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Հարգելի ընթերցող 

 

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական հա-

մալսարանի թիվ 1 համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցի 

հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված «Կլինիկական բժշկագիտու-

թյան արդի հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողովի նպատակն է 

համախմբել ԵՊԲՀ փորձառու և երիտասարդ գիտնականներին, հա-

մալսարանական կլինիկաներում և կլինիկական ամբիոններում հե-

տազոտական գործունեություն իրականացնող մասնագետներին, 

ներկայացնել և քննարկել բժշկագիտության վերջին տարվա ձեռքբե-

րումները և գիտական հետազոտությունների զարգացման հե-

ռանկարները, ինչպես նաև ամփոփել մեր համալսարանում իրակա-

նացվող գիտական ծրագրերում ընդգրկված խմբերի կողմից կատար-

վող հետազոտությունների արդյունքները: 

Գիտաժողովի շրջանակներում կներկայացվեն հատկապես 

կլինիկական ոլորտում իրականացվող հետազոտական աշխա-

տանքները: 

 

Մաղթում եմ բոլորիս նորանոր ձեռքբերումներ և գիտական 

նվաճումներ: 
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2014-ը յուրօրինակ հոբելյանական տարի է: Այն Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանի կլինիկական համալիրի` «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցի և նրա հա-

մար կառուցված շենքի հիմնադրման 100-ամյակի տարին է, շենք, որի ստեղծման 

պատմությունը արժանի է պատմական անդրադարձի: 

Այդ նպատակադրմամբ, մինչև կլինիկական հիվանդանոցի շենքի կառուցման 

մասին մեր ասելիքը ներկայացնելը, արժե ներկայացնել այն բուժհաստատության 

ստեղծման պատմությունը, որի համար կառուցվում էր այսօրվա` 100-ամյա կենսագ-

րություն ունեցող այն շենքը, որը այսօր էլ գործում է նույն նպատակադրմամբ, ինչին 

կոչված էր իր հիմնադրման օրվանից: 
 

Երևանում քաղաքացիական առաջին բժշկական 

հիմնարկ ստեղծելու պատմությունը 

Լևոն Տիգրանյանին է պատկանում Երևանում առաջին բուժարանի և հիվանդա-

նոցի կազմակերպման նախաձեռնությունը: Թե ինչպիսի դժվարությունների է հան-

դիպել Տիգրանյանն այդ գործում, վկայում են Հայաստանի կենտրոնական արխիվում 

պահվող «Երևանի բուժարանի և հիվանդանոցի կազմակերպում» մեծածավալ գործի 

փաստաթղթերը: Մինչ այդ բուժհիմնարկների կազմակերպումը Երևանը զուրկ էր 

որևէ բուժարանից: Եվ ինչպես նշել է Երևանի նահանգապետը` 12.000-անոց բնակ-

չությունը չուներ բժշկասանիտարական որևէ հիմնարկություն չքավոր դասակարգի 

համար, քանի որ չքավորները միջոցներ չունեին բժշկին տուն հրավիրելու: 

1884 թվականի փետրվարի 21-ին քաղաքային դուման որոշում է ընդունում դրամ 

բաց թողնել հիվանդանոց կազմակերպելու համար:  

Երևանում ստեղծված քաղաքացիական առաջին բուժհիմնարկը 

Շուրջ 10 տարի ձգձգվելուց հետո հայ առաջավոր բժիշկների նախաձեռնությամբ 

առաջին անգամ Երևանում 1890 թվականին բացվում է բուժարան, հետագայում, 3 

տարի անց, բուժարանին կից բացվում է նոր` 12 մահճակալանոց հիվանդանոց, որի 

մահճակալների թիվը 1908 թվականին հասնում է 40-ի: Երևանում ստեղծված քաղա-

քացիական առաջին բուժհիմնարկը` քաղաքային հիվանդանոցը, անշուշտ, չափա-

զանց խղճուկ էր իր կահավորմամբ, առավել ևս իր գործունեությամբ, սակայն որպես 

երևույթ շատ կարևոր հանգամանք էր, որը կարող էր էականորեն բարելավել 

բժշկական օգնության դրվածքը և որակը Երևանի գավառում և գավառական կենտ-

րոնում` Երևան քաղաքում: 

Երկար տարիներ (մինչև 1907թ.) հիվանդանոցի վարիչն է եղել բժիշկ Հովհաննես 

Հովհաննիսյանը: 

Բուժարանը բացվեց մասնավոր մի տան մեջ, իսկ անձնակազմի կազմում էին 

վարիչը, բժիշկը, ֆելդշերը և մանկաբարձը: Այս հիմնարկությունը բացվել էր Երևան 

քաղաքի ինքնակառավարման համակարգում և, համաձայն ուստավի՚, այստեղ կա-

րող էին ընդունվել բոլորը` առանց բացառության` անկախ կոչումից, տարիքից, սե-

ռից: Բուժարանը վճարովի էր, հիվանդը խորհրդատվության համար վճարում էր 40 
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կոպեկ, իսկ չունևորները սպասարկվում էին անվճար: Այս բուժարանի հաջո-

ղությունը քաղաքային վարչություններին դրդեց բացել նաև հիվանդանոց: 

1893-ի փետրվարի 1-ին բացվեց ոչ մեծ հիվանդանոց` 12 մահճակալով, սակայն 

հետագայում այդ թիվն ավելացավ. մինչև 15`1899-ին, մինչև 26` 1903-ին, մինչև 

29`1905-ին և 35-40`1908-ին: Նախապես այդ հիվանդանոցն ուներ թերապևտիկ և 

վիրաբուժական բաժանմունք: Հետագայում` հիվանդանոցի ընդլայման ընթացքում 

ավելացավ 5 մահճակալ` վեներական հիվանդություններով հիվանդ կանանց 

համար: Բացի այդ` հիվանդանոցում սկսեցին ընդունվել նաև հոգեկան հիվանդներ: 

Նման փոքրաթիվ մահճակալային ֆոնդը հնարավորություն չէր տալիս սպասարկել 

բոլոր դիմողներին, դրա համար հերթագրվում էին... Բացի այդ` բացակայում էին 

ամենատարրական հիգիենիկ պահանջների բավարարման հնարավորությունները: 

Հիվանդանոցի վիճակը հասավ ծայրահեղ դրության մահճակալների թվի 

ավելացման պատճառով: Հիվանդանոցի տնօրեն Հովհ. Հովհաննիսյանի զեկուցագ-

րում` ուղղված քաղաքային վարչությանը 1898-ին` հանդիպում է այսպիսի միտք, 

որը լիովին ներկայացնում է հիվանդանոցի անտանելի վիճակը: Հերթապահ սենյակը 

միաժամանակ հանդիսանում է և վիրահատարան, և բժիշկների աշխատասենյակ, և 

դիակների պահպանման համար` մերտվեցկոյ (мертвецкой): Իրերի նման ընթացքը 

հրամայական պահանջ էր դնում հիվանդանոցը տեղափոխել առավել ընդարձակ 

շինություն: 

Քաղաքում համապատասխան շենքի բացակայության պատճառով և նոր շի-

նություն սկսելու համար համար միջոցների բացակայությունը հարկադրեց քա-

ղաքային ինքնակառավարմանը 1902-ին առավել ընդարձակ մի բնակելի տուն` 

«Ամիրյան փողոց 22-24» հասցեում, հարմարեցնել հիվանդանոցին: Այդ երկհար-

կանի շենքի առաջին հարկում տեղակայվեցին ամբուլաատորիան, լաբորատորիան, 

դեղատունը, բժիշկների աշխատասենյակները, սպասասրահը և հաշվառման բաժի-

նը: Բացի այդ` 4 սենյակներ առանձնացվեցին որպես ակնաբուժական կլինիկա` 

կույրերի հանդեպ ռուսական կայսրուհի Մարիա Ալեքսանդրովնայի հովանավորու-

թյամբ: 1 հիվանդասենյակ առանձնացված էր հոգեկան հիվանդների համար: 2-րդ 

հարկում տեղակայված էր 2 վիրահատարան, 1 նախավիրահատարան և 9 հիվան-

դասենյակ, որոնցից` 5 վիրաբուժական` 16 մահճակալով, 2 թերապևտիկ` 10 մահ-

ճակալով, 2` 10 մահճակալով` վեներական հիվանդությամբ կին հիվանդների հա-

մար: Հարևան շենքում տեղակայված էին տարբեր ծառայողական սենյակներ: 

Չնայած տեղափոխությանը նոր առավել ընդարձակ շենք` այնուամենայնիվ 

շենքի վիճակը և անհարմարությունները նրանում մնում էին բավականին ան-

հանգստացնող և բոլորովին չէին համապատասխանում կյանքի պահանջներին: 

Հիվանդանոցի բժիշկների կողմից կազմված հիվանդանոցի վիճակի մասին 

հաշվետվության մեջ նշվում է. «Ամբողջ հիվանդանոցում, այդ թվում նաև վիրահա-

տարանում չկան ջրագծեր, տրամաբանական է, որ այն չկա նաև լողասենյակում: 

Լուսավորությունը իրականացվում է կերոսինե լամպերով, չափազանց անհարմար է 

օդափոխության վիճակը, ջեռուցումը իրականացվում է երկաթյա վառարաններով: 

Հոգեբուժական բաժանմունքը միաժամանակ հանդիսանում է դիակների պահպան-

ման վայր: Հիվանդասենյակները ցածր են, փոքր և մութ: Կլոզեթ (զուգարան) հաս-

նելու համար հիվանդները պետք է անցնեն սառը պատշգամբով մինչև նույնպիսի 

սառը կլոզեթը: Հիվանդանոցում բացակայում է իզոլյատոր: Վարակիչ հիվանդութ-

յուններ նկատելու դեպքում, որքան էլ ծանր լինի հիվանդի վիճակը, նման սենյակի 
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բացակայության պատճառով նրան չեն ընդունում: Վեներական հիվանդությամբ 

հիվանդների հիվանդասենյակի դուռը բացվում է դեպի ընդհանուր միջանցք, և քանի 

որ վեներական բաժանմունք ընդունվում են կանայք հասարակաց տներից, ապա և 

նրանց նկատմամբ այլ հիվանդների վերաբերմունքը լինում է չափազանց ոչ 

հանդուրժողական: 

Նման ծանր պայմանների առկայության դեպքում հիվանդանոցի տնօրենը իր 

հաշվետըվության մեջ ընդգծում է Երևանի քաղաքային հասարակական կազմակեր-

պության բարեհաճ և տրամադրված, ընդգծված վերաբերմունքը հիվանդանոցի 

կարիքների և բժիշկների հետաքրքությունների նկատմամբ: Թե ինչից է երևում նման 

բարեհաճ վերաբերմունքը դժվար է նկատել: 

Նույն զեկուցագրում նշվում է, որ Երևանի քաղաքային ինքնակառավարման վար-

չությունը 1 հիվանդի համար ծախսում է 1 ռուբլի, երբ նույն ժամանակահատվածում 

Մոսկվայում նույն նպատակով ծախսվում է 5 ռուբլի 22 կոպեկ, Պետերբուրգում` 4 

ռուբլի 21 կոպեկ, Օդեսայում` 3 ռուբլի 1 կոպեկ: 

Այսպիսով Երևան քաղաքում 1914 թվականի տվյալներով գործում էին քաղա-

քային հիվանդանոցը, աչքի հիվանդությունների բուժարանը, բանտի հիվանդանոցը, 

հոգեկան հիվանդությունների խնամատարության տունը: Բացի այդ իրենց մասնա-

վոր հիվանդանոցներն ունեին Տեր-Ավետիսյանը և Հովհ. Հովհաննիսյանը`վիրա-

բուժական բաժանմունքներով: Երևանի նահանգում չկար ծննդաբերական ոչ մի 

մահճակալ: 

Հետագայում հիվանդանոցը և ամբուլատորիան տեղափոխվում է նոր մասնա-

շենք` Գնունի փողոցի վրա` նախկին սանլուստան շենքը, որտեղ կային վիրաբուժա-

կան, թերապևտիկ և մանակաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքներ` մոտ 100 

մահճակալով: 
 

ԱՌԱՋԻՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՇԵՆՔԻ 

ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Երևանի քաղաքային դումայի 1893 թվականի որոշմամբ գործող միակ բուժհաս-

տատությանը` ներկայիս Բյուզանդի փողոցի վրա գտնվող ամբուլատորիային կից 

ստեղծվում է ստացիոնար բաժանմունք: Այն չափազանց փոքր էր. ուներ ընդամենը 

12 մահճակալ` 7-ը տղամարդկանց, 5-ը կանանց համար: Սա, իհարկե, չէր կարող 

բավարարել քաղաքի պահանջները, և իշխանությունները որոշում են մինչև առան-

ձին շենքի կառուցումը վարձակալել մասնավոր տներ: 

Ի դեպ` քաղաքի ճարտարապետ Ստուպաչևսկին նախագծում է շենքը, որը, սա-

կայն, միջոցների բացակայության պատճառով մնում է թղթի վրա: Համաձայն Էրի-

վանի քաղաքային հիվանդանոցի 1908 թվականի հաշվետվության ռուսերեն հըրա-

տարակության` այդ տարի Նազարովյան փողոցի 2 տներում հիվանդանոցն ուներ 70 

մահճակալ. բացի վիրաբուժականից, թերապևտիկից, մանկաբարձականից, կային 

նաև հոգեբուժական և ակնաբուժական բաժիններ: 

Քաղաքային դուման 1906 թվականին մի քանի նիստ է հրավիրում` օրակարգում 

ունենալով 1 հարց` հիվանդանոցի կառուցումն ու դրա համար գումար գտնելը: 

Եվ ահա, ”Эриванския обьявления” թերթի առաջին էջերում սկսեցին տպագրվել 

հողատարածքներ աճուրդով վաճառելու մասին հայտարարություններ, որից 

գոյացած հասույթն ուղղվելու էր հիվանդանոցի կառուցմանը: Այդ տարի վաճառվեց 

նաև անգլիական այգու մի հատվածը: Սակայն, դարձյալ փողը չբավականացրեց: 
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Միջամտեց Նիկոլայ Շուստովը` հայկական կոնյակին հռչակ բերած գործարանա-

տերը, ով ըմբռնելով խնդրի լրջությունը, Աստաֆյան` ներկայիս Աբովյան փողոցի 

սեփական հողատարածքը նվիրաբերում է ապագա հիվանդանոցին: 

Լինելով գործի մարդ` նա պայմանագիր է ստորագրում Երևանի քաղաքային դու-

մայի հետ, համաձայն որի` 3 տարում շինարարությունը չսկսելու դեպքում հետ էր 

վերցնելու հողը: 

Իհարկե, քայլը շինարարությունը արագացնելու պարտադրող յուրատեսակ, 

ազդեցիկ կոչ էր: 

Քաղաքային իշխանությունները, իրենց երախտագիտությունը հայտնելով Շուս-

տովին, խոստացան բուժարանում մշտապես ունենալ 1 անվճար մահճակալ` բարե-

րարի անունով: Դուման, ոգևորված նաև այլ բարերարների որոշակի նվիրատ-

վություններով, որոշում է 100 մահճակալով հիվանդանոց կառուցել` նախագծի 

համար հատկացնելով 1.000 ռուբլի: Ճարտարապետի ընտրությունը կանգ է առնում 

Պողոս Զուրաբյանի` նույն ինքը` Պավել Զուրաբովի վրա, ով արդեն հայտնի էր 

Թիֆլիսի Արամյան և Զուբալով հիվանդանոցների նախագծերով: Վերջապես, 1914 

թվականին, ներկայիս Աբովյան 54 հասցեում դրվում է քաղաքային հիվանդանոցի 

հիմքը: Վայրը հրաշալի էր ընտրված` աղմուկից հեռու, խաղաղ վայրում, շրջապատ-

ված այգիներով ու բանջարանոցներով, իսկ հեռվից լսվում էր Գետառի քչքչոցը: 1916 

թվականի սկզբին արդեն կանգուն էր երկհարկանի հիվանդանոցի շենքը, իսկ 

ամռանը սկսվեցին ներքին հարդարման աշխատանքները: 

1917 թվականին, երբ առաջին աշխարհամարտը դեռևս ընթացքի մեջ էր, ու Երևա-

նում տեղակայված էին կովկասյան ճակատում կռվող բազմաթիվ զորամասեր, 

հիվանդանոցի արդեն շահագործման պատրաստ շենքը անցնում է Ելիզավետպոլի 

գնդի տրամադրության տակ: Սակայն, որպես զինվորական հոսպիտալ, այն քիչ է 

ծառայում, քանի որ նույն տարվա նոյեմբերին տեղի ունեցած բոլշևիկյան հեղա-

շրջումից հետո ռուսական զինուժը սկսում է տարերայնորեն լքել մեր տարածաշրջա-

նը: Հաջորդ տարին 1918 թվականն էր` հայոց համար հիշարժան ու բեկումնային 

թվական: Հռչակվում է Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, գաղթականներով 

լեցուն, համաճարակներից շնչասպառ երկրում բուժհիմնարկներն առավել քան 

անհրաժեշտ ու կարևոր էին: Նույն տարում հիվանդանոցում բացվում են վիրաբու-

ժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և թերապևտիկ բաժանմունքները, և շենքը 

սկսում է գործել ըստ նշանակության: Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո էլ, 

բարեբախտաբար, հիվանդանոցը չի տրվում այլ գերատեսչության և գործում է 

առողջապահության ժողկոմատի կազմում: 

Այդ շենքում հիվանդանոցը մնում է մինչև 1918 թվականը, որից հետո վերջապես 

տեղափոխվում է հատուկ կառուցված նոր շենք` դեռևս ոչ լրիվ ավարտված: Իսկ 

ամբուլատորիան 1918 թվականին տեղափոխվում է Մարքսի փողոցի 32 շենքը: 

Այսպիսին էր գործերի դրվածքը նահանգի միակ` Երևանի քաղաքային հիվանդա-

նոցում, որը անվանակոչված էր առաջին քաղաքային հիվանդանոց, հիվանդանոց, 

որի պաշտոնական բացումը կայացավ 1919 թվականի դեկտեմբերի 1-ին: 

1919 թվականին Արեշյանը ներկայացրեց մի նախագիծ, մանկաբարձաֆելդեր-

շերական դպրոցի`15 մահճակալով ծննդաբերական բաժանմունքի համար: Այդ բա-

ժանմունքի պաշտոնական բացումը նախագծվեց առաջին հիվանդանոցին կից, որը 

քաղաքային ինքնակառավարումից անցել էր բուժսանիտարական գլխավոր վար-

չության ենթակայության ներքո: Ի կատարումն այս ծրագրի` որոշվեց շատ արագ 
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առաջին հիվանդանոցին ավելացնել կառույց, որտեղ անհրաժեշտ էր գոյություն 

ունեցող բաժանմունքներին ավելացնել նաև մանկաբարձական բաժին: 

1920 թվականի փետրվարի 11-ին բացվեց մանկաբարձաֆելդշերական դպրոց: 

Ըստ հաստիքի այդ բաժանմունքում պետք է լիներ 40 մահճակալ` 25 ծննդաբերական 

և 15 գինեկոլոգիական: Սակայն մինչև շենքի կառուցումը մահճակալների իրական 

թիվը տեղի բացակայության պատճառով չէր գերազանցում 20-ը: Բաժանմունքը տե-

ղակայված էր 4 հիվանդասենյակներում, որոնցից երկուսում կային 8-10 մահճակալ, 

երկուսում` մեկական: Ըստ հաստիքային ցուցակի` 1 վարիչ, 2 բժիշկ, 2 մանկաբարձ 

և 4 մայրապետ: 

1930-ական թվականներին որոշվում է շենքի վրա ավելացնել նաև երրորդ հարկը, 

ինչը, ճիշտ է, ճաշակով է արվում և չի խաթարում ընդհանուր ճարտարապետական 

տեսքը, սակայն, ըստ երևույթին, հաշվարկները սխալ են կատարվում, և տասնամ-

յակներ անց կառույցը սկսում է նստվածք տալ: 1970-ական թվականներին այն 

ամրացվում է, բայց դա արվում է չափազանց տգեղ, և ոչ ակնահաճո պատկերն այսօր 

էլ տեսանելի է Աբովյան փողոցից: 

Քաղաքային հիվանդանոցի տեղն ու դիրքը 1920-30-ական թվականներին Ալեք-

սանդր Թամանյանին թելադրում են մայրաքաղաքի առողջապահական ավանը տե-

ղադրել գլխավոր հատակագծի հենց այս հատվածում և մնացած շենքերի նա-

խագծումը հարմարեցնել հիվանդանոցի շենքի հետ: Հետագայում ստացվում է առող-

ջապահական համալիր, որի սիրտը, ասես, դառնում է սև տուֆից կառուցված պատ-

կառելի առաջնեկը: Տասնամյակներ շարունակ թիվ 1 հիվանդանոցը, որը, ի դեպ, 

նախկինում կրում էր Լենինի անունը, Երևանում  գլխավոր բժշկական կենտրոնն էր, 

գործում էր թե° որպես շտապօգնության, և թե՞ որպես հանրապետական հիվանդա-

նոց: 

 

  

Ս. Թորոսյան  

«Ապագա բժիշկ» թերթի գլխավոր խմբագիր 
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ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ      

ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ



ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ    ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  
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ԼԼՅՅԱԱՐՐԴԴԻԻ  ՁՁԵԵՎՎԱԱԲԲԱԱՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՓՓՈՈՓՓՈՈԽԽՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐԸԸ  ՀՀԱԱՄՄԱԱԿԿԱԱՐՐԳԳԱԱՅՅԻԻՆՆ  

ԲԲՈՈՐՐԲԲՈՈՔՔԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՌՌԵԵԱԱԿԿՑՑԻԻԱԱՅՅԻԻ  ՀՀԱԱՄՄԱԱԽԽՏՏԱԱՆՆԻԻՇՇՈՈՎՎ  ԱԱՌՌՆՆԵԵՏՏՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՄՄՈՈՏՏ  

ՆՆԵԵՐՐՈՈՐՐՈՈՎՎԱԱՅՅՆՆԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԻԻՊՊԵԵՐՐՏՏԵԵՆՆԶԶԻԻԱԱՅՅԻԻ  ԺԺԱԱՄՄԱԱՆՆԱԱԿԿ    

 
1Հ.Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, 1Հ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ,  

2Ա.Վ. ՊԱՊՅԱՆ, 1Ա.Մ. ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ 

 

1ԵՊԲՀ, վիրաբուժության թիվ 2 ամբիոն  
2ԵՊԲՀ, ախտաբանական անատոմիայի և կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոն 

 
 
Բանալի բառեր՝ ներորովայնային ճնշում, համակարգային բորբոքային ռեակցիայի 

համախտանիշ 
 

 

Ներածություն. Ներորովայնային հիպերտենզիան (ՆՈՀ) ժամանակակից բժըշ-

կության արդիական խնդիրներից մեկն է [5]: ՆՈՀ-ը հիվանդների մոտ որովայնի խո-

ռոչում ճնշման բարձրացումը հանգեցնում է բազմաօրգանային անբավարարության 

համախտանիշի (ԲՕԱՀ) զարգացմանը [8]: Հարաճող ՆՈՀ-ով հիվանդների մահաբե-

րությունը կազմում է 40-100% [1; 4]: 

Ներորովայնային ճնշումը (ՆՈՃ) որովայնի խոռոչում առկա ճնշումն է: Ըստ C. 

Toens-ի և համ. (2000) ներորովայնային ճնշման նորմալ արժեքը կազմում է 0-7 մմ 

ջրի սյ. և գրեթե յուրաքանչյուր որովայնահատումից հետո գործնականորեն բարձրա-

նում է մինչև 5-12 մմ ջրի սյ.: ՆՈՃ-ի առավելագույն արժեքը, ըստ որի կարելի է 

մտածել ՆՈՀ-ի մասին, մինչ օրս մնում է վիճելի, քանի որ այս բարդության ձևավո-

րումն, ըստ Гельфанд Б.-ի (2005) հիմնականում պայմանավորված է հիվանդների 

ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով: 

 10 մմ սնդ. սյ-ից ցածր ՆՈՃ ունեցող հիվանդների մոտ հիմնականում ՆՈՀ չի 

դիտվում, իսկ 25 մմ սնդ. սյ-ից բարձր արժեքի դեպքում հաճախ զարգանում է ներո-

րովայնային կոմպարտմենտ համախտանիշը (ՆԿՀ) [10]: 10-25 մմ սնդ. սյ. ՆՈՃ ունե-

ցող հիվանդների մոտ ՆԿՀ-ի առաջացման հավանականությունը կախված է զարկե-

րակային ճնշման և որովայնի առաջային պատի առաձգականության առանձնա-

հատկություններից [9]: 

Արդիականություն. Վերջին տարիներին հրապարակված գրականության 

(WSACS, 2011) տվյալների համաձայն՝ ՆԿՀ-ի առաջացման պատճառները բազմա-

զան են. ըստ M. Malbrain-ի (2000) դրանք բաժանվել են չորս խմբի՝ հետվիրահատա-

կան, հետվնասվածքային, հիմնական հիվանդությունների բարդություններ և նպաս-

տող գործոններ: Վերջին խմբին են պատկանում համակարգային բորբոքային ռեակ-

ցիայի համախտանիշը (ՀԲՌՀ) և սեպսիսը: Չնայած վերջին տասնամյակում սեպսի-

սին և ՀԲՌՀ-ին նվիրված բազմաթիվ ուսումնասիրություններին, այս համախտանիշ-

ների մահաբերությունը էականորեն իջեցնել դեռ չի հաջողվում: Այն կայուն բարձր է 

(40-70%) [6, 11], ուստի ՀԲՌՀ-ն և սեպսիսը շարունակում են դասվել ժամանակակից 

բժշկագիտության ամենաարդիական խնդիրների շարքին [12]: Ըստ որոշ հեղինակ-

ների [2]՝ բարձր մահացության պատճառն այն է, որ ՀԲՌՀ-ի և սեպսիսի ախտորոշու-
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մը կատարվում է ուշացումով, ուստի և նպատակային բուժումը սկսվում է ոչ ժամա-

նակին: 

ՀԲՌՀ-ն օրգանիզմի համակարգային բորբոքային պատասխանն է ցանկացած 

ազդակի նկատմամբ (վնասվածք, ինֆեկցիա, վիրահատություն և այլն), որի ժամա-

նակ խաթարվում է բորբոքամետ և հակաբորբոքային միջնորդների միջև դինամիկ 

հավասարակշռությունը [14]: R. Bone-ի (1992) բնորոշմամբ և 2001թ. International Sep-

sis Definitions Conference եզրակացությամբ հաստատվել է, որ ՀԲՌՀ-ի ախտորոշումը 

հիմնվում է հետևյալ 4 կլինիկա-լաբորատոր ցուցանիշներից առնվազն երկուսի առ-

կայության դեպքում՝  

1. ջերմաստիճանը 38оС և բարձր, կամ 36оС և ցածր, 

2. սրտի կծկումների հաճախությունը (ՍԿՀ) 90 զարկ/րոպե և ավել,  

3. շնչառության հաճախությունը (ՇՀ) 20/րոպե և ավել կամ PaCO2 32 մմ. սնդ. 

սյ.-ից ցածր, 

4. լեյկոցիտները 12.0x109/լ և ավել, կամ 4.0x109/լ և ցածր, կամ տհաս ձևերի քա-

նակը 10%-ից ավել: 

Կրիտիկական վիճակներում գտնվող հիվանդների պաթոֆիզիոլոգիական 

պրոցեսների հիմքում ընկած է ՀԲՌՀ-ի պատճառով առաջացող մազանոթների թա-

փանցելիության բարձրացումը: ՀԲՌՀ-ն բերում է մազանոթներից հեղուկի արտա-

հոսքին դեպի միջբջջային տարածություն, հատկապես դեպի աղիների պատեր, միջ-

ընդերք և հետորովայնամզային տարածություն [7]: 

ՆՈՃ-ի բարձրացման և համակարգային բորբոքման ռեակցիայի համախտա-

նիշի միջև առկա պաթոգենետիկ կապերը ուսումնասիրելու համար կատարվել է 

առնետների մոտ փորձարարական հետազոտություն: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ՀԲՌՀ-ով առնետների լյարդի 

ձևաբանական փոփոխությունները կախված ՆՈՃ-ի արժեքի բարձրացումից: 

 Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունը իրականացվել է 30 սեռահասուն, 

160-200 գրամ քաշով, սպիտակ ոչ ցեղային արու առնետների վրա: Կենդանիները 

պահվել են 5 վանդակների մեջ, յուրաքանչյուրում 6 առնետ, 18-22°С ջերմաստիճա-

նային (օրական 12 ժամ լույս, 12 ժամ մութ) պայմաններում՝ սննդից և ջրից ազատ 

օգտվելու հնարավորությամբ: Ջուրը տեղադրված է եղել հատուկ կաթոցիկներով, 

իսկ սնունդը դրված է եղել կենդանիների գլխի վերևում տեղադրված կերակրաման-

ներում: Հետազոտությունը որևէ էթիկական խնդիրներ բարձրացնող գործողութ-

յուններ (ցավի առաջացում, ջրի կամ սննդի ընդունման սահմանափակում, զգայա-

կան սահմանափակում կամ խթանում և այլն) չի պարունակել: 

Կենդանիների վրա միջամտությունները կատարվել են «Լաբորատոր կենդան-

իների պահման և փորձեր անցկացնելու ուղեցույցի» պահանջներին համապատաս-

խան, ինչպես նաև հաշվի են առնվել փորձարարական նպատակով ողնաշարավոր 

կենդանիների պաշտպանության Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները (Ստրաս-

բուրգ, 18.03.1986թ.), ասեպտիկայի և անտիսեպտիկայի կանոնները: 

Հետազոտության մեջ ընդգրկված կենդանիները բաժանվել են 4 խմբի: Առաջին 

(վերահսկվող) խմբում (n=6) եղել են ինտակտ առողջ առնետներ: Երկրորդ (n=8), եր-

րորդ (n=8) և չորրորդ (n=8) խմբերի առնետներին ներորովայնային ներարկվել է 

100մկգ/կգ դոզայով Պիրոգենալ (լիպոպոլիսախարիդ) դեղը, որից 2-4 ժամ անց ի 

հայտ են եկել ՀԲՌՀ ախտանիշները: Երրորդ և չորրորդ խմբերի առնետների մոտ 

ՀԲՌՀ մոդելավորելուց հետո կատարվել է ՆՈՀ-ի մոդելավորում հետևյալ եղանակով. 
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թեթև եթերային գոլորշիների ազդեցության տակ մեջքի վրա պառկած վիճակում ներ-

որովայնային ներարկվել է 0.9% 15-35 մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթ և ստացվել է հա-

մապատասխանաբար 12-15 և 16-20 մմ. սնդ. սյ. ՆՈՃ: Ներորովայնային ճնշումը 

չափվել է ներուղիղաղիքային եղանակով՝ MEDIPLUS 5410 Rectal balloon catheter, 4.5 

Fr.-ով: ՀԲՌՀ և ՆՈՀ մոդելավորելուց 24 ժամ անց օրգանների և հյուսվածքների ձևա-

բանական փոփոխությունները ուսումնասիրելու նպատակով կատարվել է առնետ-

ների դեկապիտացիա՝ նեմբուտալային անզգայացման տակ: Ուսումնասիրվել են 

առնետների լյարդում առաջացած ձևաբանական փոփոխությունները: Հյուսվածքնե-

րը պահպանվել են 10% չեզոք բուֆերային ֆորմալինի լուծույթում: Պատրաստվել են 

պարաֆինային բլոկներ որոնցից ստացվել են 4 մկմ հաստություն ունեցող հատույթ-

ներ: Հատույթները ներկվել են հեմոտոքսիլին և էոզին եղանակով: Ձևաբանական 

փոփոխությունները գնահատվել են OLYMPUS CX41 SYSTEM մանրադիտակի օգ-

նությամբ, պատկերների x40, x100, x200, x400 խոշորացումներում:  

Արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Առաջին խմբի (n=6) առնետների 

լյարդի ձևաբանական պատկերը եղել է նորմայի սահմաններում: Երկրորդ խմբի 

(n=8) առնետների լյարդում հայտնաբերվել է հեպատոցիտների արտահայտված 

ջրգողային սնուցախանգարում, սակայն բլթակային կառուցվածքը եղել է պահպան-

ված: Հայտնաբերվել են նաև սկսվող երակային կանգի նշաններ լյարդի կենտրոնա-

կան երակների համակարգում (Նկար 1): 

Նկար 1. 

Երկրորդ խմբի առնետների լյարդի ձևաբանական փոփոխությունները 
(x100 ներկված H&E եղանակով) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Երրորդ խմբի առնետների լյարդում հայտնաբերվել է արտահայտված երա-

կային գերարյունություն, օջախային բալոնային դիստրոֆիա, իսկ բլթակների կենտ-

րոնական հատվածներում՝ հեպատոցիտների օջախային մեռուկ  (նկար 2): 
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Նկար 2.  

Երրորդ խմբի առնետների լյարդի ձևաբանական փոփոխությունները 
(x100 ներկված H&E եղանակով) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Չորրորդ խմբի առնետների լյարդում հայտնաբերվել է պարենքիմայի տոտալ 

ախտահարում՝ հեպատոցիտների զանգվածային մեռուկ հենքի կոլապսով, իսկ 

պահպանված հեպատոցիտներում՝ ռեգեներատոր փոփոխություններ (բազմակորիզ 

հեպատոցիտների առաջացում, միակորիզ խոշոր մուգ ներկված կորիզներով հեպա-

տոցիտների առկայություն) (նկար 3): 

Նկար 3.  

Չորրորդ խմբի առնետների լյարդի ձևաբանական փոփոխությունները 

 (x100 ներկված H&E եղանակով) 
 

 
 

 

Եզրահանգումներ. Այսպիսով, մեր փորձարարական հետազոտության տվյալ-

ները ցույց են տալիս, որ ՀԲՌՀ-ով առնետների մոտ նկատվում է լյարդում հեպատո-

ցիտների ջրգողային սնուցախանգարում: ՀԲՌՀ-ով առնետների մոտ I աստիճանի 

(12-15 մմ սնդ. սյ.) ներորովայնային հիպերտենզիա մոդելավորելուց հետո առաջա-

նում է լյարդի օջախային մեռուկ, իսկ II աստիճանի (16-20 մմ սնդ. սյ.) ներորովայ-

նային հիպերտենզիա մոդելավորելուց հետո` լյարդի տոտալ ախտահարում, որը 

լյարդի արյան շրջանառության աստիճանական խանգարման հետևանք է և հանդի-

սանում է կենդանու օրգանիզմում զարգացող շոկի ձևաբանական արտացոլում:  
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РЕЗЮМЕ 

Внутрибрюшная гипертензия - одна из актуальных проблем современной медицины. 

У больных с внутрибрюшным давлением повышение давления в брюшной полости при-

водит к развитию синдрома полиорганной недостаточности. Для изучения патогенети-

ческих связей между повышением внутрибрюшного давления и синдромом системной 

воспалительной реакции было проведено экспериментальное исследование на крысах, 
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целью которого являлось изучение морфологических изменений печени у крыс с синдро-

мом системной воспалительной реакции, в зависимости от степени повышения внутри-

брюшного давления. Спустя 24 часа после моделирования синдрома системной воспали-

тельной реакции и внутрибрюшной гипертензии изучались развившиеся морфологичес-

кие изменения печени. 

Таким образом, у крыс при синдроме системной воспалительной реакции с внутри-

брюшной гипертензией I степени развивается очаговый некроз печени, а при внутри-

брюшной гипертензией II степени - тотальное поражение печени.  

 

Ключевые слова: внутрибрюшное давление, синдром системного воспалительного 

ответа. 
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SUMMARY 

Intra abdominal hypertension (IAH) is one of the actual problems of modern medicine. The 

increase of intra abdominal pressure in patients with IAH leads to the development of multiple 

organ dysfunction syndrome (MODS). Experimental research has been carried out to investiga-

te pathogenic links between the increase of IAH and systemic inflammatory reaction syndrome 

(SIRS) in rats. The aim of this research is to study liver morphological changes in rats with 

SIRS depending on level of IAH. Morphological changes originated in rats’ liver were 

examined 24 hours later after SIRS and IAH modeling. 

Thus, hydropic dystrophy of liver hepatocytes is observed in rats with SIRS. Focal necrosis 

of liver occurs in rats with SIRS after modeling the first degree of intra abdominal hypertension, 

and in modeling the 2nd degree of intra abdominal hypertension total liver damage occurs. 
 

 

Keywords: intra abdominal pressure, systemic inflammation reaction syndrome. 
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Բանալի բառեր՝ լեղուղի, սուր խոլեցիստիտ, մագնիսառեզոնանսային խոլան-

գիոգրաֆիա 
 

Ներկայումս սուր խոլեցիստիտը հանդիսանում է որովայնի խոռոչի օրգանների 

ամենահաճախ հանդիպող սուր վիրաբուժական հիվանդություններից մեկը: Բարձր 

մակարդակի վրա է մնում հետվիրահատական մահացությունների թիվը սուր խոլե-

ցիստիտների ժամանակ՝ կազմելով 1.5-12%, իսկ տարեց հիվանդների մոտ հասնում է 

մինչև 25%-ի (3,6): 

Տվյալ պաթոլոգիայի բուժման ձևերի զարգացման ժամանակակից միտումը 

բնորոշվում է քիչ ինվազիվ վիրաբուժական մեթոդների կիրառումով՝ մինիմալ վիրա-

հատական տրավմայով, հասնել օպտիմալ արդյունքի (1): 

Սակայն, սուր քարային խոլեցիստիտով տառապող հիվանդների մոտ վիրահա-

տական բուժման նոր մեթոդների ներդրումը բուժման արդյունքների վրա չանդրա-

դարձավ այնպես, ինչպես սպասվում էր: Այսպես, ներ- և հետվիրահատական բար-

դությունների թիվը վերջին տարիներին զգալի փոփոխության չենթարկվեց: Սուր 

քարային խոլեցիստիտի վիրահատական բուժման անբավարար արդյունքները շատ 

դեպքերում պայմանավորված են նախավիրահատական փուլում ախտորոշման 

սխալներով, քանի որ բազում դեպքերում լեղու հոսքի խանգարման պատճառները 

հայտնաբերելը շատ դժվար է (4): 

Պանկրեատոբիլիար համակարգի հիվանդությունների ժամանակ բավականին 

բարձր տեղեկատվությամբ և արդյունավետությամբ են օժտված ռետրոգրադ խոլան-

գիոպանկրեատոգրաֆիան (ԷՌԽՊԳ) և էնդոսկոպիկ պապիլոսֆինկտերոտոմիան 

(ԷՊՍՏ): Սակայն, լեղուղիների չարորակ էթիոլոգիայի նեղացնող ախտահարումների 

դեպքում ԷՌԽՊԳ-ն՝ ըստ հետազոտությունների արդյունքի, չի թույլատրում պատ-

կերացում կազմել լեղուղուց դուրս ախտաբանական պրոցեսի տարածվածության 

մասին (3): 

Քանի որ, ԷՌԽՊԳ-ն մեծ մաս դեպքերում կիրառվում է ինչպես ախտորոշիչ, 

այնպես էլ բուժիչ նպատակներով, նրա արժեքը համեմատած ՈՒՁՀ-ի, ՀՏ-ի և ՄՌՏ-ի 

արժեքի հետ մնում է զգալի բարձր: Միաժամանակ նշենք, որ ԷՌԽՊԳ-ի բուժիչ հնա-

րավորությունները ոչ միշտ են կիրառելի (2): Վերջին տարիներին սկսվել է կիրառվել 

նաև պարույրային համակարգչային տոմոգրաֆիան (ՊՀՏ): Ըստ Վ.Գ. Բարդակովի 

տվյալների, ՊՀՏ-ի ախտորոշիչ հատկությունները խոլելիթիազների ժամանակ 

բարձր չէ: Զգայնություն կազմում է 33,3%, յուրահատկությունը կազմում է 100%, իսկ 
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ճշգրտությունը՝ 95.1%: Ընդ որում, խոլեստերինային կոնկրեմենտները ընդհանրա-

պես հայտնաբերվել են մեծ դժվարությամբ և պահանջել են տարբերակիչ ախտորոշ-

ման անցկացում ուռուցքների հետ:  

Վերջին տարիներին սկսվել է կիրառվել մագնիսո-ռեզոնանսային խոլանգիո-

գրաֆիան (ՄՌԽԳ) (1,7): Սակայն այդ հետազոտման մեթոդի հնարավորությունները 

լիարժեք չեն ուսումնասիրված և գրականության մեջ արտացոլված են ոչ բավարար 

կերպով: 

Ըստ Վ.Ա. Ռատնիկովի տվյալների, լյարդի և լեղուղիների ոչ ուռուցքային հիվան-

դությունների ախտորոշման մեջ բարձրադաշտ (1,5Т) համակարգային ՄՌՏ-ն, 

զուգակցված ոչ կոնտրաստային ՄՌԽԳ-ի, դինամիկ կոնտրաստային հզորացման և 

կոնտրաստային ՄՌԱ-ի հետ, հանդիսանում է ունիվերսալ, բարձր տեղեկատվութ-

յամբ օժտված մեթոդ, որը թույլ է տալիս ստանալ պաթոմորֆոլոգիկ փոփոխություն-

ների բնույթի մասին լիարժեք տեղեկատվություն: 

Մեկ այլ հետազոտությունում խոլելիթիազի հայտնաբերման մեջ ՄՌԽԳ-ի զգայ-

նությունը, յուրահատկությունը և ճշգրտությունը կազմել է համապատասխանաբար 

100, 100 և 100%: Մեթոդի առավելությունն է, որ ԸԼԾ-ի և ներլյարդային լեղածորան-

ների ուսումնասիրությունը կատարվում է բնական պայմաններում՝ առանց կոնտ-

րաստի կիրառման, քանի որ լեղին ինքն է հանդիսանում կոնտրաստ տվյալ դեպ-

քում: Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ հնարավորություն է ստեղծվում ստանալ 

արգելքից վերև և ներքև լեղածորանի լիարժեք պատկերը, նեղացման աստիճանի և 

երկարության մասին տեղեկատվություն: Այս ամենը շատ կարևոր է հետագա բուժ-

ման տակտիկայի ընտրության հարցում (2): 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, որոշվել է հետազոտության նպատակը՝ լեղածո-

րանների պաթոլոգիաների ախտորոշման մեջ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման 

արդյունավետության որոշումը: 

Հետազոտության խնդիրն է որոշել լեղածորանների պաթոլոգիաների ախտորոշ-

ման մեջ ՄՌԽԳ-ի արդյունավետությունը: 

Հետազոտության խնդրի լուծման նպատակով ուսումնասիրվել է «Երևան» ԲԿ-

ում տեղակայված և 1.5T բարձրադաշտությամբ ՄՏՌ-ով հետազոտված թվով 31 հի-

վանդների հիվանդության պատմագրերը: Հիվանդները անցել են ՄՌՏ հետազոտու-

թյուն 2012-2014թ․-ի ընթացքում: Հիվանդների տարիքը տատանվել է 24-ից 89 տարե-

կանի սահմաններում: Նրանցից 20-ը եղել են կանայք, 11-ը՝ տղամարդիկ: Հիվանդնե-

րի մի մասը գտնվել են բուժման մեջ ՀՀ այլ բժշկական կենտրոններում և հետազոտ-

ման նպատակով ուղեգրված են եղել ՄՌՏ հետազոտության, քանի որ ոչ բոլոր բժըշ-

կական կենտրոններում կա տեղադրված 1.5T հզորությամբ ՄՌՏ, կամ այն ընդհան-

րապես բացակայում է: Հետազոտությունից հետո այդ հիվանդների մի մասը բու-

ժումը շարունակել են «Երևան» ԲԿ-ում կամ վերադարձել են այն ԲԿ-ը, որտեղ որ 

սկսել են իրենց բուժումը: Միայն մեկ հիվանդ, որի մոտ ախտորոշվել է Կլացկինի 

ուռուցք, հիվանդի ցանկությամբ տեղափոխվել է ՌԴ, քաղաք Մոսկվա, որտեղ և են-

թարկվել է ռադիկալ վիրահատության: ՄՌՏ հետազոտություն կատարված բոլոր 

հիվանդների մոտ առկա է եղել դեղնուկի կլինիկական նշաններ, հիպերբիլիռուբի-

նէմիա (ընդ. բիլիռուբինը տատանվել է 28-ից 654 մկմոլ/լ): ՄՌՏ հետազոտության մեջ 

ընդգրկվել է նաև ոչ կոնտրաստային ՄՌԽԳ-ն, որի նպատակն է եղել ուսումնասիրել 

լեղածորանների անցանելիությունը: Քանի որ, լեղին ինքն է հանդիսանում կոնտ-

րաստ ՄՌՏ-ի համար, ապա այս հիվանդները խուսափել են թանկարժեք և տոքսի-
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կությամբ օժտված կոնտրաստի կիրառությունից: Բոլոր հիվանդներին, մինչ ՄՌՏ 

հետազոտություն անցնելը, կատարվել է արյան բիոքիմիական և ընդ. հետազոտու-

թյուն, մեզի ընդ. քննություն, ՈւՁՀ: Որոշ հիվանդների կատարվել է նաև համակարգ-

չային տոմոգրաֆիա: Թվով 9 հիվանդներին էլ կատարված է եղել ԷՌԽՊԳ և ԷՊՍՏ: 

Սակայն կատարված հետազոտության արդյունքների անբավարար լինելը ստիպել է 

բուժող բժիշկներին ախտորոշման և հետագա բուժման տակտիկայի ճշգրտման 

նպատակով հիվանդներին կատարել նաև ՄՌՏ հետազոտություն: 

ՄՌԽԳ-ի արդյունքում պարզվել է, որ 19 հիվանդի մոտ խոլեդոխի տարբեր հատ-

վածներում առկա է կոկրեմենտ, որն էլ հանդիսացել է մեխանիկական դեղնուկի 

պատճառ (61%): Այդ կոնկրեմենտները ՈւՁՀ-ի միջոցով չի հաջողվել հայտնաբերել, 

որի պատճառով էլ հիվանդներին վերջնական ախտորոշումը ճշգրտելու նպատակով 

որոշվել է անցկացնել ՄՌԽԳ հետազոտություն: Այդ հիվանդներից 11-ին հետազո-

տությունից հետո կատարվել է ԷՌԽՊԳ և ԷՊՍՏ, որից հետո՝ պլանային կարգով 

կատարվել է լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա: Մնացած 8 հիվանդները ենթարկ-

վել են խոլեցիստէկտոմիայի՝ բաց եղանակով, քանի որ ԷՌԽՊԳ-ն չի հաջողվել կա-

տարել: 1 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է լյարդի և 2 հիվանդի մոտ լեղածորանների 

ուռուցքային պաթոլոգիա՝ Կլացկինի ուռուցք (9.6%): 7 հիվանդի մոտ էլ հայտնաբեր-

վել է խոլեդոխի հետվիրահատական (5 դեպք), մեխանիկական (1 դեպք), բնածին 

կամ անհայտ էթիոլոգիայի (1 դեպք) ստրիկտուրաներ (22%): 2 հիվանդի մոտ ախ-

տաբանություն չի հայտնաբերվել: Այդ 2 հիվանդներին կատարվել է ինֆեկցիոնիստի 

կոնսուլտացիայի: Մեկ հիվանդի մոտ ախտորոշվել է Ժիլբերի հիվանդություն, մյուս 

հիվանդի մոտ՝ տոքսիկ հեպատիտ: ՄՌԽԳ անցած հիվանդներից 4-ին այլ բուժհաս-

տատություններում դժվարացել են անցկացնել ԷՌԽՊԳ՝ հաշվի առնելով ուղեկցող 

հիվանդությունները կամ հիվանդի ծանր վիճակը: Սակայն ՄՌԽԳ-ն այդ հիվանդնե-

րի համար հակացուցում չի հանդիսացել՝ հաշվի առնելով հետազոտույան մատչե-

լիությունը և ոչ ինվազիվությունը: 

Այսպիսով, վերլուծելով ստացված տվյալները, կարող ենք ասել, որ գործնակա-

նում բոլոր հիվանդների մոտ ՄՌԽԳ-ի արդյունքում հաջողվել է հաստատել կամ 

ժխտել նախնական ախտորոշումը: Արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում 

ընտրել այդ հիվանդների հետագա բուժման ամենաօպտիմալ տարբերակը՝ որոշ 

դեպքերում նաև խուսափելով լապարոտոմիկ բուժման եղանակից: Լեղածորանների 

ախտաբանության կասկածի դեպքում ճիշտ դրված ախտորոշումը հնարավորություն 

է տալիս բժշկին հիվանդի համար պլանավորել ամենանպաստավոր բուժման քայլե-

րի հաջորդականությունը, որի արդյունքում հիվանդը խուսափում է չարդարացված 

ինվազիվ միջոցառումներից՝ լապարոտոմիա, խոլեդոխի դրենավորում, ԷՊՍՏ, 

կոնտրաստային խոլանգիոգրաֆիա, ինչպես նաև կարճացնել հետվիրահատական 

ռեաբիլիտացիայի ժամանակաշրջանը:  
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РЕЗЮМЕ 

В настоящее время острый холециситит одно из самых распространенных острых 

хирургических болезней. Недостаточные результаты хирургического лечения острого 

каменного холецистита в большинстве случаев обусловлены диагностическими ошиб-

ками в дооперационной стадии. Во многом из-за трудноопределяемых причин патологий 

желчных путей. Для этих целей в последние годы начали применять магнитно резонанс-

ную холангиографию (МР-холангиография). Для выяснения его эффективности в иссле-

довании были вовлечены 31 больных. По итогам у всех больных были уточнены или 

полностью отбракованы патологии. В результате исследования получаем возможность 

выбрать самый оптимальный вариант лечения, а в некоторых случаях и вовсе избежать 

инвазивных процедур. 

 

 

Ключевые слова: желчный проток, острый холецистит, магнитно-резонанс-

ная холангография 

 



ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ    ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  

 

22 

THE RESULTS OF MRCG IN THE PATHOLOGY OF BILE PASSAGES 

 
1,3

H.A. BARSEGHYAN, 
1,2

H.Z. BALAYAN, 
1,3

R.M. KOURGHINYAN, 
 

1,2
G.A. GOMTSYAN, 

2
A.A. BARSEGHYAN-VUDMAN 

 
1
YSMU, Department of Surgery №2 

2
Medical Center “Yerevan” 

3
Medical Center “Natali Pharm Malatia” 

 

 

SUMMARY 

Acute cholecystitis is one of the most frequently occurring acute surgical diseases of 

abdominal cavity nowadays. The insufficient results of surgical treatment of acute calculous 

cholecystitis are caused by preoperative diagnostic errors, as in many cases it's quite hard to 

find the reason of the biliary flow disturbance. According to this purpose Magnitic Resonance 

Cholangiography (MRCG) started to be used in recent years. 31 patients were included in the 

research in order to determine its effectiveness. As a result we were able to find out the initial 

diagnosis or deny the pathology for all patients. As a result of this research an opportunity is 

created to choose the most optimal treatment variant, in some cases avoiding invasive treatment 

methods. 

 

Keywords: bile passage, acute cholecystitis, magnitic resonance cholangiography 
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1Ա.Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, 2Գ.Մ. ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆ  

 

1 ԵՊԲՀ, շտապ օգնության և աղետների բժշկության ամբիոն 
2ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության առողջապահության կառավարման 

և տնտեսագիտության ամբիոն 
 

 
 
Բանալի բառեր՝  «Սուր որովայն»-վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական հիվան-

դություններ, բուժզննության որակ, հիվանդությունների վաղաժամ հայտնաբերում 
 

 

Վիրաբուժական ստացիոնարում հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը «սուր որո-

վայն» ախտորոշմամբ պացիենտի մոտ բերում է այն եզրահանգման, որ ստացիոնար 

դիմած պացիենտների մի մասը եղել է ոչ վիրաբուժական հիվանդներ: Այդ հիվանդ-

ներին ցուցաբերած ուշացած բուժօգնությունը, ինչպես նաև հիվանդի սխալ վարումը 

պատճառ է դառնում մահաբեր ելքի: Բազմաթիվ հեղինակների հետազոտություննե-

րի արդյունքները հիմնավորել են, որ այդ պացիենտներից շատերը նախկինում ունե-

ցել են գանգատներ և դիմել են այլ պրոֆիլի մասնագետների: Հաշվի առնելով հիմնա-

խնդիրների արդիականությունը կարևորում է ուշադրություն դարձնել վիրաբու-

ժական հիվանդությունների խմբին, որոնք բավականին դժվար է տարբերակվել 

«սուր որովայնային» հիմնական պատճառ հանդիսացող վիրաբուժական հիվանդու-

թյուններից: 

«Սուր որովայնային» վիրաբուժական պատճառ կարող են հանդիսանալ սուր 

ապենդիցիտը, սուր խոլեցիստիտը, ստամոքս և տասներկումատյա աղու խոցի թա-

փածակումը, սուր աղիքային անանցանելիությունը, օղակված ճողվածքները, սուր 

պանկրատիտը, դիվերտիկուլիտը, սուր ադնեկսիտը, արտարգանդային հղիությունը, 

ձվարանի կիստայի թափածակումը, ձվարանի ոլորումը: 

Վերը նշված հիվանդությունները կարող են պատճառ հանդիսանալ պերիտոնի-

տի, որի կապակցությամբ պացիենտները ստացիոնար են դիմում կյանքի ցուցում-

ներով: 

Ըստ ԱՀԿ-ի՝ պերիտոնիտից մահաբերությունը ընդհանուր հիվանդությունների 

կառուցվածքում զբաղեցնում է 7-րդ տեղը: Կարևոր հիմնախնդիր է նաև կեղծ «սուր 

որովայն» ախտորորումը, որի հիմնական պատճառները կարելի է խմբավորել 

աղյուսակ 1-ում ներկայացված ձևով: 

Ելնելով աղյուսակ 1-ում ներկայացված հիվանդությունների խմբերից՝ պարզվում 

է, որ սուր որովայնի նման որովայնացավերի պատճառ կարող են հանդիսանալ 

ավելի շուտ ոչ վիրաբուժական հիվանդությունները, և որոնց դեպքում հիմնականում 

ցավը սկսվում է էպիգաստրոլ շրջանից: 

Մենք վերլուծության ենք ենթարկել մի քանի վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժա-

կան հիվանդությունների ժամանակ առաջացած էպիգաստրալ շրջանի ցավի տար-

բերակիչ ախտորոշման մոտեցումներ (աղ. 2) 
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Աղյուսակ 1. 

Կեղծ «սուր որովայնի» պատճառների դասակարգումը 

 

Հիվանդության դաս Նոզոլոգիական ձև 

Ոչ վիրաբուժական հիվանդություններով պայմանավորված 

շնչառական համակարգի հիվանդություններ 

 պնևմոնիա (թոքաբորբ) 

 պլևրիտ 

 OРЗ- սուր ռեսպիրատոր հիվանդություն 

 թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա 

 թոքի իշեմիկ հիվանդություն 

 սպոնտան պնևմոթորաքս 

Արյան շրջանառության համակարգ 

 սրտի իշեմիկ հիվանդություն 
 որովայնային աորտայի շերտազատում 
 որովայնային աորտայիանևրիզմաի թափածակում 
 մեզենտերիայլ անոթների թրոմբոզ 

Մարսողական համակարգի հիվանդություններ 

 

 գաստրիտ, գաստրոէնտերիտ, կոլիտ 

 սննդային թունավորումներ 

 ենթաստամոքսային գեղձի ֆիբրոզ կիստա 

 ալերգիկ ռեակցիայի ժամանակ որովայնացավ 

 մեզենտերիալ լիմֆադենիտ 

 հաստ աղու գրգռման համախտանիշ 

 օրգանոմեգալիա 

 սովորական փորկապություն 

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ 

 

 երիկամային խիթ 

 պիելոնեֆրիտ 

 ցիստիտ 

 էպիդիդիմիտիտ 

 սուր մեզակապություն 

 

2
4
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Արյան և արյունաստեղծ համակարգի հիվանդություններ 

 լիմֆոմա 

 լեյկոզ 

 անեմիա 

 ուրեմիկ-հեմոլիցիկ սինդրոմ 

 ԴՎՍ 

 տարբեր պաթոլոգիաների ժամանակ փայծաղի պատռվում 

Ոսկրամկանային համակարգի հիվանդություններ 

 

 ողնաշարի հիվանդություններ (լորդուզ, սկրելոզ) 

 միջոցային ճողվածք 

 ողնաշարի ուռուցք 

 ներվի սեղման համախտանիշ 

 կոնքոսկրի պերիոստիտ 

Ներզատական համակարգի խանգարումների հիվանդություններ 

 

 մակերիկամի անբավարարվածությաուն 

 առաջնային հիպերպարաթիոզ 

 թերիոտոկսիկ կրիզ 

 էլեկտրոլիտիկ խանգարում 

պորֆիլիա 

Ինֆեկցիոն և պարազիտար հիվանդություններ 

 

 տուբերկուլյոզ 

 մալարիա 

 որովայնային տիֆ 

 սիֆիլիս 

 հեպատիտներ 

 ասկարիդոզ 

Մետաբոլիկ խանգարումներ 

 

 հիպերլիպիդեմիա 1-ին և 5-րդ տիպի 

 նարկոտիկ նյութերց հրաժարվելու դեպքում 

 էլեկտրոլիտային խանգարումներ 

 բնածին անգիոնևրոտիկ այրոց 

կապարայի կոլիկա 

Ժառանգական հիվանդություններ  պարբերական հիվանդություններ 

 

2
5
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Աղյուսակ 2. 

Մի շարք հիվանդությունների ժամանակ էպիգաստրալ շրջանի ուժեղ ցավի տարբերակիչ ախտորոշումը 

  

 
Ստամոքսի և 12-մատյա 

աղու թափածակում 
Սուր պանկրացիտ Սուր խոլեցիստիտ 

Որովայնային աորտայի 

շերտազատում 

Մեզենդերիալ անոթների 

շերտազատում 

Ցավի  

առաջացում 

Հանկարծակի շատ ուժեղ, 

դաշույնի կտրոցի նման 

Դանդաղ ուժեղացման 

միտումով 

Դանդաղ 

ուժեղացման 

միտումով 

Հանկարծակի 

ուշագնացությամբ 
Հանկարծակի 

Ցավի 

տեղակայում 

Էպիգաստրոլ շրջանում 

հետագայում տարածվում է 

ամբողջ որովայնով 

Հիմնականում Էպիգաստրոլ 

շրջանում աջ և ձախ 

թուլակողերում 

Էպիգաստրոլ 

շրջանում 

հիմնականում աջ 

թուլակողում 

Որովայնի կենտրոնական 

մասում 

Առանց կոնկրետ 

լոկալիզացիայի 

Ցավի 

ճառագայթում 
Հիմնականում չի լինում Դեպի մեջք և գոտիաձև 

Դեպի մեջք և 

ուսագոտի, աջ 

թիակ 

Դեպի մեջք ու աճուկ Չի հանդիպում 

Փսխում 
Բնորոշ չէ 

Առատ, մի քանի անգամ և 

չհանգստացող 
Կրկնվող Բնորոշ չէ Բնորոշ չէ 

Ալկոհոլի 

օգտագործում 

Նպաստում է 

թափածակմանը 

Հիմնականում նախորդում է 

ցավին 

Ազդեցություն չի 

ունենում 
Ազդեցություն չի ունենում Ազդեցություն չի ունենում 

Նախկինում 

ցավի նշում 

50%-ը նշում են նմանատիպ 

ցավ 

Ներկա ցավերը շատ նման 

են նախկինում հանդիպող 

ցավերին 

Այս ցավն ավելի 

սաստիկ է, քան 

նախկինում 

հանդիպող ցավերը 

Ոչ Ոչ 

Շոկային վիճակ 

Ցավային շոկը բնորոշ է 

հիվանդացության վաղ 

ժամանակահատվածին 

Էնդոտոքսիկ շոկը բնորոշ է 

հիվանդացության ուշ 

ժամանակահատվածին 

Սովորաբար բնորոշ 

չեն 

Ցավային՝ հիվանդության վաղ 

ժամանակահատվածին 

հոմորագիկ՝ ուշ 

ժամանակահատվածին 

Էնդոտոքսիկ՝ բնորոշ է 

հիվանդության ուշ 

ժամանակահատվածին 

Շոտկին-

Բլյումբերգի 

համախտանիշ 

Ի հայտ է գալիս վաղ 

հիվանդության առաջին 

րոպեներից 

Ֆերմենտատիվ 

պերիտոնիտի ժամանակ 

Դեստրուկտիվ 

ֆորմաների 

ժամանակ 

Կեղծ դրական 
Ոչ բնորոշ ցավի 

հաճախակիացում 

 
 

 

2
6
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Ցավ պալպացիայի 

ժամանակ 
Ցրված 

Ցրված, ինչպես նաև 

էպիգաստրալ շրջանում 

Աջ թուլակողի 

շրջանում 

Որովայնի 

կենտրոնական մասում 
Ցրված 

Որովայնի առաջնային 

պատի մկանների 

լարվածություն 

Տախտականման որովայն Թույլ արտահայտված  Տեղակայված հազվադեպ Հազվադեպ 

Հազվադեպ, այն էլ 

հիվանդության ուշ 

փուլերում 

Ցավ կող-

ողնաշարային 

անկյունում 

Բացակայում է 
Թույլ երկկողմանի, հիմնականում 

ձախ կողմից 
Բացակայում է Բացակայում է Բացակայում է 

Հիվանդին բնորոշ 

դիրքը 

Կողքի վրա, ոտքերը ծալած դեպի 

որովայն 

Նստած, թեքված դեպի առաջ կամ 

ձեռքերը մեջքին դեպի հետ 

Ընդհանուր հանգիստ է, 

երբեմն ձեռքով բռնում է աջ 

թուլակողը 

Բավականին անհանգիստ է 
Անընդհատ շարժուն է և 

միշտ անհանգիստ է 

ՈՒՁՀ (УЗИ) 
Որովայնի խոռոչում ազատ 

հեղուկի առկայություն 

Ենթաստամոքսային գեղձի 

սահմանների անհավասարություն և 

այտուց 

Ախտորոշման հիմնական 

մեթոդն է 

Թույլ է տալիս ախտորոշել 

հիվանդությունը 

Ախտորոշման 

տեսակետից մեթոդը 

ինֆորմատիվ չէ 

Որովայնի խոռոչի 

ամբողջական 

ռենտգենոգրաֆիա 

Ազատ --- որովայնի խոռոչում, 

պերիտոնիտի ժամանակ աղիների 

անանցանելիության պատկեր 

Լայնաձիգ հաստ աղու փքվածություն 

Քարերի հայտնաբերում, 

հիմնականում ռենտգեն 

կայան 

Որովայնային աորտայի 

լայնացում 

Աղիների 

անանցանելիության 

պատկեր 

ԿՏ (КТ) Չի կիրառվում 

Ենթաստամոքսային գեղձի 

մեծացում, հարակից հյուսվածքների 

այտուց 

Չի կիրառվում 

Արյուն որովայնում կամ 

լայնացած աորտա 

պուլսացող հեմատոմայով 

Չի կիրառվում 

Լաբորատոր 

հետազոտություններ 
Բնորոշ չեն փոփոխություններ 

Արյան մեջ լեյկոցիտոզ, ամիլազայի 

բարձր ակտիվություն, ազոտեմիա, 

կալցիումի և մագնումի ցածր 

ցուցանիշ 

Լեյկոցիտոզ, եթե 

ախտահարված է 

ենթաստամոքսային գեղձը, 

նաև ամիլազայի ակտիվա-

ցում 

Փոփոխություններ բնորոշ 

չեն 

Փոփոխություններ բնորոշ 

չեն 

2
7
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Այսպիսով այսպիսի վերլուծական մոտեցումը հնարավորություն է տալիս եզրա-

հանգել, որ որովայնի խոռոչի 5 տարբեր հիվանդությունները տարբերակել հիմնա-

կան սիմպտոմներով չնայած առկա է միևնույն էպիգաստրալ շրջանի ցավի ժամա-

նակ: 

Այս օրինակը հիմք կծառայի մեթոդական ձեռնարկի ստեղծմանը՝ հոդվածում 

տեղ գտած բոլոր վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական հիվանդությունների համար: 

Մեթոդական ձեռնարկը, հնարավորություն կտա առողջապահական համակարգի 

բոլոր օղակներում բարձրացնել բուժօգնության որակը, որը իր հերթին կապահովի 

նշված հիվանդություններից հիվանդացության նվազմանը, ճշգրիտ տարբերակիչ 

ախտորոշմանը, որակյալ բուժօգնության տրամադրմանը՝ ամբուլատոր և ստացիո-

նար օղակներում, հիվանդությունների վաղաժամ հայտնաբերմանը, ինչպես նաև 

մահացության նվազմանը: Այս բոլոր միջոցները կնպաստեն առողջապահական 

համակարգի որակի բարձրացմանը:  
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здравоохранения и экономики 

РЕЗЮМЕ 
Статья относится к отличительной диагностике хирургических и нехирургических 

причин острого живота. Учитывая актуальность проблем, важно обратить внимание на 

хирургическую группу заболеваний, которую довольно трудно отличить от основных 

причин хирургических заболеваний "острого живота". 

Вышеперечисленные заболевании могут вызвать перитонит, связи с чем пациенты 

обращаются в стационар по применении жизни. 

По ВОЗ-у, смертность от перитонита занимает седьмое место в структуре распрост-

раненных заболеваний. Важной  проблемой является и диагноз ложный"острый живот",  

основными причинами которого могут быть организованы в виде таблицы 1.  
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Таким образом, такой аналитический подход дает возможность заключить, что 5 

различные заболевания брюшной полости можно отличить по основным симптомам, 

хотя они существуют в течение одной и той же боли в эпигастральной области. 

 

Ключевые слова: "острый живот", хирургические и нехирургические заболевания, 

качество обследования, ранняя диагностика заболеваний. 
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SUMMARY 
The article refers to the distinctive diagnosis of acute abdominal surgical and non-

surgical causes. Taking into account the contemporaneity of the main issues importance is 
given to the surgical group of diseases, which are quite difficult to distinguish from 
surgical diseases serving as the main cause for "acute abdomenal" diseases. The above 

diseases can cause peritonitis, connected with which patients apply to inpatient treatment 
with life instructions. According to the WHO, mortality from peritonitis in the structure of 
common diseases is on the 7th place. One of the urgent issues is the fake "acute abdomen" 

diagnosis, the main reasons of which can be arranged in the form as shown in Table 1. 
Thus such an analytical approach gives an opportunity to conclude that 5 various diseases 

of abdominal cavity can be differentiated by the main symptoms, although it exists during 
the same epigastric pain time. 

 

Keywords: acute abdomen, surgical and non-surgical diseases, quality of medical 
examination, early diagnosis of diseases.  
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Լ.Թ. ՆԻԿՈԼԱՅԱՆ, Ռ.Ս. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

Հանրապետական հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր 

 

 

 

Բանալի բառեր` արտաթոքային տուբերկուլոզ, տղամարդ, սեռական օրգաններ 
 

 

Ներածություն. Վերջին տարիներին տուբերկուլոզի համաճարակաբանության 

մեջ կայունացման միտում է դիտվում, սակայն արտաթոքային ձևերի հանդեպ հե-

տաքրքրությունը նվազել է: Հիվանդության տարածվածության իրական պատկերն 

իմանալն այնքան էլ դյուրին չէ: Ախտորոշումը բավականաչափ դժվար է ճառագայ-

թային և լաբորատոր ախտորոշման եղանակներով: Նույնիսկ տուբերկուլոզային 

ախտահարման հյուսվածաբանական պատկերն է ձևափոխման ենթարկվել` ընդհա-

նուր բժշկական ցանցում լայն ոլորտի հակաբիոտիկներով բուժվելու հետևանքով: 

Օրըստօրե շատացող բազմաօրգանային տուբերկուլոզի պայմաններում (հիմնակա-

նում ՄԻԱՎ վարակակիրների շրջանում) արտաթոքային տուբերկուլոզն ախտորո-

շելն ու այն ձևակերպելը բոլորովին նոր մոտեցում է պահանջում` գերապատվու-

թյունը տալով թոքային ձևերին և երկրորդ պլան մղելով արտաթոքային տեղակա-

յումները, մինչդեռ արտաթոքային տուբերկուլոզի ախռորոշման հապաղումը նախ` 

էապես վատացնում է հիվանդների կյանքի որակը` միաժամանակ չբացառելով (թեև 

թոքային ձևերի համեմատ ավելի պակաս) վարակի տարածման վտանգը [2,3,10]: 

Արդիականությունը. Միզասեռական համակարգի տուբերկուլոզի մասին գրա-

կանության տվյալները միանշանակ չեն: Այսպես, ոմանք փաստում են տարիներ շա-

րունակ այդ համակարգի ախտահարման առաջատար լինելը [3,6], մյուսները 

[1,5,10]` նշում դրա նվազման միտումը: Հայաստանում արտաթոքային տուբերկուլո-

զի համաճարակաբանության հետազոտություն չի կատարվել: Առկա գիտական ընդ-

հանրացումները վերաբերում են կանանց սեռական օրգանների տուբերկուլոզին [8], 

այնինչ տղամարդկանց սեռական օրգանների տուբերկուլոզի ուսումնասիրությունը 

մեր հանրապետությունում պակաս արդիական չէ` որպես վերարտադրողական տա-

րիքի լուրջ հիմնախնդիր:  

Նպատակը և խնդիրները: Ուսումնասիրել տղամարդկանց սեռական օրգանների 

տուբերկուլոզի կլինիկական դրսևորումները, բուժման արդյունավետությունը: Իրա-

կանացվել են նպատակից բխող հետևյալ խնդիրները. գնահատվել է վերհուշական 

տվյալների տեղեկատվությունը, պարզվել հիվանդության կլինիկալաբորատոր 

առանձնահատկությունները, հիվանդության ուշ ախտորոշման պատճառները: 

Նյութը և մեթոդները. Վերջին տասը տարիների ընթացքում Հայաստանում 

առաջնակի (նոր հայտնաբերված) տուբերկուլոզի դեպքերը ներկայացված են 1-ին 

նկարում:  
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Նկար 1 

Հայաստանում առաջնակի հայտնաբերված տուբերկուլոզով  
հիվանդների թիվը 2004-2013թթ. 

 

 
 

Ինչպես երևում է բերված տվյալներից` հիվանդների թիվն աստիճանաբար 

նվազել է, և դա պետք է դիտարկել որպես համաճարակաբանական դրական մի-

տում, ինչը չի կարելի ասել տուբերկուլոզի արտաթոքային ձևերի մասին (նկ. 2):  
 

Նկար 2 

Տուբերկուլոզի արտաթոքային ձևերով և միզասեռական համակարգի 

ախտահարումներով անձանց փոխհարաբերությունը 
 

 
 

Սեռական օրգանների տուբերկուլոզով հիվանդ տղամարդկանց շրջանում հի-

վանդության հետազոտության համար որպես նյութ են ծառայել Հանրապետական 

հակատուբերկուլոզային դիսպանսերում (ՀՀՏԴ) հետազոտված և բուժված 103 ան-

ձանց հիվանդության պատմությունները: Հիվանդների համալիր հետազոտությունը 

ներառել է կլինիկական տվյալները (հարցուփորձ, վերհուշ, զննում), կրծքավանդակի 

օրգանների ռենտգենաբանական քննությունը, պարտադիր ընդունված լաբորատոր 

հետազոտությունները, ինչպես նաև միզասեռական համակարգի տուբերկուլոզով 

հիվանդների համար յուրահատուկ եղանակները, ինչպիսիք են` մեզի ցանքսը տու-

բերկուլոզի հարուցիչների համար, միզապարկի զննումը, սերմնահեղուկի քննությու-

նը, որովայնի օրգանների և շագանակագեղձի ՈՒՁՀ-ը, վիրահատական նյութի 
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(ամորձիների և մակամորձիների հյուսվածք) կազմաբանական ուսումնասիրութ-

յունը: 

 Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Հիվանդների տաիքային 

կազմի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դեպքերի քառորդ մասը բաժին է ընկնում 35-

44 տարիքային խմբին, 15-24 և 25-34 տարեկան հիվանդները գրեթե հավասարաչափ 

են բաշխված, 54 տարեկանից բարձր տղամարդկանց շրջանում սեռական օրգան-

ների տուբերկուլոզն ախտորոշվել է դեպքերի 36,9%-ում (նկ. 3): 

Նկար 3 

Տղամարդկանց սեռական օրգանների տուբերկուլոզով  
հիվանդների տարիքային կազմը 

 

 
 

Մեր հետազոտությունների արդյունքները չեն համընկնում գրականության 

տվյալների հետ, ըստ որոնց սեռական օրգանների տուբերկուլոզի տեսակարար 

կշիռը տեղաշարժվել է ավագ տարիքային խմբի կողմը [9]: Կյանքի բեղուն շրջանում 

(15-44 տարիքային խումբ) գտնվող տղամարդկանց սեռական օրգանների տուբեր-

կուլոզի գերակշռումն (56,3%) առավել ևս ցայտուն է դարձնում խնդրի ուսումնասի-

րության կարևորությունը, քանզի հիվանդությունը հանգեցնում է տարաբնույթ սե-

ռական խանգարումների, ինչպես նաև սեկրետոր-օբտուրացիոն բնույթի ամլության:  

Գյուղական վայրերից հիվանդների սակավաթիվ լինելը (47,6%) բացատրվում է 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով և ՀՀՏԴ-ում հանրապետութ-

յան հեռավոր մարզերից նրանց հոսպիտալացման դժվարություններով: Վերլուծու-

թյունը պարզեց, որ հիվանդներից 39,8%-ը բուժվել է ախտադարձի կապակցությամբ, 

24,3%-ը քրոնիկական դեպքերն են, 35,9%–ն առաջնակի հիվանդներն են: Հիվանդ-

ների 68,9%-ը բուժումն սկսել են տուբերկուլոզով հիվանդանալու առաջին տարում, 

մնացյալ 31,1%–ի շրջանում այն ունեցել է 1,5-5 տարվա և ավելի վաղեմիություն: Հա-

տուկենտ (7,8%) հիվանդներ են միայն հայտնաբերվել և հակատուբերկուլոզային 

բուժումն սկսել հիվանդության ի հայտ գալու առաջին 3 ամսվա ընթացքում: Ուշ ախ-

տորոշումը, ոչ համարժեք բուժումը, որոնք հանգեցնում են ախտահարման տա-

րածմանը, վկայում են տղամարդկանց սեռական օրգանների տուբերկուլոզի մասին 

ընդհանուր բժշկական ցանցի բժիշկների անբավարար տեղեկացված լինելու մասին: 

Ուսումնասիրությունը բացահայտեց, որ ավելի քան դեպքերի կեսում (66,0%) 

հիվանդությունը սուր սկիզբ է ունեցել: Հիվանդների 46,6%-ն ընդունվել է հիվան-

դության սրացման փուլում: Հիվանդները նշել են մարմնի ջերմաստիճանի կտրուկ 
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բարձրացում մինչև 38-39
0
C, սարսուռ, սաստիկ ցավեր, փոշտի մաշկի կարմրություն, 

այտուց, ինքնազգացողության վատացում: Հիվանդներն սկզբում դիմել են տեղա-

մասային պոլիկլինիկայի վիրաբույժի, ուրոլոգի կամ թերապևտի և միառժամանակ 

բուժվել ընդհանուր բժշկական ցանցի բժիշկների հսկողությամբ: Փոշտի շրջանի սուր 

բորբոքային երևույթներն անցնելուց հետո հիվանդների մի մասը (18,4%) դուրս են 

մնացել բժշկի տեսադաշտից, ուստի սեռական օրգանների տուբերկուլոզն ախտո-

րոշվել է թոքերի տուբերկուլոզի կապակցությամբ ՀՀՏԴ ընդունվելիս: Հիվանդների 

մեկ երրորդն անցյալում ունեցել է թոքերի տուբերկուլոզ կամ շփում այդպիսի հի-

վանդի հետ: Հիվանդների գանգատներն ընդունվելիս պայմանավորված են եղել մի-

զասեռական օրգանների ախտահարման տարածվածությամբ և աստիճանով, սա-

կայն ինքնատիպ չեն: Ամենահաճախ ներկայացվող նշանն է փոշտի այտուցն ու կոշ-

տությունը: Երկրորդ գանգատը ցավն է փոշտում, սերմնալարի ուղղությամբ կամ 

աճուկային շրջանում: Ընդհանուր ինքնաթունավորման երևույթներին (տկարու-

թյուն, ենթատենդային վիճակ, քրտնարտադրություն) հիվանդներն ուշադրություն 

չեն դարձրել: Ամորձիների քայքայման հետևանքով փոշտում թարախակույտ է ձևա-

վորվել` արտաքին թափածակումով և խուղակով: Մեր դիտարկումներում խուղակի 

ձևավորում է դիտվել դեպքերի 31,1%-ում: 

Կլինիկական զննումը ցույց տվեց, որ հիվանդների 36,9%-ն ունի սեռական օր-

գանների երկկողմանի ախտահարում: Դեպքերի զգալի մեծամասնությամբ (84,5%) 

արձանագրվել են զուգորդված ախտահարումներ` առավելապես միզուղիների 

(58,3%), շնչառական օրգանների (26,2%) և հենաշարժական համակարգի (2,9%) հետ: 

Բորբոքման պրոդուկտիվ բնույթը դիտվել է դեպքերի 18,4%- ում: 

 Ֆթիզիաուրոլոգիայում գործնականում ավելի հաճախ հանդիպում է շագանա-

կագեղձի և փոշտի օրգանների տուբերկուլոզը, հազվադեպ` առնանդամի, կուպերյան 

գեղձի, սերմնածորանի մեկուսացած տուբերկուլոզը [7]: Մեր դիտարկումներում շա-

գանակագեղձի տուբերկուլոզ դիտվել է դեպքերի 65,9%-ում: Հիվանդությունը երկար 

ժամանակ առանց ախտանիշների է ընթացել: Հիվանդության վաղ փուլերում կամ 

շագանակագեղձի խորքում տուբերկուլոզը տեղակայվելիս ուղիղ աղիքով հետա-

զոտելիս այն չի հայտնաբերվել: Հիվանդության զարգացումն ուղեկցվում է հետևյալ 

նշաններով`ցավ, միզարձակման և սեռական հարաբերության խանգարումներ: Ցա-

վը հիմնականում տեղակայվում է շեքի, վերցայլային շրջանում` երբեմն ճառագայթե-

լով դեպի աճուկները, փոշտը, սրբանը, հետանցքը: Միզարձակման խանգարումներն 

արտահայտվել են ինչպես ցերեկային, այնպես էլ գիշերային հաճախամիզությամբ, 

ցավոտությամբ: Սեռական հարաբերության խանգարումները պայմանավորվել են 

սերմնաբշտերի և սերմնածորանների` բորբոքային գործընթացի ներառմամբ: Մեր 

տվյալներով դեպքերի 89,3%-ում շագանակագեղձի ներսում տուբերկուլոզը տեղա-

կայվել է ախտահարված մակամորձու կողմի բլթակներում: 

Գրականության տվյալներով արտաթոքային տուբերկուլոզն ուղեկցվում է սա-

կավ և դժվար բացահայտվող մանրէազատությամբ (հիմնականում երկար ժամանակ 

պահանջող ցանքսով): Ընդհանուր բժշկական ցանցում լայն ոլորտի հակամանրէա-

յին պատրաստուկների կիրառումը, որոնք մասամբ օժտված են նաև հակատուբեր-

կուլոզային ազդեցությամբ, հավանաբար, նվազեցնում են տուբերկուլոզի հարուցիչ-

ների ախտածնության աստիճանը` պատճառ դառնալով միզասեռական համակար-

գի գաղտնի տուբերկուլոզի զարգացմանը: Նույն պատճառով այլափոխված, մասամբ 

նաև դեղակայուն դարձած հարուցիչները ևս լուրջ խոչընդոտ են հիվանդության 
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պահպանողական բուժման ճանապարհին [2,4,10]: Մեր կողմից հետազոտվող հի-

վանդների շրջանում մանրէազատում դիտվել է դեպքերի 11,7%-ում: 

 Հիվանդների բուժումն ընթացել է 6-8 ամիս` բուժաշխատողների անմիջական 

հսկողությամբ: Մեծամասամբ (80,6%) հիվանդները դեղորայքը լավ են տարել, ինչի 

արդյունքում պահպանողական բուժումն ավարտվել է կլինիկական ապաքինմամբ 

հիվանդների 63,1%-ի շրջանում`սեռական օրգանների բորբոքային այտուցի վերաց-

մամբ և պնդացմամբ:  

Ուշ ախտորոշումն անդրադարձել է բուժման արդյունավետության վրա` անխու-

սափելի դարձնելով օրգանը հեռացնող վիրահատությունն ու հաշմանդամությունը: 

Հիվանդների 36,9%-ը ստացիոնարում վիրահատվել են, ինչի շնորհիվ նրանց 60,5%-ի 

օրգանը հնարավոր է եղել պահպանել. դեպքերի 71,1%-ում կատարվել է մակամոր-

ձու, իսկ 28,9%-ում` ամորձու վիրահատություն: 

Եզրակացություն 

1. Տղամարդկանց սեռական օրգանների տուբերկուլոզն առավել հաճախ 

(63,1%) հանդիպում է մինչև 55 տարեկան անձանց շրջանում: 

2. Առավելապես (66,0%) հիվանդության սուր սկիզբ է դիտվում: 

3. Հիմնականում հանդիպում է բազմաօրգանային ախտահարման տեսքով: 

4. Հիվանդների մեկ երրորդը հայտնաբերվում է օրգանների քայքայման փւլում: 

5. Հիվանդների 36,9%-ի նկատմամբ հարկադրված կիրառվում են բուժման 

վիրահատական միջոցներ:  
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РЕЗЮМЕ 

Среди внелегочных форм туберкулеза одно из ведущих мест занимает поражение 

мочеполовой сферы. Анализ историй болезней 103 мужчин, которые лечились в Респуб-

ликанском противотуберкулезном диспансере  с туберкулезом половых органов, показал, 

что заболевание чаще поражает лиц  до 55 лет (в 63,1%  случаев).  35,9% были вновь 

выявленные больные, 39,8% пациентов лечились по поводу рецидива заболевания, а 

24,3%  составили хронические случаи. 68,9% больных по поводу туберкулеза лечились в 

первый год заболевания, остальные (31,1%) имели заболевание давностью от 1,5 до 5 лет 

и более. Лишь в единичных случаях (7,8%) наблюдались больные с давностью забо-

левания до 3-х месяцев. Клиническое обследование показало, что свищеобразование 

встречалoсь в  31,1%  случаев, у 36,9% больных имеется двустороннее поражение орга-

нов гениталия у мужчин, а в 84,5%  случаев туберкулез мужских половых органов со-

четался с туберкулезом иных локализаций. У 36,9% больных были произведены опера-

тивные вмешательства, в результате которых у 60,5% оперированных лиц с деструкцией 

ткани половых органов удалось сохранить органы: наиболее часто (71,1%)  проводилась 

эпидидимэктомия.  

  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  экстрапульмональный туберкулез, мужчина, репродуктивные органы  
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SUMMARY 

Among extrapulmonary forms, tuberculosis of urinogenital sphere occupies one of the 

leading places. We have studied the medical cases of 103 men suffering from tuberculosis (TB)  

of male reproductive organs. In majority of cases, tuberculosis of male reproductive organs is 

frequently found in people by 55 years old (63,1% of cases). The analysis of data showed that 

the 39,8 % of the patients were treated on the occasion of the illness recidivation, 24,3 % was 

made up by chronic cases, 35,9 % were once again detected patients, 68,9 % of patients were 

cured over tuberculosis the first year of the illness, the other 31,1 % had the illness for 1,5-5 

years and more. Only few patients (7,8 %) were detected and cured over tuberculosis with 

remoteness of three months, therefore 31,1% of patients have neglected and destructed form 

(abscess, fistula), 36,9% bilateral, while 84,5%  combined  with other organs.    

36,9% of patients underwent operations in hospital and as a result, doctors managed to 

preserve the organ in 60,5% cases, epididymectomy was practiced mainly in 71,1%. 

 

Keywords: extrapulmonary tuberculosis, male, reproductive organs 
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ԵՊԲՀ, պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոն 

 
 

 

Բանալի բառեր` բազալ բջջային կարցինոմա, տափակ բջջային կարցինոմա, դեմքի և 

պարանոցի շրջանի մաշկի քաղցկեղ 
 
 

Ներածություն. Մաշկի քաղցկեղները մարդու ամենահաճախ հանդիպող 

ուռուցքային ախտահարումներից են: Տարեկան ախտորոշվում են ավելի քան 700.000 

նոր դեպք, որոնց 77%-ը ԲԲԿ (բազալ բջջային կարցինոմա), 20% ՏԲԿ (տափակ 

բջջային կարցինոմա) և 3% մելանոմա և այլ հազվադեպ ուռուցքներ (1): Մաշկի 

ուռուցքների զարգացման համար անհրաժեշտ է 20-30 տարիների ընթացքում արևի 

կուտակային ազդեցություն (2): Այնուամենայնիվ ՏԲԿ զարգացման համար արևի 

ազդեցությունն ունի ավելի մեծ նշանակություն քան ԲԲԿ դեպքում: ԲԲԿ և ՏԲԿ հա-

րաբերակցությունը ԱՄՆ-ի հյուսիսային և հարավային շրջաններում համապատաս-

խանաբար 6:1 և 3:1(3):  

Բազալ բջջային կարցինոմայի պաթոգենեզում ամենամեծ ազդեցությունն ունի 

ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները: Լույսի ուլտրամանուշակագույն հատվա-

ծը բաժանվում է 3 ենթահատվածի` C (1-290նմ), B (290-315նմ) և A (315-400նմ): Օզո-

նով հարուստ ստրատոսֆերան կլանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 

այն հատվածը, որի ալիքի երկարությունը ցածր է 290 նմ-ից: Երկրագնդին հասնող 

արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների 95%-ը ուլտրամանուշակագույն A-ն 

է, մնացած 5%-ը ուլտրամանուշակագույն B-ն է, որն էլ պատճառ է հանդիսանում 

սուր արևայրուքների և մաշկի ուռուցքային ախտահարումների մեծ մասի համար: 

Չնայած ուլտրամանուշակագույն B ճառագայթները ավելի շատ ուռուցքածին են, 

ուլտրամանուշակագույն A ճառագայթները բարձրացնում են ուլտրամանուշակա-

գույն B ճառագայթների ուռուցքածին ազդեցությունը և սաստկացնում են հասցված 

վնասը /4/:  

Արդիականությունը. ԲԲԿ-ն նախկինում ավելի հաճախ հանդիպում էր տարեց 

մարդկանց մոտ, բայց հիմա այն հանդիպում է նաև երիտասարդների մոտ` սոլյա-

րիների տարածվածության բարձրացման պատճառով: 40 տարեկանից ցածր դեպ-

քերը հիմնականում հանդիպում են կանանց մոտ, քանի որ կանանց մոտ ավելի շատ 

է հանդիպում ուժեղ արևայրուքները` նրանք ավելի հաճախ են այցելում սոլյարի (2):  

Բացի տեղային դեստրուկտիվ աճով առաջնային ուռուցքային օջախից հնա-

րավոր է նաև ստորադիր հյուսվածքների դեստրուկտիվ ախտահարում կամ մետաս-

տատիկ ախտահարումներ: Չնայած մաշկի նորագոյացությունները դասվում են ար-

տաքին տեղակայման ուռուցքներին, այնուամենայնիվ նմանատիպ հիվանդներից 

շատերը (մինչև 23.9%) դիմում են մասնագիտացված բժշկական օգնության ուռուց-

քային ախտահարման 3-4-րդ փուլերում: Չնայած մաշկի քաղցկեղների բուժման մեջ 
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հասած արդյունքներին, նշված պաթոլոգիայի ռեցիդիվների հաճախականությունը 

հասնում է 15-55%-ի (5):  

Քանի որ մաշկի քաղցկեղները ավելի հաճախ տեղակայվում են դեմքի և գլխի 

շրջանում, բուժման մեթոդի ընտրության ժամանակ կարևոր է, որ ուռուցքի լիարժեք 

հեռացումը համակցված լինի ոչ միայն ախտահարված օրգանի ֆունկցիայի մաքսի-

մալ պահպանմամբ, այլև ապահովի օպտիմալ էսթետիկական էֆեկտ:  

Չնայած մաշկի ուռուցքների հեռացումը կատարվում է կյանքի ցուցումով, շատ 

պացիենտների ավելի շատ հետաքրքրում է էսթետիկ արդյունքը: Դեմքը ամբողջու-

թյամբ, իսկ գլխի և պարանոցի մաշկը մասամբ կատարում են հաղորդչական և իդեն-

տիֆիկացիոն կարևոր ֆունկցիա: Դեմքի մաշկի արտաքին տեսքը և վիճակը որոշում 

են անհատի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գրավչությունը: Դեմքի և պարանոցի մաշկի 

ախտահարումները ստեղծում են ոչ միայն մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական, այլև 

սոցիալական խնդիրներ: Չարորակ ուռուցքների բուժումից հետո առաջացած սպիա-

կան փոփոխությունները և դեֆորմացիաները, փոխում են մարդու իմիջը, կարող են 

հանգեցնել մարդու սոցիալական ակտիվության սահմանափակման կամ փոփոխ-

ման, այդ իսկ պատճառով դեմքի և պարանոցի շրջանի մաշկի քաղցկեղների բուժ-

ման հարցում պետք հաշվի առնել սոցիալական կարևորությունը (6): Գլխի և պարա-

նոցի մաշկի տեղային տարածված չարորակ ուռուցքներով պացիենտների վիրա-

բուժական բուժման ժամանակ միաժամանակյա ռեկոնստրուկցիան հանդիսանում է 

անհրաժեշտ էտապ, ինչը պայմանավորված է տվյալ անատոմիական լոկալիզա-

ցիայի օրգանների մեծ ֆունկցիոնալ և էսթետիկ կարևորությամբ (5): 

Նպատակ և խնդիրներ. Նշված հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել 

ԴՊՇՄՔ-ի (դեմքի և պարանոցի շրջանի մաշկի քաղցկեղներ) բուժման արդյունքները 

կախված բուժման տակտիկայի ընտրությունից, ուռուցքի չափերից, տեղակայումից: 

Ուսումնասիրել բարդությունների բնույթը, կանխարգելման հնարավոր մեթոդները: 

Նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

1. Ուսումնասիրել ԴՊՇՄՔ-ի կապակցությամբ բուժում ստացած հիվանդների բուժ-

ման արդյունքները: 

2. Ուսումնասիրել հետվիրահատական շրջանում առաջացած բարդությունների 

բնույթը: 

3. Գնահատել բուժման արդյուքները: 

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտության ժամանակ ուսումնասիրվել են 2003-

2008թթ-ին Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի «Հերացի» թիվ 1 հիվան-

դանոցային համալիրի պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության և միկրովիրա-

բուժության բաժանմունքում ԴՊՇՄՔ-ի կապակցությամբ վիրահատված 113 հիվանդ-

ներ: Հիվանդների միջին տարիքը կազմել է 43±7 տարի և տատանվում էր 30-ից մինչև 

78 տարեկան:  

Հետազոտության ժամանակ ուսումնասիրվել են բոլոր հիվանդների հիվան-

դության պատմությունները, պաթոհյուսվածաբանական հետազոտությունների 

արդյունքները: Ուսումնասիրվել են ուռուցքների, դրանց հեռացումից առաջացած դե-

ֆեկտների չափերը, փակման եղանակները: Հետազոտության մեջ ընդգրկված բոլոր 

հիվանդների կլինիկական հետազոտությունների արդյունքում գնահատվել են առկա 

էսթետիկ և ֆունկցիոնալ խնդիրները մինչվիրահատական շրջանում, այնուհետև 

էսթետիկ և ֆունկցիոնալ արդյունքները գնահատվել հետվիրահատական շրջանում: 



ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ    ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  

 

38 

Արդյունքները. Վիրահատված հիվանդներից 76-ի (67.25%) մոտ ախտորոշվել է 

ԲԲԿ, 21-ի (18.58%) մոտ` ՏԲԿ, 16 հիվանդի մոտ այլ տարբեր ուռուցքներ: Հիվանդ-

ներից 73-ը (64.6%) եղել են տղամարդ, 40-ը (35.4%) եղել են կանայք: 31 հիվանդի մոտ 

հաջողվել է վերքը փակել առաջնային վիրաբուժական կարերով` առանց լաթի կի-

րառման, 28 հիվանդի մոտ դեֆեկտը փակելու նպատակով կիրառվել են տեղային 

պատահական լաթեր` ռոտացիոն, սահող, տրանսպոզիցիոն, երկբլթանի և այլն: 36 

հիվանդի մոտ առաջացած դեֆեկտները ծածկելու համար կիրառվել են տեղային 

հյուսվածքային լաթեր առանցքային սնուցմամբ` ճակատային, այտային լաթեր, մա-

կերեսային քունքային զարկերակի վրա հիմնված լաթեր, ինչպես նաև վերին և 

ստորին շրթունքային զարկերակների միջոցով սնուցվող մաշկային լաթեր: 18 հի-

վանդի դեպքում առկա մեծ փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտի պատճառով անհրա-

ժեշտություն է եղել կիրառել ազատ մաշկափակեղային և մաշկամկանային լաթեր 

(ծղիկային, ճաճանչային, թորակոդորզալ լաթեր), որոնց դեպքում լաթը սնուցող 

զարկերակները բերանակցվել են դիմային, մակերեսային քունքային, արտաքին 

քնային զարկերակների հետ ծայրը-ծայրին կամ ծայրը կողքին եղանակով, իսկ լա-

թից երակային արտահոսքը ապահովելու նպատակով երակային անաստամոզ է 

դրվել դիմային երակի, արտաքին լծային երակի հետ նույնպես ծայրը-ծայրին կամ 

ծայրը կողքին եղանակով: 18 հիվանդի մոտ միաժամանակ կիրառվել են մեկից 

ավելի տեղային լաթեր:  

Բոլոր այն հիվանդները ում մոտ կատարվել է բերանի խոռոչի ռեկոնստրուկ-

ցիա հետվիրահատական 5-7 օրերի ընթացքում ստացել են հեղուկ սնունդ նազո-

գաստրալ զոնդի միջոցով: Բոլոր հիվանդները հետվիրահատական շրջանում 

ստացել են լայն սպեկտրի հակաբիոտիկներ: Այն հիվանդերը ում մոտ կիրառվել են 

ազատ լաթեր հետվիրահատական շրջանում 5-7 օր ստացել են հակակոագուլյանտ-

ներ: 101 հիվանդի մոտ վերքերը լավացել են առաջնային ձգումով (89.4%), 9 հիվանդի 

մոտ դիտվել են հետվիրահատակ ինֆեկցիոն բարդություններ, վերքերը լավացել են 

երկրորդային ձգումով, 3 հիվանդի դեպքում եղել է տեղափոխված լաթի եզրային 

նեկրոզ: Ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արդյունքները գնահատվել են լավ և գերազանց 

86.7% դեպքերում, ընդ որում գերազանց արդյունք ստացվել են փոքր չափի ուռուցք-

ների, ուստի նաև փոքր չափի դեֆեկտների դեպքում: 8.8% դեպքերում արդյունքները 

գնահատվել են բավարար և միայն 4.5% դեպքերում վիրահատության արդյունքները 

գնահատվել են անբավարար: 

Եզրակացություն. Այսպիսով մինչև 1 սմ չափսերի ուռուցքների դեպքում մենք 

առաջացած փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտը փակելու համար կիրառում ենք տե-

ղային հյուսվածքները, 2-4 սմ չափսերի ուռուցքների հեռացումից հետո առաջացած 

դեֆեկտները փակելու նպատակով կիրառում ենք տարբեր մաշկաճարպային, մաշ-

կափակեղային կղզյակային լաթեր, 4սմից ավելի մեծ չափսերի ուռուցքների դեպքում 

կիրառվել են ազատ մաշկափակեղային, մաշկամկանային լաթեր: 

Ուստի մաշկի քաղցկեղների վիրաբուժական բուժման բարձր արդյունքների 

հասնելու հիմնաքարերն են. 

1. Ուռուցքի վաղ ախտորոշումը 

2. Ախտահարված հյուսվածքների ռադիկալ հեռացումը 

3. Առաջացած փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտների փակումը հիմնականում 

սնուցվող մաշկալաթերով 
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Այս բոլոր կետերին հստակ հետևելու դեպքում կարելի է հասնել լավ և գերա-

զանց էսթետիկ և ֆունկցիոնալ արդյունքների 90% և ավելի դեպքերում: 
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МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ ГОЛОВЫ И ШЕИ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

А.Б. СААКЯН, Г.А. АМИРБЕКЯН
 

 

ЕГМУ, кафедра пластической хирургии 

 
 

РЕЗЮМЕ 

Злокачественные новообразования кожи являются одним из самых распростронен-

ных опухолевых порожений человека. В 2003-2008гг. в отделении пластической реконст-

руктивной хирургии и микрохирургии “Гераци” No1 больничного комплекса ЕрГМУ по 

поводу РКГШ (рак кожи головы и шеи) были оперированы 113 больных. Средний 

возраст больных был 43±7 лет и колебался от 30 до 78. У 76 больных (67.25%) был диаг-

нозцирован БКК (базальноклеточная карцинома), у 21 (18.58%)` ПКК (плоскоклеточная 

карцинома), у 16 больных были другие различные опухоли кожи. Для достяжения хо-

роших результатов при хирургическом лечении рака кожи необходимо ранняя диаг-

ностика опухоли, радикальное иссичение пораженных тканей, закрытие мягкотканных 

дефектов в основном кравоснабжаемыми лоскутами. 

 

 

 

Ключевые слова: базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома, рак кожи 

головы и шеи 
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TTRREEAATTMMEENNTT  TTAACCTTIICCSS  OOFF  SSKKIINN  TTUUMMOORRSS  OOFF  HHEEAADD  AANNDD  NNEECCKK  RREEGGIIOONN,,    

RREESSUULLTTSS  AANNDD  CCOOMMPPLLIICCAATTIIOONN  
 

A B. SAHAKYAN, G.A. AMIRBEKYAN  
 

YSMU, Department of Plastic Surgery 

 

SUMMARY 
 

Skin tumors are one of the most common humon tumor lesions. During the period of 

2003-2008 in the department of plastic reconstructive surgery and microsurgery of «Heratsi» 

No 1 medical center of Yerevan State Medical University 113 patients were operated on with 

SCHNR (skin cancer of head and neck region). Avarage age of the patients was 43±7 years and 

was in range between 30 and 78. From whom 76 patients (67.25%) with diagnosis of BCC 

(basal cell carcinoma), 21 patients (18.58%) SCC (squamous cell carcinoma) and 16 patients 

with other different tumors. To achieve better surgical treatment results of skin tumors early 

diagnosis of tumor, total removal of lesion and reconstruction of soft tissue defects mostly with 

vascularized flaps are nessecary. 

 
 

 

Keywords: basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, skin cancer of head and neck 

region 
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ԱԱԲԲԴԴՈՈՄՄԻԻՆՆՈՈՊՊԼԼԱԱՍՍՏՏԻԻԿԿԱԱՆՆ,,  ԴԴՐՐԱԱ  ԲԲԱԱՐՐԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐԸԸ,,    

ԴԴՐՐԱԱՆՆՑՑ  ԿԿԱԱՆՆԽԽԱԱՐՐԳԳԵԵԼԼՈՈՒՒՄՄԸԸ  

 
1Ա.Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ, 1Լ.Վ. ՍԱՔՈՅԱՆ, 2Ի.Մ. ՀՈՎԵՍՅԱՆ 

 

1ԵՊԲՀ, պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոն 
22-րդ բուժմիավորման պլաստիկ վիրաբուժության ծառայություն 

 
 
 
Բանալի բառեր`աբդոմինոպլաստիկա, բարիատրիկ վիրաբուժություն, լիպոսակցիա 

 

 

Ներածություն. Աբդոմինոպլաստիկայի խնդիրն է վերականգնել հիվանդների 

որովայնի էսթետիկ բավարար տեսքը` որովայնի առաջային պատի «գոգնոցի» վերա-

ցում, կախված մաշկի ձգում, հետծծնդաբերական ստրիաների տեղափոխում քիչ 

տեսանելի հատված: Սովորաբար հարկ է լինում շտկել որովայնի հավելյալ մաշկը, 

ենթամաշկային ճարպաբջջանքը, ինչպես նաև մկանափակեղային ապարատի թու-

լացումը:4-6  

Աբդոմինոպլաստիկայի հաճախ ենթարկվում են անամնեզում հղիություններ 

ունեցած կանայք, ճարպային հյուսվածքի անոմալ բաշխմամբ անձիք և նրանք, ովքեր 

ունեցել են չափից ավելի քաշի կորուստ կարճ ժամանակահատվածում: Վերջին 

հանգամանքը հատկապես մեծացնում է աբդոմինոպլաստիկայի ենթարկվող հի-

վանդների կոնտինգենտը` հաշվի առնելով բարիատրիկ միջամտությունների աճող 

տենդենցը:  

Արդիականություն`աբդոմինոպլաստիկան ժամանակի ընթացքում ձեռք է բե-

րել հսկայական համբավ: ԱՄՆ-ում 2000թ. կատարված միջամտությունների թիվը 

եղել է 62713, մինչդեռ 2006թ-ին միջամտությունների ծավալը հասել է 146240-ի, աճե-

լով 133%-ով: Ուստի այն գտնվում է ԱՄՆ-ում էսթետիկ վիրաբուժության մեջ ամե-

նահաճախ իրականացվող հինգ միջամտությունների շարքում:1-3 

Քսաներորդ դարը նշանավորվեց բարիատրիկ վիրաբուժության մուտքով 

բժշկության ասպարեզ, իսկ հետագայում նաև բարիատրիկ-պլաստիկ վիրաբուժու-

թյան զարգացմամբ: Այն հիվանդները, որոնք նախկինում ունեցել են քաշի նկատելի 

իջեցում, սովորաբար կանգնում են որովայնի ձևի վիրաբուժական շտկման մի-

ջամտությունների անհրաժեշտության խնդրի առջև:7 Զարմանալի է թե ինչպիսի 

զարգացում է ապրել պլաստիկ վիրաբուժությունը վերջին հարյուրամյակում՝ լիպո-

սակցիայի համար նախատեսված փոքր կտրվածքով սահմանափակվող միջամ-

տությունից մինչև մեծ կտրվածքների, որոնց միջոցով իրականացնում են լայնա-

ծավալ վիրահատություններ:8-12 

Աբդոմինոպլաստիկան` լիպոսակցիայով կամ առանց լիպոսակցիայի և էսթե-

տիկ կամ ոչ էսթետիկ միջամտությունների ներառումով, կարող է առաջացնել բազ-

մաթիվ լոկալ կամ համակարգային բարդություններ, այդ թվում մահացու ելքով: 

Դրանց մի մասը, ինչպիսիք են հիպեսթեզիան, այտուցը, էքխիմոզները, հյուսվածք-

ների ինդուրացիան, էրիթեման, կարող են ունենալ սպոնտան առողջացում:13 

Որովայնի մեծ մակերեսը, վիրահատության ժամանակ մեծ ծավալով բացա-

զատումը, զուգահեռ իրականացվող լիպոսակցիան, վերքի փակման ժամանակ մեծ 
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ճնշման գործադրումը բարձրացնում են հետվիրահատական վերքի թթվածնային 

քաղցի զարգացման և հետագա բարդությունների զարգացման հավանականութ-

յունը: Մանրակրկիտ վիրաբուժական տեխնիկան, անոթավորման առանձնահատ-

կությունների իմացությունը, լիպոսակցիայի ծավալի սահմանափակումը, վիրաբու-

ժական վերքի վրա ճնշման աստիճանը հանդիսանում են հիմնական գործոնները, 

որոնք ապահովում են հետվիրահատական բարդությունների զարգացման ցածր 

ռիսկ: Սովորաբար վիրահատության ժամանակ տևական իշեմիայի առկայությունը 

ուղեկցվում է վերքի ուշացած փակումով: Խորհուրդ են տալիս վիրաբուժական վեր-

քերը ուսումնասիրել առաջիկա հետվիրահատական ժամերին և հաջորդ առավոտ: 

Եթե հայտնաբերվում են իշեմիայի նշաններ, ապա որքան հնարավոր է շուտ 

անհրաժեշտ է լիկվիդացնել դրա համար հավանական բոլոր դարձելի պատճառնե-

րը, ինչպիսիք են հեղուկի կուտակումը, ինֆեկցիան, վերքի շրջանում ավելորդ 

ճնշումը:14  

Եթե այնուամենայնիվ, իշեմիայի նշանները խորանում են, որոշ հեղինակներ 

օգտագործում են կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ, սուլոմեդրոլ: Իշեմիա-

յի հետևանքով առաջացող նեկրոզի պարագայում, այն ամենից հաճախ զարգանում է 

"աբդոմինոպլաստիկայի սարսափելի եռանկյունում", որը ներառում է պորտից մինչև 

ցայլային հատվածն ընկած անատոմիական զոնան:15 Հյուսվածքները իշեմիայի 

հանդեպ ամենազգայունն են հենց այս հատվածում, քանի որ այստեղ են գտնվում 

խաչաձև անոթավորման Հյուգերի երկրորդ և երրորդ զոնաները: Պորտի հատվածի 

նեկրոզի ամենահաճախակի հանդիպող պատճառը պորտի ոլորումն է կամ ճող-

վածքների շտկման նպատակով պորտի շրջանը որպես վիրաբուժական մուտքի 

օգտագործումը: Պորտի նեկրոզի պարագայում անհրաժեշտ է իրականացնել վերքե-

րի ստանդարտ վարում` առանց մեռուկացված հյուսվածքների ինտենսիվ բացա-

զատման, քանի որ վերջինս կարող է հարուցել հետընթաց թրոմբոզի զարգացում:16 

Սակայն ինչպես նշվեց, աբդոմինոպլաստիկան ավելի քան 30% դեպքերում 

ուղեկցվում է բարդությունների զարգացմամբ, որոնցից ամենահաճախակին հանդի-

սանում է սերոմաների զարգացումը, վերքային բարդությունները և հյուսվածքային 

նեկրոզը: Համաշխարհային գրականության մեջ առկա են բազմաթիվ հրապարա-

կումներ, որտեղ անդրադառնում են այդ բարդություններին, ինչպես նաև այն մի-

ջամտւթյուններին, որոնք անհրաժեշտ է իրակակացնել դրանց կանխարգելման և 

բուժման նպատակով: Գրականության մեջ առկա են նաև բազմաթիվ տվյալներ աբ-

դոմինոպլաստիկայի պոտենցիալ բարդությունների ռիսկի գործոնների մասին: 

Այդպիսիք են համարվում ծխելը8, անամնեզում որովայնի վիրահատությունները17, 

զարկերակային գերճնշումը2, ավելորդ քաշը18: Կան նաև տվյալներ, ըստ որոնց արա-

կան սեռի մոտ բարդություններն ավելի հաճախ են դիտվում քան կանանց մոտ: Այդ 

մասին առաջին անգամ խոսել են Գիլանդը և Սորբերան: Վան Ուչելան ևս նկատեց 

նման տարբերություն՝ 64.3% և 75.3% հետվիրահատական բարդությունների հավա-

նականություն համապատասխանաբար տղամարդկանց և կանանց շրջանում: Սա-

կայն այս հետազոտության մեջ տղամարդկանց թիվը բավական չէ վիճակագրորեն 

հավաստի տարբերություն գրանցելու համար: Կա տարածված կարծիք, որ տղա-

մարդկանց մոտ բարդությունների առավել հաճախակի լինելը պայմանավորված է 

նրանց մոտ վիրահատական ցուցում հանդիսացող խնդիրների առավել արտա-

հայտված և ուշացած լինելու փաստով, որի հետևանքով վիրահատական ծավալը 
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ավելի մեծ է լինում:19,20 Հավելյալ քաշը ևս հանդիսանում է ռիսկի գործոն հետվիրա-

հատական բարդությունների տեսանկյունից: Մարմնի զանգվածի բարձր գործակից 

(BMI>30կգ/մ2) ունեցող անհատների մոտ առկա է բարդությունների անհամեմատ 

բարձր ռիսկ (20.8%), քան նրանց մոտ (7%, p<0.05), ում մարմնի զանգվածի գործա-

կիցը (BMI<30կգ/մ2) չի անցնում գեր համարվելու սահմանագիծը:21,22 Կան ապացույց-

ներ, որ ծխելը իջեցնում է վերքերի շրջանում արյունամատակարարումը, դանդաղեց-

նում է լավացման գործընթացը, ինչպես նաև բազմաթիվ էքսպերիմենտալ մոդելնե-

րում այն բարձրացնում է մահացությունը փորձարարական կենդանիների շրջա-

նում:2,4,8 Մանեսսան և մյուսները ցույց են տվել, որ ծխողների մոտ առկա է վերքերի 

լավացման ընթացքում բարդությունների զարգացման հավանականության վիճա-

կագրորեն հավաստի աճ`այն է համապատասխանաբար 47.9% և 14.8% ծխողների և 

չծխողների շրջանում:8 Նման եզրակացության եկել են նաև Հենսելը և համահեղի-

նակները իրենց հետազոտության արդյունքում:2 Չնայած այս հետազոտությունների, 

մի շարք այլ հետազոտություններ չեն արձանագրել վիճակագրորեն հավաստի 

տարբերություն ծխողների և չծխողների միջև ինչպես օրինակ Չաոատի ուսումնա-

սիրությունը, որն իրականացվել է 258 հետազոտվող հիվանդների խմբում:7 Սա 

ակնհայտորեն վկայում է այն մասին, որ առկա տվյալները բավարար չեն ծխախոտի 

դերի վերաբերյալ վերջնական դատողություններ անելու համար:  

Մյուս կողմից աբդոմինոպլաստիկան հանդիսանում է այն միջամտություն-

ներից մեկը, որի դեպքում բարձր է դատական հայցերի թիվը և հիվանդների ակնկա-

լիքների չարդարացված լինելու տոկոսը: Սակայն քիչ են այն հետազոտությունները, 

որում ուսումնասիրվել է հետվիրահատական շրջանում հիվանների կյանքի որակը: 

Ըստ որոշ տվյալների աբդոմինոպլաստիայի պարագայում միջամտությունը ակնկա-

լիքների արդարացման չի բերել 23% դեպքերում, մինչդեռ այլ պլաստիկ միջամտութ-

յունների պարագայում այն կարող է լինել բավականին ցածր: Այսպես, կրծքագեղձի 

ռեկոնստրուկցիայի պարագայում միջամտությունից բավարարվածության մակար-

դակը հասնում է 98%-ի:22  

Նպատակը. Ուսումնասիրել աբդոմինոպլստիկայի հետվիրահատական բար-

դությունները, հիվանդների գոհունակությունը և դրանք պայմանավորող գործոննե-

րը: 

Խնդիրները՝ 

1. Պարզել իրականացված աբդոմինոպլաստիկայի հետվիրահատական բար-

դությունների տեսակները, բարդությունների կառուցվածքը  

2. Պարզել աբդոմինոպլաստիկայի ենթարկվող հիվանդների կոնտինգենտի 

կառուցվածքը, առողջական վիճակը մինչև վիրահատությունը, առկա ուղեկցող հի-

վանդությունների կառուցվածքը, ռիսկային գործոնների և սովորությունների առկա-

յությունը նրանց մոտ 

3. Պարզել կապը հետվիրահատական բարդությունների և մինչև վիրահատու-

թյունը առկա ռիսկի գործոնների միջև 

4. Պարզել հետվիրահատական շրջանում աբդոմինոպլաստիկայից հիվանդ-

ների գոհունակության մակարդակը և դրա վրա ազդող գործոնների կառուցվածքը 

Նյութը և մեթոդները. 2010-2014թթ. մեր կլինիկայում 36 հիվանդ ենթարկվել է 

աբդոմինոպլաստիկայի, որոնցից 33 կին (26-ը հետծննդաբերական անբավարար ար-

տաքին տեսքով, 7-ը քաշի զգալի կորստով) և 3 տղամարդ: Հիվանդների միջին տա-

րիքը` 43±4 տ., տարիքային միջակայքը`23-ից մինչեւ 63տ.: 16 հիվանդների կատար-
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վել է համակցված գործառնություն` լիպոսակցիա (11), բրախիոպլաստիկա (3), ֆե-

մուրոպլաստիկա (2):  

Կախված իրավիճակից կատարվել են տարբեր տեսակի կտրվածքներ` հորի-

զոնական, հորիզոնական զուգակցված ուղղահայաց կտրվածքով: Ամենից հաճախ 

կիրառվել է ցածր գծի կտրվածք (լողազգեստի սահման):  

Մաշկաճարպային շերտի մոբիլիզացիայի քիչ անհրաժեշտության դեպքում 

կատարվել է մինիաբդոմինոպլաստիկա`փեղեքվել և հեռացվել է մաշկաճարպային 

շերտը միայն ցայլքային շրջանում:  

Ապոնևրոզի և ուղիղ մկանների զգալի թորշոմածության դեպքում կատարվել է 

մկանա- ապոնևրոտիկ պլաստիկա П-ձև ֆիքսող հանգուցակարերի միջոցով: 

Բոլոր պացիենտների պորտի բացվածքը ձևավորվել է մաշկի ռոմբաձև կտըր-

վածքով, պորտը պահպանվել է և ֆիքսվել П-ձև կարերի միջոցով: Բոլորին կատար-

վել է դրենավորում ակտիվ դրենաժների միջոցով (3-4 օր): 

Բոլոր հիվանդները կրել են հետվիրահատական կոմպրեսիոն հագուստ (1 

ամիս): Կիրառվել են հնարավոր հետվիրահատական բարդությունների կանխարգել-

ման միջոցներ` հակաբիոտիկներ, ցավազրկողներ, հակամակարդիչներ:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Բարդությունները բա-

ժանվել են 2 խմբի ա) գեղագիտական` տեսքի անկանոնություններ (3), հիպերտրոֆիկ 

սպի (7), սպիի պիգմենտավորում (2), պորտի ոչ ճիշտ տեղակայում (1), պորտի 

գերսպիացում (1); բ) կլինիկական` հեմատոմա և սերոմա (6), զգացողության խան-

գարում լաթի դիստալ հատվածում, որը լիարժեք վերականգնվել է 6 ամսվա ընթաց-

քում (11): 

Հեռակա հետվիրահատական բարդություններ չեն դիտվել: Հիվանդների գո-

հունակությունը գնահատվել է մեր կողմից մշակված հարցաթերթիկով: Գրեթե բոլոր 

հիվանդները բավարարված են եղել էսթետիկ արդյունքից` չնայած որովայնի առա-

ջային պատի սպիի: Բոլոր հիավնդները նշել են կյանքի որակի բալերավում, էս-

թետիկ բավարար տեսք, ինքնավստահության վերականգնում, ֆիզիկական ակտի-

վության վերականգնում, մարմնի հիգիենայի պահպանման հեշտացում:  

Եզրակացություն. Աբդոմինոպլաստիկան որովայնի առաջային պատի շըտկ-

ման ցանկալի ընտրության մեթոդ է, որի պահանջարկն աճում է տարեցտարի: Այն 

ունի երկարատև էսթետիկ բավարար արդյունք, ինչը պացիենտին հնարավորություն 

է տալիս վերակագնել ինքնվստահությունը միջավայրում: Ուստի մասնագետներին 

անժրաժեշտ է տիրապետել և ընտրել կատարման լավագույն տեխնիկա, տեղեկաց-

ված լինեն ռիսկերի և հնարավոր բարդությունների մասին:  
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РЕЗЮМЕ 

Абдоминопластика желаемой метод коррекция передней брюшной стенки, спрос на 

которые растет с каждым годом, что имеет достаточно долговременной эстетический 

результат, который дает пациенту возможность восстановить уверенность в социальной 

среде. Таким образом, специалистам необходимо владеть и выбрать наилучший метод 

выполнимой техники, быть осведомленными о рисках и возможных осложнениях. 

 
Ключевые слова: абдоминопластика, бариатрическая хирургия, липосакция 
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SUMMARY 
Abdominoplasty is desired method of abdominal anterior wall correction, the demand for 

which is growing every year; it has enough long-term aesthetic result, which gives the patient 

an opportunity to rebuild confidence in social environment. Thus, professionals need to manage 

and choose the best method of the technique to be aware of the risks and possible compli-

cations. 

 

 

Keywords: abdominoplasty, bariatric surgery, liposuction 
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1ԵՊԲՀ, տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոն 
 

2 ‹‹Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ›› ԲԿ 
3ԵՊԲՀ, շտապ օգնության և աղետների բժշկության ամբիոն 

 

 
 

 

Բանալի բառեր՝ վնասվածք, որովայն, կոնք, համակցված վնասվածք 
 

Ներածություն. Տրանսպորտային միջոցների քանակի ավելացման և գիտա-

տեխնիկական զարգացման արդյունքում, տարեց-տարի աճում է տեխնոգեն աղետ-

ների և վթարների քանակը: Դա, անշուշտ, բերում է լուրջ վնասվածքներով բժշկա-

կան հաստատություններ ընդունվածների քանակի աճի: Դրանց մեջ գերակշռում է 

ծանր, բազմաթիվ և զուկակցված վնասվածքները` հիմնական կյանքի կարևոր 

ֆունկցիաների խանգարմամբ: Վնասվածքը հաճախ զբաղեցնում է ամենակարևոր 

տեղերից մեկը հասարակության մահածության պատճառներում և հիվանդացության 

կազմում: 

Վերջին երկու տասնամյակում մահածության մակարդակը վնասվածքների 

արդյունքում մնում է բարձր և կազմում է 15-59%: Տարբեր հեղինակների տվյալներով, 

ամեն տարի աշխարհում վնասվածքներից մահանում են մինչև 5մլն մարդ: 

ՀՎ՝ դա միանգամից օրգանիզմի մի քանի անատոմո-ֆունկցիոնալ համակար-

գերի վնասվածքային ախտահարումն է: Իզոլացված վնասվածքի տարբերությամբ, 

ՀՎ ուղեկցվում է փոխադարձ ծանրացման ֆենոմենի զարգացմամբ, որը բարդաց-

նում է ժամանակին ախտորոշելը և վատացնում է ելքը: Միաժամանակ մի քանի 

շրջանների վնասումը բերում է մի քանի ախտահարված օջախների ձևավորմանը, 

որոնք առաջացնում են, հստակ պահում են և պոտենցում են շոկային ռեակցիաները: 

Եթե յուրաքանչյուր, առանձին վերցրած վնասվածքը ոչ միշտ է տուժածի կյանքին 

վտանգ սպառնում, ապա այդպիսի վնասվածքների համակցումը հաճախ է դնում 

օրգանիզմին վախճանի եզրին: 

Արդիականություն. ՀՎ-ը ընդհանրացնող հասկացություն է, որը բնորոշում է 

տուժածների ծանր վիճակը: Այդպիսի հիվանդների վիճակի ծանրությունը պայմա-

նավորված է ոչ միայն անմիջական վնասվածքների ծանրությամբ, այլ նաև այն, որ 

ՀՎ-ը հանդիսանում է մի շարք պաթոլոգիկ պրոցեսների առաջացման պատճառ, 

որոնք ունեն օրինաչափ զարգացում և համախմբված են տրավմատիկ հիվանդութ-

յան կոնցեպցիայում: Այդ իսկ պատճառով ՀՎ-ի ժամանակ մահացությունը պահ-

պանվում է բարձր մակարդակի վրա(15-45%), իսկ հաշմանդամությունը հասնում է 

25-45%: 

Որովայնի խոռոչի օրգանների և հետորովայնամզային տարածության փակ 

վնասվածքների ախտորոշումը հանդիսանում է կարևոր մաս աբդոմինալ վիրաբու-

ժությունում: 
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ՀՎ-ով տուժածներին ընդունելիս գլխավորը հանդիսանում է կյանքին վտանգ 

սպառնացող վնասվածքների որոշումը, որոնք կարող են բերել մահացու բարդութ-

յունների: ՀՎ-ով հիվանդների ախտորոշման ժամանակի սահմանը անհետաձգելի 

վիրաբուժությունում կրճատվում է մինչև մի քանի րոպե: Այն դժվարեցնում է ախտո-

րոշման պրոցեսը, որը զուգահեռ ընթանում է հակաշոկային թերապիայի միջոցա-

ռումների և բուժական մանիպուլյացիաների հետ: Առաջին 15 րոպեների ընթացքում 

օգնություն ցուցաբերիս հաջողվում է փրկել տուժածների 50%-ից ավելին, իսկ եթե 

այն ցուցաբերվել է ուշ, ապա ապրելու շանսերը կրճատվում են 15%-ով ամեն 20 

րոպեում առաջին ժամվա ընթացքում: 

ՀՎ-ի ժամանակ բացի ժամանակի ֆակտորից, մաքսիմալ հստակ և արագ ախ-

տորոշման համար կարևոր դեր է խաղում խմբի անդամների կազմը և գործողութ-

յունների համահունչությունը: 

ՀՎ-ի ժամանակ վնասվածքների ախտորոշման բարդությունը բերում է տակ-

տիկական սխալների 30-70% դեպքերում: Այդ ցուցանիշը ՌԴ-ում կազմում է 42.4%: 

Հիվանդների 51.6%-ի մոտ, այլ հաստատություններից տեղափոխված, հայտնաբեր-

վել են հավելյալ վնասվածքներ, իսկ 17%-ը բերվել են արդեն զարգացած բարդութ-

յուններով: 

Գրականության տվյալներով ՀՎ-ի ժամանակ մահացությունը տատանվում է 

20-85%: Ո՞րն է մահացության այդպիսի մեծ ցուցանիշի պատճառը: Այդ հարցին պա-

տասխանելիս՝ անհրաժեշտ է ընդունել այն, որ նյութատեխնիկական հիմքը, նաև 

բժշկական օգնության կազմակերպումը տարբեր երկրներում և տարբեր կլինիկանե-

րում ունեն որոշակի տարբերություններ: Բացի այդ, բոլոր վնասվածքների գրանցու-

մը և ծանրության գնահատման միանման եղանակների բացակայությունը բերում է 

բավականին տարբեր վնասվածքներով տուժածների խմբերի համեմատմանը, որն էլ 

արտացոլվում է բժշկական գրականության տվյալների ստատիստիկայի վրա : 

Նպատակ և խնդիրներ. Այսպիսով ժամանակակից գրականությունը ուսում-

նասիրելիս, թույլ է տալիս եզրակացնել, որ որովայնի և կոնքի համակցված վնաս-

վածքներով հիվանդներ հանդիպում են պրակտիկորեն բոլոր աշխարհամասերում, 

միաժամանակ այդպիսի հիվանդների համար բուժման և ախտորոշման համար 

վերջնական ձևավոևված ծրագիր չկա՝ 

Չի որոշվել աբդոմինալ անհետաձգելի վիրահատությունների իրական 

անհրաժեշտությունը և ներորովայնային վնասվածքների ախտորոշման օպտիմալ 

մեթոդը: 

Բացակայում է վիրաբուժների միանշանակ վերաբերմունքը կոնքի վնասված-

քով հիվանդներին ախտորոշիչ լապարոտոմիա կատարելը 

Չկա միասնական վնասվածքաբանական մոտեցում կոնքի վնասվածքների 

բուժման համար վնասվածքային հիվանդության սուր փուլում  

Վերը նշվածը թույլ տվեց ուսումնասիրել և մշակել որովայնի և կոնքի ՀՎ-ով 

հիվանդների ախտորոշման և բուժման օպտիմալ եղանակների սեփական կլինիկա-

կան նյութերը: 

Նյութը և մեթոդները. Կատարված է որովայնի և կոնքի համակցված վնաս-

վածքներով հիվանդների բուժման արդյունքների ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն: 

Հատուկ ուշադրություն է դարձվել որովայնի վնասվածքների բուժման տակտիկային, 
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ներորովայնային աղետի ախտորոշման մեթոդներին, ինչպես նաև կոնքի ոսկրերի 

կոտրվածքների բուժմանը: 

2009-2013թ. Երևանի ‹‹Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ›› ԲԿ ընդունված հիվանդից 

120-ի մոտ առկա է եղել կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածք: Հենց այս հի-

վանդներն էլ ներկա հետազոտության առարկան են: Հետազոտվող խմբում 67 հի-

վանդ արական սեռի են, 53-ը՝ իգական: Հիվանդների տարիքը՝ 14-ից 93 տարեկան: 

Համակցված վնասվածքի ծանրության աստիճանը գնահատվել է ISS-ով և տատան-

վում է 11-66 միավոր: Մահացել են 51 հիվանդ: 27 հիվանդ մահացել են 24 ժամվա ըն-

թացքում: 118 հիվանդի մոտ վնասվածքի պատճառը ՃՏՊ կամ կատատրավման: 

Վնասվածքի առաջացումից մինչև ստացիոնար ընդունման նվազագույն ժամանա-

կահատվածը եղել է 20 րոպե, առավելագույնը՝ 160 րոպե: 

Վերակենդանացման սրահում յուրաքանչյուր հիվանդ զննվել է առնվազն վեց 

մասնագետի կողմից՝ վիրաբույժ, վնասվածքաբան, կրծքային վիրաբույժ, ուռոլոգ և 

նեյրովիրաբույժ, որոնք ռեանիմացիոն միջոցառումներին զուգահեռ որոշում էին 

վնասվածքների բնույթը և ծավալը, ապա հետագա բուժական տակտիկան: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. 2009 թվականից մինչև 

2013 թվականը ‹‹Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ›› ԲԿ-ում բուժվել են կոնքի և որովայնի 

համակցված վնասվածքով 120 հիվանդներ, ինչը կազմում է ՀՎ-ով հիվանդանոց 

ընդունվածների 24,6%-ը: Նրանց շարքում 56% (67) հիվանդներ եղել են արական 

սեռի, 44% (53)` իգական սեռի: Միջին տարիքը հավասար է եղել 40,9=17,5 տարի: 

Համակցված վնասվածքի միջին ծանրությունը` գնահատված ISS-ով, հավասար է 

28,7 միավորի: Մահացությունը կազմում էր 42,7 % (51): Մեկօրյա ժամկետում մահա-

ցությունը` 52,3% (27): 98,6 % տուժածների մոտ վնասվածքի պատճառը եղել են ճա-

նապարհատրանսպորտային պատահարները կամ կատատրավման: Միջին ժամա-

նակը վնասվածքի պահից մինչև հիվանդանոց ընդունվելը` 94 րոպե: 

Կախված որովայնի վնասվածքի բուժման եղանակից հիվանդների բաժանումը 

հայտնաբերեց, որ 66,5 % տուժածների մոտ որովայնային վնասվածքը բուժել են 

կոնսերվատիվ, 33,5% հիվանդների մոտ կատարվել է շտապ որովայնահատում: 

Որովայնի խոռոչի օրգանների վնասվածքը բաշխվել է հետևյալ կերպ. լյարդի 

վնասվածքները նկատվել են կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով 19,5% 

հիվանդների մոտ և այդ խմբի 53,3% բոլոր վիրահատվածների մոտ: Փայծաղի 

վնասվածք` կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով 10,1% հիվանդների մոտ և 

այդ խմբի 30% բոլոր վիրահատվածների մոտ: Ենթաստամոքսային գեղձի վնաս-

վածք` կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով 2,5% հիվանդների մոտ և այդ 

խմբի 7,5 % բոլոր վիրահատվածների մոտ: Ստամոքսի վնասվածք` կոնքի և որովայ-

նի համակցված վնասվածքով 0,6% հիվանդների մոտ և այդ խմբի 1,7% բոլոր վիրա-

հատվածների մոտ: 12-մատնյա աղու վնասվածք` կոնքի և որովայնի համակցված 

վնասվածքով 1,1% հիվանդների մոտ և այդ խմբի 3,3% բոլոր վիրահատվածների 

մոտ: Բարակ աղիքի վնասվածք` կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով 2,8% 

հիվանդների մոտ և այդ խմբի 8,3% բոլոր վիրահատվածների մոտ: Հաստ աղիքի 

վնասվածք` կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով 6,1% հիվանդների մոտ և 

այդ խմբի 18,3 % բոլոր վիրահատվածների մոտ: Անոթների վնասվածք` կոնքի և որո-

վայնի համակցված վնասվածքով 10,1% հիվանդների մոտ և այդ խմբի 30% բոլոր 

վիրահատվածների մոտ: 
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Կոնքի վնասվածքով բոլոր հիվանդների որովայնային վնասվածքների ախտո-

րոշումը, բացի ֆիզիկական հետազոտություններից, իրականացվել է ԱԼՑ, ՈւՁՀ, 

ԱԼՍ-ի օգնությամբ կամ դրանց զուգորդմամբ: Արդյունքում, հետազոտության են-

թարկված խմբում 33,5% հիվանդների մոտ հայտնաբերվել են ներորովայնային աղե-

տի նշանններ: Այդ հիվանդներն ենթարկվել են շտապ լապարատոմիայի: 66,5% դի-

տարկումներում ներորովայնային աղետի նշանները բացակայել են և որովայնի 

վնասվածքը բուժել են կոնսերվատիվ: 

Բոլոր հետազոտված տուժածներից 13,1% հիվանդների մոտ կոնքի վնաս-

վածքը բուժել են կոնքի ոսկորների արտաքին ֆիքսացիայի օգնությամբ, 86,9% հի-

վանդների կոնքի ոսկորների կոտրվածքները բուժել են կոնսերվատիվ: 

Եզրակացություն. Որովայնի վնասվածքների վիրահատական բուժման խմբի 

մեջ ընդգրկվեցին 40 (33.5%) տուժածներ, որոնց մոտ կատարվել է շտապ վիրահա-

տություն: Կոնսերվատիվ բուժման խմբի մեջ ընդգրկվեցին 80 (66.5 %) հիվանդներ, 

որոնց մոտ որովայնի վնասվածքի բուժումը իրականացվեց կոնսերվատիվ մեթոդով: 

Հիվանդների խումբը, որոնց մոտ որովայնի վնասվածքը բուժել են վիրահա-

տական միջամտությամբ, համեմատվել էր հիվանդների խմբի հետ, որոնց մոտ որո-

վայնի վնասվածքը բուժել են առանց վիրահատության, ըստ հետազոտվող հիվանդ-

ների քանակի (40;80 համապատասխանաբար), ըստ տարիքի (36.8±14 տարեկան; 

43.1±18 տարեկան համապատասխանաբար) և ըստ ՀՎ-ի ծանրության (ISS=33.9±10 

բալ; ISS= 269.2±13 բալ համապատասխանաբար, p>0.05): 

Մահացությունը շտապ վիրահատված հիվանդների խմբում հասել է 57.5%: 

Այդ ցուցանիշը ավելի քան 1.6 անգամ գերազանցել է չվիրահատված հիվանդների 

խմբում այդ նույն ցուցանիշին: Մահացությունը տուժածների խմբում, որոնց մոտ 

որովայնի վնասվածքի բուժումը իրականացվել է կոնսերվատիվ եղանակով, հասել է 

35.3%-ի: 

Կոնքի ըստ բնույթի (ըստ ծանրության) ոչ միանման կոտրվածքների բուժման 

համար կարելի է օգտագործել կոնքի վնասվածքների բուժման տարբեր մոտեցում-

ներ՝ կոնսերվատիվ կամ վիրահատական: Ղեկավարվելով այդ դրությամբ, վերլուծ-

վել են կոնքի և որովայնի ՀՎ հիվանդների բուժման արդյունքները՝ հաշվի առնելով 

կոնքի վնասվածքների բուժման մեթոդի ընտրությունը և պարզեցինք, որ կոնքի 

կոտրվածքներով տուժածների գերակշռող մեծամասնությունը (86.9%) բուժվել են 

կոնսերվատիվ և, միայն 13.1% հիվանդների մոտ կիրառվել է կոնքի ոսկրերի արտա-

քին ֆիքսացիա: 

Կոնքի վնասվածքների կոնսերվատիվ բուժման եղանակով հիվանդների խըմ-

բում, մահացությունը կազմել է 45%: Ամբողջ մահացությունը հիվանդների խմբում, 

որոնց մոտ կատարվել է շտապ կոնքի արտաքին ֆիքսացիա, հավասար է եղել 27.7 % 

(p>0.05): 

Ստացված արդյունքների վերլուծությունը հիմք է տալիս պնդել, որ կոնքի ան-

կայուն կոտրվածքներով հիվանդների մոտ, կոնքի շտապ արտաքին ֆիքսացիան 

ցուցաբերում է լուրջ հակաշոկային ազդեցություն: Կոնքի շտապ արտաքին ֆիք-

սացիան թույլ է տալիս զգալի նվազեցնել մինչև մեկ օրվա ընթացքում մահացու-

թյունը և ազդեցություն ունենալ վնասվածքային հիվանդության հետագա ընթացքի 

վրա կոնքի և որովայնի համակցված վնասվածքով հիվանդների մոտ: 
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РЕЗЮМЕ  

Группа пациентов, у которых потребовалось хирургическое вмешательство для 

лечения травмы живота, сравнили с группой пациентов, у которых травмы брюшной 

полости лечили консервативными методами. Смертность в группе экстренно оперирован-

ных пациентов достигла 57,5%. Этот показатель более чем в 1,6 раза выше, чем в группе 

неоперированнйх пациентов. Смертность в группе, лечение которых проводилось 

консервативном образом, достигла 35,3%. В группе больных с повреждениями таза, 

лечения которых проводились консервативным методом, смертность была 45%. Смерт-

ность в группе пациентов, у которорых была произведена экстренная наружная фиксация 

таза таза, был равен 27,7%. 

 
Ключевые слова:  травма, живот, таз, сочетанная травма 
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  SUMMARY 

Group of patients in whom surgical intervention to treat abdominal injury, compared 

with the group of patients in whom abdominal injury heal without surgery. Mortality emergency 

patients in the group reached 57.5%. Тhe index is more than 1.6 times higher than in the same 

group of patients unoperated. Index mortality victims group, whose treatment of abdominal 

trauma in a conservative manner, reached 35.3%. In the group of patients with pelvic injuries 

conservative method of treatment, mortality was 45%. Mortality of the entire group of patients, 

who were taken to the emergency pelvic external fixation , was equal to 27.7%. 

 

 
Keywords: Injury, abdomen, pelvis, combined injury 
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1ԵՊԲՀ, նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման 

մասնագիտացված կենտրոն 
2ԱՄՆ, Ջորջիայի նյարդավիրաբուժության ինստիտուտ 

 
 

 

 
Բանալի բառեր. գլխուղեղի կաթված, էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժություն, 

անոթային նյարդավիրաբուժություն 
 
 

 

Ներածություն. Գլխուղեղի կաթվածները երկրագնդի ազգաբնակչության մա-

հացության և հաշմանդամության պատճառների մեջ տարիներ շարունակ գրավում 

են երրորդ տեղը: Ուստի զարմանալի չէ, որ համաշխարհային բժշկագիտության կող-

մից նշված հիմնախնդրի լուծման նպատակով յուրաքանչյուր տարի հսկայական 

մասնագիտական և նյութական միջոցներ են ծախսվում: Վերջին մի քանի տասնամ-

յակներում գլխուղեղի կաթվածի բուժումը զգալի առաջընթաց է ապրել, ինչի շնորհիվ 

այն «ճակատագրի անխուսափելի հարված» լինելու փոխարեն դարձել է կանխելի և 

բուժելի հիվանդություն: Ցավոք սրտի անոթային և ներանոթային նյարդավիրաբու-

ժության ոլորտի նորամուծությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ներդըր-

վեցին զգալիորեն ավելի ուշ, ինչը և՛ տեխնիկական, և՛մասնագիտական հագեցվա-

ծության բացակայության հետևանք էր: Մինչև 2010թ. գլխուղեղի կաթվածներով 

հիվանդները Հայաստանում բուժվում էին ընդհանուր նյարդաբանական և նյարդա-

վիրաբուժական բաժանմունքներում, ինչպես նաև ամբուլատոր պոլիկլինիկական 

ծառայության շրջանակներում: Հարկ է նշել, որ 1977թ.-ին Հայաստանում Հ.Ի. Բա-

կունցի կողմից հիմնադրվեց առաջին անոթա-նյարդաբանական ծառայությունը, որի 

հիմնական նպատակն էր օգնել գլխուղեղի կաթվածներով հիվանդներին: Չնայած 

դրան, գլխուղեղի կաթվածների նյարդավիրաբուժական բուժումը սահմանափակ-

վում էր ընդհանուր նյարդավիրաբուժական բաժանմունքներում ներուղեղային հե-

մատոմաների հեռացումով և հիվանդների փոքր զանգվածի բաց վիրաբուժական 

կլիպավորումով: 

Հետևելով ժամանակի պարտադրանքին, 2010թ.-ին Երևանի պետական բժշկա-

կան համալսարանի «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում հիմնա-

դըրվեց Ընդհանուր և էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության կլինիկան, որը հե-

տևողական կատարելագործման շնորհիվ վերածվեց Համալսարանական նյարդավի-

րաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման համալսարանական կենտրոնի:  

Արդիականությունը. Տարիներ շարունակ համաշխարհային բժշկագիտության 

մեջ գոյություն ուներ կարծիք, որ գլխուղեղի կաթվածները հնարավոր չէ կանխար-

գելել և բուժել: Վերջին տասնամյակների փորձը, սակայն, ապացուցեց հակառակը: 

Նորագույն ախտորոշիչ և բուժիչ սարքավորումների ներդրումը հնարավորություն 

ստեղծեց ինչպես զգալիորեն նվազեցնել կաթվածների առաջացման հավանակա-
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նությունը, այնպես էլ մահացությունը: Ավելի քան մեկ տասնամյակ ՀՀ-ում ներդրվել 

են նշված ախտորոշիչ սարքավորումները, սակայն կաթվածների պաշտոնական 

վիճակագրությունը շարունակում է մնալ անմխիթար վիճակում:  

Համաձայն ՀԳԱԱ 2012թ.-ի պաշտոնական վիճակագրական տվյալների, Հա-

յաստանում գլխուղեղի կաթվածներով հոսպիտալիզացվել են 5417 հիվանդներ: Ան-

կասկած, իրականում Հայաստանում գլխուղեղի կաթվածներով տառապում են ան-

համեմատ ավելի մեծ թվով հիվանդներ, սակայն հասարակության մեջ արմատա-

վորված թյուր կարծիքը շատ դեպքերում հիվանդներին տնային պայմաններում բուժ-

ման պատճառ է հանդիսանում: Ըստ վերը նշված աղբյուրի հոսպիտալիզացված 

հիվանդների ներհիվանդանոցային մահացությունը կազմում է 20,9%, իսկ ընդհա-

նուր մահացությունը գլխուղեղի կաթվածներից 49,4%: Այսպիսով, գլխուղեղի կաթ-

վածով յուրաքանչյուր երկրորդ հիվանդ ՀՀ-ում մահանում է, իսկ առողջացողների 

շրջանում խիստ բարձր է հաշմանդամության տոկոսը: Հետևաբար, գլխուղեղի 

կաթվածների արդյունավետ բուժումը Հայաստանի Հանրապետության համար ունի 

ոչ միայն կարևոր բժշկական, այլև տնտեսական և սոցիալական նշանակություն: 

Նպատակ և խնդիրներ. Սույն աշխատանքը նպատակ ուներ բարելավել 

գլխուղեղի կաթվածների ախտորոշման և բուժման արդյունավետությունը, ինչպես 

նաև բարձրացնել հասարակության և բուժաշխատողների տեղեկացվածությունը 

գլխուղեղի կաթվածների բուժման ժամանակակից մոտեցումների վերաբերյալ: 

Աշխատանքի նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ էր լուծել հետևյալ 

հիմնախնդիրները. 

1. Հիմնադրել ժամանակակից նյարդաբանական և նյարդավիրաբուժական հա-

մատեղ կենտրոն, որը հագեցած է գլխուղեղի կաթվածների կանխարգելման, ախտո-

րոշման և բուժման համար նախատեսված բոլոր սարքավորումներով: 

2. Ընտրել և արտասահմանյան համապատասխան կենտրոններում կրթել 

գլխուղեղի կաթվածների ախտորոշմամբ և բուժմամբ զբաղվող մասնագետների 

խումբ, որը բաղկացած կլինի նյարդաբաններից, նյարդավիրաբույժներից, ռադիոլոգ-

ներից, ռեանիմատոլոգներից, առաջին բուժօգնության մասնագետներից: 

3. Բարձրացնել այլ բուժհաստատություններում գլխուղեղի կաթվածների բուժ-

մամբ զբաղվող մասնագետների տեղեկացվածությունը ժամանակակից մոտեցումնե-

րի վերաբերյալ: 

4. Բարձրացնել հասարակության տեղեկացվածությունը գլխուղեղի կաթվածի 

դեպքում հնարավորինս շուտ բուժօգնության դիմելու անհրաժեշտության մասին: 

5. Ստեղծել գլխուղեղի կաթվածների նեղ մասնագիտացված բուժմամբ զբաղ-

վող մասնագետների կրթօջախ: 

Նյութը և մեթոդները. 2010թ.-ի հունիսին Երևանի պետական բժշկական հա-

մալսարանի «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցի տարածքում հիմ-

նադրվեց ընդհանուր և էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժության կլինիկան, որը 

հետևողական կատարելագործման շնորհիվ վերածվեց Համալսարանական նյարդա-

վիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման համալսարանական կենտրո-

նի: Կենտրոնը հագեցված է գլխուղեղի կաթվածների ախտորոշման և բուժման հա-

մար անհրաժեշտ բոլոր գործիքային հնարավորություններով: Այդ թվում. կոմպյու-

տերային տոմոգրաֆիա, մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա, համապատաս-
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խանորեն համալրված անհետաձգելի բուժօգնության սենյակ, նեյրոինտենսիվ թե-

րապևտիկ բաժանմունք, ինչպես նաև թվային անգիոգրաֆ: 

Կենտրոնում աշխատում են գլխուղեղի կաթվածների բուժման ասպարեզում 

ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Ավստրայում, Անգլիայում և բազմաթիվ այլ առաջատար 

երկրներում վերապատրաստված մասնագետներ: 

Հանրապետության այլ բուժհաստատություններում գլխուղեղի կաթվածների 

բուժմամբ զբաղվող մասնագետների տեղեկացվածությունը բարձրացնելու նպատա-

կով պարբերաբար կազմակերպվում են գիտաժողովներ, որոնց ընթացքում կատար-

վում է փորձի փոխանակություն մեր արտասահմանցի գործընկերների հետ: Կիրառ-

վում է նաև հեռաբժշկության հնարավորությունը: 

Որպես հասարակության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու հիմնական 

միջոց օգտագործվում են հասարակական լրատվամիջողները, սոցիալական ցան-

ցերը և առաջնային բուժօգնության օղակի մասնագետները: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հիմնադրման օրից մինչ 

այժմ կենտրոնում բուժում են ստացել գլխուղեղի կաթվածով տառապող ավելի քան 

400 հիվանդներ, որոնցից 251-ին կատարվել է ախտորոշիչ ցերեբրալ անգիոգրաֆիա, 

իսկ 226-ը ենթարկվել են բաց կամ ներանոթային նյարդավիրաբուժական միջամտու-

թյունների: Կատարված վիրահատությունների ցանկը ըստ հիվանդների քանակի 

ներկայացված է աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1 

Գլխուղեղի կաթվածի բուժման նպատակով կատարված վիրահատությունները 
 

Վիրահատության անվանումը Հիվանդների 

թիվը 

Անևրիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիա 122 

Անևրիզմայի բաց կլիպավորում 35 

Արտերիո-վենոզ մալֆորմացիայի էնդովասկուլյար էմբոլիզացիա 24 

Արտորիո-վենոզ ֆիստուլայի էնդովասկուլյար էմբոլիզացիա 2 

Արտերիո-վենոզ մալֆորմացիայի բաց վիրահատական հեռացում 3 

Կարոտիդ կավերնոզ բերանակցման էնդովասկուլյար 

օբլիտորացիա 
4 

Ուռուցքի անոթային հունի նախավիրահատական էմբոլիզացիա 3 

Ալտեպլազայի ներերակային կիրառում 1 

Մեխանիկական թրոմբէկտոմիա 2 

Ներքին քնային զարկերակի ստենտավորում 6 

Ներքին քնային զարկերակի էնդարտերէկոտմիա 3 

Ներզարկերակային սպազմոլիտիկների ներարկում 21 

Կենտրոնի աշխատակիցների կողմից տպագրվել են ավելի քան 30 գիտական 

աշխատանքներ ինչպես հայրենական, այնպես էլ միջազգային մամուլում և գիտա-

ժողովներում:  

Ինչպես նշվեց, կենտրոնի նպատակն էր ոչ միայն ազգաբնակչությանը տրա-

մադրել գլխուղեղի կաթվածների ժամանակակից բուժում, այլև կրթել հանրապետու-

թյան այլ բուժհիմնարկների և հատկապես մարզերի բուժաշխատողներին: Այդ 

նպատակով 2013թ.-ին ԵՊԲՀ օժանդակությամբ կազմակերպվեց կոնֆերանս` նվիր-

ված գլխուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումների բուժման ժամանա-
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կակից մոտեցումներին: Կոնֆերանսին մասնակցեցին Երևանից և մարզերից ժամա-

նած ավելի քան 440 բժիշկներ, ովքեր առնչվում են կաթվածի բուժման հետ: Շարու-

նակելով կրթական միջոցառումները` 2014թ.-ին կազմակերպվեց առաջին դասախո-

սությունը հեռաբժշկության հնարավորությունների կիրառումով: 

Ապագայում մասնագետների կրթումը առավել արդյունավետ դարձնելու 

նպատակով նախատեսվում է ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում 

հիմնադրել փորձարարական լաբորատորիա, որտեղ կարող են կատարելագործվել 

ինչպես կլինիկական օրդինատորները, այնպես էլ փորձառու մասնագետները: 

Եզրակացություն. Գլխուղեղի կաթվածների կանխարգելումը, ախտորոշումը և 

բուժումը զգալի առաջընթաց է ապրել վերջին տասնամյակների ընթացքում: Համաշ-

խարհային փորձը ցույց է տվել, որ բուժման առավելագույն արդյունավետության կա-

րելի է հասնել միայն մասնագիտացված կաթվածների կենտրոններում հիվանդների 

բուժօգնության ցուցաբերման դեպքում: Վերջինս պետք է հագեցված լինի գլխուղեղի 

արյան շրջանառության սուր և խրոնիկ խանգարումներով հիվանդների բազմակող-

մանի ախտորոշման, ինչպես նաև վիրաբուժական և ոչ վիրաբուժական բուժման 

հնարավորություններով:  

Նմանատիպ կենտրոն է հանդիսանում Երևանի պետական բժշկական համալ-

սարանի Համալսարանական նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների 

բուժման մասնագիտացված կենտրոնը, որը հիմնադրվել է 2010թ.-ին: Կենտրոնում 

բուժում են ստացել գլխուղեղի կաթվածներով ավելի քան 400 հիվանդներ: Կենտրոնը 

ծառայում է ոչ միայն գլխուղեղի կաթվածներով հիվանդների վիրաբուժական և ոչ 

վիրաբուժական բուժման նպատակներին, այլ նաև հանդիսանում է կրթօջախ, որտեղ 

իրենց ուսումը ստացած երիտասարդ մասնագետները արդեն իսկ գործունեություն 

են ծավալել հանրապետության այլ բուժհիմնարկներում: Ապագայում նախատես-

վում է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի առաջատար բուժհաստա-

տությունների հետ` գլխուղեղի կաթվածների կանխարգելումը և բուժումը առավել 

հանրամատչելի և համատարած դարձնելու նպատակով, ինչպես նաև հիմնադրել 

փորձարարական լաբորատորիա: 
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SUMMARY 

According to the data of WHO Stroke is the third leading killer among general 

population. Technical and educational advances within the last few decades improved the 

results of prevention and treatment of Stroke, thus making this disease treatable. Unfortunately 

these advances were not implicated in the Republic of Armenia until 2010, when the Clinic of 

General and Endovascular Neurosurgery was established in the Yerevan State Medical 

University. The Clinic subsequently evolved and was renamed as University Neurosurgery and 

Comprehensive stroke Center. It is built to provide a state of the art prevention and treatment of 
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all kind of stroke cases for general population. During its existence the Center has admitted 

more than 400 patients with stroke. In 226 of them open or endovascular neurosurgical 

operations have been implicated. The center is involved in not only treatment, but also in 

scientific research and education of young specialists. Thanks to some research projects, the 

morbidity and mortality of some complications of Subarachnoid Hemorrhage has dramatically 

decreased from 32% described in the literature to 14,3%. Alumni of the Center have already 

begun successfully their Stroke practice in other Medical Centers. 

Nevertheless, there is still a long way to go towards the development of neuroscience in 

Armenia, particularly in the area of stroke treatment. The Comprehensive Stroke Center of 

YSMU will continue to develop in order to provide the best possible healthcare for Armenian 

citizens.  

 

Keywords: Stroke Center, Endovascular Neurosurgery, Vascular Neurosurgery 
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РЕЗЮМЕ 
По данным ВОЗ инсульт является одной из основных причин инвалидизации и 

смертности населения. Научно-технический прогресс и усовершенствование специалистов 
позволили значительно улучшить результаты профилактики и лечения инсулта, что 

позволило говорить об излечении заболевания. К сожалению до 2010 года в Республике 

Армения не применялись возможности высоких технологий, а основание Клиники Общей и 
Эндоваскулярной нейрохирургии при ЕРГМУ позволило решить многие вопросы связанные с 

данной проблемой, что позволило впоследствии создать центр нейрохирургии и специали-

зированного лечения инсультов. Данное обстоятельство позволяет предоставлять населению 
высококвалифицированную специализированную помощь при лечении всех видов инсультов. 

За отчетный период излечено более 400 пациентов с инсультами, а 226 больным произведены 
открытые и эндоваскулярные вмешательства.  

Центр занимается не только вопросами лечения, а также активно учавствует в под-

готовке соответствующих специалистов и научной деятельностью. 
В результате научно-исследовательской деятельности значительно снизилась 

инвалидизация и смертность от острых субарахноидальных кровоизлияний до 14,3%, когда по 
данным литературы она соответствует 32%. Выпускники нашего центра развернули деятель-

ность в других клиниках республики. 

Однако, многие вопросы связанные с данной патологией остаются открытыми и 
требуют дальнейших научно-практических изысканий. 

  
  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::   центр инсультов, эндоваскулярная нейрохирургия, сосудистая нейро-
хирургия  
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1ԵՊԲՀ, նյարդավիրաբուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման 

մասնագիտացված կենտրոն 
2ԱՄՆ, Ջորջիայի նյարդավիրաբուժության ինստիտուտ 

 

 

 

 

Բանալի բառեր` Գլխուղեղի կաթված, էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժու-

թյուն, անոթային նյարդավիրաբուժություն 
 

 

Ներածություն. Գլխուղեղի կաթվածների վիրաբուժական բուժումը վերջին 

տասնամյակների ընթացքում զգալի առաջընթաց է ապրել: Ավանդական բաց վիրա-

բուժական մոտեցումներին լրացնելու են եկել էնդովասկուլյար եղանակները, որոնք 

նվազեցնում են վիրահատական ռիսկերը և բարելավում բուժական արդյունքները: 

Ներանոթային նյարդավիրաբուժության ներդրումից ի վեր կարծիք կար, որ գլխուղե-

ղի կաթվածների բուժման բաց վիրահատական եղանակները աստիճանաբար իրենց 

տեղը կզիջեն էնդովասկուլյար միջամտություններին և ժամանակի ընթացքում նույ-

նիսկ իսպառ դուրս կգան պրակտիկայից: Տարիների փորձը, սակայն, ապացուցեց 

հակառակը. բաց նյարդավիրաբուժությունը ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլ երբեմն 

նույնիսկ անփոխարինելի է և կարող է հանդիսանալ բուժման միակ հնարավոր 

տարբերակը: 

Մինչ այժմ գործնականորեն բոլոր եվրոպական երկրների և ԱՄՆ-ի բազմաթիվ 

նյարդավիրաբուժական կենտրոններում բաց և էնդովասկուլյար նյարդավիրաբուժա-

կան միջամտությունները իրականացվում են տարբեր մասնագետների կողմից: Դա 

հանգեցնում է նրան, որ հաճախ հիվանդին կատարվում է այն վիրահատությունը, 

որը կարող է իրականացնել տվյալ նյարդավիրաբույժը, ինչը հաճախ լավագույն 

բուժման տարբերակը չէ:  

Այդ իսկ պատճառով ծագեց հիբրիդային` զուգակցված բաց և էնդովասկուլյար 

նյարդավիրաբուժության գաղափարը, որի նպատակը երկակի վերապատրաստված 

մասնագետների կրթումն է: Այս պարագայում բաց և էնդովասկուլյար վիրահատու-

թյան ընտրությունը և վիրահատական միջամտությունը կատարվում է մեկ մասնա-

գետի կողմից` համաձայն իրավիճակի թելադրանքի: 

Արդիականություն. Համաձայն ՀԳԱԱ 2012թ.-ի պաշտոնական վիճակագրա-

կան տվյալների, Հայաստանում գլխուղեղի կաթվածներով հոսպիտալիզացվել են 

5417 հիվանդներ: Անկասկած, իրականում Հայաստանում գլխուղեղի կաթվածներով 

տառապում են անհամեմատ ավելի մեծ թվով հիվանդներ, սակայն հասարակության 

մեջ արմատավորված թյուր կարծիքը շատ դեպքերում հիվանդներին տնային պայ-

մաններում բուժման պատճառ է հանդիսանում: Ըստ վերը նշված աղբյուրի հոսպի-

տալիզացված հիվանդների ներհիվանդանոցային մահացությունը կազմում է 20,9%, 
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իսկ ընդհանուր մահացությունը գլխուղեղի կաթվածներից 49,4%: Այսպիսով, գլխու-

ղեղի կաթվածով յուրաքանչյուր երկրորդ հիվանդ Հայաստանի Հանրապետությու-

նում մահանում է, իսկ առողջացողների շրջանում խիստ բարձր է հաշմանդամութ-

յան տոկոսը: Հետևաբար, գլխուղեղի կաթվածների արդյունավետ բուժումը Հայաս-

տանի Հանրապետության համար ունի ոչ միայն կարևոր բժշկական, այլև տնտեսա-

կան և սոցիալական նշանակություն: 

Նշված մահացության մեջ իր զգալի բաժնեմասն ունեն անևրիզմային ծագման 

սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումները: Վերջիններս հանդիսանում 

են հրատապ նյարդավիրաբուժական միջամտություն պահանջող իրավիճակ` 

անևրիզմայի կրկնակի պատռվածքից խուսափելու նպատակով: 

Նպատակ և խնդիրներ. Սույն հետազոտության նպատակն է հանդիսանում 

գնահատել հիբրիդային նյարդավիրաբուժության առավելությունները և թերություն-

ները` սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումների բուժման գործընթա-

ցում: 

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ 

խնդիրները. 

1. Ստեղծել համալսարանական կաթվածների կենտրոն սուր սպոնտան սուբա-

րախնոիդալ արյունազեղումներով ընդունված հիվանդների տվյալների հենք: 

2. Գրանցել սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումներով հիվանդ-

ների տվյալները` սեռը, տարիքը, ընդունման պահին վիճակը` գնահատված Hunt-

&Hess սանդղակով, վիրահատության եղանակը, բուժման մոտակա և հեռակա արդ-

յունքները: 

3. Կատարել ստացված տվյալների վերլուծություն: 

4. Գնահատել անևրիզմային ծագման սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ արյու-

նազեղումների բուժման նպատակով հիբրիդային նյարդավիրաբուժության կիրառ-

ման արդյունավետությունը: 

Նյութը և մեթոդները. Սույն հետզոտության շրջանակներում կատարվել է 

Երևանի պետական բժշկական համալսարահի Համալսարանական նյարդավիրա-

բուժության և գլխուղեղի կաթվածների բուժման մասնագիտացված կենտրոն 2010թ.-

ի հունիսից մինչև 2013թ.-ի մարտ ամիսների ընթացքում անևրիզմային ծագման սուր 

սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով ընդունված հիվանդների բուժման 

արդյունքների վերլուծություն:  

Ընդունման պահին բոլոր հիվանդների վիճակը գնահատվել է` օգտագործելով 

Hunt&Hess սանդղակը: Շտապ կարգով կատարվել է գլխուղեղի ԿՏ հետազոտություն, 

որի օգնությամբ բոլոր հիվանդների մոտ հաստատվել է սուբարախնոիդալ արյու-

նազեղման առկայությունը: 

ԿՏ հետազոտությունից անմիջապես հետո կատարվել է ախտորոշիչ ցերեբրալ 

անգիոգրաֆիա, որի օգնությամբ հայտնաբերվել է արյունազեղման պատճառ դար-

ձած անևրիզման, որոշվել են վերջինիս չափսերը և տեղակայումը: Բոլոր հիվանդ-

ների անգիոգրաֆիկ հետազոտության արդյունքները պարտադիր կերպով ուսումնա-

սիրվել են երկակի վերապատրաստված նյարդավիրաբույժի կողմից, իսկ վիրա-

հատական միջամտության ընտրությունը հիմնված է եղել ոչ թե մասնագիտական 

կարողությունների, այլ տվյալ անևրիզմայի բուժման լավագույն տարբերակի վրա: 

Էնդովասկուլյար վիրահատության անհրաժեշտության դեպքում կիրառվել է 

անևրիզմայի էնդովասկուլյար օբլիտերացիան` ըստ անհրաժեշտության կատարելով 
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նաև ստենտավորում: Ներանոթային վիրահատության աննպատակահարմարութ-

յան դեպքում նույն նյարդավիրաբույժի կողմից կատարվել է անևրիզմայի բաց կլի-

պավորում:  

Սիմպտոմատիկ վազոսպազմի զարգացման դեպքում, անկախ անևրիզմայի 

վնասազերծման համար ընտրված եղանակի, կատարվել է սպազմոլիտիկների գեր-

բարձր դեղաչափերի ներզարկերակային ներարկում: 

Բուժման արդյունավետությունը գնահատվել է Modified Rankin’s Scale սանդ-

ղակի օգնությամբ` դուրս գրման պահին, դուրս գրումից 3 ամիս և 1 տարի անց: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ընդհանուր առմամբ հե-

տազոտության մեջ ընդգրկվել են 105 հիվանդներ, որոնցից 61-ը արական, իսկ 44-ը` 

իգական սեռի: Հիվանդների միջին տարիքը եղել է 49 տարեկան (18-ից 71), իսկ ըն-

դունման պահին հիվանդների վիճակը ըստ Hunt&Hess սանդղակի միջինում եղել է 

3,2: 

81 (77.2%) հիվանդների մոտ նախապատվությունը տրվել է անևրիզմայի էնդո-

վասկուլյար օբլիտերացիային, իսկ մնացած 24 (22.8%) հիվանդների մոտ կատարվել 

է բաց միկրովիրաբուժական կլիպավորում: 

Բուժման գործընթացում 51(48.6%) հիվանդների մոտ զարգացել է դոպլերո-

գրաֆիկ վազոսպազմ, որոնցից միայն 33-ի (31.4%) մոտ ի հայտ են եկել կլինիկական 

ախտանիշներ: Նշված հիվանդներին կտարվել է կրկնակի վիրահատություն` սպազ-

մոլիտիկների գերբարձր դեղաչափերի ներզարկերակային ներարկում: 

Բուժման արդյունքների վերլուծությամբ դուրս գրման պահին բավարար 

արդյունք (Modified Rankin’s Scale ≤2) ստացվել է 48 (45.7%) հիվանդների մոտ, 3 ամիս 

անց` 60 (57.1%) հիվանդների, իսկ մեկ տարի անց` 68 (64,8%): Համեմատական անց-

կացնելով միջազգային գիտական աշխատությունների տվյալների հետ, որոնցում 

մեկ տարվա կտրվածքով բավարար արդյունք նկատվում է հիվանդների միայն 50%-ի 

մոտ, հիբրիդային նյարդավիրաբուժությունը հնարավորություն է ստեղծել բարելա-

վել բուժման արդյունքները: 

Ընդհանուր մահացությունը անևրիզմային ծագման սուբարախնոիդալ արյու-

նազեղումներից կազմել` 14,2% (15 patients), ինչը զգալիորեն ցածր է գրականության 

մեջ առկա տվյալներից` 32%: 

Եզրակացություն. Հիբրիդային նյարդավիրաբուժության գաղափարը ծնվել է 

վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, ինչը բաց և էնդովասկուլյար նյարդավիրա-

բուժության եղանակների զարգացման հետևանք էր:  

Սույն հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ իբրիդային նյարդա-

վիրաբուժության կիրառումը կարող է ոչ միայն զգալիորեն նվազեցնել անևրիզմային 

ծագման սուր սպոնտան սուբարախնոիդալ արյունազեղումով հիվանդների մահա-

ցությունը, այլ նաև զգալիորեն բարելավել բուժման արդյունքները` հնարավորութ-

յուն տալով հիվանդների մեծ մասին վերադառնալ իրենց առօրյա գործունեությանը: 
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SUMMARY 

The aim of the study is to evaluate the benefit of combined open and endovascular ma-

nagement of Subarachnoid Hemorrhage (SAH). 

