторных возможностей сустава, 
обилием факторов, обеспечивающих его нормальное функционирование и массу 
возможных причин, способствующих развитию дисфункции. Кроме того, в течение 
последних десятилетий постепенно меняются взгляды на сущность проявления данного 
заболевания, предлагаются и отвергаются разнообразные медикаментозные, 
ортопедические и хирургические методы, что создаёет определённые трудности в выборе 
метода лечения для практического врача [1,3,6,7] . 

Эволюцию лечения дисфункций за эти годы можно охарактеризовать как быстрое 
увеличение появляющихся новых методов, так и быстрое к ним охлаждение. Появлению 
новых методов лечения, как правило, предшествует возникновение новых методов 
диагностики, расширяющих возможности клинической оценки патологии. Болевые 
синдромы в области лица являются наиболее сложными в диагностики и лечении на 
амбулаторном стоматологическом приёме. Стоматология в последние годы 
ознаменовалась успехами связанными с использованием новейших достижений 
материаловедения и новыми технологиями [1,2,9,10]. 

Вместе с тем все чаще больные с патологией дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) обращаются с головными и лицевыми болями, заложенностью ушей и 
т.д. Этот контингент больных ставят сложные диагностические задачи не только перед 
стоматологами, но и, в первую очередь, перед невропатологами, вертебрологами, 
психиаторами [3,4,5,8,11]. 

Стресс, эмоциональные факторы, тревога и напряжение приводят к мышечной 
гиперактивности, мышечному спазму, парафункциям ВНЧС. В спазмированных мышцах 
возникают болезненные участки – «курковые» или «тригерные» мышечные зоны, из 
которых боль иррадиирует в соседние области лица и шеи.  
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С этих позиций вопросы диагностики и выявления патогенетических механизмов при 
патологии ВНЧС всё ещё остаются открытыми и требуют дальнейших исследований в 
этом направлении.  

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 46 
больных с различными нарушениями дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.Для 
исследований психоэмоционального статуса у лиц обратившихся за помощью с 
нарушениями височно-нижнечелюстного сустава было проведено исследование с 
помощью теста Спилбергера, где оценивались результаты тревожности по показателям в 
диапазоне по от 20 до 80 балльной системы. 

Для измерения определения уровня тревожности (естественная и обязательная 
активность деятельности личности) использовали шкалу ситуативной тревожности. Под 
личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная характеристика, 
отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающееся наличие у 
него тенденций воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как угрожающие, 
отвечая на каждую из них определённой реакцией.  

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий итоговый 
показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При 
этом чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности (ситуативной или 
личностной). При интерпретации показателей можно использовать следующие 
ориентировочные оценки тревожности: до 30 баллов – низкая, 31-44 балла – умеренная, 
45 и более высокая. 

Анализируя результаты многочисленных исследований, свидетельствующих о 
высокой степени ассоциирования при психосоматической патологии повышенного 
уровня, а также учитывая во внимание, что аномалии со стороны зубочелюстной системы 
рассматриваются в качестве хронического психотравмирующего стрессогенного фактора. 
пациентов, обследовали также с помощью шкалы депрессии Бека. Диапазон депрессии 
оценивался от 0 до 39 баллов по следующим показателям: от 0 до 9 баллов – отсуствие 
депрессии; от 10 до 25 – легкий уровень депрессии, ситуативного или невротического 
генеза; от 26 до 39 баллов истинная депрессия.  

Обсуждение полученных результатов. Как известно, психосоматическая патология 
характеризуется полиморфизмом клинических проявлений в виде лично-поведенческих 
изменений и манифестации патопсихологической симптоматики. 

Полученные результаты позволило выявить, что у обследуемого контингента 
пациентов, нуждающихся в лечении, уровень реактивной тревоги (тест Спилберга), 
может быть охарактеризован как умеренно повышенный. 

Результаты количественной психометрии (опросник Бека) свидетельствуют, что 
среди обследованных пациентов случаев симптоматической (мягкой) или истинной 
депрессии не выявлено. 

Таким образом, самой сложной для лечения является группа больных с 
дисфункциями ВНЧС на фоне психических отклонений. Особенностью этих больных 
является то, что при наличии клинических проявлений дисфункции наслаиваются 
обострения их психологических отклонений. Эти больные конфликтны, постоянно 
неудотволерены результатами лечения, придумывают новые жалобы, обвиняют во всем 
врача. Лечение таких больных требует от врача большого терпения, выдержки и 
настойчивости. 

Лечение больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава может 
сталкиваться со специфическими трудностями, входящих в компетенцию врача-
психиатра. Проблемы, связанные с патологией психической сферы у этих больных, 
можно условно разделить на две группы. К первой из них относятся ситуационные 
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тревожные, депрессивные или ипохондрические реакции в связи с заболеванием, которые 
чаще демонстрируют больные с преобладанием тревожно-мнительных, истерических или 
сенситивных черт в личности. Подобный тип реагирования значительно затрудняет 
взаимопонимание между врачом и пациентом и может существенно ухудшать прогноз 
заболевания, что связано с негативной субьективной оценкой больного результатов 
лечения. 

Необходимым условием профилактики и коррекции этих осложнений является 
поддерживающее и успокаивающее отношение к больному, основанное на разьяснении и 
апеллирующее к его критике. В случаях, когда указанные нарушения приводят к 
чрезмерной настороженности и озабоченности, сопровождаясь высокой тревожностью, 
расстройствами сна, показано назначение транквилизаторов бензодиазепинового ряда 
(реланиум, седуксен и др.) или других групп (феназепам, альпразолам, кассадан и др.) в 
средних терапевтических дозах. Навязчивые движения челюстью носят непреодолимый и 
подчас мучительный характер, что вызывает существенный дискомфорт в жизни 
больного. В ряде случаев, по мере адаптации сустава, указанные явления могут проходить 
самостоятельно, однгако в других случаях они принимают хроническое течение, 
становясь источником ипохондрической озабоченности и неудовлетворённости 
результатами оперативного вмешательства. Терапия хронического соматоформного 
болевого расстройства, в первую очередь, требует разьяснения пациенту, что его болевые 
ощущения не связаны с нарушением деятельности сустава, а возникли на « нервной 
почве». Больного не следует убеждать в том, что его боль «не реальна», но, всерьёз 
приняв во внимание интенсивность его страдания, обеспечить атмосферу понимания и 
участия. Препаратами выбора в этом случае являются серотонинэргические анти-
депресанты (флуоксетин, флувоксамин, золофт и др.) в средних терапевтических дозах. 
Как правило, лечебного эффекта следует ожидать не ранее, чем на 3-ей неделе терапии. 

Таким образом, на первый план выходит медикоментозная терапия, характер которой 
индивидуален и определяется психоневрологом и психиатором. 

Начатые нами исследования и полученные результаты по психоэмоциональному ана-
лизу состоянию дисфункции височно-нижнечелюстного сустава целесообразно использо-
вать в клинической стоматологической практике и могут быть включены в теоретический 
курс на профильных кафедрах стоматологического факультета. 
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ՔՈՒՆՔՍՏՈՐԾՆՈՏԱՅԻՆ ՀՈԴԻ ՑԱՎԱՅԻՆ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԸ 
ՀՈԳԵՀՈՒԶԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐՄՈՏ 

 
Լ.Վ. Տատինցյան  

 
ԵՊԲՀ, Թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ինչպես հայտնի է, հոգեսոմատիկ պաթոլոգիան բնութագրվում է կլինիկական բազ-

մաձևության դրսևորմամբ և անձնական-վարկային փոփոխությունների տեսքով 
պաթոհոգեբանական ախտանիշների դրսևորումով:  

Այսպիսով, բուժման համար ամենադժվար խումբն է ՔՍԾՀ-ի դիսֆունկցիայով 
հիվանդները` հոգեկան շեղումների ֆոնի վրա: Այդ հիվանդների առանձնահատկու-
թյունն այն է, որ կլինիկական դրսևորումների առկայության դեպքում դիսֆունկցիաները 
համալրվում են հոգեբանական շեղումների սրացումներով: 

Այդ հիվանդները կոնֆլիկտային են, մշտապես չբավարարված են բուժման ար-
դյունքներով, հնարում են նոր գանգատներ, ամեն ինչում մեղադրում են բժշկին: Այդպի-
սի հիվանդների բուժումը պահանջում է բժշկից մեծ համբերություն և համառություն: 

ՔՍԾՀ-ի դիսֆունկցիաներով հիվանդների բուժումը կարող է բախվել յուրահատուկ 
դրսևվորումների, որոնք մտնում են բժիշկ-հոգեբույժի կոմպետենցիայի մեջ: Այդ 
հիվանդների հոգեկան ոլորտի հետ կապված պաթոլոգիաները և խնդիրները կարելի է 
պայմանականորեն բաժանել երկու խմբի: Աոաջինին են վերաբերում իրավիճակային 
անհանգիստ, դեպրեսիվ կամ հիպոխոնդրիկ ոեակցիաները` կապված այն 
հիվանդությունների հետ, որոնք հաճախ դրսևորում են հիվանդները անհանգիստ-
մտքային, հիստերիկ կամ սենզիտիվ հատկություններով անհատականության մեջ : 

Նման տիպի արձագանքը նշանակալի դժվարեցնում է փոխըմբռնումը բժշկի և 
հիվանդի միջև և կարող է զգալիորեն վատթարացնել հիվանդության կանխատեսումը, 
որը կապված է հիվանդի բուժման արդյունքների նեգատիվ, սուբյեկտիվ 
գնահատականով: 

 
Բանալի բառեր. քունքստործնոտային հոդ, Սպիլբերգի և Բեկի թեստ 
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SYNDROME OF PAIN DYSFUNCTION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT 
IN PATIENTS WITH IMPAIRED PSYCHOEMOTIONAL 

 
L.V. Tatintsyan 

 
YSMU, Department of Therapeutic & Family Stomatology 

 
 
SUMMARY 
As it is known, the phsycosomatic patology is characterized by polymorphism of clinical 

manifestations in the form of personal and behavioral changes and demonstration 
pathopsychological symptoms. In this way, the most challenging for the treatment is sick with 
Working Group on the background TMJ psychiatric disabilities. Feature patients are, what the 
dysfunctian presence of clinical manifestations being heightened their psychological disorders. 
These patients are in conflict, always unsatisfactored outcomes, false new complaints, blame the 
doctor. Treatment of these patients requires a doctor's a lot of patients, endurance and 
perseverance. Treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joint may 
encounter special difficulties within the competence of the psychiatrist. The problems associated 
with psychiatric disorders in these patients can be divided into two groups. The first of them are 
situational anxiety, depressive or hypochondriacal reactions in connection with the disease, 
which often show a predominance of patients with anxious and suspicious, hysterical, or the 
sensitive traits in the personality. This type of response significiantly complicates understanding 
between doctor and patient and can significantly worsen the prognosis of the disease, which is 
associated with negative subjective evaluation of patient outcomes.  

 
Keywords: temporo-mandibular joint, test Spielberg and Beck 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЙ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФИЛЯ ЛИЦА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ФОРМ 

МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА АДАПТАЦИИ 
МЯГКОТКАННЫХ СТРУКТУР В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 
Г.Ю. Тер-Погосян, И.Р. Цатурян  

 
ЕГМУ, Кафедра детской стоматологии и ортодонтии  

 
 
Ключевые слова: пограничная форма мезиальной окклюзии, ортодонтический камуфляж, 
комплексный метод лечения, фотометрические показатели, мягкотканные структуры. 

 
 
 
Актуальность темы. На разных этапах развития челюстно-лицевой области, исходя из 

выраженности патологии мезиальная окклюзия имеет различный лечебный подход. Особен-
но затруднительно принятие решения о методе лечения и очередности проведения процедур 
в случаях пограничных форм мезиальной окклюзии, когда возможно проведение как орто-
донтической аппаратурной коррекции за счёт камуфляжа, так и комплексного (ортодонтия и 
ортогнатическая хирургия) лечения, методов имеющих в своей основе прямо противополож-
ные действия. Принятие решения о методе коррекции в вышеотмеченных случаях является 
труднейшей и ответственной задачей в клинической ортодонтии и требует глубоких теорети-
ческих и клинических знаний, навыков выявления предпочтений пациента и родственников 
по данному вопросу. Часто задача усложняется тем, что между процессом принятия решения 
и проведением комплексного лечения имеется временной промежуток в 5-6 лет. 

 Современные системы компьютерного моделирования не могут полностью пред-
ставить результаты лечения и учесть все особенности изменений и адаптаций органов 
зубочелюстно-лицевой системы. Необходимо более детальное изучение отдалённых 
результатов лечения. 

Выбору метода лечения пациентов с пограничной формой мезиальной окклюзии по-
священо немало работ, однако данные о критериях, лежащих в основе выбора того или 
иного метода лечения (ортодонтического, хирургического или их сочетания), разноре-
чивы [1,2,4,5,7,9,10,11,12,13]. Отсутствует чёткий алгоритм диагностических и лечебных 
мероприятий, рекомендуется различная этапность лечения мезиальной окклюзии. Анализ 
результатов лечения пациентов с мезиальной окклюзией содержит мало сведений о веро-
ятности отдалённых изменений, происходящих в челюстно-лицевой области в результате 
ортодонтического и комплексного лечения и их использовании при планировании 
лечения. 

Крайне мало научных работ, указывающих на необходимость учёта состояния 
дыхательных пространств, положения языка на этапе диагностики и планирования 
лечения, отсутствует информация об изменениях мягкотканных структур лица в 
отдалённом периоде после лечения, что очень часто становится причиной рецидива и 
неудовлетворительного результата. 

Целью данного исследования являлось определение степени изменений фотомет-
рических показателей после лечения пограничных форм мезиальной окклюзии 
ортодонтическим и комплексным методами, а также изучение характера и степени 
адаптации мягкотканных структур в отдалённом периоде после комплексного метода 
лечения. 
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Материал и методы исследования. Для определения степени изменений фотометри-
ческих показателей использовались фотографии в профиль до и после лечения 36 
пациентов, которым был проведён ортдонтический камуфляж (1-ая группа) и 24 паци-
ента, которым было проведено комплексное лечение, т.е. ортодонтическая деком-
пенсация и сагиттальная остеотомия на нижней челюсти (2-ая группа).  

При фотометрическом исследовании были учтены только угловые параметры, во избе-
жание нечёткостей и искажений, обусловленных фотографированием с разных расстояний.  

С целью изучения характера и степени адаптации мягкотканных структур в 
отдалённом периоде после лечения были исследованы фотографии в профиль (Рис.1), 
совершённые сразу по окончании активного периода лечения и через 3 года после начала 
ретенционного (пассивного) этапа у 12 пациентов из 2-ой (ортогнатической) группы. 

В эту группу исследования вошли те пациенты из ортогнатической группы, у 
которых прошло 36 месяцев после завершения активного периода лечения. Ряд 
пациентов не возможно было включить в исследование по причине их отсутствия в 
стране, а также безответственного отношения к ретенционному периоду лечения. 

 

A  B C  
Рис. 1. A – фото пациентки до лечения, B – после комплексного лечения, 

 C – в отдаленном периоде после лечения  
(через 3 года после завершения активного периода лечения) 

 
Для оценки надёжности полученных результатов, были случайно выбраны 10 фото-

графий, на которых измерения проводились заново. Воспроизводимость результатов 
измерений исследовалась с использованием paired t-tests для каждого параметра. Анализ 
не выявил статистически достоверных различий между первыми и вторыми 
измерениями. 

В Таблице 1 представлена сравнительная характеристика фотометрических показа-
телей до и сразу после окончания активного периода лечения в ортодонтической группе. 

 
Таблица 1. 

Сравнение фотометрических параметров до и после лечения в ортодонтической группе 
 

Показатель 
До лечения После лечения Разница Уровень 

значи-
мости 

Среднее  
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Holdway 10,1 2,07 9,99 1,8 -0,11 1,7 P>0,05 
N΄-Sn-Pog΄ 175,88 4,32 174,75 4,71 -1,13 1,62 P<0,001 
Cm-Sn-UL 100,83 9,48 95,38 10,4 -5,46 3,64 P<0,001 
LL-Sm-Pg΄ 143,21 11,38 148,08 10,78 4,88 5,48 P<0,001 
G΄-Pg΄/C-Me 92,64 6,62 90,6 8,1 -2,04 5,16 P<0,05 



 

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ, ԼՕՌ ԵՎ ԱՉՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
	

	

	 - 316 -

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты данного исследования пока-
зали, что при лечении пациентов методом ортодонтического камуфляжа (1-ая группа) не 
наблюдалось статистически достоверного изменения со стороны H (Holdway angle). В 
этой группе выявлено очень незначительное, но статистически достоверное уменьшение 
со стороны угла профиля мягких тканей по Субтельны N΄-Sn-Pog΄ на 1,125° (на 0,76%) 
(P<0,001). Исследования показали статистически значимое уменьшение носогубного угла 
Cm-Sn-UL на 5,46° (на 5,4%) (P<0,001), и увеличение ментолабиального угла LL-Sm-Pg΄ 
на 4,86° (на 3,4%) (P<0,001). Шейно-подбородочный угол G΄-Pg΄/C-Me статистически 
достоверно незначительно уменьшился на 2,04° (на 2,2%) (P<0,05).  

В Таблице 2 представлена сравнительная характеристика фотометрических 
показателей до и сразу после окончания активного периода лечения в ортогнатической 
группе. 

Таблица 2.  
Сравнение фотометрических параметров до и после лечения в ортогнатической группе 

 

Показатель 
До лечения После лечения Разница 

Уровень  
значимости Среднее 

(в°) 
Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Holdway 9,02 1,65 12,33 2,64 3,31 1,94 P<0,001 

N΄-Sn-Pog΄ 176,19 3,47 166,52 4,08 -9,67 5,53 P<0,001 

Cm-Sn-UL 98,25 6,53 100,38 7,94 2,13 4,99 P<0,05 

LL-Sm-Pg΄ 152,19 7,33 141,56 6,89 -10,63 9,49 P<0,001 
G΄-Pg΄/C-
Me 

87,65 13,73 93,58 10,25 5,94 5,41 P<0,001 

 
В этой группе исследования показали, что при лечении пациентов комплексным 

методом (2-ая группа) наблюдалось статистически достоверное увеличение со стороны H 
(Holdway angle) на 3,3° (на 36,7%) (P<0,001). Выявлено также довольно значительное 
статистически достоверное уменьшение со стороны угла профиля мягких тканей по 
Субтельну N΄-Sn-Pog΄ на 9,76°(на 5,49%) (P<0,001). Исследования показали статистичес-
ки достоверное увеличение носогубного угла Cm-Sn-UL на 2,13° (на 2,16%) (P<0,05), и 
выраженное уменьшение ментолабиального угла LL-Sm-Pg΄ на 10,63° (на 6,98 %) 
(P<0,001). Шейно-подбородочный угол G΄-Pg΄/C-Me статистически достоверно 
увеличился на 5,94°(на 6,77%)(P<0,001). 

Исходя из полученных результатов и проведенного анализа, можно заключить, что 
при лечении пограничных форм мезиальной окклюзии: 

1. Полученные нами результаты относительно угла H (Holdway angle) соответствуют 
данным A. Rabie et al. [11]. В ортодонтической группе мы не получили статистически 
достоверных изменений угла H. Увеличение этого угла в ортогнатической группе 
обусловлено уменьшением продольного размера н/ч, её смещением назад и 
соответственно смещением дистально наиболее выступающей кожной точки на 
подбородке (Pog΄). 

2. В 1-ой группе происходит незначительное уменьшение на 1,125° (на 0,76%) 
(P<0,001) со стороны угла профиля мягких тканей по Субтельну N΄-Sn-Pog΄. Это можно 
объяснить ротацией н/ч вниз и назад, т.е. по направлению часовой стрелки в результате 
проведения ортодонтического камуфляжа. 
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Во 2-ой группе довольно значительное, статистически достоверное уменьшение со 
стороны угла профиля мягких тканей по Субтельну N΄-Sn-Pog΄ на 9,76°(на 5,49%) 
(P<0,001) обусловлено проведением сагиттальной остеотомии и задним смещением н/ч. 

3. В 1-ой группе уменьшение носогубного угла Cm-Sn-UL на 5,46° (на 5,4%) 
(P<0,001) и увеличение ментолабиального угла LL-Sm-Pg΄ на 4,86° (на 3,4%) (P<0,001) 
обусловлено ортодонтической компенсацией, т.е. перемещением зубов относительно 
базисов соответствующих челюстей для компенсации скелетной аномалии.  

Результаты нашего исследования соответствуют утверждениям многих авторов, что 
удачный камуфляж достигается за счёт проинклинации верхних резцов и 
ретроинклинации нижних резцов [6,8]. Однако в исследованиях Battagel et al. [3], а в 
дальнейшем и Rabie et al. [11] авторы при проведении ОК получили слегка выраженную 
ретроинклинацию, а не проинклинацию верхних резцов. Они это объясняли тем, что у 
исследуемых ими всех пациентов наряду с удалениями на н/ч было совершено удаление 
верхних первых премоляров, чем и были обусловлены полученные результаты.  

В 2-ой группе мы получили небольшое увеличение носогубного угла Cm-Sn-UL на 
2,13° (на 2,16%) (P<0,05), и выраженное уменьшение ментолабиального угла LL-Sm-Pg΄ 
на 10,63° (на 6,98%) (P<0,001), что обусловлено ортодонтической декомпенсацией, 
предшествующей ортогнатической хирургии. Незначительное увеличение носогубного 
угла обусловлено устранением вестибулярного наклона верхних фронтальных зубов. 
Вестибулярный наклон верхних фронтальных зубов и язычный наклон нижних 
фронтальных зубов являлись естественной компенсацией скелетного несоответствия. 
Уменьшение ментолабиального угла произошло в ответ на исправлении язычного 
наклона нижних резцов. 

4. В 1-ой группе уменьшение шейно-подбородочного угла G΄-Pg΄/C-Me на 2,04° (на 
2,2%)(P<0,05) можно объяснить ротацией н/ч вниз и назад. 

Увеличение шейно-подбородочного угла G΄-Pg΄/C-Me на 5,94° (на 6,77%) (P<0,001) 
во 2-ой группе обусловлено уменьшением продольного размера н/ч при проведении 
сагиттальной остеотомии. 

В Таблице 3 представлена сравнительная характеристика фотометрических 
показателей сразу после окончания активного периода лечения и через 3 года после 
начала ретенционного этапа в ортогнатической группе. 
 

Таблица 3. 
Сравнение фотометрических параметров после окончания активного периода лечения  
и через 36 месяцев после начала ретенционного этапа в ортогнатической группе 

 

Показатель 
После лечения 

Через 36 мес.  
после лечения 

Разница Уровень 
значи-
мости Среднее 

(в°) 
Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Среднее 
(в°) 

Станд. 
отклон. 

Holdway 9 1,75 8,75 2,35 -0,25 1,08 P>0,05 

N΄-Sn-Pog΄ 168,38 1,49 170,75 3,79 2,38 4,07 P>0,05 

Cm-Sn-UL 95,88 8,73 88,75 11,18 -7,13 3,66 P<0,001 

LL-Sm-Pg΄ 139,38 10,12 137,25 13,72 -2,13 4,88 P>0,05 
G΄-Pg΄/C-
Me 

87,38 5,51 82,5 6,26 -4,88 3,59 P<0,01 

 
Результаты данного исследования показали, что при сравнение фотометрических 

параметров после окончания активного периода лечения и через 3 года после начала 
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ретенционного этапа в ортогнатической группе не наблюдалось статистически 
достоверного изменения со стороны H (Holdway angle), со стороны угла профиля мягких 
тканей по Субтельну N΄-Sn-Pog΄ и ментолабиального угла LL-Sm-Pg΄. Исследования 
показали статистически достоверное уменьшение носогубного угла Cm-Sn-UL в среднем 
на 7° (на 7,4%) (P<0,001). Шейно-подбородочный угол G΄-Pg΄/C-Me статистически 
достоверно уменьшился на 4,9° (на 5,6%) (P<0,01).  

В данном исследовании в качестве контрольной группы были использованы данные 
10 пациентов с пограничной формой мезиальной окклюзии, у которых лечение было 
проведено методом ортодонтического камуфляжа. Контрольная группа была введена с 
целью изучения возможных изменений со стороны архитектоники лица в результате 
аппаратурного устранения мезиальной аномалии окклюзии, а также учёта возможных 
изменений со стороны профиля лица в результате взросления пациентов. Сравнивались 
соответствующие параметры, характеризующие мягкотканный профиль лица после 
активного периода лечения и в отдалённом периоде лечения (через 3 года после начала 
ретенционного этапа лечения). Выявленные изменения были незначительны и не носили 
статистически достоверный характер. 

Заключение. Анализируя полученные результаты относительно изменений 
фотометрических показателей в отдалённом периоде после комплексного лечения, 
можно предположить, что в ответ на проведение сагиттальной остеотомии на н/ч, 
происходит уменьшение объёма полости рта и соответственно уменьшается 
пространство для функционирования языка, и в результате он давит на верхние 
фронтальные зубы, вызывая их протрузию. Последнее может и обусловливает 
уменьшение носогубного угла. Но возможно уменьшение носогубного угла является 
следствием компенсации со стороны мышечных и кожных покровов губ в ответ на новое 
вертикальное соотношение челюстей после коррекции сагиттального несоответствия. 

Уменьшение шейно-подбородочного угла G΄-Pg΄/C-Me свидетельствует о тенденции 
н/ч к переднему выдвижению. 

Исходя из выше сказанного, становиться понятным, что ремоделирование мягких 
тканей лица на уменьшение сагиттального размера нижней челюсти происходило 
постепенно, т.е имела место определённая динамическая адаптация, что следует 
учитывать при планировании лечения.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Տվյալ հետազոտության ժամանակ անց է կացվել ֆոտոմետրիկ ցոցանիշների 
փոփոխության աստիճանի որոշումը մեզիալ օկլյուզիայի սահմանային ձևերի 

բուժումից հետո օրթոդոնտիկ կամուֆլյաժի և համալիր բուժման մեթոդի հաշվին, 
ինչպես նաև դեմքի փափուկ հյուսվածքների հարմարվողականության բնույթի 
ուսումնասիրումը համալիր բուժումից հետո հետագա շրջանում: Հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տվել, որ ի պատասխան ստորին ծնոտի սագիտալ չափսի 
փոքրացմանը տեղի ունեցող վերակազմավորումը կատարվում է աստիճանաբար, 
տեղի է ունենում դինամիկ հարմարվողականություն, ինչը պետք է հաշվի առնել 
բուժման պլանավորման ժամանակ: 
 

Բանալի բառեր. մեզիալ օկլյուզիայի սահմանային ձև, օրթոդոնտիկ կամուֆլյաժ, 
բուժման համալիր մեթոդ, ֆոտոմետրիկ ցուցանիշեր, փափուկ հյուսվածքներ 
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EVALUATION OF CHANGES OF PHOTOMETRIC PARAMETERS  
FOR PATIENTS WITH BORDERLINE CLASS III MALOCCLUSION  

AFTER ORTHODONTIC CAMOUFLAGE AND ORTHOGNATHIC SURGERY  
AND INVESTIGATION OF SOFT TISSUE PROFILES ADAPTATION  

IN FURTHER PERIOD AFTER COMPREHENSIVE TREATMENT 
 

H. Ter-Poghosyan, I. Tsaturyan 
 

YSMU, Department of Pediatric Dentistry & Orthodontics 
 
SUMMARY 
The goals of this investigation were evaluation of changes of photometric parameters for 

patients with borderline Class III malocclusion after orthodontic camouflage and orthognatic 
surgery and determination of soft tissue profiles adaptation in further period after 
comprehensive treatment. The results of this study demonstrated gradual reconstruction of soft 
tissue profiles after bilateral sagittal osteotomy. This dynamic adaptation should be considered 
during planning of treatment for patients with borderline mesial malocclusion. 
 

Keywords: borderline mesial malocclusion, photometric parameters, orthodontic 
camouflage, comprehensive treatment, soft tissue profile. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЛАЗНЫХ ОБОЛОЧЕК  
В РАННЕМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ 

БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ 
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ЕГМУ, Кафедра детской офтальмологии 
 
 

Ключевые слова: прогрессирующая близорукость, оболочки глаза, клиническая 
оценка  

 

 

 

Введение. Близорукость относят к числу наиболее распространённых патологий 
органа зрения [1]. По данным различных авторов её частота в структуре глазной 
заболеваемости колеблется от 19 до 48% [1,4]. При этом практически во всех случаях 
начало заболевания отмечается в детском и подростковом возрастах [15]. 
Прогрессирующее течение близорукости у детей имеет место в 70% и более процентах 
[13]). При этом активное прогрессирование патологии в 15-24% случаев становится 
причиной появления и развития глазодонных и витреальных патологических изменений 
различной глубины и объёмов [11,14]. Последние, примерно, у трети из них приводят к 
выраженным нарушениям основных зрительных функций и, соответственно, в конечном 
счёте, у значительной части – к инвалидизации по зрению [4,9]. Осложнения 
миопической болезни наряду с травмами органа зрения – ведущие причины глазной 
инвалидности, которая, в свою очередь, уступает по частоте лишь таковым от сердечно-
сосудистых и онкологических болезней [1,4,7].  

Актуальность темы исследования. Поиск новых путей диагностики, лечения и 
профилактики прогрессирующего течения близорукости в детском возрасте по 
причинам, указанным выше, всегда относили к наиболее важным аспектам 
теоретической и практической офтальмологии [1]. Основное внимание в ходе ведения 
детей с миопией по-прежнему уделяют оптической коррекции аметропии и курации 
осложнений донной локализации. Предложенные в последние десятилетия методы 
дезаккомодативной терапии [1,7], фармакотерапии, равно как и используемые методики 
витреоретинальной хирургии, направлены на борьбу с уже развившимися осложнениями 
миопической болезни, и в абсолютном большинстве своём никак не затрагивают аспекты 
профилактики собственно прогрессирования болезни. В этом смысле исследователями 
предлагались различные модификации т.н. склероукрепляющих оперативных 
вмешательств, преследовавших цель посредством механического укрепления белочной 
оболочки глазного яблока воспрепятствовать её последующему растяжению [2,6]. 
Впрочем, эффективность этих оперативных пособий до настоящего времени трудно 
признать удовлетворительной [8]. 

Таким образом, современная офтальмология далека от эффективной профилактики 
прогрессирующего течения миопической болезни. Отчасти такое положение вещей 
основывается, по нашему мнению, на неполном изучении механизмов возникновения и 
развития близорукости. Предложено несколько теорий происхождения миопии. На 
сегодняшний день наиболее обоснованной следует считать трёхфакторную теорию 
Э.С.Аветисова (1971, 1986), согласно которой в механизме развития миопии можно 
выделить три основных звена: зрительная работа на близком расстоянии: ослабленная 
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аккомодация; наследственная обусловленность; ослабленная склера – внутриглазное 
давление (ВГД). Если в итоге исследования первого фактора в практической 
офтальмологии реализованы принципы дезаккомодативной терапии, то в плане изучения 
склерального компонента остаются открытыми вопросы пусковых механизмов 
растяжения фиброзного растяжения глазной капсулы и, главным образом, аспекты 
ранней диагностики признаков этого растяжения [3,5,10,12]. В этом смысле, до 
настоящего времени остается непонятной роль ригидностых свойств склеры в 
прогрессирующей направленности течения близорукости. Прояснение данного звена 
патогенеза заболевания, как нам представляется, должно открыть новые клинические 
возможности для ранней диагностики и, соответственно, профилактики патологического 
течения миопического процесса у детей. 

Целью настоящего исследования ставили выявление в клинике взаимосвязей 
клинико-морфологических и ригидностных свойств наружной оболочки глазного яблока 
у детей с близорукостью.  

Для достижения указанной цели к решению были выставлены следующие задачи: 
- исследование признаков дисфункции склеральной оболочки у детей с близо-

рукостью посредством ультразвуковой офтальмоскопии; 
- исследование признаков дисфункции склеральной оболочки у детей с близорукос-

тью посредством оптико-когерентной томографии; 
- исследование признаков дисфункции склеральной оболочки у детей с близору-

костью посредством исчисления коэффициента склеральной ригидности; 
- выделение новых клинически значимых патогномичных диагностических приз-

наков дисфункции склеральной оболочки у детей с близорукостью. 

Материал и методы исследования. Для решения указанных задач в клинике 
офтальмологии Университетского клинического комплекса №1 ЕГМУ обследованию 
были подвергнуты 124 ребёнка с близорукостью различных степеней в возрасте от 7 до 
15 лет. При этом подбирались лица с отсутствием прочей офтальмопатологии и 
практически здоровые соматически.  

Больные были разделены на две группы: первая группа – лица с миопией слабой и 
средней степеней без выявляемых традиционными методами обследования (офтальмо-
скопия, офтальмохромоскопия, офтальмотонометрия, биомикроскопия, офтальмометрия 
и пр.) признаков осложнения миопической болезни (60 человек); вторая группа – лица с 
миопией средней степени с выявляемыми традиционными методами обследования 
(офтальмоскопия, офтальмохромоскопия, офтальмотонометрия, биомикроскопия, оф-
тальмометрия и пр.) с начальными и умеренно выраженными признаками осложнения 
миопической болезни (64 человека). 

В первой группе распределение больных по степени аметропии было 30 человек с 
миопией слабой степени и 30 – с миопией средней степени; во второй группе, 
соответственно, 31 и 33 человека. Отметим, что значения астигматического компонента у 
миопов рассматриваемых групп (в целях нивелирования возможных факторов 
роговичных аномалий) не превышало 0,5-1,0 дптр.  

Все больные обследовались по единой схеме, включавшей в себя как традиционные 
офтальмологические исследовательские методики (визометрия, рефрактометрия, 
ретиноскопия, офтальмоскопия, офтальмохромоскопия, офтальмотонометрия, биомикро-
скопия, офтальмометрия и пр.), так «А» и «В» офтальмоультразвуковое исследование 
(УЗИ) («Tomey», Япония), оптико-когерентную томографию (ОКТ) посредством 
глазного томографа «Stratus–OCT» (США), определение с помощью электронного 
офтальмотонографа «Глау-Тест – 60» (РФ) коэффициента ригидности склеры. 
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Обследование больных осуществлялось при первичном их обращении в клинику и в 
последующем – не реже одного раза в 5-6 месяцев в течение 2,5-3,0 лет. При этом 
большая часть пациентов (72 человека) помимо ношения соответствующей очковой 
(реже контактной) коррекции дважды-трижды в год получала по ходу их ведения 
рекомендованный нами комплекс курсового лечения, включавший в себя в числе прочих 
упражнения по монокулярной дезаккомодации, упражнения по Аветисову–Мац, фоно-
форез витаминными препаратами и/или ретинопротекторами, ретиностимуляционные 
воздействия (цветостимуляция, т.н. фосфен-стимуляция), ЭВМ-адаптированные 
циклорелаксационные упражнения и др. В 52 случаях по разным причинам ведение 
больных было ограничено ношением оптической коррекции. 

Полученные результаты и их обсуждение. При эхосканировании основное внимание 
уделяли толщине задней глазной стенки – т.н. склерально-хореоидально-ретинального 
(СХР) комплекса. Нормальные значения этой части глазного яблока принято 
рассматривать в диапазоне 2,00-2,25 мм. Данные значения получены нами лишь у части 
лиц со слабой степенью миопии (37 человек). Уже при миопии в 2,0 дптр. и более 
толщина СХР-комплекса оказывалась меньше 2,00 мм. У лиц со средней степенью 
близорукости она оказывалась равной или, что чаще, меньшей 1,75 мм. Интересным при 
этом представляется то обстоятельство, что по ходу наблюдения за больными оказалось, 
что при равных значениях аметропии по данным статической рефракции, начиная с 
миопии в 3,0 дптр. толщина СХР-комплекса уступала при прочих равных условиях у 
детей с быстро прогрессирующей близорукостью значениям таковых у миопов со слабой 
прогрессией. При этом прочих традиционных глазодонных клинических признаков 
прогрессии и, соответственно, растяжения заднего полюса, определяемых рутинными 
исследованиями, не выявляли. Эта тенденция проявилась у части детей обеих 
рассматриваемых групп; особенно наглядно – у лиц, не получавших лечение. Иными 
словами, темпы истончения СХР-комплекса уже при слабой и средней миопии могут, 
очевидно, опосредованно свидетельствовать о возможной последующей скорости 
(темпах) прогрессирования близорукости у детей. 

Томографическое исследование заднего отрезка глаза больных было сосредоточено 
на оценке толщины центральной сетчатки. Снижение этого значения со 170-200 мкм в 
норме до 120-130 мкм определяли, начиная с близорукости в 3,0-3,5 дптр. (30 детей). При 
этом почти во всех этих случаях отмечали заметное понижение т.н. рефлективности ма-
кулярной зоны. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что истончение центральной сетчатки, 
выявляемое томографически, только в половине случаев коррелировало с периферичес-
ким истончением всего СХР-комплекса, определяемого эхографически. Очевидно, что, 
если у части больных развитие миопического процесса равномерно растягивает задний 
глазной полюс, то у другой это отражается (очевидно, на начальных этапах прогрессии) 
только на сетчатой оболочке. Интересно отметить также, что ОКТ-исследоваанием выя-
вили, что на ранних этапах болезни начинает растягиваться слой нервных клеток 
назальной части придисковой сетчатки (по цветоспектральной картине ОКТ) при сохРа-
нении нормальных ответов с височной её части. Как известно, традиционная офтальмо-
скопически доступная визуализация заднеполюсного растягивания СХР-комплекса при 
развивающейся близорукости определяет т.н. миопиический «серп» и позже миопичес-
кой «конус» исключительно в височной части околодисковой зоны. 

При исследовании в ходе электронной офтальмотонографии склеральной ригидности 
(Е) по Фриденвальду за норму принимали коэффициент «Е», равный 0,021. Сразу 
отметим, что при прогрессирующем течении миопии (58 детей) в большей части случаев 
(46 детей) с той или иной степенью выраженности фиксировали понижение ригидностых 
свойств: со значений Е, равных 0,037-0,060 в начале исследования у миопов слабой 
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степени до 0,021-0,015 у тех же детей в последующем (средняя степень близорукости). 
Заслуживает внимания и тот факт, что параллельно определяемое состояние истинного 
внутриглазного давления (Ро) у детей этой подгруппы статистически достоверно (хотя и 
в невыраженной степени) понижается по ходу прогрессии миопической болезни. 
Одновременно, в 12 случаях прогрессирующей миопии ригидностные свойства склеры 
достоверно не изменялись, а состояние Ро или сохранялось на первоначальном уровне (5 
человек), или незначительно – на 2-4 мм рт. ст. – повышалось (7 человек). Следует, 
очевидно, предположить, что в большей части случаев прогрессирующей близорукости у 
обследованных нами детей имело место истинное растяжение склеральной оболочки, 
сопровождавшееся понижением её ригидности и относительным уменьшением 
внутриглазного давления. В то же время, заслуживают отдельного изучения больные с 
«сохранными» ригидностными свойствами: данное обстоятельство может способст-
вовать в последующем, при продолжении тенденций роста миопии осложнениям с 
офтальмогипертензионными проявлениями, что, по понятным соображениям, 
клинически менее благоприятный исход патофизиологии миопического процесса у 
детей. 

Заключение. Эхоскопический, томографический и тонометрический мониторинг 
детей с близорукостью в целях выявления посредством современных исследовательских 
методик начальных предклинических диагностическо-прогностических признаков 
прогрессирующего течения заболевания позволяет заключить, что к числу этих 
признаков могут, очевидно, быть отнесены:  

- истончение склерально-хореоидально-ретинального комплекса до 1,75 мм и менее;  
- повышенные темпы истончения склерально-хореоидально-ретинального комплекса;  
- истончение центральной сетчатки до120-130 мкм и менее;  
- понижение цветовой рефлективности макулярной зоны;  
- уменьшение цветоспектральной плотности назального квадранта придисковой 

сетчатки;  
- понижение коэффициента склеральной ригидности в сочетании с относительным 

понижением истинного внутриглазного давления; сохранение показателей склеральной 
ригидности при продолжающемся прогрессировании миопии у детей чревато 
офтальмогипертензионными проявлениями. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют рассматривать и 
рекомендовать к применению выделенные нами эхографически, томографически и 
тонометрически определяемые показатели склерально-хореоидально-ретинального 
комплекса, центральной части сетчатой оболочки и ригидности склеральной оболочки в 
качестве ранних, прогностически патогномоничных признаков диагностического 
значения для детей с близорукостью.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Կարճատեսությամբ տառապող 124 երեխայի էխոսկոպիկ, տոմոգրաֆիկ, ինչպես 

նաև սպիտապատյանի առաձգականության հետազոտության արդյունքում 
հնարավոր դարձավ առանձնացնել հարաճող հիվանդության վաղ կանխորոշիչ և 
ախտորոշիչ մի շարք ցուցանիշներ: Այդ թվում. սպիտապատյան-անոթաթաղանթ-
ցանցաթաղանթ կոմպլեքսի բարակեցման արագ ընթացք, ցանցաթաղանթի կենտրո-
նական հատվածի բարակեցում, մակուլյար շրջանի գունային ռեֆլեկտիվության 
նվազում, շուրջսկավառակային ցանցաթաղանթի քթային քառորդի (նազալ կվադ-
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րանտի) գունասպեկտրալ խտության նվազում, սպիտապատյանի առաձգակա-
նության գործակցի նվազում: Կարճատեսությամբ երեխաների շրջանում խորհուրդ է 
տրվում անցկացնել նշված ցուցանիշների մոնիթորինգ հիվանդության պրոգրեսիվ 
ընթացքի վաղ կանխորոշման նպատակով:  
 

Բանալի բառեր. աճող կարճատեսւթյուն, ակնաթաղանթներ, կլինիկական 
գնահատում  

 
 

CLINICAL EVALUATION OF EYE MEMBRANES IN EARLY DETECTION  
OF PROGRESSIVE MYOPIA IN CHILDREN 

 
A.A. Shakaryan, L.D. Aghayan, T.R. Gevorgyan, L.E. Bazinyan 

 
YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology  

 
SUMMARY 
With echoscopic, tomographic and scleral rigidity diagnostics in 124 children with myopia 

it became possible to identify a number of early diagnostic specifications of the progressive 
disease. They include: the increased rate of thinning of scleral-choreoidal-retinal complex, the 
thinning of central retina, the lowering of the color reflectivity of macular zones, the reduction 
of color spectral density of nasal quadrant of retina and the decreasing coefficient of scleral 
rigidity. Monitoring of specified indicators is recommended for children with myopia for early 
detection of progressive course of the disease. 

 
Keywords: progressive myopia, eye membranes, clinical evaluation 
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Բանալի բառեր. կյանքի որակ, մինչև մեկ տարեկան երեխաներ, QUALIN հար-

ցաթերթիկ, հիմնական ախտաբանություն: 

 

 

Թեմայի արդիականությունը. Պատմական առումով «Կյանքի որակ» (ԿՈ) հասկա-

ցությունը համարվել է սոցիալական կատեգորիա, որն արտահայտել է մարդկանց 

նյութական, մշակույթային և սոցիալ-հոգեբանական պահանջների բավարարման 

աստիճանը: ԿՈ հասկացության տեսական մշակումը կոչված է լուծելու մի շարք էկո-

լոգիական, բժշկական, սոցիալական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, այն դիտարկ-

վելով որպես բուժման, շրջակա միջավայրի պահպանման, սոցիալական պաշտ-

պանվածության մեթոդների մշակման և ընտրության չափանիշ: Մինչև վերջին տարի-

ները բժշկությունը միանշանակ ընդունումն էր առողջական վիճակի օբյեկտիվ գնա-

հատումը` հիմնվելով միայն գործիքային և կլինիկական տվյալների վրա: Այս դեպքում 

բժիշկը դադարում է տեսնել հիվանդին: Ինչպես ախտորոշման, այնպես էլ բուժման 

ընթացքում բժիշկը պետք է ելնի ոչ միայն ֆիզիոլոգիական ցուցանիշներից, այլ նաև 

հաշվի առնի պացիենտի հոգեկան վիճակը, տարանջատի սոցիալական պատճառ-

ների համակարգը, որոնք չեն կարող չազդել առողջական վիճակի վրա [4,6]:  

Այսօր արդեն առողջության և հիվանդության կենսաբժշկական մոդելին փոխարի-

նելու է գալիս կենսահոգեսոցիալական մոդելը, որի կենտրոնում հիվանդն է որպես 

անհատականություն` հիվանդության, վախի, տագնապի և անձնական փորձի նկատ-

մամբ իր սուբյեկտիվ պատկերացմամբ [2,5]: Այսպիսով, բժշկագիտության զարգաց-

ման ժամանակակից պայմաններում ԿՈ-ի չափանիշները թույլ են տալիս ժամանա-

կակից մակարդակով վերականգնել այն հին սկզբունքը, որ «բուժել պետք է ոչ թե հի-

վանդությունը, այլ հիվանդին»: ԿՈ-ի հիմնախնդիրները հետազոտողներին կողմնորո-

շում են յուրաքանչյուր մարդու անհատական ամբողջության ընդունմանը [1,6]: Ըստ 

մի շարք գիտնականների, ԿՈ-ի գնահատումն առողջության ինտեգրալ բնութագրիչ է 

[1,4,], ինչը նշանակում է, որ ԿՈ-ի գնահատման մեթոդիկան ունի մեծ հեռանկարներ` 

բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի և նոզոլոգիաների ուսումնասի-

րության ժամանակ: Արտասահմանյան մանկաբուժական պրակտիկայում կյանքի 

որակի ցուցանիշները ակտիվ կիրառվում են պոպուլյացիոն հետազոտությունների, 

ինչպես նաև տարիքասեռային նորմատիվների մշակման, տարբեր խմբերում երեխա-

ների մոնիթորինգն իրականացնելու, կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավե-

տության գնահատման, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդությունների համալիր ազդեցու-

թյան հիմնավորման համար [6,7]: ՌԴ-ում ԿՈ-ի վերաբերյալ առաջին պոպուլյացիոն 
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հետազոտությունն անցկացրել է Ա.Ա. Նովիկը և Ի.Վ. Վինյարսկայան, որոնք նշել են 

ԿՈ-ի ցուցանիշների տարիքային և գենդերային առանձնահատկությունները [1,2]: Այս 

տիպի հետազոտությունների արդյունքները կարելի է կիրառել ինչպես կլինիկական 

պրակտիկայում, այնպես էլ բժշկագիտության և սոցիալական ոլորտներում` բժշկասո-

ցիալական ծրագրերի արդյունավետության գնահատման համար: Ըստ արտասահմա-

նյան հետազոտողների, մեծահասակների հետ համեմատած, երեխաների ԿՈ-ի 

վերաբերյալ ուսումնասիրությունները սահմանափակ են [5,7]: Ավանդական հետա-

զոտման մեթոդները երեխայի հիվանդության և բուժման արդյունավետության 

վերաբերյալ տալիս են միակողմանի տեղեկատվություն և հնարավորություն չեն տա-

լիս գնահատելու երեխայի հոգեկան և սոցիալական դեզադապտացիան [5,7]: Ուստի 

երեխայի հետազոտման ծրագրում ԿՈ-ի ուսումնասիրման ընդգրկումը հնարավորու-

թյուն կտա բարձրացնել բուժօգնության որակը:  

Սակայն ՀՀ-ում դեռևս այս մեթոդաբանական մոտեցումներն իրենց կիրառումը 

չեն գտել: Հիմնախնդիրը հատկապես առկա է մինչև մեկ տարեկան երեխաների 

կյանքի որակի գնահատման մեթոդաբանական մոտեցումների հստակեցման առու-

մով, քանզի այս տարիքային խումբը հետագա տարիների առողջության պահպան-

ման և ամրապնդման հիմնական գրավականն է: 

Հետազոտության նպատակը. QUALIN հարցաթերթի միջոցով ուսումնասիրել 

մինչև մեկ տարեկան երեխաների հիմնական դեֆիցիտային վիճակների ազդեցու-

թյունը կյանքի որակի վրա: 

Հետազոտության խնդիրները.  
1. Գնահատել մինչև մեկ տարեկան երեխաների շրջանում հիմնական դեֆի-

ցիտային վիճակների ազդեցությունը կյանքի որակի հիմնական բաղադրիչների վրա: 

2. Հիմնավորել կյանքի որակի ցուցանիշների ներդրման անհրաժեշտությունը` 

որպես մինչև մեկ տարեկան երեխաների առողջական վիճակի համալիր գնահատ-

ման նոր մոտեցում: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հետազոտվել է Երևան քաղաքում բնակ-

վող և «Հերացի» ու «Մուրացան» համալսարանական կլինիկաների առաջնային օղա-

կում հավաքագրված մինչև մեկ տարեկան 50 երեխայի կյանքի որակը QUALIN հար-

ցաթերթի միջոցով: Այս գործիքը նկարագրում է երեխայի կյանքի գործունեության 

չորս հիմնական ասպեկտները` վարք և շփում, մենակ մնալու ունակություն, ընտա-

նեկան շրջապատ, նյարդահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական առողջություն: Կյան-

քի որակի ընդհանուր գնահատականը տրվել է գումարային սանդղակի ընդհանուր 

բալի միջոցով: Ըստ մեթոդիկայի, հաշվարկը կատարվել է 6-բալային համակարգի 

օգնությամբ (0-ից մինչև 5 բալ): Որքան բարձր է գումարային բալը, այնքան բարձր է 

գնահատվել երեխայի կյանքի որակը: Գնահատվել է նաև երեխաների առողջական 

խումբը` ըստ հետևյալ չափանիշների. 

