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Թեմայի արդիականությունը. Ներարգանդային հորմոնակախյալ ախտաբանությունների 

(ՆՀԱ), մասնավորապես հիպերպլաստիկ պրոցեսների ու ադենոմիոզի ախտորոշումն ու 

բուժումը, ժամանակակից ռեպրոդուկտոլոգիայի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է, 

ինչը պայմանավորված է ոչ միայն այդ ախտաբանությունների շարունակական աճով, այլ 

նաև ախտորոշման ու բուժման անարդյունավետությամբ ու անկատարությամբ [Киселев 

В.И.и соавт.,2010; Попов Э.Н., 2014; Shrestha A.,2012; Wang H. et al., 2014; Valentini A.L. et 

al.,2015]: 

Համաձայն գրականության տվյալների, ներարգանդային հորմոնակախյալ 

ախտաբանությունների հաճախականությունը վերարտադրողական տարիքի կանանց 

շրջանում տատանվում է 12% մինչև 50%[ Бохман Я.В., 2007; Леваков С.А., Хамошина М.Б, 

2012; Azueta A., 2010, Taran F. A. et al.,2013]: 

Ներկայումս հաստատված է, որ ադենոմիոզը էնդոմետրիոզի ամենատարածված 

տեղակայումներից է, կազմելով վերջինի կառուցվածքում 53-80% [ Линде В. А. и соавт.,2008; 

Адамян, Л. В., Сонова М. М., 2009; Зотова О.А. ,2013; Гутикова Л. В. и соавт., 2014, Levy G.et al. 

2013; Benagiano G., et al. 2014]: 

Դեռևս 1992թ-ին Բրյուսելում կայացած էնդոմետրիոզին նվիրված համաշխարհային III 

կոնգրեսում այն իր բոլոր տեղակայումներով դիտարկվեց որպես ցիվիլիզացիայի 

հիվանդություն:  

Ադենոմիոզի հիմնախնդիրը հատկապես կարևորվում է վերարտադրողական տարիքի 

կանանց համար, քանի որ ուղեկցվում է դաշտանային և մանկածնման ֆունկցիաների 

խանգարումներով, ցավային համախտանիշով, ծանր սակավարյունության հանգեցնող 

արգանդային արյունահոսությամբ, կարևոր օրգան համակարգերի ֆունկցիաների 

խանգարումներով, աշխատունակության և կյանքի որակի իջեցումով, ուստի այն ոչ միայն 

բժշկական, այլ նաև սոցիալական հիմնախնդիր է [Баскаков В.П., 2002; Кулакова В. И. и 

соавт.,2009; Шкляр А.А. 2015, Manganaro C. L.et al., 2007; T. Kajitani et al.,2013;, Reis FM et 

al.,2013, Speroff L. ,Fritz M.A. 2014]: 

Վերջին տարիներին առաջարկվել են ՆՀԱ պահպանողական ու վիրահատական 

բուժման նոր մեթոդներ, սակայն վերջնականապես մշակված չեն այդ 

ախտաբանությունների վարման միասնական ալգորիթմ, ռազմավարություն ու ծրագիր: 

Գինեկոլոգների մեծամասնության կողմից վիրահատական մեթոդն ընդունվում է որպես 

էնդոմետրիոիդային ախտաբանությունների բուժման հիմնական ռադիկալ միջոց: 

Էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի ռեցիդիվների հաճախությունը տատանվում է 30-50%, իսկ 

Էնդոմետրիումի ատիպիկ հիպերպլազիային (ԷԱՀ) — մինչև 60,4%, մինչև 45,1%  այն կարող է 

ենթարկվել մալիգնիզացիայի: 

Վերջին տարիներին գրականության վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կանանց 

մանկածնման ֆունկցիայի իրականացման հետագա նպատակ ունեցող ադենոմիոզով և 

հիպերպլաստիկ պրոցեսներով տառապող վերարտադրողական տարիքի կանանց համար 

ցուցված է պահպանողական բուժումը [Гущина М.Ю., Богатырева Н.Н., 2011, Геркулов Д.А.; 

2015, Nishida M.,2010, Streuli I.et al.2013]:  

Այդ կանանց բուժման համալիրում վճռորոշ դերը պատկանում է հորմոնային բուժման 

մեթոդներին, իսկ դեղագործական ինդուստրիայի զարգացումը մեծացնում է 

պահպանողական բուժման հնարավորությունները, սինթեզելով և առաջարկելով նորանոր 

հորմոնային միջոցներ [Станоевич И.В и соавт.,2008; МельниковМ.В. и соавт.2014, Полякова 

В.А.,2015; Agorastos T. et al.,2004; Maheshwari A. et al., 2012, Marsden D.E., Hacker N.F, 2016]:  

Սակայն համակարգային հորմոնամոդուլյարային բուժումն ուղեկցվում է մի շարք 

անբարենպաստ երևույթներով, մասնավորապես քաշի ավելացում, հիրսուտիզմ, 
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դիսպեպտիկ խանգարումներ, լիբիդոյի իջեցում, կրծքագեղձերի փոքրացում, օստեոպորոզ, 

ակնե, քրտնորտություն, ալերգիկ ռեակցիաներ և այլն: 

 ՆՀԱ հորմոնային բուժման կոմպլեքսում վերջին տարիների ամենամեծ 

հայտնագործությունը հորմոնային ներարգանդային միջոց՝ Լևոնօրգեստել-ռիլիզիգ 

ներարգանդային համակարգն է (ԼՆԳՌ-ՆԱՀ), որն հայտնի է «Միրենա» անունով: Սակայն 

սակավաթիվ են գիտականորեն հիմնավորված տեղեկատվությունը վերարտադրողական 

տարիքի հիվանդների մոտ ներարգանդային հորմոնակախյալ ախտաբանությունների, այդ 

թվում ադենոմիոզի և էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի տարբեր աստիճանի 

տարածվածության դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի բուժական արդյունավետության 

մասին, ինչն էլ հանդիսացել է հիմք ներկա ուսումնասիրության համար: 

Աշխատանքի նպատակը 

Բարձրացնել վերարտադրողական տարիքի հիվանդների ներարգանդային 

հորմոնակախյալ ախտաբանությունների բուժման արդյունավետությունը ԼՆԳ-ՆԱՀ 

«Միրենա»-յի կիրառման միջոցով: 

Աշխատանքի խնդիրները  

1.Ուսումնասիրել ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի ազդեցությունը դաշտանային ֆունկցիայի, 

ցավային համախտանիշի ինտենսիվության, դինամիկայում արգանդի և էնդոմետրիումի 

վիճակի վրա 

2. Գնահատել ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի ազդեցությունը ՆՀԱ դեպքում 

գոնադոտրոպային և ստերոիդային հորմոնների սեկրեցիայի վրա 

3. Տալ համեմատական գնահատական ՆՀԱ դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի և 