A retrospective analysis was performed on patients admitted to the National Stroke 

Center of Armenia over the period from June 2010 to March 2013. All patients were evaluated 

using Hunt & Hess (H&H) scale, underwent CT of the brain and Diagnostic Cerebral Angio-

graphy. If aneurysm was present, the decision of its further elimination was made by a neuro-

surgeon who was capable of performing both clipping and coiling. In case of development of 

symptomatic Cerebral Vasospasm (CV) intra-arterial infusion of ultrahigh-dose 

(1x100mg/hour) Verapamil was performed. The outcome was assessed using Modified 

Rankin’s Scale (MRS). 

A total of 105 patients were included in the study (61 males and 44 females). The mean 

age of patients was 49 and the mean H&H score on admission was 3,2. In 81(77.2%) patients 

the decision was made in favor to coiling whereas in the remaining 24(22.8%) patients clipping 
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was performed. During the treatment 51(48.6%) of patients developed CV, however only 

33(31.4%) became symptomatic. Good outcome (MRS≤2) was achieved in 48(45.7%) of 

patients at discharge, 60(57.1%) at 3 months and 68(64,8%) at one-year follow-up (compared to 

50% reported in the literature). Overall mortality rate attributable to SAH in one-year follow up 

was 14,2%(15 patients) (compared to 32% reported in the literature). 

Implication of hybrid approach to the management of SAH decreases mortality and 

improves outcome. Prospective randomized trials are required for statistical significance. 

 

 

Keywords: stroke, endovascular neurosurgery, vascular neurosurgery 
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РЕЗЮМЕ 

Целю настоящего исследования является оценка эффективности комбинирован-

ных открытых и эндоваскулярных нейрохирургических вмешательств при остром суба-

рахноидальном кровоизлиянии. 

Произведен ретроспективный анализ результатов обследования и лечения боль-

ных, поступивших в Университетский центр нейрохирургии и специализированного ле-

чения инсультов в период с 2010 по 2013 год. Исследование проводились с использова-

нием шкалы Hunt&Hess, данных Компьютерной томографии и диагностической цереб-

ральной ангиографии. 

Выбор тактики лечения аневризмы проводилось на основании полученных данных 

нейрохирургом владеющим как методикой открытого клипирования, так и методикой 

эндоваскулярной облитерации. В случае развития симптоматического вазоспазма прово-

дилось локальное внутриартериальное введение сверхвысоких доз Верапамила. Резуль-

таты лечения оценивались по модифицированной шкале Ранкина. В исследование вовле-

чены 105 пациентов из которых 61 мужщин и 44 женщины, средний возраст которых сос-

тавил 49 лет на фоне среднего балла по Hunt&Hess 3,2. 81 (77,2%) больному произведена 

эндоваскулярная облитерация аневризмы микроспиралями, 24 (22.8%) больным – клипи-

рование шейки аневризмы. В процессе лечения у 51(48.6%) больных наблюдался арте-

риальных спазм, из которых у 33 (31.4%) болных он носил симптоматический характер. 

Удовлетворительные результаты при выписке наблюдались у 48 (45.7%) больных, 

у 60 (57.1%) больных – через 3 месяца и у 68 (64,8%) больных через год после лечения 

(по сравнению с литературными данными, которые представлены в виде 50% удовлет-

ворительных результатов). По нашим данным смертность составила 14.2% (при 32% по 

данным литературы). 

Таким образом, применение гибридной нейрохирургии позволяет в значительной 

мере снизить смертность и улучшить результаты лечения. 

 

 

Ключевые слова: инсульт, эндоваскулярная нейрохирургия, сосудистая нейрохирургия 
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Введение: По данным разных авторов 2-15% всех лапаротомий заканчиваются 

формированием послеоперационной вентральной грыжи (ПОВГ), несмотря на развитие 

науки, технических возможностей, навыков хирургов и хирургических приемов [5, 6, 7, 

8, 9].  

В последнее время завоевала признание концепция герниопластики с исполь-

зованием полипропиленовых сетчатых протезов. Особенностью аллогерниопластики с 

надапоневротическим размещением протеза является необходимость широкой отслойки 

подкожной жировой клетчатки с кожей от апоневроза. Это нарушает их кровоснабжение, 

лимфатический и венозный отток, что является основной причиной неудовлетворитель-

ных результатов:  длительной экссудации из раны, формирования сером, инфильтратов, 

гематом и краевых некрозов кожи и подкожной клетчатки [1, 2, 3, 4].  

Актуальность темы: В результате внедрения полипропилена в хирургическую 

практику резко сократилось число рецидивов грыжи с 28,6% до 3%. Однако в раннем 

послеоперационном периоде у больных увеличилось количество ранних специфических 

послеоперационных осложнений, достигающих 12-67%, в зависимости от способа алло-

герниопластики. Наиболее неудовлетворительные результаты наблюдаются при onlay 

пластике, после которых частота возникновения сером достигает 30-35%, осложнения в 

виде гематом встречаются от 2 до 7%, инфильтрат послеоперационной раны – от 1 до 7%, 

нагноение передней брюшной стенки – от 1 до 6%, а некроз кожи и подкожной клетчатки 

– от 1,1 до 2,5% случаев. Основными причинами неудовлетворительных результатов 

являются: 

1. Классическое выделение апоневроза характеризуется высокой травматичностью 

и, как следствие этого, более выраженной тканевой реакцией в послеоперационном 

периоде; 

2. Как результат обширной мобилизации подкожной клетчатки от опорных тканей 

и пересечения множества лимфокровеносных  капилляров; 

3. Развитие послеоперационных раневых осложнений происходит при неадек-

ватном дренировании экссудативного отделяемого из раны.  

Целью исследования явилось улучшение непосредственных результатов хирурги-

ческого лечения послеоперационных вентральных грыж методом onlay путем разработки 

и внедрения методов профилактики раневых осложнений. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

• Изучить возможность использования ультразвукового гармонического скальпеля 

при лечении послеоперационных вентральных грыж; 
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• Провести сравнительную оценку результатов хирургического лечения больных с 

послеоперационными вентральными грыжами в зависимости от способа диссекции 

тканей; 

• Дать сравнительную оценку эффективности метода фиксации полипропиленовой 

сетки и способа дренирования остаточной полости на течение послеоперационного 

периода; 

• Разработать и внедрить в хирургическую практику метод ненатяжной аллогер-

ниопластики с минимальным количеством алломатериала в положении onlay при 

лечении пациентов с гигантскими послеоперационными вентральными грыжами.  

Материал и методы: Работа носит клинический характер и основана на изучении 

и анализе непосредственных результатов хирургического лечения 149 больных с ПОВГ. 

Из 149 оперированных больных мужчин было 30 (20,1%), женщин – 119 (79,9%). 

Возрастной диапазон всех пациентов колебался от 26 до 75 лет, средний возраст составил 

55,410,2 лет. 

Все больные согласно классификации J.P. Chevrel и A.M. Rath (SWR classification), 

были распределены следующим образом: малые грыжи 10,7%, средние – 33,6%, большие 

– 26,8% и гигантские – 28,9%. 

В работе использованы: общеклинические методы исследования, ультразвуковой 

метод, морфологические и морфометрические методы, цитологическое исследование, 

статистические методы исследования. Результаты исследований обработаны с примене-

нием пакета прикладных программ Statistica, версия 6.0 (StatSoft, USA), с использо-

ванием данных параметрической и непараметрической статистики.  

Результаты и обсуждения: С целью изучения влияния метода диссекции на 

протекание раннего послеоперационного периода были сформированы две группы 

наблюдения: контрольная группа - диссекция подкожной жировой клетчатки от 

апоневроза проведена классическим методом с использованием высокочастотного (ВЧ) 

генератора фирмы Valleylab или Martin; основная группа - диссекция подкожной клет-

чатки проведена ультразвуковым (УЗ) методом аппаратом Ultracision (фирма Ethicon).  

До внедрения УЗ способа  в аллогерниологию определялись оптимальные пара-

метры диссекции тканей. Материал для морфологического исследования брался интрао-

перационно: после иссечения послеоперационного рубца с избытками тканей прово-

дилась обработка в различных режимах. Оптимальным режимом для диссекции УЗ-

скальпелем оказался режим коагуляции на генераторе и режим резки на рабочем инстру-

менте. Другие режимы вызывали либо такие же повреждения как и при ВЧ-диссекции, 

либо более глубокие повреждения. 

При использовании ВЧ-генератора морфологическая структура краев диссекции 

имела значительные патологические изменения. Соединительнотканный компонент 

подвергался коагуляционному некрозу на значительную глубину. Ширина зоны некроза 

составила 456,5±24,6 мкм. В единичных сохранившихся сосудах определялась десква-

мация эндотелия от базальной мембраны, дистрофические изменения миоцитов и 

адвентициальных клеток. Большая часть кровеносных сосудов находились в спавшемся 

состоянии с выраженными проявлениями фибриноидного некроза.  

При использовании УЗ-скальпеля соединительнотканный компонент имел 

признаки некротических изменений, однако пучковая структура волокон, хотя и слабо, 

но просматривалась. Зона некроза составила 268,3±18,5 мкм, что было статистически 

значимо меньше, чем при использовании ВЧ-генератора (р<0,001). Изменения в мягких 

тканях по краю диссекции носили менее выраженный характер. Мелкие кровеносные 

сосуды в прилегающих к зоне некроза тканях имели признаки полнокровия, лишь в 

единичных из них отмечались процессы десквамации эндотелиальных клеток.  

Клиническую эффективность УЗ-диссекции определяли по количеству и виду 

послеоперационных осложнений. Из оперированных нами больных у 6 пациентов (5,1%) 
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основной группы и у 20 пациентов (17,1%) группы контроля в ближайшем послеопе-

рационном периоде возникли ранние специфические послеоперационные осложнения, 

такие как серома, инфильтрат, гематома, ишемический некроз подкожной жировой 

клетчатки. 

В основной группе у больных с первичными послеоперационными грыжами в 

структуре осложнений встречались лишь 3 (2,56%) серомы, а у больных с рецидивными 

грыжами наблюдались 1 (0,85%) серома и 2 (1,71%) инфильтрата. Такие осложнения как 

гематома и некроз не встречались. В контрольной группе у больных с первичными 

грыжами наблюдались 8 (6,84%) сером, 4 (3,42%) инфильтрата и 2 (1,71%) гематомы. В 

группе больных с рецидивными грыжами наблюдались 4 (3,42%) серомы, 1 (0,85%) 

ишемический некроз подкожной клетчатки и 1 (0,85%) гематома.  

В связи с тем, что в отдаленном послеоперационном периоде появились лигатур-

ные свищи, лигатурные гранулемы, мы отказались от классического способа фиксации 

сетки. Мы накладываем два ряда непрерывных швов по разработанному нами способу -  

получен патент на изобретение №13027 от 22 декабря 2009 года. 

Для изучения течения раннего послеоперационного периода в зависимости от  

метода фиксации сетки сформированы 2 группы наблюдения: I группа сетка была 

фиксирована классическим методом, II группа– двухрядным непрерывным методом. На 2 

сутки раннего послеоперационного периода, при непрерывном методе фиксации сетки 

наблюдалось уменьшение объема экссудативного отделяемого по сравнению с 

классическим методом фиксации. При этом средний объем отделяемого в первой группе 

составил 51,1±4,0 мл, а во второй группе – 38,2±4,1 мл; различия между исследуемыми 

группами достоверны (р=0,01).  

 Учитывая, что экссудативного отделяемого было меньше при непрерывном 

методе фиксации, сроки удаления дренажных трубок во второй группе также сокра-

тились. В первой группе дренажи держали в среднем 5,8±0,4 суток, а во второй группе – 

4,2±0,3. Различия между группами также статистически достоверны (р=0,0004).  

Изучение особенностей послеоперационного периода при различных методах 

фиксации полипропиленовой сетки от способа диссекции подкожной клетчатки выявило 

взаимосвязь с частотой послеоперационных осложнений: меньше количества ослож-

нений в основной группе и непрерывным способом фиксации сетки. При составлении 

таблиц частот 2×2 в статистике χ2 получены статистически значимые различия 

сравниваемых групп по наличию или отсутствию осложнений (р=0,0024). 

 С целью профилактики и успешной борьбы с серомами мы в обязательном 

порядке дренировали пространство между подкожной жировой клетчаткой и импланти-

рованным эндо-протезом (остаточная полость) устройством для активного дренирования 

раны – система Редона. Осложнений, связанных с дренированием, мы не наблюдали.  

Для уменьшения экссудативного отделяемого из подкожной клетчатки и снижения 

частоты ранних послеоперационных осложнений при герниопластике с использованием 

полипропиленовой сетки методом onlay после изучения литературных данных по вакуум 

терапии произведено в дополнение к системе Редона – получен патент на полезную 

модель № 4684 от 30 июня 2008 года. 

С целью изучения течения послеоперационного периода в зависимости от вакуума 

в системе Редона сформированы 2 группы наблюдения: I группа – без дополнительного 

вакуума и  II группа  с дополнительным вакуумом (оптимальное отрицательное давление 

по данным исследования равна 0,3 атм).  

Изучая влияние дополнительного вакуума на течение раннего послеоперационного 

периода было выявлено, что за 1 и 2 сутки после операции объем экссудативного 

отделяемого при дополнительном вакууме значительно меньше.  

В первой группе средний объем отделяемого на 1 сутки составил 76,3±6,6 мл, на 2 

сутки – 50,3±3,4 мл. Во второй группе за 1 сутки получено 55,5±6,1 мл, за 2-ые – 25,7±4,0 
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мл. Различия между исследуемыми группами достоверны по 2 суткам (р=0,001), а по 1 

суткам имеет тенденцию к уменьшению (р=0,069).  

Учитывая, что средний объем экссудативного отделяемого у больных с допол-

нительным вакуумом на 2 сутки составляет менее 30 мл, поэтому и сроки дренирования у 

этой группы больных сокращены. В первой группе длительность дренирования составила 

6,75±0,51 суток, а во второй группе – 2,45±0,2 суток. Различия между исследуемыми 

группами статистически достоверны (р=0,001). 

При изучении структуры послеоперационных осложнений была установлена 

взаимосвязь между дополнительным вакуумом и частотой послеоперационных ослож-

нений: статистические значимо меньше количества осложнений.  

Ненатяжная аллогерниопластика комбинированным способом при лечении 

гигантских послеоперационных вентральных грыж  

Исследование основано на анализе результатов хирургического лечения 32 боль-

ных с гигантскими ПОВГ. Размер грыжевых ворот превышал 20 см. Площадь грыжевых 

ворот составляли от 300 см
2
 до 1200 см

2
. Все грыжевые дефекты имели срединную 

локализацию, занимали три анатомические области. С рецидивными ПОВГ оперирован 

21 больной (65,6%). При этом R1 было у 17 пациентов, R2 – у 4 пациентов. Все реци-

дивные грыжи возникли после натяжных способов герниопластики. 

После иссечения старого послеоперационного рубца, выделения грыжевого мешка 

одновременно производили и выделение апоневроза вокруг грыжевых ворот. Грыжевой 

мешок после выделения разрезали в средней части по наибольшей ширине таким 

образом, что бы сформировать два одинаковых лоскута на широкой основе. После разъе-

динения сращений в брюшной полости один из лоскутов грыжевого мешка прошивали к 

задней стенке апоневротического влагалища прямой мышцы живота противоположного 

края грыжевых ворот. 

После выкраивания сетки и тщательного гемостаза в ране, сетка без натяжения 

укладывали на фиксированный лоскут. Алломатериал укладывали таким образом, чтобы 

один край сетки располагался по задней поверхности влагалища прямой мышцы живота 

над фиксированным лоскутом грыжевого мешка, а второй выходил на переднюю 

поверхность влагалища противоположной мышцы. И по периметру фиксировали узловы-

ми швами к краю грыжевых во-рот, отступя от края сетки не менее чем на 1,5-2,5 см. Над 

сеткой прошивали противоположный лоскут грыжевого мешка с одновременным 

захватом за край сетки.  

Дополнительно выкраивали несколько полосок из полипропиленовой сетки 

шириной 2,5-3,0 см. Полоски укладывали в положении onlay и с небольшим натяжением 

фиксировали отдельными узловыми швами к передним стенкам влагалищ прямых мышц 

живота. Расстояние между полосками составляло не более 2,5-3,0 см. При этом крайние 

полоски располагали таким образом, чтобы верхний край грыжевых ворот располагался 

по центру полоски. В этом месте сетку фиксировали к краю грыжевых ворот. После 

завершения фиксации полипропиленовой сетки по всей ее длине укладывали дренажные 

трубки для вакуумного дренирования, один из концов которых выводили через 

отдельные проколы, фиксировали швом к коже и подсоединяли к источнику вакуума.  

Результаты раннего послеоперационного периода оценивали по наличию специ-

фических послеоперационных осложнений. Из оперированных нами больных у 9 пациен-

тов (28,1%) в ближайшем послеоперационном периоде возникли ранние специфические 

послеоперационные осложнения, такие как серома. В группе больных с первичными 

послеоперационными грыжами серомы встречались лишь у 2 (22,2%) пациентов, а у 

больных с рецидивными грыжами – у 7 (77,8%). 

Выводы  

1. Доказано, что при использовании УЗ-скальпеля изменения в мягких тканях по 

краю диссекции носят менее выраженный характер по сравнению с классической 
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диссекцией, а сохранение мелких кровеносных сосудов в прилегающих к зоне некроза 

создают условия более быстрой регенерации тканей; 

2. При проведении сравнительной оценки результатов хирургического лечения 

больных с послеоперационной вентральной грыжей в зависимости от способа диссекции 

тканей получено уменьшении количества ранних специфических послеоперационных 

осложнений в 3,4 раза при ультразвуковой диссекции; 

3. При непрерывном способе фиксации сетки общий объем экссудативного 

отделяемого и сроки дренирования остаточной полости значительно меньше по 

сравнению с классическим методом фиксации. При активном дренировании остаточной 

полости с дополнительным вакуумом снижает объем экссудативного отделяемого с 

первых суток, сокращает сроки дренирования послеоперационной раны, и снижает 

частоту ранних послеоперационных ослож-нений. 

4. Способ ненатяжной аллогерниопластики комбинированным способом при 

лечении гигантских послеоперационных вентральных грыж не требует большой площади 

диссекции подкожной жировой клетчатки от апоневроза, обеспечивает механически 

надежное закрытие грыжевого дефекта и минимизацию инородных тел в положении 

onlay. 
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ՕՕՊՊՏՏԻԻՄՄԱԱԼԼԱԱՑՑՈՈՒՒՄՄԸԸ՝՝  ԱԱՐՐԴԴԻԻԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՏՏԵԵԽԽՆՆՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԿԿԻԻՐՐԱԱՌՌՄՄԱԱՄՄԲԲ  
 

1,3 Հ.Ա. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, 1,3Ա.Մ. ՎԱՐԺԱՊԵՏՅԱՆ , 1,3Ռ.Մ. ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ, 
2Ա.Կ. ՄԵԼՈՅԱՆ,  1,3Ե. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, 1,4Դ.Ս. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 

 
1ԵՊԲՀ, վիրաբուժության թիվ 2 ամբիոն 

2Համալսարանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց 
3«Նատալի Ֆարմ Մալաթիա» ԲԿ 

4«Շենգավիթ» ԲԿ 

 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտության հիմնական նպատակն էր հետվիրահատական վենտրալ 

ճողվածքների՝ onlay մեթոդով վիրաբուժական բուժման անմիջական արդյունքների 

բարելավումը՝ վերքային բարդությունների կանխարգելման մեթոդների մշակման և 

ներդրման շնորհիվ: Աշխատանքը ունի կլինիկական բնույթ և հիմնված է հետվիրա-

հատական վենտրալ ճողվածքներով 149 հիվանդների վիրաբուժական բուժման ան-

միջական արդյունքների հետազոտման և գնահատման վրա: Ներվիրահատական 

կանխարգելիչ միջամտությունների համալիրը բերել է հետվիրահատական վենտրալ 

ճողվածքների՝ onlay մեթոդով վիրաբուժական բուժման անմիջական արդյունքների 

բարելավման:  
 

Բանալի բառեր՝ հետվիրահատական վենտրալ ճողվածք, ալլոհեռնիոպլաստիկա, 
onlay մեթոդ 
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HHEERRNNIIAASS  BBAASSEEDD  OONN  UUPP--TTOO--DDAATTEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
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SUMMARY 

The main objective of the study was the improvement of direct results of onlay surgical 

treatment of postoperative ventral hernias by means of development and implementation of 

rational prevention of complications. This clinical study was based on research and analysis of 

direct results of surgical treatment of 149 patients with ventral hernias. A complex of 

intraoperative preventive activities had led to improvement of direct results of surgical 

treatment of postoperative ventral hernias by onlay method. 

  

  
KKeeyywwoorrddss::  postoperative ventral hernia, alloherniaplasty, method onlay.
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ННООЗЗООККООММИИААЛЛЬЬННААЯЯ  ППННЕЕВВММООННИИЯЯ  ВВ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИИИ  

ИИННТТЕЕННССИИВВННООЙЙ  ТТЕЕРРААППИИИИ  

 

И.Э. МАЛХАСЯН, Л.Э. МАТЕВОСЯН, А.Н. АРАКЕЛЯН, Г.К. МАНУЧАРЯН 

 

ЕГМУ, кафедра анестезиологии и интенсивной терапии  

Университетский медицинский комплекс “Гераци” № 1 
 

 

 

Ключевые слова: нозокомиальные гнойно - септические осложнения, нозокомиальная 

пневмония 

 

Актуальность проблемы: Гнойно - септические осложнения, создающие ряд 

проблем при лечении больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ИТАР), 

характеризуются чрезвычайно высоким риском возникновения и развития. Поэтому 

исследование этиологии, патогенеза, динамики развития нозокомиальных осложнений 

(НО) и их влияния на течение основного заболевания по сей день является актуальной 

проблемой. 

Не последнюю роль в провоцировании НО играет высокая восприимчивость боль-

ных в критических состояниях к инфекции в результате: 

• иммунодепрессии, обусловленной тяжестью основного заболевания и предшест-

вующими госпитализации хроническими процессами; 

• формирования "новых входных ворот инфекции", связанных с необходимостью 

проведения инвазивного мониторинга (интубация трахеи, искусственная вентиляция 

легких, бронхоскопия, катетеризация магистральных сосудов, эндоскопические методы 

диагностики и т.д.); 

• длительности нахождения в ИТАР и, соответственно, увеличения продолжитель-

ности лечебных манипуляций; 

• необходимости парентерального питания; 

• высокой концентрации медицинского персонала и тесного контакта последнего с 

пациентами; 

• неудовлетворительного эпидемиологического режима отделения [7]. 

 Разнообразные нарушения систем иммунологического контроля, причинами ко-

торых могут быть хронические заболевания, злокачественные процессы, объемные опе-

рации, травмы и т.д., играют важную роль в возникновении, развитии и лечении НО [3]. 

Назначения множественной терапии (в том числе гормоно-, иммуно- и антибиотико-

терапии) сразу же после поступления больного в отделение еще больше снижает иммуно-

компетентность организма, а также повышает риск его колонизации полирезистентными 

госпитальными штаммами микроорганизмов [6]. 

Целью исследования явилось выявление нозокомиальных инфекционных ослож-

нений (в частности – нозокомиальной пневмонии) с определением микробного пейзажа у 

больных, находящихся в критических состояниях в отделении интенсивной терапии, для 

улучшения результатов проводимых лечебных мероприятий. 

Материал и методы исследования: Нами были проведены клинико – микробио-

логические исследования у 150 больных отделения ИТАР Университетского медицинс-

кого комплекса “Гераци” № 1. Из них - 73 больных с политравмами, 12 - хирургического 

профиля, 52 - нейрохирургических больных и 13 - терапевтических больных. Сроки 

пребывания пациентов в отделении варьировали от 2 до 66 суток. С целью выявления 

нозокомиальных инфекционых осложнений исследованию подвергались следующие 

среды: 
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 кровь на стерильность (гемокультура); 

 смывы трахеального содержимого;  

 моча; 

 раневое отделяемое; 

 отделяемое из дренажей (при наличии таковых); 

 удаленные дренажи; 

 удаленные внутривенные и уретральные катетры. 

При выявлении штаммов патогенных микроорганизмов определялась их антибио-

тикочувствительность, что в значительной степени позволяло причислить выявленный 

инфекционный процесс к нозокомиальным осложнениям. 

Для грамотной интерпретации полученных результатов нами производилось 

сопоставление клинико - диагностических и микробиологических данных в динамике. 

Диагноз пневмонии не вызывал сомнений при сочетании двух следующих компонентов: 

1. на КТ либо рентгенограмме грудной клетки должен быть либо новый, либо 

персистирующий инфильтрат или выпот в плевральной полости; 

2. наличие одного из перечисленных ниже критериев: 

• гнойная мокрота или изменение ее характера; 

• выделение патогенного микроорганизма из гемокультуры, аспирата из трахеи, 

соскоба или смыва из бронхов [4]. 

При заборе секрета нижних дыхательных путей учитывалось, что именно этот 

материал был наиболее богато контаминирован посторонней микрофлорой, т.к. через 

верхние дыхательные пути имелась вероятность загрязнения исследуемого материала 

ротоглоточной микрофлорой. Забор через трахеобронхиальную трубку или посредством 

фибробронхоскопии был чреват минимальной вероятностью контаминации [5]. Одновре-

менно с забором материала осуществлялась экспресс - микроскопия материала на пред-

мет установления наличия инфекции, ее локализации и начала ориентировочной анти-

биотикотерапии до получения окончательного ответа бактериологического исследо-

вания. 

Полученные результаты: Из обследованных нами 150 больных отделения ис-

кусственная вентиляция легких проводилась у 116 пациентов, из них инфекционный про-

цесс был диагностирован у 79 (при условии, что 92 больных имели клинические пока-

зания для проведения микробиологического контроля). Синдром системного воспали-

тельного ответа диагностирован у 59 пациентов. Бактериологические исследования 

гемокультуры на наличие инфекции проводились у 128 больных; положительные резуль-

таты были выявлены у 27 пациентов. С целью выявления катетер-зависимой гематоген-

ной инфекции исследования были проведены у 27 больных, из которых у 7 был зарегист-

рирован положительный результат. Из 129 обследованных на предмет наличия уроло-

гической нозокомиальной патологии инфекция была выявлена у 49 больного. Из 26 

пациентов у 8 были обнаружены инфекции брюшной полости.  

Как видно из полученных результатов, наблюдается своеобразное закономерное 

превалирование нозокомиальной пневмонии и инфекций нижнего отдела респираторного 

тракта. Чаще всего она возникала у пациентов с уже имеющимися при поступлении в 

ИТАР невоспалительными либо аспирационными изменениями в легких. Пневмонии в 

процессе ИВЛ развивались у 40% больных. Факторами увеличения риска являлись: 

• необходимость искусственной вентиляции легких; 

• степень тяжести состояния больного; 

• присутствие назогастрального зонда; 

• местные причины (гайморит, синусит и т.д.). 

Анализ данных микробиологических исследований материала от больных поз-

волил выявить наличие специфических нозологических микробных форм госпитальной 

пневмонии. В проведенных нами исследованиях основными возбудителями нозоко-
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миальной пневмонии были Pseudomonas, Staph. aureus, Enterobacter и др. Следует отме-

тить увеличение роли в этиологии нозокомиальной пневмонии метициллин – резистент-

ного и эпидермального стафилококков, энтеробактера и грибковой микрофлоры рода 

Candida. Стафилококковая синегнойная флора и микробы кишечной группы в иссле-

дуемом материале у 17 больных высевались в разных ассоциациях, причем у 42 из них 

установлено присутствие грибков рода Candida. У 27 из обследованных больных было 

выявлено присутствие идентичных микроорганизмов в анализах из верхних дыхательных 

путей и по данным гемокультур, что свидетельствовало о развиии бактериемии, энго-

денным очагом которой могло явиться инфицирование респираторного тракта (см. 

таблицу). 

Интерпретация полученных данных позволила нам заключить, что нозокомиаль-

ные пневмонии часто вызывались микроорганизмами, входящими в состав собственной 

микрофлоры больного (не вызывающей заболеваний у здорового человека), в основном - 

грамотрицательной микрофлорой желудочно - кишечного тракта данного пациента 

(Pseudomonas. Enterobacter и др.).  

Для возникновения инфекции необходимо попадание в нижние дыхательные пути 

высокой инфицирующей дозы возбудителя, нарушение целостности слизистой оболочки 

и снижение самоочищающей функции дыхательных путей. Пневмония у обследованных 

нами пациентов развивалась вследствие контаминации верхних дыхательных путей 

микроорганизми или по типу метастатических гематогенных инфекций [7]. 

Таблица. 

Спектр выделенных микроорганизмов 

МИКРООРГАНИЗМЫ 

(наименование) 

Трахеальный рост 

(кол-во пациентов) 

Рост в гемокультуре 

(кол-во пациентов) 

Pseudononas 17 14 

E.сoli 8 - 

St. aureus 11 - 

St. epidermidis 7 2 

Enterobacter 19 7 

Enteroccocus 3 - 

Citrobacter 1 1 

Pr. mirabilis 1 - 

Candida 12 3 
 

 Желудок также мог служить источником поступления бактерий в дыхательные 

пути. Нарушение моторно - эвакуаторной и колонизационной функций желудочно – 

кишечного тракта у больных также могло провоцировать “прорыв” инфекции из "эндо-

генного центра" с последующей транслокацией, развитием бактериемии и сепсиса, глав-

ным органом - мишенью которого являлись легкие [8]. Таким образом, формирование но-

зокомиальной пневмонии и тяжесть нарушений функции легких зависели от сочетанных 

повреждений в организме.  

Профилактика нозокомиальной пневмонии включалa комплекс мероприятий, сни-

жающих риск экзо- и эндогенного инфицирования организма больного и усиливающих 

механизмы его противоинфекционной защиты. Особое внимание уделялось вопросам 

подавления нозокомиальной микрофлоры отделения и колонизационной флоры ор-

ганизма больного, которые заключалось в: 

1. антибактериальной профилактике; 

2. использовании моделей аспирационных катетров с особой протекцией; 

3. рациональной тактике проведения атнибиотикотерапии. 

Антибактериальная профилактика - действенное дополнение к асептическим и 

антисептическим мерам. Однако, превентивная эмпирическая антибиотикопрофилактика 
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может способствовать дальнейшему усилению резистентности собственных микроор-

ганизмов больного, а также привести к селекции полирезистентных госпитальных штам-

мов. Смысл антибиотикопрофилактики нозокомиальной пневмонии заключался в том, 

чтобы в период риска содержание препарата в тканях превышало минимальную подав-

ляющую концентрацию, создающую антибактериальное действие. Важное значение имел 

период полувыведения антибиотиков т.е. продолжительность поддержания его активной 

концентрации в организме для обеспечения антибактериального эффекта. Обязательным 

условием всех антимикробных профилактических мер являлся динамический микробио-

логический контроль со сменой режимов профилактики при изменении чувствитель-

ности микроорганизмов к препаратам [2]. 

 Антибактериальная терапия нозокомиальной пневмонии включала корректный 

выбор антибиотиков с учетом штамма возбудителя и его чувствительности к противо-

микробным препаратам, основного заболевания пациента, фармакокинетики антибиотика 

и экономической оценки последнего [1]. 

Задачей рациональной антибактериальной терапии являлось этиотропное направ-

ление, блокирующее воспалительный процесс на уровне его экзогенных микробных ме-

диаторов. В большинстве случаев становилось правилом применение комбинаций анти-

биотиков, что обеспечивало их высокую активность против широкого спектра микроор-

ганизмов. Кроме того, комбинации различных антибиотиков снижалась вероятность 

развития полирезистентности во время лечения, что позволяло добиваться быстрого по-

давления микрофлоры [8]. В нашей практике лечения больных с нозокомиальной пнев-

монией использовались антибиотики цефалоспоринового ряда в сочетании с фторхино-

лонами 2–3 поколений. Эффективность проводимой терапии подтверждалась положи-

тельным результатом лечебного процесса. 

Таким образом, проведенными нами исследованиями установлено, что нозоко-

миальные пневмонии представляют собой серьезную проблему для отделений ИТАР. 

Это говорит как о необходимости контроля за уменьшением факторов, провоцирующих 

НО, так и об обязательном проведении динамичного клинико – диагностического и 

микробиологического мониторинга, которые позволяют своевременно выявлять пнев-

монию, определить ее этиологию и предполагаемый источник, а также целенаправленно 

осуществлять подтвержденную лабораторными исследованиями антибиотикотерапию. 

Понимание патофизиологических процессов, провоцирующих возникновение и развитие 

нозокомиальных осложнений респираторного тракта значительно облегчает и форсирует 

как их диагностику, так проведение адекватной антибиотикотерапии.  
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ԵՊԲՀ, ինտենսիվ թերապիայի և անեսթեզիոլոգիայի ամբիոն 

«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր   

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Նոզոկոմիալ բարդությունների զարգացան դինամիկայի, էթիոլոգիայի, պա-

թոգենեզի և նրանց ազդեցության հիմնական հիվանդության վրա հետազոտությունը 

մինչ օրս նմում է արդիական խնդիր: Հետազոտության նպատակը հանդիսանում է 

ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում կրիտիկական վիճակներում գտնվող հի-

վանդների մոտ նոզոկոմիալ ինֆեկցիոն բարդությունների (մասնավորապես նոզո-

կոմիալ թոքաբորբի) և մանրէաբանական լայնույթի բացահայտումը, անցկացվող 

բուժական միջոցառումների բարելավման համար: Հետազոտությունը անցկացվել է 

Համալսարանական բժշկական համալիրի «Հերացի» թիվ 1 ինտենսիվ թերապիայի 

բաժանմունքի 150 հիվանդների մոտ: Նոզոկոմիալ ինֆեկցիոն բարդությունների բա-

ցահայտման նպատակով հետազոտման ենթարկվել են հետևյալ միջավայրերը՝ 

արյուն (հեմոկուլտուրա), շնչափողի լվացման պարունակությունը, մեզ, վերքային 

արտադրուկ և այլն: Մեր կողմից կատարած հետազոտություններում նոզոկոմիալ 

թոքաբորբի հիմնական հարուցիչներն են հանդիսացել Pseudomonas, Staph. Aureus, 

Enterobacter և այլն: Մշակվել են բուժման սխեմաներ հակաբիոտիկների կոմբինա-

ցիաներով, ինչը ապահովեց նրանց բարձր ակտիվությունը միկռոօրգանիզմներ մեծ 

լայնույթիդեմ նաև մշակված են կլինիկո-ախտորոշիչ և միկրոկենսաբանական մոնի-

տորինգի պարտադիր անցկացման ալգորիթմներ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ-

ների բուժման արդյունքի բարելավման համար: 
 

Բանալի բառեր՝ նոզոկոմիալթարախա-սեպտիկ բարդություններ, նոզոկոմիալ 
թոքաբորբ 
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SUMMARY 

Research of etiology, pathogenes, development of nosocomial complications and their 

influence on the flow of basic disease in ICU service till today is the issue of the day. 

A research aim was an exposure of nosocomial infectious complications (in particular are 

nosocomial pneumonias) with determination of microbal landscape for patients being in critical 

conditions in the ICU service, for the improvement of results of the conducted curative events. 

Study was undertaken an at 150 patients in the ICU service of the University medical complex 

"Heratci" № 1. With the purpose of exposure of nosocomial infectious complications research 
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next environments were exposed to: hemoculture, tracheal secretions etc. In studies undertaken 

a by us the basic causative agents of nosocomial pneumonia were Pseudomonas, Staph. aureus, 

Enterobacter and Candida. The charts of treatment were worked out with the use of 

combinations of antibiotics, that provided their high activity against the wide spectrum of 

microorganisms, and also algorithms are worked out on obligatory realization of the dynamic 

clinical and microbiological monitoring for the improvement of results of treatment of patients 

being in critical conditions. 

 

 

Keywords: nosocomial infectious complications, nosocomial pneumonia 
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Актуальность проблемы: Острая дыхательная недостаточность (ОДН) и одно из 

наиболее тяжелых ее проявлений – синдром острого повреждения легочной паренхимы 

(СОПЛ) - являются одной из актуальнейших проблем современной медицины. СОПЛ 

является следствием множества заболеваний самого различного генеза и протекает с 

сопутствующими нарушениями функций соседствующих органов и систем, приводя 

нередко к летальным исходам.  

Разрешение подобных проблем чаще всего требует замещения, протезирования 

дыхательной функции пациентов, а исключительная прерогатива при этом принадлежит 

проведению вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВИВЛ). Подавляющее 

большинство режимов и приемов ВИВЛ сложны в употреблении, поскольку требуют 

оперативной оценки типа переносимой патологии и характеристики спонтанного ды-

хания пациента на предмет корректного установления параметров работы респиратора.  

Научная новизна: Традиционные и хорошо знакомые специалистам режимы 

механический искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обладают рядом антифизиоло-

гических во многих отношениях эффектов. При длительном использовании режимов с 

механическими компонентами вентиляции (в английской транскрипции – CMV, АMV) у 

больных вследствие подавления механизмов кашля и нарушения мукоцилиарного очи-

щения неадекватно увлажняемых слизистых оболочек происходит нарушение дренажа 

легких, закрываются коллатеральные пути вентиляции, разрушается сурфактант, нарас-

тает интерстициальный отек легких. Все вышеуказанное приводит к микроателектазиро-

ванию в рассеянных зонах легких, что сопровождается нарастанием сопротивления в 

дыхательных путях и снижением податливости легких (т.е. легочного комплайнса). В 

числе сопутствующих негативных моментов также наблюдается нарушение регионарных 

соотношений между альвеолярным, артериальным и венозным кровотоком. За счет 

возрастания внутригрудного давления развивается модель тяжелого венозного застоя, 

приводящего к нарушению лимфооттока, что усугубляется во время применения приема 

положительного давления в конце выдоха - ПДКВ (в английской транскрипции - PEEP - 

рositive end-expiratory pressure). Это весьма негативным образом отражается на гемодина-

мических показателях. Повышение внутригрудного давления приводит к соответствую-

щему повышению давлений в правых отделах сердца за счет препятствования венозному 

возврату, что рефлекторно снижает эффективность работы правого желудочка, приводя, 

в конце концов, к дисфункции обоих желудочков. Подобные негативные проявления 

приемов механической вентиляции наиболее демонстративны у больных с СОПЛ и зна-
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чительно отягощают клиническое течение этой многокомпонентной модели дыхательной 

недостаточности.  

Имеющиеся задачи в значительной степени оказываются разрешимыми при ис-

пользовании респираторных конструкций новых поколений, оснащенных различными 

режимами и приспособлениями, позволяющими вносить адекватные коррективы в нару-

шенные компоненты спонтанного дыхания пациента. 

Цель исследования: Целью нашего исследования явилось изучение возможности 

применения новых, недавно внедренных в клиническую практику режимов синхрони-

зированной перемежающейся (SIMV) и адаптивной вспомогательной вентиляции (ASV) 

при лечении пациентов с синдромом острого повреждения легочной паренхимы. 

Материал и методы исследования: Материалом для настоящей работы прослу-

жили результаты обследования и лечения 120 пациентов, госпитализированных в отделе-

ние интенсивной терапии Университетского медицинского комплекса “Гераци” №1 за 

период с 2011 по 2014гг. Контингент исследуемых составили 120 пациентов, госпитали-

зированных по поводу тяжелых политравм (58), пациенты с нейрохирургическими гемор-

рагическими патологиями (38) и больные, оперированные по поводу патологий органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства (24). Все пациенты находились на 

пролонгированной ИВЛ со сроками вентиляции от 6 до 64 суток. На основании имею-
щихся клинико-диагностических обследований у всех обследуемых имелась клиническая 

картина синдрома острого повреждения легочной паренхимы. Распределение больных по 

полу: мужчины – 87 (72,5%), женщины – 33 (27, 5%). Исследованный контингент боль-

ных имел средний возраст, равный 43.85±17.62 лет (размах 19–75 лет).  

Все обследованные нами больные по поводу наличия респираторного дискомфор-

та были интубированы и подключены к аппаратам ИВЛ при первых же признаках 

клинического неблагополучия с целью создания дыхательного комфорта, протезирования 

функции внешнего дыхания и обеспечения адекватной оксигенации артериальной крови. 

Степень тяжести дыха-тельной недостаточности оценивалась нами по 4-х балльной шка-

ле, разработанной в Национальном институте исследований сердца, легких и крови в 

США коллективом авторов под руководством J.F. Murray. Искусственная вентиляция 

легких осуществлялась на респираторах моделей «Galileo-5» (фирма «Hamilton»), тех-

нические возможности которых позволяют регистрировать минутный объем дыхания 

(Ve), дыхательный объем (Vt), сопротивление дыхательных путей (Raw), Complianсe - 

растяжимость легких (Ср), пиковое давление в дыхательных путях (Ppic) и пр. Показа-

тели периферической гемодинамики (частота сердечных сокращений - ЧСС, артериаль-

ное давление – АД, центральное венозное давление – ЦВД, сатурации крови – Sat-O2) 

регистрировались на аналого-цифровых кардиомониторных комплексах фирмы “Shiller”. 

У всех больных проводился комплекс клинико-лабораторных исследований и лечебных 

мероприятий согласно общепринятым протоколам, а также осуществлялись динамичес-

кие рентген- и КТ- исследования органов грудной клетки, газометрические исследования 

артериальной и венозной крови - парциальное давление кислорода и углекислоты в арте-

риальной крови (РаО2 и РаСО2 соответственно). С использованием соответствующих 

формул вычислялись показатели. Сoотношение парциального давления кислорода в aр-

териальной крови к фракциям ингалируемого кислорода (РаО2/FiO2) и артерио-венозной 

разницы по кислороду (D (A-a) PO2). Обработка всех статистических данных производи-

лась с использованием статистических программных пакетов IBM SPSS Statistics 20 for 

Windows. Различия считались достовеными при р ≤ 0,05.  

Полученные результаты: Во избежание негативных эффектов режима контроли-

руемой механической вентиляции (CMV) мы прибегали к использованию различных мо-

дификаций вспомогательной ИВЛ (ВИВЛ), допускающих спонтанное дыхание пациентов 

с осуществлением аппаратной поддержки неполноценных, ущербных компонентов меха-
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ники дыхания и функции газообмена. Наиболее вариабельными и предпочитаемыми яв-

лялись: режим синхронизированной вспомогательной перемежающейся вентиляции - 

SIMV (Synchronized intermittent mandatory ventilation), позволяющий сочетание спонтан-

ного дыхания пациентов с вмешательством синхронизированных механических циклов, и 

режим адаптивной поддерживающей вентиляции - ASV (Adaptive Support Ventilation), 

который позволяет поддерживать предустановленную пользователем минимальную 

минутную вентиляцию независимо от активности пациента. Время аппаратного вдувания 

при этом определялось установленными параметрами объема вдоха, скоростью воздуш-

ного потока в машине, регуляцией соотношения «вдох/выдох», а также различными 

формами кривой дыхательного цикла.  
Сравнительные данные при вариациях различных режимов вентиляции показа-

телей газометрии, гемодинамики и внутрилегочного комплайнса, отражающего состоя-

ние легочной механики, приведены в нижеследующей таблице. Полученные результаты 

позволили установить значительные преимущества вспомогательных режимов вентиля-
ции по сравнению с механическими модификациями: у больных отмечалось увеличение 

легочного комплайнса за счет уменьшения сопротивлений в дыхательных путях, сниже-

ние давлений в правых отделах сердца, а также некоторое улучшение работы сердца. По-

вышение оксигенации артериальной крови (РаО2) нами рассматривалось как результат 

улучшения сердечной деятельности, сопровождающейся перераспределением давлений в 

дыхательных путях и изменением легочной перфузии.  
Таблица . 

Показатели гемодинамики, газометрии и механики дыхания у больных с синдромом 

поражения легичной паренхимы при вариациях режимов вентиляции 

(n=120 ) (М±м ) 

Показатели 

При механической 

вентиляции 
CМV/АМV 

При вентиляции 
в режиме SIМV 

При вентиляции 
в режиме ASV 

Vt 387 ± 4,8 474 ± 6,2* 532 ± 5,3 * 
Ve 13,3 ± 0,7 10,5 ± 0,5 8,7 ± 0,8* 

Cр 57 ± 0,6 76 ± 0,8* 93 ± 0,7* 
Raw 10,16 ± 1,29 8,23 ± 0,76 6,85 ± 0,54 

Pрiс см Н2O 44,1 ± 3,6 35,7 ± 2,9 26,2 ± 3,1 

PaCO2 torr 69,5 ± 2,1 37,2 ± 1,7 34,8 ± 2,4* 
PaO2 torr 50,3 ± 1,6 76,1 ± 3,5* 88,3 ± 2,7 * 

PaO2 / FiO2 249,6 ± 24,6 308,4 ± 32,4 * 324,8 ± 25,3* 

Sat aO2 % 79,6 ± 2,3 93,9 ± 1,7 96,8 ± 1,9 
D (a-v) PO2 torr 64,8 ± 2,9 32,7 ± 3,4* 30,8 ± 3,1* 

ЧСС
 

132,4 ± 6,2 104,6 ± 2,5 92,2 ± 7,8* 
Адср torr 126,2 ± 1,7 105,8 ± 2,6 93,4 ± 3,8* 

ЦВД torr 9,8 ± 0,7 7,4 ± 0,5 5,7 ± 0,8* 
 

*Р ≤ 0,05 , достоверно по сравнению с данными при механической вентиляции 
 

Полученные результаты привели нас к выводам, что применяемые нами приемы и 

методы вспомогательной вентиляции обладают рядом значительных преимуществ по 

сравнению с механической вентиляцией. Очедидным преимуществом режима SIMV яв-

ляется возможность его сочетания с приемами РЕЕР и поддержки давлением в дыхатель-

ных путях (PS - pression support), т.е., моделирование дополнительных давлений в про-

цессе спонтанных дыхательных циклов. По мере адекватности восстановления спонтан-

ного дыхания (объемы спонтанных дыхательных актов, частота дыхания, показатели 

давлений в дыхательных путях) путем постепенного ограничения заданной аппарату 

частоты дыхания и снижения скорости воздушного потока в респираторе, а также пос-
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ледующего поэтапного снижения Presssion support возможно постепенное проведение 

“отлучения” пациента от респиратора. В отличие от механической вентиляции режим 

ASV пытается вести пациента, используя более выгодный паттерн дыхания и избегает 

потенциально неблагоприятных паттернов дыхания (таких, как частое поверхностное ды-

хание, чрезмерная вентиляция мертвого пространства, наложение дыхания - непреднаме-

ренный PEEP и чрезмерно большие объемы дыхания). Режим ASV минимизирует работу 

по трудоемкой настройке и перенастройке аппарата, позволяя поддерживать установлен-

ную минимальную минутную вентиляцию, принимать в расчет спонтанное дыхание, 

предотвращать тахиапноэ, предотвращать Аutо-PEEP, предотвращать избыточную вен-

тиляцию мертвого пространства, обеспечить полноценную вентиляцию при апноэ или 

слабом дыхательном усилии, передавать управление пациенту при достаточной дыха-

тельной активности, и при этом не поднимать давление плато выше уровня (верхней 

границы давления - 10 см. H2O). 

Таким образом, неоспоримыми преимуществами вспомогательных режимов и 

приемов вемтиляции являются: 

1. снижение “сопротивления” пациента респиратору в результате допущения воз-

можности его спонтанного дыхания; 
2. отсутствие подавления мышечной активности с задействованием процесса ее 

“реабилитации”; 

3. снижение внутригрудного давления за счет сохранного спонтанного дыхания, 

что позволяет избежать множества кардиодепрессивных воздействий принудительной 

механической вентиляции; 

4.  меньшая вероятность развития дыхательного алкалоза или ацидоза, поскольку 

сочетание механических и спонтанных дыхательных циклов способствует активации 

ауторегуляции частоты дыхания в ответ на возникшие метаболические сдвиги; 

5. уменьшение влияния “auto-PEEP” в результате снижения теле-экспираторного 

альвеолярного давления на фоне спонтанного дыхания; 

6. сохранение возможности применения ПДКВ на фоне спонтанного дыхания в 

сочетании с вариациями метода “поддержки давлением” (последний реализуется только 

в компонентах спонтанных дыхательных циклов);  

7. благодаря возможности “оценить стоимость” спонтанного дыхания, предостав-

ление условий для создания программы и приемов постепенного “отлучения” пациентов 

от респиратора; 

8. избежание необходимости постоянного применения медикаментозных средств 

для создания психологического и респираторного комфорта у вентилируемых больных. 

Учитывая все вышеописанные характеристики режимов синхронизированной 

вспомогательной перемежающейся вентиляции и адаптивной поддерживающей вентиля-

ция, мы пришли к заключению о целесообразности их применения у больных с синдро-
мом острого повреждения легочной паренхимы, находящихся на пролонгированной 

ИВЛ, а также их приемлмостью в аспекте переходного этапа при отключении пациента 

от респиратора. 
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ԹԹՈՈՔՔԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀՅՅՈՈՒՒՍՍՎՎԱԱԾԾՔՔԻԻ  ՍՍՈՈՒՒՐՐ  ՎՎՆՆԱԱՍՍՄՄԱԱՆՆ  ՀՀԱԱՄՄԱԱԽԽՏՏԱԱՆՆԻԻՇՇԻԻ  ԺԺԱԱՄՄԱԱՆՆԱԱԿԿ  
 

Ի.Է. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ, Ա.Ա. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Լ.Է. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Ա.Ն. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ,  
Գ.Կ. ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն   

«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Թոքային հյուսվածքի սուր վնասման համախտանիշը հանդիսանում է ժամանա-

կակից բժշկության կարևոր խնդիրներից մեկը, որի ժամանակ բուժման նախապատվու-

թյունը տրվում է թոքերի արհեստական շնչառությանը (ԹԱՇ): Ավանդական և մասնա-

գետներին բավական ծանոթ թոքերի արհեստական շնչառության ռեժիմները շատ իրա-

վիճակներում տիրապետում են հակաֆիզիոլոգիական ազդեցություններով: Ինչի պատ-

ճառով հեղինակների կողմից հետազոտման նպատակն է եղել ուսումնասիրել նոր, կլի-

նիկական պրակտիկա վերջերս ներդրված՝ սինխրոնիզացված օժանդակ ընդհատվող 

շնչառություն (SIMV) և ադապտացված օժանդակ շնչառություն (ASV) թոքերի արհեստա-

կան շնչառության ռեժիմների կիրառումը թոքային հյուսվածքի սուր վնասման համախ-

տանիշով հիվանդների մոտ: 120 հիվանդների մոտ կատարված հեմոդինամիկայի, գազո-

մետրիայի և թոքերի մեխանիկայի հետազոտության տվյալները թույլ են տալիս բացա-

հայտել կիռաևված օժանդակ շնչառության ռեժիմների մի շարք ակնառու առավելութ-

յուններ՝ ավելի քիչ վնասող ազդեցություն թոքային հյուսվածքի, գազափոխանակության 

և հեմոդինամիկայի վրա, ինչպես նաև կմախքային մկանների արագ վերականգնում և 

հիվանդներին ԹԱՇ ապարատից շուտ անջատում: 
 

Բանալի բառեր՝ թոքային հյուսվածքի սուր վնասման համախտանիշ, թոքերի օժանդակ 
արհեստական շնչառության մեթոդներ 

 
 

TTHHEE  UUSSAAGGEE  OOFF  AASSSSIISSTTAANNCCEE  MMOODDEESS  OOFF  AARRTTIIFFIICCIIAALL  VVEENNTTIILLAATTIIOONN  IINN  TTHHEE  

TTRREEAATTMMEENNTT  OOFF  AACCUUTTEE  LLUUNNGG  IINNJJUURRYY  SSYYNNDDRROOMMEE  

 

I.E. MALKHASYAN, A.A. PETROSYAN, L.E. MATEVOSYAN,  

A.N. ARAQELYAN, G.K. MANUCHARYAN 

 

YSMU, Department of Anesthesiology and Intensive Care  

“Heratsi” №1 University Medical Complex 
 

 

SUMMARY 
Acute lung injury syndrome is one of the most actual issues in modern medicine, in which 

treatment an exclusive prerogative belongs to the holding of mechanical ventilation. Traditional and 

familiar to those skilled modes of ventilation have a several antiphysiological effects. In this 
connection, the purpose of this study is to investigate the possibility of using newly, recently 

introduced into clinical practice modes of ventilation (Synchronized Intermittent mandatory 

ventilation- SIMV and Adaptive Support Ventilation - ASV) in the treatment of patients with acute 
lung injuries syndrome. Our investigation were carried out among the 120 patients with 

hemodynamic, gasometric and lung mechanics data interpretation and revealed a number of obvious 
advantages of supportive ventilation modes with less traumatic effect on the lung parenchyma, gas 

exchange and hemodynamics, as well as the rapid rehabilitation of the skeletal muscles and the 

ability to quickly weaning from mechanical ventilation.  
 

 

Keywords: acute lung injuries syndrom, assistance modes of artificial ventilation 
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передняя резекция прямой кишки 
 

 

 

Актуальность проблемы: Лечение рака прямой кишки (РПК) продолжает оста-

ваться одной из актуальных проблем современной колопроктологии, так как заболевае-

мость при этой патологии постоянно растёт, составляя в Европейских странах 15-25 на 

100 000 населения [11].  
Острая обтурационная толстокишечная непроходимость (ОТКН) является наибо-

лее частым и тяжёлым осложнением рака прямой кишки. Частота еe по данным разных 

авторов колеблется от 15 % до 80 % [1;15;16;18], что во многом объясняется различными 

подходами к оценке степени выраженности кишечной непроходимости [6].  

Если при раке ободочной кишки большинство вопросов по выбору обьема опе-

рации нашли свое решение, то при раке прямой кишки, осложненным ОТКН, хирур-

гическая тактика продолжает оставатся предметом дискуссии.  

Так, одни авторы рекомендуют многоэтапные вмешательства с предварительным 

формированием различных вариантов разгрузочных стом с последующими радикаль-

ными операциями [3;12;17]. Другие авторы настаивают на выполнении радикальных 

операций с наложением одноствольной колостомы (операция Гартмана), считая это «зо-

лотым стандартом» при ОТКН на почве рака прямой кишки [2;7;8;14]. Некоторые иссле-

дователи считают возможным расширить показания к наложению первичных межки-

шечных анастомозов после радикальных операции по поводу ОТКН при РПК, подчерки-

вая при этом необходимость дооперационной декомпрессии толстой кишки [9;13]. Это 

стремление обьясняют желанием ускорить процесс хирургической реабилитации боль-

ных, который после радикальных операции с наложением одностволной колостомы мо-

жет затягиваться на довольно длительные сроки. А в 40-70% случаев восстановительные 

операции после резекции прямой кишки по Гартману не производятся вообще[4;5;10].  

Таким образом, разработку оптимальной тактики хирургического лечения рака 

прямой кишки, осложненным ОТКН, можно считать актуальной проблемой в совре-

менной ургентой колопроктологии.  

Цель исследования: Улучшить результаты хирургического лечения больных ра-

ком прямой кишки, осложненным острой обтурационной кишечной непроходимостью. 

Материал и методы исследования: За последние годы в отделении колопрок-

тологии МЦ ''Сурб Григор Лусаворич'' было оперировано 104 больных с острой кишеч-

ной непроходимостью при раке прямой кишки.  У 73 больных выполнена передняя или 

низкая передняя резекция прямой кишки (при локализации опухоли 7см и выше от края 

ануса). Из них женщин было 38 (52.0%), мужчин -  35 (48.0%). Возраст больных коле-

бался от 41 до 76 лет. Во всех случаях опухоли имели строение аденокарциномы различ-

ной степени дифференциации. Анализ характера и частоты сопутствующих заболеваний 

показал: чаще всего встречались заболевания сердечно-сосудистой системы, выявленные 

у 42 больных, из которых преобладали артериальная гипертензия (32), ишемическая 
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болезнь сердца (26), нарушения сердечного ритма (13). Кроме того 11 пациентов стра-

дали заболеваниями органов дыхания, и 7- сахарным диабетом. 

Передняя и низкая передняя резекция прямой кишки производились по обще-

принятыми принципами. Обязательным моментом операции являлось лимфодиссекция в 

основании a. mesenterica inferior и перевязка верхней прямокишечной артерии у места ее 

отхождения. Низкие передние резекции характеризовались полным удалением мезо-

ректума, лигированием средних прямокишечных артерий и вен. 

При проведении операций с целью наложения первичного межкишечного анас-

томоза мы использовали методику интраоперационной закрытой декомпрессии толстой 

кишки. После мобилизации прямой кишки, последняя резецировалась дистальнее опу-

холи и погружалась в специальный стерильный герметичный полиэтиленовый пакет. 

Сюда же, после вскрытия просвета кишки (проксимальнее опухоли), перемещались 

каловые массы из проксимальных отделов ободочной кишки,  после чего производилась 

резекция ободочной кишки проксимальнее опухоли, а сам пакет (достаточных размеров) 

удалялся вместе с опухолью и каловыми массами. Следующим этапом являлось нало-

жение сигморектального анастомоза “конец в конец”, для чего мы использовали цир-

кулярные сшывающие аппараты Autosuture 31. Гермечность анастомоза проверялась с 

помощю ректосткопа. При выявлении дефекта (11 случаев) на данном участке анасто-

моза были налаживались шелковые узловые швы. Во всех случаях произведена декомп-

рессия анастомоза разгрузочной  илеостомой, преимуществами которой являются: техни-

ческая простота формирования и закрытия, несложный послеоперационный уход, воз-

можность ранних восстановительных операций с применением различных методов 

анестезии. Недостаточность анастомоза была в 4 случаях. Клинически данное ослож-

нение проявлялось гнойными выделениями из ануса и пресакральных дренажей. На фоне 

консервативных мероприятий указанные явления стихали в течении 10-15 дней. Восста-

новительные операции по закрытию илеостомы выполнялись в сроки 1.5-2 месяца после 

первой операции под пролонгированной эпидуральной анестезией. 

Таким образом, разработанная нами тактика ведения больных с острой обтура-

ционной прямокишечной непроходимостью, позволяет расширить показания к наложе-

нию первичных межкишечных анастомозов, не увеличивая при этом число послеопе-

рационных осложений, улучшить результаты и сократить сроки полной хирургической 

реабилитации больных.  
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«Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ, կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունք  

2ԵՊԲՀ, կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն 

 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Վերջին տարիներին «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ-ում վիրահատվել է 

ուղիղ աղու քաղցկեղով սուր օբտուրացիոն անանցանելիությամբ բարդացած 104 

հիվանդ, որից 73 հիվանդի կատարվել է ուղիղ աղու առաջային և ստորին առաջային 

մասնահատում: Առաջնային բերանակցման ձևավորումը հնարավոր դարձնելու հա-

մար կիրառել ենք հաստ աղու ներվիրահատական փակ դեկոմպրեսիայի մեթոդը: 

Բերանակցում ձևավորելու նպատակով կիրառվել է Autosuture 31 ցիրկուլյար կարող 

սարքը: Հաստ աղու բեռնաթափումը իրականացվել է գալարաձև իլեոստոմայի միջո-

ցով: Մշակված տակտիկան թույլ է տվել սուր աղիքային անանցանելիության ժամա-

նակ ընդարձակել առաջնային միջաղիքային բերանակցումներ ձևավորելու ցու-

ցումները, լավացնել նշված հիվանդերի բուժման արդյունքները, նշանակալի կրճատ-

ել ընդհանուր վիրաբուժական ռեաբիլիտացիայի ժամկետները:    

 
Բանալի բառեր՝ ուղիղ աղու քաղցկեղ, սուր աղիքային անանցանելիություն, 

ուղիղ աղու առաջային մասնահատում 

  

  

AANNTTEERRIIOORR  RREESSEECCTTIIOONN  OOFF  RREECCTTUUMM  IINN  AACCUUTTEE  BBOOWWEELL  OOBBSSTTRRUUCCTTIIOONN  
1,2

A.M. MINASYAN, 
2
R.S. SARGSYAN 

1
“Surb Grigor Lusavorich” MC, Department of Colorectal Surgery  

2
YSMU, Department of Coloproctology 

SUMMARY 

Radical operations for acute rectal cancer obstruction in most cases finishes with end 

sigmostomy. It demands a long period for performance of reconstructive operation which 

sometimes is technically more difficult than the first one. The aim of this study is to improve 

the results of surgical treatment of acute rectal cancer obstruction and to reduce the period of 

full recovery of patients. Over the past years 73 patients with acute rectal cancer obstruction 

(cancer localized over 7sm from the anal verge) were operated on as emergencies – anterior and 

low anterior resection were performed. For the purpose of applying primary anastomosis we 

used a technique of intraoperative closed decompression of colon. For the creation of 

anastomosis we used circular stapler Autosuture 31. For decompression of anastomosis we use 

loop ileostomy. The tactics we developed improves outcomes, significantly reduces 

the period of full recovery. 

 

 

Keywords: rectal cancer, acute bowel obstruction, anterior resection of rectum 
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Ключевые слова: желтуха, холангит, сепсис, диагностическая программа. 

 

Введение: Результаты экспериментальных исследований и клинических наблюде-

ний [1, 2, 5, 6] однозначно свидетельствуют о наличии взаимосвязи между механической 

желтухой (МЖ), острым холангитом (ОХ) и билиарным сепсисом (БС): при наличии 

определенных условий МЖ может осложняться ОХ, вследствие которого в ряде случаев 

развивается БС [3,7]. Известно, что ОХ по сути является локализованным патологичес-

ким процессом желчных протоков, а БС представляет собой системную воспалительную 

реакцию организма на расположенный в желчных протоках гнойный очаг. Понятие БС - 

это качественно новое патологическое состояние, кардинально отличающееся от ОХ и 

потому требующее особых подходов к диагностике и лечению. 

Накопленный к настоящему времени значительный опыт экспериментальных и кли-

нических исследований позволяет выделить ряд факторов, играющих наибольшую роль в 

развитии ОХ и БС. Такими факторами являются: 

 быстро развивающаяся при МЖ гипоксия печени [1,10], обуславливающая сниже-

ние активности гепатоцитов, а также клеток ретикулоэндотелиальной системы (клетки 

Купфера, эндотелий синусоидов, клетки Ито, Pit-клетки), обеспечивающих функцию 

местного иммунитета [1,5]; 

 феномен энтерогенной бактериальной транслокации [5,10], развивающийся в связи с 

прекращением поступления желчи в кишечник, а также повреждением мембран энтеро-

цитов слизистой тонкой кишки [1], что определяет возможность попадания микробов 

сначала в портальный и затем в системный кровоток, определяя развитие синдрома сис-

темного воспалительного ответа (ССВО); 

 уменьшение портального кровотока при прогрессирующей МЖ за счет частичного 

«сброса» инфицированной при ОХ крови из воротной вены в системный кровоток [2, 6], 

что также ведет к генерализации инфекции и развитию ССВО; 

 желчная гипертензия, растущая при ОХ, ( к секреторному давлению застойной при 

холестазе желчи добавляется давление за счет колонизации желчных путей газопродуци-

рующими бактериями), ведет к растягиванию в печеночных балках межклеточных щелей 

и прорыву по пространству Диссе в печеночные синусы инфицированной желчи [2,5]; 

 холангиовенозный и холангиолимфатический рефлюксы, возникающие при ОХ 

вследствие резкого (более 300 мм вод.ст.) повышения давления в желчных протоках, что 

сопровождается массивным выбросом в системный кровоток микоорганизмов и эндоток-

синов, усиливающих развитие ССВО [1, 2, 10]; 

 продукция цитокинов клетками Купфера, которые в условиях гипоксии печени 

перестают «справляться» с массой поступающих возбудителей и потому вынуждены 

перейти к выработке системного оружия защиты в виде медиаторов воспаления, выброс 

которых в общий кровоток усиливает ССВО [1, 6]. 

Актуальность. Значимость перечисленных факторов в патогенезе ОХ и БС очевид-

на, однако ряд вопросов, касающихся особенностей развития этих осложнений МЖ 
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остаются неясными и требуют своего решения. Так, малоизученными являются механиз-

мы, определяющие сроки развития и степени выраженности бактериохолии при прог-

рессирующем холестазе у пациентов с МЖ, причиной которой являются разного рода 

заболевания органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. Также недостаточно изучены и 

трактуются противоречиво пути развития как портальной, так и системной бактериемии 

и эндотоксемии при прогрессирующем ОХ. Спорным остается вопрос о роли энтероген-

ной бактериальной транслокации в развитии ОХ и БС. Полностью отсутствуют материа-

лы комплексного изучения стадийности патоморфологических изменений желчных 

протоков, печени и других внутренних органов на этапах трансформации МЖ в ОХ и БС. 

В частности, с помощью известных факторов патогенеза ОХ - холестаза и инфекции 

невозможно объяснить известные клиницистам различия в сроках возникновения и 

тяжести течения ОХ у пациентов с МЖ различного генеза. 

Цель и задачи. Цель исследования - выбор рациональной тактики лечения больных 

с механической желтухой, острым холангитом и билиарным сепсисом. Для решения 

представленной цели были поставлены следующие задачи: изучение патогенетической 

связи между механической желтухой, острым холангитом и билиарным сепсисом, а 

также разработка комплексной программы их дифференциальной диагностики.  

Материал и методы. Клинический раздел работы основан на результатах обследо-

вания и лечения 184 пациентов с синдромом МЖ, госпитализированных в хирургичес-

кую клинику больничного комплекса «Гераци 1» с 2002 по 2013гг. Женщин поступило 

112 (60,9%), мужчин - 72 (39,1%). Возраст пациентов от 23 до 84 лет (средний возраст - 

62+14,3 года). Длительность желтушного периода составляла от 1 до 30 суток (в среднем 

10+12,7 суток). 

Разработанная нами комплексная диагностическая программа включала в себя стан-

дартную общеклиническую и лабораторную диагностику, дополненную бактериологиче-

ским исследованием крови и желчи, а также микроскопией желчи. Инструментальная ди-

агностика была представлена методами ультразвукового исследования (УЗИ) и эндоско-

пического исследования в виде стандартной гастродуоденоскопии, прицельной папил-

лоскопии, эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) и чрес-

кожной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ). 

При поступлении пациентов в стационар, до назначения антибактериальных пре-

паратов, проводили забор гемокультуры для проведения ее бактериологического иссле-

дования. Кроме того, во время эндобилианых вмешательств, а также интраоперационно, 

производили забор желчи из внепеченочных желчевыводящих протоков, которую сеяли 

на селективные питательные среды (кровяной агар, висмут сульфит агар, среду Эндо). 

Все исследования по выделению и идентификации возбудителей были выполнены в бак-

териологической лаборатории больничного комплекса «Гераци 1». Определение чувстви-

тельности микроорганизмов к антибиотикам производилось методом диффузии в пита-

тельный агар, выполняемом in vitro с использованием бумажных индикаторных дисков, 

пропитанных антибиотиками. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате 

Siemens Sonoline G60S в режиме «реального времени» с использованием конвексного 

датчика частотой 3,5 МГц. Эндоскопические исследования выполнялись при помощи 

эндоскопов TJF-30, JF-1T20 фирмы "OLIMPUS" (Япония). Для ЭПСТ использовали 

папиллотомы струнно-натягивающегося и игольчатого типа KD-19Q, KD 10Q-1 "OLIM-

PUS" (Япония). Микроскопию желчи проводили при помощи монокулярного микроскопа 

фирмы «Биолан» с использованием увеличения 56 и 280. 

Результаты и обсуждение. Клинические проявления желтухи были подтверждены 

наличием у пациентов явлений гипербилирубинемии, уровень которой составлял от 24 до 

340 мкмоль/л (в среднем - 79,7+13,8 мкмоль/л). Методом УЗИ нарушение билиарной 

проходимости выявлено у 174 (94,6%) пациентов, а при ЭРХПГ дополнительно еще у 10 

(5,4%). 
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Причинами развития МЖ обтурационного генеза у 162(88%) пациента были: холе-

дохолитиаз, выявленный у 118 (64,1%) больного, стеноз БДС у 14 (7,6%), острый папи-

ллит у 8 (4,3%), синдром Мириззи (II тип) у 8 (4,3%), стриктура холедоха у 10 (5,5%) и 

стриктура билиодигестивного анастомоза у 4 (2,2%). 

Причинами развития МЖ компрессионного генеза у 22 (12%) пациентов были: 

синдром Мириззи (I тип), обнаруженный у 4 (2,2%) обследованных, псевдотуморозный 

панкреатит головки поджелудочной железы у 8 (4,4%), рак головки поджелудочной же-

лезы у 4 (2,2%), язва желудка с периульцирогенным инфильтратом и сдавлением холедо-

ха у 2 (1,1%), опухоль забрюшинного пространства у 2 (1,1%), метастатическое пора-

жение гепатодуоденальной связки у 2 (1,1%) пациента 

Проанализирована значимость причины нарушения желчеоттока как фактора, 

влияющего на частоту и сроки возникновения ОХ на фоне МЖ, а также - тяжесть его 

течения и частоту развития БС. Установлено (таблица 1), что при закупорке холедоха 

конкрементом, всегда повреждающим слизистую холедоха, ОХ осложняет течение МЖ в 

ранние сроки, развивается сравнительно часто и протекает тяжело у большинства 

пациентов.  

При МЖ компрессионного (давление извне) генеза ОХ развивается значительно ре-

же, возникает сравнительно в более поздние сроки, протекает «мягче», а развитие БС за-

регистрирована лишь у двух из 22 пациентов. 

Таблица 1. 

Распределение пациентов в зависимости от частоты встречаемости и сроков развития 

ОХ и БС при различных причинах нарушения желчетока, (%)(М±σ) 

Характеристика ОХ вследствие БС вследствие 

 

Обтурации 
(холедохолити

аз) 

(n=118) 

Компрессии 
(опухоль головки 

pancreas и др.) 

(n=22) 

Обтурации 
(холедохол

итиаз) 

(n=118) 

Компрессии 

(опухоль голов-
ки pancreas  

и др.) 

(n=22) 

Сроки возникновения от 

начала МЖ, (дни) 
4,5±1,0 17,5±3,51 11±0,5 31,5±3,51 

Частота встречаемости в 
указанные сроки 

84±4,8 86±10,4 80±5,2 69±13,9 

Частота возникновения 

ОХ  
и БС 

82±5,0 7±6,22 59±5,9 8±4,52 

Тяжелое течение 60±6,43 18±11,5 11±4,1 16±10,0 
 

Примечания: 1-различия в сроках возникновения ОХ (или БС) при обтурации и компрессии досто-

верны (р<0,001); 2-различия в частоте возникновения ОХ (или БС) при обтурации и компрессии 
достоверны (р<0,001); 3- различия в частоте встречаемости тяжелого течения ОХ при обтура-

ции и компрессии достоверны (р<0,001). 

 

С использованием параметрического t - критерия Стъюдента была оценена досто-

верность различий между средними значениями показателей больных с МЖ, ОХ и БС, 

полученными с использованием клинических, лабораторных и инструментальных ме-

тодов, а также с помощью шкалы SOFA (таблица 2).  

Сравнительный анализ был направлен на выявление показателей, позволяющих не 

только достоверно оценить состояние пациентов с исследуемыми формами билиарной 

патологии, но и провести дифференциальную диагностику между ними. 
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Таблица 2. 

Средние значения клинико-лабораторных показателей у пациентов МЖ,  

ОХ и БС при поступлении в стационар (М± σ) 

Исследуемый показатель Характер патологии 

 
Механическая 
желтуха (n=60) 

Острый холангит 
(n=84) 

Билиарный сепсис 
(n=40) 

Общий билирубин (мкмоль/л) 55,1±6,4 81,6±4,3 108,3±5,3 

Прямой билирубин (мкмоль/л) 32,5±3,5 52,5±7,1 64,7±5,6 

Непрямой билирубин 

(мкмоль/л) 
22,6±3,2 29,2±2,9 43,6±4,1 

АлАТ (мкмоль/г-л) 1,29±0,3 1,78±0,5 2,64±0,4 

АсАТ (мкмоль/г-л) 1,2±0,2 1,55±0,4 1,5±0,2 

Щелочная фосфатаза (нмоль/л) 6129±234 8341±336 8584±311 

Общий белок (г/л) 74,3±6,3 73,6±7,3 74,5±8,3 

Прокальцитонин крови (нг/мл) 

Баллы по шкале SOFA 

0,17±0,07 

 

1,8±0,3 

0,76±0,2 

 

2,4±0,4 

3,11±0,3 

 

3,8±0,5 

Признаки SIRS 0 0,8±0,03 2,9±0,3 

Примечания: 1 - различия между выборочными средними при МЖ и ОХ достоверны (р<0,01);  

2-различия между выборочными средними при МЖ и БС достоверны (р<0,01); 
3-различия между выборочными средними при ОХ и БС достоверны (р<0,01). 
 

 

Дополнительно при проведении дифференциальной диагностики использовались данные 

папиллоскопии и микробиологического исследования крови и желчи, диагностическая 

значимость которых оказалась сравнительно высокой (таблица 3). 

Таблица 3. 

Распределение пациентов в зависимости от частоты встречаемости некоторых 

дифференциально-диагностических признаков, (%), (М± σ) 

Признаки  Характер патологии 

 Механическая 

желтуха (n=60) 

Острый холангит 

(n=84) 

Билиарный сепсис 

(n=40) 

Острый папиллит 4 (6±4,3)  70 (83±5,8)
1
 36 (87±7,5)

2
 

Бактериохолия 2 (3±2,1)  78 (92±4,2)
1
 38 (95±4,9)

2
 

Бактериемия  4 (7±4,7)   6 (7±3,9)  26 (65±10,7)
2,3

 
 

Примечания: 1 - различия в сроках возникновения ОХ (или БС) при обтурации и компрессии дос-
товерны (р<0,001); 2 - различия в частоте возникновения ОХ (или БС) при обтурации и компрессии 

достоверны (р<0,001); 3 - различия в частоте встречаемости тяжелого течения ОХ при обтура-

ции и компрессии достоверны (р<0,001). 

 

Из 23 исследованных показателей достоверно различались между собой при МЖ, 

ОХ и БС пять (таблица 2), три из которых являются клинико-лабораторными: показатель 

выраженности синдрома системного воспалительного ответа (SIRS), показатель тяжести 

полиорганной дисфункции по шкале SOFA, а также показатель уровня прокальцитонина 

крови. Эти показатели могут быть использованы в качестве критериев для проведения 

дифференциальной диагностики, поскольку они достоверно характеризуют состояние 

сепсиса. Наши представления подтверждены аналогичной трактовкой этих показателей 

зарубежными специалистами: среди расширенных критериев диагностики сепсиса пока-

затели SIRS, а также уровень прокальцитонина признаются в качестве наиболее значи-

мых [4,8,11]. На высокую диагностическую ценность шкалы SOFA в оценке тяжести 

синдрома полиорганной недостаточности (ПОН) указывается в рекомендациях Российс-

кой согласительной конференции по сепсису (Москва, 2001) и Международной конфе-

ренции экспертов (Вашингтон, 2003) [4, 11]. 
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С использованием указанных критериев дифференциальной диагностики у 60 

(32,6%) пациентов установлен неосложненный характер течения МЖ, о чем свидетель-

ствовали отсутствие признаков системной воспалительной реакции (SIRS=0) и полиор-

ганной дисфункции (SOFA=0,8), a также низкий уровень прокальцитонина (0-0,2 нг/мл). 

При папиллоскопии лишь у 4 (6%) пациентов обнаружены явления острого папиллита, 

вызванного вклиненным в папиллу конкрементом. Единичные случаи транзиторной бак-

териохолии 2 (3%) и бактериемии 4 (7%) вероятнее всего были обусловлены феноменом 

энтеральной бактериальной транслокации (таблица 3). Случаи положительной гемокуль-

туры обнаруженные у 4 (7%) пациентов, в очередной раз подтверждает неспецифичность 

этого метода в верификации сепсиса. 

Осложненная форма МЖ в виде ОХ диагностирована у 84 (45,7%) пациентов на ос-

новании тех же основных критериев: SIRS-1, SOFA<4, прокальцитонин - 0,2-1,3 нг/мл 

(таблица 2). По данным дуоденопапиллоскопии и микроскопии желчи, явления холангита 

отмечены у всех пациентов: катаральный холангит диагностирован у 34 (40,5%), гной-

ный - 46 (54,8%), пациентов, фибринозно-гнойный - у 4 (4,7%). Бактериохолия отмеча-

лась у 78 (92,6%), а бактериемия у 6 (7,1%) пациентов (таблица 3), причем характер мик-

рофлоры крови и желчи не совпадали в половине наблюдений. 

Диагноз БС установлен у 40 (21,7%) пациентов, где клинико-лабораторные показа-

тели находились в следующих пределах: SIRS>2, SOFA>4, прокальцитонин >1,3 нг/мл 

(таблица 2). По данным дуоденопапиллоскопии и микроскопии желчи, у пациентов этой 

группы преобладали деструктивные формы холангита: катаральный холангит выявлен 

всего у 6 (15%) пациентов, фибринозно-гнойный - у 6 (15%), гнойный - у 28 (70 %). Ис-

ходная бактериохолия установлена у 38 (95%), а бактериемия - у 24 (60%) пациентов 

(таблица 3). Из 40 пациентов этой группы тяжелое течение патологического процесса от-

мечено у 20 (50%), септический шок - у 8 (20%). 

Заключение: Своевременно проведенная дифференциальная диагностика между 

МЖ и осложненными формами этого заболевания позволила нам осуществить дифферен-

цированный подход к выбору рациональной тактики лечения пациентов в зависимости от 

характера выявленной патологии. Существенно различным по характеру и объему был 

стандарт консервативной терапии в каждой группе, что имеет важное экономическое зна-

чение. Принципы хирургического лечения для пациентов всех трех групп были одно-

типны, включая в себя декомпрессию и санацию желчных путей с приоритетным приме-

нением комплекса миниинвазивных транспапиллярных или (реже) чрескожных вмеша-

тельств, направленных на устранение причины холестаза и ОХ. У ряда пациентов (холе-

дохолитиаз, стеноз папиллы и др.) транспапиллярное вмешательство было окончатель-

ным видом лечения. Невозможность разрешения МЖ эндоскопической манипуляцией 

или чрескожной чреспеченочной холангиостомией под контролем УЗИ явилось пока-

занием к открытой операции.  

Предложенная программа ранней дифференциальной диагностики МЖ, ОХ и БС 

обеспечивает возможность дифференцированного подхода к выбору рациональной так-

тики лечения больных каждой группы, что имеет важное экономическое значение. 
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ԵՊԲՀ, վիրաբուժության թիվ 4 ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Կատարվել է կլինիկական հետազոտություն` ուղղված մեխանիկական դեղնու-

կի, սուր խոլանգիտի և բիլիառ սեպսիսի պաթոգենետիկ փոխկապվածության 

ուսումնասիրմանը: Աշխատանքի կլինիկական մասը հիմնված է մեխանիկական 

դեղնուկի համախտանիշով 184 հիվանդի հետազոտման վրա, ովքեր գտնվել են ստա-

ցիոնար բուժման մեջ «Հերացի թիվ 1» հիվանդանոցային համալիրի վիրաբուժական 

կլինիկայում:Որոշված են մի շարք կարևոր ախտորոշիչ չափորոշիչներ, որոնք թույլ 
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են տալիս կարճ ժամկետում և բոլոր դեպքերում անցկացնել տարբերակիչ 

ախտորոշում մոխանիկական դեղնուկի, սուր խոլանգիտի և բիլիառ սեպսիսի միջև: 

Մեխանիկական դեղնուկի ցհբարդացվաց ընթացք է սահմանվել 60(32,6%) հիվանդի 

մոտ, բարդացած սուր խոլանգիտի զարգացմամբ` 84(45,7%)-ի մոտ, և բիլիառ սեպ-

սիսի զարգացմամբ`40(21,7%)-ի մոտ: Չբարդացած մեխանիկական դեղնուկի, սուր 

խոլանգիտի և բիլիառ սեպսիսի տարբերակիչ ախտորոշման մշակված ծրագիրը 

հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել տարբերակված մոտեցում բուժման 

նպատակահարմար մարտավարության ընտրության հարցում, ինչն ունի կարևոր 

տնտեսական նշանակություն: 

 

Բանալի բառեր` դեղնուկ, խոլանգիտ, սեպսիս, ախտորոշիչ ծրագիր  

 

  

  

  

TTHHEE  PPRRIINNCCIIPPLLEESS  OOFF  DDIIFFFFEERREENNTTIIAALL  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCSS  OOFF  MMEECCHHAANNIICCAALL  

JJAAUUNNDDIICCEE,,  AACCUUTTEE  CCHHOOLLAANNGGIITTIISS  AANNDD  BBIILLIIAARRYY  SSEEPPSSIISS  

 

M.M. MIRIJANYAN, K.H. GRIGORYAN, A.A. MIRIJANYAN 

 

YSMU, Department of Surgery №4 

 

 

SUMMARY 

The clinical research directed toward the study of pathogenic interrelations between 

mechanical jaundice, acute cholangitis and biliary sepsis has been carried out. The clinical part 

of the work was based on the study of 184 patients with the mechanical jaundice syndrome who 

were on medical treatment in surgical clinic of medical complex «Heratsi 1». A number of 

diagnostically important criteria permitt to carry out the differential diagnostics between 

mechanical jaundice, acute cholangitis and biliary sepsis in a short time in all cases. Uncomp-

licated course of mechanical jaundice was diagnosed in 60 (32,6%), complicated course with 

the development of acute cholangitis was determined in 84 (45,7%) and biliary sepsis — in 40 

(21,7%) patients. The worked out program of differential diagnostics of uncomplicated mecha-

nical jaundice, acute cholangitis and biliary sepsis allow to perform the differential approach to 

the choice of the rational treatment tactics, different for each disease, that is of great economical 

importance. 

 

 

Keywords: jaundice, cholangitis, sepsis, diagnostic program 
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ННААЗЗООИИННТТЕЕССТТИИННААЛЛЬЬННААЯЯ  ИИННТТУУББААЦЦИИЯЯ  ВВ  ННЕЕООТТЛЛООЖЖННООЙЙ  ХХИИРРУУРРГГИИИИ  

 

М.М. МИРИДЖАНЯН, А.А. МИРИДЖАНЯН, К.Г. ГРИГОРЯН 

 
ЕГМУ, кафедра хирургии №4 

 

 

Ключевые слова: интубация, декомпрессия, тонкая кишка, детоксикация. 
 

 

Введение. В лечении больных с острыми хирургическими заболеваниями и трав-

мой живота, сопровождающихся перитонитом и паралитической непроходимостью боль-

шинство хирургов применяют интубацию тонкой кишки. Данная методика патогенети-

чески обоснована и направлена на декомпрессию и эвакуацию токсичного содержимого 

из просвета кишки. При паралитической непроходимости, обусловленной перитонитом, 

наблюдаются изменения микрофлоры в сторону преобладания высоковирулентных анаэ-

робов. За счет поступления микрофлоры и их токсинов в портальный и системный кро-

воток создаются условия для системной эндотоксемии с развитием инфекционно-ток-

сического шока и полиорганной недостаточности [2,4].  

Актуалность. Количество больных с перитонитом на фоне острой кишечной неп-

роходимости или вследствие перфорации полого органа в хирургических стационарах по 

данным разных авторов составляет 20-45%. Эта цифра к сожалению не только не умень-

шается, а наоборот увеличивается. Леталность этого контингента больных остается на 

высоких цифрах 15-30% [5,6]. Настоятельная необходимость дренирования тонкой киш-

ки возникает у всех больных с распространенными формами перитонита с признаками 

пареза кишечника на почве перфорации полого органа. Это в основном пациенты, посту-

пившие в сроки от 12 ч и позже от начала заболевания. Патоморфологические изменения 

со стороны брюшной полости и этих больных характеризуются признаками диффузного 

или общего перитонита со значительным количеством гнойного, гнойно-фибринозного 

или калового содержимого. Петли кишечника раздуты, без перистальтики, стенка кишки 

утолщена с фибринозными налетами либо растянута с субсерозными кровоизлияниями. 

Дренирование тонкой кишки, обеспечивая постоянный отток кишечного содержимого, 

уменьшает портальную и системную бактериемию. Кроме того, данное вмешательство, 

снимая интестинальную гипертензию, восстанавливает адекватный внутристеночный 

кровоток, снижает проницаемость кишечной стенки для микрофлоры и их токсинов. Од-

нако, несмотря на многочисленные сообщения по этому поводу окончательно не отрабо-

таны показания к интубации, сравнительные преимущества и недостатки того или иного 

вида кишечного дренирования, вопросы профилактики осложнений. Поэтому интерес к 

данной теме по-прежнему сохраняет свою значимость. 

Цель и задачи. Определить показания к интубации тонкого кишечника и сравнить 

преимущества и недостатки различных видов кишечного дренирования. 

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов лечения 300 боль-

ных, находящихся на лечении в хирургической клинике больничного комплекса Гераци 1 

в период с 1985 по 2013гг. Дренирование тонкого кишечника произведено 260 больным с 

распространенной формой перитонита с признаками пареза кишки на почве перфорации 

полого органа, механической кишечной непроходимости, сегментарном тромбозе бры-

жеечных сосудов, ущемленнной грыже с гангреной кишки. Другая группа больных, кото-

рая также нуждалось в дренировании кишки составила 40 человек с развившимися у них 

послеоперационными осложнениями. Поэтому интубация им произведена во время рела-

паротомии.  



ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ    ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  

 

92 

Таблица 1 

Показания к интубации кишки у больных с острыми хирургическими заболеваниями 

Заболевания 
Число 

больных 

Перфоративный аппендицит, прободная язва, острый холецистит, разрыв кишки 
Механическая кишечная непроходимость, ущемленная грыжа , тромбоз сосудов 

Несостоятельность анастамоза, спаечная кишечная непроходимость, межкишеч-

ные абсцессы 

100 

160 

40 

Всего 300 
  

 Раньше мы пользовались только открытым способом дренирования кишки через 

илео-, цеко – и аппендикостому. Отсуствие в тот период времени специальных зондов 

для интубации вынуждало нас применять обычную резиновую трубку диаметром 5-10 

мм с боковыми отверстиями. Трансназальное ее продвижение через изгибы двенадцати-

перстной кишки и далее до илеоцекального угла представляло значительные технические 

трудности, занимало много времени и сопровождалось излишней травматизацией кишеч-

ных петель. 

Введение такой трубки через наружный свищ до терйцевой связки оказалось менее 

затруднительным и технически осуществимым у всех наших больных. Кроме того, отк-

рытое дренирование кишки переносилось больными легко, так как не сопровождалось 

нарушением дыхания, воспалительными изменениями носоглотки. Положительным мо-

ментом оказалось то, что после извлечения дренажной трубки из просвета кишки, функ-

ционирующий наружний кишечний свищ пролонгирует антеградную декомпрессию 

кишечных петель и детоксикацию. Главный недостаток этого метода заключается в том, 

что для закрытия губовидного кишечного свища требуются повторное вмешательство, 

повторная госпитализация, удлиняются сроки лечения. Свищи мы как правило закрывали 

через 1-2 мес после выписки. 

Таблица 2 

Способы итубации тонкой кишки 

Спосбы кишечной интубации Число больных % 

Назогастроинтестинальный 

Илеостома через наружный свищ 

Цеко- и аппендикостомия через 

наружный свищ 

246 

24 

30 

82 

8 

10 

Всего 300 100 
  

 Появление специальных для итубации зондов с оливой на конце изменило нашу 

тактику. С 2010 года мы пользуемся двухпросветными зондами ЗЖКС 25 и ЗКС 21. Мы 

стали отдавать предпочтение закрытому методу интубации кишки, так как он оказался 

более эстетичным, менее трудоемким и менее затратным. Конструктивные особенности 

зонда позволили у большинства больных трансназально антеградно продвигать его через 

желудок и дуоденум до терминального отдела подвздошной кишки. Технически трансна-

зальная итубация в нашем исполнении не отличается от методики, которой придержи-

ваются другие авторы [1, 3, 8]. Соблюдение необходимых приемов, строгой последова-

тельности, методичности и щадящей техники позволяет осуществить данную процедуру 

на всем протяжении тонкой кишки без серьезной травмы кишечных петель. В табл. 2 

представлены способы итубации тонкой кишки у наших больных. 

Данные, приведенные в табл. 2 свидетельствуют о том, что интубация кишки вы-

полнялась преимущественно закрытым назоинтестинальным способом. Однако это вовсе 

не означает, что следует исключить из хирургической практики открытые технологии 

дренирования. Наш опыт говорит о том, что по эффективности и результативности отк-
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рытые способы не уступают закрытой методике. Более, того, у ряда больных открытый 

метод может быть использован, как единственный выход из положения, Имеются ввиду 

те ситуации, когда назогастральным путем интубировать тонкую кишку не предс-

тавляется возможным. Речь идет о пациентах с искревленной нососвой перегородкой, с 

наличием хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, тяже-

лых хронических заболеваний легких, при анатомических вариантах двенадцатиперстной 

кишки у тучных больных, при выраженном спаечном процессе в гастродуоденальной 

области. 

Результаты и обсуждения. Состояние больных после операции, завершившиейся 

интубацией кишки, как правило, требует интенсивного комплексного лечения и пребы-

вания их в условиях реанимационного отделения. Некоторые авторы [3,7] сразу после 

операции предлагают активную аспирацию кишечного содержимого, в связи с чем при-

соединяют назоинтестинальный зонд к электроотсосу с постоянным разряжением в 30-40 

мм вод. ст. до момента восстановления кишечной перистальтики. Мы в основном прово-

дили пассивную декомпрессию. Промывание зонда и механическое отсасывание делали 

эпизодически только при нарушении оттока кишечного содержимого. Почти всегда мы 

констатировали функционирование зонда уже 1-е сутки после итубации. За это время 

начинает отделяться от 500 до 1000 мл кишечного содержимого. В последующие дни 

объем кишечного содержимого постепенно увеличивается до 2000-2500 мл в сутки. С 

появлением перистальтики и самостоятельного стула наблюдается снижение отделяе-

мого через зонд. В наших условиях чреззондовое введение питательных смесей, лекарст-

венных средств носило системный и целенаправленный характер. Сроки пребывания зон-

да у наших пациентов колебались от 6 до 9 сут. Его удаляли после восстановления ки-

шечной перистальтики, появления самостоятельного стула, исчезновения вздутия 

живота, снятия интоксикации.  

Из 300 тяжелых больных, которым была произведена итубация кишки, умерли 34 

человека. Причем среди них оказались 11 пациентов, умерших в 1-е сутки после опера-

ции. Они поступили в терминальной стадии болезни. По этому оценить эффективность 

интубации у них не представлялось возможным. Другие 23 больных погибли в разные 

сроки от септических осложнений, полиорганной недостаточности, сердечно-сосудистой 

недостаточности и т. д., а не по причине неустраненной паралитической кишечной неп-

роходимости. У 266 Больных можно констатировать, что итубация кишки для них сыг-

рала свою положительную роль. У всех был достигнут эффект декомпрессии желудочно-

кишечного тракта с адекватным восстановлением его моторно-эвакуаторной функции. 

Больные данной группы были выписаны из стационара. Можно считать, что у них с по-

мощью кишечной интубации был устранен один из факторов, стоящих в ряде причин 

летальных исходов при перитоните и кишечной непроходимости. 

Что касается осложнений, связанных с итубацией кишки, то с приобретением 

соответствующего опыта и соблюдении технических приемов ее исполнения данный ме-

тод можно отнести к числу относительно простых и безопасных.  

Заключение. Полученные нами результаты по интубации тонкой кишки у значи-

тельного числа больных свидетельствуют о несомненной практической пользе этого ме-

тода в неотложной хирургии живота. Он должен дополнять все оперативные вмеша-

тельства как один из элементов, составляющих комплекс лечения наиболее тяжелой 

группы больных с перитонитом и кишечной непроходимостью. Нам представляется, что 

тотальную интубацию тонкой кишки следует расценивать как один из путей снижения 

послеоперационной летальности у больных с острыми хирургическими заболеваниям 

живота, необходимое средство устранения паралитической непроходимости и детокси-

кации организма. 
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SUMMARY 

The author's 28-years experiences with intubation of the small intestine include 300 

patients with acute surgical diseases of abdomen. The absolute and relative indications for using 

this method and technical means of its performing are determined. During the firs day after 

operation 11 of 300 patients died because of their terminal state. The clinical effect of complete 

reestablishment of the motor-evacuatoty function of the gastrointestinal tract followed by a 

discharge from hospital was obtained in 289 patients. 

The author estimates the total intubation of the small intestine as one of the ways to 

reduce postoperative lethality in the complex treatment of the most sever group of patients with 

peritonitis and intestinal obstruction. 
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ԵՊԲՀ, վիրաբուժության թիվ 4 ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Աշխատանքը ներառում է 28 տարվա ընթացքում որովայնի սուր վիրաբուժական 

հիվանդություններով տառապող 300 հիվանդի բարակ աղու ինտուբացիայի փորձը։ 

Նշված մեթոդի բացարձակ և հարաբերական ցուցումները, ինչպես նաև դրա իրակա-

նացման տեխնիկական միջոցները հստակեցված են։ Վիրահատւթյունից հետո առաջին 

օրվա ընթացքում մահացել են 11 հիվանդներ` պայմանավորված նրանց տերմինալ վի-

ճակով։ Ստամոքսաղիքային տրակտի մոտոր-էվակուատոր ֆունկցիայի լրիվ վերա-

կանգնում դիտվել է 289 հիվանդի մոտ։ Այսպիսով բարակ աղու ինտուբացիան հանդիսա-

նում է հետվիրահատական մահացության նվազեցման ուղիներից մեկը` պերիտոնիտով 

և աղիքային անանցանելիությամբ տառապող հիվանդների բուժման համալիրում։ 

 

Բանալի բառեր` ինտուբացիա, դեկոմպրեսիա, բարակ աղի, թունազերծում: 
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Ключевые солва: кишечная нерепроходимость, экспериментальная модель, моделиро-

вание непроходимости 

 

Острая кишечная непроходимость (ОКН) относится к одному из наиболее актуаль-

ных и сложных патологических состояний в экстренной хирургии. На протяжении мно-

гих лет медицинская наука изучает проблемы кишечной непроходимости, но несмотря на 

достижения современной науки, и практической медицины, проблема острой кишечной 

непроходимости в XX веке так и не была полностью разрешена. ОКН остается одной из 

самых сложных и трудноразрешимых проблем неотложной абдоминальной хирургии. 

ОКН составляет 3,5-9,4% среди всех острых хирургических заболеваний органов брюш-

ной полости. 

 В то же время по летальным исходам в абсолютных цифрах данная патология де-

лит первое-второе места среди всех острых хирургических заболеваний органов брюш-

ной полости, достигающей по данным различных авторов (15-25%) (1, 4, 13, 15, 16). 

ОКН является синдромной категорией, объединяющей осложненное течение раз-

личных по этиологии заболеваний и патологических процессов, которые формирут мор-

фологический субстрат ОКН. Данный синдром, развивается вследствие наличия механи-

ческого препятствия для продвижения содержимого по кишечной трубке или вследствие 

имеющихся выраженных изменений в стенке кишки, которые приводят к нарушениям ее 

моторной функции. 

 По словам французского врача Де Кервена нет другой болезни (ОКН), при кото-

рой так опасно было бы дожидаться полной клинической картины и только тогда прини-

мать решения. Кто так поступает, тот, несмотря на самые лучшие намерения, приносит 

жизнь больного в жертву диагноза.  

ОКН относится к наиболее трудным для диагностики и лечения заболеваниям ор-

ганов брюшной полости, как вследствие многообразия форм ее клинического проявле-

ния, так и разнообразия выбора способов хирургической тактики. Одним из путей улуч-

шения результатов лечения больных с кишечной непроходимостью является разработка 

комплекса лечебно-диагностических мероприятий, основанных на углубленном изучении 

патофизиологических закономерностей её развития. Несмотря на результаты исследо-

ваний последних лет многие вопросы патогенеза кишечной непроходимости, в том числе 

морфологических изменений кишечной стенки, нарушений кислотно-основного и водно-

электролитного баланса, микроциркуляции в стенке кишки остаются малоизученными и 

противоречивыми (3, 18). 

В настоящее время отечественная наука переживает очень непростой и интерес-

ный период, когда широко используются инновационные методы и новейшие техно-

логии. В этой связи значение медико-биологических исследований, направленных 

на улучшение здоровья населения, неизменно возрастает. Однако запросы практической 

медицины невозможно удовлетворить только на основании клинических наблюдений. 

Возможности хирургии, которые неуклонно возрастают год от года, требует решения 

фундаментальных проблем патологии и усовершенствования известных методов хирур-
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гических вмешательств. А решение этих задач возможно только в условиях эксперимента 

на животных. Общепризнанным подходом изучения патологических механизмов ОКН 

для отработки эффективных способов лечения осложнений являются исследования изме-

нений в организме лабораторных животных и экспериментальная оценка эффективности 

тех или иных лечебных технологий на конкретной модели патологического состояния. 

Экспериментальная хирургия сформировалась как самостоятельная отрасль науки 

в начале 19 века. За два века своего существования она прошла очень непростой и долгий 

путь, который отмечен трудами таких великих ученых как Н.И. Пирогов, И.П. Павлов 

и др. За эти годы были в целом сформированы основные задачи экспериментальной хи-

рургии, такие как: 

1. разработка, усовершенствование и апробация на животных новых методов 

и технических приемов хирургического вмешательства; 

2. моделирование патологических процессов для изучения влияния на их течение, 

как операции, так и других способов лечения, а также для исследования самого патоло-

гического процесса; 

3. обеспечение в остром или хроническом эксперименте доступа к внутренним 

органам с целью изучения их функции в норме и в патологии; 

4. обучение основам хирургии и методике проведения эксперимента на животных 

(2,8,11,16,17).  

Острая кишечная непроходимость (ileus) - заболевание, возникающее вследствие 

нарушения прохождения (пассажа) содержимого по кишечнику, обусловленного обтура-

цией (obturatio), сдавлением (strangulatio) или его функциональными нарушениями. Тер-

мин "илеус" впервые встречается в трудах Гиппократа. Он полагал, что кишечная непро-

ходимость возникает вследствие воспалительных процессов. Лишь по мере развития па-

тологической анатомии, в XVI-XVIII веках, при вскрытиях стали устанавливаться раз-

личные причины этого заболевания.  

 Наиболее простой и целесообразной в настоящее время можно считать класси-

фикацию, в которой ОКН также подразделяютдве основные группы: механическую 

(88%), вызванную наличием препятствия по ходу кишечника, и динамическую (12%), 

связанную с расстройствами кишечной перистальтики. Механическая непроходимость 

может быть обтурационной, странгуляционной и сочетанной.Сочетанные формы механи-

ческой непроходимости являются промежуточными между обтурационной и странгу-

ляционной. К ним относятся инвагинация, при которой сосуды брыжейки сдавливаются 

постепенно, а также некоторые формы спаечной непроходимости. Динамическая неп-

роходимость возникает вследствие нарушения функционального состояния кишечника, и 

ее делят на спастическую и паралитическую. По локализации разделяют тонкокишечную 

и толстокишечную непроходимость. Выделяют также высокую (условная граница тощей 

кишки) и низкую (препятствие в подвздошной кишке) тонкокишечную непроходимость. 

Хирургов в первую очередь интересует механическая непроходимость кишечника, разви-

вающаяся в результате механического препятствия продвижению кишечного содержи-

мого. Она встречается в 80-88 % всех случаев кишечной непроходимости. 

По данным многих авторов в последнее время отмечается заметное перераспре-

деление ОКН по отдельным ее формам. Так, существенно увеличилось число больных со 

спаечной (41,8 %) и обтурационной (32,4 %) кишечной непроходимостью, вызванной 

опухолевым процессом. При этом значительно уменьшилось число заворотов и узлооб-

разований, но среди детей инвагинации по прежнему часты. К настоящему времени пред-

ложено большое количество способов моделирования этого патологического состояния 

(4,11,16,18). 
 Для воспроизведения странгуляционной кишечной непроходимости в лите-

ратуре отмечены следующие экспериментальные модели: 
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Родин А.В. и соавт., в своей работе описывают экспериментальное исследование 

выполненное на 28 белых лабораторных крысах линии Vistar обоего пола массой 180-

230г. В ходе эксперимента лабораторным животным под наркозом выполняли лапарото-

мию и моделировали острую странгуляционную тонкокишечную непроходимость 

(ОСТН) путем наложения лигатуры на петлю тонкой кишки (длиной 1,5 – 2,0 см) вместе 

с брыжейкой на расстоянии 12,0–15,0см от илеоцекального угла до полного прекращения 

кровотока. (12)  

Пелипелась Ю.В. и соавт., описывают в своей работе эксперимент проводимый на 

32 беспородных собаках обоего пола массой 12-24 кг. Странгуляционная кишечная не-

проходимость воспроизводилась путем заворота на 360° и лигирования у основания 

сегмента подвздошной кишки длиной 25см на расстоянии 30-40см от илеоцекального 

угла до полного прекращения артериального притока крови в исследуемый сегмент. 

Степень компрессии сосудов брыжейки тонкой кишки определяли мануально по 

отсутствию пульсации в брыжеечных артериях (10). 
Воспроизводимые экспериментальные модели спаечной кишечной непрох-

одимости: Муканов М.У. и соавт., в своей работе изложили экспериментальное иссле-

дование выполненное на 14 собаках весом от 4 до 21кг. Брюшная полость вскрывалась 

методом средне-срединной лапаротомии. На передней брюшной стенке изнутри, выкраи-

вали лентообразный лоскут на ножке из париетальной брюшины, размерами 6,0х1,5см. 

Свободный край лоскута прошивали длинной нитью кетгута, проводили через окно 

пристеночной брыжейки, подтягивали и подшивали к передней париетальной брюшине. 

Таким образом, выкроенный лоскут из париетальной брюшины, имитируя висцепа-рие-

тальную спайку сдавливает и сужает просвет кишки. Брюшную полость ушивали 

послойно (9). 

Кызласов П.С. и соавт. описывают в своей работе экспериментальное исследова-

ние выполненное на 120 здоровых половозрелых самцах крыс породы Вистар, массой 

170-200г. Спаечный процесс брюшной полости воспроизводили асептическим травмати-

ческим способом, который включал травматизацию париетальной и висцеральной брю-

шины. В правой подвздошной области после предварительной гидравлической препаров-

ки с помощью 3 мл 0,9% раствора NaCl, проводилась десерозирование передней брюш-

ной стенки марлевым тампоном на зажиме типа «Москит», на площади 1 см
2
. Конечные 

отделы тонкой кишки и слепая кишка на всей поверхности с помощью марлевого там-

пона подвергались скарификации на протяжении 4см, до появления на поверхности «кро-

вавой росы». После чего в контрольной группе проводили послойное ушивание раны. 

Одной группе животных в брюшную полость вводили раствор Перфторана (1,7 мл/100г 

веса), в правую и левую подвздошные области устанавливались дренажи, послеопера-

ционная рана послойно ушивалась. Через пять часов после внутрибрюшного введения 

Перфторана производилась пассивная (через дренажи) эвакуация раствора из брюшной 

полости (7). 

Для воспроизведения обтурационной кишечной непроходимости в экспе-

рименте описываются следующие модели: Кирсa Е.А. и соавт., в своей работе изло-

жили экспериментальное исследование выполненное на 168 животных. Объектом иссле-

дования были крысы-самцы чистой белой линии, живой массой 230-250 грамм. Низкая 

обтурационная толстокишечная непроходимость воспроизводилась под золетиловым 

наркозом 4,0 мг на 1кг массы животного. Выполнялся пресакральный разрез 0,5 см, 

дисектором выделялась прямая кишка на протяжении 1,5см от перианальиой области. С 

помощью дополнительного разреза до 0,2см передней промежности проводилась двойная 

лавсановая нить №6 по правой полуокружности прямой кишки. После чего нить прово-

дили по левой полуокружности и завязывали, сдавливая прямую кишку. Операция 

заканчивалась ушиванием раны.(5) 
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Петров А.С. и соавт., описывают в своей работе эксперимент проводимый на 85 

самцах белых лабораторных крыс массой 210-260г для воспроизведения толстокишечной 

непроходимости. Для эксперимента использовалась оригинальная модель. К свободному 

краю кишки двумя серозно-мышечными швами перпендикулярно оси кишки прик-

реплялось устройство, представлявшее собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром осно-

вания 7мм с каналами для лигатур. Швы накладывали таким образом, что лигатуры 

проходили через серозно-мышечный слой стенки кишки и каналы устройства.(11) 

Курмашев А.Р. и соавт., формировали и описали в своей работе модель острой 

толстокишечной непроходимости воспроизводимое на 15 беспородных собаках весом 8-

15кг путем полного сужения просвета кишки. Доступ к органам брюшной полости 

осуществляли путем выполнения нижнесрединной лапаротомии. После смещения саль-

ника и выведения нисходящей ободочной кишки формировали обтурационную непрохо-

димость: в бессосудистом участке нисходящей кишки в средней трети вблизи ее бры-

жеечного края накладывалось эластическое кольцо шириной 1 см до полного сужения 

просвета. Операционную рану ушивали послойно наглухо (6). 

Денисенко В.Л. и соавт в своей работе описывают экспериментальное исследо-

вание выполненное на белых рандобредных крыс (20 самцови 20 самок) в возрасте от 1 

до 2 лет, с масой от 300 до 320г. Для воспроизведения экспериментальноый модели под 

ингаляционным и изофлюрановым наркозом при помощи аппарата Vet Quip накладывали 

кисетный шов на сфинктер прямой кишки и фиксировали через пуговицу (путём 

завязывания) для предупреждения самостоятельного удаления лигатуры и облегчения 

устранения обтурации в определённые сроки (2). 

Горпинич А.Б. и соавт., в своей работе изложили экспериментальное исследование 

выполненное на 57 половозрелых беспородных кошках, массой 2-3кг. Эксперименталь-

ному животному (кошке) под хлоралозным наркозом (0,08 г/кг) выполняли лапаротомию. 

Моделировали острую кишечную непроходимость путем перевязки тонкой кишки. На 

участок кишки длинною 6 см, находящийся в 40 см от пилорического отдела желудка бы-

ли наложены в двух местах матерчатые полосы при расстоянии в 3-4см между ними (1).  

Фастова И.А. и соавт., описывают в своей работе экспериментальное исследование 

выполненное на белых крыс-самцов линии Vistar массой 180—200г, которым делали 

перевязку подвздошной кишки с наложением лигатуры (14). 
Царьков И.В. и соавт., в своей работе изложили экспериментальное исследование 

выполненное на 36 взрослых беспородных половозрелых собаках обоего пола массой от 

10,2 до 18,3кг, разделенных на группы. Острую кишечную непроходимость моде-лирова-

ли следующим образом: под внутривенным тиопентал-натриевым наркозом (0,04 г/кг 

массы) выполняли срединную лапаротомию, перевязывали тонкую кишку в 10см от 

илеоцекального соединения или толстую кишку в 10см от ануса (взависимости от груп-

пы). Лигатуру на кишечник накладывали таким образом, что она, с одной стороны, вызы-

вала полное нарушение кишечной проходимости, с другой не приводила к некрозу 

тканей в зоне ее наложения (15). 
Недостатками этих способов являются: сложность выполнения манипуляции; дли-

тельность общей анестезии (наркоза); необходимость выполнения травматичной опе-

рации (лапаротомии) для создания модели, существенно утяжеляющей состояние живот-

ного, с дальнейшей манипуляцией на толстой кишке; невозможность формирования 

препятствия на уровне прямой кишки; невозможность без релапаротоми и манипуляции 

на толстой кишке «оборвать» патологический каскад развития болезни. В настоящее 

время отсутствует способ, лишенный всех перечисленных недостатков. На кафедре 

оперативной хирургии и топографической анатомии ЕрГМУ совместно с НИЦ заплани-

рована научная тематика по изучению патогенеза ОКН. В частности, предполагается 

изучение: 
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1. Цитоангиоархитектонику стенок толстой и тонкой кишок, в участках наложения 

лигатуры и в перифокальных отделах (морфологический и морфометрический анализ).  

2. Иммунологический компонент региональной воспалительной реакции с опре-

делением топических особенностей распределения В и Т клеточных популяций в состав-

ных структурных компонентах тонких и толстых кишок (иммуноморофологический 

анализ). 

3. Роль фибронектина в формировании регенеративных пролиферативных про-

цессов. 

Для этой цели на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 

ЕрГМУ была разработана модель ОКН по типу низкой обтурационной толстокишечной 

непроходимости, создаваемая без вскрытия брюшной полости с высокой степенью вос-

производимости патологического процесса.  

 Экспериментальное исследование выполнено на 15 белых лабораторных крысах 

обоего пола массой 180-230г. Для воспроизведения низкой обтурационной кишечной 

непроходимости использовался катетр Фолея (Ch 8), который вводился в прямую кишку 

через анус на глубину  

6см. через порт для инстиляции вводился физиологический раствор в количестве 

1-1,5мл. Данная глубина и количество вводимой жидкости обеспечивали развитие низкой 

обтурационной кишечной непроходимости, что было установленно в предварительных 

экспериментах. Катетр фиксировался кисетным швом (prolen 4-0) к сфинктеру прямой 

кишки под местной анестазией . 

Животные находились под динамическим наблюдением. На 3 сутки после перевяз-

ки толстой кишки у животных клинически отмечались признаки кишечной непроходи-

мости: отсутствие стула, увеличение живот а, у части животных возникала рвота. Живот-

ные были беспокойные и агрессивные. Все животные забивались на 3 сутки после начала 

эксперимента под небуталовым наркозом посредством декапитации. При oъективном 

осмотре отмечались следующие признаки кишечной непроходимости: отдел толстой 

кишки выше препятствия был увеличен в диаметре за счет скопления кишечного содер-

жимого твердо-эластической консистенции (каловые массы), в брюшной полости отмеча-

лось незначительное количество серозного экссудата, располагающегося преимущест-

венно в области малого таза. Выявлялись отек и гиперемия стенки кишки, множество 

мелкоочаговых кровоизлияний. Сосуды брызжейки были местами тромбированы. Брю-

шина в месте локализации кишки была гиперемирована, отечна. Признаков некроза 

кишечной стенки не отмечалось. 

Созданная модель максимально приближена к реальным условиям, с которыми 

сталкиваются клиницисты, оказывающие помощь больным с низкой обтурационной 

толстокишечной непроходимостью раковой этиологии. Способ относительно прост для 

выполнения, исключает подготовительные манипуляции и предварительные хирургичес-

кие вмешательства, достоверно воспроизводим на мелких лабораторных животных. 

Данная модель позволяет без вскрытия брюшной полости максимально воспроизвести 

непроходимость кишечника, регулировать степень обтурации, а также при необходимос-

ти восстановить проходимость кишечной трубки, что необходимо для изучения харак-

тера патоморфологических и гемоциркуляторных изменений кишечной стенки после вос-

становления кишечного пассажа. Следовательно, способ дает возможность исследовать 

комплекс патологических изменений как в самом кишечнике, так и в организме в целом 

не только при динамике развития заболевания, но и при устранении обтурации. 
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ԵՊԲՀ, տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոն 
 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Սուր աղիքային անանցանելիության ախտաբանական մեխանիզմների 

ուսումնասիրման, ինչպես նաև բարդությունների բուժման էֆեկտիվ եղանակների 

մշակման համընդհանուր մոտեցումը, համարվում է լաբորատոր կենդանիների օր-

գանիզմում փոփոխությունների ուսումնասիրումը և տվյալ մոդելի վրա ախտաբա-

նական վիճակի այս կամ այն բուժիչ տեխնոլոգիաների արդյունավետության փոր-

ձարարական գնահատումը: 

Աշխատանքի նպատակն է սուր աղիքային անանցանելիության մոդելավոր-

ման տարբեր եղանակների ուսումնասիրման արդյունքում հայտնաբերել տվյալ նո-

զոլոգիայի պաթոգենեզի նոր առանձնահատկություններ: 
 

 

Բանալի բառեր՝ աղիքային անանցանելիություն, փորձարարական մոդել, անան-

ցանելիության մոդելավորում 
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S.L. ORDUYAN, G.F. AVETISYAN, A.L. MINASYAN, N.H. TOROSYAN,  

M.V. GAZARYAN, T.M. BANTIKYAN 

 

YSMU, Department of Topographical Anatomy and Operative Surgery 
 

 

SUMMARY 

Despite the results of recent studies, many problems of ileus pathogenesis, including 

morphological changes of the intestinal wall, disturbances of acid-base and water-electrolyte 

balance, changes in the intestinal wall microcirculation remain poorly studied and controversial.  

The generally recognized approach of the pathological mechanisms study in case of 

acute intestinal obstruction and the main method of effective treatments creation is the study of 

changes in laboratory animals organism and experimental evaluation of efficiency of various 

treatment technologies on the pathological condition particular model. 

The purpose of this work is research of the different modeling techniques of acute 

intestinal obstruction to identify new peculiarities of this nosology path. 

  

 

Keywords: intestinal obstruction, experimental model, obstruction modeling 
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Острая кишечая непроходимость (ОКН) одна из самых актуальных сложных проб-

лем неотложной абдоминальной хирургии. Несмотря на достижения современной науки 

и практической медицины, она остается актуальной в ХХI веке. Высокая частота встре-

чаемости данной патологии, трудности диагностики, неодназначный подход хирургов к 

лечебной тактике, выбору способов и объема оперативного вмешательства а также недос-

таточно изученные вопросы патогенеза определяют актуальность проблемы кишечой 

непроходимости (КН) (7, 9). 
Несмотря на значительный прогресс в медицинской науке и технике и успехи в 

лечении ОКН за последние десятилетия, показатели летальности остаются стабильно 

высоким, достигая 15-25% (9). 

Сложностью патогенеза данного заболевания обусловлено обилие опубликован-

ного и продолжающего издаваться научного материала по ОКН (3, 10, 16, 22). 

В 1839 году французкий хирург Amussat предложил теорию интоксикации, соглас-

но которой при КН происходит отравление организма вредными веществами, абсорбиро-

ванными из обтурированного отдела кишки.  

Выявление микробов в перитонеальном экссудате, крови, брыжеечных лимфоуз-

лах, печени и открытие факта повышенной проницаемости кишечной стенки при ОКН 

положило начало теории микробной интоксикации (23). 

В своих опытах на экспериментальных животных с моделью ОКН Ю.М. Дедерер 

продлевал им жизнь путем введения антибиотиков (8). Все это свидетельствовало о том, 

что одним из важных звеньев патогенеза КН является интоксикация в виде микро-

организмов. 

Многими авторами признавалось сочетание инфекции с интоксикацией в патоге-

незе ОКН, откуда следовали аргументированные выводы о необходимости борьбы с 

инфекцией и удаление токсичного кишечного содержимого (2, 14). 

В.Г. Николаевым с соавторами была доказана токсическая природа веществ, обра-

зующихся в кишечнике и это находилось в прямой связи с микрофлорой странгулиро-

ванной кишки (16). 

В работах Петрова В.П. и соавт. было выявлено, что главным источником инток-

сикации при ОКН является кишечник (17). Роль его как источника интоксикации опре-

деляется следующими факторами: 

а) нарушением баръерной функции кишечной стенки в связи с микроциркулятор-

ными и гипоксическими изменениями; 

б ) угнетением факторов секреторного иммунитета в кишечнике; 

в) развитием дисбактериоза за счет перемещения в проксимальные отделы кишеч-

ника несвойственной им аллохтонной анаэробной микрофлоры и приобретения ею пато-

генных свойств; 

г) развитием симбионтного полостного пищеварения с включением в этот процесс 

ферментативной активности микроорганизмов, что ведет к неполному гидролизу белко-

вых продуктов и образованию биологически активных полипептидов  
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По данным ряда авторов решающее значение в патогенезе ОКН имеет синдром 

эндотоксикоза, который неизбежно сопровождает ОКН любой этиологии во всех фазах 

ее развития (7, 22). 

Ведущая роль в структуре эндогенной интоксикации, согласно исследованиям 

принадлежит изменениям содержания ацетона, пропионового альдегида и этанола (3). 

Весьма обоснованными являются рекомендации по организации детоксикацион-

ной терапии с использованием различных способов и методов: гемосорбции, энтеросорб-

ции, лимфосорбции, лимфатикостомии, внутрисосудистое лазерное облучение крови, 

внутриаортальной инфузионно- трансфузионной терапии (2, 3, 7). 

Следующим немаловажным фактором патогенеза ОКН является накопление 

секрета желудка и кишки в приводящем отделе, что ведет к серъезным извращениям цир-

куляции пищеварительных соков. При ОКН нарушаются процессы всасывания, возни-

кает рвота, теряется большое количество незаменимых для организма веществ (8, 12). 

Важное значение в патогенезе ОКН имеет теория дегидратации, приверженцами 

которой были R. Haden, T. Orr. Согласно данной теории тяжесть сотояния больного опре-

деляется степенью потери воды организмом. Как в эксперименте, так и в клинической 

практике, наблюдения Дедерера показали, что при ОКН снижается объем циркулирую-

щей крови, происходит потеря натрия и хлора, повышение остаточного азота (8). 

Высокую азотемию и уменьшение концентраций калия, натрия и хлора в сыворотке опре-

делял и Ю.Х. Акопянц (1). Также было установленно, что повышение остаточного азота 

крови соответствует тяжести состояния больного (16). 

Генеральным направлением современного этапа формирования концепции ОКН, 

пожалуй, можно считать повышенный интерес к гемодинамическим аспектам ее пато-

генеза. Своеобразным импульсом к такому подходу явилась трансформация представ-

лений о патогенезе тромбоэмболических нарушений мезентериального кровотока, кото-

рые долгое время рассматривались как одна из форм ОКН и лишь в последние десяти-

летия стали изучаться с ангиохирургических позиций (21). В настоящее время изучение 

патогенеза КН все больше направлено в сторону изучения макро- и микродинамических 

нарушений. 

Механизм циркуляторных нарушений и последующих ишемических расстройств 

при КН универсален (10,11,15). При непроходимости на первый план выступают волеми-

ческие и гемодинамические нарушения, обусловленные сокращением артериального 

протока и нарушением венозного оттока за счет компрессии сосудов брыжейки (стран-

гуляционная КН) или внутристеночных сосудов (все виды непроходимости). Затем под 

влиянием биологически активных аминов присоединяется ишемический паралич пре-

капиллярных сфинктеров, развивается стаз в сосудах микроваскулярного ложа, агрегация 

форменных элементов. Высвобождающиеся амины,а также гистамин нарушают прони-

цаемость сосудистой стенки. Это способствует появлению интерстициального отека, усу-

губляемого расстройством коллоидно-осмотических и ионно-электролитных взаимоотно-

шений плазмы и интерстициальной жидкости. На этом фоне под влиянием ишемии, 

дополнительного воздействия микробных и тканевых эндотоксинов возникает деструк-

ция кишечной стенки с последующим некробиозом всех тканевых структур. При стран-

гуляционном типе КН депонирование крови в отключенных сегментах кишки и потери 

эритроцитов могут быть настолько велики, что успех операции и послеоперацинного 

периода могут быть сомнителными,без предварительной их компенсации (5, 10, 15). 

Н.И. Кочетыгов и соавт. (1984) исследовали нарушения микроциркуляции в стенке 

тонкой кишки при экстремальных состояниях с помощью прижизненной микроскопии. 

Они проявляются снижением скорости кровотока по микрососудам, агрегацией фор-

менных элементов, стазом в капиллярах и уменьшением количества функционирования 

последних (13). Такие же изменения были отмечены и М.А. Щукюровым (1986) при 

экспериментальном странгуляционном и обтурационном илеусе (25).  
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Изучая микрососуды бульбоконьюнктивы и ногтевого валика у больных с ОКН, 

НА. Волобоев (1976) фиксирует снижение скорости кровотока, стаз форменных элемен-

тов и их экстравазацию, микроварикозность капилляров (6). 

Исследованиями Ю.Х. Акопянца (1978) было показано, что при странгуляционной 

ОКН у больных уменьшается кровенаполнение печени, кишечника, желудка, а увеличи-

вается приток крови к мозгу, легким, мышцам и особенно- к коже (1).  

Роль внутрикишечного давления и растяжения стенки кишки в патогенезе КН 

показана в работах U. Ohman (35). При повышении внитрикишечного давления скорость 

кровотока снижается, открываются артерио-венулярные шунты и уменьшается потреб-

ление кислорода кишечной стенкой. Внутрикишечная гипертензия и интоксикация 

вызывают поражение интрамуральных нервных сплетений, некрозы, в стенке кишки (26). 

По данным В.В. Рыбачкова и соавт., значительную роль в нарушении гомеостаза 

при КН играют нейрогуморальные изменения; в плазме крови у больных снижается 

содержание адреналина норадреналина, дофамина, ацетилхолиноподобных веществ, на 

фоне повышения скорости обмена серотонина гистамина, оксикортикостероидов - 11-

ОКС (20). 

В.И. Русаков и соавт моделируя у экспериментальных животных странгуляцион-

ную КН пришли к выводу, что развитие патологического процесса сопровождается пере-

кисным повреждением мембран. Вследствии чего происходит высвобождение кислых 

гидролаз с мощным деструктивным потенциалом (19). 

Согласно современным научным представлениям о патогенезе КН, в ее развитии 

одна из основных ролей принадлежит активации процессов свободнорадикального 

окисления (СРО). СРО необходимо для нормального функционирования организма. СРО 

способствует уничтожению отживших клеток, элиминации ксенобиотиков, предупреж-

дает злокачественную трансформацию клеток, моделирует энергетические процессы за 

счет активности дыхательной цепи в митохондриях, пролиферацию и дифференциацию 

клеток, транспорт ионов, участвует в регуляции проницаемости клеточных мембран, в 

разрушении поврежденных хромосом, в обеспечении действия инсулина. СРО генери-

рует внутриклеточные бактерицидные и вирусоцидные факторы, особенно в клеточном 

ядре (4). 

Роль свободных радикалов в организме двояка. В настоящее время доказано, что 

свободные радикалы являются главным клеточным оружием лейкоцитов, эффективно 

обезвреживающим чужеродные клетки, а также необходимыми регуляторами различных 

функций органов и тканей. Так, без окиси азота становится неполноценной релаксация 

сосудов; продукты окислительного метаболизма арахидоновой кислоты являются необ-

ходимыми модуляторами таких реакций, как свертывание крови, воспаление и стресс. 

Тем не менее, избыток свободных радикалов обладает местным, синдром-регионарным и 

системным деструктивным действием на клеточные мембраны, белки и ДНК, что на 

тканевом уровне выражается в процессах отека, дистрофии и некроза функционирующих 

элементов органов, а также в генерализации процессов апоптоза (программированной 

гибели клеток), особенно характерных для клеточных элементов иммунной системы (4). 

D.A. Parks и D.N. Granger (1986) показали, что распространенность некроза эпи-

телия в тонкой кишке котов после трехчасовой ишемии и часовой реперфузии оказалась 

больше, чем наблюдаемая после четырех часов ишемии без реперфузии(36). Эти наблю-

дения навлекли на мысль, что поступление оксигенированной крови к ишемизированным 

тканям, явилось причиной повреждений, индуцированных реперфузией. И действитель-

но, М.А. Perry и S.S. Wadhwa (1988) в эксперименте продемонстрировали, что репер-

фузия кровью с пониженным, парциальным давлением кислорода приводит к весьма 

незначительным изменениям в слизистой оболочке (37). Аналогичные результаты на 

различных моделях были получены и другими исследователями (34).  
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Изменения локальной гемодинамики в ходе реперфузии ишемизированного органа 

могут носить характер либо реактивной гиперемии с последующей нормализацией кро-

вотока, либо реактивной гиперемии с последующим падением кровотока ниже исходного 

(постишемическая гиперемия или отсроченный феномен no- reflow), либо неполного 

восстановления кровотока, возникающего сразу после реперфузии органа (первичный 

феномен no-reflow) (11, 13). 

Причины феномена no-reflow многофакторны (39). Значительная роль принад-

лежит сдавлению каппиляров нарастающим в репрфузионном периоде внеклеточным 

отеком и мьшечной контрактурой (30, 39), выпадением фибрина, адгезией и агрегацией 

тромбоцитов в просвете сосудов (40). Таким образом, происходит замыкание порочного 

круга, когда индуцированный ишемией и начавшийся реперфузией невосстановленый 

кровоток приводит к еще более выраженной ишемии и, следовательно, прогрессирова-

нию реперфузионных повреждений. Эндотелиальные клетки первыми встречаются с 

измененными условиями при реперфузии. Восстановление кровотока после ишемии 

ведет к значительным изменениям метаболической активности эндотелия. 

Достижения современной науки позволяют считать эндотелий кровеносных сосу-

дов динамичным, гетерогенным и диссеминированным органом. Его важнейшими функ-

циями являются поддержание гемодинамического гомеостаза, баланса между про-и 

противовоспалительными медиаторами, регуляция реологических свойств крови, неоан-

гиогенез (27, 29). Особое место в механизмах возникновения и сохранения дисфункции 

эндотелия отводится изменению продукции оксида азота (38). Поэтому в последнее 

время сложилось более узкое понимание о дисфункции эндотелия, как нарущении про-

дукции и действия оксида азота (NO) в эндотелиоцитах (5,29, 31). 

Роль оксида азота в патогенезе ишемических/реперфузионных повреждений до 

конца не изучена. В последнее время оксид азота стали считать веществом двойного 

действия, обладающим одновременно и положительными, и отрицательными свойствами 

(4). 

К началу 90-х годов прошлого века стало общепринятым, что возрастающая про-

ницаемость кишечной стенки (в том числе и при ишемии/реперфузии) облегчает проник-

новение микроорганизмов и их эндотоксинов в системный кровоток, что может стать 

причиной полиорганной недостаточности, как осложнения тяжелых травм, шока и дру-

гих схожих патологических состояний. Вместе с тем уже тогда было доказано, что пос-

тупление в кровоток из местного воспалительного очага микробных токсинов и про-

дуктов нестерильного распада тканей является лишь пусковым (триггерным) механизмом 

(24). Явления системного воспалительного ответа в виде нарушения микроциркуляции 

иотека тканей и, как следствие, функциональная недостаточность различных органов 

возникают в результате реакции системы фагоцитирующих мононуклеаров и выделения 

ими провоспалительных медиаторов (18). 

В настоящее время показано, что кишечная ишемия/реперфузия приводит к 

следующим изменениям в различных органах: 

1. В сердце - вызывает депрессию сократительной функции миокарда и острую 

левожелудочковую недостаточность с падением сердечного выброса, систолического 

артериального давления и периферического сосудистого сопротивления, что отчасти 

связывают с активизацией процессов ПОЛ в мембранах кардиомиоцитов (32). 

2. В печени - редуцирует артериальный и портальный кровоток, циркуляцию 

желчи, приводит к повреждениюмембран гепатоцитов с выходом трансаминаз в систем-

ный кровоток, снижает уровень АТФ в гепатоцитах (41). 

3. В легких - вызывает мембраногенный и/или гидростатический отек вследствие 

повреждения альвеолярно-капиллярного барьера, повышения капиллярной проницаемос-

ти и увеличения гидростатического давления, развитие респираторного дистресс-

синдрома взрослых (33). 
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4. В желудке - вызывает образование острых эрозий и язв, понижает базальную 

секрецию желудочного сока (28). 

Таким образом, анализ литературы показывает, что ОКН и на сегодняшний день в 

связи с высокой летальностью является бичем абдоминальной хирургии, а патогенез 

данного заболеания изучен недостаточно. Все это позволяет сделать вывод, что дальней-

шее многогранное изучение всех звеньев патогенеза ОКН является очень актуальной 

проблемой в современной хирургии. 
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ԵՊԲՀ, տեղագրական անատոմիայի և օպերատիվ վիրաբուժության ամբիոն 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ անհետաձգելի որովայնա-

յին վիրաբուժության բարդ խնդիրներից մեկն է հանդիսանում սուր աղիքային անան-

ցանելիությամբ (ՍԱԱ) հիվանդների բուժումը: 

Չնայած ՍԱԱ բուժման հաջողությունների և բժշկական գիտության և տեխնի-

կայի զգալի առաջընթացին մահացության ցուցանիշները մնում են կայուն բարձր, 

հասնելով 15-25%: Վերջինս պայմանավորված է տվյալ նոզոլոգիայի հաճախակա-

նությամբ, ախտոշման դժվարությամբ և բուժման անարդյունավետությամբ:  

ՍԱԱ բուժման և ախտորոշման արդյունավետության բարձրացմանը կարող է 

նպաստել տվյալ հիվանդության պաթոգենետիկ մեխանիզմների խորը ուսումնա-

սիրությունը, օգտագործելով ժամանակակից գիտության հնարավորությունները: 

  
 
Բանալի բառեր` սուր աղիքային անանցանելիություն, պաթոգենեզ, իշեմիա, 

ռեպերֆուզիա 
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TTHHEE  PPRROOBBLLEEMM  OOFF  TTHHEE  AACCUUTTEE  IINNTTEESSTTIINNAALL  OOBBSSTTRRUUCCTTIIOONN  

 

S. L. ORDUYAN, A. L. MINASYAN, G.F. AVETISYAN, T.M. BANTIKYAN, 

M.V. GAZARYAN, N.H. TOROSYAN 

 

YSMU, Department of Topographical Anatomy and Operative Surgery 

 

 

SUMMARY 

Treatment of the patients with an acute intestinal obstruction (AIO) is considered to be 

one of the most difficult problems of an urgent abdominal surgery. Despite the considerable 

progress in the sphere of medicine and technics and the success in the process of treatment of 

AIO for the last decades, the mortality rates are still consistently high, reaching 15-20%.It is 

caused by the frequent occurrence of that nosology, the difficulty in diagnosis and assessments 

of tactical decisions in the treatment process. 

Apparently, the prospect of reducing mortality will be formed by studing multicom-

ponent AIO's pathogenesis and the creation on its basis the rational system of treatment 

 

 

Keywords: acute intestinal obstruction, pathogenesis, ischemia, reperfusion. 
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ООССТТЕЕООААРРТТРРИИТТЕЕ  УУ  ГГЕЕННЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИ  ММООДДИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫХХ  ММЫЫШШЕЕЙЙ  
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Ключевые слова: остеоартрит, сустав, гиалиновый хрящ, мыши, прехондробласт, 

хондроцит 

 

Остеоартрит (ОА) является дегенеративным заболеванием суставов в результате 

чего суставной хрящ теряет нормальную структуру, что приводит к ограничению под-

вижности пораженного сустава, а с течением времени и к анкилозу. Остеоартрит пора-

жает около 70-90% населения в возрасте от 60 лет и старше и является основной причи-

ной инвалидности в данной возрастной группе. Причинами ОА коленного сустава могут 

рассматриваться несколько факторов, среди которых наиболее распространнеными 

являются механическая нагрузка, ожирение и травма [4,12]. Кроме того, некоторые 

литературные источники указывают на наличие генетической предрасположенности у 

50-75% пациентов страдающих ОА, однако, недостаточно количество исследований пос-

вященных изучению генов, предотвращающих развитие ОА [8,13]. Исследования челове-

ческого генома выявили, что наследование ОА является полигенным с множественнми 

аллелями, поражение которых приводит к развитию ОА [9].  

Клинически единственным радикальным лечением пациентов с дефектами хряща 

и ОА является остеотомия или полная замена пораженного сустава, в случае же наличия 

противопоказаний к проведению оперативного вмешательства, единственным методом 

является чисто симптоматическое лечение обезболивающими и противовоспалительны-

ми препаратами. В последние годы были проведены многочисленные исследования 

посвященные попытке найти альтернативные методы восстановления поврежденного 

хряща [5,6] с ограниченным успехом. Таким образом, выявление генетического субст-

рата вызывающего развитие или предохраняющего от ОА будет в значительной степени 

способствовать нашему пониманию ОА и обеспечит не только новые стратегические 

направления в лечении, но также может способствовать выявлению лиц, подвергнутых 

риску развития ОА и своевременному предотвращению данной патологии.  

С целью более подробного изучения генетической основы развития ОА, были 

выведены рекомбинантные чистокровные линии мышей LG/J (заживление дефекта уш-

ного хряша) и SМ/J (отсутствие заживления дефекта ушного хряша) [2]. Штамм LG/J 

является родоначальником линии MRL/MPJ и 75% от его генома идентичны с геномом 

потомков [10]. Данные рекомбинантные чистокровные линии мышей были использованы 

с целью изучения наследуемости двух основных способностей: регенерации суставного 

хряща и заживления ушной раны [11]. Была обнаружена связь в наследовании этих двух 

особенностей фенотипа. Каждый рекомбинантный чистокровный штамм является реком-

бинацией родительских генотипов, поэтому следует ожидать различную вариацию ре-

зультатов в зависимости от сочетания родительского генетического материала.  

С целью оценки развития и прогрессирования ОА в рекомбинантных чистокров-

ных линиях, была осуществлена дестабилизация медиального мениска (ДMM) посредст-

вом перерезки медиальной мениско-тибиальной (венечной) связки. Данная модель ОА 

была использована прежде [1,7], и обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

моделями, в частности такими как легкая воспроизводимость и относительно медленное 
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прогрессирование заболевания, что позволяет исследовать изменения во всем суставе в 

течении продолжительного времени.  

Кроме того, посредством полимеразной цепной реакции была исследована актив-

ность ряда генов являющимися маркерами хондрогенеза, провоспалительными цитокина-

ми, хемокинами, металлопротеиназами и т.д., у потомства рекомбинантных чистокров-

ных линий мышей (LG и SM), в частности у штаммов -6 и -33. Активность генов была 

изучена в монослойных культурах прехондробластов и хондроцитов, выделенных из 

суставного хряща оперированных и не оперированых (контроль) коленных суставов. 

Материалы и методы 

Хирургическая индукция ОА  

Мыши (самцы) в возрасте 10 недель были анестезированы внутрибрюшинной 

инъекций кетамина (100мг/кг), ксилазина (20мг/кг) и ацепромазина (10мг/кг). Дестаби-

лизация медиального мениска была произведена в правом коленном суставе посредством 

перерезки медиальной мениско-тибиальной связки [7]. Суставная капсула была вскрыта 

небольшим разрезом медиальнее связки надколенника и связка перерезана микро-

хирургическими ножницами. Контролем являлся левый коленный сустав. Мыши подвер-

гались эфтаназии через 2, 4 и 8 недель после операции, коленные суставы были исследо-

ваны посредством гистологического анализа.  

Гистологическое исследование суставного хряща  

В указанные сроки эксперимента, коленные суставы животных были зафиксиро-

ваны в 10% нейтральном буферном растворе формалина, декальцифицированы 10%-ной 

муравьиной кислотой и залиты в парафин. Сагитальные срезы после депарафинизации 

были окрашены толуидиновым синим изучены с использованием (Eclipse E800; Nikon) 

микроскопа и засняты встроенной камерой (2000R Fast1394; Retiga). 

Выделение прехондробластов и хондроцитов из гиалинового хряща  

Мыши были забиты на 8 неделе после хирургического вмешательства. Гиалино-

вый хрящ с поверхности головки бедренной и плечевой кости был подвергнут последо-

вательному воздействию проназы (70 U ml
-1

, 1 час при 37
0
C) и коллагеназы (300 U ml

-1
, 3 

часа при 37
0
C). Выделенные клетки были культивированы в чашках, предварительно 

покрытых фибронектином (6 well cell culture plate), с целью отделения прехондробластов 

(CPC). Через 20 мин. при 37
0
C среда с неадгезированными клетками была удалена и 

замещена новой питательной средой, содержащей: DMEM, пенициллин 10000 mg ml
-1

/ 

стрептомицин 10000 U ml
-1

, 0.1 mM аскорбиновая кислота, 0.5 mg ml
-1

 L-глюкоза, 100 

mM HEPES, 1 mM пируват натрия, 2 mM L-глютамин и 10% fetal bovine serum (FBS). 

Суспензия с хондроцитами так же помещалась в чашки с указанной питательной средой. 

Адгезированные прехондробласты и хондроциты содержались до достижения состояния 

конфлюентности. Питательная среда стимулирующая хондрогенез, заменялась на 

каждый второй день. 

ПЦР (PCR) анализ 

Монослойные культуры хондроцитов и прехондробластов были подвергнуты 

qPCR исследовнию согласно протоколу описанному Brophy с коллегами [3]. Экстракция 

РНК была произведена с использованием тризола. Затем была произведена полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) с обратной транскрипцией и последующая количественная ПЦР 

(qPCR) с целью определения активности целевых генов: col 2a1, Sox 9 , Il 1a, Il 1b, CCL 2, 

CCL 3, CCL 4, CCL 5, CCL 20, CХCL 1, MMP 3, MMP 13 и аггреканa (Aggr). С целью 

подтверждения результатов была проведена ПЦР на геле. 
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Результаты исследования: Оценка гистологических срезов коленных суставов 

позволила выявить более выраженную дегенерацию суставного хряща после хирурги-

ческой индукции ОА у мышей штамма-33, чем у штамма-6 через 8 недель после хирурги-

ческой процедуры. Так у мышей штамма-33 в гиалиновом хряще отмечается выра-

женный фиброз со снижением количества протеогликанов, что проявляется снижением 

интенсивности окрашивания на 2 неделе (Рис. 1а), и глубокое поражение гиалинового 

хряща, с его кальцификацией на 4 и 8 неделе после операции (Рис. 1б, в).  

В противоположность этому, у мышей штамма-6 было выявлено локальное сниже-

ние количества протеогликанов с подавлением окрашивания окрашивания без серьезных 

поражений суставного хряща в течении всего периода (Рис. 2а,б,в). Таким образом, сум-

марная оценка хрящевых повреждений выявляет у штамма-6 снижение интенсивности 

окрашивания, шероховатую поверхность хряща, небольшой фиброз, охватывающий не 

более 25% суставной поверхности, в то время как у штамма-33 выявляются эрозии сус-

тавной поверхности, фиброз распространяющийся до 75% поверхности кальцифициро-

ванного суставного хряща. 

                   
Рис. 1а. Штамм -6, 2-ая неделя             Рис. 1б. Штамм -6, 4-ая неделя           Рис. 1в. Штамм -6, 8-ая неделя 

 

В результате проведенного ПЦР анализа активности целевых генов (col 2a1, Sox 9 , 

Il 1a, Il 1b, CCL 2, CCL 3, CCL 4, CCL 5, CCL 20, CХCL 1, MMP 3, MMP 13 и аггреканa 

(Aggr), согласно данным приведенным в таблице 1 и соответствующем графике (рис. 3) 

очевидно, что у мышей штамма -6 отмечается повышенный уровень активности генов 

ответственных за хондрогенез (col 2a1, Aggr) в прехондробластах в сравнении с хондро-

цитами выделенными из того же суставного хряща, в то же время наблюдается пони-

женный уровень провоспалительных цитокинов, хемокинов и металлопротеиназ. С 

другой стороны, в прехондробластах выделенных из суставного хряща мышей штамма -

33 наблюдается повышенная активность как провоспалительных цитокинов, хемокинов, 

так и металлопротеиназ, в сравнении с хондроцитами. Прехондробласты обоих штаммов 

обладают активностью Jagged, являющимся специфическим маркером стволовых клеток.  

 

                   
Рис. 2а. Штамм -33, 2-ая неделя       Рис. 2б. Штамм -33, 4-ая неделя           Рис. 2в. Штамм -33, 8-ая неделя 

 

Была так же изучена активность тех же генов в монослойных культурах хонд-

роцитов, выделенных из колленных суставов мышей штамма -6 и -33, оперированных с 

целью индукции посттравматического ОА. Контролем служили хондроциты из 

неоперированного сустава того же животного.  
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Табл. 1.  

Активность различных генов в монослойных культурах прехондробластов (MCPC) и 

хондроцитов (MCh) выделенных из суставного хряща мышей штамма -6 и -33 

 

В результате проведенной количественной ПЦР было выявлено, что клетки в про-

перированных суставах мышей штамма-6 обладали более высокой активностью генов 

способствующих репарации хрящевой ткани и стимулирющих синтез коллагена 2 типа и 

аггрекана (col 2a1, Aggr). В то время как хондроциты суставного хряща мышей штамма -

33 являясь метаболически более активными, однако они вырабатывают преимущест-

венно провоспалительные цитокины, хемокины и металлопротеиназы (табл. 2, рис. 4), 

что в итоге приводит к преобладанию процессов деградации хрящевой ткани, и соот-

ветственно, развитию посттравматического ОА.  

Рис. 3. 

Активность различных генов в монослойных культурах прехондробластов (MCPC) и 

хондроцитов (MCh) выделенных из суставного хряща мышей штамма -6 и -33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2. Рис. 4. Активность целевых генов в хондроцитах (MCh), выделенных из 

оперированных коленных суставов в сравнении с неоперированными, 

у мышей штамма -6 (St 6) и -33 (St 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col 

2a1 Il 1a 

Il 

1b MMP 3 Aggr 

CCL 

2 CCL 3 

CCL 

4 CCL 5 Sox 9 

Jagged 

1 

MCh St 6  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MCPC St 6  5,4 0 2 1,4 6,8 0,4 0,3 0,2 1,2 1,3 2,5 

MCh St 33  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MCPC St 33  1,2 42,8 1,4 2 4 2,5 52 48,6 1,7 2,6 2,3 

 
St33 
n/op 

knee 

St 33 op 

knee 

St 6 
n/op 

knee 

St 6 op 

knee 

Col 2a1 1 0,6 1 5,6 

Il 1a 1 1,7 1 0,8 

Il 1b 1 2,6 1 1 

MMP 3 1 3,2 1 1,4 

MMP 13 1 4,7 1 0,9 

CCL 2 1 6 1 0,5 

CCL 3 1 2,3 1 1,9 

CCL 4 1 2,7 1 1,2 

CCL 5 1 1,9 1 3,2 

Sox 9 1 1,2 1 0,7 

Aggr 1 0,2 1 4,9 
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Таким образом, проведенное исследование активности целевых генов в штаммах -

6 и -33 подтверждает предыдущие исследования по заживлению раны ушной раковины, 

дефекта суставного хряща и развитию посттравматического ОА. Так мыши штамма -6, 

обладающие выраженной способностью к регенерации как ушного дефекта так и повреж-

денного суставного хряща, в то же время не подвержены развитию посттравматического 

ОА. С другой стороны, мыши штамма -33, будучи потомками тех же генетически моди-

фицированных, чистокровных линий мышей LG и SM не обладают способностью воста-

навливать поврежденные хрящевые ткани и в ответ на дестабилизацию медиального 

мениска у них развивается ОА. Исследования активности генов, позволили выявить гене-

тический субстрат ответственный за данные различия. Так у мышей штамма -6 хонд-

роциты и их предшественники обладают повышенной активностью синтеза коллагена 2 

типа и аггрекана, являющихся основными структурными элементами здорового гиали-

нового хряща. В то же время, основной реакцией хрящевых клеток штамма -33 является 

усиление синтеза провоспалительных цитокинов, хемокинов и металлопротеиназ, что в 

итоге, приводит к развитию воспалительной реакции и преобладанию процесса 

деградации хрящевого матрикса. 

Повышенная активность прехондробластов в сравнении с хондроцитами позволяет 

их рассматривать, как идельный сусбстрат, который может быть использован в будущем 

с целью восстановления дефектов хрящевой ткани пораженной ОА.  

Данное исследование было финансировано программой Фулбрайта при поддержке 

Бюро по Вопросам Образования и Культуры Госдепартамента США и осуществлена в 

Университете им. Вашингтона, США; а также в университете Суонси, Великобритании 

при поддержке ЕГМУ и Государственного Комитета по Науке Министерства Обра-

зования и Науки РА (тематическое финансирование 13-3A042).  
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ACTIVITY DURING POSTTRAUMATIC OSTEOARTHRITIS  

IN GENETICALLY MODIFIED MICE 

 
A.L. TORGOMYAN  

 

YSMU, Department of Physiology 

 

 

 

SUMMARY 

OA study showed that strain-6 mice have greater resistance to OA and express ability to 

regenerate ear tissues as well as articular cartilage while the strain -33 of mice develop OA 

lesions with significant thickening of the articular cartilage and subchondral bone, respectively. 

These mice are not able to repair damaged articular cartilage tissue. Observed less pronounced 

destruction of articular cartilage in a strain-6, in comparison with the strain-33 is most likely 

due to cartilage high regenerative capacity. By quantitative PCR we revealed that the mice 

strain -6 chondrocytes and their stem cells have higher collagen type II and aggrecan activity, 

which are the main structural components of healthy hyaline cartilage. At the same time, in 

strain -33 the main reaction of cartilage cells is increased synthesis of pro-inflammatory 

cytokines, chemokines and metalloproteinases, which ultimately leads to the development of 

the inflammatory response and cartilage matrix degradation predominance. Chondroprogenitor 

cells increased activity compared to chondrocytes allows them to be considered as ideal 

substrate which can be used in future for OA cartilage defects restoration. This study provides 

the proof of principle that genetically different recombinant inbred lines also differ in their 

susceptibility to OA providing the opportunity to identify specific regions of genome that 

contribute to variation in OA development and cartilage regeneration. 

 
 

Keywords: Osteoarthritis, joint, hyaline cartilage, mice, chondroprogenitor cells, chondrocyte 
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Ա.Լ. ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ  

 

ԵՊԲՀ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Այս ուսումնասիրությունը ներկայացնում է հոդային աճառի փոփոխություն-

ները օսթեոարթրիտի ժամանակ, որոնք զարգանում են ռեկոմբինանտ մկների մոտ: 

Նրանք ունեն տարբեր աստիճանի զգայունություն օսթեոարթրիտի նկատմամբ: 

Այսպիսով, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ շտամ-6 մկները օժտված են ավելի 

մեծ դիմադրողականությամբ օսթեոարթրիտի զարգացման նկատմամբ, ինչի մասին 

վկայում է հոդային աճառի արտահայտված վերականգման ունակությունը: Մինչդեռ 

շտամ -33 մկների մոտ նկատվում է օսթեոարթրիտի զարգացում իրեն բնորոշ 

հոդային աճառի վնասվածքով և ենթաճառային ոսկրային հյուսվածքի զգալի հաս-

տացումով: Այդ կենդանիների մոտ չի վերականգնվում վնասված հոդային աճառը, 

ինչպես նաև ականջի հյուսվածքները: Շտամ-33 մկների մոտ առաջացած հոդային 

աճառի ցայտուն վնասումը համեմատած շտամ-6 մկների հետ, ամենայն հավանա-

կանությամբ, պայմանավորված է շտամ-6 մկների մոտ աճառային հյուսվածքի 

առավել արտահայտված վերականգնվելու կարողությամբ: Քանակական ՊՇՌ -ի 

միջոցով պարզվել է, որ շտամ -6 մկների քոնդրոցիտները և իրենց նախորդները 

օժտված են կոլագեն 2 տիպի և ագրեկանի բարձր ակտիվությամբ: Սրանք առողջ 

հիալինային աճառի հիմնական կառուցվածքային տարրերն են: Միևնույն 

ժամանակ, շտամ- 33 մկների աճառային բջիջների մոտ ակտիվանում է բորբոքային 

ցիտոկինների, քեմոկինների և մետալոպրոտեինազների սինթեզը, որն ի վերջո հան-

գեցնում է բորբոքային պատասխանի զարգացմանը, և աճառային մատրիքսի 

դեգրադացիայի գերակշռություն: Պրեքոնդրոբլաստների ավելի բարձր ակտիվութ-

յունը ի համեմատ քոնդրոցիտների, թույլ է տալիս դրանք համարել կատարյալ նյութ, 

որը հետագայում կարող է օգտագործվել օսթեոարթրիտով վնասված աճառը 

վերականգնելու նպատակով: Այս ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձե-

ռում նաև բացահայտելու քրոմոսոմներում տվյալ գեների տեղակայման շրջանները, 

որոնք պատասխանատու են օսթեոարթրիտի զարգացման և աճառի վերականգման 

գործընթացների համար: 

 

 
Բանալի բառեր՝  օսթեոարթրիտ, հոդ, հիալինային աճառ, մկներ, պրեքոնդրոբլաստ, 
քոնդրոցիդ: 
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ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԵԵՐՐԿԿԱԱՐՐԱԱՏՏԵԵՎՎ  ԿԿԱԱՆՆՈՈՆՆԱԱՎՎՈՈՐՐ    

ԿԿՈՈԼԼԽԽԻԻՑՑԻԻՆՆԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ԴԴԵԵՊՊՔՔՈՈՒՒՄՄ  
 

Ա.Ա.ԱՅՎԱԶՅԱՆ, Ա.Խ. ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Շ.Հ. ԱՐԻՍՏԱԿԵՍՅԱՆ  

 

ԵՊԲՀ, թերապիայի թիվ 1 ամբիոն 

 

 

Բանալի բառեր՝ պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ, կոլխիցին, ուղիղ 

աղի, կենսազննում 
  

Պարբերական հիվանդությունը (ՊՀ) հաճախ է բարդանում գերազանցապես 

երիկամային ախտահարմամբ համակարգային AA-ամիլոիդոզով, որի ախտորոշման 

ոսկե ստանդարտ է համարվում երիկամների կենսազննումը (բիոպսիան): Սակայն, 

լինելով բավականին ինվազիվ, այս մեթոդը դժվար է հաճախ կիրառել, ուստի առա-

ջարկվել են տարբեր որգանների կենսազննումներ, որոնցից ամենակիրառելին և հա-

մեմատաբար ինֆորմատիվը համարվում է ուղիղ աղու ենթալորձային շերտի կեն-

սազննումը:  

Ամիլոիդոզով հիվանդների շրջանում կատարված հետազոտությունների արդ-

յունքում Մ.Ռ.Տեր-Կասպարովան և համահեղինակները նշում են, որ ամիլոիդը հիմ-

նականում դիտվում է մանր անոթներում՝ գերազանցապես լործաթաղանթի և ենթա-

լորձային շերտի արտորիոլներում, ենթաներանոթենային (սուբէնդոթելիալ) կուտա-

կումների տեսքով: Արտաանոթային զանգվածային, գեղձային կամ հենքային կա-

ռուցվածքները ճնշող ամիլոիդային կուտակումներ չեն դիտվել [5]: Ըստ Գ.Ա. Եգա-

նյանի տվյալների, երիկամի կենսազննմամբ հաստատված ամիլոիդոզի դեպքերի 

շրջանում ուղիղ աղու կենսազննումը ամիլոիդոզի հայտնաբերման առումով դրա-

կան է եղել 72,3% դեպքերում [2]: Ըստ Մ.Ռ. Տեր-Կասպարովայի և համահեղինակ-

ների տվյալների մշտական սպիտամուզությամբ ՊՀ տառապողների գերակշռող մե-

ծամասնության դեպքում ուղիղ աղու կենսանմուշում ամիլոիդ հայտնաբերվում է [4].  

Վ.Վ. Սերովը և համահեղինակները մի քանի դեպքում ցույց են տվել, որ կոլխի-

ցինային բուժումը ի վիճակի է առաջացնել ուղիղ աղու ամիլոիդի ենթալորձային 

կուտակումների մասնակի լուծում [3]: Սակայն, ոչ այս, ոչ էլ այլ հեղինակները չեն 

տալիս, թե բազմամյա կոլխիցինային բուժումն ինչպես է անդրադառնում ուղիղ աղի-

քի լորձաթաղանթում ամիլոիդային կուտակումների վրա, համադրելով այն սպիտա-

միզության մակարդակի հետ:  

Դա շատ ակտուալ է այսօրվա դրությամբ, քանի որ ամիլոիդոզով բարդացած 

բոլոր ՊՀ տառապողները, որպես օրենք, ներկայումս կանոնավոր ստանում են կոլ-

խիցինային բուժում և նրանց դեպքում հաճախ դիտվում է սպիտամիզության զգալի 

պակասեցում, կամ նույնիսկ վերացում, սակայն նույնիսկ այդպիսի դեպքերում, որ-

պես օրենք, դիտվում է երիկամային պաթոլոգիայի հարաճ՝ խրոնիկական երիկամա-

յին անբավարարության ելքով [1]: Հարց է առաջանում, իսկ հնարավոր է նրանց դեպ-

քում ուղիղ աղու լորձաթաղանթի կենսազննման միջոցով գնահատել հիվանդության 

ընթացքը և տալ որոշ կանխատեսումներ, ինչպես նաև փոփոխել բուժման մարտա-

վարությունը: Բայց մինչ այդ պետք է պարզել, իսկ սպիտամիզության պահպանման 
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դեպքում ամիլոիդային կուտակումներն ուղիղ աղում ինչ հաճախությամբ են դիտ-

վում:  

Նպատակը և խնդիրները. Սույն հետազոտության նպատակն է՝ ուսումնա-

սիրել, իսկ ինչ հաճախականությամբ են դիտվում ամիլոիդային կուտակումները 

ուղիղ աղու լորձաթաղանթում զանգվածային սպիտամիզություն ունեցեղ մշտական 

երկարատև կոլխիցինաբուժություն ստացած ՊՀ տառապողների շրջանում: 

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունում ընդգրկվել են շուրջօրյա 1,0 և ավե-

լին գրամ սպիտամիզությամբ ՊՀ տառապողները, որոնց արյան շիճուկի կրեատինի-

նի մակարդակները չէին գերազանցում 200 մկմ/լ-ը, և որոնք առնվազն մեկ տարի 

կանոնավոր ստացել են կոլխիցին` 2,0 մգ օրական դեղաչափով: Ընտրված 38 հի-

վանդներից ուղիղ աղու կենսազնման համաձայնություն տվեցին միայն 10 հոգի: 

Կենսազննումը կատարվել է երկու բժշկական կենտրոններում. 

1.Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ում կենսանմուշը կոլոնոսկոպիայի միջոցով 

վերցվել է Ա.Մ. Սիմոնյանի կողմից, իսկ պաթոլոգոանատոմիական հետազոտությու-

նը կատարվել է Ա.Ա. Բազարջյանի ղեկավարությամբ: 

2.ԵՊԲՀ 1-ն կլինիկական հեվանդանոցում կենսանմուշը կոլոնոսկոպիայի մի-

ջոցով վերցվել է Լ.Ա. Առաքելյանի կողմից, իսկ պաթոլոգոանատոմիական հետազո-

տությունը կատարվել է Ա.Վ. Սանամյանի ղեկավարությամբ: 

Երկու կենտրոններում էլ կենսանմուշները վերցվել են ֆորմալինի մեջ և ֆիքս-

վել են 2-3 օրվա ընթացքում, այնուհետև լցվել են պարաֆինի մեջ, որի կտրվածքները 

ներկվել են Կոնգո կարմիրով և դիտվել են լուսային մանրադիտակով: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը.  Բոլոր 10 դեպքերում 

հաստ աղու լորձաթաղանթի կենսազննումները ամիլոիդի առումով եղել են բացա-

սական: Ինչը, առաջին հայացքից, կարող է շատ տարօրինակ թվալ: Սակայն, մյուս 

կողմից, հիշենք թե որտեղ են կուտակվում ամիլոիդային զանգվածները հաստ աղու 

լորձաթաթանթում: Այո, ամիլոիդը հիմնականում դիտվում է մանր անոթներում՝ գե-

րազանցապես լործաթաղանթի և ենթալորձային շերտի արտորիոլներում, ենթանե-

րանոթենային (սուբէնդոթելիալ) կուտակումների տեսքով: Արտաանոթային զանգ-

վածային, գեղձային կամ հենքային կառուցվածքները ճնշող ամիլոիդային կուտա-

կումներ չեն դիտվում: Այսինքն ամիլոիդային զանգվածները հաստ աղու լորձաթա-

ղանթում բավականին հասանելի են ամիլոիդոկլաստների համար: Ուստի պետք չէ 

զարմանալ, որ չնայած ամիլոիդային գործընթացը երիկամներում շարունակվում է, 

արտահայտվելով զանգվածային սպիտամիզությամբ, սակայն հաստ աղում երկա-

րատև կոլխիցինային բուժման պայմաններում, այն, որպես օրենք, լուծվում է: 

Եզրակացություն. Այսպիսով, նունիսկ պահպանվող զանգվածային սպիտա-

միզության դեպքում երկարատև կանոնավոր կոլխիցինաբույության պայմաններում 

հաստ աղու լորձաթաղանթում ամիլոիդային կուտակումները, որպես օրենք, բացա-

կայում են: Այսինքն, ՊՀ տառապողների երկարատև կոլխիցինաբույության դեպքում 

հաստ աղու լորձաթաղանթի կենսազննումը չի կարող ծառայել որպես ամիլոիդոզի 

ընթացքի վերահսկման մեթոդ:  
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ККРРААЙЙННЕЕ  ННИИЗЗККААЯЯ  ИИННФФООРРММААТТИИВВННООССТТЬЬ  ББИИООППССИИИИ  ССЛЛИИЗЗИИССТТООЙЙ  ППРРЯЯММООЙЙ  

ККИИШШККИИ  ДДЛЛЯЯ  ДДИИААГГННООССТТИИККИИ  ААММИИЛЛООИИДДООЗЗАА  УУ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  

ППЕЕРРИИООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬЮЮ,,  ННААХХООДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ  ННАА  ДДЛЛИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  

РРЕЕГГУУЛЛЯЯРРННООЙЙ  ККООЛЛХХИИЦЦИИННООТТЕЕРРААППИИИИ  

 

А.А. АЙВАЗЯН, А.Х. СИМОНЯН, Ш.А. АРИСТАКЕСЯН  

 

ЕГМУ, кафедра терапии №1 

 

РЕЗЮМЕ 

Биопсия почки считается золотым стандартом диагностики амилоидоза, однако 

большая инвазивность процедуры не позволяет часто проводить такое исследование. У 

больных AA-амилоидозом, в качестве более доступной альтернативы биопсии почки 

часто используют биопсию слизистой прямой кишки. Однако, наши исследования 

показали, что на фоне регулярной длительной (более 1 года) колхицинотерапии в 

дозировке 2,0 мг/сут у больных периодической болезнью (ПБ) крайне низка частота 

обнаружения амилоида в биоптате слизистой прямой кишки (ни одного случая среди 10 

обследованных больных). Таким образом, у больных ПБ крайне низка информативность 

биопсии слизистой прямой кишки для диагностики и мониторинга течения амилоидоза 

на фоне длительной регулярной колхицинотерапии. 

 

 

Ключевые слова: периодическая болезнь, амилоидоз, колхицин, прямая кишка, биопсия 
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TTHHEE  EEXXTTRREEMMEELLYY  LLOOWW  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEENNEESSSS  OOFF  RREECCTTAALL  BBIIOOPPSSYY  FFOORR  

DDIIAAGGNNOOSSIISS  OOFF  AAMMYYLLOOIIDDOOSSIISS  IINN  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  FFAAMMIILLIIAALL  

MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN  FFEEVVEERR,,  BBEEIINNGG  OONN  LLOONNGG--TTEERRMM  RREEGGUULLAARR  TTRREEAATTMMEENNTT  

WWIITTHH  CCOOLLCCHHIICCIINNEE  

 

 

A.A. AYVAZYAN, A.KH. SIMONYAN, SH.H. ARISTAKESYAN  

 

YSMU, Department of Therapy №1 

 

 

 

SUMMARY 

The renal biopsy is considered to be the gold standard for the diagnosis of 
amyloidosis, but the great invasiveness of the procedure often does not allow to use this 

method. In patients with AA-amyloidosis the rectal biopsy is often used as an alternative 
method. However, our studies have shown that in patients with familial Mediterranean 
fever (FMF) the frequency of detection of amyloid in biopsy of rectal mucous membrane is 

extremely low on the background of regular long-term (over 1 year) treatment with 
colchicine in a dosage of 2.0 mg/day (no cases among 10 examined patients). Thus, in 
patients with FMF the rectal biopsy has an extremely low informative value for diagnosis 

and, of course, for the monitoring of amyloidosis in patients on long-term regular treatment 
with colchicine. 
 

Keywords: familial Mediterranean fever, amyloidosis, colchicine, rectum, biopsy  
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1Մ.Ռ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, 

2Լ.Ս. ԳԱԼՍՏՅԱՆ 

 
1ԵՊԲՀ, «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր, թունաբանական կենտրոն 

2ԵՊԲՀ, «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր 
 

 

 

Բանալի բառեր՝ կոլխիցին, սուիցիդ, պարբերական հիվանդություն, տոնիկ-

կլոնիկ ցնցումներ, պոլիօրգանային անբավարարություն 
 

Ներածություն. Կոլխիցինն ակտիվ ալկալոիդ է: Այն օգտագործվում է մի շարք 

հիվանդությունների` պոդագրա [9,12], ընտանեկան միջերկրածովային տենդ` պար-

բերական կամ երևանյան հիվանդություն [3,7,11,13], Բեխչետի հիվանդություն [14], 

սուր և քրոնիկական պերիկարդիտների [4,5,15], լյարդի ցիռոզի [18] և այլն, բուժման 

համար:  

Որոշ հեղինակներ փորձել են կոլխիցինն օգտագործել նաև այլ հիվանդութ-

յունների բուժման համար` չարորակ լիմֆոմա [16], սուր կորոնար համախտանիշ 

[17], ռևմատոիդ հոդաբորբի [2], հեպատոցելուլյար կարցինոմա [8]: 

Կան որոշ տվյալներ, որ կոլխիցինի երկարատև օգտագործելը կարող է նեյրո-

միոպաթիայի զարգացման հնարավոր պատճառ դառնալ [6]: 

Արդիականություն. Գրականության տվյալները կոլխիցինով կանխամտածված 

թունավորման սուիցիդալ դեպքերի վերաբերյալ աղքատիկ են: Հեղինակները միա-

կարծիք են, որ կոլխիցինի գերդոզավորումից մահվան դեպքերը հետևանք են բազ-

մաօրգանային անբավարարության զարգացման [1,7,10]: 

Նպատակը եվ խնդիրները. Հետազոտության նպատակն է կոնկրետ դեպքի 

նկարագրությամբ ներկայացնել կոլխիցինով թունավորման բուժման տակտիկան: 

Հետազոտության խնդիրներն են. 

