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 Բա նա լի բա ռեր` հո գե հու զա կան սթ րես, տաու րին, ՍՌՓ 

ՄՎ, ՀՀՄՀ, իմո բի լի զա ցիա, ԷՍԳ, հի պո թա լա մուս։

 Սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րը 

գե րակշ ռում են բնակ չու թյան մա հա ցու թյան տե սա կա-

րար կշ ռի մեջ` դրա նով իսկ դառ նա լով սո ցիալ-բժշ կա-

կան ար դի խն դիր։ Մար դու օր գա նիզ մի հար մար վո ղա-

կան մե խա նիզմ նե րին ներ կա յաց վող ֆի զիոլո գիական 

պա հանջ նե րը օրե ցօր մե ծա նում են նրա վրա ու նե ցած 

ծայ րա հեղ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ։ Հատ կան շա կան 

է, որ այս հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման 

մեջ մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն տա րաբ նույթ, առա վե լա-

պես հո գե հու զա կան սթ րե սի ազ դե ցու թյու նը։ Վեր ջինս, 

ինչ պես նաև ցան կա ցած տե սա կի սթ րե սի հետ ևան քով 

ձևա վոր վող պրե մոր բիդ (նա խա հի վան դու թյուն) շրջան-

նե րը բնո րոշ վում են սթ րե սային ռեակ ցիայի առա ջա-

տար մե խա նիզ մի` հի պո թա լա մո-հի պո ֆիզ-մա կե րի-

կա մային հա մա կարգի (ՀՀՄՀ) ակ տի վաց մամբ [8], որի 

հա մար պա տաս խա նա տու գլ խու ղե ղի բարձ րա գույն 

կա ռույց նե րի, մաս նա վո րա պես վեր տե սո ղա կան (supra-

optic nucleus (SON)) և հար փո րո քային (paraventricular 

nucleus (PVN)) կո րիզ նե րի ազ դե ցու թյամբ էլ նշ ված իրա-

վի ճակ նե րում պայ մա նա վոր ված է վե գե տա տիվ ֆունկ-

ցիանե րի (սիրտ -ա նո թային, շն չա ռա կան հա մա կար գի) 

կար գա վո րիչ գոր ծըն թաց նե րի և օր գա նիզ մի ընդ հա-

նուր ֆունկ ցիոնալ վի ճա կի վե րահս կո ղու թյու նը [13]։ 

Սթ րե սային իրա վի ճակ նե րում նյար դային դիս ֆունկ-

ցիայի հետ ևան քով ձևա վոր վող բազ մա թիվ ախ տա-

հա րում նե րի դեպ քում (սր տային ան բա վա րա րու թյուն, 

ռիթ մի խան գա րում ներ) խիստ կար ևոր վում են դրանց 

կան խար գել մա նը նպաս տող մի ջոց նե րը, որոնց շար քը 

աս տի ճա նա բար ընդ լայն վում է։ Այս առու մով հե տաքր-

քիր է տաու րին ամինթ թուն, որի բա րե րար ազ դե ցու-

թյու նը սր տային ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դեռևս 

1980 -ա կան թվա կան նե րին բա ցա հայտ վել է Ազու մայի 

կող մից [5]։ Եվ չնա յած տաու րի նի հա կասթ րե սային ազ-

դե ցու թյան բա ցա հայտ ման որոշ ու սում նա սի րու թյուն-

նե րին [8]՝ այ նուա մե նայ նիվ այս ուղ ղու թյամբ կա տար-

ված բա ցա հայ տում նե րը սա կա վա թիվ են։ 

Վեր ջին տա րի նե րին սթ րե սային իրա վի ճակ նե րի 

ժա մա նակ օր գա նիզ մի վե գե տա տիվ ֆունկ ցիանե րի 

գնա հատ ման տե սան կյու նից ու շագ րավ է ՍՌՓ ՄՎ -ի 

(սր տային ռիթ մի փո փո խա կա նու թյան մա թե մա տի կա-

կան վեր լու ծու թյուն) մե թո դը, որը կի րա ռե լի է ոչ միայն 

փոր ձա րա րա կան ֆի զիոլո գիայում, այլև բժշ կու թյան 

բնա գա վա ռում։ ՍՌՓ-ն օր գա նիզ մի ամ բողջ հա մընդ-

հա նուր ռեակ ցիան է՝ ի պա տաս խան ար տա քին և ներ-

քին միաջա վայ րի ազ դե ցու թյան, որն ար տա հայ տում է 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի վրա բազ մա թիվ կար գա-

վո րիչ ազ դե ցու թյուն նե րի հետ ևան քը[1]։ Ներ կա յաց վող 

աշ խա տան քում սր տային ռիթ մի վեր լու ծու թյան ամ բողջ 

գոր ծըն թա ցը կա տար վել է «ELEPHIS» ծրագ րային հա-

մա կար գի մի ջո ցով[3]։ Աշ խա տան քում ու սում նա սիր վել 

է վեր տե սո ղա կան կո րի զի քայ քայ ման ազ դե ցու թյու նը 

սթ րե սի են թարկ ված առ նետ նե րի սիրտ -ա նո թային հա-

մա կար գի գոր ծու նեու թյան վրա տաու րին նե րար կե լու 

դեպ քում։

 Հե տա զո տու թյան նյու թը և մե թոդ նե րը

 Հե տա զո տու թյուն նե րը կա տար վել են սպի տակ ոչ 

գծային առ նետ նե րի վրա (քա շը` 200-220գ)։ Աշ խա տան-

քում սթ րե սը (5  ժամ տևո ղու թյամբ) առա ջաց վել է ան շար-

ժաց մամբ` (ի մո բի լի զա ցիոն սթ րես) մեջ քի վրա վեր ջույթ-

նե րը ամ րակ ցե լով։ Հարկ է նշել, որ փոր ձա րա րա կան 

ֆի զիոլո գիայում ան շար ժա ցու մը հո գե հու զա կան սթ րե-

սի մո դել է և գնա հատ վում է որ պես հա րուց ված սթ րես` 

թույլ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան ու ժեղ բա ղադ րիչ նե-

րով [6]։ SON -ի միակող մա նի էլեկտ րո լի տիկ քայ քա յու մը 

նեմ բու տա լային ան զգա յաց մամբ (35մգ/կգ) անո դային 

հո սան քով (70 միկ րո վոլտ) իրա կա նաց վել է երկբ ևեռ, 

խո ղո վա կաձև էլեկտ րո դով։ SON -ի կոոր դի նատ ներն են` 

AP=1,3, L=1,8, DV=9,6 [10]։ ԷՍԳ -ի (է լեկտ րասր տա գիր) 

գրան ցու մը (5 րո պե տևո ղու թյամբ) կա տար վել է ար ծա-

թյա էլեկտ րոդ նե րով ար տած ման ստան դարտ երկ րորդ 

եղա նա կով` ձախ թաթ, աջ ոտք։ ՍՌՓ -ի ցու ցա նիշ նե րի 

մա թե մա տի կա կան վեր լու ծու թյու նը կա տար վել է ան-

շար ժա ցու մից առաջ, ան մի ջա պես հե տո, ինչ պես նաև 

SON -ի քայ քա յու մից 7 և 14 օր ան ց, ինչ պես առանց 

տաու րի նի, այն պես էլ տաու րի նի նե րարկ մամբ (50մգ/կգ 

չա փա բաժ նով)։ ՍՌՓ -ի մա սին սո վո րա բար դա տում են 

ըստ R-R ին տեր վալ նե րի տևո ղու թյան։ Այդ նպա տա կով 

 ՀԻ ՊՈ ԹԱ ԼԱ ՄՈՒ ՍԻ ՎԵՐ ՏԵ ՍՈ ՂԱ ԿԱՆ ԿՈ ՐԻ ԶԻ ՔԱՅ ՔԱՅ ՄԱՆ 
ԱԶԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՍԹ ՐԵ ՍԻ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱԾ ԱՌ ՆԵՏ ՆԵ ՐԻ 
ՍԻՐՏ -Ա ՆՈ ԹԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
ՏԱՈՒ ՐԻՆ ՆԵ ՐԱՐ ԿԵ ԼՈՒ ԴԵՊ ՔՈՒՄ
Սա հա կյան Ն.Ա., Սի մո նյան Լ.Յու., Շո ղե րյան Ս.Ա.
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մա թե մա տի կա կան վեր լու ծու թյան են են թարկ վել ԷՍԳ -ի 

R-R ատա միկ նե րի մի ջա կայք նե րի ժա մա նա կային շար-

քե րը (ին տեր վա լագ րան ցում)։ ՍՌՓ ՄՎ մե թո դը բնու-

թագր վում է ստա տիս տիկ և հիս տոգ րա ֆիկ մի շարք 

ցու ցա նիշ նե րով, որոն ցից աշ խա տան քում ներ կա յաց-

վում են հետ ևյալ 3-ը ̀

 � CR (cardial Rate)՝ սր տային ռիթմ,

 � IVE (index of vegetative equilibrium)՝ վե գե տա-

տիվ հա վա սա րակշ ռու թյան ին դեքս,

 � ITRS (index of tension of regulatory systems)՝ 

կար գա վո րիչ հա մա կար գե րի լար վա ծու թյան 

ին դեքս։

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք ներ և դրանց քն նար կու մը

ՍՌՓ -ի ցու ցա նիշ նե րը ար տա ցո լում են ոչ միայն 

բուն սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի վե գե տա տիվ կար-

գա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այլև բնու-

թագ րա կան են վե գե տա տիվ նյար դային հա մա կար գի 

բո լոր կար գա վո րիչ գոր ծըն թաց նե րի հա մար [2]։ Այս 

հան գա ման քը, բնա կա նա բար զգա լիորեն բարձ րաց-

նում է նշ ված ցու ցա նիշ նե րի դերն ու նշա նա կու թյու նը 

ու ղե ղի կար գա վո րիչ մե խա նիզմ նե րի ֆունկ ցիանե րի 

գնա հատ ման ախ տո րո շիչ գոր ծըն թաց նե րում։ Մեր փոր-

ձե րում գնա հատ վել է հի պո թա լա մու սի վեր տե սո ղա կան 

կո րի զի քայ քայ ման ազ դե ցու թյու նը առ նետ նե րի սիրտ -

-ա նո թային հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան վրա հետսթ-

րե սային փու լում, ինչ պես առանց տաու րի նի, այն պես էլ 

տաու րի նի նե րարկ մամբ։ Փոր ձա շա րում հե տա զոտ վել 

են 2 խումբ առ նետ ներ։ 1-ին խմ բում սթ րե սի են թարկ-

ված առ նետ նե րի SON -ի քայ քայ ման ազ դե ցու թյու նը 

ՍՌՓ -ի հե տա զոտ վող ցու ցա նիշ նե րի վրա հետսթ րե-

սային փու լում գնա հատ վել է առանց տաու րի նի։ Փոր-

ձա շա րի այս փու լում հե տա զոտ վող ցու ցա նիշ նե րը` CR, 

IVE, ITRS, դրս ևոր վել են գրե թե նույն օրի նա չա փու թյուն-

նե րով։ Նշ ված ցու ցա նիշ նե րից հետսթ րե սային փու լի 14-

րդ օրը որո շա կիորեն վե րա կանգն վել է միայն սր տային 

ռիթ մը` (CR)։ Հետսթ րե սային փու լի 7 և նույ նիսկ 14-րդ 

օրե րին IVE՝ վե գե տա տիվ հա վա սա րակշ ռու թյան և կար-

գա վո րիչ հա մա կար գե րի լար վա ծու թյան ին դեքս նե րի 

(ITRS) բարձր ցու ցա նիշ նե րը հա վա նա բար բա ցատր վում 

են այն տե ղա շար ժե րով, որոնք ըն կած են վա զոպ րե սի-

ներ գիկ նեյ րոն նե րի կող մից իրա կա նաց վող օս մո կար-

գա վո րիչ ֆունկ ցիանե րի և օր գա նիզ մի ջրային հաշ վեկշ-

ռի կար գա վոր ման հիմ քում [7]։

 Վա զոպ րե սի նի քա նա կի նվա զու մը, որը տվյալ դեպ-

քում պայ մա նա վոր ված է SON -ի քայ քայ մամբ, հա վա նա-

բար ու ղեկց վում է պա թո լո գիկ մի շարք պրո ցես նե րով` 

օր գա նիզ մի հե ղուկ հո մեոս տա զի հիմ նա կան հս կո ղու-

թյան խան գար մամբ և որ պես հետ ևանք՝ ըն թա նում հե-

ղու կի մեծ քա նա կի ար տա զատ մամբ։ Հա մա ձայն որոշ 

տվյալ նե րի [11] վա զոպ րե սի նը ակ տի վաց նում է սիմ-

պա թոադ րե նա լային հա մա կար գը՝ դրա նով իսկ ինչ -որ 

չա փով նվա զեց նե լով սթ րե սային ազ դե ցու թյան շե մը։ 

Են թադր վում է, որ սթ րե սային իրա վի ճա կում վեր ջի նիս 

քա նա կի կտ րուկ նվա զու մը և դրա նով պայ մա նա վոր-

ված ախ տա բա նա կան տե ղա շար ժե րը օր գա նիզ մում 

ձևա վո րում են գեր լար ված իրա վի ճակ։ Մեր կող մից հե-

տա զոտ ված բարձր ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են մի կող-

մից՝ սիմ պա թիկ ազ դե ցու թյուն նե րը գե րակշ ռե լու (IVE), 

մյուս կող մից՝ սր տային ռիթ մը կար գա վո րող բարձ րա-

գույն կա ռույց նե րի լար վա ծու թյան մա սին (ITRS) (Նկ. 

1)։ Այլ պատ կեր է դիտ վել սթ րե սի են թարկ ված այն 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

                  CR                     IVЕ                    ITRS
Սթրեսից առաջ 
Սթրեսից հետո 

SON-ի քայքայում+տաուրին 14 օր անց 
SON-ի քայքայում+տաուրին 7 օր անց

Նկ. 2 SON-ի քայքայման ազդեցությունը ՍՌՓ-ի 
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առ նետ նե րի դեպ քում, որոնց վեր տե սո ղա կան կո րի զի 

քայ քայ մա նը 14 օր շա րու նակ հա ջոր դել է տաու րի նի 

նե րո րո վայ նային նե րար կու մը։ Այս ըն թաց քում հե տա-

զոտ վող հիս տոգ րա ֆիկ ցու ցա նիշ նե րը` CR, IVE, ITRS, 

վե րա կանգն վել են։ Ինչ պես եր ևում է տվյալ նե րից (Նկ. 

2), սթ րե սից հե տո ստու գի չի հետ հա մե մատ կտ րուկ 

աճել է սր տային ռիթ մը, որը, նույն մա կար դա կում պահ-

պան վե լով վեր տե սո ղա կան կո րի զի քայ քա յու մից հե տո, 

լիար ժեք վե րա կանգն վել է միայն տաու րին նե րար կե լու 

դեպ քում։ Հատ կան շա կան է, որ սթ րե սից հե տո դիտ վող 

IVE -ի բարձր ցու ցա նիշ նե րը, որոնք վկա յում են սիմ պա-

թիկ ազ դե ցու թյուն նե րը գե րակշ ռե լու մա սին, նույն մա-

կար դա կում պահ պան վե լով SON -ի քայ քա յու մից հե տո, 

աս տի ճա նա բար վե րա կանգն վել են միայն տաու րի նի 

նե րար կու մից հե տո։ ՍՌՓ –ի մա թե մա տի կա կան վեր լու-

ծու թյամբ կա տար վող հե տա զո տու թյուն նե րում առա վել 

հա ճախ հան դի պող ցու ցա նիշ նե րից է ITRS-ն, որն ար-

տա ցո լում է սիմ պա թիկ մե խա նիզմ նե րի ընդ գրկ մամբ 

ըն թա ցող կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի կենտ րո-

նաց ման չա փը։ Մեր փոր ձե րում ստու գի չը մո տա վո րա-

պես 3 ան գամ գե րա զան ցած այս բարձր ցու ցա նիշ նե րը, 

ան փո փոխ մնա լով SON -ի քայ քա յու մից հե տո, վե րա-

կանգն վել և նոր մային են հա սել միայն հետսթ րե սային 

փու լում տաու րին նե րար կե լու դեպ քում։ Այս պի սով, 

գնա հա տե լով SON -ի քայ քայ ման ազ դե ցու թյու նը սթ րե-

սի են թարկ ված առ նետ նե րի ՍՌՓ -ի վրա՝ կա րող ենք եզ-

րա կաց նել, որ առա ջին խմ բի սթ րե սի են թարկ ված առ-

նետ նե րի դեպ քում SON -ի քայ քա յու մից հե տո դիտ վող 

սիմ պա թիկ հա մա կար գի ընդ գրկ ված ակ տի վա ցու մը 

պահ պան վել է նաև հետսթ րե սային փու լում։ Երկ րորդ 

խմ բի սթ րե սի են թարկ ված առ նետ նե րի SON -ի քայ քա-

յու մից հե տո տաու րին ստա ցած կեն դա նի նե րի դեպ քում 

դիտ վել է սիմ պա թիկ ակ տի վու թյան նվա զում` պա րա-

սիմ պա թիկ ազ դե ցու թյան գե րակշռ մամբ։ Հարկ է նշել, 

որ տաու րին ստա ցած կեն դա նի նե րի սիմ պա թո-պա րա-

սիմ պա թիկ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի նոր մա լա ցու մը 

հաս տատ վում է նաև մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 

այն տվյալ նե րով, հա մա ձայն որոնց՝ սիմ պա թիկ նյար-

դային հա մա կար գի գե րակ տի վու թյան դեպ քում այս 

ամի նաթ թուն օգ տա գործ վել է որ պես հանգս տաց նող 

պրե պա րատ, միև նույն ժա մա նակ ամ րապն դել սր տամ-

կա նը` պահ պա նե լով կալ ցիում իոն նե րի հաշ վեկ շի ռը [4]։ 

Մեր փոր ձե րում, տաու րի նի ազ դե ցու թյան տվյալ նե րից 

դա տե լով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այս ամի նաթ թուն 

օր գա նիզ մի ադապ տիվ հնա րա վո րու թյուն նե րը կա րող 

է բա րե լա վել նաև սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի գոր-

ծու նեու թյու նը կար գա վո րող բարձ րա գույն կա ռույց նե րի 

(լիմ բիկ հա մա կարգ, գլ խու ղե ղի կեղև) վրա ու նե ցած իր 

վե րա կանգ նող հատ կու թյան շնոր հիվ՝ հատ կա պես կար-

ևո րե լով այն հան գա ման քը, որ վեր ջինս գլ խու ղե ղում 

գե րակշ ռող հինգ ամի նաթ թու նե րից մեկն է։ Հա վա նա-

բար սթ րե սային պայ ման նե րում օր գա նիզ մում առա ջա-

ցող տաու րի նի պա կա սուր դի լրա ցու մը նպաս տում է 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի գոր ծու նեու թյունն ապա-

հո վող բարձ րա գույն կա ռույց նե րի կար գա վոր մա նը։ 

Այս պի սով, ել նե լով նշ ված հա մա կար գի գոր ծու նեու-

թյան վրա ու նե ցած կար գա վոր ման բնույ թից, կա րող 

ենք են թադ րել, որ տաու րի նը ու նի վե րա կանգ նող ազ դե-

ցու թյուն և կա րող է դառ նալ այն մի ջոց նե րից մե կը, որը 

կան խում է սթ րե սի հետ ևան քով զար գա ցող սիրտ -ա նո-

թային հա մա կար գի մի շարք ախ տա հա րում ներ։
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Целью данного исследования явилось изучение влияния 
разрушения супраоптических ядер (СОЯ) на деятельность 
сердечно-сосудистой системы крыс в постстрессовый период 
в условиях действия таурина. Для изучения и оценки функ-
ции сердечно-сосудистой системы нами применялась мето-
дика математического анализа вариабельности ритма сердца 
(МА ВРС). Интраперитонеальное введение таурина крысам с 

разрушенными СОЯ в постстрессовом периоде приводит к 
восстановлению изученных показателей ВРС. Из полученных 
нами экспериментальных данных можно предположить, что 
в стрессовых ситуациях в организме возникает дефицит тау-
рина и для улучшения деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы необходимо применение таурина, оказывающего, веро-
ятно, модулирующее действие на функциональное состояние 
организма и способствующее стабилизации деятельности 
сердечно-сосудистой системы.

ВЛИЯНИЕ РАЗРУШЕНИЯ СУПРАОПТИЧЕСКИХ ЯДЕР НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КРЫС В ПОСТСТРЕССОВЫЙ ПЕРИОД В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
ТАУРИНА
Саакян Н.А., Симонян Л.Ю., Шогерян С.А.
АГПУ, кафедра физиологии человека и животных

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords։ stress, psychoemotion stress, taurine, HRV MA, im-
mobilization, ECG, hypothalamus.

In the present report the influence of the supraoptic nucleus 
(SON)  destruction on the activity of the cardiovascular system 
of rats under stress in the conditions of taurine injection was 
studied. For the evaluation of the cardiovascular system, the HRV 
MA (the method of mathematical analysis of the heart rhythm 
variability) was applied. There was SON destruction in rats af-

ter immobilization for 5 hours, and intra abdominal injection with 
50mlg/kg dose of taurine was carried out immediately after the 
decomposition. The influence of taurine was evaluated on the 7th 
and then the 14th days. The results of the studies showed that all 
the examined parameters were restored in the animals that had 
received taurine. This which allows assuming that taurine has 
beneficial influence on the activity of the cardiovascular system 
and is endowed with recovery features.

THE INFLUENCE OF THE SUPRAOPTIC NUCLEUS DECOMPOSITION ON THE ACTIVITY OF THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM OF RATS UNDER STRESS IN THE CONDITIONS OF INJECTION WITH 
TAURINE
Sahakyan N.A., Simonyan L.Yu., Shogeryan S.A.
ASPU, Chair of Human and Animal Physiology
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Ключевые слова: математический анализ вариабель-

ности ритма сердца, гипоталамо-гипофизарно-адре-

нокортикальная система, таурин, иммобилизационный 

стресс, ЭКГ, паравентрикулярные ядра.

На протяжении десятилетий функциональная ак-

тивность гипоталамо-гипофизарно-адренокортикаль-

ной системы (ГГАС) при стрессе остается интригующим 

объектом изучения в области медицины и физиологии. 

Как известно, при многих патологических состояниях 

отмечается гиперактивация ГГАС, что связано с ее ди-

срегуляцией на уровне паравентрикулярных ядер (ПВЯ) 

гипоталамуса, который представляет собой уникаль-

ный центр регуляции вегетативных функций организ-

ма (дыхательной, сердечно-сосудистой). В настоящее 

время все большее внимание уделяется механизмам 

регуляции сердечно-сосудистой системы со стороны 

лимбических структур, в частности гипоталамуса, при 

различных патологических состояниях либо психоэмо-

циональном стрессе, вызывающих различного рода из-

менения в ее деятельности. Для изучения и оценки этих 

изменений при воздействии стресса нами применялась 

методика математического анализа вариабельности 

ритма сердца (МА ВРС) [1] на фоне разрушения ПВЯ 

и в условиях применения таурина – одной из пяти ами-

нокислот, необходимых для нормальной деятельности 

организма [3]. 

Материалы и методы

Эксперименты были проведены на белых лабора-

торных крысах-самцах (n=30), массой 200-220 г. Им-

мобилизация животных (5 часов) проводилась в поло-

жении на спине с фиксацией конечностей. Во II-ом 

стандартном отведении регистрировали ЭКГ живот-

ных с помощью серебряных электродов, прикреплен-

ных на соответствующих конечностях. Одностороннее 

элетролитическое разрушение ПВЯ анодным током у 

наркотизированных нембуталом крыс (35 мг/кг внутри-

брюшинно) осуществлялось с помощью биполярного 

концентрического электрода по атласу Вистар. Запись 

ЭКГ проводилась у бодрствующих животных до и сразу 

после иммобилизации. Далее производилось односто-

роннее разрушение ПВЯ. На 7-ой и 14-ый день пост-

стрессового периода регистрировали ЭКГ при еже-

дневном введении таурина (50 мг/кг внутрибрюшинно). 

Данные были обработаны с помощью электронной та-

блицы Microsoft Excel. Уровень статистической досто-

верности различий сравниваемых экспериментальных 

данных определяли с помощью t-критерия Стьюдента. 

Гистохимический анализ изменений ПВЯ гипоталаму-

са в постстрессовый период, как без таурина, так и с 

таурином оценивался по активности Ca2+-зависимой 

кислой фосфатазы [2]. Данный методический подход 

основан на выявлении внутриклеточных фосфорсодер-

жащих соединений, занимающих ключевые позиции в 

обменных энергетических процессах, направленных на 

сохранение и поддержание жизненно-важных систем.

Результаты и их обсуждение

Наряду с частотой сердечных сокращений (до и 

после стресса - 284 и 404 уд/мин, спустя 7 и 14 дней 

после применения таурина - 329 и 290 уд/мин соответ-

ственно, p<0,001) нами приведены два функционально 

значимых индекса ВРС: вегетативный показатель рит-

ма (ВПР) и индекс напряжения регуляторных систем 

(ИНРС). Повышение уровня ВПР до и после стресса 

(8,9 и 34 у.е. соответственно, p<0,001), свидетельству-

ет о сдвиге вегетативных процессов в сторону преоб-

ладания симпатических влияний, который после разру-

шения ПВЯ в постстрессовом периоде в течение 7-и и 

14-и дневного применеия таурина почти нормализуется 

(16,8 и 11,5 у.е. соответственно). Выраженные измене-

ния обнаружены и в динамике ИНРС, почти пятикрат-

ное повышение которого после стресса указывает на 

напряженность функционирования вегетативной нерв-

ной системы (до 333 и после 1635 у.е. соответствен-

но, p<0,001). Иная картина наблюдается у животных с 

разрушенными ПВЯ, получивших в постстрессовом пе-

риоде таурин в течение 7-и и 14-и дней (702 и 475 у.е. 

соответственно, p<0,001). Уже на 7-ой день наблюда-

ется тенденция нормализации показателей, а к 14-ому 

ВЛИЯНИЕ ТАУРИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ЯДЕР КРЫС ПРИ 
ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
Саакян Н.А.
Армянский государственный педагогический университет, Кафедра физиологии человека и животных

УДК: 612.117:612.821
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дню происходит почти полное их восстановление, что 

свидетельствует о положительном протекторном влия-

нии таурина. Необходимо отметить, что в наших экспе-

риментах животные после стресса (даже при односто-

роннем разрушении ПВЯ) без применения таурина не 

выживали.

Нормальная активация центральных гипоталами-

ческих и экстрагипоталамических центров, продуци-

рующих кортиколиберин при стрессе, представляет 

собой необходимое условие для развития адаптивного 

стрессорного ответа, в то время как недостаточная 

или избыточная секреция кортиколиберина приводит 

к развитию постстрессовой патологии. Поскольку ПВЯ 

являются источником гипофизотропных нейропепти-

дов КРФ (кортиколиберин-рилизинг-фактор) и аргинин- 

вазопрессина, которые стимулируют секрецию АКТГ 

(адренокортикотропный гормон) в передней доле ги-

пофиза [6], то можно предположить, что повреждение 

ПВЯ снижает нейрогуморальную связь между гипота-

ламусом и гипофизом, оставляя последний без полно-

ценной центральной регуляции, в связи с чем у живот-

ных, по-видимому, уменьшается возможность быстрого 

реагирования на острый стресс. Вероятно длительное 

интраперитонеальное введение таурина у крыс с раз-

рушенными ПВЯ в постстрессовом периоде приводит к 

восстановлению изученных показателей ВРС. Однако 

активация центрального звена ГГАС при стрессе во 

многом определяется участием не только гипоталаму-

Рис. 1 А В цитоплазме парвоцеллюлярных клеток ПВЯ пред-
ставлен крупноглыбчатый центральный хроматолиз

Рис. 1 Б В цитоплазме магноцеллюлярных клеток ПВЯ наблю-
дается осадок свинца с высокой фосфатазной  активностью

Рис. 2 Клеточные структуры (А, Б) паравентрикулярного ядра (PVN) крыс, подвергнутых 5-часовому иммобилизационному 
стрессу и инъецированных таурином. Представлены регенерированные нейроны с высокой фосфатазной активностью: в ци-
топлазме парвоцеллюлярных клеток (А), в эктопированных ядрах и цитоплазме магноцеллюлярных клеток (Б), в перикарионе 
и коротких толстых отростках мелкозернистый осадок фосфата свинца локализован равномерно

А

А Б

Б
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са, но и других структур лимбической системы голов-

ного мозга (миндалевидное тело, аммонов рог, меди-

альная префронтальная кора и др.) и таурин, являясь 

одной из 5-и необходимых для нормального функциони-

рования мозга аминокислот, по-видимому, возмещает, 

коррегирует возникшую дисфункцию ПВЯ гипоталаму-

са и других звеньев лимбических структур в стрессовых 

ситуациях. Важно отметить, что существуют дастаточно 

убедительные данные, демонстрирующие роль таурина 

как активного осморегулятора, что особенно важно для 

нейронов головного мозга [4]. По некоторым данным в 

гипоталамусе выход во внеклеточное пространство та-

урина оказывает протекторное действие на нейроны 

[5]. Наряду с указанными исследованиями нами про-

водился гистохимический анализ изменений структу-

ры ПВЯ гипоталамуса крыс, подвергнутых 5-часовому 

иммобилизационному стрессу. На представленных ри-

сунках ясно видно, что в клетках ПВЯ резко замедлены 

процессы фосфорилирования (рис. 1 А): в цитоплазме 

гранулярный осадок фосфата свинца обнаруживается 

в виде тонкого кольца под клеточной мембраной или же 

равномерно рассеян. Фосфатазная активность крупных 

нейронов выше (рис. 1 Б): ядра набухшие, эктопирован-

ные, осадок фосфата свинца сконцентрирован в одном 

из полюсов клетки, что придает им вид полулунья.

Гистохимическое исследование воздействия ами-

нокислоты таурина на структуру ПВЯ гипоталамуса 

крыс, подвергнутых 5-часовому иммобилизационному 

стрессу, в разные постстрессовые сроки (3-7 дней) 

показало, что в исследуемом нами отделе мозга на-

блюдается полная регенерация нейронов; морфологи-

ческая картина практически не отличается от таковой 

интактных клеток по форме и размерам. В гипотала-

мическом паравентрикулярном ядре представлены ре-

генерированные парвоцеллюлярные клетки с высокой 

фосфатазной активностью в цитоплазме (рис. 2 А). У 

этих клеток пока еще ядра эктопированы и отличаются 

фосфатазной активностью, что характерно для дегене-

рированных клеток, тогда как в цитоплазме регенери-

рованных магноцеллюлярных клеток, у которых видны 

короткие толстые отростки, равномерно рассеян мел-

козернистый осадок фосфата свинца (рис. 2 Б).

Из полученных нами экспериментальных данных 

можно предположить, что в стрессовых ситуациях в 

организме возникает дефицит таурина. В связи с этим 

для улучшения центральной регуляции сердечно-со-

судистой системы необходимо применение таурина, с 

целью оказания протекторного действия на нейроны 

ПВЯ, улучшения функционального состояния мозга и 

тем самым стабилизации деятельности сердечно-сосу-

дистой системы.
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 Բա նա լի բա ռեր` իմո բի լի զա ցիոն սթ րես, հար փո րո քային կո-
րիզ, տաու րին, ՀՀՄՀ, ՍՌՓ ՄՎ, ԷՍԳ: 

Աշ խա տան քի հիմ նա կան նպա տակն է գնա հա տել տաու րի-
նի ազ դե ցու թյու նը սթ րե սի են թարկ ված առ նետ նե րի սր տային 
ռիթ մի փո փո խա կա նու թյան (ՍՌՓ) և հար փո րո քային կո րի զի 
մոր ֆո ֆունկ ցիոնային փո փո խու թյուն նե րի վրա: Սթ րե սի են-
թարկ ված առ նետ նե րի ՀՓ -ի կո րի զի քայ քայ մա նը հա ջոր դել 
է տաու րի նի նե րո րո վայ նային նե րար կու մը, որի ար դյուն քում 

դիտ վող հե տա զոտ վող ՍՌՓ -ի ցու ցա նիշ նե րի վե րա կանգ-
նու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ այս 
ամի նաթ թուն օր գա նիզ մի հար մար վո ղա կան հնա րա վո րու-
թյուն նե րը կա րող է բա րե լա վել սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի 
գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո րող բարձ րա գույն կա ռույց նե րի 
վրա ու նե ցած իր վե րա կանգ նող հատ կու թյան շնոր հիվ: Դրա 
վառ ապա ցույցն է տաու րին ստա ցած կեն դա նի նե րի ՀՓԿ -ի 
մոր ֆո ֆունկ ցիոնալ փո փո խու թյուն նե րի գնա հա տու մը:

 ԻՄՈ ԲԻ ԼԻ ԶԱ ՑԻՈՆ ՍԹ ՐԵ ՍԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ ՏԱՈՒ ՐԻ ՆԻ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԱՌ ՆԵՏ ՆԵ ՐԻ 
ՍՌՓ -Ի ԵՎ ՀԱՐ ՓՈ ՐՈ ՔԱՅԻՆ ԿՈ ՐԻ ԶԻ ՄՈՐ ՖՈ ՖՈՒՆԿ ՑԻՈՆԱԼ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ
Սա հա կյան Ն.Ա.
ՀՊՄՀ, մար դու և կեն դա նի նե րի ֆի զիոլո գիայի ամ բիոն

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: stress, immobilization, taurine, heart rhythm variabil-
ity, cardio-vascular system.

This report is about the studies of the influence of the para-
ventricular nucleus (PVN) destruction on the activity of the car-
dio-vascular system of rats under stress in the conditions of tau-
rine injection. For the evaluation of the cardiac system, the MA 
HRV (the method of mathematical analysis of the heart rhythm 
variability) was applied. There was PVN destruction in rats after 

immobilization for 5 hours, and immediately after decomposition 
with intra abdominal injection with taurine with the does 50mg/kg 
was carried out. The influence of taurine was evaluated on the 
7th and then the 14th days. The results of these studies showed 
that all the examined parameters were restored in the animals 
that had received taurine. This allows assuming that taurine has 
beneficial influence on the activity of the coronel system and is 
endowed with recovery features. We have also studied the mor-
phofunctional changes of PVN.

INFLUENCE OF TAURINE IN RATS HEART RHYTHM VARIABILITY AND MORPHOLOGICAL CHANG-
ES OF PARAVENTRICULAR NUCLEUS AFTER IMMOBILIZATION STRESS
Sahakyan N.A.
ASPU, Chair of Human and Animal Physiology



11ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

 Բա նա լի բա ռեր՝ նե րո րո վայ նային ճն շում, հա մա կար-

գային բոր բո քային ռեակ ցիայի հա մախ տա նիշ:

 Նե րա ծու թյուն։ Նե րո րո վայ նային հի պեր տեն զիան 

(ՆՈՀ) ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան ար դիական խն դիր-

նե րից մեկն է [5, 7]: ՆՈՀ -ով հի վանդ նե րի շր ջա նում որո-

վայ նի խո ռո չում ճնշ ման բարձ րա ցու մը հան գեց նում է 

բազ մաօր գա նային ան բա վա րա րու թյան հա մախ տա նի-

շի (ԲՕԱՀ) զար գաց մա նը [9]: Հա րա ճող ՆՈՀ -ով հի վանդ-

նե րի մա հա ցու թյու նը 40-100% է [1, 4]:

 Նե րո րո վայ նային ճն շու մը (ՆՈՃ) որո վայ նի խո ռո չում 

առ կա ճն շումն է: Ըստ Կ. Թոյեն սի և հա մա հե ղի նակ նե րի 

(2000)՝ նե րո րո վայ նային ճնշ ման նոր մալ ար ժե քը 0-7 մմ 

ջրի սյուն է, և գրե թե յու րա քան չյուր որո վայ նա հա տու-

մից հե տո գործ նա կա նո րեն բարձ րա նում է մինչև 5-12 

մմ ջրի սյուն: 

ՆՈՃ -ի առա վե լա գույն ար ժե քը, ըստ որի կա րե լի է 

են թադ րել ՆՈՀ -ի մա սին, մինչ օրս վի ճե լի է, քա նի որ այս 

բար դու թյան ձևա վո րու մը, ըստ Բ. Գել ֆան դի (2005), 

հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է հի վանդ նե րի ֆի-

զիոլո գիական առանձ նա հատ կութ յուն նե րով:

 10 մմ սնդ. սյ -ից ցածր ՆՈՃ ու նե ցող հի վանդ նե րի 

դեպ քում հիմ նա կա նում ՆՈՀ չի դիտ վում, իսկ 25 մմ սնդ. 