համակցված հակաբեղմնավորիչ հորմոնային հաբերի արդյունավետության վերաբերյալ 

5. Ուսումնասիրել տարբեր հորմոնային միջոցների (ԼՆԳ-ՆԱՄ «Միրենա» և ՀՀՀՀ 

ազդեցությունը հեշտոցի միկրոբիոցենոզի վրա 

6. Մշակել ՆՀԱ ախտորոշման գերձայնային և հիստերոսկոպիական չափանիշներ 

7. Ուսումնասիրել ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի և ՀՀՀՀ ազդեցությունը նյութափոխության, 

լիպիդային փոխանակության, արյան մակարդման և հակամակարդման համակարգերի, 

ինչպես նաև հորմոնային բալանսի կարգավորման վրա: 

Գիտական նորույթը 

Առաջին անգամ ուսումնասիրվել են երկարատև կիրառման դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ 

«Միրենա»-յի և ՀՀՀՀ ազդեցությունը նյութափոխության, արյան մակարդման և 

հակամակարդման համակարգերի, ինչպես նաև հորմոնային բալանսի կարգավորման վրա: 

Հաստատվել է, որ ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն չի ազդում հիվանդների հոմեոստազի, 

մասնավորապես նյութափոխության, մարմնի զանգվածի, լիպիդային պրոֆիլի, արյան 

մակարդման և հակամակարդման համակարգերի, ինչպես նաև հորմոնային բալանսի ու 

հեշտոցի միկրոբիոցենոզի վրա:  

Ստացվել են նոր տվյալներ և տրվել է համեմատական գնահատական ՆՀԱ դեպքում 

ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի և ՀՀՀՀ բուժական արդյունավետության մասին: Հաստատվել է 

ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի բարձր բուժական արդյունավետությունը ՆՀԱ դեպքում 

հորմոնային այլ միջոցների համեմատությամբ:  

Ներկայացվել են ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի ազդեցությունը դաշտանի ժամանակ արյան 

քանակի, ցավային համախտանիշի ինտենսիվության, ադենոմիոզի և հիպերպլաստիկ 

պրոցեսների դեպքում դինամիկայում էնդոմետրիումի ստրուկտուրայի վրա: Առաջին 

անգամ ՆՀԱ դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառման արդյունքում ստացվել են 

տվյալները դինամիկայում գոնադոտրոպ և ստերոիդային հորմոնների փոփոխությունների 

վերաբերյալ:  

Գիտագործնական նշանակությունը 
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1.Հետազոտության արդյունքների հիման վրա հիմնավորվել է ներարգանդային 

ախտաբանության դեպքում (ադենոմիոզ, էնդոմետրիումի հիպերպլազիա) ԼՆԳՌ-ՆԱՀ 

<<Միրենա>>-յի կիրառման ոչ միայն բուժական բարձր արդյունավետությունը, ինչը 

դրսևորվեց արգանդային արյունահոսությունների ու սակավարյունության նվազեցմամբ, 

ցավային համախտանիշի կրճատմամբ, արգանդի չափերի փոքրացմամբ և հիվանդների 

կյանքի որակի բարելավմամբ, այլ նաև ծախսէֆեկտիվությունը: 

2. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառման շնորհիվ հաջողվեց խուսափել 

վերարտադրողական տարիքի հիվանդների մոտ վիրահատական ռադիկալ բուժումից, 

այսինքն արգանդի հեռացումից, որը հատկապես կարևորվում է մանկածնման ֆունկցիան 

չիրականացրած կանանց համար: 

3. Հաստատվել է նաև ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի բացասական ազդեցության 

բացակայությունը հոմեոստազի, մասնավորապես նյութափոխության, արյան մակարդման և 

հակամակարդման համակարգերի, ինչպես նաև հորմոնային բալանսի կարգավորման վրա: 

Պաշտպանությանը ներկայացվող հիմնական դրույթները 

1) ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն ներարգանդային հորմոնակախյալ ախտաբանությունների` 

արգանդի ադենոմիոզի և էնդոմետրիումի հիպերպլազիաների կոնսերվատիվ բուժման 

արդյունավետ միջոց է: 

2) ԼՆԳՌ-ՆԱՀ <<Միրենա>>-յի կիրառման դեպքում կարգավորվում է դաշտանային 

ֆունկցիան, նվազում է արյան կորուստը, փոքրանում է արգանդի չափերը, օժտված է 

էնդոմետրիումի վրա սուպրեսոր ազդեցությամբ, կանխում է հիպերպլազիաների 

ռեցիդիվներն ու արգանդային արյունահոսությունները 

3)  ԼՆԳՌ-ՆԱՀ կիրառումը թույլ է տալիս խուսափել արգանդի հեռացումից և 

պահպանել վերարտադրողական տարիքի հիվանդների մանկածնման ֆունկցիան, 

հատկապես անզավակ կանանց համար: 

4) ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառումը նաև ծախսարդյունավետ միջոց է, հորմոնային 

այլ միջոցների համեմատությամբ և ունի ավելի ցածր սիստեմային կողմնակի 

ազդեցություններ: 

Հետազոտության արդյունքների գործնական ներդրումը.  

Աշխատանքի հիմնական դրույթները ներդրված են վերարտադրողական առողջության 

հիմնախնդիրներով զբաղվող բժշկական հաստատությունների աշխատանքում: 

Ներարգանդային ախտաբանությունների դեպքում՝ էնդոմետրիումի հիպերպլազիայով 

և ադենոմիոզով տառապող հիվանդների ախտորոշման և ելքի կանխատեսման 

չափանիշները և մշակված առաջարկությունները կիրառվում են հանրապետության 

մանկաբարձ-գինեկոլոգների կողմից, ինչը կարող է նպաստել այդ հիվանդների վարման 

բարելավմանը, ախտորոշման և բուժման արդյունավետության բարձրացրմանը: 

Ատենախոսության նյութերի վերաբերյալ տպագրվել է 5 գիտական աշխատանք, ՀՀ 

ԲՈՀ–ի կողմից գրախոսվող ամսագրերում: 

Ատենախոսության իրականացման փուլում հեղինակն ունեցել է հետևյալ մասնակցությունը 

1) Հիմնական խմբերի հիվանդների ընտրություն (էնդոմետրիումի հիպերպլազիյով 

տառապող 96 հիվանդ և l, ll աստիճանի ադենոմիոզով տառապող 109 հիվանդ ) 

2) Հորմոնային ներարգանդային միջոցի՝ Լևոնօրգեստել-ռիլիզիգ համակարգի (ԼՆԳ-ՆԱՀ) 

«Միրենա» ներդրումը արգանդի խոռոչ 

3) Հիվանդների հետազոտության կազմակերպում և իրականացում, անհատական 

քարտերի վարում,  

4) Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն 

5) Հիվանդների վիճակի դիտարկում բուժման ընթացքում, արդյունքների գրանցում 

թղթային ու էլեկտրոնային կրիչների վրա 
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6) Ստացված տվյալների մաթեմատիկական մշակում, իլյուստրատիվ նյութի ստեղծում 

7) Հետազոտության հիմնական արդյունքների հիման վրա հոդվածների ձևակերպում և 

հրատարակում: 