 պարզաբանել կոլխիցինով թունավորման կլինիկական պատկերը, 

 հստակեցնել կոլխիցինով թունավորման պարագայում օրգան-համակարգե-

րի ախտահարման ախտանշանները, 

 ներկայացնել կոլխիցինով թունավորման դեպքում կիրառված բուժական 

միջոցառումները: 

Նյութը և մեթոդները. Որպես հետազոտության սուբյեկտ ընտրված է կոլխի-

ցինով թունավորված հիվանդը: Որպես հետազոտության մեթոդներ ընտրվել են օր-

գան-համակարգերի վիճակը ցույց տվող կլինիկական և կենսաքիմիական մեթոդ-

ները:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ներկայացվում է կոլխի-

ցինով թունավորման դեպք: Հիվանդը 17 տարեկան, 40կգ քաշ ունեցող աղջիկ է, որի 

մոտ 2006թ.-ին ախտորոշվել է պարբերական հիվանդություն, նշանակվել է կոլխիցին 

0,5 մգ-ից օրը 3 անգամ: Նա` անձնական և ընտանեկան պատճառներով գտնվելով 

քրոնիկական սթրեսային իրավիճակում, 2013թ.-ի հոկտեմբերին` սուիցիդի նպատա-

կով միանվագ ընդունել է 80 հաբ կոլխիցին (40մգ): Հիվանդը սկզբում հոսպիտա-

լացվել է «Արաբկիր» բժշկական կենտրոն: Ախտանշանները սկսել են կոլխիցինի 
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ընդունումից 2 ժամ հետո, դրսևորվել են սրտխառնոցով, փսխումով, բերանի խոռո-

չում և կոկորդում այրոցի զգացումով, որովայնում սուր ցավեր, որոնց հաջորդել է 

փորլուծությունը: «Արաբկիր» բժշկական կենտրոնում կատարված կլինիկական, 

կենսաքիմիականև գործիքային հետազոտությունների ցուցանիշները եղել են առանց 

էական շեղումների: Նշանակվել է դեղորայքային բուժում` ինֆուզիոն թերապիա 

գլյուկոզա-աղային լուծույթով (էլեկտրոլիտների կորեկցիա), ակտիվացված ածուխ, 

ցերուկալ, պարացետամոլ, վիկասոլ, դիցինոն: 

Բուժման ֆոնի վրա դրական դինամիկա չի դիտվել, հիվանդը դարձել է խիստ 

թույլ, քնկոտ, գիտակցությունը եղել է պահպանված` հարցերին պատասխանել է ճիշտ, 

սակայն ուշացումով: 4 օր անց, հաշվի առնելով վիճակի ծանրությունը, տեղափոխվել է 

ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի թունաբանական կենտրոն` հետագա 

հետազոտությունների և բուժման համար: 

Թունաբանական կենտրոն ընդունվելիս ընդհանուր վիճակը գնահատվել է 

ծանր: Գանգատվել է մկանացավերից, սրտխառնոցից, բազմակի փսխումներից, որո-

վայնի շրջանի ցավերից, փորլուծությունից, առատ միզարձակումից: Հիվանդը եղել է 

անհանգիստ, գիտակցությունը պահպանված, բբերը հավասարաչափ, կլոր, ֆոտո-

ռեակցիան պահպանված, դիպլոպիա և նիստագմ չի դիտվել, վերջույթներում մկա-

նային ուժը և տոնուսը իջած, դիտվել է հիպոռեֆլեքսիա: Մաշկը գունատ, բերանի 

խոռոչը փառակալած, թոքերում երկու կողմից կոշտացած շնչառություն, սրտի տո-

ները խլացած, պուլսը միջին լեցունության, 80 /1 րոպեում, Զ/Ճ` 110/64 մմ սնդ սյուն, 

որովայնը փափուկ, ցավոտ բոլոր հատվածներում, լյարդը և փայծաղը մեծացած չեն: 

Թունաբանական կենտրոնը ընդունվելու հաջորդ օրը հիվանդի մոտ սկսվել են 

գեներալիզացված տոնիկ-կլոնիկ ցնցումներ, որոնք վերածվել են ցնցումային ստա-

տուսի:  

Արյան հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվել է հիպոնատրիեմիա (Na 

119 մկմոլ/լ, նորման 135-155 մկմոլ/լ), ալկալոզ (PCO 220,8, նորման3 5-45), թրոմբո-

ցիտոպենիա, ԱԼՏ (79,7, նորման` ≤32), ԱՍՏ (159, նորման` ≤31), կրեատենինի (135, 

նորման` 40-100 մկմոլ/լ), ամոնիակի (119,4, նորման` <51), ԼԴԳ (982, նորման` < 120), 

ԿՖԿ (906, նորման <270) մակարդակների բարձրացում, մեզի հետազոտության ժա-

մանակ` սպիտամիզություն, միկրոհեմատուրիա: 

Սոնոգրաֆիկ հետազոտություն` լյարդը մեծացած չէ, դիֆուզ և օջախային փո-

փոխություններ հայտնաբերված չեն, լեղապարկը տանձաձև է, վզիկում ստաբիլ 

ձգումով, ետ թեքված, ենթաստամոքսային գեղձը համասեռ, հիպերէխոգեն, փայ-

ծաղը համասեռ, հարթ եզրերով 11,0×4,5սմ, աջ երիկամը 11,0×4,2սմ, ձախ երիկամը 

9,8×4,0սմ, երիկամների պարենխիման պահպանված, բարակ աղու գալարները 

լցված են հեղուկով: 

ԷՍԳ` արտահայտված սինուսային հաճախասրտություն 148 զ/ր, ռեպոլյարի-

զացիայի խանգարում: 

Կրծքավանդակի օրգանների ռենտգեն հետազոտություն` ախտաբանական 

փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել: 

Գլխուղեղի կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա` սուբկորտիկալ օջախներ, թա-

փանցելիության նվազում աջ ճակատային, քունքային և ծոծրակային բլթերում: 

Էզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա. Էրոզիվ էզոֆագիտ` կերակրափողի էվա-

կուատոր ֆունկցիայի խանգարումով, մակերեսային գաստրիտ, արտահայտված 

բուլբոդուոդենիտ: 
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Ախտորոշվել է կոլխիցինով կանխամտածված թունավորում` սուիցիդի նպա-

տակով, բազմաօրգանային անբավարարություն, ալկալոզ, ցնցումային ստատուս գե-

ներալիզացված տոնիկ-կլոնիկ ցնցումներով, հեմոստազի դիսֆունկցիա` ՆԱՏՄ 

համախտանիշով (ДВС), էնտերոկոլիտ:  

Կատարվել է բուժում. շնչափողի ինտուբացիա` շնչական և սրտանոթային 

միջոցների ներմուծմամբ, ստամոքսի լվացում` օրը 6 անգամ` ակտիվացված ածուխի 

ներմուծմամբ, թրոմբոցիտար զանգվածի ներարկում` 3 դոզա, թարմ սառեցված 

պլազմա, ն/ե թիոպենտալի և ֆենոբարբիտալի ներարկումներ, հակաբիոտիկներ, 

կորտիկոստերոիդներ, ախտանշանային դեղեր: 

15 օր անց հիվանդը դուրս է գրվել լավացումով: 

Եզրակացություն. Կոլխիցինով սուր թունավորումները զարգանում են բավա-

կանին արագ, ընթանում են արտահայտված կլինիկայով, դրսևորվում են բազմաօր-

գանային անբավարարությամբ, ՆԱՏՄ համախտանիշով, էլեկտրոլիտների դիսբա-

լանսով, գեներալիզացված տոնիկ-կլոնիկ ցնցումներով, ռաբդոմիոլիզով: 

Կոլխիցինով թունավորումների ժամանակ թիրախ օրգան է նաև նյարդամկա-

նային համակարգը:  

Կոլխիցինով թունավորվածների հետազոտությունը պարտադիր պետք է 

ներառի թթվահիմնային ցուցանիշները, էլեկտրոլիտները, կոագուլոգրամման, թի-

րախ-օրգանների գործիքային հետազոտությունները: 

Կոլխիցինով թունավորումների բուժումը համալիր է, ներառում է թիրախ-օր-

գանների կենսական գործառույթի ապահովումը, ախտանշանային միջոցներ: 
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 ЕГМУ, «Мурацан» БК 

РЕЗЮМЕ 

Данные литературы о преднамеренных случаях отравления колхицином с целью 

суицида немногочисленные. Авторы единого мнению о том, что смерть при таких отрав-

лениях обусловлена полиорганной недостаточностью. При отравлении колхицином 

органом-мишенью является также нерно-мышечная система. 

Представлен случай отравления колхицином. Больная 17 лет, весом 40 кг, которой в 

2006 г. была диагностирована периодическая болезнь и назначен колхицин по 0,5 три раза в 

день, находясь в состоянии стресса, в октябре 2013г. с целью суицида приняла 80 табл. 

Колхицина (40мг). Больная сначала была госпитализирована в медицинский центр «Араб-

кир», однако в связи с тяжестью состояния была переведена токсилогический центр боль-

ничного комплекса «Мурацан» ЕГМУ для дальнейшего обследования и лечения. Она пос-

тупила с жалобами на тошноту, рвоту, частый жидкий стул, болями в животе, частое 

мочеиспускание. На следующий день поступления в токсикологиеский центр у больной 

начались генерализованные тонико-клонические судороги, которые перешли в судорожный 

статус.У больной развились афтозный стоматит, миопатия (рабдомиолиз), алопеция. 

При исследовании крови было выявлено: гипонатриемия, алкалоз, тромбоцитопения, 

гиперферментемия (АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК), повышения уровней кретенина, аммоника, мочи 

– протеинурия, микрогематурия. При КТ головного мозга установлено наличие субкорти-

кальные очаги, снижение плотности в лобной, височной и окципитальной долях. 
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Поставлен диагноз «Преднамеренное отравление колхицином, полиорганная 

недостаточность, генерализованные тонико-клонические судороги, ДВС». 

Проведено лечение: интубация трахеи с введением дыхательных и сердечно-

сосудистых средств, промывание желудка с дачей активированного угля, внутривенное 

введение тромбоцитарной массы, свежезамороженная плазма, тиопентала и фенобар-

битала, антибиотики, кортикостероиды, симптоматические средства. 

На 15 день больная выписана с улучшением. Рекомендовано продолжить прием 

противосудорожных лекарств. 
 

Ключевые слова: колхицин, самоубийства, семейная средиземноморская лихорад-

ка, тонико-клонические судороги, полиорганная недостаточность. 
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SUMMARY 

There are rare reports an intentional colchicine poisoning for suicide purposes. Main 

concern is,that the cases of deaths due to colchicine poisoning are caused by multiple organ 

failure.In cases of colchicine poisoning the target organ is also a neuromuscular system.  

Here our case with colchicinepoisoning. The patient was 17 years old female 40 kg 

weight, which in 2006 had been diagnosed with Familial Mediterranean Fever, and managed 

fromcolchicine 0.5 mg three times a day. Due to personal and familial reasons and depression 

2013 inoctobershe ingestedsingle simultaneously 80-pills colchicine (40mg).Initially the patient 

hospitalised to the "Arabkir" Medical Center, 4 days later concerning severity of the condition 

was transferred into YSMU "Muratsan" University Hospital, Clinic of Toxicology and Pediatric 

Reanimation for further investigations and treatment. The initial presentations were nausea, 

vomiting, diarrhea, abdominal pain, polyuria. After mext days of admissionclinic of toxicology 

she developed generalized tonic-clonic seizures, which were turned epileptic status due to 

hyponatremia.Afterdevelops aphthous stomatitis, myopathy (rhabdomyolysis), alopecia. Blood 

examination revealed a hyponatremia, alkalosis, thrombocytopenia,hyperenzymemia (ALT, 

AST, LDH, CPK), increased level of creatinine, ammonium, with an urine test was detected 

proteinuria, microhematuria. CT of the brain identified the presence of subcortical lesions, 

decreaseofdensity in the frontal, temporal and occipital lobes. 

The patient was diagnosed intentionally colchicine poisoning due to suicidal purpose , 

multiple organ failure, alkalosis, epileptic status with generalized tonic-clonic seizures, 

hemostatic dysfunction - Disseminated Intravascular Coagulation. 

Obtained treatment of the patient - tracheal intubation with respiratory and 

cardiovascular measures control, stomach lavage every 6 hours with adopting activated 

charcoal, platelet transfusion 3 dose, fresh frozen plasma (FFP), intravenous thiopental and 

phenobarbital injections, antibiotics, corticosteroids, symptomatic measures. 

After 15 days she was discharged home in stable condition, with antiepileptic continuous 

treatment. 

  

  

KKeeyywwoorrddss:: colchicine, suicide, familial Mediterranean fever, tonic-clonic seizures, multiple 

organ failure.  
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1Ժ.Յ. ԴԱՎԹՅԱՆ, 
2Ա.Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, 

1Լ.Մ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ,
 1Մ.Ա. ՄԱՐԴԻՅԱՆ 

 
1ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության առողջապահության 

 կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 
2ԵՊԲՀ, կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն 

 

Բանալի բառեր՝ համալսարանական կլինիկա, բուժսպասարկման որակ, շարունա-

կական ստուգազննում 

 

Ներածություն. Հիվանդությունների բուժման, առաջնային և երկրորդային 

կանխարգելման նպատակով համալսարանական կլինիկաներ տարեկան դիմում են 

շուրջ 16000 պացիենտ: Նպատակ ունենալով ապահովել և բարելավել պացիենտնե-

րին մատուցվող բուժօգնության որակը, ինչպես նաև ցուցաբերվող բուժօգնության 

արդյունքում հասնել ակնկալվող օգուտների և հնարավոր վտանգների առավելա-

գույն գերադասելի հարաբերակցության [1], համալսարանական կլինիկաներում 

շարունակաբար ստուգազննվում են բուժօգնության որակի գնահատման կառուց-

վածքային, գործընթացային և արդյունքի ցուցանիշները:  

Առողջապահական համակարգում որակի բարելավման միջազգային փորձի 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կան մի շարք ծրագրեր, որոնց հիմնական նպա-

տակը որակի գնահատումն է և ապահովումը՝ ISQua (The International Society for 

Quality in Health Care) [2,3,4]: Այդպիսի ծրագրերի թվին են պատկանում CQI (Con-

tinuous quality improvement) և TQM (Total Quality Management) ծրագրերը, որոնց որակի 

գնահատման արդյունավետ մեթոդներից է բժշկական փաստաթղթերի փորձագի-

տական գնահատումը [5]: 

Արդիականություն. Համալսարանական կլինիկաներում որակի շարունակա-

կան ստուգազննումը միտված է ապահովել առողջապահական համակարգի առկա 

պայմաններում բուժհաստատության կարողությունների հիման վրա ցուցաբերված 

բուժօգնության համապատասխանությունը ժամանակակից բժշկագիտության ¨ 

տեխնոլոգիաների պահանջներին [5, 6]:  

Բուժօգնության որակի ստուգազննման նպատակով կատարվում է բուժսպա-

սարկման հիմնական ասպեկտների գնահատում որակի ցուցանիշների գնահատ-

ման միջոցով: 

Կառուցվածքային ցուցանիշներ-քանակական ցուցանիշներ են, որոնք կիրառ-

վում են կադրերի և հաստատության գնահատման նպատակով: Դրանք կիրառելի են 

ԱՀ-ի բոլոր մակարդակների համար և բնութագրում են հետևյալ ուղղությունները. 

 Բուժօգնության պայմանները 

 Նյութական ռեսուրսների ռացիոնալ կիրառումը 

 Տեխնիկական հագեցվածությունը և սարքավորումների կիրառման արդյու-

նավետությունը 

 Կադրերի որակավորումը  

Գործընթացային ցուցանիշները կիրառվում են հիվանդությունների կանխար-

գելման, ախտորոշման բուժման, վերականգնողական փուլերի գնահատման նպա-



ՆՆԵԵՐՐՔՔԻԻՆՆ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ    
 

 129 

տակով: Ստուգազննվող գործընթացային ցուցանիշների քանակը կախված է առա-

ջադրվող խնդրի բարդությունից: Զարգացած երկրներում ստուգազննման ենթարկ-

վում են մահացության բուրգում ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեցող հիվան-

դություները: 

Արդյունքի ցուցանիշներն իրենցից ներկայացնում են պացիենտի բուժման 

արդյունքի բնութագրիչներ և համարվում են ամենադժվար հաշվարկվող և գրանց-

վող ցուցանիշներ [7, 8]:  

Հիվանդության պատմագրերի վերանայումը հանդիսանում է գործընթացային 

ցուցանիշ, որի վերլուծման և ուսումնասիրության շնորհիվ ստեղծվում է հնարավո-

րություն ի հայտ բերել եղած թերությունները՝ գտնելով խնդիրների կարգավորման 

ուղիներ: 

Նպատակ. Համալսարանական կլինիկաներում հիվանդության պատմագրերի 

վերնայման մեթոդի կիրառման արդյունքների հիման վրա մշակել հիվանդության 

պատմագրի գնահատման հիմնարար սկզբունքներ՝ բուժծառայության որակի բարե-

լավման նպատակով: 

Խնդիրներ  

1.Գնահատել համալսարանական կլինիկաներում բուժված պացիենտների 

հիվանդության պատմագրերում հիվանդության նկարագիրը, հիվանդի վարման 

օրագիրը՝ հիմնվելով հիվանդության պատմագրերի վարման ընդունված պահանջ-

ների վրա:  

2. Վեր հանել պատմագրերի գրառումներում առկա թերությունները և բացթո-

ղումները:  

3. Մշտադիտարկման ենթարկել պատմագրերի եղած թերությունները /բացթո-

ղումները, բուժման իրավական և ֆինանսական կողմն ապահովող փաստաթղթերի 

առկայությունը: 

4.Կատարել պատմագրերի վերանայման ընթացքում արձանագրված հիմնա-

կան թերությունների արմատապատճառային վերլուծություն՝ մշակելով համալսա-

րանական կլինիկաներում հիվանդության պատմագրերի գնահատման արդյունա-

վետ ուղիներ: 

5. Ըստ հիվանդության պատմագրի գնահատել հոսպիտալացման, ախտորոշ-

ման, բուժման միջին տևողության, կատարված լաբորատոր և գործիքային հետազո-

տությունների հիմնավորումը:  

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունն իրականացվել է Երևանի պետական 

բժշկական համալսարանի «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում: 2014թ.-ի 

առաջին կիսամյակում վերանայված թվով 4859 պատմագրերից պատահականորեն 

ընտրված 1000-ը հետազոտվել են բուժօգնության որակի գնահատման ինդուկտիվ 

մեթոդի՝ հիմնված հետհայաց վերլուծման վրա, վիճակագրական, փորձագիտական և 

համակարգային վերլուծման մեթոդների օգնությամբ: Հետազոտության տեսակը՝ եր-

կայնաձիգ (longitudinal): Պատմագրերի վերանայումը կատարվել է փորձագետ-

բժիշկների կողմից: Վերոնշյալ 1000 վերանայված պատմագրերը ընտրվել են վիրա-

բուժության  (n=110), թերապիայի  (n=108), ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության  

(n=144), կլինիկական իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի  (n=130), պլաստիկ վիրաբու-

ժության և միկրովիրաբուժության  (n=122), անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերա-

պիայի  (n=51), վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի (n=100), դիմածնոտային վի-

րաբուժության և ԼՕՌ հիվանդությունների (n=72), ընդհանուր և էնդովասկուլյար 

http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/240-clinic-of-surgery
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/240-clinic-of-surgery
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/550-clinic-of-therapy
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/549-cardioclinic
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/224-clinic-of-allergology-and-clinical-immunology
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/229-clinic-of-plastic-surgery-and-microsurgery
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/229-clinic-of-plastic-surgery-and-microsurgery
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/239-clinic-of-anesthesiology-and-reanimation
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/239-clinic-of-anesthesiology-and-reanimation
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/232-clinic-of-traumatology-and-orthopaedics
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/237-clinic-of-maxillofacial-surgery-and-ent-diseases
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/237-clinic-of-maxillofacial-surgery-and-ent-diseases
http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/533-neurological-surgery
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նյարդավիրաբուժության  (n=63), ակնաբուժության կլինիկաներից (n=100): Ընդ որում 

ուսումնասիրվել են պատմագրերի վերանայման այնպիսի թերություններ և բացթո-

ղումներ (աղ. 1), որոնք ընդհանուր են վերոնշյալ բոլոր կլինիկաների համար:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Համալսարանական 

կլինիկաներում հիվանդության պատմագրերի վերանայման ընթացքում ի հայտ 

եկած անհամապատասխանությունները կարելի է խմբավորել ըստ բնույթի բուժա-

կան, վարչական և այլ:  

Կատարվել է պատմագրերի եռափուլ վերանայում և ստացված արդյունքների 

համեմատական վերլուծություն: Ընդ որում առաջին փուլում (01.2014թ.) վերանայվել 

է 380, երկրորդ փուլում՝ (03.2014թ.) 302, իսկ երրորդ փուլում՝ (05-06.2014թ.) 318 հի-

վանդության պատմագիր: Արձանագրված անհամապատասխանություննե-րի /բաց-

թողումների մեջ 30.9% կազմում են թերի լրացրած փաստաթղթերը, թերի լրացված 

էպիկրիզ 8.85%, դեղորայքի կողմնակի ազդեցությունը նշված չէ 14.2%, բացթո-

ղումներ օրագրում 34.5%, զննման առաջնային ժամը նշված չէ 21.2% (n=113): 

Առաջին փուլում ուսումնասիրված հիվանդության պատմագրերի 69%-ը 

(n=380), երկրորդ փուլում 61,8%-ը (n=302), երրորդ փուլում 35,9% (n=318) պարու-

նակել է 1-8 անհամապատասխանություն/բացթողում: Ընդ որում համեմատած երկ-

րորդ փուլի հետ, որտեղ թերի պատմագրերի տոկոսը նվազել է ընդամենը 7,2%-ով 

բուժական, վարչական կամ այլ բացթողումներ պարունակող պատմագրերի քանակը 

երրորդ փուլում հավաստի նվազել է 25.9%-ով (t=4.2 p<0.01): Թերություններով 

պատմագրերի նվազման չափի վերը նշված տարբերությունը երկու փուլերի միջև 

ամենայն հավանականությամբ բացատրվում է սկզբնական փուլում բժշկի կողմից 

սեփական սխալն ընդունելու և ուղղելու ներքին դիմադրությամբ, որը շարունա-

կական աշխատանք վարելու պարագայում հնարավոր է հաղթահարել:  

Աղյուսակ 1 

Պատմագրերի վերանայման ընթացքում վերհանված թերություններ 

Պատմագրերում առկա հիմնական 

թերությունները 

Աշխատանքի կազմակերպման և 

բուժօգնության վրա ունեցած հնարավոր 

բացասական հետևանքներ 

Իրավական և ֆինանսական փաստաթղթերի 

բացակայություն և թերի լրացում 

Պացիենտի բուժման ընթացքում/բուժումից 

հետո իրավաբանական խնդիրների 

առաջացում 

Բացթողումներ և 

անհամապատասխանություններ հիվանդի 

օրագրի և նշանակումների գրառումներում 

Հիվանդի բուժման գործընթացում 

բուժանձնակազմի կողմից սխալվելու, 

թյուրիմացությունների մեծ 

հավանականություն 

Թերություններ էպիկրիզում 
Հիվանդի բուժման հետադարձ 

տեղեկատվության աղավաղում 

Բացթողումներ հիվանդության նկարագրում 
Վիճակագրական հավաստի տվյալների 

դուրս բերման անհնարինություն 

 

Եզրակացություն 

1. Հիվանդության պատմագրերի շարունակական վերանայման պայման-

ներում բարձրանում է աշխատանքի կազմակերպվածության մակարդակը, քանի որ 

շարունակական ստուգազննման պայմաններում նվազել է ոչ լիարժեք կազմված 

պատմագրերի քանակը: 

http://ysmu.am/am/clinics2/2011-09-16-11-07-54/246-clinic-of-ophthalmology
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2. Համալսարանական կլինիկաներում հիվանդության պատմագրերի շարու-

նակական վերանայումը տալիս է հնարավորություն կանխելու բուժական, վարչա-

իրավական և ֆինանսական դաշտում հնարավոր խնդիրները և, ամենակարևորը, 

ստեղծում է ոչ միայն սխալն ուղղելու, այլև սխալը կանխելու հնարավորություն: 

3. Բուժօգնության և բուժանձնակազմի աշխատանքի որակը գնահատելու, հի-

վանդության պատմագրերի վերանայման արդյունավետությունը և շարունակակա-

նությունը ապահովելու նպատակով կիրառել, հիվանդության պատմագրերի ստուգ-

ման գործընթացի հիման վրա, բուժկանխարգելիչ բաժնի կողմից մշակված պատ-

մագրի գնահատման հարցաթերթը, որը հնարավորություն կտա հաշվելու հիվան-

դության պատմագրի որակի գործակից:  
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SUMMARY 

Assessment and continuous improvement of the quality of healthcare are among the priority 

goals of the health system reforms in our country. Healthcare quality assessment and assurance is a 
key issue since the effectiveness and the quality of overall health care, as well as the ability to 

maintain the manpower resources of the country and to address complex socio-medical problems 
depend on the situation in the hospital services sector. The main goal of this study is to evaluate the 

quality of care and analyze medical records at University Clinics. During the research three-phase 

review of medical records and comparative analysis of the obtained results was performed. 1000 
medical records – revised in the first term were investigated. The following scientific and practical 

methods were used throughout the study: inductive, statistical and expert assessments. According to 

the research, work organization level rises in case of medical records’ continuous review, since the 
amount of incomplete medical histories has decreased for 33.1% due to continuous reviews. 

Continually reviewing medical records gives an opportunity to prevent possible problems in medical, 
administrative-legal and financial fields. Highly important is the fact that it provides an opportunity 

not only to correct, but also to prevent the mistakes. 
 

Keywords: quality assessment, quality improvement, medical record. 
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РЕЗЮМЕ 
Оценка и непрерывное улучшение качества медицинской помощи – одни из важней-

ших целей реформирования системы здравоохранения нашей страны. Проблема недос-

таточного качества оказания медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

остается актуальной, следовательно, существовала необходимость проведения научных иссле-
дований по оценке качества медпомощи путем оценки ведения истории болезни. Исследо-

вание было проведено в университетских клиниках, где были изучены 1000 историй болезни 
первого полугодия и был проведен трехэтапный сравнительный анализ. Были выбраны сле-

дующие научно обоснованные и практические методы исследования: статистические, экс-

пертные, индуктивные. Анализ полученных данных показал, что оценка ведения истории 
болезни приведет к улучшению качества и организованности медпомощи, поскольку число 

неполноценных историй болезни сократилось на 33.1%. Продолжительный мониторинг исто-

рий болезни дает возможность не только исправить, но и предотвратить возможные ошибки в 
лечебной, административно-правовой и финансовой сфере. 
 

 

Ключевые слова: оценка качества, улучшение качества, оценка ведения истории 

болезни, контроль качества. 
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1ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության առողջապահության  

կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 
2ԵՊԲՀ, կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն 

 

 

Բանալի բառեր՝ համալսարանական պոլիկլինիկա, բուժհաստատության 

(ինքնա)գնահատում, շարունակական ստուգազննում 

 

Ներածություն. Առողջապահությունն իրենից ներկայացնում է բավականին 

բարդ մի համակարգ, օրգանիզմ` բաղկացած մի շարք տարրերից, որոնցից յուրա-

քանչյուրը գրավում է որոշակի տեղ, ունի իր ուրույն խնդիրներն ու գործառույթները, 

ինչպես նաև հակազդեցության մեջ է գտնվում համակարգը կազմող մյուս սուբյեկտ-

ների հետ: Հետևաբար, բուժծառայության բնույթը, ծավալը և որակը պայմանավոր-

ված են առողջապահական համակարգի առաջնային, երկրորդային և երրորդային 

օղակների փոխկապակցված և փոխհամաձայնեցված աշխատանքով [1, 2, 3, 4, 5]:  

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ բուժհաստատությունների ներքին ինք-

նագնահատման կիրառումը տալիս է այնպիսի առավելություններ, ինչպիսիք են՝ 

 բուժօգնության որակի շարունակական բարելավումը.  

 իրական խնդիրների և թերությունների ի հայտ բերում և վերլուծում. 

 լավագույն փորձի քննարկում և տարածում [6, 7, 8]: 

Արդիականություն. Առաջնային օղակում բժիշկները հաճախ են բախվում 

տեղային մակարդակով ԲՕՈ բարելավման հիմնախնդիրների հետ, հետևաբար 

նրանք պետք է կարողանան համակարգել որակի բարելավման տեղային խնդիրնե-

րը՝ բարձրորակ բուժծառայություն ապահովելու նպատակով: Կան մի շարք հետա-

զոտություններ, որոնք հաստատում են ինքնագնահատման EFQM (European Founda-

tion for Quality Management - Որակի կառավարման Եվրոպական ֆոնդ) մոդելի հու-

սալիությունը և կիրառելիությունը:  

Ներկայումս EFQM մոդելը Եվրոպայում համարվում է ամենահեռանկարային 

մոդելը, որը շեշտում է ինքնագնահատման կարևորությունը և ի հայտ է բերում հաս-

տատության ուժեղ և թույլ կողմերը: Փորձագետների ստացած արդյունքների հետ 

ինքնագնահատման արդյունքների համեմատությունը վկայում է այս մեթոդի օբյեկ-

տիվության մասին [9]:  

EFQM ինքնագնահատման ստուգաթերթի միջոցով Իսպանիայի բուժհաստա-

տություններում կատարված ինքնագնահատման արդյունքները համեմատվել են 

արտագերատեսչական ստուգումների արդյունքների հետ և պարզվել է, որ փորձա-

գետների տված գնահատականները եղել են նույնը կամ ավելի բարձր, քան բուժ-

հաստատության ինքնագնահատման արդյունքները:  

Բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատումը պարբերաբար կրկնվող 

գործընթաց է, որի նպատակն է պարբերաբար գնահատել կատարվող աշխատանքի 

որակը [10] մասնավորապես, պատասխանել հետևյալ հարցին. «Ո՞րքան է տար-
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բերությունը մեր փաստացի կատարած աշխատանքի և ներկա բժշկագիտության, 

բժշկական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կատարվող այն աշխատանքի միջև, որն 

ապահովում է առավելագույն բարենպաստ առողջական արդյունքներ»:  

Ռուսաստանի Դաշնության բուժհաստատությունները յուրաքանչյուր տարի 

ԲՕՈ բարելավման նպատակով կատարում են ինքնագնահատում, որը ներառված է 

ISO-9000 գլոբալ ծրագրով նախատեսված բարելավումների իրականացման համա-

կարգում:  

Ինքնագնահատման մեթոդն այս դեպքում հնարավորություն էր տալիս գնա-

հատելու ղեկավարների դերը աշխատանքների կազմակերպման մեջ, պացիենտ-

ների բավարարվածությունը ԲՕՈ-ից, բուժանձնակազմի գնահատականը աշխա-

տանքների կազմակերպման մակարդակից, որակի գահատման համակարգի պլա-

նավորումը, ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը [11]: 

Նպատակ. Համալսարանական պոլիկլինիկաներում «Որակի բարելավման 

խորհրդ»ի կողմից իրականացված բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատման 

կիրառման արդյունավետության հիման վրա մշակել բուժհաստատության ներքին 

ինքնագնահատման շարունակականության ապահովման ուղիներ:  

Խնդիրներ 

1. EngenderHealth COPE ուղեցույցի ինքնագնահատման ստուգաթերթի կիրառ-

ման արդյունքների միջոցով ուսումնասիրել համալսարանական պոլիկլինիկանե-

րում իրականացված բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատման արդյունք-

ները: 

2. Վերլուծել ներքին ինքնագնահատման դերը բուժհաստատություններում 

առկա խնդիրների վեր հանման գործընթացում: 

3. Գնահատել ներքին ինքնագնահատման պարբերական կիրառման ազդե-

ցությունը վեր հանված խնդիրների լուծման գործընթացում: 

4. Մշակել բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատման ստուգաթերթ, 

ադապտացնելով այն համալսարանական պոլիկլինիկաների առկա պայմաններին՝ 

շարունակական կիրառումը ապահովելու նպատակով: 

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունն իրականացվել է «Հերացի» և «Մուրա-

ցան» համալսարանական պոլիկլինիկաներում, որտեղ «Որակի բարելավման 

խորհրդի» կողմից կատարվել է բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատում: Հե-

տազոտությունը կատարվել է բուժօգնության որակի գնահատման վիճակագրական 

և փորձագիտական մեթոդների օգնությամբ: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել 

է EngenderHealth COPE միջազգային ճանաչում ձեռք բերած որակի ապահովման 

ուղեցույցի ինքնագնահատման ստուգաթերթը՝ հաստատված ՀՀ ԱՆ 1661-Ա հրամա-

նով: Այս ստուգաթերթի միջոցով գնահատվել են բուժօգնության որակի հիմնական 

ասպեկտները. բուժօգնության մատչելիությունը, այդ թվում աշխարհագրական, 

ֆինանսական, տեղեկությունների տրման, բուժաշխատողների և պացիենտների 

միջև փոխհարաբերությունները, բուժհաստատության ֆիզիկական պայմանները և 

բուժօգնության գործառույթների պատշաճ ղեկավարումը, կազմակերպումը, աջակ-

ցումը և վերահսկումը, ներառյալ նաև փաստաթղթավարությունը: Արդյունքում հաշ-

վարկվել են որակի առանձին ասպեկտների գնահատման միավորները և բուժհաս-

տատության գնահատման ընդհանուր միավոր: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Համալսարանական 

պոլիկլինիկաներում 83 հարց պարունակող ներքին ինքնագնահատման ստուգա-
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թերթի կիրառման արդյունքում ի հայտ եկան բուժհաստատություններում առկա 

հետևյալ խնդիրները ըստ որակի ասպեկտների (աղ. 1):  

Աղյուսակ 1 

Բուժօգնության որակի հիմնական ասպեկտների գնահատման ցուցանիշները  
 

Բուժօգնության որակի 
ասպեկտներ 

«Հերացի» 
համալսարանական 

պոլիկլինիկա 

«Մուրացան» 
համալսարանական 

պոլիկլինիկա 

 n p±m n p±m 

Բուժօգնության մատչելիություն 24 66.6±9.6 24 75±8.8 

Բժիշկ –պացիենտ փոխհ/բ-ներ 30 83.3±6.8 30 86.6±1.7 

Բուժհաստատության ֆիզ. 

միջավայր 

62 90.6±3.7 62 83.8±4.7 

Բուժօգնության կառավարում 24 81.8±7.8 24 91.6±5.6 

 

«Հերացի» համալսարանական պոլիկլինիկայում մատչելիության ոլորտում ի 

հայտ եկած խնդիրները կազմել են 33.4%, բուժաշխատողների և պացիենտների միջև 

փոխհարաբերությունների ոլորտում՝ 16.7%, բուժհաստատության պայմաններին վե-

րաբերվող խնդիրները կազմել են 9.4%, որակի կառավարման ասպեկտում եղած 

խնդիրները կազմել են 18.2%: «Մուրացան» համալսարանական պոլիկլինիկայում 

ինքնագնահատման արդյունքում բացահայտված խնդիրները կազմել են. մատչե-

լիության ասպեկտում՝ 26%, բուժաշխատողների և պացիենտների միջև փոխհարա-

բերությունների ասպեկտում՝ 13.4%, բուժհաստատության պայմաններին վերաբեր-

վող խնդիրները կազմել են 16.2%, իսկ որակի կառավարման ասպեկտում եղած 

խնդիրները կազմել են 8.4%: Ընդ որում երկու բուժհաստատությունում էլ ամենամեծ 

թվով խնդիրները վերաբերվել են մատչելիության ասպեկտին, այն է՝ բուժհաստա-

տությունում բնակչության համար նախատեսված` իմունիզացիայի, երեխաների 

ճիշտ սնուցման շաքարային դիաբետի, զարկերակային հիպերտոնիայի, սրտի 

իշեմիկ հիվանդության, ԶԳՃ կանոնավոր հսկման, առողջ ապրելակերպի և սնուց-

ման ճիշտ կազմակերպման վերաբերյալ կրթական նյութերի բացակայությունը: Գոր-

ծողության պլանի եռամսյա գնահատման արդյունքները ցույց են տվել, որ երկու 

բուժհաստատություններում արձանագրված խնդիրների լուծումը ուղղակիորեն 

կախված է լուծման միջոցների առկայությունից, սեփական ուժերով խնդիրը լուծելու 

կարողությունից և ցանկությունից, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ կողմերի աջակ-

ցության առկայությունից: Բուժհաստատության ներքին գնահատման ընդհանուր 

միավորը «Հերացի» պոլիկլինիկայի համար կազմել է 80.7%, իսկ «Մուրացան» 

պոլիկլինիկայի համար՝ 84.5%: 
 

Եզրակացություն 

1. Բուժհաստատության ներքին ինքնագնահատումը հնարավոր է դարձրել 

մատուցվող բուժծառայության եղած խնդիրների և թերությունների վեր հանումը՝ 

պարզելով, որ երկու բուժհաստատություններում էլ մեծաքանակ խնդիրներ գրանց-

վել են մատչելիության ասպեկտում: 

2. Ինքնագնահատման մեթոդի կիսամյակային պարբերականությամբ կիրա-

ռումը բուժհաստատություններում, չլուծված կամ թերի լուծված, ըստ առաջնահեր-
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թության դասակարգված խնդիրների ներառումը որակի բարելավման խորհրդի 

գործողությունների պլանի մեջ բարելավել է մատուցվող բուժօգնության որակը:  

3. Բուժհաստատության ներքին գնահատման շարունակականությունը ապա-

հովելու նպատակով բուժօգնության որակի նոր ցուցանիշների ներդրմանը համըն-

թաց՝ տարեկան պարբերականությամբ վերանայել և փոփոխել ինքնագնահատման 

հարցաշարը՝ կիրառելով այն մեկ անգամ: 
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SUMMARY 
International experience shows that facilities’ internal self-assessment gives advantages like 

the continuous improvement of healthcare, reveal and analysis of real problems and drawbacks. The 
research was carried out in university polyclinics “Heratsi” and “Muratsan”, where an analysis of 

internal evaluation against the aspects of quality (accessibility, physical conditions, provider – 

patient relationship, management) was performed by internal self assessment questionnaire including 
83 questions. As a result, a lot of problems, according to the quality aspects, were revealed in 

facilities. The Health Care Facility assessment by self-assessment tool revealed improvement in the 

overall quality of care and statistically significant increase in the quality. The research showed that 
the internal self-assessment and root cause analysis of facilities make possible to reveal healthcare 

problems and drawbacks. Thus, the applicability and effectiveness of individual quality assessment 
tools was determined, and new criteria for healthcare quality assessment were proposed based on the 

organizational and legal status of a given healthcare facility.  

 
 

Keywords: university outpatient clinic, internal self-assessment, continuous improvement.  
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РЕЗЮМЕ 
Оценка и обеспечение качества медслужбы первичного звена являются ключевой 

задачей, поскольку от состояния амбулаторно-поликлинической помощи зависит эффектив-

ность и качество деятельности всей системы здравоохранения, сохранение трудового 

потенциала страны, а также решение медико-социальних проблем. С целью улучшения ка-
чества медпомощи в университетских поликлиниках были проведены внутренняя самооценка 

учреждения первичной медпомощи и самооценка клинических навыков врача/медработника с 

помощью анкет, содержающих 83 вопроса, в соответствии с аспектами качества медпомощи: 
доступность медпомощи, физические условия, взаимоотношения между пациентами и 

медработниками, профессиональные навыки. Таким образом, в медучреждениях первичного 
звена был реализован анализ оценки качества медпомощи посредством применения инстру-

мента внутренней самооценки учреждения. В результате были определены применимость и 

эффективность данного метода оценки качества и были предложены новые критерии внут-
ренней самооценки учреждения.  

 

Ключевые слова: университетская поликлиника, внутренняя самооценка учреждения. 
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1ԵՊԲՀ, կոլոպրոկտոլոգիայի ամբիոն  
2ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության առողջապահության կառավարման և 

տնտեսագիտության ամբիոն 
3ԵՊԲՀ, բուժկանխարգելիչ բաժին  

4ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ 

 
 

 

Բանալի բառեր՝  բուժօգնության որակ, բժշկի գործունեության գնահատում, համալ-

սարանական կլինիկաներ 
 

Ներածություն. Առողջապահության համակարգում հիվանդանոցը հանդիսա-

նում է աշխատատեղերի խոշոր աղբյուր: Որպեսզի հնարավորինս արդյունավետ 

աշխատի առողջապահական համակարգը՝ անհրաժեշտ է ներդնել բուժանձնակազ-

մի աշխատանքի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք կապահովեն ինչպես բուժաշխա-

տողների, այնպես էլ բուժհաստատության գործունեության արդյունավետության 

շարունակական բարձրացում [3]: 

Բուժանձնակազմի օպտիմալ քանակի որոշումը կարևորոգույն խնդիր է հան-

դիսանում բուժհաստատության ղեկավարության համար, ուստի ելնելով աշխա-

տանքի ծավալների տատանումներից ղեկավարությունը պետք է մշտապես վերա-

նայի հիվանդանոցի բոլոր հնարավորությունները՝ մահճակալային ֆոնդը, նյութա-

տեխնիկական բազայի հագեցվածությունը, ինչպես նաև բուժանձնակազմի թվա-

քանակը: 

Արդիականություն. Դեռևս 1980-ական թվականներին ԱՄՆ-ում, բժշկական 

ծառայությունների վերակառուցման ժամանակ, շրջանառության մեջ մտավ «հիվան-

դանոցի կառուցվածքային վերակառուցում» տերմինը: Նպատակն էր ուշադրության 

կենտրոնում պահելով հիվանդին, փոփոխել և վերակառուցել ցուցաբերվող բուժօգ-

նության գործընթացը: Փորձը ցույց տվեց, որ նման մոտեցումը բարելավում է աշխա-

տանքի որակը, ավելացնում է բուժանձնակազմի և հիվանդների բավարարվածու-

թյունը, նպաստում է ռեսուրսների տնտեսմանը (Booz-Allen and Hamilton 1988; Ander-

sen Consulting 1992): Հիվանդանոցի կառուցվածքային վերակառուցման արդյունք-

ները ուսումնասիրվել են նաև եվրոպական բազմաթիվ երկրների կողմից՝ Անգլիա 

(Hurst 1995), Նիդերլանդներ (Bainton 1995), Իսպանիա (Coulson-Thomas 1996), Շվեդիա 

(Brodersen and Thorwid 1997) [1,2]: 

Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման պայմաններում բուժհաստա-

տությունների միջև մրցակցությունը ապահովելու և ֆինանսական սուղ ռեսուրս-

ները արդյունավետ օգտագործելու նպատակով, այսօր մեզ համար արդիական է 

դարձել բուժհաստատությունների գործունեության գնահատումը և հիվանդանոցնե-

րի կառուցվածքային վերակառուցումը հետևյալ տեսանկյուններից. 
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- լաբորատոր – գործիքային հետազոտությունների կատարման հիմնավորում 

և օպտիմալ քանակի ապահովում, 

- բուժանձնակազմի աշխատաժամանակի ռացիոնալ օգտագործում,  

- թանկարժեք և ծախսատար ռեսուրսների կենտրոնացում,  

- անձնակազմի խիստ մասնագիտացում և նրանց հնարավորությունների արդ-

յունավետ օգտագործում,  

- կապված կազմակերպչական տարբեր խնդիրների հետ՝ կլինիկական միջամ-

տությունների կատարման հնարավոր ձգձգումների կամ դրանց չկատարման թվի 

նվազեցում,  

- անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպման հնարավորությունների 

կենտրոնացում և որոշում կայացնելու իրավասություն ունեցող բուժանձնակազմով 

ապահովում: 

Կազմակերպչական նման հարցերի լուծումը հնարավորություն է տալիս բա-

րելավելու ցուցաբերվող բուժօգնության որակը, ապահովել ծախսարդյունավետու-

թյուն և հիվանդների բավարարվածություն [4,5,6] : 

Նպատակը. «Հիվանդանոցի կառուցվածքային վերակառուցման» տեսանկ-

յունից գնահատել համալսարանական կլինիկաների գործունեությունը և առաջար-

կել ուղիներ՝ այս գործընթացը շարունակական դարձնելու և ցուցաբերվող բուժօգ-

նության որակը բարելավելու ուղղությամբ: 

Խնդիրները. 

- Վերլուծության ենթարկել կառուցվածքային վերակառուցման ընթացքը հա-

մալսարանական կլինիկաներում: 

- Բժշկի գործունեության գնահատման գործակցի միջոցով գնահատել բժիշկ-

ների աշխատանքի ինտենսիվությունը ստացիոնարում: 

- Գնահատել ստացիոնար հիվանդների հետազոտությունների կատարման և 

բուժման ինտենսիվությունը մի քանի կլինիկաների օրինակով: 

- Ստացված արդյունքների հիման վրա առաջարկել համալսարանական 

կլինիկաների կառուցվածքային վերակառուցման նոր ուղիներ և մեթոդներ: 

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունը կատարվել է Հերացի թիվ 1 համալ-

սարանական հիվանդանոցում և 2014 թվականի երկրորդ եռամսյակի տվյալների հի-

ման վրա, պատահական ընտրության սկզբունքով, վերլուծության են ենթարկվել 

թերապիայի, վիրաբուժության, ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի, ընդհանուր և ին-

վազիվ սրտաբանության կլինիկաների մի քանի ցուցանիշներ: Հետազոտությունը 

կատարվել է բուժօգնության որակի գնահատման վիճակագրական և փորձագիտա-

կան գնահատման մեթոդների օգնությամբ: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել 

են կառուցվածքային վերակառուցման գործընթացում մի շարք երկրների կողմից 

կիրառվող բժշկի գործունեության գնահատման գործակցի, հիվանդների հետազո-

տությունների կատարման և բուժման ինտենսիվությունը գնահատող ցուցանիշների 

հաշվարկի մեթոդը: Տվյալները գնահատվել են նշված ժամանակահատվածում, յու-

րաքանչյուր բժշկի կողմից վարած ստացիոնար դեպքերի հաշվարկի հիման վրա: 

Ծանրաբեռնվածության հաշվարկի համար հաշվի են առնվել նաև նրանց կողմից 

ամբուլատոր հիվանդների վարման դեպքերի թիվը: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Վերջին ժամանակներս 

համալսարանական կլինիկաներում իրականացվել են բազմաթիվ կառուցվածքային 
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վերակառուցումներ, ինչը մեծապես նպաստել է բուժօգնության որակի բարելավմա-

նը և հիվանդների հոսքի ավելացմանը:  

Կառուցվածքային վերակառուցման արդյունքում լիովին վերակառուցվեց 

առաջնային և անհետաձգելի բուժօգնության կազմակերպումը, ինչը մի քանի անգամ 

ավելացրեց անհետաձգելի բուժօգնության իրականացումը, միջոցառումների կա-

տարման արագությունը և անհրաժեշտ ծավալների ապահովումը: Սարքավորումնե-

րով և բժիշկ-խորհրդատուներով համալրման արդյունքում նվազագույնի է հասցվել 

կլինիկական միջամտությունների ձգձգման կամ չկատարման հավանականութ-

յունը: Բուժման գործընթացի շարունակական վերահսկման մեխանիզմների ներդըր-

ման արդյունքում գրեթե 35%-ով նվազել են հիվանդների վարման ընթացքում առկա 

թերությունները: 

Սակայն կան մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք ուսումնասիրման և վերակա-

ռուցման կարիք ունեն: 

Ամենօրյա աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, որ բուժօգնության որակի և 

արդյունավետության գնահատումը ապահովում է հիվանդների և բուժանձնակազմի 

հետաքրքրությունների բավարարում: Որպեսզի հնարավոր լինի հավասարեցնել 

նաև տարբեր պրոֆիլի բժիշկների աշխատանքի գնահատման պայմանները, անհրա-

ժեշտ է որպեսզի բոլոր գնահատվող ցուցանիշներն ունենան հավասար նշանակութ-

յուն և մեկը մյուսի նկատմամբ չունենա որևէ առավելություն: Ելնելով այս ամենից, 

վերը նշված կլինիկաներում բժշկի գործունեության գնահատումը ստացիոնար 

հիվանդների համար ունի հետևյալ պատկերը. 

Թերապիայի կլինիկայում բժիշկների 12,5%-ի մոտ գործակիցը կազմում է 

49,5%, 75%-ի մոտ այն կազմում է 3,5-6,5% և մնացած 12,5%- ի մոտ 16%: 

Բժիշկների 25%-ի մոտ բարձր է ամբուլատոր ընդունելության ծավալը, մյուս 

25%-ը ամբուլատոր հիվանդ գրեթե չի վարում և մնացած 50%-ը համակցում է ամբու-

լատոր և ստացիոնար հիվանդների վարումը: 

Վիրաբուժական կլինիկայում բժշկի գործունեության գնահատման գործակիցը 

7,1%-ի մոտ կազմում է շուրջ 30%, 21,4%-ի մոտ շուրջ 15%, 28,6%-ի մոտ 4-7% և մնա-

ցած 43%-ի մոտ այդ գործակիցը կազմում է 0,8-2,3%: Պետք է նշել, որ ամբուլատոր 

ընդունելությունների քանակը այս կլինիկայում էական ծավալ չի զբաղեցնում: 

Ալերգոլոգիայի կլինիկայում 50%-ի մոտ առկա է ցուցանիշի 28,6-36,2% և 

մնացած 50%-ի մոտ այն կազմում է 5%: Այս կլինիկայում ցուցանիշների նման տար-

բերությունը պայմանավորված է նրանով, որ համեմատաբար բարձր է այն բժիշկնե-

րի ցուցանիշը, ովքեր իրավասու են վարելու զորակոչիկների բժշկական փոր-

ձաքննությունը: 

Ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկայում 5.6%-ի մոտ ցուցանիշը 

կազմում է 35,4%, ինչը պայմանավորված է ինվազիվ ծառայության խիստ նեղ մաս-

նագիտացմամբ: 22,1% - ի մոտ այն միջինում կազմում է 18,4%, 39%-ի մոտ ցուցանիշը 

միջինում կազմում է 5,7%, 33,3%-ի մոտ 2,55%:  

Այս կլինիկայում ևս ամբուլատոր ընդունելությունների ծավալը բավականա-

չափ բարձր է, ուստի բժիշկների գործունեության ծավալը պայմանավորված է նաև 

այս քանակով: 

Հաջորդ ցուցանիշները ստացիոնար հիվանդների հետազոտությունների և 

բուժման ինտենսիվության գործակիցներն են: 
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 Աղյուսակ 1 

Հետազոտությունների և բուժման ինտենսիվության գործակիցները 
 

Կլինիկայի անվանումը 

Հետազոտությունների 

ինտենսիվոթյան 

գործակից 

Բուժման ինտենսիվության 

գործակից 

Թերապիա 1,04 0,4 

Վիրաբուժություն 1,16 0,4 

Ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա 0,78 1,1 

Ընդհանուր և ինվազիվ 

սրտաբանություն 
1,64 0,8 

 

Հետազոտությունների ինտենսիվության գործակիցը տվյալ հիվանդին կա-

տարած հետազոտությունների և անցկացրած մահճակալ օրերի թվի հարաբերու-

թյունն է: Պատահականության սկզբունքով գնահատվել են յուրաքանչյուր կլինիկա-

յում տվյալ ժամանակահատվածում բուժված 15 հիվանդության պատմագրեր: Որ-

քան մեծ է հետազոտոթյունների ինտենսիվության գործակիցը, այնքան բարձր է 

բժշկի աշխատանքի ինտենսիվությունը: Այս դեպքում կարևոր է հաշվի առնել միայն 

կատարված այն հետազոտությունները, որոնք ցուցված են տվյալ հիվանդության 

ժամանակ և հիմնավորված են, կամ հաստատված են բուժման չափորոշիչներով: 

Ինչ վերաբերում է բուժման ինտենսիվության գործակցին, այն իրենից ներկա-

յացնում է ընդունման և դուրսգրման ախտանիշների տարբերության և կլինիկայում 

բուժման միջին տևողության հարաբերությունը: Որքան մեծ է բուժման ինտենսի-

վության գործակիցը, այնքան բարձր է բժշկի աշխատանքի ինտենսիվությունը: 

Այս ցուցանիշների համար կարևոր նշանակություն ունի նաև հիվանդություն-

ների ծանրության աստիճանը: Պետք է նշել, որ շատ պատմագրերի ուսումնասիրու-

թյան արդյունքում հաճախ հնարավոր չէր հստակ գնահատել ախտանիշների փո-

փոխման դինամիկան, ինչը նաև պատմագրերի թերի գրառման արդյունք է: 

Եզրակացություն. Այսպիսով, հաշվի առնելով ստացված ցուցանիշները՝ 

անհրաժեշտ է. 

1.Ներդնել կլինիկաների բուժանձնակազմի աշխատանքի ծանրաբեռնվածութ-

յան օպտիմալ բաշխման մեխանիզմներ, հաշվի առնելով համալսարանական կլինի-

կաների առանձնահատկությունները: 

2.Մշակել և ներդնել հետազոտությունների կատարման ներհիվանդանոցային 

չափորոշիչներ, որոնք կապահովեն հետազոտությունների օպտիմալ քանակ և հիմ-

նավորում, որն իր հերթին կապահովի տնտեսական արդյունավետություն: 

3.Նյութատեխնիկական բազայի վերակառուցման, ինչպես նաև մասնագետնե-

րի մասնագիտական որակավորման բարձրացման միջոցով ներդնել բուժման 

այնպիսի ժամանակակից միջոցներ և մեթոդներ, որոնք կապահովեն բուժման առա-

վել բարձր ինտենսիվություն: 

4. Բուժօգնության որակի շարունակական վերահսկման միջոցով՝ ապահովել 

առավել բարձր որակ և բավարարվածություն: 
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РЕЗЮМЕ 

С целью обеспечения конкуренции между медицинскими учреждения-

ми и эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов в условиях фор-
мирования рыночных отношений, стали актуальными оценка деятельности медицинских 

учреждений и структурная перестройка больниц. 

Ежедневный опыт работы показывает, что оценка качества и эффективности меди-
цинских услуг обеспечивает удовлетворение интересов больных и медицинского персо-
нала. В статье проанализирован процесс структурной перестройки стационаров в 

университетских клиниках. Были оценены коэффициенты интенсивности деятельнос-

ти врача, обследования и лечения больных, на основе чего был сделан ряд предло-
жений по структурной перестройке больниц. 

  

 

Ключевые слова: качество медицинской помощи, оценка деятельности врача, 

университетские клиники 
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SUMMARY 

In order to use limited financial resources efficiently and to provide competition between 

the facilities in conditions of market relations’ formation, it is now actual for us to evaluate 

facilities’ activities and to reconstruct facilities structure. Daily work experience shows that the 

evaluation of healthcare quality and efficiency provides the fulfillment of patients and health 

care providers’ interests. In the research the processes of university clinics’ structural 

reconstruction were analysed. The indicators of doctor’s activities, intensity of patients’ 

examination and treatment had been evaluated, on the basis of which a number of suggestions 

for hospital’s structural reconstruction were proposed.  

 

 

Keywords: healthcare quality, evaluation of doctor’s activities, university clinics. 
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Գ.Մ. ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության առողջապահության կառավարման  

և տնտեսագիտության ամբիոն 
 

 
 

Բանալի բառեր. ստամոքսի և 12 մատնյա աղու խոցային հիվանդություն, 

կյանքի որակ, SF-36 միջազգային հարցաթերթ, որովայնային ցավ (GSRS) 
 

Գաստրոէնտերոլոգիայում կյանքի որակի (ԿՈ) հետազոտման մեթոդը գտել է 

լայն կիրառում 20-րդ դարի 90-ական թվականներից: Գծապատկեր 1-ում ներկայաց-

ված է տպագրված հոդվածների դինամիկան, որորնք նվիրված են բժշկության այդ 

բաժնին: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն բանի վրա, որ 2000թ.-ից ավել են 

հաճախացել այն հոդվածների քանակը, որորնք վերաբերում են ԿՈ-ի հետազոտութ-

յուններին: Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս մեթոդը կլինիկական 

հետազոտություններում և կլինիկական պրակտիկայում ունի մեծ հնարավորութ-

յուններ (գծ. 1): 

 

Գծապատկեր 1. 

Տպագրված հոդվածների դինամիկան, որոնք վերաբերում են 

գաստրոթնտերոլոգիայում ԿՈ-ի հետազոտություններին  
(Bongaonkaz E., Irvene E.J. 2007) 

  

 
  

Գաստրոէնտերոլոգիայում ԿՈ-ի հետազոտության մեթոդը կիրառվում է հե-

տևյալ ուղղություններով՝ 

1) Հիվանդի կենսագործունեության հիմնական բաղադրիչների վրա հիվանդու-

թյան ազդեցության գնահատում: 

2) Հիվանդության ընթացքի և ելքի վրա կանխատեսական մոդելի մշակում: 

3) Տարբեր դեղամիջոցների ազդեցության արդյունավետության գնահատում և 

գաստրոթնտերոլոգիական հիվանդների բուժման սխեմաների մշակում: 

4) Ֆարմակոէկոնոմիկական հաշվարկների իրականացում հաշվի առնելով 

այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են «Գին-որակ», «Արժեք-արդյունավետություն»: 

Հիվանդության «ներքին նկարագրի» հետազոտությունների ստանդարտացու-

մը ապահովում է պացիենտի վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվության ստացման. 
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1) Պացիենտը իր վիճակը գնահատում է ունիֆիկացված գործիքի միջոցով, 

որի օգնությամբ դառնում է բժշկի հետ ակտիվ երկխոսության մասնակից: 

2) Բժիշկը ստանում է հնարավորություն հիվանդության սուբյեկտիվ նկարագ-

րի դինամիկ հսկողություն իրականացնել: 

3) Բուժօգնության ցուցաբերման տարբեր փուլերում օգտագործվում է ստան-

դարտ մեթոդ գնահատելու պացիենտի սուբյեկտիվ ապրումները, որը ապահովում է 

պացիենտի բուժման անընդհատություն: 

4) Ապահովում է հիվանդի վիճակի անահատական մոնիթորինգի ամբողջա-

կանություն, որը հնարավորություն է տալիս գնահատել բուժման հեռակա արդյունք-

ները: 

ԿՈ-ի գնահատման գործիքները կարելի է բաժանել 3 հիմնական տիպի, որոն-

ցից յուրաքանչյուրը ունի առավելություններ և թերություններ (աղ. 1.):  

Աղյուսակ 1. 

Գաստրոէնտերոլոգիայում կյանքի որակի հետազոտման հարցաթերթերի 

հիմնական տիպերը 
 

Հարցաթերթիկի տեսակը Առավելությունը Թերությունը 

Աստիճանավորված 

սանդղակ (գերազանց, շատ 

լավ, լավ, վատ, շատ վատ) 

Պարզ բովանդակություն, 

հարմար է 

հետազոտությունների համար 

Հիվանդության միայն մեկ 

դրսևորման քքանակական 

վերլուծություն 

Ընդհանուր հարցաթերթ (SF-

36, Sicknes Inpact Profile (SIP)) 

Թույլ է տալիս համեմատել 

ԿՈ-ը տարբեր 

հիվանդությունների 

ժամանակ, կարող է հաշվի 

առնել որ սպեցիֆիկ 

էֆեկտները 

Բարդ է մշակման 

ժամանակ, կարող են 

կարևոր կլինիկական 

փոփոխությունները 

չգրանցվել 

Հատուկ հարցաթերթեր 

Արտահայտում են կոնկրետ 

նոզոլոգիական ձևին բնորոշ 

հիմնախնդիրները 

Բարդ է մշակելը, կարող են 

ոչ սպեցիֆկ էֆեկտները 

չգրանցեն 
 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է գաստրոէնտորոլոգիայում ԿՈ-ի գնահատման 

առավել կիրառելի հարցաթերթերը: 

Աղյուսակ 2. 

Գաստրոէնտորոլոգիայում ԿՈ-ի գնահատման առավել տարածված հարցաթերթերը 

ԿՈ-ի հետազոտությունը ստամոքսի և 12-մատնյա աղու հիվանդների մոտ 

պոպուլյացիոն մակարդակով կատարվել է 176 ստամոքսի և 12 մատնա աղու խոցա-

յին հիվանդների մոտ: 

Հետազոտության նպատակն է եղել ուսումնասիրել ստամոքսի և 12-մատնա 

աղու հիվանդությունների ազդեցությունը պացիենտների ԿՈ-ի վրա: Պրոոկոլի մեջ 

ընդգրկվել են 176 հիվանդ 18-76 տարեկան (միջին տարիքը 43,9 տարեկան), տղա-

մարդկանց և կականց փոխհարաբերությունը կազմել է 25% և 15%, ախտորոշումը 

GSRS Gastrointestinal Symptom Rating Scale 

QOLRAD Quality of Life Reflux and Dyspepsia 

QLDUP Quality of Life Duodenal Ulcer Patients 

IBS-QOL Irritable Bowel Syndrome Quality of Life 

IBDQ Inflamantory Bowel Disease Questionnaire 
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հաստատվել է էնդոսկոպիկ հետազոտմամաբ: Ընտրանքը համապատասխանել է հի-

վանդների տարիքասեռային կազմին: ԿՈ-ի հետզոտությունը կատարվել է ընդհա-

նուր SF-36 հարցաթերթի և սպեցիֆիկ գաստրոէնտերոլոգիական հարցաթերթով 

(Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)): 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ խոցային հիվանդների ԿՈ-ի 

պարամետրերը հիվանդության ստացման փուլում ավելի ցածր է, քան ռեմիսիայի 

շրջանում: Հիվանդության ստացման և ռեմիսիայի շրջանում ԿՈ-ի պարամետրերը 

եղել են ցածր, համեմատած առողջներ խմբի հետ (գծ. 2): 

 Գծապատկեր 2. 

Խոցային հիվանդների ԿՈ-ի պարամետրերի համեմատական բնութագիրը 
 

 
 SF 36 հարցաթերթը բաղկացած է 36 հարցից, որոնք խմբավորվում են 8 

սանղակների մեջ. 

1) Ֆիզիկական ֆունկցիա (ՖՖ) 

2) Խաղային գործունեություն (ԽԳ) 

3) Մարմնի ցավ (ՄՑ) 

4) Ընդհանուր առողջություն (ԸԱ) 

5) Կենսագործունեություն (Կ) 

6) Սոցիալական ֆունկցիա (ՍՖ) 

7) Էմոցիոնալ վիճակ (ԷՎ) 

8) Հոգեկան առողջություն (ՀԱ) 
 

Չնայած այն հանգամանքին, որ խոցային հիվանդների ԿՈ-ի պարամետրերը 

ստացման փուլում եղել է ցածր, առավել շատ տուժել են ԿՈ-ի հետևյալ պարամետ-

րերը՝ ֆիզիկական ֆունկցիա, ցավ, կենսագործունեություն և խաղային գործունեու-

թյուն: 

Այս դիտարկումը վկայում է, օրգանիզմի ադապտացիոն ռեզերվների առկա-

յության մասին, որը թույլ է տալիս մի շարք ֆունկցիոնալ շեղումներ. Որոնք պայմա-

նավորված են հիվանդությամբ կոմպեսացնել: Առավել ևս հիվանդների մոտ տուժել է 

խաղային գործունեությունը, որը սահմանափակել է իրենց ամենօրյա գործունեու-

թյան ծավալները: 

Ստացման փուլը վատացրել է ԿՈ-ի ցուցանիշները, համեմատած հիվանդութ-

յան ռեմիսիայի փուլի հետ, բացառությամբ ընդհանուր առողջության սանղակի ըստ 
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SF 36 հարցաթերթի և դիարեայի և փորկապության սանղակի ըստ GSRS հարցա-

թերթի: 

Խոցային հիվանդների հիվանդության ռեմիսիայի փուլում ԿՈ-ի պարամետրե-

րից ավելի շատ տուժել են ֆիզիկական ֆունկցիա, ցավ, սոցիալական ֆունկցիա և 

հոգեկան առողջություն պարամետրերը: Այս փաստը հաստատել են նաև այլ հետա-

զոտողներ (1,2): Այս փաստի բացատրությունը այն է, որ ռեմիսիայի փուլում կատար-

վում է խանգարված ֆունկցիաների վերականգնում: Նկատվում է «հոգեկան ճոճա-

նակի» ֆենոմեն, որը բերում է պացիենտների կողմից ժամանակավոր գերգնահա-

տում իր ֆիզիկական, էմոցիոնալ և սոցիալական կարգավիճակի: 

ԿՈ-ը ավելի շատ տուժել է խոցային հիվանդության հաճախակի ռեցիդիվող 

ընթացքի ժամանակ: Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն գրանցվել է ըստ 

հետևյալ սանղակների՝ կենսագործունեություն (SF-36) և որովայնային ցավ (GSRS): 

Պացիենտները, որոնց մոտ խոցային հիվանդությունը գրանցվել է կյանքում 

առաջին անգամ՝ համեմատած հիվանդության քրոնիկ ընթացքի հետ ունեցել են հա-

վաստի բարձր ընդհանուր առողջություն և սոցիալական գործունեություն պարա-

մետրերի մակարդակով, ինչպես նաև քիչ արտահայտված դիսպեպսիա, ռեֆլյուկս և 

գաստրոէնտերոլոգիական սիմպտոմիկայի ընդհանուր ցուցանիշներ: 

Հետազոտության ընթացքում հայտաբերվել է նաև ԿՈ-ի պարամետրերի կախ-

վածություն կախված խոցային դեֆեկտի լոկալիզացիայից (գծ. 3): 

Գծապատկեր 3.  

Խոցային հիվանդների կյանքի որակի ցուցանիշների առանձնահատկությունները 

կախված խոցի լոկալիզացիայից 

 
12-մատնա աղու խոցի դեպքում բարձր են եղել ֆիզիկական և սոցիալական 

գործունեության պարամետրերը, իսկ ստամոքսի խոցի լոկալիզացիայի դեպքում 

հոգեկան առողջությունը: Այս արդյունքը բավականին հետաքրքիրր անսպասելի էր, 

քանի որ այն չի հաստաում այն կարծիքը, որ պետք է հիվանդների մոտ ավելի 

արտահայտված լինի փսիխոսոմատիկ ռեակցիան: 

Այսպիսով, ստացված տվյալները թույլ են տալիս առաջարկել, որ գաստրոէն-

տերոլոգիական պրակտիկայում ԿՈ-ի պարամետրերի կիրառումը կարող է ունենալ 

կանխատեսական նշանակություն և կարելի է կիրառել թերապիայի արդյունավե-

տությունը գնահատելու համար: 

 



ՆՆԵԵՐՐՔՔԻԻՆՆ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  
 

148 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
  

1.  Новик А.А., Ионова Т.И. Руководсво по изучению качества жизни в медицине. М.-

2007.-320с. 

2.  Greenberg G.R., Feagan B.G., Martin F. Oral budesonide for active Crohns disease. 

Canadin inflammatory BowelDisease Study Group// The New England Journal of 

Medecine.-1994.-Vol.333, N1, P.836-841. 

3.  Glise H., Hallerback B., Wikland L. Quality of Life a reflection of symptoms and 

concerns. // Sead J. Gastoenterol.-1996.-Vol221, suppl.-P.14-17. 

 

  

  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ЖЖИИЗЗННИИ  ВВ  ГГААССТТРРООЭЭННТТЕЕРРООЛЛООГГИИИИ  

 

Г.М. МИРИДЖАНЯН 

 

ЕГМУ, кафедра послевузовского образования управления  

здравоохранения и экономики 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 Целью исследования было изучение влияния желудка и двенадцатиперстной 

кишки на качество жизни пациентов. В процесс  были  включены 176 пациентов в диапа-

зоне 18-76 лет (средний возраст 43,9 лет), соотношение между мужчинами и женщинами 

было 25% и 15%, и диагноз был подтвержден эндоскопическим обследованием. Выбор 

соответствовал возрастному и половому составу пациентов. Опрос качества жизни был 

проведен по общей SF-36 анкетой и по желудочно-кишечным вопросником  (оценочная 

шкала симптомов желудочно-кишечного тракта (GSRS). Результаты исследования 

показали, что параметры качества жизни больных с язвенной болезнью в приемной 

стадии были ниже, чем в период ремиссии.  

 На этапе приема и в период ремиссии параметры качества жизни были ниже по 

сравнению с группой здоровых. Качество жизни было больше задето во время часто 

рецидивирующей язвенной болезни. Статистически достоверная разница была записана в 

соответствии с данными шкаломи: жизнедеятельность (SF-36) и боли в животе (GSRS). 

 
 

Ключевые слова: язвенная болезнь, качество жизни, SF-36 международная анкета, боли в 

животе (GSRS) 
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TTHHEE  RREESSEEAARRCCHH  OOFF  LLIIFFEE  QQUUAALLIITTYY  IINN  GGAASSTTRROOEENNTTEERROOLLOOGGYY  

 

G.M. MIRIJANYAN 

 

YSMU, Health Care Management and Economics Department of Postgraduate Education 

 

 

 

SUMMARY 
 The aim of the study was to examine the impact of stomach and duodenum diseases on 

patients’ quality of life. The proceeding included 176 patients in the range of 18-76 years 

(average age 43.9 years), the relationship between men and women was 25% and 15%, and the 

diagnosis was confirmed by endoscopic examination. The choice corresponded to patients' age 

and sex composition. The life quality survey has been conducted by the general SF-36 ques-

tionnaire and gastrointestinal questionnaire (Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS). 

The survey results showed that the life quality parameters of patients with ulcer disease at the 

receiving stage were lower than at the remission period. 

At the receiving stage and the remission period the life quality parameters were lower 

compared to the healthy group. The quality of life was more affected during frequently 

recurrent period of ulcer disease. Statistically significant difference has been recorded according 

to the following scales, activities (SF-36) and abdominal pain (GSRS). 

 

 

Keywords: peptic ulcer disease, quality of life, SF-36 international questionnaire, abdominal 

pain (GSRS). 
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ՎՎԱԱՀՀԱԱՆՆԱԱԳԳԵԵՂՂՁՁԻԻ  ՈՈՒՒԼԼՏՏՐՐԱԱՁՁԱԱՅՅՆՆԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԵԵՏՏԱԱԶԶՈՈՏՏՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  

ԱԱՌՌԱԱՆՆՁՁՆՆԱԱՀՀԱԱՏՏԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐԸԸ  ՏՏԻԻՊՊ  11  ՇՇԱԱՔՔԱԱՐՐԱԱՅՅԻԻՆՆ  ԴԴԻԻԱԱԲԲԵԵՏՏՈՈՎՎ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴ  

ԵԵՐՐԵԵԽԽԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԵԵՎՎ  ԴԴԵԵՌՌԱԱՀՀԱԱՍՍՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՇՇՐՐՋՋԱԱՆՆՈՈՒՒՄՄ  
 

1Լ.Վ. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, 
2Մ.Ի. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 

1«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր, էնդոկրինոլոգիայի կլինիկա 
2«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր, ախտորոշիչ կենտրոն 

 

 

 

Բանալի բառեր՝ ուլտրաձայանային հետազոտություն, վահանագեղձ, շաքարային 

դիաբետ տիպ 1, աուտոիմունային թիրեոիդիտ 
 

 

Ներածություն. Ժամանակակից էնդոկրինոլոգիայի կարևոր խնդիրներից են 

երկու տարբեր էնդոկրին գեղձերի ախտահարումների` մասնավորապես տիպ 1 շա-

քարային դիաբետի (ՇԴ) և վահանագեղձի հիվանդությունների համակցումը, որոնք 

հատկապես մանկական և դեռահասային տարիքներում հանգեցնում են հաշմանդա-

մության: Վերջին տարիներին բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ փաստում 

են երեխաների և դեռահասների շրջանում հիվանդացության աճի մասին, որտեղ այլ 

սոմատիկ ախտահարումների հետ մեկտեղ երեխաների շրջանում արձանագրվում է 

նաև տիպ 1 ՇԴ-ի [1] և վահանագեղձի ախտաբանությունների աճ [2,4]: Վերջին 20 

տարիների ընթացքում բազմաթիվ հետազոտություններ պարզել են, որ տիպ 1 ՇԴ-ով 

հիվանդների շրջանում դիաբետ չունեցող անձանց համեմատությամբ այլ էնդոկրին 

հիվանդությունները հանդիպում են 4-5 անգամ ավելի հաճախ, որոնցից առաջին տե-

ղը զբաղեցնում են վահանագեղձի պաթոլոգիաները [3]: 

Հետազոտության նպատակն է հայտնաբերել տիպ 1 շաքարային դիաբետով 

հիվանդ երեխաների շրջանում թիրեոիդային պաթոլոգիաները և ուսումնասիրել 

վահանագեղձի սոնոգրաֆիկ առանձնահատկությունները: 

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունն անց է կացվել ԵՊԲՀ «Մուրացան» հի-

վանդանոցային համալիրի բազայում: Հետազոտվել են ՀՀ բոլոր տիպ 1 ՇԴ ունեցող 

մինչև 18 տարեկան 372 երեխաները և դեռահասները (ըստ դիմելիության) ՀՀ բոլոր 

մարզերից 1/1,12 աղջիկ/ տղա հարաբերությամբ: Վ/գ սոնոգրաֆիան կատարվել է 

HDI ապարատով (ԱՄՆ) 7սմ երկարությամբ 7,5MHz աշխատանքային հաճախակա-

նությամբ գծային տվիչով: Վ/գ ընդհանուր ծավալը հաշվվել է հետևյալ բանաձևով. 

V=0,479x(Vd+Vs), որտեղ Vd=axbxc աջ բլթի ծավալն է (a` երկարություն, b` լայնու-

թյուն, c` բարձրություն); Vs = a x b x c ձախ բլթի ծավալն է, 0,479–ը ` էլիպսոիդության 

գործակիցն է: Գրանցված ծավալները համեմատվել են միջազգային նորմատիվների 

հետ [6]: 

Վ/գ էխոգենությունը ուսումնասիրվել է էխոգրաֆիկ եղանակով` լիմֆոիդային 

ինֆիլտրացիային բնորոշ էխոսիմպտոմները, գեղձի հոմոգենությունը, կապսուլայի 

ամբողջականությունն ու եզրագծերի անհարթությունը որոշելու համար [7]: Վ/գ 

դիֆուզ անհամասեռություն է համարվել արտահայտված լիմֆոիդային ինֆիլտրա-

ցիան, գեղձի էխոգենության բարձրացման աստիճանը, գեղձի ստրոմայի սկլերոզաց-

ման աստիճանը (հաստացում, միջբլթակային խտրոցների ֆիբրոտիզացիա), իսկ ֆո-

լիկուլների քայքայումն ու շարակցական հյուսավածքով փոխարինումը բնութագրել 
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են հիպո- և հիպերէխոգեն ներառուկների տեսակը և արտահայտվածությունը (մանր, 

խոշոր, գծային, եզակի, բազմաթիվ հատիկավորություն և այլն): Վահանագեղձը աու-

տոիմուն փոփոխված է համարվել հետևյալ էխոնշանների առկայության դեպքում` 

վ/գ էխոգենության բարձրացում և հիպոէխոգեն ներառուկների առկայություն, դի-

ֆուզ անհամասեռություն, եզրերի անհարթություն [5, 7]: 

Բոլոր հիվանդների շրջանում արյան մեջ որոշվել են թիրեոխթանիչ հորոմոնը` 

ԹԽՀ, ազատ թիրօքսինը, հակաթիրեոպերօքսիդազային (հակա-TPO) հակամարմին-

ները: Վերոնշյալ հորմոնային ցուցանիշները որոշվել են Elecsys ապարատով Cobas 

անալիզատորով (Roche, Գերմանիա) էլեկտրոքեմիլյումինէսցենտային եղանակով, 

որը հիմնված է դրանց նկատմամբ սպեցիֆիկ մոնոկլոնալ հակամարմինների առա-

ջացման սկզբունքի վրա: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտված 372 հի-

վանդներից 60-ի մոտ ՈՒՁՀ հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվել են վ/գ աու-

տոիմունային փոփոխություններ: Բոլոր 60 հիվանդների մոտ հետագայում կլինի-

կական և լաբորատոր-գործիքային հետազոտության տվյալների հիման վրա ախ-

տորոշվել է աուտոիմունային թիրեոիդիտ (ԱԻԹ): Հիվանդներից 20-ի մոտ հայտնա-

բերվել են աուտոիմունային ոչ լրիվ փոփոխություններ, այսինքն` վերոնշյալ աուտո-

իմունային փոփոխությունների բնորոշ էխոնշաններից միայն մեկը կամ երկուսը: 

Հաշվի առնելով, որ ԱԻԹ-ի ախտորոշումը էութիրեոզի փուլում կլինիկական ախտա-

նիշների բացակայության պատճառով ներկայացնում է որոշակի դժվարություններ 

պրակտիկ բժիշկների համար, մենք կատարել ենք ուսումնասիրություն և վերլուծել 

ենք տիպ 1 ՇԴ-ով ԱԻԹ չունեցող այն հիվանդների խումբը, որոնց մոտ առկա են եղել 

վ/գ-ի ՈՒՁՀ աուտոիմունային ոչ լրիվ փոփոխություններ: Ստացված արդյունքների 

հիման վրա այս երկու խմբերի համեմատական բնութագիրը բերված է աղյ. 1-ում: 
 

Աղյուսակ 1 

Վ/գ սոնոգրաֆիկ լրիվ և ոչ լրիվ փոփոխություններով խմբերի համեմատական 

բնութագիրը /n=80/ 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, սոնոգրաֆիկ լրիվ և ոչ լրիվ փոփոխություն-

ներով երկու խմբերի միջև վիճակագրորեն հավաստի տարբերություններ չկան 

(P>0,05), այսինքն` վ/գ սոնոգրաֆիկ աուտոիմունային փոփոխման մեկ կամ երկու 

ցուցանիշ և աուտոիմունային լրիվ փոփոխություններ ունեցող խմբերը հավասա-

րապես են ասոցացված ԹԽՀ մակարդակի և վ/գ նկատմամբ հակամարմինների 

բարձրացման հետ: Ստացվում է, որ սոնոգրաֆիկ փոփոխությունների արտահայտ-

Հետազոտված 

ցուցանիշներ 

Սոնոգրաֆիկ լրիվ 

փոփոխություններ 

/n=60/ 

Սոնոգրաֆիկ ոչ լրիվ 

փոփոխություններ 

/n=20/ 

X2 և P 

արժեքները 

Սեռը` 

Արական – n (%) 

Իգական – n (%) 

27 (45) 

33 (55) 

11 (55,0) 

9 (45,0) 

X2=2,26; 

P>0,05 

ԹԽՀ մակարդակի 

բարձրացում – n(%) 
37 (61,7) 12 (60,0) 

X2=0,01; 

P>0,05 

Հակա-TPO 

հակամարմինների 

բարձրացում – n(%) 

53 (88,3) 17 (85,0) 
X2=0,002; 

P>0,05 
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վածության աստիճանը կախված չի եղել ոչ ԹԽՀ, ոչ էլ հակա-TPO հակամարմինների 

մակարդակի բարձրացումից: Ցանկանում ենք արտահայտել այն տեսակետը, որ 

վերոնշյալ հիվանդների ենթախումբը, ովքեր ունեն վ/գ սոնոգրաֆիկ ոչ լրիվ փոփո-

խություններ և ԹԽՀ կամ հակա-TPO հակամարմինների մակարդակների բարձրա-

ցում, գտնվում են, հավանաբար, նախա-ԱԻԹ-ի փուլում: 

Ինչպես ցույց են տվել մեր ուսումնասիրությունները, վ/գ սոնոգրաֆիկ աուտո-

իմունային փոփոխությունների հանդիպման հաճախությունը /n=60/ աճում է տարի-

քին զուգընթաց (X
2
=6,29; P>0,05), որի գրաֆիկական պատկերը բերված է նկ. 1-ում: 

 

Նկար 1.  

Տիպ 1 ՇԴ-ով հիվանդների վ/գ սոնոգրաֆիկ աուտոիմունային փոփոխությունների 

հանդիպման հաճախությունն ըստ տարիքի /n=60/ 
 

 
 

Նկար 2.  

Տիպ 1 ՇԴ-ով հիվանդ երեխաների և դեռահասների վահանագեղձի սոնոգրաֆիկ 

փոփոխությունները (%) /n=372/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ուսումնասիրվել է նաև վ/գ աուտոիմունային փոփոխություններն ըստ ՇԴ 

տևողության և ստացված արդյունքների համաձայն վ/գ սոնոգրաֆիկ փոփոխություն-

ների հանդիպման հաճախությունն ըստ ՇԴ տևողության միտում ունի աճելու, բացի 

առաջնային հայտնաբերված դիաբետի, սակայն վիճակագրորեն ոչ հավաստի 

(X
2
=7,78; p=0,0508): 
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Հետազոտված տիպ 1 ՇԴ-ով հիվանդ բոլոր 372 հիվանդների վահանգեղձի 

ՈՒՁՀ հետազոտության տվյալների գրաֆիկական պատկերը ներկայացված է նկ. 2-

ում: 

Ինչպես երևում է նկ. 2-ից, տիպ 1 ՇԴ-ով հիվանդներից 7 հիվանդի մոտ (1,9%) 

հայտնաբերվել է եզակի հանգույց` 0,8սմ-ից մինչև 2,4սմ տրամագծով, 1 հիվանդի 

(0,3%) մոտ` կիստա, 4-ի մոտ (1,1%)` մեկից ավելի կիստաներ` 0,6սմ-ից մինչև 1,5սմ 

տրամագծով, վահանագեղձի չափերի ուսումնասիրման արդյունքում (առանց օջա-

խային գոյացությունների առկայության) ստացվել են հետևյալ տվյալները` 269 տիպ 

1 ՇԴ-ով հիվանդների մոտ (72,3%) հայտնաբերվել է վահանագեղձի նորմալ չափեր` 

առանց աուտոիմունային փոփոխությունների, 18-ի մոտ (4,8%)` վ/գ չափերի մեծա-

ցում` առանց աուտոիմունային փոփոխությունների, 9-ի մոտ (2,4%)` փոքրացում 

առանց աուտոիմունային փոփոխությունների, ևս 4-ի մոտ (1,1%) հայտնաբերվել է 

վահանագեղձի միայն նեղուցի լայնացում, իսկ 60 (16,1%) հիվանդի մոտ` ՈՒՁՀ աու-

տոիմունային փոփոխություններ: 

Այսպիսով, վահանագեղձի ՈՒՁՀ-ն տիպ 1 ՇԴ-ով հիվանդների շրջանում կա-

րող է համարվել որպես ԱԻԹ-ի վաղ ախտորոշման ոչ ինվազիվ զգայուն մեթոդ, որը 

կարող ենք համարել ցուցված բոլոր ՇԴ ունեցող երեխաների և դեռահասների 

շրջանում: 
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РЕЗЮМЕ 

Целью данной работы является изучение сонографических особенностей щито-

видной железы и тиреоидного статуса у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1. 

Нами было обследовано 372 детей и подростков с сахарным диабетом (СД) типа 1. Соот-

ношение девочек и мальчиков составляло 1/1,12 в возрасте от 1 до 18 лет. У 4,8% обсле-

дованных больных нами был обнаружен эндемический зоб, у 5,37% – были выявлены 

неполные аутоиммунные сонографические изменения щитовидной железы (ЩЖ) в виде 

гетерогенной эхоструктуры или диффузной гипeрэхогенности ЩЖ. Аутоиммунный 

тиреоидит был диагностирован на основании клинических, лабораторных и УЗИ данных 

у 60 (16,1%) больных с СД типа 1, а у 3,24% - были выявлены кисты или узлы. Ультра-

звуковое исследование щитовидной железы является важным неинвазивным методом 

ранней диагностики АИТ, который рекомендуется нами проводить всем детям и 

подросткам с СД типа 1. 

 

Ключевые слова: ультрасоносграфическое исследование, щитовидная железа, сахарный 

диабет типа 1, аутоиммунный тиреоидит. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to evaluate ultrasound features of thyroid gland in type 1 

diabetic patients with thyroid autoimmunity. 372 children and adolescents with type 1 diabetes 

mellitus were included in the investigation. The female/male ratio was 1/1.12 at the age range 

between 1 and 18 years. 4.8% patients have been found to have goiter; in 5.37% thyroid gland 

presented to have heterogeneous echotexture or diffuse hyperechogenicity as an incomplete 

autoimmune ultrasound finding. Autoimmune thyroiditis was diagnosed by thyroid ultrasound, 

clinical and laboratory examination in 60 (16,1%) patients; in 3.24% patients cysts or nodules 

have been found. The thyroid ultrasound examination is important non-invasive method of early 

diagnosis of thyroid autoimmunity, and is indicated in all children and adolescents with type 1 

diabetes mellitus, having any clinical or laboratory abnormality of thyroid. 

 

 

Keywords: ultrasound examination, thyroid gland, type 1 diabetes mellitus, autoimmune 

thyroiditis 



ՆՆԵԵՐՐՔՔԻԻՆՆ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ    
 

 155 

ՔՔՐՐՈՈՆՆԻԻԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՀՀԱԱԶԶԻԻ  ԲԲՈՈՒՒԺԺՄՄԱԱՆՆ  ՆՆԿԿԱԱՏՏՄՄԱԱՄՄԲԲ  ՆՆԵԵՐՐԿԿԱԱՅՅԻԻՍՍ  ՈՈՐՐՈՈՇՇ  

ՄՄՈՈՏՏԵԵՑՑՈՈՒՒՄՄՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՄՄԱԱՍՍԻԻՆՆ  

 
Ք.Ռ. ՋԱՄԱԼՅԱՆ  

 

ԵՊԲՀ, կլինիկական ալերգոլոգիայի ամբիոն 
 
 

Բանալի բառեր՝ քրոնիկական հազ, թոքերի քրոնիկական ոչ սպեցիֆիկ հիվան-
դություններ, համալիր հետազոտություններ 

 
Բազմաթիվ են այն հեղինակները, ըստ որոնց ժամանակակից բժշկության 

մշտական հիմնախնդիր է դարձել քրոնիկական հազը, որի բուժումը պահանջում է 

առանձնահատուկ մոտեցում (Чучалин А.Г., Абросимов В.Н., 2000; Афанасьева И.А., 

2008; Делягин В.М., 2008; Чикина С.Ю., 2009; Волков А.В., 2009): 
Քրոնիկական հազը ախտանշան է, որը կարող է լինել ծանր հիվանդության 

ահազանգ, իջեցնել կյանքի որակը, նվազեցնել հիվանդի գործունեության սահմաննե-

րը, փոխել շրջապատի վերաբերմունքը տվյալ անձի նկատմամբ, կարող է դառնալ 

հետագա հաշմանդամության պատճառ և այլն: 

Մի շարք հեղինակներ (Таточенко В.К., 2008), նշելով հազի ռեֆլեկտոր-պաշտ-

պանիչ նշանակությունը, միաժամանակ հստակ համարում են, որ այն պարտադիր 

կարգով անհրաժեշտ է դիտարկել որպես հիվանդի վիճակը ծանրացնող երևույթ և 

պետք է վերացնել:  

Միաժամանակ հարկ է ընդգծել, որ քրոնիկական հազը եղել է շարունակում է 

մնալ բժշկության ժամանակակից գերխնդիրներից մեկը, որի բուժումը բազմաբա-

ղադրիչ է, ներառում է տարբեր ուղղություններ, նպատակամղված է օրգան-համա-

կարգերի գործունեության բարելավմանը, կարող է հետապնդել նպատակ` լավացնել 

հիվանդի կյանքի որակը: 

Քրոնիկական հազը թոքերի քրոնիկական ոչ սպեցիֆիկ հիվանդություններին 

բնորոշ ախտանշան է: 

Ըստ ժամանակակից պատկերացումների թոքերի քրոնիկական ոչ սպեցիֆիկ 

հիվանդությունները (ԹՔՈՍՀ) ներառում են քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտը, 

բրոնխային ասթման, էմֆիզեման, մուկովիսցիդոզը, բրոնխոէկտատիկ հիվանդու-

թյունը, օբլիտերացնող բրոնխիոլիտը և բիսինոզը: ԱՄՆ-ում մահվան պատճառների 

շարքում ԹՔՈՍՀ իր հաճախականությամբ 4-ն է` 54,3 մահվան դեպք 1000 բնակչութ-

յան նկատմամբ: Վերջին 10 տարվա ընթացքում մահացությունը ԹՔՈՍՀ աճել է ավե-

լի քան 33%-ով: 

Волков И.К. (2011) համարում է, որ երեխաների և մեծերի ԹՔՈՍՀ միմյանցից 

տարբերվում են հիվանդությունների այն պատկերացման տեսակետից, ինչպես դա 

մենք հասկանում ենք ներկայումս: 

Կարևորվում է այն հանգամանքը, որ եթե բավականին ուսումնասիրվել են 

ԹՔՈՍՀ սոցիալ-հիգիենիկ ասպեկտները, կլինիկան, ախտորոշումը, ապա նույնը չի 

կարելի եզրակացնել ախտածագման, առավել ևս բուժման տեսակետից: Բազմաթիվ 

հարցեր և խնդիրներ դեռևս մնում են մինչև վերջ չպարզաբանված, ստացված տվյալ-

http://www.lvrach.ru/author/4537980/
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ները վերաբերվում են հիմնախնդրի միայն մեկ կամ մի քանի կողմից ու կարիք ունեն 

ինչպես ամբողջականացման, այնպես էլ լրացուցիչ հետազոտությունների:  

Այսպես՝ Зайцев А.А., Безлепко А.В. (2013) ներկայացնելով ԹՔՈՍՀ բոլոր աս-

պեկտները, ընդգծում են, որ սկզբունքային և կարևոր նշանակություն ունեն հիվան-

դության սրացման պատճառներն ու չափորոշիչները, հիվանդների (հաշվի առնելով 

տարիքը) վարման ալգորիթմը, բուժական միջոցառումների ողջ գամման, հատ-

կապես ֆարմակոթերապիան: 

Մի շարք հեղինակներ` ամփոփելով քրոնիկական հազի բուժման իրենց եր-

կար տարիների կլինիկական փորձը, մասնավորապես, նշում են ֆենսպիրիդի (ոչ 

ստերոիդ հակաբորբոքային դեղամիջոց է)` որպես լրացում ստանդարտ թերապիայի 

(Шмелев Е.И., Овчаренко С.И., Цой А.Н., Безлепко А.В. и соавт., 2005) կամ ֆենս-

պիրիդի և բրոնխոլիտիկների համատեղ օգտագործման տարբերակը (Безлепко А.В., 

Безлепко Е.А., Захарова Н.К., Ефимова В.Е., 2009): Երկու դեպքում էլ նրանք ստացել 

են տվյալներ, որոնց համաձայն ԹՔՕՀ պայմանավորված քրոնիկական հազի համար 

կիրառվող ֆենսպիրիդը կամ դրա զուգակցումը բրոնխոլիտիկների հետ թույլ է 

տալիս հավաստի լավացնել շնչական ցուցանիշները, հատկապես ԹՔՈՍՀ թեթև և 

միջին ծանրության ձևերի դեպքում:  

Сорока Н.Д., Коршунова Е.В., Гомозова С.П., Власова Т.Г. и соавт (2010) ֆենս-

պիրիդը կիրառել են թոքաբորբով հիվանդացած և հազի տեսքով երկարատև մնա-

ցորդային երևույթներ ունցող երեխաների շրջանում: Հեղինակները նշում են, որ հիմ-

նավորված են համարում տվյալ դեղամիջոցի նշանակումը, քանի որ այն երեխաների 

մոտ ձգձգվող բրոնխաթոքային պրոցեսի ավարտմանն ուղղված պաթոգենետիկորեն 

հիմնավորված բաղկացուցիչ մաս է: Ընդ որում, դեղամիջոցն ունի բարձր արդյունա-

վետություն, կիրառման համար բացարձակ անվտանգ է, բուժման համար նշա-

նակված այլ դեղերի հետ փոխգործողությունների մեջ չի մտնում: 

Որոշ հեղինակներ առանձնացնում են կանանց` որպես հատուկ ռիսկի խումբ 

ԹՔՈՍՀ տեսակետից ինչպես համաճարակաբանական (Soriano J.R., Maier W.C., 

Egger P. et al., 2000)` Մեծ Բրիտանիայում 1990-1997թթ.-ի ժամանակահատվածում 

տարածվածությունն աճել է 65% (տղամարդկանց շրջանում 25%), պատճառների` 

ծխախոտամոլություն (Mackay J., Amos A., 2003)` ներկայումս աշխարհում ծխում է 

200 մլն կին, սպասվում է, որ 2025թ.-ի այն կդառնա 500 մլն, զարգացման մեխա-

նիզմների` կանացի թոքերի տարողունակությունը փոքր է, կանայք ավելի զգայուն 

են սուրֆակտանտի սինթեզի վրա ազդող հորմոնների նկատմամբ (Becklake M.R., 

Kauffmann F., 1999), կլինիկական առանձնահատկությունների` կանանց մոտ ԹՔՕՀ 

ընթանում է ավելի ծանր (Prescott E., Bjerg A.M., Andersen P.K. et al., 1997), այնպես էլ 

բուժական միջոցառումների մշակման տեսակետից: 

 М.В. (2012) իրավացիորեն համարում է, որ մյուս ռիսկի խումբը հա-

ճախ և երկարատև հիվանդացող երեխաներն են` պայմանավորված ինտերլեյկին 

2,4,6 և 8 սպոմտանգերարտադրությամբ և ակտիվ ցիտոտոքսիկ T բջիջների (CD8-

DR+) քանակի նվազումով (Заплатников А.Л., 2003; Коровина Н.А., Заплатников А.Л., 

Фисенко Ю.Ю., 2005; Aamir Shahzad, Martin Knapp, Irene Lang, 2010) : 

Ըստ այդմ էլ, Лебедева М.В. (2012) առաջարկում է կիրառել պաթոգենեզի 

օղակների վրա ազդող դեղեր: Նա մասնավորապես, նշում է, որ մանկաբուժական 

պրակտիկայում տվյալ քանակակազմի երեխաների մոտ հաճախ են կիրառվում 

տարբեր օշարակներ, որոնք պարունակում են ԹՔՈՍՀ պաթոգենեզի այս կամ այն 

http://www.lvrach.ru/author/11575005/
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օղակի վրա: Հեղինակը վերլուծում է բրոնխիկում ТП էլիքսիրը: Նա ամբողջովին 

համամիտ է Graubaum H.J. (2005) կարծիքի հետ, որ տվյալ դեղը պարունակում է 

գարնանածաղիկ և ուրց, ունի արտահայտված հակաբորբոքիչ հատկություն, որը 

հաստատվել է 2001 և 2004 թթ.-ին կատարված երկու հետազոտության արդյունքում: 

Ընդ որում, 99,6% երեխաների մոտ դեղի տանելիությունը եղել է լավ և շատ լավ:  

Որոշ թոքաբաններ համարում են, որ խրոնիկական հազի բուժման տակտի-

կայում պարտադիր կարգով անհրաժեշտ է ներառել բուսական ծագման դեղամի-

ջոցներ, որը թույլ կտա խուսափել մի շարք կողմնակի ազդեցությունից, հաշվի առնե-

լով, հատկապես, վերջինիս կիրառման երկարատևությունը (Бунятян Н.Д., Утешев 

Д.Б., Свириденко А.В., 2010):  

Irwin R.S. и Curley F.J. (1991), վերլուծելով հազի բուժման արդյունավետությու-

նը, նշում են, որ բուժական տակտիկայում տարբերակված մոտեցման կիրառման 

դեպքում` հաշվի առնելով հազի պատճառները, դրա արդյունավետությունը տա-

տանվում է 93-97% սահմաններում: 

Բուժական տակտիկայի տեսակետից Чикина С.Ю. (2009) ներկայացնում է իր 

տեսակետը նեյրոկինինային և բրադիկինինային ընկալիչների հակադիրների, պրոս-

տոգլանդինների սինթեզի ճնշիչների, իոնային խողովակների (կալիումային, քլորի-

դային և այլն) մոդուլյատորներ և այլ դեղամիջոցների կիրառման ուղղությամբ: 

Волков А.В. (2011) նշում է, որ հակահազային դեղամիջոցներն ըստ ազդեցու-

թյան բաժանվում են 3 խմբի. կենտրոնական, պերիֆերիկ, խառը: Ըստ հեղինակի 

նշանակված բուժման հաջողությունը պայմանավորված է հիմնական հիվանդության 

ճիշտ ախտորոշումից: 

Авдеев С.Н. (2013) նշում է, որ ԹՔՈՍՀ հաճախակի սրացումները հաճախակա-

նությունը նվազեցնելու հատկություն ունեն երկարատև ազդող բետա2-ագոնիստնե-

րը (ԵԱԲԱ` ДДБА), երկարատև ազդող հակախոլինէրգիկ դեղերը, ինհալյացիոն 

գլյուկոկորտիկոստերոիդները (ԻԳԿՍ` ИГКС), դրանց համատեղող միջոցները 

(ԻԳԿՍ/ԵԱԲԱ` ИГКС/ДДБА), մուկոակտիվ պրեպարատները և ֆոսֆոդիէսթերազի 

ինհիբիտորները:  

ԻԳԿՍ համարվում են առավել կիրառելի ԹՔՈՍՀ բուժման համար, դրանք 

խորհուրդ են տրվում հաճախակի սրացումների ռիսկ ունեցող հիվանդներին: Միև-

նույն ժամանակ չի կարելի ԻԳԿՍ երկարատև մոնոթերապիա իրականացնել, քանի 

որ ավելի քիչ արդյունավետ է, քան ԻԳԿՍ/ԵԱԲԱ կիրառումը: Ներկայումս աշխար-

հում լայնորեն կիրառվում է ԻԳԿՍ/ԵԱԲԱ համատեղում ունեցող երկու դեղ` բուդե-

սոնիդ/ֆորմոթերոլ և ֆլուտիկազոն/սալմետրոլ: 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ: ԹՔՈՍՀ բնորոշ է քրոնիկական հազը: Վերջինիս բու-

ժումը պահանջում է տարբերակված մոտեցում, որը պետք լինի ախտածագումնային, 

նպատակամղված օրգան-համակարգերի գործունեության բարելավմանը: 
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РЕЗЮМЕ 

Лечение хронического кашля продолжает оставаться одной из важных и сложных 

проблем современной медицины. В работе проведен доскональный анализ разных 

представлений, посвященных лечению хронического кашля. Автором показано, что 

несмотря на комплексные исследования, существующие задачи остаются еще нерешен-

ными. 

 

 

Ключевые слова: хроническая кашля, хронические неспецифические заболевания легких, 

комплексные исследования 
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SUMMARY 
Treatment of chronic cough is still one of the most important and complex problems of 

modern medicine. The thorough analysis of the different concepts on treatment of chronic 

cough was carried out in the paper. The author has shown that existing tasks are still unresolved 

in spite of the complex studies. 
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ՃՃԱԱՐՐՊՊԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԵԵՊՊԱԱՏՏՈՈԶԶԻԻ  ՏՏԱԱՐՐԱԱԾԾՎՎԱԱԾԾՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  ՍՍՐՐՏՏԱԱՄՄԿԿԱԱՆՆԻԻ  ՍՍՈՈՒՒՐՐ  

ԻԻՆՆՖՖԱԱՐՐԿԿՏՏՈՈՎՎ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՇՇՐՐՋՋԱԱՆՆՈՈՒՒՄՄ  

 
1Ա.Ս. ՔՈՉԱՐՅԱՆ, 2Մ.Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

 
1ԵՊԲՀ, թերապիայի թիվ 2 ամբիոն 

2 ԵՊԲՀ, անհետաձգելի սրտաբանության ամբիոն 

 
 

Բանալի բառեր՝ ՈԱՃԼ-ի (ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդ) տարածվածությունը, 

գամմա-գլուտամիլ-տրանսպեպտիդազ, C-ռեակտիվ սպիտակուցի կոնցենտրացիա 
 

Ներածություն և արդիականություն. Ճարպակալումը բավականին տարած-

ված սիրտ-անոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկի գործոն է, միաժա-

մանակ ճարպակալումն ուղեկցվում է ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդի (ՈԱՃԼ) 

զարգացման և շաքարային դիաբետի (ՇԴ) 2 տիպի հետ [1,2]: 

Վերը նշված գործոնները նպաստում են զարկերակների կառուցվածքային 

փոփոխություններին և աթերոսկլերոզի հարաճմանը [3,4,5]: 

Ճարպային հեպատոզի և սիրտ-անոթային հիվանդությունների միջև փոխկա-

պակցվածությունը [6,7] ուսումնասիրելու նպատակով սակավաչափ հետազո-

տություններ են կատարվել` որոշելու ՈԱՃԼ-ի տարածվածությունը և նրա կանխո-

րոշիչ նշանակությունը սրտի իշեմիկ հիվանդության և մասնավորապես 

սրտամկանի ինֆարկտով հիվանդների շրջանում [8,9]: 

Նպատակը. Մեր կողմից կատարված հետազոտության նպատակն է եղել 

ուսումնասիրել սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների և սրտի քրոնիկ իշե-

միկ հիվանդություն ունեցող (ՍԻՀ)-ով հիվանդների մոտ ՈԱՃԼ-ի համեմատական 

տարածվածությունը:  

Մեթոդներ. 2013-2014թթ. ուսումնասիրվել են Համալսարանական թիվ 1 

կլինիկական հիվանդանոցի ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկա 

ընդունված սրտամկանի սուր ինֆարկտով (ախտորոշված ԷՍԳ տվյալների հիման 

վրա) 120 հիվանդների տվյալներ: Բոլորի մոտ ախտորոշվել է ST-էլևացիայով և 

առանց ST-էլևացիայի սրտամկանի ինֆարկտ:  

Բոլոր հիվանդների մոտ առաջին օրը որոշվել են ՈԱՃԼ-ին բնորոշ էնզիմների 

կոնցենտրացիան արյան պլազմայում. գամմա-գլուտամիլ-տրանսպեպտիդազա 

(ԳԳՏ) կոնցենտրացիան արյան պլազմայում, հետևյալ մեթոդով՝ (Roche Cobas c311), 

C-ռեակտիվ սպիտակուցի կոնցենտրացիան (C-ՌՍ) արյան պլազմայում հետևյալ 

մեթոդով` (Roche Cobas c311) [10]: 

Աղյուսակ 1. 

Սրտամկանի սուր ինֆարկտով և քրոնիկ ՍԻՀ-ով հիվանդների մոտ արյան 
պլազմայում C-ՌՍ, ԳԳՏ և ուլտրաձայնային միավորի արդյունքները 

Ցուցանիշ Սրտամկանի սուր 
ինֆարկտ (120 հիվանդ) 

Քրոնիկ ՍԻՀ 
(39 հիվանդ) 

C-ՌՍ 5.306 (նորմա <0.5) 0.54 (նորմա<0.5) 

ԳԳՏ 75.034 (նորմա <60) 78. (նորմա<60) 

Ուլտրաձայնային միավոր 3 1.1 
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Բոլոր հիվանդներին կատարվել է աբդոմինալ ուլտրաձայնային հետազո-

տություն  3.5MHz  տվիչով, ճշտելու համար լյարդի ճարպային հեպատոզի աստի-

ճանը ըստ ընդունված սանդղակի (HRI): 

Ստուգիչ խմբում ընդգրկվել են քրոնիկ ՍԻՀ-ով 39 հիվանդ: 

Արդյունքներ. Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, ԳԳՏ-ի ակտիվությունը չի 

տարբերվում  քրոնիկ ՍԻՀ-ով հիվանդների մոտ: Ուլտրաձայնային միավորը ար-

տահայտված է սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների շրջանում: C-ՌՍ-ի 

ակտիվությունը նույնպես ավելի բարձր է սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդ-

ների շրջանում ի համեմատ քրոնիկ ՍԻՀ-ի խմբի: 

Սակայն պետք է նշել, որ C-ՌՍ-ի բարձր կոնցենտրացիան պայմանավոր-

ված է ոչ միայն ՈԱՃԼ-ի առկայությամբ, այլ նաև սուր կորոնար համախտանիշով, 

որի դեպքում նկատվում է C-ՌՍ-ի բարձր ակտիվություն [11]: 

Այսպիսով, ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ ՈԱՃԼ-ը ավելի 

տարածված է սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների մոտ` ի համեմատ 

քրոնիկ ՍԻՀ-ով հիվանդների: ՈԱՃԼ-ով հիվանդների շրջանում աթերոսկլերոզն 

առավել լայն տարածում ունի, ինչը ցույց է տրվել մի շարք հետազոտություններով, 

որտեղ քնային զարկերակի ինտիմիա-մեդիալ հաստությունն ավելի բարձր է 

[12,13]: 

ՈԱՃԼ նպաստում է աթերոսկլերոզի զարգացմանը, օքսիդատիվ պրոցես-

ների ակտիվացմանը: Մասնավորապես, ցածր խտւթյամբ լիպոպրոտեինների (ՑԽ-

Լ) և ապոպտոզի ակտիվացմանը, աթերոսկլերոտիկ վահանակի ձևավորմանը` 

ԳԳՏ-ի գերակտիվացման հետևանքով [14]: 

Մեր կողմից կատարված հետազոտությունը նպատակ ուներ պարզելու 

ՈԱՃԼ-ի տարածվածությունը սուր կորոնար համախտանիշով հիվանդների 

շրջանում: 

Մեր կողմից առաջ է քաշվում վարկած, որի համաձայն ՈԱՃԼ-ը նպաստում 

է համակարգային բորբոքմանն ու էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի ակտիվացմանը 

[15,16]: 

Վերը նշված պաթոֆիզիոլոգիական մեխանիզմները կարող են նպաստել 

անկայուն վահանիկի ձևավորմանը և սուր կորոնար համախտանիշի զարգաց-

մանը: Կլինիկական պրակտիկայում ՈԱՃԼ-ի նշանակությունը չի կարևորվում 

որպես սուր կորոնար համախտանիշին նպաստող պաթոլոգիա: Մեր հետազոտու-

թյան նպատակներից մեկն էր ուսումնասիրել ՈԱՃԼ-ի համեմատական տա-

րածվածությունը` քրոնիկ ՍԻՀ-ով և սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների 

մոտ: 

Եզրակացություն. ԳԳՏ-ի մակարդակը բարձր է ինչպես սրտամկանի սուր 

ինֆարկտով հիվանդների, այնպես էլ խրոնիկ ՍԻՀ-ով հիվանդների մոտ: ՈԱՃԼ-ի 

ուլտրաձայնային միավորը ըստ մեր հետազոտության տվյալների արտահայտված 

է սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների շրջանում: C-ՌՍ-ի ակտիվությունը 

նույնպես ավելի բարձր է սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների շրջանում: 

Հետազոտության արդյունքում ՈԱՃԼ-ը առավել լայն տարածում ունի սուր 

կորոնար համախտանիշով հիվանդների մոտ, ի համեմատ քրոնիկ ՍԻՀ-ի: 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА СРЕДИ БОЛЬНЫХ С 

ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
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РЕЗЮМЕ 
Наше исследование направлено на определение распространенности безалкогольного 

ожирения печени (БАОП) среди пациентов с острым коронарным синдромом. У всех 

больных определялась концентрация типичных ферментов в плазме крови: концентрация 
гамма-глутамин-транспептидазы (ГГТ) и концентрация C-реактивного белка (СРБ) в плазме 

крови с помощью следующего метода – Roche Cobas C311.  
Результаты исследования показали, что ГГТ выше как у больных с острым инфарктом 

миокарда, так и у пациентов, страдающих хронической ишемической болезнью сердца.  

Ультразвуковая единица БАОП выражена у больных с острым инфарктом миокарда. 
Активность C-реактивного белка также была высока среди пациентов с острым инфарктом 

миокарда. В результате, БАОП имеет наиболее широкое распространение у больных с 

острым коронарным синдромом, по сравнению с имеющими хроническую ишемическую 
болезнь сердца.  

 
Ключевые слова: распространенность безалкогольного ожирения печени, гамма-

глутамин- транспептидаза, концентрация C-реактивного белка. 

 

 

PREVALENCE OF FATTY LIVER IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL 

INFARCTION 
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SUMMARY 

Our investigation aimed to determine the prevalence of non-alcoholic fatty liver (NAFL) 

in patients with an acute coronary syndrome. Among all patients there was determined the 

concentration of typical enzymes in the blood plasma: gamma-glutamine-transpeptidase 

(GGT) concentration and C-reactive protein (CRP) concentration in the blood plasma by 

means of Roche Cobas c311 method. 

The result of investigation showed that GGT was high both in the patients with acute 

myocardial infarction and in patients having chronic myocardial ischemic disease. 

 The ultrasound unit of NAFL is expressed in patients with an acute myocardial 

infarction. CRP activity was also higher among patients with an acute myocardial infarction. 

As a result, NAFL is most widespread in patients suffering by acute coronary syndrome, 

compared to the chronic myocardial ischemic disease. 

 

 

Keywords: prevalence of non-alcoholic fatty liver, gamma-glutamine-transpeptidase, C-

reactive protein concentration. 
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Введение: Трансплантация почки (ТП) является стандартным и оптимальным 

методом лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН). Многими 

исследователями показана эффективность ТП не только в плане выживаемости [12] и 

качества жизни [4], но и в отношении существенной экономической эффективности [14]. 

После проведения первой успешной ТП в 1954г., трансплантология достигла значитель-

ных успехов. Выявлены многочисленные факторы, которые влияют на выживаемость 

трансплантата (Тх) [3]. Благодаря внедрению новых иммуносупрессивных препаратов, 

значительно сократилась частота эпизодов острого отторжения [6,10] и увеличилась 

краткосрочная выживаемость Тх. Однако существенного влияния на долгосрочную 

выживаемость не отмечено [5].  

Актуальность: Тотальная нехватка донорских органов [1,9] диктует необходи-

мость максимального продления сроков функционирования Тх. Данная проблема 

особенно остро стоит в Армении, где ТП проводятся только от живых доноров (ЖД) в 

условиях ограниченной доступности современных иммуносупрессантов. В связи с этим 

представляется весьма актуальным определение факторов риска на разных этапах пред- и 

посттрансплантационного периода для улучшения показателей выживаемости почечного 

Тх. 

Целью настоящего исследования является изучение выживаемости почечного 

трансплантата (Тх) и выявление его предикторов при проведении ТП от ЖД в Армении. 

Материалы и методы: В исследование вошли 92 пациента, которым в период с 

1995-2011гг. в МК «Арабкир» проведена ТП от ЖД. Становление программы ТП в 

Армении стало возможным благодаря кооперации различных центров как внутри Ар-

мении, так и за ее пределами. Все реципиенты и доноры обследовались согласно прото-

колу, разработанному в Университетской Клинике Антверпена (Бельгия) и адаптиро-

ванному для Армении. 

Большинство лабораторных и инструментальных исследований до и после ТП 

проведены в МК «Арабкир». С 2003 г. по настоящее время HLA-типирование проводится 

в HLA лаборатории Армянского Реестра Доноров Костного Мозга. Для экстракции ДНК 

в периферической крови использовались экстракционные наборы компании Qiagen. HLA 

типирование проводилось методом PCR-SSP, использовались наборы компании Olerup и 

One Lambda.  

Перекрестная совместимость («Cross-matching» реакция) по популяциям Т- и В-

лимфоцитов (сыворотка больного с лимфоцитами донора, сыворотка донора с лимфоци-

тами реципиента) проводится в Гематологическом центре им. проф. Р.О. Еоляна. Реакции 

проводились при положительных и отрицательных контролях. Все ТП проведены при 

отрицательной перекрестной реакции на совместимость.  

В качестве зависимой переменной выбрана выживаемость Тх. Независимыми 

переменными были возраст и пол реципиента, факторы, определяющие сенсибилизацию 

(беременности, трансфузии компонентов крови, предыдущие ТП), основная патология, 
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приведшая к ХПН, продолжительность лечения гемодиализом (ГД), наличие сопутствую-

щих заболеваний. Учитывали возраст и пол донора, совместимость по АВО системе, 

число несоответствий по HLA-системе, время тепловой и холодовой ишемии при имп-

лантации почки. В послеоперационном периоде особое внимание уделено наличию 

тубулонекроза, необходимости в ГД, варианту иммуносупрессии, проведению индук-

ционной терапии, различным осложнениям и пр.  

Иммуносупрессивную терапию подбирали индивидуально. Индукцию антителами 

проводили по показаниям, в основном у сенсибилизированных пациентов. Применяли 3-

х компонентную иммуносупрессию с использованием преднизолона, кальциневрин инги-

биторов (КНИ) (циклоспорин А (ЦСА) - в основном дженерики или такролимус - с 

2008г.), и антиметаболитов (азатиоприн или микофенолата мофетил (ММФ)). Коррекцию 

иммуносупрессии проводили по общим правилам с учетом срока ТП, на основании 

лабораторных исследований, наличия побочных эффектов и концентрации КНИ в крови. 

Диагностика острого отторжения основывалась на типичной клинической картине, 

данных лабораторно-инструментальных исследований. При развитии острого отторже-

ния проводили пульс-терапию метилпреднизолоном (МП), в случае его неэффективности 

- антитимоцитным глобулином (АТГ). Биопсию проводили в основном при неэффек-

тивности лечения.  

Непрерывные переменные представлены как медиана, квартили, среднее значение 

и стандартное отклонение. Номинальные переменные представлены в виде отношений и 

пропорций. Выживаемость Тх оценивалась по методу Каплана-Мейера. Оценка проведе-

на на момент 31.12.2013г. Влияние различных предикторов на выживаемость Тх 

исследовано методом регрессии Кокса, на основании чего проводился расчет отношений 

рисков (ОР) и 95% доверительного интервала (ДИ). Для определения окончательной 

многофакторной модели, переменные были включены в анализ с учетом приведенных в 

литературе данных. Анализ проводился по принципу пошаговой обратной элиминации. 

Во всех случаях результат считался статистически достоверным при величине p<0,05. 

Все статистические анализы проводились с использованием программного пакета SPSS-

20 (SPSS Inc, IBM company, Chicago, Illinois, USA).  

Результаты: С 1995 по 2011гг. в МК «Арабкир» проведены 92 ТП от живых доно-

ров (ЖД). До 2002г. было проведено всего 3 ТП, а с 2002г. ТП стала регулярным методом 

лечения - в среднем по 9 операций в год (максимально 14 – в 2006 г).  

Реципиенты: Средний возраст на момент ТП составил 33,7 ± 12,5 лет (13,0-60,3). 

Превалировал мужской пол 62 (67,4%). У 2 пациентов пересадки были проведены пов-

торно. В 30,4% случаев идентифицировать причину ХПН среди реципиентов не удалось. 

Это обусловлено поздней обращаемостью и ограниченными возможностями диагностики 

почечных заболеваний в Армении в начале 90-х годов прошлого столетия. Биопсия 

нативных почек проведена только 15 (16,3%) пациентам. Причинами ХПН были: первич-

ный гломерулонефрит (ГН) – 27,2%, вторичные гломерулопатии (16,3%), тубуло-интерс-

тициальные и наследственные заболевания почек (по 7,6%) и другие болезни (41,3%). 

Медиана продолжительности ГД до проведения ТП составила 9,7 месяцев (1,2-73,9). 

Упреждающая ТП выполнена одному пациенту, 5 получили ГД менее 1 месяца. 

Доноры: Для 40 (43,5%) пациентов донорами почки стали родственники первой 

степени родства (родители и сёстры). В отличие от реципиентов, среди доноров 

превалировал женский пол - 62 (67,4%), средний возраст составил 44,0 ± 7,3 лет (28,6-

59,6). В большинстве случаев женщины становились донорами для мужчин (39; 62,9%, 
2 

=1,743, р=0,187). Согласно данным литературы, выживаемость Тх меньше у реципиентов 

мужского пола, для которых донорами стали женщины [7,13]. Однако при проведении 

регрессионного анализа по методу Кокса нами не выявлено достоверного влияния пола 

донора на выживаемость Тх (ОР 0,497; 95% ДИ: 0,106-2,342, р=0,377). 
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ТП проводили только при наличии совместимости по АВО системе. Резус фактор 

нами не учитывалcя. Группа крови А превалировала как среди реципиентов (51,1%), так 

и среди доноров (44,6%). В целом это отражает высокую распространенность данной 

группы крови в армянской популяции. В большинстве случаев (77,2%) группы крови 

донора и реципиента совпали, в 22,8% случаев – были совместимыми.  

Учитывалось число несовпадений по HLA-A, B и DR локусам. В 26,1% случаев HLA 

типирование мы не проводили, поскольку было очевидным сходство родителей и детей 

минимум по 1 гаплотипу. У 2 пациентов имелось абсолютное совпадение с донорами 

(сестры) по всем 6 локусам HLA системы. ТП проводились только при отрицательном 

результате перекрестной реакции на совместимость. У 5 пациентов в связи с высоким 

иммунологическим риском определен уровень панель-реактивных антител (ПРА). 

Высокий уровень ПРА (70% ELISA методом) выявлен только у одного, которому ТП 

выполнена по жизненным показаниям, из-за отсутствия сосудистого доступа для 

продолжения лечения ГД.  

В качестве факторов риска сенсибилизации реципиентов, нами были рассмотрены 

трансфузии крови и ее компонентов, беременности, повторные ТП. Больше половины 

реципиентов (53; 57,6%) не имели факторов риска. Повторной ТП подверглись 2 пациен-

та, которые также получили трансфузии крови и ее компонентов.  

Схема иммуносупрессии: чаще (57,6%) в качестве начальной иммуносупрессии 

применяли сочетание преднизолона, ЦСА и ММФ. Смена начальной иммуносупрессии 

проведена у 58 (63,0%) пациентов. В большинстве случаев (25; 43,1%) причиной были 

сложности в обеспечении надлежащими препаратами. Другими причинами были побоч-

ные эффекты иммуносупрессантов (13; 22,4%), острое отторжение Тх (9; 15,5%), инфек-

ционные (7; 12,1%) или онкологические (1) осложнения, ухудшение функции Тх (3). Для 

подбора оптимальной схемы иммуносупрессии некоторым пациентам понадобилась 

многократная смена препаратов. К окончанию исследования функционирующий Тх 

имели 74 (80,4%) пациентов. Большинство из них (44,6%), получили сочетание предни-

золона, ЦСА и азатиоприна. Индукционную терапию получили 16 (17,4%) пациентов: 

базиликсимаб – 13 и антитимоцитный глобулин (АТГ) – 3. Применяли в основном (10) 

при наличии факторов сенсибилизации. Другими причинами были: полное несоответст-

вие по HLA-А, В и DR системе (3), совпадение только по одному локусу HLA А, В систе-

мы (2), ограничения в применении достаточных доз препаратов у 2 пациентов (пред-

низолон при сахарном диабете и ММФ при периодической болезни).  

У 49 (53,3%) пациентов отмечено 83 эпизода острого отторжения. Чаще отмечался 

однократный эпизод (28; 57,1%). В большинстве случаев (60; 72,3%) эпизоды были 

ранними: медиана 9 день (25‰ и 75‰ – 6 и 13 дни). В позднем постоперационном перио-

де отмечено 23 (27,7%) эпизода отторжения, медиана составила 1,3 года (25‰ и 75‰ – 

0,4 и 3,8 лет). Все получили пульс-терапию МП с переходом на более интенсивную схему 

иммуносупрессии (конверсия ЦСА на такролимус, азатиоприна на ММФ). Пяти пациен-

там из-за неэффективности МП проведена также терапия АТГ. Восстановить функцию 

Тх удалось из у 2 из них.  

Острый тубулярный некроз (ОТН) – это ишемическое поражение Тх [8]. Причинами 

могут быть: острое поражение почки донора до забора органа, влияние ишемии в процессе 

хранения в холоде, длительная тепловая ишемия во время наложения сосудистого анастомоза, 

реперфузионные поражения и любые эпизоды гипотонии после имплантации ОТН влияет на 

выживаемость Тх, особенно если осложняется эпизодами острого отторжения [2,11,15]. В 

нашем исследовании острый тубулонекроз отмечен у 9 (9,8%) пациентов, функция Тх 

восстановилась у всех.  

Особое внимание заслуживает неприверженность к лечению, особенно в более 

поздние сроки ТП. Данная проблема особенно остро стоит у лиц молодого возраста. В 

нашем исследовании неприверженность к лечению отмечена у 7,6% пациентов и стала 
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причиной поздних острых отторжений, потери функции Тх или развития хронической 

нефропатии Тх.  

Выживаемость трансплантата: в настоящий момент 74 (80,4%) реципиента 

имеют функционирующий Тх. Один пациент выбыл из-под наблюдения через 6,7 лет 

после ТП, на тот момент имея функционирующий Тх. Десять (10,9%) пациентов в разные 

сроки после ТП вернулись на лечение ПГД. Таким образом, 1-летняя выживаемость Тх 

составила 95,6%, 3-летняя 92,2%, а 5-летняя выживаемость 90,9% (рис. 1). Острое оттор-

жение (в том числе развившееся из-за самовольной отмены препаратов) явилось лиди-

рующей причиной потери Тх (6; 60%). 

Рис. 1. 

Выживаемость трансплантата. 

 
Для выявления нескорректированных однофакторных предикторов выживаемости 

Тх мы применили анализ пропорциональности рисков по методу Кокса (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Предикторы выживаемости трансплантата. 

 Однофакторный анализ Многофакторный анализ 

Переменные ОР (95% ДИ) p ОР (95% ДИ) p 

Мужской пол реципиента 1,04 (0,27-4,03) 0,955   

Женский пол донора 0,49 (0,11-2,34) 0,377   

Возраст  0,99 (0,94-1,04) 0,653   

Индукционная терапия  2,58 (0,65-10,15) 0,176   

Острый тубулонекроз 1,08 (0,14-8,52) 0,944   

Острое отторжение Тх  8,19 (1,04-64,73) 0,046   

Несовместимость по более чем 2 
локусам HLA-А, В системы 

2,37 (0,66-8,44) 0,184   

Несовместимость по 2 локусам 

HLA-DR системы 
 4,88 (1,36-17,57) 0,015 4,25 (0,97-18,52) 0,050 

Сенсибилизация 1,98 (0,56-7,02) 0,291   

Повторная ТП  5,02 (0,62-40,67) 0,131 13,21 (1,31-133,28) 0,029 

Продолжительность ГД терапии 0,99 (0,96-1,04) 0,977   

ЦМВ инфекция  2,88 (0,72-11,56) 0,136   

Неприверженность к лечению   8,49 (2,39-30,19) 0,001 6,36 (1,59 – 25,29) 0,009 
 

ГД – гемодиализ; ДИ –доверительный интервал; ОР – отношение рисков;  

Тх – трансплантат; ТП – трансплпнтация почки; ЦМВ – цитемегаловирус 
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Достоверными однофакторными предикторами (p<0,05) потери Тх стали: эпизоды 

острого отторжения, несовместимость по 2 локусам HLA-DR системы и непривержен-

ность к лечению. 

Согласно модели, построенной после многофакторной поправки, несовместимость 

по 2 локусам HLA-DR системы в 4,3 раза увеличивается риск потери Тх, повторная ТП в 

13 раз, а неприверженность к лечению в 6,4 раза.   

Обсуждение: Выживаемость Тх при проведении ТП от ЖД сопоставима с дан-

ными других стран [16,17]. Не смотря на всю мощь современной иммуносупрессии, анти-

гены HLA-DR системы всё еще играют важную роль при ТП. Необходим подбор наи-

более совместимого по HLA-DR системе донора. Учитывая факт частой причины острого 

отторжения Тх как основной причины потери Тх, необходимо его предупреждение 

(пересмотр схемы иммуносупрессии, его интенсификация). В поздние сроки ТП особое 

внимание необходимо обращать на неприверженность к лечению, особенно у молодых 

пациентов.  
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SUMMARY 

 The aim of this study is to evaluate kidney graft survival in Armenia and reveal 

predictors of graft survival in case of kidney transplantation (KT) from living donors (LD). 

Materials and methods: The study enrolled 92 patients, who were transplanted from living 

related donors from 1995 till 2011 at “Arabkir” Medical Center. Graft survival rate estimated 

by Kaplan-Meier method at the moment of 31.12.2013. Influence of various factors on graft 

survival rate is investigated by Cox regression method. Variables included in the analysis on the 

basis of literature data and to determine the final multivariate model we use stepwise backward 

elimination method. All statistical analyses were performed on SPSS – 20 software package.  

Results: 1-, 3- and 5-year graft survival after KT from LD is 95.6%, 92.2%, 90.9% - 

respectively. Statistically significant predictors of graft survival was mismatches in two loci of 

HLA-DR system, re-transplantation and non-compliance to treatment. Rejection was the main 

cause of graft failure (60%). 

Conclusions: graft survival in Armenia is comparable with those of other centres. 

Despite usage of modern immunosuppression, matching by HLA-DR system still has major 

effect on graft survival. Taking into account predictors that significantly impair graft survival 

and prevention will improve the results of KT in Armenia. 

 

 

Keywords: kidney transplantation, renal graft, survival, predictors. 
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ՓՓՈՈԽԽՊՊԱԱՏՏՎՎԱԱՍՍՏՏՎՎԱԱԾԾ  ԵԵՐՐԻԻԿԿԱԱՄՄԻԻ  ԱԱՊՊՐՐԵԵԼԼԻԻՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ    

ԵԵՎՎ  ՆՆՐՐԱԱ  ՎՎՐՐԱԱ  ԱԱԶԶԴԴՈՈՂՂ  ԳԳՈՈՐՐԾԾՈՈՆՆՆՆԵԵՐՐԸԸ  
 

1Մ.Մ. ՈՍԿԱՆՅԱՆ, 1Հ.Վ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ, 1Ս.Հ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, 1Պ.Ա. ԳԵՅԻԿՅԱՆ,  
1Ս.Ա. ԲԱԲԼՈՅԱՆ, 1Խ.Մ. ՔՅՈՒՐՔՉՅԱՆ, 2Ն.Հ. ՄՈՒՍԱՅԵԼՅԱՆ, 3Ա.Ա. ՀՅՈՒՍՅԱՆ,  

1Ա.Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ, 1Ա.Ս. ԲԱԲԼՈՅԱՆ 
 

1«Արաբկիր» բժշկական համալիր, Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ 
2Պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն  

3Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր 

 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտության նպատակն է գնահատել Հայաստանում կենդանի դոնորներից 

իրականացված փոխպատվաստված երիկամի (ՓԵ) ապրելիությունը և հայտնաբերել 

նրա վրա ազդող գործոնները:  

Նյութ և մեթոդներ: Ուսումնասիրությունը ընդգրկել է 92 հիվանդների, ովքեր 1995-

2011թթ. «Արաբկիր» ԲՀ-ում ենթարկվել են երիկամի փոխպատվաստման (ԵՓ) կենդանի 

դոնորներից: ՓԵ ապրելիությունը գնահատվել է ըստ Կապլան-Մեյերի՝ 31.12.2013-ի դրու-

թյամբ: Ապրելիության վրա ազդող գործոնները հայտնաբերվել են Կոքսի ռեգրեսիայի 

մեթոդով: Գործոնները ներառվել են վերլուծության մեջ ըստ գրականության տվյալների: 

Վիճակագրական բոլոր հետազոտությունները իրականացվել են SPSS-20 ծրագրով: 

Արդյունքներ: ՓԵ 1-, 3 - և 5 – ամյա ապրելիությունը կազմել են 95.6%, 92.2%, 90.9% 

համապատասխանաբար: Փոխպատվաստված երիկամի ապրելիության վրա վիճակա-

գրորեն հավաստի ազդեցություն են ունեցել HLA-DR համակարգի երկու լոկուսով անհա-

մապատասխանությունը, կրկնակի ԵՓ և դեղորայքի ինքնակամ ընդհատումը: Սուր 

արտավանումը հանդիսացել է ՓԵ կորստի հիմնակնան պատճառ (60%):  

Եզրակացություն: ԵՓ արդյունքները Հայաստանում համեմատելի են այլ երկրների 

տվյալների հետ: Չնայած ժամանակակից իմունոսուպրեսանտների կիրառման, HLA-DR 

համակարգով համատեղելիությունը դեռևս շարունակում է մեծ ազդեցություն ունենալ 

ՓԵ ապրելիության վրա: Ապրելիության վրա ազդող գործոնների կանխումը թույլ կտա էլ 

ավելի բարելավվել ԵՓ արդյունքները Հայաստանում:  

  

  

ԲԲաաննաալլիի  բբաառռեերր  `̀  երիկամի փոխպատվաստում, փոխպատվաստված երիկամ, ապրե-
լիություն, գործոններ::  
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        По литературным данным последних лет, в основе возникновения атеросклероза  

лежат два взаимосвязанных процесса: нарушение метаболизма и транспорта липидов 

(ЛП) и воспалительные явления в сосудистой стенке, индуцированные хроническими 

бактериальными и вирусными инфекциями, вероятно, при посредстве аутоиммунных 

механизмов [27, 10, 26]. Признается, что воспалительная реакция артериальной стенки не 

только играет ведущую роль в появлении и развитии атеросклеротических изменений в 

коронарных артериях, но и активно способствует ослаблению капсулы атероскле-

ротической бляшки, появлению разрывов и эрозий на ее поверхности. Эти изменения, 

дестабилизирующие атеросклеротическую бляшку, и лежат в основе обострений ИБС― 

острого коронарного синдрома (ОКС), нестабильной стенокардии (НС) и инфаркта 

миокарда (ИМ) [2, 16]. 

Считается, что после острого инфаркта миокарда СРБ вызывает воспаление в 

ишемическом миокарде через активацию комплемента, который может через различные  

механизмы приводить к сосудистому и миокардиальному повреждению [9, 20], вызывать 

аритмию и провоцировать дисфункцию сократимости и коронарную вазоконстрикцию 

[28]. При этом  увеличение концентрации ИЛ-6 и С-РБ, наблюдаемое с первых часов 

возникновения НС, является независимым предиктором инфаркта миокарда и смерти как 

в краткосрочном, так и в  долгосрочном прогнозе заболевания [17], дающим важную 

дополнительную информацию о стратификации больных по риску неблагоприятных ис-

ходов и коррекции проводимой терапии [31]. Обобщая вышеизложенное, можно считать 

установленным, что повышенный уровень С-РБ не только способствует риску  появления  

ИБС у здоровых людей, но и является предиктором  неблагоприятного течения и 

неблагоприятных исходов у больных с ОКС, НС [12, 28, 15]. 

         Ряд эпидемиологических и клинических исследований последних лет подтвердил 

способность статинов снижать риск возникновения ИБС, а у лиц с развившейся ИБС 

улучшать клиническое течение, предотвращать развитие осложнений инфаркта миокарда 

[23, 3, 30, 24]. Статины являются наиболее мощным средством  снижения  сердечно-

сосудистой смертности и, будучи препаратами первого выбора, используются при пер-

вичной и вторичной профилактике атеросклероза, о чем свидетельствует   убедительная 

доказательная база [12, 11]. 

В настоящее время применение статинов при ОКС не вызывает сомнений, на что 

указывает консенсус Американской ассоциации кардиологов и Европейской ассоциации 

кардиологов, согласно которому рекомендовано назначать статины при ОКС, вне  

зависимости от уровня холестерина, в течение 1-4 дней при поступлении в стационар, с 

целью достижения  уровня ЛНП <100мг/дл (<2,6ммоль/л) ―Уровень доказательности I-B 

[8]. Вышеотмеченные исследования также свидетельствуют, что статины различаются по 

гиполипидемической активности и некоторым фармакологическим свойствам—длитель-

ности пребывания в кровотоке, растворимости в жирах, путям удаления из организма,  

позволяя предполагать, что выраженность и скорость наступления многих эффектов раз-

ных статинов также неодинаковы. При этом важно отметить, что аторвастатин по 
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предотвращению развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) имеет преимущества 

перед другими статинами [12]. Эти данные согласуются с результатами исследования  C. 

Cannon и соавт. [24]. Авторы исследования IDEAL связывают эффективность статинов в 

снижении риска развития ССО на ранних этапах лечения именно с ранним появлением 

плейотропных эффектов, в том числе с улучшением сосудодвигательной функции 

эндотелия, еще до появления гиполипидемического эффекта. 

С этими данными согласуются и наши исследования, в которых отмечена высокая 

эффективность применения аторвастатина в дозах 80 мг в ранние сроки НС  и  особенно 

при комбинации с модуляторами ренин-ангиотензиновой системы и антиагрегантами 

различного механизма действия,  вне зависимости от изменений показателей липидного 

спектра [6].  По данным исследований PROVE-IT и TIMI-22, в которых на большом фак-

тическом материале проведено прямое сравнение эффективности аторвастатина и пра-

вастатина у пациентов с ОКС и  показано, что на фоне терапии аторвастатином комбини-

рованный риск развития основных неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов  на 

16% ниже, чем в группе, леченной правастатином. При этом аторвастатин в существенно 

большей степени снижал у больных уровень атерогенных ЛНП, проявляя лучший 

клинический эффект, что, по мнению авторов, связано с выраженным гиполипидеми-

ческим действием  препарата [29]. 

В связи с вышеотмеченным  представляет особый интерес  новый препарат розу-

вастатин, относящийся  к синтетическим статинам четвертого поколения. В ряде иссле-

дований, в сравнении с  другими препаратами этой группы, показано более выраженное 

гиполипидемическое действие эквивалентной дозы розувастатина [29]. 

Он оказывал достоверно более выраженное влияние, чем аторвастатин, на уровень 

ХСЛНП. На фоне его приема было отмечено снижение уровня С-РБ и других пока-

зателей воспаления [5]. Однако  в ряде исследований эта динамика констатировалась не у 

всех пациентов с ОКС, и хотя снижение концентрации С-РБ на фоне приема розувас-

татина в дозе 10  и 20 мг превышало эффект аторвастатина в тех же дозах на 6-13%, эти 

различия не были достоверны. 

Целью настоящего исследования явилось изучение сравнительной эффективности 

воздействия аторвастатина в дозе  80 мг/ сут,  розувастатина (крестор, «Astra Zeneka», 

Великобритания) в дозе  20 мг/сут на липидный спектр, факторы воспаления  а также на  

развитие конечных точек, при раннем краткосрочном применении у больных с НС. 

Материал и методы. Обследованы 52 больных с НС (средний возраст 57,2±2,1).  

Липиды крови определялись с помощью наборов реактивов фирмы «HUMAN» в 

лаборатории биохимии НИИ кардиологии. Маркеры воспалительной активности С-РБ и 

ИЛ-6 определялись в лаборатории иммунологии НИИ кардиологии   методом ELISA на 

анализаторе «Stat Fax 303 Plus» с использованием коммерческих наборов. 

Обследование больных проводилось в день  поступления, а также в динамике на 3, 

7, 17-21-й дни лечения. Клиническая оценка  заболевания по результатам лечения и 

развитию конечных точек проводилась с использованием разработанной нами оценочной 

шкалы. Статистически значимым считалось p<0,05. Больные были рандомизированы на 2 

группы (первая - 26 и вторая - 26 больных). Больные 1-й, основной группы получали 

розувастатин 20 мг/сут; больные 2-й аторвастатин 80 мг/сут. Первую дозу препаратов 

больные получали в первые 24 ч с момента приступа ангинозной боли, послужившего 

причиной госпитализации. Дальнейший прием лекарств осуществлялся ежедневно 

вечером после ужина до выписки больных из стационара, вплоть до 21-го дня болезни. 

Всем больным назначалась стандартная  антиангинальная терапия с применением 

нитратов, β-адреноблокаторов, антикоагулянтов, антагонистов кальция, аспирина, 

клопидогреля, модуляторов РААС в общепринятых дозах. 

Результаты и обсуждение. Исходные средние величины СРБ и ИЛ-6 в обеих группах 

существенно не различались. По представленным данным (табл.1) видно достоверное 
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понижение величин СРБ и ИЛ-6 в  обеих группах больных, с существенными различиями 

в сроках снижения в  группе получающих розувастатин в дозе 20мг/сут. Достоверное 

снижение концентрации ИЛ-6 и С-РБ в отмеченной группе  выявлено у  большинства б-

ых с первых суток и у всех б-ых - на 3-ьи  сутки заболевания на 58 и 25% и на 17-21 дни 

на 78 и 70% соответственно. В группе леченных аторвастатином 80 мг/сут отмеченная 

динамика со стороны ИЛ-6 и С-РБ  наблюдалась у большинства  лишь на  7-е сутки забо-

левания и у всех пациентов на 17−21-й день заболевания на 45 и 49% соответственно. 

Mеханизм снижения содержания С-РБ под влиянием статинов, по-видимому, связан 

с ослаблением экспрессии семейства интерлейкинов (ИЛ-6), обладающих провос-

палительной направленностью действия, снижением уровня растворимого CD40L 

протеина, связанного с фактором некроза опухолей α (ФНО-α). 

При этом показано, что провоспалительный цитокин ФНО-α, ухудшающий функ-

цию эндотелия и индуцирующий образование эндотелиальными клетками молекул 

адгезии, может быть ингибирован в макрофагах при терапии статинами, приводя  к 

снижению антиадгезивных и антикоагуляционных свойств эндотелия [25].  

В табл. 1 наряду с динамикой воспалительных маркеров представлены изменения 

липидного спектра при терапии аторвастатином  и розувастатином.  

Таблица 1 

Динамика показателей липидного спектра и маркеров воспаления при НС под влиянием 

терапии аторвастатином и розувастатином 

Показатели 

I группа II группа 

Исход 3-й день 7-й день 
17-21-й 

день 
Исход 3-й день 7-й день 

17-21-й 

день 

ОХ ∆% 6,52±0,25 
5,48±0,14 

-16%* 

 
5,35±0,17 

-18%* 

5,16±0,19 

-21%* 

6,51±0,26 

 
6,48±0,24 

5,41±0,18 

-17%* 

 
5,21±0,17 

-20%* 

ЛПНП ∆% 

 
4,11±0,15 

3,46±0,14 

-16%* 

 

3,25±0,16 

-21%* 

2,78±0,17 

-32,5%* 
4,12±0,16 4,11±0,15 

3,47±0,14 

-16%* 

3,30±0,14 

-20%* 

ТГ ∆% 2,73±0,03 
2,65±0,02 

-3%* 

2,60,±0,03 

-5%* 

 

2,24±0,04 

-18%* 

2,72±0,12 
2,72±0,11 

 

2,67±0,11 

-2% 

2,45±0,10 

-10%* 

ЛПВП ∆% 1,15±0,02 
1,23±0,03 

+7%* 

 

1,26±0,08 
+10%* 

1,31±0,03 

+14%* 
1,15±0,02 1,14±0,01 1,15±0,02 

1,20±0,02 

+5%* 

С-РБ ∆ % 9,5±0,3 
7,1±0,2* 

-25%* 

5,9±0,3* 

-38%* 

2,9±0,3* 

-70%* 
9,5±0,3 9,4±0,2 

8,7±0,2* 

-8%* 

4,7±0,3* 

-49%* 

ИЛ-6 ∆% 36,5±3,1 
15,4±2,2 

-58%* 

13,3±2,1 

-65%* 

8,2±1,8 

-78%* 
36,4±0,5 36,5±0,6 

 

34,2±0,4* 

-6%* 

 

17,8±0,4* 

-45%* 

*р<0,05 в сравнении с исходными величинами  

 

Изучение липидных показателей с позиций одновременного анализа маркеров 

воспаления обусловлено тесной взаимосвязью нарушений липидного обмена и воспа-

лительных проявлений в сосудистой стенке, играющих ведущую роль в дестабилизации 

атеросклеротической бляшки, обострении ИБС, НС [27,10, 17]. 

Как видно, исходные показатели уровней липидов крови у больных 2 групп почти 

не различались. Через 72 часа в группе больных, получающих розувастатин 20 мг/сут, 

было достигнуто достоверное снижение уровня общего ХС, ТГ и ХС ЛНП на 16, 3, 16%, 

соответственно, а к 7- и 21-м суткам снижение было еще более выраженным. Анализ 



ՆՆԵԵՐՐՔՔԻԻՆՆ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  
 

174 

липидного спектра в группе больных, получавших аторвастатин 80 мг/ сут, выявил 

аналогичную динамику со стороны вышеотмеченных липидных показателей с 7-ых суток  

заболевания, за исключением уровня ТГ, который существенно снижался в группе б-ых, 

леченных розувастатином. В  исследовании оценивалось также влияние лечения аторвас-

татином 80 мг и розувастатином 20 мг на уровень ХС ЛВП. В группе больных, получав-

ших розувастатин 20 мг/сут., через 72 часа наблюдалось достоверное повышение уровня 

ХС ЛПВ на 7 и  14% к концу госпитального периода наблюдения у всех пациентов.  

В группе аторвастатина достоверные положительные изменения этого показателя на 

17-21-й дни лечения  установлены лишь  у 35% б-ых и всего лишь на 5%.  

Данные литературы о влиянии  аторвастатина на уровень ХС ЛВП неоднозначны. 

Есть сообщения, что этот статин в дозе  80 мг/сут. может снижать даже уровень ХС ЛВП, 

хотя в многоцентровых работах с обследованием большего  количества больных  эти 

данные не нашли подтверждения. В  сравнительном, считающемся классическим иссле-

довании CURVES лечение аторвастатином сопровождалось достоверным повышением 

уровня ХС ЛВП на 3-9%, что согласуется с результатами нашего исследования. Роль 

ЛПВП заключается не только в обратном транспорте атерогенных липидов из тканей для 

их метаболизации, но и в участии в восстановлении сосудорасширяющего компонента 

эндотелиальной функции [31]. Установлено, что для нормализации выработки NO тре-

буется не только снижение уровня ХС ЛПНП, но и преимущественное увеличение 

концентрации ХС ЛПВП. Считается, чтo статины могут улучшать функцию эндотелия 

непосредственно и опосредованно. При этом доказано, что снижение уровня ХС ЛНП 

улучшает функцию эндотелия, а высокий уровень ЛНП, ингибируя выделение эндоте-

лием тканевого активатора плазминогена и активность NO-синтазы, снижает фибрино-

литическую активность крови и синтез простациклина, чем усиливает риск тромбо-

образования [31].  

Уровень атерогенных липидов тесно связан с уровнем регуляторов иммунного 

ответа, что подтверждает их участие в прогрессировании коронарной недостаточности. 

При оценке связи между показателями липидного состава плазмы и иммунного профиля 

у больных с НС установлена прямая зависимость между уровнем ХС ЛНП и ФНОα., 

абсолютным числом лимфоцитов [25]. D. Tziakas и соавторы [17] при одновременном 

определении уровней маркеров системного (СРБ и фибриноген) и местного (ИЛ-18 и 

VCAM-1) воспаления, а также противовоспалительного маркера ИЛ-10 и ХСЛВП 

показали, что наибольшее прогностическое значение имеет противовоспалительное 

звено. Достоверная обратная корреляция выявлена между изменениями уровней СРБ и 

ХС ЛПВП (r-0,24; p=0,03) . 

 Вместе с тем  статины могут оказывать прямое благоприятное воздействие на эндо-

телий и без влияния на липидный состав крови [6]. Улучшение нарушенной сосудо-

двигательной функции эндотелия считают одним из главных плейотропных эффектов 

статинов, предотвращающих патологический вазоспазм и обеспечивающих расширение 

коронарных сосудов, которое может развиться уже через 24 ч после приема разовой дозы 

статина [31]. Влияние терапии статинами на сосудодвигательную функцию эндотелия 

связывают с их способностью повышать синтез NO эндотелиальными клетками путем 

стабилизации матричной РНК eNOS, a также увеличения активности eNOS в результате 

фосфорилирования с участием протеинкиназы-В эндотелиальных клеток [22, 19]. 

Уровень метаболитов оксида азота прямо коррелировал с уровнем СРБ (p=0¸38) [13, 7].  

Сравнивались больные, леченные в первые 24 часа после поступления, с больными, 

получавшими терапию статинами через 24 часа после поступления. Исходы при выписке 

во второй группе были хуже по классификации Киллипа, уровню диастолического 

АД,ЧСС [13].  

Доказано, что окислительный стресс плазмы крови тесно связан с ее липидсодер-

жащими структурами, в которых происходят основные реакции свободнорадикального 
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окисления [22]. В ходе статинотерапии ингибируется образование супероксид-анион-

радикала в эндотелиальных и гладкомышечных клетках артерий, что сопряжено с 

редукцией супероксидзависимых нитритных оксидантов. Антиоксидантные свойства ста-

тинов предотвращают инактивацию NO супероксидным анионом и образование токси-

ческого пероксинитрита в клетках эндотелия, способствуя повышению биодоступности 

NO [6]. 

Вышеприведенные литературные данные о патогенетических механизмах воздейст-

вия статинов при НС и особенно эффективности действия розувастатина согласуются с 

данными наших исследований [15], подтверждая обоснованность их применения в 

ранние сроки заболевания.  

 Полученные данные свидетельствуют об эффективности применения статинов и  

особенно  розувастатина в ранние сроки НС, что согласуется с  обобщенными  данными  

ряда  рандомизированных плацебо-контролируемых исследований. При этом ранняя 

интенсивная терапия статинами,  со снижением уровней ЛПНП в крови более 40%, 

ассоциировалась с уменьшением кардиоваскулярных осложнений в течение 17-21 дней 

госпитализации. При этом снижение относительного риска развития конечных точек в 

первой группе составило 32% (p=0,01) по сравнению со второй группой.  

Обобщая вышеизложенное, можно с большой долей вероятности отметить, что 

эффективное  влияние статинов на липидный спектр, особенно на воспалительные мар-

керы, зависит от клинического состояния пациента (степени выраженности воспалитель-

ного процесса, т.е. высоких уровней СРБ и ИЛ-6), а также применяемой дозы препарата, 

что согласуется с данными других исследований [10]. При этом эффективность терапии 

розувастатином по сравнению с аторвастатином выше, особенно в группе больных с 

тяжелым клиническим течением НС и соответственно более высокими показателями 

воспалительных маркеров (СР-Б>9,3мг/л, ИЛ-6>36 пг/мл) и существенными атероген-

ными сдвигами липидного спектра. Отмеченный эффект ранней интенсивной липид-

снижающей терапии, по всей вероятности, связан со снижением ФНО-α, ИНФγ в стиму-

лированных Т-лимфоцитах через 72 часа после лечения розувастатином в дозе 20 мг и 

через 7 суток после лечения аторвастатином, что свидетельствует о важной роли быстрой 

иммуномодуляции [21]. Таким образом, статины дают, по- видимому, иммуносупрес-

сивный эффект путем ингибирования синтеза ФНО-α, ИНФγ, ИЛ-6 в активированных Т-

лимфоцитах. Переносимость розувастатина оказалась очень высокой. Не было 

достоверных различий ни по повышению печеночных ферментов, ни по риску развития 

миопатий. 

Выводы 

        1. Признание важной патогенетической роли иммунного воспаления и взаимосвязи с 

уровнем атерогенных липидов обосновывает  разработку методов лечения НС с исполь-

зованием статинов, обладающих антиатерогенной и противовоспалительной актив-

ностью. 

       2. Принципиально важно, что применение розувастатина в дозе 20 мг в ранние сроки 

НС способствует значительному и быстрому снижению маркеров воспаления (СРБ и ИЛ-

6) и нормализации липидного спектра у большинства б-ых с 1-х суток и у всех б-ых к 

концу 3-х суток заболевания. 

       3.  Ведущая роль воспалительно-липидного дистресса в дестабилизации атероскле-

ротической бляшки, характеризующаяся высоким риском кардио-сосудистых ослож-

нений, требует немедленной интенсивной липидо-иммуномодулирующей коррекции 

статинами. Быстрота наступления эффекта особенно важна для больных с НС, у которых 

в течение первых  недель от начала обострений сохраняется высокий риск повторных 

ишемических атак. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Կատարվել է ատորվաստատինի և ռոզուվաստատինի կիրառման ազդեցութ-

յան համեմատական ուսումնասիրություն բորբոքային մարկերների, լիպիդների, 

հիվանդության կլինիկական ընթացքի և վերջնակետերի զարգացման հիման վրա: 

Ռոզուվաստատինի վաղ կիրառումը ատորվաստատինի համեմատ դրականորեն է 

ազդել Ց-ռեակտիվ սպիտի և ինտերլեյկին–6 մակարդակների վրա: Զգալիորեն լավա-

ցել է հիվանդության կլինիկական ընթացքը և վերջնակետերի զարգացումը:  

 
Բանալի բառեր` անկայուն կրծքահեղձուկ, բորբոքային մարկերներ, ստատիններ 

 
 

 

COMPARITION OF ROSUVASTATIN VERSUS ATORVASTATIN ON RAPID 

IMMUNOMODULATION EFFECTS IN UNSTABLE ANGINA. 

  

R.S. GABRIELYAN, A.V. DAVTYAN, A.B. GABRIELYAN 

 

Scientific Research Institute of Cardiology 

 

SUMMARY 

This was short-term clinical study comparing the efficacy of rosuvastatin 20 mg/day and 

atorvastatin 80 mg/ day in reducing the levels of serum lipids, inflammatory markers and 

reducing morbidity and mortality in patients with unstable angina(UA) in hospital period. 

Interleikin-6 (IL-6), highsensitivity C-reactive protein (C-RP) and lipid profiles total 

cholesterol(TC), low- density lipoprotein cholesterol(LDL-C), TG, HDL were measured four 

times during hospitalization (0,72 hours, 7th day, 21th days before and after statin therapy. Peak 

CRP at 72 h levels were assotiated in 21 days increased incidence of major adverse cardiac 

events (MACE) in pts with UA. Reduction of baseline values IL-6 was significant at 3th day, 

CRP-at 7
 
th day at rosuvastatin group, Atorvastatin reduction of IL-6 was observed at 7

 th 
day, 

CRP-at 14
 
th day. Rosuvastatin altered to a greater extent than atorvastatin levels of TG and 

increase levels of HDL. The number of patients with end points was significantly lower in 

rosuvastatin group. 

 

 

Keywords: unstable angina, inflammatory markers, statins. 
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Во всем мире наблюдается катастрофический рост аллергических заболеваний. К 

этим заболеваниям относятся бронхиальная астма(БА) и ассоцированные с ней аллерги-

ческий ринит(АР) и атопический дерматит (АД). Рост заболеваемости бронхиальной 

астмы и ассоцированных с ней заболеваний за последние 20лет особенно выражен у де-

тей. Для разработки эффективной стратегии профилактики и лечения БА важное зна-

чение имеет исследование ее распространенности в разных странах и регионах, что поз-

волит выявить факторы, которые играют важную роль в развитии этого заболевания в 

определенных зонах и у разных национальных групп. Чтобы проанализировать, сравнить 

и адекватно оценить полученные данные, необходимо использовать стандартные методы 

исследования,. что позволит получить заслуживающие доверия данные [2]. Данные по 

обращаемости ни в коей мере не отражают истинную частоту аллергических забо-

леваний, так как лица с невыраженной симптоматикой вообще не обращаются к врачу 

Более того, со стороны врачей, в силу недостаточной подготовки, не всегда адекватно 

ставится диагноз БА [7].  

 Целью работы является исследование распространенности бронхиальной астмы 

и ассоцированных с ней заболеваний в г.Ереване с использованием стандартных методов 

(программа ISAAC).  

Материал и методы: С целью исследования распространенности БА и ассо-

цированных с ней заболеваний впервые проведено масштабное исследование среди детей 

г. Еревана с использованием ISAAC международной методики. Исследование было про-

ведено в двух возрастных группах - 6-7 и 13-14 лет. Данные возрастные группы выбраны, 

потому что 6-7-летний возраст является возрастом наиболее частой заболеваемости БА, а 

13-14-летний - возрастом наиболее частой смертности от БА. По требованиям программы 

ISAAC число обследуемых должно быть не менее 3000 [8]. Единицей выборки является 

средняя школа и по методу случайной выборки было отобрано столько школ, чтобы в 

каждой возрастной группе приняло участие по 3000 детей. Число детей в возрасте 6-7 лет 

в г.Ереване в 2008-2009гг. составляло 21777 и в возрасте 13-14 лет - 14756 [1], поэтому 

число 3000 является репрезентативным для данных популяций.  

Были использованы 3 опросника, которые  были разработаны комитетом ISAAC 

и переведены нами. 1) Опросники для 6-7-летних детей заполнялись родителями, а 

опросники для 13-14-летних самими школьниками. Первая фаза исследования, т.е. запол-

нение анкет, проводилась с октября по декабрь 2008г. в 52 случайно отобранных школах 

Еревана. В 6-7-летней возрастной группе из 4219 опросников было возвращено 3079 

(73%), в 13-14-летней группе из 3194 возвращено 3002 (94%). Вторая фаза исследования 

повторный визит в школы: подробный сбор анамнеза, объективное исследование и 

инструментальное исследование для выявления функции внешнего дыхания, которая 

определялась с помощью портативного спирометра (microspirometer Micro MS01). Опре-

деляли FEV1, FVC и их соотношение FEVl/FVC. FEV1 для каждого ребенка определ-

ялась 3 раза, и из них отбирали лучший результат. Данные были сравнены с возрастными 
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нормами и в анализе было использовано их процентное соотношение. Данные FEV1 

были разделены на три группы: 1) FEV1 > 80%, 2) FEV1 60-80%, 3) FEV1 < 60%.  

 Для выявления  обратимой обструкции бронхов был использован β2-агонист 

сальбутамол по 100мкг две ингаляции, и через 15-20 минут повторная спирометрия. Про-

ба с сальбутамолом определялась как положительная (>15% по сравнению с начальной) 

или отрицательная (<15%). Вторая фаза исследования была проведена среди детей с 

затрудненным свистящим дыханием (визинг) и в контрольной группе (группы были 

сформированы по результатам первой фазы). В обследовании приняли участие 98 детей 

6-7 лет и 105 детей 13-14 лет с визингом, 122 и 116 детей с транзиторным визингом, а 

контрольную группу составили здоровые дети (в каждой возрастной группе по 30 детей). 

Такое количество обследованных позволяет найти достоверную разницу между группами 

(а=0,05 И Р=95%). 

Статистическая обработка результатов исследования была проведена с помощью 

программ SPSS 16,0 for Windows 2007 и Мiсrоsоft Excel 2003. Для статистической обра-

ботки результатов первой и второй фазы были использованы следующие методы: 

качественный анализ интенсивных показателей, 95% доверительные границы (CI) пока-

зателей, определение сопряженной связи между параметрами по критерию χ
2
 

(четырехпольные таблицы взаимной сопряженности(2x2)). 

Результаты и обсуждение распространенность затрудненного свистящего ды-

хания (визинг) в течение жизни у детей 6-7 лет и 13-14 лет составляет 9% и 8,4% соот-

ветственно, в течение последнего года - 3,7% и 4%. Распространенность визинга во время 

физической нагрузки составляет 1,3% и 9,3%, сухого кашля по ночам (не связанного с 

острыми респираторными заболеваниями) - 2,8% и 5,5% в соответствующих возрастных  

группах. На рисунке приведено сопоставление распространенности визинга в г.Ереване с 

другими регионами мира.  

Рисунок 1 

Распространенность визинга за последний год  

среди детей 6-7 и 13-14 лет в разных странах 

 
 

За последний год при обращении в медицинские учреждения детей 6-7 лет и 13-14 

лет с признаками БА диагноз астмы был поставлен в 19,4% и 18,8%, соответственно. 

Полученные данные указывают на низкий процент постановки диагноза БА, что приво-

дит к назначению неадекватного лечения. 

Данные о распространенности симптомов БА (затрудненное свистящее дыхание в 

течение последнего года) во всем мире, полученные стандартными методами программы 
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ISAAC, сильно варьируют. Из рисунка видно, что г. Ереван является регионом срав-

нительно низкой распространенности  астмы. 

Табл. 1.  

Сопряженная связь визинга и обратимой обструкции у детей 6-7 лет 

Визинг 

(6-7 лет) 

Изменение FEV1 

>15% <15% 

нет 3 (12.5%) 21 (87.5%) 

Есть 37 (50.7%) 36 (49.3%) 

p≤0,001 

Табл. 1.  

Сопряженная связь визинга и обратимой обструкции у детей 13-14 лет 

Визинг 

(13-14 лет) 

Изменение FEV1 

>15% <15% 

нет 2 (7,1%) 26 (92,9%) 

Есть 52 (65,8%) 27 (34,2%) 

p≤0,0005 
 

Результаты спирометрии показали, что нет статистически достоверной разницы 

объема форсированного выдоха за первую секунду (FEV1) между группами визинга и 

контроля, но обратимая обструкция бронхов статистически чаще (по критерию х2) 

встречается у детей с визингом в обеих возрастных группах (р = 0,001 и р<0,0005 для 6-7 

и 13-14 лет, соответственно) по сравнению с контролем( В старшей возрастной группе с 

визингом уровень обратимой обструкции у детей выше, чем у младшей группы (50,7% у 

детей 6-7лет и 65,8% у детей 13-14лет). В группе транзиторного визинга по сравнению с 

контролем статистически достоверной разницы обратимой обструкции не выявлено.

 Полученные данные указывают на недостаточность определения только FEV1 у 

детей и на необходимость проведения тестов на обратимость обструкции бронхов для 

диагностики бронхиальной астмы.  

Мы изучали так же распространенность ассоциированных с БА АР и АД. 

 У детей 6-7 лет и 13-14 лет распространенность симптомов АР в течении жизни 

составило 6.2 и 11.7%, а за последний год – 4.3 и 8.5% соответственно. При наличии 

свистящего дыхания у детей 6-7 лет и 13-14 лет симптомы аллергического ринита в 

последнем году имели 35.7% и 35.9% соответственно. Дети 6-7 и 13-14 лет с симптомами 

аллергического риннита 30.8 и 16.5% случаев соответственно имели свистящее дыхание. 

 Симптомы АД у детей 6-7 и 13-14 лет в течении жизни выявлялись в 2.4 и 4.4%, 

а за последний год – 1.4 и 3.2% соответственно. У детей 6-7 и 13-14 лет с симптомами 

атопического дерматита визинг в последнем году встречался в 11.6 и 15.6% случаев 

соответственно. Полученные нами данные указывают на достоверную связь бронхиаль-

ной астмы с аллергическим ринитом и атопическим дерматитом. 

Заключение: Впервые в городе Ереване по международным стандартам было 

проведено исследование распространенности бронхиальной астмы и ассоциированных с 

ней заболеваний среди детей. Полученные результаты показывают, что истинная 

распространенность симптомов бронхиальной астмы во много раз превышает данные 

официальной статистики и еще раз указывают на то, что распространенность астмы не 

может быть определена только по обращаемости. Полученные данные указывают на  

необходимость, помимо определения FEV1, проведения тестов на обратимость брон-

хиальной обструкции для диагностики астмы у детей. Нами продемонстрированно, что 

существует сопряженная связь бронхиальной астмы с аллергическим ринитом и ато-

пическим дерматитом. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Առաջին անգամ ստանդարտ մեթոդաբանության կիրառմամբ հայտնաբերվել է 

բրոնխիալ ասթմայի (ԲԱ) և նրա հետ ասոցացված հիվանդությունների տարած-

վածությունը ք. Երևանի երեխաների շրջանում: Ցուցադրված է, որ գոյություն ունի  

կորելյացիոն կապ բրոնխիալ ասթմայի և ալերգիկ ռինիտի ու ատոպիկ դերմատիտի 

միջև: 
 

Բանալի բառեր՝ բրոնխիալ ասթմա, ալերգիկ ռինիտ, ատոպիկ դերմատիտ: 
 

  

BBRROONNCCHHIIAALL  AASSTTHHMMAA  AANNDD  AASSSSOOCCIIAATTEEDD  DDIISSEEAASSEESS  IINN  CCHHIILLDDRREENN  IINN  

YYEERREEVVAANN    
 

S.S. GAMBAROV, L.V. KOSTANYAN, A.S. ZAQARYAN, A.V. HAKOBYAN,  
S.S. HARUTYUNYAN, L.A. KTSOYAN, A.R. GABRIELYAN, M.R. MOVSISYAN   

 

YSMU, Department of Clinical Allergology 

 

SUMMARY 

We have established the true prevalence of childhood bronchial аsthmа (BА) and 

associated diseases in Yerevan via standard methods. Wе have found out the correlation 

between bronchial asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis. 
 

Keywords: bronchial asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis 
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ММИИККРРООААЛЛЬЬББУУММИИННУУРРИИЯЯ  ККААКК  РРААННННИИЙЙ  ММААРРККЕЕРР  ДДИИССФФУУННККЦЦИИИИ  
ММИИООККААРРДДАА  УУ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  СС  ААРРТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ГГИИППЕЕРРТТЕЕННЗЗИИЕЕЙЙ    

ИИ  ССААХХААРРННЫЫММ  ДДИИААББЕЕТТООММ  22  ТТИИППАА  

 

Н.А. ГАРЕГИНЯН 

 

ЕГМУ, кафедра терапии №3 

 

 

Ключевые слова: микроальбуминурия, кардиоренальный синдром, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет 2 типа. 