սյ -ից բարձ րի դեպ քում հա ճախ զար գա նում է նե րո րո-

վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շը (ՆԿՀ) [11]: 

10-25 մմ սնդ. սյ. ՆՈՃ ու նե ցող հի վանդ նե րի դեպ քում 

ՆԿՀ -ի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը պայ մա նա-

վոր ված է զար կե րա կային ճնշ ման և որո վայ նի առա-

ջային պա տի առաձ գա կա նու թյան առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րով [10, 12]:

 Նե րո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա նի շի 

մի ջազ գային միու թյան (WORLD SOCIETY OF THE AB-

DOMINAL COMPARTMENT SYNDROME - Antwerp, Bel-

gium 2007) բնո րոշ մամբ՝

 �  նե րո րո վայ նային հի պեր տեն զիան (ՆՈՀ) ՆՈՃ -ի 

կա յուն աճն է 12 մմ ս.ս. և բարձր, որն ար ձա-

նագր վում է 4-6 ժամ վա ըն թաց քում առն վազն 

երեք ան գամ չա փե լիս, առանց տե սա նե լի օր գա-

նա կան ախ տա հա րում նե րի,

 �  նե րո րո վայ նային կոմ պարտ մենտ հա մախ տա-

նի շը (ՆԿՀ) ՆՈՃ -ի 20 մմ ս.ս. բարձր ցու ցա նիշն 

է, որն ու ղեկց վում է առն վազն մեկ օր գա նի 

ֆունկ ցիայի խան գա րու մով [6]:

 Վեր ջին տա րի նե րին հրա տա րակ ված մաս նա գի-

տա կան գրա կա նու թյան (WSACS, 2011) տվյալ նե րի հա-

մա ձայն՝ ՆԿՀ -ի առա ջաց ման պատ ճառ նե րը բազ մա զան 

են. ըստ Մ. Մալբ ռե նի (2000)՝ դրանք բա ժան վում են չորս 

խմ բի՝ 1) հետ վի րա հա տա կան, 2) հետվ նաս ված քային, 

3) հիմ նա կան հի վան դու թյուն նե րի բար դու թյուն ներ և 4) 

նպաս տող գոր ծոն ներ: Վեր ջին խմ բին են պատ կա նում 

հա մա կար գային բոր բո քային ռեակ ցիայի հա մախ տա նի-

շը (ՀԲՌՀ) և սեպ սի սը:

Չ նա յած վեր ջին տաս նա մյա կում սեպ սի սի և ՀԲՌՀ -ի 

վե րա բե րյալ բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րին՝ այս 

հա մախ տա նիշ նե րի մա հա ցու թյու նը էա կա նո րեն նվա-

զեց նել դեռ չի հա ջող վում: Այն կա յուն բարձր է (40-70%) 

[6, 13, 15, 19], ուս տի ՀԲՌՀ-ն և սեպ սի սը շա րու նա կում 

են մնալ ժա մա նա կա կից բժշ կա գի տու թյան ամե նաար-

դիական խն դիր նե րից մե կը [14, 17]: Ըստ որոշ մաս նա-

գետ նե րի [2, 17]՝ բարձր մա հա ցու թյան պատ ճառն այն 

է, որ ՀԲՌՀ -ի և սեպ սի սի ախ տո րո շու մը կա տար վում է 

ու շա ցու մով, ուս տի և նպա տա կային բու ժու մը սկս վում է 

ոչ ժա մա նա կին:

ՀԲՌՀ-ն օր գա նիզ մի հա մա կար գային բոր բո քային 

պա տաս խանն է ցան կա ցած ազ դա կի նկատ մամբ 

(վ նաս վածք, վա րակ, վի րա հա տու թյուն և այլն), որի 

դեպ քում խա թար վում է բոր բո քա մետ և հա կա բոր բո-

քային միջ նորդ նե րի միջև դի նա միկ հա վա սա րակշ ռու-

թյու նը [18, 20]:

Ռ. Բո նեի (1992) բնո րոշ մամբ և 2001 թ. Internation-

al Sepsis Definitions Conference եզ րա կա ցու թյամբ հաս-

տատ վել է, որ ՀԲՌՀ -ի ախ տո րո շու մը հիմ նա վոր վում է 

հետ ևյալ 4 կլի նի կա-լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րից առն-

վազն եր կու սի առ կա յու թյան դեպ քում՝ 

1. ջեր մաս տի ճա նը 38°С և բարձր կամ 36°С և ցածր,

2. սր տի կծ կում նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը (ՍԿՀ) 

90 զարկ/ րո պե և ավե լի, 

3. շն չա ռու թյան հա ճա խա կա նու թյու նը (ՇՀ) 20/ րոպե 

և ավե լի կամ PaCO2 32 մմ ս.ս.-ից ցածր,

4. լեյ կո ցիտ նե րը 12,0x109/լ և ավե լի կամ 4,0x109/լ և 

ցածր, կամ տհաս ձևե րի քա նա կը 10% -ից ավե լի:

 Ծայ րա հեղ վի ճակ նե րում հի վանդ նե րի ախ տա-

 ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ԲՈՐ ԲՈ ՔԱՅԻՆ ՌԵԱԿ ՑԻԱՅԻ ՀԱ ՄԱԽ ՏԱ ՆԻ ՇՈՎ 
ԱՌ ՆԵՏ ՆԵ ՐԻ ԹՈ ՔԵ ՐԻ ՁԵՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ՆԵ ՐՈ ՐՈ ՎԱՅ ՆԱՅԻՆ ՀԻ ՊԵՐ ՏԵՆ ԶԻԱՅԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ
Մի րի ջա նյան Մ.Մ.1, Պա պյան Ա.Վ.2, Հա րու թյու նյան Հ.Վ.1
1 ԵՊԲՀ, վի րա բու ժու թյան թիվ 4 ամ բիոն 
2 ԵՊԲՀ, ախ տա բա նա կան անա տո միայի և կլի նի կա կան մոր ֆո լո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 616.381-008.718 



12 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

ֆի զիոլո գիական պրո ցես նե րի հիմ քում ՀԲՌՀ -ի պատ-

ճա ռով առա ջա ցող մա զա նոթ նե րի թա փան ցե լիու թյան 

բարձ րա ցումն է: ՀԲՌՀ-ն հան գեց նում է մա զա նոթ նե րից 

հե ղու կի ար տա հոս քին դե պի միջբջ ջային տա րա ծու-

թյուն, հատ կա պես դե պի աղիք նե րի պա տեր, մի ջըն դերք 

և հե տո րո վայ նամ զային տա րա ծու թյուն [8]:

 ՆՈՃ -ի բարձ րաց ման և հա մա կար գային բոր բոք-

ման ռեակ ցիայի հա մախ տա նի շի միջև առ կա ախ տա-

ծին կա պե րը ու սում նա սի րե լու հա մար կա տար վել է առ-

նետ նե րի փոր ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն:

 Հե տա զո տու թյան նպա տակն է ու սում նա սի րել 

ՀԲՌՀ -ով առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո փո-

խու թյուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված ՆՈՃ -ի ցու ցա նի շի 

բարձ րաց մամբ:

Նյու թը և մե թոդ նե րը: Հե տա զո տու թյու նը իրա-

կա նաց վել է 30 սե ռա հա սուն, 160-200 գրամ քա շով, 

սպի տակ ոչ ցե ղային արու առ նետ նե րի վրա: Կեն դա-

նի նե րը պահ վել են 5 վան դակ նե րի մեջ, յու րա քան չյու-

րում 6 առ նետ, 18-22°С ջեր մաս տի ճա նային (օ րա կան 

12 ժամ լույս, 12 ժամ մութ) պայ ման նե րում՝ սնն դից և 

ջրից ազատ օգտ վե լու հնա րա վո րու թյամբ: Ջու րը տե-

ղադր ված է եղել հա տուկ կա թո ցիկ նե րով, իսկ սնուն դը 

դր ված է եղել կեն դա նի նե րի գլ խի վեր ևում տե ղադր ված 

կե րակ րա ման նե րում: Հե տա զո տու թյու նը որ ևէ էթի կա-

կան խն դիր ներ բարձ րաց նող գոր ծո ղու թյուն ներ (ցա վի 

առա ջա ցում, ջրի կամ սնն դի ըն դուն ման սահ մա նա փա-

կում, զգա յա կան սահ մա նա փա կում կամ խթա նում և 

այլն) չի պա րու նա կել:

 Կեն դա նի նե րի վրա մի ջամ տու թյուն նե րը կա տար վել 

են «Լա բո րա տոր կեն դա նի նե րի պահ ման և փոր ձեր ան-

ցկաց նե լու ու ղե ցույ ցի» պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-

խան, ինչ պես նաև հաշ վի են առն վել փոր ձա րա րա կան 

նպա տա կով ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րի պաշտ պա-

նու թյան Եվ րո պա կան կոն վեն ցիայի պա հանջ նե րը (Ստ-

րաս բուրգ, 18.03.1986թ.), ասեպ տի կայի և ան տի սեպ-

տի կայի կա նոն նե րը:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված կեն դա նի նե րը 

բա ժան վել են 4 խմ բի: Առա ջին (վե րահսկ վող) խմ բում 

(n=6) եղել են ին տակտ առողջ առ նետ ներ: Երկ րորդ 

(n=8), եր րորդ (n=8) և չոր րորդ (n=8) խմ բե րի առ նետ նե-

րին նե րո րո վայ նային նե րարկ վել է 100մկգ/կգ չա փա-

բաժ նով պի րո գե նալ (լի պո պո լի սա խա րիդ) դե ղը, որից 

2-4 ժամ ան ց ի հայտ են եկել ՀԲՌՀ ախ տա նիշ նե րը: Եր-

րորդ և չոր րորդ խմ բե րի առ նետ նե րի դեպ քում ՀԲՌՀ-ն 

մո դե լա վո րե լուց հե տո կա տար վել է ՆՈՀ -ի մո դե լա վո-

րում հետ ևյալ եղա նա կով. թեթև եթե րային գո լոր շի-

նե րի ազ դե ցու թյամբ մեջ քի վրա պառ կած վի ճա կում 

նե րո րո վայ նային նե րարկ վել է 15-35մլ 0,9% -ա նոց ֆի-

զիոլո գիական լու ծույթ և ստաց վել է հա մա պա տաս խա-

նա բար 12-15 և 16-20 մմ ս.ս. ՆՈՃ: Նե րո րո վայ նային 

ճն շու մը չափ վել է նե րու ղի ղա ղի քային եղա նա կով՝ ME-

DIPLUS 5410 Rectal balloon catheter, 4.5 Fr.-ո վ: 

ՀԲՌՀ և ՆՈՀ մո դե լա վո րե լուց 24 ժամ ան ց օր-

գան նե րի և հյուս վածք նե րի ձևա բա նա կան փո փո խու-

թյուն նե րը ու սում նա սի րե լու նպա տա կով կա տար վել է 

առ նետ նե րի դե կա պի տա ցիա՝ նեմ բու տա լային ան զգա-

յաց մամբ: 

Ուսում նա սիր վել են առ նետ նե րի թո քե րում առա ջա-

ցած ձևա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րը:

Հյուս վածք նե րը պահ պան վել են 10% -ա նոց չե զոք 

բու ֆե րային ֆոր մա լի նի լու ծույ թում: Պատ րաստ վել 

են պա րա ֆի նային սա լիկ ներ, որոն ցից ստաց վել են 4 

մկմ հաս տու թյուն ու նե ցող հա տույթ ներ: Հա տույթ նե րը 

ներկ վել են հե մո տոք սի լին և էո զին եղա նա կով: Ձևա բա-

նա կան փո փո խու թյուն նե րը գնա հատ վել են OLYMPUS 

CX41 SYSTEM ման րա դի տա կով, պատ կեր նե րի x40, 

x100, x200, x400 խո շո րա ցում նե րով: 

Ար դյունք նե րը և դրանց վեր լու ծու թյու նը 

Ա ռա ջին (վե րահսկ վող) խմ բի առ նետ նե րի (n=6) թո-

քե րի ձևա բա նա կան պատ կե րը եղել է նոր մայի սահ ման-

նե րում: 

Երկ րորդ խմ բի (n=8) առ նետ նե րի դեպ քում ՀԲՌՀ-ն 

մո դե լա վո րե լուց հե տո թո քե րի պա րեն քի մում նկատ վել 

է գե րա րյու նու թյուն, ալ վեոլ նե րի միջ նա պա տում և խո-

ռոչ նե րում օջա խային պո լի մորֆ ին ֆիլտ րա ցիա (ն կ. 1): 

Ն կ. 1. Երկ րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x100 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րում հայտ նա բեր-

վել են անոթ նե րի գե րա յու նու թյուն, ալ վեոլ նե րի պա-

տե րի ար տա հայտ ված հաս տա ցում, նկատ վել է լիմ-

ֆո-հիս տիոցի տար (մակ րո ֆա գալ) ին ֆիլտ րա ցիա, 

ալ վեոլո ցիտ նե րի պրո լի ֆե րա ցիա (ին տերս տի ցիալ թո-

քա բոր բի պատ կեր): Սա կայն թո քի դրուն քի ավ շային 

հան գույց նե րը եղել են ին տակտ (ն կար 2-3):
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Ն կ. 2. Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x100 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Ն կ. 3. Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x200 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Ն կ. 4. Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x100 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի դեպ քում ին տերս տի-

ցիալ թո քա բոր բին զու գըն թաց հայտ նա բեր վել են նաև 

օջա խային արյու նա զե ղում ներ հե մո սի դե րո զով, օջա-

խային այ տուց (ն կար 4-6):

 Չոր րորդ (n=8) խմ բի առ նետ նե րի դեպ քում ՀԲՌՀ -

-ի ախ տա նիշ ներ առա ջա նա լուց հե տո մո դե լա վոր վել է II 

աս տի ճա նի ՆՈՀ (16-20 մմ ս.ս.): Այս խմ բի առ նետ նե րի 

թո քե րում հայտ նա բեր վել են ալ վեոլ նե րի պա տե րի հաս-

տա ցում, լիմ ֆո-հիս տիոցի տար չա փա վոր ին ֆիլտ րա-

ցիա, ալ վեոլո ցիտ նե րի չա փա վոր բազ մա ցում և ար տա-

հայտ ված շուրջբ րոն խային բոր բո քային ռեակ ցիա:

Չոր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան 

փո փո խու թյուն նե րի պատ կե րը ներ կա յաց ված է նկար 

7-8 -ո ւմ:

Ն կ. 5. Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x200 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Ն կ. 6. Եր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան փո-
փո խու թյուն նե րը (x200 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Ն կ. 7. Չոր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան 
փո փո խու թյուն նե րը (x40 ներկ ված H&E եղա նա կով)
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Ն կ. 8. Չոր րորդ խմ բի առ նետ նե րի թո քե րի ձևա բա նա կան 
փո փո խու թյուն նե րը (x100 ներկ ված H&E եղա նա կով)

Եզ րա հան գում ներ: Այս պի սով, մեր փոր ձա րա րա-

կան հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ 

ՀԲՌՀ -ով առ նետ նե րի դեպ քում թո քե րի պա րեն քի մում 

նկատ վում է գե րա րյու նու թյուն, ալ վեոլ նե րի միջ նա պա-

տում և խո ռոչ նե րում օջա խային պո լի մորֆ բջ ջային ին-

ֆիլտ րա ցիա: Իսկ ՀԲՌՀ -ով առ նետ նե րի դեպ քում և՛ I 

աս տի ճա նի (12-15 մմ ս.ս.), և՛ II աս տի ճա նի (16-20 մմ 

ս.ս.) նե րո րո վայ նային հի պեր տեն զիա մո դե լա վո րե լուց 

հե տո թո քե րում հայտ նա բեր վում է անոթ նե րի գե րա-

րյու նու թյուն, ալ վեոլ նե րի պա տե րի հաս տա ցում, լիմ ֆո-

հիս տիոցի տար (մակ րո ֆա գալ) ին ֆիլտ րա ցիա (ին տերս-

տի ցիալ թո քա բորբ), ինչ պես նաև ալ վեոլո ցիտ նե րի 

պրո լի ֆե րա ցիա: Այս փու լի ձևա բա նա կան փո փո խու-

թյուն նե րը վկա յում են նաև սիրտ -ա նո թային հա մա կար-

գի հնա րա վոր ախ տա հար ման մա սին, և ան հրա ժեշտ է 

սր տամ կա նի լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րու թյուն ներ կա տա-

րել՝ զու գա հեռ ներ ան ցկաց նե լու նպա տա կով:
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Ключевые слова: экспериментальное исследование, внутри-
брюшное давление, синдром системного воспалительного от-
вета.

Внутрибрюшная гипертензия — одна из актуальных проблем 
современной медицины. У больных с внутрибрюшным давлени-
ем повышение давления в брюшной полости приводит к разви-
тию синдрома полиорганной недостаточности. 

Для изучения патогенетических связей между повышением 
внутрибрюшного давления и синдромом системной воспали-
тельной реакции было проведено экспериментальное иссле-
дование на крысах, целью которого являлось изучение морфо-
логических изменений легких у крыс с синдромом системной 
воспалительной реакции, в зависимости от степени повыше-
ния внутрибрюшного давления.

Спустя 24 часа после моделирования  синдрома системной 

воспалительной реакции и внутрибрюшной гипертензии изуча-
лись развившиеся морфологические изменения легких.

В данном экспериментальном исследовании при синдро-
ме системной воспалительной реакции выявлены гиперемия 
паренхимы легких, с очаговой полиморфно-клеточной ин-
фильтрацией в альвеолах. А у крыс при синдроме системной 
воспалительной реакции с внутрибрюшной гипертензией (I и 
II степени) в легких обнаружено полнокровие сосудов, утол-
щение перегородок альвеол с лимфо-гистоцитарной (макро-
фагальной) инфильтрацией (интерстициальная пневмония), с 
пролиферацией альвеолоцитов. Морфологические изменения 
в этой стадии свидетельствуют о возможном вовлечении сер-
дечно-сосудистой системы, что требует изучение изменений 
миокарда.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ У КРЫС С СИНДРОМОМ СИСТЕМНОЙ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ РАЗВИТИИ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Мириджанян М.М.1, Папян А.В.2, Арутюнян Г.В.1
1 ЕГМУ, Кафедра Хирургии № 4 
2 ЕГМУ, Кафедра патологической анатомии и клинической морфологии

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: experimental research, intra-abdominal pressure, 
systemic inflammation reaction syndrome.

Intra-abdominal hypertension (IAH) is one of the actual prob-
lems of modern medicine. The increase of intra abdominal pres-
sure in patients with IAH leads to the development of multiple 
organ dysfunction syndrome (MODS). 

Experimental research has been carried out to investigate 
pathogenic links between the increase of intra abdominal pres-
sure (IAH) and systemic inflammatory reaction syndrome (SIRS) 
in rats. The aim of this research is to study lungs morphological 
changes in rats with SIRS depending on level of intra abdomi-
nal hypertension (IAH). Morphological changes originated in rats’ 
lungs were examined 24 hours later after SIRS and IAH mod-

eling.
Our experimental research data indicate that hyperemia of 

lungs parenchyma, focal polymorph cellular infiltration in alveoli 
septum and cavities are observed in rats with SIRS.

At modeles with intra abdominal hypertension of both grades 
I (12-15mm Hg) and II (16-20 mm Hg), hyperemia of vessels, 
thickening of alveoli septa, lymphohistiocytic (macrophageal) in-
filtration (interstitial pneumonia) as well as proliferation of alveo-
cytes are revealed in lungs of rats with SIRS.

Morphological changes of this stage are sugestive for possi-
ble involvement of cardiovascular system and require additional 
studies of myocardium.

LUNG CHANGES OF RATS WITH SYSTEMIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME IN STAGE OF 
INTRA ABDOMINAL HYPERTENSION 
Mirijanyan M.M.1, Papyan A.V.2, Harutyunyan H.V.1
1 YSMU, Department of Surgery No. 4
2 YSMU, Department of Pathologycal Anatomy and Clinical Morphology
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Բանալի բառեր` դոլիխոսիգմա, աղիքների նյարդային 

համակարգ, մորֆոլոգիա։

Ար դիակա նությու նը 

Ըստ Ս. Նա վե նի տվյալ նե րի՝ քրո նի կա կան փոր կա-

պու թյու նը Անգ լիայում թաքն ված ազ գային խն դիր է, որի 

կա պակ ցու թյամբ բուժ վում է բնակ չու թյան 50% -ը, Գեր-

մա նիայի բնակ չու թյան՝ 30% -ը, աշ խար հի բնակ չու թյան՝ 

37-50% -ը, զար գա ցած երկր նե րի երի տա սարդ բնակ չու-

թյան՝ 3% -ը, մի ջին տա րի քի բնակ չու թյան՝ 8% -ը, ծե րե րի̀  

20% -ը։ Քրո նի կա կան կո լոս տա զի տա րած վա ծու թյունն 

ամ բողջ աշ խար հում այդ խն դի րը դարձ նում է քա ղա-

քակր թու թյան հի վան դու թյուն [8,9]։

 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րի հա-

մա ձայն՝ մինչև 20 տա րե կան ան ձանց քրո նի կա կան 

փոր կա պու թյուն նե րի պատ ճա ռը հաստ աղի քի անա տո-

միական առանձ նա հատ կու թյուն ներն են, 20-40 տա րի-

քային խմ բի դեպ քում` անո ռեկ տալ ախ տա բա նու թյու-

նը։ 40-ն ան ց տա րի քային խմ բի դեպ քում քրո նի կա կան 

փոր կա պու թյան պատ ճառ կա րող են լի նել անո ռեկ տալ, 

հո գե ծին, նյար դա ծին, էն դոկ րին, ստա մոք սա ղի քա բա նա-

կան ախ տա բա նու թյուն նե րը [6]։ 

Ըստ վի ճա կագ րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ-

նե րի՝ տն տե սա պես զար գա ցած երկ նե րում բնակ չու թյան 

2,5-20% -ը տա ռա պում է քրո նի կա կան փոր կա պու թյամբ, 

որոն ցից յու րա քան չյուր եր րոր դը պայ մա նա վոր ված է 

չբա ցա հայտ ված պատ ճա ռա գի տու թյան կամ նյար դա-

ծին մե գա դո լի խո կո լո նով [1]։ Հայտ նի է, որ քրո նի կա կան 

հաս տա ղի քային կան գը, որը կա յուն է պահ պա նո ղա կան 

բուժ ման նկատ մամբ, հա ճախ պայ մա նա վոր ված է հաստ 

աղի քի զար գաց ման և կպ ման անո մա լիանե րով։ Խթա-

ղի քի ինտ րա մու րալ նյար դային հա մա կար գի զար գաց-

ման արատ նե րը կա րող են հան գեց նել հաստ աղի քի որո-

շա կի հատ ված նե րի գա լա րակծ կանք նե րից ան ջատ մա նը, 

ինչ պես նաև վեր տե ղա կայ ված հատ ված նե րի ատո նիայի 

և լայ նաց ման, որն էլ ար տա հայտ վում է փոր կա պու-

թյամբ և ներ թու նա վոր մամբ։ Քրո նի կա կան կո լոս տա զի 

հա մախ տա նի շը, որը զու գակց վում է խթա ղի քի չբա ցա-

հայտ ված պատ ճա ռա գի տու թյան չա փե րի մե ծաց մամբ, 

գնա հատ վում է որ պես իդեոպա թիկ մե գա դո լի խո կո լոն։ 

Ի տար բե րու թյուն ագանգ լիոնար ձևե րի՝ խթա ղի քի ինտ-

րա մու րալ նյար դային հա մա կար գի պա թո մոր ֆո գե նե զը 

իդեոպա թիկ և նեյ րո գեն մե գա դո լի խո կո լո նի դեպ քում 

ան բա վա րար է ու սում նա սիր ված [1]։ Սիգ մա յաձև խթա-

ղի քի՝ նոր մայից ավե լի եր կա րա ցու մը (1մ և ավե լի) հա-

վե լյալ գա լար նե րի ձևա վոր մամբ գնա հատ վում է որ պես 

դո լի խո սիգ մա։ Դո լի խո սիգ մայով պայ մա նա վոր ված քրո-

նի կա կան փոր կա պու թյան դեպ քում առ կա են ոչ միայն 

հաս տա ղի քային կան գի ախ տա նիշ ներ, այլև ի հայտ են 

գա լիս ար տա ղի քային ախ տա նիշ ներ, որոնք և դառ նում 

են առաջ նային։ Դրանք են՝ էն ցե ֆա լո պա թիան (ու ղե-

ղախ տու թյու նը), լե ղու ղի նե րի դիս կի նե զիան (դժ վա րա-

շար ժու թյու նը), քրո նի կա կան են թաս տա մոք սա գեղ ձա-

բոր բը, լե ղա պար կա բոր բը, տաս ներ կու մատ նյա աղի քի 

բոր բո քու մը, ստա մոք սի և տա սեր կու մատ նյա աղի քի 

խո ցը, քրո նի կա կան պիելո նեֆ րի տը, հե նա շար ժա կան 

և սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րը, 

մաշ կի, աչ քե րի ախ տա հա րում նե րը, որոնք հա վա նա բար 

կապ ված են հաստ աղի քում ան տրո պո մորֆ տի պի պոր-

տո կա վալ հա վե լյալ բե րա նակ ցում նե րի առ կա յու թյամբ։ 

Այդ պատ ճա ռով, լյար դը շր ջան ցե լով, ընդ հա նուր արյան 

հոսք են ան ցնում տար բեր նյու թեր, այդ թվում նաև հիս-

տա մի նը [3]։ Կ. Ն. Սա լա մո վը և հա մա հե ղի նակ նե րը, Մ. 

Մ. Հեն րին նշում են, որ եր կա րած հաստ աղի քը նպաս-

տում է աղի քային պա րու նա կու թյան տե ղա շար ժի դան-

դա ղեց մա նը, որն էլ իր հեր թին նպաս տում է հե ղու կի 

հա վե լյալ հետ ներծծ մա նը և ծան րաց նում է չներծծ ված 

ած խաջ րե րի բակ տե րիային ֆեր մեն տային ճեղ քու մը։ 

Աղի քային պա րու նա կու թյան ծա վա լի քչա ցու մը և մա-

ծու ցի կու թյան փո փո խու թյու նը հան գեց նում են օր գա նի 

պա տի զգա ցո ղու թյան թու լաց ման և պա րու նա կու թյան 

կան գի̀  խո րաց նե լով ախ տա բա նա կան տե ղա շար ժե րը։ 

Այս պի սով, հաստ աղի քի չա փե րը կար ևոր դեր ու նեն 

քրո նի կա կան փոր կա պու թյան ախ տած նու թյան գոր ծում 

[1,3]։ Չնա յած որոշ մաս նա գետ ներ նշում են, որ խթա ղի քի 

եր կա րած հատ ված նե րի և փոր կա պու թյան միջև ու ղիղ 

հա մե մա տա կան կա պը բա ցա կա յում է [2,4]։ Մեր կող մից 

իրա կա նաց վող գի տա կան աշ խա տան քը նվիր ված է վի-

րա հա տու թյան են թարկ ված մե ծա հա սակ հի վանդ նե րի 

դո լի խո սիգ մայով պայ մա նա վոր ված քրո նի կա կան փոր-

Ա ՂԻ ՔԻ ՊԱ ՏԻ ՁԵՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԴՈ ԼԻ ԽՈ ՍԻԳ ՄԱՅՈՎ ՊԱՅ ՄԱ ՆԱ ՎՈՐ ՎԱԾ ՔՐՈ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ՓՈՐ ԿԱ ՊՈՒ ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ
Խոս տի կյան Ն.Գ.1, Հա կո բյան Ա.Ս.2, Հա կո բյան Գ.Ա .1 
1 ԵՊԲՀ, Ախ տա բա նա կան անա տո միայի և կլի նի կա կան մոր ֆո լո գիայի ամ բիոն
2 ԵՊԲՀ, Կո լոպ րոկ տո լո գիայի ամ բիոն
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կա պու թյան դեպ քում հաստ աղի քի ձևա բա նա կան ու-

սում նա սի րու թյա նը։ Հիմք ըն դու նե լով, որ քրո նի կա կան 

կո լոս տա զի ախ տա բա նու թյան հիմ քում աղի քի պա տի 

նյար դամ կա նային հա մա կար գի ախ տա հա րումն է [3,7,5], 

կա տար վել է հի վանդ նե րի մաս նա հատ ված սիգ մա յաձև 

աղի քի նե րի հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տու թյուն։

 Հե տա զո տության նյու թը և մե թոդ նե րը

 Հյուս վա ծա բա նա կան հե տա զո տու թյան են են թարկ-

վել “Իզ միր լյան” բժշ կա կան կենտ րո նում վի րա հատ ված 

20-40 տա րե կան 29 հի վանդ նե րի (20 իգա կան սե ռի, 9 

արա կան սե ռի, մի ջի նը՝ 28 տա րե կան) սիգ մա յաձև խթա-

ղիք նե րը։ Բո լոր խթա ղիք նե րի տար բեր հատ ված նե րից 

պատ րաստ վել են պա րա ֆի նային բլոկ ներ և սե րիական 

հյուս վա ծա բա նա կան հատ ված ներ, որոնք ու սում նա սիր-

վել են հե մա տոք սի լին -էոզի նի, ալ ցիան կա պույ տի, ըստ 

Վան Գի զո նի՝ պիկ րո ֆուք սի նի, Նիս լի և Գոլ ջիի՝ ըստ Ֆոք-

սի մո դի ֆի կա ցիայի հյուս վա ծա բա նա կան մե թոդ նե րով։ 

 Հե տա զո տության արդյունք նե րը 

Ի գա կան սե ռի հի վանդ նե րի սիգ մա յաձև խթա ղիք նե-

րի հյուս վա ծա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի ու սում նա-

սի րու թյամբ պա տի շեր տե րում հայտ նա բեր վել են հետ-

ևյալ փո փո խու թյուն նե րը՝ լոր ձա թա ղան թի սե փա կան 

թի թե ղի քրո նի կա կան բոր բո քում, անոթ նե րի գե րա րյու-

նու թյուն, կանգ, հե մո սի դե րո զի մանր տե ղա մա սեր, էպի-

ա) Աղի քի լոր ձա թա ղան թի բոր բո քային ին ֆիլտ րա ցիա, են թա-

լոր ձային շեր տի այ տուց, հեն քի ֆիբ րոզ, ուռ ճա ցում, անոթ նե-

րի գե րա րյու նու թյուն (հե մէոզին ×100)։

բ) Աղի քի միջմ կա նային գանգ լիոնի այ տուց՝ նեյ րոն նե րի 
վա կուո լային սնու ցա խան գար ման եր ևույթ նե րով (հե մէոզին 
×400)։

գ) Աղի քի շճա թա ղան թի անոթ նե րի գե րա րյու նու թյուն, կանգ և 
շուր ջա նո թային լիմ ֆո լեյ կո ցի տար ին ֆիլտ րա ցիա (հե մէոզին 
×100)։

դ) Լիմ ֆո ցիտ նե րի օջա խային կու տա կում շճա թա ղան թի անո-
թի շուր ջը (հե մէոզին ×400)։

Նկ.1. Սիգ մա յաձև աղի քի ձևա բա նա կան պատ կե րը դո լի խո սիգ մայով հի վանդ նե րի դեպ քում
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թե լի դեսկ վա մա ցիայի օջախ ներ, որոշ հատ ված նե րում 

գեղ ձե րի կիս տոզ լայ նա ցում (նկ.1ա, հե մէոզին)։ 

Են թա լոր ձային շեր տում հայտ նա բեր վել են այ տուց, 

ուռճա ցում, անոթ նե րի գե րա րյու նու թյուն, տեղ-տեղ մանր 

արյու նա զե ղում ներ, շուր ջա նո թային լիմ ֆո լեյ կո հիս-

տիոցի տար ին ֆիլտ րատ ներ, որոշ դեպ քե րում լիմ ֆոիդ 

ֆո լի կուլ նե րի հի պերպ լա զիա՝ դրանց անո թա վոր մամբ 

(նկ.1բ, հե մէոզին)։ 

Մ կա նային շեր տե րի փո փո խու թյուն նե րը ներ կա յաց-

ված են եղել հի պերտ րո ֆիայով, ֆրագ մեն տա ցիայով, 

փե ղեք մամբ, միջմ կա նային բոր բո քային լիմ ֆո հիս տիոցի-

տար կու տա կում նե րով, եր կայ նա կան մկա նային շեր տի 

ան գիոմա տո զով, այդ անոթ նե րի կան գով, որոշ դեպ քե-

րում մանր արյու նա զե ղում նե րով և հե մո սի դե րի նի մանր 

կու տա կում նե րով։ Մկա նա թե լե րի միջև նկա րագր վել են 

նաև շուր ջա նո թային լիմ ֆոիդ կու տա կում ներ, առ կա է 

եղել նաև թույլ ֆիբ րոզ, իսկ որոշ պատ րաս տուկ նե րում 

բոր բո քային ին ֆիլտ րատ նե րը գրա վել են միջմ կա նային 

գանգ լիոն նե րի տե ղը։ Բո լոր դեպ քե րում միջմ կա նային 

գանգ լիոն նե րը առ կա են եղել հա տա ծի ամ բողջ եր կա րու-

թյամբ և հան դես են եկել բազ մաձ ևու թյամբ̀ կլոր, օվալ, 

շղ թա յա կան ձգ վող խիտ կազ մու թյամբ, փռ ված, ուռճաց-

ված, ձևա խախտ ված, դա տարկ։ Այն հատ ված նե րում, 

որ տեղ մկա նա թե լիկ նե րի ցրիվ դա սա վո րու թյու նը և հեն-

քի այ տու ցը առա վել ար տա հայտ ված են եղել, միջմ կա-

նային գանգ լիոն նե րը մեր կող մից ցր ված և դա տարկ են 

գնա հատ վել։ Այն գանգ լիոն նե րում, որ տեղ թա փան ցել են 

անոթ ներ և բոր բո քային բջիջ ներ, նեյ րոն նե րը բա ցա կայել 

են։ Հայտ նա բեր վել են միայն գլիալ բջիջ ներ։ Ուռ ճաց ված 

գանգ լիոն նե րում հաշվ վել են 2-4 հս կա նեյ րոն ներ, որոն-

ցից շա տե րը են թարկ ված են եղել վա կուո լային սնու ցա-

խան գար ման։ Մեր կող մից քիչ քա նա կի գանգ լիոն նե րում 

հնա րա վոր է եղել հայտ նա բե րել նո րա գո յա ցող գանգ-

լիոն ներ։ Գոլ ջիի մե թո դով կլոր և ձգ վող գանգ լիոն նե րում 

հայտ նա բեր վել են 3-5 տան ձաձև նեյ րոն նե րի ուր վագ ծեր, 

որոնց կո րիզ նե րը բա ցա կայել են։ 

Բո լոր պատ րաս տուկ նե րում նկա րագր վել է աղի քի 

շճա թա ղան թի և հա րա ղի քային ճար պաբջ ջան քի անոթ-

նե րի գե րա րյու նու թյուն, կանգ, մանր և խո շոր արյու նա-

զե ղում ներ, նեյտ րո ֆիլ լեյ կո ցիտ նե րից կազմ ված բոր բո-

քային ին ֆիլտ րատ ներ։ Ին ֆիլտ րա տում հայտ նա բեր վել 

են նաև էո զի նո ֆիլ ներ, մակ րո ֆա գեր, լիմ ֆո ցիտ նե րի 

շուր ջա նո թային կու տա կում ներ (նկ.1գ, դ, հե մէոզին)։ 

 Նույն տա րի քային խմ բի արա կան սե ռի հի վանդ նե րի 

սիգ մա յաձև խթա ղի քի նե րի հյուս վա ծա բա նա կան հե տա-

զո տու թյամբ հայտ նա բեր ված ձևա բա նա կան փո փո խու-

թյուն նե րը էա կան տար բե րու թյուն չեն ու նե ցել իգա կան 

սե ռի շր ջա նում վե րը նկա րագր վա ծից։ Սա կայն առա վել 

ար տա հայտ ված է եղել մկա նային շեր տե րի գե րա ճը, փե-

ղե քու մը, ֆրագ մեն տա ցիան, հեն քի այ տու ցը։ Միջմ կա-

նային գանգ լիոն նե րը նույն պես աչ քի են ըն կել բազ մա-

զա նու թյամբ, սա կայն դրանք առա վել պահ պան ված են 

գնա հատ վել իգա կան սե ռի նույն տա րի քային խմ բի հա-

մե մա տու թյամբ։ Մեծ գանգ լիոն նե րում հնա րա վոր է եղել 

հաշ վել 8-9 նեյ րոն ներ, իսկ կլոր, փոքր գանգ լիոն նե րում` 

2-3 նեյ րոն ներ։ Պետք է նշել, որ այս դեպ քե րում նույն պես 

որոշ գանգ լիոն ներ հյուծ ված են եղել բոր բո քային բջիջ նե-

րի՝ դե պի գանգ լիոն թա փանց ման և մկա նա թե լե րի փե-

ղեք ման պատ ճա ռով։

 

Եզ րա կա ցություն

 Մեր հե տա զո տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա-

լիս եզ րա կաց նե լու, որ եր կու սե ռե րի դե պում էլ աղի քի 

պա տի բո լոր շեր տե րում առ կա են եղել ար տա հայտ ված 

ախ տա բա նա կան տե ղա շար ժեր, սա կայն ակ նա ռու փո-

փո խու թյուն ներ նկա րագր վել են միջմ կա նային գանգ-

լիոն նե րում։ Դրանք աչ քի են ըն կել բազ մաձ ևու թյամբ, 

որոշ գանգ լիոն նե րում հս տակ հաշվ վել են հս կա նեյ րոն-

նե րը, մյուս գանգ լիոն նե րը եղել են հյուծ ված, եր բեմն 

գնա հատ վել են դա տարկ։ Նրան ցում նկա րագր վել են նեյ-

րոն նե րի վա կո ո լային դիստ րո ֆիա, բոր բո քային բջիջ նե րի 

առ կա յու թյուն՝ գանգ լիոն նե րի լրիվ տրանս ֆոր մա ցիայով։ 

Գանգ լիոն նե րում նկա րագր վել է նաև անոթ նե րի նե րաճ։ 

Ինչ պես վե րը նկա րագր ված է արա կան սե ռի հի վանդ նե-

րի դեպ քում, միջմ կա նային գանգ լիոն ներն առա վել պահ-

պան ված են եղել նույն տա րի քային խմ բի իգա կան սե ռի 

հի վանդ նե րի հա մե մատ։ 

Այս պի սով, մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը լրաց նում 

են տար բեր պատ ճառ նե րով առա ջա ցած քրո նի կա կան 

փոր կա պու թյան հետ ևան քով վի րա հատ ված հի վանդ նե-

րի հաստ աղի քի ձախ հատ ված նե րի ձևա բա նա կան հե-

տա զո տու թյան նկա րագ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մաս-

նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա տվյալ նե րը [3,5]։ 

Մեր հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից պարզ է դառ նում, 

որ աղի քի պա տի ձևա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րը՝ 

դո լի խո սիգ մայով պայ մա նա վոր ված քրո նի կա կան փոր-

կա պու թյան դեպ քում առա վել ծանր են ար տա հայտ ված 

իգա կան սե ռի հի վանդ նե րի շր ջա նում։ Իգա կան սե ռը 

քա նա կա պես գե րակշ ռում է նշ ված տա րի քային խմ բում, 

հատ կան շա կան է նրանց աղի քային գանգ լիոն նե րում 

ծանր, բարդ ախ տա բա նա կան տե ղա շար ժե րը՝ պայ մա-

նա վոր ված նեյ րոն նե րի քա նա կա կան, որա կա կան, ձևա-

բա նա կան փո փո խու թյուն նե րով։ Աղի քային գանգ լիոն-

նե րի քա նա կա կան և որա կա կան գնա հատ մամբ մեր 

հե տա զո տու թյան ար դյուն քում ակն կա լում ենք դո լի խո-

սիգ մայի դեպ քում սահ մա նել չա փո րո շիչ ներ՝ հաստ աղի-

քի մաս նա հատ ման սահ ման նե րը որո շե լու հա մար։
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Вышеуказанными методами нами были подвергнуты гисто-
логическому исследованию отделы сигмовидной кишки опе-
рированных больных, страдающих долихосигмой – 29 боль-
ных (20 – женщин, 9 – мужчин) 20-40 лет, средний возраст 
которых составил 28 лет. У больных обоих полов во всех обо-
лочках стенки кишки наблюдались патологические сдвиги, 
однако выраженные изменения наблюдались в межмышеч-
ных ганглиях. Они отличались полиморфизмом։ в некоторых 
ганглиях отчетливо подсчитывались гигантские нейроны, в 
других обнаруживались истощенные нейроны, некоторые 
- описываемые как пустые (в них наблюдались вакуольная 
дистрофия нейронов, наличие воспалительных клеток, пол-
ная трансформация ганглиев). В ганглиях имело место также 

врастание сосудов. Как было описано выше, у лиц мужского 
пола межмышечные ганглии были более сохранны, чем у лиц 
женского пола той же возрастной группы.