I խումբ՝ առողջ երեխաներ առանց օրգան-համակարգերի ֆունկցիոնալ փո-

փոխությունների և ֆիզիկական միջին զարգացմամբ. 

II խումբ՝ առողջ երեխաներ՝ ֆունկցիոնալ և որոշ կազմաբանական (մորֆոլոգի-

ական) փոփոխություններով. 

III խումբ՝ հիվանդ երեխաներ` հիվանդության կոմպենսացված փուլում, որոնց 

աշխատունակությունը և ֆունկցիոնալ հնարավորությունները պահպանված են. 
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IV խումբ՝ հիվանդ երեխաներ` հիվանդության սուբկոմպենսացված փուլում, 

ցածր ֆունկցիոնալ հնարավորություններով. 

V խումբ՝ հիվանդ երեխաներ` հիվանդության դեկոմպենսացված փուլում, սահ-

մանափակ աշխատունակությամբ, և հաշմանդամ երեխաներ: 

Վիճակագրական մշակումը կատարվել է Excel վիճակագրական փաթեթի օգնու-

թյամբ: Տվյալների վերլուծությունն իր մեջ ներառել է նկարագրական և վերլուծական 

վիճակագրության ստանդարտ մեթոդներ: Տվյալների վերլուծության համար կիրառվել 

են ստանդարտ նկարագրական և վերլուծական վիճակագրական մեթոդներ` t-թեստ, 

մեկ գործոնային դիսպերսիոն վերլուծություն, միջին թվաբանական (M), ստանդարտ 

շեղում (σ), 95% վստահելիության սահմաններում մինիմալ և մաքսիմալ նշանակու-

թյունների հաշվարկ, հարաբերական ցուցանիշներ, Ստյուդենտի գործակից (t):  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Վաղ տարիքի երեխաների 

դեֆիցիտային վիճակներ ասելով հասկանում ենք այն հիվանդությունները, որոնց 

առաջացման պատճառ է հանդիսանում սննդի միջոցով օրգանիզմում այս կամ այն 

նյութի ընդունման կամ ուտիլիզացիայի խանգառումը 3: Վաղ տարիքի երեխաների 

շրջանում առավել տարածված դեֆիցիտային հիվանդությունների շարքին են պատ-

կանում դիստրոֆիան, դեֆիցիտային անեմիան, դեֆիցիտային ռախիտը: 

Ուսումնասիրվող պոպուլյացիայում տղաները կազմել են 48% (n=24), իսկ աղ-

ջիկները` 52% (n=26): Երեխաների մեծ մասը (82,5%) ծնվել է առաջին, 15,8%-ը երկ-

րորդ, իսկ 1,7%-ը երրորդ հղիությունից: 95,7% դեպքերում հղիության ընթացքը եղել է 

ֆիզիոլոգիական, սակայն երեխաների 4,3%-ը ծնվել է բարդացած հղիությունից:  

Աղյուսակ 1 
Մինչև մեկ տարեկան երեխաների կյանքի որակի  
պարամետրերի համեմատական բնութագիրը 

 

 Կյանքի որակի պարամետրերը 
Ծնողներ Մանկաբույժներ 

M±σ M±σ 

1. Վարք և շփում 4,1±0,5* 3,7±0,3* 

2. Մենակ մնալու ունակություն 3,1±0,4 2,8±0,2 

3. Ընտանեկան միջավայր 4,2±0,4 3,8±0,5 

4. 
Նյարդահոգեկան զարգացում  

և ֆիզիկական առողջություն 
3,7±0,5 3,1±0,6 

5. Ընդհանուր բալ 3,9±0,4 3,4±0,4 
 

 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ից, ԿՈ-ի ընդհանուր բալը մինչև մեկ տարեկան երե-

խաների համար ստացվել է միջինի սահմաններում: Այն ըստ ծնողների գնահատման 

կազմել է 3,9, իսկ ըստ մանկաբույժների` 3,4: Բոլոր ռեսպոնդենտներն ավելի բարձր 

գնահատել են ԿՈ-ի այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են «Վարք և շփում»-ը և 

«Ընտանեկան միջավայր»-ը: Առավել ցածր նշանակություն է ունեցել «Մենակ մնալու 

ունակություն» պարամետրը, որը հավանաբար պայմանավորված է երեխաների 

տարիքային առանձնահատկություններով: Ինչ վերաբերվում է ծնողների և մանկա-

բույժների պատասխանների համապատասխանությանը, ապա նրանք գրեթե նույն 
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ձևով են գնահատել երեխաների կյանքի որակը, բացառությամբ «Վարք և շփում» և 

«Մենակ մնալու ունակություն» պարամետրերի: Բալերի տարբերությունը եղել է վի-

ճակագրորեն հավաստի: Ինչպես երևում է ստացված տվյալներից, առողջական 

առաջին խումբ ունեցող երեխաների հետ համեմատած, առողջական 2-րդ 3-րդ խումբ 

ունեցող երեխաների կյանքի որակը գնահատվել է ավելի ցածր: ANOVA-մեկ գործոնա-

յին դիսպերսիոն վերլուծությամբ պարզվել է, որ ծնողների պատասխանը հավաստի 

տարբերվում է ԿՈ-ի հետևյալ բաղադրիչներում. «Ընդհանուր բալ», «Վարք և շփում», 

«Ընտանեկան միջավայր», «Նյարդահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական առող-

ջություն» (Աղյուսակ 2): 

Աղյուսակ 2 
Մինչև մեկ տարեկան երեխաների կյանքի որակի  

պարամետրերի կախվածությունը առողջական խմբից 
 

Կյանքի որակի 

պարամետրերը 

Ծնողներ Մանկաբույժներ 

առողջական խումբ (Μ±σ) առողջական խումբ (Μ±σ) 

Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ 

1. Վարք և շփում 4,4±0,2 4,0±0,4 3,9±0,4 4,5±0,5 3,9±0,5 3,5±0,5 

2. 
Մենակ մնալու ունակու-

թյուն 
3,0±0,3 2,9±0,2 2,2±0,2 2,9±0,2 2,4±0,3 2,1±0,2 

3. Ընտանեկան միջավայր 4,5±0,3 4,1±0,4 4,0±0,5 4,6±0,5 4,0±0,5 3,9±0,4 

4. 
Նյարդահոգեկան զարգա-

ցում և ֆիզիկական առող-

ջություն 

4,0±0,4 3,6±0,4 3,1±0,5 4,1±0,3 3,4±0,4 3,0±0,4 

5. Ընդհանուր բալ 4,1±0,3 3,8±0,4 3,5±0,5 4,1±0,4 3,7±0,4 3,3±0,3 
 

Այսպիսով, մինչև մեկ տարեկան առողջ երեխաների կյանքի որակը համեմատած 
այն երեխաների հետ, որոնք ունեն առողջական վիճակի այս կամ այն շեղումներ, հա-

վաստի բարձր է: Առողջական երրորդ խումբ ունեցող երեխաների ԿՈ-ն չի տարբեր-

վում չորրորդ խումբ ունեցողների ԿՈ-ից: Հաշվի առնելով ստացված տվյալները, մենք 
միավորել ենք առողջական երրորդ և չորրորդ խումբ ունեցող երեխաներին և համե-

մատել ենք առողջների կյանքի որակի բաղադրիչների հետ: Ըստ ծնողների հարցման՝ 
բարձր են առողջ երեխաների ԿՈ-ի ինչպես «Ընդհանուր բալ»-ը, այնպես էլ «Վարք և 
շփում», «Ընտանեկան միջավայր» և «Նյարդահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական 
առողջություն» պարամետրերի արդյունքները: Ըստ բժիշկների կարծիքի, այն երեխա-

ների, որոնք չեն ունեցել առողջական վիճակի շեղումներ, ԿՈ-ի բոլոր պարամետրերը 
եղել են բարձր՝ համեմատած այն երեխաների հետ, որոնք ունեցել են այս կամ այն 
ախտաբանություն: Պետք է նշել, որ ըստ մանկաբույժների այն երեխաները, որոնք 
ունեցել են առողջական վիճակի շեղումներ, ԿՈ-ի ցածր ցուցանիշներն ավելի արտա-

հայտված է եղել, քան ծնողների պատասխաններում: Առողջական 1-ին խումբ ունե-

ցող երեխաների կյանքի որակի գնահատման ժամանակ ծնողների և մանկաբույժների 

պատասխանների միջև էական տարբերություն չի գրանցվել: Սակայն առողջական 

վիճակի շեղումներ ունեցողների կյանքի որակը բժիշկները գնահատել են ավելի ցածր, 

քան ծնողները: Հատկապես գնահատման տարբերությունն ակնհայտ է ինչպես կյանքի 

որակի «Ընդհանուր բալ»-ի, այնպես էլ «Մենակ մնալու ունակություն» և «Վարք և շփում» 
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պարամետրերում: Հետազոտվող ընտանիքում ուսումնասիրվել են ռախիտը, անեմիան 

և պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակների ազդեցությունը ԿՈ-ի վրա: 

Ակնհայտ է, որ ռախիտ ունեցողների ԿՈ-ն ցածր է առողջ երեխաների ԿՈ-ի հետ համե-

մատած: Տարբերությունն ավելի արտահայտված է հատկապես ԿՈ-ի «Նյարդահոգեկան 

զարգացում և ֆիզիկական առողջություն» պարամետրում» (Աղյուսակ 3): 

Աղյուսակ 3 
 

Մինչև մեկ տարեկան երեխաների շրջանում տարածված հիմնական «Դեֆիցիտային 
վիճակներ»-ի ազդեցությունը կյանքի որակի հիմնական պարամետրերի վրա 

 

Կյանքի որակի 

պարամետրերը 

Երեխաներ համեմատվող խմբերը 

Առողջ 

(Μ±σ) 

Ռախիտ 

ունեցող 

 (Μ±σ) 

Հատուկ 

պերինատալ 

վիճակ ունեցող 

(Μ±σ) 

Սակավարյու-

նություն 

ունեցող  

(Μ±σ) 

1. Վարք և շփում 4,5±0,4* 3,7±0,3** 4,0±0,5** 3,9±0,5 

2. 
Մենակ մնալու ունակու-

թյուն 
3,0±0,6 2,5±0,3** 2,8±0,3** 2,4±0,6 

3. Ընտանեկան միջավայր 4,5±0,5* 4,3±0,4** 4,0±0,5** 3,9±0,4 

4. 
Նյարդահոգեկան զար-

գացում և ֆիզիկական 

առողջություն 

4,0±0,5** 3,5±0,5* 3,1±0,4** 3,2±0,4 

5. Ընդհանուր բալ 4,1±0,5* 3,2±0,3** 3,5±0,4** 3,3±0,4 
 

Հատուկ պերինատալ վիճակ ունեցող մինչև մեկ տարեկան երեխաների ԿՈ-ի 

բաղադրիչներից ավելի շատ տուժել է «Մենակ մնալու ունակություն» պարամետրը, 

իսկ սակավարյունությամբ տառապող մինչև մեկ տարեկան երեխաների կյանքի 

որակի բաղադրիչներից` «Մենակ մնալու ունակություն» և «Նյարդահոգեկան 

զարգացում և ֆիզիկական առողջություն» պարամետրերը»: 

Սակավարյունությամբ տառապող մինչև մեկ տարեկան երեխաների կյանքի 

որակի բաղադրիչներից ավելի շատ տուժում են «Մենակ մնալու ունակություն» և 

«Նյարդահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական առողջություն» պարամետրերը: 

Այսպիսով, առողջական վիճակի շեղումներ ունեցող մինչև մեկ տարեկան 

երեխաների կյանքի որակի բոլոր պարամետրերը, համեմատած առողջական 

առաջին խումբ ունեցողների հետավելի ցածր են:  

Եզրակացություններ. 

1. Առողջական վիճակի շեղումներ ունեցող մինչև մեկ տարեկան երեխաների 

ԿՈ-ի պարամետրերը առողջ երեխաների հետ համեմատած և՛ մանկաբույժների, և՛ 

ծնողների պատասխաններում հավաստի ցածր են գնահատվել:  

2. Տարբեր հիվանդություններ տարբեր կերպով են ազդում ԿՈ-ի ընդհանուր բալի 

և նրա պարամետրերի վրա: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հոդվածը նվիրված է մինչև մեկ տարեկան երեխաների կյանքի որակի հետազո-

տությանը, որոնք ունեն այդ տարիքային խմբին բնորոշ դեֆիցիտային վիճակներ: 

Կյանքի որակը գնահատվել է QUALIN միջազգային հարցաթերթի օգնությամբ: Հե-

տազոտվել է 50 երեխա, որոնք բաժանվել են երկու մեծ խմբերի` պրակտիկորեն 

առողջ և հիմնական դեֆիցիտային վիճակներ ունեցող երեխաների: Կատարված 

հետազոտությունը ցույց է տվել, որ առողջական վիճակի շեղումներ ունեցող մինչև 

մեկ տարեկան երեխաների կյանքի որակի բոլոր պարամետրերը, համեմատած 

առողջական առաջին խումբ ունեցողների հետ ավելի ցածր են: Այս օրինաչափու-

թյունը պահպանվել է և՛ ծնողների, և՛ մանկաբույժների շրջանում անցկացված հարց-

ման արդյունքներում: Ռեսպոնդենտների պատասխանների միջև տարբերություն 

արձանագրվել է միայն առանձին հիմնական դեֆիցիտային վիճակների դեպքում:  
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THE IMPACT OF THE MAIN DEFICIENCY CONDITIONS  
ON THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN UNDER ONE YEAR  

 
L. Avetisyan1, R. Dunamalyan2 

 
1YSMU, Department of Hygiene & Ecology, 2YSMU, Department of Epidemiology 

 
SUMMARY 
The article is devoted to the study of quality of life in children under one year, which have 

typical for this age group disorders. Quality of life was assessed based on "QUALIN" 
international questionnaire. 50 children were involved in the study, which were divided into 2 
two groups: group of healthy children and children with disorders. The results of study have 
shown that all the indicators of quality of life in children with pathologies were lower in 
comparison with group of healthy children. The same results were observed based on the 
assessment of parents as well as pediatricians. The difference between the results of assessment 
conducted by parents and pediatricians were not the same only in case of different pathologies.  
 

Keywords: life quality, infants, children under one year, QUALIN questionnaire, major 
disorder 
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ԽՈՍՔԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ 

«ՆԱՐԵԿԻ» ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

 

Ս.Հ. Դավթյան 

 

ԵՊԲՀ, Փիլիսոփայության ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. խոսքաբուժություն, երաժշտաբուժություն, հնչերանգ, ենթատեքստ 

 

 
 

Խոսքաբուժությունը ավանդական բժշկության եղանակ է և բժշկագիտության 

ճյուղ: Այն գործնական կիրառություն է գտել անհիշելի ժամանակներից, ունեցել է 

դրսևորման ընդարձակ դաշտ և այսօր իսկ շարունակում է զարգանալ: 

Իր կիրառության դասական ժամանակաշրջանում խոսքաբուժությունն իրագործ-

վում էր առավելապես հոգևոր գիտակցության և հոգեվարժության պայմաններում: 

Խոսքաբուժության դասական ձեռնարկները թվով սահմանափակ են: Նախ դա 

Աստվածաշունչ մատյանն է, Սուրբ Հայրերի գրքերն են, Գրիգոր Նարեկացու Մա-

տյան ողբերգության աղոթագիրքը: Սուրբ Գիրքը հայտնի է ամբողջ աշխարհին, իսկ 

Մատյանը, ցավոք, առավելապես հայերիս մեջ է հռչակված [1,5]: 

Ներկայումս բժշկագիտության զարգացմանը համընթաց, խոսքաբուժությունը մեթո-

դաբանությամբ, կիրառման եղանակներով և եզրաբանությամբ գիտական համակար-

գյալ կերպարանք է ձեռք բերում` իր խոսքի մեջ պահպանելով էական նույնականու-

թյունը ավանդականի հետ: Դա ոգեշնչման կեղծ եղանակ է, առօրեականությունը 

հաղթահարելու ոչ միայն թույլ, այլև արատավոր միջոց, անբնական ճանապարհ, որի 

վախճանը բնախոսորեն, հոգեբանորեն և բարոյականորեն վնասակար է, սարսափելի և 

պախարակելի: Խոսքի բարերար ներգործությունն առհասարակ պայմանավորված է. 

ա). իմաստային որակներով, բ). խոսքի կառուցվածքով, գ). հոգևոր գործունեության մաս-

նակից ենթակաների հոգեդաշտով կամ խոսքային հաղորդակցման մակարդակով [3]: 

Կարևոր են խոսքի արտահայտման հնչողությունը, (հնչերանգ, ինտոնացիա), 

ռիթմը, կրկնականությունը, չափը, ներդաշնակությունը, ոգեկանությունը, տեղեկա-

տվական մատչելիությունը, որոնք էապես փոխում են ունկնդրի տրամադրությունը, 

հոգեվիճակները, դուրս են բերում նրան եռօրյա թմրական-թանձրացական խավար 

վիճակից, գոյավորում նրա մեջ զգացմունքներ, որոնք երբևիցէ չեն արտահատվել 

կյանքի առօրյա վիճակներում: 

Իմաստային բարեփոխիչ ներգործությանը կարելի է հաղորդակցվել անցանկալի, 

ցանկալի և վեհացնող (վերամբարձ), խոսքի միջոցով, խոսք, որը մարդուն դուրս է 

բերում իր հոգսաշատ առօրեական կեցության և գիտակցության կապանքներից, 

լուսավորում անհատի ու խմբերի գոյության իմաստը, գիտելիք տալիս ճշմարիտ 

կյանքի մասին, նախանշում հստակ և ազնվական նպատակներ, փարատում կենդա-

նական վախը և համակում աստվածային երկյուղածությամբ, հուսավառում, հա-

վատքով ու սիրով տոգորում, նաև վստահություն ինքնամաքրումի և աստվածային 

օգնության հուսավառ լիցքեր հաղորդում [2]: 
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Խոսքաբուժության մեջ ամենակարևոր տարրը խոսքի բովանդակությունն է և հա-

վատքի մակարդակը, այսինքն, ենթակայական այն վիճակը, որ համապատասխան 

հակվածություն է առաջ բերում հիվանդի վրա խոսքի դրական ներգործման համար:  

Խոսքաբուժությունը կիրառելի է բժշկագիտության գրեթե բոլոր ասպարեզներում 

իբրև հավելյալ ազդեցիկ միջոց, սակայն այն պետք է, որ լայն կիրառություն ունենա 

հատկապես հոգեբուժության մեջ [4]: 

Մեր լեզվի մեջ պահպանված բազմաթիվ արտահայտություններ արտացոլում են 

վերաբերմունքի դրական ձևեր, որոնք քաջալերող, ապաքինող իմաստ և ուղղվածու-

թյուն ունեն. «Ցավդ տանեմ, ինչ որ քեզ պատահելու է թող ինձ լինի», «Հոգիս...», 

«Ջանս...», «Կյանքս...»: 

Նման արտահայտություններ շա՜տ-շա՜տ են մեր գավառական խոսվածքների 

մեջ: Ցավն իր վրա վերցնելու, չարը խափանելու արտահայտությունները պարապ 

ժամանակի խոսքեր չեն, այլ վերաբերմունքի ձևեր, որոնք համապատասխան ներքին 

վիճակներ են ստեղծում մարդկանց մեջ [7]: 

Խոսքով բուժելը մեզ հրաշք կամ անհավատալի իրողություն է թվում, որովհետև նյու-

թապաշտական և երկրաքարշ ներշնչումների ազդեցության տակ անտեսում ենք խոսքն 

իբրև իրականություն կամ գաղափարական աշխարհի իրողություն լինելու փաստը: 

Եթե Պլատոնը գաղափարների համար առանձնացնում էր վերաստեղային ոլորտ, և 

մենք իրավացիորեն համաձայնում ենք այդ դրույթին, որովհետև մեր կարծիքով գաղա-

փարը առարկայական իրողություն չէ, այն հնարավոր չէ տեղակայել երկրի վրա կամ 

երկնքում, սակայն խոսքը վեր է ածվում գործի, իդեալը առարկայանում կամ իրագործ-

վում է, և դրանց մենք առնչվում ենք ամենուր, հատկապես արվեստի աշխարհում: Իդե-

ալականի առարկայացումը մարդկային գոյության համընդհանրական երևույթ է [4]: 

Ցանկացած պահի իրականությունը նախ խոսքային է, գաղափարական, հետո է 

այն վերածվում իրեղեն աշխարհի: Նմանապես խոսքային համահաղորդումները մեր 

մեջ գոյավորում են մի առանձնահատուկ աշխարհ, մեր ներքին աշխարհը և խոս-

քային ցանկացած հաղորդություն փոփոխություններ է առաջ բերում մարդու մեջ: Եվ 

եթե խոսքը համոզիչ է, այն ընդունվում է հավատքով և այնպիսի փոփոխություն է 

առաջ բերում, ինչպիսին, ասենք, դեղային (նյութական) ներգործությունն է, որը բնա-

խոսական-տարրալուծական փոփոխություններ է առաջ բերում արդեն իր բնական 

հատկությունների միջոցով: 

Խոսքով կարելի է մարդկանց օգնել, կյանք տալ և կյանքից զրկել, աջակից լինել, 

քաջալերել, պայծառեցնել, փարատել տրտմությունն ու ընկճվածությունը, այսինքն 

բուժել, ներշնչել ուժ և առույգություն, հերոսության մղել: 

Պատերազմից հոգնած սպարտացիները օգնություն խնդրեցին հույներից: Ինչ 

մեծ էր նրանց հուսահատությունն ու հիասթափությունը, երբ զենք ու զորքի, զինա-

մթերքի փոխարեն նրանք տեսան դեպի իրենց բանակը եկող մի կաղ, փոքրամարմին 

մարդու: Դա Տիրտեյն էր, որը իր ոգեշունչ խոսքով, ճառերով ու նաև երգով այնպես 

ոգևորեց սպարտացիներին, այնքան ուժ ու ոգի տվեց, որ նրանք հաղթեցին: Այո, հզոր 

է խոսքի ուժը: Եվ կռվում հաղթելու համար կարևորը զենքի և զորքի քանակությունը 

չէ, այլ կռվողի ոգին [6]: 

Խոսքաբուժական զորության արդյունքները համեմատելի չեն ներկայիս բուժա-

կան որևէ հաստատության գործնական արդյունքների հետ, որովհետև ներկայաց-
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նում են մշակութային տարբեր դաշտեր: Եթե համանման չեն, չի նշանակում, թե հա-

կադիր են, հետևապես կարող են լրացնել իրար, համագործակցել: 

Ներկայումս, ցավոք, հայերիս զգալի մասը դեռևս թերահավատ է կամ անհավատ 

և լուրջ չի վերաբերվում հոգևոր իրողություններին, չափազանցություն է համարում 

խոսքաբուժության, այդ թվում «Նարեկի» բուժական զորության պատմականորեն 

հաստատված և բազմիցս հիմնավորված փաստը: 

«Նարեկն» իբրև բժշկարան հիմնված է Աստածաշնչյան ավանդույթի վրա, որովհետև 

որևէ ստեղծագործություն, բացի Աստվածաշնչից, առ այսօր չի հավակնել այսչափ 

բազմաբնույթ դերակատարությունների` իմաստություն, բարոյական կատարելություն, 

գեղագիտական հրճվանք, բժշկություն և հոգեվարժանք, այն ամենը, ինչ կոչվում է 

հոգենորոգում, կրքերի մաքրում, մտքի պայծառացում, կամքի զորացում, զգացմունքնե-

րի ազնվացում, հոգևոր ուժերի ծաղկաբացում և աճ, հավատի ամրացում, հույսի հավեր-

ժացում, սիրո բյուրեղացում, երևակայության թռիչք, ազատության իրականացում, 

մեղքերի թողություն, եսականության հաղթահարում, երկյուղի, ծուլության փարատում, 

շնորհների բազմապատկում, արատներից ձերբազատում, թերությունների վերացում... 

«Նարեկի» բուժումները (և առհասարակ Սուրբ-գրքերի բուժումները) հրաշափառ են, 

որովհետև նախ հոգեկանի ներգործությամբ է էականորեն փոխվում մարմնական վիճա-

կը և ոչ թե մարմնականով (դեղով) մարմինն է բուժվում, ինչպես երկրային սովորական 

բուժումների պարագայում: 

Բայց չէ՞ որ «Նարեկը» արդեն հազար տարվա փորձաքննություն բռնած բժշկա-

րան է, որ առավել արդյունազոր է, քան աշխարհի ցանկացած գրողի, արվեստագետի 

որևէ երկ: Նարեկացու խոսքը կապում ու միաբանում է մարդկանց ընդհանրական 

դավանանքով և ներդաշնակ համագործակցության հիմք է դառնում: «Նարեկի» 

խոսքերը արդյունազոր են մեր մեջ ամեն կարգի դրական ազդեցություն ունենալու 

իմաստով: Նախ մարդուն թմրաթոթափում են: Նարեկացու պարագայում այդ զգաս-

տամտությունը դառնում է գործնական, առաքելական իմաստություն: Զգաս-

տացնում, «մերկացնում է» քաղաքակիրթ ինքնարդարացնող պաճուճանքներից և 

բերում Աստծո դեմ-հանդիման: 

Ամեն մի մարդ զգաստանում է այն մտքից, որ ինքը մեղավոր է և պատասխանա-

տու Աստծո առջև: Մարդու մեջ առաջանում է երկյուղ, որով նա անջատվում, ազատ-

վում է չարի իշխանությունից և հակվում դեպի բարին ու ճշմարիտը: Այնուհետև 

«Նարեկի» ամեն Բանի շնորհիվ անցնում է մեղքը թոթափելու «քավարանով» և աստ-

վածային փրկության հույսով առլեցուն՝ նրա մեջ արթնանում է սերը դեպի էությունը, 

իսկությունը, աստվածայինը, հավիտենականը: 

Զգացմունքների խորքային այդ փոփոխությունները մարդու բուժման, նրա մար-

դանալուն ընթացք են տալիս, հասցնում ինքնագիտակցության և ինքնաճանաչման 

նոր մակարդակի, որի վրա մարդ վերապրում է իր համակեցությունն ընդհանրական 

մարդկության հետ, զգում է շարժման երանությունը դեպի հավիտենականություն: 

«Նարեկի» յուրաքանչյուր խոսք, իբրև լեզվաբանական ինքնահատուկ կառույց, 

բուժական գործողության ընթացք է: «Նարեկը» իսկական բժշկարան է և առաջին 

հերթին հենց դրա մեջ է Մատյանի հրաշալիությունը, իբրև անկրկնելի, հանճարեղ և 

միակ՝ եթե Աղոթամատյանը դիտելու լինենք իբրև գեղաևվեստական ստեղծագործու-

թյուն: Գեղարվեստի աշխարհում մենք ուրիշ բժշկարան չգիտենք [4]: «Նարեկը» ոչ 
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միայն բավարարում է գեղարվեստական երկի բոլոր չափանիշներն ու գործառույթ-

ները, այլև, դուրս է գալիս գեղարվեստական գործունեության սահմաններից՝ լինելով 

գործնական բժշկարան, խոսքաբուժության եզակի օրինակ, համաշխարհային մշա-

կույթի մեջ փրկչական յուրահատուկ ճանապարհ: 

Չի կարելի անտեսել այն հանգամանքը, որ արվեստի ամեն բարձրարժեք ստեղծա-

գործություն նպաստում է մարդու հոգևոր և մարմնական ներդաշնակության վերա-

կանգնմաննն ու պահպանմանը, մարդու ախտերի վերացմանը: Սակայն գեղարվեստի 

ոչ մի ստեղծագործության նպատակը մարդուն բուժելը չէ, այլ բուժելուն նպաստելը, 

օգնելը, օժանդակելը: Ողբերգության թատերական հազար ներկայացումի հանդիսա-

տես լինելն անգամ մարդուն չի օգնի ազատվելու իր թերություններից, հիրավի, ճիշտ է 

ասված, «սրբապատկերին նայելով, սուրբ չես դառնա»: Արվեստը լավագույն դեպքում 

մարդու մեջ ճաշակ է դաստիարակում: Մինչդեռ Նարեկացին իր երկի խորագրի մեջ 

նախատեսում է իր երկը նաև բժշկության համար և բժշկության ընթացքը համարժեք, 

համազոր, համընթաց, համանշանակ, համագոյակից և ներգոյակից է փրկությանը, 

սրբությանը, ազատությանը, ճշմարտությանը, արդարությանը, վեհությանը... 

«Բուժվել» նշանակում է մաքրվել, ազատվել, սրբանալ և փրկվել: Նարեկացին 

աներկմտաբար համոզված է, որ Աստված ոչ միայն Ձեռքն իրեն երկարելով՝ հպելով, 

այլև մեծ տարածությամբ, հեռվից կարող է խոսքով բուժել (Բան ժէ, 68-72): Սակայն 

ոչ միայն Աստված է խոսքով բուժում, այլև Նարեկացու խոսքն ունի բուժիչ աստվա-

ծային զորություն, որովհետև այդ խոսքը սուրբի խոսք է ու միաժամանակ հանճարի 

խոսք, և դա փորձված է դարերով:  
 

Ոչ միայն ձեռքդ ինձ երկարելով, հպավորությամբ,  

Ո՜վ Դու բարեգութ Աստված մերձավոր,  

Այլև հույս ունեմ մեծ տարածությամբ,  

Հեռվի՜ց կարող է խոսքդ ինձ բուժել: 

«Մատյան ողբերգության», զ, թարգմ. Վազգեն Գևորգյան [5] 
 

Նարեկացու խոսքը զորություն ունի մարդու հոգում ստեղծելու հանդարտու-

թյուն, ներդաշնակություն, երանության զգացում: «Նարեկը» ներշնչում է հավատ, 

հույս, սեր, մարդկանց օգտակար լինելու ինքնավստահություն, որոնք դուրս են 

մղում նրա միջից մաղձն ու հուսահատությունը, ցավն ու տառապանքը, և նա իրեն 

առույգ է զգում ու մխիթարված, երջանիկ և հավատով լեցուն առ ապագան: 

Մարդու ներաշխարհի այս հրաշափոխությունը կարելի է լուսաբանել «Նարեկի» 

զորավոր ազդեցությամբ, երկի հորինվածքով (կոմպոզիցիա) և մտքերի իմաստային 

լուսափայլ արտահեղումներով [5]: 

Այլ խոսքով՝ Մատյանի ներգործման գաղտնիքը նրա բնագրի կառուցման յուրա-

հատկության, հեղինակի մտքերի խորության (խորհրդավորության) հոգեբանական 

ներգործության կազմակերպման, կուռ աշխարհայացքի, աստվածային լույսերը ըն-

կալելու և հանճարեղ անդրադարձումներով դրանք մարդկանց վրա ուղղելու, 

այսինքն՝ գեղարվեստորեն արտահայտելու կարողության մեջ է: Ա. Բահատրյանը 

այս հիմքի վրա մի հետաքրքիր տեսություն է ստեղծել, որում «Նարեկի» ներգործման 

գաղտնիքը փորձում է լուսաբանել քրիստոնեական խորհրդանշի՝ խաչի պատկերին 

համապատասխան տեքստային կառույցով [4]: 
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Նարեկացու բանաստեղծությունն այնպես է բառակապակցված, որ ուշիմ ընթեր-

ցողի համար դադարում է գրավոր խոսք լինելուց, այլ դուրս գալով մտքի կաղապար-

ներից, լցնում է մարդկանց հոգիները բերկրանքով ու խաղաղությամբ, որոնք հաջոր-

դում են աստվածային երկյուղածության և ապաշխարության ապրումներին: 

Այստեղ մենք չենք խոսում «Նարեկի» իբրև գեղարվեստական ստեղծագործու-

թյան մասին, որ ի հավելումն մեր նշած հոգեփոխիչ ներգործության նաև կատարսի-

սային վիճակ է ստեղծում մարդու հոգում, վեհացնում է՝ հաղորդելով բանաստեղծու-

թյան վերիմացական (իռացիոնալ) ներգործությունը իբրև ձևի և բովանդակության 

ներդաշնակություն, իբրև նոր հորիզոնների բացահայտում, իբրև զարմանքի աղբյուր, 

որ մեր հոգում կարգուկանոն ստեղծելով խաղաղեցնում է մեզ, ոգեշնչում, վերացնում 

մարդկային հոգու կուրությունը: Նարեկացին գերազանց է իմացել խոսքի ներգործա-

կան ուժն ու եղանակները:  

Միանգամայն իրավացի են Նարեկացու թարգմանիչները, երբ նշում են, որ Նա-

րեկացու խոսքն առավել արդյունազոր է իր հեղինակային, բնագրային՝ գրաբար վի-

ճակով: Մատյանը այլ լեզվի և աշխարհաբարի վերածելու պարագայում, ինչ խոսք, 

խախտվում են հեղինակային լեզվամտակառույցները, որոնցով էլ պայմանավորված 

է «Նարեկի» ներգործությունը [4]: 

Բացի այդ, թարգմանվելով, փոխվում է խոսքի հնչերանգը և բնագրային նախկին 

իմաստը անհնար է պահպանել ամբողջությամբ անխաթար: 

Գրաբարյան խոսքի ներգործական ուժը ավելին է և ավելի խորն է, որովհետև մեր 

լեզվի զարգացման այդ շրջանը համընկնում է ազգի մեջ ճշմարիտ հավատքի տիրա-

պետման շրջանին, գրաբարը հոգևոր գիտակցության լեզու է [5]: 

Ներկայումս էլ խոսքի ներգործական ուժը մեծացնելու համար հաճախ դիմում են 

գրաբարյան շարադրությանը, արտահայտչաձևերին, բառերին՝ «կանխավ շնորհա-

կալությամբ», «կամոքն Աստծո», «ոչ միայն հացիվ» և այլն, և այլն: 

Վերոգրյալ մտքից բխում է, որ «Նարեկը» միայն հեղինակային՝ գրաբարյան 

բնօրինակով կարելի է լիարժեքորեն կիրառել որպես բժշկարան: 

Մատյանի թարգմանությունը մեկ այլ լեզվի կամ նույնիսկ նորօրյա հայերենի, 

որքան էլ թարգմանությունը բարձարվեստ լինի, կորուստ է բուժական և վերանձա-

նացման (կատարսիս) արդյունազորության առումով: Իբրև արվեստի ստեղծագոր-

ծություն «Նարեկը» գրեթե անթարգմանելի է, որովհետև բուժական կիրառության 

համար կարևոր է ոչ միայն խոսքիմաստային ճշգրիտ հաղորդումն այլ լեզվով, այլև 

գրության (խոսքի) հնչյունակարգը: 

Ասվածը չի նշանակում, թե «Նարեկի» թարգմանություններն իզուր են: Խոսքա-

բուժությունը «Նարեկի» մեջ և «Նարեկի» միջոցով սերտաճած է երաժշտությանը: 

«Նարեկի» մեջ գերբնական (իռացիոնալ) երաժշտությունը հզոր է, որ ներգործում է 

անկախ բովանդակությունից կամ նրան զուգահեռ և ավելի է զորացնում ներ-

գործության ուժը, որով ներքին փոփոխություններ է առաջացնում մարդու մեջ՝ 

արցունքներ քամելով նրա աչքերից, թեթևացնում և մխիթարություն է բերում 

աշխարհիկ կեցության մեջ: Կարելի է մեծ հավանականությամբ ենթադրել, որ եթե 

բնօրինակ «Նարեկը» ներքին զգացումով իբրև աղոթք, ընթերցվի նույնիսկ օտարի 

մոտ, անտարբեր չի´ թողնի նրան: 
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Մեր դարասկզբի ֆրանսիացի գրող ու արվեստաբան Գաբրիել Մուրոն Նարե-

կացու պոեզիան համեմատում է իտալական վերածննդի խոշորագույն նկարիչներից 

մեկի՝ Սանդրո Բոտիչելիի ստեղծագործության հետ (նկատի է ունեցել նրա 

հռչակավոր «Գարունը»), ընդհանուր հիմքը համարելով բնության նոր ընկալումը, որ 

ինքնին մերժում էր կրոնական նախկին, ավանդական պատկերացումները: 

Մնում է զարմանալ, թե ինչու հայ երաժիշտները մեծածավալ երաժշտական 

ստեղծագործության չեն վերածում «Մատյան ողբերգություն»-ը, որն արդեն երաժշ-

տություն է, ինչպես արել են հնդիկ հեղինակները՝ «Մահաբհարաթա»-ն՝ վերածելով 

երաժըշտական ստեղծագործության [4]: 

Բոլոր ժամանակների հանճարեղ ստեղծագործողների նման Նարեկացին ևս 

խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության հեռահար ուժն ու հարատևող ար-

ժեքը, նրա անմահությունը [5], «Մատյան ողբերգությունը» «հավերժական արձան» է 

կոչել՝ գի-տակցելով, հավատալով, եզրափակելով իր երկը. 

 

Թող որ հռչակված հասնի ազգերին,  

ժողովուրդներին քարոզվի ի լուր, 

Տպվի դռներին բանականության 

Եվ զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր:  

...Ու թեպետ որպես մի մահկանացու պիտի վախճանվեմ,  

Բայց այս մատյանի հարակայությամբ կմնամ անմահ: 
 

 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

1. Աստվածաշունչ:  

2. Դավթյան Ս.Հ. Բիոէթիկայի ներածություն. – Երևան, 2012. – 230էջ: 

3. Թահմիզյան Ն. Կոմիտասը և հայ ժողովրդի ժառանգությունը. – Փասադենա, 1994: 

4. Պետրոսյան Ա. «Նարեկը»՝ բժշկարան. – Բերձոր, 2002:  

5. Նարեկացի Գ. «Մատյան ողբերգության». – Երևան, 1970: 

6. Борев Ю. Эстетика. – М., 1996. 

7. Davtyan S.H. «The Medieval Armenian Thinkinkers in theaching Bioethics: Narekatsi 
as a Remedy» Israel, Tiberias. – In Materials of Int. conf., 2012. 

 

 
 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 341 -

THE SOCIO-PHILOSOPHICAL BASES  
OF CURRING WITH WORDS IN MODEL OF «NAREK» 

 
Davtyan S.H. 

 
YSMU, Department of Philosophy 

 
SUMMARY 
The Word Remedy (Khoskabuzhutyun in Armenian) is the technique of curing the person 

with words. It was believed from ancient times that words exist by themselves, that words 
existed even before the physical objects and hence, their existence is more real. And because 
their existence is more real, than physical objects then they should be able to affect on human 
body and thus if they can affect on human body, they can also cure the human being if used 
correctly. In order the words to be powerful the contents must be well chosen and the person 
who uses the words must have great faith. 

In this article author analyses the role of curing with words in model "Narek". 
The attempts to cure someone with words that started thousands of years ago, now has 

changed into the practice of hypnosis and occultism, but "Narek" is neither a book of magic, nor 
a text were the luxurious words conceal the reality. In fact, the opposite is true, its words force 
the reader to believe that in order to live well one needs to live correctly, that in order to live 
well one needs to discover the true nature of humankind and take responsibility for making 
steps towards curing his/her spirit, towards God and towards a truly Holy reunion with the 
Universal Logos. 