 

Введение: Микроальбуминурия (МА) ассоциируется с повышенным риском сер-

дечно-сосудистой заболеваемости и смертности [1, 7], увеличивается с возрастом боль-

ных и сочетается в 20% случаев с артериальной гипертензией и в 30% - с сахарным 

диабетом [8, 20]. Изучена роль микроальбуминурии, как раннего предвестника кардиоре-

нального синдрома [9] и определено наличие микроальбуминурии, гипертонии, дисли-

пидемии, ожирения, инсулинорезистентности в качестве предикторов кардиоренального 

метаболического синдрома [18]. Однако не определен тот уровень микроальбуминурии, 

при котором она может быть маркером дисфункции миокарда у больных с артериальной 

гипертензией (АГ) и с сахарным диабетом (СД)2 типа. 

Актуальность: Артериальная гипертензия является проблемой, охватывающей ¼ 

взрослого населения планеты [10]. В развитых и развивающихся странах случаи гипер-

тензии возрастают с увеличением возраста и веса больных [5]. По данным ВОЗ из 16,7 

млн смертных случаев 3,9 млн выпадает на долю гипертонии и ее осложнений [21]. При 

изучении взаимосвязи МА и дальнейшего развития гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) 

(особенно концентрической) у 346 больных с АГ выявлено почти в 20 раз повышение 

риска ГЛЖ и кардиоваскулярных осложнений при наличии МА [12].  

Ruggenenti P., et al. [16] изучали взаимосвязь альбуминурии и кардиоваскулярных 

осложнений у 1208 гипертензивных, нормоальбуминурических больных со 2 типом СД 

из BENEDICT исследования. Все больные получали ингибиторы ангиотензин прев-

ращающего фермента (АПФ) до конца исследования и находились под контролем 9,2 

года. У 189 пациентов (15,6%) отмечались инфаркт миокарда, инсульт, случаи коронар-

ной и периферической артериальной реваскуляризации и госпитализация по поводу 

декомпенсированной сердечной недостаточности, в 24 % случаев исход был фатальный. 

Вышесказанное позволило авторам отметить даже незначительную альбуминурию как 

независимый предиктор кардиоваскулярных осложнений. BENEDICT [2] и ряд других 

исследований имеют практическое значение, поскольку альбуминурия может быть 

уменьшена воздействием на инсулинорезистентность [14], регуляцией веса [4], арте-

риального давления и уровня сахара [19], а также воздействием на ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему [13], что в итоге предотвратит или замедлит повреждение 

органов-мишеней [3]. 

Ряд авторов [6] также подтверждает, что МА является мощным предиктором высо-

кого кардиоваскулярного риска как у потенциально здоровых, так и у никогда нелечен-

ных больных с эссенциальной артериальной гипертензией. Следовательно, у всех боль-

ных с установленным диагнозом АГ рекомендуется определять два неинвазивных теста – 

эхокардиография (ЭхоКГ) и МА для оценки общего риска, скрининга и ранней диагнос-

тики ожидаемых осложнений. Благодаря низкой стоимости и доступности определение 

МА (скорость экскреции альбумина 30-300µg/мин) является диагностическим маркером 

первой линии для выявления больных с артериальной гипертензией, находящихся в 

группе высокого риска. 
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Цель и задачи исследования: Учитывая роль МА, как предиктора развития ар-

териальной гипертензии и дальнейших кардиоваскулярных осложнений, целью настоя-

щего исследования является определение микроальбуминурии и сократительной функ-

ции ЛЖ, а также их взаимосвязь у больных с АГ в сочетании с СД 2 типа. 

Для осуществления этой цели поставлены следующие задачи 

 Изучить структурно-функциональные параметры ЛЖ - конечно-диастолический 

размер левого желудочка (КДР ЛЖ), фракцию выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) у 

больных с АГ (I, II и III стадиями) и с СД 2 типа методом ЭхоКГ.  

 Определить уровень МА у больных с АГ (I, II и III стадиями) и с СД 2 типа. 

 Выявить взаимосвязь показателей дисфункции ЛЖ с уровнем МА и клиничес-

кими проявлениями хронической сердечной недостаточности у этой категории больных. 

Материал и методы исследования: Обследовалось 65 больных (40 – женщин, 25 

– мужчин) с АГ I, II и III стадиями и СД 2 типа, проходивших стационарное лечение в 

отделении общей терапии медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич”. Средний воз-

раст больных составлял 58±9 лет. У вышеуказанного контингента больных МА измеря-

лась с помощью диагностических тест-полосок, сократительная функция ЛЖ опреде-

лялась методом эхокардиографии.  

ЭхоКГ проводилась согласно рекомендациям Американского Общества Эхокар-

диографии на аппарате ALOKA 4000 [11]. КДР ЛЖ и ФВ ЛЖ были оценены по бипла-

нарному методу. Оценивалось влияние степени МА на КДР ЛЖ и ФВ ЛЖ.  

Статистический анализ данных проводился при помощи программного макета 

SPSS 16. Данные постоянных переменных были определены в виде среднестатис-

тических отклонений, а категорийных показателей - в процентах. Показатель р< 0.05 

считался статистически достоверным. 

Результаты исследования и их обсуждение: Больные были разделены на сле-

дующие группы: в первую группу были включены 16 больных с I стадией АГ и с СД 2 

типа, вторую группу составили 22 больных с АГ II стадии и с СД 2 типа, в третью группу 

вошли 27 больных с АГ III стадии и с СД 2 типа. У обследуемых СКФ составляла 92.7 ± 

10.2 мл/мин/1.73м
2
, а уровень креатинина определялся в пределах 84.1±9.5 мкмоль/л, т. е. 

у всех больных была нормальная функция почек. 

У больных I группы МА отмечалась в пределах 12.94 μг/мл, во II группе она соста-

вила 15.27 μг/мл, а в III - 17.93 μг/мл. В этих же группах КДР, ТЗС и ФВ ЛЖ составили 

5.21 см/1.12 см /50,75% , 5.17 см /1.19 см/47.5 %, 5.14 см/1.21 см/45.44 % соответственно 

(Рис.1). 

Рис. 1 

Уровень МА и показатели сократительной функции ЛЖ у больных с АГ и СД 2 типа 

 
Таким образом, у больных с более высоким уровнем МА выявлялись выраженные 

нарушения функции ЛЖ, с пониженной фракцией его выброса и выраженной концент-

рической гипертрофией. 
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Резюмируя можно отметить, что МА не только ассоциируется с увеличением мас-

сы миокарда ЛЖ, но также связана с преклиническим нарушением систолической функ-

ции ЛЖ. Выявленное нами взаимодействие повышенного артериального давления, уве-

личенной массы ЛЖ, изменения его геометрии и нарушения функции, увеличивает роль 

МА как раннего и надежного маркера кардиальных, преклинических, структурных и 

функциональных изменений. 

Заключение: Ассоциация альбуминурии и кардиоваскулярного риска проявляется 

в течение продолжительного времени, однако не отмечено порогового уровня МА, 

определяющего больных с высоким риском и тех, кто защищен от кардиоваскулярных 

заболеваний. Этот возрастающий риск значительно уменьшается при ранней терапии 

АПФ-ингибиторами [17].  

Тщательный контроль кардиоваскулярного риска является предопределяющим для 

дорогостоящего терапевтического подхода при ведении больных с АГ и СД [15]. Знание 

сочетанных факторов риска СД 2 типа и АГ, поражения органов-мишеней или, связан-

ных с ними клинических состояний, является важным для ведения этой категории боль-

ных. Необходимость дальнейших исследований для определения уровня альбуминурии 

выше которого кардиопротективная терапия оказывает ощутимый эффект в этой 

популяции больных очевидна.  
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SUMMARY 

Microalbuminuria (MA) is associated with increased cardiovascular risk and outcomes, rises 
with age and coexist in 20-30% of cases with arterial hypertension and diabetes. MA is defined as a 

level of albumin ranging from 30-300 mg in 24 hours urine collection. The role of MA, as an early 

predictor of cardiorenal syndrome, was studied by many authors, and the existence of MA, 
hypertension, dyslipidemia, obesity, insulin resistance in the range of cardiorenal metabolic 

syndrome was determined. The level of MA, which can serve as a marker of myocardial dysfunction 
in patients with arterial hypertension and diabetes is still unknown. 

We evaluated relationships between MA and left ventricular ejection fraction and end 

diastolic dimension in 65 patients with arterial hypertension I-III stages and type 2 diabetes mellitus. 
MA was measured with diagnostic strips and contractile function of left ventricle by 

echocardiographic method. In patients with high level of MA decreased ejection fraction and marked 

left ventricular concentric hypertrophy were defined. 

Revealed data concerning coexistence of elevated blood pressure, increased left ventricular 

mass, changes of its geometry and dysfunction raise the role of MA as an early marker of cardiac, 
preclinical, structural and functional changes in cardiorenal metabolic syndrome patients. In 

conclusion, in patients with type 2 diabetes, arterial hypertension I-III stages and normoalbuminuria, 

any degree of measurable urinary albumin bears a significant risk of cardiovascular events. Thus, 
control of this risk, possible target organs affection and connected clinical conditions is important for 

the management of these category patients. 

 

Keywords: microalbuminuria, cardiorenal syndrome, arterial hypertension, diabetes mellitus 2 type. 
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ՄԻԿՐՈԱԼԲՈՒՄԻՆՈՒՐԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՍՐՏԱՄԿԱՆԻ ԴԻՍՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎԱՂ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻԱՅՈՎ ԵՎ 

 2 ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 
 

Ն.Ա. ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, թերապիայի թիվ 3 ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Միկրոալբումինուրիան /ՄԱ/ հանդիսանում է սիրտ-անոթային հիվանդություն-

ների զարգացման ռիսկի բարձրացման ցուցանիշ, ինչը ավելանում է հիվանդի տարիքին 

զուգընթաց և 20-30% դեպքերում համակցվում է զարկերակային հիպերտենզիայի և 

շաքարային դիաբետի հետ: ՄԱ-ն բնորոշվում է որպես 30-300 մգ ալբումինի առկայու-

թյամբ 24 ժամյա մեզում: Ուսումնասիրված է ՄԱ դերը որպես կարդիոռենալ համախտա-

նիշի վաղ ցուցանիշ և սահմանված է ՄԱ, հիպերտենզիայի, դիսլիպիդեմիայի, ճարպա-

կալման, ինսուլինառեզիստենտության առկայությունը որպես կարդիոռենալ մետաբոլիկ 

համախտանիշ: Սակայն որոշված չէ ՄԱ այն մակարդակը, որը զարկերակային հիպեր-

տենզիայով և շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ կարող է սրտամկանի դիսֆունկ-

ցիայի ցուցանիշ հանդիսանալ:  

Զարկերակային հիպերտենզիայի I-III շրջանով և 2 տիպի շաքարային դիաբետով 

65 հիվանդների մոտ ուսումնասիրվել են միկրոալբումինուրիայի մակարդակի փոխազ-

դեցությունը ձախ փորոքի վերջնական դիաստոլիկ չափսի և արտամղման ֆրակցիայի 

միջև: ՄԱ որոշվել է ախտորոշիչ թեստերի միջոցով, իսկ ձախ փորոքի կծկողական ֆունկ-

ցիան էխոսրտագրության միջոցով: ՄԱ բարձր մակարդակի դեպքում հայտնաբերվել է 

արտամղման ֆրակցիայի իջեցում և ձախ փորոքի արտահայտված կոնցենտրիկ հի-

պերտրոֆիա:  

Բարձր զարկերակային ճնշման, ձախ փորոքի զանգվածի մեծացման, նրա երկրա-

չափական շեղումների և սրտամկանի դիսֆունկցիայի փոխկապակցվածությունը բարձ-

րացնում է ՄԱ դերը որպես սրտային, նախակլինիկական, կառուց-վածքային և ֆունկ-

ցիոնալ փոփոխությունների ցուցանիշ կարդոռենալ մետաբոլիկ համախտանիշով հի-

վանդների մոտ: Հետևաբար, զարկերակային հիպերտենզիայով և շաքարային դիաբետի 2 

տիպով, նորմոալբումինուրիայով հիվանդների մոտ միկրոալբումինուրիայի ցանկացած 

մակարդակ կարող է նպաստել սիրտ-անոթային բարդությունների զարգացմանը: Այսպի-

սով՝ այդ ռիսկի գործոնի վերահսկումը, հնարավոր թիրախ-օրգանների և դրա արդյուն-

քում առաջացած կլինիկական հետևանքները կանխելը, կարևոր է այդ հիվանդների մոտ: 

  
  
Բանալի բառեր՝  միկրոալբումինուրիա, կարդիոռենալ համախտանիշ, զարկերակային 
հիպերտենզիա, շաքարային դիաբետ 2 տիպ 
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Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное заболевание, развивающееся 

на основе генетически обусловленного несовершенства иммунорегуляторных процессов, 

приводящего к образованию множества антител к собственным клеткам и их компонен-

там и возникновению иммунокомплексного воспаления, следствием которого является 

повреждение многих органов и систем. В основном заболевают в возрасте 14-40 лет, а 

пик заболеваемости приходится на 14-25 лет. СКВ полисиндромна: в патологический 

процесс могут вовлекаться все системы органов: возможно поражение кожи (эритема, 

симптом “бабочки”, дискоидные очаги, капилляриты, трофические нарушения), костно-

мышечного аппарата (артралгии, артриты, миалгии), дыхательной системы (пневмонит, 

плеврит, дискоидные ателектазы), сердца (перикардит, эндокардит, миокардит), желудоч-

но-кишечного тракта (абдоминальные кризы), почек по типу люпус-нефрита, нервной 

системы (эпиприпадки, цереброваскулит, инсульт) [1].  

Периодическая болезнь (ПБ) - аутосомно-рецессивное заболевание, распростра-

ненное в популяциях средиземноморского происхождения, в частности, среди армян, ев-

реев-сефардов, арабов, турков. Характеризуется приступами лихорадочных абдоминал-

гий, торакалгий, моноартритов, а также эризипелоидной сыпью [2,3]. В период приступа 

отмечают общие признаки воспаления: увеличение СОЭ, лейкоцитов, фибриногена, C-

реактивного белка, сывороточного амилоида А (SAA), активация цитокинового каскада: 

гиперпродукция ФНО-α, интерлейкина-6 – IL-6 [4]. ПБ является актуальной медицинской 

проблемой для нашей республики и армянского этноса в целом, поражая 1-2% населения. 

ПБ приводит не только к снижению трудоспособности, но и снижает качество жизни, 

нередко приводя к ранней инвалидизации.  

По современным представлениям ПБ является прототипом аутовоспалительных 

заболеваний [5-7]. Существует множество клинических наблюдений о сочетании ПБ, как 

типичного представителя аутовоспалительных заболеваний и системных заболеваний 

соединительной ткани, как “классических” аутоиммунных заболеваний: сочетание ПБ с 

серонегативными спондилоартритами, с васкулитами, ювенильным идиопатическим арт-

ритом [8]. И аутоиммунитет, и аутовоспаление приводят к воспалению собственного 

организма, но разными механизмами. В то время как аутоиммунитет включает адаптив-

ную иммунную активацию, аутовоспаление вовлекает врожденную иммунную систему 

[5-7]. Существует небольшое количество работ о сочетании ПБ-СКВ [9,10].  

Целью настоящего исследования является изучение особенностей клинического 

течения СКВ у больных с периодической болезнью. 

Материал и методы: В исследование включены 23 больных с СКВ, одновременно 

страдающие и ПБ - I группа, которая сравнивалась с группой больных только с СКВ (II 

группа). Все больные с СКВ соответствовали критериям диагностики Американской 

Коллегии Ревматологов. Активность СКВ оценивалась с помощью индекса SLEDAI (Sys-

temic Lupus Erythematosus Disease Activity Index). Помимо рутинных методов иссле-

дования (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови) всем больным с СКВ 

проведен иммунологический анализ крови с определением циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК), антинуклеарных антител (АНА), антикардиолипиновых антител 
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(АКА), антител к двухспиральной ДНК (анти-ДНК). Для подтверждения ПБ произведено 

молекулярно-генетическое исследование MEFV генного локуса 16-ой хромосомы мето-

дом полимеразно-цепной реакции. 

Статистический анализ проводился с использованием компьютерной программы 

SPSS, версии 16.0. Средние величины продолжительных параметров среди различных 

групп сравнивались при помощи метода t-теста Стьюдентa. При сравнении пропорций 

категорических параметров статистическая достоверность определялась при помощи χ
2
.
 

Были определены отношения шансов (ОШ) с 95% доверительным интервалом. Во всех 

случаях результат считался достоверным при величине p<0.05. 

 Результаты: В обеих группах женщины составили 21 (91.3%), а мужчины - 2 

(8.7%) (p>0.05). Средний возраст больных в I группе составил 37.4±2.5 лет, а во второй – 

35.6±2.6 лет (p>0.05). Итак, исследуемые группы однородные: не отличаются как по 

полу, так и по возрасту. Средний возраст больных в дебюте СКВ составил: в I группе 

21.2±2.2 лет, во II группе - 26.9±2.6 лет, т.е. СКВ почти в одинаковом возрасте начи-

налась в обеих исследуемых группах.  

Нами проведен сравнительный анализ клинических проявлений СКВ между 

группами. 

Вторичный антифосфолипидный синдром (АФС), сопровождающий СКВ, досто-

верно чаще выявлен при СКВ, чем при сочетанном варианте - 26.1% против 4.3% 

(p<0.05), хотя согласно исследованию Y. Shinar и соавт. вторичный АФС одинаково час-

то встречалась у больных с обнаруженными мутациями и без мутаций [11]. Лихорадка 

является общим симптомом обоих заболеваний, хотя при ПБ она кратковременная и 

пролонгированная при СКВ. При сочетании ПБ-СКВ температурная реакция в 38
0
С чаще 

выражена, чем при изолированном течении СКВ. Суставной синдром, манифестируемый 

в виде артралгий наблюдался у всех больных обеих групп; моноартрит не выявлен ни у 

одного больного с изолированной СКВ, но встречался при сочетанном течении ПБ-СКВ 

в 39.1% случаев (р<0.05), а полиартрит одинаково часто встречался в обоих случаях. 

Несмотря на то, что артрит при ПБ проявляется, в основном, в виде острых приступов 

моноартрита [12,13] , а при СКВ по типу полиартрита [14], в сочетанных случаях может 

быть перекрест между суставными признаками, делая невозможным установить нас-

тоящую природу данной атаки. При сочетании ПБ-СКВ больше чем у половины больных 

(60.9%) наблюдалась спленомегалия (р<0.05). По частоте развития перикардита, плев-

рита, гепатомегалии не найдено достоверной разницы между исследуемыми группами 

(р>0.05). Разновидная кожная сыпь наблюдалась у всех больных обеих групп. Из всех 

разновидностей кожной сыпи наиболее часто встречались эритема в зоне “бабочки”, 

фотосенсибилизация и сетчатое ливедо. Трофические язвы, в основном, проявляемые при 

сопутствующем течении АФС, достоверно чаще встречались при СКВ - 34.8% против 4.3 

% (р<0.05). Поражение нервной системы наблюдалась только при СКВ. Ни в одном 

случае ПБ-СКВ сочетании не выявлено поражение нервной системы, цереброваскулита 

или инсульта. 

Для оценки активности СКВ использовался индекс активности заболевания – 

SLEDAI, который включает в себя как клинические, так и лабораторные показатели СКВ. 

В I группе он составил 13.36±0.7, а в III – 22.04±2.2, что соответствует высокой активнос-

ти заболевания (p<0.05). В противоположность исследованию Y. Shinar и соавт., в 

котором значение индекса активности SLEDAI достоверно не отличалась в группах [11], 

в нашем исследовании было выявлено, что индекс активности заболевания SLEDAI 

достоверно повышен при СКВ по сравнению с ПБ-СКВ ассоциацией. Повышенные 

значения СОЭ и С-реактивного белка (СРБ) также достоверно чаще выявлялись при 

классической СКВ, чем при сочетании ПБ-СКВ - (СОЭ- 33.2±4.2 мм/ч vs 23.2±2.2 мм/ч; 

СРБ-49.0±6.3 мг/л vs 28.08±4.8 мг/л) (p<0.05). С другой стороны, по мнению некоторых 

авторов, повышенный уровень СРБ при ПБ “защищает” от развития СКВ [15].  
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Таблица 1 

Клинические проявления системной красной волчанки 

Клинические 

проявления 

I II 
 

OШ 

95% 

доверительный 

интервал 

 

p 

 

χ
2
 Абс % Абс % 

АФС 1 4.3 6 26.1 0.1 0.04-0.5 0.006* 7.6 

Т 38
0
 С 18 78.3 8 34.8 0.03 0.005-0.1 0.007* 8.8 

Т 39
0
 С 4 17.4 7 30.4 2.07 0.5-8.4 0.49 1.07 

Т 40
0
 С 1 4.3 0 0 - - 1.0 1.02 

Артралгия 23 100 23 100 - - - - 

Моноартрит  9 39.1 0 0 - - 0.001* 11.1 

Полиартрит  11 47.8 15 65.2 2.04 0.6-6.6 0.3 1.4 

Спленомегалия  14 60.9 5 21.7 0.2 0.04-0.6 0.01* 7.2 

Гепатомегалия  6 26.1 10 43.5 2.1 0.6-7.5 0.3 1.5 

Плеврит  14 60.9 10 43.5 0.4 0.1-1.6 0.3 1.4 

Перикардит  4 17.4 8 34.8 2.07 0.5- 8.4 0.49 1.07 

Кожная сыпь 23 100 23 100 - - - - 

Панникулит  0 0 1 4.3 - - 1.0 1.02 

Эритема 22 95.7 23 100 - - 1.0 1.02 

Фотосенсибилизация  17 73.9 20 87 2.3 0.5-10.8 0.5 1.2 

Сетчатое ливедо 14 60.9 15 65.2 1.2 0.3-3.9 1.0 0.09 

Капилляриты 4 17.4 10 43.5 3.6 0.9-14.1 0.1 3.7 

Синдром Рейно 6 26.1 7 30.4 1.2 0.3-4.4 1.0 0.1 

Алопеция 3 13 9 39.1 4.2 0.9-18.7 0.09 4.0 

Трофические язвы 1 4.3 8 34.8 11.7 1.3-103.8 0.02* 6.7 

Афты 2 8.7 3 13 1.5 0.2-10.4 1.0 0.2 

Ангиоретинопатия 4 17.4 8 34.8 2.5 0.6-10.04 0.3 1.8 

Мононейропатия  0 0 1 4.3 - - 1.0 1.02 

Полинейропатия 0 0 2 8.7 - - 0.4 2.09 

Цереброваскулит  0 0 8 34.8 - - 0.004* 9.6 

Инсульт 0 0 4 17.4 - - 0.1 4.3 

Пневмофиброз  0 0 2 8.7 - - 0.4 2.09 

Пневмонит 10 43.5 13 56.5 1.7 0.5-5.4 0.5 0.7 

 Примечание: * различия между группами статистически достоверны 
 

Для оценки активности СКВ использовался индекс активности заболевания – 

SLEDAI, который включает в себя как клинические, так и лабораторные показатели СКВ. 

В I группе он составил 13.36±0.7, а в III – 22.04±2.2, что соответствует высокой актив-

ности заболевания (p<0.05). В противоположность исследованию Y. Shinar и соавт., в 

котором значение индекса активности SLEDAI достоверно не отличалась в группах [11], 

в нашем исследовании было выявлено, что индекс активности заболевания SLEDAI 

достоверно повышен при СКВ по сравнению с ПБ-СКВ ассоциацией. Повышенные зна-

чения СОЭ и С-реактивного белка (СРБ) также достоверно чаще выявлялись при 

классической СКВ, чем при сочетании ПБ-СКВ - (СОЭ- 33.2±4.2 мм/ч vs 23.2±2.2 мм/ч; 

СРБ-49.0±6.3 мг/л vs 28.08±4.8 мг/л) (p<0.05). С другой стороны, по мнению некоторых 

авторов, повышенный уровень СРБ при ПБ “защищает” от развития СКВ [15].  

 В обеих группах был проведен иммунологический анализ крови. Уровни ЦИК, 

АНА и анти-ДНК значительно выше в случае СКВ, чем при ПБ-СКВ сочетании (р<0.05). 

Значение АКА было положительным только в одном случае сочетания ПБ и СКВ. Наши 
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данные совпадают с результатами Lidar M. и Yildiz et al., что при ПБ-СКВ сочетании 

выявляются положительные АНА, анти-dsДНК в средних концентрациях [16,17]. С 

другой стороны, в некоторых сообщениях не найдено разницы в иммунологических 

показателях между ПБ и здоровым населением [18,19]. 

        Рисунок 1 

Сравнительный анализ иммунологических показателей 

 
Молекулярно- генетическое исследование MEFV гена произведено у всех больных 

в сочетании ПБ-СКВ.         

    Рисунок 2 

Комбинации MEFV при сочетании ПБ-СКВ 

 

 
Установлено, что при сочетании ПБ-СКВ наиболее часто встречающиеся мутации 

следующие: M694V, M680I и V726A в разных комбинациях, составляя 44.6%, 9.8% и 

21.75% соответственно. Преобладающей является мутация M694V- 44.6%. Наиболее час-

то встречающиеся сочетания с M694V следующие: M694V/M694V, M694V/V726A, 

M694V/N.  

 Заключение: Таким образом, СКВ в сочетании с ПБ имеет мягкое, по сравне-

нию к классической СКВ, течение. Между ПБ и СКВ наблюдается очевидный “overlap”. 

Оба заболевания имеют такие общие черты, как артралгии, миалгии, артриты, лихорадка, 

поражение кожи, развитие серозитов, гепато-спленомегалия и поражение почек. Воз-

можно, что мягкое течение как по лабораторным, так и по клинической картине связано с 

MEFV мутацией. MEFV мутации могут играть роль модификатора фенотипических 

проявлений системной красной волчанки. 
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Ք.Վ. ԳԻՆՈՍՅԱՆ, Զ.Տ. ՋՆԴՈՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, թերապիայի թիվ 2 ամբիոն  

Համալսարանական թիվ 1 հիվանդանոց 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Համակարգային կարմիր գայլախտը (ՀԿԳ) շարակցական հյուսվածքի համա-

կարգային աուտոիմուն հիվանդություն է: Այն բազմախտանշանային է, պաթոլո-

գիական պրոցեսի մեջ կարող են ընդգրկվել ցանկացած օրգան և համակարգ: Պար-

բերական հիվանդությունը (ՊՀ) ժառանգական աուտոսոմ-ռեցեսիվ հիվանդություն է 

և հանդիսանում է աուտոբորբոքային հիվանդությունների վառ ներկայացուցիչ: Մինչ 

աուտոիմուն հիվանդություններն ընդգրկում են ձեռք բերովի իմուն համակարգը, 

աուտոբորբոքային հիվանդությունները պայմանավորված են բնածին իմուն համա-

կարգի խանգարմամբ: Նկարագրված են ՊՀ, որպես աուտոբորբոքային հիվանդութ-

յունների տիպիկ ներկայացուցչի և շարակցական հյուսվածքի համակարգային 

հիվանդությունների, որպես «դասական» աուտոիմուն հիվանդությունների, մի շարք 

կլինիկական դիտարկումներ: Տվյալ հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել 

ՀԿԳ ընթացքը ՊՀ հիվանդների շրջանում: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ՊՀ և 

ՀԿԳ զուգակցմամբ 23 հիվանդ (I խումբ), որը համեմատվել է միայն ՀԿԳ հիվանդ-

ների խմբի հետ`II խումբ: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ ՀԿԳ և ՊՀ 

միջև առկա է նկատելի «overlap»: Երկու հիվանդություններն էլ ունեն այնպիսի ընդ-

հանուր գծեր, ինչպիսիք են արթրալգիան, միալգիան, արթրիտները, տենդը, մաշկի 

ախտահարումը, սերոզիտների զարգացումը, հեպատոսպլենոմեգալիան և երի-

կամների ախտահարումը: ՊՀ-ՀԿԳ զուգակցումն ունի առավել թեթև ընթացք ի համե-

մատ դասական ՀԿԳ-ի` ինչպես կլինիկորեն, այնպես էլ ըստ լաբորատոր և իմու-

նոլոգիական տվյալների: MEFV մուտացիան կարող է հանդես գալ աուտոիմուն հի-

վանդությունների ֆենոտիպիկ դրսևորումների մոդիֆիկատորի դերում: 

 

Բանալի բառեր` համակարգային կարմիր գայլախտ, պարբերական հիվանդու-
թյուն, MEFV մուտացիա 
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SUMMARY 

Systemic lupus erythematosus (SLE) is one of the most common autoimmune disorders. 

Any organ and system can be affected during lupus. Familial Mediterranean fever (FMF) is an 

autosomal recessively inherited disease that is characterized by self-limited attacks of fever and 

serositis. FMF is the prototype of autoinflammatory diseases. While autoimmunity involves 

adaptive immune activation, autoinflammation involves innate immune activation. FMF is the 

global medical problem for our republic and Armenian ethnos on the whole, affecting 1-2% of 

population. The objective of this study was to determine the peculiarity of duration of SLE in 

patients suffering from FMF. 23 patients enrolled in study. The first group included patients 

with both diseases SLE and FMF; the second one consisted of patients with only SLE. 

Comparative clinical and laboratory analysis of SLE revealed that in associated cases with FMF 

the course of lupus was mild. A remarkable “overlap” was highlighted between SLE and FMF: 

both diseases have such common features as arthralgia, myalgia, arthritis, fever, skin 

involvement, serositis, hepato-splenomegaly and renal involvement. MEFV mutations appear to 

modify systemic connective tissue diseases phenotype.  

 
 

Keywords: systemic lupus erythematosus, familial Mediterranean fever, MEFV mutation 
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Пищевая аллергия (ПА) является самой распространенной этиологической формой 

аллергии и заболеваемость ею неумолимо растет. В последние годы значительное 

внимание уделяется изучению психологического и социального бремени ПА и ее влия-

ния на качество жизни (КЖ) больных, что обусловлено особенностями жизнедеятель-

ности людей, вынужденных постоянно следить за тем, что едят, быть внимательными к 

этикеткам на продуктах, искать адекватной замены исключенным продуктам, избегать 

мероприятий, а в случае участия - испытывать дискомфорт и чувство неполноценности 

[2,7,10]. Так, анализ критериев КЖ, проведенный среди молодых людей 13-21 лет выявил 

существенно более сниженное КЖ в семи из восьми критериев общего опросника SF-36 

и особенно психо-социальных показателей у респондентов с аллергическими реакциями 

на пищевые продукты по сравнению с молодыми людьми без каких-либо нежелательных 

реакций [8].  

Рядом исследователей обнаружены интересные особенности в отношении оценки 

КЖ при ПА в зависимости от возраста опрошенных. Так, молодые люди 18-22 лет, 

имевшие анафилактические реакции к пище, определили свое состояние как тяжелое и 

беспокоящее, а своих родителей - как очень озабоченных, чем их сверстники без таких 

реакций. Между тем подростки 13-16 лет, имевшие анафилактический шок, квалифици-

ровали свое состояние как “ничего особенного”, а своих родителей - выражающих чрез-

мерную обеспокоенность. По мнению авторов, разница в оценке собственного состояния 

обусловлена возрастанием с годами чувства ответственности [6,9].  

Для изучения социально-экономического влияния ПА, являющегося одной из 

важных составляющих проекта по изучению ПА в Европе - EuroPrevall, в настоящее 

время рекомендован к использованию специальный опросник по изучению КЖ при ПА 

(Food Allergy Quality of Life Questionnaire (FAQLQ)), разработанный учеными Универси-

тета Гронингена [4,11]. Проведенные с его использованием исследования определили 

значительную роль ПА в снижении, главным образом, социальной активности больного, 

порой достигающей полной изоляции от общества, а также эмоционального состояния, в 

некоторых случаях выражающегося постоянным страхом смерти, причем как у взрослых, 

так и у детей [3,7]. Важно отметить, что при ПА страдают не только сами больные, но и 

члены их семей. Так, опрос, проведенный среди 87 семей, имеющих ребенка с ПА, 

выявил, что более 60% семей имеют существенные проблемы с приготовлением пищи, у 

49% ПА нарушает социальную активность их семьи, а 10% - выбрали домашнюю школу 

сугубо из-за ПА своего ребенка [1]. 

Несмотря на повышенное внимание к проблеме, в доступной нам литературе 

исследования по изучению влияния ПА на КЖ больных не столь многочисленны. В 

особенности недостаточно сведений о КЖ студенческой молодежи, страдающей ПА. 

Между тем студенты – очень важная социальная категория населения, от которой, ввиду 

определенных факторов, требуется мобилизация сил для адаптации к новым условиям 

проживания и обучения и преодоления сложных жизненных ситуаций. При этом, 

некоторыми авторами демонстрируется, что особенности студенческой жизни влияют на 
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тяжесть аллергических реакций к пище, и следовательно КЖ [5].  

Исходя из вышесказанного, в рамках комплексного исследования, проведенного 

нами с целью оценки распространенности и важнейших клинико-этиологических аспек-

тов ПА у студентов вузов Еревана и разработки системы мероприятий по повышению 

уровня диагностики и лечебно-профилактической помощи студентам с ПА, была постав-

лена задача также изучить влияние ПА на качество жизни студентов, страдающих ею. 

Материал и методы. Исследование среди стационарно обучающихся студентов 

всех курсов 6 вузов г.Еревана проведено в период с 2009–2010гг. В соответствии с 

рекомендациями проекта EuroPrevall Европейской Комиссии по гранту VI рамочной 

программы Евросоюза, направленного на детальное изучение проблемы ПА в Европе, 

исследование включало два этапа - эпидемиологический и клинический.  

На эпидемиологическом этапе в состав основного опросника были включены нес-

колько вопросов из общего опросника по качеству жизни SF-8 (Short form - 8), 

адаптированные к изучаемым нами аллергическим явлениям. Ответы студентов оцени-

вались по 5-балльной шкале, однако для анализа использовались обобщенно положи-

тельные ответы. Сравнительный анализ данных о влиянии на некоторые параметры КЖ 

проведен между сформированными из основной выборки (n=4071) группами студентов:  

 студенты с истинной пищевой аллергией (ИПА, n=65), установленной в 

результате клинического этапа исследования на основании данных специфической 

аллергодиагностики (основная группа 1);  

 студенты с врачебно-верифицированным диагнозом аллергического заболевания 

без пищевой гиперчувствительности (АЗ без ПГ, n=65), выделенных случайно из общего 

числа студентов, прошедших стадию сбора аллергологического анамнеза и детального 

физикального осмотра (основная группа 2).  

На втором клиническом этапе, среди 62 (отклик - 95.4%) согласившихся студентов 

с ИПА применялся разработанный в рамках проекта EuroPrevall опросник FAQLQ, 

переведенный и адаптированный нами с учетом национальных и социальных особен-

ностей исследуемой категории населения. В итоге, в опроснике нашли место 23 вопроса, 

распределенных по 4 критериям оценки КЖ при ПА: избегание аллергенов/диетические 

ограничения (ИАДО), эмоциональное влияние (ЭВ), риск случайного воздействия (РСВ), 

общее здоровье, связанное с пищевой аллергией (ОЗПА). Опросники заполнялись нами 

на основании опроса студентов, а ответы оценивались по 7-балльной шкале с обобще-

нием положительных ответов, оцененных от 1 до 6 баллов.  

В дополнение к адаптированному опроснику, студентам с ИПА (n=65) было за-

дано еще несколько вопросов, позволяющие уточнить некоторые особенности социаль-

ного влияния ПА и уровень информированности о ней. 

Статистический анализ данных исследования осуществлен с использованием прог-

рамм Microsoft Office Excel и SPSS 16.0 for Windows. Оценка значимости разности вели-

чин осуществлена с помощью t критерия Стьюдента. Статистически значимыми счита-

лись различия со степенью вероятности p<0.05. 

Результаты и их обсуждение. Двухэтапный анализ показателей КЖ проведен с 

учетом оценки влияния различных клинических аспектов аллергического состояния 

(длительность, тяжесть, частота обострений, наличие сочетанной аллергопатологии, 

проявления в течение года).  

На первом эпидемиологическом этапе влияние имеющихся у студентов диагнос-

тированных АЗ на КЖ проанализировано в зависимости от наличия или отсутствия у них 

гиперчувствительности к пище. Положительные ответы на предложенные вопросы отно-

сительно КЖ студентов были обобщены и 63 (96.9%) студента с ИПА и 60 (92.3%) - с АЗ 

без ПГ указали на то или иное изменение выбранных параметров КЖ. Данные по-

ложительно оцененных общих параметров КЖ студентов с аллергией представлены 

ниже.  
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Распространенность нарушений параметров КЖ среди студентов (%). 
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Как показывает анализ, в целом влияние аллергического состояния на КЖ по 

четырем из пяти, включенным в анализ общих параметров превалирует среди студентов 

с ИПА. Из параметров оценки КЖ наиболее выраженные сдвиги отмечаются в психоэмо-

циональной сфере, как среди студентов с ИПА, так и с АЗ без ПГ, причем данный пара-

метр более снижен в группе с ИПА (92.4% и 83.1%, соответственно (p>0.05)). В обеих 

группах одинаково нарушен параметр физического функционирования (по 73.9%), между 

тем среди студентов с ИПА более, но без статистически значимой разницы нарушен 

параметр сна (73.8% и 67.7%, соответственно (p>0.05)) и статистически значимо – 

параметры социальной активности (пропуски занятий - 64.6% и 44.6%, соответственно, и 

отказ от мероприятий - 76.9% и 52.3%, соответственно (p<0.05)).  

Далее, на клиническом этапе среди студентов с установленной ИПА применен 

адаптированный нами специфический опросник, разработанный в рамках проекта Euro-

Prevall. В результатах оценки параметров КЖ значимых половых отличий не зарегист-

рировано, поэтому анализу подверглись данные всех студентов, ответивших положи-

тельно (обобщение положительных ответов от 1 до 6 баллов) на предложенные вопросы. 

Результаты показывают, что наиболее часто студентам неприятно, что: вынуж-

дены соблюдать диетические ограничения (90.5%), во время мероприятий другие могут 

есть то, к чему они аллергичны (88.9%), не решаются съесть/попробовать что-то, когда 

сомневаются на счет данной пищи (81.0%), вынуждены всегда быть начеку относительно 

пищи, которую едят/дотрагиваются (79.4%), вынуждены объяснять окружающим, что у 

них ПА и причинять окружающим людям беспокойство, когда у них бывает аллергичес-

кая реакция (по 71.4%). 

В то же время наименее часто студентов беспокоит, что: во время мероприятий их 

ПА не учитывается (30.2%), вынуждены иметь при себе антиаллергическое лекарство и 

могут передать предрасположенность к аллергии своим детям (по 34.9%), этикетки на 

продуктах неполные/невнятные (39.7%) и что люди недооценивают их проблемы, связан-

ные с ПА (47.6%). Таким образом, в целом наиболее нарушенным параметром оценки 

КЖ является ИАДО, сдвиги которого наблюдаются в среднем у 69.5±8.2% студентов. 

Нарушения в оценках остальных параметров несколько меньше и составляют в среднем 

56.0±7.9% - по параметру ЭВ, 51.8±12.7% - по РСВ и 46.6±4.1% - по ОЗПА.  

Анализ данных дополнительного интервью позволил уточнить некоторые особен-

ности социального влияния ПА и уровень информированности о ней: почти четверть 

студентов связывает появление реакций на пищу с поступлением в вуз; у более чем 

половины студентов последние реакции на пищу наблюдались вне дома (в арендованной 
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квартире/у родных, объекте питания, других местах/вузе, на улице); более половины 

студентов пытаются избегать, однако лишь 9.2% полностью избегают аллергенных 

продуктов; 41.5% знают, что должны иметь при себе антиаллергическое средство, однако 

лишь 12.3% студентов с ИПА при себе имеют какие-то лекарства против аллергии; около 

50% знают о возможности передачи предрасположенности к аллергии детям.  

Заключение. Таким образом, на основании анализа данных, полученных на обоих 

этапах нашего исследования, были сделаны следующие выводы: 

 пищевая аллергия существенно влияет на качество жизни студентов, страдаю-

щих ею.  

 из общих параметров КЖ наиболее выраженные сдвиги отмечаются в психо-

эмоциональной сфере и по параметрам сна и социальной активности.  

 из специфических параметров КЖ наиболее нарушены параметры избегания 

аллергенов/диетических ограничений и эмоционального влияния.  

Кроме того выявлено, что студенты придают определенное значение фактору 

влияния студенческой жизни на развитие ПА, однако их информированность о проблеме 

и путях ее решения остается на довольно низком уровне. 
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SUMMARY 

Despite nowadays the significant attention is paid to problem of psychological and social 

burden of food allergy (FA) and its impact on quality of life (QoL) of patients, there is very few 

information about QoL of students with FA. The study of FA influence on QoL of students was 

one of the objectives of our 2-staged research study among university students in Yerevan. 

Some questions of common SF-8 questionnaire were included into the main questionnaire of 

epidemiological stage and the comparative analysis of data was performed between 2 groups of 

students: with confirmed true FA (n=65) and with diagnosed allergic disease but without food 

hypersensitivity (n=65). The specific Food Allergy Quality of Life Questionnaire (FAQLQ) of 

the EuroPrevall project was implemented at the clinical stage and 62 students with confirmed 

true FA were interviewed. As a result of study it was revealed that the FA essentially influences 

on the students’ QoL. According to the results of first stage, the most evident changes were 

observed in psycho-emotional field and in parameters of dream and social activity. The most 

destroyed specific parameters of QoL (second stage) were the parameters of allergen 

avoidance/dietary restrictions and emotional influence. Besides, among students with FA the 

insufficient level of knowledge about their problem was revealed.  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Թեպետ ներկայումս մեծ ուշադրություն է դարձվում սննդային ալերգիայի 

(ՍԱ) հոգեբանական և սոցիալական բեռի և հիվանդների կյանքի որակի (ԿՈ) վրա 

ազդեցության խնդրին, այնուամենայնիվ ՍԱ-ով ուսանողների ԿՈ-ի մասին 

տեղեկությունները չափազանց սակավաթիվ են: Երևանի բուհերում սովորող ուսա-

նողների շրջանում մեր կողմից իրականացված երկփուլ հետազոտության խնդիրնե-

րից մեկն էր ուսանողների ԿՈ-ի վրա ՍԱ-ի ազդեցության ուսումնասիրությունը: Հա-

մաճարակաբանական փուլում ընդհանուր հարցաշարի մեջ էին ընդգրկվել ԿՈ-ի 

ուսումնասիրության SF-8 ընդհանուր հարցաշարի որոշ հարցեր, իսկ տվյալների հա-

մեմատական վերլուծությունը կատարվել է իսկական ՍԱ-ով (n=65) և ախտորոշված 

ալերգիկ հիվանդությամբ, սակայն առանց սննդային գերզգայունության (n=65) ուսա-

նողների 2 խմբերի միջև: Կլինիկական փուլում իսկական ՍԱ-ով 62 ուսանող մաս-
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նակցել են EuroPrevall նախագծի յուրահատուկ FAQLQ հարցաշարի միջոցով իրակա-

նացված հարցազրույցին: 

Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ ՍԱ-ն էականորեն ազդում է 

հիվանդ ուսանողների ԿՈ-ի վրա: Առաջին փուլի արդյունքների համաձայն, փոփո-

խությունները առավել արտահայտված են հոգեհուզական ոլորտում, ինչպես նաև 

քնի և սոցիալական ակտիվության չափանիշներում: ԿՈ-ի առավել փոփոխված յու-

րահատուկ չափանիշներն են (երկրորդ փուլ) ալերգեններից խուսափելու/սննդա-

կարգային սահմանափակումների և հուզական ազդեցության չափանիշները: Բացի 

այդ, հայտնաբերվել է, որ ՍԱ-ով հիվանդ ուսանողների իրենց խդրի մասին տեղե-

կացվածության մակարդակը անբավարար է:  

  

 
Բանալի բառեր` կյանքի որակ, սննդային ալերգիա, ուսանողներ: 
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экспертиза. 

 

Введение. Оценка качества медицинской помощи (МП) является актуальнейшей 

проблемой здравоохранения. Особую значимость приобретают вопросы гражданско-

правовой ответственности медицинских работников за причинение вреда здоровью па-

циентов. Случаи ненадлежащего оказания МП поставили перед клиницистами, су-

дебными медиками и юристами ряд задач, требующих глубокого комплексного изучения. 

Однако, объективная гражданско-правовая оценка действий медицинских работников 

зачастую затруднены многообразием специфики профессиональной медицинской 

деятельности. 

Актуальность темы. В последние годы в мировой практике отмечается тенденция 

к увеличению количества комиссионных судебно-медицинских экспертиз (КСМЭ), 

связанных с ростом исков больных и их родственников в правоохранительные органы о 

ненадлежащем оказании МП [4; 5; 6; 8]. По выражению президента Всемирной ассо-

циации медицинского права (World Association for Medical Law) профессора A. Carmi 

(2003): «…распространенность ненадлежащего оказания медицинских услуг за последнее 

десятилетие приняла характер “молчаливой” эпидемии». Основными факторами риска 

увеличения числа пациентов, которым оказана МП ненадлежащего качества, по 

определению Ю.Д. Сергеева [7] являются: правовой вакуум и нигилизм в сфере оказания 

медицинских услуг, отсутствие правовой основы отношений между врачом и пациентом, 

отсутствие правовой подготовки медицинских работников и системы страхования их 

профессиональной ответственности. Все вышеперечисленное в равной степени касается 

также отечественного здравоохранения, которое в настоящее время переживает затяжной 

период реформирования [1; 2; 3; 9].  

Цель исследования. Анализ структуры и частоты дефектов МП, а также струк-

туры врачебного состава на амбулаторном и стационарном этапах ее оказания.  

Материал и методы. 208 заключений КСМЭ, проведенных в отделе судебно-

медицинских экспертиз Национального бюро экспертиз НАН РА за 2006-2012гг. Дефек-

ты оказания МП были нами классифицированы по характеру: а) дефекты диагностики; б) 

дефекты лечения; в) дефекты организации медицинской помощи; г) дефекты ведения 

медицинской документации, а также в зависимости от места оказания медицинской 

помощи: а) амбулаторный этап; б) стационарный этап. Врачи, проходящие по “врачеб-

ным делам” и допустившие дефекты оказания МП, были нами распределены согласно 

специальностям. Результаты исследований были подвергнуты обработке статистичес-

кими методами с использованием программы SPSS-21,0. 

Дизайн исследования. Обсервационное ретроспективное исследование (օbser-

vational retrospective study).  
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Результаты и анализ. На рис. 1 представлено распределение КСМЭ согласно 

этапу оказания МП. 

Рисунок 1 

Распределение КСМЭ согласно этапу оказания МП 

21; 14,9%

84; 59,6%

36; 25,5%

амбулаторный этап стационарный этап амбулаторный и стационарный этапы

21; 14,9%

84; 59,6%

36; 25,5%

амбулаторный этап стационарный этап амбулаторный и стационарный этапы  
 

Как видно из рис. 1, в подавляющем числе случаев дефекты оказания МП допуска-

лись в условиях стационара – 84 (59,6%) случая. На амбулаторном этапе дефекты ока-

зания МП имели место в 21-ом (14,9%) случае. В 36-и (25,5%) случаях дефекты оказания 

МП допускались как на амбулаторном, так и на стационарном этапах.  

В табл. 1, 2 и 3 представлены распределение дефектов оказания МП по характеру 

дефектов на амбулаторном, стационарном и амбулаторном и стационарном этапах 

совокупно. 

Таблица 1 

Распределение дефектов оказания МП по характеру дефектов на амбулаторном этапе 

 

Дефекты оказания МП абс. ч. % 

Дефекты диагностики 18 30,5 

Дефекты лечения 14 23,7 

Дефекты организации медицинской 

помощи 

18 30,5 

Дефекты ведения медицинской 

документации 

9 15,3 

Итого  59 100 
 

Таблица 2 

Распределение дефектов оказания МП по характеру дефектов на стационарном этапе 

 

Дефекты оказания МП абс. ч. % 

Дефекты диагностики 72 30,6 

Дефекты лечения 61 30,0 

Дефекты организации медицинской 

помощи 

59 25,1 

Дефекты ведения медицинской 

документации 

43 18,3 

Итого  235 100 
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Таблица 3 

Распределение дефектов оказания МП по характеру дефектов на амбулаторном и 

стационарном этапах 
 

Дефекты оказания МП абс. ч. % 

Дефекты диагностики 33 29,0 

Дефекты лечения 31 27,2 

Дефекты организации медицинской 

помощи 

30 26,3 

Дефекты ведения медицинской 

документации 

20 17,5 

Итого  114 100 

 

Как видно из табл. 1, на амбулаторном этапе превалировали дефекты диагностики 

(18 случаев; 30,5%) и дефекты организации медицинской помощи (18 случаев; 30,5%). На 

стационарном этапе (табл. 2) превалировали дефекты диагностики (72 случая; 30,6%) и 

лечения (61 случая; 30,0%). На амбулаторном и стационарном этапах совокупно (табл. 3) 

в большинстве случаев отмечались дефекты диагностики (33 случая; 29,0%) и лечения 

(31 случая; 27,2%). На всех этапах оказания МП практически поровну отмечались 

дефекты ведения медицинской документации (15,3%, 18,3% и 17,5% соответственно). 

Значительный интерес представлял вопрос о структуре врачебного состава, 

допускавшего дефекты на различных этапах оказания МП (табл. 4, 5, 6). 

Таблица 4 

Распределение врачей, допустивших дефекты оказания МП  

на амбулаторном этапе, по специальностям 
 

N Специальность абс. число % 

1 терапевт 3 12,5 

2 хирург 1 4,2 

3 акушер-гинеколог 2 8,3 

4 педиатр 6 25,0 

5 травматолог-ортопед 2 8,3 

6 кардиолог 1 4,2 

7 невропатолог 2 8,3 

8 рентгенолог 1 4,2 

9 врач скорой помощи 4 16,7 

10 военный врач 2 8,3 

Итого  24 100,0 

 

Как видно из табл. 4, дефекты оказания МП на амбулаторном этапе были выяв-

лены у врачей 10-и специальностей. Из них первое место занимают педиатры – 6 (25,0%) 

специалистов.  

Таблица 5 

Распределение врачей, допустивших дефекты оказания МП на стационарном этапе, по 

специальностям 

N Специальность абс. число % 

1 терапевт 10 8,5 

2 хирург 21 17,9 

3 акушер-гинеколог 18 15,4 
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продолжение таблицы 5 
4 педиатр 9 7,7 

5 анестезиолог 10 8,5 

6 реаниматолог 19 16,2 

7 нейрохирург 6 5,1 

8 сосудистый хирург 1 0,9 

9 уролог 4 3,4 

10 травматолог-ортопед 6 5,1 

11 отоларинголог 1 0,9 

12 кардиолог 4 3,4 

13 невропатолог 2 1,7 

14 фтизиатр 2 1,7 

15 психиатр 1 0,9 

16 неонатолог 1 0,9 

17 рентгенолог 1 0,9 

18 врач ультразвуковой диагностики 1 0,9 

Итого  117 100,0 

 

Как видно из табл. 5, дефекты оказания МП на стационарном этапе были выяв-

лены у врачей 18-и специальностей. Из них первое место занимают хирурги – 21 (17,9%) 

специалист. 

Таблица 6 

Распределение врачей, допустивших дефекты оказания МП на амбулаторном и 

стационарном этапе, по специальностям 

N Специальность абс. число процент 

1 терапевт 2 3,8 

2 хирург 6 11,5 

3 акушер-гинеколог 7 13,5 

4 педиатр 8 15,4 

5 анестезиолог 1 1,9 

6 реаниматолог 5 9,6 

7 нейрохирург 1 1,9 

8 травматолог-ортопед 3 5,8 

9 кардиолог 1 1,9 

10 невропатолог 2 3,8 

11 фтизиатр 1 1,9 

12 онколог 1 1,9 

13 психиатр 1 1,9 

14 неонатолог 2 3,8 

15 токсиколог 2 3,8 

16 стоматолог 1 1,9 

17 врач скорой помощи 2 3,8 

18 военный врач  6 11,5 

Итого  52 100,0 

 

Как видно из табл. 6, дефекты оказания МП как на амбулаторном, так и на ста-

ционарном этапах были выявлены у врачей 18-и специальностей. Из них первое место 

занимают педиатры – 8 (15,4%) специалистов. 

Заключение. Таким образом, анализ структуры дефектов оказания МП в зави-

симости от этапа ее оказания показал, что в подавляющем числе случаев дефекты МП 
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допускались в условиях стационара. На амбулаторном этапе превалировали дефекты 

диагностики и организации МП. На стационарном этапе превалировали дефекты диаг-

ностики и лечения. На амбулаторном и стационарном этапах совокупно практически 

поровну отмечались дефекты диагностики и лечения. На всех этапах оказания МП 

практически поровну отмечались дефекты ведения медицинской документации. 

Анализ структуры врачебного состава, допускавшего дефекты оказания МП, 

показал следующее: на амбулаторном этапе дефекты оказания МП чаще допускали 

педиатры; на стационарном этапе – хирурги; на амбулаторном и стационарном этапах 

совокупно – педиатры. Число представителей хирургических специальностей, допус-

тивших дефекты оказания МП на стационарном этапе, превышало число представителей 

терапевтических специальностей в 2,8 раза. На амбулаторном этапе отмечалась обратная 

картина: число представителей терапевтических специальностей превышало число 

хирургов в 3 раза. 
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կառուցվածքն ըստ ամբուլատոր և ստացիոնար փուլերի, ինչպես նաև բժշկական 
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SUMMARY 

In the article are discussed the problems that appear during forensic medical activity, the 

structure of medical aid drawbacks according to outpatient and inpatient stages as well as the 

professional structure of the medical staff and its relationship with allowed drawbacks 

according to given stages. It is presented the classification of medical aid drawbacks according 

to outpatient, inpatient, outpatient and inpatient stages, as well as to medical specialties. 
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 Введение: Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является прогресси-

рующим патологическим состоянием с высокой летальностью, несмотря на достигнутые 

успехи в фармакотерапии за последние 20 лет. Нейрогуморальная активация играет важ-

ную патогенетическую роль в прогрессировании ремоделирования миокарда и фиброза 

при ХСН [1]. Помимо установленной важной роли гиперактивации симпатической и ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой систем в прогрессировании ремоделирования ряд дру-

гих гуморальных маркеров может иметь патогенетическое значение в прогрессировании 

ХСН. В настоящее время установлено, что активность фактора проколлагена типа 1 N-

концевого пропептида, регулирующего процессы фиброза может повысить риск серде-

чной недостаточности и способствовать ремоделированию миокарда. Являясь важными 

фибриллярными коллагенами в нормальном и патологически измененном миокарде, 1-й 

и 2-й типы коллагена могут влиять на процессы функциональной перестройки миокарда 

[2]. В связи с этим нами была поставлена цель изучить уровень проколлагена типа 1 N-

концевого пропептида, а также ряда гуморальных факторов- эндотелина 1, оксида азота, 

фактора некроза опухоли альфа в плазме крови и взаимосвязь между степенью активнос-

ти и эхокардиографическими показателями ремоделирования. В отличие от левожелу-

дочковой сердечной недостаточности, роль воспалительных маркеров в развитии и прог-

рессировании правожелудочковой сердечной недостаточности изучена недостаточно. 

Таким образом, целью данного исследования было также определение связи между 

воспалительной активацией и прогрессированием правожелудочковой недостаточности. 

Материалы и методы: В исследование было включено 80 больных II-IV ФК 

компенсированной ХСН, находящихся как на амбулаторном, так и стационарном лече-

нии в клинике кардиологии 1-й Университетской больницы ЕрГМУ; из них 33% женщин 

(средний возраст 67±10 лет). Контрольную группу составили 21 здоровых лиц сопос-

тавимых по полу и возрасту с группой больных ХСН. Все больные прошли тщательное 

клинико-инструментальное обследование. Диагноз ХСН был установлен на основании 

клинико-инструментальных исследований всех больных, включая клиническое исследо-

вание, ЭКГ, ЭхоКГ. Было проведено измерение уровня следующих гуморальных мар-

керов в плазме крови: проколлагена типа 1 N-концевого пропептида (P1NP), эндотелина 

1 (ЭТ-1), оксида азота (NO), фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа). Уровни био-

маркеров были определены с помощью следующих методов: оксид азота методом 

микродиффузии, P1NP флуоресцентным методом (Roche Diagnostics Elecsys система), 

эндотелин 1 с помощью ИФА (иммуноферментного анализа), ФНО-альфа по ELISA 

(иммуноферментный твердофазный анализ). 

Все больные имели систолическую дисфункцию с фракцией выброса менее 45%. 

ЭхоКГ проводилась на аппарате HP 1000 (США) с определением следующих параметров: 
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конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ), фракция выброса (ФВ) по 

методу Симпсона, передне-задний диаметр правого желудочка (ПЗД ПЖ), степень мит-

ральной регургитации. Все вычисления проводились согласно рекомендациям Амери-

канской ассоциации ЭхоКГ. Тест 6-и минутной ходьбы проводился всем больным, 

находящимся в стабильном состоянии . Все больные получали стандартное лечение ХСН 

согласно рекомендациям Европейской ассоциации кардиологов [3]. Взаимосвязь между 

показателями гуморальных маркеров, влияющих на фиброз и ЭхоКГ параметрами ремо-

делирования изучалась методами корреляционного анализа с применением коэффициен-

та корреляции Пирсона. Корреляция считалась значимой на уровне 0,05. 

Результаты: Как показали результаты проведенного нами исследования по 

изучению взаимосвязи между пропептидом P1NP и показателями ЭхоКГ не было выяв-

лено корреляции между P1NP и показателями ремоделирования. Между тем, была выяв-

лена умеренная корреляция между P1NP и степенью толерантности физической нагруз-

ки, оцененной тестом 6-и минутной ходьбы (6MWT) (R=0.356, P=0.001). Нами была 

выявлена умеренная корреляция между уровнем вазоконстрикторного фактора эндо-

телина 1 и КДР ЛЖ (P=0.008). Между тем, взаимосвязи между уровнем эндотелина 1, 

ФНО альфа и ФВ не выявлено. Была выявлена также взаимосвязь между оксидом азота, 

ФНО альфа и ПЗД ПЖ (таблица 1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь между гуморальными маркерами и параметрами ремоделирования 
 

Параметры R коэффициент P-значение 

P1NP и 6MWT 0.356 0.001 

ЭТ-1 и КДР ЛЖ 0.295 0.008 

NO и ПЗД ПЖ 0.330 0.003 

ФНО- альфа и ПЗД ПЖ 0.283 0.011 

 

Обсуждение: Результаты нашего исследования показывают, что уровень ряда 

гуморальных маркеров при ХСН коррелирует с параметрами ремоделирования миокарда. 

Так, уровень циркулирующего биомаркера синтеза коллагена P1NP коррелирует со 

степенью толерантности к физической нагрузке при ХСН. P1NP относится к долгосроч-

ным изменениям функции ЛЖ и коррелирует с физической нагрузкой. Одним из возмож-

ных объяснений патофизиологии диастолической сердечной недостаточности (ДСН) 

является активный фиброзный процесс, который приводит к повышенной жесткости 

желудочка. P1NP повышен при более тяжелой диастолической дисфункции и может 

служить в качестве диагностического маркера ДСН [2].  

Отсутствие взаимосвязи между P1NP и параметрами ремоделирования миокарда 

можно объяснить тем, что коллаген 1-го типа в значительной степени деградирует и 

замещается коллагеном 3-го типа при ремоделировании желудочков, что приводит к 

дилатации ЛЖ. Изменение типа синтеза коллагена (из 1-го в 3-ий) было показано также у 

моделей приматов с артериальной гипертонией [4].  

В нашем исследовании уровень эндотелина 1 в плазме крови слабо коррелировал 

со степенью дилатации ЛЖ, что указывает на возможную патогенетическую роль этого 

вазоактивного фактора в ремоделировании ЛЖ. Многочисленные литературные данные 

указывают, что уровень эндотелина 1 в плазме крови повышен у больных ХСН [5], одна-

ко неизученными остаются механизмы повышения ЭТ-1 при ХСН. По данным T.G. 

Lueder и соавторов (2004) основную роль в повышении уровня ЭТ-1 в плазме крови при 

ХСН играют застойные легкие, в которых и повышается продукция этого вазоконст-

рикторного фактора [6]. В проведенном нами исследовании были включены больные 

ХСН с ФК II-IV. Между тем, у больных ХСН ФК II клиническая характеристика больных 

часто не соответствует состоянию застойных легких. Широкий выбор больных по 

степени тяжести недостаточности кровообращения возможно и является причиной сла-
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бой взаимосвязи между эндотелином 1 и КДРЛЖ. Биосинтез эндотелина-1 происходит 

главным образом в бронхиальных и альвеолярных эпителиальных клетках, эндотелиаль-

ных клетках легких: именно степень поражения легочной ткани и активации провоспа-

лительных маркеров при ХСН может обусловить повышение уровня ЭТ-1, а не степень 

ремоделированияЛЖ. 

Наше исследование выявило связь между уровнем ФНО альфа и ПЗД ПЖ. Как 

показывают исследования, воспаление и гибель клеток являются механизмами, которые 

активируются во время ранней стадии заболевания правого желудочка, в то время как 

фиброз происходит на более поздних стадиях. В исследовании Campian M.Е. и соавторов 

было доказано, что уровень воспалительных маркеров, в т.ч. ФНО альфа, повышается на 

ранней стадии болезни (гипертрофия ПЖ), достигнув пика на стадии расширения ПЖ, и 

остается повышенным в течение прогрессирования заболевания до стадии недоста-

точности ПЖ в крысиной модели сердечной недостаточности [7]. 

Оксид азота является свободным радикалом, который повышен в плазме пациен-

тов с сердечной недостаточностью в связи с сократительной дисфункцией [8]. Чрезмер-

ная концентрация NO угнетает систолическую функцию, уменьшая сократимость мио-

карда и период выброса. 

Оксид азота, продуцируемый в макрофагах под действием изоформы NO-син-

тазы (iNOS), обусловливает их цитотоксическое и цитостатическое действие на опухо-

левые и бактериальные клетки. Индукция этого фермента и соответственно продукция 

оксида азота повышается при таких патологических состояниях, как сердечная недос-

таточность, кардиомиопатия, миокардит и др.[9] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Уровень эндотелина 1 в плазме крови слабо коррелирует со степенью дилатации 

ЛЖ у больных хронической сердечной недостаточностью. 

2. Уровень оксида азота и ФНО-альфа коррелирует со степенью ремоделирования 

ПЖ у больных ХСН. 

3. Серологические признаки активного фиброза, проявляющегося повышением 

уровня циркулирующего биомаркера синтеза коллагена P1NP при ХСН, могут 

являться важным патофизиологическим механизмом ДСН. 
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SUMMARY 

The role of several humoral markers in the pathogenesis of myocardial remodeling and 

congestive heart failure remains obscure. We hypothesised that several humoral factors are 

activated in patients with heart failure, and aimed to find out their relationships with functional 

capacity and cardiac structural remodeling parameters which are involved in the progression of 

heart failure. We examined 80 patients with compensated heart failure II to III class by NYHA 

classification (mean age 67 years; 33% women) who underwent routine echocardiography, 6-

minute walk test (6MWT) and measurement of plasma procollagen type 1 N-terminal pro-

peptide (P1NP), endothelin 1 (ET-1), nitric oxide (NO), tumor necrosis factor-alpha (TNF-A) 

levels.  

There was a significant correlation between plasma P1NP level and 6MWT (P=0.001), 

ET-1 and left ventricular end-diastolic diameter (LV EDD) (P=0.008). NO and TNF-A 

significantly correlated with right ventricular end-diastolic diameter (RV EDD) (P=0.003 and 

0.011 respectively).  

Endothelin 1, NO and TNF-A are overactivated in patients with CHF. All of these 

markers correlate with remodeling parameters. They may contribute to the progression of 

structural remodeling in CHF. Neurohormonal activation occurs in the early stages of clinical 

heart failure and is a good predictor of both functional and haemodynamic severity. Drugs that 

modulate neurohormonal stimulation may have a long term beneficial effect in patients with 

congestive heart failure. 

 

 

Keywords: congestive heart failure, humoral markers, myocardial remodeling. 
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2ԵՊԲՀ, ընդհանուր և ինվազիվ սրտաբանության կլինիկա  

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հումորալ մարկերների դերը սրտամկանի ռեմոդելավորման և սրտային ան-

բավարարության պաթոգենեզում դեռևս համարվում է անհասկանալի: Մեր աշխա-

տանքի նպատակն է հայտնաբերել հումորալ մարկերների ակտիվացման կապը 

սրտի ռեմոդելավորման ցուցանիշների հետ, որոնք մասնակցում են խրոնիկական 

սրտային անբավարարության հարաճման գործընթացում: 

Մենք հետազոտել ենք II-III ՖԴ սրտային անբավարարությամբ (ըստ ՆՅՍԱ) 

80 հիվանդի (միջին տարիքը` 67 տարեկան, 33% իգական սեռի), որոնք ենթարկվեցին 

էխոսրտագրության, 6 րոպե քայլքի թեստի և արյան պլազմայում հետևյալ կենսա-

մարկերների որոշման` պրոկոլագենի 1-ին տիպի N-տերմինալ պրոպեպտիդ (Պ1ՆՊ), 

էնդոթելին 1 (ԷԹ-1), ազոտի երկօքսիդ (ԱՕ) և ուռուցքի նեկրոզի գործոն ալֆա 

(ՈՒՆԳ ɑ):  

Ռեգրեսիոն և կորելյացիոն անալիզների արդյունքնում հայտնաբերվեց նշա-

նակալի հարաբերակցություն Պ1ՆՊ և 6 րոպե քայլքի թեստի (P=0.001), ԷԹ-1 և ձախ 

փորոքի վերջնադիաստոլիկ տրամագծի (P=0.008), ԱՕ, ՈՒՆԳ ɑ և աջ փորոքի վերջ-

նադիաստոլիկ տրամագծի միջև (P=0.003 և 0.011): 

ԷԹ-1, ԱՕ և ՈՒՆԳ ɑ գերակտիվանում են խրոնիկական սրտային անբավա-

րարության ընթացքում: Դրանք նպաստում են սրտի կառուցվածքային ռեմոդելա-

վորման հարաճման:  

 

 

Բանալի բառեր` խրոնիկական սրտային անբավարարություն, հումորալ մարկեր-

ներ, սրտամկանի ռեմոդելավորում: 
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Բանալի բառեր՝ կրեատինին, կծիկային հիպերֆիլտրացիա, ուժեղացած երիկամային 

քլիրենս 

 

Ներածություն. Երիկամների «վարքը» տարբեր արտաերիկամային հիվանդութ-

յունների (այդ թվում և թոքաբորբերի) դեպքում հանդիսանում է սակավ ուսումնա-

սիրված ոլորտ, հատկապես մանկական պոպուլյացիայում: Թոքաբորբերի ժա-

մանակ զարգացող համակարգային բորբոքային պատասխանն ուղեկցվում է արյան 

շրջանառության հիպերդինամիկ փոփոխություններով և տարբեր օրգաններում 

արյունահոսքի մեծացմամբ: Երիկամներում դա հանգեցնում է կծիկային ֆիլտ-

րացիայի մեծացմանը և զանազան լուծված նյութերի արտազատման ուժեղացմանը: 

Այս երևույթը հայտնի է որպես երիկամային հիպերֆիլտրացիա կամ ուժեղացած 

երիկամային քլիրենս (augmented renal clearance)
1,2

: 

Կլինիկական պրակտիկայում երեխաների կրեատինինի քլիրենսը հաճախ 

գնահատվում է Շվարցի բանաձևով՝ հիմնված շիճուկի կրեատինինի վրա: 

Արդիականություն. Երիկամային ֆունկցիան կարևոր դեր ունի դեղերի ֆարմա-

կոկինետիկայում. երիկամների անբավարար ֆունկցիան կհանգեցնի տոքսիկ 

էֆեկտների դրսևորմանը, եթե դեղաչափերի համապատասխան շտկումներ չկա-

տարվեն: Իսկ երիկամային հիպերֆիլտրացիայի դեպքում ուժեղանում է դեղերի 

արտազատումը, ինչը նպաստում է դեղերի սուբօպտիմալ կոնցենտրացիաների ձևա-

վորմանը և նրանց բուժական ազդեցության թուլացմանը: Դեղերի դոզավորման 

ներկա ստրատեգիաներում հաշվի չի առնվում երիկամային ֆիլտրացիոն ֆունկցիա-

յի ուժեղացումը տարբեր հիվանդությունների ընթացքում: Կան փոքրաթիվ հետազո-

տություններ նվիրված սեպսիսով և թոքաբորբով հիվանդ մեծահասակների շրջա-

նում ուժեղացած երիկամային քլիրենսի կլինիկական նշանակությանը1-5
: Չկան 

նման հետազոտություններ մանկական պոպուլյացիայի համար: Նկ.1-ում ներկա-

յացված են երիկամային ուժեղացած քլիրենսի մեծանիզմները3
: 

Նպատակ և խնդիրներ. Մեր նպատակն էր հետազոտել երիկամային կծիկային 

ֆունկցիան արտահիվանդանոցային թոքաբորբով հոսպիտալացված երեխաների 

շրջանում, պարզել ուժեղացած երիկամային քլիրենսի հաճախությունը և նրա հետ 

զուգորդված գործոնները, իսկ հետագա էտապում նախատեսվում է հետազոտել նաև 

ներմուծված հակաբիոտիկի շիճուկային կոնցենտրացիայի և գնահատված կծիկային 

ֆիլտրացիայի արագության (գԿՖԱ, eGFR) հարաբերակցությունները:  



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

214 

Նկար 1 

Երիկամային ուժեղացած քլիրենսի մեխանիզմները 

 
 

Նյութը և մեթոդները. Հետահայաց հետազոտվել են մանկաբուժական կլինիկա 

2014թ. 6 ամսվա ընթացքում հոսպիտալացված արտահիվանդանոցային թոքաբոր-

բով մեկից մինչև հինգ տարեկան 36 երեխաների (23 տղա և 13 աղջիկ) շիճուկային 

կրեատինինը էնզիմատիկ մեթոդով և գնահատված կծիկային ֆիլտրացիայի արա-

գությունը (գԿՖԱ, eGFR) Շվարցի բանաձևով՝ հոսպիտալացման առաջին օրը: Հաշվի 

առնելով հիդրացիոն ստատուսի ազդեցությունը կրեատինինի շիճուկային մակար-

դակի վրա՝ հետազոտության մեջ չեն ընդգրկվել հիպոնատրիեմիայով, հիպերնատ-

րիեմիայով, հեմոգլոբինի և հեմատոկրիտի ցածր մակարդակով երեխաները: Ինչպես 

նաև չեն ընդգրկվել կծիկային հիպերֆիլտրացիայի այլ պատճառներ ունեցող երե-

խաները (շաքարային դիաբետ, երիկամային հիվանդություններ, արյան հիվանդութ-

յուններ, քնային ապնոէ,  ճարպակալում): Հիվանդները խմբավորվել են ի համապա-

տասխան ուժեղացած երիկամային քլիրենսի առկայության: Ստացված արդյունք-

ները համեմատվել են տարիքին համապատասխան նորմալ ռեֆերենսային արժեք-

ների հետ: Դեռևս չկան կծիկային հիպերֆիլտրացիայի համընդհանուր ընդունված 

շեմքային մեծություններ4
: Հետազոտությունների մեծ մասում, որոնք կատարվել են 

մեծահասակների պոպուլյացիայում, որպես կծիկային հիպերֆիլտրացիայի շեմ-

քային մակարդակ է ընդունվել գԿՖԱ >120մլ/րոպե/1.73մ2
: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Արտահիվանդանոցային 

թոքաբորբով 36 երեխաների շրջանում հայտնաբերվել են գնահատված կծիկային 

ֆիլտրացիայի համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ (աղյուսակ 1): 1−2 տ. տղաների 

50%-ն ունի >150, իսկ 21.4%-ը՝ >160 մլ/րոպե/1.73մ2
 գԿՖԱ: 1-2 տ. աղջիկների 50%-ն 

ունի >160 մլ/րոպե/1.73մ2
 գԿՖԱ: 2-5 տ. տղաների 56%-ը և աղջիկների 71%-ն ունի 

>126 մլ/րոպե/1.73մ2
 գԿՖԱ: 2-5 տ. տղաների 22%-ն ունի >150, իսկ աղջիկների 57%-ը՝ 

>160 մլ/րոպե/1.73մ2
 գԿՖԱ: Բոլոր հիվանդների շիճուկի կրեատինինի մակարդակը 

եղել է նորմալ: Բերված տվյալները ցույց են տալիս գԿՖԱ-ի առավել բարձր 

ցուցանիշներ թոքաբորբով աղջիկների շրջանում: Առայժմ լիարժեք ուսումնասիրված 

չեն այդ տեղաշարժերի կլինիկական նշանակությունը օրգանիզմի համար. հավանա-

բար ունեն ադապտիվ նշանակություն և նպաստում են տոքսինների էլիմինացիային: 

Ներմուծված դեղերի ուժեղացած երիկամային քլիրենսը ստեղծում է նրանց սուբթե-

րապևտիկ կոնցենտրացիաներ՝ իջեցնելով դեղի արդյունավետությունը: Հետևաբար, 
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կպահանջվեն դեղերի ավելի մեծ դեղաչափեր թերապևտիկ ազդեցության նպատա-

կով: 

Աղյուսակ 1 

Երիկամային հիպերֆիլտրացիան հետազոտվող խմբում 

 

Տարիքային խմբեր գԿՖԱ, մլ/րոպե/1.73մ2
 

Տղաներ 

(n=23) 

Աղջիկներ 

(n=13) 

1-2 տ. 7 (50%) > 150 

3 (21.4%) > 160 

3 (50%) > 160 

1 (16.7%) = 130 

2-5 տ. 5 (56%) > 126 

2 (22%) > 150 

5 (71%) > 126 

4 (57%) > 160 

 

Եզրակացություն 

Արտահիվանդանոցային թոքաբորբերը հաճախ ընթանում են ուժեղացած երի-

կամային քլիրենսով, ինչը մի կողմից նպաստում է տոքսինների էլիմինացիային, իսկ 

մյուս կողմից ստեղծում է ներմուծվող դեղերի սուբթերապևտիկ կոնցենտրացիաներ՝ 

նվազեցնելով նրանց ազդեցության արդյունավետությունը: Տվյալ հետազոտությունն 

ունի սահմանափակումներ/թերություններ.  

1. հետազոտման փոքր նմուշ,  

2. հետազոտությունը կատարվել է ռետրոսպեկտիվ և հայտնի չէ յուրաքանչյուր հի-

վանդի կծիկային ֆունկցիայի շարժընթացը: 

Անհրաժեշտ են հետագա լայնածավալ պրոսպեկտիվ հետազոտություններ գնա-

հատելու դեղերի և կծիկային ֆիլտրացիոն ֆունկցիայի հարաբերակցությունները և 

մշակելու դեղերի օպտիմալ դոզավորման ստրատեգիաներ:  
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EESSTTIIMMAATTIIOONN  OOFF  GGLLOOMMEERRUULLAARR  FFUUNNCCTTIIOONN  IINN  CCHHIILLDDRREENN    

WWIITTHH  CCOOMMMMUUNNIITTYY  AACCQQUUIIRREEDD  PPNNEEUUMMOONNIIAA  

 

M. E. GRIGORYAN, N.G. BAGHDASARYAN, L.A. AVETISYAN  

 

YSMU, Department of Pediatrics №1 

 

 

 

SUMMARY 
Kidney function has a fundamental role in drug pharmacokinetics and impaired renal 

function might therefore lead to toxic effects if appropriate adjustments to a prescription are not 

made. An augmented renal clearance (ARC) has been described in some groups of critically ill 

adults, and it might induce sub-optimal concentrations of drugs eliminated by glomerular 

filtration, mainly antibiotics. Studies on its occurrence and determinants in pediatric population 

are lacking. We aimed to determine the prevalence of ARC in a group of pediatric patients with 

community acquired pneumonia. 

 

 

Keywords: creatinine, glomerular hyperfiltration, augmented renal clearance. 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КЛУБОЧКОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  

ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 

 

М.Е. ГРИГОРЯН, Н.Г. БАГДАСАРЯН, Л.А. АВЕТИСЯН  

 

ЕГМУ, кафедра педиатрии №1 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Мы ретроспективно исследовали частоту повышенного почечного клиренса у детей 

от 1 года до 5 лет с внебольничными пневмониями. Повышенный почечный клиренс соз-

дает субтерапевтические концентрации лекарств (в том числе антибиотиков), что надо 

учитывать для адекватного дозирования лекарств. 

  
 

 

Ключевые слова::  креатинин, клубочковая гиперфильтрация, повышенный почечный 

клиренс..  
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ՑՑԻԻՊՊՐՐՈՈՖՖԼԼՈՈՔՔՍՍԱԱՑՑԻԻՆՆ  ՍՍՏՏԱԱՑՑԱԱԾԾ  ՆՆՈՈՐՐԱԱԾԾԻԻՆՆՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԱԱՆՆՎՎՏՏԱԱՆՆԳԳՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  

ԿԿԱԱՏՏԱԱՄՄՆՆԵԵՍՍՏՏԻԻԿԿ  ԴԴԻԻՏՏԱԱՐՐԿԿՈՈՒՒՄՄԸԸ  ՀՀԱԱՍՍԱԱԿԿԻԻ  ՊՊԵԵՐՐՑՑԵԵՆՆՏՏԻԻԼԼԱԱՅՅԻԻՆՆ  ԱԱՃՃԻԻ  

ՑՑՈՈՒՒՑՑԱԱՆՆԻԻՇՇՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՎՎՐՐԱԱ  
 

 Հ.Զ. ԿԱԼԵՆՏԵՐՅԱՆ, Ն.Գ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ս.Հ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր  

 

 

Բանալի բառեր` ցիպրոֆլոքսացին, նորածին, անվտանգություն, հասակի աճ, 

արթրոպաթիա: 

 

Ներածություն: Չնայած այն փաստը, որ աշխարհում ստեղծվում է բարձր 

էֆեկտիվությամբ հակաբակտերիալ դեղորայք, ծանր բակտերիալ ինֆեկցիաների 

բուժման դեպքում առաջանում է խնդիր առավելապես մանկաբուժությունում՝ ել-

նելով այն փաստից, որ դեղը պետք է լինի քիչ տոքսիկ և հեշտ տանելի [1]: Ֆտոր-

խինոլները ցիպրոֆոքսացին, օֆլոքսացին, պեֆլոքսացին և այլն մանկաբուժութ-

յունում սկսվել է օգտագործվել 20-րդ դարի 80-ական թվականերից ծանր գեներա-

լիզացված ինֆեկցիաների բուժման դեպքում, ազդելով առավելապես գրամ բացա-

սական ֆլորայի ինչպես նաև ռեզիստենտ կայուն շտամների հանդեպ: Ցիպրոֆլոք-

սացինի ազդման մեխանիզմն է հանդիսանում բակտերիայի ԴՆԹ հիդրազա ֆեր-

մենտի արգելակումն (տոպոիզոմերազա II, IV), որի արդյունքում խանգարվում է 

մեմբրանային սպիտակուցների սինթեզը, բերելով բակտերիայի արագ մահվան [2,3]: 

Ցիպրոֆլոքսացինի օգտագործման խիստ սահմանափակում է հանդիսացել այն 

փաստը, որ այն ազդում է աճառային հյուսվածքի վրա, բերելով հասակի աճի կանգի 

[4]: Կա հիպոթեզ, որ աճառային հյուսվածքի աճի որոշակի շրջաններում ցիպրոֆլոք-

սացինը արգելակում է խոնդրոցիտների միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ի բիոսինթեզը, այդ 

թվում է կա տեսակետ, որ ցիպրոֆլոքսացինը առաջացնում է խելատային կոմպլեքս-

ներ ցինկի և մագնեզիումի իոնների հետ, որոնք անհրաժեշտ են աճառային հյուս-

վածքի նորմալ աճի համար, որի հետևանքով առաջանում է աճառային հյուսվածքի 

աճի գոտու վնասում, հետևաբար հասակի աճի կանգ: Նման փորձ անց է կացվել ան-

հաս կենդանիների մոտ, մկների և նապաստակների հետ, արդյունքում դիտվել է 

հասակի աճի կանգ [4,5,6,]: 

Արդիականություն: Աշխարհում բազմաթիվ հետազոտություններ են անց 

կացվում ցիպրոֆլոսացինի անվտանգության վերաբերյալ: Առաջին անգամ Chisky 

1992 թվականին նկարագրել արթրալգիա 18 մուկովիսցեդոզով աղջիկների մոտ, 

որոնց մոտ դեղը դադարեցնելուց հետո արթրալգիան անհետացել է [7]: Ռանդո-

միզացված լայնամաշտաբ հետազոտություն է անց է կացվել Սլովակիայում 1994թ: 

Հետազոտվել է 28 երեխա, որոք ստացել են ցիպրոֆլոքացին 20մգ/կգ հաշվարկով, 3 

ամիս տևողությամբ, 20 մգ/կգ հաշվարկով, 2–4 տարեկան հասակում մուկովիսցիդոզ 

ախտորոշմամբ, այնուհետև ռետրոսպեկտիվ գնհատվել է մագնիսառեզոնանսային 

տոմոգրաֆիայի միջոցով աճառային հյուսվածքի կառուցվածը, շեղումներ չեն 

հայտնաբերվել[7]: Նմանատիպ հետազտություններ անց է կացվել Հնդկաստանում՝ 

Բանգլադեշում, հետազոտվել է 149 սեպսիս ախտորոշմամբ նորածին, որոնցից 66 

նորածիններ ստացել են ցիպրոֆլոքացին 15մգ/կգ/օր հաշվարկով, այնուհետև կա-
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տամենզում ՝2 տարեկանում, գնահատվել է վերոնշված նորածիները ըստ հասակի 

աճի՝ պերցենտիլի, ինչպես նաև աճառային հյուսվածքի կառուցվածքի մագնիսա-

ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի միջոցով, շեղումներ չի հայտնաբերվել [8]: Ֆրան-

սիայում հետազոտել են 1000 նորածիններ, որոնցից 308 նորածին ստացել է ցիպ-

րոֆլոքսացին, իսկ 692 նորածին ստացել է այյ խմբի հակաբիոտիկներ: Այդ խմբում 

ընդգրկված են եղել անհաս և հասուն նորածիններ, ինչպես նաև բաժանվել են ելնե-

լով քաշից` մինչև 1500 գրամ և 1500 գրամ և ավել, ծանր ինֆեկցիայով նորածիններ: 

Ցիպրոֆլոքսացին ստացել են 10մգ/կգ/օր հաշվարկով՝ ներերակային: Այնուհետև այդ 

նորածինները՝ 1 տարեկանում գնահատվել են, ըստ հասակի աճի և աճառային հյուս-

վածքի կառուցվածքի՝ ուլտրաձայնային հետազոտությամբ, շեղումներ չեն հայտ-

նաբերվել և՜ ցիպրոֆլոքսացին ստացած երեխաների խմբում, և՜ այլ խմբի հակա-

բիոտիկ ստացածների մոտ [9]: Նմանատիպ հետազոտություններ անց է կացվել նաև 

ԱՄՆ-ում և եվրոպակական երկրներում [10,12,13,14,15.]: Նշեմ ավելին FDA-ն (Food 

and Drug Administration) թույլ է տալիս նշանակել ցիպրոֆլոքսացին գեներալիզացված 

ծանր ինֆեկցիաների, ռեզիստենտ կայուն շտամների, P. aerginosae–ի, սիբիրյան 

խոցի, նեյտրոպենիայով պայմանավորված ծանր ինֆեկիցայով՝ հեմատոլոգիական 

ուռուծքներով հիվանդներին և այլ ինֆեկիցաների դեպքում [10,11]: 

Հետազոտության նպատակը: Ցիպրոֆլոքսացին ստացած նորածինների 

անվտանգության կատամնեստիկ դիտարկումը հասակի պերցենտիլային աճի 

ցուցանիշների վրա: 

Նյութը և մեթոդները: Հետազոտությունը անց է կացվել «Մուրացան» Հ.Հ.-ի 

մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայում: Ներառվել են 2011 թ.–ի 

օգոստոսից մինչև 2012թ. օգոստոսն ներառյալ այն նորածինները ովքեր այդ ընթաց-

քում ստացել են ցիպրոֆլոքսացին: Հետազոտվել է 120 նորածին, որոնցից արական 

սեռի՝ 78, իգական՝ 42: Ըստ հեստացիոն տարիքի հասուն 51, անհաս՝ 69: Անհաս նո-

րածիններից 28 շաբաթական՝ 3, 29-31 շաբաթական՝ 18, 32-34 շաբաթական՝ 27, 35-37 

շաբաթական՝ 21: Նորածինները ունեցել են հետևյալ ախտորոշումները՝ ներարգան-

դային ինֆեկցիա, ներարգանդային թոքաբորբ, ՇԱ (շնչառական անբավարա-

րություն) II-III°՝102, ներարգանդային ինֆեկցիա, ՇԽՀ (շնչառական խանգարումների 

համախտանիշ)՝ 6, արտահիվանդանոցային թոքաբորբ՝ 6, պոստնատալ սեպսիս 

խառը էթիոլոգիայի՝ 4, սուր հեմատոգեն օստեոմիելիտ՝ 2: Ցիպրոֆլոքսացին ստացել 

հետևյալ դոզայով 10մգ/կգ/օր (12 ժամը մեկ): Համատեղ նշանակվել է Edicini 

(Vancomycin): Մինչ ցիպրոֆլոքսացինի նշանակվելը նորածինները ստացել են 

տարբեր խմբի հակաբիոտիկոթերապիա, սակայն էֆեկտիվություն չի դիտվել: Որ-

պեսզի գնհատվեր ցիպրոֆլոքսացինի ազդեցության անվտանգությունը հասակի աճի 

վրա, անց է կացվել նորածնային տարիքում ցիպրոֆլոքսացին ստացած երեխաների 

հասակի աճի կատամնեստիկ գնահատում: Երեխաները կատամնեզում բաժանվել 

են 2 խմբի՝ 1 տարեկան՝ 68 երեխա և 2 տարեկան՝ 52 երեխա: Վերոնշված խմբերը 

բաժանվել են ենթախմբերի, ելնելով նորածնի քաշից՝ մինչև 1500 գրամ և 1500 գրամ և 

ավել: Ելնելով ցիպրոֆլոքսացին ստացած օրերից բաժանվել են 7 օր և 14 օր: Յուրա-

քանչյուր ենթախումբ գնահատվել է առանձին: Նորմա է համարվել 25 պերցենտիլից 

50 պերցենտիլ ինտերվալը: 
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Արդյունք  

Պց. 7օր ստացածներ մինչև 1500գ./1 տ.-ում/  Պց. 7օր ստացածներ 1500գ. և ավել /1տ.-ում/ 
 

 
 

Պց. 14 օր ստացածներ մինչև 1500գ./1 տ.-ում/      Պց. 14 օր ստացածներ 1500գ. և ավել /1տ-ում 

   

 
Պց. 7 օր ստացաներ մինչև 1500գ. /2տ-ում/  Պց. 7 օր ստացածներ 1500գ և ավել /2տ.-ում/ 
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Պց. 14 օր ստացածներ մինչև 1500գ. /2տ.-ում/  Պց. 14 օր ստացաներ 1500գ. և ավել /2տ.-ում/  

 
 

Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ առաջին խմբում դիտվել են 

հետևյալ արդյունքները՝ մինչև 1500 գրամ, 7 օր ցիպրոֆլոքսացին ստացած նորածին-

ների մոտ 1 տարեկանում 87.5 % - ի մոտ դիտվել է 25 պերցենտիլից 50 պերցենտիլ 

աճ, իսկ 12,5 % - ի մոտ 15 պերցենտիլ աճ: 1500 գրամ և ավել, 7 օր ցիպրոֆլոքսացին 

ստացած նորածիների՝ 100%-ի մոտ 1 տարեկանում 25 պերցենտիլից 97 պերցենտիլ 

աճ է դիտվել: 14 օր մինչև 1500 գրամ ստացած նորածիները 1 տարեկանում 85,7% -ի 

մոտ դիտվել է 25 պերցենտիլից 50 պերցենտիլ աճ, իսկ 14.3% -ի մոտ պահպանվել է 3 

պերցենտիլ այսինքն աճ չի դիտվել: 1500 գրամ և ավել քաշով, 14 օր ստացած նորա-

ծինները 1 տարեկան 100%-ի մոտ դիտվել է 25 պերցենտիլից 97 պերցենտիլ աճ: Երկ-

րորդ խմբում՝ մինչև 1500 գրամ, 7 օր ցիպրոֆլոքսացին ստացած նորածինների 93%-ը 

2 տարեկանում ունեցել է 25 պերցենտիլից 50 պերցենտիլ աճ, իսկ 6,7%ը՝ 15 պեր-

ցենտիլ աճ: 1500 գրամ և ավել 7 օր ստացածների 100%-ը, 2 տարեկանում ցուցաբերել 

են 25պերցենտիլից 50 պերցենտիլ աճ: 14 օր մինչև 1500 գրամ նորածիների 91%-ը, 2 

տարեկանում ունեցել է 25 պերցենտիլից 50 պերցենտիլ աճ, 9%-ը՝ 15 պերցենտիլ աճ: 

1500 գրամ և ավել 14 օր ստացածների 100%-ի մոտ դիտվել է 25 պերցենտիլից 50 

պերցենտիլ աճ: Նորմա է համարվել 25 պերցենտիլից մինչև 50 պերցենտիլ ինտեր-

վալը: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, պարզ է դարձել, որ բոլոր հետազոտվող ենթա-

խըմբերի տվյալների վերլուծության արդյունքում ցիպրոֆլոքսացինը համարվում է 

անվտանգ նորածինների համար 10մգ/կգ/ օր (12 ժամը մեկ դեղաչափ հաշվարկով), 

անկախ բուժման տևողությունից (օրերից 7 կամ 14 օր), անկախ գեստացիոն տարի-

քից (հասուն կամ անհաս), անկախ քաշից( մինչև 1500գ. կամ 1500գ. և ավել): Դիտար-

կումը կատանամնեստիկ հետազոտվող երեխաների ենթախմբերում, վկայում է այն 

մասին, որ ցիպրոֆլոքսացինի կիրառումը չի առաջացնում աճառային հյուսվածքի 

վնասման, հասակի ավելացման դանդաղման կամ կանգի: Ամենաարագ հասակի աճ 

դիտվել է խորը անհասների՝ մինչև 1500 գրամ քաշով նորածիների մոտ, ովքեր ունե-

ցել են 3պերցենտիլից ցածր քաշ: Հասակի աճ չի դիտվել ընդամենը 14.3%-ի (3 երե-

խայի) մոտ, ովքեր ունեցել են ներարգանդային զարգացման հապաղում և ման-

կական ուղեղային կաթված: 
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ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРООССТТАА  

 

Г.З. КАЛЕНТЕРЯН, Н.Г. БАГДАСАРЯН, С.О. БАДАЛЯН
 

  

Больничний комплекс ''Мурацан'' 

 

РЕЗЮМЕ 

Исследования проводилась в клинике детской и неонатальной реанимации 

''Мурацан'.' Исследованы 120 новорожденных, получавших ципорфлоксацин в дозе 

10мг/кг/день, которым до этого проводилась антибактериальная терапия препаратами 

других групп. Было проведено катамнестическое наблюдение новорожденных, в 

результате чего не отмечалось задержки развития детей, за исключением троих детей с 

ЗВУР и ДЦП. В результате мы выявили, что доза ципрофлоксацина 10 мг/кг/сут 12 часов 

раз считается безопасной, не зависит от: количества получаемых дней (7 или 14), 

гестационного возраста (доношенный, недоношенный), веса ( до 1500 грамм, 1500 грамм 

и более); и не приводит к повреждению хрящевой ткани и остановке роста. Наиболее 

интенсивный рост наблюдался у глубоко недоношенных новорожденных. 

 

 

Ключевые слова: ципрофлоксацин , новорожденный, безопасность, показатель роста, 

артропатия: 

  

  

  
CCAATTAAMMNNEESSTTIICC  SSTTUUDDYY  OOFF  SSAAFFEETTYY  OOFF  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

OONN  NNEEWWBBOORRNNSS’’  PPEERRCCEENNTTIILLEE  GGRROOWWTTHH  IINNDDIICCEESS    

 

H.Z. KALENTERYAN, N.G. BAGHDASARYAN, S.H. BADALYAN 
 

 

“Muratsan” Hospital Complex 

 

SUMMARY 
The study was performed at the clinic of pediatric and newborn ICU‘’Muratsan” MC. 

120 newborns who received ciprofloxacin at the dose of 10 mg/kg/day, and who previously 

received antibiotic therapy with medications of other groups were included into the study. There 

was performed a catamnestic follow-up of newborns, and there was observed no delay in 

children growth, except 3 newborns with IUGR and cerebral palsy. As a result, we have found 

out that ciprofloxacin at the dose of 10 mg/kg b.i.d. is safe and does not depend on: the amount 

of received days (7 or 14), gestational age (full-term, premature), weight (up to 1500 grams, 

1500 grams and more), and does not cause cartilage tissue injury and growth arrest. The most 

intensive growth was observed in very preterm newborn. 

 

 

 

Keywords: ciprofloxacine, newborn, safety, growth index, arthropathy. 
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Հ.Զ. ԿԱԼԵՆՏԵՐՅԱՆ, Ք.Վ. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր,  

Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկա 

 
 
 

Բանալի բառեր՝ անհասության ռետինոպաթիա, ցիպրոֆլոքսացին, անհաս 

երեխաներ 
 

 

Ներածություն: Անհասության ռետինոպաթիան (ԱՌ) անհաս ծնված երեխա-

ների աչքերի դեռևս չձևավորված անոթներն ախտահարող հիվանդություն է (1): Այն 

կարող է լինել թեթև արտահայտվածության՝ առանց տեսողության վրա ազդեցու-

թյան, կարող է ունենալ ագրեսիվ դրսևորում նոր անոթների զարգացմամբ (նեովաս-

կուլյարիզացիա), ընդհուպ մինչև ցանցաթաղանթի շերտազատում և կուրություն: 

Վերջին տասնամյակներում անհաս և մարմնի շատ ցածր քաշով ծնված երեխաների 

(≤32 շաբ. և ≤1500գր.) ապրելիության բարձրացման հետևանքով ԱՌ հանդիպման 

հաճախականությունն ավելացել է: 

  1940-1950-ական թվականներին ԱՌ-ն, որը հայտնի էր նաև ռետրոլենտալ 

ֆիբրոպլազիա անվանմամբ, ԱՄՆ-ում երեխաների շրջանում կուրության գլխավոր 

պատճառներից էր: 1951թ. առաջին անգամ հիվանդության ախտաբանությունը կապ-

վեց անհաս երեխաների մոտ թթվածնի կիրառման հետ (2), որը հետագայում հաս-

տատվեց այլ հետազոտություններում (3): Ներկայումս թթվածնաբուժությունը չի հա-

մարվում միակ պատճառ ԱՌ զարգացման համար: Էրիթրոցիտար զանգվածի նե-

րարկումը, էրիթրոպոետինը, ինչպես նաև ուշ նորածնային բակտերեմիան համար-

վում են անկախ ռիսկի գործոններ նախաշեմքային և շեմքային ԱՌ, ինչպես նաև 

պլյուս հիվանդության զարգացման համար: ԱՌ զարգացման վտանգը մեծ է, եթե 

նույնիսկ բակտերեմիան կասկածվում է կլինիկորեն, սակայն չի հաստատվում լաբո-

րատոր հետազոտության արդյունքներով (5): ԱՌ պատճառական գործոնները մինչև 

վերջ հայտնաբերված չեն (4): Համաշխարհային գրականության մեջ քիչ են տվյալնե-

րը նաև ԱՌ-ի վրա ցիպրոֆլոքսացինի ազդեցության մասին: Հաշվի առնելով նորած-

նային պրակտիկայում վերջին տարիներին «ցիպրոֆլոքսացինի» լայնորեն կիրա-

ռումը, խնդիր է առաջանում պարզել վերջինիս ազդեցությունը ԱՌ զարգացման վրա:  

Արդիականություն: ԱՌ հաճախականությունը հակադարձ համեմատական է 

ծնվելիս երեխայի մարմնի զանգվածին: Հետազոտությունները վկայում են, որ 1250 

գրամից ցածր զանգվածով անհասների 50%-ից ավելիի մոտ զարգանում է ԱՌ՝ 10% 

դեպքերում հասնելով մինչև երրորդ փուլի հիվանդության: Դպրոցահասակ տարիքի 

կույր երեխաների կուրության պատճառը 10% դեպքերում հանդիսանում է ԱՌ-ն (6): 

ԱՄՆ-ում մեկ տարվա ընթացքում միջին չափով 500-700 երեխա կուրանում էր 

ԱՌ պատճառով, իսկ տարեկան ևս 2100 երեխա տառապում է ԱՌ-ի սպիացման 

պրոցեսի բարդություններով՝ կարճատեսություն, շլություն, կուրություն, ցանցաթա-

ղանթի ուշ զարգացող շերտազատում (7): 

ԱՌ անխուսափելի հետևանքներից մեկն այն է, որ անհաս ծնված երեխաների 

20%-ի մոտ կյանքի առաջին 3 տարիների ընթացքում զարգանում է շլություն կամ 
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ռեֆրակցիոն շեղումներ: Դա է պատճառը, որ մինչև 32 շաբաթ. գեստացիոն տարիքը 

և մինչև 1500 գր. մարմնի զանգվածով ծնված երեխաները պետք է հետազոտվեն 6 

ամիսը մեկ՝ անկախ ԱՌ առկայությունից կամ բացակայությունից (8,9): Հետևաբար 

ռիսկի գործոնների ճանաչումը և դրանց ազդեցության հնարավորինս կանխարգե-

լումը կարող է կարևոր օղակ լինել հիվանդության հաճախականությունը նվազեց-

նելու արդի խնդրում: 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Հետազոտության նպատակն է 

ուսումնասիրել ԱՌ հիվանդության ծանր աստիճանի (3-րդ փուլ և բարձր) հանդիպ-

ման հաճախականությունը երրորդ կարգի երեք նորածնային խնամքի բաժան-

մունքներում և պարզել «ցիպրոֆլոքսացին» դեղանյութի հնարավոր ազդեցությունը 

հիվանդության ագրեսիվ զարգացման վրա: 

 Հետազոտությունը բազմակենտրոնային ռետրոսպեկտիվ հետազոտություն 

է, որում «ցիպրոֆլոքսացին» ստացած երեխաների ԱՌ տվյալները համեմատվել են 

«ցիպրոֆլոքսացին» չստացած երեխաների ԱՌ տվյալների հետ: 

Նյութը և մեթոդները: Որպես հետազոտության նյութ է ընտրվել 2013թ. «Մու-

րացան» համալսարանական հիվանդանոցի Մանկական և նորածնային վերակեն-

դանացման կլինիկայում, «Էրեբունի» ԲԿ-ի և «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» ԲԿ Նո-

րածնային բաժանմունքներում բուժված և ԱՌ սկրինինգի ծրագրի շրջանակներում 

հետազոտված անհաս երեխաները: Ուսումնասիրվել են երեխաների համար մշակ-

ված անկետաները և գրանցման մատյանները: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Մեկ տարվա ընթացքում 

(2013թ.) Մուրացան հհ-ում, Էրեբունի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ներում ԱՌ 

սկրինինգի ծրագրով հետազոտվել են 234 անհաս նորածին: Երեխաները բաժանվել 

են երկու խմբի՝ նորածինների, ովքեր նորածնային շրջանում ստացել են բուժում 

«ցիպրոֆլոքսացինով» (Մուրացան հհ-ում բուժված երեխաների 161-ը), և նորածին-

ների, ովքեր չեն ստացել «ցիպրոֆլոքսացին» (Էրեբունի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 

ԲԿ-ներում բուժված բոլոր նորածինների 73-ը): Նորածինները ցիպրոֆլոքասինը 

ստացել են 10 մգ/կգ/օր դեղաչափով (12 ժամը մեկ)՝ 7-14 օր տևողությամբ կուրսով: 

Նշված երկու խմբերի ենթաբաժանումը ըստ գեստացիոն տարիքի ներկայացված է 

Աղյուսակ 1.-ում: 

Աղյուսակ 1. 

ԱՌ սկրինինգի ծրագրով հետազոտված երեխաներն ըստ գեստացիոն տարիքի 
 

Գեստացիոն տարիք Մուրացան հհ 
Էրեբունի ԲԿ և 

Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 

Մինչև 29 շաբ. 40 (25%) 13 (17%) 

30-32 շաբ. 57 (35%) 30 (41%) 

33-34 շաբ. 47 (29%)  26 (36%) 

35 և ավելի շաբ. 17 (11%) 4 (6%) 

Ընդհանուրը 161 73 

 

Երկու խմբերի երեխաներն ըստ գեստացիոն տարիքի էապես չեն տարբերվում 

(Գրաֆիկ 1): 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

 225 

Գրաֆիկ 1. 

Երկու խմբերի երեխաներն ըստ գեստացիոն տարիքի 

 
 

Ծանր և ագրեսիվ ԱՌ (հիվանդության երրորդ փուլ, առաջին կամ երկրորդ 

զոնա) ախտորոշելու դեպքում երեխայի տեսողությունը պահպանելու համար իրա-

կանացվել է ֆոտոլազերկոագուլյացիա կամ հակաանգիոգենիկ բուժում՝ ավաստինի 

ներակնային ներարկում: ԱՌ ինվազիվ բուժում իրականացվել է «ցիպրոֆլոքսա-

ցիոն» ստացած և չստացած երեխաների համապատասխանաբար 1.9% (n=3 / 161) և 

2.7% (n=2 / 73) դեպքերում՝ բոլորը բարենպաստ ելքով (Գրաֆիկ 2): 

Գրաֆիկ 2.  

ԱՌ կապակցությամբ ինվազիվ միջամտություն (լազեր կամ ավաստին)  

հանդիպման հաճախականությունը «ցիպրոֆլոքսացին» ստացած և չստացած 

երեխաների մոտ 
 

 
 

 

Եզրակացություն 

Բազմակենտրոն հետազոտության արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ 

«ցիպրոֆլոքսացին» դեղամիջոցի կիրառումը նորածնային պրակտիկայում 

10մգ/կգ/օր դեղաչափով չի ավելացնում ԱՌ ագրեսիվ ձևերի հանդիպման հաճախա-

կանությունը: Վիճակագրորեն ավելի հավաստի տվյալներ ստանալու համար 

անհրաժեշտ է իրականացնել այլ լայնածավալ հետազոտություններ: 

Ծանր ԱՌ 

Ծանր ԱՌ 
բացակայություն 

1.9
% 2.7

% 
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OOFF  RREETTIINNOOPPAATTHHYY  OOFF  PPRREEMMAATTUURRIITTYY  
 

H.Z. KALENTERYAN, K.V. NIKOGHOSYAN 
 

 

YSMU, “Muratsan” University Hospital, Clinic of Pediatrics and Neonatal Intensive  

 

 

SUMMARY 

Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease that affects immature vasculature in the 

eyes of premature infants, risk factors of which are not fully discovered. In this study, we have 

examined the effect of Ciprofloxacin in the frequency of severe ROP. As a result it was shown, 

that Ciprofloxacin does not increase the risk of severe ROP, therefore it could not be as a risk 

factor for the disease. For more statistically significant results, we need other widespread 

studies.  
 

 

 

Keywords: retinopathy of prematurity, ciprofloxacin, premature infants 
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ВЛИЯНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА НА 

ЧАСТОТУ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

 

Г.З. КАЛЕНТЕРЯН, К.В. НИКОГОСЯН  
 

 

ЕГМУ, больничный комплекс «Мурацан», 

Клиника детской и неонатальной интенсивной терапии 

 

 
РЕЗЮМЕ 

Ретинопатия недоношенных (РН) является заболеванием, которое влияет на незре-

лую сосудистую сеть глаз недоношенных детей, факторы риска которого полностью не 

обнаружены. В этом исследовании мы изучили эффект ципрофлоксацина на частоту 

тяжелой РН. В результате было показано, что ципрофлоксацин не увеличивает риск 

возникновения тяжелой РН, следовательно, он не может быть фактором риска для 

болезни. Для более статистически значимых результатов нам нужны другие широкие 

исследование. 

 

 

Ключевые слова: ретинопатия недоношенных, ципрофлоксацин, недоношенные дети 
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Հ. Զ. ԿԱԼԵՆՏԵՐՅԱՆ, Ք.Վ. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր  

Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկա 

 

  

Բանալի բառեր՝  նորածիններ, մանկական ուղեղային կաթված, էնցեֆալո-

պաթիա, զարգացման բնածին արատներ 

 

Ներածություն: Նորածնային ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքներում բուժում 

ստացած երեխաները ռիսկի խումբ են կազմում ինչպես հետագա հիվանդացության 

և մահացության, այնպես էլ զարգացման տարբեր շեղումների դրսևորման առումով 

(1,2): Հետագա առողջական խնդիրներ ունենալու տեսանկյունից ռիսկի խումբ են 

կազմում ոչ միայն անհաս ծնված երեխաները, այլ նաև հասուն գեստացիոն տարիք 

ունեցողները (3), որոնց շրջանում հոսպիտալացման և ինտենսիվ խնամքի անհրա-

ժեշտության պատճառներից են ասֆիքսիան և տարբեր գենեզի նորածնային էնցեֆա-

լոպաթիաները (4,5), ինֆեկցիաները՝ տեղային (թոքաբորբ) և գեներալիզացված 

(սեպսիս) դրսևորմամբ (6), նորածնային հեմոլիտիկ հիվանդությունը՝ խմբային կամ 

ռեզուս անհամատեղելիությամբ, սրտի բնածին արատները և այլ գենետիկ ու ձեռք-

բերովի առողջական խնդիրները: 

Արդիականություն: «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոցի Մանկա-

կան և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայում տարեկան բուժում է ստանում 

ավելի քան 600 նորածին, որոնք գրեթե հավասարապես կազմում են հասուն և ան-

հաս ծնված երեխաները: Նորածնային շրջանում դրսևորված հիվանդությունները՝ 

կախված պաթոգենետիկ օղակների առանձնահատկություններից, կարող են ուղղա-

կիորեն կամ անուղղակիորեն (առաջացրած բարդությունների միջոցով) ազդել երե-

խայի զարգացման և կյանքի որակի վրա: Սակայն որքանով է դա արտահայտված և 

տարածված՝ Հայաստանում տվյալներ չկան: 

Հետազոտության նպատակը և խնդիրները: Հետազոտության նպատակն է 

ուսումնասիրել միևնույն տարվա ընթացքում բուժում ստացած երեխաների կատամ-

նեստիկ տվյալները և պարզագույն մոդել ստեղծել հետագա զարգացման վտանգ-

ները կանխատեսելու համար: 

Նյութը և մեթոդները: Ներկա հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել 

են 2011թ. ընթացքում բուժում ստացած և «Մուրացան» համալսարանական հիվան-

դանոցի Մանկական և նորածնային վերակենդանացման կլինիկայից դուրս գրված 

երեխաների կատամնեստիկ տվյալները: Պատահականության սկզբունքով ընտրվել 

է 89 երեխա: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը: Հետազոտության մեջ ընդ-

գըրկված 89 երեխաներից 13-ը (15%) հիվանդանոց են ընդունվել ծննդատնից դուրս 

գրվելուց հետո, իսկ 76-ը (85%)՝ անմիջապես ծննդատնից (26%-ը տեղափոխվել են 

Երևանի ծննդատներից, 74%-ը՝ շրջաններից): Աղյուսակ 1-ում բերված են հետազոտ-
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ված նորածինների՝ վերակենդանացման կլինիկայում հոսպիտալացվելու հիմնական 

պատճառները: 

Աղյուսակ 1. 

Նորածինների հոսպիտալացման հիմնական պատճառները 

  Հաճախականություն 

Թոքաբորբ 19 

Էնցեֆալոպաթիա ցնցումներով 17 

ՇԽՀ 12 

Սեպսիս 6 

Սրտի բնածին արատ 4 

Էնցեֆալոպաթիա առանց ցնցումների 4 

Հիպովոլեմիկ շոկ 4 

ՆԷԿ 4 

Խմբային անհամատեղելիություն 3 

Սուր շնչական վարակներ 3 

Պնևմոթորաքս 2 

Անցողիկ հաճախաշնչություն 2 

Բրոնխաթոքային դիսպլազիա 1 

Կեֆալոհեմատոմա 1 

Հիպոգլիկեմիկ ցնցումներ 1 

Մենինգիտ 1 

Նեոնատալ խելյոզ ասցիտ 1 

Բաց զարկերակային ծորան 1 

Կայուն թոքային հիպերտենզիա 1 

Թոքային արյունահոսություն 1 

Վիտամին Կ անբավարարություն 1 

 

Հիվանդների 25%-ը ունեցել են ծանր աստիճանի շնչական խանգարումներ՝ 

կարիք ունենալով շնչառության օժանդակության ինվազիվ և քիչ ինվազիվ սարքա-

վորումների կիրառման (համապատասխանաբար՝ թոքերի արհեստական շնչառութ-

յան և Bubble CPAP):  

Երեխաների 36%-ը բաժանմունքից անմիջապես դուրս է գրվել տուն, 61%-ը 

տեղափոխվել է նորածնային պաթոլոգիայի բաժանմունք, իսկ մնացած 3%-ը տեղա-

փոխվել է մասնագիտացված բուժհաստատություն (Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ, Նորք-

Մարաշ սրտաբանական կլինիկա) վիրաբուժական միջամտության ենթարկվելու 

նպատակով: 

Երեխաների առողջությունը և զարգացումը գնահատվել է երեք տարեկան հա-

սակում: Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների 8%-ը մահացել է բաժանմուն-

քից դուրս գրվելուց կամ տեղափոխվելուց հետո, 9%-ի մոտ ախտորոշվել է ման-

կական ուղեղային կաթված (ՄՈՒԿ), 17%-ն ունեն զարգացման թեթև շեղումներ կամ 

առողջական ոչ լուրջ խնդիրներ, որոնք կյանքի որակի վրա չեն ազդում, իսկ 66%-ի 

զարգացումը նորմայի սահմաններում է եղել (Գրաֆիկ 1): 
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Գրաֆիկ 1. 

Նորածինների զարգացման ելքերը և մահվան դեպքերը  
երեք տարեկան հասակում 

 
Նորածինների զարգացման ելքերը և մահվան դեպքերը ըստ գեստացիոն 

տարիքի ներկայացված են Աղյուսակ 2. և Գրաֆիկ 2.-ում: 

 

Աղյուսակ 2. 

Նորածինների զարգացման ելքերը և մահվան դեպքերը ըստ գեստացիոն 

տարիքի 

Գեստացիո
ն տարիք 

ՄՈՒԿ Մահ Թեթև 

խնդիրներ 

Նորմալ 
զարգացում 

<=29 0 1 0 5 

30-33 2 0 3 7 

34-36 2 0 3 14 

>=37 4 8 9 33 
 

 

 

Գրաֆիկ 2. 

Նորածինների զարգացման ելքերը  
և մահվան դեպքերը ըստ գեստացիոն տարիքի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Զարգացման ելքերի և մահացության կապը նորածնային շրջանի հիվանդութ-

յունների հետ ցույց է տրված գրաֆիկ 3.-ում և աղյուսակ 3.-ում: 
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Գրաֆիկ 3. 

Զարգացման ելքերի և մահացության կապը նորածնային շրջանի 

հիվանդությունների հետ 

 
 

Աղյուսակ 3. 

Զարգացման ելքերի և մահացության կապը նորածնային շրջանի 

հիվանդությունների հետ 
 

 ՄՈՒԿ Մահ Թեթև 

խնդիրներ 

Նորմալ 
զարգացում 

Թոքաբորբ 3 1 2 13 

Էնցեֆալոպաթիա ցնցումներով 2 3 2 10 

ՇԽՀ 0 0 3 9 

Սեպսիս 2 0 1 3 

Սրտի բնածին արատ 0 2 2 0 

Էնցեֆալոպաթիա առանց ցնցումների 1 1 0 2 

Հիպովոլեմիկ շոկ 0 0 1 3 

ՆԷԿ 0 0 0 4 

Խմբային անհամատեղելիություն 0 0 0 3 

Սուր շնչական վարակներ 0 0 1 2 

Պնևմոթորաքս 0 0 0 2 

Անցողիկ հաճախաշնչություն 0 0 1 1 

Բրոնխաթոքային դիսպլազիա 0 0 1 0 

Կեֆալոհեմատոմա 0 0 0 1 

Հիպոգլիկեմիկ ցնցումներ 0 0 1 0 

Մենինգիտ 0 0 0 1 

Նեոնատալ խելյոզ ասցիտ 0 0 0 1 

Բաց զարկերակային ծորան 0 0 0 1 

Կայուն թոքային հիպերտենզիա 0 0 0 1 

Թոքային արյունահոսություն 0 0 0 1 

Վիտամին Կ անբավարարոթյուն 0 0 0 1 
 

Կատամնեստիկ տվյալների գրաֆիկական պատկերից երևում է, որ հետազոտ-

ված խմբի երեխաների շրջանում մահացություն դիտվել է սրտի բնածին արատով 

երեխաների մոտ (50%) և էնցեֆալոպաթների մոտ (դրսևորված ցնցումներով կամ 

առանց՝ հասնելով 19%-ի), իսկ թոքաբորբի դեպքերում՝ 5%: ՄՈՒԿ ախտորոշվել է 
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սեպսիսով երեխաների 33%-ի մոտ, ներարգանդային թոքաբորբով երեխաների 16%-ի 

և էնցեֆալոպաթիայով երեխաների 14%-ի մոտ: Մյուս բոլոր դեպքերում երեխաներն 

ունեցել են բացարձակ նորմալ զարգացում կամ առողջական թեթև խնդիրներ, որոնք 

չեն ազդում կյանքի որակի վրա: 

Եզրակացություն: Նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում բուժում 

ստացած երեխաների կատամնեստիկ տվյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս 

սահմանել, որ դուրս գրվելուց հետո մահացության հիմնական պատճառներն են 

զարգացման բնածին արատները և էնցեֆալոպաթիաները, իսկ զարգացման շեղում-

ների (ընդհուպ մինչև ՄՈՒԿ) առաջացման համար ռիսկի գործոն են սեպսիսը, 

էնցեֆալոպաթիաները և ներարգանդային թոքաբորբերը: 
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CATAMNESTIC DATA OF THE BABIES TREATED IN THE NEONATAL 

INTENSIVE CARE UNIT OF THE UNIVERSITY HOSPITAL 
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YSMU, “Muratsan” University Hospital, Clinic of Pediatrics and Neonatal Intensive 

 

SUMMARY 

Children treated in Neonatal Intensive Care Units are at the risk for later morbidity and 

mortality, as well as for developmental problems. The aim of this study was to investigate 

catamnestic date of children who received treatment during the same year and to create the 

simplest model for prediction of risks for disabilities. Analysis of the catamnestic datas gave us 

valuable information: that the main reasons for postdischarge mortality are congenital defects 

and encephalopathies, and for cerebral palsy risk factors are sepsis, encephalopathies and 

congenital pneumonias. 

 

Keywords: neonates, cerebral palsy, encephalopathy, congenital malformations. 
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Клиника детской и неонатальной интенсивной терапии 

 

 

РЕЗЮМЕ 
Дети, которые лечились в неонатальных отделениях интенсивной терапии, на-

ходятся в группе риска для дальнейшей заболеваемости и смертности, а также для 

задержки психомоторного развития. Целью данного исследования было изучение ка-
тамнестических данных детей, получавших лечение в течение того же года и создание 

простейшей модели для прогнозирования рисков инвалидизации. Анализ катамнес-
тических данных дал нам ценную информацию: что основные причины смертности после 

выписки являются врожденные пороки и энцефалопатии, а для церебрального паралича 

факторамы риска являются сепсис, энцефалопатии и врожденные пневмонии.  
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Բանալի բառեր՝  Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզ, մուկովիսցիդոզի 

լյարդի ախտահարում, ուլտրաձայնային հետազոտություն, լյարդային թեստեր 

 

 

Ներածություն: Մուկովիսցիդոզը կամ ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբ-

րոզը կովկասյան ռասայում հաճախ հանդիպող աուտոսոմ ռեցեսիվ հիվանդություն 

է: Հիվանդության հիմքում ընկած է էկզոկրին գեղձերի էպիթելային բջիջներին տեղա-

կայված մուկովիսցիդոզի տրանսմեմբրանային փոխադրիչի գենի (CFTR) մուտա-

ցիան [7]: Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզը բնորոշվում է կլինիկական 

հետերոգենությամբ, կյանքի կարճ տևողությունով և հիվանդների կյանքի ցածր որա-

կով: Հիվանդության անբարենպաստ ելքը հիմնականում պայմանավորված է թոքերի 

ախտահարումով, սակայն վերջին տարիներին էական դեր ունի նաև լյարդի ախտա-

հարումը: Հեպատոբիլիար համակարգի ախտահարումը հայտնաբերվում է են-

թաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզով 25% հիվանդների շրջանում, այն բազմա-

բնույթ է և արտահայտվում է նորածնային շրջանի ձգձգված խոլեստատիկ բնույթի 

դեղնուկով, տրանսամինազների և/կամ ԳԳԹ, հիմնային ու ֆոսֆատազայի անախ-

տանշանային բարձրացումով, ասիմպտոմատիկ հեպատոմեգալիայով և լյարդի 

ստեատոզով, ֆոկալ բիլիար կամ մուլտիլոբուլյար ցիռոզով [1,2,3]: Միևնույն ժա-

մանակ ամինոտրանսֆերազների ակտիվության բարձրացման դեպքում ավելի քան 

3 անգամ պետք է ժխտել լյարդի տարիքային բնորոշ այլ ախտաբանությունները [2]:  

Ավելի հազվադեպ հանդիպող արտահայտություններից են ընդհանուր լեղա-

ծորանի նեղացումը, խոլելիթիազը, սկլերոզացնող խոլանգիտը, խոլնգիո-հեպա-

տոկարցինոման [2]: 

Արդիականություն: Հաշվի առնելով լյարդի ախտահարման դերը հիվանդութ-

յան ընթացքում, դրա ռիսկի գործոնների, նպաստող և պաշտպանական մեխանիզմ-

ների իմացությունը, անդարձելի ախտահարման վաղ մարկերների գնահատումը, 

թույլ կտա մեր երկրում լյարդի տրանսպլանտացիայի բացակայության պայման-

ներում առավել ճիշտ կազմակերպել հիվանդության վարումը, փոփոխել հիվանդի 

կյանքի որակը, ազդել կյանքի տևողության վրա: 
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Լյարդի ախտահարման ռիսկի գործոններն են՝ արական սեռը, ենթաստա-

մոքսային գեղձի էկզոկրին անբավարարությունը, մուկովիսցիդոզի գենի ծանր 

մուտացիաները, մեկոնիումային իլեուսը[3]: 

 Գոյություն ունեն մի շարք վարկածներ, որոնք բացատրում են լյարդի ախտա-

հարումը մուկովիսցիդոզի ժամանակ՝ 1) CFTR գենի դիսֆունկցիայի արդյունքում 

լեղուղիների խցանում մածուցիկ լեղով, լեղու տոքսիկ ազդեցություն լեղուղիների և 

լյարդի բջիջների վրա, բորբոքային ցիտոկինների ու աճի գործոնի հաջորդող ձերբա-

զատումով, լյարդային աստղաձև բջիջների ակտիվացում՝ կոլագենի սինթեզի և 

ֆիբրոզի խթանում [4, 6], 2) ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզի ժամանակ 

հակաօքսիդանտների անբավարություն, օքսիդանտային սթրես, 3) էսենցիալ ճար-

պաթթուների, կարնիտինի, խոլինի, ֆոսֆոլիպիդների, միկրոէլեմենտների ան-

բավարարություն [3], 4)փոխազդող գեների (modifer genes) ազդեցություն, օրինակ, 

ալֆա -1 անտիտրիպսինը կոդավորող SEROIBA1 գենի Z ալելը մուկովիսցիդոզով 

հիվանդների շրջանում լյարդի ծանր ախտահարման մարկեր է, երկու այլ գեներ՝ 

PA11 (պլազմինոգենի ակտիվատոր/ինհիբիտոր), T1MP1 (մետալոպրոտեինազի 

հյուսվածքային ինհիբիտոր) նույնպես նպաստում են լյարդի ֆունկցիայի խանգար-

մանը մուկովիսցիդոզի ժամանակ, 5)HLA-DR15, HLA-B7 լյարդի ախտահարման 

էական ռիսկի գործոններ են[5]: 

Միևնույն ժամանակ սակայն հայտնաբերված են նաև գործոններ, որոնք մու-

կովիսցիոզի ժամանակ պաշտպանում են լյարդը. այդ գործոններն են էնդոգեն 

ուրսոդեոքսիխոլաթթուն, որի բարձր մակարդակներ են հատնաբերվել լյարդի ախ-

տահարում չունեցող հիվանդների լեղում [3]: 

Ցավոք. այսօր չկան լյարդի ախտահարումների հարաճումը հայտնաբերող 

կամ կանխորոշող մարկերներ: Լաբորատոր թեստերն ունեն ցածր զգայնություն, իսկ 

լյարդի ախտահարումների «ոսկե» ստանդարտ բիոպսիան մուկովիսցիդոզի ժամա-

նակ ունի սահմանափակ ախտորոշիչ նշանակություն ու չի ընգրկված ախտորոշման 

ուղեցույցներում, քանի որ հաճախ ուղեկցվում է բարդություններով և նմուշային 

սխալներով: Դա է պատճառը, որ այս հիվանդների շրջանում այն: Ներկայումս ուլտ-

րաձայնային հետազոտությունը լյարդի ախտահարումների բնույթը և պրոգրեսիան 

որոշող առավել հասանելի սկրինինգ մեթոդն է [3]: Ուլտրաձայնային հետազոտման 

բալային սանդղակը թույլ է տալիս գնահատել և հայտնաբերել լյարդի պարենքիմայի 

փոփոխությունները (Աղյուսակ1) 

Աղյուսակ 1 

Ուլտրաձայնային հետազոտության բալային սանդղակ 

 

Բալեր 1 2 3 

Բնութագիր  

Լյարդի 

պարենքիմա 

նորմալ կոպիտ անհամասեռ 

Լյարդի եզր փափուկ - հանգուցավոր 

Պերիպորտալ 

ֆիբրոզ 

չկա չափավոր ծանր 
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Ուլտրաձայնային հետազոտման հետ զուգահեռ ախտորոշիչ նշանակություն 

ունեն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան, ռադիոիզոտոպային հետազոտությունները, 

վերջին տարիներին կիրառվող էլաստոգրաֆիան: 

Աշխատանքի նպատակը: Աշխատանքի նպատակն է եղել համեմատել մուկո-

վիսցիդոզի ժամանակ լյարդի ծանր ախտահարման ռիսկի գործոնների մասին 

գրականության տվյալները մուկովսիցիդոզի հայկական կենտրոնի տվյալների հետ:  

Նյութը և մեթոդները. Վերլուծվել է լյարդի ընդգրկումը մուկովիսցիդոզի կենտ-

րոնում հսկվող 44 հիվանդների շրջանում: Ծանր ախտահարում (ցիռոզ) առկա է եղել 

միայն մեկ հիվանդի մոտ: Հիվանդ Մ, 4 տարեկան, հիվանդությունն ախտորոշվել է 3 

ամսական հասակում: Վերլուծվել են հիվանդության սկզբնական արտահայտությու-

նը, մուտացիայի տիպը, մուկովիսցիդոզի լյարդի ախտահարման այլ ձևերի առկա-

յությունը և դրանց պրոգրեսիան, ուլտրաձայնային հետոզոտման վաղ տվյալները, 

թոքերի ֆունկցիան և քրոնիկ թոքային ինֆեկցիայի դերը: 

 Արդյունքներ և դրանց վերլուծություն. Հիվանդն արական սեռի է, հիվան-

դության սկզիբը պսևդոբարտեր համախտանիշով, գենետիկական ախտորոշումը 

W1282X/delta F508[9] Հիվանդը կենտրոնում հսկվող երկու ծանր մուտացիաներով 

միակ հիվանդն է: Անամնեզում բացակայում են մեկոնիումային իլեուսը, ձգձգված 

նորածնային դեղնուկը, տրանսամինազների և խոլեսթազի մարկերների՝ ԳԳԹ-ի և 

հիմնային ֆոսֆատազի բարձրացումը: 6 ամսական հասակում առաջին դրական 

ցանքսը Pseudomonas aeruginosa վերաբերյալ, Էրադիկացիոն թերապիա, 2,5 տարեկան 

հասակից հաճախ բրոնխաթոքային սրացումներ, հոսպիտալիզացիաներ, քրոնիկ 

ինֆեկցվածություն կապտաթարախածին ցուպիկով, հեպատոսպլենոմեգալիա, ուլտ-

րաձայնային հետոզոտությունով լյարդի էխոգենության փոփոխություն, ուրսոդեօք-

սիխոլաթթվի նշանակում` 20 մգ/կգ/օր դեղաչափով[10]: 3,5տ տրանսամինազների (<3 

անգամ), ԳԳԹ ակտիվության բարձրացում, սնուցման վիճակի խանգարումով և 

հարաճող անոռեքսիա՝ չնայած պորտոկոլային բուժմանը և դիետոթերապիային, 

լյարդի սինթետիկ ֆունկցիայի պրոգրեսիվող վատացում, արնահոսականության 

համախտանիշ, լյարդի ցիռոզի կլինիկական ախտանիշներ [8]: Լյարդի տարիքային 

սպեցիֆիկ ախտահարումների բացառում Լիմբախ լաբորատորիայում (Գերմանիա), 

ցելիակիա, սկլերոզացնող խոլանգիտ ախտորոշումների ժխտում, սոնոգրաֆիկ (նաև 

Դոպլեր հետազոտությունով) և կոմպյուտերային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն-

ներով լյարդի ցիռոզի և դռներակային հիպերտենզիայի հաստատում: Կապտաթա-

րախածին ցուպիկի պարբերաբար ցանքս, թոքերի արտաքին շնչառության ֆունկ-

ցիայի ցածր ցուցանիշներ, գլանաձև բրոնխաէկտազներ թոքերի կոմպյուտերային 

հետազոտության ժամանակ, IL-6 IL-8 բարձր մակարդակներ արյան մեջ: 

Հիվանդի օրինակով ցայտուն է դառնում գրականության մեջ նկարագրվող 

ռիսկի գործոնների դերը՝ արական սեռ, ծանր մուտացիաներ՝ չնայած պաթոգենետիկ 

հիմնավորված բուժմանը ուրսոդեոօքսիխոլաթթվով: Առավել հստակ երևում է քրո-

նիկ կապտաթարախածին վարակի և դրա արդյունքում ցիտոկինային գրոհի դերը 

լյարդի ծանր ախտահարման մեջ: Հիվանդի օրինակով նշվում է նաև ուլտրա-

ձայնային հետազոտւթյան կարևոր դերը լյարդի ծանր ախտահարումների վաղ 

ախտորոշման մեջ:  

Եզրակացություն. Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզի ախտահար-

ման ժամանակ լյարդի ախտահարումը պետք է կանխորոշել արական սեռի, ծանր 

մուտացիաներով, քրոնիկ պսևդոմոնասային կամ այլ ռեզիստենտ միկրոբներով 
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հիվանդների շրջանում, հատկապես եթե առկա են հաճախ բրոնխաթոքային ծանր 

սրացումներ, հոսպիտալիզացիաներ, թոքերի ֆունկցիայի պահպանվող կամ հարա-

ճուն վատացում: Ուլտրաձայնային հետազոտությունը պարզ սակայն մատչելի 

գործիք է լյարդի ծանր ախտահարման վաղ ախտորոշման համար: 
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SUMMARY 

In the last two-three decades hepatobiliary disease in Cystic Fibrosis has assumed greater 

importance to CF patients and caregivers. Hepatobiliary disease with CF lung disease has a 

great impact on life expectancy and quality. Unfortunately, early clinical identification of CFLD 

and especially prediction of fibrotic liver lesion is inaccurate because of general lack of specific 

and sensitive symptoms, limitations for liver biopsy in CF population. In recent years advances 

in CF research, understanding of the role of Cystic Fibrosis transmembrane regulator (CFTR) in 

CFLD, discovery of the novel mechanisms of fibrogenesis, risk and protecting factors will lead 

to new therapeutic approaches and interventions.  

We compare risk factors described in the literature with ones in Armenian CF patient 

with advanced CF liver disease. 

 

Keywords: Cystic Fibrosis-CF, Cystic Fibrosis liver disease-CFLD 
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РЕЗЮМЕ 

В последние 20-30 лет возрасла значимость поражения печени при муковисцидозе 

как для больных так и для врачей. Поражение легких и печени существенно влияют на 

выживаемость и качество жизни больных. К сожалению диагностика отсутствуют спе-

цифичные и чувствительные маркеры ранней диагностики болезни печени и особенно 

цирроза при муковисцидозе, при ограниченных показаниях биопсии печени. 
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1
«Մուրացան» ՀՀ, մուկովիսցիդոզի կենտրոն 

2«Մուրացան» ՀՀ, խաղաթերապիայի կաբինետ 
3«Մուրացան» ՀՀ, թիվ 1 մանկաբուժական կլինիկա  

4ՀՊՄՀ, հատուկ կրթությամբ՝ հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոն 

 

Բանալի բառեր՝ մուկովիսցիդոզ, հոգեբանական ազդեցություն, վարքային 

շեղումներ, հոգեբանական ազդեցություն 

 

Ներածություն. Մուկովիսցիդոզը կամ ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ 

ֆիբրոզը մոնոգեն աուտոսոմ ռեցեսիվ հիվանդություն է: Հիվանդությունը բնորոշ-

վում է կլինիկական հետերոգենությամբ, կյանքի կարճ տևողությամբ և ցածր 

որակով: Մուկովիսցիդոզ ախտորոշումն ունի լուրջ հոգեբանական ազդեցություն 

հիվանդների և նրանց հարազատների վրա [1]: Նորածնային սկրիինգից մինչև 

հասուն տարիք հոգեբանական աջակցությունը ենթաստամոքսային գեղձի կիս-

տոզ ֆիբրոզի բազմադիսցիպլինար, թիմային բուժման անհրաժեշտ բաղադրիչն 

է: Հիվանդության հոգեբանական ճնշումն ավելի ցայտուն է դպրոցահասակ երե-

խաների շրջանում: Այս տարիքային խմբում լայնանում է սոցիալական շփում-

ների շրջանակը, և դպրոցահասակ երեխաներն ավելի ենթական են «սոցիալա-

կան» ոչ ամրագրված կանոնների ազդեցությանը[1]: 

Արդիականություն. Ենթաստամոքսային գեղձի կիստոզ ֆիբրոզի բուժման 

հիմնական բաղադրիչը բժիշկ-ծնող, իսկ մեծ երեխաների շրջանում՝ բժիշկ-ծնող-

երեխա փոխհարաբերությունն է: Թոքերի ֆունկցիայի պահպանումը, սրացում-

ների և հոսպիտալիզացիաների կրճատումը, կյանքի որակի բարելավումը, բար-

դությունների հնարավոր կանխումը հնարավոր է միայն նշված միջանձնային 

կապերի և մասնագետի նշանակումների խիստ պահպանման դեպքում: Այդ 

կապերը հատկապես խախտվում են դպրոցահասակ երեխաների շրջանում: 

Հիվանդության ուղեցույցներով անհրաժեշտ սննդակարգի պարտադրումը 

խեղաթյուրված ախորժակի պայմաններում, մշտական հազը, շարունակաբար, 

օրվա ընթացքում, բազմապիսի դեղորայքի ընդունումը, բուժական միջոցա-

ռումները, երկարատև հոսպիտալիզացիաները և դրանով պայմնավորված ուս-

ման խնդիրները, ինվազիվ միջոցառումները հոգեբանորեն հյուծում են երեխա-

ներին, առաջացնում վարքային լուրջ շեղումներ, որոնք բարդացնում են հիվան-

դության վարումը, իջեցնում կյանքի որակը, նպաստում հիվանդության բար-

դություններին: Նշվածներին զուգահեռ հիվանդները շատ դեպքերում իրենց վրա 

զգում են շրջապատի ոչ ադեկվատ վերաբերմունքը, հիվանդությունը սահմա-

նափակում է նրանց շփումը հասակակիցների հետ: Նրանք իրենց օտար են զգում 

շրջապատում. տարբեր սննդակարգ, օրվա ռեժիմ, արտաքին տեսք, դեռահասին 
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նյարդայնացնող ծնողների գերուշադրություն և խնամք: Մուկովիսցիդոզով հի-

վանդներից շատերը սովորաբար ավելի փոքրամարմին են, թույլ, ուշանում է 

սեռական հասունացումը, որն երբեմն պատճառ է դառնում բուլեմիայի: Մյուս 

կողմից կազմվածքի պահպանման վտանգից ելնելով աղջիկ դեռահասները 

հրաժարվում են բուժական սննդակարգից: Նշվածը հատկապես վատ է անդրա-

դառնում հատկապես թոքերի ֆունկցիայի վրա [2,3,4,5]: 

Աշխատանքի նպատակը. Աշխատանքի նպատակն է եղել ուսումնասիրել 

հոգեբանական աջակցության դերը հիվանդության ընթացքի և հատկապես ֆիզի-

կական ստատուսի ու թոքերի ֆունկցիոնալ վիճակի վրա:  

Նյութն ու մեթոդներ. Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են մուկովիսցիդոզի 

հանրապետական կենտրոնում հսկվող 7-17 տարեկան 10 երեխա: Հետազոտութ-

յունը կատարվել է 2011-2014թթ . ժամանակահատվածում: Ընդգրկման չափանիշ-

ներ են հանդիսացել երեխայի վարքային փոփոխությունները, երեխայի հրաժար-

վելը ուղեցույցային բուժումից: Լաբորատոր գործիքային հետազոտություններով 

բացառվել են սննդից հրաժարվելու լուրջ պատճառները: Աշխատանքի ընթաց-

քում ծնողներին տրվել են հատուկ հարցաթերթիկներ երեխայի վարքային փոփո-

խությունները գնահատելու համար: Հոգեբանական աջակցություն կազմակերպ-

վել է սրացման բացակայության դեպքում: Նշված երեխաների հոգեբանական 

միջամտությունից առաջ և հետո գնահատվել են սրացումների և հոսպիտալի-

զացիաների հաճախականությունը, սնուցման (ըստ մարմնի զանգվածի ինդեքսի 

քարտերի) և թոքերի ֆունկցիոնալ վիճակը (սպիրոմետրիկ հետազոտությունով), 

հիվանդության ծանրության աստիճանը ըստ Շվախմանի սանդղակի [6, 7]:  

Հոգեբանական միջամտություններից և ազդեցություններից կատարվել են 

ներընտանեկան հարաբերությունների շտկում, երեխայի սոցիալական միջավայ-

րի հետ կառուցողական ձևերի ձևավորում և զարգացում, երեխա-ծնող ֆրուստ-

րացիոն վիճակի թուլացում կամ չեզոքացում, կիրառվել են խաղաթերապիայի 

մեթոդներ: Խաղաթերապիայի ընտանեկան կենտրոնում աջակցությունը իրակա-

նացվել է հասակակիցների հետ շփման, երաժշտության, ակտիվ խաղերի, հե-

տաքրքիր ֆիլմերի դիտման միջոցով: Կամակերպվել են նաև հանդիպումներ 

ծնողների և բուժանձնակազմի հետ: 

Արդյունքներ և դրանց վերլուծություն. Հետազոտվող բոլոր երեխաներն 

ունեցել են ուտելու շեղված վարքագիծ, հրաժարվել են ռուտին բուժական միջո-

ցառումների լրիվ ծավալից, բուժական սնուցումից: Հաճախակի բրոնխաթոքային 

սրացումներ գրանցվել են 5 երեխայի մոտ, ծանր սրացումներ հոսպիտալիզա-

ցիայով 4 երեխայի մոտ: Հետազոտվող երեխաներից 6-ի ՄԶՑ ցուցանիշները 

ցածր են եղել 3 պերցենտիլային կորի մակարդակից, 4–ինը կանոնավոր պահ-

պանվել է 10-3 պերցենտիլային կորերի միջև: Գնահատվել է բոլոր երեխաների 

թոքերի արտաքին շնչառության ֆունկցիան: Հայտնաբերվել է հստակ կապ 

մարմնի ցածր զանգվածի ինդեքսի և թոքերի արտաքին շնչառության պարամետ-

րերի միջև (FVC, FEV1 FEF25-75): 5 հիվանդի մոտ գրանցվել են թոքերի արտաքին 

շնչառության նշված ցուցանիշների կայուն ցածր ցուցանիշներ: 6 հիվանդներ 

ըստ Շվախմանի սանդղակի գնահատվել են ծանր, իսկ մնացածը՝ միջին ծան-

րության: 

Հոգեբանական աջակցության ընթացքում գնահատվել է երեխայի վերա-

բերմունքի փոփոխությունը շրջապատին, իր հիվանդությանը: Գնահատվել է 
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նաև նրա կողմից իրականացվող բուժական միջոցառումների ծավալը (բուժա-

կան սնուցում, ինհալյացիոն թերապիա, ֆիզիոթերապիա, դեղորայքի կանոնա-

վոր ընդունում), մարմնի զանգվածի ինդեքսի և թոքերի արտաքին շնչառության 

տվյալների փոփոխությունները: 

Նշված 10 հիվանդից 8 մոտ կանոնավոր հոգեբանական աջակցության 

պայմաններում գրանցվել է դրական վերաբերմունք շրջապատին և բուժմանը, 

որն արտահայտվել է ամենօրյա բուժական միջոցառումների կանոնավոր կատա-

րումով, սննդակարգի կարգավորումով: 2 հիվանդի կողմից դրական փոփոխութ-

յունների բացակայությունը անհրաժեշտություն է առաջացրել ծնողների հետ 

անհատական խորհրդատվության՝ վերջիններիս ֆրուստրացիոն վիճակի թու-

լացման կամ վերացման նպատակով:  

Սննդակարգի շտկման, կանոնավոր ինհալյացիոն և ֆիզիոթերապիայի 

պայմաններում դրական տեղաշարժեր են գրանցվել ՄԶՑ, թոքերի արտաքին 

շնչառության տվյալներում, հիվանդների խմբում կրճատվել է հոսպիտա-

լիզացիաների քանակը:  

 Այսպիսով հոգեբանական աջակցությունն ունի կարևոր նշանակություն 

մուկովիսցիդոզով դպրոցահասակ հիվանդների բուժման մեջ և պետք է իրակա-

նացվի ռուտին, բուժական այլ միջոցառումներին զուգահեռ: 
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SUMMARY 

Living with CF is stressful. Since positive neonatal screening to adulthood the 

diagnosis of Cystic Fibrosis has a great impact on the family and patient. Taking into 

consideration this fact psychological interventions are now accepted as a mandatory part of 

the multidiciplinary care of Cystic Fibrosis patients. Psychological changes that are more 

expressed in school age children and adolescents, lead to refusal and poor compliance of 

everyday therapy, deterioration of health state. 10 patients of the CF Armenian center with 

behavioral changes, poor interpersonal relationships has been chosen for psychological 

intervention. This intervention lasts 3 years. Eligibility criteria were behavioral changes, 

abnormal eating patterns and refusal of daily routin medical procedures that lead to poor 

nutritional state, lung function and frequent exacerbations and hospitalizations. The results 

showed increase in BMI, improvement of lung function and decrease in number of 

exacerbations. 
 

Keywords: hereditary pathologies, cystic fibrosis, psychological intervention, lung 

functioning, body mass index- BMI 
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РЕЗЮМЕ 

 Муковисцидоз генетическая патология, которая до недавного времени 

относилась к категории ''фатальных''. Сама постановка диагноза, информированность 

о наслвдственной патологии, вынужденная лекарственная полипрагмазия оказывают 

негативное влияние на психологическое состояние ребенка, особенно в школьные 

годы. В работе представлены результаты исследования влияния психологической 

поддержки на течение муковисцидоза, особенно на параметры физического развития 

(ИМТ) и функциональное состояние легких. 

 

Ключевые слова:  наследственная патология, муковисцидоз, психологическая 

поддержка, функциональное состояние легких, индекс массы тела-ИМТ. 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

 243 

ԹԹԵԵՐՐՍՍՆՆՈՈՒՒՑՑՄՄԱԱՆՆ  ՏՏԱԱՐՐԱԱԾԾՎՎԱԱԾԾՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  22001133--22001144ԹԹԹԹ..  ԸԸՆՆԹԹԱԱՑՑՔՔՈՈՒՒՄՄ  

ՄՄՈՈՒՒՐՐԱԱՑՑԱԱՆՆ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴԱԱՆՆՈՈՑՑԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԱԱՄՄԱԱԼԼԻԻՐՐԻԻ  ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԿԿԼԼԻԻՆՆԻԻԿԿԱԱ  

ՀՀՈՈՍՍՊՊԻԻՏՏԱԱԼԼԻԻԶԶԱԱՑՑՎՎԱԱԾԾ  ԵԵՐՐԵԵԽԽԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՇՇՐՐՋՋԱԱՆՆՈՈՒՒՄՄ    
 

1Ս.Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, 
2Կ.Պ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, 

3Ա.Ռ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

1 ԵՊԲՀ , մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն  
2
 ԵՊԲՀ , «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր  

3 ԵՊԲՀ, «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր, մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա  

 

 

 

 

Բանալի բառեր` երեխաների սնուցում, թերաճ, թերսնուցում, ավելցուկային քաշ, 

գիրություն  

 

«Լանցետ» ամսագրի 2008թ. «Մայրերի և երեխաների թերսնուցում» շարքը 

փաստում է, որ աշխարհում մանկական մահացության ավելի քան մեկ երրորդը և 

ընդհանուր հիվանդությունների բեռի 11%-ը պայմանավորված է մոր և մանկան 

թերսնուցմամբ, սակայն սնուցումը մայրերի, նորածինների և երեխաների առողջութ-

յան ամենաանտեսված կողմն է 1։ 

Վերլուծելով ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում մայրերի և երեխա-

ների թերսնուցման տարածվածությունն ու հետևանքները, 2008թ. մայրերի և երեխա-

ների թերսնուցման վերաբերյալ շարքը հատկապես կարևորվում է կյանքի առաջին 

հազար օրերը՝ ներարգանդային զարգացման 9 ամիսը և ծնունդին հաջորդող 2 տա-

րին, որոնք կանխորոշում են անհատի առողջական հեռանկարները հետագա ողջ 

կյանքի համար։ Փաստերն ապացուցում են, որ մինչև երկու տարեկան երեխաների 

թերսնուցման բացասական հետևանքներն անդառնալի են և հանգեցնում են ոչ 

միայն չափահաս տարիքում իր գենետիկ ներուժի համեմատ անհատի մի քանի սմ-

ով ավելի ցածր հասակ ունենալուն, այլ նաև մտավոր զարգացման համեմատաբար 

ցածր մակարդակին և ֆիզիկական աշխատանք կատարելու նվազ ունակություն-

ներին 1: 

Հինգ տարի անց, վերագնահատելով մայրերի և երեխաների թերսնուցման 

խնդիրը, «Լանցետի» 2013 թ. «Մայրերի և երեխաների սնուցման վերաբերյալ» շարքը 

փաստում է, որ աշխարհում տարեկան ավելի քան 3 միլիոն մինչև 5 տարեկան 

երեխա է մահանում թերսնուցման հետևանքով։ Միլիոնավոր այլ երեխաներ մշտա-

պես տառապում են կյանքի առաջին տարիների ընթացքում սխալ սնուցման պատ-

ճառած ֆիզիկական և հոգեբանական հետևանքներից։ Փաստեր են ներկայացվում 

այն մասին, որ դեռահասների թերսնուցումը մեծացնում է հղիության և ծննդաբե-

րության ընթացքում բարդությունների առաջացման և փոքր քաշով երեխա ունենա-

լու վտանգը, իսկ ծննդյան փոքր քաշը բարձրացնում է հետագա կյանքում շաքարա-

յին դիաբետ, տեսողական խնդիրներ, գիրություն և սրտի կաթված ունենալու հավա-

նականությունը։ Այսպիսով, թերսնուցման բեռը փոխանցվում է սերնդե սերունդ 2։ 

Ներկայումս աշխարհում 165 միլիոն երեխաներ (25.7%) թերաճ են (այսինքն 

ցածրահասակ են տարիքի համեմատ) և այդ պատճառով ունեն խաթարված ճանա-

չողական զարգացում և ֆիզիկական կարողություններ։ Թերաճության գլոբալ ցու-
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ցանիշը տարեկան 2.1 %-ով նվազում է, սակայն ԱՀԿ-ն այդ տեմպը անբավարար է 

համարում՝ մոր և մանկան հիվանդացության և մահացության ցանկալի ցուցանիշ-

ներին հասնելու առումով 2։ 

«Լանցետի վերոնշյալ շարքը կարևորվում է ինչպես թերսնուցումը, այնպես էլ 

կանանց և երեխաների հավելյալ քաշի ու գիրության աճող հիմնախնդիրը և դիտար-

կում է ազգային և գլոբալ մակարդակով կիրառվող և անհրաժեշտ միջամտություն-

ները 2։ 

Հայաստանի հանրապետությունում 2000, 2005 և 2010 թվականներին անցկաց-

ված «Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտության» (ՀԺԱՀ) 

տվյալները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն համաշխարհային միտումների, Հա-

յաստանում վերջին տաս տարիների ընթացքում թերսնուցման տարածվածությունը 

ոչ միայն չի նվազել, այլև աճել է։ Այսպես՝ 2005 թ. համեմատ մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների թերաճության ցուցանիշը 17%-ից դարձել է 19% (աճել է 2%-ով), թերսըն-

վածության (նիհար հասակի համեմատ) ցուցանիշը՝ 2%-ից դարձել է 4%, թերքա-

շության (նիհար տարիքի համեմատ) ցուցանիշը՝ 2%-ից դարձել է 5%։ Գերքաշության 

ցուցանիշն այդ ընթացքում էապես չի փոխվել և 2010 թ. տվյալներով կազմում է 15% 

3,4,5։ 

Գծապատկեր 1.  

Մինչև 5 տարեկան երեխաների սնուցման կարգավիճակը Հայաստանում (%) 

 2000-2010 

 
Անհանգստացնող է նաև միկրոտարրերի անբավարարությունը, որն այլ կերպ 

անվանում են նաև «թաքնված թերսնուցում»։ Հայաստանում մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների և կանանց շրջանում առավել տարածված է երկաթի անբավարարու-

թյունը։ 2005 թվականին անցկացված «Ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 

հետազոտության» տվյալներով սակավարյունության տարածվածությունը կանանց 

շրջանում կազմել է 25%, իսկ մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում՝ 37%։ Վեր-

ջինս կրկնակի բարձր է սակավարյունության գլոբալ ցուցանիշից, որն ըստ «Լան-

ցետի» մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում կազմում է 18,1% 2, 4։ 

Չնայած «Առողջ երեխայի բուժհսկողության» արձանագրություններով սա-

կավարյունության սկրինինգը ցուցված է կատարել 9 ամսական հասակում, այնու-

ամենայնիվ, սկրինինգը ոչ միշտ է լիարժեք իրականացվում, իսկ արդյունքներն ամ-

փոփված չեն։  

Անբավարար աճի բարձր ցուցանիշներին նպաստում են աղքատությունը, սո-
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ցիալ-տնտեսական անբարենպաստ գործոնները, մայրերի ցածր կրթական մակար-

դակը, ինչպես նաև բուժաշխատողների և մայրերի անբավարար գիտելիքները ման-

կական սնուցման հարցերում։ 

Ներկայումս «Մանկաբուժության թիվ 1» ամբիոնում իրականացնում են կլինի-

կական և գիտահետազոտական աշխատանքներ աճի խանգարումների, թերսնուց-

ման և միկրոտարրերի անբավարարության հայտնաբերման, կանխարգելման և 

բուժման բնագավառում։ Աշխատանքներ են տարվում նաև աճի և սնուցման խանգա-

րումներ՝ թերաճություն, թերսնուցում, գիրություն, միկրոտարրերի անբավարարութ-

յուն (ցինկ, երկաթ, վիտ. D, A) և առաջնային և երկրորդային մալաբսորբցիա ունեցող 

երեխաների վարման կլինիկական արձանագրությունների մշակման ուղղությամբ։  

Աճի խանգարումների, հատկապես անբավարար աճի և սակավարյունության 

տարածվածության ու պատճառագիտական կազմի պարզաբանման նպատակով 

ուսումնասիրվել են վերջին մեկ տարվա ընթացքում (2013թ. սեպտեմբեր ամսից 

մինչև 2014թ. սեպտեմբեր ամիսը) «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի 

մանկաբուժական թիվ 2 կլինիկայի հիվանդության պատմությունները:  

Մանկաբուժական N2 կլինիկա հոսպիտալիզացված 2036 երեխաների մեկ 

երրոդից ավելին, բացի հիմնական ախտորոշումից, ունեցել է նաև աճի խանգարում, 

ընդ որում 17,6%-ը ունեցել է անբավարար քաշ տարիքի և/կամ հասակի համեմատ, 

18,1%-ը՝ անբավարար հասակ տարիքի համեմատ, 11,7%-ն ունեցել է ավելցուկային 

քաշ, իսկ 8,82%-ը՝ գիրություն։ 18 երեխաներ հոսպիտալիզացվել են ծանր արտա-

հայտված անբավարար աճի պատճառներն ախտորոշելու նպատակով։ Երեխաների 

մեծ մասի անբավարար աճը պայմանավորված է եղել թերսնուցմամբ, ընդ որում 

երկու երեխա ունեցել են թերսնուցմամբ պայմանավորված ծանր թերաճ՝ անսպիտ 

այտուցներով և Կվաշիորկորին բնորոշ այլ կլինիկական նշաններով։ 6 երեխաների 

շրջանում հայտնաբերվել են հազվադեպ հանդիպող գենետիկ կամ դիսմորֆիկ 

համախտանիշներ, որոնց վերջնական ախտորոշումը դեռևս ճշգրտման փուլում է, 

այդ թվում հայտնաբերվել են մալաբսորբցիայով ուղեկցվող 3 համախտանիշներ և 

տարբեր պատճառներով առաջացած ՆԱԴ–ի (ներարգանդային աճի դանդաղում) 4 

դեպք, ընդ որում մեկ դեպքում ենթադրվում է Ռասսել-Սիլվերի համախտանիշ։  

Խիստ անհանգստացնող են սակավարյունության ցուցանիշները։ Կլինիկա 

հոսպիտալիզացված 0-5 տարեկան երեխաների 30,3%-ի և ընդհանուր թվի 29,7%-ի 

շրջանում սակավարյունություն է հայտնաբերվել։ Սակավարյունության ցուցանիշ-

ները հատկապես բարձր են 6 ամսականից 2 տարեկան երեխաների խմբում, կազ-

մելով 50%-ից ավելի։ Այս ցուցանիշները համադրելի են ՀԺԱՀ 2005-ի, ինչպես նաև 

2013թ. Երևանում և 2014թ. Թալինի շրջանում կատարված հետազոտությունների 

տվյալների հետ 7, 8։ Տարբեր տարիքային խմբերում սակավարյունության ցուցա-

նիշները տրված են գծապատկեր 2-ում։  
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Գծապատկեր 2. 

Սակավարյունության տարածվածությունը տարբեր տարիքային խմբերում 

6-12 ամսական 
(n=109)

1-2 տարեկան 
(n=516)

2-3 տարեկան 
(n=369)

3-4 տարեկան 
(n=317)

4-5 տարեկան 
(n=252)

5-16 տարեկան 
(n=473)

ընդամենը 44,30% 51,60% 23,80% 13,40% 11,20% 16,70%

թեթև 23,73% 31,40% 21,50% 12,50% 10%

միջին 21% 18,10% 2,30% 0,89% 1,12%

ծանր 2,10%
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Նույնիսկ հաշվի առնելով այն, որ սակավարյունության նման բարձր ցուցա-

նիշները մասամբ կարող են պայմանավորված լինել սակավարյունություն ունեցող 

երեխաների ավելի բարձր հիվանդացությամբ, ակնհայտ է, որ նման ցուցանիշները 

խիստ բացասաբար են ազդում երեխաների աճի, զարգացման և հիվանդուցության ու 

մահացության վրա։  

Երեխաների սնուցման կարգավիճակը բարելավելու, թերաճության, գերքա-

շության և սակավարյունության ցուցանիշները նվազեցնելու գործում շատ կարևոր է 

սնուցման կազմակերպման և աճի գնահատման վերաբերյալ ժամանակակից, ապա-

ցուցահեն բժշկության մոտեցումների կիրառումը։  

ԱՀԿ-ն առաջարկում է երկաթպակասային սակավարյունության կանխար-

գելման մի շարք արդյունավետ միջամտություններ, ինչպիսիք են. 

 հղիության ընթացքում մոր երկաթի կարգավիճակի բարելավումը 

 բացառապես կրծքով սնուցումը մինչև 6 ամսականը 

 6 ամսական հասակից սկսած երեխայի օրաբաժին երկաթով հարուստ 

սննդատեսակների կամ երկաթով հարստացված հավելյալ սնունդի ներմուծումը 

 ծննդաբերության ընթացքում պորտալարի ուշ կապումը՝ պուլսացիան դա-

դարելուց հետո (երեխայի ծնվելուց հետո մոտ մեկ րոպեի ընթացքում) 

 ճիճվակրության դեմ պայքարը 

 սննդի ընդհանուր հարստացումը երկաթով և երկաթի հավելումների օգտա-

գործումը։  

ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս 6-23 ամսական բոլոր երեխաներին 2 մգ/կգ/օր չա-

փաբաժնով երկաթի հավելում տալ, եթե սակավարյունության տարածվածությունը 

բարձր է 40%-ից 6։ Առաջարկված բոլոր միջամտությունները կիրառելի են Հայաս-

տանի պայմաններում։ Ցանկալի է կատարել առաջահայաց խմբային (prospective 

cohort) հետազոտություններ՝ Հայաստանում նշված միջառումների արդյունավե-

տությունը հաստատելու համար։ 

Այսպիսով, ներկայացված հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, 

որ Հայաստանում վաղ հասակի երեխաների սնուցման և աճի խանգարումների վե-

րահսկման ոլորտում կան անհապաղ բարելավում պահանջող բազմաթիվ հիմ-

նախնդիրներ։   
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SUMMARY 
Evidence shows that malnutrition during first two years of life cause irreversible 

cognitive and physical deficits and chronic health problems. It is associated with shorter adult 

height, as well as less schooling and reduced economic productivity.  

Demographic and Health Surveys carried out in Armenia in 2000, 2005, and 2010 show 

that unlike positive global trends, the nutritional status of children in Armenia did not improve 

during the past ten years. High rates of micronutrient deficiencies are of a special concern.  

The analysis of data from medical histories of 2036 children hospitalised during last year 

in Muracan paediatric clinic No2 revealed that more than one third of them had growth 

disorders: 17.6 % had insufficient weight for age and /or height, 18.1% was stunted, 11.7 % was 

overweight and 8.82% was obese. 30.3% of 0-5 years old children and 29.7% of all hospitalised 

children had anaemia. The rates of anaemia were particularly high in 6-24 months old children, 
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making more than 50%. Evidence based approaches to improve the nutritional status of 

children, reduce stunting, wasting, overweight, obesity and anaemia are suggested for 

implementation.  
 

Keywords: child nutrition, stunting, malnutrition, overweight, obesity 
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РЕЗЮМЕ 

Факты подтверждают, что у детей до двух лет отрицательные последствия недоста-

точного питания необратимы и в периоде совершеннолетия приводят не только к 

отставанию роста на несколько см-ов, а также к сравнительно низкому уровню интел-

лекуального развития и к низким возможностям выполнения физической работы. По 

данным исследования «Вопросы демографии и здоровья», проведенного в Армении в 

2000, 2005 и 2010 годах, видно, что в отличии от мировых тенденций в Армении за 

последние десять лет распространенность недостаточного питания не то чтобы 

снизилась, а наоборот повысилась:  

Анализ 2036 историй болезни больных детей, леченных в течении 1 года в педиат-

рической клинике №2 больничного комплекса «Мурацан» показал, что у более чем одной 

трети детей кроме основного диагноза отмечались нарушение роста, в том числе у 17,6% 

недостаточный вес по отношению к возрасту и/или к росту, 18,1% - недостаточный рост 

по отношению к возрасту, 11,7% - избыточный вес, а у 8,82% - ожирение. У 30,3% детей 

в возрасте от 0 до 5 лет и у 29,7% от общего числа детей была выявлена анемия. 

Наиболее высокие показатели анемии отмечались у детей от 6 месяцев до 2-х лет, 

составляя более 50%. Предлагаем для улучшения питания детей, а также для снижения 

показателей низкорослости, избыточного веса и анемии использовать современные с 

позиций доказательной медицины подходы. 