Таким образом, полученные результаты идентичны с дан-
ными, имеющимися в литературе. Это относится к морфоло-
гическим описаниям левых отделов толстой кишки опериро-
ванных больных, страдающих хроническим запором в силу 
различных причин. Очевидно, что морфологические измене-
ния стенки кишки при хроническом запоре, обусловленном 
долихосигмой, наиболее тяжело выражены у лиц женского 
пола. Представители женского пола количественно превали-
ровали в отмеченной возрастной группе; обращают на себя 
внимание характерные тяжело выраженные патологические 
сдвиги в их кишечных ганглиях, связанные с количественными 
и качественными морфологическими изменениями ганглиев.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ КИШКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ДОЛИХОСИГМОЙ
Хостикян Н.Г.1, Акопян А.С.2, Акопян Г.А.1
1 ЕГМУ, Кафедра патологической анатомии и клинической морфологи
2 ЕГМУ, Кафедра колопроктологии

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords։ dolichosigmoid, enteric nervous system, morphology.
Parts of sigmoid colon of operated patients suffering from 

dolichosigmoid have undergone histological investigation by the 
above mentioned methods. 29 patients at the age of 20-40 (20 
females and 9 males, the average age was 28 years old) have 
been investigated. Expressed pathological shifts have been in all 
layers of the intestine in both sexes. But visible changes were 
noted in myenteric ganglions. They varied in shape, giant neu-
rons existed in some ganglions, other ganglions were sometimes 
exhausted. They were evaluated as empty. In some of them neu-
rons vacuolar dystrophy was noted, presence of inflammatory 
cells (lymphocytes) with complete transformation of ganglions. 
Vessels have developed in ganglions. As we have mentioned 

above, myenteric ganglions are considered to be more preserved 
in the males than in the females of the same age group.

Thus, our investigations add to the data in the literature on 
the description of morphological examination of the left parts of 
large intestine in patients operated for chronic constipation of 
different etiology. Our data obtained show that the morphologi-
cal changes of the intestinal wall are more severely expressed 
in females with chronic constipation caused by dolichosigmoid. 
Females prevail in number in the mentioned age group. It is of 
special attention that complicated and severe pathological shifts 
in ganglions are due to quantitative and qualitative morphological 
changes of neurons.

МORPHOLOGICAL CHANGES OF LARGE INTESTINAL WALL IN CHRONIC CONSTIPATION 
CONDITIONED WITH DOLICHOSIGMOID
Khostikyan N.G.1, Hakobyan A.S.2, Hakobyan G.A.1
1 YSMU, Department of Pathological Anatomy and Clinical Morphology
2 YSMU, Department of Coloproctology



20 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

 Բա նա լի բա ռեր` սիգ մա յաձև հաստ աղիք, մոր ֆո լո-

գիա, աղի քային նյար դային հա մա կարգ։

 

ԱՐ ԴԻԱԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ն պա տակ ու նե նա լով ու սում նա սի րել դո լի խո-

սիգ մայով տա ռա պող հի վանդ նե րի հաստ աղիք նե րի 

ձևա բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ կապ ված 

աղի քային նյար դային հա մա կար գի ձևա բա նա կան փո-

փո խու թյուն նե րի հետ և ավե լի ճշգ րիտ որո շե լու նրա 

դե րը այդ հի վան դու թյան պա թո գե նե զում, մենք կար-

ծում ենք, որ շատ ավե լի հա վաս տի տվյալ ներ կս տաց-

վեն, եթե հե տա զո տու թյու նը սկ սենք պրակ տիկ առողջ 

մա հա ցած մարդ կանց մոտ սիգ մա յաձև աղի քի ձևա բա-

նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու-

թյու նից։ Ստաց ված տվյալ նե րը կհա մե մատ վեն այն փո-

փո խու թյուն նե րի հետ, որոնք ակն կա լում ենք ստա նալ 

դո լի խո սիգ մայով տա ռա պող հի վանդ նե րի մաս նա հատ-

ված աղիք նե րի ձևա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ժա-

մա նակ։ 

Հաստ աղի քը մար սո ղա կան հա մա կար գի հե ռա-

կա հատ վածն է, որի եր կա րու թյու նը կա րող է լի նել150-

200սմ, իսկ լայ նու թյու նը` 3-8 սմ։ Հաստ աղի քի տար բեր 

հատ ված ներ ու նեն կա ռուց ված քային և ֆունկ ցիոնալ 

յու րա հատ կու թյուն ներ։ Սիգ մա յաձև աղի քի եր կա րու-

թյու նը մե ծա հա սակ մար դու մոտ կազ մում է 15-67 սմ, 

իսկ 70% դեպ քե րում այն տա տան վում է 24-46 սմ սահ-

ման նե րում։ Այս պա րա գա յում այն ան վա նում են նոր մո-

սիգ մա, 24 սմ -ից կարճ լի նե լու դեպ քում` բրա խի սիգ մա, 

իսկ 46 սմ -ը գե րա զան ցե լու դեպ քում` դո լի խո սիգ մա։ 

Սիգ մա յաձև աղի քի տրա մա գի ծը մի ջի նում տա տան-

վում է 4-6 սմ սահ ման նե րում, իսկ 6 սմ -ը գե րա զան ցե-

լու և պա տե րի լայ նաց ման դեպ քում այն ան վա նում են 

մե գա սիգ մա [4,1]։ Սիգ մա յաձև աղի քում հաուստ րա նե-

րի թի վը կախ ված է նրա եր կա րու թյու նից։ Նրանց քա-

նա կը կա րող է լի նել 9-35, մի ջի նում 18, լայ նու թյու նը 

1-3 (1,6±0,6)։ Հա սուստ րա նե րի միջև եղած հատ ված-

նե րի տրա մա գի ծը 1-4 (1,9±0,1)սմ է [3]։ Հաստ աղի քի 

եր կա րու թյու նը գնա հատ վում է հաուստ րա նե րի թվով, 

որը կախ ված է սե ռից, տա րի քից, կոնս տի տու ցիոնալ 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից։ Տղա մարդ կանց մոտ 

հաուստ րա նե րի թի վը ավե լի շատ է կա նանց հետ հա մե-

մա տած, հի պերս թե նիկ կոնս տի տու ցիոնալ տի պի մոտ 

ավե լի շատ է նոր մո- և աս թե նիկ նե րի հա մե մատ, 17-74 

տա րե կա նում նկատ վում է հաստ աղի քի բո լոր հատ ված-

նե րի եր կա րու թյան փո փո խու թյուն` կար ճա ցում, բա ցի 

սիգ մա յաձև հատ վա ծի, որ տեղ տա րի քի հետ հաուստ-

րա նե րի թի վը աճում է, ոչ թե նվա զում։ Հաստ աղի քի 

դիս տալ հատ ված նե րի եր կա րու թյան աճը պայ մա նա-

վոր ված է հա վե լյալ գա լար նե րի առա ջաց մամբ [2]։ Սիգ-

մա յաձև հաստ աղի քի մի ջըն դեր քի տե ղագ րա կան անա-

տո միան նույն պես բնո րոշ վում է տա րա տե սա կու թյամբ 

և կախ ված է մար դու մարմ նա կազ մու թյան տի պից։ 

Նրա ար տաօր գա նային զար կե րա կային հու նը նույն պես 

աչ քի է ընկ նում որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րով 

և կախ ված է մարմ նա կազմ ված քից և միջըն դեր քի չա-

փե րից, իսկ նե րօր գա նային զար կե րա կային հու նը նույն-

պես ու նի առանձ նա հատ կու թյուն ներ, սա կայն կախ ված 

չէ մարմ նա կազ մու թյան տի պից [2]։ 

Հաստ աղի քը մշ տա պես գտն վում է որո շա կի տո-

նու սի մեջ, որը ապա հո վում է մկա նային հա մա կար-

գը` նյար դային կար գա վոր ման շնոր հիվ (ի նտ րա մու րալ 

աղի քային նյար դային հա մա կարգ, թա փա ռող նյար դի 

և սիմ պա թիկ նյար դե րի ճյու ղա վո րում ներ)։ Նյար դային 

բջիջ նե րի և թե լե րի հս կա յա կան ամ բող ջու թյու նը, որը 

ան վան վում է աղի քային նյար դային հա մա կարգ տե-

ղա կայ ված է ստա մոքս -ա ղի քային հա մա կար գի պա-

տում, որ տեղ նյար դային և շր ջա պա տող գլիալ բջիջ նե-

րը առա ջաց նում են մի մյանց հետ սեր տո րեն կապ ված 

գանգ լիոն ներ։ Նրան ցում կու տակ ված են մի լիոնա վոր 

բջիջ ներ, որոնց ելուստ նե րը նյար դա վո րում են հարթ 

մկան նե րը, գեղ ձային էպի թե լը, մար սո ղա կան տրակ տի 

արյան մա զա նո թային ցան ցը, լե ղու ղի նե րը, են թաս տա-

մոք սային գեղ ձը։ Բա րակ և հաստ աղի քում նյար դային 

բջիջ նե րի զգա լի քա նակ նե րը ձևա վո րում են եր կու հիմ-

նա կան գանգ լիոն ներ` են թա լոր ձային Մեյս նե րյան և 

միջմ կա նային Աու եր բա խյան։ Միջմ կա նային հյու սա կը 

գտն վում է ար տա քին եր կա յա կան և ներ քին շր ջա նաձև 

մկա նային շեր տե րի միջև, կազմ ված է փոքր գանգ լիոնե-

րի և նյար դա թե լե րի ցան ցից, որոնք առանց ընդ հատ վե-

լու առ կա են գաստ րոին տես տի նալ տրակ տի ողջ եր կա-

րու թյամբ և լայ նու թյամբ։ Միջմ կա նային գանգ լիոն նե րը 

տար բեր վում են իրենց ձևով, չա փե րով, կեն դա նի նե րի 

ՍԻԳ ՄԱ ՅԱՁԵՎ ՀԱՍՏ ԱՂԻ ՔԻ ՄՈՐ ՖՈ ԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՊՐԱԿ ՏԻԿ ԱՌՈՂՋ ՄԱ ՀԱ ՑԱԾ ՄԱՐԴ ԿԱՆՑ ՄՈՏ
Խոս տի կյան Ն.Գ.1, Հա կո բյան Ա.Ս.2, Հա կո բյան Գ.Ա .1, Ավե տի սյան Է.Ե .3
1 ԵՊԲՀ, ախ տա բա նա կան անա տո միայի և կլի նի կա կան մոր ֆո լո գիայի ամ բիոն
2 ԵՊԲՀ, կո լոպ րոկ տո լո գիայի ամ բիոն
3 Ի.Մ. Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական համալսարան

ՀՏԴ. 616.3-091։611.3-018.8
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տար բեր տե սակ նե րի աղի նե րում տե ղա կայ ման առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րով [5]։ 

Ներ կա յումս գրա կա նու թյան մեջ բա վա կա նին մեծ 

թվով հրա պա րա կում ներ կան աղի քային նյար դային 

հա մա կար գի ախ տա բա նու թյան վե րա բե րյալ։ Ինչ պես 

հայտ նի է աղի քային նյար դային հա մա կար գի վնա սում-

նե րը բե րում են հաստ աղի քի ֆունկ ցիոնալ խան գա րում-

նե րի առա ջաց ման։ Այժմ ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան 

ար դիական խն դիր նե րից է խրո նի կա կան փոր կա պու-

թյու նը։ Խրո նի կա կան փոր կա պու թյան առա ջաց ման 

բազ մա թիվ պատ ճառ ներ կան։ Այ նո ւա մե նայ նիվ շատ 

հե ղի նակ ներ խրո նի կա կան փոր կա պու թյան առա ջաց-

ման պատ ճառ են հա մա րում դո լի խո կո լո նը` հաստ աղի-

քի եր կա րա ցու մը, որը բե րում է աղի քային պա րու նա կու-

թյան եր կա րատև կան գի։ Մեր կող մից իրա կա նաց վող 

գի տա կան աշ խա տան քի նպա տակն է ու սում նա սի րել 

աղի քի պա տի բո լոր շեր տե րի ձևա բա նա կան փո փո-

խու թյուն նե րը դո լի խո սիգ մայով պայ մա նա վոր ված խրո-

նի կա կան փոր կա պու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Հե տա զո-

տու թյան ճշգ րիտ, հա վաս տի ար դյունք ներ ստա նա լու 

հա մար մեր կող մից ու սում նա սի րու թյան կեն թարկ վեն 

հի վանդ նե րի թվին հա վա սար պրակ տիկ առողջ մա հա-

ցած նե րի սիգ մա յաձև հաստ աղիք նե րը։

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒ ԹԸ ԵՎ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԸ

 Հաստ աղի քի բո լոր շեր տե րի ձևա բա նա կան ու-

սում նա սի րու թյան հա մար դա տաբժշ կա կան դիահեր-

ձում նե րի ժա մա նակ վերց վել են 22 պրակ տիկ առողջ 

մա հա ցած նե րի սիգ մա յաձև աղի քի 6-8 սմ եր կա րու-

թյամբ հատ ված ներ։ Մակ րոս կո պիորեն բո լոր դեպ քե-

րում հաստ աղի քի շճա թա ղան թը հարթ էր, փայ լուն, առ

կա էին 2 հաուստ րա ներ, տրա մա գի ծը 4-6 սմ էր, բնո րոշ 

աղի քային պա րու նա կու թյամբ։ Մա հա ցած նե րը եղել են 

19-79 տա րե կան, մի ջի նում` 48 տա րե կան, կին՝ 6, տղա-

մարդ՝ 16։ Բո լոր 22 դեպ քե րի հաստ աղիք նե րից պատ-

րաստ վել են պա րա ֆի նային բլոկ ներ, որոն ցից ստաց վել 

սե րիական հիս տո լո գիական հա տած ներ։ Մեր կող մից 

օգ տա գործ վել են ներկ ման հետ ևյալ մե թոդ նե րը. հե-

մա տոք սի լին -էոզին, ալ ցիան կա պույտ, պիկ րո ֆուք սին 

ըստ Վան-Գի զո նի, Գոլ ջիի մե թո դը ըստ Ֆոք սի մո դի ֆի-

կա ցիայի։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ 

Ի գա կան սե ռի 6 դիակ նե րի սիգ մա յաձև աղիք նե րից 

պատ րաստ ված հիս տո լո գիական պրե պա րատ նե րի հե-

տա զո տու թյու նը վե րը նշ ված մե թոդ նե րով թույլ է տվել 

նկա րագ րել լոր ձա թա ղան թի սե փա կան շեր տե րի թույլ 

ար տա հայտ ված բոր բո քային ներսփ ռում լիմ ֆո ցիտ նե-

րով, պլազ մա տիկ բջիջ նե րով, նեյտ րո ֆիլ լեյ կո ցիտ նե-

րով, տեղ-տեղ մա կե րե սային էպի թե լի դեսկ վա մա ցիայի 

օջախ նե րով։ 60 -ից բարձր տա րիք ու նե ցող դիակ նե րի 

սիգ մա յաձև աղիք նե րում նկա րագր վել է լոր ձա թա ղան-

թի գեղ ձային էպի թե լի ապա ճա կան փո փո խու թյուն ներ։ 

Բո լոր դեպ քե րի պրե պա րատ նե րում են թա լոր ձային շեր-

տում նկա րագր վում է տար բեր ար տա հայտ վա ծու թյան 

ուռ ճե ցում, թե լե րի փե ղե քում, մանր անոթ նե րի գե-

րա րյու նու թյուն, տեղ-տեղ եզա կի արյու նա զե ղում ներ։ 

Մկա նային շեր տի հարթ մկա նային բջիջ նե րի հի պերտ-

րո ֆիա նկա րագր վել է 3 դեպ քում, 3 դեպ քում նկա րագր-

վել է հարթ մկա նային բջիջ նե րի փե ղե քում, 1 դեպ քում 

նկա րագր վել է հարթ մկա նային շեր տի հո մո գե նի զա-

ցիա։ Միջմ կա նային գանգ լիոն նե րը տե սա նե լի են աղի-

քի պա տի ամ բողջ լայ նու թյամբ, դրանք ներ կա յաց ված 

են կլոր կամ եր կայ նա ձիգ ձգ ված կու տա կում նե րի տես-

քով։ Վե րը նշ ված 3 դեպ քերում` 60 -ից բարձր տա րիք 

ու նե ցող դիակ նե րի միջմ կա նային որոշ գանգ լիոն ներ 

եղել են դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն նե րով և Գոլ ջիի 

մե թո դով ու սում նա սի րե լիս գանգ լիոն նե րի նեյ րոն նե րը 

դժ վա րու թյամբ են հայտ նա բեր վել։ Շճա թա ղան թի հիս-

տո լո գիական հե տա զո տու թյամբ նկա տե լի տե ղա շար-

ժեր չեն նկա րագր վել, միայն մի դեպ քում հա րա ղի քային 

ճար պաբջ ջան քում նկա րագր վել է թույլ ար տա հայտ ված 

բոր բո քային ներսփ ռանք։ Արա կան սե ռի 16 դիակ նե-

րի հաստ աղիք նե րի հիս տո լո գիական պրե պա րատ նե-

րի հե տա զո տու թյամբ հայտ նա բեր վել են գրե թե նույն 

փո փո խու թյուն նե րը, որոնք նկա րագր ված են վեր ևում, 

այս տեղ նույն պես ավե լի մեծ տա րի քի դիակ նե րի հաստ 

աղի քային գանգ լիոն նե րի դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն-

ներ են նկատ վել։ Շճա թա ղան թի և հա րա ղի քային ճար-

պաբջ ջան քի անոթ նե րի գե րա յու նու թյուն նկա րագր վել է 

մի քա նի դեպ քե րում։ 

ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս պի սով սիգ մա յաձև աղի քի ու սում նա սի րու թյու նը 

վե րը նշ ված մե թոդ նե րով թույլ է տվել եզ րա կաց նել, որ 

հա մա րյա բո լոր դեպ քե րում դիտ վել է լոր ձա թա ղան թի 

սե փա կան շեր տե րի թույլ ար տա հայտ ված բոր բո քային 

ներսփ ռում լիմ ֆո ցիտ նե րով, պլազ մա տիկ բջիջ նե րով, 

լեյ կո ցիտ նե րով, մա կե րե սային էպի թե լի դեսկ վա մա ցիա, 

ավե լի մեծ տա րի քային խմ բի մոտ` գեղ ձե րի ապա ճա-

կան փո փո խու թյուն ներ (նկ.1ա)։ Են թա լոր ձային շեր-

տում դիտ վել է այ տուց, ուռ ճե ցում, թե լե րի փե ղե քում, 

անոթ նե րի գե րա րյու նու թյուն, տեղ-տեղ մանր արյու նա-

զե ղում ներ (նկ.1բ)։ Մկա նային շեր տում` շր ջա նաձև և 

եր կայ նա կան շեր տե րի միջև աղի քի պա տի ամ բողջ եր-

կա րու թյամբ տե սա նե լի են միջմ կա նային գանգ լիոն նե րը 

(նկ 1գ)։ Որոշ դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյան ժա մա նակ 

հայտ նա բեր վել են մկա նային շեր տի հի պերտ րո ֆիա, 
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հարթ մկա նային բջիջ նե րի դիստ րո ֆիկ փո փո խու թյուն-

ներ, հո մո գե նի զա ցիա, պիկ րո ֆուք սի նով ներկ ման ժա-

մա նակ դեղ նա վուն ներկ ված հարթ մկա նային շեր տում 

որոշ դեպ քե րում նկատ վել են վար դա գույն ներկ ված 

շա րակ ցա հյուս ված քային թե լեր` ֆիբ րո զի օջախ նե րի 

ձևով։ Գոլ ջիի մե թո դով ներ կե լիս աղի քի պա տի դեղ-

նա վուն ֆո նի վրա, ամ բողջ եր կա րու թյամբ հայտ նա-

բեր վել են գանգ լիոն նե րը, մուգ ներկ ված նեյ րոն նե րով։ 

Այս նեյ րոն նե րի առ կա յու թյու նը բո լոր ու սում նա սիր ված 

դեպ քե րում վկա յում է պրակ տիկ առողջ մարդ կանց մոտ 

նյար դային հա մա կար գի հա մե մա տա բար պահ պան-

վա ծու թյան մա սին (նկ.1դ)։ Որոշ դեպ քե րում նկատ վել 

է շճա թա ղան թի հաս տա ցում և անոթ նե րի գե րա րյու-

նու թյուն, հա րա ղի քային ճար պաբջ ջան քի անոթ նե րի 

ան նշան գե րա րյու նու թյուն և շուր ջա նո թային թույլ ար-

տա հայտ ված բոր բո քային ներսփ ռան քի առ կա յու թյուն։ 

ա) Աղիքի լորձաթաղանթը պահպանված է ենթալորձային 
և մկանային շերտերի հենքը այտուցված է (հեմատոքսիլին-
էոզին ×100)

բ) նկատվում է լորձաթաղանթի մակերեսային ծածկող 
էպիթելի աննշան դեսկվամացիա, հենքի մուկոիդ ուռճեցում 
(ալցիան-կապույտ ×200)

գ) Աղիքի շրջանաձև և երկայնական շերտերի միջև ամբողջ 
երկարությամբ տեսանելի են միջմկանային գանգլիոնները 
(հեմատոքսիլին էոզին ×200)

դ) Աղիքի միջմկանային շերտի գանգլիոնում  առկա են խոշոր   
նեյրոնները (Գոլջիի մեթոդ ×400)

Ն կ. 1. Սիգ մա յաձև հաստ աղի քի մոր ֆո լո գիական պատ կե րը պրակ տիկ առողջ մա հա ցած մարդ կանց մոտ
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В данной работе нами изучалась морфологическая карти-
на сигмовидной кишки у 22 практически здоровых лиц муж-
ского и женского пола от 19 до 79 лет, умерших по разным 
причинам. Из тканей сигмовидной кишки были изготовлены 
парафиновые блоки, гистологические препараты, которые 
были исследованы различными методами при обработке ге-
матоксилин-эозином, альциановой синью, пикрофуксином по 
Ван-Гизону и методом Гольджи в модификации Фокса. В ре-
зультате исследования во всех случаях была выявлена слабо 
выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрация собствен-
ных слоев слизистой оболочки кишечника. У лиц старше 60 
лет наблюдались։ атрофические изменения желез слизистой 
оболочки, слабо выраженный отек подслизистой оболочки, 
набухание, гиперемия сосудов, а в некоторых случаях - гипер-

трофия мышечных слоев с дистрофическими изменениями 
железистых клеток и стромы. В части случаев описаны։ утол-
щениe серозной оболочки, незначительная гиперемия сосудов 
околокишечной жировой клетчатки. Таким образом, изучение 
морфологической картины сигмовидной кишки практически 
здоровых лиц, умерших по тем или иным причинам, выявило 
незначительные морфологические изменения, связанные с 
возрастными, а также конституциональными особенностями. 
Данные литературы также указывают, что анатомические осо-
бенности сигмовидой кишки, топографические и сосудистые 
особенности брыжейки зависят от пола, возраста и типа те-
лосложения. В планируемой нами работе в дальнейшем будут 
проведены параллели и различия между морфологической 
картиной сигмовидной кишки у практически здоровых лиц и 
больных с долихосигмой.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИГМОВИДНОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫХ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ
Хостикян Н.Г.1, Акопян А.С.2, Акопян Г.А.1, Аветисян Э.Е.3
1 ЕГМУ, кафедра патологической анатомии и клинической морфологии
2 ЕГМУ, кафедра колопроктологии
3 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
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In this work we studied the morphological picture of the sig-
moid colon from healthy individuals who died. We studied the 
sigmoid colon among 22 healthy males and females who died at 
the age of 19-79. In all cases, colon paraffin blocks and histologi-
cal preparations were prepared and examined with hematoxylin-
eosin, alcian blue, picro-fuchsin by Van Gieson, by Golgi in the 
modifications by Fox. The study found that all the cases in the 
age group of above 60 had a poorly marked lymphoplasmacyt-
ic infiltration of the intestinal mucosa, atrophic changes in the 
glands, poorly defined sub-mucosal edema, swelling, congestion 
of blood vessels, and in some cases muscle layers hypertrophy 

with dystrophic changes of glandular cells and stroma were re-
vealed. In some cases micro-preparations thickening of serous 
membrane and slight congestion of the vessels of perienteric 
adipose tissue were describes. Thus, the study of sigmoid colon 
of healthy individuals who died showed that the insignificant mor-
phological changes were associated with the age and constitu-
tion. The literature also claims that the anatomical features of 
the colon and vascular topographical features of the mesentery 
depend on sex, age, and body type. In the proposed work we will 
continue to draw parallel and discover the differences between 
the morphological picture of the sigmoid colon in healthy individu-
als and patients with dolichosigma.

MORPHOLOGICAL FEATURES OF COLON SIGMOIDEUM IN PRACTICALLY HEALTHY PEOPLE WHO 
DIED
Khostikyan N.G.1, Hakobyan A.S.2, Hakobyan G.A.1, Avetisyan E.E.3
1 YSMU, Department of Pathological Anatomy and Clinical Morphology
2 YSMU, Department of Coloproctology
3 First Moscow State Medical University after I.M.. Sechenov

Այս պի սով հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 

պրակ տիկ առողջ մա հա ցած մարդ կանց մոտ, հի վան-

դու թյան կլի նի կա կան և անամ նես տիկ գան գատ նե րի 

բա ցա կա յու թյան դեպ քում, սիգ մա յաձև աղի քի ձևա բա-

նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված 

են տա րի քային, կոնս տի տու ցիոնալ գոր ծոն նե րով։

 Մեր հե տա գա հրա պա րա կում նե րում կտր վեն 

պրակ տիկ առողջ մա հա ցած նե րի սիգ մա յաձև աղիք-

նե րի և դո լի խո սիգ մայով տա ռա պող հի վանդ նե րի 

մաս նա հատ ված աղիք նե րի ձևա բա նա կան առանձ նա-

հատ կու թյուն նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար-

դյունք նե րը։
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 Բա նա լի բա ռեր՝ աղիք նե րի միկ րոֆ լո րա, քրո նի կա կան 

հի վան դու թյուն ներ, թթ վա կաթ նային սնն դա նյութ:

 Նե րա ծու թյուն

 Ներ կա յում ամ բողջ աշ խար հում, այդ թվում Հա-

յաս տա նում չա փա զանց շա տա ցել են քրո նի կա կան հի-

վան դու թյուն նե րը, որոնք զգա լիորեն ազ դում են երկ րի 

նե րու ժի վրա: Հայտ նի է, որ այդ հի վան դու թյուն նե րը 

անա ռողջ սնն դի, շր ջա կա մի ջա վայ րի և ապ րե լա կեր պի 

ազ դե ցու թյան հետ ևանք են: Նպաս տող գոր ծոն նե րից 

են նաև ախ տա բա նա կան որոշ վի ճակ ներ (կեն սա բա-

նա կան գոր ծոն ներ), ինչ պե սիք են՝ աղիք նե րի դիս բիոզը, 

նյու թա փո խա նա կու թյան և իմու նային հա մա կար գի 

խան գա րում նե րը, որոնք բար դաց նում են թե՛ հի վան դու-

թյան, թե՛ դրա բուժ ման ըն թաց քը [11]: 

Ա ղիք նե րի դիս բիոզը մակ րոօր գա նիզմ -ա ղիք նե-

րի միկ րոֆ լո րա-շր ջա կա մի ջա վայր էկո հա մա կար գի 

բա ղադ րիչ նե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան մե խա նիզմ նե րի 

խան գա րումն է: Այն միշտ երկ րոր դա կան և կլի նի կա-լա-

բո րա տոր հա մախ տա նիշ է, որը զար գա նում է մի շարք 

հի վան դու թյուն նե րի ու ախ տա բա նու թյուն նե րի դեպ-

քում և բնո րոշ վում է աղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի քա նա կա-

կան և որա կա կան կազ մի փո փո խու թյուն նե րով, ինչ պես 

նաև նյու թա փո խա նա կու թյան և իմու նային հա մա կար-

գի շե ղում նե րով, որոնք կա րող են ար տա հայտ վել կլի-

նի կա կան ախ տա նիշ նե րով: Հիմ նա կան ախ տա նիշ նե-

րը պայ մա նա վոր ված են աղիք նե րի գոր ծու նեու թյամբ՝ 

փոր լու ծու թյուն, փոր կա պու թյուն, վք նա ծու թյուն, որո-

վայ նային ցա վեր և այլն [9,13,15]: 

 Վեր ջին տա րի նե րին կա տար վել են բազ մա թիվ հե-

տա զո տու թյուն ներ տար բեր ախ տա բա նու թյուն նե րի 

դեպ քում աղիք նե րի միկ րոէ կո լո գիական շե ղում նե րի դե

րի և դրանց շտկ ման ու ղի նե րի վե րա բե րյալ: Ներ կայիս 

պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն՝ առա վել տա րած ված 

քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա մա լի-

րում ըն դուն ված է կի րա ռել վե րա կանգ նո ղա կան գոր-

ծըն թա ցին և հիմ նա կան բուժ ման ար դյու նա վե տու թյա-

նը նպաս տող լրա ցու ցիչ պրո բիոտիկ մի ջոց ներ [2,5,8]: 

Մաս նա վո րա պես նշ վում են պրո բիոտիկ թե րա պիայի 

տար բեր ազ դե ցու թյուն նե րը ստա մոքս -ա ղի քային բազ-

մա թիվ հի վան դու թյուն նե րի, սե ռա կան ին ֆեկ ցիանե րի, 

իմու նի տե տի խան գա րում նե րի դեպ քում [6,9,15]: Հե-

տա զոտ վել են որոշ պրո բիոտիկ նե րի ազ դե ցու թյուն նե-

րը ատո պիկ հի վան դու թյուն նե րի, ռև մա տոիդ արթ րի տի 

դեպ քում: Կան տվյալ ներ, որ այդ մի ջոց նե րը նպաս տում 

են արյան մեջ խո լես տե րի նի և շա քա րի մա կար դա կի 

կար գա վոր մա նը [7,10,12-14]: 

 Հայ րե նա կան մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ 

նույն պես կան հրա տա րա կու թյուն ներ՝ նվիր ված պրո-

բիոտիկ մի ջոց նե րի, մաս նա վո րա պես «Նա րի նե» սնն-

դա նյու թի կի րառ ման ու սում նա սի րու թյուն նե րին [1,3,4]: 

Այ նուա մե նայ նիվ, առ կա տե ղե կատ վու թյու նը հա կա սա-

կան է և ոչ միշտ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված [17]: 

 

Այս աշ խա տան քի նպա տակն է գնա հա տել նոր 

հայ կա կան «Չո րա թան» թթ վա կաթ նային սնն դա նյու թի 

կի րառ ման ազ դե ցու թյու նը մի շարք քրո նի կա կան ոչ վա-

րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում աղիք նե րի միկ րոֆ-

լո րայի շե ղում նե րի կար գա վոր ման վրա և ու սում նա սի-

րել տվյալ հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման սխե մա նե րում 

«Չո րա թա նը»՝ որ պես կան խար գե լիչ և վե րա կանգ նո ղա-

կան մի ջոց ընդ գր կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

 Նյու թը և մե թոդ նե րը 

 Հե տա զո տու թյու նը իրա կա նաց վել է ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի 

«Ալտ Մեդ» բժշ կա կան կենտ րո նում ՀՀ Գի տու թյան պե-

տա կան կո մի տեի գի տա կան և գի տա տեխ նի կա կան 

գոր ծու նեու թյան բա զային ֆի նան սա վոր ման հիմ նա րար 

և կար ևո րա գույն կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 

հե տա զո տու թյուն նե րի կի րա ռա կան ար դյուն քի ձեռք-

բեր մանն ուղղ ված «Հայ կա կան «Չո րա թան» թթվա կաթ-

նային սնն դա նյու թի կի րա ռու մը ավան դա կան և այ լընտ-

րան քային բժշ կու թյան մեջ» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: 

Տար բեր ախ տա բա նու թյուն նե րով (մար սո ղա կան 

հա մա կարգ, ալեր գիկ հի վան դու թյուն ներ, երկ րորդ 

տիպի շա քա րային դիաբետ) բժշ կի դի մած հի վանդ նե րը 

նախ՝ ման րա մասն զնն վել են, այ նու հետև՝ կա տար վել 

է լա բո րա տոր և գոր ծի քային հա մա պա տաս խան հե-

տա զո տու թյուն ներ, որոն ցից պար տա դիր է եղել կղան-

քի բակ տե րիոլո գիական հե տա զո տու թյու նը: Կղան քի 

նախ նա կան («ա ռաջ») բակ տե րիոլո գիական քն նու թյան 

ար դյունք նե րի հի ման վրա աղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի 

Ո ՐՈՇ ՔՐՈ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՄԵՋ ՀԱՅ-
ԿԱ ԿԱՆ «ՉՈ ՐԱ ԹԱՆ» ԹԹ ՎԱ ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՍՆՆ ԴԱՆՅՈՒ ԹԸ ԿԻ ՐԱ ՌԵ-
ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
Ա վա գյան Մ.Ն., Կա լի կյան Զ.Գ., Ավա գյան Վ.Մ., Սե լի մյան Ա.Ե ., Աբ րա հա մյան Ա.Հ., Հա կո բյան Վ.Է ., Վար դա նյան Լ.Շ.
«Ալտ Մեդ» բժշ կա կան կենտ րոն

ՀՏԴ. 613.287.58:616 
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շե ղում ներ ու նե ցող ընդ հա նուր առ մամբ 141 ան ձինք 

տե ղե կաց ված հա մա ձայ նու թյամբ ընդ գրկ վել են «Չո-

րա թան» թթ վա կաթ նային սնն դա նյու թի կի րառ մամբ 

հե տա զո տու թյան հիմ նա կան խմ բե րի մեջ՝ ըստ ախ-

տա հար ված օր գան-հա մա կար գե րի՝ մար սո ղա կան հա-

մա կար գի հի վան դու թյուն ներ (ՄՀՀ), ալեր գիկ հի վան-

դու թյուն ներ (Ա Հ), երկ րորդ տի պի շա քա րային դիաբետ 

(ՇԴ): Այդ ախ տա բա նու թյուն նե րի կլի նի կա կան ախ-

տան շան նե րից բա ցի, հի վանդ նե րը նշել են աղիք նե րի 

գոր ծու նեու թյան խան գար ման գան գատ ներ՝ որո վայ-

նի ցա վեր, ծա կոց ներ, վք նա ծու թյուն, փոր լու ծու թյուն, 

փոր կա պու թյուն: Որ պես վե րահս կիչ խումբ՝ հե տա զո-

տու թյան մեջ ընդ գրկ վել են նաև աղի նե րի դիս բիոզով, 

բայց առանց կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ան ձինք (ԱԱ), 

որոնք չեն ու նե ցել ծրագ րում ընդ գրկ ված հի վան դու-

թյուն նե րի որ ևէ ախ տո րո շում, սա կայն աղի նե րի գոր-

ծու նեու թյան հետ կապ ված որո շա կի գան գատ ներ են 

ու նե ցել: 

 Հի վանդ նե րին նշա նակ վել են հա մա պա տաս խան 

դե ղո րայ քային բուժ ման սխե մա ներ, որոնց մեջ նե րառ-

վել է նաև Չո րա թան թթ վա կաթ նային սնն դա նյու թը, 

իսկ առանց կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ան ձանց նշա-

նակ վել է միայն «Չո րա թան»: «Չո րա թան» թթ վա կաթ-

նային սնն դա նյու թը ստեղծ վել է Ա. Սե լի մյա նի կող մից 

մշակ ված կեն սա-տեխ նո լո գիական եղա նա կով՝ մա-

ծու նը քա մե լուց ստաց ված խտա նյու թը չո րաց նե լու 

մի ջո ցով: Այն դեղ նա վուն փո շի է և մոտ 50 մլն. չա փա-

քա նա կով 100գ նյու թի մեջ պա րու նա կում է լակ տո ման-

րէ ներ և 6 ամի նաթ թու ներ՝ ընդ հա նուր քա նա կով 0,5 

գ 100գ նյու թի մեջ [16]: «Չո րա թան» թթ վա կաթ նային 

սնն դա նյու թը ան ցել է «Ս տան դարտ նե րի ազ գային ինս-

տի տուտ» ՓԲԸ -ի լա բո րա տոր փոր ձաքն նու թյու նը և 

դրա ար դյունք նե րի հի ման վրա ստա ցել տեխ նի կա կան 

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան վկա յա կան՝ 

26.07.2010թ.:

«Չո րա թա նը» ըն դու նե լու տևո ղու թյու նը եղել է 

8 շա բաթ, իսկ չա փա բա ժի նը որոշ վել է ըստ տա րի քի, 

աղիք նե րի դիս բիոզի աս տի ճա նի և ան հա տա կան տա-

նե լիու թյան մա կար դա կի՝ կազ մե լով 1-2 պա տի ճից օրա-

կան 2-3 ան գամ: Բուժ ման ըն թաց քում հի վանդ նե րի 

վի ճա կը վե րահսկ վել է որո շա կի պար բե րա կա նու թյամբ: 

«Չո րա թա նի» թե րըն կա լու թյան դեպ քում, որն ար տա-

հայտ վել է հիմ նա կա նում այ րո ցով, չա փա բա ժի նը նվա-

զեց վել է: Վի ճա կի վատ թա րաց ման պատ ճա ռով բու-

ժումն ընդ հա տե լու կամ հե տա գա մաս նակ ցու թյու նից 

հրա ժար վե լու հետ ևան քով կղան քի կրկ նա կի (« հե տո») 

բակ տե րիոլո գիական քն նու թյուն կա տար վել է միայն 

120 մաս նա կից նե րի դե պում (85,1%): 

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի տվյալ նե րի վի ճա-

կագ րա կան վեր լու ծու թյու նը իրա կա նաց վել է Microsoft 

Office Excel ծրագ րի մի ջո ցով հա մընդ հա նուր ճա նա-

չում ստա ցած վի ճա կագ րա կան մե թոդ նե րով: Որոշ վել 

են եր ևույթ նե րի տա րած վա ծու թյան ցու ցա նիշ նե րը (P) 

տո կոս նե րով, ցու ցա նիշ նե րի մի ջին սխալ նե րը (m): Ար-

դյունք նե րի հա վաս տիու թյու նը 95% (p<0,05) հա վա նա-

կա նու թյամբ գնա հատ վել է Ֆի շե րի φ* ոչ պա րա մետ րիկ 

չա փո րո շի չի կի րառ մամբ: 

«Չո րա թան» ըն դու նե լուց առաջ և հե տո կղան քի 

բակքն նու թյուն ան ցած խմ բե րի բաշխ վա ծու թյու նը, ըստ 

ախ տո րոշ ման, սե ռի և տա րի քի, ներ կա յաց ված է աղյու-

սակ 1-ում:

 

Ա ղյու սակ 1

«Չո րա թան» ըն դու նե լուց առաջ և հե տո հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված մաս նա կից նե րի բաշխ վա ծու թյու նը՝ ըստ 

կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման

Ախ տա բա նու թյուն ներ

Հե տա-
զոտ.

