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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Ներածություն 

Միզապարկի քաղցկեղը միզային համակարգի ամենահաճախ հանդիպող 
քաղցկեղն է և զբաղեցնում է 9-րդ տեղը համաձայն նոր հանդիպած դեպքերի 
քանակի(Janković & Radosavljević, 2007; Parkin, 2008): Միզապարկի քաղցկեղով նոր 
դեպքերի հանդիպման հաճախականությունը տարբեր է երկրների և զեկուցող 
աղբյուրների միջև, հիմնականում տարբեր դասակարգումների պատճառով (Crow & 
Ritchie, 2003; Parkin, 2008): Համաձայն 2011թ.-ի ազգային վիճակագրության ՀՀ-ում 
միզապարկի քաղցկեղի նոր դեպքերի հանդիպման հաճախությունը կազմել է 
23.9/100.000 բնակչի հաշվակով տղամարդկանց մոտ և 1.8/100.000 կանանց մոտ(National 
Information Analytic Centre, 2012): Ըստ միջազգային վիճակագրության, ՀՀ –ն գրավում է 
12-րդ տեղը երկու սեռերի խմբում նոր հանդիպման դեպքերի քանակով (12,3/100,000) և 
4-րդը՝ միայն տղամարդկանց խմբում (Ferlay et al., 2014): Այլ ռիսկի գործոնների հետ 
միասին (տարիք, մասնագիտություն, գենետիկ նախատրամադրվածություն, 
շիստոսոմիազ) ծխելը հանդիսանում է ամենագլխավոր ռիսկի գործոնը միզապարկի 
քաղցկեղի զարգացման համար, տղամարդկանց մոտ 50%, իսկ կանանց մոտ 52% 
հաստատաված ռիսկի ավելացմամբ (Freedman, Silverman, Hollenbeck, Schatzkin, & 
Abnet, 2011; Janković & Radosavljević, 2007; Parkin, 2008): ՀՀ –ը ունի 3-րդ ամենաբարձր 
ծխախոտամոլություն հաճախությունը աշխարհում, կազմելով 27% ամբողջ 
ազգաբնակչության շրջանակում, 52% տղամարդկանց և 1.7% կանանց մոտ 
համապատասխանաբար (Ng et al., 2014):   
Միզապարկի քաղցկեղից մահացությունը կախված է ախտորոշման ժամանակ 
քաղցկեղի տարածվածությունից (տեղային, ռեգիոնալ կամ հեռակա) մինչև 81% 5-
տարվա հիվանդություն – յուրահատուկ ապրելիությամբ (Abdolah et al.): Ախտորաշման 
պահին միզապարկի քաղցկեղի 30% դեպքերը մկանի մեջ ներթափանցող են և 
պահանջում են վիրահատություն, որպես առանձին բուժում կամ զուգակցելով 
քիմիոթերապիայի և/կամ ճառագայթային թերապիայի հետ միասին (Witjes et al.): 
Վիրահատությունը ներառում է ռադիկալ ցիստէկտոմիա (ՌՑ) ռեգիոնալ լիմֆատիկ 
հանգույցների դիսեկցիայով և մեզի դերիվացիայի ստեղծմամաբ, և պարունակում է վաղ 
և ուշ հետվիրահատական բարդությունների առաջացման բարձր ռիսկ 
պայմանավորված վիրահատության մեջ միզուղիների, աղիքների և լիմֆատիկ 
հանգույցների միաժամանակյա ընդգրկմամբ (Witjes et al.): Առկա գրականության մեջ,  
ներհիվանդանոցային բարդություններ դիտվում են 26% - 67% հիվանդների մոտ, 0.6%-
2.6% ներհիվանդանոցային մահացությամբ (Hollenbeck et al., 2005; Konety, Allareddy, & 
Herr, 2006; Novotny, Zastrow, Koch, & Wirth, 2011; Shabsigh et al., 2009): ՀՀ-ում 
հետվիրահատական մահացության և բարդությունների հաճախությունը նույնանման է 
4.8% և 28.9%, համապատասխանաբար (Tsaturyan, Petrosyan, Crape, Sahakyan, & 
Abrahamyan, 2016): Այս հետվիրահատական բարդությունները ավելացնում են 
հիվանադանոցային օրերի քանակը, բուժման ծախսերը և մահացության 
հավանականությունը (Konety et al., 2006; Novotny et al., 2011): Վաղ հետվիրահատական 
ելքերը տարբեր են մեզի դերիվացիայի տարբեր եղանակների դեպքում: Ընդ որում, 
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կոնտինենտ և կոնդուիտ եղանակները կապված են դերիվացիայով պայմանավորված 
բարդությունների բարձր ռիսկի հետ (Pycha et al., 2008): Կյանքի որակի համեմատման 
դեմքում Սինգխը և համահեղինակները պարզել են, որ օրթոթոպիկ միզապարկի 
եղանակով վիրահատված հիվանդները ավելի լավ արդյունքներ են ունենում 
հետվիրահատական 6,12 և 18 ամիսների ժամանակահատվածում(Singh, Yadav, Sinha, & 
Gupta, 2014): Նմանապես Ասգարին և համահեղինակները ցույց են տվել, որ 
հոգեբանական, սոցիալական վիճակը և սեքսուալ կյանք ավելի բավարար են 
գնահատվել կոնտինենտ մեզի դերիվացիայով հիվանդների մոտ համեմատած 
կոնդուիտ մեզի դերիվազիա ստացած հիվանդների հետ (P = 0.002, P = 0.01, and P = 0.002, 
համապատասխանաբար) (Asgari et al., 2013): Մեկ այլ հետազոտություն ուսումնասիրել 
է հիվանդների կյանքի որակի ցուցանիշների փոփոխությունը 
ուրեթերոկուտանեոստոմիայով ռադիկալ ցիստէկտոմիայից առաջ և հետո և նկարագրել 
ցուցանիշների բարելավում վիրահատությունից հետո (Mucciardi et al., 2015): 
Կատարված հետազոտությունների մեծ մասը ռետրոսպեկտիվ է և չեն համեմատում 
մեզի դերիվացիայի բոլոր եղանակները, հիմնական ուշադրությունը դնելով իլեալ 
կոնդուիտի և կոնտինենտ դերիվացիայի վրա: Նշված պարագայում անհրաժեշտ են նոր 
հետազոտություններ հիվանդների ավելի մեծ քանակով, որոնք հնարավորություն կտան 
ոչ միայն գնահատել առանձին եղանակների արդյունքները, այլ նաև  կատարել այդ 
արդյունքների համեմատական վերլուծություն:  
Մեր տեղեկությունների համաձայն, ՀՀ-ում ոչ մի հետազոտություն չի կատարվել 
համեմատելով մեզի դերիվացիայով պայմանավորված կլինիկական ելքերը և դրանց 
հետ կապված կյանքի որակը: Հաշվի առնելով վերոհիշյալը՝ հասկանալի է դառնում 
նշված  խնդիրների շուրջ աշխատանք ծավալելու անհրաժեշտությունը մեր երկրում:  
 