 
Keywords: Word Remedy, curing by music, intonation, context 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺԻՇԿ-ՀԻՎԱՆԴ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ  

ՍՈՑԻՈ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ  

 

Ս.Հ. Դավթյան 

 

ԵՊԲՀ, Փիլիսոփայության ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. մարդկային հաղորդակցություն, հնչերանգ, էթիկետ, 

զգացմունքային խելամտություն 

  

  

  

Բարեկրթվածությունը բժիշկ–հիվանդ հարաբերությունների կարևոր տարրն է: 

Ա.Ե. Կոռնեյչուկի պիեսներից մեկի հերոսը՝ վիրաբույժ Պլատոն Կրեչետը, սիրում է 

ջութակ նվագել: Եվ դա կերպարը «ջերմացնող» մանրամասն չէ: Վիրաբույժի դաս-

տակը պետք է ուժեղ, ճարպիկ, վարժ, զգայուն ու երաժշտական լինի, ինչպես ջութա-

կահարինը: Վիրաբույժի երաժշտական դաստակը պատկեր-մանրամասն է, որն օգ-

նում է հասկանալ հերոսի էությունը՝ կապված այն գործի հետ, որով նա զբաղված է: 

Նշելով արվեստի դերն ու նշանակությունը հոգևոր կյանքի, ինչպես նաև գիտա-

կան ստեղծագործության բուն պրոցեսի համար, Ա. Էյնշտեյնն ասել է. «Անձամբ ինձ 

բարձրագույն երջանկության զգացում են տալիս արվեստի ստեղծագործությունները: 

Ես նրանցից քաղում եմ հոգևոր այնպիսի երանություն, ինչպես ոչ մի այլ բնագա-

վառից... Եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ով է իմ մեջ այժմ ամենամեծ հետաքրքրություն 

առաջացնում, ապա ես կպատասխանեմ՝ Դոստոևսկին... Դոստոևսկին ինձ ավելի 

շատ է տալիս, քան ուզածդ գիտնականը, ավելի շատ, քան Գաուսը» [6]:  

Բժշկի կեցվածքը և շարժուձևը պետք է հագեցած լինեն գեղագիտական, բարո-

յահոգևոր բովանդակությամբ։ Առավել ևս, որ հմայիչ շարժուձևը վկայում է նաև հա-

ճելի լինելու, շրջապատի հարգանքը շահելու մարդկային մղումների մասին։ 

Հնուց ի վեր ոչ գեղեցիկ շարժուձևը, տգեղ պահվածքը վկայել են գեղագիտական 

ցածր ճաշակի մասին։ Ավելին, դասվել են ձեռքբերովի արատների շարքը։ Մարդկու-

թյան զարգացման բոլոր փուլերում բանական էակի շարժուձևը, վարքուբարքը արտա-

ցոլվել են բարեկրթվածության, դաստիարակվածության և կամային որակների մեջ [9]։ 

Պլատոնն իր «Օրենքներում» նշում է, որ նույն «ծանրագույն հանգամանքներում» 

արի, խիզախ և վախկոտ, թուլամորթ մարդկանց մարմինների շարժումներն իրարից 

էապես տարբերվում են. «Արի մարդիկ գեղեցիկ են, իսկ վախկոտները` այլանդակ» [7]։ 

Ինքնին հասկանալի է, որ բժշկի խոսքը պետք է մտածված, կշռադատված, հաս-

կանալի, մատչելի, սրտառուչ ու պարզ լինի։ Այս ամենը նույնքան կարևոր է, որքան 

դեղամիջոցը։ Այո, բժշկի առաջին զենքը լեզուն է [4]։ 

Բուժաշխատողի վարքի յուրաքանչյուր դրսևորման, կեցվածքի մեջ պետք է ար-

տահայտվի նրա կրթվածությունը, նրբազգացությունը, անկաշկանդությունը և իրա-
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վիճակին համապատասխանությունը։ Կեցվածքի ու խոսքի խստաբարո ոճը պետք է 

խոսի բժշկի կամ քույրի ներքին զսպվածության ու կարգապահության մասին։ 

Շարժուձևի մեջ ի հայտ են գալիս բժշկի մտքի լարված աշխատանքը, հոգևոր հարս-

տությունն ու կենսահաստատ գրավչությունը, փաստորեն, բարոյական և հոգևոր 

գեղեցկությունը։ 

Դրան հակառակ բժշկի անտաշ շարժուձևը, տգեղ խոսքը և գռեհիկ վարքը հիվան-

դին պատճառում են ոչ միայն ֆիզիկական, այլև հոգեկան տառապանք։ Հազիվ թե 

համակրանքի և վստահության արժանանան այն բժիշկները, ովքեր հիվանդի այցելութ-

յան ժամանակ շարունակում են շատախոսել հեռախոսով, խաղալ ֆոնենդոսկոպի կամ 

մատիտի հետ, սանրվել կամ շպարվել, առավել ևս, երբ ձգտում են ցույց տալ իրենց 

«գերազանցությունը» հիվանդի նկատմամբ, խոսել ռուսերեն` լեզուն չիմացող հիվանդի 

հետ։ Բնական է, որ այդ ամենը բացասաբար կանդրադառնա հիվանդի հոգեվիճակի 

վրա։ 

Այո, բարեկիրթ վարքի հետ անհամատեղելի են գոռոզությունը, ինքնահա-

վանությունը, մեծամտությունը, եսամոլությունը, զազրախոսությունը և բնավորության 

նման այլ գծեր: Բարեկիրթ մարդը իր վարքուբարքով, ընտանեկան, ընկերական, 

հասարակական և աշխատանքային գործունեության մեջ նպաստում է մարդկանց մեջ 

ազնիվ հարաբերությունների զարգացմանն ու ամրապնդմանը: Նա օժտված է այնպիսի 

հատկություններով, որոնցով կարող է հասարակությանը երջանկություն բերել [4]: 

Դեռևս Հիպոկրատեսն է ասել. «Բժիշկը... պետք է լինի բնականորեն հաճելի, առանց 

ավելորդ զարդարանքների»։ Միաժամանակ բժշկի գռեհիկ շարժուձևը, անհամ-

ապատասխան հագուստն ու ճոխ զարդարանքը ինքնին բովանդակում են բացասական 

տեղեկություններ նրա ճաշակի, չափի զգացման մասին։ Այո, հնարավոր է, որ մարդ 

ունենա բարձրագույն կրթություն, լինի պատասխանատու գործիչ, բայց լինի անկիրթ: 

Մարդն առանց խոր գիտելիքների և գիտելիքներով մարդն առանց բարեկրթության 

լիարժեք մարդ չէ, առավել ևս՝ բժիշկը, որը գործ ունի հիվանդ մարդու հետ: 

Բժշկի դիմախաղը, շարժուձևը, վարվելակերպը առանձնապես սուր է ընկալ-

վում կասկածամիտ, տագնապներով լի հիվանդների կողմից։ Նման հիվանդները հա-

մառությամբ փորձում են բժշկի դիմախաղի, ժեստերի մեջ գտնել իրենց ան-

հանգստացնող հարցերի պատասխանները։ 

Եվ այսպես, բժշկի շարժուձևը, կեցվածքը պետք է լինեն արտահայտիչ, տրամաբա-

նորեն «ընթեռնելի», բարոյապես հագեցած ու գրավիչ, իսկ գլխի, ձեռքերի և ողջ մարմնի 

շարժումները՝ հասկանալի ու բնական։ Նույնը վերաբերում է նաև հագուստին։ Ըստ հա-

գուստի, սովորաբար, դատում են մարդու գեղագիտական ճաշակի և ներքին կուլտու-

րայի մասին։ Ֆրանսիացիներն ասում են. «Տեղին համապատասխան հագնված կինը իր 

ուժերի վրա վստահ է»։ Նույնը վերաբերում է և տղամարդկանց [6]։ 

Հագուստը, լինելով մարդու արտաքինի ձևավորման միջոց, ձեռք է բերում ոչ միայն 

օգտապաշտական, այլ նաև գեղագիտական նշանակություն, բացահայտում է անհատի 

ճաշակը, նախասիրությունները, հոգեբանորեն օգնում է իրավիճակին հարմարվելու, 

գտնելու իր տեղը հասարակության մեջ։ Այսինքն բժշկի հագուստը պետք է լինի 

հնարավորինս մաքուր, կոկիկ և հարմար։ Ճի՞շտ է արդյոք ֆրանսիական բարձր 

կրունկներով կոշիկներով, դեկոլտեով կամ երեկոյան միջոցառումների համար նախա-

տեսված հագուստով, արդուզարդով ու դիմահարդարումով մտնել հիվանդասենյակ... 
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Ինչ վերաբերում է խոսքին, ապա այն մարդու ներաշխարհը թափանցելու, նրա 

վրա ազդելու, նրա մեջ խորը զգացումներ արթնացնելու անզուգական միջոց է։ Սա-

կայն բժիշկը պետք է հիշի, որ բառերը բազմանշանակ են, օգտագործվում են իրենց 

ուղղակի և անուղղակի իմաստներով։ Կոնկրետ իրավիճակում հարմար բառեր 

գտնել կարողանալը, դրանց երանգները շեշտելը արվեստ է, որը պահանջում է 

խոսքի բարեկրթություն [5]։ 

Բանավոր խոսքի մեջ կարևոր է ոչ միայն իմաստը, այլև խոսքի հնչողությունը, 

հնչերանգը (ինտոնացիան), տեմբրը և այլն։ Իզուր չէ, որ հնչերանգը անվանում են 

բառի հոգին, որը նրբորեն հաղորդում է մարդու տրամադրության, խոսքի ներքին, 

անտեսանելի, արտաքուստ անընթեռնելի բովանդակությունը։ 

Բանն այն է, որ լեզուն իբրև մարդկանց հետ հաղորդակցվելու միջոց բաղկացած 

է ոչ միայն բառերից, նախադասություններից, խոսքերից ու պարբերություններից, 

այլև խոսքի, արտասանության այն եղանակից, որ կոչվում է հնչերանգ (ինտոնա-

ցիա)։ Հայտնի է, որ հնչերանգն ինքնըստինքյան արտահայտչական հզոր միջոց է, և 

տարբեր հնչերանգներով արտահայտված խոսքը ձեռք է բերում տարբեր իմաստներ։ 

Արտահայտչական խոսքի հարստությունը և կյանքում ու պրակտիկայում հմտորեն 

ձեռք է բերվում ճիշտ ընտրված բառերին համապատասխան հնչերանգ հաղորդելով։ 

Ստանիսլավսկու համակարգում այս հարցը որոշվում է «տեքստի և ենթատեքստի» 

բանաձևով։ Այստեղ «տեքստը» արտասանվելիք բոլոր բառերն են, իսկ «ենթատեքստը» 

այն միտքը, որը պետք է արտահայտվի բոլոր հնարավոր միջոցների օգտագործմամբ։ 

Գործնականում հայտնի է, որ ենթատեքստը միշտ ավելի հարուստ, ավելի ամբող-

ջական, մանրամասն ու ավելի բարդ է, քան ինքը՝ տեքստը, որ միևնույն տեքստը կարող 

է ծառայել միանգամայն տարբեր ենթատեքստեր (իմաստներ) արտահայտելու համար։ 

Նույնիսկ այնպիսի պարզ ու հասկանալի տեքստը, ինչպիսին «այո» բառն է, զանազան 

հնչերանգների օգնությամբ կարող է ձեռք բերել ամենատարբեր նշանակություններ՝ և 

հարցի, և՛ անվստահության, և՛ հաստատման, և՛ խոստովանության և այլն, և այլն [5]։ 

Եվ չնայած գրավոր խոսքում հնչերանգն արտահայտող կետադրական նշաններ 

կան (բացականչական և հարցական նշաններ, շեշտ և այլն), սակայն բանավոր խոսքում 

շատ կարևոր է, որ բուժաշխատողները տիրապետեն հնչերանգի նրբություններին ու 

ելևէջներին։ Երբ բժիշկն իր խոսքի հնչերանգի մեջ ավելացնում, հաղորդում է 

անհամեմատ ավելի հարուստ բովանդակություն, քան բուն տեքստն է արտահայտում, 

ապա հիվանդը նույնպես օրինաչափորեն ընկալում է իրեն ուղղված խոսքի ոչ միայն 

տեքստը, այլև ենթատեքստի այն հարստությունը, որ ներդրել էր զրուցակիցն իր 

խոսքում։ 

Ի դեպ, որոշ մարդիկ փորձում են ժխտել այդ։ Հաճախ ենք ստիպված լինում լսել 

(առավել ևս էթիկական կոմիտեի նիստերում), երբ վիճաբանողներից մեկը դժգոհում է. 

«Իսկ ես Ձեզ վիրավորական ոչ մի խոսք չասացի»։ Բայց չէ՞ որ վիրավորել կարելի է 

նույնիսկ առանց վիրավորական խոսքերի, այսինքն ոչ թե տեքստով, այլ ենթատեքստով։ 

Մարդու խոսքը ոչ միայն տեքստը, այլև ենթատեքստը տեղ հասցնելու միջոց է։ 

Սակայն այս վերջինը կապված է ոչ այնքան խոսքի, որքան նրա արտասանության կեր-

պի, հնչերանգի հետ։ Եթե հնչերանգն այն ոլորտն է, որի օգնությամբ հաղորդվում է 

կենդանի խոսքի հուզական իմաստային բովանդակությունը, ապա որքան հարուստ է 

մարդու խոսքը հնչերանգով, այնքան հարուստ է նրա խոսքի բովանդակությունը։ Նա 
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կարողանում է մտածել և իր մտքերը արտահայտել առավել հստակությամբ, պարզու-

թյամբ, ներգործական մեծ ուժով [4]։ Ներկայիս քաղաքակիրթ անհատներս, ցավոք, 

տառապում ենք սնապարծությամբ, նարգիզականությամբ, մտահարդարանքներով: 

Ոմանք կարծես ինքնասիրահարված նարգիզներ լինեն: 

Սակայն ինչքան էլ խոր գիտելիքներ ունենա բժիշկը, տիրապետի իր մասնագի-

տությանը, անհրաժեշտության դեպքում չպետք է խուսափի խորհուրդ հարցնել, 

սովորել փորձառու գործընկերոջից: Պետք է կարողանա ինքնաքննադատաբար վե-

րաբերվել իրեն, իր գիտելիքներին. 

 

Բյուր ու բազում առեղծվածներ 
Հստակ ու ջինջ ես գիտեմ, 
Գոյությունը, նույնիսկ անգոն 
Ավել կամ քիչ ես գիտեմ 

Ու ես հիմա, որ հասել եմ 
Իմաստության բարձունքին, 
Հասկացել եմ այդուհանդերձ, 
որ դեռ ոչինչ չգիտեմ: 

(Օմար Խայամ) 
 

Ինքնասիրահարվածության երկրորդ կողմը ինքնագովերգությունն է, որով 

զբաղվելը վտանգավոր է: 

Դա կարող է հավասարազոր լինել մահվան: Ներքոնշյալ պատմությունը դրա 

պերճախոս վկայությունն է: 

Ռուսաստանի անտառների պտղառատ թավուտներում թռչնային միջին 

ընդունակություններով մի երգասեր հավք է ապրում: Գիտակներն ասում են, որ նրա 

բոլոր երգերի հերոսը հենց ինքն է: Զօր ու գիշեր երգում-գովերգում է իր ինքնության 

իրական և ոչ իրական արժանիքները, քայլվածքի գերող նազելիությունը, հաստլիկ 

ոտքերի բարեկազմությունը, ճանկերի ասեղային սրությունը, կտուցի պողպատային 

ամրությունը, փետուրների գույների շլացուցիչ գեղեցկությունը, հոգու պայծառությունն 

ու մտքի խորաթափանցությունը, երգելու աստվածային ձիրքը, որով, իբր թե, 

գերազանցում է անգամ սոխակին... 

Այդ թռչնակերպ Նարկիսոսը խլահավն է: 

– Դե ի՞նչ, երգում-գովերգում է իրեն, ո՞ւմ է վնասում, –  կարող եք ասել դուք: 

Բայց կսխալվեք, որովհետև այդպես է թվում միայն առաջին հայացքից: Իրակա-

նում խլահավի ինքնագովերգը չգիտակցված «հանգիստ մահվան», յուրօրինակ 

էֆթանազիայի տարբերակ է: 

Բանն այն է, որ երգելու ժամանակ խլահավի ականջների անցքերն ինքնա-

բերաբար փակվում են, ուստի նա լսում է միայն սեփական ձայնը: 

Արտաքին աշխարհի մասին ձայնային օբյեկտիվ տեղեկության բացակայության 

պայմաններում խլահավի ինքնագովերգի ամենազոր կախարդիչ ուժը հրաշք է գործում, 

ստեղծելով հմայված երանավետ հոգեվիճակ, պատրանքային երջանկություն, որը 

խանգարում է նրան ընկալել սպառնացող մահացու վտանգը և հաճախ ավարտվում է 

անձնական ողբերգությամբ: 

Այդպիսին է նրան ստեղծել Արարիչը: Ինչո՞ւ: Գուցե այն պատճառով, որ ղեկա-

վարվելով «Կուժ, քե՛զ ասեմ, կուլա դու՛ լսի» իմաստուն սկզբունքով, ցանկացել է 

մահվան սպառնալիքով կանխել խլահավային վարքագծով մարդկանց խելացնոր 

ինքնագովքը, որը հավասարազոր է ինքնասպանության: 

Թվում է, թե դա է խլահավի արարման խորհուրդը: 
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Ի՞նչ իմանաս: Արարչի գործերն անիմանալի են: 

Ուսանելի է նաև Լև Տոլստոյի ասույթը. «Մարդը մի կոտորակ է: Համարիչը՝ այդ 

մարդու արժանիքներն են ուրիշների հետ համեմատած, հայտարարը՝ այդ մարդու՝ ինքն 

իրեն տված գնահատականն է: Իր համարիչը՝ իր արժեքներն ավելացնելը իրենից չի 

կախված, սակայն ամեն մարդ, ցավոք, կարող է ավելացնել իր հայտարարը, իր կարծիքն 

իր մասին և այդ պակասեցումով մոտենալ իր կարծիքով կատարելության» [6]:  

Քիչ չեն դեպքերը, երբ հիվանդները խոսքի բարեկրթության տարրերը սկսել են 

սովորել իրենց բժիշկներից։ Կան բժիշկներ, որոնք հիանալի տիրապետում են մայրենի 

լեզվին, նրբորեն զգում են նրա ներքին գեղեցկությունն իր երանգների ողջ հարստու-

թյամբ։  

Սակայն այսօր մտահոգիչ են բժիշկների մասնագիտական ժարգոնի գռեհկացման 

որոշ միտումները, երբ, օրինակ, հիվանդի մասին ասում են «յազվեննիկ», «աստմատիկ», 

«գաստրիտիկ» և այլն։ 

Ըստ էության, հիվանդի անձի հոգեկան հարստությունն արհեստականորեն 

սահմանափակում են հիվանդության տիպական դրսևորումների նեղ շրջանակով։ 

Դա, անշուշտ, տհաճ տպավորություն է թողնում և բացասական հույզեր է 

առաջացնում հիվանդների մոտ։ Անցանկալի են նաև օտար բառերի հախուռն օգտա-

գործման երևույթները, երբ փառք Աստծո, դրանց հայերեն տարբերակները կան, 

օրինակ, «վեդըմոստ», «մերսի», «զաչյոտ», «սպրոս», «զաչյոտկա», «դաժե», «դաչա», «վա-

աբշե», «վոբշմ», «տոչնի», «աստանովկա» կամ «նատուրի» և այլն։ Նման դեպքերում ոչ 

միայն մայրենի լեզուն են աղքատացնում և աղտոտում, այլև բարեկիրթ հիվանդի (և ոչ 

միայն հիվանդի) համար հաղորդակցման և շփման անտանելի, անընդունելի և 

մերժելի պայմաններ են ստեղծում։ էլ ինչպե՞ս կարող է հիվանդը (մարդ) վստահել մի 

բժշկի (մեկի), որը նորմալ խոսել էլ չգիտե, գրական լեզվով արտահայտվելու ունակ չէ։ 

Կարծում ենք, որ ապացուցման կարիք չկա. հայ բժիշկը պետք է լինի բարեկիրթ, 

տիրապետի մասնագիտական խոսքի մշակույթին, որի հիմքը գրական հայերենն է [5]։ 

«Բժիշկը պետք է ամեն պահի պատրաստ լինի ստույգ որոշում կայացնելուն՝ 

հիմնվելով գիտելիքների ու սեփական փորձի վրա: Հիասթափություններն ու սխալ-

ները նույնպես մտնում են բժշկի մասնագիտության առանձնահատկությունների 

մեջ, բայց պետք է կարողանալ դաս քաղել սխալներից և այն վերածել փորձի», –  

նշում է պրոֆ. Մ.Զ. Նարիմանյանը և մեջբերում ֆրանսիացի ականավոր բժիշկ, 

պուլմոնոլոգիայի հիմնադիր և ստետոսկոպի ստեղծող Ռենե Լայենեկի խոսքը. 

«Բժիշկը, որը բոժում է հիվանդներին և չի կարդում, նման է նավի, որը ճանա-

պարհորդում է առանց կողմնացույցի, իսկ այն բժիշկը, որը միայն կարդում է և չունի 

պրակտիկա, նման է նավի, որը երբեք դուրս չի գալիս նավահանգստից»: Ինչպես 

տեսնում ենք՝ ընթերցանության կարևորությունը բժշկի կատարելագործման 

գործընթացում գիտակցում էին դեռ 19-րդ դարում: 

Բառը մարդու խոսքի շինանյութն է: Այն իր բուն հիմքում պարունակում է 

պատկերավորության տարրեր: Ժողովրդի ստեղծած լեզուն իր մեջ ներծծում է նրա 

ամբողջ փորձը և դառնում է մտածողության ձև:  
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Հեգելը բառը համարում էր անմիջականորեն հոգուն պատկանող գեղակերտ 

նյութ: Բառը ճկուն է, շարժուն, փոփոխական և իր իմաստի մեջ որոշակի: Նա 

մտավորականի ձեռքում թփրտում է ու դողդողում, ինչպես հենց նոր բռնած ձուկը: 

Խոսքի ներգործուն ուժի մասին ասում են շատ ավանդություններ: Հույները 

պատմում էին, որ Օրփեոս և Ամֆիոն երգիչները երգելով հնազանդեցնում էին վայրի 

գազաններին և տեղաշարժում էին ծառերն ու քարերը: Անապատում ծառերը գնում 

էին Օրփեոսի ետևից, որպեսզի այնտեղ պուրակներ դառնային: Ամֆիոնի երգի տակ 

քարերն իրենք էին շարժվում քաղաքի պարիսպների վրա [6]: 

ժամանակին ապշեցուցիչ եզրակացություն է արել ալիքային գենետիկայի 

հիմնադիր Պյոտր Գարյաևը (գիտաճյուղ, որն ապացուցում է, որ գեներն ունեն 

երկակի բնույթ իրեղեն ու ալիքային)։ 

Պարզվում է, որ մարդու խոսքը (տեքստերը) ու նուկլեոտիդների հաջոր-

դականությունը (ԴՆԹ-ի տեքստերը) ունեն մաթեմատիկական նման կառուցվածք։ 

Ավելի պարզ սա նշանակում է, որ բարձրաձայն ասվող բառերը կարող են 

անմիջական ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի ԴՆԹ-ի վիճակի վրա [11]։ 

Օրինակ, Գարյաևի խմբի ռադիոէլեկտրոնային սարքավորմանը հաջողվել է 

նմանակել ԴՆԹ-ի ու քրոմոսոմների հոսքը, եթե այդ սարքավորման մեջ ներմուծվի 

մարդկային խոսք... «Երբ այս դաշտն ընկնում է բույսի, կենդանու, մարդու գենետի-

կական ապարատ, տեղի են ունենում զարմանահրաշ բաներ։ Օրինակ, հաջողվել է 

ստեղծել որոշակի խոսքային ալգորիթմներ, վերականգնել գարու ճառագայթային 

ախտահարված սերմերը...»։ 

Գարյաևի հետևորդները պարզել են, թե ինչպես են ԴՆԹ-ի վրա ազդում տարբեր 

վերբալ ու հնչյունային կառուցվածքներ։ Պարզվել է, որ դասական երաժշտությունը 

նպաստում է բույսերի արագ աճին, դրանց զարգացումը լավացնում է նաև հանգիստ, 

բարյացակամ խոսքը։ Իսկ հայհոյանքը, ընդհակառակը, բառացիորեն սպանում է կա-

նաչը, բույսերը դառնում են թորշոմած, հիվանդոտ, տերևները դեղնում են և թափվում: 

Այս ամենն ամենաուղղակի կապ ունի մոգության հետ։ Մոգական ծեսերի մեծ 

մասը ներառում է տարբեր հմայախոսություններ, կախարդանքներ, անեծքներ, բնու-

թյան և ոգիների աշխարհների կոչեր, որոնք արտասանվում են բարձրաձայն, ընդ 

որում, որոշ դեպքերում հատուկ նշանակություն է տրվում դրանց արտասանության 

բարձրությանն ու արագությանը։ 

Հիրավի, մարդկանց հետ շփվելու և հաղորդակցվելու ունակությունը մարդու 

կարևոր արժանիքներից է։ Դա անհրաժեշտ է ոչ միայն ղեկավար կամ գործարար 

մարդուն, այլև նախ և առաջ բժշկին։ ԱՄՆ-ում Քառնեգիի ղեկավարությամբ և 

հովանավորությամբ անցկացված սոցիոլոգիական հետազոտությունները բացահայ-

տել են մի կարևոր փաստ [8]։ 

Պարզվել է, որ մարդկային հարաբերությունների բոլոր բնագավառներում, հա-

ջողության հասնելու գործոններից մասնագիտական գիտելիքներին բաժին է 

ընկնում 15%-ը և մոտավորապես 85%-ը պայմանավորված է աշխատողի բնավորու-

թյան առանձնահատկություններով, մարդկային հարաբերությունների արվեստին 

տիրապետելու ունակություններով։ 
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Բժիշկը պետք է տիրապետի մարդկային հաղորդակցության արվեստին, մշտա-

պես հարստացնի ոչ միայն իր մասնագիտական գիտելիքները, այլև վերընթերցի, 

վերլուծի ու յուրացնի մարդկային հոգու, միջանձնային հարաբերությունների 

այնպիսի խորագետների մտքերը, ինչպիսիք են Նարեկացին, Կոնֆուցիուսը, 

Մահաթմա Գանդին, Հանս Սելյեն, Դեյլ Քառնեգին և այլք։ 

ճիշտ է, մեր հասարակության առանձնահատկությունները հաշվի առնելով՝ 

կարելի է ասել, որ միշտ չէ, որ դրանք միանշանակ կիրառելի են, այդուհանդերձ 

նրանք մեծ օգուտ կտան ապագա բժշկին։ 

Այո՛, բժիշկը պետք է «բժիշկ–հիվանդ» հարաբերությունների շարժիչ ուժը, 

միտքը, գործողության ծրագիր տվողը, սիրտն ու հոգին լինի։ Նրա՛ շնորհիվ է, որ 

հիվանդը գնում է բժշկի հետ հանդիպման, սկսում է բուժվել ոչ թե ստիպված, հար-

կադրաբար, այլ հավատով, սիրով, ոգևորությամբ, հույսով ու վստահությամբ։ 

Եթե բժիշկն այդպիսի զգացումներ չի կարողանում առաջացնել հիվանդների 

շրջանում, ապա լավ կլինի, որ նա իր մեջ ուժ գտնի հրաժարվելու իր գործից։ 

Իզուր չի ասվում. «Նա, ով չի սիրում մարդուն, ով չի ուզում (կամ չի կարող) հասկա-

նալ նրա ցավը, ով անկեղծ ժպտալ չգիտե, ավելի լավ է բուժհիմնարկում չաշխատի» [9]։ 

Ինչպես նշում է ակադեմիկոս Ալեքսանյանը, բժշկի խոսքը պետք է վստահություն 

ներշնչի: Հիվանդը պետք է անվերապահ վստահի բժշկի խոսքին, հավատա նրան և 

այդ ժամանակ արդյունքը հիանալի կլինի: Ի ապացույց այդ մտքի, նա բերում է 

հետևյալ օրինակները. «Բրոնխային ասթմա հիվանդության ժամանակ թոքերի 

առաձգականությունը թուլանում է, և ներշնչված օդը դժվարությամբ է ար-

տաշնչվում` սովորաբար գիշերն առաջ բերելով շնչահեղձության ծանր նոպաներ: 

Նոպան վերացնելու կարևոր միջոց է` մաքուր օդ շնչելու համար բացել պատուհան-

ները: Եվ, ահա, մի հիվանդի մոտ գիշերը սոսկալի նոպա է սկսվում: Խեղճը մահ-

ճակալին նստած խեղդվում է, դեմքը կապտած` անզոր ջղաձգություններ է անում` 

չկարողանալով անգամ հարևաններին օգնության կանչել: Մեկ էլ հիշում է բժշկի 

խորհուրդը` «պատուհանը պետք է բացել»: Բայց ո՞վ կբացի պատուհանը, տանը 

միայն ինքն է: Շատ չմտածելով, վերցնում է կոշիկը և` տուր թե կտաս պատուհանին: 

Ապակին զրնգոցով կոտրվում է, «ձմեռվա սառը օդը ներս է խուժում սենյակ»… և 

նոպան անցնում է: 

Հիվանդը հանգիստ քնում է, իսկ առավոտյան արթնանալով` այլայլվում է զար-

մանքից: Դու մի ասի` գիշերը, իրեն կորցրած, պատուհանի ապակին կոտրելու փո-

խարեն, կոշիկով խփել, փշրել է… գրապահարանի ապակին: Միամիտ մարդ, կարծել 

է` ջարդեց պատուհանի ապակին, և, ագահաբար շնչելով «թարմ օդը», հանգստացել 

է, քնել» [1]:  

Չպետք է մոռանալ, որ մարդու բարեկրթության առաջին հատկանիշը խոսքի 

մշակույթին տիրապետելն է: Արդյունավետ է մտքերն արտահայտել հակիրճ, 

գեղեցիկ և լսողների համար՝ հասկանալի ու պարզ ձևով: Անհիմն ու 

չպարզաբանված ձևով օտարամոլությամբ զբաղվելը լեզվի հարցում նույնպես 

անկուլտուրականություն է: 

Եթե շրջապատի և դեպքերի թելադրանքով ու բերումով խոսում ենք այլ լեզվով, 

ապա նույնպես անհրաժեշտ է պահպանել այդ լեզվի անաղարտությունը: 
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Քաղցրալեզու լինել, բայց ոչ կեղծավոր ու ստորաքարշ: Դրանք մարդու 

ամենաբացասական հատկանիշներից են: Անհրաժեշտ է հեռու մնալ նաև 

գռեհկաբանությունից և կեղծ բարձրաշխարհիկ ճոռոմաբանությունից, ինչպես նաև 

սարքովի, հնարած հայերեն բառերից, օրինակ, գրգռաճեղք, երկարախմորածակ և 

այլն: 

Ամենից գեղեցիկը պարզ ու լակոնիկ խոսքն է:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Մարդկային հաղորդակցությունն իրականանում է վերբալ (բառերի, խոսքերի) և 

ֆիզիկական (շարժման, դիմախաղի) միջոցով: 

Մասնագիտական գիտելիքներից բացի բժիշկը պետք է տիրապետի մարդկային 

հարաբերությունների արվեստին, բացառի ինքնագովերգությունը, ինքնասիրահար-

վածությունը (Նարկիսոսի սինդրոմ), կարողանա վստահություն ու հավատ ներշնչել 

հիվանդներին, հետևի իր լեզվի մաքրությանը և այլն: Արդյունավետ 

հաղորդակցության համար վերլուծվում է տեքստի և ենթատեքստի, հնչերանգի և 

վարվելակերպի գեղագիտության դերը: 
 
 

HUMAN COMMUNICATION: SOCIO-CULTURAL CHARACTERISTICS  
OF HARMONIZATION OF PHYSICIAN-PATIENT RELATIONSHIPS 

 
S.H. Davtyan 

 
YSMU, Department of Philosophy 

 
SUMMARY 
For more effective communication in this article author analyses the problems of text and 

subtext, intonation, esthetical role of behavior. 
Human communication takes place both verbally and physically through body language. If 

we are not aware of messages we convey through our posture, voice, facial expressions and 
body gesture we often end with unsuccessful communication processes. To ensure the highest 
efficiency of communication, it is important to choose the right things to say, right words and 
intonation for saying these things, which are very important to use proper body language. When 
proper language is spoken, patients tend to trust their doctors more. It is generally believed that 
a doctor who can better understand the language used by his/her patients or who can better 
"Speak" this language are more successful. 

 
Keywords: intonation, human communication, etiquette, emotional intelligence 
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ԿԱՅՈՒՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ  

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ 

 

Ն.Ս. Թադևոսյան, Բ.Գ. Խաչատրյան, Ս.Ա. Մուրադյան, Ս.Բ. Պողոսյան,  

Ն.Բ. Գևորգյան, Ա.Ն. Ճանճապանյան, Ա.Ա. Գուլոյան, Ս.Հ. Տեր-Զաքարյան 

 

ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա  
 
 
Բանալի բառեր. շրջակա միջավայր, մոնիթորինգ, քլորօրգանական թունաքի-

միկատներ, մակերևույթաակտիվ նյութեր, հնարավոր մուտագեն բաղադրիչներ 

 

 

 

Ներածություն: Ներկայումս էկոլոգիական անվտանգության հարցերի ապահով-

ման տեսակետից շրջակա միջավայրի որակի գնահատումը կենսոլորտի վրա տեխ-

նածին գործոնների օրեցօր աճող ազդեցության պայմաններում դառնում է առաջնա-

յին և հույժ կարևոր խնդիր [14]: Վերոհիշյալ հարցերի լուծումը ներառում է նաև 

կենսոլորտի պահպանումը գենետիկորեն ակտիվ նյութերի աղտոտումից` ներկա և 

ապագա սերունդների առողջությունն ապահովելու համար [11,14]: 

Ժամանակակից արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ինտենսիվ զար-

գացման, մեծ ծավալներով տարբեր տեսակի քիմիական միացությունների կիրառ-

ման պայմաններում շրջակա միջավայր են արտանետվում բազմազան կայուն 

քիմիական նյութեր, ծանր մետաղների աղեր, մակերևույթաակտիվ նյութեր, կենսա-

բանական ակտիվ նյութեր [1-2,6,9-10,13,15-17,19]: Վերջիններիս նույնիսկ չնչին քա-

նակները, որոնք շատ ավելի ցածր են, քան թույլատրելի սահմանային խտություն-

ները՝ կուտակվելով ջրում, օդում, հողում, սննդամթերքում, կարող են հանդիսանալ 

էկոլոգիական հավասարակշռության խախտման պատճառ: Նման խախտումները 

կարող են առաջացնել ժառանգական էական փոփոխություններ կենդանական ու 

բուսական աշխարհում, ընդհուպ մինչև տեսակների վերացում, որն էլ իր հերթին 

կարող է ունենալ բացասական ազդեցություն մարդու առողջական վիճակի վրա` 

էմբրիոտոքսիկ, գոնադոտոքսիկ և մուտագեն էֆեկտների տեսքով [4]: 

Արդիականություն: Վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվող գյուղատնտե-

սության և արդյունաբերության որոշ ճյուղերի արտադրության ծավալների աճը 

զուգորդվում է տարատեսակ և բազմաթիվ քիմիական նյութերի լայն կիրառման հետ: 

Հայտնի է նաև, որ ագրոքիմիկատների կազմում որպես պարտադիր բաղադրիչ 

հանդիսանում են մակերևույթաակտիվ նյութերը (ՄԱՆ), որոնց հայտնվելը շրջակա 

միջավայրի օբյեկտներում անխուսափելի է [8]: Այնուհանդերձ, չնայած մարդու 

առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ագրոքիմիկատների անբարենպաստ ազ-

դեցության հետևանքների, հրաժարվել դրանց կիրառումից անհնար է: Այդ իսկ 

պատճառով ներկայումս հույժ արդիական է գենետիկահիգիենիկ և սանիտարաքի-

միական հետազոտությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի աղտոտվածու-
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թյան և մարդու օրգանիզմի վրա որոշ կայուն քիմիական գործոնների (պեստիցիդներ, 

հանքային պարարտանյութեր, մակերևույթաակտիվ նյութեր) հնարավոր 

անբարենպաստ ազդեցուքյան ուսումնասիրման նպատակով: 

Նպատակն ու խնդիրները: Կարևորելով վերոհիշյալ խնդիրները, իրականացվել 

են հետազոտություններ` ուղղված որոշ առաջնային քիմիական միացություններով 

Արագածոտն մարզի շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակների 

ուսումնասիրմանը, որոնց համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

 քլորօրգանական միացությունների պարունակության որոշում մակերևույ-

թային, ոռոգման ջրերում, հատակային նստվածքում, հողում, գյուղատնտեսական 

արտադրանքում. 

 մուտագեն ակտիվ նյութերի մոնիտորինգ գենետիկորեն զգայուն թեստ-

համակարգերի միջոցով. 

 խմելու և բաց ջրամբարների ջրերում ՄԱՆ-ի, դրանց քայքայման վնասակար 

արգասիքների առաջնային մոնիթորինգ: 

Նյութն ու մեթոդները: Համաձայն դրված նպատակի ուսումնասիրությունները 

կատարվել են Արագածոտն մարզում (2002-2012թթ.): Հետազոտվել է Քասախ գետն 

իր ջրահավաք տարածքով, որն ընդգրկում է Ապարանի և Միրաքի ջրամբարները, 

ինչպես նաև Թալինի տարածքի ձնհալքից և անձրևաջրերից սնվող փոքր արհեստա-

կան ջրամբարները: Վերջիններս տվյալ մարզի ոռոգման հիմնական աղբյուրներն են: 

Որոշվել են կայուն քլորօրգանական թունաքիմիկատնեերի (ՔՕԹ)՝ γ-ՀՔՑՀ-ի, ԴԴՏ-ի 

(իր ձևափոխումներով` ԴԴԵ, ԴԴԴ) մնացորդային քանակները շրջակա միջավայրի 

տարբեր օբյեկտներում՝ մակերևույթային ջրեր (2002-2012թթ.), հող, հատակային 

նստվածք, գյուղմթերք (2009-2012թթ.): 

Կատարվել են նաև որոշ սանիտարահիգիենիկ և զգայաբանական հետա-

զոտություններ (լուծված թթվածին, pH, պերմանգանատային թթվեցում, գույն, հոտ): 

Զուգահեռ կատարվել է հնարավոր մուտագեն կոմպոնենտների մոնիթորինգ 

զգայուն թեստ-համակարգերի միջոցով: Ընտրվել են այնպիսի վայրի բույսեր, որոնք 

բնորոշ են Հայաստանի ամբողջ տարածքին. մարգագետնի երիցուկ, երիցուկ, 

խատուտիկ և գորտնուկ: Փոշեհատիկները ֆիքսվել են դաշտային պայմաններում՝ 

Կառնուայի լուծույթում (3 մաս էթիլ սպիրտ + 1 մաս քացախաթթու): Ջրի և 

հատակային նստվածքի նմուշներում մուտագեն նյութերի առկայությունը որոշվել է 

նրանցում աճեցված ՞ "Խաթունարխ" սոխի սերմի արմատածայրերի մերիստեմատիկ 

բջիջներում: Գենային մուտացիաների հաճախականությունը ջրի նմուշներում 

որոշվել է Էյմսի թեստ-համակարգի միջոցով, օգտագործվելով Salmonella 

typhimurium Z–ի TA98 և TA 100 աուքսատրոֆ ըստ հիստիդինի շտամները: 

ԿՕԹ-ի մնացորդների որոշումը կատարվել է գազահեղուկ քրոմատոգրաֆիայի 

մեթոդով "Perkin-Elmer F-17" (Մեծ Բրիտանիա)՝ գազային քրոմատոգրաֆի 

օգնությամբ [5]: Մեթոդի որոշման զգայունությունը կազմում է 0,0007 մգ/լ: 

Խմելու և բաց ջրամբարների ջրերում իրականացվել է ՄԱՆ-ի մոնիթորինգ, 

որոնց մակարդակները որոշվել են ֆոտոմետրիկ եղանակով: Չափման քանակների 

տիրույթը կազմել է 0,02-0,25 մգ/լ [7,12, 18]: 
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Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Ստացված արդյունքները փաս-

տում են, որ Արագածոտն մարզի շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում հետազոտ-

ման տարիների ընթացքում հայտնաբերվել են ԿՕԹ-ի մնացորդային քանակներ: 2002թ.-

ից մինչև 2012թ.-ը ջրի նմուշներում γ-ՀՔՑՀ-ի մնացորդային քանակները հայտնաբերվել են 

100% հաճախականությամբ (Աղ. 1), ընդ որում 2002թ.-2007թթ. դրանց փաստացի հայտնա-

բերված քանակները տատանվել են միջինում 2,2×10-5 – 7,8×10-5 մգ/լ: Իսկ 2009թ.-ից մինչև 

2012 թ. ժամանակահատվածում նկատվել է γ-ՀՔՑՀ-ի մնացորդային քանակների ավելաց-

ման միտում` մեկ կարգով նախորդ տարիների համեմատ (2002-2007թթ.) հետազոտման 

տարբեր սեզոններին (գարուն, ամառ, աշուն), որոնք կազմել են 1,29×10-4 – 4,28×10-4 մգ/լ: 

ԴԴՏ-ի մնացորդները հայտնաբերվել են սկսած 2004թ.-ից տատանվելով 9,50×10-6 

–7,40×10-4 մգ/լ սահմաններում (հայտնաբերումը 25-58%), իսկ 2010թ.-ին` մեկ կարգ 

բարձր մակարդակի վրա (Աղ. 1): ԴԴՏ-ի արգասիքները հայտնաբերվել են նաև 

ոռոգման ջրերում. ԴԴԵ-ն` 2,2×10-6–2,86×10-5 մգ/լ (հայտնաբերման հաճախականու-

թյունը 30-100%), ԴԴԴ-ի մակարդակը տատանվել է 3,35×10-6–9,1×10-4 մգ/լ սահմաննե-

րում (0-88%): ԿՕԹ-ի մնացորդային քանակները հայտնաբերվել են նաև հողի, 

հատակային նստվածքի, սննդամթերքի նմուշներում (Աղ. 1): 

Հողում ԿՕԹ-ի հայտնաբերված մնացորդային քանակները զգալիորեն գերազան-

ցում էին (1-2 աստիճանով) ջրում հայտնաբերվածից, որն ավելի արտահայտված էր 

հատակային նստվածքների հետազոտությունների արդյունքում (Աղ. 2): 

Տարածաշրջանին բնորոշ սննդամթերքի հետազոտությունները հավաստում են, 

որ բանջարային (կարտոֆիլ) և պտղատու (խնձոր) սննդամթերքում ևս հայտնաբեր-

վում են ԿՕԹ-ի մնացորդային քանակներ, որոնք գերազանցում են ջրում հայտնա-

բերված, բայց ցածր` հողի նմուշների մակարդակներից (Աղ. 2): Ըստ հետազոտված 

տարբեր օբյեկտների՜ ԿՕԹ-ի մնացորդային քանակների մեջ նկատվում է նվազման 

հետևյալ օրինաչափություն` հող–սննդամթերք–ջուր: 

Աղյուսակ 1. 

Որոշ կայուն քլորօրգանական թունաքիմիկատների փաստացի պարունակությունը 
ոռոգման ջրի նմուշներում (Արագածոտն մարզ, 2002-2012թթ.) 

 

Տարեթիվ 

Քլորօրգանական միացությունների մնացորդային 

քանակները, մգ/լ 

γ-ՀՔՑՀ ԴԴԵ ԴԴԴ ԴԴՏ 

2002 2,22×10-5 չ/հ չ/հ չ/հ 

2003 6,60×10-5 2,86×10-5 չ/հ չ/հ 

2004 4,75×10-5 6,33×10-6 3,35×10-6 3,86x 10-5 

2005 2,81×10-5 1,20×10-5 չ/հ չ/հ 

2006 3,80×10-5 7,10×10-5 6,00×10-5 2,68×10-5 

2007 7,80×10-5 2,20×10-6 9,10×10-4 1,38×10-5 

2009 4,28×10-4 2,70×10-6 2,60×10-5 8,01×10-5 

2010 1,00×10-4 1,13×10-5 9,02×10-4 7,40×10-4 

2011 1,43×10-4 1,10×10-5 չ/հ 1,10×10-5 

2012 1,29×10-4 5,50×10-6 չ/հ 9,50×10-6 
 

Ծանուցում` չ/հ – չի հայտնաբերված: 
 



 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
 

	

	

	 - 354 -

Աղյուսակ 2. 

Որոշ կայուն քլորօրգանական թունաքիմիկատների փաստացի պարունակությունը 
շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (Արագածոտն մարզ, 2009-2012թթ.) 

 

Հետազոտմ

ան օբյեկտ 
Տարեթիվ 

Քլորօրգանական միացությունների 

մնացորդային քանակները, մգ/կգ 

γ-ՀՔՑՀ ԴԴԵ ԴԴԴ ԴԴՏ 

Հող 

2009 1,71×10-3 1,32×10-4 չ/հ չ/հ 

2010 1,69×10-3 1,99×10-4 3,9×10-3 1,54×10-4 

2011 3,48×10-3 1,00×10-4 չ/հ 1,54×10-4 

2012 1,68×10-2 2,84×10-3 չ/հ 3,59×10-4 

Հատակային 

նստվածք 

2009 1,80×10-3 2,45×10-4 չ/հ 9,60×10-4 

2010 3,68×10-3 1,79×10-3 չ/հ 5,87×10-2 

2011 5,49×10-3 2,90×10-4 չ/հ 8,54×10-4 

2012 1,19×10-2 1,74×10-4 չ/հ 3,50×10-4 

Խնձոր 

2009 2,11×10-3 չ/հ չ/հ չ/հ 

2010 6,10×10-3 9,3×10-5 չ/հ 4,00×10-6 

2011 3,20×10-3 չ/հ չ/հ 6,50×10-4 

2012 1,34×10-3 չ/հ չ/հ 1,20×10-5 

Կարտոֆիլ 

2009 2,60×10-3 8,31×10-4 չ/հ չ/հ 

2010 6,30×10-3 4,00×10-6 չ/հ 4,00×10-6 

2011 5,00×10-3 չ/հ չ/հ 8,10×10-4 

2012 2,20×10-3 2,30×10-4 չ/հ 1,10×10-4 

Ծանուցում` չ/հ – չի հայտնաբերված: 
 

Վայրի բույսերի ծաղկափոշու ստերիլության ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 

վերջիններիս հավաստի բարձրացում չի հայտնաբերվել, բայց միևնույն ժամանակ նկա-

տվել է միտոտիկ ակտիվության նվազում սոխի արմատածայրերի մերիստեմատիկ 

բջիջներում, որոնք աճեցվել են տարածաշրջանի որոշ կետերից վերցված ջրի և հատա-

կային նստվածքի փորձանմուշների վրա: Հատակային նստվածքի փորձանմուշների 

վրա աճեցված սոխի արմատածայրերի մերիստեմատիկ բջիջներում նկատվել են միտո-

տիկ ակտիվության համեմատաբար ավելի ցածր մակարդակներ (10-20%), ի համեմատ 

ջրի վրա աճեցված փորձանմուշների: Ըստ ստացված տվյալների, առավել աղտոտված 

էին Քասախ գետի սկզբից, Միրաքի ջրամբարից, Ափնա գետից և Ապարան քաղաքից 

հետո վերցված նմուշները: Ուսումնասիրված ջրի փորձանմուշները չեն առաջացրել 

գենային մուտացիաներ Salmonella typhimurium TA 98 և TA100 շտամների վրա: 

ՄԱՆ-ի մնացորդային քանակների և դրանց հնարավոր քայքայման որոշ արգա-

սիքների հայտնաբերման առաջնային մոնիթորինգի արդյունքները վկայում են, որ 

խմելու ջրի ու բաց ջրամբարների նմուշներում ուսումնասիրվող միացությունները առ-

կա են, թեև չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը: Ընդ որում, նկատվել է ՄԱՆ-ի 

մնացորդային քանակների գերազանցումը բաց ջրամբարների ջրի նմուշներում ի հա-

մեմատ խմելու ջրի, ինչը կարելի է բացատրել անտրոպոգեն գործոնների ազդեցու-

թյամբ (Աղ. 3): 
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Աղյուսակ 3. 

ՄԱՆ-ի մնացորդային քանակները խմելու ջրի ու բաց ջրամբարների 
նմուշներում, մգ/լ (Արագածոտն մարզի Թալինի շրջան, 2012թ.) 