Ա րա կան Ի գա կան Ըն դա մե նը
Մինչև
18 տ.

18 տ. և 
բարձր

ա ռաջ n=42 n=99 n=141
%

n=35 n=106

հե տո n=40 n=80 n=120 n=33 n=87

Մար սո ղա կան հա մա կար գի հի-
վան դու թյուն ներ 

ա ռաջ 12 32 44 31,2 11 33

հե տո 11 25 36 30,0 10 26

Ա լեր գիկ հի վան դու թյուն ներ
ա ռաջ 9 25 34 24,1 9 25

հե տո 9 20 29 24,2 9 20

Շա քա րային դիաբետ երկ րորդ 
տի պի

ա ռաջ 12 20 32 22,7 - 32

հե տո 12 15 27 22,5 - 27

Ա ռանց կլի նի կա կան ախ տո րոշ-
ման

ա ռաջ 9 22 31 22,0 15 16

հե տո 8 20 28 23,3 14 14
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Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը և դրանց քն նար կու մը

Այս պի սով, հե տա զո տու թյան առա ջին փու լում 

ստաց վել են կղան քի նախ նա կան բակ տե րիոլո գիական 

քն նու թյան տվյալ նե րը (n=141), հա մա ձայն որոնց՝ ար-

ձա նագր վել են աղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի առան ձին բա-

ղադ րիչ նե րի էա կան քա նա կա կան շե ղում ներ: Տվյալ նե-

րը պատ կե րա վոր կեր պով ներ կա յաց ված են ն կ. 1-ում: 

81,6
78,7

56

13,5

5,7

29,1

17

7,1

65,9

93,2

63,6

6,8
9,1

36,4

15,9 15,9

97,1

70,6

58,8

23,5

11,8

26,5

14,7
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81,3
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3,1 3,1
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Ընդամենը ՄՀՀ ԱՀ ՇԴ Առանց ախտորոշման

Նկ. 1. Աղիք նե րի միկ րոէ կո լո գիական շե ղում նե րը 

Ինչ պես եր ևում է, առա վել մեծ շե ղում նե րը նկատ-

վում են լակ տո- և բի ֆի դո բակ տե րիանե րի քա նակ նե-

րում, որոնք նվա զել են հա մա պա տաս խա նա բար 81,6% 

և 78,7% դեպ քե րում: Պայ մա նա կան ախ տա ծին միկ րոֆ-

լո րայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից առա վել հա ճախ դիտ վում է 

կլոստ րի դիանե րի քա նա կի աճ 29,1% դեպ քե րում: Հատ-

կան շա կան է, որ աղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի պատ կե րում 

առ կա են որո շա կի տար բե րու թյուն ներ՝ պայ մա նա վոր-

ված ախ տա բա նու թյուն նե րով. այս պես՝ մար սո ղա կան 

հա մա կար գի ախ տա բա նու թյուն նե րով հի վանդ նե րի 

շր ջա նում առա վել տա րած ված է բի ֆի դո բակ տե րիանե-

րի քա նա կի նվա զու մը (93,2%), այն դեպ քում, երբ լակ-

տո բակ տե րիանե րի նվա զու մը բա վա կա նին ցածր է 

(65,9%): Աչ քի է ընկ նում Candida սն կե րի աճը շա քա-

րային դիաբե տով հի վանդ նե րի շր ջա նում (31,3%): 

Ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի շե ղում նե րի գոր ծող դա-

սա կարգ ման հա մա ձայն՝ որոշ վել է դիս բիոզի աս տի ճա-

նը: Ըստ այդմ՝ հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը պատ կե-

րա վոր կեր պով ներ կա յաց ված է նկ. 2-ում:

Ինչ պես եր ևում է աղու սա կում և գծա պատ կե րում, 

թեթև դիս բիոտիկ շե ղում նե րի բա ժի նը հատ կա պես մեծ 

է առանց կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման և ալեր գիայով հի-

վանդ նե րի խմ բե րում՝ կազ մե լով 35,5% և 32,4%, իսկ 

առա վել ծանր շե ղում նե րի բա ժի նը այդ խմ բե րում կազ-

մում է միայն 22,6% և 29,4% հա մա պա տաս խա նա բար: 

Մինչ դեռ ծանր դիս բիոտիկ շե ղում նե րը գե րակշ ռում են 

շա քա րային դիաբե տով և առա վել ևս մար սո ղա կան հա-

մա կար գի ախ տա բա նու թյուն նե րով խմ բե րում՝ կազ մե-

լով 50,0% և 52,3% հա մա պա տաս խա նա բար, այն դեպ-

քում, երբ հատ կա պես վեր ջին խմ բում թեթև շե ղում նե րի 

տե սա կա րար կշի ռը նվա զա գույնն է և կազ մում է 13,6%: 
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I-II աստիճան III աստիճան IV աստիճան

Նկ. 2. Հի վանդ նե րի կա ռուց ված քը՝ ըստ աղիք նե րի դիս բիոզի 

աս տի ճա նի

«Չո րա թան» ըն դու նե լուց հե տո 120 հի վանդ նե րի 

կղան քը են թարկ վել է կրկ նա կի բակ տե րիոլո գիական 

քն նու թյան, որի տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են աղյու սակ 

2-ում:

«Չո րա թան» ըն դու նե լուց առաջ և հե տո աղիք նե-

րի բակ տե րիոլո գիական պատ կե րը ընդ հա նուր առ մամբ 

բա րե լավ վել է, իսկ միկ րոֆ լո րայի առան ձին ցու ցա նիշ-

նե րի շե ղում նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս դրանց 

էա կան տար բե րու թյուն նե րը՝ ըստ խմ բե րի: Լակ տո բակ-

տե րիանե րի շե ղում նե րը հա վաս տիորեն (p<0,05) նվա-

զել են բո լոր խմ բե րում, բա ցի մար սո ղա կան հա մա կար-

գի հի վան դու թյուն նե րի խմ բից, մինչ դեռ վեր ջի նում և 

առանց ախ տո րոշ ման խմ բում հա վաս տիորեն նվա զել 

են (p<0,05) բի ֆի դո բակ տե րիանե րի շե ղում նե րը: Պայ-

մա նա կան ախ տա ծին և ախ տա ծին միկ րոֆ լո րայի աճը 

զգա լիորեն նվա զել է գրե թե բո լոր խմ բե րում: Միև նույն 

ժա մա նակ որոշ առան ձին ցու ցա նիշ նե րի շե ղում ներ մե-

ծա ցել են, սա կայն այդ տար բե րու թյուն նե րը վի ճա կագ-

րո րեն հա վաս տի չեն (p>0,05):

«Չո րա թան» ըն դու նե լուց առաջ և հե տո աղիք նե րի 

միկ րոֆ լո րայի ցու ցա նիշ նե րի կար գա վոր ման հա մե մա-

տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ առա վել կար-

գա վոր վել են պայ մա նա կան ախ տա ծին և ախ տա ծին 

միկ րոֆ լո րայի ցու ցա նիշ նե րը (70,3-100,0%), ինչ պես 

նաև 63,2-68,3% -ով բարձ րա ցել է նոր մալ միկ րոֆ լո-

րայի մա կար դա կը (լակ տո-, բի ֆի դո բակ տե րիաներ և 

աղի քային ցու պիկ): Տար բեր հի վան դու թյուն նե րով մաս-

նա կից նե րի տվյալ նե րում առ կա են որո շա կի առանձ-

նա հատ կու թյուն ներ: Ի տար բե րու թյուն մյուս խմ բե րի՝ 

մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի դեպ-

քում լակ տո բակ տե րիանե րի մա կար դա կի բա րե լա վու մը 
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բարձր չէ (36,0%), մինչ դեռ բի ֆի դո բակ տե րիանե րի և 

պայ մա նա կան ախ տա ծին ֆլո րայի բա րե լա վու մը ցածր 

է շա քա րային դիաբե տով (45,5% և 37,5%, հա մա պա-

տաս խա նա բար), իսկ աղի քային ցու պի կի կար գա վո րու-

մը՝ ալեր գիայով հի վանդ նե րի շր ջա նում (44,4%): Մյուս 

ցու ցա նիշ նե րի բա րե լա վու մը գե րա զան ցում է 50% -ը, և 

հատ կա պես լավ են կար գա վոր վել առանց ախ տո րոշ-

ման խմ բի ցու ցա նիշ նե րը (ա ռն վազն 66,7% -ո վ):

«Չո րա թան» ըն դու նե լու ըն թաց քում և ավար տին 

կա տար վել է հի վանդ նե րի ընդ հա նուր վի ճա կի գնա-

հա տում, որի դեպ քում դի տարկ վել են հատ կա պես 

աղիք նե րի գոր ծու նեու թյան հետ կապ ված սուբյեկ տիվ 

փո փո խու թյուն ներ՝ կղ ման կար գա վո րում, ցա վե րի, վք-

նա ծու թյան և այլ ախ տա նիշ նե րի վե րա ցում /ն վա զում/ 

կամ հա կա ռա կը: Նկ. 3-ում ներ կա յաց ված է հի վանդ նե-

րի (n=141) բաշխ վա ծու թյու նը՝ ըստ նրանց վի ճա կի փո-

փո խու թյուն նե րի: 

 Այս պես՝ «Չո րա թան» ըն դու նած հի վանդ նե րի մեծ 

մա սը (77,3%) նշում է դրա կան ազ դե ցու թյան առ կա յու-

թյու նը: Միայն 18% -ը չի զգա ցել որ ևէ տար բե րու թյուն 

և 5% -ի դեպ քում նկատ վել է հիմ նա կա նում այ րո ցով ու-

ղեկց ված վի ճա կի վա տա ցում՝ պայ մա նա վոր ված «Չո-

րա թա նի» թե րըն կա լու թյամբ:
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Զգալի բարելավում Բարելավում Առանց էական փոփոխությունների Վատթարացում

Նկ. 3. Հի վանդ նե րի կա ռուց ված քը՝ ըստ «Չո րա թան» ըն դու-
նե լու հետ կապ ված վի ճա կի սուբյեկ տիվ փո փո խու թյուն նե րի

Առա վել նկա տե լի փո փո խու թյուն ներ նշում են առանց 

ախ տո րոշ ման և ալեր գիայով (հա մա պա տաս խա նա բար 

87,1% և 82,4%), իսկ ավե լի քիչ՝ շա քա րային դիաբե տով 

և հատ կա պես մար սո ղա կան հա մա կար գի հի վան դու-

թյուն նե րով մաս նա կից նե րը (հա մա պա տաս խա նա բար 

Ա ղյու սակ 2

 Հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը՝ ըստ աղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի առան ձին ցու ցա նիշ նե րի, «Չո րա թան» ըն դու նե լուց 

առաջ և հե տո

Ա ղիք նե րի միկ րոֆ լո րայի 
առան ձին ցու ցա նիշ նե րի 

խան գա րում ներ

Հե տա զոտ ված խմ բեր

ՄՀՀ
(n=36)

ԱՀ
(n=29)

ՇԴ
(n=27)

Ա ռանց ախ տո րոշ-
ման

(n=28)

Ըն դա մե նը
(n=120)

Ա ռաջ Հե տո Ա ռաջ Հե տո Ա ռաջ Հե տո Ա ռաջ Հե տո Ա ռաջ Հե տո

Լակ տո բակ տե-
րիանե րի նվա զում

բաց. 25 26 28 21 23 10 25 16 101 73

%±m 69,4±7,7 72,2±7,5 96,6±3,6 72,4±8,5* 85,2±7,0 37,0±9,5* 89,3±6,0 57,1±9,5* 84,2±3,3 60,8±4,5*

Բի ֆի դո բակ տե-
րիանե րի նվա զում

բաց. 35 19 19 12 22 18 19 11 95 60

%±m 97,2±2,8 52,8±8,3* 65,5±9,0 41,4±9,3 81,5±7,6 66,7±9,2 67,9±9,0 39,3±9,4* 79,2±3,7 50,0±4,6*

E.coli -ի նվա զում
բաց. 24 18 18 16 15 16 12 11 69 61

%±m 66,7±7,9 50,0±8,3 62,1±9,2 55,2±9,4 55,6±9,7 59,3±9,6 42,9±9,5 39,3±9,4 57,5±4,5 50,8±4,6

Թույլ ֆեր մեն տա-
տիվ ակ տի վու թյամբ 
E.coli -ի քա նա կի աճ

բաց. 2 1 7 - 1 - 5 1 17 2

%±m 5,6±3,8 2,8±2,8 24,1±8,1 - 3,7±3,7 - 17,9±7,4 3,6±3,6 14,2±3,2 1,7±1,2

E.coli -ի հե մո լի զող և 
լակ տո զա բա ցա սա-
կան ձևե րի քա նա կի 
աճ

բաց. 2 - 4 - 1 2 1 - 6 2

%±m 5,6±3,8 - 13,8±6,5 - 3,7±3,7 7,4±5,1 3,6±3,6 - 5,0±2,0 1,7±1,2

Կ լոստ րի դիանե րի 
քա նա կի աճ

բաց. 13 8 9 4 8 6 7 2 37 20

%±m 36,1±8,0 22,2±6,9 31,0±8,7 13,8±6,5 29,6±9,0 22,2±8,2 25,0±8,3 7,1±4,9 30,8±4,2 16,7±3,4*

Candida սն կե րի քա-
նա կի աճ

բաց. 6 1 5 1 10 4 1 - 22 6

%±m 16,7±6,2 2,8±2,8 17,2±7,1 3,5±3,5 37,0±9,5 14,8±7,0 3,6±3,6 - 18,3±3,5 5,0±2,0*

Այլ ախ տաֆ լո րայի 
քա նա կի աճ

բաց. 6 1 2 - 1 - - - 9 1

% ± 
m

16,7±6,2 2,8±2,8 6,9±4,8 - 3,7±3,7 - - - 7,5±2,4 0,8±0,8

* Ցու ցա նիշ նե րի տար բե րու թյու նը «Չո րա թան» ըն դու նե լուց առաջ և հե տո հա վաս տի է p<0,05 հա վա նա կա նու թյամբ։
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71,9% և 68,2%), որը հա վա նա բար պա յա մա նա վոր ված 

է առ կա (հիմ նա կա նում քրո նի կա կան և ծանր ըն թաց-

քով) հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման մե խա նիզմ նե-

րով: 

Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված հի վան դու թյուն-

նե րի բուժ ման սխե մա նե րում «Չո րա թան» թթ վա կաթ-

նային սնն դամ թեր քի վե րա կանգ նո ղա կան և կան խար-

գե լիչ ազ դե ցու թյու նը ու սում նա սի րե լու նպա տա կով 

նաև վեր լու ծու թյուն է կա տար վել տար բեր ախ տա բա-

նու թյուն նե րով հիմ նա կան և հա մե մա տա կան խմ բե րի 

հի վանդ նե րի հա մա պա տաս խան հի վան դու թյուն նե րի 

բուժ ման ըն թաց քի միջև: Այս պես՝ «Չո րա թան» ստա ցող 

հիմ նա կան ախ տա բա նա կան խմ բե րում, ստան դարտ 

սխե մա նե րով բուժ վող հի վանդ նե րի հա մե մատ (ա ռանց 

«Չո րա թա նի»), նկատ վել է բուժ ման տևո ղու թյան (օ րե-

րի) որո շա կի կր ճա տում, ինչ պես նաև հա մա պա տաս-

խան կլի նի կա-լա բո րա տոր ցու ցա նիշ նե րի (կեն սա քի-

միական ցու ցա նիշ նե րը մար սո ղա կան հա մա կար գի 

հի վան դու թյուն նե րի, արյան մեջ գլյու կո զայի մա կար-

դա կը շա քա րային դիաբե տի, իմու նա բա նա կան ցու ցա-

նիշ նե րը ալեր գիայի դեպ քում և այլն) բա րե լավ ման մի-

տում ներ ավե լի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, սա կայն 

ստաց ված ար դյունք նե րը հա վաս տի չեն:

 

Եզ րա կա ցու թյուն 

1. «Չո րա թան» կի րա ռե լուց առաջ և հե տո ստաց ված 

կղան քի բակ տե րիոլո գիական հե տա զո տու թյան 

տվյալ նե րում առ կա են որոշ դրա կան փո փո խու-

թյուն ներ, որոնք դեռևս հս տա կեց ման ան հրա ժեշ-

տու թյուն ու նեն:

2. «Չո րա թա նը» ըն դու նե լուն զու գըն թաց՝ հի վանդ-

նե րի կղան քի բակ տե րիոլո գիական պատ կե րի և 

սուբյեկ տիվ վի ճա կի փո փո խու թյուն նե րը պայ մա-

նա վոր ված են առ կա հի վան դու թյուն նե րի բնույ թով 

և ըն թաց քի ծան րու թյամբ:

3. «Չո րա թա նի»՝ տար բեր ախ տա բա նու թյուն նե-

րի բուժ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը 

նպաս տող ազ դե ցու թյու նը առա վել լիար ժեք ու սում-

նա սի րե լու և որ պես կան խար գե լիչ ու վե րա կանգ նո-

ղա կան մի ջոց թե րապև տիկ սխե մա նե րում ընդ գր կե-

լու ցու ցում նե րը մշա կե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ 

են մի շարք լրա ցու ցիչ հե տա զո տու թյուն ներ:
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 S U M M A R Y

Keywords: gut microflora, fermented milk products, chronic dis-
eases.

The results of study which was implemented in the frame of 
project “The use of Armenian fermented milk product “Choratan” 
in traditional and alternative medicine” of State Committee of 
Sience of RA with basic financing are presented in the article. 
The data of gut microflora disturbances revealted on the base 
of bacteriological analysis of stool of the patients with different 
pathologies (digestive tract diseases, allergy, II type diabetes mel-
litus) are demonstrated. The patients without any clinical diagno-
sis but with some complaints regarding to bowels activity were 
included as control group. The Choratan was inserted in the com-

plex therapy of basic diseases and was only prescribed to the 
participants without diagnosis. The comparative analysis of data 
of 120 patients’ stool bacanalyses performing before and after 
use of Choratan and also the changes in subjective states of the 
patients during the treatment with use of Choratan is presented. 
According to this analysis it can be concluded that the positive 
changes are taken place and their level depends on the initial 
state and the clinical diagnosis of the patients. Nevertheless, in 
order to recieve more significant data and clarify the possibilities 
and indications to use of Choratan fermented milk product as an 
auxiliary restorative remedy in the therapy of above mentioned 
diseases the further deeper studies are needed.

THE STUDY OF POSSIBILITIES OF USE OF THE ARMENIAN FERMENTED MILK PRODUCT “CHO-
RATAN” IN THE TREATMENT OF SOME CHRONIC DISEASES
Avakyan M.N., Kalikyan Z.G., Avakyan V.M., Selimyan A.E., Abrahamyan A.H., Hakobyan V.E., Vardanyan L.Sh.
Medical Center “AltMed”

Ключевые слова: микрофлора кишечника, кисло-молочные 
продукты, хронические заболевания.

В статье представлены результаты исследования, прове-
денного в рамках проекта базового финансирования Госу-
дарственного комитета по науке РА “Применение армянского 
кисло-молочного продукта Чоратан в традиционной и альтер-
нативной медицине”. Демонстрируются данные изучения на-
рушений микрофлоры кишечника у пациентов с различными 
патологиями (болезни пищеварительного тракта, аллергия, 
сахарный диабет 2 типа), на основании бактериологического 
анализа кала. В качестве контрольной группы включены паци-
енты без клинического диагноза, но с жалобами, связанными 
с деятельностью кишечника. Больным с клиническим диагно-
зом продукт Чоратан был включен в комплексную терапию ос-

новных заболеваний, а участникам без диагноза был назначен 
только Чоратан. Представлен сравнительный анализ данных 
исследования кала 120 участников до и после применения 
продукта Чоратан, а также субъективного состояния пациен-
тов на фоне применения Чоратана, на основании чего можно 
сделать вывод об имеющихся позитивных изменениях, уровень 
которых зависит от исходного состояния больных и имеюще-
гося клинического диагноза. Тем не менее, с целью получе-
ния более достоверных данных и уточнения возможности и 
показаний к применению кисло-молочного продукта Чоратан 
в качестве вспомогательного восстановительного средства 
в терапии вышеуказанных патологий требуются дальнейшие 
углубленные исследования.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМЯНСКОГО КИСЛО-МОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
ЧОРАТАН В ТЕРАПИИ НЕКОТОРЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Авакян М.Н., Каликян З.Г., Авакян В.М., Селимян А.Е., Абраамян А.Г., Акопян В.Э., Варданян Л.Ш.
Медицинский центр “АльтМед”
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 Բա նա լի բա ռեր՝ գան գու ղե ղային վնաս ված ք, մե կու-

սաց ված բու ժում, գլ խու ղեղ, ցն ցում, բա րե լա վում։

Վ նաս վածք նե րի թի վը ամ բողջ տա րեց տա րի աշ-

խար հում աճում է [5,8], և գան գու ղե ղային վնաս ված քը 

(ԳՈՒՎ) մա հա ցու թյան աճի և ազ գաբ նակ չու թյան աշ-

խա տու նա կու թյան նվազ ման հիմ նա կան պատ ճառ նե-

րից մեկն է` կազ մե լով բո լոր վնաս վածք նե րի շուրջ 30-

60% -ը [1,3,7]։ ԳՈՒՎ -ե րից գլ խու ղե ղի ցն ցու մը կազ մում 

է շուրջ 50% [6]։ Գործ նա կա նում առող ջա ցում կամ կա-

յուն փոխ հա տու ցում դիտ վում է փակ ԳՈՒՎ -ով հի վանդ-

նե րի միայն 30% -ի շր ջա նում։ Նույ նիսկ թեթև ԳՈՒՎ -ով 

հի վանդ նե րի շուրջ 15% -ի դեպ քում դիտ վում են որոշ 

խան գա րում ներ, այս պես կոչ ված, «պոստ կո մո ցիոն» 

հա մախ տա նի շի ձևով, որը հան գեց նում է աշ խա տու նա-

կու թյան ժա մա նա կա վոր կորս տի [2, 9]։ Թեթև աս տի ճա-

նի ԳՈՒՎ -ի ժա մա նա կին ախ տո րո շումն ու բու ժու մը էա-

պես նպաս տում է հի վանդ նե րի վաղ ապա քին մանն ու 

աշ խա տու նա կու թյան վե րա կանգն մա նը [4]։ Հաշ վի առ-

նե լով գլ խու ղե ղի ցնցմ նե րի լայն տա րած վա ծու թյու նը, 

հետվ նաս ված քային շր ջա նում դիտ վող բար դու թյուն նե-

րը՝ մշ տա պես ար դիական են գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի-

վանդ նե րի բուժ ման, դրա կազ մա կերպ ման խն դիր նե րը։ 

Սրանք մշ տա կան կա տա րե լա գործ ման կա րիք ու նեն, 

որը հնա րա վոր է կու տակ ված փոր ձը պար բե րա բար ու-

սում նա սի րե լու դեպ քում։ 

Ն պա տա կը։ Ու սում նա սի րել մե կու սաց ված ԳՈՒՎ -

-ը, գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի վանդ նե րի բուժ ման կազ մա-

կերպ ման խն դիր նե րը ՀՀ տար բեր հի վան դա նոց նե րում, 

առա ջար կել դրա բա րե լավ մանն ուղղ ված մո տե ցում ներ։ 

Մե թոդ նե րը և նյու թը։ Ու սում նա սիր վել են Եր ևա-

նի 3 նեղ մաս նա գի տաց ված հի վանդ նա նոց նե րում` «Ար-

մե նիա» ՀԲԿ -ում, «Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում, 

«Է րե բու նի» ԲԿ -ում և ՀՀ մար զային 5 կենտ րո նե րում` 

Գյում րիում, Վա նա ձո րում, Աշ տա րա կում, Հրազ դա-

նում, Կա պա նում (այ սու հետ կտր վեն միայն քա ղաք նե րի 

անուն նե րը) տե ղա կայ ված հի վան դա նոց նե րում 2007-

2011 -ին ստա ցիոնար բու ժում ստա ցած մե կու սաց ված 

ԳՈՒՎ -ո վ, գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի վանդ նե րի հի վան դու-

թյան նկա րագ րե րը։ Գյում րիի և Վա նա ձո րի հի վան դա-

նոց նե րում կան հա մա կարգ չային շեր տագ րու թյան (ՀՇ) 

հե տա զո տու թյուն իրա կա նաց նող ու նյար դա վի րա բու-

ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ, աշ խա տում է 1 նյար դա վի-

րա բույժ, մնա ցած քա ղաք նե րում նման ծա ռա յու թյուն-

ներ չկան, նյար դա բա նա կան զն նում իրա կա նաց նում 

է նյար դա բա նը։ Կա պա նը քա ղա քը Եր ևա նից 320 կմ 

հե ռա վո րու թյան վրա է, Հրազ դա նը` 40 կմ, Աշ տա րա-

կը` 13 կմ (ՀՀ մարզ պե տա րան նե րի պաշ տո նա կան կայք 

էջ)։ Ու սում նա սիր վել է 1376 հի վան դու թյան նկա րա գիր։ 

Կա տար վել է պարզ տո կո սային հաշ վարկ։ Ըն դուն վե լիս 

հի վանդ նե րի նյար դա բա նա կան վի ճա կի տվյալ ներն ար-

տա ցոլ ված են աղյու սակ 1-ում։

 Հի վանդ նե րը ըն դուն վել են հի վան դա նոց վնաս-

վածք ստա նա լու տար բեր օրե րին, ըստ այդմ նրանք բա-

ժան վել են խմ բե րի` վնաս ված քի 1-ին օրն ըն դուն ված 

հի վանդ ներ, 2-3-րդ օրե րին ըն դուն ված հի վանդ ներ, 

4-րդ օրը և դրա նից հե տո ըն դուն ված հի վանդ ներ։ Տար-

բեր հի վան դա նոց նե րում հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու-

նը ներ կա յաց ված է աղյու սակ 2-ում։

 Հի վանդ նե րը ըն դուն վել են վե րա կեն դա նաց ման 

բա ժան մունք կամ այլ բա ժան մունք ներ, որոնք նա խա-

տես ված են կա յուն վի ճա կում գտն վող հի վանդ նե րի 

բուժ ման հա մար։ Նեղ մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց-

նե րում դրանք նյար դա վի րա բու ժա կան, իսկ մյուս հի-

վան դա նոց նե րում` վի րա բու ժա կան, վնաս ված քա բա նա-

կան, ընդ հա նուր մաս նա գի տաց ված բա ժան մունք ներն 

են։ Վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք են ըն դուն վել 

«Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 33 (12,6%) հի վանդ, «Է րե բու նի» 

ԲԿ -ում` 15 (19,2%), «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում` 529 

(95,8%), Գյում րիում` 11 (5,8%), Վա նա ձո րում` 2 (1,9%)։ 

Մնա ցած հի վանդ նե րը ըն դուն վել են վե րը նշ ված մյուս 

բա ժան մունք ներ։ Ընդ հա նուր վի ճա կը կա յու նա նա լուց 

հե տո «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ի վե րա կեն դա նաց ման բա ժան-

մուն քում 3 օր և ավե լի տևո ղու թյամբ բու ժում են ստա-

ցել 5 (1,9%) հի վանդ, «Սբ.Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում` 11 

(2%) հի վանդ, Գյում րիում` 3 (1,6%) հի վանդ։ 

Հա ջորդ` աղյու սակ 3-ում, ներ կա յաց ված են գան գի 

ռենտ գե նա բա նա կան և ՀՇ հե տա զո տու թյան ար դյունք-

նե րը.

ՄԵ ԿՈՒ ՍԱՑ ՎԱԾ ԳԱՆ ԳՈՒ ՂԵ ՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍ ՎԱԾ ՔՈՎ, ԳԼ ԽՈՒ ՂԵ ՂԻ 
ՑՆ ՑՈՒ ՄՈՎ ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ ՍՏԱ ՑԻՈՆԱՐ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ-
ՄԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ-
ՆՈՒՄ
Միր զո յան Հ.Հ.  
ԵՊԲՀ, նյար դա վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
«Ար մե նիա» ՀԲԿ, նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մունք

ՀՏԴ. 616-001.34
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Մ նա ցած հի վան դա նոց նե րում ՀՇ հե տա զո տու թյուն 

չի իրա կա նաց վել, իսկ գան գի ռենտ գե նա բա նա կան հե-

տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են աղյու-

սակ 4-ում.

Ակ նա հա տա կի զն նում է իրա կա նաց վել «Ար մե նիա» 

ՀԲԿ -ում 219 (83,9%), «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում` 355 

(64,3%), «Է րե բու նի» ԲԿ -ում` 39 (50%), Գյում րիում` 16 

(8,4%), Հրազ դա նում` 4 (5,4%) հի վանդ նե րի շր ջա նում, 

Վա նա ձո րում` 1 (0,95%) հի վան դի դեպ քում։ 

Ըստ ստա ցիոնար բուժ ման տևո ղու թյան՝ առանձ-

նաց վել են հետ ևյալ խմ բե րը. հի վանդ ներ, որոնք բուժ-

վել են 1-2 օր, 3-7 օր, 8-14 օր, 15 օր և ավե լի։ Ըստ այդմ՝ 

տար բեր հի վան դա նոց նե րում հի վանդ նե րը բաշխ վել են 

այն պես, ինչ պես ներ կա յաց ված է աղյու սակ 5-ում.