Ատենախոսության ծավալը և կառուցվածքը 

Ատենախոսությունը շարադրված է համակարգչային տեքստի 136 էջի վրա, կազմված է 

ներածությունից, գրականության տեսությունից, հետազոտության նյութի և մեթոդների 

նկարագրից, սեփական հետազոտության արդյունքների ներկայացումից, դրանց 

վերլուծությունից, եզրակացություններից, գործնական առաջարկներից և գրականության 

ցանկից, որտեղ ներառված է 259 հեղինակ, որոնցից 117 ռուսալեզու, 142 անգլալեզու: 

Ատենախոսությունը պարունակում է 15 աղյուսակ, 30 գծանկար և 2 նկար: 

Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը 

Վիճակագրական վերլուծությունն իրականացվել է բժշկագենետիկական 

հետազոտությունների համար նախատեսված ծրագրով` օգտագործելով վիճակագրական 

տվյալների մշակման SPSS, Graph Pad PRISM Software փաթեթները և վարիացիոն 

վիճակագրության ժամանակակից մեթոդները: 

Հաշվարկվել է միջին թվաբանական մեծությունը (M), ստանդարտ շեղումը (SD), միջին 

սխալը (SE): Համեմատվող տարբեր խմբերում հավաստիության տարբերությունը որոշվել է 

Ստյուդենտի ( t ) չափանիշով: 

Մեծությունների միջև տարբերությունները համարվել են հավաստի, p< 0,05 (95% 

հավաստիության մակարդակ) արժեքի դեպքում, որոնք չէին ներառում մեկ միավոր 

(Confidence interval; 95% CI): 

  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 Աշխատանքում դրված խնդիրների լուծման համար հետազոտման և բուժման են 

ենթարկվել Վերարտադրողական առողջության, պերինատալոգիայի, մանկաբարձության և 

գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտ, ինչպես նաև «Ռաֆայել» բժշկական 

կենտրոն 2010-2016թթ. ընթացքում արգանդային արյունահոսությունների, դիսմենորեայի, 

դիսպարեունիայի, կոնքային ցավերի ու անպտղության կապակցությամբ դիմած 

վերարտադրողական տարիքի 205 հիվանդ կին:  

Բուժօգնության դիմած բոլոր հիվանդների հետազոտման և բուժման համար կիրառվել 

են հատուկ մշակված հարցաթերթիկներ, կիրառելով ռեպրոդուկտոլոգիական պրակտիկայի 

համընդհանուր կլինիկական, լաբորատոր և ախտորոշման հատուկ մեթոդները, ինչը 

ներկայացված է գծապատկեր 1-ում :Կոմպլեքսային հետազոտություններն իրականացվել 

են 3 փուլով, մինչև բուժումը, բուժման ընթացքում 3 և 12 ամիս անց: 

3.1 Ներարգանդային ախտաբանությամբ տառապող հիվանդների կլինիկական 

բնութագիրը  

Ելնելով բուժման կիրառված մեթոդի բնույթից՝ հետազոտված հիվանդ կանայք 

բաժանվել են 2 կլինիկական խմբի. առաջին կլինիկական խմբի մեջ ներառվել են 

Լեվոնօրգեստրել-ռելիզինգ ներարգանդային համակարգ Միրենա (ԼՆԳՌՆԱՀ-Միրենա), 

իսկ երկրորդ խմբում հորմոնային այլ միջոցներով (համակցված հակաբեղմնավորիչ 

հորմոնային հաբեր (ՀՀՀՀ-Ժանին), կամ գոնադոտրոպին ռիլիզինգ հորմոնի անալոգ՝ 

ԳնՌՀԱ-զոլադեքս) բուժում ստացած հիվանդները (գծանկար 3.1): 

Ելնելով ներարգանդային ախտաբանության բնույթից կլինիկական խմբերը բաժանվել 

են 2 ենթախմբի. առաջին ենթախմբում ներառվել են էնդոմետրիումի հիպերպլազիայով 

պայմանավորված կրկնվող արգանդային արյունահոսություններով տառապող 96կին, իսկ 

երկրորդ ենթախմբում ընդգրկվել են ադենոմիոզի հետևանքով առաջացած դիսմենոռեայով, 

անպտղությամբ, կոնքային ցավերով, դիսպարենուրիայով տառապող 109 հիվանդ կին 

(գծանկար 3.1): 
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Գծապատկեր 1. Հետազոտության մեթոդներն ու ծավալները 

 

   ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ  

Հետազոտությունը սկսել ենք անամնեզի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից: 

Հիվանդների ներկայացրած գանգատները վերաբերում էին ոչ միայն վերարտադրողական 

համակարգին, մասնավորապես հիպերպոլիմենոռեային և ցավային համախտանիշին, այլ 

նաև ունեին օրգանիզմի հոմեոստազի խանգարմանը բնորոշ ախտանիշներ: 

Հետազոտվածների մեծամասնության մոտ I և II խմբերում համապատասխանաբար 

85(82.5%) և 79 (77.4%)հայտնաբերվել էր ալգոդիսմենոռեա, որը ճնշող մեծամասնության մոտ 

դրսևորվում էր մենոմետրորագիայով, սակավարյունությամբ: 

 

 
Գծապատկեր 2 . Հետազոտված հիվանդների ներկայացրած գանգատները 

 

 Գինեկոլոգիական հիվանդացության վերլուծությունը կլինիկական խմբերում ցույց տվեց, 

որ ամենահաճախ հանդիպող ախտաբանությունները դրանք փոքր կոնքի բորբոքային 
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հիվանդությունները (ՓԿԲՀ), էնդոցերվիցիտը, էկտոպիան, ձվարանի կիստաներ 

(ֆոլիկուլային և դեղին մարմնի), արգանդի պարանոցի տարբեր աստիճանի 

դիսպլազիաներ, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները, կոլպիտներ էին: 

 Դաշտանային ֆունկցիայի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ դաշտանային ցիկլերը 

մեծամասնության մոտ 145 (70.7%) անկանոն էին, դաշտաններն առատ, երկարատև, իսկ 2-

րդ ենթախմբերի համարյա բոլոր պացիենտների մոտ ուղեկցվում են տարբեր 

ինտենսիվության ցավերով, ընդ որում այդ խանգարումների տևողությունը կազմել է 3-8 

տարի, միջին տևողությունը 4.2±1.7 տարի: 

 Կլինիկական խմբերը հիվանդների տարիքով, գանգատներով, սոմատիկ և 

մանկաբարձական անամնեզներով, էքստրագենիտալ հիվանդացությամբ, համադրելի էին: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է հորմոնային բուժման ազդեցությունը հիվանդների 

ընդհանուր վիճակի, ինչպես նաև այնպիսի կարևոր ախտանիշների՝ ինչպիսիք են ցավային 

(կոնքային ցավեր, դիսպարեունիա) ու ալգոդիսմենոռեայի համախտանիշների վրա 

դինամիկայում, որն իրականացվեց ըստ MacLaverty-ի սանդղակի:  

 Հորմոնային բուժման արդյունքում արձանագրվեցին օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ մի շարք 