 

 

Ключевые слова: питание детей, недостаток роста, недостаток питания, 

избыточный вес, ожирение.  
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ՇՇՐՐՋՋԱԱՆՆՈՈՒՒՄՄ  

 
1,2Գ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, 1,2Ա. ՍԱՐԿԻՍՅԱՆ, 3Կ. ԲԵՐԵԳԵՐ 

  

1
 «Արաբկիր» բժշկական համալիր, երեխաների և դեռահասների առողջության 

ինստիտուտ 

 
2ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 2 ամբիոն 

3Ցյուրիխի մանկական համալսարանական հիվանդանոց, Շվեյցարիա  

 

 

Բանալի բառեր՝  սուր շնչական վարակ (ՍՇՎ), ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուս 

(ՌՍՎ) 
 

 

Ներածություն. Շնչական վարակները կրծքահասակ և վաղ տարիքի երեխա-

ների շրջանում ամենահաճախ հանդիպող հիվանդություններն են:  

Բրոնխիոլտը կրծքի հասակի երեխաների ստորին շնչուղիների հիվանդու-

թյուն է, որը հիմանականում ունի վիրուսային ծագում: Այս տարիքային խմբում այն 

ստորին շնչուղիների ամենահաճախ հանդիպող հիվանդությունն է: Բրոնխիոլիտը 

բնութագրվում է փոքր շնչուղիները պատող էպիթելային բջիջների սուր բորբոքու-

մով, այտուցով և նեկրոզով, լորձի գերարտադրությամբ և բրոնխոսպազմով: Հիվան-

դության բնորոշ նշանները և ախտանիշներն են ռինիտը, հաճախաշնչությունը (տա-

խիպնոե), սուլող շնչառությունը, հազը, թաց խզզոցները, օժանդակ մկանների մաս-

նակցությունը շնչառությանը և ռնգախաղը: Նշված ախտանիշների և նշանների հա-

մակցություն կարող են առաջացնել բազմաթիվ վիրուսներ, սակայն վերջինիս հա-

րուցիչը առավել հաճախ ռեսպիրատոր սինտիցիալ վիրուսն է (ՌՍՎ): Այն ՌՆԹ պա-

րունակող վիրուս է, որն ամբողջ աշխարհում սեզոնային բռնկումների պատճառ կա-

րող է լինել, ընդ որում հյուսիսային կիսագնդում բռնկումները սովորաբար դիտվում 

են նոյեմբերից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում` գագաթնակետին հասնելով 

հունվար կամ փետրվար ամիսներին: 

Արդիականություն. Երեխաների մեծ մասը ՌՍՎ-ով հիվանդանում են կյանքի 

առաջին տարում, և գրեթե բոլորն առնվազն մեկ անգամ վարակվում են ՌՍՎ-ով 

մինչև երկու տարեկանը: ՌՍՎ-ով առաջին անգամ վարակվելու ժամանակ երեխա-

ների 20-30%-ի մոտ զարգանում է ստորին շնչուղիների վարակ: Չնայած երկու տա-

րեկանում գրեթե բոլոր երեխաներն ունենում են ՌՍՎ-ի շճաբանական հաստատում, 

սակայն նախորդող ՌՍՎ վարակը չի առաջացնում կայուն իմունիտետ և կյանքի 

ընթացքում հնարավոր են ռեինֆեկցիաներ:  

Վիրուսային և բակտերիալ վարակների ախտանիշները հաճախ կարող են 

նման լինել միմյանց` դժվարացնելով տարբերակիչ ախտորոշումը: Հակաբիոտիկ-

ների հանդեպ կայունության զարգացումը լուրջ և անհանգստացնող խնդիր է և առա-

ջին հերթին պայմանավորված է հակաբիոտիկների ոչ ճիշտ կիրառումով: Կայուն 

մանրէների շտամմերի առաջացման մի մասի պատճառ է հանդիսանում նաև 

շնչական վարակ ունեցող երեխաներին հակաբիոտիկների անտեղի նշանակումը:  
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Հետևաբար, վիրուսային և բակտերիալ վարակների վարման համար խիստ 

կարևոր է վերջիններիս տարբերակումը: Ընդ որում, վիրուսային վարակների դեպ-

քում կարևոր է նաև կոնկրետ հարուցչի որոշումը, ինչպես կլինիկական, այնպես էլ 

համաճարակաբանական տեսանկյուններից:  

Ըստ Purcell K-ի կողմից կատարված հետազոտության` հակաբիոտիկներ նշա-

նակվել են վերին շրուղիների վարակների և բրոնխիոլիտի դեպքերի համապատաս-

խանաբար 20% և 40% դեպքերում (Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156:322), չնայած 

նշված վարակները հիմանականում վիրուսային ծագման են: Նույն ուսումնասի-

րության արդյունքում ցույց է տրվել նաև, որ ՌՍՎ վարակի դեպքում երկրորդային 

բակտերիալ վարակի միացում դիտվել է ընդամենը 1.6%-ի մոտ (հետազոտված 2396 

երեխաներից միայն 39-ի մոտ է գրանցվել բակտերիալ աճ որևէ կենսաբանական 

միջավայրից):  

ՌՍՎ-ի ախտորոշման նպատակով առաջարկվել են տարբեր մեթոդներ, որոն-

ցից շճաբանականի կիրառումը նպատակահարմար չէ, քանի որ անհրաժեշտ է 

հիվանդից վերցնել արյան երկու նմուշ` երկրորդը ախտանիշների սկզբից մի քանի 

շաբաթ անց: Բջջային գաղութների ստացումը բարդ է, թանկարժեք ու ժամանակա-

տար և պահանջում է հագեցած լաբորատորիայի առկայություն: Անտիգեն-հայտնա-

բերող արագ թեստերը մատչելի են և դյուրին կիրառման համար: Այս դեպքում 

նմուշարկվում է քսուքի կամ արտածծման ճանապարհով ստացված քիթ-ըմպանա-

յին արտադրուկը: Վիրուսի` արագ հայտաբերման թեստերը հանդիսանում են ծախս-

արդյունավետ մեթոդ և հարուցչի վաղ հայտնաբերման արդյունքում օպտիմալաց-

նում են հիվանդի վարումը, վարակի «կառավարումը», նվազեցվում հակաբիոտիկ-

ների օգտագործումը: Նշված պատճառներով վերջիններս լայն տարածում ունեն 

կլինիկական պրակտիկայում: 

Նպատակ և խնդիրներ: ՈՒսումնասիրել մեկ ամսականից մինչև մեկ տարե-

կան, սուր շնչական վարակի ախտանիշներով հոսպիտալացված երեխաների շրջա-

նում ՌՍՎ հարուցված վարակի տեսակարար կշիռը: 

Հետազոտության նյութը և մեթոդները. Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են մեկ 

ամսականից մինչև մեկ տարեկան, սուր շնչական վարակով, 2013թ նոյեմբերի 1-ից 

մինչև 2014թ ապրիլ 1 ընկած ժամանակահատվածում «Արաբկիր» բժշկական համա-

լիր հոսպիտալացված բոլոր հիվանդները: Հետազոտությանը չեն մասնակցել այն 

երեխաները (բացառման չափանիշներ), որոնց ախտանիշների տևողությունը եղել է 

7 օրից ավելի, ովքեր նախքան հոսպիտալացումը 3 օրից ավելի ստացել են հակաբիո-

տիկներ: Բոլոր ընդգրկված հինադները ստուգվել են ՌՍՎ-ի համար: Այս նպատա-

կով նրանց քիթ-ըմպանային քսուքը հետազոտվել է արագ անտիգենային թեստի 

(տևողությունը առավելագույնը 15ր.) միջոցով, որի հիմքում ընկած է ՌՍՎ-ի անտի-

գենների և մոնոկլոնալ հակամարմինների փոխազդեցության արդյունքում ձևավոր-

ված իմուն-կմպլեքսների հայտաբերումը. իմունոքրոմատոգրաֆիկ միջոց (սպեցիֆի-

կությունը 93-100%, զգայունությունը՝ 89-98%): 

Արդյունքներ. 2013թ նոյեմբերի 1-ից մինչև 2014թ ապրիլ 1 ընկած ժամանա-

կահատվածում «Արաբկիր» ԲՀ-ում հետազոտվել են շնչական վարակի կապակ-

ցությամբ հոսպիտալացված 467 կրծքահասակ երեխա (տղա/աղջիկ հարաբերու-

թյունը կազմել է՝ 2/1): Նրանցից վերցված քիթ-ըմպանային քսուքները հետազոտվել 

են ՌՍՎ-ի հանդեպ: Հետազոտված երեխաներից 39.8 %-ը (186/467) ունեցել են ՌՍՎ 

հարուցված շնչական վարակ: Ընդ որում, ՌՍՎ հարուցված դեպքերի 16.1%-ը (30/186) 
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պահանջել է հոսպիտալացում վերակենդանացման բաժանմունքում: Հետազոտութ-

յան տարբեր ամիսների ընթացքում ՌՍՎ դեպքերի հաճախությունը տատանվել է 

(Գրաֆիկ1)` առավելագույնի հասնելով մարտ ամսին (112/186): 

Գրաֆիկ 1 

 

 
 

Եզրակացություն. Կատարված հետազոտությամբ ցույց է տրվել, որ ՌՍՎ 

վարակը, սուր շնչական վարակի կապակցությամբ հոսպիտալացված վաղ տարիքի 

երեխաների շրջանում, հանդիսանում է հիվանդացության նշանակալի պատճառ: 

Ընդ որում, վերջինիս բնորոշ է որոշակի սեզոնայնություն: Սակայն մեր հետազո-

տությունն ունի սահմանափակում, քանի որ կատարվել է մեկ հիվանդանոցում և նե-

րառել է միայն նոյեմբերից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածը, ինչը հնարա-

վորություն չի տալիս նկարագրել ՌՍՎ սեզոնայնության ամբողջական պատկերը:  
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SUMMARY 

Acute respiratory illnesses are major causes of morbidity and mortality in early 

childhood worldwide. RSV is the most common cause of lower respiratory tract infection 

(LRTI) in children younger than one year. In our study we investigated the role of RSV in 

hospitalized infants with acute respiratory tract illness. Nasopharyngeal swabs were collected 

from enrolled patients and were tested for RSV by direct antigen detection. Overall, 467 

patients were included in the study. 186 (39.8 %) of investigated patients were positive for 

RSV. We documented that the overall pediatric hospitalization burden of RSV is high and have 

seasonal occurrence.  
 

Keywords: acute respiratory illnesses, Respiratory sintitial virus (RSV). 
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РЕЗЮМЕ 

Острое респираторное заболевание (ОРЗ), считается важнейшей причиной ранней 

детской заболеваемости и смертности во всем мире. В большинстве случаев причиной 

инфекции нижних отделов дыхательной системы у детей до одного года является РСВ. 

Целью нашего исследования являлось определение роли РСВ среди детей в возрасте до 

одного года, госпитализированных по поводу ОРЗ. Назофарингеиальный мазок был 

исследован методом прямого определения антигена РСВ. Всего в исследование вошли 

467 пациентов. РСВ был обнаружен у 186 (39.8 %) исследованных. Мы документировали, 

что среди детей до одного года, госпитализированных по поводу ОРЗ, РСВ инфекция 

имеет существеную роль и сезонную зависимость. 

 

 

Ключевые слова: острое респираторное заболевание, респираторный синцитиальный 

вирус (РСВ). 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

 253 

ՑՑԻԻՆՆԿԿԻԻ  ԿԿԼԼԻԻՆՆԻԻԿԿԱԱԼԼԱԱԲԲՈՈՐՐԱԱՏՏՈՈՐՐ  ՆՆՇՇԱԱՆՆԱԱԿԿՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  ՎՎԱԱՂՂ    

ՏՏԱԱՐՐԻԻՔՔԻԻ  ԵԵՐՐԵԵԽԽԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԹԹՈՈՔՔԱԱԲԲՈՈՐՐԲԲԵԵՐՐԻԻ  ԺԺԱԱՄՄԱԱՆՆԱԱԿԿ  

 
Ն.Ռ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 

 
ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 

 

 

Բանալի բառեր` թոքաբորբ, ցինկ, հիվանդացություն, վաղ մանկական տարիք 

 

Ներածություն: Ամեն տարի աշխարհում մահանում են մինչև հինգ տարեկան 

բազմաթիվ երեխաներ: Մահացության առաջատար պատճառներն են թոքաբորբերը 

և փորլուծությունները, որոնք իրենցից ներկայացնում են կանխարգելի հիվանդութ-

յուններ [1,2,3,4]: Այս պատճառով ներկայումս խրախուսվում են այն միջոցառում-

ները, որոնք ուղղված են ռիսկի գործոնների հայտնաբերմանը և հիվանդությունների 

կանխմանը [12, 13, 14]: Ըստ գրականության տվյալների ցինկի անբավարարություն 

ունեցող երեխաները երեք անգամ ավելի հակված են շնչառական համակարգի 

վարակների [19]: Կան տվյալներ, որ ցինկը կարող է կանխարգելել թոքաբորբը, և 

կանխագելել, և բուժել փորլուծությունը: Գերվերլուծական տվյալների համաձայն 

ցինկի ընդունումը իջեցնում է թոքաբորբով հիվանդացությունը 13%-ով, իսկ տարած-

վածությունը 41%-ով [12]: 

Արդիականություն: Կանխարգելման և բուժման ոլորտում հաջողությունների 

շնորհիվ, այսօր մանկական մահացության թիվը զգալի նվազել է: 2011 թվականի 

տվյալներով մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացությունը կազմել է 6,9 միլիոն 

ի համեմատ 12 միլիոնի, որը եղել է 1990 թվականին: Մահացության առաջատար 

պատճառները` թոքաբորբը և փորլուծությունը, ամեն տարի բերում են ավելի քան 2 

միլիոն մահվան: Սա կազմում է մահացության շուրջ 29% (թոքաբորբ 18%, փորլու-

ծություն 11%) [1]: Մահերի մոտ 95% գրանցվում է զարգացող երկրներում և ինչքան 

փոքր է երեխայի տարիքը, այնքան ավելի մեծ է մահացու ելքի ռիսկը [3,5,6,7,8,9,-

10,11,12]: Չնայած որ սուր շնչական ինֆեկցիաների հանդիպման հաճախականու-

թյունը գրեթե նույնն է զարգացած և զարգացող երկրներում, ապացուցված է որ 

զարգացող երկրներում թոքաբորբի հաճախականությունը ավելի բարձր է [7]: Ըստ 

ԱՀԿ-ի տվյալների, թոքաբորբը սպանում է ավելի շատ երեխաներ, քան ցանկացած 

այլ հիվանդություն աշխարհի ցանկացած շրջանում [1,2]: ԱՀԿ-ն թոքաբորբը անվա-

նում է երեխաների «մոռացված մարդասպան» [3]: Երեխաները մահանում են, քանի 

որ կանխարգելման և բուժման միջոցառումները հաճախ իրականացվում են մասնա-

կիորեն և չեն ներառում ռիսկի գործոնները: Էֆեկտիվություն ունեցող միջոցների 

օգտագործումը դեռևս մնում է բավականին ցածր: Օրինակ` միայն 39% երեխաներն 

են մինչև վեց ամսական սնվում բացառապես կրծքով, և միայն 60% երեխաներ, որոնց 

մոտ ենթադրվում է թոքաբորբ, ստանում են բավարար խնամք [1]: Վերջին տարի-

ներին ԱՀԿ-ն և UNICEF-ը առաջնահերթություն են տալիս բոլոր այն հետազոտութ-

յուններին, որոնք ուղղված են թոքաբորբերի մահացության և հիվանդացության 

իջեցմանը [12, 13, 14]: Այդ պատճառով հետազոտությունները ուղղված են ռիսկի 

գործոնների հայտնաբերմանը և դրանց վերացմանը: 
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Ցինկի անբավարարությունը զարգացող երկրներում հիվանդացության և 

մահացության ավելացման 10 մեծ ռիսկի գործոններից է: Վերջին տարիների հետա-

զոտությունները ցույց են տվել, որ ցինկի անբավարարությունը տարածված է ամ-

բողջ աշխարհում և վտանգում է բնակչության առողջությունը և բարեկեցությունը 

[15]: Չնայած որ ցինկի ծանր անբավարարությունը հազվադեպ հանդիպող վիճակ է, 

միջին և թեթև աստիճանի անբավարարությունը տարածված է ամբողջ աշխարհում 

[16,17]: Գրականության մեջ գնալով աճում են տվյալները, որոնք վկայում են ցինկի 

կարևորության մասին օրգանիզմի իմուն համակարգի համար, որը պաշտպանում է 

ինչպես թոքաբորբերից, այնպես էլ այլ վարակներից [4]: Հետազոտությունները ցույց 

են տվել, որ ցինկի անբավարարություն ունեցող երեխաները ավելի հակված են վա-

րակների, այդ թվում նաև ստորին շնչուղիների վարակների [4,18]: Վերջին տարի-

ներին կատարված հավաստի պատահական ընտրանքով հետազոտությունները, 

որոնք ցույց տվեցին ցինկի ընդունման դեպքում վարակներով հիվանդացության և 

մահացության իջեցում, առավել ընդգծեցին ցինկի անբավարարության առողջա-

պահական խնդիրը [20]:  

Հետազոտության նպատակն է պարզել ցինկի կլինիկալաբորատոր դերը վաղ 

տարիքի երեխաների թոքաբորբերի ընթացքում: 

Աշխատանքը կատավել է «Մուրացան» հհ մանկաբուժական թիվ 2 կլինիկա-

յում: Մեր կողմից հետազոտվել են վաղ տարիքի թոքաբորբ ախտորոշմամբ 51 երե-

խաներ, որոնցից 12-ը մինչև 12 ամսական և 39-ը` 12-56 ամսական: Ըստ սեռի գե-

րակշռել են տղաները (31 տղա և 20 աղջիկ): Հետազոտությանը մասնակցած երեխա-

ների 72,5% Երևան քաղաքից են, իսկ 27,5% Հայսատանի տարբեր մարզերից: Մայրե-

րի կրթական մակարդակի հետազոտությունը ցույց տվեց, որ միայն 33,3% ունեն 

բարձրագույն կրթություն: Երեխաների կեսից ավելի (58,8%) ենթարկվում են ծխախո-

տի ծխի ազդեցության: Ի սկզբանե արհեստական սնուցում ստացել են 2 (3,9%) 

երեխա, մինչև 6 ամսական կրծքով սնուցվել են 34 (66,7%): Տարիքի հետ կըրծքով 

սնուցվող երեխաների թիվը գնալով պակասել է`մեկ տարեկանում կազմելով 19 

(37,3%), իսկ 1,5-2 տարեկանում` 7 (13,7%): Հավելյալ սնուցման ավելացման սկիզբը 

տատանվել է սկսած 1 ամսականից մինչը 12 ամսական, միջինում կազմելով 5,5 

ամսական:  

Հետազոտության հիմնական խումբն են կազմել թոքաբորբ ախտորոշմամբ և 

արյան շիճուկում ցինկի ցածր մակարդակով 26 երեխաները (<10.0 mol/l [21]): 

Ստուգիչ խմբում ներգրավված են թոքաբորբ ախտորոշմամբ 25 երեխաներ, որոնց 

արյան շիճուկում ցինկի մակարդակը բարձր է 10,0 mol/l-ից: Հիմնական խմբում 

բարձրագույն կրթական մակարդակով մայրերը կազմել են 23,1%, ի համեմատ 

ստուգիչ խմբի 40%-ի: Հետազոտության արդյունքում պարզվեց, որ բարդացած ման-

կաբարձագինեկոլոգիական անամնեզով մայրերից ծնված երեխաները գերակշռում 

են հիմնական խմբում` կազմելով համապատասխանաբար 53,8%, ստուգիչ խմբում 

32%: Անամնեստիկ տվյալների այլ կարևոր տարբերություններից է կրծքով սնուցման 

միջին տևողությունը, որը ավելի կարճ է հիմնական խմբում (հիմնական 8,3 և 

ստուգիչ 10,12 ամիս): Հավելյալ սնուցման ներմուծման ժամկետը գրեթե նույնն է 

երկու խմբերում, սակայն մսի ներմուծումը երեխայի սննդակարգ հիմնական խմբում 

իրականացվել է ուշացումով ի համեմատ ստուգիչ խմբի (հիմնական 8,1 և ստուգիչ 7 

ամսական): Տարբերություններ են հայտնաբերվել նաև հիվանդացության ցուցա-

նիշնների միջև, հետազոտությունը ցույց տվեց, որ հիմնական խմբի երեխաները 
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համեմատաբար ավելի հաճախակի են հիվանդանում: Այսպիսով մեկ տարվա 

ընթացքում 4 և ավելի անգամ հինվանդացած երեխաները հիմնական խմբում 

կազմում են 53,8%, իսկ ստուգիչ խմբում ընդհամենը 28%:  

Երկու խմբի հիվանդների շրջանում էլ հիմանական գանգատները եղել են 

ջերմության բարձրացումը, հազը և կատարալ երևույթները, սակայն հիմնական 

խմբի հիվանդները ընդունվել են հիվանդանոց հիվանդության միջինում ավելի ուշ 

ժամկետում: Ընդունման պահին հիվանդների գրեթե կեսի շրջանում դիտվել են 

շնչառական անբավարարության նշաններ, մյուս մասի մոտ գերակշռել են ընդհա-

նուր ինտոքսիկացիայի նշանները: Հաճախաշնչությունը ըստ ԱՀԿ-ի չափանիշների 

դիտվել է հիմնական խմբի 73,1%, իսկ ստուգիչ խմբի 56% հիվանդների շրջանում, 

օժանդակ մկանունքի մասնակցությունը շնչառական ակտին դիտվել է համապա-

տասխանաբար 46,1% և 40% հիվանդների շրջանում, ցիանոզի առկայության ցուցա-

նիշները գրեթե նույնն են: Հետաքրքրկան է նաև այն փաստը, որ թոքաբորբի համար 

բնորոշ լոկալ աուսկուլտատիվ նշանները բացակայում են հիմնական խմբի 

հիվանդների գրեթե կեսի մոտ, մինչդեռ ստուգիչ խմբում բնորոշ աուսկուլտատիվ 

լոկալ նշաններ չունեն միայն հիվանդների 20%: Ախտորոշման հաստատումից հետո 

բոլոր հիվանդները ստացել են հակաբակտերիալ, էթիոտրոպ թերապիա: Սակայն 

կլինիկական նշանների բարելավման տեսակետից երկու խմբերը տարբերվում են 

իրարից: Հետազոտման արդյունքները ցույց տվեցին, որ աուսկուլտատիվ նշանների 

և հազի բարելավումը հիմնական խմբի երեխաների շրջանում ավելի ձգձգված է և 

դրական տեղաշարժերը դիտվում են ավելի ուշ: Նույն օրինաչափությունը առկա է 

նաև բուժման ֆոնի վրա մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորման և ինտոքսիկա-

ցիայի նշանների բարելավման հարցում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են թոքա-

բորբով երեխաների հիմնական և ստուգիչ խմբերի համեմատական կլինիկական 

բնութագրերը: 

 Աղյուսակ 1  

Թոքաբորբ 

Բնութագիր Հիմնական խումբ 

(միջին ցուցանիշներ 

օրերով) 

Ստուգիչ խումբ 

(միջին ցուցանիշներ օրերով) 

Հիվանդության սկիզբը  6,4 5,8 

Աուսկուլտատիվ տվյալների 

բարելավում 

6,04 4,36 

Մարմնի ջերմաստիճանի կարգա-

վորում 

2,7 2,0 

Հազի բարելավում 6,1 4,5 

Արյան ընդհանուր քննության արդյունքների համաձայն հեմոգլոբինի միջին 

ցուցանիշը հիմանական խմբում ավելի ցածր է, քան ստուգիչ խմբում և չնայած որ 

անեմիայով երեխաները երկու խմբերում գրեթե հավասար են, ստուգիչ խմբում 

հեմոգլոբինի ցուցանիշները բոլոր հիվանդների մոտ բարձր են 100գ/լ, իսկ հիմնական 

խմբում հիվանդների 15,4%-ի մոտ հեմոգլոբինի ցուցանիշը ցածր է 100գ/լ: Հիվանդ-

ների 43,1%-ի շրջանում չի գրանցվել լեյկոցիտոզ (հիմնական խումբ 42%, ստուգիչ 

44%), լեյկոցիտար ֆորմուլայի ձախ թեքումը առավել դիտվել է հիմնական խմբի հի-

վանդների շրջանում` ընդգրկելով 65%: ԷՆԱ ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց 

տվեց, ավելի մեծ տոկոսի դեպքերում ստուգիչ խմբում գրանցվել է ԷՆԱ նորմալ 
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մակարդակ, ի համեմատ հիմնական խմբի, իսկ բարձր մակարդակը գերակշռում է 

հիմնական խմբում: 

Այսպիսով, մեր հետազոտութունը ցույց տվեց, որ`  

 Ըստ անամնեստիկ տվյալների հիմնական խմբում գերակշռում են բարդա-

ցած անամնեզով մայրերից ծնված, միջինում ավելի կարճ շրջան կրծքով կե-

րակրված, միս ավելի ուշ ստացած և ավելի ցածր կրթական մակարդակով մայրերի 

երեխաները: Վերը նշվածները ռիսկի գործոն են ինչպես ցինկի ցածր մակարդակի 

առաջացման, այպես էլ հաճախակի հիվանդացության համար: 

 Ցինկի ցածր մակարդակ ունեցող երեխաները ավելի հաճախ են հիվանդա-

նում, և/կամ հակված են ըստ ընթացքի ավելի ծանր, երկարատև ընթացք ունեցող 

վիճակների զարգացման: Այս խմբում կլինիկական լոկալ ֆիզիկալ նշանները ավելի 

աղքատիկ են և բուժման ֆոնի վրա բարելավումը լինում է ավելի ուշ:  

 Ցինկի ցածր ցուցանիշը կարող է նպաստել հեմոգլոբինի ցածր մակարդակին, 

հիմնական խմբում արյան քննությամբ բորբոքման ցուցանիշները ավելի արտա-

հայտված են, իսկ այս ամենն էլ իր հերթին համարվում են թոքաբորբի ծանրության 

ցուցանիշ: 
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ККЛЛИИННИИККООЛЛААББООРРААТТООРРННООЕЕ  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ЦЦИИННККАА    

ППРРИИ  ППННЕЕВВММООННИИЯЯХХ  ВВ  РРААННННЕЕММ  ВВООЗЗРРААССТТЕЕ  
 

Н.Р. МНАЦАКАНЯН 
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РЕЗЮМЕ 

Нами было обследовано 51 пациент с пневмонией. Дети были разделены на две 

группы: с низким (основная 26 (50,9%)) и нормальным (контрольная 25 (50,1%)) содер-

жанием цинка в сыворотке крови. В ходе исследования было выявлено, что в основной 

группе по сравнению с контрольной превалировали дети от матерей с отягощенным 

акушерским анамнезом, длительность кормления грудью была короче в этой группе и 

дети начали получать мясо позже. Дети с низким содержанием цинка в крови чаще 

болеют и/или склонны к развитию состояний с более тяжелым и затяжным течением, на 

фоне лечения улучшение состояния происходит сравнительно позднее. Низкое содер-

жание цинка может способствовать более понижению уровня гемоглобина, что в свою 

очередь считается показателем тяжести пневмонии. 
 

Ключевые слова: пневмония, цинк, заболеваемость, ранний детский возраст  

 

CLINICAL LABORATORY ROLE OF ZINC IN EARLY 

CHILDHOOD PNEUMONIA 

 

N.R. MNATSAKANYAN 
 

YSMU, Department of Pediatrics №1 
 

SUMMARY 
The study enrolled 51 children with pneumonia. The children were divided into two 

groups. The main group (26 (50,9%)) includes children with low zinc level and the control 

group (25 (50.1%)) includes children with normal zinc level. The main group included in the 

study showed lower mean duration of breast milk and meat intake compared to the control 

group. Children with low zinc level had more illness episodes and/or were predisposed to 

severe and long lasting cases. With same treatment, in this group improvement occurs relatively 

late. Low zinc level could predispose to lower hemoglobin levels, which is the one of 

pneumonia severity criteria. 
 

Keywords: pneumonia, zinc, morbidity, early childhood age 
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На протяжении последних лет наблюдается достоверное увеличение частоты 

гастроэнтерологических заболеваний у детей. По статистическим данным они занимают 

второе место после острых респираторных заболеваний и имеют довольно таки большой 

удельный вес в структуре детской соматической патологии [1,2]. Наиболее распростра-

нены заболевания органов гастродуоденальной зоны, причем у 70% впервые зарегистри-

рованных больных эту патологию выявляют уже в дошкольном возрасте [3]. Именно этот 

возрастной период наименее изучен. 

Этиология и патогенез гастродуоденальной патологии остаются предметом дис-

куссий и исследований. Несомненно, на организм ребенка влияют многие факторы, среди 

которых ведущими являются отягощенная наследственность, острый и хронический 

стресс, неправильный режим питания, использование в рационе питания продуктов 

«fastfood», хеликобактерная инфекция. В настоящее время во всем мире отмечается 

тенденция к увеличению уровня инфицированности Helicobacter pylori (Н. pylori) [4]. 

Считается, что хеликобактерная инфекция - одна из наиболее распространенных в чело-

веческой популяции, отмечается она у 25-50% населения земного шара [5, 6]. Заражаются 

Н. pylori преимущественно в детском возрасте, и без лечения инфекция может длительно 

персистировать в организме. Если ребенок инфицируется в возрасте до 2 лет, то наиболее 

вероятным источником Н. pylori является мать. Факторами риска являются инфициро-

ванность членов семьи, условия жизни, нахождение в детском коллективе, качество 

питьевой воды [6].  

 В литературе имеются также противоречивые данные, свидетельствующие о связи 

Н. рylori с воспалительными поражениями поджелудочной железы, а также заболевания-

ми билиарной системы. По данным ряда авторов у детей с хронической гастродуодена-

льной патологией и язвенной болезнью, ассоциированными с Н. рylori, в 97% случаев 

выявлены сонографические симптомы панкреатита, а в 91% - внешнесекреторная недос-

таточность поджелудочной железы (по результатам копроскопии). Однако выраженность 

изменений структуры и функции поджелудочной железы не коррелировала со степенью 

воспалительных изменений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Выявлена также высокая частота сонографических проявлений панкреатита (62,7—

73,8%) у детей с Н. pylori ассоциированными воспалительными и эрозивно-язвенными 

заболеваниями гастродуоденальной зоны. Однако, признаки тяжелой внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы, то есть стеаторея, встречались редко. Резуль-

таты последних двух исследований требуют дальнейшего уточнения, так как причиной 

изменений со стороны поджелудочной железы могли быть и Н. pylori, и гастродуо-

денальная патология. Кроме того, отсутствие стеатореи у детей, является закономерным, 

так как она развивается лишь при длительном анамнезе панкреатита [8,9]. 
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Исходя из вышеизложенного патология желудочно-кишечного тракта считается 

актуальной, особенно у детей раннего дошкольного возраста в связи с тем, что данный 

возраст является фактором риска рецидива хеликобактерной инфекции после успешной 

эрадикационной терапии [7]. Клинические же проявления Н.рylori ассоциированного, а 

также Н.рylori неассоциированного поражения гастродуоденальной зоны зачастую 

неспецифичны и стерты, так как дети дошкольного возраста не всегда могут сформу-

лировать болевые ощущения [10,11]. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей клинического течения 

гастродуоденальных заболеваний у детей дошкольного и школьного возраста с учетом 

контаминации Н. рylori и эффективности проводимой терапии. 

Работа проводилась с 2011 по 2014гг. в педиатрической клинике №2 университетс-

кого больничного комплекса «Мурацан», являющегося базой кафедры педиатрии №1 

ЕГМУ. Под наблюдением находилось 365 детей с гастродуоденальной патологией в 

возрасте от 1 до 18 лет. Среди обследованных детей превалировали девочки: 60% против 

40%. Основными критериями включения детей в исследование были: 

 клинически и инструментально подтвержденная патология желудка и/или 

двенадцатиперстной кишки; 

 по возрасту дети были распределены по группам: I группа – дети от 1 до 6 лет (170 – 

45%), II группа – от 6 до 11 лет (150 – 41%) и III группа- от 11 до 18 лет включи-

тельно (45 – 14%); 

 отдельную группу составили дети с сочетанной патологией гастродуоденальной 

зоны и панкреаса или билиарного тракта – 67 детей дошкольного возраста. 

Все больные были тщательно обследованы по единому алгоритму: проанали-

зированы анамнестические данные, жалобы и данные физикального исследования с 

акцентом на симптомы, характерные для гастродуоденальной патологии. В целях вери-

фикации диагноза гастродуоденальной патологии проводилась фиброгастродуо-

деноскопия гибким эндоскопом фирмы Olympus EVIS EXSERA II 180 HDTV и NBI. 

Идентификация Н. pylori проводилась в основном быстрым уреазным ХЕЛПИЛ-тестом 

биоптата слизистой оболочки антрального отдела желудка, в некоторых случаях – с 

помощью неинвазивного дыхательного ХЕЛИК-теста. Для выявления сопутствующей 

патологии со стороны органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также 

в качестве экспресс-диагностики проводили ультразвуковое исследование вышеупомя-

нутых пространств, при необходимости с пробным завтраком. 

В зависимости от клинико-анамнестических, инструментальных данных и данных 

дополнительных исследований у пациентов выставлены соответствующие диагнозы: Н. 

рylori(+) гастродуоденальная патология (эрозивный гастродуоденит – 85, поверхностный 

гастродуоденит – 25) у 110 (30%), Н. рylori(-) гастродуоденальная патология у 130 (36%), 

сочетанная патология у 67 (18%), язвенный процесс у 3 (4%), функциональная диспепсии 

у 45 (12%) больных. 

Тщательный анализ анамнестических факторов возникновения гастродуоде-

нальной патологии у детей показал, что наиболее значимыми из них являются: несоот-

ветствие характера питания физиологическим нормам и несоблюдение режима питания 

(несоблюдение режима питания - 152 больных, или 95%, и 143, или 95% детей I и II воз-

растных групп соответственно, и у 100% в III группе детей); отягощенная наследствен-

ность по гастродуоденальной патологии у родителей и (или) ближайших родственников 

(у 80, или 47% детей I группы; 56, или 37% детей II группы и у 27 или 60% детей III 

группы); раннее искусственное вскармливание (111 или 62% детей I группы и у 75, или 

50% детей II группы), перенесенные в грудном возрасте кишечные инфекции. У всех 

детей ведущими в клинике были болевой и диспепсический синдромы. Оба синдрома 

отмечались значительным полиморфизмом и вариабельностью, однако, в первой группе 

отмечались более стертые признаки заболевания, чем в двух последующих группах. У 
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части детей дошкольного возраста (I группы) превалировала диспепсия, отсутствовал 

болевой синдром или интесивность болей была невыраженной, тогда как при обследо-

вании выявлялся эрозивный гастродуоденит. У детей же школьного возраста в основном 

отмечалась типичная клиника гастродуоденита. Объективные данные в возрастных 

группах не имели столь значимого различия, однако, в зависимости от патологического 

процесса в желудке и двенадцатиперстной кишке пальпаторная болезненность отли-

чалась большей интенсивностью, носила более локальный характер и сопровождалась 

более выраженным нарушением общего состояния. Выраженная клиническая картина 

заболевания была у детей с сочетанной патологией: гастродуоденит и панкреатит и/или 

заболевание билиарного тракта (в основном дисфункциональное нарушение билиарного 

тракта по гипомоторному типу). Нами проведен анализ субъективных и объективных 

симптомов у детей в зависимости от наличия или отсутствия ассоциации заболевания с 

Н. pylori. У детей Н. pylori(+) чаще отмечались: надчревная локализация боли, несколько 

чаще жалобы на отрыжку пищей и кислым содержимым после еды (тогда как для Н. 

pylori(–) характерна отрыжка без причин), изжога, равно как и кислый запах изо рта, 

чаще наблюдается повышенная утомляемость, эмоциональная лабильность, нарушения 

сна, головная боль, периорбитальные тени. 

Нами была оценена также эффективность проводимой терапии. Эрадикацию Н. 

рylori мы проводили только детям с эрозивно-язвенными поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Детям же с поверхностным гастродуоденитом или наличием 

дуоденогастрального или гастроэзофагеального рефлюксов, несмотря на наличие Н. 

рylori по данным обследования, эрадикационная терапия не проводилась, были назна-

чены диета и симптоматическое лечение. Эффективность проводимого лечения в обоих 

случаях была на лицо. Мы использовали трехкомпонентную схему лечения: Omep-

razol+Amoxicillin+Clarithromycin [10,11].  

Эффективность проведенного лечения оценивалась по следующим показателям: 

 болевой и диспептические симптомы исчезали, либо уменьшалась их интенсив-

ность уже с 1-ого дня лечения, исчезновение неприятного запаха изо рта - на 2-3 сутки 

лечения, ифактически на 3-4 день терапии больной жалоб не предъявлял; 

 по данным повторной гастроскопии - эрозии и язвы закрывались, а Н. pylori либо 

становился негативным, либо с резко положительного или положительного – слабо поло-

жительным. Из всего контингента больных только трем была проведена повторная 

эрадикация по четырехкомпонентной схеме: Omeprazol+Amoxicillin+Metronidazol+De-nol 

[10,11]. 

При сочетании гастродуоденита с панкреатитом или нарушениями билиарного 

тракта, наряду с эрадикационной терапией проводилось лечение сопутствующих пато-

логий в соответствии со схемами их лечения, и после проведенного курса у всех 67 

(100%) обследованных детей отмечалось восстановление функции пораженных органов.  

Таким образом, гастродуоденальная патология широко распространена среди 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Инфицированность Н. pylori в 

данной группе детей достаточно высока и практически соответствует степени инфици-

рованности детей старшего возраста. Стертость клинической симптоматики у детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов определяет необходимость в проведении 

инструментальных исследований, даже при минимальных клинических признаках 

заболевания, а частота инфицированности Н. pylori требует обязательной ее индикации и 

последующего контроля за эффективностью эрадикации. В результате обследования 

нами показано, что Н. pylori в младшей возрастной группе приводит не только к 

развитию гастродуоденитов, но и способствует функциональному поражению под-

желудочной железы и дисфункции билиарного тракта. 
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SUMMARY 

The study has been held to define the peculiarities of the clinical course of gast-

roduodenal diseases in children, taking into account the contamination of Helicobacter pylori 

and the evaluation of the efficiency of the therapy. We examined 367 children from 1 to 18 

years. It was found that gastroduodenal pathology is common among children of preschool and 

school age. H. pylori infection in children of preschool and school age is quite high and it 

almost corresponds to a degree of infection in older children. Effacement of clinical symptoms 

in preschool and school age children determines the need for instrumental studies, even with 

minimal clinical signs of the disease. Thus, the frequency of H. pylori infection requires binding 

of its display and then monitoring upon the effectiveness of eradication. 

 

Keywords: gastroduodenal pathology, preschool age, Helicobacter pylori, pancreatitis, biliary 

tract dysfunction. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտությունը կատարվել է՝ գաստրոդուոդենալ պաթոլոգիայի առանձնա-

հատկություններն ուսումնասիրելու և բուժման էֆեկտիվությունը գնահատելու 

նպատակով: Հետազոտվել են 1-ից մինչև 18 տարեկան 365 երեխա: Ուսումնասիրու-

թյունը ցույց է տվել, որ գաստրոդուոդենալ պաթոլոգիան տարածված է նախադպրո-

ցական և դպրոցական տարիքներում: Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական 

տարիքի երեխաների շրջանում H. pylori ինֆեկցվածությունը բավական բարձր է, և 

այն գրեթե համընկնում է ավագ երեխաների ինֆեկցվածության աստիճանին: Նա-

խադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում, անգամ կլինիկական 

նշանների սակավության դեպքում, անհրաժեշտ է կատարել գործիքային հետազո-

տություն: Իսկ Н. Pylori-ի հաճախականությունը պահանջում է պարտադիր հաս-

տատում և հետագայում էռադիկացիայի էֆեկտիվության հսկողություն: 
 

 

 

Բանալի բառեր` գաստրոդուոդենալ ախտաբանություն, նախադպրոցական տարիք, 

Helicobacter pylori, պանկրեատիտ, բիլիար տրակտի դիսֆունկցիա: 
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Болезни органов дыхания занимают лидирующую позицию в структуре общей 

заболеваемости детей, и тенденции к снижению заболеваемости этими болезнями не 

наблюдается. Иммунологическая незрелость противоинфекционной защиты, анатомо-

физиологические особенности органов дыхания в раннем возрасте, а также широкий 

диапазон возбудителей, с которыми сталкивается ребенок, способствуют сохранению 

высокой частоты инфекций нижних дыхательных путей и только ранняя диагностика 

позволяет правильно сформировать медикаментозный комплекс и своевременно начать 

лечение, что во многом предопределяет характер течения и прогноз болезни [2,5]. Обще-

известно, что показатели распространенности болезней органов дыхания по официальной 

статистике, как правило основываются на данных, полученных по обращаемости 

пациентов в лечебные учреждения. Однако, это не соответствует истинной распрост-

раненности заболеваний, так как многие больные по разным причинам не обращаются в 

медицинские учреждения или врачи не устанавливают диагноз на ранних стадиях и в 

случаях с легким течением болезни.  

Основную часть в структуре смертности детей от болезней органов дыхания зани-

мает смертность от пневмонии, которая по данным ВОЗ особенно велика среди детей 

младшей возрастной группы (до 5 лет). Несмотря на это, болезни органов дыхания счи-

таются наиболее предотвратимой причиной потерь здоровья детского населения. 

Согласно рекомендациям ВОЗ к 2025 году необходимо обеспечить снижение заболевае-

мости пневмонией на 40%, снижение тяжести клинических форм пневмоний на 75%, 

снижение показателя заболеваемости внебольничной пневмонией у детей до 5 лет до 3 

случаев на 100000 детей [3,10,17,19,17]. Течение пневмоний у детей в последние годы 

претерпело значительные изменения. Увеличилось число тяжелых форм, произошли 

изменения в этиологической структуре, повысился уровень заболеваемости нозоко-

миальной пневмонией [7,9,15,16]. Многими авторами подчеркивается, что значение кли-

нического обследования в диагностике и определении тяжести пневмонии весьма 

ограничено. По данным G. Chidini et al. [14], до 30% диагностических результатов у боль-

ных с подозрением на пневмонию оказываются ложноположительными. Проведенный 

нами анализ литературы показал, что наиболее перспективной для оптимизации оценки 

тяжести пневмонии у детей в клинической практике может служить шкала комплексной 

оценки тяжести пневмонии, предложенная В.Ф. Шемитовым [12]. По данным В.К. 

Таточенко [11], классические аускультативные и перкуторные признаки пневмонии, 

описываемые в учебниках, выявляются только у 40–60% больных. Лихорадка, одышка, 

кашель и хрипы в легких часто регистрируются и при других респираторных заболе-

ваниях. По данным аутопсий, почти у половины детей, умерших в стационаре от 

пневмонии, это заболевание при жизни распознано не было. Установлено, что важным 

диагностическим признаком пневмонии считается появление инфильтрации на рент-
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генограмме, однако чувствительность рентгенографического метода, по данным разных 

авторов, колеблется от 56% до 87%. Так называемые рентгеннегативные пневмонии в 

ранней стадии развития патологического процесса составляют до 20% [13]. По мнению 

ведущих детских пульмонологов, отсутствие единого подхода к классификации 

бронхолегочных заболеваний у детей, несоответствие используемой в педиатрической 

практике классификации пневмоний и Международного статистического классификатора 

болезней десятого пересмотра создают трудности и способствуют гипердиагностике 

одних форм и гиподиагностике других [7,9,11]. При выявлении у ребенка пневмонии в 

первую очередь решают вопорос о необходимости госпитализации. Абсолютными 

показаниями к экстренной госпитализации являются дыхательная и/или сердечно-сосу-

дистая недостаточность, судорожный, гипертермический, геморрагический и другие 

патологические синдромы. Показаниями к стационарному лечению являются неонаталь-

ный и ранний возраст ребенка, а также отягащенный преморбидный фон. Особо следует 

отметить, что к абсолютным показаниям госпитализации относяться все случаи, когда 

пневмония развивается у детей из группы социального риска [10,6].  

Выбор антибактериальных препаратов при пневмонии, как и при других инфек-

ционно-воспалительных заболеваниях должен определяться в первую очередь особен-

ностями этиологии заболевания. Отсутствие данных об этиологии заболевания при 

поступлении больных в стациаонар требует эмпирического выбора стартовых антибиоти-

ков и сопутствующей терапии. Озабоченность врачей во всем мире вызывает постепен-

ный рост антибиотикорезистентности возбудителей. По данным авторитетных источни-

ков информации, в настоящее время наблюдается растущая резистентность пневмококка 

к пенициллину и макролидам, рост устойчивости гемофильной палочки к ампициллину 

на фоне ее низкой природной чувствительности к макролидам, а почти все штаммы мо-

ракселлы вырабатывают-лактамазы, что следует учитывать в схемах стартовой эмпи-

рической антибиотикотерапии [8].  

Наиболее частым и опасным побочным эффектом лекарственной терапии является 

гепатотоксичность. В развитых странах прием лекарств является лидирующей причиной 

развития печеночной недостаточности и наиболее частым показанием к трансплантации 

печени. Согласно мировой статистике в структуре острых и хронических заболеваний 

печени лекарственно - индуцированные поражения печени составляют от 0,7 до 20% [18]. 

При назначении практически любого медикаментозного средства надо иметь в виду 

возможность развития лекарственного поражения печени. 

Изложенные выше положения определили цель исследования: провести ретро-

спективный анализ оценки тяжести течения и эффективности антибиотикотерапии у 

детей с диагнозом «внебольничная пневмония», а также параллельно у наблюдаемых 

больных - исследование по оценке лекарственного поражения печени [1].  

С 2010-2013г. в педиатрической клинике университетского больничного комп-

лекса «Мурацан» находились 372 детей, в возрасте от 1 месяца до 14 лет с рентгеноло-

гически подтвержденными случаями внебольничной пневмонии. Больные по возрасту 

были распределены на группы. В первую группу вошли 87 пациентов в возрасте до года 

(средний возраст 5,2±1,02 мес.), во вторую группу 121 детей от 1 года до 3 лет (средний 

возраст 2,6±1,5 года), 3-ю группу составили 164 детей от 3 до 14 лет (средний возраст 

5,2±0,3 года). Согласно существующим рекомендациям, критериями тяжести в нашем 

исследовании являлись: характер и распространенность воспалительного процесса в 

легких, наличие осложнений, степень выраженности синдромов интоксикации, острой 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. При комплексной оценки тяжести 

течения пневмонии были учтены также дополнительные критерии: лейкоцитоз более 

10.109/л; лейкоцитоз менее 10.109/л, анемия, креатинин, гипопротеинемия 58 г/л; гипо-

калиемия [12]. Клиническая эффективность терапии оценивалась по динамике течения 

болезни (нормализация температуры на 2-3-й день, купирование хрипов на 4-5-й день, 
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обратное развитие инфильтратов легких на 7-10-й день лечения-отличный результат; 

нормализация температуры до 5дней, купирование хрипов до 7дней терапии, обратное 

развитие инфильтратов легких на 11-14-й день лечения-хороший результат; нормализа-

ция температуры до 5 дней, купирование хрипов до 7 дней терапии, обратное развитие 

инфильтратов легких более 14 дней лечения-удовлетворительный результат) [11]. У всех 

детей первой группы (от 1 месяца до 1 года) наблюдались дыхательная недостаточность, 

синдром токсикоза, наличие преморбидного фона. Догоспитальная гипертермия 

3,5±0,7дней с применением антипиретиков; синдром острого бактериального воспаления 

зафиксировано у всех больных. Во второй группе гипертермический синдром наблю-

дался у 61 ребенка (33%) с длительностью 5,2±1,8дней; синдром острого бактериального 

воспаления подтвержден у 94% больных. В третьей группе догоспитальная лихорадка 

отмечена у 95% больных 7,6±0,9дней, лабораторный синдром острого бактериального 

воспаления выявлено у всех больных. На догоспитальном этапе практически все больные 

применяли антипиретики, из них у 45% больных начата антибактериальная терапия. 

Анализируя клинические данные тяжести течения основного заболевания у больных с 

пневмонией, мы выделили 2 группы пациентов. 1-ю группу составили больные, нахо-

дившиеся в среднетяжелом состоянии (72%), 2-ю группу – больные в тяжелом состоянии 

(28%). Критериями выделения данных групп служили дыхательная недостаточность, 

необходимость проведения оксигенотерапии, наличие и тяжесть сопутствующих заболе-

ваний, степень неврологических расстройств (преимущественно у детей до года), 

выраженность интоксикации, наличие гемодинамических нарушений и т.д. Выбор 

антибактериальных препаратов был подобран эмперически на основании особенностей 

современной этиологической структуры внебольничных пневмоний, учитывая отно-

сительную предсказуемость этиологии и чувствительности возбудителей внебольничных 

пневмоний [4]: детям со среднетяжелым течением пневмонии в возрасте до года – 

флемоксин, амоксиклав, а после года - флемоксин, амоксиклав, азитромицин, цефазолин. 

При тяжелом течении пневмонии были использованы различные схемы лечения учи-

тывая особенности клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных 

пациентов: монотерапия цефтриаксоном, битерапия цефалоспорины ΙΙΙ генера-

ции+аминогликозиды. Эффективность антибиотикотерапии у детей с диагнозом «вне-

больничная пневмония» в соответсвии с выбранными критериями оценивалась через 72 

часа от начала лечения. Отличные результаты терапии зарегистрированы в первой группе 

у 74% больных до года, 26% имели хорошие результаты; во второй группе 45% отличные 

и 55% хорошие результаты терапии; третья группа соответственно 58% отличные, 27% 

хорошие и 15 % удовлетворительные результаты клинической эффективности терапии.  

На основании изучения функционального состояния печени детей с диагнозом 

«внебольничная пневмония», нами были выделены следующие критерии, повышающие 

риск лекарственного поражения печени: возраст (дети моложе 3 лет), полипрагмазия, 

трофологический статус (ожирение или снижение массы тела), гипогликемия при пос-

туплении, выраженность интоксикации, наличие острого или хронического заболевания 

печени. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют выделить современные 

подходы диагностики и лечения детей с внебольничной пневмонией, а также предложить 

перспективные направления в педиатрической пульмонологии. 

1. Разработан алгоритм диагностики пневмонии, который позволит своевременно 

диагностировать и начать лечение пневмонии у детей, что в свою очередь будет спо-

собствовать снижению развития осложнений и неблагоприятного исхода заболева-

ния.  

2. С целью антибактериальной терапии у детей с внебольничной пневмонией в боль-

шинстве случаев используются антибиотики группы аминопенициллинов. Средняя 
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продолжительность антибактериальной терапии у детей составляет 6,5 дней во всех 

группах. 

При фармакотерапии детей с внебольничной пневмонией антибактериальные пре-

параты в основном использовались в виде монотерапии и лишь в 6,7% применялось 

комбинированное лечение. 

3. В фармакотерапии внебольничной пневмонии у детей в большинстве случаях на 

догоспитальном этапе встречались нерациональные и не обоснованные комбинации 

антибактериальных средств с преобладанием антипиретической терапии.  

4. При назначении практически любого медикаментозного средства надо учитывать 

возможность развития лекарственного поражения печени. Жаропонижающие пре-

параты при пневмонии используют только по показаниям, плановое назначение 

антипиретиков не допустимо, поскольку они затрудняют оценку эффективности 

антибактериальной терапии. 

5. Предлагаем внедрение научно-практической программы по внебольничным 

пневмониям, подготовленная ведущими учеными страны, что позволит педиатрам и 

врачам первичного звена получить базовые знания, необходимые для практического 

применения при диагностике и лечении пневмонии у детей. Документ не должен 

быть догмой, необходимы его развитие и совершенствование с учетом накопления 

новых данных по верификации этиологического диагноза, чувствительности микро-

бов и клинического опыта, с отражением особенностей течения пневмонии в 

различных возрастных группах пациентов. Для практического здравоохранения это 

очень важный документ, цель которого - улучшение качества диагностики и терапии 

детей, переносящих пневмонию. При подготовке документа будет учтен опыт 

отечественных и зарубежных специалистов, отражены современные взгляды на 

этиологию и патогенез заболевания, представлены современные методы терапии и 

профилактики, построенная на доказательных принципах медицины и соответст-

вующая международным данным.  

6. Создание национального регистра детей, больных бронхолегочными заболеваниями. 

7. Дальнейшие научные направления: оценка тяжести течения пневмоний в отделе-

ниях интенсивной терапии, гепатотоксичность лекарственных средств в педиатрии, 

изучение этиологической характеристики заболеваний органов дыхания, изучение 

эпидемиологии пневмоний в различных регионах Армении, рисков возникновения, 

возможных путей профилактики. 
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1ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 

2
«Մուրացան» ՀՀ, մանկաբուժութան թիվ 2 կլինիկա 

 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Աշխատանքը ներառել է «Մուրացան» ՀՀ-ի մանկաբուժության թիվ 2 կլինի-

կայում 2010-2014թթ. ռենտգենաբանորեն հաստատված թոքաբոր ախտորոշմամբ 372 

1-14 տարեկան երեխաներ: Աշխատանքի արդյունքները հնարավորություն տվեցին 

մշակել թոքաբորբի ախտորոշման ալգորիթմ: Մենք կողմից առաջարկվում է բրոն-

խաթոքային ախտահարումների ազգային մանկական ռեգիստրի ստեղծում և ար-

տահիվանդանոցային թոքաբորբի գիտագործնական ծրագրի ներդնում, որը կբարե-

լավի պրակտիկ առողջապահության գործունեությունը: 

 

 

 

Բանալի բառեր` երեխաների արտահիվանդանոցային թոքաբորբ, հեպատոտոքսի-

կություն, թոքաբորբի ծանրության աստիճան, անտիբիոտիկաթերապիա: 
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SUMMARY 
The study enrolled 372 patients at the age 1-14 with X-ray approved pneumonia, which 

was treated at the Clinic of Pediatrics N2, “Muratsan” MC, at the period 2010-2014. The results 

of the study have given an opportunity to develop a pneumonia diagnosing algorithm. We 

suggest the creation of national pediatric registry of bronchopulmonary disorders and the 

implementation of community-accuired pneumonia scientific-practical program which will 

improve practical healthcare.  

 

 

Keywords: community-acquired pneumonia in children, hepatotoxicity, the severity of 

pneumonia, antibiotic threatment. 
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Актуальность проблемы: В структуре болезней детского возраста заболевания 

дыхательной системы занимают одно из первых мест. В последние десятилетия отме-

чается тенденция к росту заболеваний, протекающих с бронхообструктивным синд-

ромом. 

Бронхообструктивный синдром (БОС) является одним из наиболее распростра-

ненных состояний в педиатрической практике. Популяционныеисследования показали, 

что примерно каждый третий ребенок имеет хотя быодин эпизод свистящих хрипов в 

возрасте до 3 лет, а к 6 годам этотпоказатель достигает почти 50% (1). В течение первых 

трех лет жизни 30% детей имеют по крайней мере 1 эпизод обструкции, и у половины из 

них обструкция наблюдается чаще одного раза. 

Не являясь самостоятельной нозологической формой, БОС может сопутствовать 

многим патологическим состояниям, причем однотипное течение бронхообструкции 

может явиться следствием разных заболеваний. 

Бронхообструктивный синдром (БОС) - это симптомокомплекс, связанный с нару-

шением бронхиальной проходимости функционального или органического происхож-

дения. 

Клинические проявления БОС складываются из удлинения выдоха, появления экс-

пираторного шума (свистящего, шумного дыхания), приступов удушья, участия вспо-

могательной мускулатуры в акте дыхания, малопродуктивного кашля. 

При выраженной обструкции может появиться шумный выдох, увеличение час-

тоты дыхания, снижение парциального давления кислорода (раО2). В англоязычной 

литературе этот клинический симтомокомплекс получил название wheezing- синдром 

свистящего дыхания, т.к. свистящие звуки, дистантные или выслушиваемые при аускуль-

тации, являются основным клиническим симптомом БОС. 

Учитывая неоднородность wheezing-синдрома, многие учeные предпринимают по-

пытки выделить различные его фенотипы. Так в GINAописано 3 типа свистящих хрипов 

у детей до 5 лет 
i
в зависимости от времениначала и продолжительности симптомов( Tran-

sient early wheezing, persistent wheezing, late-onset wheezing), в PRACTALL предложено 

выделять 4 фенотипа (Transient wheezing,nonatopic wheezing, persistent asthma, severe 

intermittentwheezing) (2). Однако по мнению экспертов ERS (Европейского респиратор-

ного сообщества) наиболее удобной для клинической практики и оценки эффективности 

различных терапевтических схем является классификация в зависимости от триггерного 

фактора. Выделяют: 

1. эпизодические хрипы(EVW). Появляются только на фоне респираторных 

инфекций верхних дыхательных путей. 

2. мультифакторныехрипы(multiple- trigger wheeze, MTW). Причиной их возникновения, 

кромеинфекционных заболеваний являются и другие тригерры: аллергены,табачный 

дым, смех, плач, холодный воздух (3). 
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Необходимость выделения различных фенотипов свистящего дыханияво многом 

обусловлена сложностью постановки диагноза БА в этом возрасте.Определяя у ребенка 

фенотипы wheezing-синдрома, врачи пытаютсяпредсказать вероятность развития у него 

БА.Трудность ранней диагностики БА у дошкольников во многом связанас отсутствием 

возможности оценки функций внешнего дыхания с помощьюметодов, используемых у 

взрослых пациентов. 

Цель и задачи исследования 

1. Изучить клинические особенности персистирующих симптомов у детей 

от 3 до 5 лет при различных фенотипах wheezing- синдрома. 

2. Оценить иммунологические показатели и уровень эозинофилии у детей от 3 до 5 лет 

приразличных фенотипах wheezing- синдрома. 

3. Изучить функцию внешнего дыхания у детей от 3 до 5 лет при различных фенотипах 

wheezing-синдрома. 

4. Улучшить диагностику БА у детей от 3 до 5 лет с и определить тактику ведения детей 

при различных фенотипах wheezing- синдрома. 

Материал и методы исследования: С декабря 2013 по август 2014 года в педиатри-

ческой клинике больничного комплекса “Мурацан” было обследовано 67пациентов в воз-

расте от 3 до 5 лет сперсистирующими симптомами синдрома свистящих хрипов (whee-

zing-синдрома).  

Все пациенты соответствовали критериям: 

1. Возраст от 3 до 5 лет. 

2. 3 и более эпизодов бронхообструкции в течение года в анамнезе, зафиксирован-

ных врачом в амбулаторной карте или истории болезни(возможные диагнозы: ОРВИ с 

обструктивным синдромом,обструктивный бронхит, аллергический бронхит, брон-

хиолит). 

Всепациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы. Впервую 

группу вошли дети с эпизодическими хрипами, у которыхединственным триггером брон-

хообструкций были инфекционныезаболевания верхних дыхательных путей. Во вторую 

группу дети – с мультифакторнымихрипами,причиной возникновения которых кроме 

инфекционных заболеванийявлялись и другие триггеры: аллергены, табачный дым, смех, 

плач, холодныйвоздух, резкие запахи (мастика, духи). 

На каждого пациента заполнялась индивидуальная регистрационнаякарта, в ко-

торую вносились данные: пол, возраст на момент включения висследование и возраст 

манифестации симптомов, отягощенныйнаследственный анамнезе: наличие БА, аллерги-

ческого ринита (АЛ) атопического дерматита (АтД), крапивницы/ангиоотека, лекарст-

венной аллергии уродителей, у сибсов или у других близких родственников пациента; 

личныйатопический анамнез: наличие АР, АтД, крапивницы/ангиоотека, лекарственной 

аллергии. 

Пациентам, включенным в исследование, было проведенообследование согласно 

протоколу: оценка клинических симптомов,лабораторное исследование(для уточнения 

уровня эозинофилии); проведениепробы с сальбутамолом;аллергологическое обследо-

вание (уровень общего IgE). 

Результаты и их обсуждение: Результаты исследований обработаны и проведен 

описательный анализ для всех детей, включенных в исследование. 

Для решения задач, поставленных в работе, было обследовано 67пациентов в 

возрасте от 3 до 5 лет – 41 мальчик(66,54%)и 26девочек (33,46%), средний возраст 

3,73±0,84 лет. У 73,24% единственным триггером, провоцирующим обструкции, были 

инфекционныезаболевания верхних дыхательных путей. Они составили группу пациен-

тов сэпизодическими свистящими хрипами. У 26,76% исследуемых обструкции воз-

никали также при воздействии аллергенов, табачного дыма,смеха, плача, холодного воз-

духа, резкие запахи (мастика, духи) (мультифакторные хрипы). Наследственный аллерго-
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логический анамнез был отягощен у 32,41%детей. У детей с мультифакторными хрипами 

отягощениенаблюдалось значительно чаще –62,4% от общегочисла пациентов в этой 

группе,чем у исследуемых с эпизодическимихрипами 14,2%от общего числа детей в этой 

группе. Аллергическими заболеваниями страдали 37,2% обследуемых. Среди пациентов 

с мультифакторными хрипами собственныйаллергологический анамнез был отягощен у 

82,4%детей, сэпизодическими – только у 12,4%. Частота встречаемости отягощения 

наследственного и собственного анамнеза по различнымаллергическим заболеваниям в 

зависимости от фенотипа свистящих хриповпредставлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Отягащенность аллергоамнеза 

Заболевание Фенотип Фенотип 
Наследственный Собственный Наследственный Собственный 

Бронхиальнаяастма 26,4% - 5,6%  

Аллергическийринит 24,3% 32,3% 14,6% 9,3% 

Атопическийдерматит 5,7% 51,3% 2,32% 10,4% 

Крапивница/ангиоотек 2,4% 15,4% 3,04% 4,53% 

Лекарственнаяаллергия 1,42% 4,65% 2,56% 1,12% 

Интересным представляется тот факт, что при эпизодическихсвистящих хрипах 

манифестация БОС происходила обычно в возрасте до 3лет (средний возраст появления 

симптомов - 2,49, а примультифакторных позже 3 лет - 3,68).  

Повышенный уровень общего IgE был выявлен у 42,34% детей. В группе пациен-

тов с мультифакторными хрипами уровень общего IgE вышевозрастной нормы был выяв-

лен у 82,41% исследуемых. У детей с эпизодическими хрипамиповышенный уровень об-

щего IgE наблюдался только в 16,34%случаев. 

В группе пациентов с мультифакторными хрипами уровень эозинофилов в общем 

анализе крови вышевозрастной нормы (>4%) был выявлен у 52,3% исследуемых. У детей 

с эпизодическими хрипами повышенный уровень эозинофилов наблюдался только в 9,7% 

случаев. 

Статистически достоверные различия между группами были выявленыпри прове-

дении пробы с бронхолитиком (рисунок 1). 

Рис. 1 

Положительная бронхолитическая проба с сальбутамолом у детей с различными 

фенотипами свистящих хрипов 

% от числа детей в каждой группе

мультифакторные-39,4%

эпизодические- 6,3%

 
 

Так, у детей с мультифакторными хрипами положительная проба была зафиксиро-

вана в 39,4% случаев, а при фенотипе эпизодическихсвистящих хрипов – только в 

6,3%,то есть почти в 6 раз чаще. 

Таким образом, на основании клиники, а также результатовисследования функции 

легких (в особенности пробы с бронхолитиком –сальбутамолом) в 1 группе бронхиальная 

астма была диагностирована у 33,3%детей. 

В группе детей с эпизодическими свистящими хрипами диагноз БА был выставлен 

8,16%детей. При определении степеней тяжести БА в соответствии срекомендациями 

Национальной программы РФ «Бронхиальная астма у детей. Профилактика и лечение» 
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было установлено, что легкая БА наблюдалась у 60% детей, среднетяжелая - у 30%, 

тяжелая - у 10%. 

Рис. 2 
Степень тяжести бронхиальной астмы 

60%
30%

10%

Степени тяжести

Легкая Б.А

Среднетяжелая Б.А.

Тяжелая Б.А.

 
 

Выводы 
 

1. При фенотипе мультифакторных свистящих хрипов чаще,чем при фенотипе эпизо-

дических свистящих хрипов, встречается отягощение наследственного аллергологи-

ческого анамнеза (в 62,4% и 14,2% соответственно) и собственного аллергологичес-

кого анамнеза (в 82,4% и12,4% соответственно), при этом АтД встречается в 51,3% и 

10,4%, АР – в32,3% и в 9,3% соответственно. 

2. При сравнении иммунологических показателей фенотипов синдрома свистящих 

хрипов выявлен более высокий уровень IgE при фенотипе мультифакторных свистя-

щих хрипов 

3. При сравнении показателей общего анализа крови, в частности уровня эозинофилов, 

фенотипов синдрома свистящих хрипов выявлено больше случаев эозинофилии( >4%) 

при фенотипе мультифакторных свистящих хрипов 

4. Процент детей, которым был выставлен диагноз бронхиальная астма намного выше 

при фенотипе мультифакторных свистящих хрипов(33,3%).Таким образом данное 

исследование создает возможность для проведения дальнейшего изучения эффекта 

ранней терапии детей при различных фенотипахwheezing-синдрома, с целью своевре-

менного контроля течения бронхиальной астмы. 
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SUMMARY 

67 patients (3 to 5 years of age) with wheezing are studied. Investigations has shown that 

multitrigger phenotype is more associated with burden family and allergologic history than 

episodic phenotype ( 82,4% vs 12,4%; 62,4% vs 14,2% ). Investigations of immunological 

parameters revealed higher levels of IgE in multitrigger phenotype(82,41%).Development of 

asthma later in life is more associated with multitrigger phenotype(33,3%). 

 

 

 

Keywords: wheezing phenotypes, episodic viral wheeze, multiple-trigger wheeze, asthma 

 

  

  

  

ՍՍՈՈՒՒԼԼՈՈՂՂ  ՇՇՆՆՉՉԱԱՌՌՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ՖՖԵԵՆՆՈՈՏՏԻԻՊՊԵԵՐՐԻԻ  ԴԴԵԵՐՐԸԸ    

ԿԿԼԼԻԻՆՆԻԻԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՊՊՐՐԱԱԿԿՏՏԻԻԿԿԱԱՅՅՈՈՒՒՄՄ  
 

1Ն.Գ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, 
2Ն.Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, 

2Գ.Ա. ՋՈԹՅԱՆ 
  

 

1ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 

 2«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր, մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկա 

  

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտվել են wheezing համախտանիշով 3-5 տարեկան 67 հիվանդ։ Հետա-

զոտությունը ցույց տվեց, որ բազմատրիգերային ֆենոտիի դեպքում, ի տարբերու-

թյուն դրվագայինի, ավեի հաճախ է դիտվում ալերգոլոգիական անամնեզի և ժառան-

գական անամնեզի ծանրաբեռնվածությունը (82,4% և 12,4%; 62,4% և 14,2% համա-

պատասխանաբար)։ Իմունոլոգիական ցուցանիշների համեմատական բնութագիրը 

բացահայտեց IgE ավելի բարձր մակարդակ բազմատրիգերային տիպի դեպքում 

(հետազոտվեղների 82,41%): Բազմատրիգերային ֆենոտիպով երեխաների շրջանում 

առավել շատ է հետագայում բրոնխիալ ասթմա ախտորոշում ունեցողեր երեխաների 

տոկոսը։ 
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Общепризнано, что наиболее тяжелым осложнением периодической болезни (ПБ) 

является амилоидоз с преимущественным поражением почек, который нередко приводит 

к развитию терминальной почечной недостаточности, тем самым определяя прогноз 

заболевания. 

Однако в литературе имеются данные о том, что поражение почек при ПБ может 

быть неамилоидного генеза (Киракосян Б.Е., 1992; Назаретян Э.Е. и соавт., 1993, 1999; 

Агаджанян В.В., 2003; Хачатрян Л.А. 2013; Назарян Э.В., 2014;Eliakim et al., 1970 и др.).  

Согласно публикациям последних лет, у большинства больных кроме амилоидоза 

почек чаще, чем предполагалось, встречаются ренальные поражения неамилоидного 

характера по типу васкулитов, в частности, различных форм гломерулопатии (IgA, Ig-M 

нефропатии, фокальный или диффузный пролиферативный гломерулонефрит, мембрано-

пролиферативный ГН и др.), диагностика которых требует гистологического подтверж-

дения (Tekin M et al., 1999; Sarkissian A. et al., 2005; Киракосян  Б.Е., 1992; Назаретян Э.Е. 

и соавт., 1993,1999; Агаджанян В.В., 2003; Хчатрян Л.А., 2013, Назарян Э.В., 2014; 

Eliakim et al., 1970; Саркисян А.А. и соавт., 2009; Saiid et al., 1988, 1998). 

Вопрос о том, является ли сочетание ПБ и неамилоидных поражений почек 

(НАПП) простым совпадением или между ними имеется патогенетическая связь, а также 

какова при этом роль генетических факторов – остается предметом дискуссии (Амарян 

Г.Г., 2010). 

Целью настоящей работы являлось динамическое наблюдение за клинико-лабо-

раторными, функционально-морфологическими данными у 85 детей в различной стадии 

амилоидной нефропатии. 

Материал и методы: Под нашим наблюдением находилось 85 детей с различ-

ными клиническими формами ПБ, в различной стадии амилоидной нефропатии в возрас-

те от 5 – 15 лет, мальчиков - 49, девочек-36. 

Помимо общеклинического осмотра, проводилось исследование мочи, определе-

ние суточной экскреции форменных элементов и белка по Каковскому-Аддису, клини-

ческий анализ крови, биохимическое исследование крови, ультразвуковые исследования, 

экскреторная урография. Гистологические исследования почечной ткани, полученной 

путем нефробиопсии, позволили судить о морфологических изменениях, степени отло-

жения амилоида. Морфологические исследования почек проводились у 85 детей. 

Состояние клубочковой фильтрации оценивали по клиренсу эндогенного креати-

нина (норма не ниже 80 мл/мин). Функцию осмотического концентрирования – по макси-

мальной осмолярности мочи (Umоs, max в норме не ниже 900 мосм/л), достигаемой при 
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36 часовой дегидратации, функцию почек по компенсации метаболического ацидоза, т.е. 

по экскреции с мочой водородных ионов (в норме не ниже 125 мэкв/24) и аммония (в 

норме не ниже 95 мэкв/л) в условиях искусственого ацидоза (SB-16-18 мэкв/л). 

Результаты и обсуждение: По клинико-лабораторным проявлениям ПБ больные 

были разделены на 3 группы. 

В первую группу вошло 17 детей с транзиторными изменениями мочи в виде про-

теинурии, чаще в период приступов или после приступа и в межприступном периоде. У 

большинства детей с транзиторной протеинурией (I группа) отмечалась абдоминальная 

форма – у 10 (58,8%), сочетание с суставным синдромом у 3 (33,3%), реже отмечалась 

смешанная - у 5 (29,4%) и торокальная форма у 2 (11,7%). Мальчиков было 9, девочек – 

8. В возрасте от 5 до 14 лет (10,5±1,3, лет).  

Первые приступы отмечены в возрасте от одного до 11 лет (4,6±1,02 лет). Первые 

признаки нефропатии выявлены в возрасте от 2 до 14 лет (5,8±2,05 лет). Мочевой синд-

ром проявлялся в виде протеинурии от 0,035 г/с до 0,57 г/сут. Лейкоцитурия асептичес-

кого характера выявлена у 5 (29,4%), небольшая у 3 (17,6%), умеренная у одного и у од-

ного выраженная. Гематурия выявлена у 3 (17,6%), небольшая у 2 и у одного выражен-

ная. 

У части больных отмечено нарушение клубочковой фильтрации – у 4 (23,5%) 

составляя в среднем 72,3±2,5 мл/мин. Нарушение концентрационной функции почек 

выявлено у 8 (47%), составляя в среднем 1019±4,33. Нарушение функции почек по аци-

доаммониогенезу выявлено у 5 (50%) из 10 исследованных. 

Во вторую группу вошло 18 детей с постоянной протеинурией. Абдоминальная 

форма отмечена у 12 (66,6%), в сочетании с суставным синдромом у 5 (41,6%), срав-

нительно реже выявлена смешанная форма – у 6 (33,3%). Возраст детей колебался от 9 до 

17 лет (12,3±1,3 лет). Первые атаки ПБ отмечены в возрасте от 2,5,до 8 лет (4,25±2,3 лет). 

Первые признаки нефропатии выявлены от 3 до 17 лет (7,4±2,2 лет). Мальчиков было 12, 

девочек - 6. 

Протеинурия колебалась от 0,26 г/сут до 2,5,г/сут. Небольшая протеинурия от-

мечена у 8 (44,4%), умеренная - у 10 (55,5%). Лейкоцитурия выявлена у 4 (22,2%), 

небольшая - у 3 , у одного выраженная и носила асептический характер. Реже встреча-

лась эритроцитурия, и то небольшая – у 3 (16,6%). Нарушение фильтрационной функции 

почек выявлено у 5 (27,7%) (71,1±2,4, мл/мин). Нарушение концентрационной способ-

ности почек выявлено у 7 (38,8%) и колебалось от 1005 до 1015, ограничение наблюда-

лось у 6 (33,3%) и колебалось от 1020-1023. Компенсация метаболического ацидоза была 

нарушена у 5 (27,7%) из 11 исследованных. 

Третья группа включала 42 ребенка с нефротическим синдромом в возрасте от 10 

до 18 лет. Мальчиков – 22, девочек – 20. Среди этих больных преобладала абдоминаль-

ная форма – у 30 (71,4%), сочетание с суставным синдромом у 13 (43,3%), реже смешан-

ная форма – у 12 (28,5%). 

Первые атаки ПБ наблюдались от нескольких месяцев до 16 лет (3,54±1,1 лет). 

Первые признаки нефропатии отмечены в возрасте 6,4±1,1 лет. 

Мочевой синдром проявлялся в виде протеинурии различной степени выраженнос-

ти, небольшая протеинурия не отмечена. Умеренная протеинурия от 1,38 г/сут до 2,5 

г/сут отмечена у 9 (21,4%). Массивная протеинурия отмечена у 33 (78,5%) детей и 

колебалась от 2,8 г/сут до 9,0 г/сут. Небольшая лейкоцитурия выявлена у 19 (45,2%). 

Только у одного больного была выраженная, с наличием патологической бактериурией. 

Гематурия отмечена у 11 больных (26,1%), небольшая у 9 (81,8), умеренная у одного и у 

одного выраженная. Нарушение клубочковой фильтрации выявлено у 17(40,4%), кон-

центрационная способность у 32 (76,1%), по ацидоаммониогенезу у 6 (54,5%) из 11 

исследованных. 
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В четвертую группу вошло 8 детей в возрасте от 10 до 18 лет (18,0±2,7 лет), 

мальчиков было 6, девочек - 2. Абдоминальная форма отмечена у 6 (75%), у 5 из них 

абдоминалгия сочеталась с суставным синдромом (83,3%), реже документирована 

смешанная форма у 2 (25%). Первые атаки ПБ выявлены от 7 месяцев до 5 лет (2,9±1,1 

лет). Первые признаки нефропатии отмечены в возрасте от 4 до 18 лет, в среднем 

(11,3±4,2 лет), переход в ХПН в возрасте от 8 до 18 лет. Мочевой синром проявлялся в 

виде протеинурии (от 0,198 г/сут до 5,2 г/сут) лейкоцитурией и гематурией. У 7 (87,5%) 

протеинурия носила массивный характер составляя от 3,5 до 5,22 г/сут (4,21±1,02), 

умеренная - у 1 (12,5%). У 6 (75%) имелась лейкоцитурия – небольшая у 3 (50%). 

Гематурия выявлена у 6 (75%) - у всех небольшая.  

У всех больных отмечена тотальная хроническая почечная недостаточность. 

При морфологическом исследовании биоптатов почек (у детей первой группы) 

наблюдалась полиморфность гистоморфологических изменений клубочков. У всех детей 

в клубочках почек отсутствовал амилоид (только у одного больного отмечены амилоид-

ные фибрилы по стенкам сосудов). У 15 из них обнаружен склероз интерстиция моз-

гового слоя различной степени выраженности, от незначительных изменений до 

диффузного с лимфоидно-клеточной инфильтрацией интерстиция. У 7 больных обнару-

жены слабые очагово-сегментарные мезангиопролиферативные и мембранозные изме-

нения. У остальных детей найдена умеренно выраженная пролиферация мезангиальных 

клеток с тем же очагово-сегментарным распространением. Изменения в канальцах 

выражались тубулярной дистрофией с некробиозом и некрозом части клеток (5). 

У детей в протеинурической стадии амилоидоза почек (18) в нефробиоптате были 

обнаружены амилоидные массы в 1/3-2/3 клубочков, расположенные по мембранам 

капилляров, в стенках мелких артерий. Вне отложение амилоида в клубочках имелись 

мезангиопролиферативные изменения (от слабой до умеренной пролиферации мезан-

гиальных клеток), а также тубулярная дистрофия эпителия канальцев и нерезкий склероз 

интерстиция мозгового и коркового слоя, зернистая и вакуольная дистрофия эпителия 

канальцев. У части больных отмечался также некробиоз и некроз канальцевого эпителия. 

Под мембраной канальцев в мозговом слое почек отмечено отложение амилоида (7), в 

строме встречались лимфогистоцитарные инфильтраты, в которых было много плазма-

тических клеток.  

В нефротической стадии амилоидоза почек в нефробиотатах был найден диффузно 

выраженный (17) у многих больных глобальный амилоидоз (19), распространенный по 

базальным мембранам канальцев, по стенкам артерий . 

У остальных детей (6) отмечалось сегментарное отложение амилоида по мезан-

гиальным площадкам и базальным мембранам, у части больных утолщение и расщеп-

ление базальных мамбран (7), вне отложение амилоида выявлено слабое и умеренная 

пролиферация мезангиальных и мембранозных клеток. 

У больше половины больных выявлена дистрофия эпителия канальцев (32), у 

части из них некробиоз и некроз (13 и 9 соответственно), не резкий склероз коры и моз-

гового слоя (16), фиброз (3), лимфидно-гистоцитарная очаговая инфильтрация с плаз-

матическими клетками (28), периваскулярный склероз (15).  

У детей с амилоидозом почек в уремической стадии при нефробиопсии выявлено 

диффузное глобальное отложение амилоида почти во всех структурах почечной ткани 

При секционном исследовании у детей отмечен генерализированный амилоидоз внут-

ренних органов (почек, печени, селезенки, надпочечников). 

Таким образом, анализ результатов исследования нефробиоптата у больных с 

транзиторной протеинурией (I, II и III группах) показал полиморфность гистоморфоло-

гической картины от незначительных изменений (мембранозных с расщеплением базаль-

ной мембраны) до склероза и амилоидоза клубочков. Вместе с этим у части больных 

мезангиопролиферативные изменения, склероз интерстиция и дистрофия канальцевого 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

 277 

эпителия с некробиозом и некрозом части их были более выражены. Изменения в каналь-

цах, интерстиция и в сосудах выражались тубулярной дистрофией (зернистая, вакуольная 

и гиалиновая с некробиозом части клеток).  

В протеинурической стадии амилоидоза почек помимо симптомов и клинических 

проявлений основного заболевания характерна стойкая протеинурия с умеренным 

нарушением гломерулярных канальцевых функций. Морфологической основой клини-

ческих проявлений является амилоидоз клубочков, дистрофия канальцевого эпителия, 

изменения интерстиция и склероз. У больных с нефротической стадией амилоидоза по-

чек характерна высокая протеинурия, отеки различной локализации и степени выра-

женности, морфологической основой является выраженный амилоидоз большинства 

клубочков, дистрофия эпителия канальцев почек со склерозом интерстиция. У части 

больных сочетание протеинурии с лейкоцитурией и гематурией. В нефротической стадии 

амилоидоза более выражены нарушения гломерулярных и канальцевых функций почек.  

У больных с протеинурической и нефротической стадиями амилоидоза характе-

ризуется наличие амилоидных масс. Однако при нефротической стадии он выражен 

резче, одновременно с другими изменениями, хотя очаговая инфильтрация гистоци-

тарными и плазматическими клетками больше отмечена при нефротическом синдроме. 

Имеется слабая пролиферация мезангиальных клеток. Проследив динамику развития 

амилоидоза от предамилоидной (доклинической стадии) нефропатии до ХПН, мы отме-

тили отчетливую стадийность в морфологических изменениях почек: расщипление и 

утолщение базальных мембран, пролиферация мезангиальных клеток клубочков сменя-

лась развитием амилоидоза, зернистая дистрофия канальцевого эпителия – вакуольной 

дисторфией с развитием склероза. 

Результаты исследования позволяют предполагать возможность развития у отдель-

ных больных очагово-сегментарного мезангиопролиферативного гломерулита как предс-

тадии в формировании амилоидоза. Во всех группах выявлено нарушение гломеруляр-

ных и тубулярных функций почек, она была больше нарушена у больных с протеру-

нической, нефротической и уремической стадиях амилоидоза почек, мочевой синдром 

проявлен в виде лейкоцитурии и эритроцитурии, больше всего отмечена у больных в 

нефротической и уремической стадиях амилоидоза почек. У 26 из 85 детей (30,5%) выяв-

лена с наличием суставного синдрома, больше всего у детей в уремической (88,3%), реже 

протеинурической (41,6%) и нефротической стадиях (43,5%).  
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

85 ամիլոիդային նեֆրոպաթիայով տառապող երեխաների մոտ հետազոտվել է 

մորֆոլոգիական փոփոխությունները` սկսած պարբերաբար կրկնվող սպիտամիզության 

շրջանից մինչև երիրամային անբավարության շրջանը: Հստակ կերպով նկատվել է մոր-

ֆոլոգիական փոփոխությունների հաջորդականությունը` բազալ թաղանթների երկա-

տում, հաստացում, կծիկային ապարատի մեզենգիալ բջիջների գերաճ (պրոլիֆերացիա), 

և ամիլոիդոզի զարգացում, ըստ շրջանների: Նկատվել է նաև երիկամի հյուսվածքի այլ 

բաղադրիչ մասերի փոփոխություն` խողովակային էպիթելի բջիջների հատիկավոր և 

վակուոլային դիստրոֆիա, միջբջջային հյուսվածքի սկլերոզ: 

Վերոհիշյալ հյուսվածքաբանական փոփոխությունները ուղեկցվել են գլոմերու-

լային և տուբուլյար հատվածի ֆունկցիաների ախտահարումով: 
 

 
 
Բանալի բառեր՝ երիկամներ, պարբերական հիվանդություն, ամիլոիդոզ 
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MMOORRPPHHOOLLOOGGIICC  CCHHAANNGGEESS  OOFF  KKIIDDNNEEYYSS  IINN  CCHHIILLDDRREENN  

WWIITTHH  AAMMYYLLOOIIDD  NNEEPPHHRROOPPAATTHHYY  
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SUMMARY 

In 85 children with various clinical forms of FMF in different stages of amyloid nephropathy 

the observation of the dynamics of amyloidosis development from the pre-amyloid stage of 
nephropathy to chronic renal insufficiency has revealed a definite staging in morphologic changes of 

kidneys: splitting and thickening of basal membranes, proliferation of mesangial cells ofglomerules 
was followed by the development of amyloidosis. 

 

 

Keywaords: kidney, periodic disease , amyloidosis 
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Соматотропная недостаточность - это состояние, в основе которой лежат различ-

ные этиологические и патогенетические причины. Распространенность соматотропной 

недостаточности у детей колеблется в различных исследованиях от 1:10000 до 1:15000 

новорожденных. Общими для разных ее форм являются характерные клинические симп-

томы и однотипные изменения ростовых параметров. Помимо низкорослости, сома-

тотропная недостаточность сопровождается целым рядом метаболических нарушений, 

особенно гиперхолестеринемией. Эти метаболические нарушения ведут к повышению 

заболеваемости, ранней инвалидизации и смертности взрослых пациентов с соматотроп-

ной недостаточностью. Однако, изменения в обменных процессах вследствие сомато-

тропной недостаточности начинают формироваться уже в детском возрасте. Поэтому их 

изучение, анализ динамики указанных параметров под влиянием заместительной терапии 

р-ГР приобретают особую актуальность. Начиная с 1958 года для лечения дефицита 

гормона роста во всех странах использовались исключительно препараты соматотроп-

ного гормона, полученные экстрактным путем из гипофизов трупов человека. Было 

показано, что подобное лечение сопряжено с риском развития смертельного заболевания, 

поражающего центральную нервную систему- болезни Крейтфельдта-Якоба. С 1985 года 

использование экстрактных препаратов гормона роста было официально запрещено. 

Разработка генно-инженерного метода получения р-ГР произвела настоящую революцию 

в лечении детей с различными формами низкорослости и дала возможность достижения 

нормального роста при постоянной заместительной терапии. Препараты человеческого 

гормона роста производятся методом генной рекомбинантной инженерии и являются 

высокоэффективным средством лечения карликовости, давая прибавку в росте 10-12 см в 

год. Следует отметить, что без лечения дети либо совсем останавливаются в росте, либо 

прибавка в росте не превышает 3-4 см в год, окончательный рост при этом остается на 

уровне 120-130см. При условии своевременной диагностики и раннего начала адекватной 

заместительной гормональной терапии применение препаратов р_ГР у детей с сомато-

тропной недостаточностью позволяет значительно улучшить ростовой прогноз и в 

высоком проценте случаев достичь нормальных показателей роста  

Целью данного исследования являлось оценить эффективность и безопасность 

лечения р-ГР детей с соматотропной недостаточностью. Впервые в Армении на когорте 

пациентов представлены данные о клинических, ростовых и метаболических эффектах 

применения р-ГР при соматотропной недостаточности. В результате проведенного иссле-

дования получены достоверные данные об эффективности ростстимулирующей терапии.  

Материалы: Лечение получали р-ГР 15 пациентов с соматотропной недостаточ-

ностью в течении 1 года.  

Методы исследования: Общеклиническое обследование (сбор анамнеза, осмотр, 

антропометрия, оценка физического и полового развития) пациентов с задержкой роста 

проводилось в отделении эндокринологии Университетской клиники “Мурацан”. Антро-

пометрические измерения проводились с использованием механического ростомера 
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(фирмы SECA) с точностью до 0,1 см. В соответствии с принятыми правилами, каждое 

измерение проводилось трижды, после чего вычислялось среднее значение. Параметры 

физического развития (рост, скорость роста), выраженные в SDS, оценивались по 

стандартам (Tanner 1976). Коэфицент стандартного отклонения расчитывался по фор-

муле: SDS=X-X´/SD, где X- конкретное значение для данного пациента, X´-среднее зна-

чение для данного пола и возраста, SD- стандартное отклонение для данного пола и 

возраста. Оценка длины и массы тела при рождении проводилась по стандартам 

Niklasson2008.Рентгенологическое обследование проводилось в рентгенологическом 

отделении Университетской клиники “Мурацан”. Оценка костного возраста осуществля-

лась по рентгенограмме кисти и запястья с помощью рентгенологического атласа 

Greulich-Pyle. Динамика костного созревания оценивалась как измерение костного 

возраста за определенный промежуток времени. Гормональные исследования прово-

дились в лаборатории Университетской клиники «Мурацан». Производилось опреде-

ление уровня ТТГ и св. Т4, пролактина, кортизола. Гормональное исследование проводи-

лось с помощью электрохемилюминисцентного анализа на анализаторе Элексис (Хофман 

Ла Рош 2010).Исследование соматотропной функции гипофиза основывалось на изуче-

нии стимулированной секреции гормона роста в сыворотке крови. Стимулированная 

секреция исследовалась на фоне стандартных фармакологических тестов с аргинином и 

клофелином. Уровень сывороточного ГР, ИФР-1, ИФРСБ-3 измерялся по методу ИФА. 

Биохимические исследования проводились в биохимической лаборатории Универси-

тетской клиники «Мурацан» при помощи анализатора Cobas Integra по стандартой мето-

дике. Определение концентрации АЛТ, АСТ, общего белка, креатинина, мочевины про-

водилось при использовании стандартных наборов фирмы Roche (Швейцария). Забор 

крови для определения концентрации холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов 

производился у пациента не менее чем через 12 часов после последнего приема пищи. 

Коэффицент атерогенности (КА) определялся по формуле (ОХ – ЛПВП)/ЛПВП. Опреде-

ление гликированного гемоглобина проводилось на анализаторе Cobas методом реакции 

латекс-аглютинации. Пациенты получали генно-инженерный препарат гормона роста 

НордиЛет (единственный препарат р-ГР зарегистрированный в Армении) в дозе 0,033 

мг/кг (0,1 ЕД/кг) веса в сутки, ежедневно в 21-22 часа в течении 12 месяцев. Препарат 

вводился по общепринятой методике (подкожно, в переднюю поверхность бедра, боко-

вую плеча, чередуя). При изолированной соматотропной недостаточности проводилась 

монотерапия рекомбинантным гормоном роста. При наличии сочетанного дефицита 

других тропных гормонов гипофиза проводилась соответствующая дефициту замести-

тельная терапия левотироксином, глюкокортикоидами, препаратами антидиуретического 

гормона.  

Статистический анализ проводился с помощью пакета статистических параметри-

ческих и непараметрических программ (SPSS). 

 Результаты исследования: Средний возраст пациентов в данной группе составил 

9,5±3,6 лет, значения его колебались от 5,4 до 17,0 лет. В данной когорте 6 (40%) пациен-

тов имели множественный дефицит гормонов гипофиза и на момент исследования 

находились в состоянии компенсации. Остальные 9 (60%) пациентов имели изолиро-

ванный дефицит соматотропного гормона. Средний рост пациентов до начала терапии 

составил 108,9±15,0 (87,0÷131,0) см, SDS роста -3,8±1,0 (-6,3÷-2,6). Костный возраст в 

данной когорте составил 5,5±2,6(2,0÷10,0) лет. На фоне лечения отмечалось статис-

тически значимое увеличение абсолютного роста как за 6 месяцев, также за 12 месяцев 

терапии (р=0,001;р=0,001). Нами также наблюдалось статистически достоверное увели-

чение SDS роста как после 6 месяцев лечения, также и после 12 месяцев лечения 

(P=0.001;P=0.001). При анализе влияния терапии р-ГР на темпы костного созревания 

полученные нами данные демонстрировали статистически достоверное увеличение 

костного созревания в соответствии с ростом (р=0,001; р=0,001). Анализируя ростовые 
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факторы на фоне лечения нами выявлено, что на фоне лечения р-ГР у детей с дефицитом 

ГР наблюдается достоверное повышение уровней ИФР-1(р=0,001; p=0,001), что отражает 

биологические эффекты экзогенно вводимого ГР на уровне органов-мишеней. Через 12 

месяцев лечения уровень ИФР-1 достоверно увеличился с 53,25 до 248,73±70,7 нг/мл, в 

дальнейшем указанные показатели оставались стабильно высокими. Аналогичное дос-

товерное увеличение отмечалось и в содержании ИФРСБ-3. Базальный уровень ИФРСБ-3 

до лечения составлял 745±443 нг/мл, через 12 месяцев его содержание достоверно 

увеличились до 1653± 437 нг/мл (р=0,001). Указанные показатели оставались стабильно 

высокими на протяжении 12 месяцев лечения. Через 12 месяцев после лечения р-ГР обна-

ружена положительная корреляция между ИФР-1 и ИФРСБ-3 (г=1,0;р=0,002). Таким 

образом, лечение гормоном роста у пациентов с соматотропной недостаточностью приво-

дило к нормализации содержания ИФР-1 в сыворотке крови, а также к повышению кон-

центрации ИФРСБ-3 до их нормальных значений.После назначения больным с сомато-

тропной недостаточностью р-ГР показатели SDS ИМТ оценивались каждые 6 месяцев в 

течение 1 года. За 12 месяцев лечения отмечалось изменение SDS ИМТ. Средний SDS 

ИМТ до лечения у пациентов с соматотропной недостаточностью до лечения составил 

1,9±0,7, через 12 месяцев после лечения снизился и составил l,4±0,9, но полученый 

результат статистически не был достоверен (p>0,05). 

 Проведен также анализ параметров липидного обмена на фоне влияния терапии. 

Содержание общего холестерина в сыворотке крови этих больных колебалось от 3,21 до 

12,39 ммоль/л, (среднее 5,68±1,55 ммоль/л), а уровень ЛПНП - от 1,3 ммоль/л до 10,86 

ммоль/л, (3,83±1,44 ммоль/л). За период лечения (6 месяцев, 12 месяцев) нами наблю-

далось достоверное изменение уровня холестерина в группе пациентов имеющих гипер-

холестеринемию перед началом лечения (p=0,001; p=0,001). Не наблюдалось статисти-

чески достоверного изменения уровня липопротеидов высокой плотности (p>0,05;-

p>0,05). Анализируя влияние лечения на уровень липопротеидов низкой плотности за 

указанный промежуток времени, отмечалось статистически достоверное снижение 

уровня липопротеидов низкой плотности (p=0,001; p=0,001). Статистически достоверного 

изменения уровня триглицеридов также нами не наблюдалось(p>0,05; p>0,05).Таким 

образом, можно предположить, что лечение гормоном роста у пациентов с соматотроп-

ной недостаточностью приводило к нормализации содержания общего холестерина, 

липопротеидов низкой плотности, и не оказывало влияния на другие параметры ли-

пидного обмена (липопротеиды высокой плотности, триглицериды).На фоне лечения р-

Гр не отмечалось изменения показателей функции почек (креатинин, мочевина), 

параметров функции печени (АЛТ, АСТ, общий белок), а также показателей углеводного 

обмена (гликемии, HbA1C).  

Заключение: Основное свойство гормона роста - стимулировать рост скелета и 

другие ростовые процессы в значительно мере обусловлены активацией продукции ИФР-

1, биологическое действие которого связано с ИФРСБ-3. Главной целью заместительной 

терапии р-ГР является достижение детьми с соматотропной недоcтаточностью абсо-

лютно нормальных величин роста, что позволяет им успешно адаптироваться в социаль-

ной среде при максимуме качества жизни. На момент начала и окончания исследования у 

всех детей отсутствовали признаки начала пубертата. Терапия р-ГР проводилась в 

течении 12 месяцев. Нами наблюдалось достоверное увеличение как абсолютного роста, 

так и SDS роста как после 6 месяцев лечения, также и после 12 месяцев после лечения. 

При анализе влияния терапии р-ГР на темпы костного созревания показали, что костный 

возраст у большинства пациентов за год а лечения р-ГР увеличился адекватно прошедше-

му календарному времени. Полученные в данном исследовании данные согласуются с 

данными зарубежной литературы. Данное исследовании показало, что на фоне лечения р-

ГР у детей с соматотропной недостаточностью наблюдается достоверное повышение 

ростовых факторов в крови (ИФР-1, ИФРСБ-3), что отражает биологические эффекты 
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экзогенно вводимого ГР на уровне органов-мишеней. На протяжении всего периода ле-

чения данные показатели оставались стабильно высокими. Корреляционный анализ 

показал, что на фоне лечения с повышением уровня ИФР-1 одновременно повышался и 

уровень ИФРСБ-3.  

О благоприятном влиянии р-ГР на уровень липидов сыворотки крови у детей 

сообщается в нескольких исследованиях. В одной из работ авторы описывают снижение 

уровня холестерина, a в другой работе указывают на нарастание ЛПВП. Hassan и соавт. 

при обследовании 27 детей с недостаточностью ГР в течение 12 мес. терапии р-ГР, 

показали снижение индекса атерогенности, хотя статистически значимых изменений в 

содержании ОХ и ЛПНП выявлено не было.В нашем исследовании на протяжении всего 

периода лечения р-ГР в показателях липидного спектра у детей с дефицитом ГР проис-

ходило статистически значимое снижение ОХ, ЛПНП. Статистически значимых измене-

ний в уровнях ЛПВП и ТГ нами не наблюдалось. По данным некоторых исследователей, 

которые изучали SDS ИМТ на большой группе датских детей с дефицитом ГР и оцени-

вали его изменения во время кратковременного и длительного курса терапии р-ГР- 

терапия р-ГР детей с соматотропной недостаточностью в течение 2 лет привела лишь к 

небольшому снижению SDS ИМТ. Наиболее значительное снижение данного показателя 

наблюдалось в первые 6 месяцев лечения, после 12 месяцев он вновь увеличивался, не 

достигая, однако, исходных значений. В нашем исследовании за 1 год лечения нами 

наблюдалось незначительное снижение SDS ИМТ, но полученные данные не были 

статитически достоверными. 

Таким образом, как литературные данные, так и результаты нашего исследования 

показали, что соматотропная недостаточность у детей сопровождается нарушениями 

липидного обмена. В то же время SDS ИМТ у таких больных находится в большинстве 

случаев в пределах популяционной нормы. Поэтому повышенная масса тела и SDS ИМТ 

не является обязательным признаком соматотропной недостаточности. Заместительная 

терапия р-ГР у детей с дефицитом ГР в целом приводит к снижению SDS ИМТ, эффек-

тивно снижает концентрацию ОХ, ЛПНП.На фоне лечения р-Гр не отмечалось изменения 

показателей функции почек, параметров функции печени, а также показателей 

углеводного обмена. 
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թյունը և անվտանգությունը: Հետազոտության արդյաունքում ռԱՀ ստացող երեխա-
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SUMMARY 

Growth is one of the most important indicators of children’s health, and it responds to 

the child of all the pathological processes. So far the problem has not been stunting study 

literature analysis shows the relevance of the problem and requires further research. The goal 

was to examine the efficacy and safety of treatment of rGH. This work is the first scientific 

study in which an attempt was made to evaluate various stunting properties, as well as to 

evaluate growth hormone deficiency in children r-GH drug use in the metabolic effects of 

growth and performance dynamics research r-GH children receiving annual growth of 8.3 cm. 

The treatment is also viewed against the background of increased bone age, according 

chronological. 

 

Keywords: growth, efficacy, safety. 
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 Введение. Последние 20 лет ухудшение демографической ситуации в Армении в 

виде уменьшения доли детей в структуре общей численности населения, увеличения 

числа недоношенных детей, маловесных и с экстремально низкой массой тела, вызывает 

особую обеспокоенность. Сложная экономическая ситуация, хроническое недофинансиро-

вание здравоохранения диктуют необходимость поиска экономически выгодных путей 

развития и управления детской стационарной помощи. 

Гарантируемый объём услуг зависит от уровня расходов на здравоохранение. Экс-

перты ВОЗ подсчитали, что для успешного развития отрасли и обеспечения населения 

доступной качественной медицинской помощи, затраты на здравоохранение должны 

составлять порядка 6-10% от валового внутреннего продукта (ВВП) [1]. Доля расходов на 

здравоохранение в структуре ВВП в разных странах различна от 4% в Турции до 15% в 

США, страны Западной Европы в среднем тратят на здравоохранение от 7 до 10% от 

ВВП, Россия – 2,5%-3,4%, [2,3,4,5,6].  

В Армении в 2006-2008гг. государственные затраты на здравоохранение повысились 

от 13,9 млрд драмов до 19,4 млрд драмов, однако доля расходов на здравоохранение в 

структуре ВВП уменьшилась с 1,48% до 1,36%. Этот показатель вдвое ниже, чем в странах 

СНГ, в четыре раза ниже, чем в странах Евросоюза. Армения относится к странам, где финан-

сирование здравоохранения ниже возможного уровня [7]. Более того, в 2010г. доля расходов 

на здравоохранение в структуре ВВП продолжала снижаться (1,6%) и повысилась только в 

2011г. (1,68%). Учитывая, что в 2012г. принято постановление Правительства от 14 июня 

2012г. N740-н по уменьшению доли расходов на здравоохранение в 2013г. – 1,52%; 2014г. – 

1,38%; 2015г. – 1,31% [8] необходимость мер по использованию имеющегося потенциала 

очевидна. 

 Актуальность темы. Во всём мире основной объём мед.помощи населению 

оказывает амбулаторно-поликлиническое звено, в Армении уровень госпитализации 

в расчёте на 100 жителей в 2011г. составил 81%, а показатель амбулаторной посещае-

мости всего лишь 46% [8]. Таким образом, число посещений населения в ЛПУ в 

2011г. значительно снизилось: до 11823,2 тыс. по сравнению с 1980г., когда число 

посещений в первичное амбулаторное звено составляло 27816,4 тыс. [9], при этом зна-

чительная часть населения (42,8%) обращается в больницы самотёком, минуя первич-

ное звено и в тех случаях, когда необходимости в специализированной госпитальной 

помощи нет [11]. Для совершенствования системы необходимо, в первую очередь, 

увеличить объём профилактических мероприятий, перенести часть медицинской 

помощи из стационаров на амбулаторный этап путём: 

1) внедрения протоколов по ведению наиболее распространённых детских болезней, 

в первую очередь, по болезням органов дыхания, анемиям, гипербилирубинемиям и 

т.д. 2) предоставления чётких критериев направления детей на стационарное лечение 
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для снижения числа необоснованных госпитализаций (таких, как, например, неослож-

нённые формы пневмоний, железодефицитные анемии и т.д.) 3) создания дублирую-

щей диспансеризации детей с тяжёлой хронической патологией с этапным оказанием 

медицинской помощи и реабилитации: с чёткими алгоритмами лечения, наблюдения, 

определением сроков контрольных осмотров.[11] 

Регистр больных с хроническими заболеваниями включает в себя данные по 

каждому больному, позволяющие анализировать в динамике характер течения забо-

левания, своевременно выявлять осложнения. Для качественного ведения и наблю-

дения детей с хронической патологией по месту жительства используются алгоритмы 

этапного оказания медицинской помощи, которые разрабатываются главными спе-

циалистами и утверждаются в виде приказов МЗ РА. Дальнейшее эффективное дви-

жение отрасли вперёд возможно лишь с учётом применения методов по снижению 

сроков госпитализации, числа повторных госпитализаций и уменьшения больничной 

инфекции. Значительное сокращение (более 50%) детских коек в Армении, ресурсоём-

кость койки не увеличилось, более того, низкая фондовооружённость мед.учреждений в 

регионах Армении не могла не сказаться на качестве медицинской помощи, где в целом 

отмечается ухудшение стационарной помощи детскому населению. Проявилось нера-

венство в доступности получения стационарной помощи, особенно сельского населения. 

Само по себе уменьшение числа коек не позволяет существенно сэкономить средства, 

поскольку значительная часть расходов (30%) составляют затраты на содержание самого 

здания и другие постоянные затраты [12,13]. Качество приобретает всё большее значение 

как критерий эффективности использования денежных средств, выражающийся, напри-

мер, в сокращении числа повторных госпитализаций, снижения случаев больничной 

инфекции, сроков лечения больных, а также как инструмент повышения уровня кон-

курентоспособности больницы.  

Сокращение коечного фонда районных больниц привёл к увеличению длитель-

ности пребывания детей с такими хроническими заболеваниями, как ВПР, болезнями 

перинатального периода в столичных многопрофильных больницах и их повторным 

госпитализациям. Важным фактором является то, что в большинстве случаев это дети из 

сельских мест проживания, часто отдалённых от Еревана. В результате, многопрофиль-

ные детские больницы Еревана вынуждены зачастую подменять районные больницы. 

Отсутствие специализированных коек в областных и районных больницах делает невоз-

можным выписку таких больных на долечивание по месту жительства, реабилитацию 

приходится проводить на местах. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что длительное пребывание таких больных повы-

шает риск развития внутрибольничной инфекции, летального исхода болезни. Проблема 

внутрибольничной инфекции в настоящее время является одной из самых значимых во 

всём мире. По сообщению национального центра контроля и предотвращения заболе-

ваний США, в стране ежегодно регистрируется 2 млн случаев внутрибольничных (госпи-

тальных) инфекций, как минимум, 90 тыс из них заканчиваются летальным исходом. 

Немцы регистрируют 450-650 тыс случаев госпитальной инфекции каждый год и 

оценивают ущерб от них в 3 млрд евро. Французы конкретизируют ситуацию, заявляя, 

что на совести мед.персонала, недостаточно тщательно моющих руки, в 2001г. уже нас-

читывалось 4 млн лишних койко-дней [14]. В России профилактика госпитальной 

инфекции является актуальной медицинской и социально-экономической проблемой; 

частота внутрибольничных инфекций в детских больницах составляет 21%, во взрослых 

– 16% [11]. Присоединение госпитальной инфекции предполагает назначение дорогостоя-

щих антибактериальных препаратов; увеличивается стоимость и длительность лечения, по-

вышается риск летального исхода. В то же время, увеличиваются материальные затраты и 

родителей, особенно, сельчан, в виде расходов на транспорт, питание, лекарства. 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ    ԵԵՎՎ    ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  
 

 287 

 Материалы и методы. Изучены 7349 историй болезни больных детей, обследован-

ных и леченых по причине соматической патологии в УДКБ #1 на 2003-2009гг. Источниками 

исследования стали также данные РА (за 1980-2012гг.), материалы ВОЗ, ЮНИСЕФ, нацио-

нальных докладов. 

 Результаты и обсуждения. Анализ длительности лечения в УДКБ №1 только по 

двум классам болезней: врождённые пороки развития (ВПР) и перинатальным сос-

тояниям, показал, что наибольший удельный вес составляют сельчане; с перинатальными 

состояниями 25,2%, с ВПР – 46,7% (рис. 1). 

Рис.1 
Длительность лечения в зависимости от места проживания и двух классов болезней. 

 

 
Если провести расчёт по существующей в Армении системе финансирования по 

койко-дням (ГАЗ оплачивает 1 день пребывания в стационаре ребёнка до 1 года в 18600 

драмов, полная сумма – 242000 драмов рассчитана на 13 койко-дней, с 14-дневного пре-

бывания в стационаре финансирование прекращается) длительное пребывание детей 

(более 13 койко-дней) экономически невыгодно для лечебного учреждения, которое 

оказывается в состоянии резкого недофинансирования. В нашем примере УДКБ №1 в 

среднем теряет за 1 год более 3 млн драмов (табл. 1) 

Таблица 1 

Расчёт финансовой нагрузки в зависимости от места жительства и длительности 

лечения по двум классам болезней за 2003-2009гг. 
(Университетская детская клиническая больница № 1) 

Наименование 

нозологических групп 

Место 

жительства 

Стоимость 

1 дня 

(драм РА) 

Сроки лечения более 13 суток 

Кол-во 

больных 

Стоимость 

(драм РА) 

Отдельные состояния, 

возникшие в перинатальном 
периоде 

горожане 18600 284 5282400 

сельчане 18600 168 3124800 

Врожденные отклонения, 

дефекты и хромосомные 

нарушения 

горожане 18600 325 6045000 

сельчане 18600 430 7998000 

 

Больницы являются наиболее дорогостоящими учреждениями здравоохранения, 

поэтому рациональное использование коечного фонда имеет большое значение. Простой 

койки в больницах не только сокращает объем стационарной помощи и ухудшает меди-

цинское обслуживание населения в целом, но и вызывает значительные экономические 

потери. Сокращение простоя койки снижает непроизводительные расходы больниц и 

уменьшает стоимость их койкодня. Основными причинами простоя коек являются от-

сутствие равномерного поступления больных, «прогул» койки между выпиской и 
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поступлением больных, проведение профилактических дезинфекций, карантин в связи с 

внутрибольничной инфекцией, ремонт и т.д. [114,116]. 

Заключение. Дальнейшее эффективное движение отрасли вперед возможно лищь 

с учетом применения методов по снижению сроков госпитализаций, числа повторных 

госпитализации и уменьшению больничной инфекции, а также в переносе части меди-

цинской помощи из стационарнов на амбулаторный этап. Тенденция оказания медицинс-

кой помощи населению регионов в условиях расширения коечного фонда маломощных 

районных стационаров и улучщения их материально-технической базы даст возможность 

обеспечить качественную медицинскую помощь населению на местах, разгрузив столич-

ные больницы, снизит число повторных госпитализации. 
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SUMMARY 

Poor demographic situation in Armenia аs reduction in number of child population, 

increase in percentage of preterm, very low birth weight and extremely low birth weight 

children is a common concern. Further improvement in Welfare is possible only by using of 
measures to improve health service for rural population, reduce duration of inpatient stays, 

recurrent hospitalizations, hospital infection, and transferring part of inpatient care to outpatient 

service. 

 

Keywords: hospitalization, medical care, inpatient care, hospital infection, the rural 

population. 
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ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն 

 «Մուրացան» ՀՀ, Մանկաբուժական թիվ 1 կլինիկա 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Մանկական ազգաբնակչության թվաքանակի կրճատումը, կանխածին, 

ծննդյան շատ փոքր և ծայրահեղ փոքր քաշով նորածինների ծնունդը որոշում են Հա-

յաստանում դեմոգրաֆիկ ցածր ցուցանիշները: Առողջապահական ծառայության հե-

տագա բարելավումը հնարավոր է այնպիսի միջոցառումների կիրառումով, որոնք 

կբարելավեն հանրապետության մարզերում բուժական օգնությունը, կնպաստեն 

կրկնակի հոսպիտալիզացիաների, դրանց տևողության, ներհիվանդանոցային վա-

րակների կրճատմանը և կբեռնաթափեն ստացիանոր ծառայությունը՝ դրա որոշ 

մասը ամբուլատոր օղակ տեղափոխելով: 

 

Բանալի բառեր` հոսպիտալիզացիա, առողջապահական ծառայություն, ներհիվան-
դանոցային վարակ, հանրապետության մարզեր 
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ՓՓՈՈՓՓՈՈԽԽՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐԸԸ..  ԱԱՄՄՓՓՈՈՓՓԱԱԳԳԻԻՐՐ  
 

Ս.Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն 

Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն 

 

 

Բանալի բառեր՝ կրծքագեղձ, հղիություն, ճառագայթային ախտորոշում 

 

 

Ներածություն: Հղիությունը և կերակրումը ֆիզիոլոգիական յուրահատուկ 

վիճակներ են, որոնք կրծքագեղձերում առաջացնում են նկատելի փոփոխություններ՝ 

ի պատասխան հորմոնալ բնականոն տեղաշարժերի/ հիմնականում էստրոգեն, պրո-

գեստերոն, աճի հորմոն և այլն/. հղիության ընթացքում ձվարանների կողմից 

սկսվում է արտադրվել բարձր քանակով էստրոգեն, որով պայմանավորված կուրծքը 

դառնում է առավել զգայուն, անգամ ցավոտ, ինչը առավել հաճախ հանդիսանում է 

հղիության նշան: Սկզբում պրոգեստերոնը արտադրվում է ձվարանների կողմից, 

հետո՝ ընկերքի: Էստրոգենի հետ միասին պրոգեստերոնը պատրաստում է արգան-

դին սաղմի ընդունմանը /ներդրմանը/, ամրացմանը և հետագա սնուցմանը, ինչպես 

նաև նվազեցնում է արգանդի մկանային լարվածությունը, հետևաբար առանց նշված 

հորմոնի առկայության հղիություն չի կարող լինել: Վերոհիշյալ հորմոնը ներգործում 

է նաև այլ օրգանների վրա, օրինակ՝ աղիների. հղիության շրջանում աղիների գոր-

ծունեությունը նվազում է, արդյունքում զարգանում է փորկապություն, որովայնի փք-

վածություն: Նշված փոփոխությունները սկսվում են առաջին եռամսյակի երկրորդ 

ամսվանից: Պրոլակտինը արտադրվում է հիպոֆիզում և պայմանավորում է կաթ-

նարտադրությունը: Վերջինիս մակարդակը բարձրանում է հղիության մեծացման 

հետ և շարունակվում է աճել ծննդաբերությունից հետո: 

Հղիության շրջանում կնոջ օրգանիզմում սկսում են ակտիվ սինթեզվել հոր-

մոններ, որ բերում են բազմաթիվ փոփոխությունների՝ հատկապես ռեպրոդուկ-

տիվ/վերարտադրողական/ օրգաններում և կրծքագեղձերում: Այդ իսկ պատճառով 

շատ կարևոր է կնոջը իրազեկել կրծքագեղձերում առաջացող փոփոխություններին:  

Հղիության և կերակրման շրջանում, բացի նորմալ ֆիզիոլոգիական փոփո-

խություններից կրծքագեղձերում կարող են զարգանալ տարբեր յուրահատուկ ախ-

տաբանական վիճակներ, ներառյալ բորբոքային և ինֆեկցիոն վիճակներ, բարորակ 

գոյացություններ և անգամ չարորակ ուռուցքներ (1) /նկար 1,2/: Այս հոդվածում ներ-

կայացվում է հղիության և կերակրման ընթացքում թույլատրելի ճառագայթային ու 

ցիտոպաթոլոգիական ախտորոշման մեթոդներ:  
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Նկար 1.  

Բարորակ գոյացություն /ֆիբրոադենոմա/ 

 
Նկար 2.  

Հետերոգեն կրծքագեղձում մամոգրաֆիայի զգայունության նվազեցման պատճառով 

քաղցկեղի պատկերը ակնհայտ է միայն սոնոգրաֆիկ 

 
 

Կրծքագեղձերի փոփոխությունները հղիության ընթացքում յուրաքանչյուր 

կնոջ մոտ տարբեր են լինում: Սկսած հղիության առաջին շաբաթից, հորմոնալ փո-

փոխության հետ կապված (հիմնականում` էստրոգեն, պրոգեստերոն, պրոլակտին, 

աճի հորմոն) կրծքագեղձերում զարգանում են որոշակի փոփոխություններ. այտուց-

վածություն, զգայունության բարձրացում, կոշտացումներ, որոնք պայմանավորված 

են գեղձային հյուսվածքի գերաճով /հիպերպլազիայով/, կաթնային ծորանների ար-

տահայտվածությամբ և աստիճանաբար լայնացումով (2-6), Նկար 3,4,5: Հիմնական 

նորմալ փոփոխությունները հետևյալն են՝  

1.Կրծքագեղձերի ծավալի մեծացում  

2.Կրծքագեղձերի զգայունության բարձրացում  

3. Պտուկների փոփոխություն  

4. Արեոլաների պիգմենտավորում/գունավորում/  

5.Կաթնարտադրություն  

6.Անոթային ցանցի արտահայտվածություն ի հաշիվ երակային բաղադրիչի  

7.Մաշկի փոփոխություն՝առավելապես ձգանների առաջացումով 

Հղիության շրջանում կրծքագեղձերում առաջացող ֆիզիոլոգիական փոփո-

խությունների նպատակը հղի կնոջ կրծքագեղձերի նախապատրաստումն է կե-

րակրմանը: Կերակրման շրջանի ավարտից մոտ 3 ամիս հետո կրծքագեղձերի ծա-

վալը փոքրանում է, և տեղի է ունենում գեղձային հյուսվածքի վերափոխում նախկին 

ֆիզիլոգիական վիճակին (3): 
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Նկար 3.  

Հղիության ընթացքում գեղձային բաղադրիչի գերաճ, 

դիֆուզ հիպոէխոգեն փոփոխություններ 

 
Նկար 4. 

Փոփոխություններ հղիության ընթացքում. Կաթնային ծորանների լայնացում 

 
 Նկար 5.  

Կերակրող կրծքագեղձ 

 
  

Կրծքագեղձերի ճառագայթային գնահատումը հղիության և կերակրման ժամանակ: 

Հղիության և կերակրման շրջանում ճառագայթային ախտորաշման մեթոդ-

ները սահմանափակ են, քանի որ մամոգրաֆիկ հետազոտության հիմքում ընկած է 

ռենտգեն ճառագայթների օգտագործումը, ինչը վնասակար է այդ շրջանում, հետևա-

բար կրծքագեղձերի հետազոտության համար հիմնական թույլատրելի անվտանգ 

հետազոտման մեթոդը հանդիսանում է ուլտրաձայնային հետազոտության (ՈւՁՀ) 

մեթոդը: 

Հղիության և կերակրման ընթացքում ֆիզիոլոգիական փոփոխությունները 

բերում են պարենխիմայի խտության բարձրացման, հետերոգեն փոփոխության, որի 

պատճառով նվազում է մամոգրաֆիայի զգայունությունը: Լինելով ռենտգեն մեթոդ, 

այն վտանգավոր է և վնասակար հղիության և կերակրման ընթացքում և կատար-

վում է միայն խիստ ցուցման պարագայում, ուստի ՈւՁՀ -ն օգնում է նորմալ հյուս-
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վածքը տարբերակել ախտաբանական վիճակից: Այպիսով ՈւՁՀ –ը պետք է դիտվի 

որպես սկզբնական հետազոտություն՝ խնդիրներ ունեցող հղիների կամ կերակրող 

կանանաց համար: 

Բջջաբանական զննություն /FNA/:Ինչպես նշվեց, նորմայում հղի կամ կերակ-

րող կնոջ կրծքագեղձերի էպիթելում տեղի են ունենում որոշ բջջային փոփո-

խություններ, սակայն այս փոփոխությունները ֆիզիոլոգիական դարձելի են: Դրանց 

մեծ մասը այնքան էական է, որ կարող է հանգեցնել անգամ կարցինոմայի կեղծ 

դրական ախտորոշման (13,14): Այդ պատճառով կրծքագեղձերի ախտահարումների 

բջջաբանական հետազոտությունը պետք է կատարվի զգուշությամբ: Այս պարագա-

յում չարորակացում կասկածելիս քոր-բիոպսիան/core biopsy/ արդյունավետ այլընտ-

րանք է: 

Հյուսվածաբանական զննություն /CORE բիոպսիա/: Սա ստանդարտ գործո-

ղություն է և հանդիսանում է կրծքագեղձերում առկա փոփոխությոան ախտորոշման 

հիմնական մեթոդ, քանի որ վերջնական ախտորոշումը դրվում է միայն հյուսվածա-

բանական քննություննից հետո: Հարկավոր է զգույշ լինել, քանի որ արյունահո-

սության ռիսկը փոքր-ինչ բարձր է հղի կնոջ կրծքի ցանկացած միջամտության դեպ-

քում, պայմանավորված նրանով, որ հղիության, կերակրման հետ կապված կրծքա-

գեղձերում նկատվում է արտահայտված անոթքվորում /վասկուլարիզացիա/ (15): 

Բարդությունները առավել հաճախ զարգանում են քոր-բիոպսիայի դեպքում, քան 

բարակ ասեղային ասպիրացիայի դեպքում:  

ՄՌՏ/մագնիսա-ռեզոնանասային տոմոգրաֆիա/: Այսօր կարծիք կա, որ ՄՌՏ-

ից հարկավոր է խուսափել հղիության առաջին եռամսյակում: Թերևս չկա ոչ մի 

փաստ, ըստ որի ՄՌՏ մեթոդը վնասակար ազդեցություն ունի պտղի վրա, քանի որ 

ՄՌՏ մեթոդը հանդիսանում է ոչ իոնիզացնող մեթոդ և հետազոտության հիմքը 

մագնիսական դաշտն է, և չունի որևէ տերատոգեն ազդեցություն: Հետևաբար պտղի 

մոտ տվյալ հետազոտությունը կատարվում է սիրտ անոթային համակարգի, աղի-

ների զարգացման անոմալիաների, ճողվածքների և մի շարք այլ կասկածելի ախտա-

բանությունների դեպքում, ինչպես նաև հղիության շրջանում գլխուղեղի, ողնաշարի 

խնդիրների դեպքում: Ռադիոլոգիայի եվրոպական ասոցիացիան վերջերս նշել է, որ 

գադոլինիում կոնտրաստ նյութը, որը օգտագործվում է ՄՌՏ հետազոտության ժա-

մանակ, չի թափանցում ընկերքով և արագ դուրս է գալիս երիկամների միջոցով (16): 

ՄՌՏ թույլ է տալիս ոչ միայն տեսնել ախտահարման օջախը, այլ նաև տալ վերջինիս 

բնութագիրը, ինչպես նաև շրջապատող հյուսվածքի փոփոխությունները /նկար 6/:  

ՄՌՏ հետազոտության ցուցումները  

1. Պտղի ախտաբանություն 

2. Հղի կնոջ կամ պտղի ներքին օրգանների ֆունկցիայի խանգարում 

3. Բժշկական ցուցումները հղիության ընդհատման  

4. Ախտորոշում, որ դրվել է լաբորատոր քննությամբ, օր.՝ուռուցքներ: 

ՄՌՏ հետազոտության հակացուցումները  

 1. Կարդիոխթանիչների առկայություն 

 2. Որևէ օտար մարմին. օր.՝պրոթեզներ (մետաղական հավելումներով) 

 3. Ճարպակալում/200կգ և ավել քաշ/  

 4. Կլաուստրոֆոբիա/վախ փակ տարածության նկատմաբ փակ սարքավորումների 

դեպքում 
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Նկար 6.  

Կրծքագեղձի քաղցքեղի ՄՌՏ հետազոտություն 

 /գադոլինում պարամագնետիկ կոնտրաստ նյությով/ 
 

 
  

Այսպիսով, հղի կամ կերակրող կնոջ զննությունը անհրաժեշտ է կազմակերպել ըստ 

հետևյալ սխեմայի՝ հաշվի առնելով օրգանիզմում կատարված փոփոխությունները և 

միայն համադրել հնարավոր հաջորդական արդյունքները:  

Սխեմա 1.  

Հղի կամ կերակրող կնոջ ռադիոլոգիական հետազոտման հաջորդականությունը: 
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SUMMARY 

During pregnancy and lactation, the breast can be affected by a variety of specific and 

unique disorders, including benign disorders closely related to physiologic changes, 

inflammatory and infectious diseases, juvenile papillomatosis, benign and malignant tumors. 

The sensitivity of mammography in pregnant and lactating women is decreased due to increased 

parenchimal density. Instead, ultrasonography is the most appropriate radiologic method for 

evaluating breast masses in this setting and is particularly useful in the diagnosis and treatment 

of abscesses. Knowiedge of the unique entities that are specifically related to pregnancy and 

lactation and of their radiologic-pathologic appearances can help the radiologist make the 

correct diagnosis. 

 

Keywords: breast, pregnancy, radiologic evaluation. 
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РЕЗЮМЕ 

Во время беременности и лактации кроме физиологических изменений в молочных 

железах могут возникнуть разные индивидуальные патологические изменения, такие как 

иинфекционно- воспалитильные процессы, доброкачественные и даже злокачественные 

опухоли. Во время беременности и лактации физиологические изменения приводят к 

повышению плотности, гетерогенных изменений молочных желез, в следствии чего 

информативность маммографии снижается, и сследовательно боле информативный 

метод является УЗИ. 

 

Ключевые слова: молочная железа, беременность, радиологическая оценка. 
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Введение. Рак почки составляет 2-3 % всех случаев злокачественных опухолей у 

человека. В год раком почки в мире заболевают около 300 тыс. человек [16]. Рак почки 

занимает 10 место по уровню заболеваемости среди злокачественных новообразований, а 

по уровню прироста уступает только раку предстательной железы [3,4,7,9,10]. Самая 

высокая заболеваемость раком почки зарегистрирована в Чехии, в других странах Вос-

точной Европы, включая Россию. Она высока в США, среди евреев в Израиле и в Ита-

лии, а в странах Азии и Африки она низкая [6]. Почечно-клеточный рак (ПКР) или гипер-

нефрома составляет 90−95 % всех опухолевых поражений почки [8,14]. По темпам при-

роста заболеваемости ПКР занимает 2-е место. Заболеваемость ПКР в мире колеблется от 

2,0 до 12,0 на 100 000 населения. В определенной степени рост заболеваемости ПКР мож-

но объяснить улучшением его выявляемости в связи с внедрением в клиническую 

практику высокоэффективных и малоинвазивных методов обследования, что позволяет 

выявлять рак почки на ранних стадиях. 

В 2009г. частота морфологической верификации диагноза у впервые выявленных 

больных злокачественными новообразованиями составила в Армении (62,7%). Доля 

больных злокачественными новообразованиями IV стадии в 2009 г. достигла более 32%  

в Республике Армения [2,5].  

Актуальность. В связи с широкой распространенностью рак почки остается 

серьезной проблемой клинической урологии. Актуальность исследования связана также 

и с тем, что онкоурология на современном этапе является одним из самых быстро разви-

вающихся разделов клинической медицины. Кроме этого, несмотря на общее “омоло-

жение” рака, пик заболеваемости по-прежнему приходится на 40-60 лет, то есть на воз-

раст наиболее трудоспособного населения [12]. Учитывая широкую вариабельность вас-

куляризации опухоли, а также гемодинамических параметров при спектральном анализе, 

аваскулярность опухолей, имеются определенные диагностические трудности, требую-

щие применения КТ или МРТ [13]. Методы лучевой диагностики позволяют определить 

стадию опухолевого процесса: местную распространённость опухоли, наличие или 

отсутствие метастазов в лимфатические узлы, отдалённые метастазы, тромбоз почечной 

вены и его протяжённость. Эти критерии стадии опухолевого процесса позволяют опре-

делить метод лечения. Спиральная компьютерная томография (СКТ) является одним из 

наиболее информативных методов лучевой диагностики опухолей почек [1]. 

Приблизительно 5-7% объемных образований почек нельзя четко охарактери-

зовать с помощью современных методов визуальной диагностики [15,17]. К ним от-

носятся новообразования, которые невозможно отнести ни к простым почечным кистам, 

ни к солидным структурам. Эти неопределенные массы могут быть представлены как 

злокачественной, так и доброкачественной патологией. При этом у специалиста по луче-
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вой диагностике возникает весьма непростой вопрос: как дифференцировать кистозные 

опухоли почек и осложненные почечные кисты?   

Нередко почечные кисты имеют высокие денситометрические показатели из-за 

того, что в составе жидкости может присутствовать слущенный эпителий, элементы кро-

ви. Кроме того, жидкое содержимое кист может быть концентрированным с мелко-

дисперсной взвесью. В этих условиях имеется необходимость исключить васкуляризи-

рованность объемного образования. 

 Кисты, расположенные в почечных синусах или граничащие с ним, подвержены 

деформации из-за соседства с крупными сосудами и стенками чашечно-лоханочной сис-

темы. Они  имеют неровные контуры, неправильной формы, что также может симулиро-

вать новообразование. В этих случаях необходимо исключение пристеночного тканевого 

компонента выявленного  объемного образования.    

Цель работы. разработка  дифференциально-диагностических критериев гипер-

нефромы и кист почки по данным СКТ с болюсным контрастированием. 

 В связи с вышеизложенной целью мы поставили следующие задачи: 1) описать 

основные радиологические характеристики гипернефром и кист почки, 2) выделить и 

определить информативность основных радиологических критериев в вопросах диффе-

ренциальной диагностики. 

Материалы и методы. Основной базой проведения настоящего исследования 

является Медицинский центр “Наири”. КТ исследование проводилось на аппарате 

Siemens Somatom Sensation Cardiac 64 slice (Germany) по методикам нативного  сканиро-

вания, с в/в болюсным контрастированием. Использовался инъектор MedtronAG company 

(Germany). Применялись контрастные вещества Омнипак 370 (фирма “Никомед”) и ульт-

равист 370 (Bayer Schering). Контрастное вещество вводилось больным в количестве 70 – 

80 мл в зависимости от веса с 20-30 мл физиологического раствора. Обследовано 52 

больных (30 – с  гипернефромами, 20 - с кистами почек).  Кисты подразделены по класси-

фикации  Bosniak M. [11], который в 1986г. предложил классификацию кистозных масс 

почек на основе радиологических критериев для объективного выбора правильной 

лечебной тактики. Из 20 больных с кистами у 11 определена III категория, у 9 – IV кате-

гория по Bosniak. 

Статистическая обработка выполнена с использованием стандартных пакетов 

программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows XP; Microsoft 

Excel 2000). Исследование осуществлялось с применением методов вариационной 

статистики и статистических коэффициентов (для сравнения качественных признаков).  

Разность результатов исследования считалась значимой при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Одним из основных радиологических критериев 

является плотность ткани при СКТ. У больных с гипернефромами средняя плотность 

достоверно выше, чем у больных с кистами (59,6 ±9,0 HU и 19,3±2,0 HU, соответственно; 

p<0,05). 

У 20 (66,7%) больных с гипернефромами наблюдалось прорастание в паранеф-

ральную клетчатку. Отмечалось поражение фасции Герота, которое было локальным. 

Жировая клетчатка была негомогенной и  неоднотипной с разных сторон.  В некоторых 

случаях отмечалась мелкоточечная и мелкопетлистая испещренность, как признак лим-

фостаза, которым во многих случаях осложняются опухолевые процессы. У 15 (50%) 

больных наблюдалось прорастание в  чашечно-лоханочную систему, у 7 отмечалось 

наличие метастазов (23,3%): в легкие  - у 5, в печень – у 2  больных.   

У  больных с  III категорией  по Bosniak  отмечалось наличие толстых стенок и пе-

регородок (>1мм), больших зон кальцификации и множественных перегородок. При этом 

отмечались признаки контрастного усиления. При  IV категории по Bosniak (кисты с 

высокой степенью злокачественности) отмечалось резкое утолщение и неоднородность 

стенок и перегородок. 
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Для опухолеподобных кист характерна неровность и бугристость контуров (у 11 - 

55%  и  у 3 больных - 15%, соответственно). У 7 (35%) больных выявлены  кальцинаты.  

Заключение. Несмотря на активное использование современных методов обсле-

дования, атипичные почечные кисты остаются сложной диагностической проблемой. 

Почти половина из них являются злокачественными. Разработка дифференциально-

диагностических критериев даст возможность  планировать вид лечения и определять 

объем операции. 
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ՄՈՒԼՏԻՍՊԻՐԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ 

ՀԻՊԵՐՆԵՖՐՈՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՌՈՒՑՔԱՆՄԱՆ ԿԻՍՏԱՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ 

ԲՈԼՅՈՒՍ ԿՈՆՏՐԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
 

Իր լայն տարածվածության պատճառով երիկամի քաղցկեղը մնում է կլինիկա-

կան ուռոլոգիայի լուրջ խնդիր։ Սակայն առկա են որոշակի դժվարություններ ախտո-

րոշման տարբերակման հարցերում, մասնավորապես, երիկամների ուռուցքանման 

կիստաներից։ Աշխատանքում նկարագրված են մի քանի տարբերակող-ախտորոշիչ 

չափանիշներ, որոնք բնորոշ են հիպերնեֆրոմաներին և կիստաներին։ Նշվում է 

հյուսվածքի խտության ստույգ բարձրացում հիպերնեֆրոմաների ժամանակ 

(59.6±9.0 HU և 19.3±2.0 HU, համապատասխանաբար)։ Հիպերնեֆրոմաների համար 

բնորոշ են համարվում նաև ներաճը պարանեֆրալ բջջանք (66.7%), բաժակա-ավա-

զանային համակարգ (50%), մետաստազների առկայությունը (23.3 %)։ Կիստաների 

համար բնորոշ են եզրերի անհավասարությունը (55 %), կալցինատների առկա-

յությունը (35 %)։ 
 

 

Բանալի բառեր՝  երիկամներ, համակարգչային տոմոգրաֆիա, հիպերնեֆրոմաներ, 
կիստաներ: 

 

 

TTHHEE  RROOLLEE  OOFF  SSPPIIRRAALL  CCOOMMPPUUTTEEDD  TTOOMMOOGGRRAAPPHHYY  

WWIITTHH  BBOOLLUUSS  CCOONNTTRRAASSTT  SSTTUUDDYY  IINN  DDIIAAGGNNOOSSIINNGG  HHYYPPEERRNNEEPPHHRROOMMAA  
AANNDD  TTUUMMOORR--LLIIKKEE  RREENNAALL  CCYYSSTTSS  
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SUMMARY 

In connection with wide spread kidney cancer remains a serious problem in clinical 

urology. However, there are certain difficulties in the issues of differential diagnostics, 

particularly from tumor-like renal cysts. Some differential-diagnostic criteria typical for 

hypernephroma and cyst are described in this work. Significant increase in closeness of the 

tissue is observed at hypernephromas (59,6 ± 9,0 HU and 19,3 ± 2,0 HU, accordingly). Invasion 

to paranephric fat (66,7%), to pyelocaliceal system (50%), presence of metastases (23.3%) is 

also characteristic of hypernephroma. Irregular borders (55%), presence of calcification (35%) 

is characteristic of cyst. 

 

Keywords: kidney,  computer tomography, hypernephroma, cysts. 
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Введение. В связи с развитием новых методов диагностики возможности диффе-

ренциации патологических процессов в печени постоянно повышаются. Практически все 

существующие методы визуализации - ультразвуковое исследование (УЗИ), компью-

терная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) - позволяют выявить 

очаговые образования в паренхиме печени, но уточнение диагноза является прерогативой 

того или иного из них в каждом конкретном случае [15]. Диагностика и лечение ново-

образований печени являются актуальными проблемами хирургии и онкологии в связи с 

многообразием нозологических форм и отсутствием четких связей между клиническими 

проявлениями и морфологическими изменениями [6]. Своевременная и уточненная диаг-

ностика очагового поражения печени до сих пор остается сложной и во многом еще 

нерешенной задачей. Последнее приобретает особое значение у онкологических боль-

ных, у которых возможность выполнения радикальных оперативных вмешательств мо-

жет напрямую зависеть от распространенности опухолевого процесса, в частности, от на-

личия или отсутствия метастазов в печени [14]. Согласно литературным данным, у трети 

всех онкологических больных (независимо от первичной локализации опухолевого про-

цесса) выявляют метастатическое поражение печени, а при раке толстой кишки и же-

лудка метастазы в печени отмечают практически у 50% соответствующих пациентов [3].  

Актуальность. К очаговым поражениям печени относятся также гемангиомы. 

Гемангиомы - наиболее часто встречающиеся сосудистые опухоли печени, возникающие 

из сосудов в результате нарушения их развития или формирования. По данным клини-

ческих исследований, гемангиомы диагностируют у 2-4% взрослого населения, а во 

время операций по поводу очаговых образований печени их выявляют у 10-28% пациен-

тов [8]. Размеры гемангиом колеблются от нескольких мм до 10 и более см. Последние 

называются гигансткими гемангиомами. Высокая чувствительность МРТ позволяет диаг-

ностировать даже мелкие, до 1 см гемангиомы, не выявленные другими методами. Кли-

ническая картина гемангиом разнообразна и зависит от величины и локализации опу-

холи. Жалобы появляются при достижении опухолью размеров свыше 5 см [2]. При 

несвоевременном распознавании гемангиомы печени она нередко оказывается неопе-

рабельной или таит в себе опасность осложнений [5]. Наиболее грозным осложнением, 

встречающимся в 10% случаев при больших гемангиомах, является спонтанный или 

травматический ее разрыв, сопровождающийся массивным кровотечением в брюшную 

полость и приводящий к летальному исходу в 63-80% случаев [4]. Отмечены единичные 

случаи малигнизации гемангиом [1]. Вероятны и другие осложнения: тромбоз опухоли; 

перекручивание ножки опухоли с появлением симптомов "острого живота", сращение с 

сальником или петлями кишечника и развитие кишечной непроходимости; геман-

гиоматозная дегенерация печени с развитием печеночно-клеточной недостаточности; 

гемобилия; нарушение свертываемости крови (синдром Казабаха-Мерритта) [1, 2].  
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Метастатический рак печени встречается в 20 раз чаще, чем первичный. Метас-

тазы в печень обнаруживаются у 20-70% онкологических больных [7]. Одиночные 

метастазы рака в печень протекают практически бессимптомно из-за высоких восстано-

вительных свойств печени. Во многих случаях первые симптомы опухолевого поражения 

печени имеют неспецифический характер. Метастазы печени бывают гиповаскулярными 

и гиперваскулярными [9]. Метастазы рака в цирротическую печень выявляются в 2 раза 

реже, чем в нецирротическую. 

Mагнитно-резонансная томография - томографический метод исследования внут-

ренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного 

резонанса - метод основан на измерении электромагнитного отклика ядер атомов на 

возбуждение их определённой комбинацией электромагнитных волн в постоянном маг-

нитном поле высокой напряжённости. В случае необходимости можно получать трех-

мерные изображения для более точной оценки выявленных изменений. Учитывая, что 

гемангиомы печени на МРТ имеют сходство с метастатическими очагами печени, 

необходимо определить различия в их отображении и выявить отличия по васкуляри-

зации с использованием МРТ с в/в болюсным контрастированием.  

Цель работы – разработка дифференциально-диагностических критериев геман-

гиом печени и метастатических очагов по данным высокопольного МРТ. В связи с выше-

изложенной целью мы поставили следующие задачи: 1) описать основные радиологи-

ческие характеристики гемангиом и метастазов печени. 2) систематизировать известные 

и разработать новые критерии гемангиом и метастазов для высокопольного МРТ. 3) 

разработать алгоритм для оптимизации радиологической диагностики гемангиом и 

метастазов печени. 

Материалы и методы. Основной базой проведения настоящего исследования 

является Лечебно-Диагностический Центр Международного Института биологических 

систем. МРТ исследование проводилось на аппарате Siemens Magnetom Symphony 1,5t 

(Германия) с технологией Maestro Class, по методикам нативного сканирования, с в/в 

болюсным контрастированием. Обследовано 43 больных (21 – с гемангиомами печени, 

22 - с метастазами в печень). Статистическая обработка выполнена с использованием 

стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistica for Win-

dows XP; Microsoft Excel 2000). Исследование осуществлялось с применением методов 

вариационной статистики и статистических коэффициентов (для сравнения качественных 

признаков). Разность результатов исследования считалась значимой при р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. При нативной МРТ - у всех 21 больных с геман-

гиомами были четкие бугристые контуры, высокая интенсивность МР сигнала в режиме 

Т2, на всех факторах диффузионно-взвешенных изображений ( ДВИ) и по карте ADC, 

низкая интенсивность МР сигнала в режиме Т1 (р <0,001). У 19 больных (90%) размеры 

составляли от нескольких мм до 5см, у 2 (10%) - выявлены гигантские гемангиомы. 

Однородная структура гемангиом определялась у 15 больных (71%), неоднородная - у 6 

(29%) (р <0,001), отсутствие капсулы и перифокального отека отмечалось у всех больных 

(р <0,025). Множественные гемангиомы наблюдались у 8 больных (38%), по две – у 5 

(24%), и у 8 (38%) - единичные гемангиомы. Увеличение регионарных лимфоузлов не 

выявлено ни в одном случае (р <0,001). При двух гигантских гемангиомах отмечалась 

деформация печени в виде компенсаторного увеличения непораженной доли и сегментов 

(р <0,001). 

При нативной МРТ у 14 (64%) больных с метастазами были неровные нечеткие 

контуры, у 8 (36%) – четкие неровные контуры. Все метастазы имели гиперинтенсивный 

МР сигнал по Т2, на высоких факторах ДВИ, гипоинтенсивный по Т1 и по карте ADC (р 

<0,001). У 4-х больных (18%) размеры составляли от 5 до 10см, у 18 больных (82%) - от 

нескольких мм до 5см. Неоднородность структуры метастазов и отсутствие капсулы 

наблюдались у 21 (95%) (р <0,001) больного, у 1 – структура была однородная и у 1 - с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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наличием капсулы. Перифокальный отек наблюдался у 14 больных (64%), отсутствовал у 

8 (36%) (р<0,025). У 12 больных (54%) наблюдалось увеличение регионарных лим-фо-

узлов, у 10 (46%) - увеличение отсутствовало (р<0,001). У 16 больных (73%) наблюда-

лись множественные метастазы, у 5 (23%) - единичные, у 1 больного - 2 очага. У 95% 

больных определялось увеличение пораженных отделов печени без гипертрофии 

неизмененных сегментов (р <0,001). 

МРТ обеспечивает высокую контрастность тканей, что превосходит любой дру-

гой метод визуализации [11, 13]. В подавляющем большинстве случаев естественной 

контрастности МР томограмм достаточно для выявления и характеристики патологи-

ческого очага [10]. Но иногда для более точной диагностики возникает необходимость 

контрастного усиления (КУ).  

При болюсном контрастировании гемангиом отмечался специфический характер 

КУ (от периферии к центру) с неравномерным очаговым накоплением контрастного ве-

щества по периферии опухоли и медленное вымывание контрастного препарата. График 

накопления носил восходящий характер. При метастазах имелось периферическое усиле-

ние с эффектом “вымывания” контраста. Графики накопления носили пикообразный 

нисходящий характер.  

Заключение. Таким образом, в результате наших исследований определены ос-

новные дифференциально-диагностические критерии гемангиом и метастазов при МРТ. 

Отличительным признаком гемангиом от метастазов является неравномерное очаговое 

накопление контраста именно на периферии очага. Метастазам свойственно равномерное 

накпление контрастного вещества по периферии очага и его быстрое вымывание (эфект 

вымывания). Гемангиомы имеют гиперинтенсивный МР сигнал на всех факторах диф-

фузионно-взвешенных изображений (ДВИ) и по карте ADC, между тем как метас-тазы 

гиперинтенсивны только на высоких факторах ДВИ, а по карте ADC гипоинтенсивны. 

Неоднородность структуры, отсутствие капсулы, наличие отека, нечетких контуров, 

отсутствие викарной гипертрофии непораженных отделов печени, нередко регионарная 

лимфаденопатия и часто множественность поражения патогномичны для метастазов. 

Преимуществами МРТ являются неинвазивность, высокая пространственная раз-

решающая способность, наивысший межтканевой контраст среди всех методов меди-

цинской визуализации, отсутствие ионизирующего излучения и лучевой дозовой наг-

рузки, трёхмерность изображения, отсутствие цито-, гепато-, нефротоксического и дру-

гих отрицательных эффектов от введения контрастных препаратов. Еще одним преи-

муществом МРТ является наличие диффузионно взвешенных изображений (ДВИ). 

Использование ДВИ является очень перспективным методом для выявления и диффе-

ренциации доброкачественных и злокачественных поражений различной локализации, в 

том числе и печени [12]. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Մեր հետազոտության արդյունքում որոշվել են լյարդի հեմանգիոմաների և 

մետաստազների տարբերակիչ-ախտորոշիչ չափանիշներն ըստ ՄՌՏ-ի տվյալների: 

Հեմանգիոմաների համար տարբերակիչ հատկանիշ հանդիսանում է օջախի պերի-

ֆերիկ հատվածում կոնտրաստային նյութի անհամաչափ կուտակումը, իսկ մետաս-

տազներին բնորոշ է պերիֆերիկ հատվածում կոնտրաստային նյութի հավասարա-

չափ կուտակումը և վերջինիս արագ դուրսբերումը: Հեմանգիոմաներն ունեն հիպեր-

ինտենսիվ ՄՌ ազդակ դիֆուզիոն կշռված պատկերների (ԴԿՊ) բոլոր ֆակտորնե-
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րում և ՀԴԿ քարտեզի վրա, մինչդեռ մետաստազները հիպերինտենսիվ են դիֆուզիա-

յի ռեժիմի միայն բարձր ֆակտորների վրա, իսկ ՀԴԿ քարտեզի վրա հիպոինտենսիվ 

են: Կառուցվածքի անհամասեռությունը, կապսուլայի բացակայությունը, այտուցի և 

ոչ հստակ եզրագծերի առկայությունը, լյարդի չախտահարված հատվածների վիկար 

հիպերտրոֆիայի բացակայությունը, հաճախ ռեգիոնար լիմֆադենոպաթիան և 

բազմակի ախտահարումը պաթոգնոմիկ են մետաստազների համար: ՄՌՏ-ի առա-

վելություններից են ոչ ինվազիվությունը, տարածական բարձր թողունակությունը, 

ամենաբարձր միջհյուսվածքային հակադրությունը ի համեմատ մնացած բոլոր 

բժշկական վիզուալիզացիայի մեթոդների, իոնիզացնող ճառագայթման և ճառագայթ-

ման չափաբաժնի բեռի բացակայությունը, պատկերների եռաչափությունը, ցիտո-, 

հեպատո-, նեֆրոտոքսիկության և այլ բացասական էֆեկտների բացակայությունը 

կոնտրաստային նյութի ներարկումից: ՄՌՏ-ի ևս մեկ առավելություններից է հանդի-

սանում դիֆուզիոն կշռված պատկերների (ԴԿՊ) առկայությունը: ԴԿՊ-ի օգտագոր-

ծումը հանդիսանում է շատ խոստումնալից մեթոդ տարբեր տեղակայման բարորակ 

և չարորակ ախտահարումների հայտնաբերման և տարբերակման համար, այդ 
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SUMMARY 

As a result of our research the main differential diagnostic criteria for hemangiomas and 

metastases on MRI identified. The hallmark of hemangiomas from metastases is uneven focal 

accumulation of contrast material at the periphery of the lesion. Metastases tend uniform 

accumulation of contrast material at the periphery of the lesion and its rapid washout (washout 

effect ). Hemangiomas have hyperintensive MR signal at all factors of diffusion-weighted 

imaging (DWI) and on ADC map, whereas metastases are hyperintense only at higher factors of 

DWI and are hypointense on ADC map. Heterogeneity of structure, the lack of a capsule, the 

presence of edema, blurring, no vicarious hypertrophy of unaffected parts of the liver, often 

regional lymphadenopathy and multiple lesions inherent for metastases. The advantages of MRI 

are non-invasive, high spatial resolution, the highest interstitial contrast to all medical imaging 

techniques, the lack of ionizing radiation and radiation dose load, three-dimensionality of the 

image, the absence of cyto-, hepato-, nephrotoxicity, and other negative effects from the 

introduction of contrast agents. Another advantage of MRI is the presence of diffusion weighted 

imaging (DWI). Using DWI is a very promising method for the detection and differentiation of 

benign and malignant lesions of various locations, including the liver.  
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Введение: Авария на ЧАЭС стала крупнейшей в мировой истории ядерной ава-

рией, которая всеми международными организациями (МАГАТЭ, ВОЗ, НКДАР ООН, 

МКРЗ и др.) была признана глобальной радиоэкологической катастрофой. В ликвидации 

последствий этой аварии приняли участие около 3000 жителей Армении, составившие 

большую группу риска среди населения. Контроль за состоянием здоровья этих людей 

все эти годы (более 28 лет) осуществляется в Научном центре радиационной медицины и 

ожогов. Проведение такого долгого временного контроля за состоянием здоровья ликви-

даторов аварии позволил реально оценить последствия воздействия аварийного радиа-

ционного воздействия и дать прогноз на будущее, определить стратегию и тактику дис-

пансерного наблюдения, осуществить разработку и проведение профилактических прог-

рамм, направленных на сохранение здоровья этого контингента. На основании проведен-

ной работы были разработаны научно-обоснованные рекомендации по защите нселения 

Республики, диагностике, лечению и реабилитации пострадавших от воздействия 

ионизирующей радиации (ИР). 

Актуальность: Клиническая оценка состояния здоровья лиц, подвергшихся воз-

действию ИР – сложный динамический процесс, поскольку клинические проявления 

радиационного воздействия развиваются не сразу, а только через какое-то время как 

функция повреждения органа. В связи с этим, ответные реакции также меняются в ка-

честве функции времени. Регулярная и систематическая оценка этих изменений стано-

вится особенно актуальной при оценке отдаленных медицинских последствий радиа-

ционной аварии под влиянием длительного облучения людей в малых дозах. Терапия 

развивающихся патологических изменений у этих лиц на отдаленных этапах после 

аварии сопряжена с определенными трудностями, обусловленными полиморфизмом 

расстройств, их многофакторной природой, сочетанием экзогенных, соматогенных и 

психогенных механизмов патогенеза, а также включенностью психических расстройств в 

сложный комплекс полисистемных соматических заболеваний, прежде всего, сосудистых 

и желудочно-кишечных. Сочетание астенических, психовегетативных, аффективных 

нарушений, а также нарушение памяти и внимания, снижение интеллектуальной про-

дуктивности, наряду с вегетативными, обменными, нейроэндокринными, иммунными 

дисфункциями, соматическими заболеваниями и неврологическими изменениями 

определяют сложность терапии и реабилитации этих лиц. 

Цель и задачи: Для правильной организации реабилитации лиц, подвергшихся 

воздействию ИР при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, нами разработана и 

внедрена в жизнь 3-этапная система наблюдения, состоящая из диспансерного (I этап), 

стационарного (II этап) и реабилитационного (III этап) периодов. Для обьективного про-

ведения этой работы нами создан «Республиканский государственный регистр», который 

включает около 3000 лиц, подвергшихся аварийному воздействию ИР. Изучена забо-

леваемость ликвидаторов в динамике, проведена оценка их «Качества жизни» и уско-

ренного биологического старения, с помощью современных статистических и матема-
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тических методов проведен анализ клинико-лабораторных показателей в зависимости от 

времени работы на ЧАЭС, возраста, наличия вредных привычек и сделана ретрос-

пективная оцнка лучевых нагрузок, полученных ликвидаторами. На основе полученных 

данных разработана система реабилитации пациентов, имеющая целью быстрейшее 

возвращение к нормальной трудовой жизни. 

Материал и методы исследования: Под нашим наблюдением, вот уже более 28 

лет, находится более 2500 ликвидаторов Чернобыльской аварии. Распределение ликви-

даторов по периоду работы в зоне аварии: в 1986г- 51,2%, в 1987г – 33,8%, в 1988г – 

14,3% и в 1989г - 0,7%. В зависимости от дозы облучения ликвидаторы распределены на 

4 группы: в первую группу включены лица с дозой внешнего облучения до 10сГр 

(32,7%), во вторую группу – лица с дозой от 11 до 20 сГр (13,7%), в третью группу – лица 

с дозой свыше 20 сГр (6,3%).Четвертую группу составили лица без дозы, указанной в 

справках, и у которых доза облучения была восстановлена ретроспективно. 

В диспансерных и стационарных условиях все ликвидаторы подвергались полному 

клинико-лабораторному обследованию, включая ЭКГ с нагрузкой, ультразвуковое обсле-

дование (сонография, эхокардиография, доплеровское исследование сердечно-сосудис-

той системы), исследование функции внешнего дыхания, ЭЭГ, эндоскопические иссле-

дования, по строгим показаниям – рентгенологические и радионуклидные исследования. 

Для анализа полученных данных использовали ряд статистических методов, вклю-

чающих регрессионный, факторный, диспансерный и кластерный анализ. 

Полученные результаты и их анализ: Лечение медицинских последствий у 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС на реабилитационном этапе носит многофакторный поли-

системный характер. В настоящее время лечение включает огромное количество пре-

паратов, способных влиять на многие звенья патогенеза постишемических, постгипок-

сических и травматических повреждений нервной ткани, как диффузных, так и очаговых.  

Все препараты могут быть разделены на этиотропные, патогенетические и сано-

генетические. Ускорение процессов восстановления функции ЦНС достигается главным 

образом применением медикаментозных средств следующих групп: активаторов био-

энергетического метаболизма, ноотропных средств, витаминов группы В, аминокислот, 

ингибиторов протеолитических ферментов, вазоактивных препаратов. 

Особенность функциональных расстройств нервной системы у данного континген-

та состоит в относительной полиморфности жалоб, сплетении вегетативной и невроти-

ческой симптоматики, не совсем укладывающихся в привычные нозологические рамки. 

При преимущественных вегетативных нарушениях ставился диагноз НЦД, при большей 

выраженности невротического компонента – неврастении (астено-невротический синд-

ром). Такой подход явился принципиальной предпосылкой организации лечения больных 

с функциональными нарушениями. 

При лечении больных различными вегетативными дисфункциями (варианты НЦД) 

акцент ставили на препараты с соответствующей тропностью: бета-адреноблокаторы при 

ваго-инсулярной недостаточности; препараты беладонны при симпатико-адреналовой 

недостаточности; адреномиметики, анальгетики, ноотропы, антиаритмические, спазмоли-

тики, бронхолитики, антидепресанты и пр. – по показаниям. Комбинация указанных пре-

паратов с нейролептиками и транквилизаторами обеспечивала коррекцию вегетатиных 

нарушений в течение нескольких месяцев. Больным с органическими заболеваниями НС 

проводили патогенетическую терапию. 

При лечении больных хроническими заболеваниями легких предпочтение отда-

валось антибактериальной терапии, бронхолитическим, противовоспалительным (сте-

роидным и нестероидным, муколитическим, антигистаминным средствам). Успешно 

применялись методы экстракорпоральной детоксикации: плазмоферез, АУФОК (аутот-

рансфузии УФ облученной крови), чем обеспечивалось снижение биоактивных вредных 

продуктов, стимулирование защитных механизмов. Применялись препараты, повышаю-
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щие иммунобиологические механизмы организма: биостимуляторы из растений (алоэ, 

жень-шень, элеутеракокк), тканей животных (пантокрин, стекловидное тело), а также из 

лиманных грязей (ФИБС), витамины. 

Лечебные мероприятия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желу-

дочно-кишечного тракта проводили с учетом этиологического и патогенетического под-

ходов с использованием всего арсенала средств. 

Особую актуальность получили вопросы разработки методов лечения и реаби-

литации лучевых поражений. В этом плане большой интерес представляет использование 

антиоксидантных препаратов (АОП). Вопросы теоретического обоснования и практичес-

кого применения АО в литературе хорошо разработаны. Известно [1,2,3,4,5 и др.], что 

ведущая роль в патогенезе радиационных поражений принадлежит ускорению процессов 

свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ). Длительная генерация их 

приводит к понижению уровня АО и к истощению репаративных и компенсаторных сис-

тем организма. Биоантиоксиданты уже в малых концентрациях тормозят свободноради-

кальные процессы окисления, усиливают репаративные процессы и, тем самым, умень-

шают масштабы повреждений. 

Благодаря этому АО широко используется для лечения различных заболеваний, 

сопровождающихся повышением ПОЛ: это ожоги, злокачественные новообразования, 

стрессовые состояния, инфаркт миокарда, сахарный диабет и др. Однако до сих пор они 

не нашли должного применения в комплексном лечении лучевых поражений, несмотря 

на наличие широкого арсенала природных и синтетических препаратов с антиокси-

дантными свойствами, что по-видимому, обьясняется большой зависимостью лечебного 

эффекта от дозировки применяемых препаратов. 

Придавая важное значение применению АОП для лечения лиц, подвергшихся воз-

действию ИР, в нашем институте на протяжении многих лет проводилось эксперимен-

тальное изучение и клиническая апробация различных АОП. С целью изучения лечеб-

ного и коррегирующего действия различных АОП проведены изучение ПОЛ у 70 здоро-

вых лиц в разное время года (контрольная группа). Найден средний уровень фонового 

ПОЛ в плазме крови и индуцированного ферментативного (НЗП) и неферментативного 

(АЗП) ПОЛ в эритроцитарных мембранах. 

После определения ПОЛ и некоторых параметров липидного обмена крови 

(содержание общих липидов, β-липопротеидов, холестерина) у здоровых, в первой серии 

исследований те же параметры были изучены у 100 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Про-

веденные исследования показали, что у ликвидаторов выявляются определенные измене-

ния липидного обмена и ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах. В частности, 

отмечено достоверное повышение уровня фонового, индуцированного ферментативного 

и неферментативного ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах. У этих же боль-

ных отмечено увеличение содержания общих липидов, холестерина и β-липопротеидов в 

сыворотке крови. В динамике наблюдений с 1987 по 1994гг. показатели не нормализо-

вались. 

После исходного определения показателей ПОЛ все ликвидаторы, у которых были 

выявлены отклонения ПОЛ были подразделены на 3 группы по 30 человек в каждой: 

ликвидаторы I группы получали табельный препарат 10% токоферол ацетат в/м по 1 мл 1 

раз в день, II группы - аскорутин и III – аэвит по указанной в инструкции малой и 

средней дозировке в течение 20-25 дней (по I т. 2-3 раза в день). После окончания курса 

лечения все исследования проводили повторно. 

В результате применения АОП отмечалось улучшение общего самочувствия 

больных в 76% случаев, стабилизация давления и пульса в 55% случаев, существенных 

изменений морфологических и функциональных показателей крови не выявлено. Изуче-

ние показателей ПОЛ показало, что под влиянием α-токоферола (таблица 1) отмечалось 

четкое понижение уровня фонового и ферментативного ПОЛ в плазме крови и эритро-
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цитарных мембранах обследованных лиц. Наблюдалось также уменьшение параметров 

липидного обмена (общие липиды, холестерин, β-липопротеиды). У ликвидаторов, полу-

чавших аскорутин, вышеотмеченные изменения биохимических показателей были менее 

выражены. Аналогичные с аскорутином данные получены при изучении аэвита. Таким 

образом, на основании проведенных исследований можно считать, что коррегирующее 

действие α-токоферола как АО проявляется сильнее, чем аскорутина и аэвита. 

Большой интерес вызывает изучение новых зарубежных антиоксидантных препа-

ратов. К их числу относится Танакан (Т) фирмы Ипсен (Франция), экстракт листьев 

Гинкго билобы, который содержит супероксиды, флавониды и терпеноиды [6-9]. По 

данным фирмы препарат оказывает регулирующее влияние на 3 этажа сосудистого 

дерева: - артерии, капиляры и вены и способен улучшать мозговую и периферическую 

гемоциркуляцию. Поэтому он показан при недостаточности мозгового кровообращения с 

функциональными проявлениями, сосудистых мозговых катастрофах, периферических 

сосудистых нарушениях, вазомоторных нарушениях на периферии и ухудшении 

микроциркуляции. 

Большой интерес представляют изменения кластогенных факторов ликвидаторов 

Чернобыльской аварии. Как известно [6-9], КФ – это клеточные продукты, сформирован-

ные вследствие повышения процессов свободно-радикального перекисного окисления 

липидов. Они возникают в плазме крови, в частности, при воздействии на организм ИР и 

длительное время сохраняются в облученном организме. Они обнаруживаются даже 

через 30 лет в плазме крови лиц, выживших после атомной бомбардировки, и способст-

вуют возникновению ХА, тем самым, обуславливая кластогенный эффект. 

Препарат Т был предоставлен нам фирмой для клинических испытаний, которые 

проведены совместно с исследовательской группой, руководимой доктором И.Эмери 

(Кордильерский институт биомедицины Университета им. Кюри, Париж VI). Иссле-

дования проведены на группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС в количестве 50 человек, 

которые получали препарат ежедневно в дозе 3х40 мг в течение 2-х месяцев. Результаты 

проведенных исследований показали, что кластогенная активность плазмы ликвидаторов 

была снижена до нормальных значений при первом же исследовании после прекращения 

лечения. Последующий год показал, что эффект лечения сохраняется, по крайней мере, в 

течение 7 месяцев. У трети ликвидаторов отмечалось повторное повышение КФ после 

одного года, свидетельствуя о том, что КФ провоцирующий процесс продолжается. 

Испытание Т по выявлению его антиоксидантных свойств у тех же больных обнаружило 

нормализацию содержания общих липидов, бета-липопротеидов, фонового ПОЛ в плазме 

крови, НАДФН- зависимого ферментативного ПОЛ в эритроцитарных мембранах. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что препарат Т обла-

дает выраженным антикластогенным и АО свойствами и его применение при лучевых 

повреждениях представляется оправданным, поскольку КФ, как считают, являются 

факторами риска для развития отдаленных последствий облучения. 

Параллельно с этим, нами было проведено изучение АО препарата Лоштак 

(Brionia Alba), синтезированного в ИТОХ НАН Армении. Широкие экспериментальные и 

клинические исследования, проведенные в различных медицинских центрах Армении и 

странах бывшего СССР показали, что Лоштак является неспецифическим биостимулято-

ром растительного происхождения, обладает иммунностимулирующим, фибринолити-

ческим и антисклеротическим действием. В нашем Центре было также показано в 

эксперименте, что он может с успехом применяться для профилактики и лечения луче-

вых поражений. Лоштак выпускается в виде таблеток, хлебцев и жевательной резинки. 

Нами проведено изучение действия Лоштака на ликвидаторах аварии на ЧАЭС. 

Всего под наблюдением находилось 55 больных, которые были подразделены на 3 

группы: I группу составили больные с ВСД и другими сопутствующими заболеваниями, 

получавшими Лоштак в виде таблеток (20 человек), II- получавшие Лоштак в виде 
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хлебцев (15) и III – получавшие общепринятое лечение (20). Лоштак назначали 2-3 раза в 

день в суточной дозе 2-3 мг кукурбитацинов в течение 20-25 дней. В последний день 

исследования больные использовали жевательную резинку Лоштак в количестве 4 шт. 

Больные, как и в предыдущих сериях, были подвергнуты подробному клинико-

лабораторному обследованию, включая также анализ микроядер (МЯ) слизистой оболоч-

ки ротовой полости, изучение ХА и КФ. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что под влиянием Лоштака в организме ликвидаторов происходили существенные 

изменения целого ряда жизненно важных функций. Отмечалось повышение фибриноли-

тической активности крови, уменьшение количества холестерина, статистически досто-

верное повышение фонового ПОЛ. Иммунологические сдвиги с тенденцией к норма-

лизации Т-клеточного иммунитета свидетельствует о стимулирующем и коррегирующем 

эффекте Лоштака (до лечения 39,4±2.36, после лечения 45,1±2,5; в контроле – 49,5±1,6, 

P<0.02). Результаты цитогенетического анализа МЯ слизистой оболочки ротовой полости 

выявили снижение уровня клеток с микроядрами в группе лиц, прошедших курс лечения 

Лоштаком: до лечения – 0,33±0,0, после лечения 0,25±0,04, в контроле 0,3±0,01 (P<0.25). 

Можно было предположить, что Лоштак является эффективным средством для 

снижения генетических эффектов у облученных лиц. Это предположение полностью 

подтвердилось при изучении ХА и КФ под влиянием лечения Лоштаком ликвидаторов. 

Как видно из приведенных на рисунке 1 данных КФ под влиянием лечения Лоштаком 

нормализовались.  

Рисунок 1. 

Наличие КФ в плазме крови ликвидаторов леченных антиоксидантами 

 
 

Совместно с французской стороной (доктор I. Emerit) нами проведено также изу-

чение нового препарата фирмы АОА (Япония, Со Ltd) – антиоксидантного биофактора 

(АОБ). Препарат коммерчески доступен и содержит натуральные продукты: соевые, 

пшеницу, зародыши риса, адмет зеленый чай, седам. Известно, что некоторые из этих 

натуральных продуктов имеют сильное антиоксидантное действие. В составе АОБ содер-

жатся также флавиниды, танины, токоферолы, аскорбат, которые обладают выраженным 

антиоксидантным действием. Это подтверждается известными нам исследованиями 

действия АОБ, в частности, I. Minamivama с соавт. [10], показавшими, что угнетающее 

действие АОБ на ПОЛ было сильнее, чем α- токоферола, Shiow-Her Chion and Chung –

Yang Huang [11], показавшими подавляющий эффект АОБ на антитела.  

Изучение этого препарата, любезно предоставленного нам японской фирмой для 

клинических испытаний, проведено на ликвидаторах Чернобыльской аварии. АОБ 

назначали по 2 дозы 3 раза в день в течение 2-3 месяцев. Эффекты хромосомных повреж-

дений плазмы были исследованы на здоровых из контрольной группы. Плазма в замо-

роженном виде отправлялась в Париж для изучения КФ. 
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Таблица 1. 

Изменение уровня ПОЛ (в нмоль МДА на 1,0 мл плазмы или эритроцитарных мембран) и 

некоторые показатели липидного обмена в крови ликвидаторов до и после лечения их 

витамином Е (М±m) 
 

 

Результаты предварительных исследований показали, что препарат АОБ также 

обладает выраженными антикластогенным и антиоксидантным свойствами. Под 

влиянием препарата у больных уменьшаются жалобы, улучшается самочувствие, у части 

больных при сонографическом исследовании отмечается снижение напряжения сосудов 

печени, уменьшение ее размеров и тканевых изменений. 

Заключение: Наблюдение за ликвидаторами Чернобыльской аварии в Армении 

показали, что несмотря на длительный срок, прошедший после аварии, у них прогрес-

сирует соматическая заболеваемость. Характерен постепенный переход функциональной 

патологии в органическую (нервная, сердечно-сосудистая системы, заболевания органов 

дыхания и др.). Нарастающий параллельно с этим уровень ХА, КФ и нарушения сперма-

тогенеза требуют проведения длительного мониторинга и изыскания новых профи-

лактических и лечебных средств. 

В этом плане перспективным представляется широкое использование АО препа-

ратов. Наши многолетние исследования показали, что почти все использованные нами 

препараты обладают положительным влиянием на липидный обмен и ПОЛ. Сравни-

тельная характеристика влияния изученных нами АО представлена на рисунке 2, из ко-

торого видно, что во всех обследованных нами группах больных до лечения наблюдалось 

увеличение содержания фонового ПОЛ в эритроцитарных мембранах. После лечения 

уровень ПОЛ уменьшился во всех группах, хотя и в разной степени. Как видно из 

рисунка 2, наибольшей АО активностью обладает α-токоферол. 

Рисунок 2. 

Сравнительная характеристика влияния антиоксидантов 

 
 

Однако при выборе препаратов для профилактики и лечения радиационных поражений, 

по-видимому, необходимо учитывать и их антикластогенную активность. Имеющиеся 

данные свидетельствуют о том, что наибольшей антикластогенной активностью обладает 

препарат Танакан, несколько меньшей – АОБ и Лоштак, которые обладают и менее 

выраженным АО действием. 

Группы 
Фоновый 

ПОЛ 

Аскорбат 

зависимый 

ПОЛ 

НАДФН 

зависимый 

ПОЛ 

Холесте-

рин 

(ммоль/л) 

β-липо-

протеиды 

(усл. ед.) 

Общие 

липиды 

(г/л). 