 
 

Ուսումնսիրվող օբյեկտը Գարուն Ամառ Աշուն 

Խմելու ջուր 0,1 0,1 0,1 

Բաց ջրամբարների ջուր 0,2 0,2 0,2 

 

Կատարված աշխատանքները նախնական են, սակայն բավարար չեն հիմնավոր 

եզրակացությունների համար, ուստի անհրաժեշտ է շարունակել ուսումնասիրու-

թյուններն ընդլայնելով հետազոտման օբյեկտները. հող, հատակային նստվածք: 

Եզրակացություն: Արագածոտն մարզի ոռոգման հիմնական աղբյուրը Քասախ 

գետն է իր ջրահավաք տարածքով: Այն ներառում է իր մեջ բազմաթիվ մանր վտակ-

ներ (թվով 197), որոնք ձևավորվում են ձնհալքից առաջացած փոքր աղբյուրների 

ջրերի կուտակումից: Ընդհանուր գետային ցանցի երկարությունը կազմում է 962 կմ, 

գետային ավազանի մակերեսը` 1480 կմ2: Հիմնականում ոռոգման ջուրը վերցվում է 

Ապարանի ջրամբարից և Ամբերդ գետից, որը Քասախ գետի ամենամեծ վտակն է: 

Վտակներն անցնում են գյուղերի միջով: Այդ գյուղերի բնակիչները գլխավորապես 

զբաղված են անասնապահությամբ և բուսաբուծությամբ, ինչն էլ, մեր կարծիքով, 

մարզի շրջակա միջավայրի աղտոտման հիմնական պատճառն է: 

Իրականացված հետազոտությունների տվյալները փաստում են, որ Արագածոտն 

մարզի շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում և բուսական ծագում ունեցող 

մթերքում շարունակվում են հայտնաբերվել քլորօրգանական թունաքիմիկատների 

մնացորդային քանակները բարձր հաճախականությամբ և բարձրացման միտումով: 

Համեմատելով հողում, ջրում, սննդամթերքում ՔՕԹ-ի մնացորդային քանակնե-

րը, կարելի է արձանագրել, որ հողը թունաքիմիկատների կուտակման հիմնական 

պահեստային միջավայր է: Ըստ արդյունքների, հողում թունաքիմիկատների հայտ-

նաբերման մակարդակներն ավելի բարձր են եղել, քան սննդամթերքում, իսկ վեր-

ջիններում դրանք ավելի բարձր էին, քան ջրում: 

ՄԱՆ-ով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մասին համալիր եզրակացու-

թյան համար անհրաժեշտ է ընդլայնել մոնիթորինգի տվյալներն ընդգրկելով հետա-

զոտման այլ օբյեկտներ (հող, հատակային նստվածք): 

Արագածոտն մարզի շրջակա միջավայրում հնարավոր մուտագեն կոմպոնենտների 

առկայության ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տվել, որ վայրի բույսերի մոտ 

ստերիլության տոկոսի բարձրացում չի գրանցվել: Տարածաշրջանի ջրի նմուշները չեն 

առաջացրել գենային մուտացիաներ (Էյմսի թեստ-համակարգ): Հետազոտված նմուշնե-

րի վրա (մակերևույթային ջրեր, հող, հատակային նստվածք) աճեցված սոխի արմատա-

ծայրերի մերիսթեմատիկ բջիջների միտոտիկ ակտիվության նվազեցման և հայտնաբեր-

ված քլորօրգանական միացությունների մնացորդների մակարդակների միջև նկատվել է 

որոշակի կապ (անուղղակի): Շրջակա միջավայրի մուտագեն ֆոնի վերաբերյալ 

համալիր եզրահանգման համար անհրաժեշտ է իրականացնել ընդլայնված հետազո-

տություններ, ընդգրկելով տարբեր թեստ-համակարգեր: 



 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
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Շնորհապարտություն: Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի 

կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ №SCS 10-14/i.1 

գիտական թեմայի շրջանակներում: 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Հայաստանի ջրային ռեսուրսները երրորդ հազարամյակում: ՀՀ բնապահպա-

նության նախարարություն. – Երևան, 2005. – 63 էջ: 

2. Խաչատրյան Բ., Մուրադյան Ս., Թադևոսյան Ն., Ջիղարջյան Է. Մութագեն նյութե-

րով Սևանա լճի ավազանի աղտոտվածության հայտնաբերումը գենետիկական թեստ-

համակարգերի միջոցով // Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` Էկոլոգիայի և բնության 

պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկար. – Երևան, 2008. – էջ 29:  
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SUMMARY 
At present, the issues on chemical safety are of global sense. Environmental contamination by 

persistent organic pollutants (POPs) is one of top-priority ecological problems. Studies on conta-
mination levels of the environment by genetically active substances became vitally important due to 
intense use of agricultural chemicals. Certain pesticides, including POPs, have different mutagenic 
effects, e.g. increase of spot mutations and chromosome aberrations both in somatic and gametal 
cells that might cause neoplasms, miscarriages, and fetus perinatal deaths, congenital anomalies of 
development, infertility, etc. In the last years agricultural production, as well as the use of different 
agrochemicals increased; this latter undoubtedly reflects on the environment state in Armenia. 

Taking into consideration the abovementioned, monitoring of the residues of certain organo-
chlorine pesticides: γ‐HCH, DDT (DDE, DDD), and surfactants in different environmental objects 
(surface water, soil, bottom sediments), and agricultural products (apples, potatos) was done in 2002-
2012 to study the existing levels of environmental contamination. In parallel, monitoring of possible 
mutagenic components in environmental media was done. 

According to results obtained, the residues of organochlorine pesticides are continuosly 
determed in both environmental media and foodstuff with high frequency. Data on monitoring 
of possibly mutagenic components (sterility of wild plants’ pollen, Ames test) do not testify to 
serious genetic changes in studied region of Aragatsotn marz. Nevertheless, follow-up 
monitoring studies are required for surveillance of mutagenic background, as far as both POPs 
levels and detection frequency are not decreasing. 

 
Keywords: environment, monitoring, organochlorine pesticides, surfactants, possible 
mutagenic components 
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ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԵՏԻՑԻԼԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ՈՍԿԵԳՈՒՅՆ ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԻ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 
Հ.Դ. Կարապետյան  

 
ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն  

 
 
Բանալի բառեր. Մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ, ոսկեգույն 
ստաֆիլոկոկ, բջջային հեռախոս, մաննիտոլ-աղային ագար, արտահիվանդանո-

ցային շտամներ 
 

 
 

Ներաշություն. Մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը (ՄԿՈՍ) բնակչության 
շրջանում հանդիպող մի շարք հիվանդութունների ընթացքի բարդացման պատճառ է: 
Այլ կերպ այն անվանում են նաև բազմադեղակայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ կամ 
օքսիցիլին-կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ: ՄԿՈՍ-ի շտամերի զարգացման մեջ դեր է 
ունեցել կայունության զարգացումը β-լակտամային հակաբիոտիկների հանդեպ, ինչ-
պիսիք են` պենիցիլինային և ցեֆալոսպորինային շարքի հակաբիոտիկները [4]: 

ՄԿՈՍ-ի տարածումը կատարվում է օդակաթիլային և կոնտակտային մեխանիզմ-

ներով: Համեմատած ընդհանուր բնակչության հետ՝ ՄԿՈՍ-ը առավել տարածված է 

հիվանդանոցներում ու բանտերում, որտեղ շատ են ինվազիվ սարքերը և բաց վերքե-

րով ու թուլացած իմունային համակարգով անձինք [5]: Ստաֆիլոկոկային վարակների 
տարածման մեջ յուրահատուկ նշանակություն ունեն քթի խոռոչում ոսկեգույն ստա-

ֆիլոկոկ կրող բժշկական անձնակազմը, հիվանդները և ուսանող բժիշկները, որոնց մոտ 
առողջ վարակակրությունը հասնում է 30-50%-ի [3]: Եթե ՄԿՈՍ-ով վարակումը տեղի է 
ունենում հիվանդանոցներում կամ առողջապահական այլ հիմնարկներում, ապա այդ 
դեպքում կոչվում է հիվանդանոցի հետ ասոցացված մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստա-

ֆիլոկոկ (ներհիվանդանոցային), որի ժամանակ վարակումը կապված է ինվազիվ միջա-

մտությունների կամ սարքավորումների հետ, ինչպիսիք են ներերակային կաթետրները, 
ինտուբացիոն խողովակները, բժշկական պրոթեզները և այլն: ՄԿՈՍ-ի մեկ այլ տեսակ 
հանդիպում է բժշկական հիմնարկություններից դուրս` առողջ բնակչության 
շրջանակներում, և կոչվում է «Բնակչության հետ ասոցացված մետիցիլին-կայուն ոսկե-

գույն ստաֆիլոկոկ (արտահիվանդանոցային)» և հաճախ արտահայտվում է ցավոտ 
մաշկային բշտերի ձևով: Վերջինով վարակման ռիսկի խումբ են հանդիսանում 
պատանիները, մանկապարտեզների աշխատակիցներն ու սոցիալ-տնտեսական անբա-

րենպաստ պայմաններում ապրողները [1,2]:  
Ներկայումս առողջապահության տեսակետից ՄԿՈՍ-ի ունեցած հիմնական 

ուշագրավ հատկությունը` ներհիվանդանոցային վարակներ առաջացնելու ունակու-

թյունն է: Ստացիոնարներում բուժում ստացողներից վերցված քսուքների ուսումնա-

սիրությունը ցույց է տվել, որ ներհիվանդոցային վարակների ամենավառ ներկայա-

ցուցիչը ոսկեգույն ստաֆիլոկոկն է (18,9%), որի 59,2%-ը, այսինքն՝ ընդհանուրի 
11,4%-ը, մետիցիլին-կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկն է [6] : 
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Չնայած ՄԿՈՍ վարակը առավելապես ներհիվանդանոցային է, այնուամենայնիվ 
քիչ չեն նաև արտահիվանդանոցային դեպքերը, որոնք միջինում կազմում են մոտավո-

րապես 12%-14%: Ֆինլանդիայում 1997-1999թթ. արձանագրված ՄԿՈՍ վարակի դեպ-

քերի 21%-ի դեպքում առկա է եղել արտահիվանդանոցային ՄԿՈՍ: ՄԿՈՍ-ը կոչվում է 
արտահիվանդանոցային, եթե վարակումը տեղի է ունեցել արտահիվանդանոցային 
պայմաններում կամ հիվանդանոցում գտնվելու առաջին երկու օրվա ընթացքում, և եթե 
վարակի աղբյուր հանդիսացող անձը չի եղել հոսպիտալիզացված վարակը հայտնաբե-

րելուն նախորդող երկու տարվա ընթացքում: Վարակը տարածվում է ուղղակի շփման, 
հոծ բնակեցվածության, մաշկի ամբողջականության խախտման ու վատ հիգիենայի 
պատճառով: Բոլոր մարդիկ կարող են վարակվել, սակայն վարակվելու ռիսկն առավել 
մեծ է դպրոցներում, հանրակացարաններում, զորանոցներում, բանտերում, ցերեկային 
խնամքի կենտրոններում, մարզասրահներում: Մարզիկների շրջանում ՄԿՈՍ-ը առա-

վել տարածված է այն մարզաձևերով զբաղվողների մոտ, որոնց դեպքում առկա է ծանր 
ֆիզիկական աշխատանք ու մաշկային շփում այլ անձանց հետ, քանի որ այսպիսի սպո-

րտաձևերում մեծ է հավանականությունը մարզիկների ֆիզիկական շփման կամ շփման 
այն առարկաների և մարզասարքերի մակերեսների հետ, որոնք պատշաճ ախտահան-

ման չեն ենթարկվել և կարող են ՄԿՈՍ-ի փոխանցման գործոն հանդիսանալ: Մարզա-

կան միջոցառումների ժամանակ նաև մեծ է քրտինքի, արյան ու թքի հետ շփման հա-

վանականությունը, որոնք էլ իրենց հերթին են հանդիսանում ՄԿՈՍ-ի փոխանցողներ:  
Արտահիվանդանոցային ՄԿՈՍ-ը նախքան վերջին տասնամյակները բավակա-

նին հազվադեպ երևույթ էր, իսկ այժմ էնդեմիկ է բազմաթիվ պոպուլյացիաներում և 
մաշկի ու փափուկ հյուսվածքների վարակներով հոսպիտալիզացման ամենա-

հաճախ հանդիպող պատճառն է:  
Արտահիվանդանոցային ՄԿՈՍ-ի համաճարակաբանությունը շարունակում է 

զարգանալ: Վերջինիս հիմնական մարտահրավերն է կիրառել առավել համապա-

տասխան և արդյունավետ բուժիչ և կանխարգելիչ մարտավարություն այս ախտա-

ծին միկրոօրգանիզմի դեմ: 

Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները. Այս հետազոտության նպատակն է` 
մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի համաճարակաբանական 
նշանակության ուսումնասիրությունը արտահիվանդանոցային պայմաններում:  

Հետազոտության խնդիրներն են. 
• որոշել ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի տարածվածությունը արտահիվանդանոցա-

յին պայմաններում. 
• որոշել ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի կազմում մետիցիլին-կայուն ոսկեգույն ստա-

ֆիլոկոկերի տեսակարար կշիռը. 
• բացահայտել ՄԿՈՍ-ի հնարավոր փոխանցման գործոնները: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Կատարվել են հետազոտություններ համա-

ճարակաբանական, մանրէաբանական և վիճակագրական մեթոդներով: Այս աշխա-

տանքի համար կատարվել է նմուշառում արտաքին միջավայրի տարբեր իրերից: Մաս-

նավորապես, կատարվել է քսուքների վերցնում ՄԿՈՍ-ի փոխանցման համար հնարա-

վոր փոխանցման գործոններ հանդիսացող և կեղտոտված ձեռքերի հետ հնարավորինս 
շատ շփում ունեցող իրերից` բջջային հեռախոսներից ու հանրային զուգարանների 
տարբեր առարկաներից: Աշխատանքի լաբորատոր մասը կատարվել է ԵՊԲՀ Համաճա-
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րակաբանության ամբիոնին կից գործող գիտահետազոտական լաբորատորիայում՝ 
օգտագործելով նույն լաբորատորիայի նյութատեխնիկական բազան: Օգտագործվել են 
մաննիտոլ-աղային ագար` ստաֆիլոկոկերի հայտնաբերման համար և հատուկ սննդա-

յին միջավայր` նախատեսված միայն ՄԿՈՍ-ի աճի համար: Դրանցից բացի, օգտագործ-

վել են նաև տարբեր ախտորոշիչ թեստեր` միկրոօրգանիզմների հակաբիոտիկազգայ-

նության որակական և քանակական հետազոտություններ իրականացնելու համար: 

Ստացված արդյունքներն ու դրանց վերլուծությունը. Կատարված աշխատանքի 
ընթացքում պատահականության սկզբունքով վերցվել են ընդհանուր թվով 202 
քսուքներ, որնցից 102-ը` բջջային հեռախոսներից, իսկ 100-ը` հանրային զուգարան-

ների տարբեր իրերից, մասնավորապես,  այն իրերից, որոնք առավել շատ են շփում 
ունենում այդ զուգարաններից օգտվողների ձեռքերի հետ. դռան բռնակներից, դռան 
փականներից, ջրի ծորակի փականներից, զուգարանակոնքերի ջրի տարայի 
բռնակներից, լույսի անջատիչներից և այլն:  

Վերցված քսուքներից կատարվել է ցանքս մաննիտոլ-աղային ագարի վրա, ինչը 
հնարավորություն է տվել ստանալ մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմներին բնորոշ 
գաղութներ` կլոր, փայլուն գաղութներ հարակից դեղին գոտիով: Նշված տիպի բոլոր 
գաղութները` թվով 74-ն են, այսինքն ընդհանուր նմուշների 36,6%-ը (Գրաֆիկ 1ա), 
որոնցից 40-ը անջատվել են զուգարանների իրերից` 40% (Գրաֆիկ 2ա), իսկ 34-ը 
անջատվել են բջջային հեռախոսներից` 33,3% (Գրաֆիկ 3ա): Այս բոլոր գաղութները 
հաշվառվել են և վերցվել հետագա հետազոտման նպատակով: Վերջիններիցս վերցված 
նմուշներով կատարվել է պլազմակոագուլազային թեստ և ստացվել են հետևյալ 
արդյունքները` ընդհանուր 36 դրական պատասխանով նմուշներ, որոնք կազմում են 
ընդհանուրի 17,8%-ը, իսկ մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմների 48,6%-ը (Գրաֆիկ 1բ): 
36 նմուշից 20-ը զուգարաններից վերցվածներից են, իսկ 16-ը` բջջային հեռախոսներից: 
Ստացվում է, որ զուգարաններից վերցված 100 քսուքից 40-ի մոտ հայտնաբեվել է 
մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմներ, որից 20-ը (ընդհանուրի 20%-ը, իսկ մաննիտ 
դրական միկրոօրգանիզմների` 50%-ը Գրաֆիկ 2բ) ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ են: Իսկ 
բջջային հեռախոսներից վերցված 102 քսուքներից 34-ը մաննիտ դրական 
միկրոօրգանիզմներ են, որոնցից 16-ը, այսինքն` ընդհանուրի 15,7%–ը, իսկ մաննիտ 
դրական միկրոօրգանիզմների 47,1%-ը (Գրաֆիկ 3բ) նույնպես ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ 

են: Ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերը շարունակվել են հետազոտվել հակա-

բիոտիկազգայնության պարզաբանման նպատակով, ինչպես նաև սրանցից կատարվել 
է ցանքս հատուկ սննդային միջավայրի վրա, որը նախատեսված է միայն ՄԿՈՍ-ի աճի 
համար: Ցանքսի արդյունքում 36 ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերից 21-ի դեպքում (58,3%) 

(Գրաֆիկ 1գ) ստացվել են բնորոշ տեսակի աճ` կլոր, փայլուն գաղութներ` մուգ 
կապույտ գույնի, ինչն էլ նշանակում է, որ ստացված գաղութները ՄԿՈՍ-ի գաղութներ 
են: Ընդ որում, 21-ից 17-ը (81%) ստացվել են զուգարաններից վերցված քսուքներից 
անջատված ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերից, իսկ 4-ը (19%)` բջջային հեռախոսներից ան-

ջատված ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերից: Այսինքն, զուգարաններից վերցված 100 
նմուշներից 17-ի մոտ (17%) հայտնաբերվեց ՄԿՈՍ, որը կազմում է զուգարաններից 
վերցված քսուքներից անջատված ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի 85%-ը (Գրաֆիկ 2գ), իսկ 
զուգարաններից անջատված մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմների` 42,5%-ը: Բջջային 
հեռախոսների դեպքում ստացվեցին հետևյալ տվյալները` 102 նմուշներից 4-ի մոտ 
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(3,9%) հայտնաբերվեց ՄԿՈՍ, որը կազմում է բջջային հեռախոսներից վերցված քսուք-

ներից անջատված ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի 25%-ը (Գրաֆիկ 3գ), իսկ բջջային 
հեռախոսներից անջատված մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմների` 11,8%-ը: 

Եզրակացություն. Վերլուծելով ստացված տվյալները, գալիս ենք այն եզրակա-

ցության, որ ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերն ունեն բավականին մեծ տարածում արտա-

հիվանդանոցային պայմաններում, իսկ բջջային հեռախոսներն ու առավելապես 
հանրային զուգարանների առարկաները կարող են հանդիսանալ վարակի փոխանց-

ման գործոններ` ստաֆիլոկոկային վարակի դեպքում:  
Կարևոր է, որ հայտնաբերված ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի մեջ մեծ էր նաև 

ՄԿՈՍ-ի բաժինը, ինչը վկայում է այն մասին, որ ՄԿՈՍ-ը արտահիվանդանոցային 
պայմաններում նույնպես ունի լայն տարածում, և այդ կարող է հետևանք լինել 
բուժհաստատություններից ներհիվանդանոցային բազմադեղակայուն շտամների 
արտահոսքի, ինչպես նաև բուժհաստատություններից դուրս հակաբիոտիկների և 
ախտահանիչ նյութերի անկառավարելի ու անկազմակերպ կիրառության: Արտա-

հիվանդանոցային ՄԿՈՍ-ի լայն տարածումը իր հերթին բերում է նրան, որ ՄԿՈՍ-ը 
սկսում է տարածվել կենցաղային տարբեր իրերի միջոցով: Հատկանշական է նաև 
այն, որ հանրային զուգարաններից վերցված նմուշներում, համեմատած բջջային 
հեռախոսներից վերցվածների հետ, մի քանի անգամ ավել է ՄԿՈՍ-ի հանդիպման 
հաճախականությունը, (համապատասխանաբար,  17% և 3,9%), այն դեպքում, երբ 
մաննիտ դրական միկրոօրգանիզմների (համապատասխանաբար,  40% և 33,3%) և 
ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի (համապատասխանաբար,  20% և 15,7%) հանդիպման 
հավանականության տարբերությունը այդչափ մեծ չէ: Սա կարող է պայմանավոր-

ված լինել նրանով, որ ի տարբերություն բջջային հեռախոսների` հասարակական 
զուգարանների առարկաները ավելի հաճախ են ենթարկվում ախտահանման 
տարբեր ախտահանիչ միջոցներով, ինչն էլ պայմաններ է ստեղծում ՄԿՈՍ-ի 
առաջացման ու հետագա տարածման համար: Պետք է նաև նշել, որ զուգարանների 
առարկաները ավելի հաճախ են շփվում կեղտոտված ձեռքերի հետ, ինչն էլ 
բնականաբար իր հերթին է նպաստում ՄԿՈՍ-ի տարածմանը: 
 

Ընդհանուր նմուշներ

36,6%

63,4%

Մաննիտ դրական
միկրոօրգանիզմներ

Մաննիտ

Մաննիտ դրական 

միկրոօրգանիզմներ

48,6%51,4%

Ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկեր
Այլ միկրոօրգանիզմներ

Ոսկեգույն 

ստաֆիլոկոկեր

58,3%

41,7%

ՄԿՈՍ Այլ ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկեր

 
Գրաֆիկ 1 

 

ա բ գ 
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Հանրային զուգարանների 

նմուշներ

40,0%

60,0%

Մաննիտ դրական
միկրոօրգանիզմներ

Մաննիտ

  

Մաննիտ դրական 

միկրոօրգանիզմներ հ/զ

50,0%50,0%

Ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկ
Այլ միկրոօրգանիզմներ

 

Ոսկեգույն 

ստաֆիլոկոկեր հ/զ

85,0%

15,0%

ՄԿՈՍ Այլ ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկեր

 
Գրաֆիկ 2 

 

Բջջային հեռախոսների 

նմուշներ

33,3%

66,7%

Մաննիտ դրական
միկրոօրգանիզմներ

Մաննիտ

  

Մաննիտ դրական 

միկրոօրգանիզմներ 

բջջ./հ.

47,1%
52,9%

Ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկ
Այլ միկրոօրգանիզմներ

  

Ոսկեգույն 

ստաֆիլոկոկեր բջջ./հ.

25,0%

75,0%

ՄԿՈՍ Այլ ոսկեգույն
ստաֆիլոկոկեր

 
Գրաֆիկ 3 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերը ունեն լայն 

տարածում արտահիվանդանոցային պայմաններում, իսկ վերջիններիս կազմում 
էական մաս են ունեն մետիցիլին կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերը: Պարզվեց նաև, 
որ բջջային հեռախոսները և առավելապես հանրային զուգարանների առարկաները 
հանդիսանում են այս միկրոօրգանիզմների փոխանցման գործոն: Հատկանշական է 
նաև այն, որ հանրային զուգարաններից վերցված նմուշներում, համեմատած 
բջջային հեռախոսներից վերցվածների հետ, մի քանի անգամ ավել է ՄԿՈՍ-ի 
հանդիպման հաճախականությունը, (համապատասխանաբար 17% և 3.9%), այն 
դեպքում, երբ ոսկեգույն ստաֆիլոկոկերի (համապատասխանաբար 20% և 15.7%) 
հանդիպման հավանականության տարբերությունը այդչափ մեծ չէ: 

 
 

SPREADING OF COMMUNITY BASED MRSA 
AND FACTORS OF THEIR TRANSMISSION 

 
H.D. Karapetyan 

 
YSMU, Department of Epidemiology  

 
SUMMARY 
The obtained data indicate that S.aureus has widespread outpatient setting, while the latter 

is an essential part of a MRSA. It turned out that most mobile phones and the subjects of public 
toilets are the transmission factors of these microorganisms. It is also noteworthy that in the 
samples taken from the public toilets frequency of MRSA is several times more than from 

mobile phones (17% and 3,9% respectively), while the S.aureus (20% and 15,7%, respectively) 

the probability of such a difference is not great. 
 
Keywords: Meticillin resistant Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, mobile 
phones, Mannitol Salt agar, community strains 
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ  

 

Մ.Ա. Մարդիյան, Ա.Ս. Չոփիկյան, Ա.Ա. Բարսեղյան 

 

ԵՊԲՀ, «Առողջապահության կառավարում» գիտակրթական կուրս 
 

 
Բանալի բառեր. բուժօգնության կազմակերպում, մարզային 

առանձնահատկություններ, դեմոգրաֆիկ ցուցանիշներ 

 

 

 

Ներածություն. Վերջին տասնամյակում առողջապահության համակարգում ձևա-

վորվել են անբարենպաստ պայմաններ՝ կապված հասարակության հիվանդացության, 

բժշկական ծառայությունների որակի և մատչելիության հետ: Այդպիսի բացասական 

երևույթների ձևավորման հիմնական պատճառներից է հանդիսանում ֆինանսավորմ-

ան ոչ բավարար մակարդակը, ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործումը, ինչպես 

նաև բժշկական ծառայությունների անհավասարակշռվածությունը [3]:  

Առկա են անհամաչափություններ առողջապահության, որպես համակարգի 

զարգացման, տեմպերում՝ հատկապես քաղաքային և գյուղական վայրերում 

բուժհաստատությունների ռեսուրսներով ապահովման, մատուցած ծառայու-

թյունների ծավալի աճի միջև [4]: 

Բնակչությանը բժշկական ծառայությունների մատուցման արդյունավետ համա-

կարգի ստեղծման համատեքստում կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում առանձին 

տարածաշրջաններում բժշկական ծառայությունների մատուցման օպտիմալ համա-

կարգի ստեղծումը, քանզի տարածաշրջանները և այն պայմանները, որոնցում իրենց 

գործունեությունն են իրականացնում,  կազմակերպությունները կարող են էական 

ազդեցություն ունենալ մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակի վրա [2]: 

Վերջին հաշվով, շրջաններում բժշկական օգնության և սպասարկման հիմ-

քում ընկած են նույն այն սկզբունքները, որոնք և առկա են քաղաքային բուժհաս-

տատություններում: Սակայն շրջաններում ձևավորված կենսակերպի առանձնա-

հատկությունները ազդում են նաև բժշկական օգնության կազմակերպման 

մեթոդների վրա [1]:  

Բնակչությանը բժշկական ծառայությունների մատուցման արդյունավետ 

համակարգի ստեղծման համատեքստում կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում 
առանձին տարածաշրջաններում բժշկական ծառայությունների մատուցման օպ-

տիմալ համակարգի ստեղծումը, քանզի տարածաշրջանները և այն պայմանները, 

որոնցում իրենց գործունեությունն են իրականացնում կազմակերպությունները, 

կարող են էական ազդեցություն ունենալ մատուցվող բժշկական ծառայու-

թյունների որակի վրա: 
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Թեմայի արդիականությունը. Նախկին ԽՍՀՄ առողջապահական համակարգի 

փլուզումից հետո ձևավորվեցին նոր շուկայական և տնտեսական փոխհարաբերու-

թյուններ, որոնք հանգեցրեցին առողջապահական համակարգում կառուցվածքային 

վերափոխումների, այսինքն՝ համակարգի ապակենտրոնացման: Կատարված բարե-

փոխումները հիմնականում ուղղված էին տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ներին որոշակի լիազորություններով ապահովմանը: Այս առումով առավել կարևոր է 

ուշադրությունը սևեռել մարզերի առողջապահական ծրագրերի վրա: Այդ միտումնե-

րը որոշ չափով առկա են, մասնավորապես նկատվում է պետական բյուջեից 

առողջապահական օբյեկտների վրա կատարված կապիտալ ներդրումների Երևանի 

և ՀՀ մարզերի միջև բաշխվածության տեսակարար կշռի փոփոխություն՝ ի օգուտ 

մարզերի (Աղ. 1):  

Աղյուսակ 1. 

2008-2012թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից 
Երևան և մարզեր կատարված առողջապահական ներդրումները 

 

Առողջապահական

օբյեկտներ 

Երևան ՀՀ	մարզեր 

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 

12,5 7,3 0 0 0 87,5 92,7 100 100 100 

 

Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները. Հետազոտության նպատակն է գնա-

հատել Շիրակի մարզի հիմնական դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների առանձնահատկու-

թյունների ազդեցությունը առողջապահական ցուցանիշների վրա: Նպատակին հա-

մապատասխան առաջադրվել է հետևյալ խնդիրները. 

1. վերլուծության ենթարկել Շիրակի մարզի բնակչության առողջության հիմ-

նական ցուցանիշները, այն համեմատելով ՀՀ մյուս մարզերի հետ. 

2. վերլուծության ենթարկել Շիրակի մարզի հիմնական դեմոգրաֆիկ ցուցա-

նիշների կապը առողջապահական մի շարք ցուցանիշների դինամիկայի հետ` դիմե-

լիության, մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հոդվածում օգտագործված են ՀՀ ԱՆ 

Առողջապահության ազգային տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի և ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայության Հայաստանի վիճակագական տարեգրքերի 

տվյալները: Առկա վիճակագրական նյութը վերլուծության է ենթարկվել` 

օգտագործելով դինամիկ շարքի վերլուծության ցուցանիշները, մասնավորապես 

բացարձակ աճի, բացարձակ աճի տեմպի, 1% աճի ցուցանիշը: Կիրառվել է 

համեմատական անալիտիկ մեթոդ, որի օգնությամբ համեմատվել են ՀՀ տարբեր 

մարզերի բնակչության առողջության հիմնական ցուցանիշները բժշկական 

ակտիվության` դիմելիության, աղքատության ցուցանիշի և մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 

մակարդակի հետ: Այս վերլուծության արդյունքում ստացված ցուցանիշները 

համեմատվել է ՀՀ միջին հանրապետական ցուցանիշների մակարդակի հետ: 

Հետազոտությունն ընդգրկել է 2010-2012թթ. ժամանակահատվածը:  
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Հետազոտության արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Այժմ առանձնացնենք 

տարածքային զարգացման անհամաչափությունները ՀՀ-ում և դրանով պայմանավոր-

ված առողջապահության առջև ծառացած խնդիրները: Տարածքային անհամաչափու-

թյունները ՀՀ-ում սկսեցին ավելի ակնառու դառնալ և խորանալ տնտեսական աճի 

արագացմանը զուգընթաց, ինչը հանգեցրեց Երևանի տնտեսական նշանակության և դե-

րի մեծացմանը՝ դրանով պայմանավորելով կենսամակարդակի էական տարբերություն-

ները: Մեծ են տարբերությունները նաև մարզերի միջև: Որպես տարածքային անհամա-

չափության ցուցանիշ կարող է հանդես գալ տվյալ տարածաշրջանում 1 շնչի հաշվով 

ստեղծված հավելյալ արժեքը, ինչպես նաև	աղքատության	մակարդակը	(Աղ.	2):		
Աղյուսակ 2. 

ՀՀ մարզերում և Երևանում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ գումարը  
և աղքատության մակարդակը (արտահայտված %) 

Մարզ 
Աղքատության 

մակարդակ (%) 

Մեկ շնչին 

ընկնող ՀՆԱ-ի 

գումարը հ/դ 

Երևան 19,7 1630,1 

Արագածոտն 20,7 563,4 

Արարատ 24,9 557,1 

Արմավիր 26,7 523,7 

Գեղարքունիք 24,8 552,8 

Լոռի 25,1 625,1 

Կոտայք 29,5 576,8 

Շիրակ 30,6 416,9 

Սյունիք 20,3 1425,6 

Վայոց Ձոր 21,1 1078,1 

Տավուշ 19,8 328,4 
 

 

Ինչպես երևում է Աղ. 3-ից, Շիրակի մարզը հանդիսանում է ՀՀ ամենամարդաշատ 

մարզերից՝ բնակչության թվաքանակով զիջելով միայն Կոտայքի և Արմավիրի մարզերին: 

Աղյուսակ 3. 

Բնակչության թվաքանակը 2010-2012թթ. ըստ մարզերի 
 

Մարզ 2010թ. 2011թ. 2012թ. ԲԱՏ % 
Երևան 1116,6 1121,9 1127,3 0,9% 34,43 
Տավուշ 134,4 134,6 134,8 0,3% 4,12 
Վայոց Ձոր 55,8 56 56,1 0,5% 1,71 
Սյունիք 152,9 152,9 153 0,1% 4,67 
Շիրակ 281,5 282 282,3 0,3% 8,62 
Կոտայք 280,6 282,1 283,5 1,0% 8,66 
Լոռի 281,6 282,1 282,2 0,2% 8,62 
Գեղարքունիք 241,5 242,4 243,1 0,7% 7,42 
Արմավիր 284,1 285,8 287,4 1,1% 8,78 
Արարատ 278,8 280,4 281,7 1,0% 8,60 
Արագածոտն 141,7 142,4 142,9 0,8% 4,36 

Ընդամենը 3249,5 3262,6 3274,3   100 
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2010-2012թթ. ընթացքում Շիրակի մարզի ազգաբնակչության թվաքանակը մնա-

ցել է գրեթե անփոփոխ՝ ավելանալով ընդամենը 0,3%-ով, այն դեպքում, երբ միջին 

հանրապետական ցուցանիշը կազմում է 0,8%: Նշված դինամիկան հիմնականում 

պայմանավորված է ծնելիության և մահացության ցուցանիշներով: Ծնելիության, 

մահացության և բնական աճի ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 4-ում:  

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 4-ում ներկայացված տվյալների վերլուծությունից՝ 

2012 թվականին 2010 թվականի համեմատ բնական աճի ցուցանիշը նվազել է ավելի 

քան 25%-ով՝ այդ մասով զիջելով միայն Սյունիքի և Տավուշի մարզերին: Ուշագրավն 

այն է, որ եթե վերը նշված մարզերում բնական աճի նվազման հիմնական պատճառը 

ծնելիության ցուցանիշի անկումն է (համապատասխանաբար,  10% և 16%), ապա 

Շիրակի մարզում դրա հիմնական պատճառը մահացության ցուցանիշի աճն է (2012 

թվականին 2010 թվականի համեմատ աճել է ավելի քան 1%-ով):  

Աղյուսակ 4. 

Ծնելիության, մահացության և բնական աճի ցուցանիշների դինամիկան  
2010-2012թթ. 

 

Մարզ 
Ծնելիություն Մահացություն Բնական աճ 

2010թ 2011թ 2012թ 2010թ 2011թ 2012թ 2010թ 2011թ 2012թ 

Երևան 13,8 13,9 14 8 8,2 8,2 5,8 5,7 5,8 

Տավուշ 13,4 12,6 11,3 10,3 10 10 3,1 2,6 1,3 

Վայոց Ձոր 12,5 12,4 11,6 8,9 8,8 8,3 3,6 3,6 3,3 

Սյունիք 11,5 11,3 10,4 8,7 8,3 8,4 2,8 3 2 

Շիրակ 14,2 13,7 13,2 9,8 10 9,9 4,4 3,7 3,3 

Կոտայք 14,7 14 13,6 8 7,8 7,9 6,7 6,2 5,7 

Լոռի 12,3 13,1 12 10,3 10,4 10,3 2 2,7 1,7 

Գեղարքունիք 14,2 14,3 13,4 7,9 8 8 6,3 6,3 5,4 

Արմավիր 14 14,2 13,8 7,7 8 8 6,3 6,2 5,8 

Արարատ 13,6 14,1 13,2 7,9 8,1 8,1 5,7 6 5,1 

Արագածոտն 14,3 15,2 13,9 9 8,7 8,8 5,3 6,5 5,1 

Ընդամենը ՀՀ 13,7 13,8 13,3 8,5 8,6 8,6 5,2 5,2 4,7 
 

 

Մահացության ցուցանիշի աճը հիմնականում պայմանավորված է Շիրակի մար-

զում հիվանդացության և ազգաբնակչության դիմելիության ցուցանիշների առանձ-

նահատկություններով: Շիրակի մարզի հիվանդացության ցուցանիշները ներկայաց-

ված են Աղյուսակ 5-ում: 

Չնայած հիվանդացության մակարդակը հազար բնակչի հաշվով 2010-2012թթ. 

ունեցել է նվազման միտում, ամեն դեպքում ըստ առանձին դասերի նկատվում է հի-

վանդացության մակարդակի բարձրացում, մասնավորապես` հոգեկան խանգարում-

ներ (109% միջին մարզային 103%-ի դիմաց), արյան շրջանառության (113% միջին 

մարզային 121%-ի դիմաց), ներզատական (113% միջին մարզային 112%-ի դիմաց), 

ոսկրամկանային, նյարդային համակարգի (107% միջին մարզային 105-ի դիմաց) 

հիվանդությունները և այլն: 
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Աղյուսակ 5. 

Շիրակի մարզի ազգաբնակչության հիվանդացությունը հազար բնակչի հաշվով  
ըստ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման (2010-2012թթ.) 

 

Տարեթիվ 

Շիրակի մարզ Միջին մարզային ցուցանիշ 

2010թ. 2011թ. 2012թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 

Ընդամենը 455,3 442,7 450,8 449,8 454,2 463,0 

Վարակիչ և մակաբուծական հիվանդություններ. 25,9 22,3 21,6 26,5 26,7 26,1 

Նորագոյացություններ 11,9 12,2 12,3 10,4 10,8 11,4 

Արյան և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդու-

թյուններ, առանձին խանգարումներ  ̀իմունային 

մեխանիզմի ներգրավմամբ 

3,8 3,8 3,9 6,4 6,4 6,6 

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, 

սնուցման և նյութափոխանակության 

խանգառումներ 

19,5 20,2 22,0 23,1 24,2 25,6 

Հոգեկան խանգարումներ, վարքի 

խանգառումներ 
20,8 22,2 22,6 17,2 17,6 18,1 

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ 17,5 18,2 18,8 16,5 17,1 17,7 

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի 

հիվանդություններ 
30,6 32,8 33,3 27,5 29,1 30,0 

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ 15,2 14,6 15,2 11,8 11,9 12,4 

Արյան շրջանառության համակարգի 

հիվանդություններ 
40,1 44,0 45,5 50,1 56,0 60,5 

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ 144,7 135,0 137,2 141,5 133,5 131,1 

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ 24,0 23,4 23,1 32,4 32,6 33,0 

Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի 

հիվանդություններ 
23,2 20,6 23,1 18,3 18,6 19,6 

Ոսկրամկանային համակարգի և շարակցական 

հյուսվածքի հիվանդություններ 
9,8 9,3 10,3 12,6 13,2 14,1 

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ 31,8 30,2 30,7 25,8 27,1 27,8 

Հղիություն, ծննդաբերություն և 

հետծննդաբերական շրջան (բարդություններ) 
5,4 5,1 5,0 4,3 4,1 3,8 

Պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին 

վիճակներ 
1,0 0,7 0,6 1,0 1,0 0,9 

Բնածին շեղումներ (զարգացման արատներ), 

դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային 

խանգարումներ 

1,0 0,9 0,9 1,6 1,6 1,6 

Կլինիկական և լաբորատոր հետազոտություն-

ների ընթացքում բացահայտված և այլ 

խորագրերում չդասակարգված ախտանիշներ, 

նշաններ և շեղումներ նորմայից 

1,9 1,9 1,7 2,0 1,7 1,9 

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին 

պատճառների ներգործության որոշ այլ 

հետևանքներ 

27,0 25,2 22,9 20,8 21,0 20,8 
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Գծապատկեր 1 
 

 
 

Գծապատկեր 2 
 

 
 

Ինչպես երևում է Աղյուսակ 5-ից,  Շիրակի մարզում արյան շրջանառության հի-

վանդությունների աճի դինամիկան ավելի բարենպաստ է միջին մարզային ցուցանի-

շի համեմատ, որն էլ իր հերթին պայմանավորված է այդ հիվանդացության ավելի 

բարձր դիմելիությամբ (28%՝ 14%-ի դիմաց), համանման դինամիկա է դիտվում նաև 

մարսողական համակարգի հիվանդությունների դեպքում (Գծապատկեր 1 և 2), միա-

ժամանակ` հոգեկան խանգարումների գծով Շիրակի մարզում դիտվում է առավել 

բարձր հիվանդացություն և ցածր դիմելիություն:  
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Եզրահանգում. Այսպիսով, առավել արդյունավետ առողջապահական համա-

կարգ ունենալու համար անհրաժեշտ է առանձնացված մոտեցում ցուցաբերել` հաշ-

վի առնելով առկա խնդրիներն ու ռեսուրսները: Բնակչությանը ցուցաբերվող բուժօգ-

նության որակի և արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև գիտականորեն 

հիմնավորված միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ է վերլուծել 

տարածաշրջաններում բնակչության հիմնական դեմոգրաֆիկ ցուցանիշների առան-

ձնահատկությունները, որոնք կարող են պայմանավորված լինել ինչպես կլիմայա-

կան, աշխարհագրական, էկոլոգիական գործոններով, այնպես էլ բնակչության 

սոցիալական մակարդակով: 
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SUMMARY 
In order to increase the efficiency of medical care provided to the population of the regions 

and for the implementation of scientifically justified measures, it is necessary to analyze the 
indicators of the demographic characteristics of the population of a given area, which may be 
conditioned by climatic, geographical and ecological factors, as well as by the social level. 
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ՌՈՏԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԵՎ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ 
 

Ն.Ս. Մելքոնյան 

 

ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. ռոտավիրուսային վարակ, իմունականխարգելում,  

ատվաստանյութ, պատվաստումներում ընդգրկվածություն 

 

 

 

Ներածություն. Ռոտավիրուսները (ՌՎ) նորածինների և երեխաների շրջանում 

ծանր փորլուծային հիվանդություններից ամենից տարածված պատճառն են աշխար-

հում: Ծանր ՌՎ գաստրոէնտերիտները հիմնականում տարածված են մինչև 5 տա-

րեկան երեխաների շրջանում, առավել խոցելի են 6-24 ամսականները: Զարգացող և 

զարգացած երկրներում գրեթե յուրաքանչյուր երեխա մինչև 5 տարեկանը վարակ-

վում է ռոտավիրուսային վարակով: ՌՎ առաջին վարակումը սովորաբար ընթանում 

է ծանր, որն առաջանում է մայրական հակամարմինների անհետանալուց հետո (3 

ամսականից հետո) [10]: Վարակի փոխանցումը իրականացվում է հիմնականում 

ֆեկալ-օրալ փոխանցման մեխանիզմով, մեկ անձից մյուսին, կամ վարակված առար-

կաների միջոցով: Համաշխարհային փորձը վկայում է, որ ի տարբերություն փորլու-

ծային այլ հիվանդությունների, մաքուր ջրի մատակարարումը և պատշաճ սանիտա-

րահիգիենիկ պամանները չեն կարող էականորեն ազդել վարակի փոխանցման վրա, 

քանի որ ՌՎ փոխանցմանը մեծապես նպաստում են վարակի լայն տարածումը և 

հարուցիչի կայունությունն արտաքին միջավայրում: Հետևաբար ՌՎ վարակի կան-

խարգելման արդյունավետ միջոցը ՌՎ պատվաստանյութն է [5]: Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) 2009թ. առաջարկեց ներառել ՌՎ 

պատվաստանյութը իմունականխարգելման ազգային ծրագրերում: Այսօր աշխար-

հում առկա է ՌՎ դեմ երկու պատվաստանյութ՝ «Ռոտարիքս (Rotarix)» և «ՌոտաՏեք», 

երաշխավորված ԱՀԿ կողմից: Երկու պատվաստանյութերի անվտանգությունն 

ապացուցվել է և զարգացած, և զարգացող երկրներում կատարված խոշոր կլինիկա-

կան փորձարկումների արդյունքում [9]: 2006թ. ՌՎ պատվաստանյութերը ներդրվել 

են աշխարհի 28 երկրների պլանային պատվաստումների օրացույցում [4]: Հայաս-

տանի Հանրապետությունում 2012թ. նոյեմբերի 1-ից ներդրվեց Rotarix պատվաստա-

նյութը: Պատվաստումներն իրականացվեցին 2012թ. սեպտեմբերի 1-ից հետո ծնված 

երեխաների շրջանում [2]: ՌՎ պատվաստումն ունի ժամկետային սահմնափակում-

ներ, համաձայն ԱՀԿ առաջարկության, ինվագինացիայի տեսական ռիսկը նվազեց-

նելու նպատակով, Rotarix-ի առաջին դեղաչափը ներմուծվում է 6 շաբաթականից, 

սակայն ոչ ուշ, քան երեխայի 15 շաբաթը լրանալը, երկրոդ դեղաչափը՝ 12 շաբաթա-

կանում, առավելագույն ժամկետը՝ 32 շաբաթականը [5]: Ըստ ազգային օրացույցի,  

ՌՎ պատվաստանյութը ներմուծվում է ՕՊՎ և ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ պատվաստանյութե-
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րի հետ միաժամանակ [5]: Վերջինս չի խոչընդոտում երեխայի օրգանիզմի պաշտ-

պանական իմունային արձագանքմանը [4]: 

Արդիականությունը. ԱՀԿ գնահատմամբ ամեն տարի ՌՎ պատճառով աշխար-

հում մահանում է 527 000 մարդ և ավելի քան 2 մլն նորածին և երեխա հոսպիտալաց-

վում է խիստ ծանր փորլուծության հետևանքով [9]: ՌՎ հիվանդացության և մահա-

ցության ամենից բարձր տոկոսն արձանագրվել է զարգացող երկրների երեխաների 

շրջանում, որտեղ համարժեք և շտապ բուժօգնությունը դժվարամատչելի է: ԱՀԿ 

գնահատմամբ 2008թ. եվրոպական տարածաշրջանում մինչև 5 տարեկան երե-

խաների շրջանում գրանցվել է ՌՎ վարակից 3200 մահ, որոնց 87%՝ ցածր և միջին 

եկամուտ ունեցող երկրներում: Վրաստանում, Մոլդովայում, Տաջիկիստանում, 

Ուկրաինայում իրականացված դետքային համաճարակաբանական հսկողության 

տվյալներով փորլուծային հիվանդություններով հոսպիտալացված մինչև 5 տարե-

կան երեխաների 37% մոտ փորլուծությունը պայմանավորված է եղել ՌՎ վարակով 

[4]: Գրեթե նույն պատկերը դիտվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, 2009-

2011թթ. ընթացքում ռոտավիրուսային վարակների դետքային հսկողություն իրակա-

նացնող 2 հիվանդանոցում («Արաբկիր բժշկական համալիր», «Նորք» ինֆեկցիոն կլի-

նիկական հիվանդանոց) փորլուծությամբ հոսպիտալացված մինչև 5 տարեկան դեպ-

քերի մոտ 40% պայմանավորված է ՌՎ վարակով, որնցից 5-9% գրանցվել է մինչև 6 

ամսական, 21-32%` մինչև 6-11 ամսական, 32-41%` 12-23 ամսական, 27-33%` 2-5 

տարեկան երեխաների շրջանում [3,4]:  

Բացի առողջապահական խնդիրներից, ՌՎ վարակները պատճառում են մեծ սո-

ցիալ-տնտեսական վնաս՝ կապված ախտորոշման, բուժման, հոսպիտալացման հետ [8]: 

ՌՎ պատվաստման առողջապահական ազդեցությունը գնահատվել է մի շարք 

երկրներում, որտեղ ներդրված է ՌՎ պատվաստանյութը: Ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից մեկ տարի հետո ԱՄՆ-ում ծանր 

ՌՎ փորլուծության առաջացումը կանխելու արդյունավետությունը կազմել է 58%, իսկ 

Էլ-Սալվադորում՝ 74%, շատ ծանր ՌՎ փորլուծությունների դեպքում ԱՄՆ-ում՝ 77%, իսկ 

Էլ-Սալվադորում՝ 88%: Մինչև 5 տարեկան երեխաների փորլուծության բոլոր դեպքերի 

հոսպիտալացման ցուցանիշը նվազել է Մեքսիկայում՝ 11-40%, Բելգիայում՝ 65-85%: Հա-

մաձայն գրականության տվյալների, ՌՎ պատվաստման անուղակի ազդեցություն 

նկատվել է ԱՄՆ-ում, Ավստրալիայում, Էլ-Սալվադորում՝ ՌՎ պատվաստանյութի ներ-

դրումից հետո հիվանդության դեպքերը զգալի նվազել են 2 տարեկանից բարձր 

երեխաների շրջանում [11]: 

Նպատակն ու խնդիրները. Հետազոտության նպատակը Հայաստանի Հանրապե-

տությունում համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ռոտավիրու-

սային վարակի դեմ սպեցիֆիկ կանխարգելման գործընթացի արդյունավետության 

գնահատումն է: 

Հետազոտության խնդիրները՝ 

 որոշել ռոտավիրուսային գաստրոէնտերիտների տարածվածությունը 2010-

2012թթ. ժամանակահատվածում.  