1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Prospective comparison of quality-of-life outcomes between ileal conduit urinary 
diversion and orthotopic neobladder reconstruction after radical cystectomy: a statistical 
model Vishwajeet Singh, Rahul Yadav, Rahul Janak Sinha and Dheeraj Kumar Gupta 

 

Աշխատության մեջ արտացոլված են միզապարկի քաղցկեղի կապակցությամբ 
կատարված ռադիկալ ցիստէկտոմիայից հետո  մեզի դերիվացիաների երկու 
տարբերակներով բուժված (իլեալ կոնդուիտ և օրթորոպիկ միզապարկ) հիվանդների 
կյանքի որակի համեմատական վերլուծությունը: Հետազուտության մեջ ներգրավված 
էին 164 հիվանդ, 80 հոգի իլեալ կոնդուիտի խմբում և 84՝ օրթոթոպիկ միզապարկի 
խմբում:  
Համաձայն հետազոտության արդյունքների 6, 12 և 18 ամիս հետվիրահատական 
շրջանում ֆիզիկական գործառույթները (P < 0.001, P <0.001 and P = 0.001, 
համապատասխանաբար), դերային գործառույթները (P = 0.01, P = 0.01 and P = 0.003, 
համապատասխանաբար) և սոցիալական գործառույթները (P = 0.01, P = 0.01 and P = 0.01, 
համապատասխանաբար) ավելի լավ էին օրթոթոպիկ միզապարկի խմբում ներառված 
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հիվանդների մոտ համեմատած իլեալ կոնդուիտի խմբի հիվանդների հետ: Ավելին, 
միզապարկի քաղցկեղի բուժման ֆինանսական ծախսերը էականորեն ցածր էին 
օրթոթոպիկ միզապարկի խմբում 6,12 և 18 ամիսներին (P = 0.05, P = 0.05 and P = 0.005, 
համապատասխանաբար): 
Հեղինակները կատարել են միայն իլեալ կոնդուիտի և օրթոթոպիկ միզապարկի 
եղանակների ենթարկված հիվանդների կյանքի որակների համեմատական 
վերլուծություն, չուսումնասիրելով ուրեթերոկուտանեոստոմիայով հիվանդների կյանքի 
որակ: Ի տարբերություն նշված հետազոտության մեր հետազոտական թիմը 
պլանավորվում է համեմատել մեզի դերիվացիայի բոլոր տարբերակների կլինիկական 
ելքերի և կյանքի որակի համեմատական վերլուծություն:  
 