դրական փոփոխություններ, որոնցից ամենանկատելին հիպերպոլիմենոռեայի ու ցավային 

համախտանիշի, դիսպարեունիայի, ալգոդիսմենոռեայի, մենոմետրոռագիայի 

արտահայտվածության, ուժգնությանն ու ինտեսիվությունը կրճատումն էր: Այսպիսով, 

վիճակի բարելավում է արձանագրվել մեկ տարվա ընթացքում «Միրենա» խմբի 78 (75.8%) և 

այլ հորմոնային միջոցներ ստացածների խմբում 62(60.8%): 

 

 
 

Գծանկար 3 Հորմոնային բուժման ազդեցությունը հիպերպոլիմենոռեայի և ցավային 

համախտանիշների դրսևորումների վրա 

 

 Բացի այդ գնահատվել է նաև հորմոնային բուժման ազդեցությունն ախտաբանության 

օջախի` արգանդի և ձվարանների չափերի ու ֆունկցիայի վրա: 

 Հետազոտված հիվանդների ճնշող մեծամասնության մոտ 169 (82.4%) մինչև հորմոնային 

բուժումն արգանդը չափերով մեծ էր (մեծացած մինչև 8 շաբաթական հղիության չափով) 

կոնսիստենցիան անհամասեռ էր, շոշափվում էր որոշ հատվածներում պնդություն ու 

խմորանման փափկություն: Արգանդի իստմիկոցերվիկալ հատվածում 25(12.2% ) հիվանդի 

մոտ արձանագրվել էին չափավոր պաստոզություն և ուժեղ ցավոտություն: 

Բուժման արդյունքում, 3 և 12 ամիս անց մեր կողմից ներքին զննման, ինչպես նաև ԳՁՀ 

տվյալներով արձանագրվեց արգանդի չափերի ու կոնսիստենցիայի նորմալացում 

համապատասխանաբար 158 (77,1%) և 161 (78,5%) հետազոտվածների մոտ, սակայն 

փոփոխություններն շուրջ 20%-ով գերազանցում էին 2-րդ խմբի ստացված արդյունքներին: 
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Գծապատկեր 4 Հորմոնային բուժման ազդեցության գնահատումը  

արգանդի վիճակի վրա, ըստ ԳՁՀ 

 

Հիպերպլազիայի ֆոնի վրա կրկնվող արյունահոսություններով տառապող 96 հիվանդի 

հորմոնային բուժման արդյունավետությունը գնահատել ենք մի քանի կլինիկական 

չափանիշներով` արյունահոսության դադարեցում, դաշտանային ցիկլի կարգավորում, 

ցավային համախտանիշի փոփոխությունը, ընդհանուր վիճակի բարելավում: Առաջին 

ենթախմբում 36(73,5%) արյունահոսության դադարեցում արձանագրվեց Միրենայի 

ներդրումից 5–ից մինչև 10 օրվա ընթացքում, 8(16.3%) մոտ արձանագրվեց արյունային 

արտադրության նվազեցում մինչև քսվող արյունային արտադրություն, իսկ 2(4.08%) 

հիվանդների մոտ արդյունքը բացասական էր, նկատվեց արյունային արտադրություն 

դիտարկման ամբողջ 12 ամիսների ընթացքում, իսկ 4(8,2%) ամենորեա: 

ՀՀՀՀ բուժում ստացած հիվանդների խմբում այդ ցուցանիշները հետևյալն էին՝ 

արյունահոսության դադարեցում և քսվող արյունային արտադրություն 

համապատասխանաբար 36 (76, 6%) և 7(14,8%) հիվանդների մոտ, 4(8.5%) բուժումը 

անարդյունավետ էր և արյունահոսությունը շարունակվեց:  

Ուշագրավ է, որ Միրենայի ներդրումից հետո առաջին ամիսներին դաշտանի 

ընթացքում արձանագրվեց արյան կորստի և տևողության էական կրճատում , իսկ Միրենայի 

ներդրումից 3-6ամիս անց 13(26,5%) կանանց մոտ, նկատվեց դաշտանային ֆունկցիայի 

կանոնավորում, դաշտանները դարձան ավելի կարճ, տևեցին 2-3 օր, անցավ էին, արյան 

կորստի նշանակալի քչացումով, 33(67.3%) մոտ արձանագրվեց ամենորեա: 

Չնայած բուժման 3-6 և 12 ամսվա դիտարկման դեպքում արձանագրված ամենոռեային, 

մեծամասնության մոտ ձվարանների ֆունկցիան և ձվազատումը պահպանված էր բուժման 

ամբողջ ընթացքում, որը ցույց է տալիս հորմոնային բուժման էնդոմետրիումի վրա 

տեղական ազդեցությունը:  

Տրանսվագինալ ԳՁ հետազոտության դեպքում գունավոր դոպլերային քարտավորման 

(ԳԴԱ) դեպքում Միրենայի ներդրումից 3 ամիս անց նկատվեց էնդոմետրիումի 

վասկուլյարիզացիա, սպիրալաձև զարկերակների թվի կրճատում, արգանդային արյան 

հոսքի իջեցում միոմետրիումի մակերեսային շերտում, զարկերակների պատերի 

հաստացում, սպիրալաձև արտերիոլների ու մազանոթների թրոմբոզների առաջացման 

ընկճում: Չնայած ամենորեայի առաջացմանը, հորմոնային բալանսում նկատվում է 

էնդոգեն էստրոգենների արտադրության պահպանում: Կլինիկական խմբերում էնդոգեն 

էստրոգենների արտադրությունը հավաստիորեն չի տարբերվում նորմալ դաշտանային 

ֆունկցիա ունեցող կանանց էստրոգենների արտադրության նկատմամբ:  

Հորմոնային բուժման արդյունքում բոլոր հիվանդների մոտ նկատվեց դիսմենորեայի 

ախտանիշների կրճատում, սակայն առավել նկատելի էին այդ ախտանիշների կրճատումը I 
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խմբի (Միրենա) հիվանդների մոտ 38(77,5%) 2-րդ խմբի (ՀՀՀՀ) բուժում ստացածների 

համեմատությամբ 32 (68.1%):  

ԳՁՀ դեպքում ձվարանների ֆունկցիոնալ կիստաները,ֆոլիկուլների պրեօվուլյատոր 

աճի ընկճման պայմաններում, հայտնաբերվեցին I ենթախմբի 9(18.4%) և 7(14,9%) II 

ենթախմբի պացիենտների մոտ: 

 

 
 

 Հետազոտվածների դաշտանային և մանկածնման ֆունկցիաների ուսումնասիրությունը 

ցույց տվեց, որ հիվանդների մեծամասնության մոտ 40 (86,9%) դաշտանային նորմալ ցիկլը 

վերականգնվեց Միրենայի հեռացումից հետո 3ամիս անց, իսկ մնացած 16(22,4%) մոտ 6 ամիս 

անց:  

 Ինչպես երևում են աղյուսակում ներկայացված տվյալներից, Միրենան գործնականում չի 

ազդել հիվանդների մարմնի զանգվածի վրա, այն դեպքում, երբ ՀՀՀՀ և Գ-ն ռիլիզինգ անալոգ` 

զոլադեքսը ավելացնում են մարմնի քաշը (միջինում 2-3կգ)չափով (աղյուսակ 1) 

 