 որոշել ռոտավիրուսային գաստրոէնտերիտների տարածվածությունը 2013թ. 

հունվար-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում. 
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 որոշել ռոտավիրուսային վարակի դեմ կանխարգելիչ պատվաստումներում 

ընդգրկվածության ցուցանիշները նպատակային խմբերում (0-1 տարիքային խումբ, 

ովքեր ենթակա են ռոտավիրուսային պատվաստման), 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր 

ժամանակահատվածում. 

 գնահատել ռոտավիրուսային վարակի իմունականխարգելման ազդեցու-

թյունը ռոտավիրուսային վարակի դրսևորումների վրա: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությունը կատարվել է Երևան քաղաքի թվով 4 

բուժկանխարգելիչ կազմակերպություններում (ԲԿԿ), և ՀՀ ԱՆ ՊՀՀՏ Երևանի Կենտ-

րոնի և Նորք-Մարաշի տարածքային կենտրոնում: Հետազետությունն ընդգրկել է 

2009-2012թթ. և 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածը: Հետազոտու-

թյան նյութ է հանդիսացել պետական վիճակագրական հաշվետվական ձևերը՝ Ձև 

թիվ 85 (Հաշվետվություն առանձին ինֆեկցիոն և մակաբուծային հիվանդությունների 

մասին), Ձև Պ-4 (Հաշվետվություն կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների վերա-

բերյալ), Ձև Պ-1 (Հաշվետվություն նպատակային քանակակազմի և նրանցից պատ-

վաստումներում ընդգրկված երեխաների վերաբերյալ), ԲԿԿ-ների տեղամասերի 

հաշվառման մատյանները: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են մինչև 5 տարեկան 

երեխաները՝ հաշվառված 2010, 2011, 2012, 2013թթ. ընթացքում, համապատասխա-

նաբար՝ 5702, 6126, 6267, 6436 երեխաներ, ինչպես նաև հաշվառված 0-1 տարիքային 

խումբը, որոնք ենթակա են ռոտավիրուսային պատվաստման (վերջիններս 2012թ. 

սեպտեմբերի 1-ից հետո ծնված և ԲԿԿ-ներում հաշվառված նորածիններն են, որոնք 

նոյեմբերի 1-ից ենթակա են եղել ռոտավիրուսային պատվաստման):  

Հետազոտության համար կիրառվել է ռետրոսպեկտիվ համաճարակաբանական 

հետազոտության մեթոդը՝ որի միջոցով որոշվել է ռոտավիրուսային վարակի 

տարածվածությունը 2010-2012թթ. ընթացքում և 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամա-

նակահատվածում, հիվանդացության ցուցանիշները, կատարվել է ՌՎ վարակի 

հիվանդացության դինամիկ վերլուծությունը 2010-2013թթ. ընթացքում: Կատարվել է 

ՌՎ վարակի դեպքերի քանակական տվյալների վերլուծություն: Տվյալները ենթարկ-

վել են վիճակագրական մշակման Ստյուդենտի չափանիշի օգտագործմամբ [7]: 

Որոշվել է նաև թիրախային խմբում երեխաների ռոտավիրուսային պատվաստում-

ներում ընդգրկվածության ցուցանիշները: Մուտքագրված տվյալների վերլուծությու-

նը կատարվել է Microsoft Office Excel 2007 համակարգչային ծրագրի միջոցով: 

Արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտության ընթացքում որոշվել է 

ռոտավիրուսային վարակի դեպքերի տարածվածությունը՝ պատվաստանյութի ներ-

դրումից առաջ և հետո: Ռոտավիրուսային պատվաստանյութի ներդրումից նախորդ 

3 տարիների ընթացքում մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում ռոտավիրուսային 

վարակի հիվանդացության ինտենսիվ ցուցանիշները՝ 10000 բնակչության թվով 

հաշված, կազմել է 2010թ.՝ 35%00, 2011թ.` 31%00 2012թ.` 35%00, 2013թ.` 15%00 (Նկար 1): 

Ընդ որում դեպքերի մեծ մասը մինչև 3 տարեկան երեխաներն են, որոնք կազմում են 

2010թ. դեպքերի 75%, 2011թ` 89%, 2012թ.՝ 68%: ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից 

հետո 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում ՌՎ վարակի հիվանդա-

ցության ինտենսիվ ցուցանիշը կազմում է 15%00, որոնց 100% մինչև 3 տարեկան 

երեխաներն են:  
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Նկար 1. ՌՎ վարակի հիվանդացության դինամիկան ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից 
առաջ՝ 2010, 2011, 2012թթ., և հետո՝ 2013թ. հունվար-սեպտեմբեր ժամանակահատված 

(ինտենսիվ ցուցանիշները՝ 10000 բնակչի թվով հաշված) 

 
Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ միջին տարեկան ցուցանիշի (34%00) համեմատ, 

2013թ. ընթացքում հիվանդացության ցուցանիշը (15%00) նվազել է 2,3 անգամ: Ընդ 

որում 3 տարեկանից բարձր երեխաների շրջանում ՌՎ հիվանդության դեպքեր չեն 

արձանագրվել, որը համընկնում է գրականության տվյալների հետ [11]: 
ՌՎ վարակի դեպքերի քանակական ցուցանիշների վերլուծությունից երևում է, 

որ 2010թ. ընթացքում ՌՎ դեպքերի թիվը կազմում է 20, միջին ցուցանիշերը՝ 4±0,3, 

2011թ. դեպքերի թիվը՝ 19, միջին ցուցանիշերը՝ 3,8±0,4, 2012թ. դեպքերի թիվը 22, 

միջին ցուցանիշները՝ 4,4±0,2, 2013թ. դեպքերի թիվը՝ 10, միջին ցուցանիշները` 2±0,4: 

ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից առաջ՝ 2010-2012թ., և հետո՝ 2013թ., 

արձանագրված ՌՎ դեպքերի միջինների համեմատումը t-չափանիշի հաշվարկի 

միջոցով, վկայում է վիճակագրական հավաստիության մասին (Աղյուսակ 1):  
 

Աղյուսակ 1  
ՌՎ վարակի դեպքերի քանակական ցուցանիշները ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից 
առաջ՝ 2010, 2011, 2012թթ., և հետո՝ 2013թ. հուն.-սեպտ. ժամանակահատվածում (M±m) 

 

Տարիքային 

խումբ 

Դեպքերը մինչև պատվաստանյութի  

ներդրումը 

Դեպքերը պատվ. 

նյութի ներդ-ից հետո 

2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 

0-1 1 2 3 2 

1-2 5 8 9 4 

2-3 9 7 3 4 

3-4 3 2 4 0 

4-5 2 0 3 0 

Ընդհամենը 20 19 22 10 

M±m 4±0,3 3,8±0,4 4,4±0,2 2±0,4 

t (p) t=4 (p<0,01) t=3 (p<0,05) t=4,8 (p<0,01)  
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Հետազոտության ընթացքում որոշվեց երեխաների ընդգրկվածությունը ՌՎ պատ-

վաստումների առաջին և երկրորդ դեղաչափերում: Վերը նշված թվով 4 բուժկանխարգե-

լիչ կազմակերպություններում հաշվառված Ռվ պատվաստման ենթակա երեխաների 

թիվը կազմել է 1056, վերջիններս 2012թ. սեպտեմբերի 1-ից հետո ծնված երեխաներն են, 

որոնք 2012թ. նոյեմբերի 1-ից մինչև 2013թ. սեպտեմբերի 1-ը ենթակա են եղել ՌՎ պատ-

վաստանյութի առաջին դեղաչափի պատվաստման: Երեխաների ընդգրկվածությունը 

առաջին դեղաչափ ՌՎ պատվաստումներում կազմել է 96% (1056 երեխաներից պատ-

վաստում ստացել են 1018): Նույն ժամանակահատվածում երկրորդ դեղաչափ ՌՎ 

պատվաստման ենթակա երեխաների թիվը կազմել է 836, երեխաների ընդգրկվածու-

թյունը երկրորդ դեղաչափ ՌՎ պատվաստումներում կազմել է 95%, (836 երեխաներից 

պատվաստում ստացել են 795): Քանի որ ՌՎ պատվաստումն ունի ժամկետային 

սահմանափակումներ, շատ կարևոր է պատվաստումների ժամանակին կատարումը: 

Պատվաստումների ազգային օրացույցով սահմանված ժամկետներում պատվաստված 

երեխաների ընդգրկվածությունը առաջին դեղաչափ ՌՎ պատվաստումներում կազմել է 

94%, իսկ երկրորդ դեղաչափ պատվաստումներում՝ 91%: 

Եզրակացություն.  

1. Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՌՎ պատվաստանյութի 

ներդրումից նախորդ 3 տարիների (2010, 2011, 2012թթ.) ընթացքում մինչև 5 

տարեկան երեխաների շրջանում ՌՎ վարակի հիվանդացության ցուցանիշները 

կազմել են համապատասխանաբար՝ 35%00, 31%00, 35%00, միջին տարեկան ցուցա-

նիշը՝ 34%00: ՌՎ պատվաստանյութի ներդրումից հետո՝ 2013թ., ՌՎ վարակի հիվան-

դացության ցուցանիշը կազմել է 15%00, հետևաբար՝ հիվանդացության ցուցանիշը 

նվազել է 2,3 անգամ: 

2. ՌՎ դեպքերի քանակական տվյալների վիճակագրական վերլուծությունը 

վկայում է, որ 2013թ. ՌՎ վարակի դեպքերի նվազումը ոչ թե պատահականության 

արդյունք է, այլև կապված է պատվաստանյութի ներդրման հետ: 

3. Հետազոտության արդյունքներից երևում է, որ ՌՎ պատվաստումներում 

երեխաների ընդգրկվածության մակարդակը բավարար է, այն կազմել է 96% և 95%, 

համապատասխանաբար՝ առաջին և երկրորդ դեղաչափերում:  

4. Հետազոտության արդյունքներից կարելի է ենթադրել, որ ռոտավիրուսային 

պատվաստումներում երեխաների բավարար ընդգրկվածության պայմաններում՝ 

95% և ավել, ռոտվիրուսային վարակի կանխարգելման արդյունավետությունը ավելի 

բարձր կլինի տարիներ հետո: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ներկայացված աշխատանքի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում 

համաճարակաբանական հսկողության համակարգում ՌՎ վարակի դեմ սպեցիֆիկ 

կանխարգելման գործընթացի արդյունավետության գնահատումը: Հետազոտության 

արդյունքները վկայում են, որ մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում ՌՎ պատ-

վաստանյութի ներդրումից հետո, նախորդ 3 տարիների համեմատ, ՌՎ վարակի հի-

վանդացության ցուցանիշը նվազել է 2,3 անգամ: ՌՎ դեպքերի քանակական տվյալ-

ների վիճակագրական վերլուծությունը վկայում է, որ 2013թ. ՌՎ վարակի դեպքերի 

նվազումը ոչ թե պատահականության արդյունք է, այլև կապված է պատվաստա-

նյութի ներդրման հետ: ՌՎ պատվաստումներում երեխաների ընդգրկվածության 

մակարդակը բավարար է, այն կազմել է 96%՝ առաջին դեղաչափ պատվաստումնե-

րում, 95%՝ երկրորդ դեղաչափ պատվաստումներում: 

ՌՎ վարակների կանխարգելման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

անհրաժեշտ է պահպանել ՌՎ 2 դեղաչափ պատվաստումներում երեխաների 

բավարար ընդգրկվածությունը՝ 95% և ավել:  
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OF ROTAVIRUS INFECTION 
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YSMU, Department of Epidemiology 

 
 

SUMMARY 
The aim of the research is to assess the effectiveness of the specific prevention process 

against rotavirus infection in the epidemic surveillance system in the Republic of Armenia. The 
results of the research testify that among children up to 5 years after the introduction of 
rotavirus vaccine compared with the previous 3 years, morbidity rate of rotavirus infection has 
decreased by 2.3 times. The statistical analysis of quantitative indicators of rotavirus cases 
shows that in 2013 the decline of RV infection cases is not a random but it is related with the 
introduction of the vaccine. The level of coverage of children in rotavirus vaccination is 
sufficient and it constituted 96% in the first dosage vaccination and 95% in the second dosage 
vaccination. In order to increase rotavirus infection prevention effectiveness it is necessary to 
maintain sufficient coverage (95% and more) of children in rotavirus 2 dosage vaccination. 

 
Keywords: rotavirus infection, immunoprophylaxis, vaccine, coverage of vaccination 
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Բանալի բառեր. 1-ին դասարանցիներ, «դպրոցական գործոն», առողջական վիճակ 

 

 
 
Արդիականությունը. Ժամանակակից դպրոցում իրականացված և իրականաց-

վող բարեփոխումների բոլոր փուլերում կանխարգելիչ բժշկության համար միշտ 

կարևորվել են սովորողների առողջության հարցերը: 

Վերջին տարիներին անցումը դպրոցական 12‐ամյա կրթական համակարգի 

սահմանեց դպրոցական կրթություն ստանալու սկզբնական տարիքը 5 տարեկան 8 

ամսականը: Այս ամենն իր հետ բերեց «դպրոցական գործոնի» կանոնակարգման 

անհրաժեշտություն, որովհետև գիտականորեն հիմնավորված չէին ուսուցման պրո-

ցեսի և այն ապահովող միջավայրի չափորոշիչները: Այնինչ բազմաթիվ գիտական 

հետազոտություններ, որոնք նվիրված են աճող օրգանիզմի առողջական վիճակի 

վրա «դպրոցական գործոնի» ազդեցության ուսումնասիրությանը, պարզել են, որ եթե 

դպրոցական կրթության բնագավառում կատարած վերափոխումների հիմքում չեն 

դրվել մանկավարժական, բժշկական և հոգեբանական համակցված չափանիշներ 

կամ եթե այդ վերափոխումների արդյունքում խախտվել են ուսումնական ռեժիմի 

հիգիենիկ նորմերը, ապա դրանք սովորողների առողջական վիճակի վրա ունենում 

են բացասական ազդեցություն [1,2,5,6]: 

Աշխատանքի նպատակն է տալ Երևան քաղաքի դպրոցների 1-ին դասարան-

ներում սովորող տարբեր տարիքային խմբերի երեխաների շրջանում առողջական 

վիճակի համեմատական բնութագիրը: Առաջադրված նպատակին հասնելու համար 

լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 

1. 1-ին դասարանցիների շրջանում հետազոտվել և գնահատվել է նրանց առող-

ջական վիճակն ըստ տարիքային խմբերի. 

2. կատարվել է տարբեր տարիքային խմբերի առողջական վիճակի համեմա-

տական բնութագիրը. 
3. կատարվել է տարբեր ֆունկցիոնալ պատրաստվածություն ունեցող երեխա-

ների առողջական վիճակի համեմատական վերլուծությունը: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտվել են Երևան քաղաքի 6 դպրոցների 1-ին 

դասարաններում սովորող 580 աշակերտ: Առողջական վիճակն ուսումնասիրվել է 

բժշկական խորացված քննության միջոցով` ուսումնական տարվա սկզբում և 

վերջում: Այն գնահատվել է ըստ առողջական խմբերի` Գ.Ն. Սերդյուկովսկայի և Ս.Մ. 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 379 -

Գրոմբախի կողմից մշակված մեթոդիկայով [3]: Դպրոցի երեխաների ֆունկցիոնալ 

պատրաստվածության մակարդակը որոշվել է Կեռն–Իռասեկի թեստի միջոցով [4]: 

Երեխաների շրջանում առկա գանգատներն ուսումնասիրվել են հարցաթերթիկների 

հարցման միջոցով: 

Արդյունքները. 6 դպրոցների առաջին դասարաններում կատարած հետազո-

տության արդյունքները արձանագրեցին ուսումնական պրոցեսի (ուսումնական 

բեռնվածություն, ուսումնական ռեժիմ, դասացուցակներ) և ուսումնական միջա-

վայրի (դպրոցական լուսավորվածություն, կահույք) հիգիենիկ նորմերի խախ-

տումներ, իսկ առաջին դասարանցիների շրջանում անցկացրած հետազոտություն-

ները` երեխաների ֆունկցիոնալ պատրաստվածության տարբեր մակարդակներ:  

1-ին տարվա դինամիկայում երեխաների շրջանում անցկացրած բժշկական 

քննության արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ այս ամենի արդյունքում 

երեխաների շրջանում գրանցվել է առողջական վիճակի անբարենպաստ փոփոխու-

թյուններ (Աղ. 1): 

Աղյուսակ 1 
Առաջին դասարանցիների առողջական վիճակն ըստ առողջական խմբերի  

 

Առողջական 

խումբ 

Ուս. տարվա սկիզբ Ուս. տարվա վերջ 

n % n % 

I 494 85,2 436 75,2 

II 42 7,3 83 14,3 

III 44 7,5 61 10,5 

 
Այսպես,  1-ին առողջական խմբում ընդգրկված երեխաների թիվը կրճատվել է 

10%-ով, և ընդհակառակը, կրկնակի ավելացել է ֆունկցիոնալ շեղումներ ունե-

ցողների թիվը` 7,3 %-ից հասնելով 14,3%-ի: Որևէ ախտորոշում ունեցողների թիվը 

նույնպես կրել է անբարենպաստ փոփոխություն` ավելանալով 3%-ով:  

Մեզ հետաքրքիր էր իմանալ, թե հատկապես ո՞ր տարիքային խմբում են արձա-

նագրվում առողջական վիճակի առավել անբարենպաստ փոփոխություններ, ուստի 

մեր կողմից կատարվեց տարիքախմբային վերլուծություն : 

Նախ փաստենք, որ բոլոր տարիքային խմբերում ուսումնական տարվա սկզբում 

առողջական խմբերն էականորեն չեն տարբերվել,  սակայն տարվա վերջում արձա-

նագրված թվերն առավել քան մտահոգիչ են: Այսպես, պարզվեց, որ առողջական 

վիճակի առավել անբարենպաստ խանգարումներ ունեցել են 5,5 տ. խմբում 

ընդգրկված երեխաները, որոնց շրջանում առողջական I խումբ ունեցող երեխաների 

թիվը կրճատվել է 13,9%-ով, և 6 տարեկան երեխաները` 10,9% կորստով այն 

դեպքում, երբ 6,5 և 7 տարիքային խմբերում այդ կորուստը կազմել է,  

համպատասխանաբար,  3,1% և 4,3%: 

Այդ նույն տարիքային խմբերում (5,5 և 6 տ.) համապատասխանաբար 2,6 և 2,4 

(գրեթե եռակի) անգամ ավելացել է կորուստը II առողջական խմբում: 
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Առողջական վիճակի անբարենպաստ փոփոխությունները հիմնականում 

պայմանավորված էին շնչական համակարգի հիվանդությունների (ադենոիդներ, 

նշիկների հիպերտրոֆիա), նյարդահոգեկան խանգարումների (խոսքի արտահայտ-

ված խանգարումներ, քնի խանգարումներ) հենաշարժիչ համակարգի փոփոխու-

թյունների (կեցվածքի շեղում) թվի աճով և տեսողության վատացմամբ: 

Ինչպես առողջական խմբերի, այնպես էլ հիվանդությունների հանդիպման 

հաճախականության գենդերային վերլուծությունը հավաստի տարբերություններ 

չարձանագրեց: 

Մեկ տարվա ընթացքում առողջական վիճակի անբարենպաստ փոփոխություն-

ների և դպրոցին երեխաների ֆունկցիոնալ պատրաստվածության միչև առկա 

պատճառահետևանքային կապերի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ առողջական 

վիճակի հավաստի բարձր կորուստները (հատկապես նյարդային համակարգի 

կողմից) 95% հաճախականությամբ արձանագրվել այն երեխաների շրջանում, որոնք 

ունեցել են ֆունկցիոնալ ցածր պատրաստվածություն (Աղ. 3): 

Աշակերտների ծնողների շրջանում անցկացրած հարցման արդյունքների վեր-

լուծությունը ցույց տվեց, որ ուսումնական տարվա վերջում երեխաների առողջական 

վիճակի վերաբերյալ գանգատներում գերակշռում են դասերից հետո հոգնածությու-

նը (հատկապես 5,5 տարեկանների շրջանում կազմել է 40%՝ 6 և 6,5 տարեկանների 

28,4 և 17,5%-ի դիմաց) գլխացավերը (15,2, 10,1, 8,3), գերգրգռված վիճակները (60%, 

48,2% և 40%) և քնի խանգարումները: Տարվա դինամիկայում այդ գանգատների 

փոփոխությունները նշված են Նկար 1-ում: 
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Նկար 1. 1-ին դասարանում սովորող շրջանում գանգատների տարածվածությունը 
ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում 
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Աղյուսակ 2 
Տարբեր տարիքային խմբերում ընդգրկված 1-ին դասարանցիների  

առողջական վիճակի համեմատական բնութագիրը (%) 
 

Առող-

ջական 

խումբ 

5,5 6 6,5 7 

Ուսումնական տարվա 

սկիզբ վերջ սկիզբ վերջ սկիզբ վերջ սկիզբ վերջ 

I 84,2 70,3 85,2 74,3 83,4 80,3 84,8 80,3 

II 7,8 20,4 7,2 17,3 7,5 9,9 8,4 13,6 

III-IV 8,0 9,3 7,6 8,4 9,1 9,8 6,8 6,1 
 

 

Աղյուսակ 3  
Ֆունկցիոնալ պատրաստվածության տարբեր մակարդակ ունեցող երեխաների  

առողջական վիճակի համեմատական բնութագիրը ուսումնական տարվա վերջում 
 

Ֆունկցիոնալ 

պատրաստվածության 

մակարդակը 

Առողջական խմբեր 

I II III 

n % n % n % 

Բարձր 

պատրաստվածություն 
193 92,3 13 6,1 3 1,6 

Ցածր 

պատրաստվածություն 
169 71,6 40 17 27 11,4 

Ոչ պատրաստ 84 62,2 25 18,5 26 19,3 

 

 

Եզրակացություն  
1. Ուսումնական տարվա ընթացքում 1-ին դասարաններում սովորող երեխա-

ների առողջական վիճակը և գանգատները կրում են անբարենպաստ 

փոփոխություններ: 

2. Ուսումնական տարվա ընթացքում առողջական վիճակի կորուստներն առա-

վել արտահայտված են 5,5 և 6 տարեկան երեխաների խմբերում: 

3. Ֆունկցիոնալ ցածր պատրաստվածություն ունեցող 1-ին դասարանցիների 

շրջանում առողջական վիճակի կորուստները, ֆունկցիոնալ բարձր պատրաստվա-

ծություն ունեցողների հետ համեմատած, հավաստի բարձր են: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հետազոտվել է Երևան քաղաքի 6 դպրոցների 1-ին դասարաններում սովորող 

580 աշակերտների առողջական վիճակը ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում: 

Կատարվել է առողջական վիճակի փոփոխությունների, ինչպես նաև երեխաների 

ֆունկցիոնալ պատրաստվածության մակարդակի վերլուծություն ըստ 5,5, 6 և 6,5 

տարիքային խմբերի: Պարզվել է, որ ուսումնական տարվա ընթացքում 1-ին 

դասարաններում սովորող երեխաների առողջական վիճակը և գանգատները կրում 

են անբարենպաստ փոփոխություններ: Ընդ որում, ուսումնական տարվա 

ընթացքում առողջական վիճակի կորուստներն առավել արտահայտված են 5,5 և 6 

տարեկան երեխաների խմբերում: Ֆունկցիոնալ ցածր պատրաստվածություն 

ունեցող 1-ին դասարանցիների շրջանում առողջական վիճակի կորուստները, 

ֆունկցիոնալ բարձր պատրաստվածություն ունեցողների հետ համեմատած, 

հավաստի բարձր են: 

 
	

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HEALTH STATUS OF FIRST-FORMERS 
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SUMMARY 
At the beginning and at the end of the year it was investigated health status of 580 first-

formers, studying at 6 schools of Yerevan. Analysis of changes of health status, as well as 
levels of functional readiness of children was done by 5,5, 6 and 6,5 age groups. Results of 
investigation have shown unfavorable changes of both health status and complaints of children. 
It should be mentioned, that loss of health is more expressed at children from 5,5 and 6 year old 
age groups. Unfavorable changes of health are significantly higher among first-formers of low 
level of functional readiness in comparison with children of high level of functional readiness.  

 
Keywords: first-former, "school factor", health status 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ  

ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ  

ԱՌԱՋՆԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 2002-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 

 

Գ.Ռ. Սարգսյան 

 

ԵՊԲՀ, Հանրային առողջություն և առողջապահություն ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր. դեռահասներ, սեռական և վերարտադրողական առողջություն, 

սեռավարակներ 

 

 

 

Ներածություն. Մարդու վերարտադրողական համակարգի բազմաթիվ գործա-

ռույթային և օրգանական շեղումներ սկսվում են հենց դեռահասության տարիքում և 

բացասաբար անդրադառնում ապագա հղիությունների ընթացքի, սերնդի առողջու-

թյան և ընդհանուր առմամբ վերարտադրության հնարավորության վրա:  

Գիտական գրականության տվյալներով ժամանակակից բժշկաժողովրդագրա-

կան ցուցանիշների բացասական միտումները` մահացության աճը, ծնելիության ան-

կումը, պտղաբերության տարիքի բնակչության թվաքանակի անկումը ուղեկցվում են 

երեխաների, դեռահասների, ֆերտիլ տարիքի կանանց առողջության վատացմամբ: 

Վերոնշյալ ցուցանիշների և դեռահասության տարիքի երեխաների առողջության 

վատթարացման պայմաններում խիստ կարևորվում է վերարտադրողական առող-

ջության պահպանման խնդրի նշանակությունը, ինչի հետ կապված այսօր գիտական 

աշխարհի ուսումնասիրությունների կիզակետում են դեռահասության տարիքի սե-

ռական և վերարտադրողական առողջության բազմաթիվ հարցեր [1 ,2,4,5 ,7] : 

Դեռահասների վերարտադրողական առողջության բացասական տեղաշարժերը 

պայմանավորված են բազմաթիվ գործոններով: Բացասաբար ազդող ռիսկային գոր-

ծոններ են համարվում վաղ սեռական ակտիվությունը, սեռական դաստիարակու-

թյան բացակայությունը, անբավարար սեռական հասունացումը, արտամուսնական 

սեռական կապերը, ոչ ամբողջական ընտանիքը, դեռահասի մոտ վնասակար սովո-

րույթները, ընտանիքի անբարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտը, դեռահասի սոցի-

ալական մեկուսացումը, երեխաների և նրանց ծնողների քրոնիկական հիվանդու-

թյունները, գինեկոլոգիական հիվանդությունների մեծ տարածվածությունը և այլն:  

Հատկապես դեռահասների վերարտադրողական առողջության վրա ազդող գոր-

ծոնների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերարտադրողական առող-

ջության պահպանման գործընթացում առաջնային է բժշկասոցիալական կանխար-

գելիչ միջոցառումների նշանակությունը, իսկ վերարտադրողական բաղադրիչի 

նկատմամբ անհատի ակտիվ ինքնապաշտպանական վարքագիծ կարող է ձևավոր-

վել ժամանակին համապատասխան սեռական դաստիարակության և ճիշտ ձևաչա-

փերի սեռակրթության միջոցով [3 ,6,8,9 ,10] : 
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Վերարտադրողական առողջության պահպանման տեսանկյունից մեր ժամա-

նակներում արդիական են և անհրաժեշտ դեռահասների սեռական դաստիարակու-

թյանն ու վարքագծային ռիսկերի նվազեցմանն միտված գիտական հետազոտու-

թյունները: Մեր կողմից իրականացված աշխատանքի նպատակն է դեռահասների 

սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանումը, որին հասնելու հա-

մար առաջ են քաշվել հետևյալ խնդիրները. մշակել դեռահասների սեռական դաս-

տիարակության առնձնահատկությունների ուսումնասիրության տեղեկատվական 

հարցաթերթիկ և որոշել դեռահասների վարքագծային առանձնահատկությունները, 

սեռական հարցերի շուրջ նրանց իմացության աստիճանը, բացահայտել և 

գնահատել սեռավարակների տարածվածությունն ուսումնասիրվող կոնտինգենտի 

շրջանում, մշակել կրթական ծրագրեր ռիսկային վարքագծերի նվազեցման ուղղու-

թյամբ և գնահատել մշակված ծրագրերի արդյունավետությունը:  

Հետազոտության նյութ են հանդիսացել ՀՀ ԱՆ Մաշկաբանության և սեռա-

վարակաբանության գիտաբժշկական կենտրոնի 2002-2011թթ. տարեկան 

հաշվետվությունները, դեռահասների, ուսուցիչների և ծնողների շրջանում իրակա-

նացված հարցումների տվյալները: 

Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել են փորձարարական, համա-

ճարակաբանական, սոցիոլոգիական հարցման, վիճակագրական վերլուծության մե-

թոդներ: Առաջնային տվյալների պահպանումն ու մշակումը իրականացվել է ստան-

դարտ և հատուկ համակարգչային վիճակագրական ծրագրերի փաթեթների կիրառ-

մամբ (Access, Excel և այլն): 

Կարևորելով սեռական դաստիարակության սոցիալ-հիգիենիկ նշանակությունը, 

նրա տեղն ու դերը մարդու վերարտադրողական առողջության ձևավորման գործընթա-

ցում` մեր կողմից ուսումնասիրվել և գնահատվել են Երևան ք. դեռահասության տարի-

քի անձանց շրջանում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություններով 

(ՍՃՓՀ) առաջնակի հիվանդացության մակարդակներն ու փոփոխության միտումները 

տասնամյակի (2002-2011թթ.) կտրվածքով, քանզի դրանք պայմանավորված լինելով վաղ 

սեռական ռիսկային վարքագծով` ինքնին խիստ ռիսկային գործոններ են 

վերարտադրողական առողջության պահպանման տեսանկյունից: 
 

 
 

Նկար 1. Երևան քաղաքի 15-17տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշի (‰00) շարժը 2002-2011թթ. 
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Վերլուծության արդյունքները վկայում են (Նկ. 1), որ դիտարկման 2002-2011թթ.-

ին 15-17տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր 

ցուցանիշը ենթարկվել է խիստ անբարենպաստ փոփոխությունների: 

Ուսումնասիրվող ցուցանիշը, (Աղ. 1) առաջին երկու տարիներին (2002թ.-ին կազմել 

է 107,39, իսկ 2003թ.-ին՝ 33,92) դրսևորելով արժեքների զգալի տատանումներ (t=-4,80), 

հաջորդ երկու տարիներին յուրաքանչյուր նախորդ տարվա նկատմամբ գրանցվել է 

կայուն դրական աճի տեմպերով (ԱՏ) և վիճակագրորեն հավաստի ավելի բարձր 

արժեքներով: Այսպես, 2004թ.-ին 251,20% ԱՏ-ով ցուցանիշի մակարդակը հասնելով 

85,20-ի (t=3,58)` 2005թ.-ին՝ 157,69% ԱՏ-ով բարձրացել է մինչև 134,35 (t=2,50):  

2006թ.-ին ցուցանիշը վիճակագրորեն ոչ հավաստի տարբերությամբ (t=-0,60), 

նշվելով 121,7 արժեքով, 2007թ.-ին՝ 173,56% ԱՏ-ով բարձրացել է մինչև 211,23 (t=2,50), 

իսկ հաջորդ երեք տարիներին, շարունակ դրսևորելով բարձր արժեքներ (2008թ.-ին` 

160,29, –2009թ.-ին` 140,47, 2010թ.-ին` 178,06), 2011թ.-ին զգալի աճի տեմպով 

(211,87%) հասել է առավելապես բարձր մակարդակի` 377,26 (t=5,70):  

Աղյուսակ 1. 
Երևան քաղաքի 15-17տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության 

ընդհանուր ցուցանիշի փոփոխությունները 2002-2011թթ. 
 

Տարի N n P, ‰00 ±m 

Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 

t ԱՏ,% 
ԲԱՑ,

% 
t ԱՏ,% 

ԲԱՑ,

% 

2002 60525 65 107,39 13,31 – – – – – – 

2003 58967 20 33,92 7,58 -4,80 31,58 -68,42 -4,80 31,58 -68,42 

2004 57512 49 85,20 12,17 3,58 251,20 151,20 -1,23 79,33 -20,67 

2005 56568 76 134,35 15,40 2,50 157,69 57,69 1,32 125,10 25,10 

2006 56695 69 121,70 14,64 -0,60 90,59 -9,41 0,72 113,33 13,33 

2007 56810 120 211,23 19,26 3,70 173,56 73,56 4,43 196,69 96,69 

2008 55525 89 160,29 16,98 -1,98 75,88 -24,12 2,45 149,25 49,25 

2009 51968 73 140,47 16,43 -0,84 87,64 -12,36 1,56 130,80 30,80 

2010 47175 84 178,06 19,41 1,48 126,76 26,76 3,00 165,80 65,80 

2011 44532 168 377,26 29,05 5,70 211,87 111,87 8,44 351,28 251,28 

 

Այսպիսով, վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ուսումնասիրվող 

ցուցանիշը 2004թ.-ից ի վեր, հետագա բոլոր տարիներին ելակետային մակարդակի 

նկատմամբ լինելով ավելի բարձր, 2005-2010թթ.-ին այն գերազանցել է 1,1-2,0 անգամ, 

իսկ 2011թթ.-ին` ավելին` 3,5 անգամ:  

Դիտարկման 2002-2011թթ.-ին 15-17 տարեկան անձանց ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության դեպքերի ընդհանուր թվաքանակում աղջիկների մասնաբաժինը 

միջինում կազմել է 70,1%, իսկ տղաներինը` 29,9%: 

Հետազոտման ժամանակահատվածում դեռահաս աղջիկների շրջանում ՍՃՓՀ-

ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշը բոլոր տարիներին լինելով 
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տղաների համեմատությամբ ավելի բարձր` ըստ միջինացված արժեքի (219,09±35,56) 

ավելի քան 2 անգամ գերազանցել է տղաների համարժեք ցուցանիշի (92,42±28,14) 

մակարդակը (t=2,79): Դրա մասին են վկայում նաև դիտարկման բոլոր տարիների 

համար հաշվարկված աղջիկների ստանդարտացված ցուցանիշների ավելի բարձր 

արժեքները տղաների համարժեք ցուցանիշների համեմատությամբ: 

 

Աղջիկ      Տղա 

	  
 

Նկար 2. Երևան քաղաքի 15-17տ. աղջիկների և տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով 
առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշները 2002-2011թթ. 
 

 

Գծապատկերներից ակներև է (Նկ. 2), որ դիտարկման տարիներին ինչպես 

դեռահաս աղջիկների, այնպես էլ տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության միտումները խիստ անբարենպաստ են:  

Ներկայացված տվյալներից (Աղ. 3) երևում է, որ աղջիկների շրջանում ՍՃՓՀ-ով 

առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշը դիտարկման տարիներին 

կրելով որոշակի տատանումներ 2011թ.-ին հասել է 481,26-ի, որը 3,1 անգամ բարձր է 

2002թ.-ի ելակետային արժեքի (155,65) համեմատությամբ, իսկ 15-17տ. դեռահաս 

տղաների համարժեք ցուցանիշը կրելով էլ ավելի կտրուկ տատանումներ` 2011թ.-ին 

դրսևորվել է 279,21 մակարդակում, որը ելակետայինից (57,27) բարձր է 4,9 անգամ: 

Համաձայն վերլուծության արդյունքների (Նկ. 3) 2002-20011թթ.-ին 18-19տ. 

անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշը 

ևս դրսևորելով խիստ բացասական միտումներ` 15-17տ. անձանց համարժեք 

ցուցանիշի համեմատությամբ եղել է էապես ավելի բարձր մակարդակներում, որն 

ըստ միջինացված արժեքի (3895,78±747,82) գերազանցելով այն (154,99±29,19) 25,0 

անգամ (t=19,96)` առանձին տարիների եղել է 13,0-46,0 անգամ ավելի բարձր:  
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Նկար 3. Երևան քաղաքի 18-19տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշի շարժը 2002-2011թթ. 

 

Դրա մասին են փաստում նաև բոլոր տարիների համար հաշվարկված 18-19տ. 

անձանց ստանդարտացված ցուցանիշների ավելի բարձր արժեքները 15-17տ. 

դեռահասների համարժեք ցուցանիշների համեմատությամբ: 

Ստորև բերված տվյալներից երևում է (Աղ. 2), որ առաջին երկու տարիներին 18-

19տ. անձանց շրջանում ուսումնասիրվող ցուցանիշի մակարդակը, տատանվելով 

արժեքների (2002թ.-ին՝ 1401,89 և 2003թ.-ին՝ 1391,96) չնչին տարբերությամբ (t=-0,12), 

հետագա 2004-2008թթ.-ին դրսևորվել է կայուն դրական աճի տեմպերով և 

վիճակագրորեն հավաաստի ավելի բարձր արժեքներով: 

Աղյուսակ 2. 

Երևան քաղաքի 18-19տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության 
ընդհանուր ցուցանիշի փոփոխությունները 2002-2011թթ. 

 

Տարի N n P, ‰00 ±m 

Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 

t ԱՏ,% 
ԲԱՑ,

% 
t ԱՏ,% 

ԲԱՑ,

% 

2002 40374 566 1401,89 58,51 – – – – – – 

2003 40662 566 1391,96 58,10 -0,12 99,29 -0,71 -0,12 99,29 -0,71 

2004 40813 695 1702,89 64,04 3,60 122,34 22,34 3,47 121,47 21,47 

2005 39630 992 2503,15 78,47 7,90 146,99 46,99 11,25 178,56 78,56 

2006 38618 1099 2845,82 84,61 2,97 113,69 13,69 14,04 203,00 103,00 

2007 37799 1702 4502,76 106,66 12,17 158,22 58,22 25,49 321,19 221,19 

2008 37191 1810 4866,77 111,58 2,36 108,08 8,08 27,50 347,16 247,16 

2009 37817 1716 4537,64 107,03 -2,13 93,24 -6,76 25,71 323,68 223,68 

2010 38088 3135 8230,94 140,82 20,88 181,39 81,39 44,78 587,13 487,13 

2011 36120 2519 6973,98 134,02 -6,47 84,73 -15,27 38,10 497,47 397,47 
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Այսպես, ցուցանիշի մակարդակը 2004թ.-ին 122,34% ԱՏ-ով հասնելով 1702,89-ի 

(t=3,60),  2005թ.-ին 146,99% ԱՏ-ով կազմել է 2503,15 (t=7,90), իսկ 2006թ.-ին՝ 113,69% 

ԱՏ-ով հավասարվել է 2845,82-ի (t=2,97): Ցուցանիշի մակարդակը 2007թ.-ին 158,22% 

զգալի ԱՏ-ով բարձրացել է մինչև 4502,76 (t=12,17), իսկ 2008թ.-ին՝ 108,08% ԱՏ-ով 

դարձել է էլ ավելի բարձր՝ 4866,77 (t=2,36):  

Հետագա տարիներին կրելով որոշակի փոփոխություններ` ցուցանիշը բարձր 

արժեքով է գրանցվել նաև 2009թ.-ին (4537,64), իսկ 2010-2011թթ.-ին դրսևորվել է դի-

տարկման տարիների առավելապես բարձր մակարդակներում` կազմելով 8230,98 և 

6973,98,  համապատասխանաբար: 

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ ուսումնասիրվող 

ցուցանիշը 2002թ.-ի արժեքի նկատմամբ, 2003թ.-ից ի վեր լինելով ավելի բարձր մա-

կարդակներում, 2004-2006թթ.-ին գերազանցել է ելակետայինը 1,2-2,0 անգամ, 2007-

2009թթ.-ին՝ 3,2- 3,5 անգամ, իսկ 2010-2011թթ.-ին՝ ավելին` 5,9-5,0 անգամ:  

Դիտարկման ժամանակահատվածում 18-19տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջ-

նակի հիվանդացության դեպքերի ընդհանուր թվաքանակում աղջիկների մասնաբաժի-

նը միջինում կազմել է 81,24%, իսկ տղաներինը՝ 18,76%: Հետազոտման տարիներին 18-

19տ. աղջիկների շրջանում ուսումնասիրվող ցուցանիշի միջինացված արժեքը (6371,53 

±1358,60) նույն տարիքային խմբի տղաների համարժեք ցուցանիշից (1454,33±231,39) 

ավելի քան 4,0 անգամ բարձր է (t=3,57), որի մասին են փաստում նաև բոլոր տարիների 

համար հաշվարկված 18-19տ. աղջիկների ստանդարտացված ցուցանիշների ավելի 

բարձր արժեքները տղաների համարժեք ցուցանիշների համեմատությամբ:  

Դիտարկման 2002-2011 թվականներին ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության 

ցուցանիշների մակարդակների կորագծերի շարժը խիստ անբարենպաստ է եղել 

ինչպես 18-19տ. աղջիկների, այնպես էլ նույն տարիքի տղաների շրջանում (Նկ. 4):  

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս (Աղ. 4), որ 18-19տ. աղջիկների շրջա-

նում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ցուցանիշը, 2003թ.-ից ի վեր տարեկան 

դրսևորելով զգալի դրական աճի տեմպեր, 2011թ.-ին հասել է 12189,31 մակարդակի, որը 

2002թ.-ի ելակետային արժեքի (2131,01) համեմատությամբ բարձր է 5,7 անգամ: 
 

Աղջիկ      Տղա  

   
,Նկար 4. Երևան քաղաքի 18-19տ. աղջիկների և տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով 

առաջնակի հիվանդացության շարժը 2002-2011թթ. 
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Տղաների համարժեք ցուցանիշը, դիտարկման տարիներին նույնպես կրելով 

էական տատանումներ, 2011թ.-ին նշվել է 2005,62 մակարդակում, որը ելակետայինի 

համեմատությամբ (613,47) բարձր է 3,3 անգամ:  

Այսպիսով, մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության վերոնշյալ տվյալները և 

դրանց գնահատման արդյունքները վկայում են 15-17 և 18-19 տարեկան անձանց 

ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության վիճակագրորեն հավաստի խիստ 

անբարենպաս փոփոխությունների մասին, որոնք ինքնին սեռական հարցերի շուրջ 

դեռահասների իրազեկվածության զգալի ցածր մակարդակի վերաբերյալ լուրջ 

փաստեր են, ինչը ռեալ վտանգ է ներկայացնում վերարտադրողական առողջության 

պահպանման համար: Առողջության վերարտադրողական բաղադրիչի նկատմամբ 

անհատի ակտիվ ինքնապաշտպանական վարքագիծ կարող է ձևավորվել սեռական 

դաստիարակության միջոցով, իսկ սեռական վարքագծի ու սեռական հարցերի շուրջ 

իմացության մակարդակի միջև առկա անհամապատասխանությունն ինքնին 

սեռական դաստիարակության ուղղորդիչների փոփոխության անհրաժեշտության, 

ճիշտ ձևաչափի սեռակրթության պահանջարկ է, որի իրագործումն հատկապես 

արդիական է դեռահասության տարիքի անձանց շրջանում: Ոստի, որպես բժշկա-

սոցիալական կանխարգելիչ միջոց, առաջարկում ենք դպրոցական կրթական 

ծրագրերում ներառել համապատասխան ձևաչափերի սեռակրթություն:  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

 

Կարևորելով սեռական դաստիարակության սոցիալ-հիգիենիկ նշանակությունը, 

նրա տեղն ու դերը մարդու վերարտադրողական առողջության ձևավորման գործըն-

թացում` մեր կողմից ուսումնասիրվել և գնահատվել են Երևան քաղաքի դեռահա-

սության տարիքի անձանց շրջանում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվան-

դություններով (ՍՃՓՀ) առաջնակի հիվանդացության մակարդակներն ու փոփո-

խության միտումները տասնամյակի (2002-2011թթ.) կտրվածքով, քանզի դրանք պայ-

մանավորված լինելով վաղ սեռական ռիսկային վարքագծով` ինքնին խիստ ռիսկա-

յին գործոններ են վերարտադրողական առողջության պահպանման տեսանկյունից: 

Կատարված ուսումնասիրության վերոնշյալ տվյալները և դրանց գնահատման 

արդյունքները վկայում են 15-17 և 18-19 տարեկան անձանց ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հի-

վանդացության վիճակագրորեն հավաստի խիստ անբարենպաս փոփոխությունների 

մասին, որոնք ինքնին սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների իրազեկվածության 

զգալի ցածր մակարդակի վերաբերյալ լուրջ փաստեր են, ինչը ռեալ վտանգ է 

ներկայացնում վերարտադրողական առողջության պահպանման համար:  

 

 
 

THE FIRST MORBIDITY TRENDS OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES  
IN 2002-2011 AMONG ADOLESCENT AGE IN YEREVAN CITY 

 
G.R. Sargsyan 

 
YSMU, Public Health & Healthcare Department 

 
SUMMARY 
 
Emphasizing the social-hygienic importance of sexual education, its place and role in the 

formation process of human reproductive health, we have studied the first mobidity trends for 
the decade (2002-2011) and evaluated sexually transmitted diseases, as they are high risk 
factors for reproductive health due to the risk of early sexual behavior. The data and evaluation 
results of the study represent 15-17 and 18-19 aged peoples’ STIs first mobidity’s statistically 
reliable adverse changes, which are serious facts of adolescents’ below level awareness on 
sexual matters and real threat for reproductive health care.  