2. Quality of Life and Overall Survival in High Risk Patients After Radical Cystectomy With a 
Simple Urinary Derivation Giuseppe Mucciardi, Luciano Macchione, Alessandro Galı`, 
Antonina di Benedetto, Enrica Subba, Rosa Pappalardo, Massimo Mucciardi, Salvatore 
Buttice, Antonino Inferrera, Carlo Magno 

 

Տվյալ աշխատությունը գնահատում է կյանքի որակի ցուցանիշները և ընդհանուր 
ապրելիությունը ռադիկալ ցիստէկտոմիայից առաջ և հետո օգտագործելով 
ուրեթերոկուտանեոստոմիայի եղանակը: Հեղինակները հետազոտել են 74 տարեկանից 
բարձր, տեղային տարածված միզապարկի քաղցեղով հիվանդների, ովքեր ենթարկվել 
են նշված վիարահատության: Բոլոր հիվանդներ լրացրել են կյանքի որակը գնահատող 
հարցաշար մինչև վիարահատությունը և դրանից 6 ամիս անց հետո: Որպես 
համեմատության խումբ ընտրվել են այն հիվանդները, ովքեր հրաժարվել են 
առաջարկվող վիրահատությունից: Ընդհանուր ապրելիությունը 6 ամսում կազմել է 97% 
վիրահատության դեպքում և 79% առանց վիրահատության: Վիրահատված հիվանդների 
մոտ առձանագրվել են նաև կյանքի որակի ցուցանիշների բարելավում, 
վիրահատությունից հետո 6 ամսվա ընթացքում: Նշված արդյունքները պահպանվել են 
նաև 20 ամիս և 5 տարի հետո կատարված հետազոտությամբ: 
Որպես ամփոփում հեղինակները եզրակացնում են, որ ռադիկալ ցիստէկտոմիան 
ուրեթերոկուտանեոստոմիայով համարվում է ընտրության մեթոդ տարեց հիվանդների 
համար, բարելավելով կյանքի որակի ցուցանիշները:  
Մեր հետազոտության առավելությունը այն է, որ նախատեսված հետազոտությունը 
ներառելու է մեզի դերիվացիայի այլ եղանակներ ևս: Ավելին, այն չի սահմանափակվելու 
տարեց խմբի համար, այլ ընդգրկելու է բոլոր տարիքային խմբերը համեմատելով դրանց 
կլինիկական ելքերը: 
 
 
 
Գիտական նորույթ 
Միջազգային գրականության վերլուծությունից ենթադրում ենք, որ մինչ օրս չի 
հրատարակվել որևէ աշխատանք, որը ուսումնասիրել է մեզի դերիվացիայի բոլոր 
տեսակների (կոնտինենտ, կոնդուիտ և ուրեթերոստոմա) կլինիկական ելքերը և 
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համեմատել այդ եղանակներով վիրահատված հիվանդների կյանքի որակը: Գիտական 
նորույթը կայանում է այդ եղանակների համեմատման և պրակտիկ խորհուրդների 
առաջարկման մեջ: 
 
 
1.3. Օգտագործված գրականության ցանկ 
 
 
Asgari, M. A., Safarinejad, M. R., Shakhssalim, N., Soleimani, M., Shahabi, A., & Amini, E. 2013. Quality of life after 

radical cystectomy for bladder cancer in men with an ileal conduit or continent urinary diversion: A 
comparative study. Urol Ann, 5(3): 190-196. 