Здоровые 1,68±0,07 10,38±0,56 9,0±0,36 4,68±0,11 40,30±2,09 
6,16±0,21 

 

Ликви-

даторы 

до 

введения 

вит. Е 

2,25±0,09 

p<0.001 

11.03±0.2 

p<0.05 

11.52±0.98 

p<0.05 

7.05±0.36 

p<0.001 

50.34±2.26 

p<0.001 

8.36±0.50 

p<0.001 

После 

введения 
вит. Е 

1.74±0.06 

p<0.01 

7.36±1.9 

p<0.05 

9.09±1.03 

p<0.05 

6.03±0.25 

p<0.01 

44.12±2.77 

p<0.01 

6.43±0.27 

p<0.05 
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Для окончательного и обьективного вывода необходимо исследование антикласто-

генного действия у α-токоферола и других препаратов, а также более тщательные 

исследования действия всех препаратов. 
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REHABILITATION OF LIQUIDATORS OF CHERNOBYL ACCIDENT  

 

N.M. HOVHANNISYAN, A.G. KARAPETYAN  
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SUMMARY 

In order to treatment and rehabilitate individuals, taking an immediate participation in 

liquidation of Chernobyl NPP accident aftermaths, there were used various biostimulating 

preparations, including antioxidant drugs (“Tanakan”, France; antioxidant biofactor  “AOB”, 

Japan; “Loshtac”, Armenia, etc.). It is shown that the studied biostimulating drugs render 

positive influence on current of diseases and can be used for treatment and rehabilitation of 

individuals with radiation injuries.  

 

 

Keywords: ionising radiation, rehabilitation, vitamin Е, antioxidants. 
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Ն.Մ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Ա.Գ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  

 

Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների հանրապետական գիտական կենտրոն 

ԵՊԲՀ, ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն 

 
 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

ՉԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացմանը մասնակցած անձանց բուժման և 

ռեաբիլիտացիայի նպատակով օգտագործվել են տարբեր բիոստիմուլյացիոն դեղա-

միջոցներ, այդ թվում հակաօքսիդանտներ (Տանական, Ֆրանսիա; հակաօքսիդան-

տային բիոֆակտոր Ճապոնիա, Լոշտակ – Հայաստան և այլն): Արդյունքում ստացվել 

է, որ ուսումնասիրվող բիոստիմուլյացիոն դեղամիջոցները դրական ազդեցություն 

են թողնում հիվանդությունների ընթացքի վրա և կարող են օգտագործվել ճառագայ-

թային վնասվածքներով անձանց ռեաբիլիտացիայի և բուժման ընթացքում: 

 
 
Բանալի բառեր՝  իոնացնող ճառագայթում, ռեաբիլիտացիա, վիտամին E, 
հակաօքսիդանտներ: 
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ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППЕЕРРФФУУЗЗИИИИ  ММИИООККААРРДДАА  УУ  ППИИЛЛООТТООВВ    

ГГРРААЖЖДДААННССККООЙЙ  ААВВИИААЦЦИИИИ    

ППРРИИ  ИИШШЕЕММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББООЛЛЕЕЗЗННИИ  ССЕЕРРДДЦЦАА  

 

Г.Г. ХАЧАТРЯН, Н.С.КАМАЛЯН, А.Г. КАРАПЕТЯН, К.В. ХОНДКАРЯН  

 

ЕГМУ, кафедра лучевой диагностики  

Научный центр радиационной медицины и ожогов МЗ РА 

 

 
 

Ключевые слова: перфузия, миокард, пилоты гражданской авиации, SPECT- томогра-

фия 
 

Введение: Арсенал лучевых методов исследования является наиболее информа-

тивной частью всех диагностических методов клинической медицины; они позволяют “in 

vivo” изучать как анатомические, так и функциональные параметры различных органов и 

систем. Однако, каждый из методов (R-KT, ЯMP- томография, УЗИ и радионуклидные 

методы исследования) имеет свои положительные и отрицательные стороны и пределы 

информативности. 

Последнее обстоятельство особенно важно при изучении многофункциональных 

органов и систем, каким является сердце. В связи с этим, перед врачом клиницистом 

стоит очень важная задача – выбор клинически целесообразного и методологически наи-

более информативного метода исследования для конкретной клинической цели и офор-

мления окончательного диагноза. 

Актуальность: В пределах настоящего исследования с учетом специфики работы 

(наличие положительных и отрицательных перегрузок, вибрации, шум) нами выбрана 

методика томографии сердца, которая позволяет наиболее близко подойти к патофи-

зиологическим механизмам нарушения перфузии миокарда. 

Состояние перфузии миокарда у пациентов, не перенесших инфаркт миокарда, но 

имеющих выраженный болевой синдром различной степени интенсивности, является 

актуальной и сложной клинической задачей. Она еще более усложняется из-за множества 

неоднозначных факторов, влияющих на развитие патологического процесса, которые 

имеют место у летного состава со стажем не менее 20 лет. 

Среди факторов, могущих повлиять на состояние перфузии миокарда, являются 

дополнительные нагрузки, которые претерпевал летный состав. 

Цель и задачи: Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования 

являлось изучение перфузии миокарда у летного состава с выявлением особенностей это-

го нарушения. Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1. Определение нарушения перфузии миокарда, 

2. Выявление участка нарушения и общей площади повреждения миокарда 

3. Реакция миокарда на фармакологическую пробу и выявление особенностей 

изменений на стрессовый фактор 

4. Выяление общих и специфических закономерностей нарушения перфузии 

миокарда левого желудочка при покое и фармакологической нагрузке и их сравнительная 

характеристика. 

5. Особенности нарушения перфузии у летного состава. 

Материалы и методы: Обследовались 16 человек (пилоты со стажем работы бо-

лее 20 лет), не имеющие клинических и лабораторных признаков перенесенного ин-

фаркта миокарда. Причины обращения: нестабильная стенокардия, аритмии и колебания 

артериального давления. 

Методика исследования: перфузионная сцинтиграфия с радиоактивным технецием 

и набором – MIBI (технетрил). Исследования проводили на томографе «SPECT» 
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(«Mediso» - Венгрия). Шаг томографа – 5,6
о
, угол оборота детектора вокруг сердца – от 

60
о
 до 240о. Количество кадров – 32. Срез 5 мм по всем трем томографическим осям. 

Исследования проводили в 2 этапа: первый – через час после внутривенного введения Тс-

MIBI активностью 22-24 mGi, второй – непосредственно после первой томографии с 

принятием 2-х таблеток нитроглицерина. Окончательная оценка полученной информации 

выдавалась в виде качественной и количественной оценки степени нарушения перфузии 

миокарда по всем трем осям, по всем срезам на основе «карты сердца» и общего про-

цента поражения миокарда левого желудочка [1,2,4]. 

Затем проводилась сравнительная характеристика томо-сцинтиграмм до и после 

нагрузочного теста. 

Для оптимизации интерпретации томографических данных выбраны следующие 

стандарты – программный пакет МАГАТЭ и рекомендации МАГАТЭ при оценке 

нарушения перфузии. 

Нормальный захват оценивается при диффузно-равномерном перераспределении 

индикатора от 100% до 70% от введенной активности, незначительная редукция крово-

тока – 70-50%, средняя – 50-30%, значительная – 30-10%, отсутствие перфузии – 0-10%. 

Другой точкой отсчета для оценки степени поражения миокарда левого желудочка 

является количество пораженных сегментов по 9-ти сегментной модели.  

При поражении 1-2-х сегментов – незначительное нарушение перфузии, 3-4-х – 

умеренное, более 5 сегментов – значительное нарушение перфузии. 

Результаты и обсуждение 

Получены следующие результаты: 

1. Нарушения перфузии различной степени были выявлены у всех обследуемых 

2. Наиболее ранимые участки были локализованы по верхушечно-перегородочной 

и передне-латеральным стенкам левого желудочка. Наибольшие площади поражения – на 

задней стенке, по направлению от перегородки к латеральным отделам. Соответственно, 

степень редукции равнялась 50%, количество сегментов 3-4. 

3.У 90% пациентов выявлены признаки концентрической гипертрофии миокарда 

левого желудочка, у 10% - признаки эксцентрической гипертрофии; степень редукции 

последних доходила до 70%, количества сегментов –4-5. 

4. При сравнительной оценке двух этапов исследований (покой и стресс) выявлены 

(в основном, признаки перераспределения активности (91%), признаки скрытых дефектов 

(у 57%); признаки обкрадывания – у 36%; улучшение общей перфузии всего у двух, 

улучшение локальных зон – у – 36-38%. 

 Последний факт (улучшение локальных зон) является самым важным клинико-

патофизиологическим признаком возможного восстановления перфузии миокарда. 

Анализ результатов в томосцинтиграфии позволяет предположить, что состояние 

перфузии миокарда левого желудочка у летного состава может служить моделью 

гибернированного миокарда описанного Rahimtoola S.H.(1980) и Narahara R.A.(1990). 

Основной вопрос настоящего сообщения – определение зон обратимой ишемии и 

областей нежизнеспособного миокарда. А нарушения перфузии, как было представлено 

Narahara R.A. (1990) могут быть выявлены и в областях жизнеспособного, но «гибер-

нированного» или оглушенного миокарда. 

Перфузионная однофотонная томография в покое и сцинтиграфия миокарда в 

сочетании с нитроглицериновой пробой давала возможность методом количественного 

анализа указать зоны повышенного накопления индикатора. Жизнеспособность миокарда 

(в различных участках миокарда левого желудочка), была выявлена почти у трети 

больных. 

Авторы Rahimtoola S.H. и Narahara R.A. [6,7] выделили принципиальный момент 

сущности гибернации, что «угнетение. сократительной функции миокарда протекает 

параллельно» степени ишемии. При этом, снижение инотропной функции гиберни-ро-
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ванного миокарда представляется как регуляторная защитная реакция в ответ на дефицит 

энергии в кардиомиоцитах. 

Все клинические состояния, которые могут привести к гибернации миокарда, 

встречаются и у нашего контингента обследуемых, обусловленные не только профессио-

нальными, но и, особенно, вредными постоянными профессиональными факторами, 

работы. 

С практической точки зрения, наличие гибернированного миокарда является 

весомым прогностическим фактором восстановления нарушенной перфузии. 

Заключение: При снижении коронарного кровотока до критического уровня или 

при относительной недостаточности снабжения миокарда кислородом возникает кисло-

родное голодание на уровне «дыхательной цепи». Как следствие прекращения аэробного 

катаболизма, усиливается гликогенолиз и анаэробный гликолиз, при котором обьем 

энергопродукции находится в прямой зависимости от кровоснабжения миокарда. 

Последнее обстоятельство подчеркивает значимость изучения перфузии миокарда 

для определения степени ишемизации сердечной мышцы. 

Основным признаком ишемии является то, что потребность в макроэргических 

фосфатах превышает скорость их образования, в результате которого быстро снижается 

уровень этих соединений в клетке. Через несколько секунд тотальной ишемии запасы 

креатинфосфата в кардиомиоците полностью истощается [5]. 

Эффективная перфузия способствует восстановлению сократительной функции 

обратимо поврежденных кардиомиоцитов только после нормализации энергопродукции 

и снижения внутриклеточной концентрации кальция. Иногда восстановление сокра-

тительной функции сердца после восстановления коронарного кровотока происходит с 

некоторым опозданием («оглушенность миокарда») [3,8]. 

При отсутствии адекватной реоксигенации сердца ишемические изменения 

внутриклеточного метаболизма приводят к структурно-морфологическим изменениям 

кардиомиоцитов, вплоть до их гибели с формированием постинфарктного рубца. Следст-

вием такого нарушения (повреждения) является необратимое нарушение сократительной 

функции миокарда [3]. 
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SUMMARY 

Methodology: Perfusion scintigraphy with radioactive technecium and MIBI kit was 

performed in 26 pilots. Study group involved male persons at the age of 42-57 without clinical 

and/or laboratory evidence of myocardium infarction in catamnesis. All patients had above 20-

year work experience.  

The investigation was done on “SPECT-camera (“Mediso, Hungary). The obtained 

results and data processing were performed in accordance with IAEA appropriate protocols.  

Two-stage tomography was applied: the first step was before pharmacological load and 

the second step was after administration of nitroglycerine 2 tablets under the same conditions.  

Conclusion: Taking into account all the methods of investigation (angiography, 

echocardiography, radio nuclide tomography) we consider it necessary to emphasize that in 

76% of subjects depression of contractile function, strength and duration of algesia did not 

coincide with the degree of perfusion disorder. 

Thus, study on myocardium perfusion in civil aviation pilots with the work experience 

above 20 years revealed disagreement of clinical and laboratory data.  

Two important challenges should be settled by medical doctors: actual health state of 

pilots and issues of further professional eligibility. 

 
Keywords: Perfusion scintigraphy, SPECT-camera, Two-stage tomography, Civil Aviation 

Flying Personnel 
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ԵՊԲՀ, ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն 

ՀՀ ԱՆ Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն 

 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտման են ենթարկվել 16 հիվանդ սրտամկանի իշեմիկ հիվանդությամբ` 

քաղաքացիական ավիացիայի օդաչուներ: 

Կատարվել է պերֆուզիոն սցինտիգրաֆիա, օգտագործվել է ռադիոակտիվ 
98m

Tc+-
MIBI: 

Հետազոտվողների տարիքը` 42-57 տարեկան: Կատարված է սրտամկանի տոմո-

գրաֆիա երկու փուլով` հանգստի և սթրեսս-փուլեր նիտրոգլիցերինով: 

Հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ 76 տոկոս հիվանդների մոտ 

առկա են պերֆուզիայի ռեդուկցիա, որոնք չեն համընկնում անգիոգրաֆիայի և էխո-

կարդիոգրաֆիայի հետ: 
 

Բանալի բառեր` պերֆուզիա, սրտամկան, քաղաքացիական ավիացիա, օդաչուներ, 

SPECT-տոմոգրաֆիա: 
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Злокачественные опухоли яичников относятся к довольно часто встречающимся 

новообразованиям в струкруре заболеваемости женских половых органов и занимают 

первое место по частоте показателей смертности от этого заболевания (1). Для подав-

ляющего большинства больных раком яичников системная химиотерапия является 

обязательным методом лечения, как после, так и до радикальных и нерадикальных цито-

редуктивных оперативных вмешательств (2). Использование в последние годы новых 

эффективных цитостатиков, таких как таксаны, гемцитабин, липосомальный доксоруби-

цин, топотекан,трабектедин в комбинации с производными платины позволили повысить 

эффективность лечения и продолжительность ремиссии (3,4,5). Правильный выбор ле-

карственного режима и соблюдение основных принципов химиотерапии, позволяют 

достичь объективных противоопухолевых эффектов у 70%-80% больных раком яичников 

со средней продолжительностью ремиссии 12 месяцев. Стандартные подходы в диаг-

ностике и лечении рака яичников отработаны во всех клиниках мира после многоцент-

ровых кооперированных исследований. Многие онкогинекологи придерживаются методу 

первичного оперативного вмешательства с максимальной циторедукцией в IIIABC и 

даже IV стадиях, другие же авторы рекомен-дуют начать лечение с химиотерапии. Безус-

ловно, неоадъювантная химиотерапия (НеоХТ) позволяет повысить резектабельность 

опухоли, а также абластичность и радикальность хирургических вмешательств. Вместе с 

этим при первичной цито-редукции (рекомендации ESMO-2002г.) выполняется любой 

объем операции с последующей химиотерапией, что существенно влияет на результаты 

лечения и прогноз. Следующий этап лечения – операции типа “Second look” показаны 

при рецидиве или после нерадикальной по объему первичной операции, на что наши 

больные редко соглашаются. Нами проанализированы результаты обследования, эффек-

тивности лечения и продолжительности ремиссии у 347 больных раком яичников(с 2004 

по 2013гг.) в IIIAB(C), получивших НеоХТ. В последующем всем больным произведены 

радикальные или циторедуктивные операции. Возраст больных колебался от 22-х до 74 

лет. Химиотерапия проводилась по схемам САР(циклофосфан, доксорубицин, цисплатин 

или карбоплатин), ТС (паклитаксел+карбоплатин) СрG (карбаплатин+ гемзар) или такса-

ны с гемзаром при резистентности к платине в стандартных дозах, от 2-х до 6-ти курсов 

до регистрации частичной регрессии более 50% или уменьшения до 50% всех признаков 

заболевания, асцита. У всех 347 больных было наличие асцита, а у 20%- плеврита. Диаг-

ностическое исследование уровня СА-125 и снижение показа-теля онкомаркера корре-

лировало с уменьшением опухолевой массы, исчезновением асцита, плеврита. Диагноз 

подтвержден при цитологическом исследовании пунктата из брюшной полости, КТ и 

УЗИ исследованием. Во всех случаях (100%) опухоли яичников имели эпителиальную 

форму рака. Дозы химиопрепаратов -цисплатин 50-70мг/м
2
 (1-ый день),паклитаксел 135-

175 мг/м
2 

(1-ый день) ,карбоплатин АИС -4-6 (вычисляется по специальной фомуле)(1ый 

день), доксорубицин 30-40 мг/м
2
 (1-ый день), циклофосфан 600 мг/м

2
 (1-ый день) , гемзар 

1000 мг/м
2
 (1-ый и 8-ой день). Дозы химиопрепаратов и ритм введений назначались в 

зависимости от общего состояния больных по шкале Карновского, интеркурентных 
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заболеваний – сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, флебитов нижних 

конечностей и выраженности коагулопатий.  
 

Методы лечения больных РЯ в IIIABC стадиях 
 

Метод лечения Число больных % 

Неоадъювантная химиотерапия 

Радикальные операции 

Циторедуктивные операции 

 

347 от 3-х до 5-ти курсов 

77 

269 

100% 

22,2% 

77,5% 

 

В послеоперационном периоде проводилась адъювантная или куративная химиотерапия 

от 4 до 8 курсов по тем же схемам. Лишь одна больная не оперирована. 

 

Схемы лечения РЯ(N347) 
 

I-САР II-Рас+Cis(Carbo) III- Carbo+Gem IV- Gem+РАС 

221- больная 

63,7% 

60-больных 

17,3% 

45-больных 

13,1% 

21-больная 

6,1% 
 

Как видно из таблицы большинство больных 63,7% получали химиотерапию по 

схеме САР. Число пациентов получивших химиотерапию таксанами увеличилось за 

последние два года, а авастин был использован только в 4-х случаях с положительным 

эффектом. Необходимо отметить, что в группе больных САР получили от 3-х до 5-ти 

курсов и около половины из них лечились по схеме с включением таксанов(1-2 курса). 

После НеоХТ радикально оперированы 77 больных (22,2%), циторедуктивные операции 

проведены у 269 больных (77,5%), с последующей химиотерапией от 4 до 8 курсов. Из 77 

пациентов у 5-ти была полная регрессия всех признаков заболевания со снижением 

уровня Са-125 до нормы. Одна больная из этой группы прожила более 10лет и умерла от 

МТS в костный мозг(анемия, лейкемизация). 

 

Эффективность неоадъювантной химиотерапии у больных РЯ в III
0
 (N347) 

Метод лечения 

Эффект 

ХТ 

ПР+ЧР 

Эффект 

ХТ 

СТ 

Эффект 

ХТ 

БЭ 

Ср.продолжительность 

времени до 

1-ого рецидива 

(в месяцах) 

1.НеоХТ+Рад.операция 

2.НеоХТ+Циторедуктивная 

операция. 

22,2% 

- 

- 

77,5% 

- 

0,3% 

8,2мес.±2,3,5,8 

3,5мес. ±2,3,4,6…. 

 

Около 20% пациентов с циторедуктивными операциями после курсов химиоте-

рапии находились месяцы (до 7-9) в стабильном состоянии. Если при контрольном УЗИ и 

исследовани уровня Са-125 отмечались какие-либо изменения, мы вновь начинали 

химиотерапию (по II-III линии). При раннем рецидиве заболевания (до 6-ти месяцев) в 

обеих группах, когда больные были нечувствительны к препаратам платины, назначалась 

схема паклитаксел и гемзар. При этом мы имели стабилизацию процесса, в отдельных 

случаях снижения уровня Са-125 до нормы и частичную регрессию до 50%. При раз-

вившейся лекарственной резистентности к предыдущему лечению мы использовали в 

различных комбинациях такие препараты, как иринотекан, этопозид, винорельбин, 

топотекан, келикс. Побочные реакции носили преходящий характер и отмечались:-тош-

нота, рвота у -29,1% больных,общая слабость -12,7%, лейкопения, нейтропения -6,3%, 

диарея – 5,2%,гипертензия -13,8%, судороги (от платиновых препаратов) до потери соз-

нания – 0,9%,цистит (острый) -0,9%, тромботические осложнения -13,3%. В ряде случаев 

выраженные побочные реакции, особенно тромбо-тические осложнения требовали 
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коррекции, что явилось причиной отсрочки лечения. Таким образом неоадъювантная 

химиотерапия повышает операбельность в 1,5 раза, а общая 5-ти летняя выживаемость в 

III
0
 по нашим данным колеблется от 21,2 до 30%. 
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SUMMARY 

Neoadjuvant chemotherapy in ovarian cancer stade III treated with carboplatin, 
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1.5 times and the overall 5 year survival rate ranges from 21.2 to 30% 
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ԱԱՐՐԴԴՅՅՈՈՒՒՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԸԸ  IIIIII  ՓՓՈՈՒՒԼԼՈՈՒՒՄՄ  ԳԳՏՏՆՆՎՎՈՈՂՂ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՆՆԵԵՐՐԻԻ  ՄՄՈՈՏՏ  
 

Լ.Գ. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ, Գ.Կ. ԲԱԶԻԿՅԱՆ, Գ.Ա. ՋԻԼԱՎՅԱՆ, Կ.Գ. ԲԱԶԻԿՅԱՆ  
 

Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

III փուլում գտնվող ձվարանների քաղցկեղի նեոադյուվանտ քիմիաթերա-

պիայի կիրառումը կարբոպլատին-պակլիտաքսել կամ ցիսպլատին, կարբոպլատին 

և գեմզար կամ պակլիտաքսել և գեմզար սխեմաներով, բարձրացնում է վիրահա-

տելիության հնարավորությունը 1.5 անգամ, իսկ ընդհանուր ապրելիության տվյալ-

ները տատանվում են 21.2 %-ից 30%-ի սահմաններում: 

  

  

ԲԲաաննաալլիի  բբաառռեերր `̀  ձվարանների քաղցկե, քիմիաթերապիա, թունայնություն::  
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Издревле, наряду с традиционными методами лечения при злокачественных опу-

холях применяются и альтернативные методы, в частности лекарственные травы, живот-

ные яды, лекарственные масла, уринотерапия и др. Народные средства эффективны, но 

их использование должно назначаться и контролироваться лечащим онкологом. Одним 

из этих средств является женьшень. Известный растительного происхождения препарат 

женьшень, относится к группе тритерпеновых сапонинов(triterpense saponinis), лекарст-

венными ингредиентами которого являются женьшеноиды (gensenosides) (1). Благодаря 

созданию высококонцентрированных экстрактов, полученных из американского жень-

шеня, стало возможным клиническое применение высоких концентраций чистых жень-

шеноидов (2). Одним из этих препаратов для перорального применения является Карсинг 

(Careseng), содержащий большое количество Rh2 женьшеноидов (gensenosides) и 

протопанаксадиолов (protopanaxadiol). Доказана апоптозная активность in vitro в раковых 

клетках и in vivo (задержка роста ингибирования) в экспериментальных опухолях (2-4). 

Внутривенное введение препарата женьшеня (Pandimex) показало хорошую перено-си-

мость у людей, а монотерапия пандимекса при солидных опухолях (раке легких, 

молочной железы, поджелудочной железы), вызывает частичный регресс опухоли у 1 из 

10 пациентов и стабилизацию процесса у остальных 8(из10) больных(6). 

 Таким образом, активные ингредиенты Careseng SG2 Pandimex в предклинических 

и предварительных клинических исследованиях показали способность к уменьшению 

токсичности цитостатиков, а также защите уязвимых к химиотерапии органов, тканей 

(костный мозг, почки, печень и др.)  

 Цель исследования: Оценить эффективность и безопасность Careseng SG2 в 

уменьшении токсичности химиотерапии при лечении метастатического рака молочной 

железы и рака яичников в комбинации со стандартными режимами химиотерапии. 

 1. оценить результат лечения через 16 недель(4-х циклов) после химиотерапии в 

сочетании с Careseng SG2 

 2. оценить токсичность химиотерапии в сочетании с Careseng (SG2) в сравнении с 

контрольной группой без  

 использования Careseng (С). 

 3. оценить качество жизни больных.  

 Документация, связанная с клиническим исследованием рассмотрена этической 

комиссией Национального Центра Онкологии, а также утверждено разрешение на прове-

дение данного исследования. 

 Структура исследования: В настоящее рандомизированное исследование вклю-

чены 25 больных метастатическим раком молочной железы и 15 больных местнорасп-

ространенным, метастатическим или рецидивирующим раком яичников, которым прове-

дена терапия Careseng SG2 вместе со стандартной химиотерапией. Контрольную группу 

составляли аналогичные больные в IIIВ или IV стадиях, получающих только стан-

дартную химиотерапию. Всем пациентам в исследуемой и контрольной группах прове-

дено полное клинико-лабораторное обследование с морфологическим подтверждением 

диагноза и компьютерная томография в исследуемой группе (до и после лечения). 
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В группу больных, как исследуемую так и контрольную, включены пациенты, 

имеющие ожидаемую выживаемость (продолжительность жизни) не менее 6 месяцев. 

В исследование включены больные в возрасте от 43 до 72 лет, у которых диагнос-

тирован первичный неоперабельный рак молочной железы или рак яичников в возрасте 

от 22 до 61 лет (25 и 15 больных соответственно), или имеющие местные рецидивы или 

метастазы после радикального лечения. Эти больные нуждаются в первичной химиотера-

пии (индукционная или спасательная химиотерапия) . 

Все больные случайно распределены на две группы, для получения Careseng SG2 

плюс химиотерапия (SG+С) и только химиотерапия(С). У всех пациентов получено ин-

формированное согласие для получения лечения в рамках исследовательской группы, а в 

контрольной группе получено согласие об использовании их данных. 

Критерии включения в протокол исследования были использованы по рекомен-

дациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Критерии исследования из протокола даны в рекомендациях спонсора иссле-

дования “Pegasus Pharmacenticals Group Inc”. 

Лечение Careseng SG2 плюс стандартная химиотерапия получили 40 больных по 

схеме: 15 капсул-1200мг. в день в течении 5 последовательных дней недели в течение 16 

недель, причем прием Careseng проводили с первого дня химиотерапии, независимо от 

ритма введения химиопрепаратов. В контрольной группе соблюдены стандартные ре-

жимы химиотерапии. Химиотерапия в обеих группах применялась по схеме CAF (цикло-

фосфан, доксорубицин, фторурацил) или PacDox (паклитаскел или доцетаксел+доксору-

бицин) при РМЖ и САР (циклофосфан, доксорубицин, цисплатин) или PacCis (пакли-

таксел, цисплатин) при раке яичников в стандартном ритме введения (в 1-ый и 8-ой дни) 

или (в 1-ый и 2-ой дни). 

В процессе лечения проводилось в динамике исследование показателей крови 

(уровень лейкоцитов, тромбоцитов, нейтрофилов, гемоглобина), биохимические показ-

атели крови (АСТ, АЛТ, ГГТП, протромбиновое время, креатинин, К
+
 ,Na

+
 ,Cl

- 
,Ca

++
), 

маркеры опухоли (СА-15,3 и СА-125), компьютерная томография до лечения и после 4-

ого курса химиотерапии, ЭКГ (перед каждым курсом химиотерапии, а при необ-

ходимости чаще). Оценен статус общего состояния и опрос качества жизни ( по шкале 

Карновского и EG-5D соответственно).  

Эффективность лечения оценивалась: 
1. по показателям побочных эффектов(общие проявления токсичности, супрессии 

костного мозга) и качества жизни. 

2. по показателям объективного результата лечения по известной шкале эффектив-

ности (CR, PR, ST, Progress) и сравнения данных КТ после 16 недель химиотерапии 

вместе с лечением Careseng SG2 и данными КТ до начала лечения.  

Показатель объективного результата лечения сравнивался с контрольной группой, 

используя 2-х сторонний точный тест Фишера. Пациенты исключенные из исследования 

по различным причинам и полученные их данные считались нереспондентными, а анализ 

эффективности проведен на выбранной для лечения популяции больных. 

 Результаты исследования: В исследование включены 25 больных метастатичес-

ким раком молочной железы (РМЖ), из них у одной больной имелась инфильтративно-

отечная форма (неоперабельная) с поражением всей молочной железы, кожа над ней 

отечна, покраснена, у 2-х - имелись контралатеральные метастазы в аксиллярные лимфа-

тические узлы, у 1-ой – внутрикожные метастазы на послеоперационном рубце. У ос-

тальных 22-х больных имелись висцеральные метастазы в легкие, плевру, печень и кости 

скелета.  

У больных раком яичников в IIIC или IV-ой стадии зарегистрирован асцит, плев-

рит, местастазы в печень (у 4-х), забрюшинные и паховые лимфоузлы (у 2-х), рецидив в 

малом тазе (у 3-х). Аналогичная распространенность опухолевого процесса отмечена и в 
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контрольных группах. Несмотря на распространенность процесса, все больные в 

исследуемой и контрольной группах были в удовлетворительном состоянии по шкале 

Карновского не менее 70%. 

В группе (I-ая) больных РМЖ, получавших SG+С отмечалось умеренное снижение 

лейкоцитов до 3,8-3,2х10
9
/л, тромбоцитов до 180,0-160,0х10

9
/л и нейтрофилов до 66-60 

х10
9
/л в 1мм

3
 крови к 10-ой недели лечения у 6-ти пациентов. (График 1) 

 

График 1. 

Уровень Hb у больных РМЖ 
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КГ – контрольная группа, C – только химиотерапия 

ИГ – исследуемая группа, SG+C- Careseng+химиотерапия 
  

 

Все показатели восстанавливались к 16-ой неделе после завершения курса терапии. 

В контрольной группе (II-ая) у 17 и 25 больных РМЖ, получавших только  

химиотерапию отмечалось значительное снижение лейкоцитов (до 2,4-3,8х10
9
/л), 

умеренное снижение количества тромбоцитов (150,0-160,0х10
9
/л) ко 2-ой, 4-ой, 9-ой, 13-

ой, 15-ой неделях, причем чаще после 1-ого курса химиотерапии (ко 2-ой неделе). 

У больных в I-ой группе уровень СА-15-3 снизился вдвое от первоначального 

уровня, а у 5-ти больных был в пределах нормы (до 30-50). Снижение уровня СА-15-3 

отмечалось также в контрольной группе (II-ой). Некоторое снижение гемоглобина 

отмечалось к 10 и 16 неделе в обеих группах.(График 3,4) 

 

График 3. 
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График 4. 

Уровень лейкоцитов у больных РЯ 
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КГ – контрольная группа, C – только химиотерапия 

ИГ – исследуемая группа, SG+C- Careseng+химиотерапия 

 

Исходные изменения на ЭКГ сводились к умеренным изменениям миокарда, гипер-

трофии миокарда левого желудочка, единичные экстрасистолы, тахикардия, которые 

связаны с основным заболеванием и не усиливались при лечении в обеих группах (SG+С 

или С). 

 В третьей группе (III-ей) больных раком яичников (15), получавших SG+С отме-

чалось умеренное снижение лейкоцитов до 3,8х10
9
/л, тромбоцитов до 180,0х10

9
/л и нейт-

рофилов до 66-70 х10
9
/л у 3-х пациентов на 2-ой и 6-ой неделе лечения. Лишь у одной 

больной на 2-ой неделе имелось резкое снижение всех показателей крови и больная 

скончалась от острого инфаркта миокарда. В контрольной же группе (IV-ой) лейкопения 

отмечалась до 3,8-2,4х10
9
/л (у 13-ти больных), тромбоцитопения до 160,0-180,0 х10

9
/л (у 

8-ми больных), лимфопения до 40-50 х10
9
/л (у 8-ми больных) на 4-ой, 7-ой и 15-ой 

неделях лечения.  

 

График 2. 

Уровень Hb у больных РЯ 
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При анализе результатов динамики антигена СА-125 установлено его снижение до 

нормы (у 3-х больных), от 1,0 до 7,0 раз у 10-ти больных, его повышение у одной боль-

ной к 10-ой и 16-ой недели лечения. Аналогичные результаты прослеживаются и в 

контрольной группе (IV-ой). 

Гастроинтестинальные побочные реакции у всех 40 больных сводились к тошноте, 

умеренной одно-двух кратной рвоте I-ой степени при приеме Careseng, появляющиеся на 

2-ой неделе. У 3-х больных прием 15 капсул Careseng ежедневно был затруднен из-за 

длительной тошноты и дискомфорта в желудке, в связи с чем доза снижена до 5 капсул в 

день, с последующим приемом препарата после 4-х курсов химиотерапии. 

Таблица 1 

Общая оценка качества жизни 

Локализация РМЖ Рак яичников 

Число больных 25 25 15 15 

Методы лечения SG+C* C* SG+C C 

Очень неприятно (III
0
)* - 2(8%) 1(6,7%) 2(13,3%) 

Неприятно (II
0
) 1(4,0%) 20(80%) 2(13,3%) 12(80%) 

Последняя неделя 

была чуть-чуть 

неприятной (I
0
) 

 

5(20%) 

 

2(8%) 

 

6(40%) 

 

1(6,7%) 

Никаких изменений 

не было (0
0
) 

19(76%) 1(4%) 6(40%) - 

* - степень токсичности 

SG+C*- Карсинг+химиотерапия C*- только химиотерапия 
  

Как видно из таблицы 1 качество жизни у больных в контрольной группе (С) было 

хуже, чем в исследуемой группе (SG+C). 

Неприятные ощущения в исследуемой и контрольной группах были у 4% и 13% 

больных, а в контрольной группе у 80% и 80% соответственно при РМЖ и раке яични-

ков. Последняя 16-ая неделя была чуть-чуть неприятной у 20% и 40% больных РМЖ и 

раке яичников соответственно, вероятно, связанно с наслоением эффекта химиотерапии и 

длительного приема Careseng (по 15 капсул ежедневно). 

График 5. 

Общая оценка качества жизни у больных РМЖ 
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Изменений в качестве жизни больных не отмечалось в группе больных с Careseng 

и химиотерапия (у 76% и 40%) при РМЖ и раке яичников соответственно, тогда как в 

контрольной группе эти показатели составляют 4% и 0%. 
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 У 23-х больных РМЖ при лечении SG+C статус по шкале Карновского повысился 

с 70% до 80-90%, лишь у 2-х пациентов снизился с 70% до 50-60% из-за прогрессирова-

ния заболевания. 

В контрольной группе больных РМЖ снижение статуса по шкале Карновского 

отмечался у 4-х пациентов. 

При раке яичников общее состояние по шкале Карновского снизился до 20% у 

одной больной с острым инфарктом миокарда на 2-ой неделе лечения и у второй больной 

к 16-ой неделе (после завершения SG+C), в связи с прогрессированием заболевания (уве-

личение площади метастазов в печени, нарастанием асцита, легочно-сердечной недоста-

точности). 

 Аналогичная картина отмечалась и в контрольной группе больных раком яични-

ков, получавших только химиотерапию (С).(График 6) 

 

График 6. 

Общая оценка качества жизни у больных РЯ 
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Таблица 2 

Оценка эффективности химиотерапии 

Локализация РМЖ Рак яичников 

Группы больных I (25б) II(25б) III(15б) IV(15б) 

Эффект лечения SG+C* С* SG+C* С* 

Полная регрессия (CR) 1(4%) - 1(6,67%) - 

Частичная регрессия (PR) 4(16%) 2(8%) 3(20%) 4(26,7%) 

Стабилизация (St) 19(76%) 19(76%) 9(60%) 9(60%) 

Без эффекта (прогрессирование) 

(Progress) 
1(4%) 4(16%) 2(13,3%) 4(16%) 

SG+C*- Карсинг + химиотерапия C*- только химиотерапия 

 

Как видно из таблицы в I-ой группе РМЖ эффект лечения отмечался у 20% боль-

ных (CR+ PR), а в контрольной II-ой группе только у 8%, стабилизация процесса одина-

кова в обеих группах (по 76%).  

При раке яичников(III-ья группа) эффект лечения (SG+C) наблюдался у 26,67% 

(CR+ PR), а в контрольной IV-ой группе (С) – частичная регрессия у 26,7%, стабилизация 

процесса одинакова в обеих группах (по 60%) (график 8). 

Прогрессирование заболевания при РМЖ и раке яичников отмечено у 4% и 13,3% 

больных и 16% и 16% больных соответственно в исследуемых группах (I и III) и конт-

рольных (II и IV) (графики 7, 8) 
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График 7 

Оценка эффективности химиотерапии у больных РМЖ 
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График 8. 

Оценка эффективности химиотерапии у больных РЯ 
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Анализируя результаты лечения установлено, что сочетание химиотерапии с препа-

ратом Careseng повышает эффективность лечения в 2,5 раза (Р<0-05) при РМЖ, а при 

раке яичников эффект одинаков в исследуемой и контрольной группах, также как и 

стабилицация процесса. 

Прогрессирование опухолевого процесса было в 1-1,5 раза выше в контрольных 

группах (II и IV), чем в исследуемых (I и III). Careseng в определенной степени улучшает 

переносимость химиотерапии и повышает эффективность лечения, в частности, при раке 

молочной железы. 
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Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն 
 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտման մեջ ընգրկվել են կրծքագեղձի (ԿՔ) 25 և ձվարանների քաղցկեով 

(ՁՔ) 15 հիվանդներ, որոնք քիմիաթերապիայի կուրսեր են ստացել Careseng-ի հետ 

համակցված:  

Հետազոտվել են բուժման արդյունավետությունը և կյանքի որակի հարցերը: 

Պարզվել է, որ այս համակցման դեպքում բարձրանում է բուժման արդյունավետու-

թյունը և բարելավվում է հիվանդների կյանքի որակը 2,5անգամ, համեմատած հսկիչ 

խմբի հիվանդների հետ: 

 
 
Բանալի բառեր՝ քիմիաթերապիա, ձվարանների քաղցկեղ, կրծքագեղձի քաղցկեղ 

Careseng: 

 
 

 

 

 

 

CARESENG IN TREATEMENT METASTATIC BREAST AND OVARIAN CANCER 
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SUMMARY 

We investigated the efficacy and safety of the zhenshenoides Careseng for treatment of 

ovarian (OC) and breast cancer (BC) patients. 

In the study were involved 25 patients with breast and 15 patients with ovarian cancer. 

It was established that combination careseng with chemotherapy enhances the efficacy of 

the treatment by 2,5 fold. At the same time its improved the tolerability of chemotherapy and 

quality of life comaring with control group patients. 

  

  

KKeeyywwoorrddss::  chemotherapy, ovarian cancer, breast cancer, Careseng. 
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ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТЬЬ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫХХ  ММЕЕТТООДДООВВ  ССТТИИММУУЛЛЯЯЦЦИИИИ  
ООВВУУЛЛЯЯЦЦИИИИ  УУ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  СС  ППООЛЛИИККИИССТТООЗЗООММ  ЯЯИИЧЧННИИККООВВ  

 
Н.Р. НАВАСАРДЯН, Г.А. БЕГЛАРЯН, Г.К. ПОГОСЯН, В.Г. ФРОЛОВ 

 

 

МЦ “Бегларян” 

ЕГМУ, кафедра акушерства и гинекологии №1  

 

 

Ключевые слова: ингибиторы ароматазы, бесплодие, стимуляция фолликулогенеза, 

синдром поликистозных яичников. 

 

Введение. В последнее десятилетие в лечении женского бесплодия все более час-

тое применение находят высокоселективные нестероидные ингибиторы ароматазы (ИА). 

Представителями этой группы препаратов являются аримидекс (анастрозол) и 

фемара (летрозол). 

ИА обладают свойствами, позволяющими применять их не только в репродукто-

логии, но и в терапии эстрогенчувствительных форм рака молочной железы и эндо-

метрия [3, 21], эндометриоза [1, 11, 15,16, 19], миомы матки и гиперпластических про-

цессов эндометрия [5,7]. 

Для понимания природы эффектов ИА, используемых именно для реализации реп-

родуктивной функции, необходимо привести краткую характеристику основных этапов 

стероидогенеза в яичниках и той роли, которую в них играют собственно сама ароматаза 

и ее регуляторы. 

Согласно двуклеточной теории образования половых стероидов в яичниках, в клет-

ках гранулезы фолликулов эстрогены (эстрон и эстрадиол) образуются путем их аро-

матазной конверсии из андрогенов (андростендиона и тестостерона), которые в свою 

очередь синтезируются из холестерина в клетках теки. Эти процессы регулируются гона-

дотропинами, причем эстрогенобразующая активность фермента ароматазы стимули-

руется под влиянием ФСГ, тогда как синтез андрогенов, играющих роль субстратных 

предшественников эстрогенов, контролируется ЛГ [4,10, 28]. 

В естественном цикле в первой половине его фолликулярной фазы происходят 

процессы рекрутирования фолликулов (1-4-й день цикла) и селекции доминантного 

фолликула из когорты квазисинхронизированных (5-7-й день цикла) [2,8,9]. В этот пе-

риод отмечаются относительно невысокая продукция ФСГ и, как следствие, низкая 

активность ароматазы и наименьшая продукция эстрадиола [6,8,18]. На фоне слабой 

активности ароматазы процесс конверсии андрогенов в эстрогены происходит доста-

точно медленно, что создает предпосылку для локального возрастания активности тесто-

стерона. 

 К настоящему времени накоплено много данных, свидетельствующих о том, что 

именно относительное интраовариальное усиление эффектов тестостерона в первой 

половине фолликулярной фазы цикла сенситизирует, т.е. повышает чувствительность 

специфических ФСГ-рецепторов клеток гранулезы фолликулов к молекулам ФСГ [13, 

23,27]. Такая андрогенная сенситизация ФСГ-рецепторов приводит к тому,что растущие 

фолликулы начинают более активно отвечать на стимулирующие эффекты ФСГ. 

 Это особенно заметно во второй половине фолликулярной фазы цикла, когда 

фактически те же (что и в первой половине) концентрации ФСГ за счет предшествующей 

андрогенной сенситизации ФСГ-рецепторов оказывают значительно более выраженное 

стимулирующее влияние на темпы роста и созревания доминантного фолликула. При 
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этом параллельно отмечается усиление стимулирующего действия ФСГ и на активность 

ароматазы, что приводит к увеличению продукции эстрогенов, достигающей максимума 

к периоду овуляции [8,14, 20,24]. 

Исходя из описанных закономерностей участия ароматазы в процессах, обеспе-

чивающих реализацию овуляторной функции в физиологических условиях, M. Mitwally и 

соавт. [22.25] обосновали целесообразность использования препаратов ИА для направ-

ленной активации фолликулогенеза. Ими была предложена концепция, согласно которой 

применение ИА в первой половине фолликулярной фазы цикла может способствовать 

усилению сенситизирующего действия андрогенов на специфические ФСГ-рецепторы 

клеток гранулезы, поскольку на фоне действия ИА создаются условия для накопления 

андрогенов из-за торможения их ароматазной конверсии в эстрогены. Результатом этого 

процесса должно стать усиление способности ФСГ активировать рост фолликулов из-за 

возросшей чувствительности их специфических ФСГ-рецепторов. Кроме того, наблю-

даемое на фоне действия ИА снижение уровня эстрогенов (из-за блокады их образования 

из андрогенов) должно включать механизм обратной связи, стимулирующий гонадот-

рофы к образованию ФСГ, подобно тому, как это происходит при реализации антиэст-

рогенного эффекта кломифена. 

Описанная концепция применения ИА для стимуляции овуляторной функции пос-

лужила основой для разработки протоколов контролируемого фолликулoгенеза, при-

меняемых в настоящее время как вестественных циклах, так и в ЭКО. 

Цель исследования. Изучить эффективность игибиторов ароматазы в качестве 

индукторов фолликулогенеза при лечении женского бесплодия.  

Материал и методы исследования. Протоколы стимуляции овуляции с ИА, 

используемые нами в естественных циклах: в естественных циклах с целью овариальной 

стимуляции мы применяли ИА летрозол в суточной дозе 2,5 мг в течение 5 дней (со 2-го 

по 7-й или с 3-го по 8-й день цикла), т.е. в том же режиме, что и кломифен [12, 17, 25, 

26].  

Данный протокол можно рассматривать как альтернативу традиционному прото-

колу с применением кломифена.  

Основную первую группу составили 46 больных, получивших ИА, а вторую группу 

- 36 больных, получивших кломифен цитрат. Параллельно стимуляции ИА или КЦ 

применялся триггер овуляции ХГ. 

Возраст обследованных колебался от 25 до 40 лет, составляя в среднем 34,6 ± 1,2 

года. Возрастной состав больных приведен в таблице 1.  

Таблица 1.  

Возрастная структура обследованных женщин 

Возраст 

(лет) 

Основная группа 

n=46 

Контрольная группа 

 n=36 

Абсолютное 

число 

% Абсолютное 

число 

(%) 

25-28 8 17,4 5 13.8 
29-32 10 21.7 7 19.4 

33-36 13 28.3 11 30.5 

37-40 15 32.6 13 36.1 
 

В данной группе отмечается наиболее высокая частота детских инфекционно-вос-

палительных заболеваний: ОРВИ у 59 (72%), ангины у 49 (60%), корь у 46(56%), паротит 

у 43(52%), ветряная оспа у 38 (46%), краснуха у11 (13%) женщин. 

Из перенесенных оперативных вмешательств аппендэктомии в анамнезе у 36 (44%) 

и тонзиллэктомии у 30 (37%) пациенток. 

Из сопутствующих заболеваний нейро-эндокринно-обменный синдром наблюдался 

у 20 (24.3%), фиброзно-кистозная мастопатия у 4 (9.7%), заболевания печени и желчевы-



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲԱԱՐՐՁՁՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ,,  ԳԳԻԻՆՆԵԵԿԿՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ    ԵԵՎՎ    ՈՈՒՒՌՌՈՈՒՒՑՑՔՔԱԱԲԲԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  

 

 333 

водящих путей у 7 (8.5%) женщин.  

Анализ становления менструальной функции выявил средний возраст менархе 

12,6±0,2 года. Позднее менархе отмечено у 32 (39.0%) женщин. 

Нарушения менструального цикла по типу олигоменореи отмечались у 64 (78.0%), 

из них у 38 (59.3%) женщин олигоменорея имела место с менархе, у 26 (40.6%) – после 

периода регулярных менструаций. У 10 (12.1%) наблюдалась аменорея, у 8 (9.7%) - регу-

лярный менструальный цикл.  

У 15 (18.3%) пациенток была выявлена урогенитальная инфекция (хламидиоз, 

уреаплазмоз, микоплазмоз), по поводу чего пациентки получали соответствующее ле-

чение. 

Длительность бесплодия колебалась от 5 до 12 лет, составляя в среднем 7,4±1,3 

года. Первичным бесплодием страдали 62 (75.6%) женщины, вторичным  20 (24.3%). 

Исследование генеративной функции у женщин со вторичным бесплодием выявило 

следующие исходы беременностей (табл. 2). 

Таблица 2.  

Исходы беременностей у женщин со вторичным бесплодием  

 

Исходы беременностей 

n=20 
Абсолютное число % 

Своевременные роды 7 35.0 

Преждевременные роды 2 10.0 

Самопроизвольные аборты 8 40.0 

Внематочная беременность 3 15.0 

Всего 20 100.0 
 
 

При объективном осмотре у всех женщин был выявлен правильный тип телосло-

жения. ИМТ колебался от 23,6 кг/м2 до 32,5 кг/м2, составляя в среднем 29,2±1,0 кг/м2. 

Избыточная масса тела определялась у 46 (56.1%), ожирение - у 8 (9.7%) пациенток. 

Индекс ОТ/ОБ>0,85 был у 28 (34.1%) больных. Гирсутизм был выявлен у всех пациенток 

(100%). Гирсутное число Ферримана-Голлвея составляло в среднем 19,6 ±1,4. 

Всем пациенткам было проведено 198 циклов стимуляции. Для определения 

исходного состояния репродуктивной системы и овариального резерва у обследованных 

изучены гормональные и ультразвуковые параметры репродуктивной системы (табл. 3). 

Приведены данные предварительного гормонального обследования (концентрации 

ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрадиола на 2-3 день предшествующего менструального цикла и 

концентрация прогестерона - на 22-23 д.). Уровень ЛГ и соотношение ЛГ/ФСГ в крови 

больных с СПКЯ были достоверно выше по сравнению с контрольной группой. Повы-

шение индекса ЛГ/ФСГ за счет повышенных значений ЛГ является наиболее характер-

ным гормональным признаком СПКЯ. Концентрация ФСГ была также достоверно выше, 

чем в контрольной группе. Уровни пролактина у больных с СПКЯ и контрольной группы 

не отличались и были сопоставимы. 

Базальный уровень эстрадиола у пациенток, страдающих СПКЯ, был достоверно 

выше, чем в контрольной группе. 

Низкое содержание прогестерона, подтверждающее наличие ановуляции, отмечено 

у всех пациенток с СПКЯ. Увеличение объема яичников и количества антральных фол-

ликулов отмечено в группе больных с СПКЯ. 

В процессе стимуляции овуляции мы провели анализ активности стероидогенеза в 

данной группе пациенток СПКЯ (таб. 3). 
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Таблица 3 

Уровни ФСГ и эстрадиола в процессе стимуляции у женщин с СПКЯ 
 

Показатели 

СПКЯ Практически 

здоровые 

женщин 
Основная первая 

руппа 

Основная вторая 

группа 

ФСГ МЕ/л 

(базальный уровень) 

5,6* 

(4,5-6,7) 

5,2* 

(4,4-6,6) 

3,6  

(2,6-4,6) 

Е2 пг/мг (базальный уровень) 
130,2* 

(110,4-150,0) 

124,8* 

(103,5-146,1) 

83,7  

(64,1-103,3) 

Е2 пг/мл (пиковый уровень) 
1952,3 

(1556,4-2348,2) 

2124,4* 

(1910,8-2338,0) 

1569,0  

(1238,6-1900,2) 

Примечание: *  достоверность различий с контрольной группой. 

 

Результаты исследования. За период с декабря 2010г. по июнь 2011г. на базе 

Центра планирования семьи и сексуального здоровья 82 пациенткам проведено 198 

циклов стимуляции фолликулогенеза (46 женщинам основной группы ингибитором 

ароматазы анастрозолом, 36 женщинам контрольной группы – кломифен цитратом). 

Эффективность стимуляции оценена ультразвуковым мониторингом и гормональными 

методами. 

В процессе стимуляции овуляции отмечались рост и развитие фолликулов и, как 

следствие стимуляции, увеличение концентрации эстрадиола у больных, причем пиковые 

значения эстрадиола в день назначения ХГ, были достоверно (р<0,05) выше по сравне-

нию с контрольной группой.  

У пациентов с синдромом поликистозных яичников наблюдался более активный 

овариальный ответ на индукцию ИА по сравнению с индукцией кломофен цитратом.  
 

Таблица 4 

Исходы стимуляции и наступления беременности у женщин с спкя 

Исходы 

стимуляции 

n=198 циклов 

Основная первая группа 

n=100 циклов 

Основная вторая группа 

n=98циклов 

Овуляция 82 (82.0%) 58(59.2%) 

Беременность 23(23.0%) 10(10.2%) 
 

При исследовании показателей фолликулогенеза и наступления беременности было 

установлено, что овуляций почти в 1.3раза, а беременностей – в 2.3раза больше в первой 

группе. Следует отметить, что у пациенток с СПКЯ количество беременностей был дос-

товерно ниже по сравнению со второй группой (табл. 4). 

 Обсуждение полученных данных. Преимущества назначения ИА вместо кло-ми-

фена состоят в следующем. 

Во-первых, в отличие от кломифена, ИА способны стимулировать фолликулогенез 

за счет оказываемого антиэстрогенного действия и включения механизма обратной связи 

с ФСГ-образующими гонадотрофами гипофиза независимо от степени повышения или 

понижения базального уровня эстрогенов. 

Здесь можно напомнить, что у пациенток со слишком низким базальным уровнем 

эстрогенов назначаемый кломифен не проявляет себя как антагонист эстрогенов, из-за 

чего на фоне его действия не обеспечивается снижение уровня эстрадиола и, как следст-

вие, не происходит срабатывание механизма обратной связи, ведущее к возрастанию 

концентрации ФСГ. 
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 У пациенток с высоким базальным уровнем эстрадиола (что нередко наблюдается 

при эндометриозе или миоме) назначаемый кломифен, хотя и способствует снижению 

уровня эстрогенов, часто не может обеспечить достижение уровнем эстрадиола значения, 

включающего механизм обратной связи и усиленной продукции ФСГ [4]. 

Во вторых, в отличие от кломифена, ИА не оказывают антиэстрогенного действия 

на эндометрий, хотя обладают несопоставимо более мощным антиэстрогенным свойст-

вом. Данный парадокс объясняется тем, что ИА полностью выводятся из организма через 

72 ч после их последнего приема [13, 21],тогда как кломифен обнаруживается в кале 

даже спустя 6 нед после прекращения его использования [4]. 

Из этих наблюдений следует, что при 5-дневном применении ИА продолжитель-

ность их антиэстрогенного действия на эндометрий ограничивается только периодом их 

приема (плюс 2-3 последующих дня). 

 В отличие от этого, после прекращения 5-дневного использования кломифена 

индуцируемое им антиэстрогенное действие на эндометрий продолжается фактически в 

течение всего стимулируемого цикла. Это в конечном итоге создает затруднения для 

пролиферации и прегравидарной трансформации эндометрия, что имеет своим последст-

вием ухудшение условий для имплантации оплодотворенной яйцеклетки и является 

одной из вероятных причин недостаточно высокой эффективности лечения бесплодия с 

применением кломифена [4, 9, 26]. 

Давая итоговую оценку использованию ИА в репродуктологии, можно заключить, 

что этот класс препаратов является ценным дополнением к средствам, назначаемым для 

контролируемой стимуляции фолликулогенеза. 

Заключение. Следует еще раз повторить, что применение ИА в естественных цик-

лах во многих случаях обеспечивает восстановление овуляторной функции у кломифен-

резистентных пациенток. Это позволяет отказаться от применения с аналогичной целью 

гонадотропинов, использование которых всегда ассоциируется с резким возрастанием 

риска СГЯ и вероятности многоплодия. Очевидно, что внедрение в клиническую прак-

тику протоколов овариальной стимуляции с ИА расширяет возможности преодоления 

бесплодия в лечебных программах. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Адамян А.В., Осипова А.А., Сонова М.М. Эволюция гормональной терапии 

эндометриоза. Пробл репрод 2006;12:5:11-16. 

2. Боярский К.Ю. Фолликулогенез и современная овариальная стимуляция (обзор 

литературы). Пробл репрод 2002;8:3:36-43. 

3. Вышинская Г.В. Аримидекс в терапии больных раком молочной железы. РМЖ. 

2005;13:10:660—663. 

4. Гласс Р.Г. Бесплодие. В кн: Репродуктивная эндокринология.В 2 т. Пер. с англ. Под 

ред. С.С.К. Йена, Р.Б. Джаффе. М:Медицина 1998;2:115-180. 

5. Коломиец Л.А., Бочкарев Н.В., Кондаков И.В. и др. Метаболизм и рецепция 

эстрогенов при гиперпластических процессах и раке эндометрия. М: НТЛ 2007;188. 

6. Краснопольская К.В. Экстракорпоральное оплодотворение в комплексном лечении 

женского бесплодия: Автореф. дис. ...д-ра мед. наук. М 2003;304. 

7. Краснопольская К.В., Калугина А.С. Первый опыт использования ингибитора 

ароматазы анастрозола в программе ЭКО при лечении бесплодия, ассоциированного 

с тяжелым пери-тонеальным эндометриозом. Пробл репрод 2001;7:6:42-46. 

8. Росс Г.Т., Шрейбер Д.Р. Яичники. В кн: Репродуктивная эндокринология. В 2 т. Пер. 

с англ. Под ред. С.С.К. Йена, Р.Б.Джаффе. М: Медицина 1998;1:160—193. 



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲԱԱՐՐՁՁՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ,,  ԳԳԻԻՆՆԵԵԿԿՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ    ԵԵՎՎ    ՈՈՒՒՌՌՈՈՒՒՑՑՔՔԱԱԲԲԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ 

336 

9. Смольникова В.Ю., Финогенова Е.Я. Схемы стимуляции суперовуляции в программе 

ЭКО и ПЭ. В кн: Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в 

лечении женского бесплодия. М: МИА 2000;91-135. 

10. Хеффнер Л. Половая система в норме и при патологии. Пер. сангл. М: ГЭОТАР-МЕД 

2003;14-16. 

11. Abbamonte L.H., Ferrero S., Anserini P. et al. Letrosol in endometriosis; efficacy and side 

effects. Hum Reprod 2005;20:Suppl 1:Abstract: 186:69. 

12. Al-Omari W.R., Al-Habithi N., Sulaiman W.R. et al. Comparison of two aromatase 

inhibitors in clomiphen-resistant PCOS. Hum Reprod2002;17:Abstract :1:243:84. 

13. Attar E., Bulun S.E. Aromatase inhibitors: the next generation of therapeutics for 

endometriosis? Fertil Steril 2006;85:5:1307-1318. 

14. Azem F., Yaron Y., Amit A. et al. How many embryos to transfer in patients undergoing 

IVF? Hum Reprod 1996;11:229-230. 

15. Bulin S.E., Zeitoun K.M., Sasano H. Molecular basis for treating endometriosis with 

aromatase inhibitor. Hum Reprod Update 2000;6:5:413-418. 

16. Ebert A.D., Bartley J., David M. Aromatase inhibitors and cyclooxygenase-2 (COX-2) 

inhibitors in endometriosis: new questions -old answers? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

2005;122:2:144-150. 

17. Elnashar A.M. Current uses of aromatase inhibitors in infertility. Hum Reprod 

2004;19:Suppl 1:Abstract :335:116. 

18. Felderbaum R., Diedrich K. Use of GnRH antagonists in ovulation induction. In: Treatment 

of infertility: the new frontiers. Eds: M.Filicori, C. Flamigni. New Jersey USA 1998;139-

152. 

19. Ferrero S., Abbamonte L.H., Anserini P. et al. Future perspectives in the medical treatment 

of endometriosis. Obstet Gynecol Survey 2005;60:12:817-826. 

20. Jamal H., Serbaroglu H., Baysoy A. et al. Letrozole versus hMG in intrauterine 

insemination cycles. Hum Reprod 2005;20:Suppl 1:Abstract:007:3. 

21. Johnston J.O. Aromatase inhibitors. Crit Rev Biochem Mol Biol 1998;33:5:375-405. 

22. Kahraman K., Ozmen B., Satiroglu H. et al. A comparison of aromatase inhibitor plus 

recombinant-FSH/GnRH antagonist versus recombinant-FSH microdose co-flare analog 

protocols in poor responders undergoing ICSI/ET. Hum Reprod 2005;20:Suppl 1:Abstract: 

341:124. 

23. Lossl K., Andersen A.N., Loft A. et al. Androgen priming of follicles prior to ART. Hum 

Reprod 2005;20:Suppl 1:Abatract:481:173. 

24. Lossl K., Nyboe Andersen A., Loft A. et al. Increased testosterone level in follicular fluid 

from mature follicles when aromatase inhibitor is used for androgen priming before COH. 

Hum Reprod 2006;21:Suppl 1:Abstract:264:102-103. 

25. Mitwally M.F., Casper R.F. The use of an aromatase inhibitor for induction of ovulation in 

cases of clomiphene citrate failure. Hum Reprod 2000;Abstract 1:178:71-72. 

26. Mitwally M.F., Casper R.F. Aromatase inhibition improves response to controlled ovarian 

stimulation without the anti-oestrogenic effects of clomiphene citrate. Hum Reprod 

2001;16:Abstract: 1:034:15. 

27. Rodriguez S., Pacheco A., Martinez M. et al. In vitro modulation of FSH receptor by 

testosterone: a rationale for low responders. Hum Reprod 2008; 23: Suppl:1:Abstract: 

421:197. 

28. Simpson E.R, Rubin G., Clyne C. et al. Local estrogen biosynthesis in males and females. 

Endocr Relat Cancer 1999;6:131-137. 

 

  



ՄՄԱԱՆՆԿԿԱԱԲԲԱԱՐՐՁՁՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ,,  ԳԳԻԻՆՆԵԵԿԿՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ    ԵԵՎՎ    ՈՈՒՒՌՌՈՈՒՒՑՑՔՔԱԱԲԲԱԱՆՆՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆ  

 

 337 

ՁՁՎՎԱԱԶԶԱԱՏՏՄՄԱԱՆՆ  ԽԽԹԹԱԱՆՆՄՄԱԱՆՆ  ՏՏԱԱՐՐԲԲԵԵՐՐ  ԵԵՂՂԱԱՆՆԱԱԿԿՆՆԵԵՐՐԻԻ    

ԱԱՐՐԴԴՅՅՈՈՒՒՆՆԱԱՎՎԵԵՏՏՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  ՊՊՈՈԼԼԻԻԿԿԻԻՍՍՏՏՈՈԶԶ  ՁՁՎՎԱԱՐՐԱԱՆՆՆՆԵԵՐՐԱԱՆՆՆՆԵԵՐՐՈՈՎՎ    

ԿԿԱԱՆՆԱԱՆՆՑՑ  ՄՄՈՈՏՏ  

 
Ն.Ռ. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ, Գ.Ա. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ, Գ.Կ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Վ.Գ. ՖՐՈԼՈՎ  

 

«Բեգլարյան» ԲԿ 

ԵՊԲՀ, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտության նպատակը. Ուսումնասիրել արոմատազայի ինհիբիտորների 

արդյունավետությունը ձվարանների խթանման գործում Հետազոտության արդյունք-

ները. 2010թ.դեկտեմբեր ամսից մինչև 2011թ.հունիսն ընկած ժամանակահատվածում 

Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնում իրականացվել է 

անպտղությամբ տառապող 82 կնոջ ձվարանների խթանման 198 փորձ. հիմնական 

խմբի 46 կանանց` արոմատազայի ինհիբիտոր Անաստրոզոլով, հսկիչ խմբի 36 կա-

նանց` Կլոմիֆեն ցիտրատով: Խթանման արդյունավետությունը գնահատվել է գեր-

ձայնային և հորմոնային հետազոտություններով: Պոլիկիստոզ ձվարաններով կա-

նանց մոտ դիտվել է առավել ակտիվ ձվարանների խթանում ի պատասխան արոմա-

տազայի ինհիբիտորների:  

Եզրակացություն. Արոմատազայի ինհիբիտորները հաջողությամբ համալրում 

են ձվարանների խթանման համար կիրառվող դեղամիջոցների շարքը: 
  

 
Բանալի բառեր ` արոմատազայի ինհիբիտորներ, անպտղություն, ձվարանների 
խթանում, ձվարանների պոլիկիստոզ: 
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IINN  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  PPOOLLYYCCYYSSTTIICC  OOVVAARRIIEESS  
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SUMMARY 

The aim of the investigation: to study the efficacy of aromatase inhibitors (AI) as 

folliculogenesis inductors when treating female infertility. The results of the investigation: 82 

patients received 198 cycles of folliculogenesis stimulation in the Centre of Family Planning 

and Sexual Health from December 2010 to June 2011 (46 women from the main group with 

aromatase inhibitor anastrosol and 36 women from the control group with clomifen citrate). The 

efficacy of stimulation was evaluated by ultrasound monitoring and hormonal methods. In 

patients with the polycystic ovary syndrome a more active respond to AI induction compared 

with the clomifen citrate induction was noted. Conclusion: AI are a valuable addition to the 

preparations administered for folliculogenesis stimulation. 
 

Keywords: aromatase inhibitors, infertility, folliculogenesis stimulation, polycystic ovary 

syndrome. 
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Введение. Как известно, кортикостероиды ускоряют процессы созревания разви-

вающихся регулируемых протеинов и оказывают стимулирующее влияние на процессы 

клеточной дифференцировки многочисленных типов клеток, включая пневмоциты. Наря-

ду с увеличением продукции сурфактанта, кортикостероиды способствуют увеличению 

эластичности легочной ткани и максимального объема легких, снижают высвобождение 

белков из легочных сосудов в воздушное пространство и ускоряют клиренс легочной 

жидкости до родов [11].  

Глюкокортикоиды подавляют иммунный ответ и изменяют резистентность орга-

низма матери к инфекции [12,8].  

Биодоступность глюкокортикоидов у плода снижается вторично вследствие мета-

болизма в плаценте. Установлено, что концентрация бетаметазона в пупочной вене сос-

тавляет около 25-30% от его уровня в венозной крови матери. Кортикостероиды цир-

кулируют в плодовом кровотоке непродолжительное время [6].  

Одним из регулирующих гормонов организма является кортизол. 

Кортизол при беременности продуцируется в большей мере при участии надпо-

чечников и печени плода, играет важную роль в развитии альвеолярного эпителия и 

секреции сурфактанта, которые способствуют расправлению легких при первом вдохе. 

Концентрация кортизола в течение беременности постепенно увеличивается и накануне 

родов в 5 раз превышает первоначальный уровень [15].  

Кортизол подавляет иммунные реакции, снижая уровень провоспалительных 

цитокинов. Уровень кортизола у матери в 5-10 раз выше, чем у плода. Это объясняется 

наличием в плаценте энзима 11-гидроксистероиддегидрогеназы II типа (11β-HSD2), кото-

рый контролирует переход кортизола от матери к плоду, конвертирует кортизол в 

неактивный кортизон. При беременности кортизол очень необходим для созревания сис-

тем организма плода, особенно легких, центральной нервной системы, энзимов желу-

дочно-кишечного тракта. При дисфункциональном нарушении плаценты любого генеза 

возможно снижение уровня активности фермента 11β-HSD2, что может сопровождаться 

повышением перехода материнских глюкокортикоидов к плоду [3].  

В то же время выявлены корреляционные связи между показателями цитокино-

вого статуса и гормонпродуцирующей функции фетоплацентарного комплекса, что 

может иметь определенную роль в прогнозировании гестоза [4].  

В свою очередь, гестоз остается важной проблемой современного акушерства, за-

нимая ведущее место в структуре материнской и перинатальной заболеваемости и смерт-

ности. В настоящее время известно, что гестоз является следствием плацентарной ише-

мии с нарушением функционирования эндотелия и мультисистемным ответом мате-

ринского организма [2,7].  

Разработка методов и критериев прогнозирования развития гестоза остается 

нерешенной задачей до настоящего времени [1]. 
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У пациенток с неразвиваюшейся беременностью уровни кортизола достоверно 

превышают таковые при физиологическом гестационном процессе (р<0,05). На основа-

нии отмеченного факта предположено этиологическое значение изменений концентра-

ции рассматриваемого гормона при неразвивающейся беременности [17]. 

Учитывая отмеченное разнообразие функционального воздействия гормона на 

организм матери и плода определенный интерес представляет изучение изменений кон-

центраций кортизола при различных акушерских патологиях.  

Цель исследования: определить динамику изменений уровней кортизола при 

доношенной беременности в сыворотке крови и амниотической жидкости у женщин с 

гестозом и/или при преждевременном излитии околоплодных вод.   

Материл и методы исследования. Обследовано 90 женщин с доношенной 

беременностью, родоразрешившихся на базе Центра планирования семьи и сексуального 

здоровья за период с 2012 по 2014гг.  Материалом исследования служили сыворотка кро-

ви и околоплодные воды, в которых с использованием метода «ELISA» определяли 

концентрацию кортизола. 

В зависимости от выявленной акушерской патологии обследованный контингент 

был разделен на группы: I группу составили 50 женщин с  физиологическим течением 

беременности (контрольная), II группу – 30 беременных с гестозом, III – 35 наблюдений, 

где имело место преждевременное излитие околоплодных вод, IV – 25 случаев, в кото-

рых отмечено сочетание гестозов и преждевременного излития околоплодных вод.  

Полученные данные о концентрациях кортизола сравнивались как в сыворотке 

крови, так и в околоплодных водах в зависимости от наличествующей акушерской пато-

логии.  

Результаты и обсуждение. Полученные данные об изменениях концентрации 

кортизола у женщин с доношенной беременностью в зависимости от акушерской 

патологии представлены в таблице 1. 

У беременных контрольной группы в сыворотке крови концентрация кортизола 

составила 1166,2±128,9 и была наиболее высокой. При сочетанной акушерской пато-

логии отмечено  незначительное снижение  рассматриваемого показателя на 12,3% - до 

1023,9±279,8.  

Таблица 1 

Содержание кортизола в сыворотке крови и амниотической жидкости от рожениц 

клинических групп 

Обьект 

исследования 

Содержание кортизола 

I группа 

(контрольная-

практически здо-

ровые роженицы) 
(n=50) 

II группа 

(при гестозах) 

(n=30) 

III группа 

(при преждевре-

менном излитии 

околоплодных вод) 
(n=35) 

IV группа 

(при наличии 

сопутствующих 

заболеваний) 
(n=25) 

Сыворотка крови 1166,2±128,9 1147,3±150,3 1037,7±165,7 1023,9±279,8 

p  p>0,4 p>0,4 p>0,4 

Амниотическая 

жидкость 

147,9±21,5 424,4±65,3 355,6±143,3 227,0±29,2 

p  p<0,0005 0,1>p>0,05 0,05>p>0,025 
 

Примечание: р – по отношению показателей II, III, IV групп к показателям I группы 

(контрольная группа) 

 

 Как при гестозах, так и при преждевременном излитии околоплодных вод уров-

ни гормона значительных изменений не претерпевали и соответствовали границам выше 

отмеченного интервала. 
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Таким образом, концентрация кортизола в сыворотке крови при доношенной бере-

менности в зависимости от наличия различной акушерской патологии значимых изме-

нений не претерпевала.   

Иная картина установлена при рассмотрении изменений уровней кортизола в 

околоплодных водах. 

При наличии гестоза концентрация гормона резко возрастала практически в 3 раза 

(p<0,0005). В то же время при преждевременном излитии околоплодных вод, не смотря 

на то, что средние значения рассматриваемого показателя возрастали почти в 2,5 раза, 

достоверных различий не установлено (p>0,05). Данный факт обусловлен тем, что при 

отмеченной патологии концентрация кортизола колебалась в широком интервале – от 

114,9 до 1454,9 и, соответственно, проявилась высокими значениями стандартного откло-

нения – 143,3. 

 Среди беременных с сочетанной акушерской патологией уровни кортизола дос-

товерно отличались от таковых в контрольной группе и составили 227,0±29,2 (p<0,0005). 

 Таким образом, изменения концентрации кортизола в амниотической жидкости 

имеют достоверный характер только при обязательном присутствии у беременных гесто-

за и не зависят от наличия или отсутствия сопутствующей гестозу акушерской патоло-

гии.   

 Данные современной литературы по рассматриваемой проблеме выглядят сле-

дующим образом. 

 Общепризнано, что материнская гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось 

регулирует производство гормона стресса кортизола, который во время беременности 

может преодолевать плацентараный барьер и иметь долгосрочные последствия для роста 

и развития плода [16]. При этом необходимо учитывать роль психологического стресса, 

который может быть отмечен до 18% всех беременных женщин, изменяя при этом функ-

ции как нейроэндокринной, так и иммунной систем. Последнее приводит, как было 

отмечено, к дисфункции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с повышением 

уровней кортизола и связанных с этим изменениями в клеточном иммунитете [18].  

По мнению некоторых исследователей, изменения секреции глюкокортикоидов 

могут лежать в основе ряда акушероских осложнений: задержки внутриутробного роста 

плода, преждевременных родов, преэклампсии, хориоамниотита [14, 13]. 

Задержка внутриутробного роста плода связана с повышением концентрации 

кортизола. Регуляция уровня последнего обеспечивается 11-бета-гидроксистероид-дегид-

рогеназой типа 2 (11-бета-HSD2), концентрация которой снижается также и при преэк-

лампсии [9].  

В наших исследованиях во всех группах наблюдения, где имели место задержка 

внутриутробного роста плода и хориоамнионит повышение уровня кортизола было отме-

чено в единичных случаях, что не позволяет разделить или опровергнуть выше 

отмеченную точку зрения.  

Согласно данным российских исследователей, содержание кортизола в крови 

при гестозе снижается в 1,4 раза в сравнении с содержанием гормона у здоровых роже-

ниц  с 420,7±2,3 нмоль/л до 350,2±1,7 нмоль/л (р<0,05). У беременных с гестозом отмече-

на отрицательная корреляционная взаимосвязь между уровнями АКТГ и кортизола (r
1
 

= -

0,5), СТГ и кортизола (r
1

 

= -0,5). При осложненной гестозом беременности, содержание 

кортизола в пуповинной крови (380,6±2,3 нмоль/л) достоверно (р<0,05) снижено в 

сравнении с контрольной группой, где концентрация кортизола в пуповинной крови 

составляет 402,1±1,9 нмоль/л. Кроме того, содержание кортизола в пуповинной крови 

новорожденных при гестозе (380,6±2,3 нмоль/л) достоверно (р<0,05) выше, чем у 

рожениц при гестозе (350,2±1,7 нмоль/л) и достоверно (р<0,05) ниже его содержания в 

крови рожениц контрольной группы (420,7±2,3 нмоль/л) [5]. 
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В современной литературе имеются единичные работы, посвященные изучению 

уровня кортизола в околоплодных водах. Так, установлено, что имеется взаимосвязь 

между коцентрацией гормона в сыворотке матери, его уровнем в околоплодных водах и 

характером исхода беременности. Однако критерии прогнозирования осложнений при 

этом не определены [10]. 

Определение концентрации кортизола у новорожденных нами не проводилось. 

Что касается уровней кортизола в сыворотке крови, то в отличие от данных О.В. 

Лысенко, которым установлено достоверное снижение содержания гормона при гестозах, 

в наших наблюдениях отмеченная особенность имела лишь характер тенденции. 

Заключая рассмотрение полученных результатов, отметим, что факт резкого 

возрастания уровней кортизола в околоплодных водах при гестозах, ставит на повестку 

дня рассмотрение вопроса целесообразности определения данного показателя при 

проведении профилактики дыхательного дистресса плода для оптимизации исполь-

зуемых доз глюкокортикоидов.   
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1,2 Ն.Ա. ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ, 3Ա.Վ. ԶԻԼՖՅԱՆ, 1,2 Գ.Ա. ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ, 3Ս.Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ,  
1,2Վ.Գ. ՖՐՈԼՈՎ, 1,2Ա.Է. ԽՈՆԴԿԱՐՅԱՆ  

 
1ԵՊԲՀ, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 1 ամբիոն 

2«Բեգլարյան» ԲԿ 
3ԵՊԲՀ, Գիտահետազոտական կենտրոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտվել են ընտանիքի պլանավորման եւ սեռական առողջության կենտ-

րոնում հասուն հղիությամբ ծննդալուծված 90 կին 2012-2014թթ ընթացքում: 

Հետազոտման նյութ է հանդիսացել հղիների արյան շիճուկն ու հարպտղաջրերը, 

որոնցում ELISA մեթոդով որոշվել է կորտիզոլի մակարդակը: 

Ելնելով մանկաբարձական պաթոլոգիաներից հետազոտվողները բաժանվել են 4 

խմբերի. 1-ին կոնտրոլ խմբում ընդգրկվել են հղիության ֆիզիոլոգիական ընթացքով 

50 կին: 2-րդ խմբում՝ 30 կին գեստոզով, 3-րդ խմբում՝ 35 կին հարպտղաջրերի վաղա-

ժամ արտահոսքով, իսկ 4-րդ ում՝ 25 դեպք համակցված գեսոզով եւ հարպտղաջրերի 

վաղաժամ արտահոսքով: 

Գեստոզի դեպքում կորտիզոլի քանակը զգալի բարձրանում է պրակտիկորեն 3 

անգամ (p<0,0005): միեւնույն ժամանակ հարպտղաջրերի վաղաժամ արտահոսքով 

կանանց մոտ, չնայած որ կորտիզոլի քանակը բարձրանում է 2,5 անգամ, հավաստի 

փոփոխություն չի գրանցվում (p>0,05): Վերջինս պայմանավորված է տվյալ պաթոլո-

գիայի ժամանակ կորտիզոլի քանակի լայն տատանումով՝ 114,9-ից մինչեւ 1454,9՝ 

համապատասխանաբար ստանդարտ շեղման բարձր ցուցանիշով՝ 143,3: 

Համակցված մանկաբարձական պաթոլոգիաներով հղիների մոտ ցուցանիշը 

տարբերվում է կոնտրոլ խմբից, կազմելով 227,0±29,2 (p<0,0005). 

Կորտիզոլի կոնցենտրացիայի փոփոխությունը ամնիոտիկ հեղուկում հավաստի 

բնույթ ունի միայն գեստոզի պարտադիր առկայության դեպքում եւ կախված չէ 

ուղեկցող մանկաբարձական պաթոլոգիաներից: 
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Գեստոզների ժամանակ կորտիզոլի քանակի կտրուկ բարձրացումը ամնիոտիկ 

հեղուկում արդիական է դարձնում տվյալ ցուցանիշի որոշման նպատակահարմա-

րությունը պտղի ռեսպիրատոր դիսթրեսի պրոֆիլակտիկայի ընթացքում գլյուկո-

կորտիկոիդների օգտագործվող դոզաների օպտիմիզացման համար: 
 

 
Բանալի բառեր՝ կորտիզոլ, հղիություն, գեստոզ, հարպտղաջրերի վաղաժամ 
արտահոսք: 
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SUMMARY 

90 women with full-term pregnancy are surveyed from 2012 for 2014, which have labor in 

the Family planning and sexual health center. Blood serum and amniotic water were used as 

research material, in which cortisol level was defined with use of ELISA method.  

Depending on the revealed obstetric pathology the surveyed contingent was divided into 

groups: In the 1-st control group were 50 women with the physiological course of pregnancy. In 

the 2-nd group were 30 pregnant women with gestosis, 3-rd – 35 women with premature escape 

of the amniotic waters, In 4-th group 25 cases with combination of gestosis and premature 

escape of amniotic waters were noted. 

In gestosis the concentration of a hormone were sharply increased about 3 times (p <0,0005). 

At the same time in premature escape of amniotic waters reliable distinctions were not 

established (p> 0,05), despite that average values of a concentration increased almost by 2,5 

times. 

This fact is caused by cortisol level fluctuation in a wide interval (from 114,9 to 1454,9) also 

with high values of a standard deviation–143,3. In pregnant women with the combined obstetric 

pathology cortisol levels authentically differed from those in control group and were 

227,0±29,2 (p<0,0005). 

Cortisol concentration changes in amniotic liquid had reliable character only in obligatory 

presence of gestosis in pregnant women and didn't depend on existence or absence of 

accompanying obstetric pathology. The fact of sharp increase of cortisol levels in amniotic 

waters in gestosis aim us to consider the expediency of definition of this indicator for 

optimization of glucocorticoids doses used in prevention of respiratory distress of fetus. 

  

  

KKeeyywwoorrddss::  cortisol, pregnancy, gestosis, premature escape of amniotic waters   
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Введение. Проблема психо-эмоционального стресса приобрела первостепенное 

значение в жизни современного человека. Многочисленные исследования стресса и его 

влияние на организм современного человека непрерывно продолжаются. Если раньше к 

традиционным “болезням стресса” относили некоторые сердечно-сосудистые заболева-

ния, язвенную болезнь желудка и невротические состояния, то в настоящее время даже 

высказывается мнение, что до 90% всех заболеваний современного человека могут быть 

в той или иной степени вызваны стрессом [7,3]. 

Внешние условия, создаваемые человеком, изменяются намного быстрее, чем 

эволюционирует человек как биологический вид. С изменением условий жизни и окру-

жающей среды изменились структура и характер стресс-факторов - на смену сильным 

физическим стрессорам пришло обилие психических и эмоциональных стресс-факторов, 

действующих практически непрерывно, наслаивающихся один на другой. 

Несомненно общий физиологический механизм стресс-реакции остался неизмен-

ным и заключается в активации ряда преимущественно неспецифических нейрогумо-

ральных реакций организма, направленных на восстановление нарушенных каким-либо 

воздействием параметров гомеостаза. В условиях постоянного воздействия стресс-фак-

торов происходит истощение адаптивных механизмов с проявлением обратной стороны 

феномена стресса – повреждающей [2]. 

Актуальность проблемы. Беременные женщины являются наиболее уязвимой 

частью общества, испытывающей психоэмоцинальной стресс. В работах зарубежных ав-

торов отмечается неблагоприятное влияние отягощенного психологического статуса 

женщин на течение гестации, развитие плода, роды, послеродовой период [10,14,11]. 

Анализ литературы, изучающей психосоматическую связь между осложнениями бере-

менности, родов, развитием ребенка и предродовым психоэмоциональным состоянием 

матери выявил неблагоприятное влияние выраженной эмоциональности, высокой степе-

ни тревожности, страхов матери на сократительную активность матки, состояние плода и 

новорожденного [9,19]. 

В то же время, ряд авторов ставит под сомнение достоверность и выраженность 

подобного влияния [16,18]. Как стресс, так и осложнения беременности, вызванные им, 

приводят к нарушениям состояния внутриутробного развития плода во время беремен-

ности, гипотрофии и рождению детей с малой массой тела при доношенном сроке бере-

менности [14,11]. 

Работами Абрамченко В.В. [1], Вараксина Г.Н. [4] подтверждается значимость 

отрицательных психосоиальных факторов в прогнозе невынашивания беременности. 

Таким образом, многочисленные исследователи заостряют свое внимание на роли 

материнского стресса в развитии перинатальной патологии, однако систематизировать 

полученные сведения очень трудно, попытки патогенетического подхода к данной проб-

леме ограничиваются изучением одной из систем гестационного процесса [8,6]. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – изучить особенности течения 

и исходы беременности у беременных с хроническим психоэмоциональным стрессом. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить осложнения беременности у беременных женщин с хроническим 

психоэмоциональным стрессом. 

2. Изучить состояние новорожденных, родившихся у женщин, переносящих 

хронический психоэмоциональный стресс. 

3. Изучить исходы беременности у беременных женщин с хроническим психо-

эмоциональным стрессом. 

4. Изучить особенности родового акта у беременных женщин с хроническим 

психоэмоциональным стрессом. 

Материал и методы исследования. Состояние психоэмоционального стресса 

оценивали по шкале Спилбергера [17] с выявлением степени тревожности 70 исследуе-

мых беременных женщин на сроке гестации 24-38 недель. Беременные были разделены 

на 2 группы.  

Контрольная группа – 20 женщин с физиологическим течением беременности, без 

стрессовых ситуаций во время беременности с низким уровнем личностной и реактивной 

тревожности. 

Основная группа – 50 женщин, у которых в анамнезе был стресс и/или высокие 

значения личностной и реактивной тревожности. 

Обработка и статистический анализ полученных данных проводился методом обы-

чной вариационной статистики с оценкой достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследований. Психоэмоциональный стресс вызывает самые разно-

образные нарушения гомеостаза, которые у беременных женщин могут клинически реа-

лизовываться в виде осложненного течения беременности. Причина осложнений в основе 

своей полиэтиологична, но мы решили установить роль хронического психоэмоциональ-

ного стресса в развитии патологии беременных. 

Как видно из таблицы 1 спектр осложнений течения гестационного процесса значительно 

широкий. 

Ведущим осложнением в структуре является угроза прерывания беременности, которая 

встречается у женщин основной группы в 56% случаев, в то время как в контрольной группе 

подобного осложнения не было. 

Беременные основной группы с угрозой прерывания беременности имели опреде-

ленные особенности по сравнению с берменными контрольной группы. Женщины фик-

сировались на страхе “потерять беременность”, жаловались на боли внизу живота, повы-

шение тонуса матки, у них болевой синдром купировался в стационаре, а при выписке 

возникал снова. Малейшие отклонения в результатах обследований воспринимались ими 

как угроза прерывания беременности. Взаимосвязь психоэмоционального стресса во 

время беременности и повышение риска преждевременных родов установлена в 

исследованиях Leung T.N. [15], Hobbel C.J. [12]. 

В основной группе также выявлялись такие осложнения, как поздние гестозы, а именно 

преэклемпсия. Легкая степень преэклампсии встречалась в 2% случаев, тяжелая – в 8% случаев. 

Выявленные данные подтверждают гипотезу о психосоматической природе данного ослож-

нения [13,5]. 

Проявления хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН) у беремен-

ных основной группы выявлялась в 52% случаев. Отмечались такие проявления как 

преждевременное созревание плаценты в 22% случаев, непрогрессирующая прежде-

временная отслойка плаценты в 4% случаев, низкое прикрепление плаценты в 2% слу-

чаев, нарушение маточно-плацентарного кровотока в 40% случаев. 

В группе контроля данных видов патологии не выявлено. При этом синдром 

задержки роста плода (СЗРП) в основной группе выявлен в 36% случаев, в то время как в 

контрольной группе не выявлен вообще. 
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Заслуживает внимания и анализ случаев проявления маловодия и многоводия: в 

основной группе патология амниона регистрировалась в основном в форме маловодия в 

12% случаев, а многоводия – в 2% случаев.  

Вышеизложенные данные по проявлениям ХФПН совпадают с результатами исс-

ледований Чехонацкой М.Л. [10] и говорят о тяжести перинатальных повреждений плода 

при хроническом психоэмоциональном стрессе в период беременности и необходимости 

проведения комплексной профилактики перинатальной патологии. 

Таблица 1 

Особенности течения беременности у женщин с хроническим  

психо-эмоциональным стрессом 

Осложнения 
беременности 

Группы беременных 

Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=50) 

n % n % 

Угроза 

преждеврем. родов 
- - 32 53 

Преэклампси

я (всего) 
- - 5 10 

легкая - - 1 3.3 

средняя - - - - 
тяжелая - - 4 8 

Патология 

амниона 
- - 7 14 

Патология 
плаценты 

- - 23 38 

ХФПН - - 26 52 

СЗРП - - 18 36 

Без 

осложнений 
20 100 - 15 

 

Исходы беременности у женщин с хроническим психоэмоциональным стрессом 

отличались от исходов беременности у женщин без маркеров стресса (таблица 2). 

Таблица 2 

Исходы беременности и особенности родового акта у женщин с хроническим психо-

эмоциональным стрессом 

Исходы 

беременности 

Группы беременных 

Контрольная группа 

(n=20) 
Основная группа (n=50) 

n % n % 

Срочные роды 20 100 32 64 
Преждевремен

ные роды 
- - 18 36 

Особенности 

родоразрешения 
    

Преждевремен

ное излитие 

околоплодных вод 

- - 7 14 

Преждевремен
ная отслойка плаценты 

- - 2 4 

Кесарево 

сечение (плановое) 
3 15 12 24 

Кесарево 

сечение (экстренное) 
- - 7 14 

 

У беременных основной группы наиболее часто происходили преждевременные 

роды – в 30% случаев. В контрольной группе все беременные родили в срок. 
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При исследовании особенностей течения родов у женщин сравниваемых групп 

(табл. 2) заслуживает внимание преждевременное излитие околоплодных вод в 14% слу-

чаев в основной группе. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

в основной группе зафиксировано в 4% случаев, в контрольной группе подобного ослож-

нения не отмечено. 

Средний срок родоразрешения в основной группе по сравнению с контролем 

существенно сокращался: беременные контрольной группы родоразрешались в среднем в 

39,25±0,16 недель, а основной в 36,73±0,51 недель. Оперативное родоразрешение путем 

кесарева сечения в основной группе проведено в 38% случаев, а в контрольной в 3% слу-

чаев. Из них в плановом порядке 24% случаев, экстренное кесарево сечение проведено в 

14% случаев в основной группе. В контрольной группе экстренное кесарево сечение не 

было проведено ни в одном из случаев, а в плановом порядке в 15% случаев, что было 

связано во всех случаях с наличием крупных плодов в сочетании с тазовым прележанием 

плодов. 

Особенности течения беременности, осложнения родового акта у беременных, 

перенесших психоэмоциональный стресс в период беременности определенным образом 

отразились на здоровье новорожденных. Мы проанализировали особенности течения 

раннего неонатального периода у рожденных женщинами изучаемых групп детей. В 

таблице 3 приведены общие сведения о новорожденных.  

Средняя масса и рост новорожденных детей в основной группе значительно ниже, 

чем в контрольной группе, что можно объяснить рождением недоношенных маловесных, 

а также гипотрофичных детей в основной группе. Средние оценки по шкале Апгар у 

новорожденных основной группы на первой и пятой минуте значительно ниже, чем у 

новорожденных из группы контроля. В основной группе беременных случаи острой 

гипоксии новорожденных отмечались в 4% случаев, а хронической гипоксии в 20% 

случаев. 

Таблица 3 

Сведения о родившихся новорожденных 

Общие сведения о 

новорожденных 

Группы беременных 

Контрольная группа (n=20) Основная группа (n=50) 

n M±m n M±m 

Средняя масса 

новорожденного (гр) 
20 3232,5±54,8 50 

2415,8±129,22 

p≤0,05 
Средний рост 

новорожденного (см) 
20 51,25±0,27 50 

46,64±0,97 

p≤0,05 

Средняя оценка по 

Апгар на 1 мин 
(баллы) 

20 7,55±0,11 50 
6,08±0,33 

p≤0,05 

Средняя оценка по 

Апгар на 5 мин 

(баллы) 

20 8,55±0,11 50 
7,18±0,26 

p≤0,05 

 

Таким образом дети от матерей, перенесших стресс родились в более тяжелом 

состоянии, чем от матерей без данного фактора, что свидетельствует о нарушении при 

этом процессов ранней адаптации. 

Заключение: Таким образом, на основании анализа показателей течения беремен-

ности, а также состояния плода и новорожденных при беременности, сопровождающейся 

хроническим психоэмоциональным стрессом, наблюдается существенное нарушение 

механизмов взаимодействия в системе мать-плод, приводящее к развитию перинатальной 

патологии матери и плода, что требует серьезного анализа механизмов ее развития и 

разработки принципов их профилактики и терапии. 
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Ա.Դ. ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հետազոտության նպատակը. Հոգեհուզական սթրես տանող կանանց հղիութ-

յան ընթացքի եւ ելքի առանձնահատկությունները 

Հետազոտության նյութն եւ մեթոդաբանությունը. Հետազոտվել է 70 կին 

հղիության երկրորդ կեսում 24-38 շաբաթական ժամկետում: Հետազոտվողները 

բաժանվել են երկու խմբի՝ հսկիչ խումբ – 20 կին հղիության բնականոն ընթացքով, 

որոնք անամնեզում սթրես չեն տարել եւ ունեցել են անձնական (ԱՏ) եւ տեղադ-

րական տագնապի (ՏՏ) ցածր մակարդակ: Հիմնական խումբ – 50 կին, որոնք 

անամնեզում սթրես են տարել եւ կամ ունեցել են ԱՏ-ի եւ ՏՏ-ի բարձր մակարդակ: 

Հետազոտության արդյունքները. Հոգեհուզական սթրես տանող հղիների 

խմբում 56% դեպքում հայտնաբերվել է հղիության ընդհատման սպառնալիք, 10% 

դեպքերում պրեէկլամպսիա, 52% դեպքերում քրոնիկական ֆետոպլացենտար անբա-

վարարություն: 

Պտղի ներարգանդային աճի դանդաղում հայտնաբերվել է 36% դեպքերում: 

Ամենից հաճախ 30% դեպքերում հղիները ծննդաբերել են վաղաժամ: Կեսարյան հա-

տում կատարվել է 38% դեպքերում: Հիմնական խմբի նորածինների միջին քաշը, հա-

սակը, ինչպես եւ միջին գնահատականը ըստ Ապգարի սանդղակի ցածր է համեմատ 

հսկիչ խմբի: 

Եզրակացություն. Այսպիսով, հոգեհուզական սթրես տանող կանանց հղիութ-

յան ընթացքի, պտուղների եւ նորածինների վիճակի գնահատման վերլուծությունը 

ցույց տվեց, որ մայր-պտուղ համակարգում տեղի է ունենում համագործակցության 

մեխանիզմների խանգարում, որը հանգեցնում է մոր եւ պտղի պերինատալ ախ-

տաբանության զարգացմանը: 

 

Բանալի բառեր` սթրես, տագնապ, պտուղ 

  

  

PPSSYYCCHHOO--EEMMOOTTIIOONNAALL  SSTTRREESSSS  IINNFFLLUUEENNCCEE    OONN  PPRREEGGNNAANNCCYY  CCOOUURRSSEE    
AANNDD  OOUUTTCCOOMMEE  

 

A.D. KHUDAVERDYAN 
 

YSMU, Department of  Obstetrics and Gynecology №2 

 

SUMMARY 
 

Research aim. Psycho-emotional stress influence on pregnant women, peculiarities of 

pregnancy course and outcome.  

Materials and methods. A total of 70 pregnant women with gestational age of 24-38 

week were examined. The patients were divided into two groups. A control group of 20 women 

with normal pregnancies and without history of emotional stress and low level of state anxiety 
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and trait anxiety scores. The main experimental group consisting of 50 women with/ without 

history of emotional problems and high level of state anxiety and trait anxiety scores.  

Results. In a group of women undergone psycho-emotional stress in 56% of pregnant 

women was found a threat of pregnancy interruption, preeclampsia in 10% of cases and chronic 

fetoplacental failure in 52% of cases.  

Intrauterine fetal growth retardation was found in 36% of cases. In 30% of cases 

premature birth was common. Caesarian section was performed in 38% of cases. In the main 

group, the average newborn weight, height, and the average rating is low compared to the 

control group by Apgar scale.  

Conclusions. Thus, in women undergone psycho-emotional stress during pregnancy, 

fetuses and newborn assessment analysis showed that the mother-fetus system disturbance 

occurs due to development of mechanisms that lead to maternal and perinatal pathology of fetal 

development. 
 

 

Keywords: stress, anxiety, fetus. 
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Լ.Դ. ԱՂԱՅԱՆ, Ա.Ա. ՇԱՔԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության ամբիոն 
 

 

Բանալի բառեր՝ կարճատեսություն, շարակցական հյուսվածք, սպիտապատյան 

 

 

Ներածություն: Կարճատեսությունը արդիական և սոցիալական պրոբլեմ է: 

Այն նվազեցնում է դեռահասների և երիտասարդ տարիքի անձանց մասնագիտական 

հարմարողականությունը, սահմանափակում մասնագիտության ընտրությունը` պա-

հանջելով մշտական ակնոցային կամ կոնտակտային շտկում, ինչպես նաև` իջեցնում 

կյանքի որակը [1-3, 9, 10]: Ակնաբանության բազմաթիվ դպրոցների գիտական 

աշխատանքներ ուղղված են այս խնդրի վերլուծությանը և դեռ շարունակվում են 

վիճաբանությունները հիվանդության էթիոպաթոգենեզի, ինչպես նաև բուժման 

առավել արդյունավետ կոնսերվատիվ և վիրահատական եղանակների վերաբերյալ: 

Աճող կարճատեսությունը, որն ուղեկցվում է մասնավորապես ակնահատակի ար-

տահայտված փոփոխություններով, ունի տարբեր անվանումներ` «բարդացած», «դե-

գեներատիվ», «պաթոլոգիական», «չարորակ»: Հիվանդության բնորոշման այսպիսի 

բազմազանությունը խոսում է այն մասին, որ էթիոլոգիայի և պաթոգենեզի շատ 

հարցեր մինչև այժմ էլ մնում են ոչ լրիվ ուսումնասիրված և դեռևս քիչ են աշխա-

տանքները` նվիրված հիվանդության անատոմոտոպոգրաֆիկ և կլինիկոմորֆոֆի-

զիոլոգիական պարամետրերի համալիր ուսումնասիրմանը` տարիքային ռեֆ-

րակցիոն մանրակրկիտ վերլուծությամբ: 

Արդիականություն։ Աճող կարճատեսության առաջացման պատճառները բազ-

մաթիվ են: Ըստ որոշ հեղինակների, այն ժառանգական հիվանդություն է և կարող է 

ժառանգվել աուտոսոմ-ռեցեսիվ կամ նույնիսկ, աուտոսոմ-դոմինանտ ճանապարհով 

[7]: Վերջին տարիներին ավելի հաճախ են խոսում կարճատեսության ժառանգման 

պոլիգեն բնույթի մասին` չբացառելով որոշ մոդիֆիկացված գործոնների ազդեցութ-

յունը հիվանդության դրսևորման վրա: Արտաքին միջավայրի անբարենպաստ գոր-

ծոնների ազդեցությունը կարող է դրսևորվել և ներ- և արտարգանդային կյանքում: 

 Կարճատեսության ծագման մեխանիզմները բազմաթիվ են և վիճահարույց: 

Սակայն մինչև այժմ մեզ հայտնի մեխանիզմներից առավել ընդունելի է Է.Ս. Ավետի-

սովի կողմից առաջարկված (1971) կարճատեսության ծագման եռգործոնային տե-

սությունը: Այս տեսության առաջին օղակը թուլացած ակոմոդացիան է, երբ մոտ 

տարածության վրա տեսողական աշխատանքը աչքի համար դառնում է գերծանրա-

բեռնված: Այս պայմաններում օրգանիզմը ստիպված է այնպես փոխել աչքի օպտի-

կական ուժը, որ մոտ տարածության վրա աշխատանքը լինի առանց ակոմոդացիայի 

լրացուցիչ լարվածության: Դա բերում է օրգանիզմի աճման շրջանում ակնագնդի 

առաջահետին առանցքի ձգման և ռեֆրակցիայի փոփոխության: Կարճատեսության 

ծագման երկրորդ գործոնը բնածին նախատրամադրվածությունն է: Երրորդ գործոնը 

թուլացած սպիտապատյանն է և ներակնային ճնշումը: Ըստ Ավետիսովի, ակնագնդի 
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աստիճանական առաջահետին առանցքի ձգվածությունը թուլացած շարակցական 

հյուսվածքի ոչ ադեկվատ պատասխանն է ներակնային ճնշման ազդեցությանը, 

նույնիսկ, եթե վերջինս բարձրացած չէ:  

Կարճատեսությամբ տառապում է երկրագնդի յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ: 

Ներկայումս 1,6 մլրդ. մարդ տառապում է կարճատեսությամբ և, համաձայն գիտա-

կան կանխատեսումների, 2020 թվականին այդ թիվը կհասնի 2,5 մլրդ.: Այն ամենա-

տարածված պաթոլոգիան է դեռահասների շրջանում և հանդիպում է յուրաքանչյուր 

վեցերորդի մոտ: Կարճատեսություն ունեցող երեխաների թվաքանակի տարեկան 

աճը կազմում է 5 %: Այս միտումը նկատվում է բոլոր զարգացած երկրներում, որտեղ 

նրա հանդիպման հաճախականությունը կազմում է 19-42 %, իսկ արևելքի երկրնե-

րում` 50-70 %:  

Խնդրի արդիականությունն ընդգծվում է հիվանդության խիստ տարածվա-

ծությամբ (մինչև 45 %` մանկական տարիքում և 25 %` մեծահասակների մոտ) [1]: 

Կապված աշխատանքի կոմպյուտերիզացիայի, ինֆորմացիայի ծավալների աճի և 

այն փաստի հետ, որ ավելացել են մասնագիտությունները, որոնք պահանջում են 

մշտապես մոտ տարածության վրա տեսողական լարված աշխատանք, վերջին տաս-

նամյակում նկատվում է կարճատեսության աճ` դպրոցական և միջին տարիքում: 

Երեխաների և դեռահասների մոտ աճող կարճատեսությունը աճել է 1,3 անգամ, 

միաժամանակ նկատվում է միոպիզացիայի «տեղաշարժ» դեպի մանկական տարիք 

(5-7 տարեկան): Մանկական և դպրոցական տարիքի կարճատեսությունը բնորոշ-

վում է առավել պրոգրեսիվ աճով, որն ուղեկցվում է ակնահատակի արտահայտված 

փոփոխություններով [4-6, 8, 11, 12]` բերելով վաղ հաշմանդամության: Ըստ Առողջա-

պահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) տվյալների, տեսողության 

հաշմանդամության 27 %-ը բաժին է ընկնում աճող կարճատեսությանը:  

Ելնելով վերոհիշյալից` սույն հետազոտության նպատակը և խնդիրներն Էին. 

երեխաների մոտ կարճատեսության աճող ընթացքի և շարակցական հյուսվածքի 

ախտահարման միջև փոխադարձ կապի կլինիկական գնահատումն է` ժամանակա-

կից ուլտրաձայնային հետազոտման A և B մեթոդների և շարակցական հյուսվածքի 

մորֆոֆունկցիոնալ վիճակը բնութագրող արյան ու մեզի որոշ բիոքիմիական քննութ-

յունների միջոցով:  

Նյութը և մեթոդները։ Ուլտրաձայնային B սկանավորման միջոցով որոշվել է 

ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպիտապատյան կոմպլեքսի հաստությունը, գնահատ-

վել են ապակենման մարմնում առկա փոփոխությունները` կազմափոխման կամ 

ապակենման մարմնի հետին թաղանթի շերտազատման ձևով: 

Ուլտրաձայնային A սկանավորման միջոցով գնահատվել են ակնագնդի որոշ 

կենսաչափական ցուցանիշների, մասնավորապես ակնագնդի առաջահետին 

առանցքի (ԱՀԱ) փոփոխությունները` կապված կարճատեսության աճի ինտենսի-

վության հետ: 

Ակնագնդի սպիտապատյանի շարակցական հյուսվածքի մորֆոֆունկցիոնալ 

վիճակը բնութագրելու նպատակով հետազոտվել են գլիկոզամինոգլիկանների 

(ԳԱԳ), օքսիպրոլինի (ՕՊ) պարունակությունը արյան մեջ և մեզում, սերոմուկոիդ-

ների (ՍՄ) պարունակությունը արյան մեջ և խոնդրոիտին սուլֆատի (ԽՍ) պարու-

նակությունը մեզում: 

Մեր կողմից հետազոտվել են 6-15 տ. 39 հիվանդներ` թույլ (17), միջին (11) և 

բարձր (5) աստիճանի կարճատեսությամբ, ինչպես նաև խառը աստիգմատիզմով (6): 
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Հիվանդների մոտ որոշվել է գլիկոզամինոգլիկանների (ԳԱԳ), օքսիպրոլինի (ՕՊ) 

պարունակությունը արյան մեջ և օրական մեզում, սերոմուկոիդների (ՍՄ) պարու-

նակությունը արյան մեջ և խոնդրոիտին սուլֆատի (ԽՍ) պարունակությունը մեզում: 

Միաժամանակ, աճող կարճատեսության ընթացքի գնահատման համար կատարվել 

է ռեֆրակտոմետրիա, ինչպես նաև ուլտրաձայնային A և B սկանավորում:  

Արդյունքները և դրանց վերլուծությունը։ Հետազոտվող հիվանդների մոտ եղել 

են շարակցական հյուսվածքի համակարգային ախտահարման մասին վկայող այս 

կամ այն աստիճանի փոփոխություններ` արյան մեջ և մեզում ԳԱԳ, ՕՊ, ՍՄ, ԽՍ 

քանակությունների բարձրացման տեսքով: Ընդորում, փոփոխության առավել են-

թակա են ԳԱԳ-ը և ԽՍ-ը: Թույլ և միջին կարճատեսություն ունեցող երեխաների մոտ 

այս ցուցանիշները գրանցվել են նորմայից խիստ բարձր: Բարձր կարճատեսություն 

և խառը աստիգմատիզմ ունեցող երեխաների մոտ բիոքիմիական ցուցանիշների 

նկատելի շեղումներ չեն եղել:  

Թույլ աստիճանի կարճատեսություն և խառը աստիգմատիզմ ունեցող երեխա-

ների մոտ, ըստ B սկանավորման, ակնագնդի ապակենման մարմնի կազմափոխման 

որևէ նշաններ չեն գրանցվել: Թույլ աստիճանի կարճատեսություն ունեցող 8 երեխա-

ների մոտ ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպիտապատյան կոմպլեքսի հաստու-թյունը 

գրանցվել է 1,2-1,5մմ (նորմայի ստորին սահման): Այս երկու խմբի երեխաների մոտ, 

ըստ A սկանավորման, ակնագնդի առաջահետին առանցքի չափերի նորմայից 

շեղումներ չեն նկատվել:  

Միջին աստիճանի կարճատեսություն ունեցող 11 երեխաներից 7-ի մոտ ակ-

նագնդի առաջահետին առանցքի չափերը եղել են նորմայից բարձր` 24,5-25,7 մմ 

սահմաններում (նորմայում` 23,3-24,0մմ): Ուլտրաձայնային B սկանավորման միջո-

ցով չափված ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպիտապատյան կոմպլեքսի հաստու-

թյունը միջին աստիճանի կարճատեսություն ունեցող 11 երեխաներից 7-ի մոտ եղել է 

նորմայից ցածր` 0,75-1,10մմ սահմաններում: Նորմայում այս ցուցանիշը տատան-

վում է 1,5-2,0մմ սահմաններում: Ապակենման մարմնի թափանցելիության փոփո-

խությունները արտահայտվել են թույլ, լողացող, ցածր էխոգեն պղտորումների ձևով: 

Բարձր աստիճանի կարճատեսություն ունեցող երեխաների մոտ, ըստ A 

սկանավորման, առաջահետին առանցքի չափերը եղել են 25,7-27,5 մմ սահմաննե-

րում, ըստ B սկանավորման գրանցվել է ապակենման մարմնի տարբեր աստիճանի 

կազմափոխում` ապակենման մարմնի հետին թաղանթի լրիվ կամ մասնակի շերտա-

զատումով: Ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպիտապատյան կոմպլեքսի հաստու-

թյունը եղել է 0,4-0,7 մմ:  

Միջին աստիճանի կարճատեսություն ունեցող երեխաներից 4-ի մոտ մոտ 

ակնագնդի առաջահետին առանցքի չափերը և ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպի-

տապատյան կոմպլեքսի հաստությունը եղել են նորմայի սահմաններում: Այս երե-

խաների մոտ B սկանավորմամբ հայտնաբերվել է ապակենման մարմնի արտա-

հայտված կազմափոխում լողացող, միջին, բարձր էխոգեն պղտորումների ձևով: 

Եզրակացություն։ Այսպիսով, անցկացված հետազոտությունների արդյունքնե-

րը թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ կարճատեսության աճի ախտորոշման կարևոր 

չափանիշ կարող են ծառայել շարակցական հյուսվածքի վիճակը բնութագրող բիո-

քիմիական ցուցանիշները: Ուլտրաձայնային A և B սկանավորումը հնարա-

վորություն է տալիս գնահատելու շարակցական հյուսվածքի մորֆոֆունկցիոնալ 

վիճակը` ելնելով ցանցաթաղանթ-խորեոիդեա-սպիտապատյան կոմպլեքսի հաս-
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տությունից և ակնագնդի առաջահետին առանցքի չափերից: Հետաքրքրական է այն 

փաստը, որ կարճատեսության աճը կարող է հանգեցնել առավելապես ապակենման 

մարմնի այս կամ այն աստիճանի կազմափոխման առանց ակնագնդի առաջահետին 

առանցքի ձգվածության:  
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РРООЛЛЬЬ  ННЕЕККООТТООРРЫЫХХ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  ММЕЕТТООДДООВВ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ    
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Л.Д. АГАЯН, А.А. ШАКАРЯН 

 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии 

 

РЕЗЮМЕ 

На основе исследования 39 детей с близорукостью пօказано, что ряд биохи-

мических характеристик состояния соединительной ткани – с одной стороны, с другой, 

определенные показатели ультразвукового исследования могут рассматриваться в 

качестве патогномоничных предклинических признаков прогрессируящего течения 

близорукости. 
 

Ключевые слова: близорукость, соединительная ткань, склера 
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SUMMARY 

On the base of examination of 39 children with myopia it is shown, that, from one side a 

number of biochemical characteristic of connective tissue condition, from the other side the 

certain features of ultrasonic examination can be considered as a pathognomonic preclinical 

feature, which progresses the process of myopia. 
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ՊՊԷԷՍՍ--ՈՈՎՎ  ԶԶՈՈՒՒԳԳԱԱԿԿՑՑՎՎԱԱԾԾ  ԿԿԱԱՏՏԱԱՐՐԱԱԿԿՏՏԱԱՅՅՈՈՎՎ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՆՆԵԵՐՐԻԻ    

ՎՎԻԻՐՐԱԱԲԲՈՈՒՒԺԺԱԱԿԿԱԱՆՆ  ԲԲՈՈՒՒԺԺՄՄԱԱՆՆ  ՕՕՊՊՏՏԻԻՄՄԱԱԼԼԱԱՑՑՈՈՒՒՄՄԸԸ  

  
1,2Վ.Ժ. ԲԱԼՅԱՆ, 

1Ա.Ռ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ  
 

1ԵՊԲՀ, հետբուհական և շարունակական կրթության  

ակնաբուժության ֆակուլտետի կուրս  
2
«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ, ակնաբուժական կլինիկա 

 

 

Բանալի բառեր՝  պսևդոէքսֆոլիատիվ սինդրոմ, կատարակտայի ֆակոէմուլսի-

ֆիկացիա, ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիայի 

 

 Պսևդոէքսֆոլիատիվ սինդրոմը (ՊԷՍ) տարիքի հետ ասոցացված համակար-

գային դիստրոֆիկ հիվանդություն է, որին բնորոշ է գերազանցապես աչքի առա-

ջային սեգմենտի կառույցների ախտահարումը: ՊԷՍ-ի առանցքային դրսևորումը 

արտաբջջային միկրոթելիկային ամիլոիդանման նյութի առաջացումն ու հարաճուն 

կուտակումն է աչքի տարբեր հյուսվածքներում [2,6]: ՊԷՍ-ը հայտնաբերվում է 60 

տարեկանից բարձր բնակչության 1/3-ի մոտ [3]:  

 ՊԷՍ-ի առաջին նկարագրությունը տրվել է ֆին գիտնական I.G.Linberg-ի կող-

մից 1917թ., իսկ պսևդոէքսֆոլիատիվ տերմինը առաջարկել է G.Dvorak-Teobald-ը 

1959թ.: Այս պաթոլոգիան հաճախ է հանդիպում կանանց, բայց ավելի ծանր է ընթա-

նում տղամարդկանց մոտ [1]: ՊԷՍ-ի դրսևորումները հաճախ սկսվում են մեկ աչ-

քում, ապա ի հայտ են գալիս նաև մյուսում: P.Puska-ն, A.Tarkkanen-ը մոնոլատերալ 

ՊԷՍ-ով 63 պացիենտի մոտ 5 տարվա ընթացքում բիլատերալ դրսևվորումներ են 

նշել 22% դեպքերում: 

 ՊԷՍ-ի ժամանակ ախտաբանական պրոցեսի մեջ ընդգրկվում են աչքի գրեթե 

բոլոր կառույցները. եղջրաթաղանթում կարող է առաջանալ էնդոթելի պրեցիպիտա-

ցիա (Կրուկենբերգի իլիկ), ստրոմայի այտուց, կերատոպաթիա: Կարևորագույն ցու-

ցանիշներից է առաջային խցիկի անկյան չափազանց պիգմենտացիան: Բբային 

երիզի շրջանում պսևդոէքսֆոլիատիվ նյութի (ՊԷՆ) կուտակումը հանդիպում է 32-

94% պացիենտների մոտ: Ծիածանաթաղանթի պիգմենտային էպիթելի բջիջների 

վնասումը բերում է նրա ատրոֆիայի, տրանսիլյումինացիայի էֆեկտի առաջացման: 

Պիգմենտի դիսպերսիան ՊԷՍ-ի վաղ, հաճախ հանդիպող նշաններից է [3]: Բբի դի-

լատատորի և սֆինկտերի ախտահարումը բերում է բբի կարկամության [2,3]: ՊԷՍ-ի 

ամենավաղ ստադիաներում արդեն ի հայտ են գալիս թարթչային մարմնի և 

ոսպնյակի կապանային ապարատի փոփոխությունները. ցինյան կապանի թելիկ-

ները տձևանում են և մասնակիորեն պոկվում, որը կլինիկորեն դրսևորվում է ֆակո-

դոնեզով, ոսպնյակի ենթահոդախախտով կամ հոդախախտով [4]: Ոսպնյակի կապ-

սուլայի ախտահարումը ընթանում է երեք փուլերով` նախապատիճային (առաջային 

կապսուլան անփայլ է), նախահատիկավոր (բբի պրոյեկցիայով ՊԷՆ-ի կուտակում 

օղի տեսքով ), և հատիկավոր, որի ժամանակ կապսուլայի վրա առաջանում են երեք 

զոնաներ. կենտրոնում ՊԷՆ-ով համասեռ օղ` բբի տրամագծին համապատասխան, 

միջանկյալ` ՊԷՆ-ից ազատ զոնա, պերիֆերիկ, հատիկավոր զոնան` ներկայացված 

ամորֆ նյութի ագրեգատներով [1,2,3]: ՊԷՆ-ի կուտակումներ հայտնաբերվում են 

ապակենման մարմնի առաջային հիալոիդային թաղանթի (ԱՀԹ) վրա կամ նրա 
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խոռոչում [1]: ՊԷՆ կարելի է հայտնաբերել նաև աչքի հավելյալ ապարատում, ինչ-

պես նաև սրտում, լյարդում, երիկամներում, ուղեղի թաղանթներում և այլուր 

[1,2,3,5]: 

 Չնայած ՊԷՍ-ի գրեթե հարյուրամյա պատմությանն ու առկա բազմաթիվ աշ-

խատանքներին, պետք է փաստել կլինիցիստների չբավարարվածությունը ՊԷՍ-ով 

հիվանդների բուժման արդյունքներով [1]: Դա պայմանավորված է ՊԷՍ-ի ուշ 

ախտորոշմամբ ( հաճախ բարդությունների փուլում):  

 ՊԷՍ-ը զգալիորեն դժվարացնում է կատարակտայի էքստրակցիան` նպաս-

տելով ներվիրահատական և հետվիրահատական բարդությունների հաճախաց-

մանը: Գրականության մեջ ՊԷՍ-ի զուգակցմամբ կատարակտայի վիրահատության 

ժամանակ ամենահաճախ հանդիպող ներվիրահատական բարդություններից նշվում 

են հետին կապսուլայի պատռվածքը կամ դրա պոկվելը ցինյան կապաններից 

(զոնուլոլիզիս), ապակենման մարմնի արտանկումը: Դեռ G.O.Naumann-ը (1989թ) 

ՊԷՍ-ով և առանց դրա կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիայի (ԿԷԷ) 

ժամանակ ապակենման մարմնի արտանկում նկարագրել են համապատասխանա-

բար 11.1% և 1.6% դեպքերում, իսկ L.Drolsum-ը (1998թ) կատարակտայի ֆակոէմուլ-

սիֆիկացիայի (ԿՖԷ) ժամանակ նշել է այդ բարդությունը համապատասխանաբար 

9.6% և 3.7% դեպքերում: H. Freyler և U.Ralax (1994 թ.) նշում են որ նեղ բբի առկա-

յության պարագայում ապակենման մարմնի (ԱՄ) արտանկման հավանակա-

նությունը խիստ աճում է: Հետազոտման արդյունքում նրանք պարզել են, որ ՊԷՍ-ով 

այն հիվանդների մոտ, որոնց բիբը վիրահատությունից առաջ հաջողվել է լայնացնել 

4մմ և ավելի, կապսուլայի պատռվածք եղել է 14.3%` ԿԷԷ-ի և 9.1%` կատարակտայի 

ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ժամանակ: ՊԷՍ-ի բացակայության ժամանակ այս բար-

դությունը նկարագրվում է 1.3% դեպքերում: Կապսուլայի պատռվածքի հաճախա-

կանությունը բբի 4մմ.-ից փոքր տրամագծի պայմաններում կազմել է` 23.1%` ԿՖԷ-ի և 

83.3%` ԿԷԷ ժամանակ: Այսպիսով,ՊԷՍ-ի և նեղ բբի առկայությունը կատարակտայով 

տառապող հիվանդների մոտ ռիսկի կարևորագույն ֆակտոր է կատարակտայի 

վիրաբուժության ժամանակ:  

 ՊԷՍ ունեցող հիվանդների մոտ կատարակտայի վիրաբուժության հետվիրա-

հատական բարդություններից է ներակնային ոսպնյակի (ՆԱՈ) ոչ կայուն դիրքը, 

դիսլոկացիայի հնարավորությունը պատիճային պարկում, երկրորդային հիպերտեն-

զիան, իրիտը, երկրորդային կատարակտայի ավելի հաճախ և վաղ առաջացումը [6]: 

 Վերը շարադրվածից հետևում է, որ ՊԷՍ-ով զուգակցված կատարակտայով 

հիվանդների վիրաբուժական բուժման խնդիրները խիստ արդիական են, իսկ վիրա-

հատական մոտեցման մեթոդները անհրաժեշտություն ունեն մշտապես կատարելա-

գործվելու:  

 Հետազոտության նպատակն է ՊԷՍ-ով զուգակցված կատարակտայով հի-

վանդների վիրաբուժական բուժման տակտիկայի մշակումը : 

 Համաձայն դրված նպատակի` մեր կողմից մշակվել են հետևյալ խնդիրները. 

1. Հետազոտել ռիսկի խմբի հիվանդներին (60 տարեկան և բարձր): 

2. Ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիայի (ՈՒԲՄ) հետազոտությամբ հայտնա-

բերել ոսպնյակի պատիճա-կապանային ապարատի հնարավոր անբավարարությու-

նը ինչպես ՊԷՍ-ի ցայտուն դրսևորումների, այնպես էլ սուբկլինիկական ստադիա-

ներում: 
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3. Մշակել ռիսկի խմբում գտնվող հիվանդների նախավիրահատական հետա-

զոտման և վիրահատական մոտեցման ալգորիթմ: 

4. Մշակել ռիսկի խմբում գտնվող հիվանդների վիրահատական բուժման եղա-

նակ` հնարավոր բարդությունները նվազագույնի հասցնելու նպատակով: 

Հետազոտության նյութը և մեթոդները: Հետազոտությունը կատարվել է 

«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ-ի ակնաբուժական կլինիկայում 2011-2014թթ ՊԷՍ-ով զու-

գակցված կատարակտայով 34 հիվանդների (24 կին, 10 տղամարդ) 58 աչքերում: Հի-

վանդների տարիքը` 61-87 տարեկան: Համընդհանուր կարգով հիվանդների մոտ կա-

տարվել են հետևյալ նախավիրահատական հետազոտությունները` վիզոմետրիա, 

բիոմիկրոսկոպիա, տոնոմետրիա, գոնիոսկոպիա, կերատոմետրիա, ուլտրաձայնա-

յին հետազոտություն (A,B scan): Հետազոտության սկզբնական շրջանում նյութի վեր-

լուծությունը ստիպել է մեզ ՈՒԲՄ կատարել ռիսկի խմբի բոլոր հիվանդների մոտ: 

Ստացված արդյունքներին համապատասխան հետազոտված հիվանդները համա-

կարգվել են ըստ Тахчиди Х.П., Егоров Э.В., Узунян Д.Г. 2004 թ. ՊԷՍ-ի ՈՒԲՄ դա-

սակարգման: 

 Հետազոտվող հիվանդները ընդգրկվել են 2 խմբերում: 1-ին խումբը կազմել են 

ՊԷՍ-ի ցայտուն կլինիկական ախտանիշներ ունեցող 21 հիվանդ (39 աչք), 2-րդ խում-

բը` 13 հիվանդ (19 աչք), որոնց մոտ կլինիկորեն ՊԷՍ-ին բնորոշ ախտանիշներ չեն 

հայտնաբերվել: Բոլոր 34 հիվանդների մոտ (58 աչքերում) կատարվել է վիրահատու-

թյուն` կատարակտայի ֆակոէմուլսիֆիկացիա` հետին խցիկային ոսպնյակի իմպ-

լանտացիայով (46 փափուկ և 12 կոշտ մոդել): 

 Հետազոտության արդյունքներն և վերլուծությունը: Ըստ ՈՒԲՄ հետազոտու-

թյամբ ստացված տվյալների 2 խմբերի բոլոր հիվանդների մոտ նկարագրվել են ՊԷՍ-

ի ընթացաշրջանները (ստադիաները): Առաջին խմբում ՊԷՍ-ի ցայտուն կլինիկական 

ախտանիշներ ունեցող 39 աչքերում ՈՒԲՄ հետազոտությամբ հայտնաբերվել են եր-

րորդ և չորրորդ ստադիայի կոպիտ փոփոխություններ. կոնգլոմերատների տեսքով 

տարածուն ներառուկներ առաջային խցիկում, ծիածանաթաղանթի հետին մա-կե-

րեսին, ցիլիար ելուստներում, ոսպնյակի պատիճի վրա, ցինյան կապանների թելիկ-

ներին, աչքի առաջային կառույցների տարածական փոխհարաբերակցության կո-

պիտ խանգարումներ: 2-րդ խմբի 7 աչքերում առկա են եղել ՊԷՍ-ի սկսվող դրսևո-

րումներ` աչքի առաջային կառույցների վրա թույլ ակուստիկ խտությամբ ներառուկ-

ների առկայություն, ինչը համապատասխանում է դասակարգման առաջին ստա-

դիային: 2-րդ խմբի 4 աչքերում առկա են եղել երկրորդ ստադիայի փոփոխություն-

ներ` ցինյան կապանների անհավասար երկարություն տարբեր սեգմենտներում, 

նրանց բարակացում, ձգվածություն, տեղ-տեղ սոսնձումով պայմանավորված հաս-

տացում: Մնացած 8 աչքերում առկա են եղել երրորդ ստադիայի փոփոխություններ` 

պատիճի վրա առկա բարձր ակուստիկ խտությամբ ներառուկներ, ցինյան կապանի 

առանձին թելիկների լիզիս` դեֆեկտի շրջանում առկա բնորոշ սֆերոֆակիայի պատ-

կերով: Վերջիններիս մոտ ՊԷՍ-ը կլինիկորեն ընդհանրապես չի ախտորոշվել: 

Հաշվի առնելով ՈՒԲՄ հետազոտությամբ ստացված տվյալները մեր կողմից 

մշակվել են նախավիրահատական և վիրահատական մոտեցումներ, որոնց արդյուն-

քում ռիսկի խմբի հիվանդների մոտ մինչև կորիզի ֆակոէմուլսիֆիկացիան դրվել է 

կապսուլան ձգող օղ (ԿՁՕ), որը անհրաժեշտության դեպքում ամրացվել է կա-

րով`զոնուլոլիզիսի շրջանում: 
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Նախապես մշակված տակտիկայով 58 աչքերում կատարվել է կատարակտայի 

էքստրակցիայի վիրահատություն` ֆակոէմուլսիֆիկացիայի մեթոդով: Վիրահա-

տությունների ժամանակ 51 աչքերում կիրառվել են կապսուլան ձգող օղեր` 39-ում 

առանց կարի, 12 աչքերում օղը ֆիքսվել է կարով` զոնուլոլիզիսի շրջանում: 

 28 աչքերում բիբը հնարավոր չի եղել դեղորայքային մեթոդով լայնացնել 4 մմ-

ից ավելի: Վիրահատության ժամանակ կիրառվել են բբի մեխանիկական լայնացման 

մեթոդներ` Մալյուգինի պոլիմերային օղերի և սիլիկոնային իրիս-ռետրակտորների 

միջոցով: Հետվիրահատական բարդությունների կանխարգելման նպատակով 12 

աչքերում կատարվել է կոշտ արհեստական ոսպնյակների պատվաստում: 

5 հիվանդների մոտ (5 աչք, 8.62%) առկա է եղել ապակենման մարմնի արտան-

կում, կատարվել է առաջային վիտրեկտոմիա, պատվաստվել են հետինխցիկային 

ոսպնյակներ: 

Հետվիրահատական շրջանում հիվանդների տեսողությունը ստուգվել է 1 օր և 

1 շաբաթ անց: Առաջին խմբում 1 օր անց 10 աչքերում տեսողության սրությունը եղել 

է 0.1-0.3; 21-ում` 0.4-0.6; 8 աչքերում` 0.7-1.0: 2-րդ խմբում 1 օր անց 8 աչքերում տեսո-

ղության սրությունը եղել է 0.4-0.7; 11-ում` 0.8-1.0: 1 շաբաթ անց 1-ին խմբում 27 աչքե-

րում տեսողության սրությունը եղել է 0.6-0.8; 12-ում` 0.9-1.0: 2-րդ խմբում 11 աչքում` 

1.0, 8-ում` 0.7-0.8 համապատասխանաբար: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը 

թույլ է տալիս եզրակացնել, որ մեր կողմից առաջարկված մեթոդով հիվանդների նա-

խավիրահատական պատրաստման շրջանում ՈՒԲՄ-ի պարտադիր կիրառումը 

հնարավորություն է տալիս վիրահատող բժշկին մինչև վիրահատությունը հայտնա-

բերել ոսպնյակի պատիճա-կապանային ապարատի անբավարարության հնարա-

վորությունը և կիրառելով ԿՁՕ-եր, բբի մեխանիկական լայնացման մեթոդներ, խիստ 

նվազագույնի հասցնել ներվիրահատական և հետվիրահատական բարդությունների 

քանակը ՊԷՍ-ով զուգակցված կատարակտայով հիվանդների մոտ` ինչպես ՊԷՍ-ի 

ցայտուն կլինիկական դրսևորումների, այնպես էլ սուբկլինիկական ստադիաներում:  
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РЕЗЮМЕ 

Псевдоэксфолиативный синдром - это системное дистрофическое заболевание, 

ассоциированное с возрастом, ключевым проявлением которого является образование и 

прогрессивное накопление амилоидоподобного экстрацеллюлярного микрофибрилляр-

ного вещества на поверхности различных структур глаза. Цель исследования выработать 

новую тактику хирургического лечения больных катарактой сочетанной ПЭС. Иссле-

дование проведено на 58 глазах 34-х больных катарактой сочетанной ПЭС. Всем 

больным произведена операция – ФЭК с имплантацией искусственного хрусталика. 

Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать вывод, что 

обязательное применение УБМ в периоде предоперационной подготовки больных пред-

ложенным нами методом, даёт возможность хирургу выявить вероятность несостоятель-

ности капсульно-связочного аппарата хрусталика до операции и применяя внутрикап-

сульные кольца и методы механического расширения зрачка резко минимизировать 

количество интра и послеоперационных осложнений у больных катарактой сочетанной 

ПЭС, как при клинически выраженных так и субклинических стадиях ПЭС.  

 

 

Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, факоэмульсификация катаракты,  

ультразвуковая биомикроскопия. 
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SUMMARY 

Pseudoexfoliation syndrome is an age-related systemic dystrophic disease, where the key 

symptom is formation and progressive accumulation of an amylaceous extracellular micro-

fibrillar substance on the surfaces of various eye structures. The objective of this study is to 

development of a new approach to surgical treatment of patients with cataract combined with 

PEX. The study was conducted on 58 eyes of 34 patients with cataract combined with PEX. All 

patients underwent surgery: phacoemulsification with implanted intraocular lens. 

The analysis of study results leads to a conclusion that mandatory use of UBM during 

preparation for surgery applying our suggested method provides the surgeon with an 

opportunity to identify the probability of failure of capsular ligament apparatus of lenses prior 

to surgical operation and sharply minimize intra- and postsurgical complications in patients 

with cataract combined with PEX using intracapsular rings and methods of mechanical pupil 

dilation both at clinically apparent and subclinical stages of PEX. 
 

 

Keywords: pseudoexfoliation syndrome, cataract phacoemulsification, ultrasound 

biomicroscopy 
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Բանալի բառերը՝ բյուրեղային կերատոպաթիա, տրանսպլանտատ, կերատոպլաս-

տիկա: 

 

Ներածություն: Ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատոպաթիան հազվադեպ, դան-

դաղընթաց, ժամկետային, ինֆեկցիոն բնույթի կերատոպաթիա է, որը զարգանում է 

որպես օրենք թափանցող կերատոպլաստիկայից հետո` ստերոիդների տեղային և 

երկարատև ազդեցությունից (1,2): Ամենահաճախ հանդիպող միկրոօրգանիզմը, որի 

առկայությամբ պայմանավորված է ԻԲԿ-ն, հանդիսանում է Streptococcus Viridans 

խմբի հեմոլիտիկ ստեպտոկոկը: Չնայած դրան, հայտնաբերվել են նաև այլ մանրէ-

ներ` Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumonia, Haemophilus, Enterococcus-

սնկեր (3,4,5): Կլինիկական պատկերը իրենից ներկայացնում է փոխպատվաստված 

թաղանթի ստրոմայի առաջային կամ միջին շերտերում սպիտակ, ճյուղավորված, 

ասեղանման, բյուրեղային տեսքի դեպոզիտներ` վիրահատական կարերի կից ուղ-

ղությամբ: Սովորաբար առկա է լիմբալ ինֆեկցիա և էպիթելը հաճախ ինտակտ է 

լինում: Ինֆիլտրատի շուրջը առկա է լինում տեղային ստրոմալ այտուց: Շատ կա-

րևոր է հիվանդության տարբերակիչ ախտորոշումը այլ կերատոպաթիաներից, ինչ-

պիսին են սնկային կերատիտը, բակտերիալ կերատիտը, herpes simplex կերատիտը և 

ոչ ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատոպաթիաները` Շնայդերի բյուրեղային դիստո-

ֆիան և այլն: Կալցիումի դեպոզիտները նույնպես կարող են ունենալ նմանատիպ 

տեսք (7):  

Արդիականություն: Ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատոպաթիաների մասին 

դեռևս հայտնի է եղել 1983թ-ից, բայց իր հազվադեպ լինելու պատճառով գրականու-

թյան մեջ կատարված հետազոտությունները սակավ են, ինչով էլ բացատրվում է 

հիվանդության պաթոգենեզի ոչ լիարժեքությունը (2,4,8,11): Ռեֆրակցիոն խնդիր 

ունեցող հիվանդների թիվը աճում է, դրան զուգահեռ աճում են քիմիական և մեխա-

նիկական վնասվածքների թիվը, ուստիև եղջերենու փոխպատվաստումների քա-

նակն է աճում հնարավոր ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատոպաթիաների հանդիպ-

ման հաճախականությամբ: Շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակին այն ախտորոշել և 

բուժել (9,10), քանի որ բուժման բացակայության դեպքում ինֆեկցիոն օջախը կարող 

է փափկել և թափածակվել, ուստի և արդիական է ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատո-

պաթիաների ուսումնասիրությունը:  

Նպատակն ու խնդիրները: Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել հիվան-

դության հանդիպման հաճախականությունը և բուժման արդյունավետությունը: Ըստ 

գրականության վիճակագրական տվյալների եղջերաթաղանթի թափանցող կերա-

տոպլաստիկայից հետո եղջերենու տրանսպալանտատի վրա բյուրեղային դեպո-
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զիտները առաջանում են 3-8 ամիս անց` հիվանդների մոտ առաջացնելով ցավ աչ-

քում, լուսավախություն և տեսողության զգալի անկում: Խնդիրը կայանում է նշված 

բոլոր ախտանիշների կարգավորումը: 

Նյութը և մեթոդները: Հետազոտության մեջ ընդգրկված են Ս.Վ. Մալայանի 

անվան ակնաբուժական կենտրոնում 2010-2014թթ-ին կատարված թափանցող կե-

րատոպլաստիկայով հիվանդները: 2010-2014թթ-ի ընթացքում կատարվել է թվով 487 

թափանցող կերատոպլաստիկա` տարբեր պաթոլոգիաների կապակցությամբ, միայն 

4 հիվանդի (2 կին և 2 տղամարդ) մոտ է դիտվել ինֆեկցիոն բյուրեղային կերա-

տոպաթիա: 

 2010թ-ին ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատոպաթիան զարգացել է մեկ հիվանդի 

մոտ, վիրահատությունից հետո յոթ ամիս անց:  

 2012թ-ին՝ հիվանդությունը դիտվել է երկու հիվանդի մոտ, որը զարգացել է 

վիրահատությունից երեք և վեց ամիս անց:  

 2014թ-ին՝ ինֆեկցիոն բյուրեաղյին կերատոպաթիա դիտվել է մեկ հիվանդի 

մոտ, վերջինս զարգացել է վիրահատությունից չորս ամիս անց: 

 Հիվանդներից յուրաքանչյուրին նշանակվել է. 

 Sol. Moxiciniյուրաքանչյուրժամըմեկ 1 կաթիլ 

 Sol. NaCl5% 4 անգամ 1 կաթիլ 

 Solcoseril gel4 անգամկամ արհեստական արցունքի կաթիլներ: 

 Մեկ հիվանդի նշանակվել է Tab. Doxiciclini 100 մգ-ից օրը 2 անգամ, քանի որ 

առկա էր հյուսվածքի լիզիս: 

 Դեղորայքային բուժումը շարունակվել է մոտ 3-4 ամիս: 

Կատարված թերապևտիկ բուժման արդյքունքներում հիվադների մոտ դիտվել է 

լավացում՝ եղջերենու տրանսպլանտատի վրա սուբէպիթելիալ ֆիբրոզի զարգաց-

մամբ: Բոլոր հիվանդների մոտ լավացման արդյունքը դիտվել է բուժումը սկսելուց 

երեք ամիս անց: Ստորև նկարում ներկայացված է տվյալ հիվանդներից մեկի 

կլինիկական պատկերը հիվանդության զարգացման և լավացման շրջաններում: 
  

                             նկ. 1                  նկ. 2 

  
վիճակ թափանցող 

կերատոպլաստիկայից հետո 

ինֆեկցիոն բյուրեղային 

կերատոպաթիա 

 

եղջերենու տրանսպլանտատի տեղային 

սուբէպիթելիալ ֆիբրոզ 
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Ստացված արդյունքները և վերլուծությունը: Ինֆեկցիոն բյուրեղային կերատո-

պաթիան ունի երկարատև ընթացք, որը շատ լավ ենթարկվում է ֆտորքինոլոնների 

շարքի պատկանող աչքի կաթիլների ազդեցությանը: Տեղային ստերոիդների ընդհա-

տումը` հակաբիոտիկների բացակայության ժամանակ առաջ է բերում ակտիվ բոր-

բոքման արագ զարգացում, նույնիսկ թարախային բաղադրիչով, ուստի ստերոի-

դային կաթիլները նվազեցնում են օրեկան երկու անգամ, իսկ հակաբիոտիկային 

կաթիլները տրվում են բարձր հաճախականությամբ: Այն դեպքերում երբ զարգանում 

է ստրոմայի լիզիս, ապա նշանակվում է Doxiciclin-ի հաբեր հնարավոր պերֆորա-

ցիան կանխելու համար: 

Եզրակացություն: Այսպիսով մեր հիվանդների մոտ ինֆեկցիոն բյուրեղային 

կերաթոպաթիան զարգացել է թափանցող կերատոպլաստիկայից հետո 3-7 ամիս 

անց: Բոլոր դեպքերում հիվանդությունը ենթարկվել է դեղորայքային՝ կոնսերվատիվ 

բուժման (հիմնականում ֆոտոքինոլների շարքին՝ հակաբիոտիկներին): Այդ ընթաց-

քում ստերոիդային կաթիլների հաճախականությունը նվազել է օրեկան երկու ան-

գամ, տեղային իմունիտետի անկում չունենալու համար: Սակայն ստերոիդների 

նվազագույն քանակը տրվել է տրանսպլանտատի օտարումը հնարավորինս կանխե-

լու համար: Բոլոր հիվանդների մոտ բուժման արդյունքում ձևավորվել է եղջերենու 

տրանսպլանտատի սուբէպիթելիալ ֆիբրոզ, որից տեսողության սրությունը առանձ-

նապես չի տուժել: 
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РЕЗЮМЕ 

Таким образом, можно заключить, что инфекционные кристаллические кератопа-

тии в наши дни относятся к разряду редко встречающихся болезней. Болезнь про-

грессирует после проникающей кератопластики 3-8 месяцев спустя, вызывая боль в 

глазах,светобоязнь и значительное ухудшение зрения. Очень важен отличительный 

диагноз болезни от других кератопатий. При отсустствии лечения инфекционный очаг 

может стать мягким и подвергнуться перфорации. В 2010-2014 гг в ОЦ С.В. Малаяна бы-

ло произведено 487 проникающих кератопластик, из которых только у 4-х больных 

наблюдался ИКК. Это составляет приблизительно 0.8 %. У наших больных ИКК прог-

рессировала 3-7 месяцев спустя после проникающей кератопластики. Было произведено 

медикаментозное лечение (в основном антибиотиками ряда фторхинолона), в следствие 

чего был сформирован субэпителиальный фиброз трансплантата роговицы, от чего ост-

рота зрения повысилось. У всех больных результат улучшения наблюдался после начала 

лечения спустя 3 месяца. Таким образом можно сделать вывод, что раннее диагности-

рование и лечение ИКК позволяет сохранить и восстановить остроту зрения больного. 
 

 

Ключевые слова: кристаллическая кератопатия, трансплантат, кератопластика. 
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SUMMARY 

Infectious crystalline keratopathies are reffered to rare pathologies in nowadays. Disease 

occurs 3-8 months after penetrating keratoplasties. Patients usually present with pain in the 

eyes, decreased vision and photophobia. It is very important to recognize the diagnosis of 

crystalline keratopathies. Absence of the treatment can lead to melting of the tissue and 

perforation. In the period of 2010-2014, 487 penetrating keratoplasties were performed in 

ophthalmology clinic after S.V. Malayan out of which 4 patients developed infectious 

crystalline keratopathy, which constitutes 0.8%. Infectious crystalline keratopathy in our cases 

occured after 3-7 months after keratoplasties. Disease was treated by drugs (mainly 

phtorquinolones), as a result subepithelial fibrosis of corneal transplant developed and the 

vision was not affected. All patients had improvement after 3 months of started treatment. So 

we can conclude that early diagnosis and treatment of infectious crystalline keratopathy allow 

us to save and restore the vision of the patient. 

 

Keywords: crystalline keratopathy, transplant, keratoplacties.  
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ՊՊՈՈԼԼԻԻԿԿՎՎԱԱԴԴՈՈՎՎ  ՏՏՐՐԱԱՎՎԱԱՏՏԱԱՆՆԻԻ  66  ԱԱՄՄՍՍՅՅԱԱ  ՕՕԳԳՏՏԱԱԳԳՈՈՐՐԾԾՄՄԱԱՆՆ  ԱԱՐՐԴԴՅՅՈՈՒՒՆՆՔՔՈՈՒՒՄՄ  
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Մ.Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, հետբուհական կրթության ակնաբուժության ամբիոն 

 

 

 

Բանալի բառեր` գլաուկոմա, պրոստոգլանդիններ,մորֆոլոգիա 

 

Գլաուկոման քրոնիկ հիվանդություն է, որի բուժման համար անհրաժեշտ է 

հակաճնշումային դեղերի երկարաժամկետ օգտագործում: Հակագլաուկոմատոզ 

դեղորայքի անընդհատ օգտագործումն առաջացնում է բազմակի կողմնակի ազդե-

ցություններ, դրանցից են աչքի մակերեսի բորբոքումը, ալերգիկ ռեակցիան,չոր աչքի 

սինդրոմի առաջացումը և ֆիլտրացիոն վիրահատության ժամանակ առաջացած 

բարդությունները (1-9): Հակաճնշումային ներակնային կաթիլների կողմնակի ազ-

դեցությունները պայմանավորված են իրենց մեջ պարունակվող կոնսերվանտների 

առկայությունից: Այժմ ամենաշատ կողմնակի ազդեցություն առաջացնող կոնսեր-

վանտը համրվում է բենզալկոն քլորիդը, ի շնորհիվ իր կառուցվածքի մեջ մտնող 

քառաբաժին ամոնիումի: Այն իրենից ներկայացնում է բարձր ազդեցության հակա-

միկրոբային նյութ, ի շնորհիվ իր սպիտակուցները դենատուրացնող հատկության և 

բջիջների ցիտոպլազմատիկ մեմբրանը վնասող հատկության(10): Բենզալկոն քլորի-

դի ազդեցությունը շատ դանդաղ է և կաթեցնելուց հետո այն պահպանվում է աչքի 

հյուսվածքներում 48 ժամ(11): Գլաուկոմայի բուժման մեջ նաև մեծ դեր ունի պրոս-

տագլանդինների անալոգների օգտագործումը, առաջնային մոնոթերապիայի նպա-

տակով: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվել է զուգակցում այլ հիպոտենզիվ 

դեղերի հետ (3): Այժմ զարգացում է ապրում պրոստագլանդինների առանց կոնսեր-

վան կամ այլ կոնսերվանտով տարատեսակները: Գիտնականները պարզել են, որ 

այլ կոնսերվանտները sofZian,Purite և poliquad ավելի քիչ են վնասում եղջրաթա-

ղանթը և առավել քիչ են առաջացնում շաղկապենու բորբոքումներ (1-3,13,14): 

Առանց կոնսերվանտ պրոստագլանդինը նույնպես քիչ է վնասում եղջրաթաղանթը և 

շաղկապենու առաջային մակերեսը:  

Նպատակ-համեմատել` կոնսերվանտ պարունակող և առանց կոնսերվանտի 

պրոստոգլանդինների (տրավատան, տաֆլոտան, տաֆլոտան առանց կոնսերվանտ, 

պոլիկվադով Տրավատանի), 6 ամսյա օգտագործումից հետո առաջացրած ձևաբանա-

կան (մորֆոլոգիական) փոփոխությունները ճագարների աչքերի առաջային հատ-

վածների հյուսվածքներում:  

Նյութերը և մեթոդներ: Կատարվել է լաբորատոր հետազոտությունը թվով 20 

ճագարների վրա: Ճագարները պատկանում են Շինշիլլա ցեղախմբին: Ճագարները 

բաժանված են 4 փորձարարական խմբի,յուրաքանչյուրում 5 ճագար, 4 ամսեկան և 

2կգ կշռով և 1 ստուգիչ: Ճագարների զույգ աչքին կաթեցվել է փորձնական դեղերը, 

ամեն օր ժամը 20:00 ին, 50 միկրոլիտր քանակությամբ, 6 ամիս տևողությամբ: Այս-
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պիսով, առկա է 5 խումբ` 4 փորձարարական խումբ և 1 ստուգիչ: Օգտագործվել է 

հետևյալ կերպ` 

1. 1-ին խումբ տրավատան ALCON ֆիրմայի 

2. 2-րդ խումբ տաֆլոտան SANTEN ֆիրմայի 

3. 3-րդ խումբ տաֆլոտան առանց կոնսերվանտ SANTEN ֆիրմայի 

4. 4-րդ խումբ տրավատան պոլիկվադով ALCON ֆիրմայի 

5. ստուգիչ 

Մորֆոլոգիկ հետազոտության համար կատարվել է ճագարների աչքերի 

էնուկլեացիա, որից հետո հետազոտվող հյուսվածքը պահվել են 12% նեյտրալ ֆոր-

մալինում: Պրեպարատնրը ներկվել են հեմոտոքսիլին էոզինով, որն օգնում է ընդհա-

նուր պատկերացում ունենալ հետազոտվող հյուսվածքների մասին: Հիստոգրամ-

մայի բնութագրի բացատրությունը 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` 1-ին խմբում նկատվում է ծիածանաթաղանթի 

ինտենսիվ պիգմենտացիա 90%-ի մոտ,տեղ-տեղ առկա եղջրաթաղանթի էպիթելի 

պրոլիֆերացիա (նկ. 1): Եղջրենու ենթաէպիթելիալ շերտում շարակցական հյուս-

վածքի լայնացում: Տեղ-տեղ նկատվում է զգալի միջթելային այտուց,Շլեմյան կանալն 

ու վենուլները լայնացած են (նկ.2): 

 
Նկ.1. Ծիածանաթաղանթի ինտենսիվ պիգմենտացիա 1-ին խումբ աչքերում 

ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով Х 200 

 
Նկ.2. Շլեմյան խողովակի և միջթելային այտուց 1-ին խումբ աչքերում ներկված է 

հեմոտոքսիլին-էոզինով Х 200 
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2-րդ խումբ աչքերում Շլեմյան խողովակը լայնացած է այտուցված, անոթները 

լայնացած են, ցիլիար մկանը տեղ-տեղ ֆրագմենտավորված է, այտուցված: Այնտեղ 

նույնպես նկատվում է սկլերոզացման պրոցեսի զարգացում և ծիածանաթաղանթի 

պիգմենտացիա 85%: 

 
Նկ. 3 Այտուց և ֆիբրոզացման պրոցեսի զարգացում  

2-րդ խումբ աչքերում ներկված է հեմոտոքսիլին-էոզինով Х 200 

 
Նկ. 4  Շլեմյան խողովակի այտուց, պատի վենուլների լայնացմամբ և շարակցական 

հյուսվածքի առջացմամբ  3-րդ խումբ աչքերում ներկված է  

հեմոտոքսիլին - էոզինով Х 200 
 

3-րդ խումբ աչքերում նկատվում է արտահայտված այտուց Շլեմյան խողովա-

կում: Ցիլիար երակները լայնացած են: Թաղանթներում նկատվում է շարակցական 

հյուսվածքի զարգացում (նկ. 4): Այստեղ նույնպես նկատվում է ծիածանաթաղանթի 

պիգմենտացիա 80%: 

 
Նկ. 5 Շլեմյան խողովակի գալարավուն եզրերը 4-րդ խումբ աչքերում ներկված է 

հեմոտոքսիլին-էոզինով Х 200 
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4-րդ խումբ աչքերում նույնպես նկատվում է պիգմենտացիա, չնայած առավել թույլ 

համեմատ 1-ին խմբի, էպիթելի օջախային պիգմենտացիա 65-70%: Շլեմյան խողո-

վակը այտուցված է, չնայած քանի որ առկա է խողովակի պատերի անհարթություն, 

ոլորուն և գալարավուն ձևով, դա վկայում է խողովակում այտուցային հեղուկի 

պակասի մասին և աչքի դրենաժային համակարգի արդյունավետ աշխատանքի 

մասին պոլիկվադով տրավատանի օգտագործման դեպքում(նկ.5): 

  
 

Նկ. 6Կոնտրոլ խմբում եղջրենին առանց փոփոխության ներկված է հեմոտոքսիլին-

էոզինով Х 200 

 

Կոնտրոլ խմբում պաթոլոգիական փոփոխություններ չեն հայտնաբերվել (նկ. 6):  

 

 Եզրակացություն-Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ տրավատանը և 

տաֆլոտանը առաջացնում են առաջային ցիլիար երակների և Շլեմյան խողովակի 

լայնացում, դիտվում է միջհյուսվածքային այտուց: Բացի այդ տրավատանը ավելի 

հաճախ տաֆլոտանից փոխում է 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 տար-

բերություն առանց կոնսերվանտ տաֆլոտանի, որը առաջացնում է ավելի քիչ արտա-

հայտված հյուսվածքների սկլերոզ քան կոնսերվանտով տաֆլոտանն ու տրավատա-

նը, տրավատան պոլիկվադովը չի առաջացնում սկլերոտիկ պրոցեսի զարգացում, 

շարակցահյուսվածքային թելիկների պատռվածք: Չնայած 4րդ խմբում նկատվում է 

այտուց և անոթների արյունալեցվածություն, մեր տեսանկյունից սա նույնպես խո-

սում է պրոստագլանդինների բորբոքային մեդիատոր լինելու մասին: Հետազոտու-

թյունը ցույց է տվել, որ կոնսերվանտ ԲԱՔ-ը ունի ավելի տոքսիկ ազդեցություն աչքի 

առաջային հատվածների հյուսվածքների վրա , քան պոլիկվադը: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛАХ 

ГЛАЗА У КРОЛИКОВ ВЫЗЫВАЕМЫЕ ТРАВАТАНОМ, ТАФЛОТАНОМ, 

ТАФЛОТАНОМ БЕЗ КОНСЕРВАНТА И ТРАВАТАНОМ С ПОЛИКВАДОМ 

ПОСЛЕ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

М.С. АРУТЮНЯН 
 

ЕГМУ, кафедра офтальмологии постдипломного образования  

 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель-сравнить (in vivo) результаты воздействия простагландинов консервант со-

держащих и без консервантов (Траватан,Тафлотан, Тафлотан без консерванта, Траватан с 

поликвадом) на морфологические изменения ткани передних отделов глаза кроликов. 

Методы и материалы-Были проведены лабораторные исследования на 40 кро-

ликах. Животными для эксперимента служили кролики рода Шершелла. Кролики делятся 

на 4 группы, каждая группа состоит из 10 четырех месячных, двух килограммовых кро-

ликов. Для каждого кролика правый глаз был принят как контрольная группа а левый-

экспериментальная группа. Таким образом существуют 5 групп, 4 экспериментальные и 

1 контрольная. Окраску препаратов производили гематоксилин-эозином. 

Результаты и обсуждение-У каждой группы есть соответствующие морфологичес-

кие изменения в ткани передних отделов глаза кроликов. 

 

Ключевые слова: глаукома, простагландины, морфология 

 

 

 

THE MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ANTERIOR SEGMENTS IN EYE 

TISSUES OF RABBITS OFFERED BY TRAVATAN,TAFLOTAN,TAFLOTAN BAC 

FREE AND TRAVARAN WITH POLIQUAD AFTER 6 MONES USE 

 

M.S. HARUTYUNYAN 

 

YSMU, Department of Ophthalmology of Postgraduate Education 

 

SUMMARY 

The purpose: Compare the effects of prostaglandins preservative-containing and 

preservative free of the morphological changes of the anterior segments in eye tissues of rabbits 

after 6 mones use. 

Material and methods: It was conducted laboratory studies on 20 rabbits. Rabbits belong 

to the kind of shershella. Rabbits are divided into 5 groups, each of them consists of 5 rabbits, 

which are 4 mouths and 2 kg waight. 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 

are painted with hemotoksilin-eozin. 

Rezults: Morphological changes have been appropriated in each group in anterior 

segments eye tissues of rabbits.  

 

 

Keywords: glaucoma,prostaglandins, morphology. 
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Բանալի բառեր` խորը առաջային լամելար կերատոպլաստիկա, թափանցող 

կերատոպլաստիկա, կերատոկոնուս 

 

Ներածություն. Խորը առաջային լամելար կերատոպլաստիկան (deep anterior 

lamellar keratoplasty-DALK) եղջերաթաղանթի փոխպատվաստման տարատեսակ է, 

որի հիմքում ընկած է եղջերաթաղանթի որոշակի շերտերի փոխպատվաստումը: 

Առաջին անգամ կատարվել է 1950-ականներին Jose Barraqurer-ի կողմից Կոլումբիա-

յում: Վիրահատության ընթացքում հեռացվել են և՛ ռեցիպիենտի, և՛ դոնորի ստրո-

մայի 2/3-ը, սակայն արդյունքներն անբավարար են եղել, քանի որ փոխպատվաս-

տած հյուսվածքների սահմանում առաջացել է սպի՝ պղտորում, որն իջեցրել է տեսո-

ղության հետվիրահատական սրությունը1: Այնուհետև 2002թ.-ին Mohammed Anwar-ը 

ներդրեց մեծ պղպջակի տեխնկան (big bubble technique), որի ժամանակ ռեցիպիենտի 

եղջրենու շերտերն իրարից անջատվեց ինտրաստրոմալ օդի ներարկմամբ, ինչը թույլ 

տվեց խուսափել հետվիրահատական սպիերից՝ բարձրացնելով տեսողության սրու-

թյունը2: Սակայն այն լայն տարածում գտավ 2005-2006թթ.-ից: Հայաստանում խորը 

առաջային լամելար կերատոպլաստիկան ներդրվել է 2013թ.-ից և առաջին անգամ 

կատարվել է Ս.Վ. Մալայանի անվ. Ակնաբուժական կենտրոնում: 

Արդիականություն: Մինչ վերջերս թափանցող կերատոպլաստիկան (ամբողջ 

հաստությամբ եղջերաթաղանթի փոխպատվաստում) լայնորեն կիրառվում էր 

որպես վերջնական բուժում եղջերաթաղանթի որոշակի հիվանդությունների՝ բուլյոզ 

կերատոպաթիայի, կերատոկոնուսի, եղջերաթաղանթի դեգեներացիաների և դիստ-

րոֆիաների ժամանակ3: Այս վիրահատական միջամտությունը բավականին արդ-

յունավետ է, սակայն հաճախ հետվիրահատական շրջանում բարդանում է էնդո-

թելիալ օտարմամբ4: Այս բարդություններից խուսափելու նպատակով կատարվում է 

խորը առաջային լամելար կերատոպլաստիկա, որի ժամանակ փոխպատվաստվում 

է եղջերաթաղանթի առաջային շերտերը՝ պահպանելով ռեցիպիենտի Դեսցեմենտ-

յան թաղանթը և էնդոթելը: Այն ի տարբերություն թափանցող կերատոպլաստիկայի  

խոռոչային վիրահատություն չէ, հետևաբար խիստ ընկնում է էքսպուլսիվ արյու-

նահոսության, ոսպնյակի և ծիածանաթաղանթի արմատի արտանկման ռիսկը5: Հետ-

վիրահատական աստիգմատիզմի զարգացման հաճախականությունը բավականին 

ցածր է համեմատած թափանցող կերատոպլաստիկայի հետ: Խորը առաջային լամե-

լար կերատոպլաստիկայի դեպքում իմունոսուպրեսիվ ստերոիդային թերապիան 

տևում է մոտ 4-6 ամիս, ի տաբրերություն թափանցող կերատոպլաստիկայի, որի 

ժամանակ այն տևում է 10-12 ամիս: Իսկ իմունոսուպրեսիվ ստերոիդային թերա-

պաիան հաճախ բարդանում է կատարակտով և գլաուկոմայով: Թափանցող կերա-
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տոպլաստկայի ժամանակ հետվիրահատական շրջանում հիվանդների մոտ 80%-ի 

մոտ կարող է զարգանալ էնդոթելիալ օտարում, ինչը բացառվում է խորը առաջային 

լամելար կերատոպլաստիկայի դեպքում, քանի որ ռեցիպիենտի էնդոթելը պահպան-

վում է: Սակայն այս վիրահատությունը տեխնիկապես դժվար է, կարող է լինել եղջե-

րաթաղանթի պերֆորացիա, որի դեպքում սպիտված պետք է անցնել թափանցող 

կերատոպլաստիկայի: Ցուցված է կերատոկոնուսի ինչպես նաև եղջերաթաղանթի 

այլ էկտազիաների (թափանցիկ (pellucid) մարգինալ դեգեներացիա, հետ-LASIK էկ-

տազիա), ստրոմալ դիստրոֆիաների (գրանուլյար, լատիս, մակուլյար), ստրոմալ 

սպիերի առկայության դեպքում6,7: Առաջային խորը լամելար կերատոպլաստիկայի 

բացարձակ հակացուցում է համարվում էնդոթելիալ դիսֆունկցիան, իսկ հարաբե-

րական՝ Դեսցեմենտյան թաղանթի սպիերը: 

Նպատակ և խնդիրներ. Կերատոկոնուսը հիվադություն է, որի ժամանակ 

եղջերաթաղանթը բարակում է ստորին հարկենտրոնական հատվածում և կոնաձև 

արտափքվում դեպի առաջ: Սովորաբար արտահայտվում է 14-15 տարեկանում, 

պրոգրեսիվում մինչև 22-25 տարեկան: Հիմնական գանգատն է տեսողության սրութ-

յան պրոգրեսիվող վատացումը: Հիվանդության թեթև փուլերի ժամանակ արդյու-

նավետ են կոնտակտային ոսպնյակները, միջին փուլում կատարվում  կոլագենի 

խաչաձև ամրացում (collagen cross-linking), ծանր աստիճանում բուժման միակ ուղին 

էր հանդիսանում թափանցող կերատոպլաստիկան, մինչ խորը առաջային լամելար 

կերատոպլաստկայի ներդնումը: Աշխատանքի նպատակն է գնահատել խորը առա-

ջային լամելար կերատոպլաստիկայի արդյունավետությունը կերատոկոնուսի II-III 

աստիճաններում, համեմատել արդյունքները թափանցող կերատոպլաստիկայի 

հետ:  

Նյութը և մեթոդներ: 2013-2014-թթ. ընթացքում ակնաբուժական կենտրոնում 

ունեցել ենք 5 հիվանդ կերատոկոնուս II-III աստիճանի և 21 հիվանդ կերատոկոնուս 

IV աստիճանի ախտորոշմամբ: Միջին տաիքը եղել է 20-ը, տեսողության սրությունը 

տատանվել է 0.02-0.08 սահմաններում: Եղջերաթաղանթի հաստությունը կերատո-

կոնուս IV-ի դեպքում տատանվել է 200-250մկմ, իսկ կերատոկոնուս II-III-ի դեպքում՝ 

350-400մկմ սահմաններում: Ներակնային ճնշումը եղել է նորմայի սահմաններում: 5 

հիվանդի (3 արական 2 իգական սեռի) կատարվել է առաջային խորը լամելար կե-

րատոպլաստիկա մեծ պղպջակի կիրառմամբ (big bubble technique): Եղջերաթա-

ղանթը կերատոմի միջոցով հատվել է և մեծ պղպջակի կիրառմամբ հեռացվել է 

ռեցիպիենտի եղջերաթաղանթի էպիթելը, Բոումենյան թաղանթը, ստրոմայի հիմնա-

կան մասը (մոտ 300մկմ հաստությամբ), հեռացվել է դոնորական եղջերաթաղանթից 

էնդոթելը և դեսցեմենտյան թաղանթը: Այնուհետև երկու թաղանթները կարվել են 

միմյանց 16 հանգուցային կարերի միջոցով: Մնացած 21 հիվանդի (14 արական 16 

իգական սեռի) կատարվել է թափանցող կերատոպլաստիկա: Կատարվել է թա-

փանցող կտրվածք, հեռացվել է ռեցիպիենտի ամբողջական եղջերաթաղանթը, որի 

տեղում էւ հանգուցային կարերի միջոցով կարվել է դոնորական թաղանթը: Բոլոր 

հիվանդներին նշանակվել է դեքսամետազոնի 0.1% կաթիլ 2 ժամը 1 անգամ: Ստորև 

բերված են կերատոկոնուսով հիվանդի աչքի նկարները մինչև վիրահատությունը 

(նկար 1), վիրահատության ընթացքում (նկար 2) և վիրահատությունից 1 շաբաթ անց 

(նկար 3): 
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Նկար 1         Նկար 2 

          
Մինչև վիրահատություն   Ինտրաստրոմալ օդ մեծ պղպջակ 

Նկար 3 

 
Վիրահատությունից 1 շաբաթ անց 

 

Արդյունքներ. Վիրահատության հաջորդ օրը երկու դեպքում էլ գրանցվել է 

տեսողության սրությունը միջինում 0.1-0.3, իսկ վիրահատություններից 1 ամիս անց՝ 

0.4-0.6 (աղյուսակ 1): Բոլոր հիվանդները ստացել են տեղային իմունոսուպրեսիվ թե-

րապիա. դեքսամետազոնի 0.1% կաթիլներ 2 ժամը 1 անգամ, այնուհետև 2-3 շաբաթ 

անց՝ 5-6 անգամ օրվա ընթացքում, ապա նվազող սխեմայով հասցվել է մինչև 1 ան-

գամ օրական: Առաջային խորը լամելար կերատոպլաստիկայի դեպքում իմունո-

սուպրեսիվ թերապիան տևել է 5 ամիս, իսկ թափանցող կերատոպլաստիկայի դեպ-

քում՝ 10 ամիս: Առաջային խորը լամելար կերատոպլաստիկայով վիրահատված 5 

հիվանդից ոչ մեկի մոտ չի գրանցվել օտարման դեպք, ինչպես նաև ստերոիդային թե-

րապիայի բարդություն: Իսկ թափանցող կերատոպլաստիկայի դեպքում 21 հիվան-

դից 1-ի մոտ զարգացել է ստրոմալ օտարում, իսկ 1-ի մոտ՝ էնդոթելիալ: Երկու դեպ-

քերում էլ հաջողվել է վերականգնել եղջերաթաղանթի թափանցիկությունը բետամե-

տազոնի ենթակոնյունկտիվալ ներարկումներով (կատարվել է 3-4 ներարկում 10 օր 

տարբերությամբ): 21-ից 2-ի մոտ գրանցվել է կատարակտի և մեկի մոտ գլաուկոմայի 

դեպք՝ որպես ստերոիդային թերապիայի բարդություն: Կատարակտի դեպքում 

կատավել է նրա վիրաբուժական էքստրակցիա, իսկ գլաուկոմայի դեպքում նշա-

նակվել է համապատասխան հիպոտենզիվ բուժում: 1 տարի անց տեսողության 

սրությունը 2 խմբում էլ տատանվել է 0.6-1.0 միջակայքում: 
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Աղյուսակ 1  

Տեսողության սրության համեմատական բնութագիրը 

Տեսողության 
սրություն 

Մինչև 
վիրահատ 

Վիր. Հաջորդ 
օրը 

Վիր.-ից 1 
ամիս անց 

Վիր.-ից 1 
տարի անց 

DALK* 0.04-0.08 0.2-0.3 0.5-0.6 0.8-1.0 

PK* 0.02-0.05 0.1-0.3 0.4-0.6 0.6-1.0 

*DALK-առաջային խորը լամելար կերատոպլաստիկա *PK-թափանցող կերատոպլաստիկա 

 

Եզրակացություն. Այսպիսով, առաջային խորը լամելար կերատոպլաստիկան 

հանդիսանում է նորագույն վիրաբուժական մեթոդ, որը կատարվում է եղջերաթա-

ղանթի առաջային շերտերի ախտահարումների ժամանակ (կերատոկոնուս II-III 

աստիճանի, եղջերաթաղանթի ստրոմալ սպիեր, ստրոմալ դիստրոֆիաներ և այլն): 

Ստացված արդյունքներից ելնելով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ առաջային լամելար 

կերատոպլաստիկան ի տարբերություն թափանցող կերատոպլաստիկայի ավելի 

ապահով վիրահատություն է, քիչ է ներվիրահատական բարդությունների ռիսկը, 

սակայն տեխնիկապես ավելի դժվար է իրականացնել, միևնույն այն ժամանակ 

ապահովում է ավելի բարձր հետվիրահատական տեսողության սրություն: Առա-

ջային խորը լամելար կերատոպլաստիկայի դեպքում ի տարբերություն թափանցող 

կերատոպլաստիկայի բացառված է էնդոթելիալ օտարման ռիսկը, ինչպես նաև 

հետվիրահատական իմունոսուպրեսիվ ստերոիդային թերապիայից առաջացած 

բարդությունների հավանականությունը մինիմալ է, քանի որ ստերոիդները նշանակ-

վում են կարճատև ժամկետով: 
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РЕЗЮМЕ 

Глубокая передняя послойная кератопластика новейший хирургический метод, 

который применяется при поражениях передних слоев роговицы (кератоконус II-III сте-

пени, передние стромальные рубцы, стромальные дистрофии и.т.д.). При этом методе по 

сравнению со сквозной кератопластикой незначителен риск интраоперационных 

осложнений, исключается эндотелиальное отторжение, но технически операция сложнее. 