 
Kewwords. Adoloescents, sexual and reproductive health, STIs. 
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Աղյուսակ 3. 

Երևան քաղաքի 15-17տ. աղջիկների և տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշների փոփոխությունները 2002-2011թթ.-ին 

Տարի N n P, ‰00 ±m 

Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 

t ԱՏ,% ԲԱՑ,% t ԱՏ,% ԲԱՑ,% 

ԱՂ Ջ Ի Կ Ն Ե Ր  

2002 30839 48 155,65 22,45 – – – – – – 
2003 29706 14 47,13 12,59 -4,22 30,28 -69,72 -4,22 30,28 -69,72 
2004 28742 49 170,48 24,33 4,50 361,74 261,74 0,45 109,53 9,53 
2005 27991 73 260,80 30,48 2,32 152,98 52,98 2,78 167,56 67,56 
2006 28149 55 195,39 26,32 -1,62 74,92 -25,08 1,15 125,53 25,53 
2007 27950 62 221,82 28,14 0,69 113,53 13,53 1,84 142,52 42,52 
2008 27295 62 227,15 28,82 0,13 102,40 2,40 1,96 145,94 45,94 
2009 25378 40 157,62 24,90 -1,83 69,39 -30,61 0,06 101,27 1,27 
2010 23022 63 273,65 34,43 2,73 173,62 73,62 2,87 175,82 75,82 
2011 21610 104 481,26 47,08 3,56 175,87 75,87 6,24 309,20 209,20 

Տ Ղ Ա Ն Ե Ր  

2002 29686 17 57,27 13,89 – – – – – – 
2003 29261 6 20,51 8,37 -2,27 35,81 -64,19 -2,27 35,81 -64,19 
2004 28770 * * * * * * * * * 
2005 28577 3 10,50 6,06 – – – -3,09 18,33 -81,67 
2006 28546 14 49,04 13,10 2,67 467,17 367,17 -0,43 85,64 -14,36 
2007 28860 58 200,97 26,36 5,16 409,78 309,78 4,82 350,94 250,94 
2008 28230 27 95,64 18,40 -3,28 47,59 -52,41 1,66 167,02 67,02 
2009 26590 33 124,11 21,59 1,00 129,76 29,76 2,60 216,72 116,72 
2010 24153 21 86,95 18,96 -1,29 70,06 -29,94 1,26 151,83 51,83 
2011 22922 64 279,21 34,85 4,85 321,13 221,13 5,92 487,56 387,56 

Ծանոթացում *ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության դեպքեր չեն գրանցվել 
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Աղյուսակ 4. 

Երևան քաղաքի 18-19տ. աղջիկների և տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշների փոփոխությունները 2002-2011թթ.-ին 

 

տարի N n P, ‰00 ±m 

Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 

t ԱՏ,% ԲԱՑ,% t ԱՏ,% ԲԱՑ,% 

ԱՂ Ջ Ի Կ Ն Ե Ր  

2002 20976 447 2131,01 99,71 – – – – – – 
2003 20959 436 2080,25 98,58 -0,36 97,62 -2,38 -0,36 97,62 -2,38 
2004 20921 567 2710,20 112,26 4,22 130,28 30,28 3,86 127,18 27,18 
2005 20143 738 3663,80 132,37 5,49 135,19 35,19 9,25 171,93 71,93 
2006 19282 931 4828,34 154,37 5,73 131,78 31,78 14,68 226,58 126,58 
2007 18841 1306 6931,69 185,04 8,73 143,56 43,56 22,84 325,28 225,28 
2008 18427 1313 7125,41 189,51 0,73 102,79 2,79 23,32 334,37 234,37 
2009 18672 1354 7251,50 189,79 0,47 101,77 1,77 23,88 340,29 240,29 
2010 18806 2784 14803,79 258,97 23,52 204,15 104,15 45,67 694,69 594,69 
2011 17622 2148 12189,31 246,45 -7,31 82,34 -17,66 37,83 572,00 472,00 

Տ Ղ Ա Ն Ե Ր  

2002 19398 119 613,47 56,06 – – – – – – 
2003 19703 130 659,80 57,68 0,58 107,55 7,55 0,58 107,55 7,55 
2004 19892 128 643,47 56,69 -0,20 97,53 -2,47 0,38 104,89 4,89 
2005 19487 254 1303,43 81,25 6,66 202,56 102,56 6,99 212,47 112,47 
2006 19336 168 868,85 66,74 -4,13 66,66 -33,34 2,93 141,63 41,63 
2007 18958 396 2088,83 103,87 9,88 240,41 140,41 12,50 340,50 240,50 
2008 18764 497 2648,69 117,23 3,57 126,80 26,80 15,66 431,76 331,76 
2009 19145 362 1890,83 98,44 -4,95 71,39 -28,61 11,28 308,22 208,22 
2010 19282 351 1820,35 96,27 -0,51 96,27 -3,73 10,83 296,73 196,73 
2011 18498 371 2005,62 103,08 1,31 110,18 10,18 11,86 326,93 226,93 
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ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Գ.Ռ. Սարգսյան, Ա.Կ. Հայրապետյան 

 

ԵՊԲՀ, Հանրային առողջություն և առողջապահություն ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. դեռահասներ, վերարտադրողական և սեռական առողջություն, 

սեռակրթություն: 

 

 

Սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական փոփոխություններին դեռահասների սոցիա-

լական և հոգեբանական դեզադապտացիան սեռական հարցերի շուրջ իրազեկվածու-

թյան խիստ ցածր մակարդակի պայմաններում նպաստում են վաղ ռիսկային սեռական 

կապերի ակտիվացմանը, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում սեռական և վերարտադրո-

ղական առողջության բազմաթիվ խանգարումների համար: Ժամանակակից ժողովրդա-

գրական ցուցանիշների անբարենպաստ միտումների, դեռահասների և ֆերտիլ տարիքի 

անձանց առողության վատթարացման պայմաններում առավել կարևորվում է դեռա-

հասների վերարտադրողական առողջության հիմնախնդրի պահպանման նշանակու-

թյունը [1-8]:  

Սոցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական առկա իրավիճակում Հայաստանում 

հատուկ նշանակություն են ձեռք բերել վերարտադրողական առողջության պահպան-

մանն միտված հետազոտությունները: Հատկապես դեռահասների վերարտադրողական 

առողջության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

վերարտադրողական առողջության պահպանման գործընթացում առաջնային է բժշկա-

սոցիալական կանխարգելիչ միջոցառումների նշանակությունը, իսկ վերարտադրողա-

կան բաղադրիչի նկատմամբ անհատի ակտիվ ինքնապաշտպանական վարքագիծ կա-

րող է ձևավորվել ժամանակին համապատասխան սեռական դաստիարակության և 

ճիշտ ձևաչափերի սեռակրթության միջոցով: 

Մեր կողմից իրականացված աշխատանքի նպատակն է դեռահասների սեռական 

և վերարտադրողական առողջության պահպանումը սեռական ռիսկերի նվազեցման 

ճանապարհով, որին հասնելու համար մշակվել է «Դեռահասների սեռական դաստի-

արակության առնձնահատկությունների ուսումնասիրության» հատուկ տեղեկատ-

վական հարցաթերթիկ, ինչի հիման վրա կատարված հարցման արդյունքում վեր են 

հանվել դեռահասների սեռական դաստիարակության առանձնահատկությունները, 

սեռական հարցերի շուրջ նրանց իմացության մակարդակը: Բացահայտվել և գնա-

հատվել են վաղ ռիսկային սեռական կապերի հետևանքների տարածվածությունը 

դեռահասության տարիքի անձանց շրջանում, մշակվել է «Դեռահասների սեռական և 

վերարտադրողական առողջություն» կրթական ծրագիր, իրականացվել են դասըն-

թացներ 464 դեռահասների և 62 ուսուցիչների շրջանում, որի արդյունքում գնահատ-
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վել է մեր կողմից առաջարկված «Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական 

առողջություն» կրթական ծրագրի արդյունավետությունը: 

Որպես վաղ ռիսկային սեռական կապերի հետևանքներ, մեր կողմից ուսումնա-

սիրվել և գնահատվել են վերջին տասնամյակում Երևան քաղաքի դեռահասության 

տարիքի անձանց շրջանում սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն-

ներով (ՍՃՓՀ) առաջնակի հիվանդացության մակարդակներն ու փոփոխության 

միտումները: Հետազոտության արդյունքները վկայում են Երևան քաղաքի 15-19 (Նկ. 

1) տարեկան անձանց շրջանում 2002-2011թթ. տասնամյակում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ըստ 9 առանձին նոզոլոգիաների 

(միզասեռային կանդիդոզ, միզասեռական համակարգի քլամիդային, գոնոկոկային և 

հերպեսային վարակներ, տրիքոմոնիազ, ուրեապլազմոզ, գարդներելյոզ, հետանցքա-

սեռական գորտնուկներ և սիֆիլիսի բոլոր ձևեր) բացասական միտումների մասին, 

որոնք խիստ անբարենպաստ լինելով 15-17 և 18-19 տարեկան անձանց շրջանում, 18-

19 տարեկան անձանց խմբում դրսևորվում են բազմապատիկ ավելի բարձր 

մակարդակներում (Նկ. 1): 
 

 
 

Նկար 1. Երևան քաղաքի 15-19տ. անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշի (‰00) շարժը 2002-2011թթ.-ին: 

 

Դիտարկման տասնամյակում ուսումնասիրվող 2 տարիքային խմբերում ինչպես 

ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր, այնպես էլ ըստ առանձին վերո-

նշյալ 9 նոզոլոգիաների ցուցանիշների շարժը իգական սեռի անձանց շրջանում` 

արականի համեմատությամբ ընթացել է էապես ավելի բարձր մակարդակներում: 

Այսպիսով, ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության վերլուծության արդյունքները մի 

կողմից վկայում են դեռահասության տարիքի անձանց վերարտադրողական առողջու-

թյան խանգարումների ռեալ վտանգի մասին, իսկ մյուս կողմից` սեռական ու վերար-

տադրողական առողջության հարցերի շուրջ դեռահասների անբավարար իրազեկվա-

ծության հավաստի փաստեր են և արդիական սեռակրթության լուրջ պահանջարկ:  

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտվել 

է, որ դեռահասների սեռական դաստիարակության գործընթացում առկա հակասու-

թյուններն բազմազան են. այսպես, սեռակրթությունը սեռական դաստիարակության 

որոշիչ փուլ է, մինչդեռ դպրոցներում ներդրված "Առողջ ապրելակերպ" դասընթացի 
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սեռակրթությանն առընչվող թեմաները իրենց ձևաչափերով չեն համապատասխա-

նում ժամանակակից դեռահասների պահանջներին. "Առողջ ապրելակերպ" առար-

կայի սեռական հարցերին առընչվող թեմաների ուսուցումը հիմնված է մակերե-

սային, ոչ ամբողջական տեղեկատվության վրա, կոնկրետ իրավիճակների համար 

մոտեցումները կառուցողական չեն, իսկ դասընթացի ուղղորդիչները էական վե-

րափոխման կարիք ունեն, քանզի խիստ մերժողական են և ոչ արդիական: Դաստիա-

րակության գործընթացում ազդեցիկ գործոն է դասավանդողը և նրա վերաբերմունքն 

իր կողմից ուսուցանվող նյութի հանդեպ, սակայն սեռակրթության դասերը պրակ-

տիկորեն վարում են ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչները, ովքեր ըստ մեր 

ուսումնասիրությունների չեն տիրապետում դեռահասների սեռական և վերարտա-

դրողական առողջության արդի խնդիրներին, և ընդհանուր առմամբ ունեն խիստ 

բացասական վերաբերմունք սեռակրթության և վաղ սեռական կապերի հանդեպ: 

Սեռական հարցերին առընչվող նյութի մատուցման և ընկալման արդյունավե-

տության գնահատման նպատակով սեռական դաստիարակության գործընթացում 

ներգրավված և "Առողջ ապրելակերպ" առարկա դասավանդող 62 ուսուցիչների 

շրջանում մեր կողմից իրականացված հարցման տվյալներով ուսուցիչները սեռա-

կրթությանն առընչվող հարցերում արհեստավարժ չեն, սեռական հարցերի շուրջ 

նրանց իրազեկվածության մակարդակը բավականին ցածր է, խիստ բացասական և 

մերժողական են մոտեցումները վաղ սեռական կապերի, ինչպես նաև իրենց կողմից 

մատուցվող նյութի հանդեպ, իսկ սեռական հարցերին առընչվող թեմաների մատուց-

ման հետ կապված բարդույթները վատթարում են սեռակրթության գործընթացը:  

Սեռական դաստիարակության գործընթացում լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծում 

նաև ծնողները իրենց մերժողական և անհանդուրջողական մոտեցումներով: 

Այսպիսով, հետազոտության արդյունքները հավաստում են ՀՀ դպրոցական 

կրթական ծրագրում սեռակրթությանը առընչվող ուսումնական նյութերի մի շարք 

թերությունների ու բացթողումների, ինչպես նաև սեռակրթության գործընթացում 

ներառված ուսուցիչների սեռական հարցերի շուրջ իմացության ոչ պատշաճ 

մակարդակի, մերժողական մոտեցումների և ժամանակակից դեռակասների սեռա-

կան դաստիարակության պահանջների անհամապատասխանության մասին: 

Դեռահասության տարիքի երեխաների սեռական դաստիարակության առան-

ձնահատկությունների բացահայտման նպատակով Երևան քաղաքի 464 դեռահաս-

ների շրջանում մեր կողմից իրականացվել են բազմակողմանի և խորը հետա-

զոտություններ, բացահայտվել են վերոնշյալ տարիքի անձանց սեռական վարքա-

գծային ռիսկերը, որոնք պայմանավորված են սեռական հարցերի շուրջ նրանց 

գիտելիքների անբավարար մակարդակով: 

Հիմք ընդունելով մեր կողմից կատարված հետազոտության արդյունքները, հաշվի 

առնելով հայ դեռահասների ազգային, մշակութային, սոցիալական, առողջապահա-

կան, կրթական առանձնահատկությունները` մշակվել է "Դեռահասների սեռական և 

վերարտադրողական առողջություն" կրթական ծրագիրը, որով մեր իսկ կողմից 

իրականացվել են դասընթացներ ուսուցիչների և դեռահասների շրջանում: 

Առաջարկված սեռակրթության նպատակը սեռական ռիսկերի ճիշտ կոօրդինացիայի 

միջոցով դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանումն 

է այլ ոչ` վաղ սեռական կապերի բացառումը: Դեռահասին վաղ ռիսկային սեռական 
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կապերի համար մեղադրելու փոխարեն անհրաժեշտ է իրազեկել թույլատրելի ռիսկի 

աստիճանի վերաբերյալ և շարժադրդիչ միջոցների օգնությամբ բարձրացնել 

դեռահասի պատասխանատվությունը սեփական արարքների հետևանքների հանդեպ:  

Նպատակային է դեռահասի վաղ սեռական վարքագծի ֆենոմենի իրավիճակային 

գնահատումը. այսպես, երբ վաղ սեռական վարքագիծը հոմանիշ է անվտանգ վարքա-

գիծ հասկացությանը, ապա այն դեռահասի համար տարիքային նորմ է, որին ցանկալի 

է վերաբերվել դրական: Այս տեսանկյունից ռիսկայն վարքը բերում է դեռահասի 

ադապտացիայի, վարքի ճկունության միջոցով նոր սոցիալական դերի, անհատակա-

նության ձևավորման, իքնահաստատման, իսկ երբ դեռահասի վաղ սեռական վարքա-

գիծը հոմանիշ է աուտոդեստրուկտիվ վարքագիծ հասկացությանը, պետք է մեղմացնել 

նրա բացասական ազդեցությունները ոչ միայն իրազեկելով թույլատրելի ռիսկի 

աստիճանի մասին, այլև մոտիվացիայի ճանապարհով հասնել ինքնատիրապետման 

և իրականացրած վարքի հետևանքների համար պատասխանատվության բարձրաց-

ման: Այսպիսով, վաղ սեռական վարքագծի ֆենոմենի նկատմամբ ռացիոնալ մոտե-

ցումը կնպաստի դեռահասի ճկուն ադապտացիային և ռիսկային սեռական վարքա-

գծային դրսևորումների նվազեցմանը, ինչը հնարավոր է ճիշտ ձևաչափերի սեռա-

կրթության միջոցով, որի մասին էլ փաստում են դեռահասների շրջանում մեր կողմից 

իրականացված հետազոտության տվյալները և դրանց գնահատման արդյունքները:  

Մեր կողմից մշակված "Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առող-

ջություն" կրթական ծրագրով "Առողջ ապրելակերպ" առարկա դասավանդող 62 ուսու-

ցիչների շրջանում մեր իսկ կողմից իրականացվել են դասընթացներ, նախադասըն-

թացային և ետդասընթացային հարցումներ` "Առողջ ապրելակերպ ուսուցչի ձեռնարկ"-

ում ներառված 12 հարցից կազմված "Սեռավարակներ" թեստով: Ըստ թեստի նախա-

դասընթացային տվյալների՝ սեռական հարցերի շուրջ ուսուցիչների իրազեկվածության 

մակարդակը զգալի ցածր է` "Սեռավարակներ" թեստին 62 ուսուցիչների տված պա-

տասխանների 32,4%-ը (241) սխալ էին: Մինչդեռ, դասընթացից հետո գրանցված 

արդյունքները հավաստիորեն (χ2=107,57; P<0,05) վկայում են բարենպաստ տեղաշարժե-

րի մասին` ետդասընթացային հարցման տվյալներով սխալ պատասխանների մասնա-

բաժինը նվազել է 3 անգամ և կազմել 10,9% (77): Դասընթացից հետո փոխվել է ուսուցիչ-

ների վերաբերմունքը սեռակրթության, դեռահասների վաղ սեռական կապերի և 

սեռական կյանքի փորձի հանդեպ: Նրանք ընդունում են ոչ մերժողական ուղղորդիչների 

դրական նշանակությունը ժամանակակից դեռահասների սեռական դաստիարա-

կության գործընթացում և կարևորում ճիշտ ձևաչափերի սեռակրթության դերն ու 

նշանակությունը առողջ ապրելակերպի խթանման գործում: 

Մեր կողմից մշակված "Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առող-

ջություն"	կրթական ծրագրով իրականացվել են դասընթացներ նաև հարցված դեռա-

հասների շրջանում և նախադասընթացային ու ետդասընթացային հարցումների 

համեմատական վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ սեռական հարցերի 

շուրջ իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը զուգահեռ փոխվում են դեռա-

հասների մոտեցումները խնդրի հանդեպ. նրանք կարողանում են գնահատել ռիս-

կային սեռական վարքագծի ազդեցությունը սեռական և վերարտադրողական առող-

ջության պահպանման տեսանկյունից, քանզի գիտեն ռիսկի չափը, իսկ նոր մոտե-
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ցումները նպաստում են առողջության համար անվտանգ` պաշտպանված սեռական 

վարքագծի դրսևորմանը:  

Երևան քաղաքի բոլոր վարչական տարածքների 11 դպրոցների 13-18 տարեկան 464 

դեռահասների շրջանում իրականացված նախադասընթացային հարցման տվյալները 

հավաստում են, որ սեռական և վերարտադրողական առողջության հարցերի շուրջ 

նրանց իրազեկվացության մակարդակը բավականին ցածր է, իսկ տեղեկատվության 

աղբյուրները պատահական են` հասակակիցներ, համացանց և այլն: Հարցված դեռա-

հասների 79,74%-ը (370) անցնում են "Առողջ ապրելակերպ" առարկան, 80,48%-ի (301) 

կարծիքով դրանք շրջանցվում են կամ մատուցվում բարդ, ավելի շատ անհասկանալի: 

Առ այդ, դեռահասների 76,08%-ի (353) կարծիքով անհրաժեշտ է կրթական ծրագրերում 

ներառել տարիքին համապատասխան սեռակրթության դասընթացներ: Նրանց 

վերաբերմունքը հանդեպ վաղ սեռական կապերը դրական է, ավելին` հարցվածների 

գերակշռող մասի` 62,0%-ի կարծիքով վաղ սեռական կապերը առողջության վրա 

ազդցություն չեն թողնում, իսկ տղաների 31,44%-ն ու աղջիկների 5,93%-ը նշում են 

սեռական կյանքի փորձի մասին:  

Ըստ դեռահասների` վաղ սեռական կապերը նպաստում են սոցիալական 

ադապտացիային և ինքնահաստատմանը, որոնք այդ տարիքին բնորոշ հատկանիշ-

ներ են, սակայն, եթե դեռահասը ընտրում է սեռական կապերով ադապտացվելու 

կամ ինքնահաստատվելու ճանապարհը, ապա դա արդի ժամանակներին բնորոշ 

երևույթ է և ինքնին` սեռական դասիարակության մոտեցումների փոփոխության 

պահանջարկ: Եթե երեխան պատշաճ սեռակրթության միջոցով ստանա ճշմարիտ 

գիտելիքահեն պատասխաններ, ապա և’ ադապտացիայի, և’ ինքնահաստատման 

գործընթացում չի տուժի ամենակարևորը` դեռահասի առողջությունը:  

Ըստ հետազոտության տվյալների, դասընթացից հետո փոխվել է դեռահասի պատ-

կերացումները սեռական վարքագծի անվտանգության վերաբերյալ. եթե դասընթացից 

առաջ դեռահասը կարծում էր, որ անվտանգը խնդիրն իրենից հեռացնելն է, ապա 

դասընթացից հետո նա գիտակցում է, որ եթե ոչ այսօր, ապա վաղը, դա իրական 

լուծումներ պահանջող խնդիր է, իսկ ճիշտ լուծում է անվտանգ վարքագծի վերաբերյալ 

իմացությամբ զինվելը: Ընդ որում, դեռահասը հասկանում է, որ վարքագծային ռիսկերը 

կարելի է կարգավորել տարիքին համապատասխան ձևաչափերի սեռակրթությամբ: 

Եթե դաստիարակության գործընթացում կրթվողի ինքնագիտակցությունը 

հասնում է մի մակարդակի, որտեղ վարքագծի անվտանգությունը դիտարկվում է 

սեփական և զուգընկերոջ առողջության անվտանգության տեսանկյունից, ապա դա 

վկայում է լուրջ որակական փոփոխությունների մասին:  

Այսպես, ըստ սեռական կյանքի փորձի վերաբերյալ հարցի պատասխանների, 

դեռահասների հասակակիցների գրեթե 43,10%-ը (200) ունեն սեռական կյանքի փորձ, 

իսկ սեփական փորձի վերաբերյալ նախադասընթացային հարցման տվյալներով 

դրական պատասխան տվել են հարցված դեռահասների 16,59%-ը (77), ընդ որում, այդ 

պատասխանների 31,44%-ը (61) նշել են տղաները, 5,93%-ը (16)` աղջիկները, ընդ որում, 

սեռական կյանքի սկզբի տարիքը միջինում կազմել է 15,4 տարեկանը: Դասընթացից 

հետո սեռական կյանքի փորձի մասին նշում են դեռահասների 15,58%-ը, առ այդ 

դրական պատասխան տվել են դեռահաս տղաների 32,74%-ը (55), իսկ աղջիկների` 
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5,78%-ը (17): Հարցին չեն ցանկացել պատասխանել դասընթացից առաջ հարցվածների 

13,58%-ը (63), իսկ դասընթացից հետո` 10,61%-ը (49):  

Վիճակագրական ստուգման արդյունքները փաստում են, որ սեռական կյանքի 

փորձ ունեցող դեռահասների թիվը դասընթացից հետո էապես չի նվազել (χ2=2,35; 

P>0,05), ինչն ի սկզբանե մեր կողմից չի դիտարկվել որպես սեռական վարքագծային 

փոփոխություն:  

Մեր կողմից իրականացված կրթական ծրագրի ամբողջ ձևաչափի օբյեկտիվ 

գնահատականը սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների ձեռք բերած գիտելիքների 

կիրառումն է սեռական կյանքում: Այսպես, հարցման տվյալներով դասընթացից առաջ 

սեռական կապի անվտանգության մասին հոգացել են սեռական կյանքի փորձով 

դեռահասների 40,26%-ը, ընդ որում, այդպիսի պատասխան նշել են սեռական կյանքի 

փորձով տղաների 34,43%-ը (21) և աղջիկների 62,50%-ը (10): 

Աղյուսակ 1.  
Վերջին հարաբերության ընթացքում բեղմնականխիչ միջոցների օգտագործման 

վերաբերյալ համեմատական տվյալներ 
 

Հարց 

Նախադասընթացային Ետդասընթացային 

ար. իգ. ընդ. ար. իգ. ընդ. 

n % n % n % n % n % n % 

այո 21 34,43 10 62,50 31 40,26 43 78,18 14 82,35 57 79,17 

ոչ 40 65,57 6 37,50 46 59,74 12 21,82 3 17,65 15 20,83 

ընդ. 61 100 16 100 77 100 55 100 17 100 72 100 
 

Դասընթացից հետո սեռական ակտի անվտանգության մասին հոգացել են հարց-

ված սեռական կյանքի փորձով դեռահասների 79,17%-ը (57), ինչը գրեթե 2 անգամ 

ավելի է նախադասընթացային տվյալներից: Առ այդ, դասընթացից հետո պաշտպան-

ված սեռական հարաբերություն ունեցել են սեռական կյանքի փորձով տղաների 

78,18%-ը (43) և աղջիկների 82,35%-ը (14): Վերոնշյալ վերլուծության և դրանց գնա-

հատման արդյունքները հավաստիորեն (χ2=23,29; P<0,05) փաստում են դեռահաս-

ների սեռական վարքագծային որակական փոփոխությունների մասին, ինչն էլ 

սեռակրթության դասընթացի արժանահավատ լինելու վերաբերյալ ռեալ գնահատա-

կան է (χ2=23,29; P<0,05). դեռահասը ստանալով տարիքին համապատասխան ձևա-

չափի սեռակրթություն, գնահատում է դրության ռիսկի չափը, հասկանում իր և 

զուգընկերոջ առողջության պահպանման տեսանկյունից անվտանգ սեռական վար-

քագծի նշանակությունը և դրսևորվում որակապես առավել բարձր մակարդակում` 

պաշտպանված սեռական վարքագծով: Հետազոտության արդյունքները ապացուցում 

են, որ սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների գիտելիքների մակարդակի 

բարձրացումը էապես նվազեցնում է նրանց ռիսկային սեռական վարքագծային 

դրսևորումները: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Հատկապես դեռահասների վերարտադրողական առողջության վրա ազդող 

գործոնների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ վերարտադրողական 

առողջության պահպանման գործընթացում առաջնային է բժշկասոցիալական 

կանխարգելիչ միջոցառումների նշանակությունը, իսկ վերարտադրողական 

բաղադրիչի նկատմամբ անհատի ակտիվ ինքնապաշտպանական վարքագիծ կարող 

է ձևավորվել ժամանակին համապատասխան սեռական դաստիարակության և ճիշտ 

ձևաչափերի սեռակրթության միջոցով: Մեր կողմից կատարված հետազոտության 

արդյունքները ապացուցում են, որ սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների 

գիտելիքների մակարդակի բարձրացումը էապես նվազեցնում է նրանց ռիսկային 

սեռական վարքագծային դրսևորումները, հետևաբար, ճիշտ ձևաչափերի 

սեռակրթությունը լուրջ գործոն է վերարտադրողական առողջության պահպանման 

տեսանկյունից:  
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ADOLESCENTS SEXUAL EDUCATION FEATURES  
ND BEHAVIORAL RISKS REDUCTION WAYS 

 
G.R. Sargsyan, A.K. Hayrapetyan 

 
YSMU, Public Health & Healthcare Department 

 
 
SUMMARY 
Studies on the factors affecting especially adolescent reproductive health indicate that in 

the reproductive health care process of medical and social preventive measures are primary, and 
individual’s active self-defense behavior towards the reproductive component may be formed 
through the appropriate time and with the right format sexual education.  

The results of the studies we have made prove that increasing the adolescent’s knowledge 
of sexual matters significantly reduces the level of risky sexual behavioral manifestations, 
therefore the sexual education in correct format is a serious factor in perspective of reproductive 
health care. 

 
Keywords: doloescents, sexual and reproductive health, sexual education 
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ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԵՊՍԻՍԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

 

Մ.Մ. Տեր-Ստեփանյան1,2, Ա.Ձ. Համբարձումյան1, Հ.Ս. Հովհաննիսյան1, 

Պ.Ա. Մազմանյան2 

 

ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն1, 
Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ2 

 

 
Բանալի բառեր. ներարգանդային սեպսիս, գրամ բացասական ցուպիկներ, Բ-խմբի 

ստրեպտոկոկեր, մանրէաբանական հետազոտություն 

 

 

Բակտերիալ սեպսիսը համարվում է ամենածանր և ամենաքիչ ուսումնասիրված 

հիվանդություններից մեկը: Մինչ օրս շատ երկրների կլինիկական դպրոցները 

տարամիտվում են «սեպսիս» հասկացողության բնորոշման առումով (1,3): 

Նորածինների մոտ սեպսիսի հիմնական հարուցիչներն են` Բ‐խմբի ստրեպտոկոկե-

րը, աղիքային ցուպիկը, կլեբսիելան, լիստերիան, էնտերոբակտերը, ստաֆիլոկոկերը 

և այլն [6,7]: Հայրենական գրականության մեջ դժվար է գտնել հավաստի տվյալներ 

նորածինների շրջանում սեպսիսի տարածվածության վերաբերյալ, ինչը մեծապես 

կապված է ախտորոշման հստակ չափորոշիչների բացակայության հետ: 

Արտասահմանյան գրականության համաձայն, այդ ցուցանիշը կազմում է 0,1-0,8% 

[5,12]: Պտղի վարակումը կարող է տեղի ունենալ անտե-, ինտրա- և պոստնատալ 

շրջաններում: Մեծ դեր ունեն մոր սուր և քրոնիկ վարակիչ հիվանդությունները, 

տարբեր մանկաբարձական միջամտությունները, երկարատև անջուր շրջանը, 

էնդոմետրիտը և այլն: Նախատրամադրող պայման են հանդիսանում. նորածնի 

փոքր քաշը, ներարգանդային հիպօքսիան, ծննդաբերական ներգանգային 

վնասվածքը, ինտուբացիան, պորտային և ենթաանրակային երակների կաթետերի-

զացիան և այլն [2,9]: Արտասահմանյան նեոնատոլոգների տվյալների համաձայն, 

վաղ նեոնատալ սեպսիսի հիմնական հարուցիչը Բ‐խմբի ստրեպտոկոկն է, որը 

դրանով վարակված երեխաների 1%-ի մոտ առաջացնում է սեպսիս [4,11]: Մեծերի և 

երեխաների մոտ, ովքեր դուրս են եկել նորածնային տարիքից Բ‐ստրեպտոկոկային 

սեպսիս չի հանդիպում: Մյուս կողմից, անհաս երեխաների մոտ սեպսիսը զարգա-

նում է 10 անգամ ավելի հաճախ, քան հասուն երեխաների շրջանում [10]: Այսպիսով, 

նեոնատալ սեպսիսի զարգացումը պայմանավորված է հիմնականում ռեակտիվա-

կանության առանձնահատկություններով, հատկապես` ոչ սպեցիֆիկ: Սեպսիսի 

ախտորոշման հարցում շատ կարևոր է ռացիոնալ և հանգամանալից մանրէաբա-

նական հետազոտության իրականացումը [7,8]: 

Ելնելով վերոնշյալից, մեր կողմից կատարված աշխատանքի նպատակն էր` 

ուսումնասիրել վաղ ներարգանդային սեպսիսի համաճարակաբանական 
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առանձնահատկությունները: Նշված նպատակի իրագործման համար առաջ քաշ-

վեցին հետևյալ խնդիրները. 

 պարզել վաղ նեոնատալ սեպսիսի էթիոլոգիան մանրէաբանական 

հետազոտության միջոցով. 
 պարզել հղիների շրջանում, գրականության համաձայն, առավել հաճախ 

սեպսիսի պատճառ հանդիսացող Բ-խմբի ստրեպտոկոկերի տարածվածությունը: 

Հետազոտություններն անց են կացվել Երևանի Մոր և մանկան առողջության 

պահպանման ԳՀԿ-ում: Մանրէաբանական հետազոտության են ենթարկվել ռիսկի 

խմբի նորածինները` ցածր քաշով, ներարգանդային հիպօքսիայով, բարդացած 

անամնեզ ունեցող մայրերից ծնված և այլն: Մանրէաբանական հետազոտության 

համար վերցվել է հեմոկուլտուրա, երեխայի ծնվելուց հետո` մի քանի ժամվա ըն-

թացքում` 1մլ քանակությամբ: Անմիջապես վերցված արյունը տեղափոխվել է հա-

մապատատասխան երկֆազ սննդային միջավայր, ինչը տեղադրվել է թերմոստատ 

37°C-ի պայմաններում: Անջատված մանրէների հետագա տարբերակումը անց է 

կացվել ընդունված մեթոդներով: 

Հղիների շրջանում Բ-խմբի ստրեպտոկոկերի առակայություն հիմնականում 

դիտվել է մեզի և հեշտոցի քսուկի մանրէաբանական հետազոտության ժամանակ, 

որոնք անց են կացվել ընդունված մեթոդներով: Հետազոտություններն անց են կաց-

վել 2011թ.-ի օգոստոսից մինչև 2013թ.-ի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում: 

Ընդհանուր առմամբ հետազոտվել է 54 նորածնի հեմոկուլտուրա և 847 հղի կնոջ 

մեզի, 789 հեշտոցի քսուկի նմուշ:  

Մեր կողմից նորածինների շրջանում անցկացված հետազոտությունների 

արդյունքում ստացվեցին հետևյալ տվյալները. մանրէաբանական հետազոտության 

ենթարկված 54 նորածինների հեմոկուլտուրաներից բակտերիալ աճ արձանագրվել 

է միայն 4 դեպքում` 7,4%, ընդ որում անջատված մանրէները բոլորը Գրամ-

բացասական ցուպիկներ էին (Նկար 1):  

 

92,6

7,4

մանրէների աճ չի
արձանագրվել

մանրէների աճ
արձանագրվել է

 
Նկար 1.Ուսումնասիրված հեմոկուլտուրաների մանրէաբանական հետազոտության 

տվյալները (%) 
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Մանրէների հետագա տարբերակման արդյունքում պարզվեց, որ 4-ից 3 դեպքում 

դրանք պատկանում էին Enterobacter ընտանիքին, ընդ որում 2-ը` aerogenes ենթատե-

սակին (3,70%), իսկ մեկը` cloacae (1,85%), ևս մեկ դեպքում անջատվել էին Enterococcus 

ընտանիքին պատկանող Գրամ-բացասական ցուպիկներ (1,85%) (Նկար 2): 

Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ ենք համարում նշել, ներարգանդային սեպսի-

սի հաստատված բոլոր 4 դեպքերն էլ մեկ անգամ ևս ապացուցում էին գրականու-

թյան այն պնդումները, որոնք բերված էին մեր աշխատանքի առաջին մասում, 

այսինքն` խոսքը վերաբերում է ներարգանդային վարակի առումով ռիսկի խումբ 

կազմող նորածիններին: Նորածիններից մեկը ծնվել էր գերհասուն հղիությունից` 42 

շաբաթական, երկարատև անջուր շրջանից հետո, 2 նորածիններ ծնվել էին անհաս, 

համապատասխանաբար, 28 և 30 շաբաթական հղիություններից, 1100 և 1300գ 

մարմնի զանգվածներով, իսկ չորրորդ երեխայի մայրը նշում էր բավականին ծանր 

հղիություն, որի ընթացքում տարել էր թոքաբորբ: 

 

1,851,853,7
0

2

4 Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Enterococcus

 
Նկար 2. Ներարգանդային սեպսիսի էթիոլոգիան, համաձայն մեր 

հետազոտությունների, ունի հետևյալ պատկերը (%) 
 

Հետաքրքրականն այն է, որ անջատված մանրէները բոլորը Գրամ-ցուպիկներ էին և, 

ի հակադրություն արտասահմանցի նեոնատոլոգների տվյալների, մեր ուսում-

նասիրությունների արդյունքում Բ-խմբի ստրեպտոկոկերի կողմից հարուցված վաղ 

նեոնատալ սեպսիսի ոչ մի դեպք չի արձանագրվել, ինչը և պատճառ հանդիսացավ 

ռետրոսպեկտիվ ուսումնասիրել մեր կենտրոնում հաշվառված հղիների շրջանում այդ 

մանրէի առկայությունը:  

Ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացվել են հետևյալ տվյալները. վերոհիշյալ 

ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ մանրէաբանական հետազոտության է 

ենթարկվել 847 մեզի և 789 հեշտոցի քսուկի նմուշ, որոնցում Բ-խմբի ստրեպտոկոկեր 

հայտնաբերվել են համապատասխանաբար 21 (2,5%) և 9 (1,1%) դեպքում, միևնույն ժա-

մանակ պետք է նշել, որ հետազոտված մեզի նմուշմերից Գրամ-ցուպիկներ անջատվել 
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են 62 (7,3%), իսկ հեշտոցի քսուկներից`49 (6,2%) դեպքում (Նկար 3): Այսինքն, Գրամ-

ցուպիկների շրջանառությունը հղիների շրջանում 3,7 անգամ գերազանցում է Բ-խմբի 

ստրեպտոկոկերի շրջանառությանը, ինչով և կարելի է բացատրել ներարգանդային 

սեպսիսի էթիոլոգիայում նշված մանրէների գերակշռումը:  

Վաղ նեոնատալ սեպսիսի էթիոլոգիայում Գրամ-բակտերիաների գերակա 

նշանակությունը բնորոշ է զարգացող երկրների մեծ մասին, ինչը բազմիցս 

հիշատակվում է տարբեր գիտնականների հետազոտություններում:  

6,2

1,1

7,3

2,5

0

5

10

մեզի նմուշ

հեշտոցի քսուկ

 
Նկար 3. Գրամ-ցուպիկների և Բ-խմբի ստրեպտոկոկերի առկայությունը 

հղի կանանց մեզի և հեշտոցի քսուկների նմուշներում 
 

Մեր հետազոտությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են խնդրի արդիակա-

նությունը և թելադրում առավել մեծ ուշադրություն դարձնել հղիության ճիշտ 

պլանավորմանը, կանխարգելիչ հետազոտությունների քանակի ավելացմանը, ինչը 

անպայման կունենա իր դրական անդրադարձը այնպիսի կարևորագույն խնդրի 

վրա, ինչպիսին առողջ երեխայի աշխարհ գալն է: 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Անց են կացվել հետազոտություններ վաղ նեոնատալ սեպսիսի էթիոլոգիայի և 

համաճարակաբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրության ուղղու-

թյամբ: Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվել է 54 նորածնի հեմոկուլտուրա և 847 

հղի կնոջ մեզի, 789 հեշտոցի քսուկի նմուշ: Համաձայն ստացված տվյալների` 

նեոնատալ սեպսիսի էթիոլոգիայում գերակշռում են Գրամ-ցուպիկները (7,4%), ինչը 

հաստատվում է հղի կանանց շրջանում դրանց անջատման առավել մեծ 

հաճախականությամբ (13,5%): 
 
 

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF EARLY ONSET NEONATAL SEPSIS  
IN CURRENT PERIOD 

 
M.M. Ter-Stepanyan1,2, A.Dz. Hambardzumyan1, H.S. Hovhannisyan1, P.A. Mazmanyan2 

 
1YSMU, Department of Epidemiology,  

2YSMU, Scientific Research Center of Maternal & Child Health Protection 

SUMMARY 

Studies were conducted to reveal the etiology of early neonatal sepsis and its epidemio-
logical aspects. A total were investigated hem culture of 54 newborn, urine of 847 pregnant 
women and 789 vaginal swabs samples. According to the findings, in etiology of neonatal 
sepsis are dominated Gram-negative bacteria (7,4%), which confirmed their greater frequency 
separation among pregnant women (13,5%). 

 
Keywords: intranatal infection, gram negative bacteria, Group B-Streptococcus, 
bacteriological investigation  
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ՀՀ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ԳԼՈԲԱԼ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՇԿԻ ՉԱՐՈՐԱԿ 

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

Ա.Հ. Քոթանյան 

 

ԵՊԲՀ, Հիգիենայի և էկոլոգիյաի ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. կլիմայական փոփոխություններ, ջերմային ալիքներ, 

մելանոմա, մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններ 

 

 
 
Ներածություն. Մարդկանց տնտեսական գործունեության արդյունքում մթնո-

լորտ արտանետվող ջերմոցային գազերի ավելացումը` Երկրագնդի բնակչության 

թվաքանակի ավելացման պայմաններում, կլիմայի գլոբալ փոփոխության պատճառ 

են [3]: Համաձայն որոշ կանխատեսումների, կլիմայի գլոբալ փոփոխության 

պատճառով մոտակա հարյուրամյակում սպասվում է երկրամերձ տարածքում օդի 

միջին ջերմաստիճանի 1,8-4,00С-ով բարձրացում [1,4,11]: Օդի ջերմաստիճանի 

առավել արտահայտված բարձրացում սպասվում է հասարակածային և մերձհասա-

րակածային գոտիներում` 1-30С-ով` մինչև 2020թ.-ը և 3-50С-ով` մինչև 2080թ.-ը [11]: 

Երկրագնդի կենսաֆիզիկական համակարգում նման տեղաշարժերը կարող են 

անբարենպաստ ազդեցություն թողնել բնակչության առողջության վրա և պատճառ 

դառնալ մի շարք հիվանդությունների աճին [5,9]: 

Կլիմայի փոփոխության ուղղակի կամ անուղղակի հետևանք է նաև ստրատո-

սֆերայում օզոնային շերտի հյուծման պատճառով ուլտրամանուշակագույն (ՈւՄ) 

ճառագայթների ինտեսիվության բարձրացումը: Իսկ ՈւՄ-ճառագայթների բարձր 

ինտեսիվությունը մարդկային պոպուլացիայում նորագոյացությունների և կատա-

րակտի զարգացման ռիսկի գործոն է [17]: Մաշկի ամենատարածված նորագոյացու-

թյուններից են մելանոման, տափակ բջջային և բազալ բջջային քաղցկեղները: Մելա-

նոմայի մասնաբաժինը մաշկի բոլոր նորագոյացությունների մեջ 4%-ից ցածր է, այն 

մտնում է առավել սոցիալական նշանակության ուռուցքների առաջին տասնյակի 

մեջ ինչպես հիվանդացության, այնպես էլ մահացության առումով: Մելանոմայով 

հիվանդացությունը 100.000 բնակչի հաշվով տատանվում է 1-55 դեպքերի միջակայ-

քում` կախված  տվյալ երկրի աշխարհագրական տեղադրությունից: Բազալ բջջային 

քաղցկեղը կազմում է մաշկի բոլոր նորագոյացությունների շուրջ 80%-ը, հիվանդա-

ցությունը 100.000 բնակչի հաշվով տարբեր երկրներում տատանվում է մի քանի 

տասնյակից մինչև մի քանի հարյուր դեպք [3: Այսօր ամբողջ աշխարհում, մաշկի բաց 

գույն ունեցող մարդկանց շրջանում ոչ մելանոմային չարորակ նորագոյացություննե-

րի կտրուկ աճ է արձանագրվում [14]: Նշված հիվանդությունների դեպքերի ավե-

լացումը ուղղակիորեն պայմանավորված է միջավայրում ՈւՄ-ի B-հատվածի ին-

տենսիվության ավելացմամբ, որոնք ինչպես հայտնի է ունեն կենսաբանական բարձր 
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ակտիվություն: [10,16]: Համաձայն որոշ գիտական տվյալների, օզոնային շերտի 

մինչև 10% նվազումը կարող է հանգեցնել բնակչության շրջանում բազալ բջջային և 

տափակ բջջային քաղցկեղների դեպքերի ավելացմանը, համապատասխանաբար, 30 

և 50%-ով [12]: Սակայն մի շարք այլ հետազոտություններ վկայում են այն մասին, որ 

հատկապես քաղաքներում, չնայած ստրատոսֆերայում օզոնային շերտի հյուծմանը, 

երկրամերձ տարածքում չի նկատվում ՈւՄ-ճառագայթների ինտեսիվության բար-

ձրացում, վերջինս մթնոլորտայիմն օդի անթրոպոգեն աղտոտվածության հետևանք է 

[7,8]: Այնուամենայնիվ որոշ քիմիական միացություններ, էկոլոգիական աղտոտիչ-

ներ, օրինակ, բենզ(ա)պիրենը [10], արսենի միացությունները [15], կարող են հանդես 

գալ որպես ֆոտոսենսիբիլիզատորներ և խորացնել ՈւՄ-ճառագայթների քաղցկեղա-

ծին պոտենցիալը: Միջավայրի ջերմաստիճանի բարձրացումը կլիմայի գլոբալ 

փոփոխության արդյունքում ևս կարող է խթանել մարդկային պոպուլիացիայում 

մաշկի չարորակ նորագոյացությունների ավելացումը [18]: Այս խնդրում, անկասկած, 

ՈւՄ-ը դոմինանտ գործոնն է, իսկ ջերմաստիճանը` երկրորդային: Այնուամենայնիվ, 

նշված գործոնները փոխկապակցված են, քանի որ դեպի հասարակած բարձրանում է 

և' մթնոլորտային օդի ջերմաստիճանը, և' ՈՒՄ-ճառագայթների ինտեսիվությունը, 

դժվար է առանձնացնել մաշկային նորագոյացությունների տարածվածության ավե-

լացման գործում հենց ջերմաստիճանի ներդրման աստիճանը [18]: Այն, որ միջա-

վայրի բարձր ջերմաստիճանը կարող է ուժեղացնել ՈւՄ-ճառագայթներից մաշկի 

ուռուցքների ինդուկցիան, քննարկվում է տարբեր հեղինակների կողմից [10,13,18]:  

Այս երևույթի հնարավոր բացատրություններից մեկը այն է, որ փոխվում է մար-

դկանց վարքագիծը. նրանք ավելի շատ են մնում բաց օդում, ինչի հետևանքով 

ավելանում է ՈւՄ-ճառագայթների էքսպոզիցիան [16]:  

Համաձայն Շրջակա միջավայրի և առողջության գիտությունների ազգային 

ինստիտուտի 2010թ.-ի զեկույցի կլիմայական անբարենպաստ փոփոխությունների 

մեղման նպատակով շատ կարևոր են լայնածավալ գիտական հետազոտությունների 

իրականացումը, որոնք ուղղված կլինեն մարդու օգանիզմի, ինչպես նաև 

բնակչության հիվանդացության և մահացության ցուցանիշների վրա օդի բարձր 

ջերմաստիճանի ունեցած ազդեցության բացահայտմանը և կանխարգելիչ ադապտիվ 

միջոցառումների մշակմանը: Կարևորվում է նաև ՈւՄ-ճառագայթներից մաշկի 

չարորակ ուռուցքների, այդ թվում ոչ մելանոմային ուռուցքների հաճախականության 

բարձրացման գործընթացում միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության 

բացահայտումը և կլիմայական փոփոխությունների հանդեպ ռիսկի խմբում գտնվող 

մարդկանց համար նախազգուշացնող միջացառումների մշակումը [5]:  

Արդիականությունը. Որպես չորային կլիմայական պայմաններով լեռնային 

երկիր, Հայաստանը, գործնականում, իր ամբողջ տարածքով խոցելի է կլիմայի գլո-

բալ փոփոխության նկատմամբ: Ըստ Համաշխարհային բանկի գնահատման, Եվրո-

պայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում, Հայաստանը պատկանում է 

կլիմայի փոփոխության նկատմամբ առավել զգայուն երկրների թվին: Ըստ 1935-

2011թթ. դիտարկումների տվյալների` Հայաստանում տարեկան միջին ջերմաստի-

ճանի աճը կազմել է 1,030C, իսկ տարեկան տեղումները նվազել են 6%-ով [1]: 

Համաձայն ՀՀ Արտակարգ Իրավիճակների նախարարության Հիդրոմետ ծառայու-

թյան ուսումնասիրությունների, Հայաստանում 1994-2011թթ. միջին տարեկան 
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ջերմաստիճանային շեղումների միջին արժեքը գերազանցել է 1961-1990թթ. միջին 

արժեքը 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: Այս աշխատանքի նպա-

տակն է ՀՀ տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում ուսումնասիրել օդի ջեր-

մաստիճանի հնարավոր ազդեցությունը բնակչության շրջանում մելանոմայի և ոչ 

մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների տարածվածության վրա:  

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության ընթացքում մեր կողմից ուսումնա-

սիրվել են ՀՀ մի շարք քաղաքների և բնակավայրերի օդի միջին տարեկան և հուլիս 

ամսվա ջերմաստիճանային երկարամյա ցուցանիշները ըստ Հայաստանի հիդրո-

օդերևույթաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն տվյալների: 

Ուսումնասիրվել են նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի առանձին 

տարածաշրջաններում բնակչության 2005-2009թթ. մելանոմայի պատճառով մահվան 

դեպքերը, ինչպես նաև Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հանրապետա-

կան տեղեկատվական կենտրոնի բնակչության մելանոմայով և մաշկի այլ չարորակ 

նորագոյացություններով հիվանդության դեպքերի վերաբերյալ 2007-2009թթ. 