Crow, P., & Ritchie, A. W. 2003. National and international variation in the registration of bladder cancer. BJU Int, 
92(6): 563-566. 

Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, M., Parkin, D. M., Forman, D., & 
Bray, F. 2014. GLOBOCAN 2012 v1.1, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 
11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer;  http://globocan.iarc.fr. Accessed  
April 17, 2015. 

Freedman, N. D., Silverman, D. T., Hollenbeck, A. R., Schatzkin, A., & Abnet, C. C. 2011. Association between 
smoking and risk of bladder cancer among men and women. JAMA, 306(7): 737-745. 

Hollenbeck, B. K., Miller, D. C., Taub, D., Dunn, R. L., Khuri, S. F., Henderson, W. G., Montie, J. E., Underwood, W., 
3rd, & Wei, J. T. 2005. Identifying risk factors for potentially avoidable complications following radical 
cystectomy. J Urol, 174(4 Pt 1): 1231-1237. 

Janković, S., & Radosavljević, V. 2007. Risk factors for bladder cancer. Tumori 93(1): 4-12. 
Kitamura, H., Miyao, N., Yanase, M., Masumori, N., Matsukawa, M., Takahashi, A., Itoh, N., & Tsukamoto, T. 1999. 

Quality of life in patients having an ileal conduit, continent reservoir or orthotopic neobladder after cystectomy 
for bladder carcinoma. Int J Urol, 6(8): 393-399. 

Konety, B. R., Allareddy, V., & Herr, H. 2006. Complications after radical cystectomy: analysis of population-based 
data. Urology, 68(1): 58-64. 

Mucciardi, G., Macchione, L., Gali, A., di Benedetto, A., Subba, E., Pappalardo, R., Mucciardi, M., Buttice, S., 
Inferrera, A., & Magno, C. 2015. [Quality of life and overall survival in high risk patients after radical 
cystectomy with a simple urinary derivation]. Cir Esp, 93(6): 368-374. 

National Information Analytic Centre. 2012. Health Statistics. Yerevan, Armenia: Armenian National Institute of 
Health  

Ng, M., Freeman, M. K., Fleming, T. D., Robinson, M., Dwyer-Lindgren, L., Thomson, B., Wollum, A., Sanman, E., 
Wulf, S., Lopez, A. D., Murray, C. J., & Gakidou, E. 2014. Smoking prevalence and cigarette consumption in 
187 countries, 1980-2012. JAMA, 311(2): 183-192. 

Novotny, V., Zastrow, S., Koch, R., & Wirth, M. P. 2011. Radical cystectomy in patients over 70 years of age: impact 
of comorbidity on perioperative morbidity and mortality. World J Urol. 

Parkin, D. M. 2008. The global burden of urinary bladder cancer. Scand J Urol Nephrol Suppl(218): 12-20. 
Pycha, A., Comploj, E., Martini, T., Trenti, E., Mian, C., Lusuardi, L., Lodde, M., Mian, M., & Palermo, S. 2008. 

Comparison of complications in three incontinent urinary diversions. Eur Urol, 54(4): 825-832. 
Shabsigh, A., Korets, R., Vora, K. C., Brooks, C. M., Cronin, A. M., Savage, C., Raj, G., Bochner, B. H., Dalbagni, G., 

Herr, H. W., & Donat, S. M. 2009. Defining early morbidity of radical cystectomy for patients with bladder 
cancer using a standardized reporting methodology. European Urology, 55: 164-176. 

Singh, V., Yadav, R., Sinha, R. J., & Gupta, D. K. 2014. Prospective comparison of quality-of-life outcomes between 
ileal conduit urinary diversion and orthotopic neobladder reconstruction after radical cystectomy: a statistical 
model. BJU Int, 113(5): 726-732. 

Tsaturyan, A., Petrosyan, V., Crape, B., Sahakyan, Y., & Abrahamyan, L. 2016. Risk factors of postoperative 
complications after radical cystectomy with continent or conduit urinary diversion in Armenia. Springerplus, 
5: 134. 