 Հի վանդ նե րի մի մա սը դուրս է գր վել լա վա նա լուց 

հե տո, մնա ցած նե րը հրա ժար վել են հե տա գա ստա-

ցիոնար բու ժու մից կամ տե ղա փոխ վել են այլ հի վան-

դա նոց։ Լա վա նա լուց հե տո «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ից դուրս է 

գր վել 73 (28%) հի վանդ, «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ի ց` 

211 (38,2%), «Է րե բու նի» ԲԿ -ի ց` 36 (46,2%), Գյում րիի 

հի վան դա նո ցից` 68 (35,6%), Հրազ դա նի հի վան դա նո-

ցից` 26 (35,1%), Վա նա ձո րի հի վանդ նո ցից` 35 (100%), 

Կա պա նի հի վան դա նո ցից 74 (91,4%), Աշ տա րա կի հի-

վան դա նո ցից՝ 6 (17,7%) հի վանդ, հե տա գա ստա ցիոնար 

բու ժու մից հրա ժար վել են հա մա պա տաս խա նա բար` 

187 (71,7%), 339 (61,4%), 42 (53,9%), 122 (63,9%), 41 

(55,4%), 0%, 6 (7,4%), 28 (82,4%)։ 

Հի վանդ նե րը հի վան դա նո ցից դուրս են գր վել ան փո-

Աղյու սակ 1

Հի վանդ նե րի նյար դա բա նա կան վի ճա կի տվյալ նե րը ըն դուն վե լիս*

նյար դա բա նական վի-
ճա կի տվյալ նե րը

«Ար մե նիա» 
ՀԲԿ

«Սբ. Գ. Լու սա վո-
րիչ» ԲԿ

«Է րե բու նի» ԲԿ Գյում րի Վա նա ձոր Հ րազ դան Կա պան Աշ տա րակ

Գի տակ ցու թյան կո-
րուստ

192
73,56%

318
57,61%

53
67,95%

147
76,96%

53
50,48%

54
72,97%

46
56,79%

30
88,24%

Ամ նե զի ա
103

39,46%
103

18,66%
38

48,72%
89

46,60%
42

40%
42

56,76%
40

49,38%
31

91,18%
Ընդ հա նուր գան գու ղե-
ղային եր ևույթ ներ

210
80,46%

394
71,38%

63
80,77%

176
92,15%

97
92,38%

72
97,30%

62
76,54%

33
97,06%

Գ
ի տ

ա
կ ց

ու
 թ

յա
ն 

մա
 կա

ր դ
ա

կ

Պարզ 
233

89,27%
431

78,08%
62

79,49%
161

84,29%
78

74,29%
67

90,54%
63

77,78%
25

73,53%

Չա փա վոր մթագ նած
19

7,28%
114

25,65%
11

14,10%
23

12,04%
24

22,86%
6

8,11%
13

16,05%
9

26,47%

Խոր մթագ նած
5

1,92%
5

0,91%
2

2,56%
1

0,52%
2

1,90%
0

2
2,47%

0

Սո պոր
2

0,77%
0

1
1,28%

6
3,14%

0
1

1,35%
2

2,47%
0

Կո մա 1
1

0,38%
0

1
1,28%

0
1

0,95%
0

1
1,23%

0

Չի որոշ վել հար բա ծու-
թյան պատ ճա ռով

1
0,38%

2
0,35%

1
1,28%

0 0 0 0 0

Մե նին գային ախ տան-
շան ներ

3
1,15%

69
12,50%

5
6,41%

13
6,80%

7
6,66%

13
17,57%

64
79,01%

13
38,24%

Օ ջա խային ախ տան-
շան ներ

14
5,36%

7
1,27%

8
10,25%

52
27,23%

45
42,86%

3
4,05%

26
32,09%

3
8,82%

Նիս տագմ (ակ նա խաղ)
246

94,25%
450

81,52%
70

89,74%
166

86,1%
68

64,76%
64

86,49%
56

69,14%
23

67,65%

* տր ված են հի վանդ նե րի թի վը և նրանց տո կո սային մաս նա բա ժի նը։

Աղյու սակ 2

Ըն դուն վե լիս հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը ըստ վնաս վածք ստա նա լու օր վա* 

հի վան դա նոց 1 -ին օրը 2-3-րդ օրե րին 4-րդ օրը և դրա նից հե տո
«Ար մե նիա» 222 (85,06%) 28 (10,73%) 11 (4,21%)
Աշ տա րակ 33 (97,06%) 1 (2,94%) 0
Գյում րի 166 (86,91%) 21 (10,99%) 4 (2,09)
«Է րե բու նի» 65 (83,33%) 9 (11,54%) 4 (5,13%)
Կա պան 75 (95,59%) 4 (4,94%) 2 (2,47%)
Հ րազ դան 62 (83,78%) 12 (16,22%) 0
«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» 499 (81,34%) 31 (5,62%) 22 (3,99%)
Վա նա ձոր 92 (87,62%) 11 (10,48%) 2 (1,9%)

* աղյու սա կում ներ կա յաց ված են հի վանդ նե րի թի վը և մաս նա բա ժի նը։
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փոխ վի ճա կում, լա վա ցու մով կամ զգա լի լա վա ցու մով, 

երբ ընդ հա նուր և նյար դա բա նա կան վի ճա կում առկա 

շե ղում նե րը գրե թե ամ բող ջո վին նա հան ջել են։ Ըստ 

այդմ՝ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ից զգա լի լա վա ցու մով են դուրս 

գր վել 57 (21,8%) հի վանդ, «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ի ց` 

143 (25,9%), «Է րե բու նի» ԲԿ -ի ց` 19 (24,4%), Գյում րիի 

հի վան դա նո ցից` 9 (4,7%), Հրազ դա նի հի վան դա նո ցից` 

0, Վա նա ձո րի հի վան դա նո ցից` 15 (14,3%), Կա պա նի 

հի վան դա նո ցից՝ 44 (79%), Աշ տա րա կի հի վան դա նո-

ցից` 2 (5,9%), լա վա ցու մով՝ հա մա պա տաս խա նա բար` 

95 (36,4%), 180 (32,6%), 37 (47,4%), 108 (56,5%), 48 

(64,9%), 43 (41%), 13 (16,1%), 13 (38,2%)։ Հի վան դա-

նո ցից դուրս գր վե լիս հի վանդ նե րի մի մասն է ստա ցել 

խոր հուրդ ներ, իսկ մնա ցա ծը` ոչ։ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 

խոր հուրդ ներ չեն ստա ցել 47 (18%), «Է րե բու նի» ԲԿ -

ում` 4 (5,1%), «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում` 141 (25,5%), 

Գյում րիում` 12 (6,3%), Վա նա ձո րում` 18 (17,1%), Կա-

պա նում` 5 (6,2%), Հրազ դա նում` 3 (4,1%), Աշ տա րա կում` 

9 (26,5%) հի վանդ ներ։

Քն նար կում։ Նեղ մաս նա գի տաց ված հի վան դա-

նոց նե րում էա կա նո րեն տար բեր վում են աշ խա տան քի 

կա զա կերպ ման սկզ բունք նե րը գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի-

վանդ նե րի բուժ ման հար ցում։ Այս պես՝ «Սուրբ Գ. Լու-

սա վո րիչ» ԲԿ -ում վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք 

Աղյու սակ 3

Գան գի ռենտ գե նա բա նա կան և ՀՇ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը

Հի վան դա նոց Ռենտ գե նագ րու թյուն ՀՇ-հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը Թի վը Մաս նա բա ժի նը

«Ար մե նիա»

Գ ծային կոտր վածք
Չի կա տար վել 1 0,4%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

2 0,8

Նոր մա
Չի կա տար վել 222 85,1%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

28 10,7%

Չի կա տար վել
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

8 3,1%

Ընդ հա նուր թի վը 261 100%

«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ»

Չի կա տար վել Չի կա տար վել 1 0,18%

Նոր մա
Չի կա տար վել 513 92,9%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

28 5,1%

Չի կա տար վել
Չի կա տար վել 4 0,72%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

6 1,09%

Ընդ հա նուր թի վը 552 100%

«Է րե բու նի»

Գ ծային կոտր վածք
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

1 1,28%

Ներհր ված կոտր վածք
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

1 1,28%

Նոր մա
Չի կա տար վել 26 33,33%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

3 3,85%

Չի կա տար վել
Չի կա տար վել 1 1,28%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

46 58,97%

Ընդ հա նուր թի վը 78 100,00%

Գյում րի

Գ ծային կոտր վածք
Չի կա տար վել 4

2,1%

Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

1
0,5%

Ներհր ված կոտր վածք
Ներհր ված կոտր վածք առանց ու ղե ղա-
նյու թի վնաս ման

1 0,5%

Նոր մա
Չի կա տար վել 164 85,9%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

10 5,2%

Չի կա տար վել
Չի կա տար վել 6 3,1%
Ա ռանց տրավ մա տիկ ախ տա հար ման 
նշան նե րի

5 2,6%

Ընդ հա նուր թի վը 191 100,00%
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է ըն դուն վել հի վանդ նե րի 95,83% -ը, իսկ մյուս 2 նեղ 

մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց նե րում՝ 12,6-19,2% -ը։ 

Շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում այս տվյալ ներն առա-

վել հա մեստ են (0-5,9%)։ Նյար դա վի րա բու ժա կան ծա-

ռա յու թյուն ու նե ցող շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում վե-

րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք են ըն դուն վել 1,9-5,7% 

դեպ քում, իսկ մնա ցած շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում 

վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք չեն ըն դուն վել։ Սա 

վտան գա վոր է, եթե հաշ վի առ նենք, որ գլ խու ղե ղի ցն-

ցում ախ տո րոշ վում է գան գոսկ րի կոտր ված քով (մինչև 

21%), խոր մթագն ման, սո պո րի կամ կո մայի մա կար դա-

կով գի տակ ցու թյան խան գա րում նե րով (մինչև 6,2%), 

մե նին գային (մինչև 79%) և օջա խային ախ տա հար ման 

(մինչև 42,9%) ախ տա նիշ նե րով հի վանդ նե րի դեպ քում։

 «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում, «Սբ.Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում 

և Գյում րիում հի վանդ նե րի շուրջ 2% -ը ըն դուն վել ու շա-

րու նա կել են 3 օր և ավե լի տևո ղու թյամբ բու ժում ստա-

նալ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում ընդ հա նուր 

վի ճա կը կա յու նա նա լուց հե տո՝ ան հար կի ավե լաց նե լով 

բա ժան մուն քի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։ 

Նեղ մաս նա գի տաց ված և նյար դա վի րա բու ժա կան 

ծա ռա յու թյուն ու նե ցող հի վան դա նոց նե րում հի վանդ-

նե րի մոտ 40% -ը դուրս է գր վել ան փո փոխ վի ճա կում, 

մնա ցած հի վանդ նե րի մեծ մա սը դուրս է գր վել լա վա-

ցու մով։ Առա վել սա կա վա թիվ մա սի դեպ քում նկատ վել 

է զգա լի լա վա ցում` նյար դա բա նա կան վի ճա կում ու նե-

ցած շե ղում նե րի գրե թե լրիվ նա հան ջով։ Հի վանդ նե րի 

մեծ մա սը դուրս է գր վել հե տա գա ստա ցիոնար բու ժու-

մից հրա ժար վե լու պատ ճա ռով, նրանց 38-51% -ը ստա-

ցիոնա րում ան ցկաց րել է 1-2 օր։ Այս օրի նա չա փու թյու նը 

խախտ վում է միայն «Է րե բու նի» ԲԿ -ում, որ տեղ ան փո-

փոխ վի ճա կում դուրս է գր վել հի վանդ նե րի ավե լի քան 

28,2% -ը, լա վա ցու մով` 47,4% -ը, զգա լի լա վա ցու մով` 

24,4% -ը։ Սա պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ այս տե ղից 

հի վանդ նե րի գրե թե կե սը դուրս են գր վել լա վա նա լուց 

հե տո՝ ստա նա լով 3-7 օր տևո ղու թյամբ ստա ցիոնար 

բու ժում, իսկ 1-2 մահ ճա կալ -օր բու ժում ստա ցած հի-

վանդ նե րի մաս նա բա ժի նը ընդ հա նուր հի վանդ նե րի 

թվով այս հի վան դա նո ցում ամե նա քիչն է եղել՝ վե րոն-

շյալ հի վան դա նոց նե րի հա մե մատ (26,9%)։ Առա վել շատ 

 Ա ղյու սակ 4

 Գան գի ռենտ գե նագ րությն տվյալ նե րը այն հի վան դա նոց նե րից, որ տեղ միայն ռենտ գե նագ րու թյուն է կա տար վել

Հի վան դա նոց  Ռենտ գե նագ րու թյուն Հի վանդ նե րի թի վը Հի վանդ նե րի մաս նա բա ժի նը

Աշ տա րակ
Նոր մա 32 94,12%
Չի կա տար վել 2 5,88%
Ընդ հա նուր 34 100,00%

Կա պան

Գ ծային կոտր վածք 16 19,75%
Ներհր ված կոտր վածք 1 1,23%
Նոր մա 61 75,31%
Չի կա տար վել 3 3,70%
Ընդ հա նուր 81 100,00%

Հ րազ դան

Գ ծային կոտր վածք 1 1,35%
Նոր մա 39 52,70%
Չի կա տար վել 34 45,95%
Ընդ հա նուր 74 100,00%

Վա նա ձոր

Գ ծային կոտր վածք 7 6,67%
Նոր մա 94 89,52%
Չի կա տար վել 4 3,81%
Ընդ հա նուր 105 100,00%

Աղյու սակ 5

Ս տա ցիոնար բուժ ման տևո ղու թյու նը* 

Հի վան դա նոց 1-2 օր 3-7 օր 8-14 օր 15 և ավե լի
«Ար մե նիա» 100 (38,31%) 95 (36,4%) 55 (21,07%) 11 (4,21%)
Գյում րի 74 (38,74%) 76 (39,79%) 40 (20,94%) 1 (0,52%)
«Է րե բու նի» 21 (26,92%) 43 (55,12%) 12 (15,38%) 2 (2,56%)
Կա պան 5 (6,17%) 2 (2,47%) 21 (25,93%) 53 (65,43%)
Հ րազ դան 36 (48,65%) 35 (47,3%) 2 (2,7%) 1 (1,35%)
«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» 224 (40,58%) 177 (30,07%) 135 (24,46%) 16 (2,9%)
Վա նա ձոր 54 (51,43%) 37 (35,24%) 14 (13,33%) 0
Աշ տա րակ 23 (67,65%) 11 (32,55%) 0 0

* աղյու սա կում ներ կա յաց ված են հի վանդ նե րի թի վը և մաս նա բա ժի նը։
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մահ ճա կալ -օր են զբա ղեց րել հի վանդ նե րը Կա պա նում, 

որ տե ղից ան փո փոխ վի ճա կով ամե նա քիչ հի վանդ ներն 

են դուրս գր վել (4,9%)։ Սա հա վա նա բար պայ մա նա վոր-

ված է նրա նով, որ այն հե ռա դիր քա ղաք է, նյար դա վի-

րա բույժ ներ չկան, նյար դա բան նե րը քիչ են, և հի վանդ-

նե րը ամ բու լա տոր բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու կամ այլ 

կլի նի կա տե ղա փոխ վե լու հնա րա վո րու թյուն չու նեն, ուս-

տի նա խընտ րում են եր կա րատև բու ժում ստա ցիոնար 

պայ ման նե րում։ Այս տեղ հի վանդ նե րի 91,4% -ը ստա-

ցիոնար բու ժում է ստա ցել ավե լի քան 1 շա բաթ տևո-

ղու թյամբ ու դուրս գր վել լա վա նա լուց հե տո։ Աշ տա րա-

կում շատ բարձր է ան փո փոխ վի ճա կում դուրս գր ված 

հի վանդ նե րի թի վը (55,8%), քա նի որ հի վանդ նե րի մեծ 

մա սը (67,6%), ստա նա լով 1-2 օր բու ժում, տե ղա փոխ-

վել է կամ հրա ժար վել հե տա գա ստա ցիոնար բու ժու մից, 

հա վա նա բար մեկ նել Եր ևան, դի մել նեղ մաս նա գե տի, 

բու ժում ստա ցել ստա ցիոնար կամ ամ բու լա տոր պայ-

ման նե րում։ Եր ևան քա ղա քից մի ջին հե ռա վո րու թյամբ 

Հրազ դան քա ղա քում այս տվյալ նե րը մոտ են Կա պա նի 

և Աշ տա րա կի տվյալ նե րի մի ջին թվա բա նա կա նին (35%). 

հի վանդ նե րի 48,6%-ն է բուժ վել 1-2 օր, 55,4% -ը դուրս 

է գր վել ստա ցիոնար բու ժու մից հրա ժար վե լու կա պակ-

ցու թյամբ։ Բուժ ման տևո ղու թյու նը դի տար կե լիս կար-

ևոր է նաև քն նար կել, թե հի վանդ նե րը վնաս ված քի որ 

օրն են ըն դուն վել հի վան դա նոց։ Դի ցուք՝ հի վանդ նե րի 

գե րակ շիռ մա սը ըն դուն վել է հի վան դա նոց վնաս ված-

քի 1-ին օրը (նեղ մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց նե-

րում 81,3-85,1% -ը, շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում` 

83,8-97,1%)։ Վնաս ված քի առա վել ուշ շր ջա նում` 4-րդ և 

ավե լի օրե րին հազ վա դեպ են դեպ քե րը (նեղ մաս նա գի-

տաց ված հի վան դա նոց նե րում` 4-5,1%, որոշ շր ջա նային 

հի վան դա նոց նե րում` 1,9-2,5%, իսկ Աշ տա րա կում և 

Հրազ դա նում նման դեպ քեր չկան)։ Այս դեպ քե րի նմա-

նօ րի նակ սա կա վու թյունն էլ հաշ վի առ նե լով՝ կա րե լի է 

պն դել, որ գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի վանդ նե րի բուժ ման 

տևո ղու թյան մա սին դա տո ղու թյուն անե լիս հիմ նա կան 

կողմ նո րո շի չը լի նե լու է ստա ցիոնար բուժ ման տևո ղու-

թյու նը։ Ել նե լով նյար դա վի րա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն-

ներ ու նե ցող հի վանդ նա նոց նե րի տվյալ նե րից՝ կա րե լի 

է պն դել, որ գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի վանդ նե րին բա վա-

րար են մինչև 1 շա բաթ տևո ղու թյամբ ստա ցիոնար հե-

տա զո տու թյուն ներն ու բու ժու մը, եթե հե տա զո տու թյուն-

նե րում նե րառ վել են գլ խու ղե ղի ՀՇ հետ զո տու թյու նը և 

ակ նա հա տա կի զն նու մը։ Այս դեպ քում գան գի ռենտ գե-

նա բա նա կան հե տա զո տու թյու նը ավե լորդ ֆի նան սա-

կան ծախս է և ճա ռա գայթ ման չա փա բա ժին հի վան դի 

հա մար. այն դիտ վել է 5,3-11,5% -ի դեպ քում, առա վել 

հա ճախ` «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում։ 

Նյար դա վի րա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ու նե ցող 

հի վան դա նոց նե րից հի վանդ նե րին դուրս գրե լիս 5,1-

25,4% -ի դեպ քում խոր հուրդ ներ չեն տր վել, որն, ան-

շուշտ, մտա հո գիչ է, քա նի որ նման հի վանդ նե րի դեպ-

քում պոստ կո մո ցիոն հա մախ տա նի շի զար գաց ման 

հա վա նա կա նու թյունն ավե լի մեծ է, որը կհան գեց նի աշ-

խա տու նա կու թյան նվազ մա նը։ Այս իմաս տով ամե նա-

ցածր ցու ցա նիշն ու նի «Է րե բու նի» ԲԿ-ն, ամե նա բարձ-

րը` «Սուրբ Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ-ն, որը պայ մա նա վոր ված 

է նրա նով, որ «Է րե բու նի» ԲԿ -ում հի վանդ ներն առա վել 

եր կա րատև, խոր ստա ցիոնար հե տա զո տու թյուն ներ և 

բու ժում են ան ցնում, քան մյուս հի վանդ նա նոց նե րում։ 

«Սուրբ Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում 40,6% -ը բուժ վում է 1-2 

օր, հա ճախ ան ցնում միայն գան գի ռենտ գե նա բա նա կան 

հե տա զո տու թյուն և դուրս գր վում հե տա գա բու ժու մից 

հրա ժար վե լու կա պակ ցու թյամբ։ Նման դեպ քե րում դժ-

վար է տե ղա մա սային նյար դա բա նի հս կո ղու թյան տակ 

լի նե լու կամ ամ բու լա տոր պայ ման նե րում բու ժում նշա-

նա կե լու խոր հուրդ տալ, քա նի որ հի վանդ նե րը լիար ժեք 

չեն հե տա զոտ վում։ Կա պա նում և Հրազ դա նում միայն 

4,1-6,2% հի վանդ նե րը խոր հուրդ ներ չեն ստա ցել դուրս 

գր վե լիս, իսկ Աշ տա րա կում` 26,5% -ը, հա վա նա բար պայ-

մա նա վոր ված նրա նով, որ Աշ տա րա կը մոտ է Եր ևա նին, 

և հի վանդ նե րը հա ճախ ինք նա կամ դի մում են Եր ևա նի 

տար բեր նյար դա վի րա բու ժա կան ստա ցիոնար ներ՝ հրա-

ժար վե լով Աշ տա րա կում առա ջարկ ված ստա ցիոնար 

հե տա գա բու ժու մից։ Նման հնա րա վո րու թյուն նե րը Եր-

ևա նից ու նե ցած հե ռա վո րու թյան պատ ճա ռով գրե թե 

հա սու չէ Հրազ դա նի, առա վել ևս Կա պա նի բնակ չու թյա-

նը, որի պատ ճա ռով էլ բժիշկ նե րը այդ քա ղաք նե րում 

նշա նա կում են ամ բու լա տոր բու ժում կամ սահ մա նում 

են տե ղա մա սային նյար դա բա նի հս կո ղու թյուն։ Նյար-

դա վի րա բու ժա կան ծա ռա յու թյուն ու նե ցող մի հի վան-

դա նո ցից մյու սը հի վանդ նե րի տե ղա փո խու թյուն նե րը 

հազ վա դեպ են (0,4-1%)։ Հե ռա վոր Կա պա նից Եր ևան է 

տե ղա փոխ վում հի վանդ նե րի 1,2% -ը, Հրազ դա նից` շուրջ 

12,2% -ը։ Վեր ջին հան գա ման քը վկա յում է այս քա ղա-

քում բուժ կազ մա կերպ չա կան այն պի սի խնդ րի մա սին, 

որը հան գեց նում է չհիմ նա վոր ված լրա ցու ցիչ ծախ սե-

րի, քա նի որ նման հի վանդ նե րին կա րե լի է բու ժել տե-

ղում, եթե բա ցա սա կան դի նա մի կա չի դիտ վում հի վան-

դի նյար դա բա նա կան կամ ընդ հա նուր վի ճա կում։ Նման 

խն դի րը բնո րոշ է առ հա սա րակ ՀՀ բո լոր շր ջա նային հի-

վան դա նոց նե րին, եթե նկա տենք, որ «Սբ. Գ. Լու սա վո-

րիչ» ԲԿ -ում և «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում բուժ ված գլ խու ղե ղի 

ցն ցու մով հի վանդ նե րի 5,4-7,6% -ը, «Է րե բու նի» ԲԿ -ում` 

20,5% -ը տե ղա փոխ վել են շր ջա նային հի վան դա նոց նե-

րից։ Ընդ որում, «Է րե բու նի» ԲԿ-ն շր ջան նե րից կենտ րոն 

հի վանդ նե րին տար հա նե լու սե փա կան շտա պօգ նու թյան 

ծա ռա յու թյուն ու նի, որի շնոր հիվ էլ այդ տեղ նման բարձր 
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ցու ցա նիշ է ար ձա նագր վել։ 

 Հետ ևու թյուն ներ

1. Գլ խու ղե ղի ցն ցում նե րի բու ժու մը կազ մա կեր պե-

լու առու մով ՀՀ տա րած քում չկա հա մա կարգ ված 

միաս նա կան մո տե ցում։ Խնդ րին վե րա բե րող մո տե-

ցում նե րի տար բե րու թյու նը զգա լի է բո լոր հի վան-

դա նոց նե րում։

2. Շր ջա նային հի վան դա նոց նե րում, որ տեղ չկան նյար-

դա վի րա բու ժա կան և ՀՇ հե տա զո տու թյուն իրա-

կա նաց նող ծա ռա յու թյուն ներ, պետք է ներդ նել 

հա մա կարգ չային ծա ռա յու թյուն, որը հա մա ցան-

ցի օգ նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն կտա բուժ մանն 

առնչ վող հար ցե րը քն նար կել նյար դա վի րա բույ ժի 

հետ։ Գլ խու ղե ղի ցն ցու մով հի վանդ նե րի բու ժու-

մը պետք է կազ մա կեր պել տե ղի հի վան դա նո ցում։ 

Բուժ ման ըն թաց քում նյար դա բա նա կան վի ճա կում 

բա ցա սա կան փո փո խու թյուն ներ ի հայտ գա լուն 

պես նյար դա վի րա բույ ժի հետ քն նար կել հե տա գա 

բուժ ման և հնա րա վոր բուժ տար հան ման հար ցը։ 

3. ՀՇ հե տա զո տու թյուն և նյար դա վի րա բու ժա կան ծա-

ռա յու թյուն ու նե ցող հի վան դա նոց նե րում հի վան դին 

ըն դու նե լիս իրա կա նաց վող հե տա զո տու թյուն նե րում 

ան հրա ժեշտ է ընդ գր կել նյար դա բա նա կան զն նում, 

գլ խու ղե ղի ՀՇ հե տա զո տու թյուն, ակ նա հա տա կի զն-

նում, որից հե տո կա յուն վի ճա կում գտն վող հի վան-

դին ըն դու նել նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մունք։ 

Վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մունք ըն դուն ված հի-

վանդ նե րին պետք է տե ղա փո խել նյար դա վի րա բու-

ժա կան բա ժան մունք հի վան դի ընդ հա նուր վի ճա կը 

կա յու նա նա լուց հե տո։ Ստա ցիոնար բուժ ման մի-

ջին տևո ղու թյու նը սահ մա նել 1 շա բաթ, որից հե տո 

իրա կա նաց նել ամ բու լա տոր բու ժում տե ղա մա սային 

նյար դա բա նի հս կո ղու թյամբ։
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The aim is to study organizational issues of patients with 
Isolated Traumatic Brain In jury (ITBI), concussion of the brain 
in the hospitals of the Republic of Armenia (RA), develop the 
ways of optimization. The medical records of patients with 
ITBI and concussion of the brain, treated from 2007 to 2011, 
were studied in 3 hospitals of Yerevan (“Armenia” RMC, 
“Saint Gregory The Illuminator ” MC, “Erebuni” MC,) and 
in the regional hospitals of the cities of Gyumri, Vanadzor, 
Hrazdan, Kapan, Ashtarak. The study involved 1376 patients.  
Conclusions։ There is no unified organizational system for treat-
ment of patients with ITBI, and concussion of the brain. There 
are significant differences in approaches to address challenges 
in all hospitals. In the regional hospitals, where there is no pos-

sibility of neurosurgical care and CT scan, there is need in inter-
net connection to discuss treatment issues with a neurosurgeon. 
Treatment of patients with brain concussion should be organized 
in local hospitals, but in case of negative dynamics in the neuro-
logical status it would be necessary to discuss with a neurosur-
geon further tactics of treatment and possible transportation of a 
patient. In the hospitals with the neurosurgical, CT scan services, 
neurologic examination, CT scan, eye grounds examination are 
needed when patient is admitted to the hospital, after that the pa-
tients with compensative status should be taken to the neurosur-
gical department. A patient admitted to reanimation department 
should be transferred to neurosurgical department after the sta-
bilization of his state. The average duration of inpatient treatment 
is considered to be a week, after that it’s necessary to conduct 
an outpatient treatment controlled by a local neurologist.

OPTIMIZATION OF MEDICAL ORGANIZATION OF PATIENTS WITH ISOLATED TRAUMATIC BRAIN IN-
JURY, CONCUSSION OF BRAIN IN HOSPITALS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Mirzoyan H.H.
YSMU, Department of Neurologic Surgery
“Armenia” RMC, Department of Neurosurgery

Ключевые слова։ изолированная черепномозговая травма, 
мозг, сотрясение, лечение, оптимизация.

Целью данной работы является изучение проблем медорга-
низации стационарного лечения больных с изолированной че-
репномозговой травмой (ИЧМТ), сотрясением мозга и путей их 
оптимизации в Республике Армения. В этой связи были изуче-
ны медицинские документы стационарных больных с ИЧМТ и 
сотрясением мозга (с 2007 по 2011 гг.) в нейрохирургических 
отделениях трех узкоспециализированных больниц города 
Еревана։ РMЦ “Армения”, МЦ “Сурб Григор Лусаворич”, МЦ 
“Эребуни”, а также пяти региональных больниц РА (в городах։ 
Гюмри, Ванадзор, Аштарак, Раздан, Капан). В общей сложно-
сти были изучены данные 1376 больных. 

Выводы. В Республике Армения нет общего системно-
го подхода в вопросах лечения сотрясения мозга. Подходы 
к решению данной проблемы во всех больницах достаточно 
различны. В региональных клиниках, где отсутствуют возмож-
ности нейрохирургической помощи и КТ- обследования, необ-
ходимо наладить систему интернет связи для обсуждения так-

тики лечения больных с нейрохирургами специализированных 
клиник. Лечение больных с сотрясением мозга необходимо 
организовать на уровне местных больниц. В случае появления 
в процессе лечения отрицательной динамики в неврологиче-
ском статусе больного необходимо обсудить с нейрохирургом 
вопросы дальнейшего лечения больного на месте или перево-
да его в специализированную клинику. В больницах с возмож-
ностью проведения нейрохирургического и КТ- обследований 
в комплекс проводимых диагностических мероприятий при по-
ступлении больного необходимо включить։ неврологическое 
обследование, КТ- обследование, осмотр глазного дна, после 
чего больного в стабильном состоянии принять в нейрохирур-
гическое отделение. Из реанимационного отделения в ней-
рохирургическое перевод больного возможен только после 
стабилизации его состояния. Средней продолжительностью 
стационарного лечения следует считать одну неделю, после 
чего больного можно перевести на амбулаторное лечение под 
контролем участкового невропатолога.

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕДОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ, СОТРЯСЕНИЕМ МОЗГА В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ
Мирзоян А.О.
ЕГМУ, Кафедра нейрохирургии
РМЦ “Армения”, Отделение нейрохирургии
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 Բա նա լի բա ռեր՝ քրո նի կա կան, հե մա տո մա, մե կու սաց-

ված, գան գու ղե ղային վնաս ված ք, սուբ դու րալ, վի րա-

հա տա կան, բու ժում, օպ տի մա լա ցում։

Ք րո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա նե րը (ա րյու-

նու ռուցք նե րը) հա ճախ զար գա նում են նախ կի նում տա-

րած գան գու ղե ղային վնաս ված քի (ԳՈՒՎ) հետ ևան քով 

[1,3]։ Խնդ րի կար ևո րու թյունն առա վել է ընդ գծ վում, եթե 

նկա տենք, որ ամ բողջ աշ խար հում տա րեց տա րի ավե-

լա նում է տրավ մա տիզ մը [4,6]։ Դեռևս դիս կու տա բիլ են 

քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մայի բուժ մանն առնչ-

վող մո տե ցում նե րը, որոնք վե րա բե րում են վի րա հա տա-

կան եղա նա կին և ծա վա լին, վի րա հա տու թյան իրա կա-

նաց ման ժամ կետ նե րին։ Այդ իսկ պատ ճա ռով մեծ նշա-

նա կու թյուն պի տի տր վի հի վան դի վի ճա կին, հա մա լիր 

հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րին [4,5]։ Բազ մա թիվ 

հե տա զո տու թյուն նե րի նպա տա կը եղել է բուժ ման հար-

ցում մշա կել այն պի սի մո տե ցում ներ, որոնք հնա րա վո-

րու թյուն կտան հի վան դու թյան ըն թաց քի այս կամ այն 

փու լում առա վել պահ պա նո ղա կան բնույ թի վի րա հա-

տա կան մե թոդ ներ կի րա ռե լու [1,2,3,5,7,8]։ Բուժ ման 

հար ցում առ կա մո տե ցում նե րը, ան խոս, պետք է մշ տա-

պես կա տա րե լա գործ վեն, որը հնա րա վոր է կու տակ ված 

փոր ձը պար բե րա բար ու սում նա սի րե լու դեպ քում։ 

Ն պա տա կը։ Ու սում նա սի րել մե կու սաց ված ԳՈՒՎ -

ից հե տո զար գա ցող քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո-

մայի բուժ մանն առնչ վող մո տե ցում նե րը ՀՀ տար բեր հի-

վան դա նոց նե րում, մշա կել դրա բա րե լավ մանն ուղղ ված 

մո տե ցում նե րը։ 

Մե թոդ նե րը և նյու թը։ Հե տա զո տու թյու նը կա տար-

վել է Եր ևա նի 3 նեղ մաս նա գի տաց ված հի վանդ նա-

նոց նե րում` «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում, «Սուրբ Գրի գոր Լու-

սա վո րիչ» ԲԿ -ում, «Է րե բու նի» ԲԿ -ում և ՀՀ մար զային 

5 կենտ րոն նե րում` Գյում րիում, Վա նա ձո րում, Աշ տա-

րա կում, Հրազ դա նում, Կա պա նում (այ սու հետ կտր վեն 

միայն քա ղաք նե րի անուն նե րը) տե ղա կայ ված հի վան-

դա նոց նե րում։ Գյում րիի և Վա նա ձո րի հի վան դա նոց նե-

րում կան հա մա կարգ չային շեր տագ րու թյուն (ՀՇ) հե տա-

զո տու թյուն իրա կա նաց նող ու նյար դա վի րա բու ժա կան 

ծա ռա յու թյուն ներ, աշ խա տում է 1 նյար դա վի րա բույժ, 

մնա ցած քա ղաք նե րում նման ծա ռա յու թյուն ներ չկան. 

նյար դա բա նա կան զն նում իրա կա նաց նում է նյար դա բա-

նը։ Ու սում նա սիր վել են 2007-2011 -ին ստա ցիոնար բու-

ժում ստա ցած մե կու սաց ված ԳՈՒՎ -ից հե տո զար գա-

ցած քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մայով (ա րյու նու-

ռուց քով) 166 հի վանդ նե րի հի վան դու թյան նկա րագ րե-

րը։ Նման նկարգ րեր եղել են միայն Եր ևա նի և Գյում րիի 

հի վան դա նոց նե րում։ Կա տար վել է պարզ տո կո սային 

հաշ վարկ։ 

Ըն դուն վե լիս հի վանդ նե րի շր ջա նում իրա կա նաց վել 

է օբյեկ տիվ և նյար դա բա նա կան զն նում, որի ար դյունք-

նե րը ներ կա յաց ված են աղյու սակ 1-ում.

 Հի վանդ նե րի շր ջա նում կա տար ված գլ խու ղե ղի 

ՀՇ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են 

աղյու սակ 2-ում.

 «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 1 հի վանդ չի վի րա հատ վել, 

մնա ցած բո լոր հի վանդ նե րը վի րա հատ վել են տար բեր 

հի վան դա նոց նե րում։ Պայմ նա վոր ված նրա նով, թե հի-

վանդ ներն ըն դուն վե լուց հե տո ինչ ժա մա նա կա հատ վա-

ծում են վի րա հատ վել, բա ժան վել են հետ ևյալ խմ բե րի. 

հի վանդ ներ, որոնք վի րա հատ վել են ըն դուն վե լուց հե տո՝ 

1) 0-12 ժա մե րի ըն թաց քում, 2)13-24 ժա մե րի ըն թաց-

քում, 3) 25 և ավե լի ժա մե րի ըն թաց քում։ Այդ խմ բե րում 

հի վանդ նե րի բաշխ վա ծու թյու նը տար բեր հի վան դա նոց-

նե րում ներ կա յաց ված է աղյու սակ 3-ում։

 Տար բեր հի վան դա նոց նե րում տար բեր հի վանդ նե րի 

շր ջա նում վի րա հա տա կան տար բեր մուտ քեր են կի րառ-

վել հե մա տո ման դա տար կե լու հա մար։ Դրանք ներ կա-

յաց ված են աղյու սակ 4-ում, որ տեղ նշ ված են նաև այդ 

վի րա հա տու թյուն նե րից հե տո կա տար ված կրկ նա կի վի-

րա հա տու թյուն նե րը։ 

Ա ռա ջին վի րա հա տու թյու նից հե տո կա տա րա ված 

ՀՇ հե տա զո տու թյամբ «Է րե բու նի» ԲԿ -ում, «Սբ. Գ. Լու-

սա վո րիչ» ԲԿ -ում, Գյում րիում 1-ա կան հի վան դի դեպ-

քում հայտ նա բեր վել է հիգ րո մա /ջ րու ռուցք/ և գլ խու ղե-

ղի այ տուց, դա տարկ ված հե մա տո մայի մնա ցոր դային 

ծա վալ` «Է րե բու նի» ԲԿ -ում, Գյում րիում, իսկ «Ար մե-

ՄԵ ԿՈՒ ՍԱՑ ՎԱԾ ԳԱՆ ԳՈՒ ՂԵ ՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍ ՎԱԾ ՔԻՑ ՀԵ ՏՈ ԶԱՐ ԳԱ-
ՑՈՂ ՔՐՈ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՍՈՒԲ ԴՈՒ ՐԱԼ ՀԵ ՄԱ ՏՈ ՄԱՅԻ ԲՈՒԺ ՄԱՆՆ ԱՌՆՉ-
ՎՈՂ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՀՀ ՏԱՐ ԲԵՐ ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐՈՒՄ, ԴՐԱ ԲԱ-
ՐԵ ԼԱՎ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ
 Միր զո յան Հ.Հ.1,2, Պատ րի կյան Դ.Ա .1,2, Ֆա նար ջյան Ռ.Վ.1, Եղու նյան Մ.Ա .1,3

 1 ԵՊԲՀ , նյար դա վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
2 «Ար մե նիա» ՀԲԿ, նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մունք
3 «Է րե բու նի» ԲԿ, նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մունք
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Աղյու սակ 1

 Նյար դա բա նա կան և ընդ հա նուր վի ճա կի տվյալ նե րը*

Ախ տան շան նե րը (սիմպ տոմ ներ) Ար մե նի ա Ս.Գ.Լու սա վո րիչ Է րե բու նի Գյում րի
Գի տակ ցու թյան կո րուստ 21(28%) 10(32,26%) 6(15,38%) 11(52,38%)
Ամ նե զի ա 15(20%) 0 0 1(4,76%)
Ընդ հա նուր գան գու ղե ղային եր ևույթ ներ 29(64,44%) 23(46%) 18(51,43%) 9(50%)

Գ
ի տ

ա
կ ց

ու
 թ

յո
ւն

Պարզ 24(32%) 8(25,81%) 19(48.72%) 3(14,29%)
Չա փա վոր մթագ նած 27(36%) 10(32,26%) 6(15,38%) 8(38,10%)
Խոր մթագ նած 16(21,33%) 8(25,81%) 9(23,08%) 1(4,76)
Սո պոր 3(4%) 4(12,90%) 3(7,69%) 6(28,57%)
Կո մա 1 3(4%) 1(3,25%) 1(2,56%) 3(14,29%)
Կո մա 2 1(1,33%) 0 0 0
Կո մա 3 1(1,33%) 0 0 0
Ե ղել է սե դա ցիայի փու լում 0 0 1(2,56%) 0
Պ սի խո մո տոր գրգռ վա ծու թյուն 1(1,33%) 3(9,68%) 2(5,13%) 3(14,29%)
Մե նին գային ախ տան շան ներ 42(56%) 30(96,77%) 21(57,14%) 12(57,14%)
Ա նի զո կո րի ա 2(2,67%) 2(6,45%) 3(7,69%) 5(23,81%)
Ֆո տո ռեակ ցիան բա ցա կա յում է 2(2,67%) 0 1(2,56%) 0
Թույլ ար տա հայտ ված օջա խային 29(38,67%) 14(45,16%) 11(28,21%) 11(52,38%)
Չա փա վոր ար տա հայտ ված օջա խային 23(30,67%) 11(35,48%) 16(41,03%) 1(4,76%)
Խիստ ար տա հայտ ված օջա խային 19(25,33%) 6(19,35%) 9(23,08%) 9(42,86%)
Ակ նագն դե րի նիս տագմ (ակ նա խաղ) 9(12%) 11(35,48%) 16(41,03%) 3(14,29%)
Ընդ հա նուր վի ճա կը ծայ րա հեղ ծանր 7(9,3%) 0 0 0
Ընդ հա նուր վի ճա կը ծանր 24(32%) 21(67,7%) 28(71,8%) 18(85,7%)
Ընդ հա նուր վի ճա կը մի ջին ծան րու թյան 44(58,7%) 10(32,3%) 11(28,2%) 3(14,3%)
Շն չա ռու թյու նը սար քե րով** 4(5,33%) 0 0 0

* ա ղյու սա կի առան ձին բաժ նում տր ված են հի վանդ նե րի թի վը և մաս նա բա ժի նը։

** շն չա ռա կան ֆունկ ցիայի խան գար ման հետ ևան քով իրա կա նաց վել է ար հես տա կան շն չա ռու թյուն։

Աղյու սակ 2

Գլ խու ղե ղի հե տա զո տու թյան ար դյու նե րը 

Հի վան դա նոց ՀՇ -ի տվյալ նե րը թի վը
մաս նա-
բա ժի նը

գլ խու ղե ղի մի ջային կա ռույց նե րի շե ղու մը
0-2մմ 3-10մմ 11մմ և ավե լի

«Ար մե նի ա»

Բազ մա խո ռոչ սուբ դու րալ հե մա տո մա 7 9,3%

9(12%) 26(34,7%) 38(50,7%)

Երկ կող մա նի սուբ դու րալ հե մա տո մա 15 20%
Ք րո նի կա կան էպի դու րալ հե մա տո մա 3 4%
Ք րո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա 35 46,7%
Սուբ դու րալ հե մա տո մա օր գա նի զա ցիայի 
փու լում

15 20%

Ընդ հա նուր 75 100%

Գյում րի

Բազ մա խո ռոչ սուբ դու րալ հե մա տո մա 1 4,8%

2(9,5%) 12(57,1%) 7(33,3%)

Երկ կող մա նի սուբ դու րալ հե մա տո մա 7 33,3%
Ք րո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա 10 47.6%
Սուբ դու րալ հե մա տո մա օր գա նի զա ցիայի 
փու լում

3 14,3%

Ընդ հա նուր 21 100%

Է րե բու նի

Բազ մա խո ռոչ սուբ դու րալ հե մա տո մա 4 10,3%

4(10,3%) 17 (43,6%) 18(46,1%)

Երկ կող մա նի սուբ դու րալ հե մա տո մա 7 17,9%
Է պի դու րալ հե մա տո մա օր գա նի զա ցիայի 
փու լում

1 2,6%

Ք րո նի կա կան էպի դու րալ հե մա տո մա 2 5,1%
Ք րո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա 16 41%
Հիգ րո մա /ջ րու ռուցք/ 1 2,6%
Սուբ դու րալ հե մա տո մա օր գա նի զա ցիայի 
փու լում

8 20,5%

Ընդ հա նուր 39 100%

«Սբ. Գրի գոր 
Լու սա վո րիչ»

Երկ կող մա նի սուբ դու րալ հե մա տո մա 6 19,4%

7(22,6%) 13(41,9%) 11(35,5%)
Ք րո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո մա 27 87.1%
Սուբ դու րալ հե մա տո մա օր գա նի զա ցիայի 
փու լում

4 12,9%

Ընդ հա նուր 31 100%
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նիա» ՀԲԿ -ում և «Է րե բու նի» ԲԿ -ում 5-ա կան հի վան դի 

դեպ քում դա տարկ ված հե մա տո մայի խո ռո չում հայտ-

նա բեր վել են օդային բշ տեր։ 

Ըստ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում իրա կա-

նաց ված ին տեն սիվ բուժ ման տևո ղու թյան՝ առանձ նաց-

վել են հետ ևյալ խմ բե րը. հի վանդ ներ, որոնք բուժ վել են՝ 

1)1-2 օր, 2) 3-7 օր, 3) 8 օր և ավե լի։ Ըստ այդմ տար բեր 

հի վան դա նոց նե րում հի վանդ նե րը բաշխ վել են այն պես, 

ինչ պես ներ կա յաց ված է աղյու սակ 5-ում.