Աղյուսակ1 

Մարմնի զանգվածի փոփոխությունները հորմոնային բուժման դեպքում 
 

 ՄԶԻկգ/մ ²փոփոխությունը դինամիկայում 

խմբերը մինչ հորմոնային 

բուժումը 

3 ամիս անց 12 ամիս անց 

I խումբ 

(Միրենա) 

24,9±2,1 25,1±2,6 25,3±2,5 

II խումբ  

(ժանին+Զոլադեքս) 

23,6±2,7 26,2±2,9 25, 9±2,8 

 

Հորմոնային բուժման ազդեցությունը հիվանդների գոնադոտրոպ և ստերոիդային 

հորմոնների արտադրության վրա ցույց տվեց, (ԼՀ, ՖԽՀ, ՊՐԼ, էստրադիոլ,ազատ 

թեստոստերոն, ԴՀԷԱ, ԴՀԷԱ-Ս, 17 ՕՀ Պրոգեստերոն, ԹՏՀ, ազատ թիրոքսին) ցույց տվեց, որ 

հորմոնային ցուցանիշները կլինիկական խմբերում էականորեն չէին փոխվել ու 

հավաստիորեն չէին տարբերվում(p>0,05) տարիքային նորմաների համեմատությամբ, 
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սակայն բարձր էին ինչպես գոնադոտրոպ հորմոնների, այնպես էլ էստրոգենի 

կոնցենտրացիաները արյան մեջ:  

Ինչ վերաբերում է ճարպային փոխանակությանը, ապա արյան լիպիդային սպեկտրի 

ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ երկրորդ խմբում արձանագրվել է լիպիդային 

պրոֆիլի փոքր ինչ բարձրացում, հատկապես ՀՀՀՀ ստացող պացիենտների մոտ: 

Ուշադրություն է գրավում այդ խմբում ընդհանուր լիպիդների, խոլեստերինի և 

տրիգլիցերիդների կոնցենտրացիայի մեծացումը (որը սակայն հավաստի չէ (p>0,05): 

Լիպիդային պրոֆիլի ֆրակցիայի փոփոխությունը Միրենայով բուժվող պացիենտների մոտ 

չի արձանագրվել, անգամ երկարատև կիրառման (24 ամիս) դեպքում: 
 

 
 

 Թրոմբոզների ախտածնության մեջ ստերիոդ հորմոնների պաթոգենետիկ դերի 

վերաբերյալ բանավեճերը շարունակվում են, ուստի մենք մեր առջև նպատակ դրեցինք 

ուսումնասիրել նաև ներարգանդային հորմոնակախյալ ախտաբանություններով 

հիվանդների հորմոնային տարբեր մեթոդներով (ԼՆԳՌ ՆԱՀ՝Միրենաև ՀՀՀՀ,Գոնադոտրոպին 

ռիլիզինգ գործոնի անալոգ`Զոլադեքսի) բուժման ազդեցությունն օրգանիզմի ընդհանուր 

հոմեոստազի վրա ( արյան մակարդման և հակամակարդման համակարգ): Ինչպես երևում 

են աղյուսակ 2-ում ներկայացված տվյալներից, ապա հեմոստազի ցուցանիշների էական 

փոփոխություններ չեն արձանագրվել(աղյուսակ 2) 
Աղյուսակ 2 

Հեմոստազի ցուցանիշները կլինիկական խմբերում: 
 

I 
խ

ո
ւմ

բ 
n

=1
03

 

Հեմոստազի 

ցուցանիշները 

(М±m) 
ֆիբրինոգեն ՄԱԹԺ ՌԱԺ ՊԹԻ ԹԴՊԻ ԹԱԱ 

Մինչև բուժումը 4,7±0,9 27±2,2 78,3±2,3 115,3±6,1 8,9±3,2 57±1,4 

3 ամիս անց 4,8±0,2 25,6±1,8 68,2±2,7 102,3±3,5 11,4±4,2 58,3±1,5 

12 ամիս անց 4,3±0,9 25,9±1,9 69,0±2,5 114,8±2,1 11,8±4,7 55,8±1,3 
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II
 խ

ո
ւմ

բ 
n

=1
02

 

n
=1

02
 

Մինչև բուժումը 4,8±0,6 25,3±1,7 72,4±3,5 104,6±7,3 11,7±2,4 59,1±0,2 

3 ամիս անց 4,9±0,5 26,9±2,4 68,9±2,2 97,9±6,1 9,8±0,7 58,9±0,5 

12 ամիս անց 4,7±0,5 26,1±1,8 74,8±3,1 106,5±2,9 11,7±1,9 57,2±1,4 

 

Հորմոնային տարբեր միջոցների ազդեցության ուսումնասիրության արդյունքում 

հաստատվել է, որ հորմոնային միջոցները, հատկապես ՀՀՀՀ նպաստում են հեշտոցի PH-ի 

բարձրացմանը և միկրոբիոցենոզի կարգավորմանը, լակտոբացիլների սեկրեցիային, 

լեյկոցիտների, պայմանական և ոչ պայմանական մանրէների նվազեցմանը: 
 

I կլինիկական խումբ 

 

II կլինիկական խումբ 

 

 

Գծապատկեր 6. Հեշտոցի միկրոֆլորայի РН փոփոխությունը դինամիկայում հորմոնային 

բուժման դեպքում 

 

Ինչ վերաբերում է I կլինիկական խմբում Միրենայի կիրառմանը, ապա այդ 

փոփոխություններն ավելի քիչ էին արտահայտված 2-րդ խմբի համեմատությամբ:  

Հորմոնային բուժման ֆոնի վրա դինամիկայում հեշտոցի միկրոբիոցենոզում տեղի 

ունեցան նաև այլ քանակական և որակական փոփոխություններ, ինչը հատկապես 

դրսևորվեց լակտոբացիլների քանակական աճով բոլոր խմբերում և հատկապես ՀՀՀՀ 

ստացողների խմբում, 106 -107ԳԳՄ/մլ: 

Հեշտոցի միկրոբիոցենոզի կուլտուրալ հետազոտության պայմաններում նկատվել է 

Լակտոբացիլների քանակի ավելացում, որի աճն հավանաբար խթանվում է հորմոնային 

միջոցների էստրոգենային կոմպոնենտի շնորհիվ: 

Կուլտուրալ հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ 

միկրոֆլորայում ամենահաճախ անջատվող միկրոօրգանիզմը Gardnerella vaginalis-ն է: 

Առաջին կլինիկական ենթախմբերում Gardnerella vaginalis հայտնաբերվել է 82 (85.4%) մոտ, 

երկրորդ կլինիկական ենթախմբերում 88 (80.7%) մոտ, ԳԳՄ/մլ չէր գերազանցում 105 ևզիջում 

էր Lactobacillus sp 106 քանակությանը: 

Հորմոնային բուժումից 3 ամիս անց, երկրորդ խմբում Gardnerella vaginalis անջատվեց 75 

(68.8%)մոտ, Lactobacillus sp., քանակությունը բարձրացավ 107 ԳԳՄ/մլ, 12ամիս անց 

Gardnerella vaginalis անջատումը կրճատվեց շուրջ 16%-ով և հայտնաբերվեց 58(53.2) 