 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Ներկա հետազոտության նպատակն է պարզել ՀՀ-ում ցիստէկտոմիայից հետո մեզի 
դերիվացիայի տարբեր եղանակների մասնաբաժինը, համեմատել դրանց կլինիկական 
ելքերը և գնահատել կյանքի որակը: 
 
Խնդիրները՝ 

1. Հետզոտել մեզի դերիվացիայի տարբեր եղանակների տարածվածությունը ՀՀ-  ում: 
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2. Ուսումնասիրել յուրաքանչյուր վիրահատական եղանակից հետո առաջացող 
բարդությունները: 

3. Համեմատել մեզի դերիվացիայի եղանակների կլինիկական ելքերը: 
4. Գնահատել և համեմատել տարբեր եղանակների ենթարկված հիվանդների կյանքի 

որակի ցուցանիշները: 
 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Կլինիկական 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
Մեթոդներ` 

1. Կլինիկական 

Հետազոտությունը կատարվելու է ռետրոսպեկտիվ կոհորտային եղանակով, ընդգրկելով 

2010թ. –ից մինչև 2016թ. մեզի դերիվացիայի որևէ եղանակով ռադիկալ ցիստէկտոմիայի 

ենթարկված բոլոր հիվանդների պատմագրերը: Հետազոտության մեջ ընդգրկվելու են 

բոլոր կլինիկաները, որտեղ տարեկան կատարվում է ավելի քան 5 նմանատիպ 

վիրահատություն, այսպիսով հսկելով վիրաբույժի հմտության պակասով 

պայմանավորված բարդությունների առաջացումը: 

2. Վիճակագրական 

Նյութերի վիճակագրական վերլուծությունը իրականցվելու է SPSS (SPSS Inc. Released 

2008. SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc.)  ծրագրի միջոցով: 

Շարունակական փոփոխականների կնկարագրվեն միջինների և ստանդարտ 

շեղումների միջոցով, կատեգորիկ փոփոխականները՝ հաճախություններով և 

տոկոսայնությումբ: Համեմատման համար կկիրառվի անկախ t-թեսթ և x2 

շարունակական և կատեգորիկ փոփոխականների դեպքում, համապատասխանաբար: 

Նյութ` 

Հետազոտության շրջանակներում, որպես հետազոտության միջոց օգտագործվելու են 

միզապարկի քաղցկեղի կապակցությամբ ռադիկալ ցիստէկտոմիայի ենթարկված 

հիվանդների պատմագրերը: Հիվանդների կյանքի որակի գնահատումը կատարվելու է 

օգտագործելով SF-36 հարմարեցված և հավսատագրված հարցաշարը: Բոլոր 

հիվանդները հրավիրվելու են կլինիկաներ, որտեղ կատարվել է համապատասխան 

վիրահատությունը: Հիվանդներից հետազոտությանը մասնակցելու համաձայնությունը 

ստանալուց հետո, նրանց տրամադրվելու են  համապատասխան հարցաշարերը: 



 – 7 –

 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  
Սույն աշխատանքը համապատասխանում է ամբիոնի գիտական աշխատանքի 
ուղղությանը:  

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

1. Tsaturyan, A., Petrosyan, V., Crape, B., Sahakyan, Y., & Abrahamyan, L. 2016. Risk 
factors of postoperative complications after radical cystectomy with continent or conduit 
urinary diversion in Armenia. Springerplus, 5: 134 

2.  A.A.Tsaturyan, A.M. Grabsky. Sh.B. Danielyan, Ar. A. Tsaturyan, T.A. Oganov. Late 
complications of orthotopic ileocystoplasty. Journal of Scientific and Practical Medicine, 
Yerevan, Armenia. 2015, 8 (101), pp. 7-10;  

3. Tsaturyan A.A., Levonyan A.G., Voskanyan E.A., Tsaturyan Ar.A. Radical cystectomy in 
elderly patients suffering from bladder cancer. Scientific-Medical Journal, Yerevan, 
Armenia. 2009, 3(1); 
 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2016 - 2018 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2016 - 2017 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2016 - 2018 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2016-2019 
5. Աշխատանքի ձևակերպում,  2019 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2019 ապրիլ - մայիս 
7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2019 սեպտեմբեր 
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