 Հի վան դի վի ճա կի կա յու նա ցու մից, կեն սա կան կար-

ևոր ֆունկ ցիանե րի վե րա կանգ նու մից, գի տակ ցու թյան 

պար զե ցու մից հե տո ավե լի քան 2 օր շա րու նակ վել է 

բու ժու մը վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում՝ «Ար մե-

նիա» ՀԲԿ -ում` 10 (13,3%), «Է րե բու նի» ԲԿ -ում` 2 (5,1%), 

«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում` 4 (12,9%), Գյում րիում` 7 

(33,3%) դեպ քում։ 

Ըստ ստա ցիոնար բուժ ման տևո ղու թյան՝ առանձ-

նաց վել են հետ ևյալ խմ բե րը. հի վանդ ներ, որոնք բուժ-

վել են՝ 1) 0-7 օր, 2) 8-14 օր, 3)15 օր և ավե լի։ Ըստ այդմ 

տար բեր հի վան դա նոց նե րում հի վանդ նե րը բաշխ վել են 

Աղյու սակ 3

Ըն դուն վե լուց հե տո մինչև վի րա հա տու թյուն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը

Հի վան դա նոց 0-6 ժամ 13-24 ժամ 1 օր հե տո
«Ար մե նիա» 40(53,33%) 19(25,33%) 15(20%)
Գյում րի 18(85,71%) 1(4,76%) 2(9,52%)
«Է րե բու նի» 22(56,41%) 14(35,9%) 3(7,69%)
«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» 22(70,97%) 5(16,13%) 4(12,9%)

* -ա ռան ձին բաժ նում տր ված է տվյալ հի վան դա նո ցում վի րա հատ ված հի վանդ նե րի թիվն ու մաս նա բա ժի նը։

Ա ղյու սակ 4

 Վի րա հա տու թյան մուտ քե րը, կրկ նա կի վի րա հա տու թյուն նե րը*

Հի վան դա նոց Վի րա հա տա կան մուտք Կրկ նա կի վի րա հա տու թյուն

«Ար մե նի ա»
Ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցի ա 18(24%)

Հե մա տո մայի դա տար կում հա վե լյալ տրե ֆի նա ցիոն 
ան ցքով

1

Ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցի ա 8(10,7%) Հե մա տո մայի դա տար կում հա վե լյալ ռե զեկ ցիայով 1
Տ րե ֆի նա ցիոն ան ցքեր 48(64%) -

Գյում րի
Ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցի ա 5(23,8%) -
Ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցի ա 16(76,2%) -

«Է րե բու նի»
Ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցի ա 5(12,8%) Ռ ևի զիա, հիգ րո մա նե րի դրե նա վո րում 1
Ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցի ա 1(2,6%) -
Տ րե ֆի նա ցիոն ան ցքեր 33(84,6%) Ռ ևի զիա, հիգ րո մա նե րի դրե նա վո րում 1

«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» Կ լոր ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցիա* 31(100%)
Ռ ևի զիա, հիգ րո մա նե րի դրե նա վո րում 1
Հե մա տո մայի դա տար կում հա վե լյալ տրե ֆի նա ցիոն 
ան ցքով

1

*-հե մա տո ման դա տարկ վել է կլոր ռե զեկ ցիոն պա տու հա նից, որն ստեղծ վել է շր ջա նաձև գլ խիկ ու նե ցող տրա պա նով։ 

Աղյու սակ 5

Ին տեն սիվ բուժ ման տևո ղու թյու նը վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում*

Հի վան դա նոց 1-2 օր 3-7 օր 8 օր և ավե լի 
«Ար մե նիա» 47(62,67%) 6(8%) 3(4%)
Գյում րի 13(61,9%) 7(33,33%) 1(4,76%)
«Է րե բու նի» 25(64,1%) 1(2,56%) 3(7,69%)
«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» 21(67,74%) 4(12,9%) 1(3,23%)

* աղյու սա կում ներ կա յաց ված են հի վանդ նե րի թի վը և մաս նա բա ժի նը։

Աղյու սակ 6

Ս տա ցիոնար բուժ ման տևո ղու թյու նը*

Հի վան դա նոց 0-7 օր 8-14 օր 15 և ավե լի
«Ար մե նի ա» 2(2,66%) 44(58,67%) 29(38,67%)
Գյում րի 0 11(52,38%) 10(47,62%)
«Է րե բու նի» 10(25,64%) 22(56,41%) 7(17,95%)
«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» 1(3,23%) 12(38,71%) 18(58,06%)

* աղյու սա կում ներ կա յաց ված են հի վանդ նե րի թի վը և մաս նա բա ժի նը։
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այն պես, ինչ պես ներ կա յաց ված է աղյու սակ 6-ում.

 Հի վան դու թյու նը ու նե ցել է տար բեր ել քեր ու բար-

դու թյուն ներ, որոնք ներ կա յաց ված են աղյու սակ 7-ում.

 «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 1 հի վանդ չի վի րա հատ վել, 

մնա ցած բո լոր հի վանդ նե րը վի րա հատ վել են տար բեր 

հի վան դա նոց նե րում։ Պայ մա նա վոր ված նրա նով, թե հի-

վանդ ներն ըն դուն վե լուց հե տո ինչ ժա մա նա կա հատ վա-

ծում են վի րա հատ վել, բա ժան վել են հետ ևյալ խմ բե րի. 

հի վանդ ներ, որոնք վի րա հատ վել են ըն դուն վե լուց հե տո՝ 

1) 0-12 ժա մե րի ըն թաց քում, 2)13-24 ժա մե րի ըն թաց-

քում, 3) 25 և ավե լի ժա մե րի ըն թաց քում։ Այդ խմ բե րում 

հի վանդ նե րի 1-ա կան դեպ քում մահ վան պատ ճա ռը գլ-

խու ղե ղում կեն սա կան կար ևոր կենտ րոն նե րի կաթ վածն 

է եղել, 2 դեպ քում` թո քային զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո-

լիան /մա կար դու կախ ցա նու մը/, 1 դեպ քում` սուր անե-

միան /սա կա վա րյու նու թյու նը/, պոստ հե մո ռա գիկ շո կը, 

թո քի այ տու ցի զար գա ցու մը, սուր շն չա ռա կան ան բա-

վա րա րու թյու նը։ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 1 (1,3%), «Է րե-

բու նի» ԲԿ -ում 2 (5,1%) հի վանդ ըն դուն վե լուց 1-2 ամիս 

առաջ վի րա հատ վել էին քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե-

տա մա տո մայի կա պակ ցու թյամբ, վի րա հա տու թյու նից հե

տո գլ խու ղե ղի ՀՇ հե տա զո տու թյուն չէր իրա կա նաց վել, 

դուրս էին գր վել լա վա ցու մով։

Քն նար կում։ Քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա տո-

ման հա ճախ ու ղեկց վում է օջա խային ախ տա հար ման 

նշան նե րով (92,3-100%), որի պատ ճա ռով հի վանդ նե րը 

հա ճախ ստա ցիոնար բուժ ման են դի մում հի վան դու-

թյան սուբ կոմ պեն սա ցիայի կամ չա փա վոր դե կոմ պեն-

սա ցիայի փու լում։ Գրե թե բո լոր հի վան դա նոց ներ ըն-

դուն ված հի վանդ նե րից ոչ մե կը ծայ րա հեղ ծանր վի ճա-

կում չի եղել, բա ցա ռու թյամբ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ի (79,3%), 

որոն ցից միայն 4 (5,3%) դեպ քում շն չա ռա կան խան գա-

րում նե րը շտ կե լու հա մար իրա կա նաց վել է ար հես տա-

կան շն չա ռու թյուն։ Այդ իսկ պատ ճա ռով վի րա հա տա կան 

բուժ ման ել քե րը բա վա կան լավ են, եզա կի են մահ վան 

դեպ քե րը, որ գրանց վել են «Է րե բու նի» ԲԿ -ում և «Սբ. 

Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում, բա ցա ռու թյամբ «Ար մե նիա» 

ՀԲԿ -ում գրանց ված 4 (5,3%) դեպ քի, որոն ցից 3-ի դեպ-

քում, ի տար բե րու թյուն մնա ցած մա հա ցած հի վանդ-

նե րի, մահ վան ելքն ու նե ցել է ար տաու ղե ղային պատ-

ճառ բա նու թյուն` թո քային զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո լիա, 

սր տամ կա նի ին ֆարկտ, ստա մոքս -ա ղի քային ու ղու սուր 

արյու նա հո սու թյուն, թո քի այ տուց, ՍՇԱ, ՍՍԱԱ։ Բուժ-

ման ար դյու նա վե տու թյունն առ հա սա րակ գնա հա տե լու 

հա մար կար ևոր է հաշ վի առ նել նաև հաշ ման դա մու թյա-

նը հան գեց նող օջա խային ախ տա հար ման եր ևույթ նե րի 

ար տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նը դուրս գր վե լիս և 

այն հա մե մա տել ըն դուն վե լիս ու նե ցած տվյալ նե րի հետ։ 

Այս պես՝ դուրս գր վե լիս հե միպ լե գիա չի դիտ վել, խորը 

հե մի պա րեզ դիտ վել է «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում ըն դա մե նը 

1 դեպ քում։ Սա կայն թույլ ար տա հայտ ված հե մի պա րե-

զով դուրս են գր վել հի վանդ նե րի 10,7-20,5% -ը, մյուս՝ 

 Ա ղյու սակ 7

  Հի վան դու թյան ել քերն ու բար դու թյուն նե րը

Հի վան դան բար դու թյուն ներ և ել քեր

«Ար մե նի ա»

Հե մա տո ման լիար ժեք չի դա տարկ վել, պնև մո ցե ֆա լի ա 2 2,7%
Գլ խու ղե ղի այ տուց 1 1,3%
Պնև մո ցե ֆա լիա, մե նին գոէն ցե ֆա լիտ 2 2,7%
Թո քային զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո լի ա 2 2,7%
Ս տա մոքս -ա ղի քային ու ղու արյու նա հո սու թյուն, սուր անե միա, պոստ հե մո ռա գիկ շոկ, թո քի այ տուց 1 1,3%
Թո քա բորբ, պառ կե լա խոց 2 2,7%
Մահ 4 5,3%
Խիստ ար տա հայտ ված հե մի պա րեզ 1 1,3%
Թույլ ար տա հայտ ված հե մի պա րեզ 8 10,67%
Ա ֆա զիա /խո սե լա կո րուստ/ 1 1,3%

Գյում րի
Թո քա բորբ 1 4,8%
Ճա կա տային պսի խի կա 1 4,8%

«Է րե բու նի»

Հե մա տո ման լիար ժեք չի դա տարկ վել, պնև մո ցե ֆա լի ա 1 2,7%
Գլ խու ղե ղի այ տուց 1 2,7%
Թո քա բորբ 1 2,7%
Մահ 1 2,7%
Թույլ ար տա հայտ ված հե մի պա րեզ 8 20,5%
Ա ֆա զիա /խո սե լա կո րուստ/ 2 5,1%

«Սբ. Գ. 
Լու սա վո րիչ»

Գլ խու ղե ղի այ տուց, հիգ րո մա 1 3,2%
Գլ խու ղե ղի այ տուց 1 3,2%
Թո քա բորբ 1 3,2%
Մահ 1 3,2%
Թույլ ար տա հայտ ված հե մի պա րեզ 4 12,9%
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2 նեղ մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց նե րի հա մե մատ՝ 

գրե թե կրկ նա կի հա ճախ դուրս են գր վել «Է րե բու նի» 

ԲԿ -ի ց։ Աֆա զիայի /խո սե լա կո րուս տի/ եր ևույթ նե րով են 

դուրս գր վել 1 հի վանդ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ի ց, 2-ը` «Է րե-

բու նի» ԲԿ -ի ց։ Գյում րիի հի վան դա նո ցից բո լոր հի վանդ-

նե րը դուրս են գր վել առանց էա կան շե ղում նե րի, բա-

ցա ռու թյամբ 1 հի վան դի, որի դեպ քում առ կա են եղել 

ճա կա տային պսի խո զի եր ևույթ ներ։ Ինչ պես ար դեն նշել 

ենք, ըն դուն վե լիս գրե թե բո լոր հի վանդ ներն ու նե ցել են 

օջա խային ախ տա հար ման նշան ներ, ընդ որում, «Է րե-

բու նի» ԲԿ -ում առա վել հա ճախ են ըն դուն վել չա փա-

վոր (41%) և խիստ (23,1%) ար տա հայտ ված օջա խային 

ախ տա հար ման եր ևույթ նե րով հի վանդ ներ, քան «Ար-

մե նիա» ՀԲԿ -ում և «Սբ.Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում, որ տեղ 

նրանք կազ մել են հա մա պա տաս խա նա բար 30,7-35,5% 

և 19,4-25,3%։ Գյում րիում առա վել շատ են եղել խիստ 

ար տա հայտ ված օջա խային ախ տա հար ման եր ևույթ նե-

րով հի վանդ նե րը (42,9%)։ 

Հի վանդ նե րի մեծ մա սը վի րա հատ վել է ըն դուն վե-

լու առա ջին 12 ժամ վա ըն թաց քում, սա կայն նրանց 7,7-

21,3% -ը վի րա հատ վել է ըն դուն վե լու հա ջոր դող օրե րին։ 

Ըն դուն վե լու առա ջին ժա մե րին հի վանդ նե րը սկզ բուն-

քո րեն վի րա հա տել են հատ կա պես Գյում րիում (85,7%) 

և «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում (71%)։ «Է րե բու նի» ԲԿ -

-ում հի վանդ նե րի մեծ մա սը վի րա հատ վել է առա ջին 24 

ժամ վա ըն թաց քում (ա ռա ջին 12 ժա մե րին՝ 56,41%, հա-

ջորդ 12 ժա մե րին` 35,9%)։ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 45,3% 

-ը վի րա հատ վել են ըն դու վե լուց ավե լի քան 12 ժամ 

հե տո, ընդ որում, գրե թե միև նույն թվով հի վանդ ներ են 

վի րա հատ վել 13-24 ժամ և դրա նից հե տո ըն կած ժա-

մա նա կա հատ վա ծում։ Ան կախ մի մյան ցից տար բեր վող 

այս մո տե ցում նե րից՝ բուժ ման ար դյուք նե րը, ինչ պես 

քն նար կե ցինք վե րը, գրե թե նույնն են։ Մո տե ցում նե րը 

տար բեր վում են նաև վի րա հա տա կան եղա նակ նե րի, 

մաս նա վո րա պես վի րա հա տա կան մուտ քե րի ընտ րու-

թյան հար ցում։ Այս պես՝ «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում 

բո լոր վի րա հա տու թյուն նե րի դեպ քում հե մա տո ման դա-

տարկ վել է կլոր ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցիայի մի ջո ցով, 

«Է րե բու նի» ԲԿ -ում՝ հիմ նա կա նում տրե ֆի նա ցիոն ան-

ցքե րի մի ջո ցով (84,6%), շատ ավե լի հազ վա դեպ` ոսկ-

րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիայով (23,8%), եզա կի դեպ քե-

րում` ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցիայով՝ ի տար բե րու թյուն 

«Ար մե նիա» ՀԲԿ -ի, որ տեղ 8% (6) դեպ քում է այն իրա-

կա նաց վել, իսկ տրե ֆի նա ցիոն ան ցքե րով հե մա տո ման 

դա տարկ վել է 64% դեպ քում, մնա ցած դեպ քե րում կա-

տար վել է ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիա (28%)։ Գյում-

րիում մո տե ցու մը առանց քայ նո րեն է տար բեր վում նեղ 

մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց նե րում ցու ցա բե րած 

մո տե ցու մից։ Այդ տեղ 76,2% -ի դեպ քում հե մա տո ման 

դա տարկ վել է ռե զեկ ցիոն տրե պա նա ցիայով, մնա-

ցած դեպ քե րում` ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիայով 

(23,8%)։ Այս կամ այն հի վան դա նո ցում իրա կա նաց ված 

վի րա հա տա կան մուտ քի ընտ րու թյան վե րա բե րյալ դա-

տո ղու թյուն ներ անե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի 

առ նել նաև ՀՇ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը։ Մաս-

նա վո րա պես բազ մա խո ռոչ հե մա տո ման կամ օր գա նի-

զա ցիայի փու լում եղած հե մա տո ման կա րե լի է լիար ժեք 

դա տար կել ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիայով։ Ըստ 

այդմ ՀՇ -ի նկա րագ րու թյուն նե րում նման ար դյունք ներ 

նշ ված են «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ի 29,3% -ի դեպ քում, սա կայն 

ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիան քիչ է իրա կա նաց վել 

(28%), «Է րե բու նի» ԲԿ -ում ՀՇ -ի նման ար դյունք ներ` 

30,8%, ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիան իրա կա նաց վել 

է 23,8% դեպ քում, որը վկա յում է ՀՇ հե տա զո տու թյան 

թե րաց ման մա սին, քա նի որ քիչ չեն նման դեպ քե րը, երբ 

հե մա տո ման դա տարկ վել է տրե ֆի նա ցիոն ան ցքե րի մի-

ջո ցով։ Գյում րիի և «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ի տվյալ ներն 

էա կան ազ դե ցու թյուն չեն ու նե ցել մուտ քի ընտ րու թյան 

հար ցում, քա նի որ բո լոր դեպ քե րում իրա կա նաց վել է 

ռե զեկ ցիոն կամ ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիա, որի 

դեպ քում հե մա տո ման լիար ժեք դա տարկ վում է, չնա յած 

մեծ է վի րա հա տա կան ագ րե սիան, հատ կա պես ռե զեկ-

ցիոն տրե պա նա ցիայի դեպ քում։ «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 

եղել է եզա կի դեպք, երբ հե մա տո ման ներծծ վել է պահ-

պա նո ղա կան բուժ ման ար դյուն քում։

 Հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում 1-2 օր տևո ղու-

թյամբ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում ին տեն սիվ 

թե րա պիա է իրա կա նաց վել հի վանդ նե րի 61,9-67,7% -ի 

դեպ քում, բո լոր հի վան դա նոց նե րում գրե թե հա վա սա-

պես՝ 3 օրից 1 շա բաթ` 2,6-12,9% -ի դեպ քում, առա վել 

հա ճախ՝ «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում, իսկ Գյում րիում՝ 

33,3% -ի դեպ քում, 1 շա բա թից ավե լի տևո ղու թյամբ` 

նեղ մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց նե րում՝ 3,2-4,8% -ի 

դեպ քում, Գյում րիում` 7,7% -ի դեպ քում։ Նկա տենք նաև, 

որ հի վանդ նե րի 5,1-33,3% -ը շա րու նա կել է բու ժում 

ստա նալ վե րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում ընդ հա-

նուր վի ճա կի կա յու նա ցու մից հե տո 3 և ավե լի օր տևո-

ղու թյամբ` ծան րա բեռ նե լով բա ժան մուն քի աշ խա տան-

քը։ Առա վել հա ճախ դա դիտ վել է Գյու րիում (33,3%), 

ավե լի քան կրկ նա կի պա կաս «Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում 

(13,3%) և «Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում (12,9%)։ Բուժ-

ման ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը առա վել եր կար է եղել 

«Սբ. Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում և Գյում րիում. ավե լի քան 

2 շա բաթ տևո ղու թյամբ այս հի վան դա նոց նե րում բուժ-

վել են հի վանդ նե րի հա մա պա տաս խա նա բար 58,1% և 

47,6% -ը, փոքր -ի նչ քիչ են նման դեպ քե րը «Ար մե նիա» 

ՀԲԿ -ում (38,7%), շատ ավե լի քիչ` «Է րե բու նի» ԲԿ -ում 

(18%), որ տեղ հի վանդ նե րի 25,6% -ը հի վան դա նո ցից 
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դուրս է գր վել առա ջին շա բաթ վա ըն թաց քում։  Չ  ն ա -

յած ստա ցած բուժ մա նը՝ բո լոր հի վան դա նոց նե րում էլ 

2,7-4,8% դեպ քում դիտ վել են ար տաու ղե ղային բար-

դու թյուն ներ՝ կան գային թո քա բոր բի ձևով։ «Ար մե նիա» 

ՀԲԿ -ում առան ձին դեպ քե րում դիտ վել են նաև ար-

տաու ղե ղային այն պի սի բար դու թյուն ներ, ինչ պի սիք են 

պառ կե լա խո ցը, թո քային զար կե րա կի թրոմ բոէմ բո լիան, 

ստա մոքս -ա ղի քային ու ղու սուր արյու նա հո սու թյու նը, 

սուր անե միան, պոստ հե մո ռա գիկ շո կը, թո քի այ տու ցը, 

սուր շն չա ռա կան և սր տա նո թային ան բա վա րա րու թյու-

նը։ Իզուր չէ նկա տել, որ որոշ հի վանդ նանոց նե րում 1,3-

5,1% դեպ քում հի վանդ նե րը նախ քան ըն դուն վե լը վի րա-

հա տու թյուն են տա րել քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա-

տո մայի կա պակ ցու թյամբ, վի րա հա տու թյու նից հետո՝ 

ստա ցիոնար բուժ ման ըն թաց քում, չի կա տար վել ՀՇ 

հե տա զո տու թյուն։ Վի րա հա տու թյու նից հե տո առ հա սա-

րակ բո լոր հի վան դա նոց նե րում էլ ՀՇ հե տա զո տու թյուն, 

որը հս տակ պատ կե րա ցում կտար զար գա ցող հնա րա-

վոր ու ղե ղային բար դու թյուն նե րի մա սին, իրա կա նաց վել 

է սա կավ դեպ քե րում (8-19,3%), առա վել քիչ՝ «Ար մե-

նիա» ՀԲԿ -ում։ Դի նա մի կա յում կա տար ված ՀՇ հե տա-

զո տու թյամբ հիմ նակ նում օդ է հայտ նա բեր վել հե մա տո-

մայի խո ռո չում (60-83,3%), Գյում րիում և «Սբ. Գ. Լու սա-

վո րիչ» ԲԿ -ում եզա կի դեպ քե րում` հիգ րո մա, գլ խու ղե ղի 

այ տուց, «Է րե բու նի» ԲԿ -ում և Գյում րիում եզա կի դեպ-

քե րում` հե մա տո մայի մնա ցոր դային ծա վալ։ Հետ վի րա-

հա տա կան բար դու թյուն նե րի առի թով 2,7-6,4% դեպ քե-

րում իրա կա նաց վել են կրկ նա կի վի րա հա տու թյուն ներ։ 

«Ար մե նիա» ՀԲԿ -ում կրկ նա կի վի րա հա տու թյուն ներն 

իրա կա նաց վել են մի դեպ քում լրա ցու ցիչ տրե ֆի նա-

ցիոն ան ցքե րով, մյուս դեպ քում հա վե լյալ ռե զեկ ցիոն 

տրե պա նա ցիայով դա տարկ վել է հե մա տո մայի մնա ցոր-

դային ծա վա լը, օդը, իսկ «Է րե բու նի» ԲԿ -ում և «Սուրբ 

Գ. Լու սա վո րիչ» ԲԿ -ում մե կա կան հի վան դի դեպ քում 

կա տար վել է հե մա տո մայի խո ռո չի ռևի զիա և հիգ րո-

մա նե րի դրե նա վո րում, ևս մե կի դեպ քում` հե մա տո մայի 

մնա ցոր դային ծա վա լի հե ռա ցում՝ լրա ցու ցիչ տրե ֆի-

նա ցիոն ան ցքե րի մի ջո ցով։ Չնա յած հի վանդ նե րից շա-

տե րը ու նե ցել են գլ խու ղե ղի մի ջային կա ռույց նե րի շե-

ղում ներ նոր մայից (77,4-89,7%), սա կայն վի րա հա տու-

թյուն ներն իրա կա նաց վել են տար բեր ժամ կետ նե րում՝ 

առանց բուժ ման ար դյունք նե րի էա կան տար բե րու թյան, 

հետ ևա պես կա րե լի է պն դել, որ վի րա հա տու թյան ժամ-

կետ նե րը հս տա կեց նե լիս առա վել կար ևոր են հի վան դի 

նյար դա բա նա կան վի ճա կում առ կա շե ղում նե րը, մաս-

նա վո րա պես գի տակ ցու թյան խան գար ման մա կար դա-

կը և կեն սա կան կար ևոր ֆունկ ցիանե րի խան գա րում-

նե րը, քան ԿՏ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը։

 Հետ ևու թյուն ներ։ Քրո նի կա կան սուբ դու րալ հե մա-

տո մայով հի վանդ նե րի բուժ ման վի րա հա տա կան եղա-

նակ նե րի ընտ րու թյան հար ցում նա խա պատ վու թյու նը 

պետք է տալ այն եղա նակ նե րին, որոնք ու նեն նվա զա-

գույն վի րա հա տա կան ագ րե սիա։ Մաս նա վո րա պես ան-

հրա ժեշտ է դա տար կել հե մա տո ման տրե ֆի նա ցիոն ան-

ցքե րի մի ջո ցով և միայն դրա ան հնա րի նու թյան դեպ քում 

իրա կա նաց նել ոսկ րապ լաս տիկ տրե պա նա ցիա։ ՀՇ հե-

տա զո տու թյան ար դյունք ներն ան հրա ժեշտ են, սա կայն 

միշտ չէ, որ կա րող են վճ ռո րոշ լի նել վի րա հա տա կան 

մուտ քի ընտ րու թյան հար ցում։ Հի վան դի ընդ հա նուր վի-

ճա կի կոմ պեն սաց ված լի նե լու, դի նա մի կա յում բա ցա սա-

կան փո փո խու թյուն ներ չլի նե լու դեպ քում հի վանդ նե րին 

կա րե լի է վի րա հա տել առա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում՝ 

ման րակր կիտ նա խա վի րա հա տա կան շր ջան ան ցկաց-

նե լուց հե տո՝ հե տա գա ար տաու ղե ղային բար դու թյուն-

նե րից խու սա փե լու նպա տա կով։ Ընդ հա նուր կամ նյար-

դա բա նա կան վի ճա կում ան նշան բա ցա սա կան դի նա մի-

կայի դեպ քում պետք է ան հա պաղ վի րա հա տել։ Հետ-

վի րա հա տա կան շր ջա նում իրա կա նաց վող ին տեն սիվ 

բուժ ման ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է մեծ ու շադ րու թյուն 

դարձ նել ոչ միայն ներ գան գային փո փո խու թյուն նե րին, 

այլև ու ղեկ ցող հի վան դու թյուն նե րին՝ խորհր դակ ցե լով 

հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի` սր տա բա նի, էն-

դոկ րի նո լո գի և այ լոց հետ` ար տաու ղե ղային տար բեր 

բար դու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար, որոնք կա րող 

են հան գեց նել մահ վան ել քի։ Վե րա կեն դա նաց ման բա-

ժան մուն քում հի վան դի վի ճա կը կա յու նա նա լուց 1-2 օր 

հե տո կեն սա կան կար ևոր ֆունկ ցիանե րի խան գա րում-

ներ չլի նե լու, պարզ գի տակ ցու թյուն ու նե նա լու դեպ-

քում ան հրա ժեշտ է հե տա գա բու ժու մը շա րու նա կել 

նյար դա վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում՝ դրա նով իսկ 

ան հար կի չծան րա բեռ նե լով վե րա կեն դա նաց ման բա-

ժան մուն քի աշ խա տան քը։ Հետ վի րա հա տա կան շր ջա-

նի 2-3 օրե րի ըն թաց քում նյար դա բա նա կան վի ճա կում 

դրա կան դի նա մի կայի բա ցա կա յու թյան դեպ քում պետք 

է իրա կա նաց նել գլ խու ղե ղի ՀՇ հե տա զո տու թյուն, իսկ 

մնա ցած դեպ քե րում այն ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել 

մինչև ստա ցիոնա րից դուրս գր վե լը և դրա նից հե տո 1-2 

ամս վա ըն թաց քում։ Հի վանդ նե րի ստա ցիոնար բու ժու-

մը մեծ մա սամբ կա րե լի է իրա կա նաց նել 1-2 շա բաթ 

տևո ղու թյամբ, որը կթեթ ևաց նի նյար դա վի րա բու ժա-

կան բա ժան մուն քի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը։
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Целью настоящего исследования является изучение под-
ходов лечения хронической субдуральной гематомы (ХСГ), 
развивающейся после изолированной черепномозговой трав-
мы (ИЧМТ), в разных больницах РА и путей их оптимизации. 
С 2007 по 2011 годы были изучены медицинские документы 
166 стационарных больных ХСГ (развивающейся после ИЧМТ) 
в нейрохирургических отделениях трех узкоспециализировaн-
ных больниц города Еревана։ РMЦ “Армения”, МЦ “Сурб Гри-
гор Лусаворич”, МЦ “Эребуни”, а также двух региональных 
больниц РА (в городе Гюмри).

Выводы. В выборе оперативного метода лечения ХСГ 
предпочтение нужно отдать тем методам, которые имеют 
минимальную оперативную агрессию. В частности, гематому 
нужно очистить через трепанационные отверстия, в случае 
невозможности- делать костно-пластическую трепанацию. 
Результаты компьютерной томографии (КТ) являются важ-
ными, но не решающими при выборе оперативного доступа. 
При компенсированном состоянии больного, отсутствии отри-
цательной динамики больного можно оперировать в течение 

24 часов после тщательного предоперационного обследова-
ния для исключения возможных внемозговых осложнений. В 
случае незначительной отрицательной динамики в общем или 
неврологическом состоянии необходимo проведение срочной 
операции. Во время постоперационной интенсивной терапии 
особое внимание нужно уделять не только внутричерепным 
изменениям, но и сопутствующим заболеваниям. Необходим 
консилиум разных специалистов (кардиолога, эндокринолога 
и т.д.) во избежание внемозговых осложнений, которые могут 
привести к летальному исходу. После стабилизации состоя-
ния больного в реанимационном отделении, при отсутствии 
жизненно важных нарушений, при наличии ясного сознания, 
после 1-2 дней лечение можно продолжить в нейрохирургиче-
ском отделении, таким образом разгружая реанимационное 
отделение. В течение 2-3 послеоперационных дней в случае 
отсутствия положительной динамики в неврологическом ста-
тусе необходимо проведение КТ- обследования, в остальных 
случаях - перед выпиской из стационара и после выписки в 
течение 1-2 месяцев. Для стационарного лечения больных в 
большинстве случаев достаточно 1-2 недель, что приведет к 
разгрузке нейрохирургического отделения.

ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 
ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, В РАЗНЫХ БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ 
АРМЕНИЯ: ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
Мирзоян А.О.1,2, Патрикян Д.А.1,2, Фанарджян Р.В.1, Егунян М.А.1,3

1 ЕГМУ, Кафедра нейрохирургии
2 РМЦ “Армения”, Отделение нейрохирургии
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 S U M M A R Y

Keywords։ isolated traumatic brain injury, surgical treatment, op-
timization, chronic subdural hematoma.

The aim is to study the approaches to treatment of chronic sub-
dural hematoma (CSH) developing after isolated traumatic brain 
injury (ITBI) in various hospitals in the Republic of Armenia (RA), and 
develop the ways of optimization. The medical records of patients 
with CSH developing after ITBI, treated from 2007 to 2011, were 
studied in 3 hospitals of Yerevan (“Armenia” RMC, “Saint Grego-
ry the Illuminator ” MC, “Erebuni” MC,) and in the regional hospi-
tal of the city of Gyumri. 166 patients were included in the study.  
Conclusions։ when choosing surgical treatment method for CSH, 
it’s necessary to give preference to those methods which have 
minimal operational aggression. In particular, CSH must be evac-
uated through trephination holes, and if that’s impossible – then 
by bone-plastic trepanation. CT scan results are important but 
not decisive for the selection of operational access. If the patient 
is in a compensated condition and there is no negative dynam-
ics, he can be operated within 24 hours after careful preopera-

tive examination to avoid possible extra cerebral complications. 
Emergency surgery is required in case of insignificant negative 
dynamics in general or neurological condition of a patient. Dur-
ing postoperative intensive therapy special attention should be 
paid to intracranial changes and related diseases. Consultation 
with different specialists (cardiologist, endocrinologist, etc) is 
needed in order to avoid extra cerebral complications that can 
lead to death. After stabilization of the patient’s status, recovery 
of consciousness within 1-2 days, the decision of transferring the 
patient from the intensive care ward of the neurosurgical depart-
ment must be taken by a neurosurgeon. In case of absence of 
positive dynamics of neurological status of the operated patients, 
CT scan within 2-3 postoperative days is necessary, and in other 
cases the CT scan is need before patient’s discharge from the 
hospital and after discharge within 1-2 months. Postoperative 
hospital treatment in most cases can be made for 1-2 weeks for 
unloading neurosurgical department.