տվյալները: Հետազոտության ընթացքում կատարվել են վարիացիոն վիճակագրա-

կան վերլուծություններ Excel ծրագրով: 
Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. մեր հոդվածում [2] տրվել է 

Հայաստանի տարբեր կլիմայական գոտիներում գտնվող բնակավայրերում ջերմային 

և սառը ալիքների բաշխվածության և փոփոխականության գնահատականը: 

Համաձայն այդ տվյալների, ՀՀ ամբողջ տարածքում վերջին երեսուն տարիների 

ընթացքում դիտարկվում է ջերմային ալիքների օրերի քանակի և տևողության ավե-

լացում, որոնց դեպքերում մթնոլորտային օդի առավելագույն ջերմաստիճանները 

նշանակալիորեն գերազանցում են բնակլիմայական նորմերը: Այս առումով առանձ-

նանում է Երևան քաղաքը, որտեղ վերջին 30 տարիների ընթացքում շոգ օրերի 

քանակի ավելացումն առավելագույնն է` 46 օր: Արտահայտված փոփոխակա-

նությամբ աչքի են ընկնում նաև Մեղրի քաղաքը, խոնավ լեռնանտառային, 

բարեխառն տաք անտառային գոտիներում գտնվող բնակավայրերը (միջինը 22-28 

օր): Այսինքն, ջերմային ալիքների փոփոխականությունն առավել արտահայտված է 

հանրապետության ցածրադիր վայրերում:  

Մեր աշխատանքի հաջորդ փուլում մենք փորձել ենք պարզել օդի ջերմաստի-

ճանի և ՈւՄ-ճառագայթների ինտեսիվության հետ կապված ՀՀ տարբեր լանդշաֆ-

տակլիմայական գոտիներում մելանոմայի և ոչ մելանոմային չարորակ նորագոյա-

ցությունների տարածվածությունը: Այս նպատակով մի շարք տարածաշրջաններում 

բնակչության մելանոմայով և մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով հիվան-

դացության և մահացության ցուցանիշները համադրվել են օդի միջին տարեկան և 

հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանների հետ: Կոռելիացիայի գործակիցները հաշ-

վարկվել են Սպիրմենի ռանգերի մեթոդի օգնությամբ: Վերլուծության արդյունքները 

ներկայացված են թիվ 1 Աղյուսակում: Ինչպես երևում է աղյուսակից, հավաստի կապ 

արձանագրվել է միայն հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանային արժեքների և 

մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության ցուցանիշների միջև 

(rS =0,714, P<0,05): Այն բոլոր բնակավայրերում, որտեղ դիտարկվում է ամառային 
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բարձր ջերմաստիճան, մաշկի ոչ մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների 

տարածվածությունն առավել բարձր է (Նկ. 1): Այս դեպքում մեր հետազոտության 

արդյունքները համընկնում են գիտական այն ենթադրությունների հետ, որոնք ակ-

տիվորեն քննարկում են այն հարցը, որ միջավայրի բարձր ջերմաստիճանը կարող է 

ուժեղացնել ՈւՄ-ճառագայթներից մաշկի չարորակ ուռուցքների ինդուկցիան 

[10,13,18]: Բացի դրանից մեզ հաջողվեց կոռելիացիոն կապ արձանագրել միայն ոչ 

մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների դեպքում, որոնց ավելացումը, 

համաձայն գրականության տվյալների, ուղղակիորեն պայմանավորված է 

միջավայրում ՈւՄ-ի B-ի հատվածի ինտեսիվության բարձրացմամբ [10,16]: 

Այսպիսով, ՀՀ ամբողջ տարածքում վերջին երեսուն տարիների ընթացքում դի-

տարկվում է ջերմային ալիքների օրերի քանակի և տևողության ավելացում, որոնց 

դեպքերում մթնոլորտային օդի առավելագույն ջերմաստիճանները նշանակալիորեն 

գերազանցում են բնակլիմայական նորմերը: Ջերմային ալիքների փոփոխականու-

թյունն առավել արտահայտված է հանրապետության ցածրադիր վայրերում: Ըստ 

մեր տվյալների, այս տարածաշրջաններում ամառային բարձր ջերմաստիճանները 

կոռելացվում են մաշկի ոչ մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների բարձր 

տարածվածության հետ: 

Ուստի կլիմայի փոփոխության ռիսկերի նվազեցման և կանխատեսվող ազդե-

ցությունների նկատմամբ բնակչության հարմարվողականության կարողությունների 

բարձրացման նպատակով շատ կարևոր է իրականացնել լայնամասշտաբ միջոցա-

ռումներ` ուղղված կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուսաբանմանը և դրանց 

վերաբերյալ հանրության իրազեկության բարձրացմանը:  

Աղյուսակ 1. 

Մելանոմայի և մաշկի այլ չարորակ նորագոյացությունների տարածվածությունը  
ՀՀ տարբեր տարածաշրջաններում 

 

Տարածաշրջանը 

Օդի միջին 

տարեկան  

ջ/ա, 0C 

Հուլիսի միջին 

ջ/ա, 0C 

Հիվանդացությունը Մահացությունը 

Մելանոմա 
Մաշկի այլ 

չար.նորագ. 
Մելանոմա 

Աշոցք 1,9 14,4 – – 0 

Արթիկ 6,1 18,8 8,1 38,7 0,8 

Ստեփանավան 6,9 17,2 31,2 41,3 4,8 

Իջևան 10,8 21,2 5,1 32,9 0,82 

Մեղրի 14,3 26,3 8,2 68,3 3,27 

Սևան 4,2 15,7 2,4 39,9 4,3 

Արտաշատ 11,8 25,0 4,8 44,2 1,55 

Աբովյան 8,5 22,6 6,7 40,8 – 

Եղեգնաձոր 10,8 25,4 16,7 51,5 – 

Կոռելիացիայի գործակիցները 

օդի տարվա 

ջերմ. հետ 
0,15 0,625 0,321 

հուլիսի օդի 

ջերմ. հետ 
0,262 0,714* 0,143 

*Կոռելիացիայի գործակիցը հավաստի է  
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Նկար. 1. ՀՀ տարբեր տարածաշրջաններում օդի միջին տարեկան և հուլիս ամսվա 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ	
Կլիմայի փոփոխության ուղղակի կամ անուղղակի հետևանք է նաև 

ստրատոսֆերայում օզոնային շերտի հյուծման պատճառով ՈՒՄ-ճառագայթների 

ինտեսիվության բարձրացումը, որը մարդկային պոպուլացիայում 

նորագոյացությունների զարգացման ռիսկի գործոն է: Միջավայրի ջերմաստիճանի 

բարձրացումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության արդյունքում ևս կարող է խթանել 

մաշկային չարորակ նորագոյացությունների ավելացումը: Այս աշխատանքի 

նպատակն է ՀՀ տարբեր լանդշաֆտակլիմայական գոտիներում ուսումնասիրել օդի 

ջերմաստիճանի ազդեցությունը բնակչության շրջանում մելանոմայի և ոչ 

մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների տարածվածության վրա: 	
Այս նպատակով մի շարք տարածաշրջաններում բնակչության մելանոմայով և 

մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության և մահացության 

ցուցանիշները համադրվել են օդի միջին տարեկան և հուլիս ամսվա միջին 

ջերմաստիճանների հետ: Վերլուծության արդյունքում հավաստի կորելիացիոն կապ 

է արձանագրվել միայն հուլիս ամսվա միջին ջերմաստիճանային արժեքների և 

մաշկի այլ չարորակ նորագոյացություններով հիվանդացության ցուցանիշների միջև 

(rs=0,714, P<0,05): Այն բոլոր բնակավայրերում, որտեղ դիտարկվում է ամառային 

բարձր ջերմաստիճան, մաշկի ոչ մելանոմային չարորակ նորագոյացությունների 

տարածվածությունն առավել բարձր է: 
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POSIBLE INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE ON MALIGNANT NEOPLASMS 
OF SKIN CONDITIONED BY GLOBAL CHANGES OF CLIMATE  

IN DIFFERENT REGIONS OF REBUBLIC OF ARMENIA 
 

A.H. Kotanyan 
 

YSMU, Department of Hygiene & Ecology 
 

SUMMARY 
The increase of intensity of Ultraviolet rays caused by depletion of stratospheric ozone 

layer which is the risk factor of cancers development in human population is the direct or 
indirect consequence of global climate change. 

The increase of environment temperature as a result of global change of climate also may 
stimulate the development of skin cancer. The goal of this work is to study the possible 
influence of air temperature on malignant neoplasms of skin in different regions of RA. 

For this reason the morbidity and mortality indices of melanoma and other malignant 
neoplasms of skin of population indifferent regions were collated with the average annual 
temperature and average temperature in July.  

As a result of investigations the significant correlation (rs =0,714, P<0,05) has been 
registered between values of average temperature of july and morbidity indices of other 
malignant neoplasms of skin. The distribution of non-melanoma neoplasms of skin is higher in 
those regions where the summer high temperature is observed. 

 
Key words: climate changes, heat waves, melanoma, other malignant neoplasms of skin 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПОЛИОМИЕЛИТОМ 
И ОСТРЫМИ ВЯЛЫМИ ПАРАЛИЧАМИ В АРМЕНИИ 
НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ИНФЕКЦИИ 

 

А.Р. Бадалян 
 

ЕГМУ, Кафедра эпидемиологии 
 
 

Ключевые слова: острый вялый паралич, полиомиелит, вакцинноассоциированный 
паралитический полиомиелит, неполиомиелитный энтеровирус 

 

 
 

Введение. Полиомиелит – острая общелихорадочная болезнь вирусной этиологии с 
фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся разнообразием 
клинических форм от абортивных до паралитических, сопровождающихся преимуществен-
ным поражением серого вещества спинного мозга [1,5]. Полиомиелит относится к числу 
инфекционных болезней, который планируется ликвидировать в ближайшие годы, и является 
одним из показательных заболеваний, неоспоримо доказывающих роль человеческого 
фактора в плане контроля и профилактики инфекционных заболеваний.  

В 1974г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) начала осуществление Рас-
ширенной Программы Иммунизации (РПИ) с целью резкого сокращения заболеваемости 
основными детскими инфекциями, в том числе и полиомиелитом.  

Создание эффективных вакцин против полиомиелита, особенно, живой, позволило 
Всемирной Ассамблее Здравоохранения в мае 1988г. принять решение о глобальной лик-
видации полиомиелита. Следствием данного решения явилось снижение заболеваемости 
полиомиелитом на 99% и вытеснение циркуляции одного из трёх серотипов возбудителя 
дикого полиовируса. Согласно резолюции ВОЗ, в июне 2002г. Республика Армения была 
сертифицирована как страна свободная от полиомиелита.  

Актуальность. Эффективный эпидемиологический надзор и высокий уровень охвата 
прививками являются основными мероприятиями для поддержания статуса территории, 
свободной от полиомиелита [7]. В Армении последний случай полиомиелита был 
зарегистрирован в 1995г. С тех пор, не было зарегистрировано ни одного случая 
полиомиелита, вызванного диким штаммом полиовируса. 

Стратегией эффективного эпидемиологического надзора является надзор за острыми 
вялыми параличами (ОВП), поскольку выявление ОВП является критерием для подт-
верждения факта элиминации индигенных случаев болезни и прекращения циркуляции 
дикого полиовируса, поддержание высокого уровня охвата детей плановыми прививками 
полиовирусной вакциной, а также своевременное выявление завозных случаев полио-
вируса из эндемических территорий.  

Основным симптомом полиомиелита является остро возникающий вялый паралич, 
который наблюдается и при других заболеваниях, таких как, синдром Гийена–Барре, по-
перечный миелит, детский церебральный паралич, энтеровирусный менингит, вызванный 
вирусом Коксаки или ECHO и т.д. [8]. Следовательно, учитывая трудности дифферен-
циальной диагностики, различный уровень квалификации врачей и необходимость 
широкого лабораторного исследования, ВОЗ приняла решение обследовать всех детей до 
15 лет с ОВП, независимо от принадлежности этих случаев по клиническим данным как 
к полиомиелиту, так и к другим заболеваниям с последующим расчетом показателя двух 
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случаев ОВП на 100 000 детей указанного возраста, что является одним из основных 
целевых индикаторов [6]. 

Естественно, что в период глобальной ликвидации полиомиелита данная система 
эпидемиологического надзора, включающая регистрацию и вирусологическое обследова-
ние больных с ОВП, имеет решающее значение, и отсутствие достоверных и надежных 
данных о прекращении циркуляции дикого вируса даже в одной стране мира может свес-
ти на нет неимоверные усилия, предпринятые во всем мире. 

Свидетельством того является вспышка полиомиелита в 2010г. в Таджикистане, где 
было зарегистрировано 458 лабораторно подтвержденных случаев полиомиелита. Дикий 
полиовирус типа 1 индийского (регион Утaр-Прадеш) происхождения, был занесен в 
засертифицированную и считающуюся свободной от полиомиелита территорию Таджи-
кистан [11]. Одной из основных причин возникновения данной вспышки является низкий 
уровень эпидемиологического надзора за полиомиелитом и ОВП. 

Вышеизложенное является доказательством того, что пока существует циркуляция 
дикого полиовируса в мире, нельзя исключить возможность завоза вируса на территории, 
свободные от этого заболевания [4]. 

Цель и задачи. Целью настоящей работы является проведение активного эпидемио-
логического надзора за циркуляцией полиовируса среди населения, путём исследования 
материала от больных острыми вялыми параличами, контактировавших лиц, и от детей 
групп риска (дети из домов ребёнка) на территории Республики Армения. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
1. Провести анализ качества и эффективности эпидемиологического надзора за по-

лиомиелитом, ОВП и другими инфекциями энтеровирусной этиологии на территории РА. 
2. Оценить целевые критерии эпидемиологического надзора за ОВП.  
3. Изучить распространенность и поло-возрастное распределение неполиомиелит-

ных ОВП среди детей до 15 лет.  
4. Провести сравнительный анализ выявляемости ОВП после усиления надзора по 

эпидемиологическим показаниям. 
5. Обосновать целесообразность осуществление надзора за циркуляцией 

энтеровирусов в объектах внешней среды на территории РА.  

Материал и методы. Материалом исследований явились 800 проб фекалий от боль-
ных ОВП и контактных лиц, и 60 проб фекалий здоровых детей из группы риска 
(воспитанники домов ребёнка), собранных за период 2003-2012 гг. 

Выделение и идентификацию полиовируса проводили с помощью стандартных виру-
сологических методик, рекомендованных ВОЗ [14] с использованием культур клеток RD, 
L20B, Hep-2. Идентификацию выделенных вирусов осуществляли с помощью реакции 
нейтрализации с использованием поликлональных иммунных антисывороток к ПВ 1, 2 и 
3 и диагностических сывороток к энтеровирусам (Билтховен, Голландия). Для верифика-
ции и дальнейшей внутритиповой дифференциации пробы отправлялись в Институт 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова (г.Москва) и в Национальный 
центр по контролю и профилактике заболеваний (г.Тбилиси). 

Были использованы еженедельные отчётные формы предоставления данных по 
полиомиелиту и ОВП в ВОЗ, на основе которых была создана база данных ОВП в 
Microsoft Office Excel, заключительная классификация ОВП проводилась Республикан-
ской комиссией по диагностике полиомиелита на основе клинических, эпидемио-
логических и вирусологических данных. 

Для расчета показателей заболеваемости была использована база демографических 
данных Национальной Статистической Службы РА. 

Статистическую обработку проводили с использованием средних величин. 
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Анализ полученных результатов. Анализ эффективности системы эпидемиологического 
надзора за ОВП за период 2003-2012гг. свидетельствует о том, что за все годы наблюдения 
практически по всем основным показателям она соответствовала критериям ВОЗ. Ежегодный 
показатель заболеваемости с синдромом ОВП колебался от 1,72 (в 2003г.) до 4,91 (в 2012г.) 
на 100 000 детей до 15 лет. Случаи ОВП выявлялись на территории каждого марза Армении. 
С 2003 по 2012гг. в Республике Армения было зарегистрировано 148 случаев ОВП. Из них у 
9 (6%) больных выделены неполиомиелитные энтеровирусы (НПЕВ), такие как ECHO 12, 13, 
14, 25 и Коксаки B и 3 нетипируемые. Исследованы 673 пробы фекалий у контактных лиц, 
выявлено 20 (3%) неполиомиелитных энтеровирусов, таких как ECHO 7 (2), 25 (2), 6 (1), 14 
(1), 30 (1), 11 (1), Коксаки А9 (1) и 11 нетипируемых. У 4 детей с ОПВ выявлены вакцинные 
штаммы полиовируса – в 2 случаях полиовирус 2-го типа, в одном случае 3-го типа и один 
сочетанный 2-го и 3-го типов одновременно. Однако ни один из четырех случаев ОВП не 
классифицирован как вакцинно-ассоцированный паралитический полиомиелит (ВАПП), т.к. 
клинические осмотры не выявили резидуальных параличей конечностей через 60 дней от 
начала заболевания [13]. Наибольшее количество случаев ОВП зарегистрировано в г.Ереване 
54 (36,4%), Ширакском (13,5) и Армавирском марзах 13 (8,7%). Средний возраст детей с 
ОВП составляет 6 лет. Из 148 случаев ОВП в 92 (что составляет 62,2%) – дети мужского 
пола, в 56 (что составляет 37,8%) – дети женского пола. Среднее значение показателя рассле-
дования случаев ОВП в течение 48ч. [12] с момента регистрации равен 1,07, что 
свидетельствует о своевременности расследования >80%. Среднее значение показателя 
взятия проб кала в течение не более 14 дней равно 6 дням, т.е. >80%. Средний показатель 
НПЕВ, показывающий готовность лаборатории обнаруживать энтеровирусы, за 2003-2012гг. 
составляет 5%, что ниже целевых 10%. Из 148 случаев неполио-ОВП 98 были отнесены к 
синдрому Гийена–Барре (полинейропатии), 13 – к поперечным миелитам, 7 – к травматичес-
кие нейропатиям, 26 – к параличам, вызванными неизвестными причинами, что составляет 
66,2%, 8,7%, 4,7% и 17,5%, соответственно. Остальные случаи относятся к новообразованиям 
и не ОВП (паралич Белла и энцефалит, энцефаломиелит). 

Из 148 больных с ОВП 139 больных было привито против полиомиелита, что 
составляет 94%.  

Среди привитых заболевших в 131 случае, что составляет 88,5% ОВП, развились в 
отдалённые от прививок сроки (2 месяца и более). Только в 10 случаях, что составляет 
6,7%, паралич развился в течение 30 дней после введения последней дозы ОПВ.  

За период с 2003-2012гг. надзор за циркуляцией энтеровирусов в объектах внешней 
среды не проводился. В 2005-2007гг. было обследовано 60 проб фекалий у детей из 
детских домов г.Еревана и было выявлено 3 НПЭВ. 

Заключение. Низкий уровень выявляемости ОВП в некоторых марзах (немые терри-
тории), связан с нетрадиционностью этого вида надзора. Изначально понимание его кон-
цепции было затруднено, и потребовалась большая организационная и разъяснительная 
работа для врачей клинического профиля относительно правомерности такого подхода к 
надзору за полиомиелитом. Одной из нозологических форм, с которым необходимо 
дифференцировать полиомиелит, является синдром Гийена–Барре, частота выявляемости 
которого составляет 1 на 100 000 детей до 1 года [9,14]. В 2010г., после случаев полиоми-
елита в Таджикистане, была внедрена система еженедельной отчётности ОВП и основана 
система обратной связи анализа эпидемиологической ситуации по полиомиелиту в мире, 
результатом которой стала увеличение общего показателя ОВП по Армении. Одним из 
достижений является выявление ОВП в немых территориях, например в марзе Вайоц 
Дзор за период с 2003 по 2009гг. не было зарегистрировано ни одного случая ОВП, 
первый случай зарегистрирован в 2010г. Отсутствие данных из объектов внешней среды 
[3] и малое количество исследования детей – воспитанников учреждений закрытого типа 
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[2], даёт скудные представления о циркуляции энтеровирусов, а для поддержания статуса 
территории, свободной от полиомиелита, необходимо внедрение системы эпидемио-
логического надзора за энтеровирусами [15]. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Իրականացվել է 2003-2012թթ. Հայաստանի Հանրապետությունում սուր թորշոմած 

կաթվածահարությունների (ՍԹԿ) համաճարակաբանական վերահսկողության վերլու-

ծություն: Գրանցվել է ՍԹԿ-ի 148 դեպք: Հետազոտվածներից 9-ի մոտ (ինչը կազմում է 

6%), հայտնաբերվել են ոչ պոլիոմիելիտային էնտերովիրուսներ, ինչպիսիք են՝ ECHO 12, 

13, 14, 25 և Կոկսակի B և 3 չտիպավորվող: ՍԹԿ-ով 4 երեխայի մոտ հայտնաբերվել են 

պոլիովիրուսի պատվաստումային շտամներ, դրանցից 2 դեպքում անջատվել է 

պոլիովիրուսի 2-րդ տիպը, մեկում` 3-րդ տիպը և 1 դեպքում` համակցված 2-րդ և 3-րդ 

տիպերը միաժամանակ: Գրանցված 148 դեպից ամենատարածված նոզոլոգիական ձևը 

Հիյեն–Բարրեյի համախտանիշն է (պոլինևրոպաթիա)` 98 դեպք, միջաձիգ միելիտ` 13 

դեպք, վնասվածքային նեևրոպաթիա` 7 դեպք, և անհայտ պատճառի կաթվածահարու-

թյուն` 26, որը կազմում է, համապատասխանաբար, 66,2%, 8,7%, 4,7% և 17,5%: Վերա-

հսկողությունը բոլոր ցուցանիշներով համապատասխանում է ԱՀԿ չափանիշներին: 

Պոլիոմիելիտի համատարած վերացման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ է 

էնտերովիրուսների հսկողության համակարգի ներդրումը: 

 
Բանալի բառեր. սուր թորշոմած կաթվածահարություն, պոլիոմիելիտ, պատվաս-

տում-համակցված կաթվածային պոլիոմիելիտ, ոչ պոլիոմիելիտային 

էնտերովիրուս  
 

 
EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF POLIOMYELITIS AND ACCUTE 

FLACCID PARALYSIS AT THE INFECTION GLOBAL ERADICATION STAGE  
 

A.R. Badalyan 
 

YSMU, Department of Epidemiology 
 

SUMMARY 
Analysis of epidemiological surveillance of acute flaccid paralysis (AFP) for 2003-2012 

has been implemented in Republic of Armenia. 148 cases of AFP were registered in the 
mentioned period of time. Non-polio enteroviruses, such as ECHO 12, 13, 14, 25 and Coxackie 
B and 3 unidentified types were isolated in 9 patients (6%). Among 4 children with AFP 
vaccine strains of polioviruses has been isolated, i.e. the 2nd type of poliovirus was isolated in 2 
cases, the 3rd type – in one cases, and the combination of the 2nd and 3rd types – in one case. The 
most prevalent nosologic form among 148 cases are the following: Guillain–Barre syndrome 
(polyneuropathy) – 98 cases, transverse myelitis – 13 cases, traumatic neuropathy – 7 cases and 
paralysis of unknown etiology – 26 cases, making 66,2%, 8,7%, 4,7% and 17,5%, respectively. 

All the criteria of the surveillance comply with the WHO requirements. There is a need to 
establish the enterovirus surveillance system to implement the worldwide program of 
poliomyelitis eradication. 

 
Keywords: acute flaccid paralysis, poliomyelitis, vaccine associated paralytic poliomyelitis, 
non-poliomyelitis enteroviruses 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  
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Ключевые слова: удовлетворённость пациентов качеством медицинской помощи, 
характеристика квалификации мед. работников, организация мед. помощи, комплексная 
оценка удовлетворённости пациентов  

 

 

 

Введение. В условиях реформ и переходной экономики управление многопрофиль-
ной больницей требует принципиально новых подходов к оценке эффективности дея-
тельности. При этом важнейшими критериями эффективности управления должны быть 
положительные изменения конечных показателей деятельности многопрофильной боль-
ницы: стабильность, положительная динамика основных показателей деятельности, 
внедрение новых медицинских технологий, удовлетворённость населения качеством 
медицинской помощи, низкая текучесть кадров. Качество оказания медицинских услуг и 
организации медицинского процесса в целом – одна из наиболее важных и обсуждаемых 
тем, к тому же из частного вопроса взаимоотношений медика и пациента проблема 
перешла в область нормативного регулирования, стала объектом юридических споров и 
судебных процессов. А это, в свою очередь, означает, что перед организаторами здраво-
охранения встает чрезвычайно важная задача: создать и наладить в каждом лечебно-про-
филактическом учреждении (ЛПУ) комплексную систему управления качеством, которая 
максимально исключит саму возможность появления конфликтных ситуаций. Качество 
медицинской помощи (КМП) является предметом заботы управляющих и финанси-
рующих структур, пристального внимания гражданского общества, а также гордости 
профессионального сообщества.  

Наблюдается тенденция содействия повышению КМП в частной системе здравоохра-
нения с использованием современных подходов, стандартов серии ИСО 9000. Информа-
цию о реальном состоянии проблемы КМП заинтересованные стороны стремятся полу-
чить, используя различные системы контроля. Анализ специальной научной литературы 
по теме исследования свидетельствует о широком разнообразии применяемых авторами 
методик для изучения удовлетворенности пациентов КМП, методологической основой 
которых служит социология медицины. Как известно, традиционный социально-гигиени-
ческий подход к изучению факторов КМП состоит в выяснении соответствия оказывае-
мой медицинской помощи требованиям медицинских стандартов: структурных, процес-
суальных и результативных. По данным проведённых в 1980-1990гг. социально-гигиени-
ческих исследований [1,6,7], учёные пришли к единому выводу о том, что основной при-
чиной дефектов медицинской помощи является не столько уровень квалификации меди-
цинского персонала и материально-технические проблемы, сколько неудовлетворитель-
ная организация дела. Это заключение социал-гигиенистов и организаторов здравоох-
ранения в последующем было использовано при разработке методик социологических 
исследований. В настоящее время внимание исследователей сосредоточено главным 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 419 -

образом на изучении характеристик отношений, складывающихся между врачом и па-
циентом. Авторы работ [2,3], в частности, выяснили, что недовольство пациентов КМП в 
основном связано с низкой эмоциональной поддержкой медицинского персонала, огра-
ниченным участием семьи пациента в лечебно-диагностическом процессе, недостаточной 
доступностью для понимания сообщаемой медицинской информации и др. Вместе с тем, 
продолжает сохраняться значение неудовлетворительной организации дела: отсутствует 
преемственность между стационарным и амбулаторным этапами помощи, своевремен-
ность оказания первичной медико-санитарной помощи. Как и следовало ожидать, авторы 
лишь частично подтвердили гипотезу о влиянии личностных ресурсов на удовлетворён-
ность медицинскими услугами. Ими доказано только независимое влияние на формиро-
вание удовлетворенности таких личностных характеристик, как наличие контроля над 
жизненными обстоятельствами и уверенности в своих возможностях самостоятельно 
поддерживать здоровье и противостоять болезни. Н.И. Вишняков и соавт. обосновали 
значимость двух основных составляющих удовлетворенности пациентов платной поли-
клиники: взаимоотношений «медицинский работник–пациент» (93,3%) и уровня сервиса 
предоставляемых услуг (72,3%). По данным авторов, пациенты наиболее высоко оценили 
(93,8%) уважительное отношение медицинских работников и намного ниже переход от 
госпитального этапа к амбулаторному (49,0%), т.е. полноту и доступность информации, 
предоставляемой врачом при выписке из стационара. Разнообразие используемых спе-
циалистами подходов к изучению удовлетворённости пациентов КМП свидетельствует о 
недостаточной методологической и методической разработанности научной проблемы, 
что подтверждает необходимость продолжения научных поисков по изысканию наиболее 
адекватных способов исследования данного явления Հայտի ծածկագիրը` 13-3D016 

Материал и методы. С целью анализа структуры удовлетворённости пациентов качест-
вом стационарной помощи, нами проведено специальное медико-социологическое исследо-
вание, которое осуществлялось на базе стационарных лечебно-профилактических учрежде-
ний РА. Объектом исследования послужили пациенты старше 18 лет, находившиеся на 
стационарном лечении в 2010г. Сбор статистического материала проводился методом анке-
тирования по специально разработанной статистической «Карте изучения удовлетворённости 
потребителей стационарных медицинских услуг». Всего было заполнено 100 таких карт. 
Основная анализируемая переменная «удовлетворённость стационарной медицинской 
помощью» оценивалась нами по 14 параметрам. Мы также выяснили удовлетворённость 
пациентов качеством стационарной медицинской помощи в целом, т.е. совокупную 
удовлетворённость. Оценка удовлетворённости пациентов проводилась на основе специ-
ально разработанной оценочной балльной шкалы: 1 балл – очень недоволен; 2 – недово-
лен; 3 – в какой-то мере недоволен; 4 – нейтрален; 5 – в какой-то мере доволен; 6 – дово-
лен; 7 – очень доволен; 0 – мнения не имею. С учётом полученных оценок, все опрошен-
ные были разделены на 3 группы. Первую группу составили лица, удовлетворённые 
медицинской помощью (5, 6, 7 баллов); вторую – не имеющие определённого мнения (0 
и 4 балла); третью – недовольные полученными медицинскими услугами (1, 2, 3 балла). 
Для последующего анализа факторов, влияющих на удовлетворённость пациентов 
стационарной помощью, исходная оценочная шкала нами была преобразована: 

1. позитивное отношение оценивалась в диапазоне от 4,50 до 7,00 баллов, 
2. нейтральное измерялось в пределах от 3,50 до 4,49 баллов, 
3. негативное – от 1,00 до 3,49 баллов. 
Количественные данные нами представлены в виде средних значений показателей, 

качественные – процентных долей. Определение ведущих групп факторов удовлетворён-
ности пациентов осуществлялось на основании факторного анализа с использованием 
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метода главных компонент. Статистическая обработка данных проводилась с использо-
ванием программы SPSS 14 for Windows.  

Результаты и их обсуждение. По итогам факторного анализа были сформированы 
две группы параметров, определяющих удовлетворённость пациентов стационарной ме-
дицинской помощью. Первый фактор, обозначенный нами как квалификационный, вклю-
чал 9 параметров и объяснял 47,4% удовлетворённости пациентов. При этом у всех 9 
параметров величина корреляции с фактором 1 превышала 0,6 (Табл.1).  

Таблица 1. 
Факторные нагрузки показателей неудовлетворённости 

пациентов стационарной медицинской помощью 
 

Наименование  
признака 

Квалификаци-
онный фактор 

Организационный 
фактор 

Вежливость врачей 0,84  

Вежливость медсестер 0,82  

Доступность объяснений 0,8  

Знания врачей 0,77  

Знания медсестер 0,76  

Полнота диагностики 0,75  
Полнота первичного 
осмотра 

0,69 0,35 

Неразглашение врачебной 
тайны 

0,68  

Полнота лечения 0,68  

Сроки ожидания 0 0,87 
Организация работы 
приемного отделения 

0,34 0,8 

Наличие информационных 
материалов 

0 0,15 

Условия пребывания 0,3 0,69 
Своевременность 
обследования 

0,55 0,59 

 

 
Второй фактор (организационный) объединял 4 параметра и объяснял 15,8% удов-

летворённости медицинской помощью. Критерий «своевременность обследования паци-
ента» имел практически равные факторные нагрузки с фактором 1 и фактором 2. Исходя 
из смыслового значения данного признака, мы отнесли его к организационному фактору. 
Нами была проведена оценка каждого параметра удовлетворённости стационарной по-
мощью, фактора в целом и совокупной удовлетворённости пациентов. Так, квалифика-
цию медицинского персонала (квалификационный фактор) позитивно оценили 70,3% 
пациентов, организацию медицинской помощи в стационаре (организационный фактор) – 
60,8% (Табл. 2). По нашим данным, в группе критериев, составляющих квалификацион-
ный фактор, наибольшую долю позитивных оценок пациентов получили знания врачей 
(Рис.1).  
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Таблица 2. 
Структура потребительских оценок качества стационарной помощи, 

(в % к числу ответов по каждому признаку) 
 

Наименование изучаемых 
признаков и их группы 

Позитивная Нейтральная Негативная 

1. Квалификационные 
 знания врачей

70,3 12,5 17,2 

 полнота диагностики 72,6 16,2 11,2 
 полнота лечения 69,6 17,3 13,1 
 вежливость врачей 70,6 14,9 14,5 
 вежливость медсестер 77,1 8,4 14,5 
 первичный осмотр врача 72,8 9,2 18,0 
 приемного отделения 72,0 9,6 18,4 
 знания медсестер 69,6 10,2 20,2 
 доступность объяснений 58,3 19,6 22,1 
 неразглашение врачебной тайны 64,8 12,1 23,1 

2. Организационные  
факторы 

60,8 15,1 24,1 

 своевременность обследования 63,2 19,0 17,8 
 организация приема пациентов в 

приемном отделении 
64,4 12,3 23,3 

 бытовые условия пребывания в 
больнице 

60,7 13,1 26,2 

 сроки ожидания госпитализации 60,6 15,3 24,1 
 наличие информационных 

материалов 
35,0 35,7 29,3 

В среднем 70,2 10,1 19,7 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Структура оценки КМП по признаку ‹Квалификационные знания врачей› 
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Рис. 2. Структура оценки КМП по признаку "Организационные вопросы" 
 

Выше среднего уровня показатели удовлетворённости по критериям: полнота диагнос-
тики (70,5%) и лечения (59,9%), вежливость врачей (70,6%). Наименьшее число позитивных 
оценок (64,8%) было получено по критерию «неразглашение врачебной тайны». Следует 
заметить, что мнение медицинского профессионального сообщества в нашей стране по этому 
вопросу никогда не было однородным. При характеристике параметров, формирующих 
организационный фактор, наиболее высоко (63,2%) пациенты оценили своевременность 
обследования в стационаре и наименее (35,0%) наличие информационных и образовательных 
материалов. Весьма настораживает тот факт, что, несмотря на прямое требование закона о 
необходимости предоставления пациенту информации о его заболевании, самую низкую 
оценку получили доступность объяснений врача (58,3%) и наличие информационных и 
обучающих материалов (35,0%).  

По данным Ю.Г. Шварца и соавт. [4] неадекватность полученной пациентом в про-
цессе выписки из стационара информации получила наиболее низкую оценку по резуль-
татам собственного исследования (49,0% удовлетворённых пациентов) и по данным 
программы MHQP Statewide Patient Survey Project (66,0%), в которой принимали участие 
пациенты 51 медицинского учреждения штата Массачусетс США. Мы получили практи-
чески одинаковые значения показателей удовлетворённости пациентов, рассчитанных 
как среднее значение по всем 14 параметрам. До сих пор у исследователей отсутствует 
единое мнение относительно содержания термина «удовлетворённость качеством 
медицинской помощью», перечня ее характеристик и структурных компонентов. Это 
чрезвычайно затрудняет определение и систематизацию количественных и качественных 
взаимосвязей множества показателей и их комбинаций, ведёт к выделению неоправданно 
большого числа направлений исследований. На практике постоянной систематизирован-
ной работы по изучению удовлетворённости пациентов медицинской помощью на основе 
общепризнанных критериев и стандартов практически не проводится. При таком 
состоянии проблемы практически невозможно оценить качество медицинской помощи в 
интересах конкретного пациента и обеспечить эффективное управление процессом его 
повышения. Несмотря на высокий научный интерес к проблеме удовлетворённости 
медицинской помощью, её практическая реализация до сих пор оказывается сопряжена с 
весьма серьёзными трудностями, связанными с наличием объективных сложностей в 
разработке точных критериев для оценки медицинской деятельности на основе 
социальных представлений и субъективных оценок потребителей. 
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ԵՊԲՀ, «Առողջապահության կառավարում» գիտակրթական կենտրոն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Հոդվածում վերլուծության է ենթարկվել պացիենտների բավարարվածությունը 

ստացիոնար բուժօգնության որակից: Սոցիոլոգիական հարցման են ենթարկվել 100 
պացիենտ, որոնք ստացիոնար բուժօգնություն են ստացել 2010 թվականին: 
Բուժօգնության որակի գնահատման համար առանձնացվել է 2 խումբ 
պարամետրեր: Այդ պարամետրերը բնութագրում են բուժաշխատողների 
որակավորման և բուժօգնության կազմակերպման մակարդակը: Պացիենտները 
ստացիոնար բուժօգնության ուսումնասիրվող պարամետրերին տվել են ցածր 
գնահատական, որը համընկել է այլ հետազոտողների տվյալների հետ:  

 

Բանալի բառեր. պացիենտների բավարարվածությունը բուժօգնության որակից, 
բուժաշխատողների որակավորման բնութագիր, բուժօգնության կազմակերպում, 
պացիենտների բավարարվածության համալիր գնահատական 
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WITH IN-PATIENT MEDICAL CARE 
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N.A. Zeynalyan, L.A. Sardaryan, S.V. Gzraryan 
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SUMMARY  
The results of the analysis of patient satisfaction with quality of in-patient medical care 

have been given in this article. The sampled population was represented by 100 patients 
obtaining medical care in 2010. For the assessment of the medical care quality two groups of 
patients’ satisfaction parameters have been selected, which describe the level of medical staff’s 
qualification and level of medical care organization. A relatively low level of patients 
satisfaction with quality of in-patient medical care has been detected, which coincides with the 
results of other authors.  
 

Keywords. patients’ satisfaction with quality of in-patient medical care, the characteristic  
of medical staff qualification, organization of medical care, total assessment of patients’ 
satisfaction. 
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Введение. Показатель социальной удовлетворённости застрахованных в системе ме-
дицинской помощи является одним из наиболее доступных и информативных показа-
телей, демонстрирующих интегрированную оценку организационного аспекта деятель-
ности медицинских организаций и качества предоставляемых услуг, высказываемую по-
требителями этих услуг как на этапе их получения, так и вне процесса оказания медицин-
ской помощи. Полученная информация может быть использована не только для факти-
ческой оценки оказания медицинской помощи, но и для принятия управленческих реше-
ний, коррекции сложившейся системы организации деятельности медицинских органи-
заций, процесса стратегического планирования. Значимость показателя социальной удов-
летворённости сложно переоценить, что отмечают в своих исследованиях ряд авторов 
[3,4,7,8,13,14,15]. Единообразие получения показателя социальной удовлетворённости 
обеспечивается посредством использования единых методических рекомендаций к орга-
низации проведения социологического опроса населения об удовлетворённости доступ-
ностью и качеством медицинской помощи при оказание медицинской помощи 
[1,2,9,10,11,12]. Кроме собственно оценки показателя социальной удовлетворённости, 
полученной при проведении очередного исследования, крайне важно проводить анализ 
данного показателя в динамике в режиме мониторинга, что позволяет не только дать 
характеристику работы системы здравоохранения на какой-то конкретный период, но и 
оценить эффективность проводимых мероприятий по формированию системы 
управления качеством в целом. 

За анализируемый период с 2009 по 2012гг. дважды в год проводилось изучение 
уровня удовлетворённости пациентов доступностью и качеством медицинских услуг. Об-
щее количество респондентов за указанный период составило 530 человек. Для полу-
чения интегрированного показателя социальной удовлетворённости разработана анкета, 
включающая рекомендованные блоки вопросов закрытого типа об атрибутах качества 
оказываемых медицинских услуг, а также вопросы, дающие характеристику социального 
портрета респондентов, принимающих участие в исследовании. 

Расчёт показателя удовлетворённости рассчитывался как средний балл, выстав-
ленный респондентами по всем случаям анкетирования: 

 

BN

NNNN 0.175.05.025.0 75.05.025.0   

где 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 – баллы по результатам анкетирования пациентов; N0,25, N0,5, N0,75, 
N1,0 – количество случаев анкетирования, получивших данный балл по результатам оп-
роса респондентов; NB – общее число случаев анкетирования, включая нулевые оценки. 
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Используемая шкала оценки оказанной помощи включала следующую градацию: 1,0 – 
удовлетворён полностью; 0,75 – больше удовлетворен, чем не удовлетворен; 0,5 – удовлетво-
рён не полной мере; 0,25 – затрудняется ответить; 0 – не удовлетворён. Для оценки 
изменений уровня социальной удовлетворённости в динамике за анализируемый период 
использована методика расчета показателей динамического ряда – расчет показателей 
скорости изменения процесса, темпа роста (снижения), значение 1 % прироста (убыли), 
средний темп прироста (снижения). 

Значение интегрированного показателя уровня социальной удовлетворённости 
застрахованных рассчитывалось как отношение суммарного значения всех полученных 
коэффициентов по блокам оценивания к общему количеству коэффициентов: 

 

K

n
i n

KKnK
K


 21

 

где Кi – интегральный коэффициент социальной удовлетворённости; К1, К2 … Кn – коэффи-
циенты удовлетворённости по отдельным блокам оценивания Հայտի ծածկագիրը` 13-

3D016. 
Результаты и обсуждение. Социальная характеристика респондентов на протяже-

нии анализируемого периода включала такие независимые переменные, как пол, возраст, 
социальный статус и уровень материального достатка на одного члена семьи в месяц. 
Учитывая более высокую медицинскую активность женщин, полученное гендерное 
распределение респондентов является закономерным (Рис. 1).  

 

69%

31%

0%0%

женщины

мужчины
 

Рис. 1. Структура респондентов по полу 
 

Возрастные категории респондентов также имеют стабильное соотношение с распреде-
лением в категориях до 40 лет в среднем – 49,7 % респондентов; в возрастной группе от 40 до 
60 лет – 34,5 %, в группе респондентов от 60 лет и старше – 15,8 % опрошенных (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту 
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Характеристика уровня социально-экономического благополучия респондентов 
представлена показателями среднего дохода на одного члена семьи в соответствии с 
установленным значением прожиточного минимума в соответствующий временной пери-
од. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой доле среди опрошен-
ного населения лиц, имеющих доход ниже установленного прожиточного минимума, 
среднее значение показателя составило 41,7 % за анализируемый период. 