պացիենտի մոտ, ինչ հավանաբար պայմանավորված է էստրոգենային կոմպոնենտի 

լակտոբացիլների խթանման հետ: Միկրոբիոցենոզի լավացում արձանագրվել է նաև 

առաջին խմբում Միրենա օգտագործողների մոտ, սակայն փոփոխություններ ավելի նվազ 

էին արտահայտված: 
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I կլինիկական խումբ 

 

      II կլինիկական խումբ 

 

Գծապատկեր 7 Հեշտոցի քսուքում լեյկոցիտների փոփոխությունը տարբեր հորմոնային 

միջոցներով բուժման դեպքում դինամիկայում 
 

 
Գծանկար 8. Հեշտոցի միկրոֆլորայի պայմանական և ախտածին միկրոօրգանիզմերի 

փոփոխությունը հորմոնային բուժման դեպքում դինամիկայում 
 

 Հորմոնային միջոցների ազդեցությունը Gardnerella vaginalis և Lactobacillus sp քանակի 

վրա:  

 Նույնպիսի օրինաչափություններ են արձանագրվել նաև Atopobium vaginae ցանքսի 

արդյունքների վերլուծության ժամանակ, առաջին և երկրորդ կլինիկական խմբերում այն 

անջատվել է համարյա բոլոր պացիենտների մոտ, համապասխանաբար 91(88,3%) և 

89(87,3%): 

 Հորմոնային բուժման դինամիկայում նկատվել է Atopobium vaginae նվազեցում, որն 

ավելի արտահայտված է 2-րդ կլինիկական ենթախմբերում: 

Չնայած II խմբում միկրոբիոցենոզի բարելավման ցուցանիշները ավելի թույլ էին 

արտահայտված, այնուամենայնիվ առկա է միկրոֆլորայի որոշակի բարելավում և 

լեյկոցիտների կոնցենտրացիայի, միկրոօրգանիզմների ու լեյկոցիտների կրճատում: 

I կլինիկական խումբ  

 

II կլինիկական խումբ 

 

Գծանկար 9.Lactobacillus sp ԳԳՄ/մլ փոփոխությունները դինամիկայում 
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 Հեշտոցի միկրոբիոցենոզի կուլտուրալ հետազոտության պայմաններում նկատվել է 

Լակտոբացիլների քանակի ավելացում, որի աճն հավանաբար խթանվում է հորմոնային 

միջոցների էստրոգենային կոմպոնենտի շնորհիվ:  

 Բուժման կլինիկական արդյունավետությունը հաստատվել է նաև հյուսվածաբանական 

փոփոխություններով, որը հաստատվել է դինամիկայում, բուժումից 6 ամիս անց 

կատարված <Փայպլ>հետազոտությամբ: Մեկ ամիս անց նկատվեց էնդոմետրումի գեղձերի 

քանակի ու չափերի կրճատում, գեղձերի ատրոֆիա, բջջային ապապտոզի ուժեղացում, 

ստրոմայի և բջիջների դեցիդուալիզացիա, էպիթելային բջիջների անակտիվ վիճակի 

առաջացում: 

 Էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն հիվանդների 

մեծամասնության մոտ (79,8%) հանգեցնում է գեղձային էպիթելի ֆունկցիոնալ 

ակտիվության ընկճման, էնդոմետրիումի ատրոֆիայի, ստրոմայի դեցիդուալանման 

ռեակցիայի առաջացման: 

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ 

1. Լևոնօրգեստրել ներարգանդային համակարգ «Միրենա»-ն, ներարգանդային 

ախտաբանությունների (էնդոմետրիումի հիպերպլազիա, ադենոմիոզ) կոնսերվատիվ 

բուժման այլընտրանքային բարձր արդյունավետ միջոց է, ինչն ոչ միայն թույլ է տալիս 

պահպանել դաշտանային և մանկածնման ֆունկցիաները, այլև շուրջ 73% հիվանդների մոտ 

վերացնում է դիսմենոռեան, 75%-ով նվազեցնում ադենոմիոզով տառապող կանանց մոտ 

կոնքային ցավերը, դիսպարեունիան:  

 2. Արգանդային կրկնվող արյունահոսությունների դեպքում ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի 

կիրառման միջոցով 79.6% հիվանդների մոտ հաջողվում է դադարեցնել 

արյունահոսությունը: Հետագայում 33.9% հիվանդների մոտ արձանագրվում է դաշտանային 

ֆունկցիայի կայուն կարգավորում, 31.1%՝ օպսոմենոռեա, 35.0% ՝ ամենոռեա, առանց 

հորմոնային բալանսի խանգարման:  

3. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառման դեպքում հիվանդների մեծամասնության մոտ` 74,7% 

արձանագրվում է էնդոմետրիումի գեղձային էպիթելի ֆունկցիոնալ ակտիվության ընկճում, 

էնդոմետրիումի ատրոֆիա, ստրոմայի դեցիդուալանման ռեակցիա, ինչպես նաև արգանդի 

չափերի կրճատում 63.1% հիվանդների մոտ: 

4. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի երկարատև կիրառման ՝ 6 և 12 ամիսների դիտարկման 

պայմաններում, արձանագրվում է ստերոիդ և գոնադոտրոպ հորմոնների՝ ԼՀ և ՖԽՀ, ԹՏՀ, 

էստրոգեններ, արյան մակարդման ու հակամակարդման համակարգի ցուցանիշների 

տատանումներ նորմայի սահմաններում, առանց բարձրացնելու թրոմբոգոյացման ռիսկը:  

5.ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի երկարատև կիրառումը չի ուղեկցվել նյութափոխանակության 

(քաշի ավելացում, լիպիդային պրոֆիլ,) փոփոխություններով, այն կիրառելի է նաև 

մետաբոլիկ համախտանիշով, ճարպակալումով, շաքարային դիաբետով տառապող 

հիվանդների համար: 

6. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի հատկապես ադենոմիոզով տառապող հիվանդների մոտ 

հաճախակի հանդիպող կողմնակի ազդեցություններից է, ացիկլիկ արյունային 

արտադրությունը առաջին 3-4 ամիսների ընթացքում 54.4% հիվանդների մոտ, ինչը 

դինամիկայում ցուցաբերում է նվազման միտում և 12 ամիս անց արձանագրվում է  

ընդամենը 4.9% մոտ: 

7.ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն նպաստում է հեշտոցի միկրոբիոցենոզի կարգավորմանը, 

բարելավում է հեշտոցի միկրոաէրոֆիլային կազմը, բարձրացնում  լակտոբացիլների 

քանակությունը, նվազեցնում  պայմանական և ոչ պայմանական մանրէների խտությունը: 
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Գործնական առաջարկներ 

1. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն նպատակահարմար է օգտագործել ադենոմիոզի 1-2 աստիճանի 

և էնդոմետրիումի հասարակ և գեղձակիստոզ հիպերպլազիաների դեպքում, նույնիսկ 

բուժօգնության առաջնային մակարդակում: 

2. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն կարող է օգտագործվել որպես հակառեցիդիվային միջոց 