APPROACHES TO TREATMENT OF CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA DEVELOPING AFTER ISOLAT-
ED TRAUMATIC BRAIN INJURY IN VARIOUS HOSPITALS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, THE WAYS 
OF OPTIMIZATION
Mirzoyan H.H.1,2, Patrikyan D.A.1,2, Fanarjyan R.V.1, Yeghunyan M.A.1,3

1 YSMU, Department of Neurologic Surgery
2 “Armenia” RMC, Department of Neurosurgery
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 Բա նա լի բա ռեր՝ բու ժօգ նու թյան որակ, որա կի կոմ պո-

նենտ ներ, որա կի կա ռա վա րում, շտապ, հրա տապ բու ժօգ-

նու թյուն, ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի բժշ կու թյուն: 

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի որա կի կա ռա վար-

ման հիմ նախն դի րը ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ձեռք է 

բե րում խիստ կար ևոր նշա նա կու թյուն: Այն պայ մա նա-

վոր ված է ցու ցա բեր վող բու ժօգ նու թյան ոչ պատ շաճ 

որա կով, բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման և 

կա ռա վար ման ցան կա ցած փու լում առ կա թե րու թյուն նե-

րով, ռե սուր սախ նայող կազ մա կերպ ման ձևե րի (տ նային, 

ցե րե կային ստա ցիոնար), ինչ պես նաև նոր տեխ նո լո-

գիանե րի (հե ռաբժշ կու թյուն) օգ տա գործ ման ցածր մա-

կար դա կով: Հա կա ռակ այդ ամե նի՝ օրե ցօր մե ծա նում են 

հան րու թյան պա հանջ նե րը բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 

որա կի հան դեպ: Բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի 

խն դիր նե րին են ան դրա դար ձել ամե րի կյան և եվ րո պա-

կան մի շարք բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ: Նրանց 

կող մից իրա կա նաց ված գի տա կան աշ խա տանք նե րի 

ար դյունք նե րը վկա յում են, որ բու ժօգ նու թյան որա կի 

թե րու թյուն նե րի 24,7% -ը պայ մա նա վոր ված է բու ժանձ-

նա կազ մի որա կա վոր մամբ, 14,7% -ը՝ հի վանդ նե րի թե րի 

հե տա զոտ մամբ, 13,8% –ը՝ բուժ հիմ նար կի աշ խա տանք-

նե րի սխալ կազ մա կերպ մամբ, 14,1% -ը՝ հի վան դի նկատ-

մամբ ան տար բեր վե րա բեր մուն քով, 2,6% -ը՝ հի վան դի վի-

ճա կի թե րագ նա հատ մամբ: Ըստ Ամե րի կյան բժշ կա կան 

ասո ցիացիայի տվյալ նե րի՝ ԱՄՆ -ում տա րե կան 200 000 

մարդ մա հա նում է բու ժաշ խա տող նե րի մեղ քով [6], Եվ-

րո պա յում բու ժօգ նու թյուն ստա ցած ան ձանց շր ջա նում 

տա սից մեկ դեպ քում հի վան դի առող ջու թյա նը վնաս 

է հասց վում: Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, 

որ, բուժս պա սարկ ման խն դիր նե րով պայ մա նա վոր ված, 

միջ նորդ (ար բիտ րա ժային) դա տա րա նում տա րե կան 10 

հա զար բո ղո քարկ ված դեպ քե րի 52% -ը առնչ վում է բժշ-

կա կան սխալ նե րին, 10% -ը՝ վի րա բու ժա կան մի ջամ տու-

թյուն նե րին, 10% -ը՝ հետ վի րա հա տա կան բար դու թյուն նե-

րին, իսկ մնա ցա ծը՝ այլ պատ ճառ նե րին: Ռու սաս տա նում 

կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ հի վանդ-

նե րի շր ջա նում հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րո շում նե րից 

յու րա քան չյուր 3-ր դը սխալ է լի նում [7]: Պարզ է, որ ան հե-

տաձ գե լի իրա վի ճակ նե րում, հատ կա պես նա խա հի վան-

դա նո ցային փու լում զգա լիորեն մե ծա նում է սխալ վե լու 

ռիս կը: 

Վե րոն շյա լից ակ ներև է նա խա հի վան դա նո ցային 

հրա տապ բու ժօգ նու թյան որա կի կա ռա վար ման հա մա-

կար գի հիմ նա հար ցե րի ու սում նա սի րու թյա նը նվիր ված 

հա տուկ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ան-

ցկաց ման ար դիակա նու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Էա կան նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում նա խա հի վան-

դա նո ցային բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 

կազ մա կերպ ման և որա կի կա ռա վար ման հար ցե րի խոր 

և բազ մա կող մա նի վեր լու ծո ու թյու նը: 

Ներ կա յումս առող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ֆի-

նան սա վոր ման պա կա սուր դի պայ ման նե րում բու ժօգ նու-

թյան որա կի բա րե լավ ման խն դիր նե րը և բու ժօգ նու թյան 

որա կը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ չա փո րո շիչ նե-

րի մշա կու մը դառ նում է հրա մա յա կան: 

Այ սօր դեռևս մշակ ված չեն նա խա հի վան դա նո ցային 

փու լում իրա կա նաց վող հրա տապ բու ժօգ նու թյան որա-

կի գնա հատ ման մո տե ցում նե րը: Չնա յած կան մի շարք 

քա նա կա կան (կան չե րի թիվ, 1000 բնակ չին ընկ նող շտա-

պօգ նու թյան մե քե նա նե րի թիվ, բժիշկ նե րով ապա հով-

վա ծու թյուն) և որա կա կան (կան չի սպա սարկ ման տևո-

ղու թյուն, կան չի ելք) չա փո րո շիչ ներ, ինչ պես նաև որոշ 

ցու ցա նիշ ներ, որոնք «վի ճա կագ րա կան հնաբ նակ ներ» են 

(մա հա բե րու թյուն, շտա պօգ նու թյան և կլի նի կա կան ախ-

տո րո շում նե րի հա մընկ նե լիու թյուն) և բնու թագ րում են 

հենց բուն որա կը, ոչ թե քա նա կը: Սա կայն այդ ցու ցա նիշ-

նե րի հաշ վա ռու մը լիար ժեք չէ, որի պատ ճա ռով էլ որա կի 

գնա հա տու մը դառ նում է պա կաս ար դյու նա վետ [3,4]: 

Սույն աշ խա տան քի նպա տա կը բու ժօգ նու թյան որա-

կը գնա հա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ գի տա կա նո րեն 

հիմ նա վոր ված չա փո րո շիչ նե րը որո շելն է, որոնք կի րա ռե-

լի կլի նեն նա խա հի վան դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու-

թյան կա ռա վար ման բո լոր մա կար դակ նե րում (ռազ մա-

վա րա կան, մար տա վա րա կան, օպե րա տիվ): Անհ րա ժեշտ 

է գտ նել բու ժօգ նու թյան որա կը բնու թագ րող հան գու-

ցային ցու ցա նիշ ներ, որոնք թույլ կտան գնա հա տել ինչ-

պես առան ձին բուժ հիմ նար կի, այն պես էլ ամ բողջ հա մա-

կար գի գոր ծու նեու թյու նը: 

Հարկ է նշել, որ բու ժօգ նու թյան որա կը սուբյեկ տիվ 

հաս կա ցու թյուն է, և ժա մա նա կա կից գի տու թյան մեջ գո-

յու թյուն ու նի ավե լի քան 100 սահ մա նում:

 Հա մա ձայն ISO 8401 մի ջազ գային ստան դար տի՝ 
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 ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ՈՐՈՇ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐ
 Հա րու թյու նյան Ջ.Մ., Սարգ սյան Հ.Տ.
Ե ՊԲՀ, հան րային առող ջու թյան և առղ ջա պա հու թյան ամ բիոն
ՌԲՖ, ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի բժշ կու թյան և ռազ մա կան թու նա բա նու թյան ամ բիոն

ՀՏԴ. 614.2:616.083.98
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որակն ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան հատ կա նիշ նե րի 

և բնու թագ րիչ նե րի ամ բող ջու թյուն է, որոնք որո շում են 

նրա ու նա կու թյու նը բա վա րա րե լու հաս տատ ված և առա-

ջարկ վող պա հանջ նե րը: 

Ո րա կի կա ռա վա րու մը ոչ միայն վերջ նա կան ար-

դյուն քի գնա հա տումն է, այլև հա տուկ տեխ նո լո գիական 

պրո ցե սի ստեղ ծու մը, որն ապա հո վում է որո շա կի պա-

հանջ նե րի և նոր մե րի կա տա րում: Պետք է նշել նաև, որ 

որա կի գնա հա տու մը դեռ չի նշա նա կում նրա բա րե լա վու-

մը: 

Ո րա կի կա ռա վար ման հա մա կար գը կազ մա կերպ չա-

կան, տեխ նո լո գիական, կա ռուց ված քային, մե թո դա բա-

նա կան գոր ծըն թաց նե րի հան րա գու մար է, որի կար ևոր 

պա հանջ նե րից է որա կի գնա հատ ման ցու ցա նիշ նե րի չա-

փե լիու թյու նը: Այդ առու մով աք սիոմա տիկ բնույթ է ձեռք 

բե րել «մենք չենք կա րող կա ռա վա րել այն, ինչ չենք կա-

րող չա փել» ար տա հայ տու թյու նը: Հի վան դի բա վա րար-

վա ծու թյու նը, դժ վար չա փե լի, հետ ևա բար դժ վար գնա-

հա տե լի լի նե լով, այ նու հան դերձ, բու ժօգ նու թյան որա կի 

կա ռա վար ման հա մա կար գի և սո ցիալա կան ար դյու նա-

վե տու թյան գնա հատ ման հիմ նա կան ցու ցա նիշ է: 

Ան կաս կած, նա խա հի վան դա նո ցային հրա տապ 

բու ժօգ նու թյան կա ռա վար ման մո տե ցում ներ մշա կե լիս 

պետք է նկա տի առ նել ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի բժշ-

կու թյան հա մա կար գը, քա նի որ բնակ չու թյա նը հրա տապ 

բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բեր վում է ոչ միայն հան կար ծա կի 

հի վան դու թյու նե րի և վնաս վածք նե րի, այլև բնա կան և 

տեխ նո գեն աղետ նե րի ժա մա նակ:

 Նա խա հի վան դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյան 

որա կի գնա հատ ման հիմ քում Ա. Դո նա բե դիանի որա կի 

կա ռա վար ման երեք բա ղադ րիչ ներն են՝ կա ռուց ված քի 

(ռե սուրս ներ), պրո ցե սի (տեխ նո լո գիա) և ար դյուն քի (ե լք): 

Հա մա ձայն այդ մո դե լի՝ նա խա հի վան դա նո ցային հրա-

տապ բու ժօգ նու թյան հան գու ցային չա փո րո շիչ ներն են՝

ռե սուր սային ապա հո վու մը՝

 �  սա նի տա րա կան տրանս պոր տով ապա հով վա-

ծու թյան ցու ցա նի շը, 

 � կա պի մի ջոց նե րով ապա հով վա ծու թյան ցու ցա-

նի շը,

 � բուժախ տո րո շիչ սար քա վո րում նե րով ապա հով-

վա ծու թյան ցու ցա նի շը,

 �  դե ղո րայ քային ապա հով վա ծու թյան ցու ցա նի շը,

 � բժշ կա կան կադ րե րով ապա հով վա ծու թյան ցու-

ցա նի շը,

պ րո ցե սի գնա հա տու մը՝

 � շ տա պօգ նու թյան բրի գա դի դուրս գա լու մի ջին 

տևո ղու թյու նը (րո պե),

 � շ տա պօգ նու թյան բրի գա դի տեղ հաս նե լու մի ջին 

տևո ղու թյու նը (րո պե),

 �  կան չի սպա սարկ ման մի ջին տևո ղու թյու նը (րո

պե),

 � շ տա պօգ նու թյան բրի գա դի մի ջին ծան րա բեռն-

վա ծու թյու նը,

 � կրկ նա կի կան չե րի թի վը,

 � չ հիմ նա վոր ված հոս պի տա լա ցում նե րի տե սա կա-

րար կշի ռը, 

ար դյուն քի գնա հա տու մը՝

 � շ տա պօգ նու թյան և ստա ցիոնա րի ախ տո րո շում-

նե րի հա մընկ նե լիու թյու նը,

 �  մինչ հի վան դա նո ցային մա հա բե րու թյու նը,

 �  մին չօ րյա մա հա բե րու թյու նը,

 �  մահ վան դեպ քե րի թի վը շտա պօգ նու թյան բրի-

գա դի ներ կա յու թյամբ,

 �  սիրտ-թո քային վե րա կեն դա նաց ման (ՍԹՎ) 

մի ջո ցա ռում նե րի ընդ հա նուր թվա քա նա կում 

հա ջող իրա կա նաց րած ՍԹՎ դեպ քե րի տե սա-

կա րար կշի ռը, 

 � բ նակ չու թյան բա վա րար վա ծու թյան ցու ցա նի շը:

Հարկ է նշել, որ միայն այս հան գու ցային չա փո րո շիչ-

նե րը բա վա րար չեն բնու թագ րե լու այս ոլոր տի ծա ռա յու-

թյան որա կը: Կա րիք կա դրանց զու գա հեռ ու սում նա սի րե-

լու նաև որա կի վրա որոշ գոր ծոն նե րի, մաս նա վո րա պես 

աշ խա տող նե րի տա րի քի, սե ռի, աշ խա տան քային ստա ժի, 

մեկ հեր թա փո խում նրանց ծան րա բեռն վա ծու թյան, աշ-

խա տան քի և հանգս տի հեր թա գա յու թյան, կո լեկ տի վի 

բա րո յա հո գե բա նա կան մթ նո լոր տի և այլ հատ կա նիշ նե րի 

ազ դե ցու թյու նը: 

Ինչ պես ցան կա ցած, այն պես էլ նա խա հի վան դա-

նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյա նը ներ կա յաց վող պա-

հանջ նե րից առա վել կար ևոր վում են՝ 

1. ար դյու նա վե տու թյու նը (ար տա քին, ներ քին), 

2. անվ տան գու թյու նը, 

3. ա դեկ վա տու թյու նը, 

4. դե պի հի վանդ ուղղ վա ծու թյու նը: 

Ո րոշ մաս նա գետ ներ որա կը, հա վա սա րեց նե լով 

սպա ռո ղի բա վա րար վա ծու թյա նը, այն հաշ վար կում են 

հետ ևյալ բա նաձ ևով՝

Q=Cs=V/C, որ տեղ՝ 

Q-ն որակն է, Cs-ն՝ սպա ռո ղի բա վա րար վա ծու թյու-

նը, V-ն ար տադ րան քի ար ժեքն է սպա ռո ղի տե սան կյու-

նից, C-ն՝ սպառ ման գի նը:

 Նա խա հի վան դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյան 

որա կի չա փո րո շիչ նե րը ան հրա ժեշտ են ոչ միայն ցու ցա-

բեր վող բու ժօգ նու թյան որա կը գնա հա տե լու, այլև հոս-

պի տա լաց ման գոր ծըն թա ցում առ կա թե րու թյուն նե րը 

բա ցա հայ տե լու հա մար, որոնք հե տա գա ճիշտ կա ռա վա-

րան դեպ քում հնա րա վոր է վե րաց նել կամ նվա զեց նել:
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 Չա փո րո շիչ նե րի գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված մշա-

կու մը և դրանց գործ նա կան կի րա ռու մը դրա կան կանդ-

րա դառ նա նաև ներ գե րա տես չա կան և ար տա գե րա տես-

չա կան (օ րի նակ՝ ապա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի 

կող մից) որա կի վե րահսկ ման գոր ծըն թա ցին, ինչ պես նաև 

դա տա կան վե ճե րի ժա մա նակ կա յաց վող որո շում նե րին: 

Նա խա հի վան դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյան 

որա կը, պայ մա նա վոր ված այդ փու լում կազ մա կերպ վող 

այլ օղակ նե րի (պո լիկ լի նի կա կան) գոր ծու նեու թյան որա-

կով, ինք նին կա րող է ազ դել հա ջորդ փու լե րում (ս տա-

ցիոնա րային) իրա կա նաց վող բու ժօգ նու թյան որա կի 

վրա:

 Մեր կող մից վեր լու ծու թյան է են թարկ վել առող-

ջա պա հու թյան ոլոր տի ռազ մա վա րա կան մա կար դա կի 

գոր ծու նեու թյու նը որա կի կա ռա վար ման տե սան կյու-

նից՝ հիմք ըն դու նե լով շտա պօգ նու թյան կան չե րը (ՇՕԿ), 

պո լիկ լի նի կա կան հա ճա խում նե րը (ՊՀ) և ստա ցիոնա րի 

մահ ճա կալ -օ րը (Ս ՄՕ), որոնք ըստ Ա. Դո նա բե դիանի մո-

դե լի գնա հատ վում են որ պես պրո ցե սի բա ղադ րիչ ներ: 

Վեր լու ծու թյան ժա մա նակ պետք է նկա տի ու նե նալ ՇՕԿ -

-ի, ՊՀ -ի և ՍՄՕ -ի միջև գո յու թյուն ու նե ցող փոխ կա-

պակց վա ծու թյու նը: 

ՀՀ -ում մինչ օրս մշակ ված չեն վե րոգ րյալ ցու ցա-

նիշ նե րի նոր մա տիվ նե րը, նրանց բնու թագ րող չա փոր-

շիչ նե րը, որոնց կի րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի 

վեր լու ծե լու և գնա հա տե լու բու ժօգ նու թյան մատ չե լիու-

թյու նը, առող ջա պա հու թյան հա մա կար գի կա ռա վար ման 

որա կը, աշ խա տանք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը և այլն: 

Յու րա քան չյուր երկ րի նոր մա տիվ նե րի ար ժե քը պայ մա-

նա վոր ված է տվյալ երկ րի առող ջա պա հու թյան մո դե լով, 

ռազ մա վա րու թյամբ, գե րա կա յու թյուն նե րով և այլն: Այս-

պես՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում նշ ված ցու ցա նիշ նե-

րի նոր մա տիվ նե րը (1000 բնակ չի հաշ վար կով), մաս նա-

վո րա պես ստա ցիոնա րային մահ ճա կալ -օր վա հա մար 

2812,5 է, շտապ օգ նու թյան կան չե րի նը՝ 322, իսկ պո լիկ լի-

նի կա կան հա ճա խում նե րի նը՝ 9198 [1]: 

Միգ րա ցիոն պրո ցես նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե-

րում նպա տա կա հար մար է ու սում նա սիր վող ցու ցա նիշ-

նե րի կա պը դի տար կել փոխ հա րա բե րու թյան մեջ, որն 

ավե լի խո սուն է և օբյեկ տի վո րեն է ար տա հայ տում հա-

մա կար գի աշ խա տան քը: 

ՇՕԿ : ՍՄՕ : ՊՀ, որ տեղ՝

 ՇՕԿ -ը շտա պօգ նու թյան կան չե րի թիվն է, ՍՄՕ-ն՝ 

ստա ցիոնա րի մահ ճա կալ -օ րե րի թի վը, ՊՀ-ն՝ պո լիկ լի նի-

կա կան հա ճա խում նե րի թի վը: 

Ռու սա տա նում ըն դուն ված նոր մա տիվ նե րի փոխ հա-

րա բե րու թյունն ու նի հետ ևյալ տես քը՝ ՇՕԿ : ՍՄՕ : ՊՀ = 

1 : 8,7 : 28,6: 

Ըստ էու թյան՝ ՊՀ-ն մի քա նի ան գամ պետք է մեծ 

լի նի ՇՕԿ և ՍՄՕ ար տադ րյա լից, որի ար ժե քը պայ մա նա-

վոր ված է երկ րի առող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ռազ-

մա վա րու թյու նից և ֆի նան սա վոր ման ծա վալ նե րից: 

Մեր երկ րի առող ջա պա հու թյան ոլոր տում իրա կա-

նաց վող քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում առող ջու թյան 

առաջ նային պահ պան ման գե րա կա յու թյունն է, որի բա-

րե լա վու մը են թադ րում է շտա պօգ նու թյան կան չե րի և 

ստա ցիոնա րում բուժ վող հի վանդ նե րի թվի նվա զե ցում: 

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ -ում ու սում նա սիր վող ցու ցա նիշ-

նե րի նոր մա տիվ նե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ նպա տա կա հար-

մար է դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը դի տար կել ՌԴ ըն-

դուն ված նոր մա տիվ նե րի հի ման վրա:

ՀՀ -ում 2010-2012թթ. պո լիկ լի նի կա կան հա ճա խում-

նե րի, ստա ցիոնա րի մահ ճա կալ -օ րե րի, շտապ բու ժօգ նու-

թյան կան չե րի թվա քա նա կի փո փո խու թյան ու սում նա սի-

րու թյու նը դի նա մի կա յում և դրանց փոխ հա րա բե րու թյան 

վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են դի տարկ ման 

տա րի նե րին դրանց բա ցար ձակ ար ժեք նե րի ավե լաց ման 

մա սին, մինչ դեռ հա րա բե րա կան մե ծու թյուն նե րով դրանց 

մա կար դակ նե րը զգա լի հետ են մնում ՌԴ նոր մա տիվ նե-

րից (ա ղ. 1): 

Ա ղյու սակ 1. 

ՀՀ -ում 2010-2012թթ. պո լիկ լի նի կա կան հա ճա խում նե րը, ստա ցիոնա րի Մահ ճա կալ -օ րե րը, շտապ բու ժօգ նու թյան կան-

չե րը և դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը

տա րի

շ տա պօգ նու թյան 
կան չե րի թի վը 

ս տա ցիոնա րի մահ ճա-
կալ օրե րի թի վը 

պո լիկ լի նի կա կան
 հա ճա խում նե րի թի վը  ՇՕԿ : ՍՄՕ : ՊՀ

N P, ‰ N P, ‰ N P, 1 բն.հաշվ. 

2010 386 598 118,8
3 012 

847
1080

10 401 

700
3,6 1 : 7,8 : 26,9

2011 409 214 125,2
3 088 

291
1058

10 610 

100
3,6 1 : 7,5 : 25,9

2012 428 831 141,.8
3 227 

718
937

11 828 

700
3,9 1 : 7,5 : 27,6
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Թերևս հարկ է նշել, որ վեր ջին ժա մա նակ նե րում ՀՀ 

որոշ մաս նա գետ նե րի աշ խա տանք նե րում, ինչ պես նաև 

առող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան վա րած ռազ-

մա վա րու թյամբ շտա պօգ նու թյան կան չե րի ավե լա ցու մը 

դիտ վում է որ պես հիմ նախն դիր: Նոր մա տիվ նե րի բա-

ցա կա յու թյու նը դժ վա րաց նում է բարձ րաց վող խնդ րին 

հիմ նա վոր ված լու ծում տա լը: Այլ հարց է, որ շտա պօգ-

նու թյան ծա ռա յու թյու նը մա սամբ ծան րա բեռն վում է ոչ 

հիմ նա վոր ված հրա տապ կան չե րով, որոնք ուղ ղա կիորեն 

վե րա բե րում են ամ բու լա տոր-պո լիկ լի նի կա կան օղա կի 

գոր ծա ռույ թին: 

Ներ կա յաց ված տվյալ նե րից եր ևում է, որ 2010-

2012թթ. մեր կող մից վեր լուծ վող ցու ցա նիշ նե րի փոխ հա-

րա բե րու թյու նը շատ չի տար բեր վում ֆե դե րալ նոր մա-

տիվ նե րի հա րա բե րու թյու նից (2010թ.՝ 1:7.8:26.9, 2011թ.՝ 

1:7.5:25.9, 2012թ.՝ 1:7.5:27.6): Չնա յած ՀՀ -ում պո լիկ լի նի-

կա կան հա ճա խում նե րի թի վը դի նա մի կա յում մե ծա ցել 

է ինչ պես բա ցար ձակ, այն պես էլ հա րա բե րա կան մե ծու-

թյուն նե րով, սա կայն չի նվա զել շտա պօգ նու թյան կան չե-

րի թի վը, հա կա ռակ դրանց՝ ավե լա ցել է ստա ցիոնա րի 

մահ ճա կալ -օ րե րի թի վը, որը մեկ ան գամ ևս փաս տում 

է նա խա հի վան դա նո ցային փու լի բու ժօգ նու թյան որա-

կի կա ռա վար ման հա մա կար գում առ կա թե րու թյուն նե րի 

մա սին:

Դի տարկ վող տա րի նե րի ՊՀ/(ՇՕԿ×Ս ՄՕ) հա րա բե-

րու թյան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ նրա ար ժե քը 

2010թ. եղել է 3,83, 2011թ.՝ 3,85, 2012թ.՝ 3,66: Ակն հայտ է, 

որ 2012 -ին ավե լա ցել են պո լիկ լի նի կա կան հա ճա խում նե-

րը, սա կայն չեն նվա զել շտա պօգ նու թյան կան չե րի, ստա-

ցիոնա րի մահ ճա կալ -օ րե րի թի վը, որի հետ ևան քով ՊՀ/

(ՇՕԿ×Ս ՄՕ) հա րա բե րու թյան ամե նա փոքր ար ժե քը նշ վել 

է 2012թ.: Վե րոն շյա լից հետ ևում է, որ տվյալ ժա մա նա-

կա հատ վա ծում նա խա հի վան դա նո ցային փու լում որա կի 

կա ռա վար ման հա մա կար գում առ կա են եղել որո շա կի 

բաց թո ղում ներ:

 Մեր կո ղից ստաց ված ար դյունք նե րը հնա րա վո րու-

թյուն են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ ու սում նա սիր ված 

տա րի նե րին առող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ռազ մա-

վա րա կան մա կար դա կում ներդր ված մե խա նիզ մե րը ամ-

բող ջո վին ար դա րաց ված չեն: Տա րեց տա րի պե տա կան 

բյու ջեից ավե լա նում են առող ջա պա հու թյան առաջ նային 

օղա կի ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րը, որը իս կա պես 

հան գեց րել է պո լիկ լի նի կա կան հա ճա խում նե րի ակ տի-

վաց մա նը, սա կայն դրան զու գա հեռ շա րու նա կում է ավե-

լա նալ շտա պօգ նու թյան կան չե րի թի վը, որը կա րե լի է 

դի տար կել եր կու ուղ ղու թյամբ. ընդ լայն վել է պե տա կան 

պատ վե րի շր ջա նակ նե րում նա խա հի վան դա նո ցային 

հրա տապ բու ժօգ նու թյուն ստա նա լու վե րա բե րյալ բնակ-

չու թյան իրա զեկ վա ծու թյու նը կամ չի լա վա ցել առաջ նային 

օղա կում ցու ցա բեր վող բու ժօգ նու թյան որա կը: Պետք է 

փաս տել նաև, որ չի նկատ վում հան րային առող ջու թյու նը 

բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման մի տում: 

2010-2012թթ. ու սում նա սիր վող ցու ցա նիշ նե րի փոխ-

հա րա բե րու թյու նը հա մե մա տե լով ՌԴ ֆե դե րալ ցու ցա-

նիշ նե րի նոր մա տիվ նե րի հա րա բե րու թյան հետ՝ կա րող 

ենք եզ րա կաց նել, որ մե զա նում առ կա է ստա ցիոնա րային 

բու ժօգ նու թյան մատ չե լիու թյան խն դիր, քա նի որ ՌԴ ցու-

ցա նիշ նե րի փոխ հա րա բե րու թյան մեջ ՍՄՕ-ն կազ մել է 

8,7, իսկ ՀՀ -ում դի տարկ ման երեք տա րի նե րի ըն թաց քում 

այն փոքր է եղել այդ ար ժե քից և տա տան վել է 7,5-7,8 

սահ ման նե րում:

 Վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են, որ բու-

ժօգ նու թյան ցու ցա բեր ման ցան կա ցած փու լում և մա-

կար դա կում իրա կա նաց վող (այդ թվում նա խա հի վան-

դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյան) գոր ծու նեու թյան 

որա կը պետք է գնա հա տել բժշ կա կան, սո ցիալա կան և 

տն տե սա գի տա կան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու-

նից: Մար զային մա կար դա կում բու ժօգ նու թյան որա կը 

գնա հա տե լիս առաջ նա հեր թու թյու նը տր վում է բժշ կա-

կան և սո ցիալա կան ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նիշ նե-

րին: Առող ջա պա հու թյան հա մա կար գի գոր ծու նեու թյու-

նը գնա հատ վում է ըստ ար դյու նա վե տու թյան ին տեգ րալ 

ցու ցա նի շի, այ սինքն՝ հաշ վի է առն վում նաև տն տե սա գի-

տա կան ար դյու նա վե տու թյու նը, որը ռազ մա վա րա կան 

մա կար դա կի կա ռա վար ման գնա հատ ման չա փա նիշ է՝ լի-

նե լով նա խորդ տա րի նե րին մշակ ված ֆի նան սա վոր ման 

մե խա նիզմ նե րի և մո տե ցում նե րի հետ ևանք: 

Ամ փո փե լով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ նա խա հի-

վան դա նո ցային հրա տապ բու ժօգ նու թյու նը, մաս նա վո-

րա պես շտապ բու ժօգ նու թյու նը շա րու նա կում է մնալ 

բնակ չու թյան կող մից ամե նա պա հանջ ված ծա ռա յու-

թյուն նե րից մե կը: Ուս տի նա խա հի վան դա նո ցային հրա-

տապ բու ժօգ նու թյան որա կի բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ։
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С развитием доказательной медицины становится оче-
видным, что многие клинические и организационные аспек-
ты оказания медицинской помощи (МП) требуют пересмотра 
законодательных и регулирующих механизмов. В первую оче-
редь необходима многоуровневая система управления, оценки 
и мониторинга качества и экспертизы медицинской помощи. 
Создание центров высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, несомненно, способствует повышению качества ме-
дицинской помощи (КМП) и формированию среди населения и 
медработников мнения относительно того, каким должен быть 
уровень медицинского обслуживания. Однако, не следует за-
бывать, что в центрах высокотехнологичных видов медицин-
ской помощи оказывается менее 1% всего объема медицин-
ской помощи и медицинских услуг. По статистическим данным 
услуги скорой медицинской помощи остаются одной из самых 
востребовaнных служб среди населения на догоспитальном 
уровне. Качество догоспитальной медицинской помощи и в 
поликлинике, и, особенно, при оказании догоспитальной экс-
тренной медицинской помощи со стороны службы скорой ме-
дицинской помощи, мягко говоря, оставляет желать лучшего. 

Несмотря на закрепленное в конституциях многих стран 

право на доступную и качественную медицинскую помощь, 
механизмы реализации его в разных государствах различают-
ся, что во многом зависит от типа действующей системы здра-
воохранения. В большинстве стран основными механизмами, 
обеспечивающими доступность и надлежащее КМП, являются 
нормативно-правовая база отрасли, регламентирующая оказа-
ние, управление и контроль медицинской помощи.

Оценка КМП производится на разных уровнях: страны, ре-
гиона, отдельных медицинских учреждений. На национальном 
уровне управления здравоохранением к критериям КМП отно-
сятся демографические показатели, данные о заболеваемо-
сти и другие отчетные сведения учреждений здравоохране-
ния. 

Считается, что повышение качества МП неизбежно требу-
ет дополнительных затрат времени, усилий и ресурсов. Одна-
ко привлечение дополнительных ресурсов вовсе не гарантиру-
ет повышение КМП.

Очевидно, что эффективное управление качеством ме-
дицинской помощи, в том числе догоспитальной экстренной 
медицинской помощи, невозможно без создания норматив-
но-правовой базы, регламентирующей МП на всех уровнях ее 
оказания. В каждой стране нормативно-правовая база отрас-
ли формируется с учетом национальных приоритетов оказа-
ния медицинской помощи.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Арутюнян Дж.М., Саргсян А.Т.
ЕГМУ, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, Кафедра медицины чрезвычайных ситуаций ВМФ

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: quality of medical care, components of quality, quality 
management, emergency medical care, disaster medicine.

The assessment of medical care quality and development of 
key indicators for its assessment become one of the most im-
portant problems of healthcare nowadays. Statistical data indi-
cate that the demand for pre-admission care is the highest in 
RA population, that is why the aim of our working group is to 
develop the key indicators which might be used for the evaluation 
of the quality of medical care at all levels of provided medical ser-
vices, particularly for the assessment of quality of pre-admission 
emergency services. The mentioned indicators should provide 
a comprehensive description and assessment of the revealed 

problems. At the same time, it should be mentioned that each 
medical facility has its peculiarities, thus the key and specific in-
dicators should be combined. It is obvious that effective manage-
ment of quality of medical care, including pre-admission emer-
gency medical care is impossible without creating a legal and 
regulatory framework governing the medical care at all its levels. 
In each country, the regulatory framework is formed by the indus-
try, in accordance with the national healthcare priorities. Thus, 
in order to improve the quality of the pre-admission emergency 
medical care, it is important to improve the situation in the whole 
healthcare system, because all the levels are interconnected and 
complementing one another.

APPROACHES FOR QUALITY MANAGEMENT OF PRE-ADMISSION EMERGENCY CARE
Harutunyan J.M., Sargsyan H. T.
YSMU, Department of Public Health and Healthcare, Department of Emergency Medical Care of MMF
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Ключевые слова: e-Health, основные направления по 

использованию телемедицины, история телемедицины, 

телемедицина в Армении.

Введение

Система здравоохранения Республики Армения 

сталкивается со многими проблемами медицинского 

обслуживания населения, характерными для стран с 

переходной экономикой. Это и ограничение финанси-

рования на фоне скудных ресурсов здравоохранения, 

и накопление лучших специалистов в столице при отно-

сительно низком уровне специалистов на периферии, 

и переизбыток узкоспециализированных врачебных 

кадров при недостатке врачей общей практики, и нео-

боснованная раздутость стационарных коек при низком 

уровне амбулаторной помощи, и отсутствие медико-эко-

номических стандартов на фоне трудностей быстрого 

перехода в страховую медицину, а также сложности в 

повышении квалификации медицинских кадров. Ситуа-

ция в настоящее время предполагает проведение глубо-

ких преобразований и модернизация здравоохранения, 

в том числе на основе широкого использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, т.н. “элек-

тронного здравоохранения” или “e-Health”. “Электрон-

ное здравоохранение – экономически эффективная и 

надежная форма использования информационно-ком-

муникационных технологий в интересах здравоохра-

нения и связанных с ним областей, включая службы 

медико-санитарной помощи, медицинского надзора, 

медицинской литературы, медицинского образования, 

знаний и научных исследований в области здравоохра-

нения” (Резолюция “A58/21. e-Health” на 58-й сессии 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 25 

мая 2005г.) [60]. 

Необходимость использования телекоммуникаци-

онных технологий в здравоохранении обусловлена це-

лым рядом проблем, с которыми постоянно сталкива-

ются органы здравоохранения, сами врачи и пациенты. 

Во всех странах мира высокотехнологичная медицин-

ская помощь возможна только в крупных медицинских 

центрах и специализированных институтах. Проблемы 

местных исполнительных органов и учреждений здра-

воохранения заключаются в дефиците врачей-специ-

алистов, медицинского персонала, удаленности про-

винциальных городов и сел от медицинских центров и 

зачастую в неэффективной организации экстренной 

медицинской помощи населению отдаленных районов. 

Достижения телекоммуникационных и информацион-

ных технологий устраняют необходимость в физическом 

присутствии специалиста на месте. В обычных услови-

ях нередки ситуации, когда для оказания медицинской 

помощи персоналу необходимы консультации ведущих 

опытных специалистов, которые позволяют значительно 

повысить эффективность лечения и снизить его про-

должительность. 

Сегодня информационные технологии и телеком-

муникации способны обеспечить связь с абонентами 

в любой момент времени даже в самых удаленных и 

труднодоступных районах. На стыке ИТ-, информацион-

но-коммуникационной и медицинской сфер и возникла 

“телемедицина”, постепенно перешедшая в разряд 

самостоятельной отрасли здравоохранения. Развитие 

адекватных недорогих телекоммуникационных инфра-

структур может помочь обеспечить равный доступ к ме-

дицинской помощи богатым и бедным. Конечно, здесь 

много проблем: защита информации, международные 

стандарты, этические, правовые аспекты, вопросы обу-

чения и т.д. Однако можно утверждать, что информаци-

онная революция радикально преобразует технологию 

медицинского обслуживания. 

Программа информатизации здравоохранения 

предусматривает: 

 � обеспечение доступа к точной информации со 

всех точек системы здравоохранения; 

 � управление медицинской информацией, необ-

ходимой для обеспечения безопасности паци-

ента и качества услуг; 

 � усовершенствование организации оказания 

медицинских услуг, управления человеческими 

ресурсами и администрации здравоохранения; 

 � обеспечение контроля над хроническими забо-

леваниями; 

 � улучшение финансового контроля и тарифика-

ции медицинских услуг; 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ “ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ” 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ. ТЕЛЕМЕДИЦИНА
Авагян М.Н., Авагян В.М., Арутюнян Г.А., Киракосян Р.Г., Ягджян Г.В.
Общественная организация “Союз профессиональной и предпринимательской ориентации” (Армения)

УДК: 61:681.3
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 � создание электронной карты пациента, инте-

грированной во все системы в области здраво-

охранения и социальной защиты; 

 � удовлетворения запросов населения в области 

медицинских услуг.

1. Понятие и основные положения телемедицины

Телемедицина – это “медицина, практикуемая на 

рассто янии”. Термин “телемедицина” введен в меди-

цинскую литературу R.G.Mark в 1974г. [12]. Существует 

несколько десятков определений телемедицины, отлича-

ющихся как по степени детализации её характеристик, 

так и по содержанию включаемых в неё технологий 

и направлений. Понятие “телемедицина” объединяет 

множество телекоммуникационных и информационных 

методов, применяемых в здравоохранении, а также их 

разнообразные клинические приложения. “Телемедици-

на – это быстрое обеспечение медицинскими знаниями 

на расстоянии с помощью телесвязи и информацион-

ной технологии независимо от того, где находится паци-

ент или где требуется нужная информация” - еще одно 

определение, данное в статье “Telematics Systems for 

Health Care” [16]. Reid J.L. [14] дал такое определение 

телемедицине: “Применение телекоммуникационных 

технологий для обмена медицинской информацией и 

обеспечение медицинских услуг, минуя географиче-

ские, временные, социальные и культурные барьеры”. 