При глубокой передней послойной кератопластике послеоперационная острота зрения 

выше, чем при сквозной кератопластике и риск осложнений по поводу гормональной 

терапии минимален, так как стеродные капли назначаются на короткий срок.  

 

 

Ключевые слова: глубокая передняя послойная кератопластика, сквозная 

кератопластика, кератоконус. 
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SUMMARY 

Deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) is relatively new surgical method, which is 

indicated in pathologies affecting anterior layers of cornea (keratoconus II-III stage, anterior 

stromal scars, corneal stromal dystrophies, etc). DALK is techniqually difficult compared to 

penetrating keratoplasty but there is less risk of surgical complcatioms and no risk of 

endothelial rejection. Patients after DALK receive steroids for shorter period compared to 

patients undergoing penetrating keratoplasty, so there is less risk of developing cataract and 

glaukoma 

 

 

 

Keywords: Deep anterior lamellar keratoplasty, penetrating keratoplasty, keratoconus. 
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ԵԵՎՎ    ԾԾԵԵՐՐՈՈՒՒՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՀՀԱԱՍՍԱԱԿԿՈՈՒՒՄՄ  

 
1Մ.Գ. ՀՈՎԵՅԱՆ, 

2Ա.Ս. ԲԱԼԲԱԲՅԱՆ, 
2Ա.Կ. ՇՈՒՔՈՒՐՅԱՆ 

 
1ԵՊԲՀ, թիվ 1 համալսարանական  կլինիկական հիվանդանոց 

ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն 
2«Էրեբունի» ԲԿ, քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդությունների բաժանմունք 

 

 

 

Բանալի բառեր՝  գերոնտոլոգիա, պրեսբիակուզիս, աուդիոլոգիա, լսողական 

ապարատներ 

 
 

Գերոնտոլոգիայի հանդեպ հետաքրքրությունը վերջին ժամանակներում բա-

վականին մեծացել է: Այս  հանգամանքը բացատրվում է նրանով, որ համաշխարհա-

յին հանրության առաջ կանգնած անհետաձգելի խնդիրների մեծամասնությունը 

կապված է բնակչության ծերացման հետ: Վիճակագրական կանխատեսումների հա-

մաձայն 2035թ.ին յուրաքանչյուր 4-րդ անձը կլինի 65 տարեկանից բարձր:  

Լսողության տարիքային իջեցումը`պրեսբիակուզիսը, տարածված երևույթ է և 

դրա հաճախականությունը տարեց տարի աճում է: 

Ըստ Ամերիկյան առողջության ինստիտուտի (National Institutes of Health) 

տվյալների 65-75 տարեկանների 30-35%–ը և 75-ից բարձր տարեկանների 40-50% ը 

տառապում է ծանրալսությամբ, որը դժվարեցնում է հասարակական հաղորդակցու-

թյունը: 

Որոշ հեղինակներ համարում են, որ տարիքային ծանրալսությունը լսողական 

անալիզատորի հյուսվածքային տարրերի կենսաբանական ծերացման և դրա վրա 

արտաքին աղմուկի անընդհատ ազդեցության հետևանք է: Նշվածի հետ դժվար է 

չհամաձայնել, սակայն տարիքային ծանրալսությունը անխուսափելի չէ, այն առա-

ջանում է ոչ բոլորի մոտ, իսկ եթե առաջանում է, ապա տարբեր տարիքում և տարբեր 

աստիճանի արտահայտվածությամբ: 

Չի բացառվում, որ պրեսբիակուզիսը գենետիկորեն դետերմինացված է և կյան-

քի ընթացքում ձեռք բերված հիվանդությունները, հեմո-ռեոլոգիական փոփոխու-

թյունները և այլ գործոնները կարող են լինել խթանիչ և նպաստել տարիքային ծան-

րալսության պրոգրեսին: Այս առումով իրենց արդիականությունը չեն կորցնում այն 

հետազոտությունները, որոնք ուղղված են բոլոր այն գործոնների հայտնաբերմանը, 

որոնք ազդում են տարիքային ծանրալսության զարգացմանը և որոշում են լսողա-

կան անալիզատորի ախտահարման աստիճանը: Վերջին հաշվով այս բոլորը պետք 

է նպաստի տվյալ պաթոլոգիայի կանխորոշման և կանխարգելման միջոցների ձեռ-

նարկմանը:  

Տարբերում են պրեսբիակուզիսի 4 տեսակ` սենսոր, նևրալ, մետաբոլիկ, մե-

խանիկական: 

Սենսոր տիպը բարձր հաճախականության ծանրալսությունն է, որի դեպքում 

խոսակցական հաճախականությունները քիչ են ախտահարված և ունի դանդաղ 
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պրոգրեսիվող ընթացք: Այս պրոցեսի հիմքում ընկած է խխունջի բազալ հատվածի 

թարթիչավոր և հենարանային բջիջների վնասումը: 

Նևրալ ձևի դեպքում խոսքի հասկանելիությունը առավել վատ է տոնալ շեմ-

քում: Բնորոշ է արագ պրոգրեսիվող ընթացք: Հիստոլոգիապես հայտնաբերվում է 

խխունջի ամբողջ երկայնքով նեյրոնների քանակի նվազում: 

Մետաբոլիկ տիպի ժամանակ տոնալ շեմքային աուդիոմետրիան ուղիղ գծով է, 

խոսքի հասկանելիությունը համապատասխանում է լսելիության տոնալ շեմքերին, 

որն էլ պայմանավորված է խխունջի ապիկալ և կենտրոնական հատվածների ատրո-

ֆիայով: 

Մեխանիկական պրեսբիակուզիսին բնորոշ է աուդիոմետրիկ վարընթաց կոր: 

Խոսքի հասկանալիությունը հակադարձ համեմատական է աուդիոլոգիական կորին: 

Պրեսբիակուզիսի զարգացման պատճառները բազմազան են և դրանցից 

ամենակարևորներն են` 

 Լաբիրինթի արյան մատակարարման խանգարումներն ի հաշիվ իշեմիայի, 

միկրոցիրկուլյացիայի խաթարման, արյան ռեոլոգիական հատկության փոփոխութ-

յունների,աթերոսկլերոզի: Այս խանգարումները խխունջում բերում են թարթիչավոր 

բջիջների հիպօքսիայի, որի արդյունքում անհնար է դառնում շրջապատող ձայների 

համապատասխան տրանսֆորմացիան էլեկտրական իմպուլսների և հետագա տե-

ղափոխումը դեպի լսողական կեղևային կենտրոն: 

 Բուն նյարդային բջիջներում դեգեներատիվ պրոցեսների առկայությունն է: 

Վերջնական արդյունքում կարևոր է ոչ այնքան թարթչավոր բջիջներում գեներացվող 

էլեկտրական իմպուլսների հզորությունը ի պատասխան ձայնային գրգռման, այլ 

կենտրոնական նյարդային համակարգում ազդակների մշակման արագությունը: 

Հիվանդների մոտ հաճախ պրեսբիակուզիսին զուգահեռ նկատվում է պրեսբիաս-

տազիս,ինչպես նաև համի և հոտառության խանգարումներ,որոնք ունեն նույն 

գենեզը: 

      Պրեսբիակուզիսի զարգացմանը նպաստում են նաև ձայնհաղորդող կա-

ռուցվածքային միավորներում դիտվող տարիքային փոփոխությունները` թմբկաթա-

ղանթը դառնում է ատրոֆիկ կամ հակառակը, նրա վրա առաջանում են ճարպային 

կամ կրային նստվածքներ: Լսողական ոսկրիկների միջև հոդերը դառնում են դժվար 

շարժուն: Ասպանդակի օղակաձև կապանը կորցնում է  իր էլաստիկությունը, փոխ-

վում է պերիլիմֆայի մածուցիկությունը:Այս բոլորը բերում են ձայնի հաղորդման 

դժվարացման: Չնայած որ ձայնահաղորդող ապարատի ախտահարման դերն այն-

քան էլ մեծ չէ լսողության ընդհանուր կորուստի մեջ, այնուամենայնիվ հնարավոր 

դեպքերում իմաստ ունի ազդել այդ ստրուկտուրաների վրա, քանի որ նույնիսկ 

լսողության դրական  աննշան փոփոխությունները բերում է խոսքի հասկանալիութ-

յան, հաղորդակցության և կյանքի որակի լավացման: Արտահայտված տարիքային 

ծանրալսությունը առաջացնում է սթրեսային իրավիճակ, որը բացասական է անրա-

դառնում ուղեկցող հիվանդությունների ընթացքի վրա: 

 Հայտնի է, որ լսողության ֆունկցիան ինչպես որ վիթխարի դեր է խաղում երե-

խայի խոսքի, մտավոր զարգացման վրա, այնպես էլ լսողության վատացումը բերում 

է կենտրոնական նյարդային համակարգում ձայնային և մյուս արտաքին ազդակների 

մշակման արագության նվազման, առաջանում է մտքային ակտիվության խանգա-

րումներ, դեպրեսիվ վիճակներ, գրգռվածություն, ագրեսիա, որը բերում է ներընտա-

նիքային կամ սոցիալական կոմունիկացիաների խանգարման: Ուստի, ժամանակին 
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սկսված կանխարգելման աշխատանքները կկանխեն վերը թվարկված նեգատիվ 

երևույթները: 

  Այսպիսով, պրեսբիակուզիսի խնդրի ակտուալությունը որոշվում է սոցիա-

լական կարևորությամբ, էթիոլոգիական հարցերի ոչ բավարար ուսումնասիրմամբ 

կլինիկական պրակտիկայի համար: 

Այս նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է` 

 Տարբեր աուդիոլոգիական մեթոդների միջոցով անցկացնել տարեց և 

ծերունական հասակի անձանց լսողական ֆունկցիայի կոմպլեքս հետազոտում: 

Հայտնաբերել պրեսբիակուզիսի զարգացմանը նպաստող գործոնները: 

 Ստեղծել կլինիկո-աուդիոլոգիական հետազոտությունների սխեմա` հետա-

գա ռեաբիլիտացիան ճիշտ կազմակերպելու համար: 

Բուժման և ռեաբիլիտացիայի հիմնական ուղղություններն են` 

 Դեղորայքային, որի հիմքում ընկած է լսողական անալիզատորի կենտրո-

նական հատվածների դեզինտեգրացիոն պրոցեսների դանդաղեցումը: Կիրառվում 

են դեղամիջոցներ, որոնք լավացնում են կոգնիտիվ ֆունկցիաները: Բուժման մեջ 

անհրաժեշտ է հաշվի առնել հիվանդի ականջի սուբյեկտիվ աղմուկի և այլ կոխլեո-

վեստիբուլյար խանգարումների առկայությունը: Հաճախ տարեցները միաժամանակ 

տառապում են մի քանի հիվանդություններով, այդ թվում շաքարային դիաբետով, 

հիպերտոնիկ հիվանդությամբ և այլն: Հետևաբար նախապատվությունը տրվում է 

այն դեղամիջոցներին, որոնք ունեն մինիմալ կողմնակի ազդեցություններ: Բուժումը 

պետք է ուղղված լինի անոթային տոնուսի կարգավորմանը,արյան ռեոլոգիական 

հատկությունների լավացմանը, բջջային մետաբոլիզմի ակտիվացմանը, ազատ 

ռադիկալների հակազդեցությանը: 

 Ռեաբիլիտացիա, որի հիմանական ուղղությունը լսապրոթեզավորումն է, 

երբեմն կոխլեար իմպլանտացիան և այլ լրացուցիչ ռեաբիլիտացիոն մեթոդներ:  

 Ինչպես հայտնի է, հիվանդների մեծ մասը հրաժարվում են կրել լսողական 

սարք` պատճառաբանելով, որ այն ուժեղացնում է ձայնը, բերելով լրացուցիչ լար-

վածության և սթրեսի: Որպես կանոն` տարեցները հրաժարվում են սարքից օգտա-

գործման առաջին 6 ամսվա ընթացքում: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է անցկացնել 

հոգեկանխարգելիչ զրույցներ` սարքին հարմարվելու վերաբերյալ: Սարքերի օգտա-

գործման շնորհիվ լսողական ֆունկցիայի բարելավումը կանխում է գլխուղեղում 

դեգեներատիվ գործընթացները: 

Սարքերի օգտագործման ադապտացիոն շրջանը տևում է մոտ 1 ամիս, որոշ-

ների մոտ` 1-2 տարի: Կարևոր է նաև լսողական սարքի որակը: Ադապտացիոն 

շրջանները հետևյալն են` 

 Ծանոթացում ձայների աշխարհի հետ 

 Զրուցակցի հետ խոսակցության ընկալումը/ցանկալի է ծանոթ զրուցակցի/ 

 Անծանոթ զրուցակցի հետ խոսակցության ընկալումը 

 Մասնակցություն խմբակային զրույցին 

 Հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների ունկնդրումը 

 

Հետագայում կազմակերպել խոսակցություն խանութում, փողոցում և այլն: 

Կարևոր է նաև, որ սարքերը ունենան հեռախոսով հաղորդակցվելու հնարավո-

րություն: 
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Ռեաբիլիտացիայի լրացուցիչ միջոցներից են հատուկ հեռախոսները, հեռուս-

տացույցի ականջակալները և սարքեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են կոմբի-

նացված FM համակարգեր: 

Այսպիսով, անհրաժեշտ է տարեցների ամենամյա աուդիոլոգիական հետազո-

տություն, սկսած 60 տարեկանից: Օտոպրոտեկտիվ թերապիան պետք է անցկացնել 

պրեսբիակուզիսի զարգացման մաքսիմալ վաղ շրջաններում: Կարևոր է նաև ժամա-

նակակից լսապրոթեզավորումը` լսողական դեպրիվացիան կանխելու նպատակով: 

Ամփոփելով արդյունքները պետք է նշել, որ այս հիվանդների ռեաբիլիտա-

ցիան և դեղորայքային բուժումը արդյունավետ է, չնայած որոշակի բարդություն-

ներին: 
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SUMMARY 
Thus, in order to prevent presbyacusis, the elderly should undergo an annual 

audiological research starting from 60 years.The otoprotective therapy should be carried out in 

the earliest start period. Modern hearing aid of the elderly and the senile age by decreasing the 

auditory function is an important aspect so as to prevent the auditory deprivation. 

Summaring up the results, it is worth mentioring that the rehabilitation and drug 

treatment of the patients is effective, though with some difficulties at times. 

 

Keywords: gerontologia, presbyacusis, audiology, hearing devices 
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РЕЗЮМЕ 

Таким образом, для профилактики пресбиакузиса, пожилые люди должны про-

ходить ежегодное аудиологическое исследованиe, начиная с 60 лет. Отопротективная 

терапия должна осуществляться в самый ранний период. Современный слуховой аппарат 

для пожилых людей  старческого возраста является важным аспектом для социального 

общения.  

В итоге, стоит отметить, что реабилитация и лекарственное лечение является 

эффективным, несмотря на некоторые трудности. 

 

 

Ключевые  слова: геронтология, пресбиакузис, аудиология, слуховые аппараты. 
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Բանալի բառեր՝ հերպես, կերատիտ, թափածակում 

 
 

Ներածություն. Եղջրաթաղանթի հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտը ինֆեկ-

ցիոն կերատիտների մեջ բավականին մեծ խումբ է կազմում: Ամենավտանգավոր 

բարդությունը այս դեպքում եղջրաթաղանթի թափածակումն է, որը կարող է հան-

գեցնել նույնիսկ օրգանի կորստի: Մարդիկ հանդիսանում են հերպես վիրուսի հա-

մար միակ կենդանի ռեզերվուարը: Առաջնային ինֆեկցումը իրականանում է օդա-

կաթիլային ճանապարհով, հազվադեպ՝ կոնտակտային: Հիմնականում հիվանդութ-

յունը ընթանում է սուբֆեբրիլիտետով, վերին շնչական ուղիների ախտահարման 

ախտանշաններով: Առաջնային ինֆեկցիայից հետո վիրուսը թափանցում է զգացող 

գանգլիոն, որտեղ մնում է լատենտ ձևով:Սուբկլինիկական ռեակտիվացիան կարող է 

տեղի ունենալ ժամանակ առ ժամանակ,HSV տարածման դեպքում (այդ ընթացքում 

հիվանդը վարակիչ է): Սուբկլինիկական ռեակտիվացիայի պատճառները-հարբուխ, 

տենդ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներ, եռորյակ նյարդի վնասում: Վիրուսը 

ռեպլիկացվում է և զգացող աքսոններով շարժվում է պերիֆերիա և բերում ռեցիդիվի: 

Առաջնային ինֆեկցիան 54% դեպքերում դրսևորվում է բլեֆարոկոնյունկտիվիտով, 

63% դեպքերում էպիթելյալ կերատիտով, 6% դեպքերում ստրոմալ կերատիտով (նեկ-

րոզվող և ոչ նեկրոզվող), 4% դեպքերում ուվեիտով: Ռեկուրրենտ ինֆեկցիան կարող 

է բերել բլեֆարոկոնյունկտիվիտի, էպիթելյալ կերատիտի,ստրոմալ կերատիտի (նեկ-

րոզվող և ոչ նեկրոզվող), կերատոուվեիտի, երկրորդային գլաուկոմայի, սուր ռետի-

նալ նեկրոզի զարգացման (1): 

Արդիականությունը. Հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտը կազմում է ռեկուր-

րենտ հերպետիկ օկուլյար ինֆեկցիայի բավականին մեծ խումբ, որը նույնիսկ ադեկ-

վատ և ժամանակին ցուցաբերած դեղորայքային թերապիայի պայմաններում կարող 

է բարդանալ եղջրաթաղանթի թափածակմամբ և բերել օրգանի կորստի, ուստի 

արդիական ենք համարում վերլուծել բուժման բոլոր հնարավոր եղանակները: Եղջ-

րաթաղանթի հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտը արտահայտվում է եզակի կամ 

բազմաթիվ պանրանման, դեղնասպիտակավուն ինֆիլտրատներով: Առկա է ցիլիար 

ինյեկցիա, ստրոմայի լիզիս, վասկուլյարիզացիա, որը տարածվում է պերիֆերիկ եղջ-

րաթաղանթից դեպի ստրոմալ ինֆիլտրացիայի օջախ: Պաթոգենեզում հայտնա-

բերվել է ինչպես իմունային բորբոքում, այնպես էլ վիրուսի ակտիվ ներխուժում 

ստրոմալ հյուսվածք: ՈՒստի բուժման մեջ կիրառվում են կորտիկոստերոիդներ՝ քիչ 

քանակով (1 կաթիլից, օրը 4 անգամ), հակավիրուսային դեղորայք ինչպես տեղային 

(Virgan, Zirgan, Aciclovir, Zovirax- աչքի քսուք օրը 5 անգամ բուժական դեղաչափով 1 
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շաբաթ տևողությամբ և ևս 1 շաբաթ օրը 3 անգամ պրոֆիլակտիկ նպատակով)(2,3), 

այնպես էլ per os(Aciclovir, Valaciclovir-հաբեր 400մգ օրը 5 անգամբուժական դեղա-

չափով 1 շաբաթ տևողությամբ,հետագայում՝ օրը 3 անգամ պրոֆիլակտիկ նպատա-

կով): Բուժման մեջ ներառվում է նաև Doxycycline հաբեր 100մգ օրը 2 անգամ per 

os,ստրոմայի 50% և ավելի լիզիսի առկայության դեպքում(Matrix metalloproteinase 

inhibitor)(4): Այնուամենայնիվ տեղային կորտիկոստերոիդների օգտագործումը 

որոշակի ռիսկ է հանդիսանում, քանի որ բարձրացնում են վիրուսի ռեպլիկացիայի 

հավանականությունը էպիթելում: Եվ որպեսզի բացառվի այս երևույթը տեղային 

կորտիկոստերոիդների հետ զուգակցում են per os հակավիրուսային պրեպարատ-

ների հետ, կանխարգելելու հնարավոր դենդրիտիկ կամ աշխարհագրական խոցի 

զարգացումը:  

Նպատակ և խնդիրներ. Տվյալ աշխատանքի նպատակը եղջրաթաղանթի հեր-

պետիկ նեկրոզվող կերատիտից առաջացած թափածակման ժամանակ եղջրա-

թաղանթի ամբողջականության վերականգնմանը և տեսողության սրության բարձ-

րացմանը ուղղված բուժման մեթոդների արդյունավետության վերլուծությունն է: 

Մեր կողմից կատարված դիտարկումները ցույց տվեցին, որ հերպետիկ նեկրոզվող 

կերատիտից առաջացած թափածակման դեպքում կարելի է խուսափել թափանցող 

կերատոպլաստիկայից (քանի որ տրանսպլանտատի վրա ռեցիդիվի ռիսկը բարձր է), 

կիրառելով կոնսերվատիվ և վիրահատական այլ մեթոդների զուգակցում՝ամնիոտիկ 

թաղանթի տրանսպլանտացիա, կոնյունկտիվալ լաթով ծածկում ըստ Gundersen-ի 

Նյութը և մեթոդները. 2012-2014 թվականներին Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնա-

բուժական կենտրոնի Բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքում հետազոտ-

վել և բուժվել են եղջրաթաղանթի հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտով 74 հիվանդ (34 

կին և 40 տղամարդ), որոնցից 5-ը դիմել են արդեն եղջրաթաղանթի թափածակմամբ: 

Եղջրաթաղանթի թափածակմամբ հիվանդների բուժման ընթացքում կոնսերվատիվ 

բուժումից բացի կատարվել է վիրահատական միջամտություն, որից 1 հիվանդի 

կատարվել է ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիա, 1 հիվանդի կատարվել է 

կոնյունկտիվալ լաթով ծածկում ըստ Gundersen-ի, 3 հիվանդի կատարվել է թափան-

ցող կերատոպլաստիկա: Մարդու ընկերքի ամնիոնը բաղկացած է էպիթելյալ բջիջ-

ների 1 շերտից, բազալ մեմբրանայից և ստրոմայի շերտից (անոթներից զուրկ): Ապա-

ցուցված է, որ աճի որոշ գործոններ, ներառյալ ֆիբրոբլաստների աճի գործոնը, հե-

պատոցիտների աճի գործոնը և տրանսֆորմացնող աճի գործոն b-ն,որոնք նպաս-

տում են հյուսվածքների վերականգնմանը և ռեկոնստրուկցիային: Կոնյունկտիվալ 

լաթով ծածկման հիմքում ընկած է կոնյունկտիվալ անոթների շարակցական հյուս-

վածքից եղջրաթաղանթի տրոֆիկ և իմունոլոգիական հագեցումը, ինչպես նաև մե-

խանիկական պաշտպանությունը (5,6): 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Էֆեկտիվության գնահա-

տումը կատարվել է ելնելով նրանից, որ հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտից առա-

ջացած եղջրաթաղանթի թափածակման դեպքում կոնսերվատիվ և վիրաբուժական 

միջամտության զուգակցումը բերում է եղջրաթաղանթի ամբողջականության վերա-

կանգնմանը և տեսողության սրության բարձրացմանը նախնականի համեմա-

տությամբ: Բոլոր հիվանդների մոտ նախնական տեսողության սրությունը եղել է 0.05 

և ցածր: Ստորև ներկայացված է հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտից եղջրաթա-

ղանթի թափածակման 3դեպք՝բուժման տարբեր փուլերում: 
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նկ.1       նկ.2     նկ.3    նկ.4 

1-ին նկարում ներկայացված է հիվանդի աչքը եղջրաթաղանթի թափածակու-

մով (մոտ 3մմ տրամագծով), 2-րդ նկարում կատարվել է ամնիոտիկ թաղանթի 

տրանսպլանտացիա: Այս փուլում հիվանդը եղել է հսկողության տակ 7օր, սակայն 

առաջային խցիկ չձևավորվելու պատճառով որոշում կայացվեց կատարել կոնյունկ-

տիվալ լաթով ծածկում ըստ Gundersen-ի(3-րդ նկար): Վիրահատության 3-րդ օրը 

ձևավորվեց առաջային խցիկ: Հիվանդը բուժման ողջ ընթացքում շարունակել է 

կոնսերվատիվ բուժումը և 4-րդ նկարում եղջրաթաղանթի ամբողջականությունը 

թափածակված հատվածում վերականգնվել է և ձևավորվել է նուրբ սպի(30-րդ օր): 

Տեսողության սրությունը առաջին օրը եղել է 0.03, իսկ 30-րդ օրը՝0.2: Հիվանդը շարու-

նակում է մնալ ամբուլատոր հսկողության պայմաններում, պրոֆիլակտիկ նպա-

տակով ստանում է per os Aciclovir հաբեր՝100մգ օրը 3 անգամ: Մյուս հիվանդի մոտ 

հաջողվել է եղջրաթաղանթի ամբողջականությունը թափածակված հատվածում վե-

րականգնել միայն ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիայի շնորհիվ: Թափա-

ծակման տրամագիծը այս դեպքում նույնպես մոտ 3մմ էր (նկ.5): Նկար 6-ում նույն 

հիվանդի աչքն է,որտեղ պերֆորացված հատվածում ձևավորվել է սպի (Տեսողության 

սրությունը՝0,1): 

նկ. 5  նկ.6  

    
  

Եզրակացություն: 2012-2014 թվականներին Ս.Վ. Մալայանի անվան ակնաբու-

ժական կենտրոնի Բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունք դիմած հերպետիկ 

նեկրոզվող կերատիտից առաջացած եղջրաթաղանթի թափածակումով 5 հիվանդ-

ներից 2-ի մոտ թափածակման տրամագիծը մոտ 3մմ էր: Այդ հիվանդներից մեկի մոտ 

հնարավոր եղավ ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիայի շնորհիվ վերականգ-

նել եղջրաթաղանթի ամբողջականությունը: Մյուս հիվանդի մոտ ամնիոտիկ թաղան-

թի տրանսպլանտացիան արդյունավետ չեղավ և կատարվեց կոնյունկտիվալ լաթով 

ծածկում ըստ Gundersen-ի: Եղջրաթաղանթի ամբողջականությունը վերականգնվեց և 

30 օրվա ընթացքում ձևավորվեց նուրբ սպի: 3 հիվանդի մոտ թափածակման տրա-
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մագիծը 4-5մմ էր և այս հիվանդներին կատարվեց թափանցող կերատոպլաստիկա: 

Այսպիսով՝հերպետիկ նեկրոզվող կերատիտից առաջացած մինչև 3մմ տրամագիծ 

ունեցող թափածակումների դեպքում արդյունավետ են ինչ-պես ամնիոտիկ թաղան-

թի տրանսպլանտացիան, այնպես էլ կոնյունկտիվալ լաթով ծածկում ըստ Gundersen-

ի: 3մմ-ից մեծ տրամագիծ ունեցող թափածակման դեպքում ցուցված է թափանցող 

կերատոպլաստիկա ակնագնդի ամբողջականությունը վերականգնելու համար: 

 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Fundamentals of clinical ophthalmology.Cornea Douglas J.Coster p.105 

2. BCSC Section 8 page 148 

3. Barron BA,Gee L,Hauck WW,et al.Herpetic Eye Disease Study.A controlled trial of oral 

acyclovir for herpes simplex stromal keratitis.Ophthalmology 1994;101;1871-1882. 

4. Matrix metalloproteinase inhibitors. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9195290 

5. Ocular Surface Disease: Cornea, Conjunctiva and Tear Film 

6.  Дюшен B, Тахи H, Галан А. Использование человеческого фибринового клея и 

амниотической трансплантации мембраны в перфорации роговицы. Роговица. 2001 

Mar; 20 (2): 230-2 

 

  

  

  

ЧЧААССТТООТТАА  ИИ  ССППООССООББЫЫ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ППЕЕРРФФООРРААЦЦИИЙЙ  РРООГГООВВИИЦЦЫЫ  ППООССЛЛЕЕ  

ГГЕЕРРППЕЕТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ННЕЕККРРООТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ККЕЕРРААТТИИТТАА  

  
1
Л.Р. ОГАНИСЯН, 

1,2А.В.ОВАКИМЯН, 1 Л.Г. ГРИГОРЯН 
 

1
Офтальмологический центр им.С.В. Малаяна 

2
 ЕГМУ, кафедра глазных болезней  

 

 

РЕЗЮМЕ 
Целю данной работы являлось оценить эффективность методов лечения перфо-

раций разных диаметров после герпетического некротического кератита. Из включенных 

в работу 5 больных у 2-их диаметр перфорации был ≈3мм,из которых одному была 

произведена трансплантация амниотической мембраны,другому-закрытие коньюнкти-
вальным лоскутом по Gundersen-у.В 3-х случаях, когда диаметр перфорации был›3 мм 

была произведена сквозная кератопластика. Полученные результаты позволяют придти к 

выводу,что при одинaковом диаметре перфорации положительный резуьтат наблюдается 

в одном случае после трансплантации амниотической мембраны, в другом после зак-
рытии коньюнктивальным лоскутом по Gundersen-у, что позволяет предположить, что 

результат лечения зависит не только от хирургического метода, но а также от специ-
фического ответа иммунной системы данного больного. 
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SUMMARY 

The purpose of this study was to evaluate the efficacy of treatment of corneal perforations 

of different sizes in herpetic necrotizing stromal keratitis. The study included 5 patients with 

corneal perforations, out of which 2 cases had ≈3mm diameter of perforation. The first patient 

underwent amniotic membrane transplantation, whereas the second patient did not respond to 

amniotic membrane and underwent conjunctival flap surgery (by Gundersen). The other 3 

patients had corneal perforation more than 3 mm, so penetrating keratoplasty was performed in 

those cases. Thus, our results lead to conclusion that the efficacy of treatment depends not only 

on the surgical technique, but also on the specific response of patients’ immune system.  

 

 

 

Keywords: herpes, keratitis, perforation. 
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ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության կլինիկա 

 

  

 

Բանալի բառեր` պսևդոէքսֆոլիատիվ սինդրոմ, ներակնային ճնշմում, կատարակտա  
  

 

Ներածություն. Պսևդոէքսֆոլիատիվ (ՊԷ) սինդրոմը (ՊԷՍ) բավականին տա-

րածված, սակայն հաճախ խրոնիկ բացանկյուն գլուկոմայի մերժող պատճառ է [1, 2, 

4]։ Պսևդոէքսֆոլիատիվ նստվածքը իրենից ներկայացնում է գորշասպիտակավուն, 

ֆիբրիլի կամ գրանուլի տեսքով, արտաբջջային, ամիլոիդային նյութ, որը տեղակայ-

վում է ոսպնյակի առաջային կապսուլայի, զոնուլյար գոտու, ցիլիար մարմնի, ծիա-

ծանաթաղանթի, տրաբեկուլայի, ապակենման մարմնի և կոնյուկտիվայի առաջային 

շերտերի վրա։ Երբեմն ՊԷՍ–ի առկայության դեպքում զարգանում է երկրորդային 

գլաուկոմա, որը անվանվում է որպես ՊԷ-գլաուկոմա կամ կապսուլյար գլաուկոմա, 

որն առաջանում է տրաբեկուլյար բլոկի հետևանքով միջտրաբեկուլային տարածու-

թյունում պսևդոէքսֆոլիատիվ նյութով և/կամ ծիածանաթաղանթի պիգմենտային 

շերտի պիգմենտով խցանման արդյունքում։ Ներակնային ճնշման (ՆԱՃ) բարձրաց-

ման պատճառ կարող է հանդիսանալ նաև տրաբեկուլյար էնդոթելյալ դիսֆունկ-

ցիան։ ՊԷ նստվածքը կարող է լինել տրաբեկուլյար էպիթելի բազալ մեմբրանայի, 

ոսպնյակի էկվատորյալ կապսուլայի, ծիածանաթաղանթի և ցիլիար մարմնի դեստ-

րուկցիայի արգասիք [4, 5]։ 

 Արդիականություն. Կլինիցիստների բավականին բարձր հետաքրքրության 

պատճառը ՊԷՍ-ի հանդեպ հանդիսանում է նրա կապը կատարակտայի և գլաուկո-

մայի հետ, բավականին բարձր տարածումը և տվյալ սինդրոմի առկայությամբ պայ-

մանավորված տարբեր բարդությունների զարգացումը:  

ՊԷՍ առավել հաճախ հանդիպում է տարեց և ծեր մարդկանց մոտ, առավել 

բնորոշ է կանանց, բայց ենթադրվում է, որ տղամարդկանց մոտ գլաուկոմայի աճման 

ռիսկը առավել բարձր է: ՊԷՍ-ի ժառանգման համոզիչ գործոններ չեն հաստատվել, 

սակայն պարզվել է, որ ՊԷՍ հանդիսանում է Սկանդինավիայում գլաուկոմայի հիմ-

նական պատճառ և դա կապված է 2p16 գենի տեղակայմամբ: Որպես գլաուկոմայի և 

կատարակտայի ուղեկից ՊԷՍ-ը հանդիպում է 58 % հիվանդների մոտ: Ինչպես ցույց 

են տվել որոշ հեղինակների կատարված աշխատանքները պսևդոէքսֆուլիատիվ 

սինդրոմի կլինիկական սիմպտոմները (նեղ ռիգիդ բիբ, կապսուլայի և ոսպնյակի 

կապանային ապարատի թուլություն, վասկուլոպատիա, ակնագնդի հյուսվածքների 

դիստրոֆիկ փոփոխություններ, այդ թվում և տրաբեկուլյար ապարատի և եղջերա-

թաղանթի էնդոթելի) բարձրացում է տարիքային կատարակտայի վիրահատության 

ընթացքում բարդությունների առաջացման հավանականությունը, որի արդյունքում 

կարող է դժվարանալ կամ անհնարին լինել ներակնային ոսպնյակի իմպլանտացիան 

հետին կապսուլայում, ինչպես նաև զգալի իջնում է հետվիրահատական շրջանում 
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սպասվելիք արդյունքների և բարձր տեսողության սրության հավանականությունը: 

Այդ պատճառով կատարակտայի վիրահատության ժամանակ եթե առկա է ՊԷՍ [3], 

վիրաբույժը պետք է ապահովի ՆԱՃ-ն դեկոմպենսացիայի կանխարգելում հետվի-

րահատական շրջանում, ինչպես նաև մինչև վիրահատությունը հայտնաբերելու այն 

գործոնները, որոնք նպաստում են ՊԷՍ-ի առաջացմանը և փնտրել պրոֆիլակտի-

կայի միջոցներ: Մի շարք հեղինակներ համարում են, որ մեծ ծավալի իրիգացիոն հե-

ղուկի օգտագործումը կատարակտայի էքստրակցիայի ժամանակ, այդ թվում և ֆա-

կոէմուլսիֆիկացիայի, նպաստում է էքսֆոլիատիվ նստվածքների լվացմանը առա-

ջային խցիկում և արդյունքում կայունացնում է ՆԱՃ-ը:  

  Նպատակ և խնդիրներ. Աշխատանքի նպատակն է հանդիսացել վերլուծել 

նման հիվանդների մոտ ՆԱՃ փոփոխությունը հետվիրահատական շրջանում և հա-

մեմատել նախավիրահտական տվյալների հետ:  

 Նյութը և մեթոդները. Հսկողության տակ են գտնվել 8 տարիքային կատարակ-

տայով հիվանդներ ՊԷՍ-ի ֆոնի վրա (I խումբ) և 8 հիվանդներ տարիքային կա-

տարակտայով առանց ՊԷՍ-ի (II խումբ): ՊԷՍ-ը գնահատված է ըստ Ե.Բ. Երաշևսկու 

դասկարգման (1997): I աստիճան – ծիածանաթաղանթի թեթև ատրոֆիա, նուրբ էքս-

ֆոլիատիվ նստվածքներ ոսպնյակի առաջային կապսուլայի վրա և բբային եզրով (5 

հիվանդ), II աստիճան-արտահայտված էքսֆոլիատիվ նստվածք, բբի պիգմենտային 

երիզի ատրոֆիա, ծիածանաթաղանթի և առաջային խցիկի անկյան հյուսվածքի վրա 

պիգմենտի դիսպերսիա (2 հիվանդ), III աստիճան- ծիածանաթաղանթի և պիգմեն-

տային երիզի զգալի ատրոֆիա, պոլիէթիլենային թաղանթի տեսքով նստվածքներ:  

Հիվանդների տարիքը տատանվում է 56-88 և միջինում կազմում է 67 տարե-

կան: Բոլոր հիվանդների մոտ կատարվել են ավանդական ծավալի հետազոտութ-

յուններ, ադ թվում և տոնոմետրիա ըստ Գոլդմանի: Վիրահատական մեթոդն է կա-

տարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա հետին խցիկում ներակնային 

ոսպնյակի իմպլանտացիայով:  

 Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Բոլոր հիվանդների մոտ 

ակնագնդի հիդրոդինամիկայի սկզբնական վիճակը կատարակտայի վիրահատութ-

յան պահին եղել է կայուն: Վիրահատական միջամտությունը և հետվիրահատական 

շրջանը (2 ամիս) բոլոր 16 հիվանդների մոտ ընթացել է առանց բարդությունների: 

Կցանկանայի նաև ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ ՊԷՍ-ով 

զուգակցվող կատարակտայով հիվանդների մոտ սկզբնական ՆԱՃ մինչև վիրահա-

տությունը ավելի բարձր էր, քան առանց ՊԷՍ-ով ուղեկցվող կատարակտայով հի-

վանդների մոտ:  

Ստացված արդյունքները վերլուծելով պարզ է դառնում, որ I խմբում ՆԱՃ 

մինչև վիրահատությունը միջինում եղել է 17,25մմ ս.ս., իսկ հետվիրահատական 

շրջանում՝ 13,75մմ ս.ս., այսինքն հետվիրահատական շրջանում ՆԱՃ իջել է 3,5 մմ 

ս.ս.-ով, իսկ II խմբում ՆԱՃ մինչև վիրահատությունը միջինում եղել է 15,75 մմ ս.ս., 

իսկ հետվիրահատական շրջանում 13,12 մմ ս.ս., այսինքն հետվիրահատական 

շրջանում ՆԱՃ իջել է 2,63 մմ ս.ս.: 

  Եզրակացություն. Ստացված արդյունքները վկայում են այն մասին, որ ՊԷՍ-

ով ուղեկցվող տարիքային կատարակտայով հիվանդների մոտ հետվիրահատական 

շրջանում ՆԱՃ իջեցումը առավել շատ է նկատվում և կախված է ոչ միայն պղտոր 

ոսպնյակի հեռացման հետ, այլ նաև պսևդոէքսֆոլիատիվ նստվածքի մեխանիկական 

լվացման և հեռացման հետ: 



ՍՍՏՏՈՈՄՄԱԱՏՏՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ,,  ԼԼՕՕՌՌ  ԵԵՎՎ  ԱԱՉՉՔՔԻԻ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ 

 389 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Абдулкадырова М.Ж., Еричев В.П. и др.Псевдоэксфолиативная глаукома // 

Глаукома. - 2002. - N 1.- С. 43-47: 

2. Нестеров А.П. Первичная глаукома. - М.: Медицина, 1982. 

3. Dosso A. A. Exfoliation syndrome and phacoemulsification // J. Cataract Refract. Surg. - 

1997. - Vol. 23. - P. 122-125. 

4. Mercur A. Intraocular pressure decrease after phacoemulsification syndrome // J. 

Cataract Refract. Surg .- 2001. - Vol. 27. - P. 529-532. 

5. Jack J. Kanski, Clinical ophthalmology: A Systematic Approach, 5th edition – 2003.- P. 

229-231. 

  

 

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВННУУТТРРИИГГЛЛААЗЗННООГГОО  ДДААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППООССЛЛЕЕ  ЗЗААДДННЕЕККААММЕЕРРННООЙЙ  

ИИММППЛЛААННТТААЦЦИИИИ  ИИННТТРРААООККУУЛЛЯЯРРННООЙЙ  ЛЛИИННЗЗЫЫ  ППОО  ППООВВООДДУУ  ССЕЕННИИЛЛЬЬННООЙЙ  

ККААТТААРРААККТТЫЫ  СС  ППССЕЕВВДДООЭЭККССФФООЛЛИИААТТИИВВННЫЫММ  ССИИННДДРРООММООММ  

 

И.В. МАРТИРОСЯН, М.А. АЙРИЯН, А.А. ШАКАРЯН,  
 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии  

 

 

РЕЗЮМЕ  

Был проведен сравнительный анализ состояния внутриглазного давления (ВГД) до 

и после эктракапсулярной экстракции катракты (ЭЭК) с псевдоэксфолиативным синдро-

мом (ПЭС). Под наблюдением находились 8 больных с сенильной катарактой с ПЭС (I 

группа) и 8 больных с сенильной катарактой без ПЭС (II группа) в возрасте от 56 до 88 

лет. Анализируя результаты собственных наблюдений, выявили, что в I группе после 

ЭЭК ВГД понизилось на 3,5 мм рт.ст., во II группе 2,63 рт.ст. Полученные данные свиде-

тельствуют о том, что после операции ВГД снижается не только из-за удаления хрус-

талика, но и по причине интраоперациооного вымывания эксфолиативных отложений. 

 

Ключевые слова: псевдоэксфолиативный синдром, внутриглазное давление, катаракта 

  

  

IINNTTRRAAOOCCUULLAARR  PPRREESSSSUURREE  CCHHAANNGGEESS  AAFFTTEERR  PPOOSSTTEERRIIOORR  CCHHAAMMBBEERR  

IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  OOFF  IINNTTRRAAOOCCUULLAARR  LLEENNSS  IINN  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  AAGGEE--RREELLAATTEEDD  

CCAATTAARRAACCTT  AANNDD  PPSSEEUUDDOOEEXXFFOOLLIIAATTIIOONN  SSYYNNDDRROOMMEE  

 

I.V. MARTIROSYAN, M.A. HAYRIYAN, A.A. SHAKARYAN,  

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 

 

SUMMARY  

 It was analysed of intraocular pressure (IOP) both pre- and post extracapsular cataract 

extraction ( ECCE) with pseudoexfoliation syndrome (PXF). There were an 8 patients with age-

related cataract and PXF (I Group) and 8 patients with an age-related cataract without PXF (II 

group) have been under control. Patients were from 56 to 88 years old. By analysing own 

results it was revealed by us that after ECCE in the I and II groups IOP decreased accordingly 

by 3.5 and 2.63 mm Hg. The optained results testifying that after surgery IOP decreased not 

only after removing lens, but also due to irrigating exfoliation products. 
 

Keywords: pseudoexfoliation syndrome, intraocular pressure, cataract 
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Ս.Ա.ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն 

 

 

 

Բանալի բառեր՝  դպրոցահասակ երեխաներ, քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիա, սքրինինգ 

թեսթ 

 

Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիան ունի տա-

րածվածություն: ԼՕՌ պաթոլոգիայի սրացումների հաճախականությունը ոչ միայն 

բացասկան ազդեցություն է ունենում պացիենտի կյանքի որակի վրա, այլ նաև մեծ  

տնտեսական վնաս է պատճառում: ԼՕՌ հիվանդությունները կարող են պատճառ 

դառնալ ռևմատիկ հիվանդության, բացասական ազդեցություն ունենալ սրտի իշե-

միկ հիվանդւությունների, ինչպես նաև թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության 

զարգացման: 

Այսպիսով, օտորինոլարինգոլոգիայում ճիշտ կազմակերպված դիսպանսեր 

հսկողությունը հանդիսանում է արդյունավետ միջոց նվազեցնելու բարդությունները 

և բարձրացնելու մարդու սոցիալ-հոգեբանական կարգավիճակը: Նեղ մասնագետ-

ների մասսայական զնումների ժամանակ չեն կարող մեծ ծավալներով օգտագործվեն 

սպեցիֆիկ մեթոդներ և գործիքներ: Մասսայական քննությունների ժամանակ պա-

ցիենտների մի խմբի մոտ բացակայում է հիվանդության առկայությունը և կարիք չկա 

նեղ մասնագետի կողմից կատարվի  զննում, իսկ մի խումբ էլ կարիք ունի խորը և 

բազմակողմանի հետազոտության: Այս իրավիճակը որոշ դեպքերում կարող է բերել 

քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիա ունեցողների  հսկման մեխանիզմների անկատարության: 

Այսպիսով, անհարժեշտություն է առաջանում մասսայական կանխարգելիչ 

քննությունների ժամանակ կիրառել նեղ մասնագետի հետազոտման ալգորիթմ: Այս-

պիսի մոտեցումը հնարավորություն կտա ճիշտ ձևավորել դիսպանսեր հսկողության 

խմբերը: 

Մասսայական զննումներ իրականացնելիս նպատակահարմար է կիրառել 

ԼՕՌ օրգանների քրոնիկ հիվանդությունների հայտնաբերման երկփուլ մեթոդը. 

1. առաջին փուլում անկետավորման մեթոդի օգնությամբ հետազոտության մեջ 

ընդգրկվածները բաժանվում են խմբերի` կախված հիվանդության դրսևորման 

ռիսկայնության աստիճանից, 

2. երկրորդ փուլում ԼՕՌ մասնագետի կողմից կատարվում է զննում: 

 Այս մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ մշակված հարցաթերթի օգ-

նությամբ բացառվում է նեղ մասնագետի զննման կազմակերպումը այն պացիենտ-

ների շրջանում, որոնք դրա կարիք ունեն:  

Այսպիսով, կարևորվում է ԼՕՌ պաթոլոգիայի հայտնաբերման սքրինինգա-

յին մեթոդի մշակումը և ներդրումը: Մեր կողմից մշակված սքրինինգային հարցա-

թերթի օգնությամբ կատարվել է հետազոտություն, որը կազմակերպվել է երկու 

փուլով. 
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Առաջին փուլում մշակվել է քրոնիկ ԼՕՌ հիվանդությունների հայտնաբեր-

ման հարցաթերթ, իսկ երկրորդ փուլում գնահատվել է այդ հարցաթերթի ախտո-

րոշիչ նշանակությունը: Հետազոտությանը մասնակցլել են 442 դպրոցահասակ երե-

խաներ: Հիմնվելով ԼՕՌ հիվանդությունների սեմյոտիկայի վրա, անկետայի մշակ-

ման փուլում կազմվել է առավելագույն շրջանակ ընդգրկող հարցեր, որոնք հնարա-

վորություն են տվել հայտնաբերել ԼՕՌ պաթոլոգիա: Հարցերը ձևակերպվել են 

պարզ և մատչելի, առանց բժշկական տերմինների: Հարցաթերթը բաղկացած է 17 

հարցից: Դպրոցականները լրացրել են հարցաթերթը, որից հետո կատարվել է ԼՕՌ 

օրգանների զննում: Արդյունքների մշակման փուլում առանձնացվել են երկու խումբ. 

322 դպրոցականների մոտ, որը կազմում է 73,0% հայտնաբերվել է ԼՕՌ պաթոլոգիա, 

իսկ 120-ը, որը կազմում է 27,0% գրանցվել է հիվանդության կլինիկական նշանների 

բացակայություն (գծ.1):  

Գծապատկեր 1. 

Սքրինինգային թեսթի օգնությամբ հայտնաբերված ԼՕՌ պաթոլոգիայի 

հաճախականությունը 

 
Հաշվարկվել է յուրաքանչյուր հարցի համար թեսթի դրական արդյունքների 

կանխատեսման նշանակությունը: Արժեքները տատանվել են 0,2-8,9 սահմաններում, 

որից հետո Կոլբակի α գործակիցը հնարավորություն է տվել գնահատել ոչ տեղե-

կատվական հարցերի առկայությունը: Վերջնական արդյունքի համար հաշվարկվել է 

դրական արդյունքների կանխատեսման գործակիցը և ընդհանուր բալը: Վիճակագ-

րական մշակման ժամանակ Բայեսի թեորեմի հիման վրա հաշվարկվել է թեսթի 

ընդունման սահմանը, որը կազմել է 9,9 բալ: Դա նշանակում է, որ եթե պացիենտը 

հավաքել է 9,9 բալից ավել, ապա առկա է քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիայի ռիսկ: 9,9 բալից 

ցածր արժեքի դեպքում պացիենտի մոտ արձանագրվում է հիվանդության առկա-

յության ցածր հավանականություն: Այդ խմբի պացիենտները չեն ենթարկվում ԼՕՌ 

բժշկի զննման, քանի որ ունեն քրոնիկ ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության ցածր հա-

վանականություն: 

Առաջին փուլից հետո, դուրս է մնացել հարցաթերթի 3 հարց, քանի որ այդ 

հարցերը ունեցել են ցածր տեղեկատվական նշանակություն: Այդ հարցերն են եղել. 

վերջին 12 ամիսների ընթացքում ունեցել եք հազ (ախտորոշման նշանակությունը 

0,5), քթից արտադրություն (ախտորոշման նշանակությունը 0), կոկորդում ցավ (ախ-

տորոշման նշանակությունը 0,2) Հարցաթերթի վերջնական տարբերակը պարու-

նակել է 14 հարց: 

364 պացիենտներից 80-ի մոտ չի հայտնաբերվել ԼՕՌ պաթոլոգիա, իսկ 284ի 

մոտ առկա է  հիվանդություն: 80 օբյեկտիվ առողջ ռեսպոնդենտներից ստացվել է հե-



ՍՍՏՏՈՈՄՄԱԱՏՏՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ,,  ԼԼՕՕՌՌ  ԵԵՎՎ  ԱԱՉՉՔՔԻԻ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ  

392 

տևյալ տվյալները. բալերի միջին արժեքը 6,143,6 (min=0,max=26,6), 68 ռեսպոն-

դենտներ ունեցել են կրիտիկական նշանակության ցածր արժեքներ, այսինքն քրոնիկ 

ԼՕՌ պաթոլոգիայի առկայության ցածր ռիսկ: 

284 ռեսպոնդենտներ, որոնք  ունեցել են օբյեկտիվ ԼՕՌ պաթոլոգիա, ան-

կետավորման տվյալների հիման վրա հավաքել են միջին բալ 21,78,1 (min=0,-

max=52,6):  253 քրոնիկ հիվանդներ հավաքել են 9,9 բալ, այսինքն ունեն քրոնիկ ԼՕՌ 

պաթոլոգիայի բարձր ռիսկ: 

Ստացված արդյունքների հավաստիությունը գնահատվել է ապացուցողա-

կան բժշկության օգնությամբ: 

Աղյուսակ 1 

Կլինիկական արդյունավետության գնահատման ալգորիթմ 

Հետազոտման մեթոդը 

 

Անկետավորում 

ԼՕՌ զննում 

Պրակտիկ առողջներ Հիվանդներ 

Պրակտիկ առողջներ A=68 B=31 

Հիվանդներ C=12 D=253 

Ընդամենը A+C=80 B+D=284 

Թեսթի ախտորոշման զգայունությունը`ԹԱԶ=D/(B-D)*100=89,1% 

Թեսթի ախտորոշման սպեցիֆիկությունը` ԹԱՍ=A/( A+C)*100=85,0% 

Թեսթի բացասական արդյունքների կանխատեսման նշանակությունը` 

ԲԱԿՆ=A/(A+B)*100=68,7% 

 

Ապացուցողական բժշկության տեսանկյունից. 

1. Թեսթի ախտորոշիչ զգայունությունը դա հիվանդների տեսակարար կշիռն է, 

որոնց կարելի է հայտնաբերել նոր ախտորոշիչ մեթոդով: Մեր դեպքում այն կազ-

մել է 89,1%: Ախտորոշիչ զգայունության բացակայությունը կարող է կախված 

լինել ինչպես պացիենտի կողմից իր վիճակի սուբյեկտիվ ոչ ճիշտ գնահատումը, 

այնպես էլ ԼՕՌ բժշկի կողմից հիպերդիագնոստիկան: 

2. Թեսթի ախտորոշիչ սպեցիֆիկությունը դա նոր մեթոդի հնարավորությունն է 

չհայտնաբերել հիվանդություն այն մարդկանց մոտ, որոք օբյեկտիվ զննմաան 

ժամանակ չունեն պաթոլոգիա: մեր դեպքում այն կազմել է 85,0%: Այս ցուցանիշը 

հնարավորություն է տալիս բացառել առողջների նեղ մասնագետական  զննումը: 

3. Դրական արդյունքների կանխատեսական նշանակությունը արտահայտում է 

անկետավորման դրական արդյունքների դեպքում պաթոլոգիայի առկայության 

հավանականությունը: մեր դեպքում այն կազմել է 25,5%: 

4. Բացասական արդյունքների կանխատեսական նշանակությունը արտահայտում 

է անկետավորման բացասական արդյունքների դեպքում պաթոլոգիայի բացա-

կայության հավանականությունը: 

Այսպիսով, մասսայական կանխարգելիչ զննումների ժամանակ քրոնիկ ԼՕՌ 

պաթոլոգիայի հայտնաբերման համար արդյունավետ է կիրառել երկփուլային 

ալգորիթմ: 
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ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ММЕЕТТООДДАА  ССККРРИИННИИННГГАА  ДДЛЛЯЯ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ХХРРООННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  

ЛЛООРР  ППААТТООЛЛООГГИИИИ  ССРРЕЕДДИИ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ШШККООЛЛЬЬННООГГОО  ВВООЗЗРРААССТТАА  
 

С.А. МКРТЧЯН  

 

ЕГМУ, кафедра ЛОР заболеваний 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализуя массовые скрининговые обследования целесообразно использовать 

двух этапный метод обнаружения хронических заболеваний ЛОР-органов. На первом 

этапе этого метода делается анкетирование, на основе которого пациенты с высокой 

степенью риска, в соответствии с выражением патологии, разделяются на группы. 

На втором этапе экспертизы ЛОР специалист делает скрупулезный обсле-

дование. Суть этого метода заключается в том, что разработанный вопросник исключает 

возможность того, что пациент который не имеет данную патологию, не будет 

обследован узким специалистом. Таким образом, очень важно разработать и внедрить 

метод скрининга обнаружения ЛОР патологии. 

 

 

Ключевые слова: дети школьного возраста, хронические ЛОР патологии, скрининг-

тест 
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THE USAGE OF SCREENING NETHOD TO DETECT  

CHRONIC ENT PATHOLOGY AMONG SCHOOL ASE CHILDREN 

 

S.A. MKRTCHYAN  

 

YSMU, Department of ENT Diseases 

 

SUMMARY  

Implementing mass screening examinations it is advisable to use a two stage detection 

method of ENT organs chronic diseases. At the first phase of that method recording is being 

kept, based on which results, according to the pathology expression, high-risk studied patients 

are divided into groups.   At the second stage of the examination the ENT specialist makes a 

scrupulous survey. The essence of this method lies in the fact that the designed questionnaire 

excludes the possibility for a patient to be examined by a narrow specialist for a pathology 

which he or she does not have. Thus, it is very important to develop and implement the ENT 

pathology detection screening method. 

 

 

Keywords:  School age children, chronic ENT pathology, screening test  
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Ա.Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության ամբիոն 
 

 

 

 

Բանալի բառեր՝ հիպերմետրոպիկ ամբլիոպիա, բուժում, երեխաներ, տարիք  

 

 

Ներածություն. Ներկայումս ամբլիօպիան բազմաթիվ երկրներում համարվում 

է ակնաբանության կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը [12]: Համաձայն որոշ տվյալ-

ների այն ախտորոշվում է ընդհանուր պոպուլյացիայի 1,6-3,6 % մոտ, ուրիշները [11] 

պնդում են, որ այն հանդիպում է 1,3-12,0 % շրջանում: Համարվում է, որ ամբլիօպիան 

հաճախ ունի երկրորդային բնույթ (տեսողական անալիզատորում կառուցվածքային 

փոփոխությունների դեպքում) [10]: Հաստատված է, որ ամբիօպիան չի ստացվում 

կորեկցիայի ենթարկել ակնոցների միջոցով և մեծ մասամբ կապված է նյարդային 

համակարգի դիսֆունկցիայի հետ [9]. 

Արդիականությունը.  Գրականության տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց 

է տալիս, որ ամբլիօպիայի, հատկապես հիպերմետրոպիկ ամբլիօպիայի, բուժման 

հիմնախնդիրները շարունակում են պահպանել իրենց արդիականությունը [3, 4, 5]: 

Մի շարք հեղինակներ [7, 8] նշում են, որ մանկական տարիքում լինելով տեսո-

ղության դեֆիցիտի հիմնական պատճառներից, ամբլիօպիան իրենից ներկայացնում 

է նեյրոնալ փոխազդեցության բավականին բարդ խանգարում ինչպես սենսոր 

ցանցաթաղանթի, այնպես էլ տեսողական համակարգի կենտրոնական բաժինների: 

Ընդ որում, կարևորվում է այն փաստը, որ հատուկ նշանակություն է տրվում երկու 

ֆունկցիոնալ համակարգերի գործունեությանը` ցանցաթաղանթի կենսագործունեու-

թյան ապահովման և ուղղորդման կամ կարգավորման համակարգին, քանի որ 

տվյալ պարագայում խանգարված է լինում ցանցաթաղանթում տեղակայված լուսա-

ընկալող կառույցների տարածական կողմնորոշումը, իսկ ֆոտոընկալիչների ապա-

կողմնորոշումը տեսողության ֆունկցիաների իջեցման պատճառական գործոն է [3]:  

Ըստ վերը նշվածի, առաջարկվել են հիպերմետրոպիկ ամբլիօպիայի բուժման 

և կանխարգելման տարբեր մեթոդներ, սակայն, չնայած դրան, տվյալ քանակակազմի 

հիվանդների թիվը շարունակում է աճել [3, 5, 6]:  

Որոշ հետազոտությունների տվյալներ [2] թույլ են տալիս եզրակացնել, որ հի-

պերմետրոպիկ ամբլիօպիայի բարձր աստիճանների (6,0 դիոպտրիայից բարձր) 

դեպքում տեսողական համակարգում մորֆոֆունկցիոնալ խանգարումները պայ-

մանավորված են տեսողական անալիզատորի նեյրոնային կապերի ոչ լիարժեք 

զարգացումով, իսկ միջին (3,0-ից մինչև 6,0 դիոպտրիա) և թույլ (մինչև 3,0 դիոպտ-

րիա) աստիճանների պարագայում տեղի է ունենում նեյրոնային ապարատի ֆունկ-

ցիոնալ վերակառուցում` կապված ամբլիօպիկ աչքի հետ, միանում են նաև ոչ լիար-

ժեք տեսողական պատկերի ճնշման մեխանիզմներն ինտակտ աչքի կողմից: Դեռևս 

20-րդ դարի 90-ական թվականներին հիմանվորվել է, որ միջին և բարձր հիպեր-
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մետրոպիայի պարագայում ամբլիօպիայի բուժումը բավականին բարդ է, հատ-

կապես, եթե հիպերմետրոպիան զուգակցվում է անիզոմետրոպիայով: 

Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները. Հետազոտության նպատակն է 

եղել գնահատել հիպերմետրոպիկ ամբլիօպիայի բուժման արդյունավետությունը: 

Հետազոտության նպատակի իրագործման համար մենք առաջ ենք քաշել հետևյալ 

խնդիրները. 1/ ուսումնասիրել տարիքային գործոնի հետ կապված հիպերմետրոպիկ 

ամբլիօպիայի բուժման արդյունքները, 2/ գնահատել կիրառված բուժական միջոցա-

ռումների արդյունավետությունը: 

 Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Մենք ուսումնասիրել ենք ԵՊԲՀ «Հե-

րացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժության կլինիկայում հետա-

զոտված և բուժված «հիպերմետրոպիկ ամբլիոպիա» ախտորոշումով 117 դեպք: 

Երեխաների բուժման համար կիրառվել են վարժություններ` համակարգչային  

«հետապնդում», «տիր», «միաձուլում», «համադրում» խաղեր: Հիվանդներն 

ըստ տարիքի բաշխվել են հետևյալ կերպ. 72 հոգի` 4-10 և 45 հիվանդ`11-16 տարե-

կան: Արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը կատարել ենք ընդունված մե-

թոդներով [1]: Հետազոտվածների 46,7% եղել են տղաներ, 53,3%-ը` աղջիկներ:  

Հետազոտության արդյունքներն ու դրանց քննարկումը: Աղյուսակ 1-ում ներ-

կայացված են բուժման արդյունքները: 
Աղյուսակ 1 

Տեսողության բնույթը բուժման ֆոնի վրա ըստ տարիքի 

Տեսողության բնույթը 

Տարիքային խմբեր (տարիներ) 

Ընդամենը 4-10  11-16 

բ.թ. % P±m բ.թ. % P±m 

Անցում մոնօկուլյարից 

բինօկուլյարի 12 16,7 10,3±2,8 5 11,1 4,3±1,9 17 

Բինօկուլյար կայուն 51 70,8 43,6±4,6 31 68,9 26,5±4,1
*
 82 

Մոնօկուլյար տեսողությունը 

չի փոխվում 9 12,5 7,7±2,5 9 20,0 7,7±2,5 18 

Ընդամենը 72 45 117 

Ծանոթագրություն. * 4-10 տարեկանների խմբի հետ համեմատած հավաստի է 

 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ համեմատած 4-10 տարեկանների հետ. 

 անցում մոնօկուլյարից բինօկուլյարի առկա է նվազման միտում, 

 բինօկուլյար կայուն տեսողությունը 11-16 տարեկանների մոտ հավաստի 

նվազում է, 

 մոնօկուլյար տեսողությունը չի փոխվում ցուցանիշը մնում է անփոփոխ: 

Կարելի է եզրակացնել, որ բուժման արդյունքի առավել արդյունավետություն դիտ-

վում է 4-10 տարեկանում:  

Մենք կարևորում ենք նաև այն փաստը, որ. 

 առաջին տարիքային խմբում մոնօկուլյարից բինօկուլյար անցումը դիտվում է 12 

հիվանդի մոտ (16,7%), 51 (70,8%) պացիենտի դեպքում արձանագրվում է կայուն բին-

օկուլյար տեսողություն, իսկ մոնօկուլյար տեսողությունը չի փոխվում 9 դեպքում 

(12,5%), 

 գրեթե նույնատիպ պատկեր դիտվում է 11-16 տարեկան հիվանդների շրջանում, 

համապատասխանաբար, 5 (11,1%), 31 (68,9%) և 9 (20,0%): 

http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=378%3Aqheratsiq-university-clinic-&catid=53&Itemid=594&lang=am
http://www.ysmu.am/index.php?option=com_content&view=article&id=378%3Aqheratsiq-university-clinic-&catid=53&Itemid=594&lang=am
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Վերը նշվածը հստակ պատկերված է նկար 1-ում: 

Նկար 1 

Տեսողության փոփոխությունների դինամիկան բուժման ֆոնի վրա ըստ տարիքի 

 
Կատարված հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մանկական տարիքն իր մեջ 

ներառում է երեխաների օրգանիզմի պլաստիկությունը բուժման ժամանակ կիրառ-

ված մեթոդների նկատմամբ 

Եզրակացություն. Այսպիսով, ամփոփելով ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանո-

ցային համալիրի ակնաբուժության կլինիկայում «հիպերմետրոպիկ ամբլիօպիա» 

ախտորոշմամբ 117 հիվանդների բուժման արդյունքները, կարելի է կատարել մի 

շարք եզրահանգումներ.  

 4-10 տարեկան հիվանդների շրջանում դրական արդյունքը հավաստի բարձր 

է, իսկ մնացած դեպքերում շեղումներ կամ չկան կամ ունեն միայն միտման 

բնույթ, 

 հիպերմետրոպիկ ամբլիոպիայի բուժման տեսակետից 4-10 տարեկանը կա-

րելի է համարել ամենաարդյունավետ տարիքը, 

 հիվանդության բուժման համար կիրառված վարժությունների տեսքով հա-

մակարգչային «հետապնդում», «տիր», «միաձուլում», «համադրում» խաղերը բա-

վականին արդյունավետ են: 
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ООББ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  РРЕЕФФРРААККЦЦИИООННННООЙЙ    

ГГИИППЕЕРРММЕЕТТРРООППИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ААММББЛЛИИООППИИИИ  
 

А.В.САРГСЯН  

 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии 

  

 

РЕЗЮМЕ 

Изучена эффективность лечения 117 больных детей, страдающих гиперметро-

пической амблиопией в офтальмологической клинике 1-го больничного комплекса 

Гераци ЕГМУ с учетом возраста при применении компьютерной системы упражнений 

«Погоня», «Тир», «Слияние», «Совмещение», выполняемых в игровой форме. Исследо-

вание показало, что, во-первых, среди детей возрастной группы 4-10 лет результат 

лечения достоверно выше при сравнении с возрастной группой 11-16 лет, во-вторых, 

возрастной предел 4-10 лет можно считать наиболее оптимальным для начала лечения, в 

третьих, примененная методика лечения в виде компьютерной системы упражнений 

«Погоня», «Тир», «Слияние», «Совмещение» является методом выбора. 

  

 

Ключевые слова: гиперметропическая амблиопия, лечение, дети, возраст 

 

 

 

http://www.rmj.ru/articles_9002.htm
http://www.rmj.ru/articles_9002.htm
http://www.rmj.ru/articles_9002.htm


ՍՍՏՏՈՈՄՄԱԱՏՏՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱ,,  ԼԼՕՕՌՌ  ԵԵՎՎ  ԱԱՉՉՔՔԻԻ  ՀՀԻԻՎՎԱԱՆՆԴԴՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆՆՆԵԵՐՐ 

 399 

ON THE TREATMENT EFFICIENCY OF REFRACTION  

HYPERMETROPIC AMBLYOPIA  

 

A.V. SARGSYAN  

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 

 

SUMMARY 

The treatment effectiveness of 117 children suffering from hypermetropic amblyopia 

was studied in the Clinic of Ophthalmology of the YSMU 1st hospital complex Heratsi taking 

into account the age factor during the application of computer games "Pursuit", "Shooting 

Range", "Merge", "Combination". Research has shown that, firstly, among the 4-10 years old 

group children the result of treatment age outcome was significantly higher compared with the 

age group of 11-16 years. Secondly, the age range of 4-10 years can be considered as the most 

optimal for the start of treatment and, thirdly, the applied treatment methods in the form of 

computer games “Pursuit", "Shooting Range", "Merge", "Combination" are methods of choice.  

 

Keywords: hypermetropic amblyopia, treatment, children, age.  
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Բանալի բառեր՝  նեկրոզվող սկլերիտ, վեգեների գրանուլեմատոզ, ամնիոտիկ 

թաղանթ  

  

 

Ներածություն. Վեգեների գրանուլեմատոզը իդիոպաթիկ, համակարգային հի-

վանդություն է, որը ընթանում է մանր տրամաչափի անոթների վասկուլիտով՝ առա-

ջացնելով շնչառական համակարգի և երիկամների ախտահարում: Հազվադեպ հան-

դիպող հիվանդություն է, միջին տարիքը 40 տարեկան, ավելի հաճախ հանդիպում է 

տղամարդկանց մոտ: Էթիոլոգիան անհայտ է (2): Պաթոգենեզի հիմքում ընկած են 

բջջային և հումորալ իմունիտետի տարաբնույթ խանգարումները: Հիստոպաթոլոգիկ 

նշաններն են մանր և միջին անոթների նեկրոզվող վասկուլիտը՝ գրանուլեմաների 

առաջացմամբ: Ակնագունդը նույնպես կարող է ընդգրկվել պաթոլոգիկ պրոցեսի մեջ 

(3): Հնարավոր է նաև, որ աչքի ախտահարումը լինի հիվանդության դրսևորման 

առաջին նշաններից մեկը: Վեգեների գրանուլեմատոզի ժամանակ կարող են դիտվել 

աչքի հետևյալ ախտահարումներ՝ նեկրոզվող սկլերիտ, պերիֆերիկ խոցային կերա-

տիտ, ցանցաթաղանթի անոթների օկլյուզիվ պերիարտերիտ, արցունքատար ուղու 

անանցանելիություն և հազվադեպ տարզալ կոնյունկտիվայի ախտահարում: Վեգե-

ների գրանուլեմատոզով հիվանդի մոտ նեկրոզվող սկլերիտի բարդություններից են՝ 

ուվեիտը, ցիլիոխորիոդիալ շերտազատում, գլաուկոման, ակնագնդի հիպոտոնիան և 

ակնագնդի պերֆորացիան (2): Բուժումը ստերոիդների և իմունոդեպրեսանտների 

կիրառումն է: Նեկրոզվող սկլերիտի ժամանակ երբ առկա է սպիտապատյանի փափ-

կացում և պերֆորացիա, բացի համակարգային բուժումից կարելի է կատարել նաև 

ամնիոտիկ թաղանթի տրանսպլանտացիա, որը բավականին բարձրացնում է բուժ-

ման արդյունավետությունը և թույլ է տալիս պահպանել ակնագնդերի ամբողջակա-

նությունը: 

Արդիականությունը. Ամնիոտիկ մեմբրանը թափանցիկ թաղանթ է, որն անց-

նում է հատուկ մշակում և չորացվում սիլիկոգելի վրա: Այն լայն կիրառում ունի ակ-

նաբուժության մեջ, օժտված է մի շարք առավելություններով՝ հանդիսանում է կեն-

սաբանական վիրակապ, խթանում է անգիոգենեզը, նպաստում է էպիթելային հյուս-

վածքի վերականգմանը, օժտված է բակտերիոստատիկ և ցավազրկող հատկություն-

ներով: Ունի ցածր իմունեգենություն ուստի օտարման դեպք երբեք չի գրանցվել 

գրականության մեջ: Ընկճում է բորբոքային պրոցեսը: Ամնիոտիկ թաղանթը հանդի-

սանում է որպես սուբստրատ ցողունային բջջիջների աճեցման համար:  

 Քանի որ գրականության մեջ եզակի են Վեգեների գրանուլեմատոզով հիվան-

դի մոտ նեկրոզվող սկլերիտի բուժման նպատակով ամնիոտիկ թաղանթի կիրառման 
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մանին տվյալները, ուստի շատ արդիական է վերոհիշյալ հիվանդության ժամանակ 

ամնիոտիկ մեմբրանի կիրառման արդյունավետության գնահատումը: 

Նպատակը և խնդիրները. Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ամնիո-

տիկ թաղանթի արդյունավետությունը սպիտապատյանի պերֆորացիայի դեպքում, 

նույն սպիտապատյանի ամբողջականության վերականգնումը և բբի ձևավորումը, 

քանի որ սպիտապատյանի պերֆորացիայի ժամանակ բիբը թեքվում է դեպի թափա-

ծակված հատվածը և տուժում է տեսողությունը:  

Նյութը և մեթոդներ. 2012-2014թթ-ի ընթացքում նեկրոզվող սկլերիտով հետա-

զոտվել և բուժվել են 5 հիվանդ, որոնցից մեկի մոտ որպես համակարգային հիվան-

դություն հայտնաբերվել է Վեգեների գրանուլեմատոզ: Հիվանդը՝ իգական սեռի, 49 

տարեկան գանգատվում էր աչքերի կարմրությունից, դեպի քունքային շրջան 

ճառագայթող ուժեղ ցավից, որը ուժեղանում էր գիշերային ժամերին և սովորական 

ցավազրկողները չէին կասեցնում այն: Հիվանդի մոտ առկա էր քթի միջնապատի 

սեպաձև դեֆորմացիա:  

նկ. 1      նկ. 2 

  
Վեգեների գրանուլեմատոզով  

հիվանդի մոտ քթի սեպաձև դեֆորմացիա 

 

Նեկրոզվող սկլերիտ,սպիտապատյանի 

փափկեցում ստորադիր  

անոթաթաղանթի թափանցումով 
 

Աչքի հետազոտման ժամանակ ապիտապատյանը ջրազրկված էր, բարակե-

ցած, ստորադիր անոթաթաղանթը թափանցում էր կապույտ օջախների տեսքով: Աջ 

աչքում առկա էր նաև պերֆորացիա` 1.5մմ տրամաչափով ստորադաս խորիոիդեայի 

արտանկմամբ, բիբը օվալաձև տեսք էր ընդունել, ձգված դեպի թափածակված հատ-

վածը, առաջնային խցիկը անհավասարաչափ էր ու ծանծաղ: Հիվանդին նշանակվեց 

արյան լաբորատոր հետազոտություն՝ հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ հա-

կամարմինների ստուգում, ռևմատոլոգի կոնսուլտացիա և համակարգչային տոմո-

գրաֆիա:  

Համակարգչային տոմոգրաֆիայով հայտնաբերվեց վերին շնչառական ուղինե-

րի գրանուլեմատոզ ախտահարումներ: Արյան լաբորատոր հետազոտման ժամա-

նակ պարզվեց, որ առկա են հականեյտրոֆիլային ցիտոպլազմատիկ հակամար-

մինները: Հիմնվելով տվյալ հետազոտությունների և կլինիկական պատկերի վրա 

ախտորոշվեց նեկրոզվող սկլերիտ Վեգեների գրանուլեմատոզով հիվանդի մոտ: Հի-

վանդին նշանակվեց համակարգային բուժում ՝ ստերոիդներ (1 մգ, կգ-ին նվազող 

սխեմայով) և իմունոդեպրեսանտներ (100 մգ ազաթիոպրին), համակարգային հի-

վանդությունը կարգավորելու նպատակով: Կատարվեց ամնիոտիկ թաղանթի փոխ-
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պատվաստում` սկլերայի պերֆորացիայի հատվածում: Մեկ շաբաթ անց, երբ ամ-

նիոտիկ թաղանթը ներծծվել էր, սկլերայի բարակեցած հատվածը էպիթելիզացվել էր: 
 

նկ. 3     նկ. 4 

       
Ամնիոտիկ մեմբրանի 

տրանսպլանտացիա 

Ամնիոտիկ մեմբրանի տրանսպլանտացիայից 

2 ամիս անց,սպիտապատյանի սպի 
 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Համակարգային հիվան-

դությունը կարգավորվեց 2 ամսվա ընթացքում: Հիվանդին խորհուրդ տրվեց մշտա-

պես շարունակել ազաթիոպրինի հաբերը: Սպիտապատյանի պերֆորացիոն անցքը 

էպիթելիզացվեց և բբի կլորությունը, և առաջային խցիկի խորությունը վերականգ-

նըվեցին: 

Եզրակացություն. Կարելի է եզրակացնել որ ամնիոտիկ մեմբրանի տրանս-

պլանտացիան չի հանդիսանում Վեգեների գրանուլեմատոզով հիվանդի մոտ նեկ-

րոզվող սկլերիտի բուժման հիմնական եղանակ, սակայն սպիտապատյանի փափ-

կեցման և հատկապես թափածակման դեպքում հանդիսանում է արդյունավետ 

միջոց աչքի ամբողջականության վերականգնման համար, երբ հիվանդի մոտ համա-

կարգային հիվանդությունը կարգավորված է իմունոսուպրեսանտներով: Քննարկ-

ված հիվանդի մոտ ստացված դրական արդյունքը թույլ է տալիս կիրառել ամնիոտիկ 

թաղանթը նեկրոզվող սկլերիտով հիվանդների մոտ: 
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РЕЗЮМЕ 

У больного с гранулематозом Вегенера некротизируюший склерит может вызвать 

множeство осложнений и при не адекватном лечении привести к перфорации склеры ,к 

снижению зрения до слепоты, вплоть до потерьи органа зрения. У больного с грануле-

матозом Вегенера во время лечения некротизируюшева склерита кроме системного 

терапевтического лечения можно применить трансплантацию амниотической мембраны , 

котороя повышает эфективность лечения. 

По данным наших исследований примeнение амниотической мембраны привело к 

полному излечению перфорации склеры. 

 

 

Ключевие слова: гранулематоз Вегенера, некротизирующий склерит, амниотическая 

мембрана. 
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SUMMARY 

Necrotizing scleritis can cause multiple complications and in case of incomplete 

treatment can lead to scleral perforation even to loss of vision and visual organ. While being 

systemically treated for necrotizing scleritis patient with Wegeners granulomatosis may need 

transplantation of amniotic membrane to restore the visual organ and improve the visual acuity. 

In our case the usage of amniotic membrane lead to full recovery of scleral tissue. 

 

 

Keywords: Wegeners Granulomatosis, necrotizing scleritis, amniotic membrane. 
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Բանալի բառեր՝ Գուտանոս պրեպարատ, դպրոցահասակ երեխաներ, ԼՕՌ 

պաթոլոգիա, կյանքի որակ, PedsQL  միջազգային հարցաթերթ 

  

Ապացուցված է, որ հիվանդությունը ազդում է անհատի ոչ միայն ֆիզիկական 

վիճակի, այլ նաև վարքի հոգեբանության, հուզական ռեակցիայի վրա,հաճախ փոխ-

վում է սոցիալական կյանքում նրա տեղը և դերը: Հիվանդության ծագումնաբանութ-

յունը ուսումնասիրելիս կարևոր է ստանալ ամբողջական պատկերացում մարդու 

կարևոր ֆունկցիաների վրա հիվանդության ազդեցության բնույթի վերաբերյալ 

[2,3,5]: Որոշ աշխատանքներում փորձ է արվել կիրառելով փսիխոմետրիկ պրոցե-

դուրաներ ուսումնասիրել հիվանդությունների ազդեցությունը հիվանդի կենսա-

գործունեության հիմնական պահերի վրա [1,4,6,7]:  

ԿՈ-ն արժեքավոր ցուցանիշ է, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու 

ֆունկցիոնալ և սոցիալական հնարավորությունները, որոնց վրա կարող է ազդել 

հիվանդությունը, տրավման, կանխարգելիչ միջոցառումները [10,11,12]: Ինչպես 

նշում են բազմաթիվ հեղինակներ,կյանքի որակի ուսումնասիրման կարևոր պա-

հերից մեկը հանդիսանում է հիվանդի մասնակցությունը  իր վիճակի գնահատմանը:

 ԿՈ-ի գնահատման մեթոդը լայն հնարավորություններ ունի: Մի շարք հեղի-

նակներ առանձնացնում են բժշկության հետևյալ ոլորտները, որտեղ կիրառվում են 

կյանքի որակի հետազոտությունները: Այդ հետազոտությունների մի մասը պոպու-

լյացիոն հետազոտություններ են, իսկ մյուսները` բնակչության առողջական վիճակի 

մոնիթորինգ և կլինիկական հետազոտություններ, որոնք նվիրված են նոր դեղամի-

ջոցների և բուժման մեթոդների արդյունավետության, ավանդական բուժման մե-

թոդների և հիվանդի վիճակի անհատական մոնիթորինգի գնահատմանը [1,3]:  

 Առողջության հետ կապված կյանքի որակի հետազոտությունները թույլ են 

տալիս ուսումնասիրել հիվանդության և բուժման ազդեցությունը հիվանդի ԿՈ-ի 

ցուցանիշների վրա [2,4]: Ապացուցվել է, որ հիվանդի ԿՈ-ի պարամետրերը ունեն 

անկախ կանխատեսական նշանակություն և հանդիսանում է բավականին ճիշտ գոր-

ծոն բուժման ընթացքում ապրելիության և հիվանդի վիճակի գնահատման կանխա-

տեսման համար, քան ընդհանուր սոմատիկ վիճակը [8]: ԿՈ-ի պարամետրերի կան-

խատեսական հնարավորությունները ապացուցված է բժշկության  տարբեր ոլորտ-

ներում:  

 Կլինիկական հետազոտությունների համար ԿՈ-ն հանդիասնում է կարևոր և 

հիմնական չափանիշ բուժման արդյունավետության գնահատման համար: Բազ-

մաթիվ ռանդոմիզացված հետազոտություններ նվիրված են տարբեր թերապևտիկ 
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ծրագրերի արդյունավետության համեմատությանը, որտեղ ավանդական կլինի-կա-

կան չափանիշներից բացի կիրառվել է ԿՈ-ի ցուցանիշները: Բազմաթիվ աշխա-

տանքներում ընդգծվում է, որ կյանքի որակը կլինիկական բժշկության մեջ բուժման 

արդյունավետությունը գնահատող կամ հիմնական կամ լրացուցիչ չափանիշ է 

[10,11]: 

Որպեսզի գնահատվի Գուտանոս պրեպարատի արդյունավետությունը, մենք 

կիրառել ենք PedsQL  միջազգային հարցաթերթը:  Ըստ դպրոցականների պատաս-

խանների արդյունքների վերլուծության պարզվել է, որ կյանքի որակի բոլոր պարա-

մետրերը եղել են հավաստի բարձր Գուտանոս պրեպարատ օգտագործած դպրոցա-

կանների մոտ: Ընդ որւմ ԿՈ-ի ֆիզիկական գործունեության պարամետրը աճել է 

8,2%-ով, հուզականը`1,6%-ով,սոցիալականը` 1,5%-ով,  խաղայինը` 6,4%-ով, հոգե-

սոցիալականը`12,8%-ով,իսկ ընդհանուր բալը`10,0%-ով (գծ. 1) :  

 

Գծապատկեր  1.  

Կանխարգելիչ ծրագրի ազդեցությունը կյանքի  

որակի հիմնական պարամետրերի վրա 

 
  

PedsQL հարցաթերթի զգայունության գնահատումը հնարավորություն է տվել հայտ-

նաբերել ԿՈ-ի պարամետրերի միջին ցուցանիշների դրական դինամիկա: Ընդ որում, 

ֆիզիկական պարամետրը լավացել է 65,8-ից նինչև 75,7, էմոցիոնալը` 61,5-ից 70,1, 

սոցիալականը` 71,1-ից 75,8, դերայինը` 64,8-ից 77,8,հոգեսոցիալականը` 63,1-ից 

77,7,և ԿՈ-ի ընդհանուր բալի միջին ցուցանիշը`64,5-ից 65,5, հարցաթերթի կրկնակի 

լրացման ժամանակ: Վիճակագրորեն հավաստի բարձր ցուցանիշ է գրանցվել հատ-

կապես կյանքի որակի հոգեսոցիալական (լավացում 14,6%-ով) և դերային (լավացում 

13,0%-ով)  ֆունկցիաները բնութագրող պարամետրերում (աղ.1): 

Այսպիսով, Գուտանոս պրեպարատով պրոֆիլակտիկայի կուրս անցած պա-

ցիենտների կյանքի որակի պարամետրերը վիճակագրորեն հավաստի բարձր են, 

համեմատած մինչև պրեպարատով կանխարգելիչ բուժումը: Այս փաստը վկայում է, 

որ PedsQL հարցաթերթի հայերեն տարբերակը օժտված է բարձր զգայունությամբ 

Գուտանոս պրեպարատի կանխարգելիչ էֆեկտի գնահատման համար: 
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Աղյուսակ 1 

Կլինիկական ցուցանիշների դինամիկան համեմատվող խմբերում 

Ցուցանիշներ Խմբեր Ելքային 
տվյալներ 

12 ամիս                                                                          
հետո 

 

Մեկ տարում 

հիվանդացության 

հաճախականությունը 

I խումբ 6,9±0,2 4,4±0,8* P>0,05 

II խումբ 6,3±0,3 4,1±0,5* P <0,05 

Մեկ դեպքի միջին 

տևողությունը 

I խումբ 15,6±1,6 9,1±1,4* P>0,05 

II խումբ 17,3±1,4 16,5±1,8 P <0,05 

ՎՇՈՒԻ միջին 

տևողությունը 

I խումբ 128,2±3,3 52,4±2,3* P>0,05 

II խումբ 94,6±3,5 92,7±2,9 P <0,05 
 

  

ԱՄՓՈՓՈՒՄ: Պրոֆիլակտիկ նպատակով Գուտանոս պրեպարատի կիրա-

ռումը դպրոցահասակ երեխաների մոտ բերում է  կյանքի որակի բոլոր պարամետրե-

րի  լավացման: 

Համապատասխան վիճակագրական մեթոդների կիրառման դեպքում հնա-

րավոր է գնահատել իրականացված պրոֆիլակտիկ միջոցառումների արդյունա-

վետությունը: Հետազոտության արդյունքների հավաստիությունը հիմնավորվում է 

վիճակագրական մեթոդների արդյունքների հիման վրա:  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕПАРАТА GUTANOS НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛОР ПАТОЛОГИЕЙ 

 
1А.К. ШУКУРЯН, 2Н.Б. ЧИЧОЯН, 1 Н.Р. НАГАПЕТЯН, 1С.А. МКРТЧЯН  

 

1ЕГМУ, кафедра ЛОР заболеваний 
2ЕГМУ, кафедра фармакогнозии 

 

РЕЗЮМЕ 

Исследование  качества жизни в связи с состоянием здоровья, дает возможность изу-

чить влияние заболевания и метод лечения на показатели качества жизни. Параметры КЖ 

пациента имеют прогностическое значение и дают возможность правильно, достоверно 

оценить состояние пациента после лечения или профилактики. Параметры КЖ исполь-

зуются в различных направлениях медицины, в том числе и в клинических исследо-

ваниях. С профилактической целью был использован препарат Гутанос. Было выявлено, 

что препарат имел положитнльное влияние на параметры качества жизни. 

 

Ключевые слова: препарат Гутанос, дети школьного возраста, ЛОР патология, 

качество жизни, международный опросник PedsQL. 

  

  

TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF    GGUUTTAANNOOSS  DDRRUUGG  OONN  LLIIFFEE  QQUUAALLIITTYY  OOFF  SSCCHHOOOOLL    

AAGGEE  CCHHIILLDDRREENN  WWIITTHH  EENNTT  PPAATTHHOOLLOOGGYY  

 

1A.K. SHUKURYAN, 2N.B.CHICHOYAN, 1N.R. NAHAPETYAN, 1S.A. MKRTCHYAN  

1YSMU, Department of ENT Diseases 
2YSMU, Department of Pharmacognosy 

 

SUMMARY  

Connected with health the quality of life researches allow us to study the impact of disease 

and treatment on the patient's life quality parameters. Patient’s life quality parameters have free 

predictive meaning and serve as a quite accurate factor for predicting patient’s health state 

evaluation and survivability during the treatment. The predictive capabilities of life quality 

parameters have been proved in various fields of medicine.  For clinical researches life quality 

serves as a significant and basic criterion for evaluating the effectiveness of treatment. The 

Gutanos drug, applied as prophylaxis, had a positive impact on life quality parameters.  

 

 

Keywords: Gutanos drug, school age children, ENT pathology, quality of life, PedsQL 

international questionnaire.  
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ННЕЕККООТТООРРЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДЫЫ  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,  ДДИИААГГННООССТТИИККИИ  

ИИ  ЛЛЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  ГГЛЛААУУККООММЫЫ  

  

М.А. АЙРИЯН 

 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии 

 

 

Ключевые слова: первичная глаукома, распространенность, характеристика, 

обследование 

 

Введение. Проблема борьбы со слепотой от глаукомы является одной из первос-

тепенных задач офтальмологов. Большая социальная значимость данной проблемы опре-

деляется частотой профессиональных ограничений при глаукоме, а во многих случаях - 

и инвалидизацией.  

Во всем мире первичной глаукомой страдает 0,5 – 1,5 % населения в возрасте 40 

лет и старше. По данным международной статистики неизлечимая слепота, вызванная 

глаукомой, соснавляет 15-20 %. 

Первичная глаукома является одной из важных и сложных проблем современной 

теоретической и практической офтальмологии. Накопленные факты и новейшие методы 

исследования углубили наши представления о патогенезе первичной глаукомы, что 

позволило выработать рациональные методы лечения . Сушественный вклад в развитие 

этих вопросов внесли труды Т.И. Ерошевского, М.Б. Вургафта, А. П. Неестерова, М.М. 

Краснова, Kostans, Podos S.M. и др.  

Актуальность темы исследования. Несмотря на значительную освещенность в 

литературе вопросов этиопатогенеза, диагностики и лечения глаукомы, недостаточно 

изучены многие аспекты этой патологии, поэтому проблема остается актуальной и 

требует дальнейших исследований. 

За последние годы имеющиеся публикации о распространенности глаукомы 

свидетельствуют о том, что недалеко время, когда будут говорить о ней как о проблеме, 

которая через несколько лет будет стоять наряду со СПИД-ом, туберкулезом, диабетом . 

Уже около 67 млн людей на нашей планете болеют глаукомой, что было выявлено еще в 

1998 году Flanagan J.G., позже – в 1999 году Coleman A.L.; по прогнозам в 2030 году их 

число удвоится (Fuchs J, Nissen K.., Goldschmidt E., 1992) 

Важным является и то обстоятельство, что среди заболевших – значительную 

часть составляют лица трудоспособного возраста.  

Таким образом, актуальность изучаемой проблемы диктуется, с одной стороны, 

растущей заболеваемостью, инвалидностью по зрению от глаукомы, что в настоящее 

время наблюдается во многих странах мира. С другой стороны - этиологические фак-

торы, участвующие в формировании глаукомы, не выяснены до конца, что препятствует 

раннему выявлению и полноценному лечению данной патологии.  

Целью нашей работы явилось выявление новых возможностей в раннем 

выявлении глаукомы, в том числе - наследственно обусловленной, с последующим свое-

временным началом лечения.  

Материал и методы работы. Нами была проведена работа по изучению рас-

пространенности, клинико-функциональной характеристике, а также роли наследст-

венных и средовых факторов в возникновении глаукомы у взрослого населения 

Республики Армения. 

В течении всего периода проводимого исследованиия заполнялись “Анкеты по 

изучению и социально-гигиенической оценке распространения глаукомы в Армении”. 
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Исследованием охвачены больные практически из всех районов и крупных городов 

республики. Было обследовано 1583 больных . 

Проведено распределение исследуемой выборки по районам республики, 

объединенным на основе климато-географических особенностей.  

Полученные результаты и их обсуждение. Проведенное нами исследование по-

казало, что в условиях Армении не установливается корреляционная зависимость между 

географическим распространинием глаукомы и климатическим фактором, так как в 

пределах одних и тех же климатических областей, встречаются регионы с различными 

уровнями заболеваемости. Таким образом исходя из наших данных не выявлено 

существенного влияния климато-географического фактора в возникновении и развитии 

глаукомы.  

Глаукома, заболевание, преимущественно, преклонного возраста, приобретает все 

больший удельный вес среди причин слабовидения, слепоты, ибо неуклонно растет про-

должительность жизни человека. Поэтому профилактика глаукомы, в том числе и нас-

ледственно обусловленной из узкоофтальмологической задачи вырастает в общегосу-

дарственную социальную проблему. Поиски новых и использование старых наиболее 

эффективных путей обнаружения глаукомы являются одной из важных задач офталь-

мологии. В наших обследованиях особую группу для профилактической работы сос-

тавляли родственники больных глаукомой  

С применением клинико-генеологического метода определена роль наследствен-

ного предрасположения глаукомы у родственников первой степени родства (родители) 

(сибсы - дети); это позволило нам выявить частоту распространения этой патологии в 

семьях и сравнить ее с популяционной частотой. 

Мы изучали родословную трех поколений: I – родители обследуемого больного, II 

– обследуемый больной и его братья и сестры, III – дети обследуемого больного. После 

проведенных исследований и статистической обработки материала можно с уверен-

ностью говорить о наследственном предрасположении глаукомы. Наследственному 

фактору придается важное значение в происхождении многих глазных болезней, в том 

числе первичной глаукомы. Еще Т.И. Ерошевским с соавторами установлен наследст-

венный характер первичной глаукомы в значительном проценте случаев. Поэтому нам 

представляется интересным: выявить частоту наследственного предрасположения к за-

болеванию у родственников обследуемых больных, выявить особенности клинического 

течения глаукомы в зависимости от типов наследовании. Мы также считаем целесооб-

разным выработать некоторые принципы диспансерного и динамического наблюдения 

за семьями с наследственно обусловленной глаукомой. 

Клинико-генетические исследования осуществлялись путем личных осмотров 

больного, членов их семей, а также на основании сведений получаемых при опросе 

больных и здоровых членов семьи обследуемого больного. Кроме общепринятых мето-

дик (визометрия, тонометрия, периметрия, биомокроскопия, офтальмоскопия, гониос-

копия), произведен скрининг - обследование родственников больных с выявлением 

“группы” риска. При обработке материала использованы методы мендико-статисти-

ческой математической обработки. Лица с подозрением на глаукому среди родствен-

ников больных составляли около 20%. Это свидетельствует о важной роли профилак-

тических осмотров в первую очередь. В группу лиц с подозрением на глаукому 

отнесены те, у которых отмечалась микросимптоматика в виде трофических изменений 

стромы радужной оболочки, деструкции пигментной каймы, на глазном дне отмечалась 

легкая деколорации диска зрительного нерва или его незначительная гиперемия, 

расширение физиологической экскавации с ассиметрией на обоих глазах. 

При рассмотрении родословных с возрастными распределениями у нас отмечено, 

что у мужчин заболевание проявляется раньше, чем у женщин. Но при обследовании 

родословных оказалось, что матери чаще оказываются передатчиками наследственности. 
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Из всего контингента обследуемых больных в 192 случаях была определена наследст-

венно обусловленная глаукома: причем, в большинстве случаев заболевание переда-

валось по материнской линии. Только в трех случаях на момент обследования была 

диагносцирована глаукома у детей в семьях, составляющих группу риска. И у нас был 

только один случай, где болели глаукомой оба родителя обследуемого больного, но ни у 

брата и ни у сестер не выявлена глаукома. 

Заключение. Все вышесказанное, дает основание говорить о необходимости 

раннего выявления заболевания с прогностической оценкой глаукоматозного процесса. 

Также необходимо систематическое обследование семей больного на наличие наследст-

венно обусловленной, глаукомы. Таким образом, учитывая существуюшие тенденции 

роста заболеваемости, современные меры по выявлению, лечению, диспансерному 

наблюдению лиц с глаукомой обеспечивают значительное снижение уровня инвалид-

ности по зрению. Проведенное нами скрининговое обследование на заболеваемость 

глаукомой у жителей Армении позволило выявить ряд специфических характеристик на 

предмет наследственной предрасположенности к заболеванию. Последнее дает возмож-

ность конкретизировать отдельные факторы риска по заболеванию глаукомой, что, по 

нашему мнению, должно способствовать своевременной верификации болезни у 

некоторых групп населения.  
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Մ.Ա. ՀԱՅՐԻՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության ամբիոն 
 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ստացված արդյունքները վկայում են գլաուկոմայի վաղ հայտնաբերման 

անհրաժեշտության մասին. նաև անհրաժեշտ է համապատասխան հետազոտութ-

յուններ անցնեն հիվանդի ընտանիքի անդամները, ինչը թույլ կտա ժամանակին 

հայտնաբերել ժառանգական բնույթ ունեցող գլաուկոման: Այդպիսով, հաշվի առ-

նելով հիվանդության թվի աճը, հիվանդության ժամանակին հայտնաբերումը, բու-

ժումը և դիսպանսեր հսկողությունը, զգալիորեն կիջեցնեն հաշվանդամության թիվը 

ըստ տեսողության:  

 
Բանալի բառեր՝  առաջնային գլաուկոմա, տարածվածություն, բնութագրում, հետա-
զոտում 
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M.A. HAYRIYAN 

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 

 

SUMMARY  

It is conducted also researches of monogynopaediums with detection by the genetically 

conditioned glaucoma, that also it is necessary for early detection of the given pathology and 

well- timed treatment. 

 

 

Keywords: primary glaucoma, abundance, characteristic, examination  
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Высокая распространенность и интенсивность заболеваний зубов и тканей паро-

донта, приводящих к возникновению дефектов зубных рядов вплоть до полной адентии, 

диктует необходимость использования высокотехнологичных методов стоматологи-

ческой реабилитации пациентов. 

Одной из актуальных проблем современной стоматологии является восстановле-

ние функциональных и эстетических параметров зубочелюстной системы при полной 

потере зубов. Особенно остро эта проблема стоит при адентии нижней челюсти. 

Процессы атрофии нижней челюсти при полной потери зубов обусловлены рядом 

факторов: возраст, пол, мышечные нагрузки, формой строения лицевого скелета, состо-

янием обменных процессов, ношением протезов и др[1,8]. 

 Большинство пациентов, использующие полные съемные протезы, жалуются на 

прогрессирующую потерю стабильности конструкции при жевании, разговоре, поэтому 

они требуют провести несъемное протезирование.  

C точки зрения эффективности восстановления утраченных функций, профилак-

тики атрофии и остеопороза челюстей, а также социальной адаптации, метод имплан-

тации может рассматриваться как один из наиболее приемлемых способов реабилитации 

больных полной адентией [2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14].  

Современная стоматология предлагает пациентам с полностью отсутствующим 

зубным рядом несколько вариантов восстановления утраченных зубов: 

 протезирование по технологии All-on-four (условно-съемное); 

 классическая имплантация зубов  

Протезирование по технологии All-on-four (условно-съемное) 
+ экономия на количестве установленных имплантатов, требуется всего 4; 

+ нет необходимости в синус-лифтинге и остеопластике (наращивании костной 

ткани); 

- бывает что 4- х имплантатов не достаточно, чтобы выдерживать большие нагрузки; 

- в местах, где нет имплантатов атрофия костной ткани будет продолжаться, что в 

будущей перспективе может привести к усадке десны и деформации положения протеза. 

Плюсами считается отсутствие необходимости наращивания костной ткани, 

поскольку для фиксации имплантатов подбирается определенное место, где достаточно 

объема кости. Сами протезы при этом надежно закрепляются при помощи специальных 

винтов. Самому пациенту не нужно снимать протез – это сможет сделать лишь лечащий 

врач. А делать это нужно 1 раз в 3-4 месяца. 

Классическая имплантация зубов 

+ самый проверенный способ восстановления зубов; 

+ широкие возможности протезирования; 

– слишком продолжительное лечение – не менее полугода; 

– в большинстве случаев нужно наращивать костную ткань; 

– долгий реабилитационный период, тяжелая операция по фиксации имплантатов. 
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Классический подход – самый популярный на сегодняшний день, наиболее прове-

ренный временем и тысячами пациентов. Позволяет закрепить совершенно любые 

протезы. Однако у него десятки недостатков: продолжительный срок лечения – это время 

требуется на наращивание кости, ее восстановление (3-4 месяца), установку и после-

дующее приживление имплантатов (не менее 4 месяцев), а также протезирование.  

 Материал и методы:  Клиническиe исследование было проведено согласно прин-

ципам Хельсинской декларации 1975 года в пересмотре 2000. Все пациенты были проин-

формированы о целях исследования, а возможном альтернативном лечении, после чего 

получено их письменное согласие. Перед вмешательством выполнены снимки ОПТГ, КТ, 

а также проведен тщательный клинический осмотр. 

Протокол хирургического вмешательства:За три дня до вмешательства и затем 

в течение 7 дней после пациентам было назначено полоскание полости рта раствором 

хлоргексидина 0,2% (Curasept, Curaden Healthcare s.r.l., Milan, Italy). Все операции прово-

дились под местной анестезией артикаина с адреналином 1:100 000 (Alfacaina N, Weimer 

Pharma, Rastat, Germany). За час до вмешательства назначено 2г амоксициллина и клаву-

лановой кислоты (Augmenin, Roche, Milan, Italy) и затем по 1г дважды в день в те-чение 7 

дней. При болях после операции рекомендовано принимать анальгетики (Naprossene 

Sodico Synflex Forte), Recordati, Milan, Italy). 

Контрольные осмотры пациентов назначены раз в неделю в течение первого мес-

яца после операции. Во время каждого визита производилась оценка функциональности 

и степени заживляемости тканей. Уровень гигиены полости определялся каждые три 

месяца в течение первого года. Каждый 6 месяцев первые два года, а затем ежегодно в 

течение 5 лет, выполнялись ОПТГ и, если возможно, прицельные рентгеновские снимки, 

для определения уровня кости вокруг имплантата. На каждом контрольном визите 

определялся уровень налета и кровоточивости на уровне имплантата. Также произво-

дилась проверка окклюзии и подвижности протеза. Все жалобы касательно протеза 

тщательно регистрировались. 

Удовлетворенность пациентов функцией, эстетикой и фонетикой оценивались при 

помощи анкет на этапе 6, 12 и 24 месяцев. Ответы базировались на 5 бальной шкале от 

1(плохо) до 5 (отлично). 

Итоговые значения в данном исследовании оценивались следующим образом: 

1. Стабильность протеза: протез находится в функции, отсутствует подвижность и боль. 

Стабильность проверяется надавливанием двумя инструментами. 

2. Неудача протезирования: ситуация, когда протез должен быть удален по какой-либо 

причине 

3. Приживаемость имплантата: отсутствие зоны просветления в тканях вокруг имплан-

тата, отсутствие боли и подвижности в зоне имплантации, а также любого 

патологического процесса, жалоб, невропатий, парестезией 

4. Изменение маргинального уровня кости:  

Всего под нашим наблюдением находились 59 пациентов (32 женщины и 27 

мужчин), прошедших операцию имплантации в период 1999–2014гг. Пациенты с полным 

отсутствием зубов были разделены на две группы в зависимости от конструкции протеза. 

В 1-й группе применялись полные съемные протезы с фиксацией при помощи внутри-

костных имплантатов(при помощи протезов со сферическими фиксаторами на 2 - 4 

имплантатах, с балочной системой на 2 - 4 имплантатах). Во 2-й группе применялись 

несъемные протезы, на 6 - 8 внутрикостных имплантатах. На основании сравнительного 

анализа результатов oпределено минимальное и оптимальное количество дентальных 

имплантатов для проведения несъемного протезирования.  

Результаты. Изменение маргинального уровня кости: Изменение маргиналь-

ного уровня кости вокруг аксиальных и наклоненных имплантатов спустя 1 год функции 

отмечен у 72 имплантатов 18 пациентов. Двенадцать случаев выявлено благодаря ОПТГ 
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и 6 - на прицельных снимках. Средняя убыль кости составила 0,6 +-0,3 и 0,7+-0,4 мм для 

аксиальных (n=36) и наклоненных (n=36) имплантатов соответственно. Разница не 

признана статистически значимой (p>.05). 

Другие параметры: Прогрессивное повышение количества налета и кровоточи-

вости наблюдалось в течение первого года. Индекс налета составил 11,8+-4,9% и 8,1+-

6,0% на этапе 6 и 12 месяцев соответственно. Индекс кровоточивости в среднем 3,8+-

4,1% и 2,0+-2,2% на этапе 6 и 12 месяцев соответственно. 

Анализ опросов пациентов показал высокую удовлетворенность таким методом 

лечения. Многие из участвовавших пациентов носили съемные протезы долгое время, 

при этом имели желание провести несъемное протезирование. Для них предложенное 

лечение оказалось оптимальным решением со стороны функции, времени и общей 

стоимости. 

52 пациентов участвовали в опросе на удовлетворенность лечением спустя 12 

месяцев: эстетика (форма зубов, цвет, облик улыбки) оценена как отлично или очень хо-

рошо 66,7% пациентов, фонетика и жевание признаны как отличные или очень хорошие 

77,8 и 88,9% пациентов соответственно.  

Для реабилитации пациентов с удовлетворительными для имплантации анатоми-

ческими условиями рекомендуется следующая схема лечения: - установка 6-8 имплан-

татов на каждой из челюстей и условно-съёмное или несъёмное протезирование на 

имплантатах. В случае если не удается установить нужное количество имплантатов но 

причине недостатка костной ткани, в качестве альтернативы, обеспечивающей надежную 

фиксацию протеза, можно использовать 2-4 супраструктуры.  

Для реабилитации полностью беззубой нижней челюсти, особенно в случаях 

полной убыли гребня, идеальный подход должен преследовать следующие цели: мини-

мизация количества имплантатов, сокращения длины консоли без снижения функцио-

нальности, сокращение времени и стоимости лечения. Полный съемный протез может 

стать весьма экономичным решением для быстрой реабилитации полностью беззубой 

нижней челюсти. Однако из-за опоры на слизистую в заднем сегменте пациенты могут 

ощущать боль в результате сдавления ретрофораминальной зоны в процессе жевания. 

Состояние полного отсутствия зубов часто негативно влияет на общее здоровье и 

качество жизни из-за недостаточного жевания, плохой фонетики, боли и неудовлетво-

ренности эстетикой. Терапия имплантатами часто предлагает значительные преиму-

щества у пациентов с беззубыми челюстями. Результаты настоящего исследования нахо-

дятся в согласии с другими исследованиями, которые ставили задачу оценить качество 

реабилитации пациентов при протезировании протезом полного зубного ряда с опорой на  

Заключение: Пациенты, страдающие адентией нижней челюсти, часто не имеют 

возможности употреблять пищу с нормальной текстурой. По мере снижения уровня 

альвеолярной кости смещающее давление на протез со стороны околоротовой мускула-

туры оказывается больше, чем сила ретенции самого протеза, что может вызвать диском-

форт, язвы и травму подподбородочного нерва. Способов восстановления зубов сегодня 

много и пациенту есть, из чего выбирать. Но решать стоит только вместе со своим леча-

щим врачом – он сможет посоветовать верный способ в зависимости от того, что в прио-

ритете – цена, качество или интересует самый оптимальный – комфортный, долгосроч-

ный вариант. 

Применение дентальных имплантатов, для улучшения фиксации полного съемного 

протеза позволяет повысить, качество жизни пациентов с полной адентией, что 

выражается в улучшении фиксации протеза, дикции и пережевывания пищи, а так же к 

созданию психологического комфорта. 
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REHABILITATION WITH IMPLANTS IN TOTAL 

 EDENTULOUS PATIENTS 

 

G.V. HAKOBYAN  
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“Prometey” Medical Center  

SUMMARY 

Edentulous patients often do not get used to wear conventional dentures. Their support is 

compromised by progressive bone reabsorption that will increase patients’ instability, insecurity 

and discomfort.  

The main aim of this review article is to discuss implant-supported overdentures (ISOs) 

as treatment in edentulous patients. Besides, we will try to discuss among the different 

treatment options in such patients and to analyze their validity when ISOs are compared with 

other clinical modalities. At the same time, we will try to suggest clinical guidelines supported 

by current clinical studies. 

Implant-supported overdentures constitute an accurate and predictable treatment option  

and achieve a higher patients’ satisfaction. This type of treatment constitutes a cheaper 

treatment than fixed prostheses and in some patients, with loss of lip support or with an 

interoclusal space larger than 15 mm, the choice of implant-supported overdentures seems to 

prevent future aesthetic or phonetic problems. 

 

 

Keywords: overdentures, implant occlusion, implant rehabilitation, total edentulous 

rehabilitation, fixed prosthe 
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Введение. Близорукость (миопия) – наиболее частый деффект зрения. Прогресси-

рование миопии может привести к необратимым изменениям в глазу и значительной 

потере зрения. Осложненная близорукость – одна из главных причин инвалидности 

вследствие заболеваний глаз [1]. Важную роль в течении близорукости играют биоме-

ханические, биохимические и морфологические свойства склеры [2]. Существует три 

основных патогенетических звена близорукости, связанных с ослаблением аккомодации, 

наследственной предрасположеностью и ослаблением склеры. В норме толщина склеры 

претерпевает изменения на протяжении всей жизни человека. До 20 лет склера утол-

щается, от 20 до 50 остается относительно постоянной, а после 50 лет появляются 

тенденции к истончению. В склере близоруких людей происходят дистрофические и 

структурные изменения, приводящие к растяжению глазного яблока и прогрессированию 

миопии [3, 5-9].  

Ригидность склеры это измеряемый физический параметр глаза, который выра-

жает его упругостные свойства. В 1937 г. Дж.С. Фриденвальд (Friedenwald J.S), исполь-

зуя данные других авторов, предложил формулу определяющую коэффициент ригид-

ности (Е). По Фриденвальду коэффициент ригидности у человека варьирует в норме от 

0,006 до 0,037 (в среднем 0,0215) [4].  

Актуальность темы исследования. Несмотря на предложенные в последние 

десятилетия многочисленные и разнонаправленные методы лечения прогрессирующей 

близорукости, эффективность этих лечебных мероприятий оставляет желать большего. 

Как нам представляется, низкая результативность терапии у этих больных исходит из 

недостаточной проясненности механизма перехода прогрессирующей близорукости в 

стационарную и, наоборот. В доступной современной литературе мы почти не нашли 

работ привитально характеризующих свойства фиброзной оболочки глазного яблока, в 

частности ее ригидностные свойства.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования ставилось прове-

дение сравнительной оценки ригидности склеры у лиц с прогрессирующей и стацио-

нарной близорукостью.  

В задачи работы входило: 

- подбор больных с верифицированным диагнозом стационарной и прогресси-

рующей близорукости; 

- исследование и анализ склеральной ригидности у лиц со стационарной близо-

рукостью; 

- исследование и анализ склеральной ригидности у лиц с прогрессирующей 

близорукостью; 

- характеристика возможных отличительных признаков склеральной ригидности 

по форме и темпу прогрессирования миопии; 

- обобщение полученных данных. 
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Методы исследования. Методика исследования включала диагностические и 

специальные методы и способы: как рутинные, так и современные, в частности исследо-

вание склеральной ригидности и исчисление КСР (коэффициент склеральной ригид-

ности) по Фриденвальду. Исчисление последнего осуществлялось посредством совре-

менного анализатора гидро- и гемодинамики глаза «Тонограф глазной ГлауТест-60». 

Материалом исследования служили дети с близорукостью, общим числом 45 чело-

век, в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся на диспансерном учете и лечении в офталь-

мологической клинике Ереванского государственного медицинского университета. 

Больные были разделены на две группы: 

- больные со стационарной близорукостью (14 человек); 

- больные с прогрессирующей близорукостью (31 человек). 

Подчеркнем здесь, что факт прогрессии близорукости у одних детей или стабили-

зации процесса у других подтверждался не менее чем двухлетним наблюдением. 

Определение КСР проводилось двукратно в течении 6-10 месяцев.  

Процедура проводилась под местным обезболиванием, после которого на рого-

вицу накладывался тонометр Шиотца весом 5,5 г на десять секунд, что позволяло, благо-

даря прибору «Тонограф глазной ГлауТест-60», автоматически исчислять КСР. 

При рассмотрении результатов работы учитывалась настоящая степень близо-

рукости, которую коррелировали со значением КСР. 

Результаты исследования. В группе больных со стационарной близорукостью, вне 

зависимости от степени миопии показатели склеральной ригидности у 4 больных нахо-

дились в пределах нормы (0,0211 -0,0306), у 10 больных - были ниже нижней границы 

нормы (0,0138 - 0,0105). 

В группе больных с прогрессирующей близорукостью, вне зависимости от степени 

миопии показатели склеральной ригидности у 5 больных находились в пределах нормы 

(0,0219-0,0342), 26 больных показатели были выше верхней границы нормы (0,0414-

0,0605). 

Таким образом, результаты сравнительной оценки ригидности фиброзной капсулы 

глаза у детей с верифицированной стационарной и прогрессирующей близорукостью поз-

воляют с определенной долей осторожности, тем не менее, предположить, что колебания 

значений КСР прямо коррелируют с уровнем стабилизации миопической болезни. А 

именно, прогресс течения болезни сопровождается, в основном, повышением склераль-

ной ригидности, в то время как стационарная близорукость характеризуется нормальным 

и низким значением КСР. 

Заключение. Посредством анализа ригидных свойств склеры у 45 больных с 

близорукостью найдены признаки характеризующие и дифференцирующие, соответст-

венно, прогрессирующую близорукость от стабилизированной. Указанные обстоятельст-

ва, как нам представляется, могут иметь решающее значение в клинической оценке прог-

ноза течения близорукости в детском возрасте, что, в свою очередь, позволит свое-

временно и более эффективно организовывать лечебные мероприятия, направленные на 

профилактику ее прогрессирования. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Վերլուծելով սպիտապատյանի առաձգական հատկությունները կարճատե-

սությամբ 45 հիվանդների մոտ, հայտնաբերվել են նշաններ, որոնք բնորոշում և 

տարբերակում են պրոգրեսիվող կարճատեսությունը ստացիոնարից: Նշված հան-

գամանքները կարող են ունենալ որոշիչ նշանակություն կարճատեսության ընթացքի 

կանխատեսման կլինիկական գնահատման մեջ երեխաների մոտ: Ինչը, իր հերթին, 

թույլ կտա ժամանակին և ավելի արդյունավետ կազմակերպել բուժական միջոցա-

ռումներ, որոնք ուղված կլինեն կարճատեսության աճի կանխարգելմանը: 

 

Բանալի բառեր՝ կարճատեսություն, սպիտապատյան, առաձգականություն 

 

CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  AASSSSEESSSSMMEENNTT  OOFF  SSCCLLEERRAALL  RRIIGGIIDDIITTYY  IINN  CCHHIILLDDRREENN    

WWIITTHH  PPRROOGGRREESSSSIIVVEE  AANNDD  SSTTAATTIIOONNAARRYY  MMYYOOPPIIAA  

 

L.E. BAZINYAN, A.A. SHAKARYAN  

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 

 

SUMMARY  

New indications have been found to define and differentiate beween progressive and 

stationary myopia while evaluating the scleral rigidity in 45 patients with myopia. These 

circumstances can be considered as significant in a clinical assessment of progressive myopia, 

wich in it’s turn will allow to effectively organize the intended therapeutic procedures in time 

aimed at preventing the growth of myopia in children. 

 

Keywords: myopia, sclera, rigidity. 
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Введение: Сахарный диабет является одным из наиболее распространенных забо-

леваний и главной причиной развития слепоты у лиц средного возраста.Наиболее частым 

и грозным осложнением сахарного диабета является диябетическая ретинопатия, которая 

занимает первое место среди причин слепоты и слабовидения.Одной из главных причин 

снижения остроты зрения при диабетической ретинопатии является поражение маку-

лярной области – диабетическая макулопатия. В связи с анатомическими и функциональ-

ными особенностями макулярной зоны, ее лечение нуждается в относительно обособ-

ленном от лечения диабетической ретинопатии подходе.В настоящее время основными 

принципами лечения диабетической макулопатии являются интравитреальные иньекции 

(синтетические аналоги глюкокортукостероидов, препараты, блокирующие сосудистый 

эндотелиальный фактор роста), лазеркоагуляция сетчатки и хирургия. Но, несмотря на 

все проводимые мероприятия, у части пациентов зрение продолжает неуклонно сни-

жаться. В связи с этим актуальным является поиск новых методов терапии диабети-

ческой макулопатии, которые в комплексе с уже разработанными методами улучшат 

эффективность лечения данной патологии. 

Современность: Начиная с 70-х годов XX века стало ясно,что таурин является 

антиоксидантом естественного происхождения,который наряду с Vit A и E может быть 

чатью защитной системы сетчатки глаза [5].Таурин – это эссенциальная серосодержащая 

аминокислота, конечный продукт метаболизма L-цистеина, которая представлена в 

высоких концентрациях в возбудительных клетках и тканях, чувствительных к окси-

дации (мозг, нервная ткань, сердце, сетчатка, нейтрофилы и тромбоциты) [8]. Начиная с 

первого описания таурина в 1827г. Freidrich Tiedemann & Leopold Gmelin [9] диапазон 

биологических функций, включающих данную субстанцию, прогрессивно расширился. В 

настоящее время установлено,что в разных органах и системах таурин имеет различные 

функции. В частности, в печени,вероятно, важным является связывание таурина с 

желчными кислотами и жирами, в сердце -взаимодействие таурина с Са [1, 2]. Большое 

количество таурина (10-40мМ) характерно для сетчаток разных видов животных. Наи-

больший уровень таурина в сетчатке (50-80%) был обнаружен в рецепторах [3]. 

За последние годы широко изучаются свойства и возможное применение таурина в 

лечении диабетической ретинопатии. Ряд работ показал положительные результаты 

интравитреального введения раствора таурина в комбинации с хирургическим лечением 

при пролиферативной и непролиферативной формах диабетической ретинопатии [10, 11], 

это обьясняется тем, что таурин является одним из важнейших компонентов сетчатки [5], 

способствует регенерации сетчатки [4], его применение минимизирует световое повреж-

дение сетчатки [7], посредством образования таурета таурин может способствовать 

регенерации родопсина и защищать сетчатку в экстренных ситуациях [6]. 

Цель и задачи: Целью этой работы является исследование влияния интра-

витреальной иньекции раствора таурина на процессы  

 улучшения остроты зрения по сравнению с исходными данными, 
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 уменьшения толщины центральной области сетчатки по данным 

оптической когерентной томографии 

 уменьшения активной неоваскуляризации (NVE) по данным клинического 

обследования и флюоресцентной ангиографии. 

Главной и окончательной целью является поиск нового метода терапии диабе-

тической макулопатии,который с уже разработанными методамы улучшит эффектив-

ность лечения данной патологии, которая является одной из главных причин снижения 

остроты зрения при диабетической ретинопатии. 

Материал и методы: В исследование влключено 30 пациентов (15 мужщин и 15 

женщин) с пролиферативной диабетической ретинопатией невысокого риска (ETDRS), 

которые должны были иметь либо неоваскуляризацию за пределами диска зрительного 

нерва (NVE), либо клинически значимый макулярный отек (CSME).Критерием исклю-

чения являлись наличие диабетической ретинопатии высокого риска (наличие неоваску-

ляризации диска зрительного нерва, кровоизлияние в стекловидное тело),какая –либо 

интравитреальная иньекция за последние 30 дней, ранее проведенная витрэктомия на 

данном глазу.Средный возраст больных составил 62 года,исходная острота зрения у всех 

больных была 0,1 или ниже. 

Пациенты наблюдались в течение 150 дней.Было установлено 12 визитов (0, 1, 7, 

30, 31, 37, 60, 67, 90, 120 и 150-й дней). При каждом визите проводилась визометрия, 

биомикроскопия щелевой лампой, тонометрия, непрямая офтальмоскопия с широким 

зрачком, оптическая когерентная томография, Б-скан сонография.Дополнительно прово-

дились фотографирование глазного дна, флюоресцентная ангиография и электрорети-

нография (7, 30, 60, 90, 120 и 150-й день). 

Пациенты получили 3 интравитреальных иньекций – 2.5 мг/100 мл (0.10сс) раст-

вора таурина в стерильном изотоническом растворе, с заданным pH 6.5 (1, 30, 60-й день 

визита). Пациентам назначались глазные капли антибиотика за 3 дня до иньекции и 

неделю после иньекции.Иньекция проводилась с учетом соблюдения всех канонов асеп-

тики, обезболивание проводилось местно, каплями анестетика. Раствор таурина вводился 

в полость стекловидного тела 30 или 31 иглой, через в 3,5 – 4 мм от лимба.Раствор 

вводился строго в центр стекловидного тела. 

Результаты и обсуждение: Оценка эффективности таурина у пациентов с диабе-

тической пролиферативной ретинопатией оценивалась исходя из:улучшения остроты 

зрения по срявнению с исходными данными,уменшения толщины центральной области 

сетчатки, по данным оптической когерентной томографии,уменшения активной неовас-

куляризации (NVE), по данным клинического обследования и флюресцентной ангиогра-

фии. У всех пациентов исходная острота зрения была 0,1 и ниже и в среднем составила 

0,09.Острота зрения фиксировалась при каждом визите и на 150-й день исследования в 

среднем составила 0,16.У трех пациентов (10%) наблюдалось ухудшение остроты зрения 

по сравнению с исходными данными (у 2 пациентов с 0,1 до 0,08 и у одного –с 0,1 до 

0,07). Самое значительное улучшение остроты зрения составило с 0,1 до 0,4.Исходная 

толщина центральной области сетчатки ,по данным ОКТ у пациентов была от 138 до 796 

мкм и в среднем составила 527,6±13мкм. У одного пациента (3,3%) наблюдалось 

увеличение толщины центральной области сетчатки по сравнению с исходными данными 

с 367 до 623 мкм. Во всех остальных случаях толщина макулярной области ,по данным 

ОКТ, уменьшились и на 150-й день исследования в среднем составила 385,4 ± 21 мкм. 

Ниже представлены компьютерные томограммы пациента в первый (рис.1) и на 

150-й день обледования (рис.2). На первой томограмме виден выраженный диффузно-

кистозный отек макулы без тракционного компонента, толщина центральной области 

сетчатки составила 733±25 мкм, острота зрения до иньекции составляла 0,1. На второй 

томограмме видно значительное уменьшение толщины центральной области сетчатки, 

она составила 207±10 мкм, что более чем в 3 раза меньше исходной величины, 
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сформировалась центральная лумка, изчезли выраженные кистозные изменения и 

острота зрения у данного пациента улучшилась до 0,3. 

 рис.1      рис.2 

  
 

За весь период наблюдения у всех пациентов не зафиксирована отри-цательная 

динамика активной неоваскуляризации, по данным клинического обследования и флюо-

ресцентной ангиографии. У трех пациентов зафиксирована незначительная положитель-

ная динамика активной неоваскуляризации по данным флюоресцентной ангиографии. 

В ходе исследования не было зафиксировано никаких осложнений, связанных с 

интравитреальным применением тауриан. 

Заключение: Основательный анализ свойств и биологических действий таурина 

дал основание исследовать действие таурина на пораженную сахарным диабетом .С 1999 

года на базе ОЦ им С.В.Малаяна проводились различные исследования по изучению 

эффективности таурина у больных с различными формами диабетической ретинопатии. 

Полученные положительные и многообещающие результаты сподвигли на данную 

работу, где таурин применяется не как вспомогательное средство в хирургическом лече-

нии диабетической макулопатии, а как самостоятельный метод в виде периодических 

интравитреальных иньекций. 

Полученные данные дали основание заключить, что таурин, в виде интравитреаль-

ных иньекций, положительно влияет как на функциональное состояние сетчатки, так и на 

архитектонику макулярной области у пациентов с пролиферативной диабетической рети-

нопатией. У пациентов зафиксировано улучшение остроты зрения в среднем на 77%, а 

также уменьшение толщины центральной области сетчатки, по данным оптической 

когерентной томографии, в среднем на 27%. Динамические изменения активной нео-

васкуляризации (отсуствие отрицательной динамики и незначительное у трех пациентов) 

могут свидетельствовать о благотворном влиянии таурина на процесс неоваскуляри-

зации, однако данное утверждение требует дальнейшего изучения. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Այս հետազոտության նպատակն է հանդիսացել գնահատել տաուրինի ինտրա-

վիտրեալ ներարկումների արդյունավետությունը դիաբետիկ մակուլոպաթիայով 

հիվանդների մոտ: Աշխատանքի մեջ ներառվել են տարբեր սեռի 30 հիվանդներ, 

որոնք ունեն պրոլիֆերատիվ դիաբետիկ անգիոռետինոպաթիա`կլինիկորեն արտա-

հայտված մակուլյար այտուցով: 

Բոլոր հիվանդներին կատարվել է տաուրինի 3 ինտրավիտրէալ ներարկում, 1 

ամսվա ինտերվալով: Հետազոտման ժամկետը կազմել է 150 օր: 80% հիվանդների 

մոտ գրանցվել է տեսողության սրության լավացում,միջինը  

77%-ով, 93,5% հիվանդների մոտ ՕԿՏ-ի տվյալներով նվազել է ցանցենու կենտ-

րոնական հատվածի հաստությունը միջինը-27%ով: Տաուրինի կիրառման հետ կապ-

ված որևէ կողմնակի երևույթներ չեն գրանցվել: Ստացած արդյունքները թույլ են տա-

լիս եզրակացնել, որ տաուրինի ինտրավիտրէալ ներարկումը դրական ազդեցություն 

է ունեցել ցանցաթաղանթի ֆունկցիոնալ վիճակի և մակուլայի կառուցվածքի վրա: 

Հետագա հետազոտման կարիք ունի տուրինի ազդեցությունը անոթների նորա-

գոյացման պրոցեսի վրա: 

 

Բանալի բառեր` դիաբետիկ մակուլոպաթիա,տաուրին, նեովասկուլյարիզացիա,ՕԿՏ 
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SUMMARY 

The aim of this investigation was to evaluate the efficacy of intravitreous injection of 

taurine in patients with diabetic maculopathy.30 patients of both genders with diabetic 

proliferative retinopathy wth clinically significant macular edema were included in the 

investigation.All the patinets were given intravitreous injection of taurine solution with a month 

interval.The duration of the observation was 150 days.In 80% of patients improvement of visual 

acuity was registered by 77% on average, in 93,5% patients thickness of the macular area dec-

reased on average by 27% according to OCT data.In 3 patients neovascularization regression 

was noted.No side effect of taurine was registered.On the base of this study one can conclude 

that intravitreous injection of taurine has a positive effect on the retina and on the architecnotics 

of the macular area.The influence of taurine on neovascularization process is also possible.  

 

 
Keywords: diabetic maculopathy, taurin, neovascularization, OCT. 
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Ортопедическое лечение при помощи виниров и частичных коронок для фрон-

тальной группы показано для многих клинических случаев, таких как кариес, трещины и 

сколы коронковой части зубов, улучшение эстетики, например, неправильное  располо-

жение зубов в зубном ряду, нарушение цвета, размера зуба, диастемы, а также неэффек-

тивность композитных реставраций (1). Традиционные металлокерамические коронки 

хорощо известны и широко применяются для восстановления фронтальной группы зу-

бов. Они зарекомендовали  себя благодаря длительному сроку службы, высокой износос-

тойкости и не слишком сложной техникой изготовления и  фиксации. 

Однако с точки зрения эстетики металлокерамические коронки недостаточно удов-

летворяют современным требованиям из-за просвечивания металла через керамическое 

покрытие в пришеечной области. Кроме этого,  такие коронки требуют  препарирования  

зубных тканей от 1,2 до 1,5 мм (2). Особенно у молодых пациентов моложе 20 лет умень-

шение такого количества зубной ткани является рискованным фактором нарушения 

целостности пульпы, и для них такой вид ортопедического лечения должен быть сведен к 

минимуму. Даже у взрослых пациентов сохранение витальности зуба должно быть 

серьезным аргументов в уменьшение толщины препарирования зубов. Поэтому пациенты 

должны воспользоваться преимуществом лечения сo значительным сохранением зубной 

ткани (3). 

С учетом  эстетических требований пациентов к реставрациям, а также  сведение к 

минимуму препарированиq зубов влечет за собой выбор вместо традиционных конструк-

ций на металлической основе к выборy безметалловых цельнокерамических конструкций 

(4). Поскольку основным фактором, влияющим на эстетику зубного ряда, особенно во 

фронтальном отделе, является прохождение света через ткани зуба, с применение безме-

талловых систем  для изготовления коронок эта проблема была решена, так как опти-

ческие свойства керамики близки к тканям натурального зуба (5). Это обеспечивает цель-

нокерамическим реставрациям естественный вид. Кроме того, поскольку препарирование 

под виниры и передние частичные коронки проводится как правило только удалением  

эмалевого слоя (0,7-0,8 мм), такой вид лечения является менее инвазивным (6,7). Так же 

предполагается, что физические свойства керамических реставраций улучшаются после 

фиксации с использованием полимерных цементов  (8). 

Максимальное сохранение зубов и оптимальную эстетику обеспечивают частичные 

коронки из силикатной керамики упрочненной стеклом (Система Empress e.max Press) и 

адгезивная фиксация (9). 

Система Empress была создана в университете Цюриха. Материал представляет 

собой полевошпатную силикатную керамику, с добавлением кристаллов лейцита, кото-

рые улучшают прочность на изгиб и устойчивость к трещинообразованию. Изготавли-

ваются реставрации из этого материала методом горячего прессования (10). 
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В данной статье описывается клинической случай изготовления частичных 

цельнокерамических коронок на верхние фронтальные зубы. 

Клинический случай 

Пациентка А. 37 лет. пришла на консультацию по поводу улучшения эстетики 

фронтальной группы зубов. Пациентку не удовлетворял внешний вид ее улыбки, однако 

из за неудачных визитов к стоматологу к возможности улучшения ситуации она 

относилась скептически.  

Клиническое обследование показало наличие неэстетических комpозитных рестав-

раций, а так же высокую линию улыбки (десневая улыбка). Зенит десневого края левого 

клыка был ниже, чем  зенит центрального резца. Изменение цвета фронтальных зубов из 

за наличия зубного налета, а так же дефектных реставраций. Наличие воспаления мар-

гинальной десны.  

Рентгеновское обследование и тест на жизнеспособность пульпы показало, что все 

зубы фронтальной группы витальные, без поражений периапикальной области. 

Диагноз: Неудовлетворительная эстетика фронтальной группы зубов, некачест-

венные реставрации и дисколорит фронтальной группы зубов, воспаление маргинальной 

десны, наличие десневой улыбки, мягкие и твердые зубные отложения. 

Планирование лечения 

 Профессиональная гигиена плости рта. 

 Решение проблемы высокой линии улыбки и воспаленной маргинальной десны. 

 Восстановление эстетики фронтальных зубов. 

Лечениe: Была проведена санация полости рта, удаление наддесневых и поддесне-

вых зубных отложений и проведен инструктаж по  индивидуальной гигиене полости рта. 

Далее была проведена хирургическая корекция десневой улыбки методом удли-

нения клинических коронок. 

После заживления десны было проведено препарирование всех шести фронтальных 

зубов только в области эмали. Глубина препарирования составила 0,7±0,2 по всей вести-

булярной поверхности. Препарирование произведено алмазным бором средней зернис-

тости с закругленным концом. Контоль толщины препарирования осуществлялся сили-

коновым ключом. Краевое препарирование было выполнено в форме плечевого уступа с 

внутренним загругленным углом на уровне десны. Затем осуществлено финишное сгла-

живание обработанных поверхностей  сверхтонким бором желтой зернистости. После 

сошлифовывания зубов была проведена полировка  полишными чашками, а затем 

полишными дисками (Soft-Lex, 3M ESPE).  

Ретракция десны была осуществлена ретракционными нитями (Ultrapack, Ultradent), 

и далее, получение слепка “сандвич” техникой поливинилсилоксановым материалом( 

Silagum, DMG), а также получение слепка с антагонистов необратимым гидроколлоидом 

(Kromopan) и регистрация прикуса(O-Bite, DMG). Были изготовлены временные рестав-

рации в клинике из самополимеризующегося материалa (Luxatemp, DMG), которые затем 

были зафиксированы безэвгенольным временным цементом(Temp Bond NE, Kerr). 

Все реставрации были изготовлены в лаборатории методом горячего прессования из 

стеллокерамии (IPS e-max, Ivoclar Vivadent). 

Прежде чем зафиксировать реставрации, был установлен  раббер дам, были удалены 

временные конструкции, эмаль отполирована сверхтонкой пемзой, затем была проведена 

протравка эмали в течение 30 секунд 37% фосфорной кислотой( Ultra-Etch, Ultradent), 

после чего промыли эмаль в течение 30 секунд. Внутренняя поверхность частичных ко-

ронок, которые были предварительно обработаны пескоструйным аппаратом частичками 

оксида алюминия (27мк) были обработана фтористоводородной  кислотой(Ultradent)  в 

течение 20 сек, после чего промыли водой и высушили и был нанесen силан(Ultradent) 

опять в течение 20 секунд  с последующей полимеризацией. Эмаль зубов была обработа 

бондом (XP Bond, Dentsply). После чего  внутренняя поверхность была покрыта компо-
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зитным цементом(Variolink Veneer) и реставрации были установлены на поверхность 

зубов. После 5 секунд полимеризации полимеризационной лампой, были удалены излиш-

ки цемента. После чего была проведена окончательная полимеризация по 60 секунд с 

губной и оральной сторон. После фиксации реставраций была проведена проверка 

окклюзии и корректировка. Больной было назначено следующее посещение через две 

недели, во врема которого снова проверили окклюзионную функцию. 

  

Рис. 1   
Вид до лечения: неувовлетворительная эстетика, высокая десневая улыбка 

 
 

Рис. 2 

Фронтальные зубы, преварированные под частичные коронки                           

 
 

  Форма уступа                    Рис.3 
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Готовые реставрации           Рис. 4 

 
 

Вид после лечения: Готовые рестврации из цельнокерамики полностью отвечают 

требованиям функции и эстетики.                                     
Рис. 5 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Функциональная и эстетическая реабилитация  верхней фронтальной области зубов 

больной с минимальным инвазивным методом восстановления при помоши адгезивно 

зафиксированных стеклокерамических частичных коронок была успешна проведена и 

может зарекомендовать себя как альтернатива к использованию традиционных металло-

керамических конструкций.  
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SUMMARY 

Prosthetic rehabilitation with veneers and partial crowns for anterior teeth is indicated 

for many clinical reasons, extended tooth defects, aberrant tooth shape or size, diastema. 

The conventional crown is well documented and clinically approved in adult patients. 

However, conventional crowns require tooth reduction of about 1,0 to 1,5 mm by irreversible 

invasive preparation. 

Silica-based ceramics and the adhesive luting technique provide maximum tooth 

preservation and optimal esthetics. Their performance as anterior partial crowns requiring 

minimal preparation was clinically proven. 

The patient was a 37-year-old woman complained mainly of unsatisfactory esthetics in 

the frontal part of maxilla. Six all-ceramic anterior partial crowns have been inserted. All 

restorations were fabricated in the dental laboratory by heat-press technique.(Empress e.max 

Press) 

Conclusion: Esthetic rehabilitation of a patient with minimally invasive, adhesively lute 

all-ceramic restorations was successful. This result suggests the use of glass-ceramics in the 

anterior part of maxilla, as an alternative to conventional crowns. 

  

  
KKeeyywwoorrddss:: veneer, partial crown, adhesive cement, esthetics, glass-ceramics.  
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1Ա.Ռ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ,  2Գ.Ա. ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ 
 

1ԵՊԲՀ, օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն 
2
 ԵՊԲՀ, թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

 

 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Առջևի ատամների վերականգնումը մասնակի պսակներով և վինիրներով ցուց-

ված է շատ կլինիկական դեպքերի համար, մասնավորապես ատամի կարիեսի, 

ատամի պսակային հատվածի ձևի և չափսի փոփոխությունների ժամանակ, դիաս-

տեմա և այլն: 

Ավանդական մետաղ-կերամիկական պսակները շատ ընդունված են մեծահա-

սակ հիվանդների մոտ: Սակայն այդպիսի պսակների պատրաստումը պահանջում է 

ատամի հյուսվածքի հղկում մոտ 1,0 մինչև 1,5 մմ: Ապակու հիմքի վրա դաշտասպա-

թային կերամիկաները և նրանց ադհեզիվ ֆիկսացիան ապահովում են ատամի հյուս-

վածքների մակսիմալ պահպանում և գերազանց էսթետիկա առջևին ատամների հա-

մար: 

Հիվանդը, 37-ամյա կին է, որը դժգոհ էր վերին ծնոտի ֆրոնտալ ատամների էս-

թետիկայից: Պատրաստվել էր վեց լրիվ կերամիկանան մասնակի պսակներ առջևի 

ատամների համար: Բոլոր ռեստավրացիաները պատրաստվել էին ատամնաբուժա-

կան լաբորատորիայում պրեսս եղանակով (Empress e.max Press): 

Եզրակացություն: Հիվանդի էսթետիկ վերականգնումը նվազագույն ինվազիվ, 

լրիվ կերամիկական կիսապսակներով հաջող էր. Այս արդյունքը վկայում է, որ այն 

կարելի է կիրառել վերի ծնոտի առջևի ատամների համար, որպես այլընտրանք 

ավանդական պսակների: 

 

 
Բանալի բառեր՝ վինիր, մասնակի պսակներ, ադհեզիվ ցեմենտ, էսթետիկա, 

ապակի-կերամիկա:  
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Введение: На современном этапе, в офтальмохирургии наиболее оптимальной 

методикой экстракции катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация (ФЭК), 

которая отличается минимизацией травматического воздействия и высокой прогнози-

руемостью результата.[1] Для обеспечения этого необходимы оптимальные условия. 

Одним из основных условий для успешного выполнения ФЭК является достаточ-

ный мидриаз [2]. Наличие узкого ригидного зрачка повышает риск возникновения интра- 

и послеоперационных осложнений: отрыв цинновых связок, разрыв задней капсулы 

хрусталика, геморраж радужки, повреждение зрачкового края радужки с нарушением 

функции сфинктера, послеоперационный иридоциклит, отек роговицы и т.д. 

Актуальность: Известно, что под влиянием различных факторов, в том числе с 

возрастом, происходит изменение зрачковых рефлексов. Инволюционные процессы при-

водят к снижению объема движений зрачка. Причинами этого считают дистрофические 

изменения сфинктера и дилататора зрачка, нарушение их иннервации. Факторами при-

водящими к отсутствию мидриаза также являются наличие псевдоэксфолиативного 

синдрома (ПЭС), задних синехий, задние стромальные синехии и т.д. В зарубежной лите-

ратуре последних лет подобное состояние трактуется как «Floppy iris syndrome». 

Само по себе наличие узкого ригидного зрачка является серьезным противопоказа-

нием к проведению ФЭК из-за невозможности визуального контроля за наконечником 

факоэмульсификатора относительно хрусталика, его задней капсулы и цинновой связки. 

 Кроме того, при узком зрачке имеется прямое повреждение тканей радужной 

оболочки инструментом и ирригационной жидкостью, что в свою очередь, приводит к 

воспалительным и геморрагическим осложнениям.[3]  

При наличии сопутствующей глазной патологии процент узких зрачков составляет 

3,1%-10,8%, у пациентов пожилого и старческого возраста при наличии псевдоэксфолиа-

тивного синдрома может достигать 40,2% [4]. 

В случаях, когда применением одних только медикаментов не удаётся достичь 

удобной для применяют простое механическое растяжение зрачка, наложение трех-

четырех полимерных ирис-крючков через парацентезы или применение различных 

конструкций замкнутых устройств для расширения зрачка (ирис-ретракторов), импланти-

руемых в область зрачка.[5] 

Целью настоящего сообщения является представление собственного опыта 

применения различных видов ирис ретракторов. 

Материал и методы: За период 2012-2014гг. в офтальмологической клинике 

«Гапэкс» нами были произведены ФЭК с применением различных видов ирис ретрак-

торов у 21 больного (22 глаз) в возрасте от 56 до 73 лет, из коих 7 (33.3%) женщины и 14 

(66,7 %) - мужчины.  

Нами использованы ирис крючки у 4 пациентов (4 глаза) и четырехугольное зрач-

ковое кольцо Малюгина Б.Э. у 17 пациентов (18 глаз). Вопрос применения ирис ретрак-

торов решался непосредственно до хирургии после трехкратной инстилляций Sol. 
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Tropicamidi 1% и Sol. Irifrini 10% в течение 1 часа. Максимальный мидриаз, несмотря на 

инстилляции в 10 случае, тем не менее, составил лишь 3-4 мм. В остальных 12 случаях он 

был лишь средним - 4 – 5 мм.  

 Всем пациентам для определения и уточнения диагноза, показаний и противопо-

казаний к операции, оценки клинико-функционального состояния проводилось тщатель-

ное предоперационное обследование (визометрия, офтальмометрия, тонометрия, биомик-

роскопия, офтальмоскопия, ультразвуковое А,В – сканирование). 

Преобладающим типом являлась корково-ядерная катаракта сопряженная с ПЭС – 

8 больных, с глаукомой – 4, с диабетической осложненной заднечашеобразной – 3 и 

корковой катарактой – 5.  

 Острота зрения при поступлении без коррекции составляла от pr.l.certae до 0,1-0,2. 

Степень плотности катаракты оценивалась по интенсивности помутнений, выявленных 

при биомикроскопии и данных коррегированной остроты зрения (КОЗ). На 8 глазах (36,4 

%) имелась катаракта 2-ой степени (КОЗ 0,1-0,2). На 11 глазах (50 %) наблюдалась плот-

ность катаракты 3-ей степени (КОЗ 0,01-0,09) и на 3 глазах (13,6 %) – 4 степень (острота 

зрения – pr.l.certae). Всем пациентам ФЭК проводилась после достижения долгосрочной 

компенсации ВГД.  

Имплантация зрачковых колец Малюгина проводилась через главный разрез 1,8 

мм с помощью специального имплантационного пинцета и распавлялись в области 

зрачка Т-образным толкателем. Факоэмульсификация выполнялась на оборудовании 

фирмы Baush@Lomb Stellaris по методике Quick chop и Stop@chop. Мощность ультраз-

вука варировала от 10% до 17%, время использования ультразвука от 34 до 72 сек. 

Всем пациентам имплантированы гидрофильные акриловые заднекапсулярные 

ИОЛ фирмы EyeKon (USA).  

Результаты и обсуждение:  Все операции прошли без осложнений – повреждений 

задней капсулы, зрачкового края и капсулорексиса не отмечено. Флюктуаций радужки не 

наблюдалось, чем и обеспечивалась равномерность передней камеры. Послеоперацион-

ная некоррегированная острота зрения составила от 0,2 до 0,9, а КОЗ у всех пациентов 

равнялась 1,0. Необходимо отметить, что у 18 пациентов (18 глаз) наблюдался отек рого-

вицы различной степени, который купировался инстилляциями Sol. Timololi 0,5% в 

течение первой недели. Значения ВГД у оперированных больных к этому сроку опре-

делялись в пределах от 18 до 21 мм рт. ст. За время наблюдения функции зрачковой 

диафрагмы сохранились полностью у 16 пациентов (17 глаз) и частично – у 5 (5 глаз).  

Необходимо отметить, что применение ирис-крючков хотя и позволило достиг-

нуть адекватного мидриаза, но вместе с этим привело к наличию разрывов зрачкового 

края радужки в местах их прикрепления. У пациентов, которым были имплантированы 

кольца Малюгина ни в одном случае не было выявлено повреждение радужной оболочки.  

При использовании крючков радужка приподнимается в виде паруса, что приводит 

к затеканию ирригационной жидкости в задние отделы глазного яблока и флюктуациям 

задней капсулы хрусталика, тем самым, заставляя хирурга замедлить свои действия во 

избежание возникновения осложнений. Наряду с этим, для имплантации ирис-крючков 

требуются дополнительные парацентезы.  

Для достижения адекватного мидриаза, через основной разрез в 1,8 мм нами были 

имплантированы также ирис-кольца Малюгина, которые имеют ряд преимуществ перед 

ирис-ретракторами. Во-первых, обеспечение мидриаза в плоскости радужки, что поз-

воляет проводить ФЭК в задней камере или в самой плоскости зрачка, во-вторых, вось-

миточечная фиксация, в-третьих, равномерная и атравматичная дилатация. К тому же 

имплантация колец проводится через основной катарактальный разрез, и нет необхо-

димости в выполнении дополнительных парацентезов, которые играют роль в станов-

лении послеоперационной рефракции. К другим преимуществам кольца Малюгина 

следует отнести отсутствие острых элементов, которые могут повредить ткани переднего 
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отрезка глаза, а также равноудаленное расположение петель, что дает равномерное 

растяжение ткани радужки. Надежный механизм фиксации и дополнительный вес 

импланта обеспечивают стабильное положение радужки и отсутствие ее флюктуаций на 

протяжении всей операции.  

Выводы: Таким образом, результаты применения нами различных видов ирис-

ретракторов при факоэмульсификации осложненных катаракт с ригидным зрачком 

позволили придт и к следующим выводам: 

1. Ирис-кольцо Малюгина является самым оптимальным средством для достижения 

адекватного мидриаза при ригидных зрачках 

2. Имплантацию выше упомянутого вида ирис-ретрактора можно выполнять через 

основной разрез (1.8мм), с дальнейшим расправлением, что не меняет его конфигурацию.  
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Ֆակոէմուլսիֆիկացիայի իրականացման կարևոր պայմաններից մեկը բավա-

րար միդրիազի ապահովումն է: Նեղ ռիգիդ բբերի դեպքում ադեկվատ միդրիազի 

հասնելու համար օգտագործվում են տարբեր տիպի իրիս-ռետրակտորներ: Մինչ 

այժմ չկա միաձայն կարծիք տարբեր տեսակի մեխանիկական լայնեցնող սարքերի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ:  

Տվյալ հետազոտության նպատակն է ներկայացնել տարբեր տեսակի իրիս-

ռետրակտորների կիրառման սեփական փորձը: Ներառվել են 2013-2014թթ. մեր կող-

http://www.eyepress.ru/sbornik.aspx?94
http://www.eyepress.ru/sbornik.aspx?94
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մից վիրահատված 21 հիվանդների (22 աչք) տվյալները, որոնցից 8-ի մոտ կատա-

րակտան զուգակցված էր ՊԷՍ-ով, 4-ը գլաուկոմայով, 3-ը դիաբետիկ բարդացած 

կատարակտայով, 5-ը կորտիկալ կատարակտայով: 4 հիվանդի վիրահատության 

ժամանակ կիրառվել են իրիս-կեռիկներ և 17 հիվանդի մոտ (18 աչք)՝ Մալյուգինի քա-

ռանկյուն օղ:  

 Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս գալ եզրակացության, որ Մալյուգի-

նի բբային օղը հանդիսանում է ամենաօպտիմալ միջոցը բավարար միդրիազի 

հասնելու համար: 

 

 
Բանալի բառեր` ֆակոէմուլսիֆիկացիա, իրիս-ռետրակտոր, նեղ ռիգիդ բիբ:  

 

 
 

  

AABBOOUUTT  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  OOFF  IIRRIISS--RREETTRRAACCTTOORRSS    

DDUURRIINNGG  PPHHAACCOOEEMMUULLSSIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  CCOOMMPPLLIICCAATTEEDD  CCAATTAARRAACCTTSS  

 

A.R. GABRIELYAN , A.K. MANASYAN 
 

“Gapex” Ophthalmological Clinic 

 

 

SUMMARY 

One of the most important conditions for phacoemulsification is adequate mydriasis. 

Many types of iris-retractors are using in case of rigid pupils to achieve adequate mydriasis. 

Still there is no unified opinion about features of different types of mechanical retractors. The 

aim of this research was to present our experience in using different types of iris-retractors. 21 

patients’ (22 eye) results were included, from which 8 patients had cataract linked with PES, 4 

with glaucoma, 3 with diabetic complicated cataract, 5 with cortical cataract. In 4 cases we have 

used iris-hooks and in 17 cases- Malyugin’s rings.  

On the base of the results we have come to the conclusion that Malyugin’s ring is the 

most optimal means to achieve adequate mydriasis. 
 

 

 

Keywords: phacoemulsification, iris-retractor, rigid pupil 
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РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ТТООММООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККИИХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ    
СС  ББЛЛИИЗЗООРРУУККООССТТЬЬЮЮ  

 

Т.Р. ГЕВОРКЯН, А.А. ШАКАРЯН  

 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии 

 

 

 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, близорукость 

 

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 обес-

печение (софт). Кроме того, изучаемые характеристики можно сопоставлять в динамике 

и сравнивать их с нормой. Помимо высокой разрешающей способности ОКТ по срав-

нению 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 витрео-

ретинальной патологии: макулярных разрывах (Eriksson U. Et al., 2004), кистозном 

макулярном отеке различной этиологии (Ciardella A.P. et al., 2004; Kang S.W., et al., 2004), 

центральной серозной хориоретинопатии (Родин А.Ц. с соавт., 2001; Hee М.R. el al., 

1995), отслойке сетчатки, макулярных дегенерациях, пигментном ретините (Schartz P. Et 

al., 2003), болезни Беста, хориоидальной неоваскуляризации (Руднева М.А. с соавт., 2004; 

Hughes E.H. et. al., 2005), задних увеитах (Kozak I. et al., 2005; Lieb D.F. et al., 2004), 

окклюзиях сосудов сетчатки, миопии, контузионных поражениях заднего отрезка глаза, 

метастатических новообразованиях хориоидеи (Manquez M.E. et al., 2005), ретиноблас-

томах, хориоидальных невусах, меланомах и остеомах (Espinoza G. Et al., 2004; Shield 

C.L. et al., 2004). 

Актуальность темы исследования. Между тем до настоящего времени работы, 

посвященные ОКТ исследованиям в детской офтальмогической практике единичны в 

современной специальной литературе. С учетом того обстоятельства, что наиболее 

частой патологией органа зрения у детей является близорукость, которая, как известно, 

относится к часто инвалидизирующим заболеваниям у лиц взрослого возроста, нам 

представилось полезным оценить возможности ОКТ характеристики близоруких глаз у 

детей. 

Исходя из сказанного, целью настоящего исследования ставили анализ и обоб-

щение данных томографического исследования у детей с близорукостью. В соответствии 

с выставленной целью задачами работы определены:  

-томографическое исследование макулярной и парамакулярной зон у детей с различ-

ными степенями близорукости; 

-томографическое исследование области диска зрительного нерва и придисковой 

зоны у детей с различными степенями близорукости; 

-выделение характерологических томографичеких признаков у детей с близору-

костью слабой, средней и высокой степеней. 
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Материалом исследования служили дети от 7 до 15 лет с близорукостью различ-

ных степеней общим числом 84; выборка осуществлялась из числа больных, наход-

ящихся на диспансерном учете и лечении в клинике офтальмологии Ереванского 

государственного медицинского университета имени М. Гераци. 

Исследование помимо рутинных диагностических методик (визометрия, прямая и 

обратная офтальмоскопия, рефрактометрия, эхобиометрия и т. д.) включало обследо-

вание на оптико-когерентном томографе «Stratus ՕCT» режимами: 

1. «картирование толщины сетчатки» (Retinal Thickness Map) 

2. «толщина слоя нервных волокон сетчатки» (RNFL Thickness) 

Исследование осуществлялось по 3 группам больных: 

1. 34 больных с миопией слабой степени; 

2. 30 больных с миопией средней степени; 

3. 20 больных с миопией высокой степени. 

Результаты проведенного исследования позволяют предварительно заключить, что 

у детей с близорукостью слабой степени применением ОКТ выявляются: истончение 

макулярной области до 140-160 мкм. У детей с близорукостью средней степени истон-

чение макулярной области до 130-140 мкм, дополнительно - незначительное истончение 

слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) в назальном квадранте. У детей с бысокой 

степенью близорукости обнаружено истончение макулярной области до 110-120 мкм, 

резкое истончение СНВС в назальном квадранте. 

Следовательно, для близорукости разных степеней методом ОКТ можно выделить 

группы признаков характеризующих каждую из степеней спецефическим количественно-

качественным показателем, использования которых в клинической практике, позволит с 

большей степенью достоверности судить о состоянии заднего отрезка глаз и их 

соответствии имеющейся аметропии у детей. 

Заключение. Посредством метода оптико-когерентной томографии исследовали 84 

ребенка с близорукостью различных степеней. Выделены томографические значимые 

группы признаков для лиц с различными степенями близорукости: внимания, в част-

ности, заслуживают толщина макулярной области сетчатой оболочки и толщина слоя 

нервных волокон в назальном квадранте. Томографически получаемые количественные 

характеристики этих зон глазного дна патогномичны для различных степеней осевой 

близорукости.  
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Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրագիայի եղանակով հետազոտվել են տարբեր 

աստիճանի կարճատեսություն ունեցող 84 երեխա: Առանձնացվել են տոմոգրաֆիկ 

նշանակալի ախտանիշների խմբեր տարբեր աստիճանի կարճատեսությամբ ան-

ձանց համար: 

 

Բանալի բառեր` օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա, կարճատաեսություն 
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SUMMARY  
A number of tomographically significant indications have been defined in the results of 

OCT examination of 84 children suffering from different degrees of myopia. 
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Резюме: На основании собственных клинических и лабораторных исследований 

нами выявлено влияние повышенного уровня гальванических токов в полости рта и его 

выхода за границы физиологической нормы, на развитие патогенной микрофлоры в 

пародонтальных карманах, и, как следствие, на развитие пародонтита.  

Воспалительные заболевания пародонта являются серьезной медицинской и со-

циальной проблемой, большинство населения планеты подвержено этому недугу. Расп-

ространенность данной патологии среди взрослого населения остается на очень высоком 

уровне; кроме того, отмечается устойчивая тенденция к их дальнейшему росту, в первую 

очередь это касается генерализованного пародонтита разных степеней тяжести и гинги-

вита (1). Так как клиническая картина хронического катарального гингивита и хрони-

ческого генерализованного пародонтита на ранних стадиях характеризуется малосимп-

томным течением, не вызывающим настороженность пациентов, это делает своевремен-

ную диагностику сложной, отдаляет начало лечебных мероприятий, что отдаляет перс-

пективу радикального снижения числа людей, страдающих данными заболеваниями (2).  

Другой серьезной проблемой, с которой сталкивается современная стоматологи-

ческая наука, является проблема увеличения количества гальванических токов при 

наличии в полости рта разнородных металлов, которая при максимальном своем раз-

витии может привести к синдрому гальванизма. Однако, как было доказано многими 

современными исследованиями, формирование условий для возникновения синдрома 

гальванизма имеет накопительный характер, и пациенты из потенциальной группы риска 

долгие годы могут жить с постепенно увеличивающимся и переступающим физио-

логическую норму количеством гальванических токов, пребывая в так называемой 

«серой зоне», не имея при этом явных признаков гальванизма. Наше исследование ставит 

целью выявить влияние такого бессимптомного увеличения гальванических токов в 

полости рта на развитие пародонтита.  

Причина, по которой объектом нашего интереса является именно «серая зона» (от 

80 до 150 мВ), гальванического статуса состоит в том, что экстремальное увеличение 

гальванических токов и возникающий при этом синдром гальванизма, являются редким и 

очень серьезным осложнением с яркой клинической картиной, при возникновении 

которого пациент немедленно приступает к лечебным мероприятиям, заключающимся в 

немедленном извлечении из полости рта всех металлических включений. Это приводит к 

постепенному снижению количества гальванических токов. Таким образом, наличие 

экстремально высокого уровня гальванических токов, явление как более редкое, так и 

кратковременное, так как с большей вероятностью сигнализирует о себе клиническими 

проявлениями. Совсем другое дело с предшествующими началу возникновения синдрома 

гальванизма годами и даже десятилетиями, когда происходит поступательное увеличение 

количества гальванических токов и их выход за рамки физиологической нормы. В таком 
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гальваническом статусе, пациент может находится очень долгое время, не имея каких-

либо явных клинических проявлений, но при этом, подвергаясь воздействию повышен-

ного уровня гальванических токов (5).  

В свете вышесказанного мы заинтересовались вопросом, насколько превышающие 

физиологическую норму гальванические токи в полости рта влияют на развитие 

пародонтальной патологии, в частности хронического пародонтита. 

В настоящее время достоверно доказано, что основным фактором, инициирующим 

развитие воспалительных поражений в тканях пародонта, являются различные микро-

организмы и их метаболиты (6, 7, 10), при этом особое значение придается грамотри-

цательной анаэробной флоре (8, 12, 14). Наиболее современные исследования относят к 

пародонтопатогенам около 20 видов бактерий, которые в свою очередь, по степени 

вирулентности разделяют на две подгруппы. К пародонтопатогенам первого порядка 

относят те бактерии, для которых выявлены строгие ассоциации с прогрессированием 

заболевания, то есть их роль в развитии недуга первична. К ним относятся три бактерии: 

Porphyromonas gingivalis, Actinibacillus actinomycetem comitans (она же Aggregatibacter 

actinomycetem comitans) и Tanerella forsythia (3, 4, 11). 

К пародонтопатогенам второго порядка относятся бактерии, которые часто 

выявляются при пародонтите, но строгой ассоциации с развитием пародонтита не 

обнаружено и их роль в развитии заболевания вторична.  

В таблице 1 показана взаимосвязь между наличием определенных групп бактерий 

с развитием пародонтита (9, 13).  

Таким образом, самым бесспорным подтверждением диагноза пародонтит 

является присутствие пародонтопатогенов первого порядка в анализе десневой жидкости, 

что и являлось для нас целью нашего бактериологического исследования. Конечно, 

данные бактериологии рассматривались совместно с данными объективного исследо-

вания, при котором у пациентов с диагностированным пародонтитом обнаруживались 

гиперемия и отек десневых сосочков, цианотичность маргинальной и альвеолярной части 

десны, кровоточивость, отложения зубного камня. Глубина пародонтальных карманов 

варьировала от 4 до 7 мм, сопровождаясь иногда гноетечением и подвижностью зубов. 

Рентгенологическое обследование соответствовало картине патологического процесса.  

Таблица 1. 

Взаимосвязь между условно патогенными бактериями  

пародонта и развитием пародонтита (12). 
Пародонтопатогены первого порядка Пародонтопатогены второго порядка 

Actinobacillus actinomycetem comitans 
(он же Aggregatibacter actinomycetem comitans) 

Porphyromonas gingivalis 

Tanerella forsythia 

Bacteroides forsythus 
Prevotella intermedia 

Eubacterium nodatum 

Treponema denticola 

Streptococcus intermedius 
Prevotella nigrescens 

Peptostreptococcus micros 

Fusobacterium nucleatum 

Campylobacter rectus 
Eikinella corrodens 

Pseudomonas species  

Staphylococcus species 

Цель исследования: Целью данного исследования было выявление связи между 

высоким уровнем гальванических токов в полости рта и наличием пародонтопатогенов 

первого порядка.  

Результаты и обсуждение: Для точности эксперимента из более чем 560 обсле-

дованных пациентов было выбрано 25,0±1,9% (n=140) с четко вписывающимися в две 

группы результатами. В первую группу было включено 50,0±4,2% (n=70) пациентов с 
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наличием двух и более металлических включений в полости рта (срок ношения от 1 года 

и более), у которых уровень гальванических токов находился в пределах физиологичес-

кой нормы (от 10 до 60 мВ). Во вторую группу было включено 50,0±4,2%(n=70) пациен-

тов, также имеющих в полости рта два и более металлических включения (срок ношения 

от 1 года и более), но у которых уровень гальванических токов выше физиологической 

нормы и находится в так называемой «серой зоне», которая, превышая норму, тем не 

менее, не приводит к появлению физических проявлений гальванизма.  

В свою очередь каждая группа была разделена на две подгруппы по давности 

ношения конструкций. В первой подгруппе были пациенты, у которых с момента уста-

новки первой конструкции прошло меньше 5 лет. Во второй подгруппе – по аналогич-

ному показателю, больше пяти лет. Возраст пациентов варьировал от 25 до 55 лет. У всех 

пациентов были взяты образцы десневой жидкости и проведено ПЦР исследование на 

выявление пародонтопатогенов первого порядка. Полученные статистические данные 

были обработаны программой Biostat для определения достоверности полученных 

результатов. 

Итоги исследования и показатели достигнутых границ статистической досто-

верности отображены в Таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Влияние повышенного уровня гальванических токов на частоту встречаемости 

пародонтопатогенов первого порядка. 
 

Группы 

Подгруппа 1. (ношение менее 5 лет) Подгруппа 2. (ношение более 5 лет) 

Обнаружены 

пародонтопатогены 

первого порядка 

Не обнаружены 
пародонтопатоген

ы первого 

порядка 

Обнаружены 

пародонтопатогены 

первого порядка 

Не 

обнаружены 

пародонтопато

гены первого 

порядка 

абс. 

число 
P±m 

абс. 

чис. 
P±m 

абс. 

чис. 
P±m 

абс. 

чис. 
P±m 

Группа 1. 

(уровень 

гальванических 

токов от 10 до 

60мВ) 

17 48,6±8,4* 18 51,4±8,4* 21 60,0±8,3** 23 
40,0±8,

3** 

Группа 2. 
(уровень 

гальванических 

токов от 60 до 

90). 

21 60,0±8,3** 23 40,0±8,3** 29 82,9±6,4** 6 
17,1±6,

4** 

*p<0,05 (95,0%)**p<0,001 (99,0%) 

 

Как видно из таблицы 2 разность обнаружения пародонтопатогенов первого 

порядка между группами 1 и 2 достигла границ статистической достоверности, также как 

и частота встречаемости пародонтопатогенов первого порядка в подгруппе 2 по отно-

шению к подгруппе 1. 

Таким образом, результаты нашего исследования доказывают, как то, что частота 

встречаемости пародонтопатогенов первого порядка увеличивается с удлинением срока 

ношения металлических конструкций (что можно связать с хорошо знакомой проблемой 

затрудненной гигиены в участках протезирования), так и то, что с увеличением количест-

ва гальванических токов и их переходом в «серую зону» в полости рта создаются более 

благоприятные условия для развития пародонтальной патологии. Оба вывода очевидно 

просматриваются в полученных результатах и имеют высокий процент статистической 
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достоверности. Полученные результаты являются обоснованием необходимости серьез-

ного пересмотра наших подходов в лечении пародонтальной патологии среди лиц, 

носящих металлические конструкции и заставляют нас внимательнее взглянуть на 

негативную роль увеличенных гальванических токов на развитие пародонтопатогенов и 

вызванную ими пародонтальную патологию, даже в период бессимптомного увеличения 

их количества.  
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SUMMARY 

Scientific research of recent years has explicitly shown that microorganisms inhabiting 

the subgingival pockets are the cause of periodontitis. Three of these microorganisms, 

calledfirst-degree periodontopathogens, play a primary role in triggering periodontal pathology. 