ադենոմիոզի և էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի հորմոնային բուժման՝ մասնավորապես 

ՀՀՀՀ և ա-Գն-ՌՀ-անարդյունվետության դեպքում: 

3. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-ն ներդրումից առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել հորմոնային, 

սեռավարակների հետազոտություն, ներհեշտոցային ԳՁՀ, արգանդի խոռոչի և պարանոցի 

խողովակի առանձնացված քերում ախտաբանահյուսվածաբանական հետագա 

հետազոտությամբ, անհրաժեշտության դեպքում հիստերոսկոպիա: 

4. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառման դեպքում ԳՁՀ անհրաժեշտ է իրականացնել 

տեղակայումից 3, 6, 12 ամիս անց, որոշելով М-էխոյի մեծությունը, ձվարանների ու 

էնդոմետրիումի վիճակը: Ձվարանների ֆունկցիոնալ կիստաների հայտնաբերման դեպքում, 

բուժում չի պահանջվում:  

5. ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառման առաջին ամիսների ընթացքում ացիկլիկ արյունային 

արտադրությունների դեպքում լրացուցիչ հետազոտում և բուժում չի պահանջվում: 

6. Քանի որ ԼՆԳՌ-ՆԱՀ «Միրենա»-յի կիրառումը չի ուղեկցվում նյութափոխանակության 

(մարմնի զանգվածի ինդեքս, լիպիդային պրոֆիլ, արյան մակարդունակություն) 

փոփոխություններով, ուստի այն կիրառելի է նաև մետաբոլիկ համախտանիշով՝ 

ճարպակալումով, շաքարային դիաբետով տառապող հիվանդների մոտ: 

  Ատենախոսության թեմայով հրապարակված աշխատանքներ ցուցակը 

 Տպագրված աշխատանքները 

1. Ղորուխչյան Տ.Ռ. Աբրահամյան Ռ.Ա. Հեշտոցի միկրոբիոցենոզի 

առանձնահատկություն ները հորմոնալ հակաբեղմնավորիչների ֆոնի 

վրա//Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա գիտագործնական հանդես 

Vol.10 No1, 2016թ էջ 9-13  

2.Ղորուխչյան Տ.Ռ. Աբրահամյանին Ռ.Ա. Արգանդի էնդոմետրիումի հիպերպլազիայի 

բուժումը ներարգանդային «Միրենա» համակարգի կիրառմամբ// Մանկաբարձություն, 

գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա գիտագործնական հանդես, Vol.10 No1 , 2016թ էջ 27-34 

3. Ղորուխչյան Տ.Ռ. Աբրահամյան Ռ.Ա. Ներարգանդային Լևոնորգեստրել-ռելիզինգ 

համակարգի «Միրենա» ազդեցությունը հոմեոստազի վրա ներարգանդային 

հորմոնակախյալ ախտաբանությամբ հիվանդների մոտ// Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա 

և նեոնատալոգիա գիտագործնական հանդես Vol.10 No2 , 2016թ էջ 21-29 

4. Ղորուխչյան Տ.Ռ. Աբրահամյան Ռ.Ա. Արգանդի ադենոմիոզի ախտորոշման 

ուլտրաձայնային և հիստերոսկոպիկ չափանիշներ//Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և 

նեոնատալոգիա գիտագործնական հանդես,-Vol.10 No2 , 2016թ էջ 30-35 

5. Ղորուխչյան Տ.Ռ. Լևոնորգեստրել-ռելիզինգ ներարգանդային համակարգի «Միրենա» 

կիրառման արդյունավետությունը ներարգանդային որոշ հորմոնակախյալ 

ախտաբանությունների դեպքում: Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր 2017 N 5 

(115) էջ 64-71: 
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РЕЗЮМЕ 

КОРУХЧЯН ТАТЕВИК РАЗМИКОВНА 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГОРМОНОЗАВИСИМЫХ ПАТОЛОГИЙ 

МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ-РИЛИЗИНГ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ  (“МИРЕНА”) 
 

 

Диагностика и лечение внутриматочных гормонозависимых патологий матки, 

преимущественно гиперплазии эндометрия и аденомиоза, являются основными задачами  

современной репродуктологии. За последние годы было предложено множество методов 

гормональной терапии внутриматочных гормонозависимых патологий, но окончательно не 

изучено их воздействие на гомеостаз организма, тромбообразование, гипоталамо-гипофизарно-

яичниковую и тиреотропную функции, на влагалищную микрофлору и биоценоз. Изучение 

данного факта легло в основу нашей работы. 

Цель работы является, с помощью применения  ЛНГ-ВМС «Мирена» оценить 

эффективность лечения гормонозависимых патологий матки у женщин репродуктивного 

возраста. С целью решения поставленных задач были исследованы и получили курс лечения  205 

пациенток  обратившиеся с маточными кровотечениями, дисменореей, диспареунией, тазовыми 

болями и бесплодием в Республиканский институт репродуктивного здоровья перинатологии 

акушерства и гинекологии и медицинский центр «Рафаел» с 2010 по 2016г.  

Всем женщинам в 3 этапа были  проведены общие клинические и лабораторно-

инструментальные обследования до начала гормональной терапии, и оценки  дальнейшего 

воздействия через 3 и 12 месяцев. Так же  изучено воздействие гормональной терапии  на общее 

состояние пациенток, на болевой синдром (тазовые боли, альгодисменорею, диспареунию) и 

синдром гиперполименореи в динамике по шкале MacLaverty.  

Обработка полученных данных показала, что проведенная гормональная терапия дала 

положительный результат, зафиксировано уменьшение интенсивности тазовых болей и  

проявления менометроррагии, диспареунии, альгодисменореии,   а так же  болевого синдрома во 

время меснтруального цикла и количества кровопотери. Улучшение состояние зафиксировано  в 

группе «Мирена»  у 78 (75.8%), получающим другую гормональную терапию  у 62(60.8%) 

пациенток . 

В процессе работы установлено что левоноргестрел ВМС «Мирена» является 

высокоэффективным методом в лечении гормонозависимых патологий матки ( гиперплазии 

эндометрия, аденомиоза) который дает возможность сохранить менструальную и детородную 

функции и избежать гистерэктомии. Левоноргестел ВМС «Мирена» имеет локальное 

гормональное воздействие с минимальным системным эффектом.  

Способствует уменьшению симптома гиперполименореи, дисменореи, в 35(33.9%) случаях 

зафиксирована стойкое восстановление менструальной функции, проявлению у 32 (31.1%)  –

опсоменореи, у 36(35.0%) – аменореи, без подавления функции гипоталамо-гипофизарно-

яичниковой системы. У большинства пациенток 77 (74,7%), с гиперплазией эндометрия 

левоноргестрел рилизинг ВМС «Мирена» приводит к подавлению функции железистого 

эпителия, атрофии эндометрия, появляется децидуализация стромы , которая является 

обратимым процессом.   