Основными критериями удовлетворённости потребителей медицинских услуг явля-
ются субъективные факторы, подлежащие внешней оценке и не требующие профессио-
нальных знаний в области медицины. К таким критериям нами отнесены оценка отно-
шения лечащего врача и медицинской сестры, удовлетворённость результатом оказания 
медицинской услуги, доступность диагностических и лабораторных исследований, 
удовлетворённость уровнем материально-бытовой оснащенности медицинской организа-
ции. Полученные значения по каждому критерию проанализированы при помощи рас-
чёта показателей динамического ряда (Табл. 1, 2). 

Наиболее низкое значение показателя получено по критерию доступности прове-
дения диагностических и лабораторных исследований, при этом в динамике данный 
показатель снижается с достаточно выраженными значениями, как абсолютной убыли, 
так и темпа снижения (Табл.1). При оценке среднего темпа изменений показателей 
удовлетворённости уровнем материально-технического оснащения и степенью доступ-
ности проведения лабораторных и диагностических исследований расчётное значение 
одного процента прироста одинаково, что свидетельствует о равномерном изменении 
изучаемых показателей в течение анализируемого периода. 

Таблица 1. 
Динамика изменения показателя удовлетворённости материально-бытовыми 

оснащением и доступностью проведения диагностических и лабораторных исследований 
 

 
Важнейшей основой для формирования показателя удовлетворённости пациентов 

является степень реализации этико-деонтологических принципов [5] в процессе общения 
пациента и медицинского работника, что находит свое отражение в соответствующих 
показателях (Табл. 2). 
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 2009 0,64 – – – – 0,61 – – – – 

 2010 0,74 +0,10 +15,6 115,6 0,006 0,67 +0,06 +9,8 109,8 0,007 

 2011 0,65 -0,09 -12,2 87,8 0,007 0,61 -0,06 -8,9 91,0 0,007 

 2012 0,68 +0,03 +4,6 104,6 0,006 0,52 -0,09 -14,8 82,2 0,007 
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Таблица 2. 
Динамика изменения показателя удовлетворённости отношением к пациентам 

врачебного и среднего медицинского персонала 
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 2009 0,76 – – – – 0,70 – – – – 
 2010 0,73 - 0,03 - 3,9 96 0,007 0,72 - 0,02 - 2,85 102,8 0,005 
 2011 0,90 + 0,17 +23,8 123 0,007 0,88 + 0,16 +22,2 122,2 0,007 

 2012 0,80 - 0,10 - 11,1 89 0,009 0,78 - 0,10 - 11,4 88,6 0,008 
 

В соответствии с результатами проводимого мониторинга более высокая оценка сте-
пени благожелательного отношения к пациентам получена относительно врачебного ме-
дицинского персонала, среднее значение данного показателя за анализируемый период 
составило 0,79±0,05. Средний уровень удовлетворённости степенью благожелательного 
отношения к пациентам среднего медицинского персонала составил 0,77±0,04, что также 
свидетельствует о достаточно высокой степени удовлетворённости застрахованных. 

Представляет интерес динамика изменения показателя использования личных денеж-
ных средств при получении медицинских услуг. За анализируемый период удельный вес 
пациентов, которые для получения медицинских услуг вынуждены были использовать 
дополнительно личные денежные средства, достаточно высок. Так, в 2009 году доля та-
ких респондентов составила 83%, в 2012 году – 46%. До 25% респондентов указывают, 
что оплата услуг производилась непосредственно врачу и основной причиной оплаты 
являлось желание получить необходимую услугу вне очереди. При этом снижение фи-
нансовой нагрузки на застрахованных и уменьшения необходимости использования ими 
личных средств может являться причиной повышения показателя социальной удовлет-
ворённости граждан в целом, что отмечают в своих исследованиях В.О. Флек с соавт. [6]. 
Для подтверждения этого утверждения нами проанализирована корреляционная связь 
между уровнем показателя удовлетворённости респондентов и показателем доли исполь-
зования личных денежных средств при получении медицинских услуг. Полученный 
коэффициент корреляции r = - 0,6 (p≤0,05) свидетельствует о наличии обратной зависи-
мости между этими явлениями и подтверждает утверждение о том, что снижение необхо-
димости использования дополнительно личных средств является одним из факторов, 
влияющих на уровень удовлетворённости пациентов. 

Полученный уровень интегрированного показателя социальной удовлетворённости с 
разбросом от 0,7 до 0,72 в целом удовлетворяет условиям критериального значения целе-
вого показателя эффективности реализации программы государственных гарантий, одна-
ко, динамика показателя социальной удовлетворённости не имеет выраженной тенден-
ции к увеличению, что может быть рассмотрено, в качестве прогностически неблагопри-
ятного признака. 

В целом, мониторинг показателя социальной удовлетворённости необходим для 
оценки эффективности системных мероприятий, направленных на оптимизацию работы 
медицинских организаций, реализующих программы ОМС. 
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Несмотря на наличие методических рекомендаций ФФОМС необходимо дальнейшее 
формирование единых подходов к организации, проведению и оценке результатов 
социологических исследований с целью объективизации получаемых результатов. Для 
более корректной интерпретации получаемых результатов и возможности сопоставления 
показателя социальной удовлетворённости, рассчитанного для населения разных марзов 
РА, необходимо использование типовой анкеты, включающей стандартный набор 
вопросов для оценки уровня доступности и качества медицинских услуг при получении 
различных видов медицинской помощи. 

Полученные интегрированные показатели социальной удовлетворённости в течение 
анализируемого периода свидетельствуют об отсутствии кардинальных изменений в 
системе обязательного медицинского страхования на территории края, при этом 
значимым фактором, влияющим на характеристику показателя, является уровень исполь-
зования личных средств при получении медицинской помощи. 
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ԵՊԲՀ, «Առողջապահության կառավարում» գիտակրթական կենտրոն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Դինամիկայում վերլուծության է ենթարկվել պացիենտների բուժօգնության 

որակից և մատչելիությունից սոցիալական բավարարվածության ցուցանիշը: 
Ներկայացված է սոցիալական բավարարվածության ցուցանիշի տարբեր 
բաղադրիչների փոփոխության դինամիկան, ինչպես նաև դրանց չափաբաժինը 
բուժօգնության որակից բավարարվա-ծության ինտեգրալ գործակցի մեջ: Կատարվել 
է կոնկրետ առաջարկներ պացիենտների սոցիալական բավարարվածության 
գնահատման մեթոդական բազայի օպտիմալացման ուղղությամբ մոնիթորինգի 
իրականացման համար: 

 

Բանալի բառեր. պացիենտների սոցիալական բավարարվածություն, 
բուժօգնության որակի և մատչելիության գնահատում 

 

 

THE RESULTS OF THE MONITORING OF SOCIAL SATISFACTIO OF THE 
PERSONS IN THE MANDATORY HEALTH INSURANCE SYSTEM 

 

M.A. Mardiyan, G.M. Miridjanyan, L.M. Danielyan, K.R. Saakyan,  
N.A. Zeynalyan, L.A. Sardaryan, S.V. Gzraryan 
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SUMMARY 
Social satisfaction index analysis of the quality and accessibility of health care has been 

analyzed in dynamics. The dynamics of various components changes within the social 
satisfaction index structure was analyzed and their contribution to integrated rate development 
is given. The authors have put forward some proposals for improving the method base to 
monitor social satisfaction with medical care. 
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Введение. Диагностическая радиология создаёт самый большой вклад в коллектив-
ную дозу от всех искусственных источников радиации [10]. Большие различия лучевых 
нагрузок пациентов от различных радиологических процедур привели к заключению, 
что имеется большой потенциал для сокращения дозы. Уменьшение дозы облучения па-
циентов, при поддержании качества изображения и диагностической информации, явля-
ется подлинным процессом оптимизации по улучшению использования рентгенологи-
ческого оборудования. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на радиа-
ционную безопасность при рентгенологических обследованиях. Облучение лиц, подвер-
гающихся рентгенологическим обследованиям, как правило, сравнительно невелико, а 
риск однократного переоблучения незначителен. Однако суммарное облучение довольно 
значительно из-за широкого охвата населения этим видом радиационного воздействия. 
Вместе с тем, низкое качество визуализации диагностического изображения часто 
приводит к многократным повторам исследования, неадекватной диагностике и необос-
нованно повышенным дозам облучения пациентов. 

Рентгенорадиологические методы исследования (РМИ) относятся к наиболее рас-
пространённым методам в диагностике заболеваний. Примерно 70-80% клинических 
диагнозов устанавливаются рентгенологическими методами или дополняются данными, 
полученными с их помощью, а при отдельных нозологических формах – до 100% [9,10]. 
Столь высокая ценность РМИ объясняет неуклонный рост их числа во всём мире. Поэ-
тому, одной из важнейших проблем в области радиационной безопасности (РБ) страны 
является создание системы контроля и учёта степени облучения населения (персонала и 
пациентов) при проведении медицинских диагностических исследований с целью его 
снижения до приемлемого и обоснованного уровня при сохранении уровня эффектив-
ности диагностики. Система безопасности в этой области предусматривает обеспечение 
безопасных условий работ, наличие систем защиты, а также целый комплекс санитарно-
гигиенических, дозиметрических и контрольно регламентирующих требований, а также 
системы обучения и лицензирования. 

Актуальность. Медицинская визуализация является широко признанным и ценным 
клиническим инструментом. В последние годы риск отдельного пациента от радиологи-
ческих процедур с использованием ионизирующего излучения увеличивается из-за 
многочисленных процедур, приводящих к кумулятивным эффективным дозам в некото-
рых случаях превышающих 50-100 мЗв (миллизиверт).  

По оценкам экспертов МКРЗ(1) в течение 2012г. в мире были проведены порядка 3,6 
триллионов РМИ, при этом до 50% исследований считаются не нужными и не дающими 
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дополнительной информации в клинической медицине. В результате это ведёт к большим 
коллективным дозам. Вместе с тем, качество получаемого изображения является одним из 
основных критериев радиационной защиты пациентов. С этой целью в Европейском 
Содружестве [3,4] разработаны и используются критерии соответствия и качества в 
диагностической визуализации для всех типов радиологических диагностических 
исследований. В связи с важностью и актуальностью этих вопросов ряд международных 
организаций по защите пациентов вместе с МАГАТЭ подготовили совместное заявление в 
области контроля качества изображений и учета лучевых нагрузок пациентов.  

Всё это ведет к повышению ответственности медицинских работников всех уровней 
для создания и реализации необходимых, подходящих решений оправданности и опти-
мизации в области диагностической радиологии.  

Цель и задачи. Цель РБ в медицине состоит в создании и обеспечении безопасных 
условий труда персонала, работающего с открытыми и закрытыми источниками иони-
зирующего излучения. Другим важным направлением является качество получаемой 
информации и на её основе адекватная диагностика, поскольку этим мы добиваемся 
оптимальной лучевой нагрузки пациентов, исключения повторных исследований и 
повышения профессионализма персонала. 

Целью работы является комплексное изучение состояния РБ и защиты населения в 
области медицинской рентгенологии, анализ доз облучения получаемых пациентами, 
качества изображения, технического состояния рентген-диагностической аппаратуры и 
разработка соответствующих рекомендаций по повышению качества изображения и 
оптимизации защитных мер. 

Материалы и методы. Исследования состояния радиационной безопасности прово-
дились в 235 лечебно-профилактических учреждениях. Обследовались 15 КТ, 152 рент-
генографических, 79 рентгеноскопических, 62 флюорографических, 68 мобильных аппа-
ратов в 312 кабинетах республики. Измерены параметры технического состояния 47 
рентген-аппаратов по принятым МАГАТЭ методикам и стандартам [2,5,7]. 

Качество рентген-диагностического изображения анализировали совместно с 5 рент-
генологами в 8 рентген-кабинетах с анализом 50-60 рентген-плёнок для каждого рент-
ген-исследования согласно рекомендациям МАГАТЭ [7]. Оценку качества изображения 
проводили согласно критериям качества для диагностических изображений в рентгено-
графии [6,8] по количеству чётко визуализируемых анатомических маркеров и посредст-
вом анализа отбраковки рентген-пленок. Рассматривали следующие диагностические ис-
следования: грудная клетка (задне-передний размер – ЗП), поясничный отдел позвоноч-
ника (передне-задний – ПЗ, и боковой), таз (ПЗ) и череп (ПЗ), относительно пациентов 
среднего размера (60-70 кг). 

Измерение и расчёт входных поверхностных доз пациентов при различных рент-
генографических исследованиях проводили по EUR 16260 [2].  

Полученные результаты и их анализ. Оптимизация в рентгенодиагностике заключа-
ется в снижении дозы, сопряжённой с обследованием пациента, до минимально воз-
можного уровня, без отрицательного влияния на требуемые диагностические сведения 
[7]. В диагностической радиологии существуют различные аспекты оптимизации. Не-
которые из них принимают во внимание оборудование и технические мероприятия, 
ведущие к снижению дозы, другие, касающейся собственных процедур, подчёркивают 
правильный выбор метода обследования в связи с потенциальным ущербом, нано-
симым пациенту.  

Особое значение имеет техническое состояние рентген аппаратуры, её правильная 
наладка и эксплуатация, поскольку это связано с управляемостью аппаратуры. Наши 
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измерения и расчёты показали, что только 26% проверенных аппаратов соответствуют 
требованиям контроля качества, 38% частично приемлемо, а 36% имеют значительные 
отклонения от предъявляемых требований. 

Проверка соответствия значений анодного напряжения на рентгеновской трубке, 
показала, что в 40% случаев это различие превышало допустимый 10% разброс, что ука-
зывает на неисправность в работе питающего устройства. Зарегистрированные искаже-
ния в форме кривой анодного напряжения свидетельствовали о неисправностях в схеме 
выпрямления, с чем связано наличие погрешностей в работе реле времени рентгеновс-
кого питающего устройства. Значения выдержки времени превышали допустимые значе-
ния в 22% случаев. Воспроизводимость радиационной дозы на выходе трубки, оценён-
ная по относительной среднеквадратичной погрешности для пяти измерений при номи-
нальных режимах работы рентгеновской трубки, не превышала ±5% для 64% исследо-
ванных аппаратов. Зависимость радиационного выхода от количества электричества, 
прошедшего через трубку (мАс), сохраняла линейность для большинства проверенных 
аппаратов в пределах требований. Измеренные величины выходных доз трубки отли-
чались в 2-7 раз от усредненных значений, т.е. неправильная наладка рентген-аппарата 
или трубки отработали свой ресурс (Таблица 1). Все это влияет на качество рентген 
диагностического изображения. 

Таблица 1. 
Измеренные параметры рентген аппаратуры по тестам контроля качества 

 

Параметры 
(% допустимого разброса) 

Группа 1 
(26%) 

Группа 2 
(38%) 

Группа 3 
(36%) 

Точность kV (10%)* 1 0 (<25%) 0 (>25%) 
Воспроизводимость kV (5%)* 1 1 0 
Стабильность kV (10%)* 1 1 1 
Слой половинного ослабления, мм 2.7±0.2 2.0±0.8 1.6±0.5 
Точность выдержки (10%)* 1 1\0 0 
Воспроизводимость выдержки (5%)* 1 1 0 
Линейность mAs 1 0 0 
Стабильность 1 1 0 
Соответствие светового луча 
радиационному 

1 0 0 

Радиационный выход (mGy/mAs) 
(5%)* измерено при 80 kV, 
расстояние 75см

0.06±0.02 0.04±0.03 0.003±0.13 

1 0 0 

 *Толерантность: 1 = соответствует, 0 = не соответствует 
 

 

Изучение качества рентген-плёнок. Количество четко визуализируемых 
анатомических маркеров на рентген-плёнках выявлен только в 20-30% случаях 
(качественные плёнки). В 45% проанализированных случаев визуализируются только до 
60% маркеров, а 30% изученных плёнок были отбракованы (Таблица 2). Только для 
исследования таза визуализируются 100% маркеров, для грудной клетки из требуемых 
10 маркеров визуализируются максимум 8, и то в 40% случаев. 
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Таблица 2  
Качество рентген изображения относительно анатомических маркеров 

 

Тип исследования 
Кол-во 

анатомич. 
маркеров 

Минимум Средняя Максимум 

Грудная клетка (ЗП)  10 4 (10%) 6 * (50%) 8 (40%) 
Поясничный отдел 
позвоночника (ПЗ) 

7 5 (10%) 6 (30%) 7 (60%) 

Поясничный отдел 
позвоночника (Боковой)  

7 4 (10%) 5 ( 30%) 7 (60%) 

Таз (ПЗ)  4 4 (100%) 4 (100%) 4 (100%) 
Череп (ПЗ) 6 3 (20%) 4 (30%) 6 (50%) 

 
 

По оценке качества рентген плёнок по принципу анализа отбраковки. Изучалось 
влияние таких факторов, как: слишком низкие/высокие входные дозы, артефакты, непра-
вильная укладка пациента и процесс химической обработки (проявки) плёнок (Табл. 3).  

 

Таблица 3. 
Качество рентген-изображения относительно отбраковки пленок 

 

Плёнки Кол-во % 
Качественные плёнки  19 34,5 
Плёнки среднего качества  21 38,2 
Отбракованные плёнки 15 27,3 

Всего 55 100% 
Анализ причин отбраковки плёнок 

Низкие/высокие входные дозы 12 48,0 
Артефакты 3 12,0 
Неправильная укладка пациента 5 20,0 
Проблемы химической обработки пленок 13 52,0 

 
 

Только порядка 30% плёнок были хорошего качества и пригодны для адекватной диаг-
ностики. До 30% плёнок оказались неприемлемыми для диагностики. Анализ причин 
отбраковки плёнок выявил:  

 основная причина связана с процессом проявки плёнок – до 52% (качество 
химикатов, температура, длительность проявки); 

 неправильные режимы диагностического исследования – до 48% (напряжение и 
экспозиция). 

Все эти причины в основном связаны с низкой профессиональной подготовкой рент-
ген-техников и лаборантов.  

Изучение входных поверхностных доз пациентов при различных рентгенографичес-
ких исследованиях выявило их превышение до 10-кратного значения относительно 
референтных уровней (РУ) и до 400-кратного разброса доз облучения пациентов относи-
тельно различных рентген-кабинетов, что абсолютно неприемлемо (Таблица 4). Мини-
мальные значения доз не обеспечивают плёнки достаточной энергией и мощностью для 
получения качественного изображения (очень светлые). Большие дозы приводят к затем-
нению всей плёнки. 
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Таблица 4. 
Входные поверхностные дозы пациентов  

при различных рентгенографических исследованиях 
 

Тип исследования 
Min 
mGy 

Mean 
mGy 

Max 
mGy 

Max/
min 

РУ 
mGy 

Грудная клетка (ЗП) 0,06 1,59 5,59 101 0,3 
Поясничный отдел 
позвоночника (ПЗ) 

1,07 15,34 39,16 37 10,0 

Поясничный отдел 
позвоночника (Боковой) 

1,74 24,44 59,47 34 30,0 

Таз (ПЗ) 0,18 14,73 67,46 368 8,0 
Череп (ПЗ) 0,27 7,75 33,11 121 5,0 

 
 

 

Таким образом, целью проведённой работы являлось изучение возможностей сокраще-
ния доз облучения пациентов с одновременным повышением качества получаемого изо-
бражения в некоторых рентген-диагностических кабинетах. Были предприняты следующие 
корректирующие действия: повышенное напряжение (kV), увеличение толщины фильтров, 
увеличение дистанции фокус–плёнка, использование новых рентген-кассет, коррекция 
процесса проявки и улучшение затемнения фотолаборатории. В итоге удалось снизить 
входные поверхностные дозы до 96% при обеспечении качественного изображения. 

Выводы. С конца 1980г. в развитых странах внедрялась программа «Гарантии качества», 
которая регламентировала и стандартизировала весь технологический процесс в области 
рентген-диагностики, с целью получения в конечном итоге качественного изображения, ис-
ключения ошибок и повторных исследований, а также снижения доз облучения пациентов. 
Проведённые нами исследования выявили серьёзные отклонения от международных стан-
дартов на протяжении всего технологического процесса получения рентген-диагностической 
информации, начиная с технического состояния рентген-аппаратуры, блоков усиления изо-
бражения и до конечного результата – получения диагностического изображения. При этом, 
нам удалось выявить и доказать, что при целенаправленных и экономически обоснованных, 
относительно незначительных капиталовложениях, возможно значительное повышение ка-
чества изображения с одновременным снижением лучевых нагрузок пациентов. Этого мож-
но добиться только в случае привлечения специалистов – медицинских физиков, как принято 
во всём мире, поскольку вопросы оптимизации, наладки и корректировки всего процесса 
рентгенографичесского исследования находятся вне сферы проффессиональной подготовки 
медицинского персонала. 
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SUMMARY 
 

The aim of this work is a comprehensive study of the state of the Radiation Safety and the 
protection of the population in the field of medical radiology, the analysis of radiation doses 
received by patients, image quality, the technical condition of X-ray diagnostic equipment and 
development of appropriate recommendations to improve the image quality and optimization of 
protective measures. 

Material and methods. Measured of the technical condition parameters of 47 X-ray 
machines. The Quality Control of diagnostic X-ray images were analyzed together with five 
radiologists in 8 X-ray departments with analysis of the 50-60 X-ray films for each examina-
tions of the Chest (PA), Lumbar spine (PA and Lateral), Pelvis (AP) and Skull (AP), relatively 
patients by the medium-sized clearly visualized anatomical markers on the X-ray films and 
through the films reject analysis with simultaneous measurement and calculation of the 
Entrance surface air kerma (Kerma is an acronym for "kinetic energy released per unit mass"). 

Results. Only 26% of the tested vehicles conform to the requirements of quality control, 
only 30% of the production of high quality films, entrance surface dose of patients at different 
X-ray studies revealed a 2-10 fold excess relative to their Referentе Levels (RL) and up to 400 
times the spread of patient dose relative different X-ray rooms. 

Conclusions. Involvement of medical physicists will improve the quality of the x-ray films 
with multiple simultaneous reduction of surface dose of patients. 

 
Keywords: radiation safety, radiation exposure of patients, x-ray imaging, quality 
assurance, quality control 
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ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ ԵՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՃԱՐԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄԸ 

ՌԵՆՏԳԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 

Կ.Հ. Ստեփանյան, Ն.Մ. Հովհաննիսյան 
 

Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական	կենտրոն, 
ԵՊԲՀ, Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ծրագրի նպատակն է ճառագայթային անվտանգության և բնակչության պաշտ-

պանության համապարփակ ուսումնասիրությունը բժշկական ճառագայթաբա-

նության ոլորտում, պացիենտների ստացած ճառագայթման դոզաների, պատկերի 

որակի, ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքավորումների տեխնիկական վիճակի 

վերլուծությունը և պատկերի որակի բարելավման համար համապատասխան 

առաջարկությունների մշակումը և պաշտպանական միջոցների օպտիմալացումը: 

Նյութն ու մեթոդները. Չափվել են 47 ռենտգեն սարքավորումների պարամետ-

րերը և տեխնիկական վիճակը: Ռենտգեն ախտորոշիչ պատկերների որակը վեր-

լուծվել են հինգ ճառագայթաբանների հետ համատեղ 8 ռենտգեն-կաբինետներում: 

Վերլուծվել են 50-60 ռենտգեն-ժապավեններ յուրաքանչյուր հետևյալ հետազոտու-

թյունների համար, կրծքավանդակ (հետին-առաջային՝ ՀԱ), ողնաշարի գոտկամասի 

(առաջային-հետին՝ ԱՀ և կողային), կոնքի (ԱՀ) և գանգի (ԱՀ), ըստ միջին չափերի 

պացիենտների: Ստացված ռենտգեն-վերլուծությունը կատարվել է երևակվող անա-

տոմիական մարկերներ քանակի և ժապավենների խոտանի ուսումնասիրություն-

ների միջոցով: Միաժամանակ չափվել և հաշվարկվել են պացիենտների ստացված 

մուտքային մակերեսային դոզաները: 

Արդյունքները. Ստուգված սարքավորումներից միայն 26%-ն է համապատաս-

խանում «որակի հսկման» պահանջներին, միայն 30%-ում է ստացվել բարձր որակի 

ժապավեններ, պացիենտների մուտքային մակերեսային դոզաները, տարբեր ռենտ-

գենոգրաֆիկ հետազոտությունների դեպքում, գերազանցել են ուղղորդիչ մակար-

դակը մինջև 10 անգամ և մինչև 400 անգամ տարբերվել են համեմատ տարբեր 

ռենտգեն-կաբինետների:  

Եզրակացություններ: բժշկական ֆիզիկոսների ներգրավումը կբարելավի ռենտ-

գեն-ժապավենների որակը, պացիենտների մակերեսային դոզաների բազմակի 

կրճատման հետ մեկտեղ: 

 

Բանալի բառեր. ճառագայթային անվտանգություն, ռադիացիոն պաշտպանու-

թյան, պացիենտների ճառագայթային դոզաները, բժշկական երևակում, երաշ-

խավորված որակ, որակի հսկողություն 
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Введение. В настоящее время с расширением сфер применения различных химичес-
ких веществ связывают повышение потенциального риска возникновения заболеваний 
химического происхождения, а также неблагоприятного влияния на состояние окружаю-
щей среды, что можно объяснить увеличением антропогенной «химической» нагрузки 
как на организм человека, так и на окружающую среду [4,12,14]. Многочисленные 
факторы внешней среды могут иметь различные как прямые, так и опосредованные связи 
с нарушениями здоровья, снижением качества жизни населения. Особенно велика роль 
окружающей среды в хронизации патологии. Повсеместное и длительное её загрязнение 
сопровождается напряжением и срывом адаптационных механизмов, изменением харак-
тера и течения заболеваний, ростом распространённости экологически обусловленной 
патологии, генетических, врождённых дефектов, увеличением перинатальной и 
младенческой смертности, снижением средней продолжительности жизни [3,7,15]. 

Необходимо отметить, что, невзирая на возможные неблагоприятные последствия 
химизации сельского хозяйства, применение пестицидов и минеральных удобрений яв-
ляется одним из условий, обеспечивающих получение высоких урожаев. Но вместе с тем, 
их использование чревато загрязнением окружающей среды и ущербом для здоровья 
человека [5]. Среди различных проявлений вредного воздействия пестицидов на орга-
низм человека важное место занимают нарушения репродуктивной функции как у муж-
чин, так и женщин. Известно, что репродуктивная функция женщин особо чувствительна 
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Изменения показателей 
репродуктивного здоровья в достаточной мере могут отражать состояние среды обита-
ния, характеризуя мутагенность и эмбриотоксичность факторов и их способность подав-
лять адаптационные механизмы организма [9]. 

Отмечено, что у женщин, проживающих на загрязненных пестицидами территориях, 
чаще встречаются такие изменения репродуктивного здоровья, как позднее менархе, 
нарушение менструального цикла, самопроизвольные аборты, высокая частота гинеколо-
гической, акушерской и перинатальной патологии, нарушение темпов и сроков 
физического и полового развития девочек [2,11].  

Среди известных факторов, способствующих развитию злокачественных образова-
ний, в том числе и репродуктивной системы женщин, рассматриваются также пестициды 
и минеральные удобрения [17]. 

Установлено, что вредное влияние хлорорганических пестицидов (ХОП) может про-
являться на уровне носительства в результате воздействия на организм носителя 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 439 -

отдельных стрессовых факторов, что и может стать причиной различных патологических 
состояний [13]. На фоне подобного носительства течение даже обычных соматических 
заболеваний может приобретать совершенно иной характер [1,11]. Для оценки уровней 
нагрузки стойкими органическими соединениями на организм широко используется 
мониторинг их содержания в биосредах человека. 

Доказано, что стойкие органические загрязнители (СОЗ), к числу которых отнесена 
большая часть хлорорганических пестицидов, считаются также антропогенными 
эффекторами эндокринной системы, которые могут неблагоприятно влиять на организм 
человека, оказывая токсическое действие широкого характера, вызывая изменения в ней-
роэндокринной, иммунной системах, процессах репродукции и эмбрионального разви-
тия. Эти соединения являются гормональными имитаторами, которые путём подавления 
выработки гормонов, изменения процессов их разрушения в организме, могут нарушать 
нормальное течение процессов, регулируемых эндокринными железами, таких как спер-
матогенез, овуляция и половое развитие, а также индуцировать карциногенез [6,16]. По-
мимо этого, СОЗ способны проникать через плацентарный барьер и воздействовать на 
течение и исход беременности [10,18-20].  

Таким образом, исходя из вышесказанного, необходимо признать, что загрязнение 
окружающей среды СОЗ является серьёзной экологической проблемой, которая тесно 
связана с вопросами здоровья и нуждается во всестороннем изучении [13]. 

Актуальность. В последние десятилетия проблемы здоровья человека и состояния 
окружающей среды – наиболее обсуждаемые вопросы на различных встречах как регио-
нального, так международного уровней. Обеспокоенность этими вопросами объясняется 
негативными тенденциями, отмечаемыми в демографических показателях, ростом забо-
леваемости/смертности, которые происходят на фоне ухудшения состояния окружающей 
среды. 

Известно, что химические загрязнители окружающей среды не всегда являются при-
чинным фактором, определяющим развитие конкретных патологий, таких как нарушения 
мужского и женского репродуктивного здоровья (в том числе, ранние потери плода, 
спонтанные аборты, врождённые пороки развития); заболевания органов дыхания (в том 
числе бронхиальная астма), нарушения нервно-психического развития детей, злокачест-
венные новоообразования и другие изменения состояния здоровья. Однако они могут иг-
рать существенную роль в этиологии возникновения заболеваний, и в условиях воздейст-
вия загрязнённой окружающей среды многие заболевания протекают нетипично, пролон-
гированно, происходит омоложение ряда нозологических форм и др. 

Отрицательные тенденции демографических показателей, рост заболеваемос-
ти/смертности отмечаются и в Армении, что, вероятно, можно связать с возобновлением 
работы предприятий определённых отраслей промышленности (строительная, горно-до-
бывающая, химическая и др.), увеличением темпов сельскохозяйственного производства, 
повышением объёмов химизации, что характеризуется активным вмешательством 
человека в окружающую среду. 

Цель и задачи. Проведены исследования, целью которых явилось изучение уровней 
загрязненности окружающей среды СОЗ в некоторых районах Араратской долины РА, а 
также возможного неблагоприятного воздействия носительства хлорорганических пести-
цидов (ХОП) на организм человека. В соответствии с поставленной целью решались 
следующие задачи: исследование уровней содержания ХОП в организме сельских 
жительниц исследуемых районов Араратской долины республики, изучение некоторых 
показателей репродуктивной функции организма и проведение сравнительного анализа 
полученных данных. 
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Материал и методы. Исследования были проведены среди сельских жительниц различ-
ных районов Араратской долины: Арташатского и Масисского районов Араратского марза и 
Эчмиадзинского района Армавирского марза (2010-201гг.). Объём выборки, проведённой 
случайным методом, составил 90 рожениц – по 30 респондентов из каждого района. После 
предварительного информирования о целях исследования и получения согласия был про-
ведён опрос респондентов по специально подготовленной анкете. Анкета содержала различ-
ные вопросы: персональные, относительно характера текущей беременности/родов, ослож-
нений (преждевременные роды, мертворождения, выкидыши, врождённые пороки развития), 
возможных контактов с пестицидами, химическими веществами и др. Для оценки антропо-
генного загрязнения окружающей среды ХОП (γ-ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты) параллельно 
был осуществлен мониторинг их содержания в биосреде. С целью изучения уровней ХОП в 
биосредах человека у родильниц в течение первых 2-3 дней после родов забирались пробы 
грудного молока, которые хранились в условиях холодового режима до проведения химичес-
кого анализа. Определение ХОП проводилось методом газожидкостной хроматографии с 
детектором электронного захвата на газовом хроматографе "Perkin-Elmer F-17" (Великобри-
тания) [8]. Чувствительность метода определения составляет 0,0007 мг/л. 

Для проведения статистического анализа полученные данные были внесены в 
электронную базу (Microsoft Access) и обработаны методами параметрической статис-
тики с использованием стандартных пакетов программ Biostat, Excel. Достоверность 
полученных результатов оценивалась при уровне значимости р0,05. 

Результаты и обсуждение. Исследования были проведены в 52 (55%) сельских 
населенных пунктах Араратского марза (Арташатский и Масисский районы) и 16 (17%) – 
Армавирского марза (Эчмиадзинский район). Согласно данным мониторинговых иссле-
дований остатки ХОП обнаруживались в биопробах с высоким постоянством (46-100%). 
С целью оценки сложившейся ситуации был проведен сравнительный анализ уровней и 
частоты обнаружения ХОП по отдельным районам Араратской долины (Рис. 1-2). 
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*различие статистически значимо (p<0,05). 

 
Рис. 1. Уровни содержания ХОП в грудном молоке сельских жительниц отдельных 

районов Араратской долины, мг/мл (2010-2012) 
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Рис. 2. Частота обнаружения некоторых пестицидов в пробах грудного молока 

сельских жительниц отдельных районов Араратской долины (%) 
 

Обобщение данных по отдельным районам Араратской долины показало, что в Арташат-
ском районе обнаруживались наибольшие уровни ХОП, которые достигали статистической 
значимости по сравнению с Эчмиадзинским и Масисским районами. При этом в сравнении с 
Масисским районом существенная разница была получена в определяемых уровнях всех 
ХОП (γ-ГХЦГ, ДДЕ, ДДТ и их сумма) – значения р были, соответственно, <0,002; <0,001; 
<0,001 и <0,05. В порядке убывания обнаруживаемых остатков указанные районы распо-
ложились в следующем порядке – Арташатский-Эчмиадзинский-Масисский район. Частота 
обнаружения и уровни ХОП оказались сопоставимыми в Арташатском и Эчмиадзинском 
районах, а наименьшие уровни и частота обнаружения исследуемых СОЗ были зарегистри-
рованы в Масисском районе. Изучение степени загрязненности биосред организма показало, 
что в пробах грудного молока наиболее часто одновременно определялись остаточные 
количества 2-х ХОП (γ-ГХЦГ, ДДЕ/ДДТ) – 10-54% проб, 3-х ХОП (γ-ГХЦГ, ДДЕ, ДДТ) – 27-
86% и только в 4-19% проб были обнаружены остатки одного ХОП (γ-ГХЦГ) (Рис. 3). При 
этом по степени загрязненности проб грудного молока близкими вновь оказались результаты 
Арташатского и Эчмиадзинского районов. В целом, полученные данные свидетельствуют о 
существенном загрязнении биосред респондентов Араратской долины. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 ХОС 2 ХОС 3 ХОС

Арташатский
район, 2010
Эчмиадзинский
район, 2011

Масисский район,
2012

 
Рис. 3. Распределение некоторых ХОС в пробах грудного молока сельских жительниц 

отдельных районов Араратской долины (%) 
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В тех же группах респондентов-рожениц были проведены опросы с целью изучения 
возможного неблагоприятного воздействия ХОП на репродуктивную функцию орга-
низма. Обобщение результатов социально-гигиенических исследований относительно 
течения беременности и родов выявило следующую картину (Рис. 4). Согласно про-
ведённым опросам, наибольшее число проблем репродуктивного здоровья (осложнения 
текущей беременности/родов, включая имеющиеся в анамнезе) отмечалось среди роже-
ниц Арташатского района (20-53%). Относительно схожая картина была получена и для 
Эчмиадзинского района (20-47%). 
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Рис. 4. Некоторые показатели репродуктивной функции сельских жительниц 

отдельных районов Араратской долины (%) 
 

Нами были обобщены также данные административных статистических отчётов по 
оказанной медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам в исследованных 
районах Араратской долины, проведен их сравнительный анализ (Рис. 5). Полученные 
данные согласуются с результатами собственных социально-гигиенических исследований – 
в целом, в Арташатском районе было зарегистрировано больше случаев, связанных с 
нарушениями репродуктивного здоровья (число осложненных, трудных родов, аномалий 
родовой деятельности, выкидышей, в том числе по поводу порока развития, и др.). 
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Рис. 5. Некоторые статистические показатели течения беременности и родов 

по отдельным районам Араратской долины (на 1000 родов, 2011) 
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Заключение. Полученные данные свидетельствуют о существенном загрязнении био-
сред респондентов из изученных районов Араратской долины: Арташатского, Эчмиад-
зинского и Масисского районов. Необходимо отметить, что наиболее высокие уровни как 
содержания, так и частоты обнаружения ХОП отмечались в Арташатском районе. Для 
Эчмиадзинского района были получены сопоставимые значения указанных показателей. 
Подобная картина была выявлена и при обобщении некоторых показателей репродук-
тивной функции сельских жительниц, полученных в результате проведенных социально-
гигиенических исследований.  

Относительно низкие значения изученных показателей, полученные для Масисского 
района, можно объяснить большей урбанизацией, что связано как с близким расположе-
нием к столице, так и направленностью экономики, в которой преобладающее место 
занимает перерабатывающая промышленность (переработка, консервирование фруктов и 
овощей и др.). Этим и отличается Масисский район от Арташатского (Араратский марз) 
и Эчмиадзинского (Армавирский марз) районов, основой экономики которых является 
сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). При этом вклад сельского 
хозяйства вышеупомянутых марзов в ВВП республики составляет около 25%.  

Необходимо отметить, что, анализируя показатели, характеризующие репродуктив-
ное здоровье жительниц некоторых районов Араратской долины, худшие значения были 
получены для Арташатского района, где обнаруживаемые уровни ХОП также были выше 
по сравнению с Масисским и Эчмиадзинским районами. Поскольку неблагоприятное 
влияние пестицидов и, в особенности СОЗ, которые считаются также антропогенными 
эффекторами эндокринной системы, на репродуктивную функцию как мужчин, так и 
женщин установлено, то вполне правомерно можно предположить, что вкупе с другими 
факторами внешней среды определенный вклад в ухудшение изученных показателей 
имеют также хлорорганические пестициды. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о существовании в респуб-
лике определенных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды СОЗ, их не-
благоприятным воздействием на репродуктивное здоровье (особенно в Арташатском рай-
оне) и эти вопросы нуждаются в пристальном внимании и дальнейшем изучении во благо 
сохранения здорового генофонда нации. 
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1ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա 

2ԵՊԲՀ, Հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոն 
 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Արարատյան դաշտավայրի որոշ շրջանների (Արտաշատի, Էջմիածնի, Մասիսի) 

գյուղաբնակ կանանց շրջանում կատարվել են սոցիալ-հիգիենիկ և մոնիթորինգային 

հետազոտություններ ուղղված կայուն օրգանական աղտոտիչներով (ԿՕԱ) շրջակա 

միջավայրի, մարդու կենսամիջավայրերի աղտոտվածության մակարդակների և 

մարդու օրգանիզմի վրա դրանց հնարավոր անբարենպաստ ազդեցության ուսում-

նասիրմանը: Հետազոտվել են վերարտադրողական ֆունկցիայի վիճակը բնութա-

գրող որոշ ցուցանիշներ (ընթացիկ հղիության/ծննդաբերության բարդություն-

ներ,վաղաժամ ծննդաբերություններ, մահածնություններ,վիժումներ և այլն), կրծքի 

կաթի նմուշներում կատարվել է γ-ՀՔՑՀ, ԴԴՏ և դրա մետաբոլիտների պարունակու-

թյան մոնիթորինգ: Ընդ որում քլորօրգանական թունաքիմիկատների (ՔՕԹ) ինչպես 

պարունակության, այնպես էլ հայտնաբերման հաճախականության առավել բարձր 

մակարդակները ստացվել են Արտաշատի շրջանում: Նման պատկեր հայտնաբերվել 

է նաև գյուղաբնակ կանանց վերարտադրողական ֆունկցիայի որոշ ցուցանիշներն 

ամփոփելիս: Անհրաժեշտ է նշել, որ Արտաշատի շրջանի ռեսպոնդենտների մոտ ի 

համեմատ Էջմիածնի և Մասիսի նկատվել են վերարտադրողական առողջությունը 

բնութագրող ցուցանիշների բարձր արժեքներ, որոնք ուղեկցվել են կրծքի կաթի 

նմուշներում ՔՕԹ-ի պարունակության վիճակագրորեն բարձր մակարդակներով: 

Քանզի հայտնաբերված է թունաքիմիկատների, և մասնավորապես, ԿՕԱ-ի անբարե-

նպաստ ազդեցությունն ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց վերարտադրո-

ղական ֆունկցիայի վրա, ապա իրավմամբ կարելի է ամփոփել, որ ուսումնասիրված 

ցուցանիշների վատթարացման մեջ շրջակա միջավայրի այլ գործոնների հետ 

մեկտեղ նաև ԿՕԱ-ը որպես էնդոկրին համակարգի էֆեկտորներ ունեն որոշ 

ներդրում: Այսպիսով, ստացված արդյունքները վկայում են որոշակի խնդիրների մա-

սին կապված վերարտադրողական առողջության հետ, մասնավորապես Արտաշա-

տի շրջանում, որոնց հստակեցման համար անհրաժեշտ է շարունակել ուսումնասի-

րությունները:  
 
Բանալի բառեր. կայուն օրգանական աղտոտիչներ, շրջակա միջավայր, 

աղտոտում, մոնիթորինգ, վերարտադրողական ֆունկցիա 
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SUMMARY 
Sociohygienic and monitoring investigations were conducted among female rural 

population of Ararat valley (Artashat, Etchmiadzin, Masis regions) to study pollution levels in 
both environmental and biomedia by persistent organic pollutants, as well as the possible 
unfavorable impact on human organism. Certain indices characterizing the reproductive 
function status, such as complications of current pregnancy/delivery, premature birth, stillbirth, 
miscarriages, etc., were studied. In parallel, monitoring of organochlorine pesticides (HCH, 
DDT and its metabolites) residues in breast milk samples was implemented. At that, the highest 
levels of both content and frequency of organochlorine pesticides determination were revealed 
in Artashat region. The similar pattern of certain indices relevant to reproductive function status 
of female rural population was obtained. There were observed increased values of appropriate 
indices of reproductive health on the background of high levels of organochlorine pesticides 
content in breast milk in respondents of Artashat region as compared with Etchmiadzin and 
Masis regions. The unfavorable impact of pesticides and especially persistent organic pollutants 
as environmental endocrine disruptors on reproductive function both male and female is 
confirmed; hence, it is rightful to suppose that organochlorine pesticides as Environmental 
Endocrine Disruptors along with other environmental agents have their own contribution to 
impairment of studied indices. Thus, obtained data confirm the existence of certain problems 
relevant to reproductive health, particularly in Artashat region. These issues require strong 
attention and further long-term investigations. 

 
Keywords: persistent organic pollutants, environment, pollution, monitoring, reproductive 
function 
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И ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА АДАПТАЦИИ МЯГКОТКАННЫХ  
СТРУКТУР В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ  314 
 
Шакарян А.А., Агаян Л.Д., Геворкян Т.Р., Базинян Л.Э. 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГЛАЗНЫХ ОБОЛОЧЕК  
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ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 
 

 
Ավետիսյան Լ.Ռ., Դունամալյան Ռ.Ա. 

ՄԻՆՉԵՎ ՄԵԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ  

ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ  

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ  328 
 
Դավթյան Ս.Հ. 
ԽՈՍՔԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ 

«ՆԱՐԵԿԻ» ՕՐԻՆԱԿՈՎ  335 
 
Դավթյան Ս.Հ. 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԲԺԻՇԿ-ՀԻՎԱՆԴ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ  

ՍՈՑԻՈ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ  342 
 
Թադևոսյան Ն.Ս., Խաչատրյան Բ.Գ., Մուրադյան Ս.Ա., Պողոսյան Ս.Բ.,  

Գևորգյան Ն.Բ., Ճանճապանյան Ա.Ն., Գուլոյան Ա.Ա., Տեր-Զաքարյան Ս.Հ. 

ԿԱՅՈՒՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ  

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՄՈՒՏԱԳԵՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ  351 
 
Կարապետյան Հ.Դ. 

ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԵՏԻՑԻԼԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ՈՍԿԵԳՈՒՅՆ  
ՍՏԱՖԻԼՈԿՈԿԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ  
ՈՒ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ  358 
 
Մարդիյան Մ.Ա., Չոփիկյան Ա.Ս., Բարսեղյան Ա.Ա. 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԿ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ 364 
 
Մելքոնյան Ն.Ս. 

ՌՈՏԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ  

ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ  371 
 
Մկրտչյան Ա.Մ., Ավետիսյան Լ.Ռ., Մկրտչյան Ս.Հ., 

Խաչիկյան Ն.Զ., Ասլանյան Ա.Հ. 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂ 

ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 378 

 



 

ԵՊԲՀ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ 2013    ՀԱՏՈՐ 2 
 
 

	

	 - 453 -

Սարգսյան Գ.Ռ. 
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻ  

ԱՆՁԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՍԵՌԱԿԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋՆԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 2002-2011 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 383 

 

Սարգսյան Գ.Ռ., Հայրապետյան Ա.Կ. 
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ  

ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ   393 
 
Տեր-Ստեփանյան Մ.Մ.2, Համբարձումյան Ա.Ձ., Հովհաննիսյան Հ.Ս., 

Մազմանյան Պ.Ա. 

ՆԵՐԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ՍԵՊՍԻՍԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  401 
 

Քոթանյան Ա.Հ. 

ՀՀ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԼԻՄԱՅԻ ԳԼՈԲԱԼ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՇԿԻ  

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ  406 
 
Бадалян А.Р. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПОЛИОМИЕЛИТОМ 
И ОСТРЫМИ ВЯЛЫМИ ПАРАЛИЧАМИ В АРМЕНИИ 
НА ЭТАПЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИКВИДАЦИИ ИНФЕКЦИИ    413 
 
Мардиян М.А., Мириджанян Г.М., Даниелян Л.М., Саакян К.Р.,  
Зейналян Н.А., Сардарян Л.А., Гзрарян С.В. 
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ  418 
 

Мардиян М.А., Мириджанян Г.М., Даниелян Л.М., Саакян К.Р.,  
Зейналян Н.А., Сардарян Л.А., Гзрарян С.В. 
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  425 

 
Степанян К.Г., Оганесян Н.М. 

КАЧЕСТВО РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
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Тадевосян Н.С., Тадевосян А.Э., Джанджапанян А.Н., Гулоян А.А.,  
Киракосян Г.В., Бабаян Т.Л. 
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