With the development of orthopedic dentistry, increasing number of people carry heterogeneous 

metallic constructions in their mouths, hence the number of people with high levels of galvanic 

currents also increases. However these galvanic currents do not reveal explicit symptoms.  

Based on our own clinical and laboratory research, we revealed that increased levels of 

galvanic currents, getting beyond the limits of physiological norm, contribute to the 

development of pathogenic microflora in subgingival pockets, and as a result, to the 

development of periodontitis.  

 

Keywords: galvanic currents, galvanism syndrome, periodontitis, microflora of oral cavity 

 
ԳԳԱԱԼԼՎՎԱԱՆՆԱԱԿԿԱԱՆՆ  ՀՀՈՈՍՍԱԱՆՆՔՔՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԱԱՍՍՏՏԻԻՃՃԱԱՆՆԻԻ  ԲԲԱԱՐՐՁՁՐՐԱԱՑՑՄՄԱԱՆՆ  ԱԱԶԶԴԴԵԵՑՑՈՈՒՒԹԹՅՅՈՈՒՒՆՆԸԸ  

ԼԼՆՆԴԴԱԱՅՅԻԻՆՆ  ՀՀԵԵՂՂՈՈՒՒԿԿԻԻ  ՎՎՐՐԱԱ  ԱԱՌՌԱԱՋՋԻԻՆՆ  ԱԱՍՍՏՏԻԻՃՃԱԱՆՆԻԻ  

ՊՊԵԵՐՐԻԻՕՕԴԴՈՈՆՆՏՏՈՈՊՊԱԱԹԹՈՈԼԼՈՈԳԳԻԻԱԱՆՆԵԵՐՐԻԻ  ԱԱՌՌԿԿԱԱՅՅՈՈՒՒԹԹՅՅԱԱՆՆ  ԴԴԵԵՊՊՔՔՈՈՒՒՄՄ  
  

Ռ.Վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն 

Ստոմատոլոգիական կլինիկա «Միրանա Դենտ» (Մոսկվա) 

Ruiz-Falcó լաբորատորիայի աջակցությամբ (Մադրիդ) 

  

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Վերջին տարիների գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ լնդային 

գրպանիկներում առկա միկորօրգանիզմները պերիօդոնտիտների առաջացման պատ-

ճառ են հանդիսանում: Այդ միկրոօրգանիզմներից երեքը, որոնք կոչվում են առաջին 

աստիճանի պերիօդոնտոպաթոգեններ, մեծ դեր են խաղում պերիօդոնտալ պաթոլոգիա-

ների զարգազման հարցում: Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի զարգազման հետևանքով 

հետերոգեն մետաղական կոնստրուկցիաներ կրող հիվանդների քանակը զգալի բարձրա-

ցել է, ինչն էլ իր հերթին բերում է գալվանական հոսանքների աստիճանի բարձրացմանը: 

Չնայած այս ամենի, գալվանիզմի արտահայտված ախտանշաններ չեն նկատվում: 

Հիմնվելով մեր կլինիկական և լաբորատոր հետազոտությունների վրա, մենք բացա-

հայտեցինք, որ գալվանական հոսանքները գերազանցում են ֆիզիոլոգիական նորմայի 

սահմանները, նպաստելով պաթոգեն միկրոֆլորայի զարգացմանը լնդագրպանիկնե-

րում, և հետևաբար պերիօդոնտիտների զարգացմանը: 

 
Բանալի բառեր՝ գալվանական հոսանքներ, գալվանիզմի ախտանշան, պերիօդոնտիտ, 
բերանի խոռոչի միկրոֆլորա 
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Введение. Амблиопия - многофакторная патология зрительной системы, в связи с 

чем для установления окончательного диагноза необходимо полноценное исследование 

состояния всех отделов органа зрения, функционального состояния различных каналов 

зрительной системы, включающихся в патологический процесс. В настоящее время 

существует множество определений понятия амблиопия, однако наиболее полным и 

информативным для оценки состояния является следующее определение: амблиопия - 

это одностороннее или реже двустороннее снижение максимально коррегированной 

остроты зрения и/или патологических бинокулярных взаимодействий при отсутствии 

органической патологии глаза или зрительного пути, которое развивается во время 

критического раннего периода развития органа зрения [2, 8]. Чаще всего амблиопия 

встречается у детей с косоглазием [5]. 

За последние годы многочисленные исследования показали, что вызывая стойкое 

и значительное снижение остроты зрения амблиопия представляет собой серьезную 

медицинскую, а также социально-экономическая проблему [1, 4, 5]. Это причина номер 

один в снижении остроты зрения и у взрослых в том числе, так как у людей с амблиопией 

более высокий риск развития полной слепоты из-за вероятности снижения зрения на 

видящем глазу по другим причинам. 

Актуальность. Несмотря на выдающиеся достижения медицины 21-го века, на 

сегодняшний день остаются открытыми вопросы патофизиологической сущности этого 

состояния. И в связи с этим, каждый детский офтальмолог в своей практике ощущает 

чувство неудовлетворенности в связи с отсутствием объективных данных состояния зри-

тельной системы, отсутствия ожидаемого улучшения остроты зрения на фоне проведения 

очередного курса плеоптического лечения. 

Существует множество методических приемов, используемых для лечения амб-

лиопии, однако отсутствие единого мнения о патогенезе амблиопии и не достаточно изу-

ченные механизмы нарушения зрительных функций при этой патологии, делает актуаль-

ным исследования в этих направлениях. В то же время уже используемые различные 

плеоптические методы воздействия на зрительную систему нуждаются в сравнительной 

оценке и обосновании выбранной тактики терапии в каждом конкретном случае. В этой 

связи не менее важным является оценка степени развития зрительной системы у детей с 

амблиопией для более дифференцированного воздействия на зрительную систему с 

помощью современных компьютерных и других плеоптических методов лечения. 

Актуальность обсуждаемой проблемы не вызывает сомнений также в связи с тем, 

что данная патология зрения зачастую приводит не только к выраженному снижению 

зрительных функций, но и к психологическим и социальным проблемам у данной кате-

гории пациентов как в повседневной жизни, так и в профессиональной сфере в будущем 

и требует больших затрат времени и средств у родителей на лечение детей в настоящем 

[6, 7]. 
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За последнее десятилетие опубликовано ряд работ посвященных особенностям 

электрогенеза сетчатки и ЗВП у детей с амблиопиями [3, 6, 7, 8,10] однако эти сообщения 

носят характер наблюдений и не отображают ЭФИ как контроль и/или оценка эффектив-

ности проведенного плеоптического лечения. Одним из наиболее объективных методов 

оценки состояния макулярной зоны является электроретинография (ЭРГ), которая пока-

зывает локализацию патологических процессов в различных слоях сетчатки. Публикации 

об использовании различных видов ЭРГ у детей с амблиопией единичны [3, 6, 9], а це-

лостная картина биоэлектрической активности сетчатки при этом заболевании отсутст-

вует.  

Между тем нами были рассмотрены изменения показателей ЭФИ для возможного 

прогнозирования и мониторинга целесообразности дальнейшего лечения амблиопии.  

Целью настоящего исследования ставилось оценить эффективность, скоррегиро-

ванного на основании данных электрофизиологических исследований, различных видов 

и способов плеоптической терапии у ранее нелеченых детей и у детей со стойкой амб-

лиопией, в каждом конкретном случае непосредственно до и после проведения 10 - и 

дневного плеоптического лечения. 

 Исходя из цели исследования в задачи работы входило: 

1. выделить электрофизиологические характеристики электроретинограмм и 

зрительных вызванных показателей у ранее нелеченых детей до и после проведения 10-и 

дневного плеоптического лечения. 

2. выделить электрофизиологические характеристики электроретинограмм и зри-

тельных вызванных показателей у детей со стойкой амблиопией до и после проведения 

10-и дневного плеоптического лечения. 

3. оценить эффективность применяемых современных и традиционных методов 

плеоптического лечения по визиометрическим и электрофизиологическим показателям 

Материалы и методы исследования. Все больные были обследованы традици-

онными методами (визиометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, статическая и дина-

мическая рефрактометрия, девиаметрия и пр.). При необходимости назначали очковую 

или контактную коррекцию аметропии. Исследование электрогенеза сетчатки прово-

дилось за счет максимальной, фотопической и ритмической фотопической ЭРГ бино-

кулярно при узком зрачке. Нарушения функции вышестоящих отделов зрительного 

анализатора диагностировали с помощью паттерн - и/или flash - ЗВП. Электрофизиологи-

ческие исследования проводились согласно принятым международным стандартам 

ISCEV на офтальмоэлектродиагностической системе LKC (USA) до 10 - и дневного курса 

плеоптического лечения и по его окончанию. 

Материалом исследования являлись 60 детей в возрасте от 7- и до 15-ти лет с мо-

нокулярной амблиопией разной степени с максимально коррегированной остротой 

зрения 0,3 и ниже на амблиопичном глазу, без каких - либо офтальмоскопических из-

менений со стороны глазного дна, и с остротой зрения на парном глазу в пределах 

нормы. 

В качестве лечебных методик в первую очередь применяли прямую окклюзию, с 

последующим подключением таких методов плеоптики как локальное ,,слепящее” и/или 

лазерное раздражение светом центральной ямки сетчатки, общее раздражение светом 

сетчатки, ЭВМ адаптированные программы компьютерной плеоптики, а также физио-

терапевтические методы: стимуляции сетчатки (фосфен-, электро-, фото-), ПМП. 

Следует отметить, что половина (30 детей) обследованных уже находилась под 

наблюдением в клинике и получала лечение по меньшей мере два раза - группа 1. Вторая 

половина ( 30 детей) - группа 2 - ранее нелеченные дети. Кроме того в каждой группе 

больные были распределены по типу получаемого плеоптического лечения в три 

подгруппы по 10 детей: 

 подгруппа 1 - прoводили лишь прямую постоянную окклюзию  
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 подгруппа 2 - проводили локальное раздражение светом центральной ямки сет-

чатки и/или общее раздражение светом сетчатки, с применением одного из физиотера-

певтических методов: стимуляции сетчатки (фосфен-, электро-, фото-), ПМП. 

 подгруппа 3 - проводили ЭВМ адаптированные программы плеоптики. 

 Результаты и обсуждение. На здоровых глазах получены нормальные значения 

ЭРГ и ЗВП при всех условиях стимуляции в обеих группах, а острота зрения оставалась в 

пределах нормы, как до так и после проведения плеоптического лечения. 

Обобщая визиометрически данные на амблиопичных глазах можно заключить, что 

имеется высокая корреляция с изменениями на электроретинограмме, включая неко-

торые незначительные изменения и со стороны неамблиопичного глаза. 

При регистрации ЭРГ на амблиопичных глазах у детей до и после проведения 10-и 

дневного плеоптического лечения выявлено: 

У детей из первой группы отмечалось значительное (на 25-30 %) повышение 

амплитуды b-волны лишь 3-х больных ( 30 % случаев) из подгруппы 1; у 6-и больных (60 

% случаев) из подгруппы 2; и у 4-х больных (40 % случаев) из подгруппы 3 без каких-

либо контралатеральных изменений во всех подгруппах. В некоторых случаях мы наблю-

дали понижение амплитуды b-волны на глазах с окклюзией (подгруппа 1), без понижения 

визиометрических показателей.  

При регистрации ЭРГ на амблиопичных глазах у детей из второй группы выявлено 

незначительное повышение (на 10- 15 %) амплитуды а- и b-волны у 4 детей из подгруппы 

2 (40 %) и у 3-х детей ( 30 %) из подгруппы 3. Следует так же отметить, что у всех из них 

отмечали повышение этих параметров и на здоровых глазах. 

В остальных случаях у детей показатели оставались либо без изменений, либо 

близкие к долечебным. Следует также отметить, что у этих детей ожидаемых повышений 

со стороны визиометрических данных непосредственно после проведения плеопти-

ческого лечения мы не наблюдали. 

Что касается исследования ЗВП (шахматным паттерном 64*64, 32*32, 8*8), то 

отмечалась высокая корреляция повышения амплитуд показателей, с повышением 

данных визиометрии как у детей из группы 1, так и в группе 2, однако более выраженные 

изменения амплитуды Р100 компонента в сторону его повышения наблюдались у детей 

из первой группы. 

Интересно отметить, что у детей из группы 2 отмечались изменения и на здоровых 

глазах, как в сторону повышения, так и понижения показателей ЗВП ( 12 человек). 

Заключение. Из вышеуказанного следует, что при первичном проведении плеоп-

тического лечения отмечается большее восприятие лечебных стимулов со стороны 

зрительной системы. Соответственно при проведении последующих курсов терапии 

растормаживающий эффект менее выражен. Следует отметить, что отсутствие улучше-

ний визиометрических показателей, далеко не всегда отображает истинную проводи-

мость и восприятие центральных отделов сетчатки. Проведение изолириванного лечения 

не представляется целесообразным, тогда как проведение комплексного лечения спо-

собствует наслоению и поддержанию эффективности предыдущего курса терапии.  
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ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության ամբիոն 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Վերը նշվածից հետևում է, որ առաջնային պլեօպտիկ բուժման ժամանակ 

տեսողական համակարգի կողմից նկատվում է բուժական խթանների ավելի ուժեղ 

ընկալում, հետևաբար հետագա բուժական կուրսերի ընթացքում ապաարգելակող 

արդյունքը ավելի թույլ է արտահայտվում: Պլեօպտիկ բուժման տարբեր տեսակների 

կոմպլեքսային կիրառումը հանգեցնում է նրանց էֆեկտիվության զգալի աճի: Հար-

կավոր է նշել նաև, որ վիզիոմետրիկ ցուցանիշների բարելավման բացակայությունը 

միշտ չի արտահայտում ցանցաթաղանթի իրական հաղորդականությունը:  

 
 

Բանալի բառեր` պլեօպտիկ բուժում, ամբլիօպիա, էլեկտրոֆիզիոլոգիական 

ցուցանիշներ 

 
  

RREESSUULLTTSS  OOFF  EELLEECCTTRROOPPHHYYSSIIOOLLOOGGIICCAALL  CCOORRRREECCTTIIOONN    

AASS  AA  PPAARRTT  OOFF  PPLLEEOOPPTTIICC  TTRREEAATTMMEENNTT  IINN  PPRREEVVIIOOUUSSLLYY  UUNNTTRREEAATTEEDD  

CCHHIILLDDRREENN  AANNDD  TTHHOOSSEE  WWIITTHH  PPEERRSSIISSTTEENNTT  AAMMBBLLYYOOPPIIAA  

  

I.S. SARGSYAN, A.A. SHAKARYAN  

 

YSMU, Department of Pediatric Ophthalmology 
 

SUMMARY 
 It can be defined from the mentioned above, that a better perception of stimuli is 

observed by the visual system in conducting pleoptic treatment primarily. It should be noted, 

that non progressive state observed by visiometric indicators not always displays the actual 

perception of central segments of the retina. Conducting an isolated treatment is not considered 

to be appropriate as the complex treatment serves to maintain the effectiveness of the previous 

course of therapy. 
 

Keywords: pleoptic treatment, amblyopia, electrophysiological indicator. 
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ННИИЖЖННЕЕЙЙ  ККООССООЙЙ  ММЫЫШШЦЦЫЫ  

 

Г.А.  ШАГИНЯН 

 

ЕГМУ, кафедра детской офтальмологии 
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Введение. Наиболее частой причиной вертикальной девиации глаза является парез 

или паралич верхней косой мышцы. По литературным данным у 30-70 % больных с 

косоглазием встречаются нарушения функции мышц вертикального действия. Клиничес-

ки эта патология проявляется вертикальным косоглазием или вертикальным компонен-

том при горизонтальном страбизме. В зависимости от выраженности пареза верхней 

косой мышцы клиническая картина весьма разнообразна.  

Актуальность темы исследования. При выраженных парезах верхней косой 

мышцы вертикальное отклонение глаз достигает больших величин, что представляет 

трудную задачу для хирургической коррекции такой девиации. Известные в настоящее 

время хирургические методы лечения косоглазия при парезах верхней косой мышцы 

заключаются в усилении пораженной мышцы или в ослаблении нижней косой мышцы. 

Из-за трудностей анатомического подхода и возможного развития вторичного синдрома 

Брауна вмешательства на верхней косой мышце используются в хирургической практике 

достаточно редко. При параличе верхней косой мышцы чаще производится операция на 

нижней косой мышце в виде ее рецессии, Z-образной миотомии или тенотомии. Наи-

более физиологическим вмешательством, широко применяемым в страбологии, является 

рецессия нижней косой мышцы: при этом сохраняется связь мышцы с глазным яблоком и 

не меняется плоскость ее действия [1-3, 9, 12]. Недостатками рецесии нижней косой 

мышцы являются малоэффективность данного вмешательства при устранении выражен-

ной гиперфункции и коррекции больших углов вертикальной девиации. Опыт показал, 

что Z-образная миотомия также малоэффективна, в связи с чем многие офтальмохирурги 

отказались от использования этого метода. Тенотомия и миоэктомия нижней косой мыш-

цы являются нефизиологичными, лишая хирурга дополнительного вмешательства при 

необходимости; более того, описаны случаи постоперационной гипофункции нижней 

косой мышцы, осложнения в виде развития синдрома ''слипания'' когда отсеченная мыш-

ца прикрепляется к теноновой капсуле [4-7]. Все вышеизлженное привело офтальмо-

хирургов к поиску нового пути в решении данной проблемы, а именно – дозированной 

коррекции гиперфункции нижней косой мышцы различной степени выраженности. 

Операция передней транспозиции нижней косой мышцы дала возможность разрешить 

данную задачу. Смысл операции заключается в переносе естественного места прикреп-

ления нижней косой мышцы от заднего полюса глаза в передний сегмент глазного ябло-

ка, что отражено в названии операции.  

Целью настоящего исследования ставилась оценка эффективности операции 

передней транспозиции нижней косой мышцы при различной степени выраженности ее 

гиперфункции. 

В задачи работы входило: подбор больных с различными степенями гипер-

функции нижней косой мышцы, клиническая апробация способа передней транспозиции, 

послеоперационная оценка эффективности вмешатальства.  

Материал и методы. У 52 детей в возрасте 5-15-ти лет до операции по поводу 

косоглазия была диагносцирована гиперфункция нижний косой мышцы. В 42 случаях из 

них выполнена операция передней транспозиции нижней косой мышцы. Смысл 
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хирургического вмешательства заключается в переносе естественного места прикреп-

ления нижней косой мышцы от заднего полюса глаза в передний сегмент глазного яблока 

с преобразованием ее из поднимателя в опускатель, что позволяет коррегировать боль-

шие углы вертикальной девиации. В зависимости от степени выраженности гипер-

функции нижней косой мышцы после отсечения ее подшивают к нижней прямой мышце 

в определенной точке, тем самым обеспечивая дозированную коррекцию гиперфункции 

нижней косой мышцы. Срок наблюдения составил от двух месяцев до трех лет. 

Исследованию подверглись 42 пациента. Кроме традиционных методов исследо-

вания, принятых в страбологии (горизонтальная девиаметрия по Гиршбергу, определение 

характера зрения методом Баголини или на цветотесте), при парезе верхней косой 

мышцы проводили тест Бильшовского, при определении степени выраженности гипер-

функции нижней косой мышцы использовали классификацию предложенной Kenneth W. 

Wright. Степень выраженности поражения определялась углом отклонения зрительной 

оси косящего глаза от горизонтальной линии в состоянии приведения глазного яблока. В 

случае если в приведении глаза его зрительная линия занимает вертикальное положение 

то есть образует с горизонтальной осью прямой угол говорят о максимальной степени 

гиперфункции нижней косой мышцы, соответственно, меньшее смещение глаза по 

вертикали означает ее меньшую степень. Степень выраженности гиперфункции нижней 

косой мышцы отмечается литерами «A», «B», «C» и «D» [8, 10, 11, 13, 14]. Из 42 иссле-

дуемых пациентов у 12 определялось двустороннее поражение верхней косой мышцы и, 

соответственно, у 30 - одностороннее. По степени выраженности гиперфункции нижней 

косой мышцы распределение больных было таковым: из 42 исследуемых у 5 пациентов 

определялась степень «A» выраженности гиперфункции нижней косой мышцы, у 21 - 

степень «B», у 14 - степень «C'» и у 2 – «D».  

Техника операции. Через небольшой разрез конъюктивы в наружной половине 

нижнего конъюктивального свода берут на лигатуру наружную прямую мышцу. Затем 

нижнюю косую берут на крючок, освобождают от окружающих тканей, прошивают у 

места естественного прикрепления двумя узловыми швами и отсекают от склеры. Про-

шитую латеральную часть нижней косой мышцы перемещают в передний сегмент глаза и 

фиксируют узловыми швами к склере в определенной точке соответственно степени 

гиперфункции нижней косой мышцы от наружного края места прикрепления нижней 

прямой мышцы. Передняя транспозиция латеральной части нижней косой мышцы при 

неизменном положении медиальной, связка Локвуда и нейроваскулярный пучок в этом 

случае служат осью поворота латеральной части, прогнозированно изменяющей действие 

мышцы.  

Результаты исследования. После проведенной операции больные наблюдались от 

2 месяцев до 3 лет. Оценка лечения проводилась через 2 месяца после хирургического 

вмешательства. У всех 5 пациентов с «А» степенью гиперфункции нижней косой мышцы 

после проведенной операции спустя 2 месяца отмечалось полное исчезновение верти-

кального угла при приведении глазного яблока. Из 21 пациента с «В» степенью гипер-

функции после хирургического вмешательства у 17 детей вертикальный угол исчез как в 

первичном положении взора, так и при приведении глазного яблока, у остальных 4 угол 

сохранился лишь при приведении то есть у 4-x детей степень гиперфункции нижней 

косой мышцы перешла из' «B» в степень «А». Из 14 пациентов с «C'» степенью гипер-

функции после вмешательства у 9 пациентов вертикальный угол полностью исчез во всех 

направлениях взора, у 3 отмечался переход в «А» степень и лишь у 2-их - в «В». Из 2-х 

прооперированных с выраженной степенью «D» гиперфункции нижней косой мышцы 

после вмешательства у обоих пациентов отмечалось нивелирование вертикального угла в 

первичном взоре и лишь при приведении глазного яблока - сохранение небольшого 

вертикального угла, то есть отмечался переход из «D» степени в «А».  
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Заключение. Операция нижней транспозиции нижней косой мышцы при ее 

гиперфункции является эффективным способом хирургического лечения косоглазия и 

позволяет устранять большие углы вертикального отклонения глазного яблока. При 

исходной ортотропии двусторонняя передняя транспозиция нижних косых мышц 

устраняет вертикальное косоглазие, возникшее в положении приведения глазных яблок, 

не нарушая симметричного положения глаз при взоре прямо. В случаях с выраженной 

односторонней гиперфункцией нижней косой мышцы и при наличии признаков усиления 

аналогичной мышцы на парном глазу необходимо двустороннее вмешательство: 

передняя транспозиция более сильной мышцы и рецессия нижней косой с менее 

выраженной гиперфункцией. 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Ստորին թեք մկանի հիպերֆունկցիայի ժամանակ կիրառվող այդ մկանի 

առաջնային տրանսպոզիցիայի վիրահատությունը թույլ է տալիս շտկել արտահայտ-

ված ուղղահայաց ակնագնդի շեղումները` լինելով բարձր արդյունավետ շլության 

վիրահատական բուժման մեջ: Արտահայտված ստորին թեք մկանի հիպերֆունկ-

ցիայի ժամանակ կիրառվող վիրահատական միջամտությունը թույլ է տալիս վերաց-

նել ուղղահայաց կոմպոնենտը ակնագնդի աբդուկցիայի ժամանակ` պահպանելով 

նրա սիմետրիկ վիճակը առաջնային հայացքի դեպքում: Երկկողմանի ստորին թեք 

մկանի հիպերֆունկցիայի ժամանակ մկանի առաջնային տրանսպոզիցիան կատար-

վում է այն մկանի վրա, որի հիպերֆունկցիան ավելի արտահայտված է, իսկ մյուս 

աչքի նույնատիպ մկանը ենթարկվում է ռեցեսիայի: 

 

Բանալի բառեր` ուղղահայաց շլություն, վիրահատություն:  
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SUMMARY  
The surgery of initial transposition of muscle implemented in case of inferior oblique 

muscle hyper function is quite efficient, as it gives an opportunity to correct vertical eyeball 

deviation. The surgery makes it possible to eliminate vertical component while the eyeball 

abduction. It helps to keep its symmetric position during the primary gaze. In case of bilateral 

inferior oblique muscle hyper function initial transposition is carried out of the muscle hyper 

function of which is more expressed. The same muscle of the other eye is to recession.  

 

 

Keywords: vertical strabismus, surgery  
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Введение. Близорукостью в той или иной форме страдают, по данным различных 

авторов, от 20-25 до 60 % населения различных стран [1, 6, 8, 9]. При этом осложненную 

близорукость, встречающуюся в 15-20 % от всех случаев миопии, справедливо относят к 

наиболее инвалидизирующим патологиям органа зрения [3, 7]. Так, по данным Е.С. 

Либман [2] у лиц трудоспособного возраста осложнения миопической болезни по многим 

густонаселенным ареалам являются ведущими причинами глазной инвалидности, зна-

чительно превалируя над глазодонными болезнями и последствиями травм глаза. Если к 

тому же принять во внимание, что по данным Всемирной организации здравоохранения 

глазные болезни рассматриваются после сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний третьей по частоте причиной инвалидизации населения, то становится 

понятной актуальность исследований, направленных на снижение частоты осложнений 

этой патологии. 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия предложены мно-

гочисленныве способы и методы коррекции и лечения близорукости. Между тем, они, в 

основной массе своей, направлены на нивелирование собственно рефракционной 

аномалии и могут рассматриваться как реабилитационные методики, не вляющие на 

зарождение и развитие миопических осложнений и, соответственно, на частоту этих 

осложнений. Причина, очевидна кроется в том несомненном обстоятельстве, что ослож-

ненная направленность болезни формируется в детско-подростковом возрасте, а уже 

позже, манифестирует у взрослых лиц. Таким образом, до настоящего времени трудно 

представляются механизмы перехода близорукости из «простой» аномалии рефракции в 

грозную миопическую болезнь [4, 5]. А отсюда, как нам представляется, и проистекают 

скудность и слабая эффективность лечебных действий, прямо препятствующих осложен-

ному течению болезни.  

Целью наших исследований ставили выявление ранних клинически значимых 

признаков перехода неосложненной близорукости в осложненную.  

Ранеее нами была выдвинута гипотеза по мускульно-витреальному биомеханизму 

развития осложненной близорукости. Гипотеза созвучна наиболее признанной на сегодня 

трехфакторной теории миопической болезни, предложенной Э.С.Аветисовым, которая, 

впрочем, убедительно объясняя причины и пусковые механизмы появления близору-

кости в детском возрасте, по-прежнему оставляет открытыми вопросы, связанные со 

стабилизацией болезни в одних случаях и ее агрессивном развитии в других. 

В соответствии с выдвинутой целью задачами работы ставились: оценка у лиц с 

псевдомиопией, неосложненной и осложненной миопией динамики изменений в перед-

не-задней оси глаз, ультразвуковом сканировании, когерентной томографии, склеральной 

ригидности в ходе прогрессии болезни с выделением диагностических признаков 

прогностической ценности.  

Материалом исследования служили 190 детей в возрасте от 7-ти до 15-ти лет с 

верифицированным диагнозом псевдомиопии и истинной миопии различных степеней, 

состоящие на диспансерном учете и лечении в клинике офтальмологии Ереванского 

госмедуниверситета. 
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Ислледования пациентов осуществляли известными рутинными и современными 

методами, включавшими, в частности, эхосканирование, компьютерную периметрию, 

оптическую когерентную томографию (ОКТ), определение коэффициента склеральной 

ригидности (КСР) и пр. 

Обследуемые были условно разбиты на несколько групп: 

- группа детей со спазмом аккомодации (псевдомиопией) – 1-ая группа, 50 

человек; 

- группа детей со слабой и средней степенями неосложненной миопии – 2-ая 

группа, 70 человек; 

- группа детей со средней и высокой степенями осложненной миопии – 3-ья 

группа, 70 человек. 

Результаты исследования. Сразу отметим, что аккомодометрические данные по 

всем 190 пациентам были в той или иной степени нарушены: так, запас относительной 

аккомодации в большинстве случаев (у 166 человек или в 87,4 % случаев) оказался при 

первом осмотре в 2 и более раз ниже нормальных возрастных значений. Поскольку 

настоящее исследование ставило целью выявление новых признаков патогенеза ослож-

ненной миопии, в последующем мы не будем приводить результаты аккомодометричес-

ких данных, которые, к слову, достаточно легко корректировались специальными 

дезаккомодационными упражнениями, периодически проводимыми пациентам в течение 

всего периода исследований (наблюдений): 2,5-4,0 года.  

По 1-ой группе обследованных результаты исследований позволили разделить их 

на две подгруппы. В первой подгруппе (32 человека) ни эхобиометрически, ни эхоска-

нированием, ни периметрически или томографически не найдено сколько-нибудь 

существенных отклонений от нормальных значений. В нормальных пределах определили 

у этих пациентов и величину КСР. Во второй подгруппе (18 человек) выявили: эхобио-

метрическое удлинение передне-задней оси (ПЗО) глазных яблок на 0,5-1,0 мм (10 

человек), растяжение (истончение) центральной части заднеполярной сетчатки (8 

человек), относительное повышение КСР (9 человек). 

Во 2-ой группе обследованных в 11-ти случаях не выявлялось отклонений по 

доминантной группе исследований – «А»-«В»-эхосканироваие, ОКТ, КСР. Далее изме-

нения у остальных 59-ти пациентов этой группы распределялись следующим образом. 

Удлинение ПЗО - 50 человек, помутнения стекловидного тела – 12 человек, отслойка 

задней пограничной мембраны стекловидного тела – 3 человека, истончение назальной 

части придисковой сетчатки – 42 человека, повышение (19 детей) и понижение (34 

ребенка) КСР. Любопытным здесь следует признать то обстоятельство, что повышенный 

КСР был характерен для лиц с прогрессирующей миопией в то время, как пониженный 

КСР чаще определяли у детей со стабилизированной в течение последнего года близо-

рукостью. Другим обстоятельством, на котором хотелось бы заострить внимание, 

является относительно высокий КСР у 12 больных с незначительными витреальными 

помутнениями при сохранении у них нормальных или почти нормальных глазодонных 

показателей.  

В третьей группе пациентов уже достаточно четко прослеживались отдельные 

закономерности, однозначно дифференцирующие близоруких с прогрессирующим тече-

нием болезни от таковых с уже стабилизированной формой миопии.  

70 детей этой группы по проведении комплекса повторяющихся в течение 3-х и 

более лет исследований (наблюдений) условно можно было разделить на три подгруппы: 

первая – подгруппа детей со стабилизирующейся (ранее со слабо выраженной прог-

рессией) близорукостью (30 человек), вторая – подгруппа детей с умеренно или быстро 

продолжающейся прогрессией болезни (25 человек), третья – подгруппа детей с отно-

сительно давно (два и более лет) стабилизированной близорукостью (15 человек). 

Анализом вывлены следующие патогномоничные для каждой подгруппы признаки. 
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При стабилизирующейся близорукости средних и высоких степеней выявлялось: 

растяжение ПЗО (1,5-2,5 мм и более), эхографически определяемое истончение пери-

ферической сетчатки и растяжение центральной и придисковой зон заднего глазного 

полюса, нефикисрованные помутнения стекловидного тела (по преимуществу, единич-

ные), томографически выявляемое выраженное истончение назальной придисковой 

сетчатки, нормальные или слабо пониженные значения КСР.  

При нестабилизированной умеренно или быстро прогрессирующей близорукости 

отличительными признаким в сравнении с вышеуказанными можно признать повышение 

количества и эхо-плотности витреальных помутнений, повышение КСР в различных 

значениях у всех без исключения больных этой группы. 

При стабилизированной (стационарной) близорукости патогномоничными следует 

рассматривать одновременное сочетание следующих признаков: отслойку задней 

пограничной мембраны стекловидного тела, стабильное наличие эхографически плотных 

помутнений стекловидного тела и стабильное понижение КСР. 

Заключение. Обобщая итоги сравнительного исследования детей с различными 

предмиопическими состояниями и собственно близорукостью различных степеней и 

различными темпами прогрессии, можно, вероятно, придти к следующему заключению. 

У лиц с псевдомиопией признаком ожидаемого последующего перехода в собственно 

миопию могут рассматриваться определяемое эхосканированием растяжение централь-

ной зоны сетчатки – с одной стороны, с другой, относительное повышение КСР. У лиц с 

неосложненной близорукостью признаками последующего прогрессивного течения 

болезни с определенной долей вероятности могут служить истончение назальной части 

придисковой сетчатки, помутнения (даже единичные) стекловидного тела и опять же 

относительное повышение КСР. Одновременно, у больных осложненной миопией 

прогностическим признаками стабилизации заболевания является снижение КСР до 

нормальных или значений ниже таковых. 

Таким образом, в аспекте мускульно-витреальной теории этиопатогенеза близо-

рукости в результате проведенных исследований получены как новые признаки прог-

рессии болезни, так и признаки прогнозирующие переход заболевания в стационарную 

форму, что, очевидно, в практическом приложении дает возможности увереннее трак-

товать индивидуальный прогноз заболевания в детском возрасте. Последнее, несом-

ненно, должно способствовать более своевременному и патогенетически адекватному 

применению лечебных мероприятий, направленных к купироваанию роста миопии и, 

исходя из этого, частоты ее осложнений. 
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Ա.Ա. ՇԱՔԱՐՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, մանկական ակնաբուժության ամբիոն 

 

  

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Կարճատեսությամբ և կեղծ կարճատեսությամբ 190 երեխաների հետազոտ-

ման արդյունքում առանձնացված են պրոգնոստիկ արումով նշանակալի չափորո-

շիչներ, որոնք, մի կողմից, բնութագրում են կարճատեսական ամետրոպիայի ան-

ցումը դեպի կարճատեսական հիվանդություն, մյուս կողմից՝ հիվանդության աչող 

ընթացքը նրա կայուն ձևի։  
 

 

Բանալի բառեր` կարճատեսություն, կարճատեսական հիվանդություն 
 

 

MMYYOOPPIIAA  AANNDD  MMYYOOPPIICC  DDIISSEEAASSEE  

 

A.A. SHAKARYAN 

 

YSMU, Department of Paediatric Ophthalmology 

 

SUMMARY  

As a result of the research of 190 children with pseudomyopia and myopia are identified 

considerable standards in terms of prognostic, wich are from one side characterize the transition 

of myopic ametropie to myopic diseas, from another side progressive process of the disease to 

its stable form.  
 

Keywords: myopia, myopic disease. 
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1Ք.Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, 
2Լ.Մ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
 

1
 ԵՊԲՀ, բժշկական հոգեբանության ամբիոն 

2
 ԵՊԲՀ, էնդոկրինոլոգիայի ամբիոն 

 

 

 

Բանալի բառեր՝ շաքարային դիաբետ, հոգեսոմատիկ հիվանդություններ, 

հոգեթերապիա 
 

Շաքարային դիաբետը քրոնիկական հիպերգլիկեմիայի համախտանիշ է պայ-

մանավորված ինսուլինի բացարձակ կամ հարաբերական անբավարարությամբ, որն 

ուղեկցվում է հիպերգլիկեմիայով և գլյուկոզուրիայով: Այն կլինիկորեն արտահայտ-

վում է անգիոպաթիաների զարգացումամբ և տարբեր օրգան-համակարգերի ախտա-

հարումամբ: 

Ներկայումս ըստ ԱՀԿ-ի տվյալների աշխարհում ապրում են ավելի քան 386 

մլն.մարդ, որոնք ունեն շաքարային դիաբետ: Տարբերում ենք Շաքարային դիաբետի 2 

հիմնական տեսակներ՝ տիպ I և տիպ II: Տիպ I Շաքարային դիաբետով հիվանդանում 

են հիմնականում մանկական, պատանեկան տարիքում, իսկ տիպ II՝ 30 անց տարիքի 

անձինք: Տիպ I ՇԴ ունեցող մարդիկ բուժվում են ինսուլինոթերապիայով ամբողջ 

կյանքի ընթացքում, իսկ տիպ II ՇԴ ունեցողները՝ պերօրալ շաքար իջեցնող դեղամի-

ջոցներով, նաև անհրաժեշտության դեպքում ստանում են զուգակցված ինսուլի-

նոթերապիա:  

Շաքարային դիաբետը բնորոշվում է քրոնիկական բարդությունների զարգաց-

մամբ, որը պայմանավորված է միկրո- և մակրո- անգիոպաթիայով, նեյրոպաթիայով, 

ներքին օրգանների ախտահարմամբ: Շաքարային դիաբետի զարգացումից 15-20 

տարի անց հիվանդների մոտ զարգանում են ռետինոպաթիա, նեֆրոպաթիա, նեյրո-

պաթիա, էնցեֆալոպաթիա, կարդիոմիոպաթիա, ստորին վերջույթների միկրո- և 

մակրոանգիոպաթիա, էնտերոպաթիա, միզապարկի ատոնիա, էրեկտիլ դիսֆունկ-

ցիա: 

Սակայն, հարկ է նշել, որ ՇԴ ոչ միայն էնդոկրին համակարգի, այլև հոգեմարմ-

նական պաթոլոգիա է և անմիջական կապի մեջ է գտնվում անձնային առանձնա-

հատկությունների, ինչպես նաև հոգեվիճակների և դրանց նկատմամբ վերաբերմուն-

քի հետ: Պատահական չէ, որ հոգեթերապևտիկ միջամտությունից հետո հիվանդնե-

րից շատերի մոտ զգալի դրական փոփոխություններ են նկատվում: Պատճառն այն է, 

որ նրանք սկսում են այլ տեսանկյունից դիտարկել իրենց խնդիրը՝ վերանայելով մո-

տեցումները տարբեր իրավիճակների նկատմամբ, ինչպես նաև ձեռք են բերում հա-

րաբերություններ կառուցելու նոր միջոցներ, որոնք նախկինում երբևէ չեն ունեցել:  

Հիվանդները նշում են ընդհանուր թուլություն, աշխատունակության նվազում, 

հուզական լյաբիլություն, ապաթիա, կարող է ախտորոշվել դեպրեսիա, ինչպես նաև 

հիվանդների մոտ նկատվում են կոգնիտիվ ֆունկցիաների խանգարումներ՝ հիշո-

ղության խանգարումներ, ընկալունակության իջեցում: 

ՇԴ հիվանդների մոտ զարգանում են խնդիրներ, որոնք պայմանավորված են.  
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 հիվանդության քրոնիկական բնույթով, այսինքն հիվանդին ճնշում է այն 

միտքը, որ հիվանդությունը չի տևելու 1-2 ամիս, այլ ուղեկցելու է նրան ամբողջ 

կյանքի ընթացքում, 

 հիվանդության բուժման մեջ սննդակարգի և ռեժիմի պահպանումով, որը 

իհարկե պահանջում է լրացուցիչ ծախսեր և ջանքեր ածխաջրատներով հարուստ 

սննդով չգայթակղվելու համար, 

 հիվանդության բուժման մեջ ամենօրյա մեծ քանակի և տարբեր տեսակի դե-

ղամիջոցների կիրառմամբ, որոնք հիվանդից ֆինանսական միջոցներ են պա-

հանջում, 

 հիվանդության ժառանգական նախատրամադրվածութան բնույթով, երբ հի-

վանդները մերժում են իրենց մոտ ժառանգականությունը և գտնում, որ հիվան-

դությունը իրենք ձեռք են բերել կյանքի ընթացքում,  

 հիվանդության ժառանգական նախատրամադրվածության բնույթով, երբ հի-

վանդները սկսում են ՇԴ կասկածել իրենց առողջ երեխաների կամ ծնողների մոտ՝ 

հաճախակի ստուգելով արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը: 

Վստահորեն կարող ենք նշել, որ ՇԴ միշտ է ուղեկցվում հոգեբանական 

խնդիրներով, որոնց առկայությունը բացասաբար է անդրադառնում մարդու կեն-

սական ռազմավարության վրա և անձը իր կյանքը սկսում է կառուցել հիվանդության 

շուրջ: Դիաբետը դառնում է կենսակերպ: Դիաբետիկներն իրենց զգում են հուզակա-

նորեն լքված, անպաշտպան և ունեն հոգատարության ու խնամքի մեծ ցանկություն: 

Հոգեբանական գործոնները ուղղակի և անուղղակի կերպով կարող են նպաս-

տել ՇԴ առաջացմանը: Հոգեկան գերծանրաբեռնվածությունը վեգետատիվ նյար-

դային համակարգի միջոցով անմիջականորեն ազդում է արյան մեջ շաքարի քանա-

կության բարձրացմանը: (2) Հոգեբանական գործոնների անուղղակի ազդեցությունը 

դրսևորվում է դիաբետիկների զիջողականության և հարմարվողականության բարձր 

աստիճանով: 

Հոգեբանական պատճառները, որոնք կարող են շաքարային դիաբետ առա-

ջացնել, բազմաթիվ են: Հեղինակները, ովքեր զբաղվում են տվյալ խնդրի ուսումնա-

սիրությամբ նշում են անելանելիության վիճակի հասցնող թախիծը, ամենքին և ամեն 

ինչ վերահսկելու պահանջմունքը, սերն ընդունելու և յուրացնելու ընդունակության 

բացակայությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ սիրո պահանջմունքը գիտակցա-

կան մակարդակում շատ մեծ է, սեփական կյանքով ապրելու անկարողությունը, քա-

նի որ տվյալ անձը չի կարող իրեն թույլ տալ ուրախանալ և հաճույք ստանալ սեփա-

կան կյանքի իրադարձություններից: 

Շաքարային դիաբետ ունեցող անձանց բնորոշ է անխռովությունը, զսպվածու-

թյունը: Նրանց մոտ արմատացած է հետևյալ հոգեբանական դիրքորոշումը՝ «անի-

մաստ է նյարդայնանալ և պայքարել, քանի որ ոչինչ չես փոխի. գլխավորը հոգեկան 

հավասարակշռություն պահպանելն է»: Եվ հատկապես այդ անխռովության պահ-

պանումն է սխալ ընթացք ստանում, քանի որ այդ վիճակին փորձում են հասնել 

սխալ հասկացված անվրդովության հաշվին: Մինչդեռ իրական անվրդով վիճակին 

հասնելու համար անձը պետք է շատ բաներ զգա և ապրի՝ անցնելով բազում փոր-

ձությունների միջով: Եվ միայն այդժամ նա կարող է սառնասրտորեն վերաբերվել 

ճակատագրի կողմից մատուցած անսպասելի փոփոխություններին: Այս ամենի հա-

մար հարկավոր է հասնել իմաստունության և ձեռք բերել խորը արմատներ՝ անխռով 

լինելու համար: Հիմնական սխալը թաքնված է որոշման մեջ, երբ մարդը որոշում է 
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լինել իմաստուն, որն իրականում ոչ բոլորին է հասանելի: Սա հանգեցնում է նրան, 

որ մարդը հեշտ ճանապարհ է գտնում՝ իր կյանքը հարմարեցնելով անվրդովության 

և անխռովության այդ վիճակին: Իսկ հասնել դրան հնարավոր է միայն զգացմունք-

ների ճնշման հետևանքով: Ճնշելով բացասական զգացմունքները մարդը հակված է 

ճնշել յուրաքանչյուր զգացմունք, որին արդեն հետևում է խորը, իրական զգացմունք-

ների բացակայությունը, ինչպես նաև կյանքի իրական ուրախության ապրումը: 

Նշենք նաև, որ տագնապայնության բարձր աստիճանը, ֆրուստրացիան, ագ-

րեսիան նույնպես խթաններ են հանդիսանում ՇԴ առաջացման համար: 

Հայաստանում դիաբետիկների անհանգստացնող վիճակագրությունը առիթ 

հանդիսացավ հետազոտություն անցկացնել վերջիններիս շրջանում՝ ուշադրության 

շեշտը դնելով հոգեբանական գործոնների ազդեցությամբ ուղեկցվող հիվանդության 

վրա: Հետազոտությունն անցկացրել ենք «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում, «Մու-

րացան» համալսարանական հիվանդանոցում, ինչպես նաև ԵՊԲՀ №1 կլինիկական 

հիվանդանոցում բուժվող հիվանդների շրջանում: Հետազոտվել են I և II խմբերի 

շաքարայի դիաբետով 19–64 տարիքային սահմանում գտնվող 31 կին և տղամարդ: 

Ուսումնասիրվել են վերջիններիս բնավորության շեշտվածությունները և ախտո-

րոշվել հոգեվիճակների ինքնագնահատումը: Հետազոտության հավաստիության 

նպատակով ուսումնասիրությունն անցկացրել ենք նաև ստուգող խմբում, որը հա-

մալրված է եղել միևնույն տարիքային սահմանում գտնվող 31 կանանցով և տղա-

մարդկանցով: Անցկացրել ենք հոգեդիագնոստիկ 2 («Անձնավորության շեշտվածութ-

յան հարցարան», «Հոգեվիճակների ինքնագնահատման ախտորոշման մեթոդիկա 

ըստ Այզենկի»), ինչպես նաև հարցազրույցի մեթոդները: Անձնավորության շեշտվա-

ծության հարցարանի արդյունքները խիստ հետաքրքրական են, քանի որ բոլոր 

հիվանդների մոտ բացահայտվել են շեշտվածությունների ամենաբարձր աստիճան-

ներ (21,24), ընդ որում I խմբի շաքարային դիաբետ ունեցող յուրաքանչյուր հիվանդի 

մոտ 3 կամ 4, իսկ II խմբի յուրաքանչյուր հիվանդի մոտ 2 կամ 3 շեշտվածություններ: 

Գերակշռում են դիսթիմիկ, ցիկլոթիմիկ, հուզական, խցանվող, գերշարժուն, էկզալ-

տիվ շեշտվածությունները, որոնք նորմայի սահմանային վիճակների վկայությունն 

են:  

Տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքները մեզ հուշում են, որ 

շաքարային դիաբետով հիվանդների բուժման գործընթացը հարկավոր է կազմակեր-

պել էնդոկրինոլոգիական և հոգեթերապևտիկ զուգակցված բուժման համակարգով:  
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ИИ  ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ТТООЧЧККИИ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ  
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ЕГМУ, кафедра медицинской психологии 

2
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РЕЗЮМЕ 

Сахарный диабет- это эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим 

повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного 

дефицита инсулина, который является гормоном поджелудочной железы. При 

заболевании нарушаются все виды обмена веществ, поражаются сосуды, нервная 

системя, а также другие органы и системы. 

Но также хочется отметить, что СД является не только эндокринным, но и психо-

соматическим заболеванием. У людей, страдающих СД, часто бывает ряд нерешенных 

психологических проблем. Сегодня с уверенностью можно сказать, что причины СД 

психологические, поскольку после психотерапии прослеживаются значительные 

улучшения состояния больных.  

  

Ключевые слова: сахарный диабет, психосоматическое заболевание, психотерапия. 
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SUMMARY 

Diabetes mellitus is a metabolic disorder. It is manifested by hyperglycemia, acceleraed 

atherosclerosis, microvascular disease (retina and kidney), and neuropathy. 

 Diabetes is not only a pathology of the endocrine system but also a psychosomatic 

disorder, and it is closely related to the personality features. It is not a contingensy that after a 

psychotherapeutic care there are positive changes in many patients. The reason of this is that 

patients start to approach the situation from a different point of view, as well as acquire new 

means of establishing relationship which they did not have before. 

The research is carried out with patients who are treated in “Erebuni” Medical Center, 

“Muratsan” Univerity Hospital, YSMU №1 Clinical Hospital. Research participants have diabe-

tes mellitus of the I and II groups, they are 31 women and men of 19-64 years old. We have 

studied their personality traits accentuations and mental state evaluation. We have carried out a 

similar research with a control group with the same criteria – 31 women and men of 19-64 years 

old. 

 

Keywords:  Diabetes, psychosomatic disorder, psychotherapy 
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3Լ.Ռ. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ, 4Ա.Վ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

 

1ԵՊԲՀ, բժշկական հոգեբանության ամբիոն 

 2«Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն 
3ԵՊԲՀ, բժշկական հոգեբանության ամբիոն 

4Հոգեֆիզիոլոգիական թեստավորման կենտրոն «Verum in vi» ՍՊԸ 

 
 

Բանալի բառեր՝ Հայոց ցեղասպանություն, տրավմա, հոգեֆիզիոլոգիա 
 

 

Ցեղասպանությունը, լինելով հանկարծակի բեկում հայ էթնոսի հավաքական 

կյանքում, ունի աղետալի ազդեցություն ինչպես աշխարհաքաղաքական, տնտեսա-

կան, ազգագրական տեսանկյունից, այնպես էլ հոգեբանական առումով: Ցեղա-

սպանությունը հոգեբանական մակարդակում ծայրահեղ ծանր տրավմատիկ փորձ է, 

որն իր դրսևորումները գտնում է ինչպես ցեղաասպանությունը վերապրած անձանց, 

այնպես էլ նրանց սերունդների և նույնիսկ հեռավոր հետնորդների հոգեկանում: 

Հայոց ցեղասպանության մասին հիշողություններում տեղ են գտնում այնպիսի 

վկայություններ, որոնք ցույց են տալիս, թե նախորդ դարի սկզբում հայկական նույ-

նականությունը ինչպիսի ծանր ճգնաժամ է վերապրել: Այդ ուժգնության աղետի 

ցնցումը չի կարող իր ազդեցությունը չթողնել ասյօրվա հայ հասարակության հոգե-

կան կյանքի վրա: Մեր հետազոտության շրջանակներում կփորձենք քննարկել այդ 

հոգեբանական ազդեցության յուրահատուկ դրսևորումների հարցը: Այս թեմայի 

շուրջ հետազոտությունների արդիականությունը ակնհայտ է դառնում, երբ վեր-

լուծում ենք ցեղասպանության հոգեբանական տրավմայի միջսերնդային փոխանց-

ման վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքները: Ցեղասպանությունից մոտա-

վորապես հարյուր տարի անց այս տրավմատիկ իրողությունը չի դադարում իր 

զորեղ ազդեցությունն ունենալ հայ հասարակության և սփյուքահայության հավա-

քական գիտակցության, ուստիև այդ հանրույթների հասարակական կյանքի վրա: 

Արդեն չորրորդ սերունդի մոտ կարելի է տեսնել ցեղասպանության հոգեբանական 

տրավմայի նույնական դրսևորումներ, ինչպիսիք կան նախորդ սերունդների մոտ: 

Հայկական ցեղասպանության մի շարք հեգեբանական ասպեկտներ ուսումնա-

սիրելիս հետաքրքրական և արդիական են դառնում նաև այնպիսի հիմնախնդիրներ, 

ինչպիսին է, օրինակ, ցեղասպանության հոգեբանական հետևանքների հնարավոր 

հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումների հարցը: Սույն ուսումնասիրության մեջ փորձել 

ենք դիտարկել այդ խնդիրը՝ առաջնորդվելով ցեղասպանության տրավմայի 

անմիջական և մշակութային կրող լինելու չափանիշով: Հատկանշական է այն 

փաստը, որ կան սերունդներ, որոնց նախնիները ցեղասպանության անմիջական 

մասնակիցները չեն, սակայն ցեղասպանության փաստն այնուամենայնիվ ունի իր 

հետևանքները այդ մարդկանց հոգեկան առողջության վրա: Այս ուսումնասիրության 

շրջանակներում մեր նպատակն է պարզել՝ արդյոք ցեղասպանության տրավմայի 

անմիջական կրողների և մշակութային կրողների միջև կա՞ն տարբերություններ 

հոգեֆիզիոլոգիական մակարդակում: 
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Նախքան հոդվածի բուն բովանդակությանն անցնելը, ներկայացնենք հետազո-

տություն, որի հիման վրա կատարելու ենք մեր հիմնական վերլուծությունը: Հետա-

զոտությունն իրականացվել է Արմեն Հովսեփյանի կողմից 2014 թվականին: Հետազո-

տության հիմնական նպատակն էր պարզել նախևառաջ՝ արդյոք հայոց ցեղասպա-

նության հոգեբանական տրավման ունի՞ իր հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումները, 

ապա պարզել՝ արդյոք ցեղասպանության տուժածների մեջ հարազատ նախնիներ 

ունենալու հանգամանքը ազդո՞ւմ է հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վրա: Հետա-

զոտության ընտրանքը կազմված է 18-73 տարեկան 220 մասնակցից: Ընտրանքը բա-

ժանված է երկու խմբի՝ առաջին խմբում այն մասնակիցներն են, ովքեր իրենց ընտա-

նեկան կյանքի պատմության մեջ ունեն առնչություններ ցեղասպանության հետ, իսկ 

երկրորդ խմբում այն մասնակիցներն են, ովքեր իրենց ընտանեկան կյանքի պատ-

մության մեջ որևէ առնչություն չունեն ցեղասպանության հետ, ըստ իրենց տեղեկութ-

յունների: 

Ներքոհիշյալ աղյուսակում ներկայացված է ընտրանքի ընդհանուր նկարագիրը. 

    Աղյուսակ 1. 

Ընտրանքի ընդհանուր նկարագիրը 

Սեռը 
18-73 

տարեկան 

Նախնիների կապը ցեղասպանության 

հետ 

առկա է 

Ցեղասպանության 

հետ 

կապ չունի 

իգական 128 81 47 

արական 112 63 49 

 

Հետազոտության մեթոդներն են՝ բառային ազատ զուգորդումների մեթոդը, կա-

ռուցվածքային զրույցը և հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշների չափման մեթոդը Պո-

լիգրաֆ կոչվող բժշկական-կենսաբանական միաժամանակյա արձանագրման սարքի 

միջոցով:  

Բառային ազատ զուգորդումների մեթոդի կիրառման համար կազմվել է ցե-

ղասպանության հետ առնչվող որոշակի բառերի շարք: Այս մեթոդի ընտրությունը 

պայմանավորված է նրանով, որ այդ բառերի հետ կապված ազատ զուգորդումները 

կարող են հիմք հանդիսանալ հետազոտության մասնակիցների մոտ առկա տրավ-

մատիկ բովանդակությունների մասին պատկերացում կազմելու համար:  

Միաժամանակ ազատ զուգորդումները հնարավորություն են ընձեռում բա-

ցահայտել տրավմատիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ 

անձի վերաբերմունքը՝ ինչպես նաև պատմական անցյալից կամ ավագ սերունդնե-

րից փոխանցված տրավմատիկ կարծրատիպերը: 

Հետազոտության մյուս մեթոդը կառուցվածքային հարցազրույցն է՝ որի ընթաց-

քում մասնակիցը պատասխանում է մշակված հարցերին, որոնք հիմնականում 

կրում են անկետային բնույթ: 

Վերջապես, երրորդ մեթոդը հոգեիզիոլոգիական ցուցանիշի չափման մեթոդն է: 

Ֆիզիոլոգիական ցուցանիշն իրենից ներկայացնում է վեգետատիվ համակարգի կամ 

օրգանների գործունեության վերաբերյալ պոլիգրաֆի կողմից արձանագրված էլեկտ-

րական ազդանշանները, որոնք գործնականում առնվազն երեք ֆիզիոլոգիական 

ազդակի են վերաբերում՝ 

1. շնչառության (վերին և ստորին),  
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2. մաշկի էլեկտրական դիմադրության (մաշկա-գալվանական արձագանք 

(ՄԳԱ))  

3. սրտանոթային համակարգի՝ ֆոտոպլետիզմոգրամմայի (ՖՊԳ) ցուցանիշների 

գրանցում: 

Ռեակցիան (արձագանքում) կամ հակազդեցությունը ֆիզիոլոգիական համա-

պատկերային (ֆոն) ցուցանիշի փոփոխությունն է, որն առաջանում է արտաքին 

ներգործությունից կամ նպատակաուղղված խթանիչից (օրինակ՝ հարց, պատկեր, 

օբյեկտ և այլն): Հատուկ հոգեբանա-ֆիզիոլոգիական հետազոտության (ՀՀՖՀ) պարա-

գայում որպես ռեակցիա (արձագանքում) ընդունվում են ֆիզիոլոգիական ցուցանիշ-

ների փոփոխությունները, որոնք առաջանում են 10-15 վայրկյանների ընթացքում՝ 

խթանիչի ազդեցությունից անմիջապես հետո: Այն փոփոխությունները, որոնք առա-

ջանում են 25 վայրկյանից ուշ, չեն ընդունվում որպես ռեակցիա (արձագանքում): 

Տարբերակում ենք ռեակցիաների ուղղակի և անուղղակի տեսակներ:  

Տեղեկատվական ցուցանիշները, կամ այլ կերպ ասած տեղեկատվական փոփո-

խությունները ներառում են ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների բնորոշ ՄԳԱ, ԱՃ, ՖՊԳ 

և վերը նշված բոլոր պարամետրերը և թույլ են տալիս ճշգրտորեն որոշել թեստա-

վորվող սուբյեկտի հուզերի դինամիկան: 

Խթան ասելով հասկանում ենք այն գրգռիչը, որն առաջացնում է որոշակի 

փոփոխություններ: Սովորաբար դրանք արտահայտվում են օրգանիզմի գործունեու-

թյան ակտիվացմամբ և ուժեղացմամբ կամ օրգանիզմի առանձին համակարգերի, 

օրգանների և տարրերի աշխատանքի ուժգնությամբ կամ նվազմամբ: Արտաքին 

նպատակաուղղված ներգործությունը, որն առաջացնում է օրգանիզմի պատասխան 

արձագանքը, կոչվում է ռեակցիա (արձագանքում): ՀՀՖՀ-ի բնագավառում հիմնա-

կանում օգտագործվում են հոգեբանական խթանները: Այդպիսիք կարող են լինել 

հարցը, նկարը, առարկան և այլն: Մեր հետազոտության դեպքում խթանը բառային 

ազատ զուգորդումներն են:  

 Համեմատելով պոլիգրաֆի կողմից ստացված տվյալները՝ կարելի էր եզրա-

կացնել, որ մասնակիցների հոգեֆիզիոլոգիական տվյալների այն հանրագումարը, 

որը մեծ է 30-ից, վկայում է ցեղասպանության տրավմայի առկայության և հոգեֆի-

զիոլոգիական մակարդակում դրա վառ դրսևորումների մասին, իսկ այն մաս-

նակիցների մոտ, որոնց հոգեֆիզիոլոգիական տվյալների հանրագումարը փոքր է 30-

ից, ցեղասպանության տրավմայի հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումները նշանակալի 

չեն: 30-ից բարձր միավորներ առկա են հիմնականում այն անձանց մոտ, ովքեր ունեն 

ընտանեկան կամ ազգակցական կապեր Հայոց ցեղասպանության կամ Արևմտյան 

Հայաստանի հետ:  

Այսպիսով, այս հետազոտությունից գալիս ենք այն եզրակացության, որ Հայոց 

ցեղասպանության հոգեբանական տրավման փոխանցվում է սերնդեսերունդ, ավե-

լին իր արտահայտությունն է գտնում ֆիզիոլոգիական մակարդակում:  

Այս հոդվածի շրջանակներում մենք կփորձենք ավելի հեռուն գնալ այս խնդրի 

մեջ և վերլուծել ցեղասպանության իրողությունից տուժած ազգակից կամ հարազատ 

ունեցող անձանց և ցեղասպանության հետ անմիջական կապ չունեցող անձանց մոտ 

ինչ տարբերություններ կան հոգեֆիզիոլոգիական արձագանքների մակարդակում: 

Ինչպես նաև քննարկենք այն հարցը, թե արդյոք ցեղասպանության ժամանակ տու-

ժած հարազատ ունենալու մասին տեղյակ լինելը անձի կողմից ազդո՞ւմ է հոգեֆի-
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զիոլոգիական արձագանքի վրա: Այս նպատակով դիտարկենք երեք առանձին մաս-

նակիցների տվյալներ, որոնք վերցրել ենք ընդհանուր ընտրանքի տվյալների բա-

զայից: Մասնակիցներից առաջինը գիտի, որ ունի ցեղասպանությունից տուժած 

նախնիներ, և նրա թեստի արդյունքները ցույց են տալիս բավականին բարձր սթրե-

սային մակարդակ: Երկրորդ մասնակիցը գիտի, որ չունի ցեղասպանությունից տու-

ժած նախնիներ, և նրա սթրեսի մակարդակը բավականին ցածր է: Իսկ երրորդ 

մասնակիցը չգիտի, որ ունի ցեղասպանությունից տուժած նախնիներ, բայց ցուցա-

բերում է սթրեսի բավականին բարձր մակարդակ: 

Քննարկենք երեք դեպքերը ավելի մանրամասնորեն: 

Հիմք ընդունելով նախաթեստային զրույցը՝ հետազոտության առաջին մասնա-

կից անձը գիտի, որ հանդիսանում է չորրորդ սերնդի ներկայացուցիչ և ունի տուժած 

նախնիներ: Թեստի արդյունքում ստացել ենք ընդհանուր 44 միավոր: Քանի որ 

արդեն պարզել ենք, որ 30 միավորից բարձր միավորը վկայում է այն մասին, որ անձի 

մոտ առկա են ցեղասպանության տրավմայի հոգեֆիզիոլոգիական դրսևորումներ: 

Դրանք արտացոլվում են տվյալ անձին ուղղված ազատ զուգորդումների ցուցա-

նիշներում, որոնք գրանցվել են պոլիգրաֆի կողմից: Փաստորեն, անձը դրսևորում է 

բարձր ցուցիչով սթրեսային աստիճանների հանրագումար՝ միաժամանակ տեղյակ 

լինելով ցեղասպանության փաստի հետ իր անձի անմիջական առնչության մասին: 

Նախաթեստային զրույցի ժամանակ երկրորդ մասնակիցը նշում է, որ չունի 

անմիջական նախնիներ, որոնք տուժած լինեն ցեղասպանության ժամանակ: Թեստի 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ նրա սթրեսի աստիճանների հանրագումարը 29-ն 

է, ինչը փոքր ցուցանիշ է հոգեֆիզիոլոգիական մակարդակում սթրես գրանցելու հա-

մար: Ինչպես տեսնում ենք, անձը, որը չունի անմիջական առնչություն ցեղասպա-

նության հետ և վերջինիս հետ կապված հոգեբանական տրավման կրում է միայն 

մշակութային մակարդակում, դրսևորում է ցածր ինտենսիվության սթրես, այսինքն 

ֆիզիոլոգիական առումով թույլ արձագանք է տալիս այդ իրողությանը:  

Երրորդ մասնակիցը, սակայն, նախաթեստային զրույցի ընթացքում նշում է, որ 

չգիտի՝ արդյոք ունի՞ ցեղասպանությունից տուժած նախնիներ, թե ոչ, և խոստանում 

է ճշտել: Անցկացված թեստի արդյունքում պարզ է դառնում, որ նրա մոտ սթրեսի 

աստիճանի հանրագումարը 47 միավոր է, ինչը խոսում է սթրեսի բավականին բարձր 

մակարդակի մասին: Թեստից որոշ ժամանակ անց նա պարզեց, որ նա ունի ցեղա-

սպանության ժամանակ զոհված հարազատներ, ինչի մասին չգիտեր: Մեր ուսում-

նասիրության մեջ այս մասնակցի դեպքը շրջադարձային կարևորություն ունի, քանի 

որ ապացուցում է, որ եթե նույնիսկ անձը տեղյակ չէ ցեղասպանության փաստի հետ 

սեփական անմիջական առնչության մասին, այնուամենայնիվ նա հոգեֆիզիոլոգիա-

կան մակարդակում դրսևորում է ուժեղ սթրեսային հակազդում ցեղասպանության 

մասին տեղեկատվություն նկատմամբ:  

Այսպիսով, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների, որ նախևառաջ 

ցեղասպանության հոգեբանական տրավմայի դրսևորումները հոգեֆիզիոլոգիական 

մակարդակում բավականին տարբեր են՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, թե 

արդյոք անձն ունի՞ ցեղասպանության ժամանակ տուժած հարազատներ, թե՞ ոչ: 

Ավելին, այս հանգամանքներից յուրաքանչյուրին հատուկ հոգեֆիզիոլոգիական ցու-

ցանիշները դրսևորվում են՝ անկախ նրանից, թե անձը գիտակցո՞ւմ է իր անմիջական 

անձնական առնչությունը ցեղասպանության փաստի հետ, թե՞ ոչ: Այս երևույթը 

ապացույց է այն բանի, որ հայոց ցեղասպանության հոգեբանական տրավման փո-
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խանցվում է նաև անգիտակցական ճանապարհով՝ առանց եղած փաստերի գի-

տակցման և դրանց հուզական գնահատման:  
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РЕЗЮМЕ 

Данная статья направлена на выявление некоторых психофизиологических прояв-

лений психологической травмы aрмянского геноцида. Это анализ результатов психо-

физиологического исследования, однако мы представляем Вашему вниманию только три 

различных случая, выбранных из всей выборки исследования. Анализ данных случаев 

выявляет, что психолофизиологические проявления различаются в зависимости от нали-

чия непосредственных предков, пострадавших от геноцида. Участники исследования, у 

которых нет родственников, переживших геноцид, проявляют особые психолофизиоло-

гические реакции. Более того, соответствующие психофизиологические проявления 

наблюдаются даже когда испытуемый не знает о том, что у него есть предок, пережив-

ший геноцид.  

 

 

Ключевые слова: aрмянский геноцид, травма, психофизиология 
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SUMMARY 

This article is aimed to discuss some psychophysiological manifestations of Armenian 

genocide psychological trauma. This is the summary of a psychophysiological research but it is 

focused only on three different cases chosen from the whole research sample. The analysis of 

these cases shows that psychophysiological manifestations differ according to the availability of 

an immediate ancestor suffered by the genocide. People who don’t have relatives survived 

genocide, show particular psychophysiological reactions. Moreover, corresponding psycho-

physiological manifestations occur even if the research participant is not aware of the fact, that 

he/she has an ancestor who was a genocide survivor. 

 

 

Keywords: Armenian genocide, trauma, psychophysiology 
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ԵՊԲՀ, սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկա 

 

 

 

 

 

Բանալի բառեր՝ էրոտիկ լիբիդո, մենարխե, սեռական ցանկություն, դեպրեսիվ 

տրամադրություն, ինքնաբավարարում,  

 
Ներածություն. Ընդունված է մտածել, որ դեպրեսիվ տրամադրությունները 

իջեցնում են կանանց սեռական ցանկության մակարդակը և խափանում սեռական 

գրգռման ֆիզիոլոգիական ընթացքը [1,2]: Սակայն կան փաստեր, որ դեպրեսիվ կամ 

տագնապային տրամադրությունները, որոշ կանանց մոտ, կարող են նաև ակտի-

վացնել սեռական ցանկությունը և ուժեղացնել գրգռման զգացողությունը [3,4]: Գրա-

կանության, ինչպես նաև մեր տվյալները վկայում են, որ դեպրեսիվ-տագնապային 

տրամադրությամբ կին այցելուների գրեթե մեծամասնությունը, ովքեր ունեն սեռա-

կան ցանկության և գրգռման բարձր զգացողություն, դիսթրեսի մեջ են իրենց 

սեռական ապրումների պատճառով [5, 8]: Ունենալով բարձր սեռական ցանկության 

մակարդակ, այս կանայք, զույգային հարաբերության մեջ գանգատվում են սեռական 

հաճույքի բացակայությունից և ունեն գրգռման խանգարումներ [6]: Այս կանանց 

բնորոշ է սեռական ինքնաբավարարման դիմելու սովորությունը, որի ժամանակ 

նրանք ապրում են անընդհատ գրգռման մեջ գտնվելու և այդ գրգռումից ձերբազատ-

վելու անհնարինության զգացում [11], որը DSM-V-ում նշվում է իբրև հիպերսեքսուա-

լության խանգարում [13, 14, 15]: Ինքնաբավարարման ժամանակ օրգազմի զգացո-

ղությունը դրական ամրապնդում է առաջացնում այդ ակտիվության կրկնողության 

համար, քանի որ ստեղծում է հոգեկան ուժերի ներհորդման պատրանք՝ այսպիսով 

կախվածության մեջ դնելով սեռական գրգռման այդ ձևից: Թեև սեռական լիցքա-

թափումը ժամանակավորապես կարող է թեթևացնել տրամադրության դեպրեսիվ 

ֆոնը և հանել տագնապի արտահայտությունը [17], մեծ հաշվով նրանք գանգատվում 

են, որ սեռական ակտիվությունը խլում է իրենց կենսական ուժերը և բերում 

ուժասպառության զգացման [12]: Գիտական հետազոտություններում փորձեր են 

արվում բացատրել, թե ինչո՞ւ որոշ կանանց սեռական ակտիվությունը բարձրանում 

է դեպրեսիվ տրամադրությունների առկայության ժամանակ և առկա է այն կարծիքը, 

որ դա պայմանավորված է օրգազնիմի նեյրոֆիզիոլոգիական առանձնահատկութ-

յուններով [9, 10], սակայն հետազոտողների կողմից չի ուսումնասիրվում, թե հատ-

կապես ինչի հետևանքով է առաջանում այդ կենսաբանական առանձնահատկութ-

յունը, արդյոք դա ժառանգականության արդյունք է, թե պայմանավորված է սեռական 

զարգացման շեղումներով: Մասնավորապես, ուշադրության չի արժանացել, թե ինչ 

ազդեցություն ունի այդ կանանց մոտ էրոտիկ լիբիդոյի վաղ տարիքային արթ-

նացումը, որը չի ուղեկցվում ոչ սոմատիկ, ոչ էլ հասկացական-ճանաչողական զար-
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գացումների ուղղորդմամբ:  

Էրոտիկ լիբիդո եզրույթը պատկանում է ռուս գիտնական Վասիլչենկոյին[19], 

էրոտիկ լիբիդո ասելով նա նկատի ուներ լիբիդոյի զարգացման այնպիսի փուլ, երբ 

անձնավորությունը սկսում է հետաքրքրվել էրոտիկ սցենարներով, երևակայություն-

ները ձեռք են բերում զգայական բնույթ:  

Մեր նպատակն է ուսումնասիրել և գտնել փաստեր, որոնք կարող են հաստա-

տել, որ վերոնշյալ կենսաբանական հիմքը ստեղծվում է սեռական զարգացման 

ընթացքում՝ ի հետևանք այդ զարգացման առանձնահատուկ ընթացքի, որտեղ էրո-

տիկ լիբիդոյի տարիքը առաջ է ընկնում պուբերտատ և կոգնիտիվ զարգացումների 

տարիքներից, մասնավորապես հետազոտվել է մենարխեի համեմատ լիբիդոյի արթ-

նացման տարիքային տարբերության ազդեցությունը կանանց սեռական խանգա-

րումների կլինիկական պատկերի վրա՝ դեպրեսիվ տրամադրության առկայության 

դեպքում:  

Արդիականություն. Բարձր սեռական ակտիվությունը դեպրեսիվ հոգեվի-

ճակների առկայության ժամանակ իրականում չի արտացոլում կնոջ սեռական հե-

տաքրքրությունը, իրականում այդ ակտիվության շարժառիթը ոչ թե նրա՝ սեռական 

հարաբերության մեջ մտնելու գիտակցված ընտրությունն է, այլ սեռական բնազդի 

անուղղակի ակտիվացումը անկումային տրամադրության ազդեցությամբ: Դեպ-

րեսիվ տրամադրությունների ժամանակ կնոջ սեռական հետաքրքրության բարձ-

րացումը դուրս է գալիս նրա վերահսկողության շրջանակից, դառնում նրա ամուս-

նական հարաբերությունների գերիշխող շարժառիթներից մեկը և ստեղծում միջանձ-

նային լուրջ խնդիրներ: Դեպրեսիվ տրամադրությունը ամուսնական կյանքում 

ամենահաճախ հանդիպող հուզական ապրումներից է, քանի որ հանապազօրյա 

կյանքի լարումները սերտորեն կապված են տրամադրության տատանումների հետ 

[7]: Սեռական կյանքի աններդաշնակությւոնը վտանգ է առաջացնում կայուն ընտա-

նիքի պահպանման համար, բարձրանում է ամուսնալուծությունների թիվը, տուժում 

են այդ ընտանիքներում մեծացող երեխաները, բարձրանում է ամուսինների հոգե-

կան և հոգեսեռական առողջության խանգարումների թիվը: Իմանալով սեռական 

ցանկության և գրգռելիության վրա տրամադրության անկումային վիճակների դրա-

մատիկ ազդեցության մասին, կարելի կլինի կանխել այդ ազդեցությունը, նման հոգե-

վիճակներում գտնվող կանայք կկարողանան կառավարելի դարձնել իրենց սեռա-

կան ակտիվության մակարդակը, այդ կանանց զուգընկերենրը ավելի ըմբռնող 

կգտնվեն իրեն կանանց սեռականության դրսևորումների նկատմամբ, սեռական 

կյանքը կախված չի լինի տրամադրության ֆոնից, այլ կբխի մարդու սեռականության 

բուն իմաստային դրդապատճառներից, որտեղ սեռական վարքը հիմնվում է մարդու 

ազատ ընտրության վրա: [18]:  

Նպատակ և խնդիրներ. Մեր կլինիկական ուսումնասիրությունները թույլ են 

տալիս առաջ քաշել այն հիպոթեզը, ըստ որի դեպրեսիվ տրամադրությունների՝ 

սեռական ակտիվությունը խթանող ազդեցության նախատրամադրող գործոններից 

է կանանց սեռականության այնպիսի ձևավորումը, որը չի համապատասխանում 

նրանց սեռական կոնստիտուցիայի տիպին՝ էրոտիկ լիբիդոյի արթնացումը շատ 

ավելի առաջ է ընկնում մենարխեի տարիքից, իսկ սեռական ակտիվության բարձր 

ցուցանիշները չեն համապատասխանում մենարխեի տարիքային ցուցանիշի հետ:  

Սույն հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել մենարխեի և լիբիդոյի 

արթնացման տարիքային տարբերության ազդեցությունը սեռական խանգարում-
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ների տեսակի և կլինիկական արտահայտումների վրա՝ տրամադրության անկու-

մային վիճակների դեպքում: Այս նպատակի համար առաջադրվում են մի քանի 

խնդիրներ՝ որոշել սեռական կոնստիտուցիայի տիպը ըստ կոնստիտուցիայի սանդ-

ղակի և գնահատել սեռականության ձևավորման համապատասխանությունը կոնս-

տիտուցիայի տիպին, հայտնաբերել էրոտիկ լիբիդոյի արթնացման տարիքի, 

մենարխեի տարիքի և կանանց սեքսուալ ակտիվությունը բնութագրող վեկտորների 

միջև գործող կորելյացիոն կապեր դեպրեսիվ-տագնապային տրամադրություն 

ունեցող տարբեր խմբերի կին-այցելուների շրջանում, ովքեր ունեն բարձր սեռական 

ակտիվություն և ովքեր չունեն նմանատիպ դրսևորում, իրականացնել համեմատա-

կան վերլուծություն այդ երկու խմբերի միջև և գտնել օրինաչափություն սեռա-

կանության ձևավորման դինամիկայի և սեռական խանգարումների կլինիկական 

դրսևորումների միջև:  

Նյութը և մեթոդները. Առաջ քաշված հիպոթեզը ստուգելու համար իրակա-

նացվել է լայնակի հետազոտություն՝ հիմնված ԵՊԲՀ Սեքսոպաթոլոգիայի կլինիկա 

դիմած հետերոսեքսուալ կին այցելուների կլինիկական հարցազրույցների վրա: 

Ընտրանքը կազմել են միջին տարիքային խմբի կանայք, ովքեր գտնվել են կանո-

նավոր սեռական հարաբերությունների մեջ, բացառվել են այն կանայք, ովքեր 

դիմելու պահին ընդունում էին հակադեպրեսանտներ, քանի որ թե՛ տրամադրու-

թյունը, թե՛ սեռական ցանկության մակարդակը փոխվում են հակադեպրեսանտների 

ազդեցությունից: Բացառվել են կանայք, ովքեր ունեցել են առողջության հետ կապ-

ված ընդհանուր գանգատներ, հորմոնալ խնդիրներ, որի կապակցությամբ ստացել 

կամ ներկայումս ստանում են բուժում: Օգտագործվել են մի քանի հարցարաններ՝ 

դեպրեսիայի գնահատման Բեկի ադապտացված սանդղակը [20, 22], որը դեպրեսիվ 

հոգեվիճակը գնահատող հարցարան է՝ բաղկացած 13 դրույթից, յուրաքանչյուրը՝ 4 

հնարավոր պատասխաններով: Դեպրեսիայի առկայությունը և նրա ծանրության 

աստիճանը որոշվում է ըստ միավորների ընդհանուր գումարի (0-39)` 0-9 միավորի 

դեպքում համարվում է, որ դեպրեսիա չկա, 10-25` իրավիճակային կամ նևրոտիկ 

գենեզի դեպրեսիայի թեթև մակարդակ, 26-39` իսկական դեպրեսիա:  

Սեռական կոնստիտուցիայի որոշման սանդղակը՝ ըստ Վասիլչենկոյի [19], 

բաղկացած է 6 վեկտորներց՝ 1. առաջին դաշտանի տարիք և դրա կանոնավորությու-

նը, 2. առաջին հղիացման ժամանակը՝ կանոնավոր սեռական կյանքի առկայության 

դեպքում և հղիության ընթացքը, 3. տրոխանտեր ինդեքս, 4. ինտիմ մազածածկույթ, 5. 

էրոտիկ լիբիդոյի արթնանցման տարիք, 6. առաջին օրգազմի տարիք, օրգազմե-

լիության տոկոս: Տարբերում են թույլ (11-33 նիշ), միջին (34-66 նիշ), և ուժեղ (67-99 

նիշ) տիպի կոնստիտուցիաներ: Յուրաքանչյուր կնոջ համար հավաքագրվել է ման-

րակրկիտ սեքսոլոգիական պատմություն՝ ամբիոնում մշակված այցելուի սեքսո-

լոգիական քարտի օգնությամբ:  

Բոլոր այցելուները տվել են հետազոտությանը մասնակցելու տեղեկացված 

համաձայնություն: Հարցարանների լրացումը և տվյալների վերլուծությունը կատար-

վել է անանուն կարգով: Ստացվել է էթիկայի հանձնաժողովի թույլատվությունը:  

Տվյալների մուտքագրման և վերլուծության համար օգտագործվել է SPSS վի-

ճակագրական վերլուծական ծրագիրը: Կատարվել են նկարագրողական, կորելյա-

ցիոն և միջխմբային համեմամատական (χ
2
) վերլուծություններ:  
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Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտության մեջ 

ընդգրկվել են 62 կին, միջին տարիքը` 29.4 (20-56), որոնք բաժանվել են երկու խմբի՝ 

ըստ մենարխեի (Մ) և էրոտիկ լիբիդոյի (ԷԼ) տարիքների տարբերության. առաջին 

խմբում ընդգրկված են կանայք, ում մոտ այդ տարբրությունը կազմում է մեկ տարի 

(n=41), երկրորդ խմբում այդ տարբերությունը մեծ է մեկ տարվանից (n=21): Հե-

տազոտվողների հիմնական մասը` 82%, ունեցել են միջին տիպի սեռական կոնստի-

տուցիա, 15%-ը` թույլ, իսկ 3%-ը` ուժեղ: Ընդհանուր ընտրանքում դեպրեսիայի միջին 

ցուցանիշը կազմել է 18.2 (10-26), որն համապատասխանում է իրավիճակային կամ 

նևրոտիկ գենեզի դեպրեսիայի թեթև մակարդակին: Հայտնաբերվել է ուժեղ դրական 

կորելյացիա դեպրեսիայի ցուցանիշի և Մ և ԷԼ տարբերության միջև (երկրորդ 

խմբում)` 0.55 կորելյացիայի գործակցով (p=0.01):  

Երկրորդ խմբում դեպրեսիայի միջին մակարդակը` 19.6, ավելի բարձր է, քան 

առաջին խմբում` 17.5, սակայն այս տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի չէ 

(p=0.1), և ցանկալի կլինի հետազոտությունը կատարել ավելի մեծ ընտրանքի 

սահմաններում` արդյունքը լիովին պարզաբանելու նպատակով: 

Հայտնաբերվել է վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն երկու խմբերում 

ընդգրկված կանանց սեռական ցանկության մակարդակների միջև. երկրորդ խմբում 

այն ավելի բարձր է (կանանց 66,7%-ը նշում են սեռական ցանկության բարձր 

մակարդակ` ի հակադրություն առաջին խմբի, որտեղ վերջինների բաժինը կազմում 

է 14,6%) (Նկ. 1ա,բ):  

 
Ընդհանուր առմամբ ձեռնաշարժությամբ զբաղվել են հետազոտվողների 

48,4%-ը, որոնց մեծամասնությունը (66,7%) պատկանել է երկրորդ խմբին (Մ-ԷԼ 

տարբերությունը մեկ տարվանից մեծ): Կարելի է ասել, որ երկրորդ խմբի գրեթե բո-

լոր կանայք զվաղվել են ձեռնաշարժությամբ: Միայն մեկ հոգին է, որ չունի ինքնա-

բավարարման ակտիվություն, այն էլ` պայմանավորված այդ կնոջ խիստ պահպա-

նողական հայացքներով և ձեռնաշարժության հանդեպ ունեցած խիստ բացասական 

վերաբերմունքի դրսևորմամբ (Նկ. 2):  
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Վիճակագրորեն հավաստի կերպով ինքնաբավարարման ժամանակ սեռական 

գրգռման զգացողության մակարդակն ավելի բարձր է երկրորդ խմբում (p<0,05), իսկ 

զույգային հարաբերության ժամանակ գրգռման զգացողության տարբերությունը 

վիճակագրորեն հավաստի չէ, ինչը կարող է բացատրել այն հանգամանաքը, որ 

առաջին խմբի կանայք՝ ունենալով բարձր սեռական ցանկության մակարդակ՝ գե-

րադասում են ինքնաբավարարման տարբերակը զույգային հարաբերությունից: 

Օրգազմ ապրելու հաճախականությունը հավաստիորեն բարձր է երկրորդ 

խմբում (p=0,02)` 52,9%, ի տարբերություն առաջին խմբի՝ 17,6%, ընդ որում` կանայք, 

ովքեր երբեք օրգազմ չեն ապրել հիմնականում այն կանայք են, ում Մ-ԷԼ տարի-

քային տարբերությունը հավասար է մեկի (ընդհանուրի 85%) (Նկ.3): 

 
Հիպոթեզի հաստատման օգտին են խոսում օրգազմ ապրելու դժվարության 

տվյալները՝ օրգազմ ապրելու դժվարություն չունեն երկրորդ խմբին պատկանող 

կանանց 80%-ը, առաջին խմբի կանանց համար օրգազմ ապրելու դժվարությունը 

բավական բարձր ցուցանիշ ունի՝ 97,1%, այսինքն այս խմբի գրեթե բոլոր կանայք 

ունեն անօրգազմիայի խնդիր (Նկ.4): Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրորդ 

խմբի կանանց գենոտիպային կոնստիտուցիայի վեկտորները չեն համապատաս-

խանում սեռական ակտիվության նման ցուցանիշին, կարելի է եզրահանգել, որ այս 

խմբի կանանց մոտ առկա է սեռականության աններդաշնակ զարգացում, ակտի-

վության նմանատիպ բարձր մակարդակը այս կանանց մոտ պայմանավորված է ոչ 

թե նրանց ժառանգական գործոններով, այլ զարգացման ընթացքում տեղ գտած 

ազդեցությամբ, որն ըստ հիպոթեզի անձի էրոտիզացման երևույթն է:  
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Առաջ քաշված հիպոթեզը հաստատում են նաև ցավի զգացողության առկայությունը՝ 

ավելի տարածված երկրորդ խմբում (p<0,05) նկ.5:  

 
Եզրակացություն. Էրոոտիկ լիբիդոյի արթնացման և մենարխեի տարիքի տար-

բերությունը ազդում է կանանց սեքսուալության ձևավորման վրա այնպես, որ 

սեռական ակտիվության ցուցանիշները գտնվում են հավաստի կապի մեջ տրամա-

դրության տատանումների հետ, այսինքն, կարելի է ասել, որ մեր առաջադրած հի-

պոթեզը հաստատվեց: Վիճակագրորեն հավաստի կերպով այն կանայք ովքեր ունեն 

էրոտիկ լիբիդոյի վաղ արթնացման տարիք դեպրեսիվ տրամադրությունների ժա-

մանակ դրսևորում են սեռական ցանկության բարձր մակարդակ, ինքնաբա-

վարարման բարձր ակտիվություն, իրենց կոնստիտուցիայի գենոտիպային ինդեքսին 

չհամապատասխանող օրգազմի ֆունկցիա: Կանայք, ում մոտ այդ տարիքային տար-

բերությունը հավասար է մեկի, դեպրեսիվ տրամդրության ժամանակ նշում են սեռա-

կան ցանկության նվազման, օրգազմ ապրելու դժվարության կամ անկարողության 

մասին և չունեն ինքնաբավարարման հակվածություն: Կարելի է ենթադրել, որ 

էրոտիկ լիբիդոյի վաղ արթնացումը, որն առաջ է ընկնում երեխայի ընդհանուր 

զարգացման տեմպերից, բերում է երեխայի մոտ սեռական ոլորտին վերաբերող 

զգայական ապրումների գերաճի՝ իմացական և սոմատիկ պլատֆորմի բացակա-

յության ֆոնի վրա: Նա չի կարող տարբերակել և սահմանել իր սեռային ապրում-

ները, ինչի արդյունքում նրա սեռականությունը չի կարող ստանալ իմաստային գոր-

ծառական նշանակություն, և սեռակազգայական ապրումները սերտորեն ներհյուս-

վում և էրոտիզացնում են անձի ողջ հոգեկառույցը: Այդ ժամանակ գլխուղեղում տեղ 

գտած նեյրոֆիզիլոգիական կառուցվածքային փոփոխությունները ինչ-որ ձևով 

նպաստում են տրամադրության տատանումների և սեռական ապրումների ժամա-

նակ օրգանիզմում տեղ գտած ֆիզիոլոգիական տեղաշարժերի կապին: Մեր դիտար-

կումը համընկնում է Zillman, 1983 հետազոտությանը [21], որտեղ նշվում է, որ էրո-

տիկ գրգռվածության ժամանակ օրգանիզմում տեղ գտած ընդհանուր ֆիզիոլոգիա-

կան տեղաշարժերը չեն տարբերակվում տրամադրության հատկապես հուզմուն-

քային վիճակների ժամանակ նմանատիպ տեղաշարժերից և տեղի է ունենում այս-

պես կոչված «գրգռման տրանսֆեր»-ի երևույթը:  

Խնդրի ավելի լայն ուսումնասիրությունը թույլ կտա պարզաբանել կանանց 

հոգեսեռական վիճակի դրսևորման հիմքում ընկած մեխանիզմները և նцր մոտե-

ցումներ մշակել դրանք հնարավորինս կարգավորելու հարցում:  
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ВВООЗЗРРААССТТ  ППРРООББУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ЭЭРРООТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ЛЛИИББИИДДОО  ИИ  ЕЕГГОО  РРООЛЛЬЬ  ВВ  

ДДИИННААММИИККЕЕ  ССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ЖЖЕЕННССККООЙЙ  ССЕЕККССУУААЛЛЬЬННООССТТИИ  

 
Н.Р. НЕРСИСЯН, А.Э. АКОПЯН, С.В. АКОПЯН 

 

ЕГМУ, клиника сексопатологии 
 

РЕЗЮМЕ 
Исследования показывают что депрессивное настроение может не только снизить, а 

также повысить сексуальное желание и возбудимость у некоторых женщин. Целью 

настоящего исследования является определение той особенности сексуального развития 
женщин, которое приводит к индивидуальной склонности повышения сексуальности во 

время депрессивных состояний. Было проведено поперечное исследование 62 женщин в 

возрасте зрелой сексуальности, которые обратились за сексологической помощью в Центр 
Сексопатологии ЕГМУ. Оценка сексуальных проявлений, а также депрессивного настроения 

были проведены на основе клинического наблюдения и интервью с каждой отдельной 
пациенткой, а также были использованы шкала Бека для определения депрессии, шкала 

Васильченко для определения сексуальной конституции. Из сексуальных проявлений были 

изучены и оценены сексуальное желание, возбудимость, оргазм, сексуальное удовольствие и 
боль при половом акте. Полученные результаты показывают, что чем больше разница между 

годами пробуждения эротического либидо и возраста менархе, тем сильнее выражено 

сексуальное желание, сексуальная возбудимость, особенно при мастурбации и оргастичность 
при депрессивных настроениях. Заключение: возраст пробуждения эротического либидо, 

которое намного опережает возраст пубертатного и когнитивного развития у женщин 
обусловливает тесное взаимоотношение между депрессивным настроением и повышенной 

сексуальностью, причем сексуальная активность проявляется повышенной склонностью к 

мастурбации, чем парной сексуальной активностью.  
 

Ключевые слова: Сексуальное желание, эротическое либидо, менархе, депрессивное 
настроение, мастурбация 

  

TTHHEE  AAGGEE  OOFF  EERROOTTIICC  IINNTTEERREESSTT  AAWWAAKKEENNIINNGG  AANNDD  IITTSS  RROOLLEE  IINN  FFEEMMAALLEE  

SSEEXXUUAALLIITTYY  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT    
 

N.R. NERSISYAN, A.E. AKOBYAN, S.V. AKOBYAN 
 

YSMU, Clinic of  Sexopathology 

 
SUMMARY 

Depressed mood is considered to be associated with lower sexual activity in women. There 
is also an evidence that depressed mood may increase sexual interest or arousal in some individuals. 

The aim of our study was to examine what kind of sexual development predisposes to such 
individual proneness to sexual activation in depressive mood, and to find out whether the difference 

of two ages-the age of erotic libido awakening (erotic interest and first sensual fantasizing) and 

menarche age, may be the reason of getting sexually activated when depressed. We conducted cross-
sectional study in 62 middle-aged women reporting sexual problems and having depressive 

symptoms. Depressed mood as well as various dimensions of sexual functioning, including sexual 

desire, arousal, orgasm, pain, and pleasure were examined and assessed during clinical interview. 
Depressed mood was measured also by Beck Depression Inventory (BDI). Our findings show – the 

bigger the difference between these two ages the higher the probability that depressed mood will 
increase sexual desire level and arousability manifesting in masturbation rather than in partner sex. 

Conclusion: The earlier awakening of erotic interest that doesn't coincides with the puberty and 

cognitive development predicts the relationship between depressive mood and sexuality in women. 

 

Keywords: Sexual desire, depressive mood, erotic interest, menarche, masturbation 
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Ա.Հ. ՏԵՐ-ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
 

 

ԵՊԲՀ, բժշկական հոգեբանության ամբիոն 

 

 

Բանալի բառեր` իմացական գործընթացներ, պիկտոգրամա, շիզոֆրենիա 

 

Ներածություն. Շիզոֆրենիայի ուսումնասիրության ժամանակ ձևավորվել է 

հետաքրքրություն հոգեբանության նկատմամբ` կապված հոգեկան խանգարումների 

ինքնատիպության հետ: Որպես այդպիսին կարելի է նշել յուրօրինակ մտածողու-

թյունը, որը տարբերվում է այլ խանգարումներ ունեցող հիվանդների մտածողութ-

յունից [6, 7]: Համաձայն ՄակԿարլիի և համահեղինակների, շիզոֆրե-նիայի ոլոր-

տում հիմնական խնդիրն այդ խանգարման կենսաբանական և հոգեբանական 

կողմերի համադրումն է [18]: Մեր աշխատանքում մենք անդրադարձել ենք այս խան-

գարման հոգեբանական կողմի վրա և ուսումնասիրել շիզոֆրենիայով հիվանդների 

իմացական գործընթացների հոգեբանական առանձնահատկությունները` շեշտը 

դնելով մտածողության, միջնորդավորված հիշողության և վերարտադրման արդյու-

նավետության ուսումնասիրության վրա:  

Ճանաչողական գործընթացների խանգարումները էական դեր են խաղում հի-

վանդության պատկերում, հանդիսանալով հիվանդների սոցաիլական և աշխա-

տանքնային անլիարժեքության պատճառներից մեկը [7]:  

Բժշկական հոգեբանության տեսանկյունից մեծ հետաքրքրություն են ներկա-

յացնում Զեյգարնիկի հետազոտությունները, որոնց համաձայն, հիվանդների մոտ 

հանդիպում են մտածողության ընդհանրացման գործընթացի աղավաղումներ: 

Ընդհանրացման ժամանակ կիրառվող հատկանիշները, որպես կանոն, նկարա-

գրվում են, որպես «գաղտնի, ձևական և անբովանդակ» [3]: Ընդհանրացման գործըն-

թացի աղավաղումները տեղի են ունենում մտածողության հաջորդականության և 

քննադատության խանգարումների հետ մեկտեղ: «Պիկտոգրամա» մեթոդիկայի ժա-

մանակ հիվանդները կարող են ընտրել հասկացության բովանդակությանը չհամա-

պատասխանող պատկեր, կարող են առաջարկել, դատարկ, անբովանդակ առար-

կաների շարք, կեղծ վերացական/ պատկերներ, որոնք զուրկ են բովանդակությունից 

[9]: Բարդ մտածողական գործընթացների կառավարման անկարողությունը թուլաց-

նում է շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ պարզ տեղեկատվության կոդավորման և 

ամրապնդման ունակությունը [17, 19, 21]:  

Արդիականություն. Վերջին մի քանի տասնամյակում կոգնիտիվ դիսֆունկ-

ցիան սկսել է դիտարկվել որպես շիզոֆրենիայի հիմնական առանձնահատկություն 

[16] և 1990 թվականներից կոգնիտիվ գործունեության լավացումը համարվում է 

շիզոֆրենիայի բուժման հիմնական կլինիկական նպատակներից մեկը [20]:  

Ճանաչողական գործընթացների խանգարումները սահմանափակում են նախ 

և առաջ հիվանդների իրական գործառնության ոլորտը, իսկ այդ սահմանափա-

կումների հասկացումը և իմացությունը կօգնի է ստեղծել տարրաբնույթ արդյու-

նավետ վերականգնող և դեղորայքային մոտեցումներ:  
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Չնայած նրան, որ գրականության մեջ առկա են շիզոֆրենիայով հիվանդների 

հոգեախտորոշիչ հետազոտությունների տվյալներ, այնուամենայնիվ վերջին ժամա-

նակներում այս հիվանդության պաթոմորֆոզը պահանջում է առանձին հոգեկան 

գործընթացների գործառնության առանձնահատկությունների ճշգրտում և հստակե-

ցում: Այն կարող է նպաստել ախտորոշման կատարելագործմանը և տարան-

ջատմանը այլ հոգեկան խանգարումներից [8,10]:  

Նշված նախադրյալները պայմանավորեցին շիզոֆրենիայով հիվանդերի պա-

թոհոգեբանական հետազոտության անցկացման անհրաժեշտությունը: Շիզոֆրե-

նիայի հոգեախտորոշման խնդիրը մինչ օրս մնում է կարևորներից մեկը ժամա-

նակակից բժշկական հոգեբանության և հոգեբուժության պրակտիկայում: Հոգեախ-

տորոշման բարդությունը կապված է տվյալ պաթոլոգիայի ժամանակ զարգացող 

խանգարումների տարանջատման հետ, ինչպես նաև նմանատիպ կլինիկական 

դրսևորումներ ունեցող այլ հիվանդություններից տարբերակման հետ [1,12,15]: Այս 

առումով կարևոր նշանակություն ունի այսօր պաթոհոգեբանական հետազոտությու-

նը, որն էապես մեծացնում է տարբեր տիպի պաթոլոգիաների ժամանակ հիվանդ-

ների հոգեկան գործառույթների վիճակի մասին պատկերացումները [2,4,11]:  

Ինչես հայտնի է պաթոհոգեբանության կենտրոնական տեղը զբաղեցնում է 

բարձրագույն հոգեկան գործընթացների խանգարումների ընդհանուր տարրերի 

որոնումը, ինչպես նաև հոգեկան գործընթացների ընթացքի խախտման բացահայ-

տումը: Ն.Կ. Կորսակովան նշում է, որ շիզոֆրենիայի ժամանակ համախտանիշ ձևա-

վորող ռադիկալ կարող է հանդիսանալ դրդապատճառների խանգարումը, որոնք էլ 

պայմանավորում են տվյալ հիվանդության համար բնորոշ փոփոխությունները կամ 

մտածողության, ընկալման, հիշողության առանձնահատկությունները: Նա շեշտում 

է, որ հոգեբանական հետազոտությունները հոգեկան խանգարումների ժամանակ 

թույլ են տալիս սահմանել ոչ միայն հոգեկան գործունեության ախտահարված, այլև 

նրա պահպանված տարրերը [5]:  

Նպատակ և խնդիրներ. Մեր հետազոտության նպատակն է ներկայացնել 

պարանոիդ շիզոֆրենիայով հիվանդների պաթոհոգեբանական հետազոտության 

արդյունքները: 

Խնդիրներն են. 

 ներկայացնել մասնագիտակակն գրականության մեջ նախորդ և վերջին 

տարիներին տեղ գտած ուսումնասիրությունները  

 ուսումնասիրել շիզոֆրենիայով հիվանդերի հոգեկան գործընծացների, մաս-

նավորապես մտածողության, հիշողության վերարտադրման, հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 

  ներկայացնել շիզոֆրենիայով հիվանդների պաթոհոգեբանական հետազո-

տության արդյունքները  

Նյութը և մեթոդները. Հետազոտությունը անց է կացվել Նորքի հոգեբուժական 

բժշկական կենտրոնում: Հետազոտությանը մասնակցել են 34 պարանոյիդ շիզո-

ֆրենիա ախտորոշմամբ հիվանդներ` 18-50 տարեկան, 16 տղամարդ և 18 կին:  

Որպես հետազոտության մեթոդ կիրառվել պիկտորգրամա պրոեկտիվ մեթո-

դիկան: Պիկտոգրամա մեթոդիկան նախատեսված է մտածողության առանձնահատ-

կությունների,  միջնորդավորված հիշողության, անձնային աֆեկտիվ ոլորտի ուսում-

նասիրությունների համար: Մեթոդիկան հնարավորություն է տալիս բացահայտել 
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վերլուծությունների և համադրությունների կարողությունները, մասնավորապես 

վերացական-իմաստային և կորնկրետ առարկայական բաղադրիչների հարաբե-

րակցության կարողությունները: Տվյալները մշակել ենք օգտվելով Բ.Գ. Խերսոնսկիի 

ինտերպրետատիվ սխեմայից, որը պիկտոգրամայի տվյալների վերլուծության 

ամենաամբողջական սխեմաներից մեկն է: Հիմնականում կիրառել ենք որակական 

վերլուծություն, որի ժամանակ հաշվի ենք առել. 

 վերացարկման գործոնը (կոնկրետ, մետաֆորիկ, երկրաչափական սիմվոլ-

ների, ատրբուտիվ պատկերներ),  

 անձնային նշանակության գործոնը (անձնային նշանակալի, ֆորմալ պատ-

կերներ), 

 հաճախականության գործոնը (ստանդարտ, կրկնվող և ինքնատիպ պատ-

կերներ), 

 ադեկվատության գործոնը (ադեկվատ` պատկերի և հասկացության համա-

պատասխանությունը, ոչ ադեկվատ պատկերներ),  

 պատկերների վերարտադրման արդյունավետության գործոնը (արդյունա-

վետ վերարտադրված հասկացությունների քանակը) [13,14]:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. 

 Տվյալները վերլուծելիս ներառել ենք վերացարկման գործոնի` կոնկրետ պատ-

կերներ, ատրիբուտիվ պատկերներ, երկրաչափական պատկերներ, մետաֆորիկ 

պատկերներ և անձնային նշանակության գործոնի բոլոր ցուցիչները` անձնային 

նշանակալի, ֆորմալ: Հաճախականության գործոնը ենթադրում է պատկերի ընտ-

րության հարաբերական հաճախականությունը, ընդ որում ստանդարտ (Ս) է հա-

մարվում պատկերը, եթե հանդիպում է ≥20 յուրաքանչյուր 100 արձանագրությունից, 

ինքնատիպ (Ի), եթե ≤2 յուրաքանչյուր 100 արձանագրությունից, և կրկնվող (Կ) է 

համարվում եթե Ս և Ի միջև տիրույթում է ընկած: 

Ներկայացնենք արդյունքներ. ինչպես երևում է Աղյուսակ 1-ում, շիզոֆրենիա-

յով հիվանդների մոտ գերակշռում են կոնկրետ (31.15%) և ատրիբուտիվ պատ-

կերները (32.46%), ավելի հազվադեպ հանդիպում էին երկրաչափական սիմվոլները 

(19.38%) և մետաֆորիկ պատկերները (17.21%): Հիվանդների 66.6%-ի մոտ գերա-

կըշռում են կոնկրետ և ատրիբուտիվ պատկերները, ընդ որում պետք է նշել, որ 

նրանց մոտ գերակշռում են նաև ֆորմալ պատկերները (85%): Արդյունքների համա-

ձայն, կարող ենք նշել, որ հիվանդների 13.4%-ի մոտ հաճախ նկատվում են երկրա-

չափական սիմվոլիկ և մետաֆորիկ պատկերներ, այսինքն հիվանները հազվադեպ 

են կարողանում հասկացությունները արտահայտել սիմվոլների, մետաֆորիկ 

պատկերների միջոցով: Տվյալների համաձայն, անձնային նշանակալի պատկերները 

կազմում են 31.12%, և հիվանդների ընդամենը 10%-ի մոտ էին դրանք գերակշռում: 

Իսկ հիվանդների 83.3%-ը առավել հաճախ կիրառում էին ֆորմալ պատկերներ և 

սիմվոլներ, ինչը ըստ մեզ վկայում է հուզականորեն հագեցած թեմատիկայից խուսա-

փելու, չվստահելու միտումի մասին: Հիվանդները բավականին շատ էին կիրառում 

ինքնատիպ պատկերներ (45.11%), ստանդարտ պատկերները կազմում են 38.8%: 
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Աղյուսակ 1  

Շիզոֆրենիայով հիվանդների պիկտոգրամա մեթոդիկայից ստացված արդյունքները 

ըստ վերացարկման, անձնային նշանակության և հաճախականության գործոնների. 
 

Պիկտոգրամայի ցուցիչները 

Ստացված ցուցանիշները 

բաց.թվ % 

գերակշռում է 

հետազոտվողների 

մոտ (%) 

վերացարկման գործոն 

կոնկրետ պատկերներ 143 31.15% 40% 
66.6% 

ատրիբուտիվ պատկերենր 149 32.46% 33.3% 

երկրաչափական սիմվոլներ 89 19.38% 10% 
13.4% 

մետաֆորիկ պատկերներ 78 17.21% 6.66% 

 անձնային նշանակության գործոն 

անձնային նշանակալի 

պատկերներ 
141 31.12% 10% 

83.3% 
ֆորմալ պատկերներ 312 68.87% 

 հաճախականության գործոն 

ստանդարտ պատկերներ 179 38.8% 
43.3% 

- 

43.3% 
կրկնվող պատկերներ 74 16.05% 

ինքնատիպ պատկերներ 208 45.11% 

 

 Ադեկվատության նորմատիվային ցուցանիշները տատանվում են 70-100%: 

Շիզոֆրենիայով հիվանդների 36.6%-ի մոտ ադեկվատության ցուցանիշները ընկած 

են նորմատիվային տիրույթում, տատնվելով 71%-93.75%: Այս տվյալները վկայում են, 

որ այս հիվանդները կարողանում են հասկացություններին համապատասխան 

պատկերներ գտնել, որոնք ճիշտ կարտացոլեն հասկացության էական հատկանիշնե-

րը և իմաստը: Հիվանդների 73.33%-ի մոտ ադեկվատության ցուցանիշները նորմա-

տիվային ցուցանիշներից ցածր են, այսինքն հիվանդերի պատկերներում գերա-

կըշռում են անադեկվատ պատկերներ, որոնք չեն արտահայտում հասկացության 

իմաստը, ընդգծում են առարկայի անէական կողմերը, կամ, առհասարակ, կապ 

չունեն հասկացության հետ: 

 Պատկերների վերարտադրման արդյունավետության մասին են վկայում ≥80% 

հիվանդի կողմից ճիշտ վերարտադրած հասկացությունները 45-60 րոպե անց: Հա-

մաձայն մեր հետազոտության տվյալների հիվանդների 15.15% կարողացավ արդյու-

նավետ վերարտադրել հասկացությունները, մնացած 84.84% մոտ ցածր էր վեր-

հիշելու արդյունավետությունը, ինչը խոսում է վատթարացած միջնորդավորված 

հիշողության մասին: 

Եզրակացություն. Մեր կողմից իրականցրաց պարանոիդ շիզոֆրենիայով հի-

վանդերի պաթոհոգեբանական հետազոտության տվյալների վերլուծության արդ-

յունքում մենք կարող ենք եզրակացնել, որ. 

 Տվյալ հետազոտությանը մասնակցած պարանոիդ շիզոֆրենիայով հիվանդ-

ների զգալի մասը (66.6%) հասկացությունները պատկերներով արտահայտելիս 
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ավելի հաճախ օգտագործում է կոնկրետ և ատրիբուտիվ պատկերներ, նրանցից ըն-

դամենը 13.4%-ի մոտ է գերակշռում սիմվոլիկ և մետաֆորիկ մտածողությունը: 

 Հիվանդների 10%-ն է ընտրում անձնային նշանակալի պատկերներ, որոնք 

կապված են իրենց ապրումների, անձնական կյանքի, տառապանք պատճառող 

խնդիրների, ցանկությունների, հիշողությունների, վախերի հետ, իսկ 83.3%-ը ընտ-

րելով ֆորմալ պատկերներ` խուսափում է հուզական երանգավորված ինֆորմացիա 

տալուց:  

 Հասկացությունները արտահայտելով ինքնատիպ պատկերներով (45.11%) 

հիվանդները ցուցաբերում էին ոչ ստանդարտ մոտեցում և յուրահատուկ մտա-

ծողություն: Հիվանդների 43.3%-ի մոտ գերակշռում է ինքնատիպ պատկերները, ինչը, 

ըստ մեզ, բացատրում է ոչ ադեկվատ պատկերների գերակայության փաստը (73.33% 

հիվանդի մոտ), ինչի արդյունքում հիվանդները դժվարանում են արտահայտել 

հասկացության իմաստը, ընդգծել առարկայի էական կողմերը, կամ որևիցե կապ 

գտնել հասկացության հետ:  

 Համաձայն պիկտոգրամայից ստացված արդյունքների հիվանդների գերա-

կըշռող մասի մոտ (84.84%) նկատվում է միջնորդավորված հիշողության վատթարա-

ցումներ և վերարտադրելու արդյունավետության նվազում: 
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РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ППААТТООППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  

ППААРРААННООИИДДННООЙЙ  ШШИИЗЗООФФРРЕЕННИИЕЕЙЙ  

  

А.Г. ТЕР-СТЕПАНЯН 

ЕГМУ, кафедра медицинской психологии 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье проанализированы результаты патопсихологического исследования больных 

параноидной шизофренией. В нашей работе мы акцентировали психологические стороны 

данного расстройства и исследовали психологические особенности таких когнитивных 

процессов как мышление, опосредованная память, эффективность воспроизведения 

памяти. 

  

Ключевые слова: когнитивные процессы, пиктограмма, шизофрения. 

  

  

  

  

ТТHHEE  RREESSUULLTTSS  OOFF  PPAATTHHOOPPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCAALL  SSTTUUDDYY    

OOFF  TTHHEE  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  PPAARRAANNOOIIDD  SSCCHHIIZZOOPPHHRREENNIIAA  
 

A.H. TER-STEPANYAN  

 

YSMU, Department of Medical Psychology 

 

SUMMARY 

The article summarizes the results of pathopsychological research performed with 

patients with paranoid schizophrenia. In our paper we concentrated on the psychological side of 

this disorder and studied the psychological particularities of cognitive processes of patients with 

schizophrenia, focusing on the study of thinking, mediated memory, and effectiveness of 

reproduction. 

 

Keywords: cognitive processes, pictogram, schizophrenia. 
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ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  УУРРООВВННЯЯ  ССТТРРЕЕССССООУУССТТООЙЙЧЧИИВВООССТТИИ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  

ААДДААППТТААЦЦИИИИ  УУ  ББООЛЛЬЬННЫЫХХ  СС  ИИШШЕЕММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ББООЛЛЕЕЗЗННЬЬЮЮ  ССЕЕРРДДЦЦАА  

 

Н.Г. АЗАТЯН 

 

ЕГМУ, кафедра медицинской психологии  

 

 

 

Ключевые слова: стресс, ишемическая болезнь сердца, стрессоустойчивость, факторы 

риска. 

 

Введение. Уже более века ученые тесно связывают психоэмоциональный стресс с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями. С середины 50-х годов ХХ столетия клиницис-

тами была описана роль стресса, эмоциональных переживаний в развитии гиперто-

нических кризов, дебютах и обострениях сердечно-сосудистых заболеваний. Исследо-

вания свидетельствовали, что сильные стрессы увеличивают риск развития различных 

нарушений здоровья, в том числе сердечно - сосудистых нарушений. Так же была 

обнаружена связь между стрессогенной жизненной ситуацией и заболеваемостью, а так 

же смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Современная наука рассматривает 

многие психические и соматические расстройства, как заболевания, в происхождение 

которых вносят вклад различные причины и факторы - биологические, психологические 

и социальные, образуя тем самым биопсихосоциальную модель болезни. 

В Европейских рекомендациях по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний 

в числе психологических факторов в основном рассматриваются низкий социально-

экономический статус, социальная изоляция и недостаток социальной поддержки, стресс 

на работе и в семейной жизни, депрессия и враждебность. Сердечно-сосудистая система 

многими исследователями и клиницистами считается основным концевым органом 

стрессовой реакции. Это может происходить при участии целого ряда разнообразных 

механизмов. В условиях хронической активации могут произойти необратимые изме-

нения в сердечно-сосудистой системе [14]. 

Актуальность. Развитие современного общества привело к изменению структуры 

заболеваемости. Изменение характера болезни связано со многими отрицательными 

сторонами ''цивилизации'', такими, как нервное напряжение в связи с возрастающими 

темпами жизни, ведение нездорового образа жизни. Реакцией личности на стресс и 

фрустрацию могут быть, с одной стороны, невротические расстройства, при которых 

преобладают психологические и психопатологические проявления, и с другой стороны, 

психосоматические расстройства, проявляющиеся, в первую очередь, соматическими 

эквивалентами психических расстройств. Эти группы нарушений демонстрируют различ-

ные способы переработки внутриличностного конфликта: психический и соматический. 

Невротический способ может проявляться как в условиях острой, так и в условиях 

хронической стрессовой ситуации. Психосоматический же способ в большей степени 

связан с хроническим воздействием стресса и фрустрации. 

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место в структуре общей 

заболеваемости и инвалидности населения. Ишемическая болезнь сердца относится к 

числу наиболее распространенных заболеваний.  

Прогрессирование данного заболевания связано с увеличением среди населения 

факторов риска, таких как курение, гиподинамия, ожирение. Значительно повышается 

процент людей, страдающих артериальной гипертонией, сахарным диабетом, гипер-

холестериемией. Помимо этого у населения изменился способ реагирования на внешние 

воздействия, то есть, так называемая поведенческая реакция. За последние несколько лет 
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сложившаяся социально-психологическая ситуация в Армении привела к изменению 

общественного сознания, доминирующего уклада жизни, морально-нравственных 

ориентиров большинства населения. Все это привело к внутриличностным и межлич-

ностным конфликтам, которые, в силу своей массовости, создали в обществе ситуацию 

социально-психологического напряжения. На этом фоне у многих людей стали формиро-

ваться различного рода психосоматические нарушения и, в частности, увеличилось 

количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

Активность человека направлена на удовлетворение его разнообразных потребнос-

тей. Однако не всегда потребности удовлетворяются без проблем: в процессе их удовлет-

ворения человек может встретиться с внешними или внутренними препятствиями, что 

вызывает необходимость приспособления, или адаптации. Стрессор – это то, что 

вызывает стресс, который, в свою очередь, требует адаптации. [10]. 

Многочисленные исследования позволили с позиций доказательной медицины ут-

верждать, что стресс и стресс-индуцированные состояния, прежде всего тревога и деп-

рессия, являются независимыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эти 

состояния значительно повышашают риск неблагоприятных сердечно-сосудистых ис-

ходов: инфаркта миокарда, мозгового инсульта, угрожающих жизни аритмий, внезапной 

кардиальной смерти, а также утяжеляют течение уже имеющихся сердечно-сосудистых 

заболеваний [5].  

Цель и задачи. Целью исследования является изучение уровня стрессоустойчивос-

ти и социальной адаптации у больных с ишемической болезнью сердца.  

Задачей исследования является измерение стрессогенности различных событий, 

значимых для человека. 

Материалы и методы.  

Исследование проводилось в НИИ Кадиологии и в Университетской клинике Мура-

цан, в исследовании принимали участие 37 человек. 

Для проведения исследования использовалась «Методика стрессоустойчивости и 

социальной адаптации» Холмса-Раге.  

Тест Холмса и Раге подходит к проблеме определения стрессоустойчивости, оцени-

вая количество различных стрессовых ситуаций, за определенный период времени, при-

чем каждой из них присваивается определенное количество баллов. Стресс, обуслов-

ленный эмоциональными человеческими отношениями, может иметь разрушительные 

последствия для здоровья, степень проявления которых зависит от такого свойства 

личности как стрессоустойчивость. 

Стрессоустойчивость – это термин, характеризующий некоторую совокупность лич-

ностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, 

волевые, эмоциональные и физические нагрузки (перегрузки) без особых вредных пос-

ледствий для своего здоровья. К признакам высокой стрессоустойчивости относятся: 

энергетический потенциал личности; уровень развития интуиции; уровень развития 

логических способностей; эмоциональная зрелость личности; эмоциональная устойчи-

вость и уровень эмоционального контроля; пластичность (гибкость, готовность личности 

к изменениям); сильный тип темперамента (по И.П. Павлову); высокий уровень развития 

рефлексии и другие [8]. 

Анализ результатов. Общеизвестно, что источником стресса у многих больных 

служит сам факт наличия болезни. Инфаркт миокарда, другие острые коронарные 

синдромы, хирургические вмешательства на сосудах сердца сопровождаются сильными 

негативными эмоциональными переживаниями. Их результатом могут стать различные 

по характеру и степени выраженности нарушения нервно-психической сферы, которые, с 

одной стороны, причиняют больному страдания сами по себе, а с другой - способствуют 

прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний. Важна не только интенсивность 
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событий, но и их количестжо за последнее время, так ка стресс имеет тенденцию 

накапливатся [7].  

В ходе исследования были выявлены следующие результаты: высокиий уровень 

стрессоустойчивости был выявлен у 18% обследуемых и риск развития психоматичес-

кого заболевания составляет 8.8%. Пороговый уровень у 33%, риск развития психомати-

ческого заболевания у обследуемых составляет 32.7%. Низкий уровень стрессоустой-

чивости у 49% обследуемых и риск развития заболевания составляет 58.8%. 

Заключение. Используемая нами методика, а также беседа с обследуемыми выяв-

ели наличие хронического стресса, нерного напряжения и тревоги. Необходимо также 

учитывать, что любое заболевание само по себе вызывает у пациентов стрессовую реа-

цию. Пациенты с ишемической болезнью сердца, перенесшие неотложные кардиологи-

ческие состояния, в целом отмечают более высокую напряженность своей жизни за 

предшествующий год, стресс является фактором риска в возникновении общего сер-

дечно-сосудистого риска и, следовательно, эти больные нуждаются в психотерапев-

тической помощи.  

 

 

ССППИИССООКК  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННООЙЙ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  
 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение // 

Москва Экспо 2002  

2. В.Бройтигам, П.Кристиан, М.Рад Психосоматическая медицина // Москва “ГЕОТАР 
Медицина” 1999, 279 стр 

3. Бурлачук Л.Ф. Индивидуально-психологические особенности больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями в процессе их социальной адаптации // Психол. журнал № 3 

1992 с. 24-27 

4. Добровольский А.В. Клинические особенности ишемической болезни сердца и 
внутренняя картина болезни / Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2000 

№ 1 с. 23-27 

5. Дроздова И. В., Дроздов В. А. Психоэмоциональный стресс как фактор риск у больных 
артериальной гипертензией  Международний медицинский журнал 2008 Т. 14 № 3 С.39-

44 6.Киселева М.Г. Психологические факторы в течении сердечно-сосудистых 
заболеваний Национальный психологический журнал 2012 Т.1 С.124-130 

6. Копина О. С., Суслова Е. А., Заикин Е. В. и др Популяционные исследования 

психосоциального стресса как фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний / 
Кардиология.- 1996.- Т. 32,№ 2 С. 15–18. 

7. Малкина-Пых Л.Г. Психосоматика. Справочник практического психолога // Москва 

“Эксмо” 2004, 992 стр. 
8. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В., Крегер Ф., Ледерах-Хофман К. Психосоматические 

расстройства в общей медицинской практике // Санкт-Петербург 2000, 287 стр. 
9. Г.Селье Стресс без дистресса М. Прогресс, 1979, 124 стр. 

10. Сидоров П.И., Соловьев А. Г., Новикова И. А. Психосоматическая медицина: Руков. для 

врачей.- М.МЕД пресс-информ, 2006.- 568 с. 
11. Смулевич А. Б., Сыркин А. Л. Психокардиология.- М.: МИА , 2005.- 778 с. 

12. Н.Ю. Сысоева Психологические особенности больных сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями / Эрудиция. - 2008. - №3. - С. 25 - 52. 
13. Погосова Г.В. Признание значимости психоэмоционального стресса в качестве сердечно-

сосудистого фактора риска первого порядка, Кардиология 2007 Т. 47, № 2.- С. 67–72. 

 

 



ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 483 

ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 

ՍԹՐԵՍԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄ 

 

Ն.Գ. ԱԶԱՏՅԱՆ 
 

ԵՊԲՀ, բժշկական հոգեբանության ամբիոն 

  

Հոդվածում ներկայացված են սրտի իշեմիկ հիվանդություն ունեցող հիվանդների 

սթրեսկայունության և սոցիալական հարմարվողականության մակարդակի հետա-

զոտության արդյունքները: Աշխատանքում մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձ-

նում սթրեսկայունության մակարդակի և մարմնական հիվանդության առաջացման 

ռիսկի վրա: Հոդվածում քննարկվում է սթրեսի նշանակությունն ու բնույթը նշված 

հիվանդության առաջացման և զարգացման դեպքում: 

 

  

Բանալի բառեր՝ սթրես, սրտի իշեմիկ հրիվանդություն, սթրեսկայունություն, ռիսկի 

գործոններ: 

  

  

  

  

  

TTHHEE  RREESSEEAARRCCHH  OOFF  SSTTRREESSSS  RREESSIILLIIEENNCCEE  AANNDD  SSOOCCIIAALL  AADDAAPPTTAATTIIOONN  LLEEVVEELL  

AAMMOONNGG  CCOORROONNAARR  HHEEAARRTT  DDIISSEEAASSEE  PPAATTIIEENNTTSS  

 

N.G. AZATYAN 

 

YSMU, Department of Medical Psychology  

 

  

SUMMARY 

In the article we represent the results of stress resilience and social adaptation level research 

among patients with coronary heart disease. In this work we pay special attention to the level of 

stress resilience and the risk of somatic disease occurence. The role of the stress in disease 

occurence and development is being discussed.  
 

 

Keywords: stress, coronary heart disease, stress resilience, risk factors.
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УУППООТТРРЕЕББЛЛЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕППААРРААТТООВВ  ККООННООППЛЛИИ  ИИ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

ССЕЕККССУУААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРООЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ  ВВ  ЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ  ООТТ  ВВООЗЗРРААССТТАА,,  

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  УУРРООВВННЯЯ  ИИ  ММЕЕССТТАА  ЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА 

 

А.Д. ГРИГОРЯН, А.Э. АКОПЯН, Р.Э. АЗАТЯН 

 

ЕГМУ, курс сексопатологии 

 

 

Ключевые слова: препараты конопли, сексуальные проявления, опыт половой жизни 

 

Введение и актуальность: В некоторых странах употребление психоактивных 

веществ связано с определёнными религиозными и культурными обычаями (употреб-

ление алкоголя, жевание индейцами листьев коки, курение гашиша в некоторых восточ-

ных странах). В Европе и Америке начало последнего подъёма уровня наркомании при-

шлось на 1960-е. Именно с этого времени данное явление стало серьёзным общест-

венным вопросом. Каннабис использовался в Центральной Азии и в северо-западном 

Китае уже в четвёртом тысячелетии до н. э., распространившись в дальнейшем на Индию 

(XV век до н. э.), Ближний и Средний Восток (IX век до н. э.), Европу (I век до н. э.), 

Юго-Восточную Азию (II век), Африку (XI век) и Америку (XIX век). В начале первого 

тысячелетия в Персии существовал военный религиозный орден хашишинов, привле-

кавший при помощи канабиса в свои ряды молодых людей, «увидевших мимолетный 

образ рая». К середине второго тысячелетия каннабис стал особенно популярным в 

арабском мире. 

Список веществ, способных вызвать наркоманию, очень велик и расширяется по 

мере синтеза новых средств. Наиболее распространёнными видами наркомании являются
 

токсикомания (употребление лекарственных препаратов, не рассматриваемых в качестве 

наркотиков, химических и растительных веществ), алкоголизм (пристрастие к напиткам, 

содержащим этиловый спирт), табакокурение(пристрастие к никотину) и употребление 

препаратов конопли (гашиш, марихуана). 

С точки зрения общепринятой социологии наркомания является одной из 

форм девиантного поведения, то есть поведения, отклоняющегося от общепринятых 

морально-нравственных норм. 

Среди причин возникновения и развития наркомании чаще всего называют осо-

бенности характера, психические и физические расстройства, влияние различных со-

циальных факторов. Нередки также случаи возникновения наркомании среди больных, 

вынужденных длительное время принимать наркотические вещества в медицинских 

целях. Многие лекарственные средства, применяемые в официальной медицине, (в ос-

новном снотворные, транквилизаторы, и наркотические анальгетики), могут вызывать 

тяжёлые виды наркотической зависимости, что является серьёзным осложнением при их 

применении. 

Все проблемы и кризисы армянского общества находят отражение в Вооруженных 

Силах, одном из социальных институтов страны. Так, для ВС актуальны проблемы, кото-

рые испытывает гражданское население, связанные со снижением качества здоровья во-

еннослужащих, ростом преступности в обществе, увеличением масштабов наркомании, 

алкоголизма, курения. 

Цель и задачи исследования: Целью настоящего исследования является изучение 

распространенности употребления препаратов конопли и ее связь с уровнем образования, воз-

растом и местом жительства. 

Материал и методы исследования: Нами было обследовано 1417 военнос-

лужащих срочной службы в течение первого года службы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Нами был проведен анализ сексуально-репродуктивного поведения различных ка-

тегорий военнослужащих, проходящих службу в рядах ВС РА на основе данных аноним-

ного и добровольного анкетного опроса. Выбор респондентов определялся среди прак-

тически здоровых лиц. 

Распространенность употребления препаратов конопли нами сопоставлялась со сле-

дующими факторами: возраст, место жительства, образовательный индекс, опыт половой 

жизни.  

Результаты исследования подвергнуты вариационно-статистической обработке с 

помощью критерия Стьюдента с использованием пакета компьютерных программ 

(Microsoft EXСEL 7.0).  

Результаты: В табл. 1 представлены данные опрошенных лиц по возрасту, харак-

теру службы, месту прежнего жительства (для офицеров, прапорщиков и контрактников 

настоящего места жительства), образованию. 

Табл. 1 

Распределение респондентов по возрасту, характеру службы, 

месту прежнего жительства, образованию (на 1000 человек) 

Показатель Распределение Абc. P±m 

Возраст 

18 лет 347 15,8±0,84 

19 лет 600 27,3±1,10* 

20 лет 298 13,5±0,78 

21-24 лет 84 3,8±0,42* 

25 лет и более 88 4,0±0,43* 

Всего 1417 

Характер службы 

срочной службы 1286 58,5±1,58 

кадровые военнослужащие 100 4,5±0,45* 

контрактники 31 1,4±0,25* 

Всего 1417 

Место жительства 

Село 605 27,5±1,10 

поселок городского типа 208 9,5±0,65* 

Город 604 27,5±1,10 

Всего 1417 

Образование 

1-8 класса 549 25,0±1,05 

9-10 класса 676 30,7±1,16* 

Высшее 192 8,7±0,63* 

Всего 1417 

Примечание* разница по сравнению с первой группой в своем классе статистически достоверна 

 

Анализ полученных данных показывает, что: 

 19-летние лица достоверно превышают 18-летних, показатель 20-летних имеет 

тенденцию к снижению, а 21-24 и 25 лет и более группы достоверно меньше первой 

группы; 

 кадровых военнослужащих и контрактников достоверно меньше, чем военно-

служащих срочной службы; 

 лиц, проживающих в поселках городского типа достоверно меньше; 

 окончивших среднюю школу достоверно больше, а имеющих полное и неполное 

высшее образование – достоверно меньше. 

Анализ показывает, что: 

 лица в возрасте 18-20 лет составляют 87,86%; 
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 военнослужащие срочной службы – 92,17%; 

 85,2% – это люди, призванные в ряды Вооруженных Сил РА из городов и сел; 

 лица, имеющие неполное среднее образование и окончившие среднюю школу, 

составляют 86,4%. 

Следует отметить, что структура респондентов по выбранным параметрам 

разнонаправленная за исключением характера службы, при котором явно преобладают 

военнослужащие срочной службы. 

Заключение и выводы 

В отношении употребления препаратов конопли: 

- удельный вес лиц, употреблявших препараты конопли в целом, во всех возрастных 

группах составляет 11-34%. 

В отношении возраста и употребления препаратов конопли: 

- среди 18-летних - 11% употребляют, среди 19-летних этот показатель увели-

чивается до 15%. 20-летние уже в 21%, а в возрастной группе 21-24 этот показатель 

составляет 34%. И наконец, в возрасте 25 и более лет в 29%. 

В отношении места жительства и употребления препаратов конопли: 

- среди лиц, проживающих в селах 14% употребляют препараты конопли; среди лиц, 

проживающих в поселках городского типа – в 19%, а среди горожан эта цифра поднимается до 

21%. 

В отношении образовательного уровня и употребления препаратов конопли мы 

получили следующие результаты: 

- респонденты, имеющие только начальное образование в 17% употребляли 

препараты конопли; 

- респонденты, имеющие неполное среднее образование – в 12%; 

- респонденты, имеющие среднее образование и неполное высшее – в 18%; 

- респонденты, имеющие высшее образование – в 30%. 

В отношении «имеет опыт половой жизни»: 

 удельный вес военнослужащих, имеющих опыт половой жизни в целом, во всех 

возрастных группах составляет 64,3-93,2%; 

 Среди 18-летних - 64,3% уже имеют опыт половой жизни, среди 19-летних этот 

показатель увеличивается до 67,2%. 20-летние уже в 73,2%, а в возрастной группе 21-24 

этот показатель составляет 86,9%. И наконец, в возрасте 25 и более лет в 93,2% случаев 

военнослужащие имеют опыт половой жизни. 

Следует также отметить, что те респонденты, которые употребляют препараты 

конопли, в 88% имели опыт половой жизни, а те респонденты, которые отрицают употребление 

конопли – в 67%. 
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ԵՊԲՀ, սեքսոպաթոլոգիայի կուրս 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Տվյալ հոդվածում նկարագրված է կանեփի օգտագործման տարածվածությու-

նը երիտասարդների շրջանակում և նրա կապը բնակավայրի, տարիքի և կրթական 

աստիճանի հետ և վերջինիս կապը սեռական վարքի դրսևորումների հետ: 

 Մեր կողմից հետազոտվել են ծառայության առաջին տարվա ընթացքում 1417 

զինծառայող: Այնուհետև անանուն և կամավոր հարցման միջոցով կատարվել է 

տարբեր կատեգորիաների զինծառայողների սեքսուալ-վերարտադրողական վարքի 

վերլուծություն: Հարցումը անց է կացվել առողջ անձանց շրջանակում: Հետազոտութ-

յան արդյունքները ներկայացված են վիճակագրական տվյալներով:  

 
 

Բանալի բառեր՝ կանեփի պրեպարատ, սեքսուալ դրսևորումներ, սեռական կյանքի 

փորձ: 
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A.D. GRIGORYAN, A.E. HAKOBYAN, R.E. AZATYAN  

 

YSMU, Course of Sexopathology 

 

 

SUMMARY 

This article describes the prevalence of cannabis use in the framework of the youth and 

its relationship to residence, age and educational level and also connection with sexual behavior 

manifestations. The investigated was carried out among 1417 soldiers during the first year of 

military service. It was conducted by analysis of the sexual-reproductive behavior of various 

categories of military via the anonymous, voluntary survey. Respondents selected practically 

healthy soldiers. The survey results are presented in the statistical data. 

 

Key worlds: Cannabis, sexual manifestations, sexual life experience. 
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Введение. Эпилепсия является хроническим заболеванием, проявляющимся 

различного рода пароксизмальными эпизодами частичной или полной потери сознания с 

моторными, сенсорными, вегетативными и психическими проявлениями. Часто встре-

чаются коморбидные депрессивно-тревожные расстройства, которые являются очень 

частыми спутниками эпилепсии, находящимися с ней в сложной взаимосвязи. С другой 

стороны известно, что сон и его расстройства играют существенную роль при эпилепсии, 

влияя на выраженность припадков, ухудшение проявлений психопатологии [1]. 

Международная классификация нарушений сна (ICSD-2, 2005) различает шесть основ-

ных категорий патологий сна: 1) инсомнии; 2) дыхательные нарушения сна; 3) двига-

тельные нарушения сна; 4) циркадные нарушения сна; 5) гиперсомнии центрального 

генеза; 6) парасомнии [2]. Одними из наиболее часто встречающихся патологий сна, 

являются двигательные нарушения сна. Из них синдром беспокойных ног (СБН), или 

болезнь Уиллиса-Экбома, играет ведущую роль, встречаясь у 5-15% общей популяции, 

чаще наблюдаясь в западноевропейских странах [3]. Распространенность этого сенсо-

моторного неврологического нарушения в Армении составляет 7,9% от общей популяции 

взрослого населения, что значительно увеличивает шансы случайной коморбидности 

СБН с эпилепсией [4]. В другом нашем исследовании была показана высокая коморбид-

ность СБН при эпилепсии (12%) [5]. Таким образом, являясь патологией, часто сопутст-

вующей эпилепсии, появляется необходимость в более детальном изучении роли данного 

нарушения. 

Научная новизна исследования. СБН малоисследован при эпилепсии, и имею-

щиеся исследования в основном не используют полное разделение диагностических 

критериев на 4 требующихся “эссенциальных” вопроса для постановки клинического 

диагноза СБН. В большинстве случаев применялся один комбинированный упрощенный 

вопрос, который обладает меньшей сенситивностью в вопросе выявления СБН [6]. В 

нашем исследовании мы использовали полный набор диагностических критериев, что 

позволило с большей степенью вероятности диагностировать СБН, а также изучили 

взаимосвязь СБН с параметрами тяжести эпилепсии. 

Цель и задачи. Целью данного исследования было выявление роли СБН при 

эпилепсии, его влияния на основные и дополнительные параметры болезни. В частности, 

была изучена взаимосвязь СБН с частотой эпилептических припадков, а также выражен-

ностью депрессии и тревоги. В задачи данного исследования входила оценка распрост-

раненности СБН среди популяции пациентов с доказанной эпилепсией, частоты припад-

ков у данной группы лиц, а также определение выраженности депрессивно-тревожной 

симптоматики с дальнейшим определением взаимосвязи между наличием СБН и 

вышеуказанными параметрами. 
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Материал и методы. В исследование были включены пациенты с доказанной 

генерализованной и парциальной эпилепсией. Диагноз эпилепсии был поставлен в 

Республиканском эпилептологическом центре и специализированной клинике наруше-

ний сна и двигательных расстройств “Сомнус” согласно действующим клиническим 

критериям. Пациенты получали в большинстве случаев стабильную антиконвульсантную 

терапию или были de novo диагностированы. 

Диагноз СБН был поставлен на основании действующих диагностических кри-

териев Международной классификации нарушений сна (ICSD-2, 2005) [2]. Вкратце их 

можно представить в виде 4-х критериев: 1) сенсорные нарушения, возникающие обычно 

в ногах, которые заставляют пациента двигать ими, 2) за счет чего он получает частичное 

облегчение, а иногда и полное исчезновение симптоматики, но с ее возвращением после 

прекращения движений. Кроме того беспокойство должно усиливаться или возникать 

исключительно в вечерние часы (3), а также возникать в спокойном вынужденно дли-

тельно обездвиженном состоянии (напр. в публичном транспорте, самолете и др.) (4). 

Оценка выраженности депрессивной симптоматики производилась при помощи шкал 

Гамильтона по оценке депрессии (HAMD) и тревоги (HAMA).  

Критериями включения являлись: диагноз эпилепсии, возраст пациентов 18 лет и 

старше, без тяжелых коморбидных состояний, существенных изменений проводимой 

антиконвульсантной терапии за предыдущие месяцы. Пациенты были разделены на две 

группы: 1) пациенты с эпилепсией, но без СБН – СБН(-); 2) пациенты с эпилепсией и с 

СБН - СБН(+). Для статистического анализа были применены тесты Хи-квадрат и 

Стьюдента (T-test). 

Результаты исследования и их анализ.В исследовании приняли участие 135 

пациентов с эпилепсией, из них 28 (20,7%) с наличием синдрома беспокойных ног (груп-

па СБН(+)), 107 (79.3%)– без нее (группа СБН-). Ниже приведены характеристики каж-

дой из групп: СБН(+) - средний возраст – 42,9 года (18-67), Ж - 46.4%; СБН(-) - средний 

возраст – 33.8 (18-71), Ж - 44.9%. Средние баллы по оценке депрессивности и тревож-

ности по Гамильтону (HAMD и HAMA) были выше в группе СБН(+) по сравнению с 

группой СБН(-): средний балл HAMD в группе СБН(+) был 16.6, в группе СБН(-) – 12 

(p=0.005); среднийбалл HAMA в группе СБН(+) – 19,4, в группе СБН(-) – 13,9 (p=0,006) 

(Рис. 1). 

Рис. 1 

Средние баллы шкал Гамильтона для оценки депрессии (HAMD) и тревоги (HAMA) в 

группах СБН(+) и СБН(-) (p=0,006) 

 

 
Интересно было то, что ночные припадки чаще встречались у пациентов группы 

СБН(+) (77,8%), чем у СБН(-) (54,6%) (p<0.05). 
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Таким образом нами выявлена очень важная взаимосвязь СБН как напрямую с 

одним из показателей тяжести заболевания – частотой припадков в ночное время, так и с 

коморбидными состояниями, такими как депрессия и тревога. Подобная взаимосвязь мо-

жет значительно усугублять течение эпилепсии, даже если учитывать случайность 

коморбидности часто встречающегося СБН с эпилепсией.  

В группе СБН(-) наблюдалась более высокая частота эпилептических припадков 

за последний месяц, также как и за последний год: СБН(-)/СБН(+) за последний месяц – 

3,24/1,86, за последний год – 31,3/25,6 (p>0,05) (Рис. 2).  

Рис. 2 

Частота припадков за последний месяц и год в группах СБН(+) и СБН(-) 

 
 

Заключение. Согласно полученным данным мы можем утверждать о сущест-

венной роли, которую играет СБН при эпилепсии. В частности, СБН способствует более 

тяжелому протеканию коморбидных депрессивно-тревожных состояний при эпилепсии, а 

также способствует учащению припадков во время сна. Следовательно своевременная 

коррекция СБН может способствовать улучшению контроля за припадками и снижению 

влияния коморбидной депрессивно-тревожной симптоматики. 
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1ԵՊԲՀ, Հետբուհական կրթության նյարդաբանության ամբիոն 
2«Սոմնուս» քնի և շարժողական խանգարումների նյարդաբանական կլինիկա 

3ՀՀ ԱՆ ակադեմիկոս Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային 

ինստիտուտ 
4
«Էրեբունի» ԲԿ, Էպիլեպտոլոգիայի հանրապետական կենտրոն 

 
 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Էպիլեպսիան տարածված նյարդաբանական հիվանդություն է` հաճախ հան-

դիպող կոմորբիդություններով: Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշը (ԱՈՀ) նույն-

պես հաճախ հանդիպող քնի շարժողական խանգարում է, որն առաջացնում է 

երկրորդային անքնություն և քնի ընդհատվածություն: ԱՈՀ-ի և էպիլեպսիայի հա-

մակցումը կարող է նպաստել էպիլեպտիկ նոպաների հաճախացմանը, քանի որ 

ԱՈՀ-ն առաջացնում է արթնացումներ քնի ընթացքում: Մեր աշխատանքի նպա-

տակն է դուրս բերել հավանական կապ ԱՈՀ-ի և դեպրեսիայի, տագնապի ու նո-

պաների հաճախության միջև էպիլեպսիա ունեցող պացիենտների շրջանում: 

Հետազոտության մեջ ներառվել են այն հիվանդները, որոնց ախտորոշումը հաս-

տատված է եղել: Դեպրեսիայի արտահայտվածության մակարդակի գնահատման 

համար օգտագործվել է դեպրեսիայի գնահատման Համիլտոնի սանդղակը, իսկ 

տագնապի համար` տագնապի գնահատման Համիլտոնի սանդղակը: Նոպաների 

հաճախությունը և դրսևորումը գիշերվա ընթացքում դուրս է բերվել կլինիկական 

հարցազրույցի ընթացքում: Հետազոտության մեջ ներառվել են 135 հիվանդ: Մենք 

բացահայտել ենք դեպրեսիայի և տագնապի արտահայտվածության բարձր միավոր-

ներ ու գիշերային նոպաների ավելի բարձր հավանականություն ԱՈՀ ունեցողների 

խմբում: Մեր տվյալները ցույց են տալիս, որ ԱՈՀ-ը կարող է լինել կարևոր գործոն 

տագնապի և դեպրեսիայի արտահայտվածության բարձր մակարդակի համար: 

Ինչպես նաև էպիլեպտիկ նոպաները գիշերվա ընթացքում առավել բնորոշ են ԱՈՀ 

ունեցող հիվանդներին: 

 

 

 

Բանալի բառեր՝ Էպիլեպսիա, անհանգիստ ոտքերի համախտանիշ, Ուիլիս-Էքբոմի 

հիվանդություն 
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SUMMARY 

Epilepsy is a widely present neurological disorder with frequent co-morbidities. Restless 

legs syndrome (RLS) is also a very frequent motor sleep disorder which causes secondary 

insomnia and sleep fragmentation. Their co-occurrence could cause additional exacerbations of 

epileptic seizures due to higher arousability during sleep. Our aim was to determine possible 

association of RLS with depression, anxiety and seizure frequency in epilepsy patients. Patients 

with epilepsy diagnosis proven at a tertiary center were enrolled in study. Hamilton rating 

scales were used for evaluating severity of depression (HAMD) and anxiety (HAMA). Seizure 

frequencies and occurrence at night was reported by patients. Total number of enrolled patients 

with epilepsy was 135. In RLS (+) group we found higher scores for depression and anxiety and 

higher probability of nocturnal seizures. Our data suggest that RLS could be an important 

contributor for higher depression and anxiety rates in epilepsy. Also, seizures at night seem to 

be more prevalent in epilepsy patients with RLS. 

 

 

Keywords: epilepsy, restless legs syndrome, Willis-Ekbom disease 
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Ключевые слова: эпилепсия, депрессия, инсомния 

 

Введение: В современной медицине все больше внимания уделяется качеству 

жизни пациента и его оптимизации. Эпилепсия, будучи наиболее стигматизирующим из 

неврологических заболеваний, оказывает негативное влияние на физическое, психоло-

гическое и социальное состояние больного. Одной из важнейших детерминант низкого 

качества жизни у больных эпилепсией является депрессивная симптоматика, распрост-

раненность которой, как было подтверждено рядом эпидемиологических исследований, 

значительно выше при эпилепсии по сравнению с общей популяцией [1,2]. Из 50 

миллионов людей во всем мире страдающих эпилепсией 15-60% также страдают 

депрессией и нуждаются в лечении [3]. 

Одной из наиболее частых жалоб среди пациентов с эпилепсией является 

инсомния. Распространенность последнего оценивается около 25-54%, что 2-4 раза боль-

ше, чем в общей популяции [4]. 

Актуальность: Наличие депрессии у больных с эпилепсией связано с суицидами, 

суицидальными мыслями, стигматизацией пациентов, а также с большим количеством 

нежелательных явлений при лечении антиэпилептическими медикаментами. Множество 

исследований показало, что депрессия имеет большее негативное влияние на качество 

жизни связанное со здоровьем, чем на активность припадков и приводит к худшим 

последствиям после припадков, а также к большим медицинским затратам [5]. 

За последнее время возрастает интерес к нарушениям сна как показателям ка-

чества жизни пациентов с эпилепсией. Однако роль инсомнии в этом плане остается 

малоизученной. По данным многих авторов инсомния ассоциируется с низким качеством 

жизни, высокими затратами здравоохранения, высоким риском гипертензии, диабета и 

смертности от всех причин среди общего населения. Коморбидность инсомнии с эпилеп-

сией может обострять психиатрические проблемы, поведение, память и социальное 

функционирование [6].  

В последнее время много говорится о тесной взаимосвязи между инсомнией и 

депрессией. Инсомния per se является одним из симптомов депрессии, в следствие чего 

само ее воздействие на выраженность депрессии у больных с эпилепсией остается 

неясным. Клиническая значимость последнего состоит в том, что тактика лечения может 

меняться в зависимости от степени выраженности депрессии. 

Цель и задачи: Цель настоящего исследования - oценить качество сна и распрост-

раненность инсомнии среди пациентов с эпилепсией и выяснить, насколько значимо 

влияет наличие инсомнии на выраженность депрессивной симптоматики и качество 

жизни пациентов с эпилепсией. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Сравнить уровень депрессии у пациентов с эпилепсией и коморбидной инсом-

нией с таковым у пациентов с эпилепсией без наличия инсомнии 
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2. Оценить воздействие депрессии и инсомнии на качество жизни пациентов 

Материалы и методы: Исследование было проведено среди пациентов, которые 

обратились в Республиканский эпилептологический центр МЦ «Эребуни», где был 

установлен и подтвержден диагноз эпилепсии. Критериями исключения служили возраст 

до 18 лет, тяжелые коморбидные заболевания соматического или психического 

характера, беременность.  

Диагноз инсомнии ставился специалистом на основе клинического интервью по 

критериям международной классификации нарушений сна (ICSD-2). Для оценки качества 

сна пациентами были заполнены опросники Питтсбургского индекса качества сна 

(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI).  

У всех пациентов была оценена степень депрессивности по шкале депрессии 

Гамильтона. Последнее заполняется во время клинического интервью и состоит из 21 

пунктов, которые выявляют симптомы депрессии у пациентов. Выраженность депрессии 

варьирует в следующих итоговых баллах: 0-9 - отсутствие депрессии, 10-16 - легкое 

депрессивное состояние, 17-27 депрессивное состояние средней степени, более 28 - 

депрессивное состояние тяжелой степени. 

Для оценки качества жизни пациентам предлагалось заполнить опросник SF-36. 

Последний состоит из 36 вопросов сгруппированных в 8 секций (доменов): 1. физическое 

функционирование (Physical Functioning - PF), 2. Ролевое функционирование, обуслов-

ленное физическим состоянием (Role Physical Functioning - RF), 3. Интенсивность боли 

(Bodily pain - BP), 4. Общее состояние здоровья (General Health - GH), 5. Жизненная 

активность (Vitality-VT), 6. Социальное функционирование (Social Functioning-SF), 7. 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role Emotional 

- RE), 8. Психическое здоровье (Mental Health - MH). 

На основе наличия или отсутствия симптома инсомнии все пациенты основной 

группы были разделены на две подгруппы:  

1. Пациенты с эпилепсией без симптома инсомнии 

2. Пациенты с эпилепсией и коморбидной инсомнией 

Исследование проводилось после получения письменного информированного 

согласия каждого пациента. Статистический анализ был выполнен с использованием 

пакета прикладных программ SPSS-21.0. Межгрупповые сравнения были проведены с 

использованием Т-теста. Был проведен также иерархический множественный регрес-

сионный анализ.  

Результаты исследования и их анали: Нами был обследован 151 пациент (средний 

возраст – 34,8±1,1 года), из них 85 мужчин, 66 женщин. По данным нашего исследования 

больше половины пациентов с эпилепсией (51%) страдает инсомнией, а у 63% 

наблюдается низкое качество сна (Рис.1,2).  

Рис. 1 

Распространенность инсомнии среди пациентов с эпилепсией 
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Рис.2 

Качество сна при эпилепсии по шкале PSQI 

 
 

Подобная распространенность инсомнии значительно выше, чем в общей 

армянской популяции (15,6%). 

Сравнительный анализ средних баллов депрессивности по шкале Гамильтона в 

двух группах выявил статистически значимую разницу (p<0,01) между ними (Рис.3). 

 

Рис.3.  

Средний балл депрессивности по шкале Гамильтона в двух группах 

 
 

Для выявления ассоциаций между качеством сна, наличием инсомнии и выра-

женностью депрессивности был проведен иерархический множественный регрессионный 

анализ с контролем по возрасту, полу, сроку давности болезни, количеству принимаемых 

препаратов. Анализ показал, что уровень депрессивности статистически значимо 

коррелирует с качеством сна и наличием инсомнии (p<0,01). После контроля по 

вышеупомянутым факторам качество сна и наличие инсомнии проявили статистически 

значимую связь с уровнем депрессии (βкачество сна=0,42, p<0,01; βинсомния=0,2, p<0,05). 

Корреляционный анализ (Пирсона) выявил статистически значимую сильную 

отрицательную взаимосвязь между оценкой качества сна по PSQI и всеми доменами 

опросника SF-36 (p<0,01). Инымисловами, низкоекачествоснавзаимосвязана с низкимка-

чествомжизни. Однако после контроля по уровню депрессии (частная корреляция) ста-

тистически значимая корреляция с качеством сна (p=0,03) была обнаружена касательно 

только одного домена (SF-36 домен 4). Это означает, что качество сна само по себе не 

сильно отражается на качестве жизни пациента. Отрицательное воздействие оказывается 

скорее опосредованным образом, из-за повышенного уровня депрессивности.  

Заключение 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о широкой распространенности 

низкого качества сна и инсомнии среди больных с эпилепсией, что сравнимо с данными 

зарубежных исследований. Учитывая потенциальные неблагоприятные последствия 
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этого сочетания, необходимо принять меры по профилактике и лечению инсомнии среди 

больных эпилепсией. 

По результатам настоящего исследования также выяснилось, что качество жизни 

пациентов с эпилепсией обусловлено большей частью наличием депрессивной симп-

томатики. Низкое качество сна также влияет на качество жизни этих пациентов, но повы-

шенная депрессивность здесь выходит на первый план. В том или ином случае необхо-

димо проведение мероприятий по лечению или профилактике развития инсомнии с 

целью повышения качества жизни больного эпилепсией, а также для предупреждения 

ряда нежелательных последствий. 

В дальнейшем можно будет исследовать вопрос о том, насколько могут из-

меняться в динамике выраженность депрессии и качество жизни пациентов с эпилепсией 

при лечении инсомнии или улучшении у них качества сна. 
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SUMMARY 

Epilepsy is one of the most stigmatizing neurological diseases that have negative impact 

on physical, psychological and social wellbeing. Depression is a major determinant that 

affectsquality of life (QoL) in patients with epilepsy. Although theknown adverse effects of 

disturbed sleep on a course of the illness, the role of insomnia has been poorly studied.  

In the frame of this study we observed the prevalence of poor sleep quality and insomnia 

in patients with epilepsy, as well as the relationship between insomnia, depression and QoL in 

these patients. 151 patients with all cause epilepsy were enrolled in our study (mean age was 

34.8±1.1,85 (56,3%) were male). Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to assess 
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quality of sleep, QoL was measured bySF-36, and depression was assessed with Hamilton 

Rating Scale.  

We found that 51% of epilepsy patients had insomnia and 63% of them had low quality 

of sleep. Our study shows that patients with epilepsy and comorbid insomnia have higher level 

of depression compared to epilepsy patients without insomnia. Insomnia itself affects QoL 

across only one domain of SF-36, whereas depression is associated with all domains of SF-36 

predicting lower QoL. 

 

Keywords: epilepsy, depression, insomnia 
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ԷԷՊՊԻԻԼԼԵԵՊՊՍՍԻԻԱԱՅՅԻԻ  ԺԺԱԱՄՄԱԱՆՆԱԱԿԿ  
 

1,2Ս.Գ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, 
1Գ.Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՅԱՆ, 

3ՅՈՒ.Ս. ԹՈՒՆՅԱՆ,  
2Ա.Գ. ՔԱՐԱՄՅԱՆ, 

2Լ.Ա. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ, 
4Տ.Հ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

 

1ԵՊԲՀ հետբուհական կրթության ֆակուլտետ, նյարդաբանության ամբիոն 
2«ՍՈՄՆՈՒՍ» քնի և շարժողական խանգարումների նյարդաբանական կլինիկա 

3Ակադեմիկոս Ս.Խ. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ  
4 «Էրեբունի» ԲԿ, Էպիլեպտոլոգիայի հանրապետական կենտրոն  

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Էպիլեպսիան նյարդաբանական խանգարում է, այն ունի բացասական ազդե-

ցություն ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական բարեկեցության վրա և մեծա-

պես կապված է ստիգմայի հետ: Դեպրեսիա նհամարվում է էպիլեպսիայով հիվանդ-

ների կյանքի որակի վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը: Հայտնի է, որ ոչ 

բավարար քունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հիվանդության 

ընթացքի վրա, սակայն, անքնությունն էպիլեպսիայով հիվանդների շրջանում նվազ է 

հետազոտված: 

Այս հետազոտության շրջանակում մեր կողմից ուսումնասիրվել է քնի ցածր 

որակի և անքնության տարածվածությունն էպիլեպսիայով հիվանդների մոտ, ինչ-

պես նաև անքնության ազդեցությունը դեպրեսիայի արտահայտվածության և կյանքի 

որակի վրա էպիլեպսիա ունեցող անձանց շրջանում: Հետազոտությանը մասնակցել 

են 151 հաստատված էպիլեպսիա ունեցող պացիենտներ (միջին տարիքը` 34.8±1.1, 

85-ը (56,3%)`տղամարդ): Քնի որակի գնահատման համար կիրառվել է Քնի որակի 

պիտսբուրգյան սանդղակը, կյանքի որակի գնահատման համար՝ SF-36 հարցարանը, 

իսկ դեպրեսիան գնահատվել է Համիլտոնի դեպրեսիայի գնահատման սանդղակով: 

Մեր հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ էպիլեպսիա ունեցող 

պացիենտների 51%-ն ունի անքնություն, իսկ քնի ցածր որակի տարածվածությունը 

կազմում է 63%: Դեպրեսիայի ցուցանիշն ավելի բարձր է այն էպիլեպսիայով հի-

վանդների մոտ, որոնք ունեն նաև անքնություն: Անքնության առկայությունը բերում 

է կյանքի որակի վատացմանն ըստ SF-36 հարցարանի մեկ հատվածի, մինչդեռ 

դեպրեսիայի ցուցանիշը կապված է բոլոր ութ հատվածների հետ: 

 
Բանալի բառեր` Էպիլեպսիա, դեպրեսիա, ինսոմնիա: 
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ВВЗЗААИИММООССВВЯЯЗЗЬЬ  ППРРЕЕЖЖДДЕЕВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ  ЭЭЯЯККУУЛЛЯЯЦЦИИИИ    

ИИ  ТТИИППООВВ  ППООЛЛООВВООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ    

 

В.А. ШАХРАМАНЯН  

 

ЕГМУ, кафедра и клиника сексопатологии  

  

 

На сегодняшний день среди сексологов не существует общепринятого опре-

деления преждевременной эякуляции, так как границы между нормой и патологией здесь 

не абсолютны и во многом культурно обусловлены. Например, если эякуляция у мужчин 

из Ист-Бей (Меланезия) происходит более чем через 30 секунд после введения полового 

члена во влагалище, местные жители считают такой половой акт чрезмерно длительным, 

что воспринимается ими как отклонение от нормы.  

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра преждевременная 

эякуляция (ПЭ) определяется как сексуальная дисфункция, не обусловленная органи-

ческими нарушениями или заболеваниями и заключающаяся в невозможности контрол-

ировать эякуляцию в той мере, которая была бы достаточна, чтобы оба партнера 

получили удовлетворение от полового акта. При этом время фрикционного периода не 

учитывается, что может привести к диагностическим ошибкам в случае аноргазмии и 

других патологических состояний партнерши. Но, несмотря на кажущуюся субъ-

ективность, данное определение достаточно полно отражает психологический и социаль-

ный аспекты данной проблемы. Обычно ПЭ трактуется как эякуляция, которая постоянно 

или периодически наступает до, во время или сразу после интроекции при минимальной 

сексуальной стимуляции и вызывает неудовлетворенность мужчины половым сноше-

нием.  

По данным разных авторов частота преждевременной эякуляции у мужчин 

колеблется от 1% до 77% случаев. Она считается довольно распространенной формой 

копулятивной дисфункции. Самым репрезентативным научным исследованием по 

определению распространенности ПЭ можно считать работу Е.Laumann с соавт., (1994), 

выполненную в США. При обследовании 1422 мужчин в возрасте от 18 до 58 лет было 

установлено, что частота ПЭ составляет 29%. Преждевременная эякуляция является 

жалобой у 35-40% мужчин, обратившихся к сексопатологу. По данным Всесоюзного науч-

но-методического центра по вопросам сексопатологии, среди всех сексологических 

больных стержневые синдромы расстройств эякуляторной составляющей диагнос-

тируются в 20,4% случаев.  

Среди органогенных причин ПЭ ведущее место занимают заболевания предста-

тельной железы застойного или воспалительного генеза. Установлено, что органо-

генные расстройства эякуляторной функции более распространены у мужчин молодого и 

среднего возраста. Тут особое значение имеет образ сексуальной жизни мужчины, 

информированность, уровень полового воспитания. 

Как известно, половое воспитание является неотъемлемой частью общего 

воспитания, от типа которого во многом зависит формирование сексуальности личности 

и сексуальное здоровье [5]. 

В диагностике и своевременной коррекции сексуальных расстройств важное место 

занимает проблема полового воспитания.  

Для профилактики сексуальных расстройств большое значение имеет правильное 

половое воспитание. [4, 7].  

Существуют следующие виды полового воспитания (А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер) [1,2]: 

 гипопротекция – недостаток опеки и контроля;  

 гиперпротекция – чрезмерная опека и мелочный контроль;  



ԲԺՇԿԱԿԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 499 

 эмоциональное отвержение – ребенок или подросток постоянно ощущает, что 

им тяготятся;  

 гармоничное – воспитание протекает гармонично и без конфликтов. 

Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи сексуальных 

расстройств, в частности – преждевременной эякуляции и типа полового воспитания. 

Материал и методы. Нами были обследованы 161 человек, в возрасте от 18 до 35 

лет, обратившихся с сексологическими жалобами в клинику сексопатологии ЕГМУ.  

Было проведено сексологическое ретроспективное обследование обратившихся в 

нашу клинику мужчин с сексуальными расстройствами, в развитии которых ведущую 

роль играют тип полового воспитания, а также сопутствующие заболевания.  

Распределение обследованных лиц по полу: 

 120 мужчин (больные – 99, здоровые – 21);  

 41 женщин (больные – 31, здоровые – 10).  

Данные о типах полового воспитания обследованных нами респондентов когорты 

больных представлены в таблице 1, из которой видно, что:  

 48, 5% обследованных мужчин получили воспитание по типу «гиперпротек-

ция»;  

 42,4% – по типу «гипопротекция»;  

 8,1% – по типу «гармоничное»; 

  1,0% – по типу «эмоциональное отвержение»; 

 74,2% обследованных женщин получили воспитание по типу «гиперпротек-

ция»;  

 25,8% – по типу «гармоничное». 

Таблица 1 

Характеристика типов воспитания 

  Пол 

 Тип М Ж 

 воспитания Статус Статус 

  больной здоровый больной здоровый 

  абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

 гармоничное 8 8,1% 21 100,0% 8 25,8% 10 100,0% 

гипопротекция 42 42,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

гиперпротекция 48 48,5% 0 0% 23 74,2% 0 0% 

эмоциональное отвержение 1 1,0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать заключение, что большинство из них 

получили неправильное половое воспитание. Неправильные типы воспитания, как 

правило, приводят к формированию сексуальных расстройств [3, 6].  

Представляло определенный интерес выявление корреляционной связи между 

типом полового воспитания и основными сексологическими жалобами (сексуальными 

расстройствами) мужчин. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, у больных мужчин с типом полового воспитания «ги-

перпротекция» расстройство эякуляции составляет 43,8%, расстройство эрекции – 27,1%. 

При типе «гипопротекция» расстройство эякуляции составляет 61, 9%, а расстройство 

эрекции – 7,1%.  
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Таблица 2  

Корреляция сексуальных расстройств  

и типа полового воспитания среди больных мужчин 

  Тип воспитания 

 Основные 

жалобы гармоничное гипопротекция гиперпротекция 

эмоциональное 

отвержение 

  абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

 расстройство 

либидо 0 0% 2 4,8% 0 0% 0 0% 

расстройство 

эрекции 0 0% 3 7,1% 13 27,1% 0 0% 

расстройство 

эякуляции 7 87,5% 26 61,9% 21 43,8% 1 100,0% 

сочетанные 1 12,5% 11 26,2% 14 29,2% 0 0% 

 

Таким образом, наше предположение о наличии взаимосвязи между типом 

полового воспитания и сексологических жалоб (сексуальных расстройств) у больных 

получает статистическое подтверждение. Можно заключить, что: 

 у мужчин с типом полового воспитания «гиперпротекция» наиболее часто 

бывают нарушения эякуляции (преждевременная эякуляция) и эрекции;  

Представляло также значительный интерес выявление корреляционных связей 

между сопутствующими заболеваниями и типом полового воспитания. Результаты 

корреляционного анализа представлены в таблице 3.  

Таблица 4 

Корреляция сопутствующих заболеваний и типа полового воспитания  

среди больных мужчин 

  Тип воспитания 

 Сопутствующие 

заболевания гармоничное гипопротекция гиперпротекция 

эмоциональное 

отвержение 

  абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

 урогенитальные 8 100,0% 38 90,5% 31 64,6% 0 0% 

нервные 0 0% 3 7,1% 5 10,4% 0 0% 

эндокринные и 

нервные 
0 0% 0 0% 1 2,1% 0 0% 

не имеет 0 0% 1 2,4% 11 22,9% 1 100,0% 

 

Как видно из таблицы 4, у больных мужчин с типом полового воспитания 

«гипопротекция» урогенитальные заболевания наблюдались у 90,5%, а с типом «гиперп-

ротекция» – 64,6%. Урогенитальные заболевания, как известно, являются основной при-

чиной развития преждевременной эякуляции.  
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Таким образом, наше предположение о наличии взаимосвязи между сопутст-

вующими заболеваниями и типом полового воспитания у больных получает статис-

тическое подтверждение. Можно сказать, что: 

 у мужчин с типом полового воспитания «гипопротекция» наиболее часто 

отмечались урогенитальные заболевания, которые в свою очередь приводит к развитию 

преждевременной эякуляции. 

Проведенное исследование показало, что правильное половое воспитание имеет 

важное значение в профилактике сексуальных расстройств, причиной которых часто 

могут является дефектное половое воспитание, неверные установки, а также гипо- и 

гиперпротекция. 
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ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԻՊԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Վ.Ա. ՇԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 

 

ԵՊԲՀ, սեքսոպաթոլոգիայի ամբիոն և կլինիկա 

 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Սույն հոդվածում ներկայացված են հետազոտման որոշ տվյալներ՝ կապված 

սեռական խանգարումների գենեզում սեռական դաստիարակության դերի հետ: 

Հոդվածում քննարկվում են սեռական խանգարումները՝ պայմանավորված սեռական 

դաստիարակության տիպերով: Նշվում է, որ սեռական խանգարումների կանխար-

գելման հարցում կարևոր դեր ունի ճիշտ սեռական դաստիարակությունը: 
 

 

Բանալի բառեր՝ սեռական խանգարումներ, սեռական դաստիարակություն, 

հիպերպրոտեկցիա, հիպոպրոտեկցիա: 
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YSMU, Department and Clinic of Sexopathology 

 

 

SUMMARY 

This article gives research data about how mistakes of sexual education bring to the 

development of different sexual disorders. Discussion is focused on main types of sexual 

education, common mistakes during its process and sexual disorders connected with these 

mistakes. It is emphasized that the prevention of sexual disorders is mostly depend on proper 

sexual education. 

Main principles of sexual education of children, adolescents and youth as well as 

frequent mistakes and wrong approaches are discussed. It is emphasized that main prevention of 

sexual disorders is the proper sexual education, organization of which necessitates joint effort of 

the family and social institutions.  

 

 

Keywords: sexual disorders, sexual education, hypoprotection, hyperprotection.
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