В период лечения с применением ЛНГ-ВМС «Мирена»  в динамике 6 и 12 месяцев не 

изменяется уровень стероидных гормонов, ЛГ остается не измененным,  уровень ФСГ снижается 

на 33,3%,  но остается в пределах нормы.  В период лечения с применением ЛНГ-ВМС «Мирена»  
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в динамике 6 и 12 месяцев не замечено воздействия на обменный процесс,            (индекс массы 

тела, липидный профиль, свертываемость крови ) следовательно, не возникает риск 

тромбообразования. При использовании ЛНГ-ВМС «Мирена» наиболее частыми побочными 

явлениями отмечены ациклические кровянистые выделения, преимущественно в течение первых 

3-4 месяцев установления ВМС «Мирена». У 56(54.4%) пациенток через 12 месяцев после 

установки ЛНГ –ВМС « Мирена» зафиксировано уменьшение ациклических кровянистых 

выделений до 5(4.9%). У каждой 4-ой пациентки с ЛНГ-ВМС «Мирена» в течении первых 3-4 

месяцев установления ВМС диагностированы функциональные кисты яичников, которые имели 

бессимптомно течение и не требовали лечения. 

ЛНГ-ВМС «Мирена»  способствует нормализации микробиоценоза влагалища, улучшает 

состав микроаэрофилов влагалища, увеличивает количество лактобацил, уменьшает 

концентрацию условно патогенных и патогенных  микроорганизмов, чем и обусловлено  

увеличение синтеза Lactobacillus spp., через 6 мес. после установки ЛНГ-ВМС «Мирена»  у 

57(59.4%) пациенток превышает 107 КОЕ/мл, немного уступая пациенткам применяющим КОК у 

которых зафиксировано в 72 (66.1%) случаев. 

Во всех наблюдениях через 6-12 месяцев  Lactobacillus spp. превышает  Gardnerella vaginalis. 

В результате исследований нами установлено, что у женщин применяющих ВМС                     

«Мирена» происходит изменения состава микроаэрофилов, что более значимо при применении 

КОК и  способствует  росту Lactobacillus spp..  Через 6 месяцев Lactobacillus spp. женщин в 

первой группе у 61 (59.2 %) превышают  107 КОЕ/мл,  а  у пациенток с ВМС «Мирена»  у  72 

(70.5,% ).  

В обеих клинических группах  у всех пациенок через 6-12 месяцев Lactobacillus spp. 

превышало  количество Gardnerella vaginalis, что свидетельствует о нормализации 

микробиоценоза 

SUMMARY 

TATEVIK RAZMIK GHORUKHCHYAN 

 

NEW APPROACHES OF TREATMENT OF SOME HORMONE-ADDICTED PATHOLOGIES OF 

UTERUS THROUGH LEVONORGESTERL-RELEASING INTRAUTERINE SYSTEM (“MIRENA”) 

 

 

The diagnosis and treatment of prenatal hormone-addicted pathology (PHAP), particularly, 

diagnosis and treatment of hyperproliferative processes and adenomas are important problems of 

modern reproductive health. In recent years, a number of conservative, specifically hormonal 

treatment methods of PHAP have been proposed, but their effects on the homeostasis, 

thrombogenization, hypothalamus-hypophyseal-ovarian and titerotropic functions of the organism, 

as well as on vaginal microflora and biocenosis have not been fully investigated. The study of these 

important issues has become the purpose of our work.  

The purpose of the work is to increase the efficacy of the treatment of prenatal hormone-addicted 

pathologies of reproductive age patients through using “Mirena”LNG IUS.  

205 women of reproductive age who have applied to The Republican Institute of Reproductive 

Health, Perinatology, Obstetrics and Gynecology, as well as the “Rafael” Medical Center during 

2010-2016 for uterine bleeding, dysmenorrhea, dispersion, constipation, and infertility, were 

researched and treated in order to solve the problems raised in the work.   

All women have undergone three general clinical and laboratory-instrumental studies: before 

hormonal treatment, for the effect assessment, after using of the menstrual cycle 3 and 12. 
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We have studied the effects of hormonal treatment on the general condition of patients, as well 

as on important symptoms such as acne (acute pains, algorithmic dysmenorrhea) and 

hyperpolymerone syndrome, which was performed according to the MacLaverty scale. 

The analysis of the data showed that hormonal treatment has a positive effect and reduces the 

intensity and intensity of acne pain, dispersion, algorithmic and menopause, as well as pain and 

blood loss during menstrual period.  Thus, there was an improvement in the condition of 78 (75.8%) 

of the "Mirena" group and 62 (60.9%) in the group of other hormone users over the year. 

According to the results of research has been approved that Levonorgestrel intrauterine system 

“Mirena” is an alternative and highly effective conservative way of treatment for endometrial 

hyperplasia, adenomyosis, which helps to maintain menstrual function and avoid hysterectomy.  

“Mirena”LNG IUS has a local hormonal and minimum systematic effect.  

It promotes to reduce hypermenorrhea,, dysmenorrhea syndrome , stable regulation of menstrual 

function 35(33.9%)  , opsomenorrea- 32 (31.1%) and cause of amenorrhea - 36 (35.0%) without 

suppression of hypothalamus-hypophyse ovarian system. 

 In the case of endometrium hyperplasia, “Mirena” leads to reduction of functional activity of 

gastric epithelium 77(74.7%), the endometrium atrophy, the stromal dehydrogenation reaction, 

which was completely reversible. 

 “Mirena” LNG IUS does not change steroid hormone levels 6 and 12 months later in Treatment 

dynamics, in particular, the level of PCR does not change significantly, the level of PHH is down by 

33.3%, but remains within the limits of the novelty. 

“Mirena”LNG IUS does not affect metabolism (body mass index, lipid profile, blood plasma) in 6 

and 12 months of treatment, and therefore does not increase the risk of thrombosis. 

 One of the frequent side effects of MIRENA is the acetic acid production which was observed in 

56 (54.4%) patients during the first 3-4 months, showing a decline in dynamics and only 5 (4.9%) in 

12 months. 

 During the first 3-4 months, the ovarian functional cysts are observed in every 4th patient who 

bears “Mirena” LNG IUS, which do not have pathology and do not require intervention. 

 “Mirena” LNG IUS promotes regulation of Vaginal micro biocenosis, improves the 

microaerophilic composition of the vagina, increases the amount of lactobacilli, reduces conditional 

and non-conventional microorganism concentrations, which is expressed by stimulating production 

of  Lactobacillus spp., which exceeded 107 GGM/ml in 57 (59.4%), slightly yielding implementation 

of HCV, which was recorded in 72 (66.1%) cases.  

 Moreover, after 6-12 months Lactobacillus spp. exceeded Gardnerella vaginalis in all 

observations.  As a result of the study, we have found that women using Mirena  “b” have a change 

in the composition of vaginal microorganisms, which is most significant in the use of HCV and is 

manifested by promoting growth of  Lactobacillus spp., quantity of which exceeded 107 GGM / ml in 

61 ( 59.2)% of the first group of women after 6 months the use, exceeding. In the case of “Mirena” 

this indicator was 72(70.5%).  

After 6 and 12 months the quantity of Lactobacillus spp. exceeded Gardnerella vaginalis in all 

groups of patients, which confirms the regulation of microbiosis. 

                                                                                                                             