В преамбуле Устава Международное общество теле-

медицины (International Society for Telemedicine – ISFT) 

термин “телемедицина” представлен как “использова-

ние электронных информационных и коммуникацион-

ных технологий в целях обеспечения и поддержания 

здравоохранения в случаях, когда участники находят-

ся на расстоянии друг от друга” [57]. Наиболее полным 

является определение телемедицины, данное Амери-

канской Ассоциацией Телемедицины (ААТ): “Предмет 

телемедицины заключается в передаче медицинской 

информации между отдаленными друг от друга пункта-

ми, где находятся пациенты, врачи, другие провайдеры 

медицинской помощи, между отдельными медицински-

ми учреждениями. Телемедицина подразумевает ис-

пользование телекоммуникаций для связи медицинских 

специалистов с клиниками, больницами, врачами, ока-

зывающими первичную помощь, пациентами, находящи-

мися на расстоянии, с целью диагностики, лечения, кон-

сультации и непрерывного обучения” [17]. ВОЗ в 1997г. 

ввела несколько более широкое понятие – “медицин-

ская телематика”, означающее “деятельность, услуги и 

системы, связанные с оказанием медицинской помощи 

на расстоянии посредством информационно-коммуни-

кационных технологий, направленные на содействие 

развитию здравоохранения, осуществление эпидеми-

ологического надзора и предоставление медицинской 

помощи, а также обучение, управление и проведение 

научных исследований в области медицины” [60].

Спустя почти полвека после того, как впервые была 

показана возможность оказания врачебной помощи на 

расстоянии, телемедицина стала внедряться в широкую 

медицинскую практику. Телемедицинские услуги это: 

 � отсроченные консультации и консультации в ре-

альном времени; 

 � дистанционный контроль за физиологическими 

параметрами организма пациента;

 � дистанционное проведение диагностических и 

лечебных мероприятий, в том числе с управле-

нием медицинскими приборами (инструмента-

ми) на рассто янии;

 � медицинские видеоконференции, телеконсили-

умы, телесеминары, телелекции, учебные циклы 

и т.п., организуемые для студентов, врачей, мед-

сестер, руководите лей медицинских учрежде-

ний и т.д. 

Между Всемирной Организацией Здравоохранения 

(ВОЗ) и Международным Союзом Электросвязи (MCЭ) в 

1995 году был подписан “Меморандум Понимания”, 

согласно которому эти две международные организа-

ции объединили свои усилия в области информацион-

ных технологий и коммуникаций для улучшения каче-

ства медицинской помощи людям, живущим в сельских 

и удаленных регионах [52]. ВОЗ и MCЭ в “Рекоменда-

циях по телемедицине (SG 2.6-98)” [51] указывают, 

что телемедицина должна обсуждаться при планирова-

нии национальной политики по здравоохранению, при 

этом необходимо учитывать, по крайней мере, четыре 

ее базовых аспекта: 

1. Административный: телемедицина может по-

мочь в решении административных задач, со-

ставляющих политику развития и реформиро-

вания здравоохранения.

2. Укрепление национальной структуры здра-

воохранения: телемедицина может помочь 

улучшить связи между районными больницами 

и страновыми и зарубежными ведущими клини-

ческими центрами.

3. Образование: телемедицина может обеспе-

чить непрерывное образование врачей и сред-

него медперсонала из отдаленных регионов 

страны.
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4. Качество и эффективность медицинских 

услуг: телемедицина может помочь снизить за-

болеваемость и смертность населения за счет 

улучшения диагностики, лечения, профилакти-

ки и управления сетью здравоохранения. 

Согласно “Рекомендациям по телемедицине 

(SG2.6-98)” достоинства телемедицины состоят в: 

 � мониторинге удаленных пациентов, что умень-

шает число дней пребывания в стационаре; 

 � снижении потерь времени в системе здравоох-

ранения; 

 � преодолении трудностей в диагностике и лече-

нии сложных клинических случаев; 

 � возможности диагностики и лечения в местных 

клиниках при обеспечении универсальности 

оказываемой медицинской помощи; 

 � глобальном распространении профессиональ-

ных навыков; 

 � улучшении общественного здравоохранения, 

включая контроль над заболеваемостью; 

 � снижении затрат на транспорт как пациентам, 

так и врачам, и на обучение персонала в том 

числе; 

 � организации новых рабочих мест.

Отдельные элементы телемедицины в повседнев-

ной врачебной практике встречаются довольно часто. 

Однако, давая определение этой дисциплине с более 

общих позиций, необходимо подчеркнуть ее комплекс-

ный, системный характер, предполагающий: 

 � использование специализированной аппа-

ратуры, с помощью которой осуществляется 

сбор, преобразование и передача медицинской 

информации; 

 � наличие сети телекоммуникаций, обеспечи-

вающей связь между поставщиками и потреби-

телями медицинской информации; 

 � применение программного обеспечения, 

связывающего в единый комплекс все элемен-

ты системы; 

 � наличие штата специалистов (медиков, про-

граммистов, электронщиков, связистов), обе-

спечивающих профессиональную и техниче-

скую поддержку комплекса, его эффективное 

применение при решении медицинских задач. 

Кроме того, при работе с телемедицинской систе-

мой должны использоваться определенные режимы 

эксплуатации аппаратуры, применяться специфиче-

ские форматы медицинских данных, протоколов обмена 

информацией и т.п.

Большинство современного лабораторного и ра-

диологического оборудования компьютеризировано, 

обеспечивается концепция интеграции информацион-

ных систем, что позволяет повысить эффективность 

диагностирования и лечения. Источниками данных 

для телерадиологических систем являются компьютер-

ная томография, УЗИ, магнитный резонанс, цифровая 

флюорография, компьютерная радиография и т.п. 

По представлениям специалистов основной и пер-

воочередной задачей телемедицины является дистан-

ционная диагностика. Достижения информационных 

технологий используются для реализации задач теле-

медицины. Медицинская диагностика, в современном 

понимании этого термина, всегда требовала визуаль-

ной информации. Одним словом, для появления теле-

медицины нужны были современные информационные 

средства, позволяющие врачу “видеть” пациента. Хотя 

телемедицина остается, в первую очередь, дистанцион-

ной диагностикой, но ее потенциальные возможности 

значительно шире. Сетевые технологии предоставляют:

 � возможность документальной передачи исто-

рий болезни при переводе больных из клиники 

в клинику; 

 � оперативное решение вопросов страхования и 

оплаты; 

 � новые возможности повышения квалификации 

врачей; 

 � широкое внедрение новых медицинских техно-

логий и методов; 

 � дистанционные медицинские консультациии, 

консилиумы, телеконференции и телеманипуля-

ции (дистанционное управление аппаратурой и 

даже хирургические вмешательства на рассто-

янии). 

Однако, основные два аспекта телемедицины – уда-

ленные консультации и дистанционное обучение. При-

чиной такого подхода являются рекомендации Между-

народного Союза Электросвязи о стратегии развития 

телемедицины в развивающихся странах, где из анали-

за опыта многих стран делается вывод, что именно ука-

занные два направления целесообразно разрабатывать, 

учитывая экономические и социальные условия стран с 

переходной экономикой. 

Основные направления применения ТМ технологий:

 � телемедицинская консультация/теленастав-

ничество в ходе лечебно-диагностического 

процесса/эвакуационных мероприятий или об-

учения; 

 � телемедицинская лекция/семинар и дистан-
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ционное тестирование/экзамены; 

 � телемедицинское совещание/консилиум/

симпозиум при дистанционном проведении 

коллегий (совещаний, советов), медицинских 

консилиумов, научных заседаний;

 � телемониторинг (телеметрия) – контроль жиз-

ненно важных функциональных показателей 

организма.

В настоящее время в мире известны более 250 те-

лемедицинских проектов, которые по своему характе-

ру делятся на клинические, образовательные, информа-

ционные и аналитические. Подавляющее большинство 

составляют клинические проекты, а остальные проекты 

представлены в весьма незначительном количестве. 

Клинические проекты ориентированы прежде всего на 

решение задач лечения и диагностики, хотя они также 

могут применяться для обучения и административных 

целей. Среди телемедицинских программ велик удель-

ный вес проектов, связанных с рентгенологией, хирур-

гией, экстренной медицинской помощью, кардиологией, 

дерматологией, неврологией, психиатрией и педиатри-

ей. 

По географической распространенности про-

екты делятся на [59]: 

 � местные (уровня района или даже локализован-

ные внутри одного учреждения) – 27%; 

 � региональные (сфера действия которых охваты-

вает регион) – 40%; 

 � общенациональные (охватывающие значитель-

ную часть страны или всю страну) – 16%;

 � международные (в которых принимают участие 

специалисты из разных стран) – 17%. 

Многие проекты являются многоцелевыми. Теле-

медицинские программы, в которых предусматривалось 

оказание медицинских услуг сельским жителям. в по-

ловине случаев (48%) они связаны с телеобразованием 

и телеобучением. В каждом четвертом проекте новые 

каналы передачи информации используются для нужд 

управления и администрации. В 23% телемедицина ис-

пользуется для медицинского обслуживания жителей 

сельских и удаленных районов по специализации (рент-

генология, УЗИ-диагностика и др.) и др. [59].

По источникам финансирования проекты можно 

подразделить на финансируемые: 

 � из бюджетных источников; 

 � за счет грантов различных фондов и организа-

ций; 

 � из средств компаний и корпораций; 

 � за счет внутренних источников финансирова-

ния [59]. 

Обмен инфор мацией при телемедицинских услугах 

может происходить как в отсроченном (асинхронном) 

режиме, когда данные передаются по электронной по-

чте, а затем после оценки врачом консультантом посту-

пает ответ, так и в ре жиме реального времени, ког-

да обсуждение клинического слу чая осуществляется 

в ходе видеоконференции, в которой мо гут принимать 

участие специалисты двух и более медицинс ких цен-

тров. Поэтому в некоторых определениях телемеди цина 

понимается как система оказания медицинской помощи 

с использованием спутниковой связи, сети Интернет, 

других телекоммуникаций и компьютерной технологии 

вместо прямого контакта между медиком и пациентом, 

как общее обозначение обеспечения консультаций и 

постановки диагноза в любой точке земного шара за 

счет сочетания коммуникационной технологии с ме-

дицинским опытом [51]. 

Многообещающим направлением развития теле-

медицины является “телемониторинг или дистанци-

онный биомониторинг” – системы для динамического 

наблюдения за пациентами, страдающими хронически-

ми заболеваниями, в первую очередь заболевания се-

редечно-сосудистой и легочной систем. Доступность 

средств мобильной связи и сервисов Интернет позволя-

ет развивать такое направление, как “домашняя теле-

медицина”. Это дистанционное оказание медицинской 

помощи пациенту, находящемуся вне медицинского 

учреждения и проходящему курс лечения в домашних 

условиях. Перспективы телемедицины связаны с даль-

нейшей миниатюризацией контрольно-измерительных 

средств, внедрением смарт-технологий, робототехни-

ки, новейших достижений информатики, прикладных 

аспектов нанотехнологии.

Перспективными областями применения телеме-

дицины являются и такие специфические области, как 

медицина катастроф, профилактика распространения 

инфекционных заболеваний, контроль вакцинации на-

селения. Здесь сеансы телемедицины могут использо-

ваться “постфактум”, после произошедших природных 

и техногенных катастроф, как для помощи и спасения 

пострадавших, так и для информирования медицинских 

работников о возможности наступления катаклизмов, 

планирования и координации действий служб спасения, 

то есть, основное значение телемедицины заключается 

в минимизации опасности для человеческих жизней. 

К телемедицинским услугам относится также 

“виртуальные аптеки”, позволяющие оперативно осу-

ществить поиск лекарственных препаратов в аптечной 



54 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

сети, прием заказов и последующую доставку выбран-

ных лекарственных средств заказчику. 

Бесспорно, что одно из главных достоинств теле-

медицины – это возможность предоставить высококва-

лифицированную помощь специалистов ведущих меди-

цинских центров в отдаленных районах и существенно 

сэкономить при этом затраты пациентов. Внедрение 

телемедицинских технологий в практику работы уч-

реждений здравоохранения способно оказать реаль-

ное влияние на повышение качества и эффективно-

сти медицинской помощи населению, независимо от 

социального положения и места жительства, а также 

значительно понизить затраты на оказание неотложной 

помощи. Телемедицина позволяет на качественно но-

вом уровне телекоммуникационных возможностей обе-

спечить обмен данными и мнениями (в интерактивном 

режиме), что способствует существенному повышению 

и ускорению диагностики и лечения болезней по месту 

жительства пациента и значительной экономии финан-

совых средств.

Вполне проявившей себя тенденцией развития те-

лемедицинских технологий является формирование 

региональных телемедицинских сетей. Такие сети, с од-

ной стороны, будут развиваться вглубь территорий, ох-

ватывая все большее число медицинских учреждений, 

а с другой стороны – объединяться друг с другом. При 

создании телемедицинских сетей будут использоваться 

практически все доступные средства связи – наземные 

и спутниковые, волоконно-оптические и беспроводные, 

широкополосные сети передачи данных и сети мобиль-

ной телефонной связи. 

Таким образом, целью телемедицины является ка-

чественное повышение уровня медицинского обслу-

живания населения, особенно отдаленных населенных 

пунктов, путем внедрения в практику здравоохранения 

методов дистанционного оказания консультативной ме-

дицинской помощи и обмена специализированной ин-

формацией на базе современных наукоемких техноло-

гий. 

2. История и современное состояние телемедицины

Попытки использования различных каналов связи 

для оказания медицинской помощи на расстоянии пред-

принимались еще в первой четверти XXв. Так, в Швеции 

в 1905г. была осуществлена передача сигнала электро-

кардиограммы по телефонным линиям связи, а с 1922г. 

в университетском госпитале Готтенбурга по радиока-

налам проводились медицинские консультации моряков, 

находившихся в плавании. В 1959г. в США была про-

ведена телевизионная консультация психиатрического 

больного; в том же году из США в Канаду было пере-

дано по кабелю изображение флюорограммы легких - 

доктор Альберт Ютрас из Канадского госпиталя “Hotel-

Dieu” впервые передал изображение на свой домашний 

телевизионный приемник. Первой страной, поставившей 

телемедицину на практические рельсы стала Норвегия, 

где имеется большое количество труднодоступных для 

традиционной медицинской помощи мест. В начале 90-х 

годов телемедицина получила практическое развитие в 

Норвегии, а затем в рамках организации “Баренц-регио-

ны” система дистанционных медицинских консультаций, 

обмена учебно-методическими материалами, другой 

медицинской информацией объединила медицинские 

центры Швеции, Норвегии, Финляндии и Архангельской 

области России [24].

Существенным толчком развития телемедицины 

явились программы космических полетов. Пионером в 

этой области стало НАСА. Одним из первых шагов “те-

лемедицины” как “дистанционной диагностики” мож-

но считать телеметрическую запись физиологических 

показателей у первых космонавтов – во время полетов 

Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова телеметрически регистри-

ровались пневмограммы и ЭКГ в одном и двух грудных 

отведениях. 

Сегодня уже трудно назвать развитую страну, где 

бы не развивалась телемедицина. В настоящее время 

во многих странах и международных организациях раз-

рабатываются многочисленные телемедицинские про-

екты. Союз в области телемедицины является частью 

6-й рамочной программы Европейской комиссии. В со-

став этого консорциума входят МСЭ, ВОЗ и Европей-

ское космическое агентство; его целью является обе-

спечение перехода к скоординированному внедрению 

электронного здравоохранения в Европе, сосредоточив 

внимание на функциональной совместимости в рамках 

электронного здравоохранения и на мобильности граж-

дан. Европейское сообщество уже несколько лет назад 

финансировало более 70 международных проектов, на-

целенных на развитие различных аспектов телемедици-

ны, например: 

 � Проект “HECTOR”, главной целью которой яв-

ляется координация через средства телемеди-

цины ресурсов (технических и человеческих), 

в связи с развитием разных сценариев (время, 

место, тип заболевания) при оказании скорой 

помощи. “HECTOR” является большим проектом 

в рамках программы Телематика Европейской 

Комиссии (продолжительность – 3 года, объем 
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финансирования – 7,5 млн. экю), основной це-

лью которой является определение и построе-

ние интегрированной системы, нацеленной на 

улучшение координации и управления Службы 

Экстренной Медицинской Помощи. 15 пилот-

ных проектов для разных географических зон 

- плотно заселенных городов, сельских и уда-

ленных регионов (корабли, горы, острова), ту-

ристических зон, были реализованы в начале 

проекта HECTOR с целью изучения различных 

экстренных ситуаций и тестирования новых 

технологических методов и удаленного теледо-

ступа к экспертам для консультаций. Основная 

особенность проекта “HECTOR” - его мульти-

дисциплинарный подход. Слаженная работа 

медперсонала и инженеров по телекоммуника-

циям и обработке данных в проекте “HECTOR” 

объединила 45 компаний и институтов из 9 

стран Европы.

 � Проект “HOMER-D”, Home Rehabilitation 

Treatment – Dialysis (Telematics Boost for Home 

Dialysis), в рамках которого проводились про-

цедуры гемодиализа для пациентов на дому с 

дистанционным он-лайн наблюдением каждого 

сеанса гемодиализа (проводился автоматиче-

ский телематический мониторинг пациента во 

время диализа – артериальное давление, часто-

та сердечных сокращений, ЭКГ и чрескожная 

оксиметрия) и возможностью вмешательства 

со стороны медицинского персонала (терминал 

был связан с аппаратом гемодиализа, что по-

зволяло проводить контроль и управление аппа-

ратом гемодиализа на большом расстоянии). 

Получают развитие и международные сети меди-

цинских телекоммуникаций: 

 � Система “Satellife” – международная неком-

мерческая программа использования кос-

мических спутников для информационного 

обслуживания органов здравоохранения в раз-

вивающихся странах и связи их с медицински-

ми учреждениями развитых стран для получе-

ния консультативной помощи, распространения 

медицинских знаний и подготовки кадров в 

развивающихся странах, в том числе в Эритрее, 

Эфиопии, Кении, Непале, Уганде и Зимбабве. 

Сеть “Satellife Global HealthNet”, созданная 

в 1991 году, обеспечивает примерно 10 000 

своим членам сетевой доступ к электронной 

почте и к библиотеке содержащейся в Интер-

нет информации в области здравоохранения. К 

партнерам сети “HealthNet” относятся государ-

ственные органы здравоохранения стран-чле-

нов, благотворительные фонды (такие как Фонд 

“Цифровые партнеры” и Семейный фонд Ле-

винсон), частные лица (например, Принцесса 

Кэтрин Ага Хан), частные компании (например, 

компания “PalmOne” и компания “Skyscape”) и 

издательства медицинской литературы. 

 � Система “CHI” - Child Helpline International 

(Международная сеть оказания помощи детям) 

в настоящее время насчитывает 79 сетей по 

оказанию помощи детям в 69 странах; ведет-

ся работа по созданию новых служб еще в 14 

странах. Эти сети предоставляются в распоря-

жение детей, находящихся в неблагоприятном 

положении, для передачи текстовых сообще-

ний, электронной почты, общения в рамках кон-

фиденциальных и открытых форумов с целью 

обеспечения того, чтобы их голос был услышан. 

В ближайшем будущем планируется начать рас-

пространение сетей оказания помощи детям на 

местном уровне, что позволит еще большему 

числу детей, нуждающихся в заботе и защите, 

получить доступ к услугам сети помощи детям.

 � ВОЗ разрабатывает идею создания глобальной 

сети телекоммуникаций в медицине. “Planet 

Heres” (Планирование сети исследований в 

области здравоохранения) – предложенная 

ВОЗ система глобальных научных телекомму-

никаций, международной научной экспертизы 

и координации научных программ, и другие 

системы; имеется в виду электронный обмен 

научными документами и информацией, её 

ускоренный поиск (с доступом через телеком-

муникационные сети) к специализированным 

базам данных, проведение видеоконференций, 

заочных дискуссий и совещаний, электронного 

голосования, а также, услуги для анализа ста-

тус-кво глобальной ситуации в области здраво-

охранения [38].

Созданная ВОЗ в сотрудничестве с компани-

ей Cisco Systems “The Health Academy” (Академия 

здравоохранения) представляет собой новый подход к 

совершенствованию здравоохранения с помощью ин-

формационных технологий. Она обеспечит широкую об-

щественность необходимой медицинской информацией 

и знаниями в целях содействия профилактике заболе-

ваний и ведения более здорового образа жизни. Цель 
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Академии здравоохранения состоит в популяризации 

лечебной и санитарно-гигиенической практики и предо-

ставлении знаний медицинских работников с помощью 

технологий Интернет среди населения всех стран. Ака-

демия будет способствовать здоровью населения, разъ-

ясняя важнейшие функции здравоохранения понятным 

для пользователей языком, с учетом их индивидуальной 

культурной восприимчивости [6].

Расширяется география участников решения про-

блем телемедицины. МСЭ вносит вклад в выработку 

инновационных решений и вариантов в области ока-

зания медицинских услуг в районах с недостаточным 

уровнем таких услуг и в развитие институционального 

партнерства. Деятельность МСЭ в области электронно-

го здравоохранения включает осуществление проектов 

телемедицины в целом ряде стран, в том числе в Бутане, 

Грузии, Мальте, Мозамбике, Мьянме, Никарагуа, Сенега-

ле, Уганде и Украине.

Особый размах сеансы “телемедицины” получили 

в США. Клинические телемедицинские программы сей-

час существуют по крайней мере в 40 штатах США, со-

оружено более 70 крупных электронных сетей, 35 орга-

низаций занято проблемами телевизионной медицины. 

Следует заметить, что крупные лечебные учреждения 

имеют свои собственные программы по телемедицине. 

Телемедицина оказывается крайне эффективной при 

организации медицинской помощи как в мирное время 

так и на поле боя. Активно развивается телемедицина 

и в военных ведомствах США. Всего в военную телеме-

дицину вложено свыше 4 миллиардов долларов. Экспе-

рименты с телемедициной проводились армией США в 

Ираке во время операции “Буря в пустыне”, в Сомали, 

1996 г. в Македонии, а год спустя в Боснии.

Весьма активно участвуют в этой работе ученые 

и специалисты Австралии, Великобритании, Германии, 

Греции, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, 

России, США, Франции, Швеции, стран Центральной 

Европы, а также Японии. Отметим наиболее крупные 

японские проекты: соединены 11 онкологических и 9 

кардиологических центров; в марте 1998 года 240 на-

циональных госпиталей Японии соединены в сеть. 

Швейцарский департамент социальных дел и здра-

воохранения (DASS) осуществляет проект “E-Toile”, 

представляющий собой защищенную электронную сеть, 

предназначенную для соединения децентрализирован-

ных медицинских баз данных о состоянии здоровья 

пациентов. Санкционированный запрос обеспечивает 

доступ к необходимой информации, при этом остается 

запись о том, к каким именно данным был получен до-

ступ. Система также предлагает дополнительные услу-

ги, такие как информация по предписаниям, прописыва-

емым лекарствам и связанным с лечением опасностям.

В Австралии до внедрения телемедицины сани-

тарная авиация была единственным средством меди-

цинского обслуживания в малонаселенных огромных 

территориях. Сегодня можно сказать, что санавиация 

уже вытеснена: 58 проектов по телемедицине поддер-

живается правительством страны. В одном только штате 

Новый Южный Уэльс, например, реализуются проекты 

по телемедицине на 2 млн. долларов [52]. 

Телемедицина получила распространение не толь-

ко в группе лидирующих стран, но и в развивающихся 

странах (Алжир, Бирма, Камерун, Мозамбик, Эфиопия и 

др.). Малайзия в рамках программы “Multimedia Super 

Corridor” реализует четыре проекта при участии аме-

риканских специалистов: телеконсультации, непрерыв-

ное медицинское обучение, рынок медицинских услуг, 

включая лекарства, здоровый образ жизни (самый боль-

шой проект) [15]. В Таиланде был начат 4 миллионный 

проект в 1994 году: центральный госпиталь в Бангкоке 

был соединен с 60 областными больницами. Основные 

направления развития: радиология, кардиология, пата-

натомия, обучение медицинского персонала. Сингапур, 

будучи небольшим островным государством с населени-

ем в 3 млн., в 1995 году соединил центральный госпи-

таль со Станфордом (США); проводятся еженедельные 

консультации по радиологии. Китай активизирует воен-

ную телемедицину – в марте 1996 года был объявлен 

проект “CMINET”, который осуществляется силами 

армии, Академии медицинских наук, медицинскими 

центрами ведущих университетов. В Гонконге телеме-

дицина сфокусирована на хирургии, реанимации, пе-

диатрии, дерматологии, обучении врачей, консультации 

пациентов [29].

Ряд проектов реализуется на территории стран 

СНГ и Балтии. Сегодня только в России насчитывается 

более 460 телемедицинских центров (ТМЦ). В России 

в рамках приоритетного Национального проекта “Здо-

ровье” и в целях реализации “Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации” 

осуществляется комплекс мероприятий по повышению 

качества медицинского обслуживания населения на 

основе развития и использования ИКТ, и прежде все-

го путем построения сети федеральных высокотехно-

логичных центров, три из которых уже функционируют 

(Чебоксары, Астрахань, Пенза). В частности, Стратеги-

ей к 2015 году предусматривается выйти на 100-про-

центный уровень доступности для населения базовых 
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услуг в сфере ИКТ, к которым, безусловно, относятся и 

инфокоммуникационные услуги “электронного здраво-

охранения” [50]. 

В Белорусии, Украине, Узбекистане и Молдове при 

Министерствах здравоохранения созданы соответству-

ющие структуры для развития телемедицины. Кроме 

того, Молдова, Казахстан, Россия и Узбекистан, входя-

щие в СНГ в группу лидеров по созданию и развитию 

телемедицинских систем, вкладывают значительные 

собственные средства в реализацию телемедицинских 

проектов в рамках соответствующих национальных про-

грамм. Так, на Украине в рамках “Концепции развития 

здравоохранения населения Украины” и “Концепции 

государственной политики информатизации здравоох-

ранения Украины” разработана государственная целе-

вая программа “Телемедицина в Украине”; целью ее 

является внедрение в практику здравоохранения Укра-

ины методов дистанционного предоставления консуль-

тативной медпомощи и обмена специализированной ин-

формацией на основе наукоемких технологий с целью 

обеспечения доступности высококвалифицированной 

медпомощи для каждого гражданина Украины [46]. Пра-

вительством Республики Молдова утверждена Концеп-

ция интегрированной медицинской информационной 

системы, реализуемая в рамках Национальной страте-

гии создания информационного общества “Электрон-

ная Молдова” [62]. В Казахстане реализуется програм-

ма создания и развития сети телемедицинских центров 

(ТМЦ), включающая более 120 ТМЦ. В Республике 

Узбекистан во исполнение решения Республиканской 

комиссии по организации и контролю за реализацией 

Государственной программы реформирования системы 

здравоохранения от 14 ноября 1998 г. и соответствую-

щего поручения Госкомитета по науке и технике разра-

ботана Концепция развития телемедицины в 2000-2005 

гг.; в Узбекистане создается сеть телемедицинских цен-

тров, на построение которой выделено более 30 млн. 

долларов [34]. Цель осуществляемого в Литве проекта 

“EHSI” (Инфраструктура электронных медицинских 

услуг) состоит в том, чтобы приступить к внедрению 

унифицированной страновой Электронной системы за-

писи медицинских и медико-санитарных сведений, ос-

нованной на международных стандартах, которая будет 

способствовать эффективному вводу, использованию, 

передаче и управлению со стороны медицинских уч-

реждений информацией о лечении пациентов, а также 

позволить анализировать результаты работы различных 

медицинских учреждений; в долгосрочной перспективе 

этот проект обеспечит сбор медицинской информации 

по каждому гражданину в течение его жизни, и такая 

информация будет доступной для всех сторон, участву-

ющих в лечении пациента [24].

Телемедицина получила в ряде стран академиче-

ское признание - образованы новые кафедры в универ-

ситетах (кафедра телемедицины, например, в Универ-

ситете г. Белфаст, Великобритания). Появились и новые 

журналы, такие как “Telemedicine Journal”, “Journal of 

Telemedicine and Telecare”, “Врач и информацион-

ные технологии”, “Украинский журнал телемеди-

цины и медицинской телематики” и др. В последние 

годы проводится много международных конференций 

по телемедицине, на которых формулируются основные 

проблемы, связанные с глобальностью задач, клиниче-

ские требования к телемедицинским системам и др.

В настоящее время по решению Координационно-

го совета Регионального Содружества в области Связи 

(РСС) стран СНГ функционирует Региональная рабочая 

группа по телемедицине в рамках Межгосударственно-

го проекта “Телемедицина и электронное здраво-

охранение”. Региональной рабочей группой РСС по 

телемедицине был разработан и представлен Главам 

Правительств СНГ “Меморандум о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в области создания 

совместимых национальных телемедицинских кон-

сультационно-диагностических систем” в соответ-

ствии с решением 38-го заседания Совета глав Адми-

нистраций связи Регионального содружества в области 

связи и Исполкомом СНГ. “Меморандум”, подписанный 

на встрече Глав государств СНГ в Кишиневе в ноябре 

2008г. создает правовую основу странам СНГ для осу-

ществления сотрудничества в создании совместимых 

национальных телемедицинских консультационно-диа-

гностических систем с последующей интеграцией на-

циональных систем в единую телемедицинскую систе-

му стран–участниц СНГ (а в дальнейшей перспективе 

- включение в общемировую телемедицинскую систему) 

для содействия повышению уровня медицинского обслу-

живания населения в странах-участницах РСС. “Мемо-

рандум” – первый в мировой практике межгосударствен-

ный документ такого уровня в области телемедицины. 

Причем совместимость должна пониматься широко. Это 

не только техническая и программная совместимость, 

обеспечивающая возможность передавать и принимать 

медицинскую информацию без искажений и защи-

щенную, но и совместимость законодательства разных 

стран, обеспечивающая законность телемедицинской 

консультации или цикла лекций по повышению квали-

фикации.
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Региональной рабочей группой по телемедицине 

РСС в настоящее проводится организация работ по 

разработке регламентов оказания телемедицинской 

консультативно-диагностической помощи (в стационаре, 

на дому, в послеоперационном периоде, при реабили-

тации), разработке регламентов телеобучения, телеме-

дицинской поддержки экспресс-диагностики состояния 

здоровья (определение степени риска) на базе внедре-

ния мобильных диагностических комплексов, разработ-

ке телемедицинской поддержки систем по борьбе с со-

циально-значимыми заболеваниями (туберкулез, СПИД 

и др.) и оказания телемедицинской помощи при природ-

ных, техногенных катастрофах и террористических ак-

тах [41]. Планируется:

 � осуществить меры по сближению националь-

ных нормативных правовых актов в области 

электронного здравоохранения; 

 � разработать унифицированные нормы и пра-

вила стандартизации и сертификации при 

подготовке медицинской и нормативной до-

кументации, изготовлении, поставке и вводе в 

эксплуатацию аппаратуры, приборов, оборудо-

вания и программного обеспечения, а также 

параметров каналов связи при приеме/переда-

че информации и оказании телемедицинских 

услуг, и вопросы эксплуатации информацион-

ных систем; 

 � определить полномочия, ответственность и вза-

имодействие органов здравоохранения, уча-

ствующих в изготовлении, оформлении и кон-

троле информационного обмена данными при 

проведении телемедицинских услуг. 

3. Экономическая эффективность телемедицины

Рынок услуг телемедицины растет, показывая в по-

следние годы цифры в миллиарды долларов. По разным 

оценкам, сегодня в год проводится от 60 до 100 тысяч 

телеконсультаций с использованием видеоконференц-

связи. Мировая статистика показывают, что ежегодная 

потребность в телемедицинских консультациях состав-

ляет 5-8% от численности населения, что, например в 

условиях стран СНГ, составляет 12-15 миллионов кон-

сультаций в год. Согласно статистике Европейской 

ассоциации телемедицины, более 60% всех телемеди-

цинских сеансов представляют собой консультации экс-

пертов и медицинских учреждений [54]. Экономическая 

эффективность оказания телемедицинской консульта-

тивно-диагностической помощи медицинским учрежде-

ниям и населению стран и их регионов подтверждается 

реальными результатами деятельности. Так, в США в 

настоящее время затраты на создание и модернизацию 

медицинских информационных систем составляют в год 

около 8,5 млрд. дол. Широкое внедрение телемедицин-

ских технологий позволяет существенно снизить затра-

ты здравоохранения на практические нужды. В США, в 

одном из госпиталей телемедицинское наблюдение за 

200 пациентами в отделениях интенсивной терапии на 

протяжении 4-х месяцев позволило снизать смертность 

на 60%, частоту осложнений на 40% и затраты на 30% 

[63]. 

Недавний опыт России по эксплуатации телеме-

дицинских систем в Уральском федеральном округе и 

Пермском крае (эти системы, включающие телемеди-

цинские пункты, установленные в стационарных меди-

цинских учреждениях различного уровня и мобильные 

телемедицинские лаборатории (МТЛ), предназначенные 

для решения различных медицинских задач), в течение 

2 лет эксплуатации дали следующие результаты [40]: 

 � увеличение на 20% количества граждан, кото-

рым медицинская помощь стала доступна; 

 � увеличение видов амбулаторно-поликлиниче-

ской помощи, оказанной населению, особенно 

в сельской местности; 

 � ускоренное внедрение новых методов лечения, 

в том числе высокотехнологичных и дорогосто-

ящих; 

 � повышение квалификации медицинского пер-

сонала; 

 � улучшение эпидемиологической ситуации, осо-

бенно по туберкулезу и СПИД, за счет выявля-

емости первичных больных на ранней стадии; 

 � увеличение выявления онкологических больных 

на ранней стадии с 10% до 20%; 

 � снижение временной нетрудоспособности до 

20%; 

 � снижение смертности на 5% и соответствую-

щее увеличение средней продолжительности 

жизни; 

 � уменьшение среднего количества лет “не до-

жития” до пенсионного возраста на срок около 

1-го года.

Экономическая эффективность оказания теле-

медицинской консультативно-диагностической помо-

щи медицинским учреждениям и населению стран и 

их регионов подтверждается реальными результатами 

деятельности. Так, в 2000г. телемониторинг престаре-

лых пациентов в Японии обеспечил экономию 14 млн. 

долларов за счет снижения числа госпитализаций по 
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социальным показателям [61]. Это связано с тем, что те-

лемедицина – это прямой путь экономии расходов на 

здравоохранение и медико-санитарную помощь. 

Даже если пациент транспортабелен и может прие-

хать на личный прием к консультанту, то при больших 

расстояниях поездка будет стоить намного дороже 

телеконсультации. Да и необходимость самой поездки 

может отпасть. Экономическая эффективность состо-

ит в достижении медико-социальных показателей при 

расходах существенно меньших, чем потребовалось 

бы при получении тех же показателей традиционными 

методами без использования телемедицинских тех-

нологий. Оптимизация расходов достигается за счет 

преобразования и расширения объема первичной меди-

ко-санитарной помощи в соответствии со стандартами 

ее оказания, виды и характер которых соответствуют 

уровню заболеваемости, потребностям и ожиданиям 

населения.

4. Телемедицина в Армении и перспективы разви-

тия

Уникальный международный опыт накоплен при 

использовании телемедицинских технологий в экстре-

мальных ситуациях, таких как стихийные бедствия и 

техногенные катастрофы - во время Спитакского зем-

летрясения в Армении (1988г.) и взрыва газа под Уфой 

(1989г.). Были налажены телемосты (с использованием 

аудио-, видео и факсимильной связи) между зонами 

бедствия и ведущими медицинскими центрами США, 

включающие космический сегмент и наземные станции 

спутниковой связи, под эгидой Советско-американской 

комиссии по космической биологии и медицине, который 

вылился в крупномасштабный международный проект 

“Телемедицинский космический мост”. В телекон-

сультациях и видеоконференциях участвовали специ-

алисты ведущих российских клиник и медицинских 

центров США. Проводились консультации ожоговых, 

психиатрических и некоторых других групп пациентов. 

За 12 недель работы телемоста в 34-х продолжавшихся 

по четыре часа видеоконференциях приняли участие 

247 специалистов из СССР (Армении и России) и 175 

американских специалистов. Было рассмотрено 209 

клинических случаев по 20 медицинским специально-

стям - вносились значительные изменения в диагности-

ческий и лечебный процесс, внедрялись новые лечеб-

ные методики, передавалось значительное количество 

медицинской информации. Так, был изменен диагноз в 

33%, рекомендованы дополнительные диагностические 

меры в 46%, изменена тактика лечения в 21% и внедре-

ны новые методики лечения в 10% случаев [65]. 

В 1996-2000 гг. работала система телемедицин-

ской связи больницы “Сурб Григор Лусаворич” г. Ере-

вана (государственное предприятие) с Медицинской 

школой Бостонского университета (the Framework of 

Partnership Program between Boston University School 

of Medicine (BUSM) and Emergency Scientific Medical 

Center, city of Yerevan (ESMC). Данный телемедицин-

ский проект осуществлялся под эгидой американских 

организаций USAID и AIHA (a cooperative agreement 

between the United Agency for International Development 

and the American International Health Alliance). В рамках 

данного проекта осуществлено 32 различные науч-

но-практические видеоконфереции, в том числе и тре-

нинги по проблеме экстренной медицинской помощи 

при радиационных катастрофах в странах СНГ (вклю-

чая Россию, Украину, Молдову и Эстонию). 

С 2000г. в Медицинском центре “Интердиагности-

ка” действует служба телемедицинских консультаций. В 

центре “Интердиагностика” проводятся телемедицин-

ские консультации пациентов ведущими специалистами 

клиник Германии и Израиля.

Проект Армянского фонда США “HyeBridge 

Telehealth” (“Армянский телемедицинский мост”) ис-

пользует интернет-технологии видеоконференцсвязи и 

специализированный Интернет-сайт, для предоставле-

ния диагностических, лечебных услуг, а также возмож-

ность непрерывного медицинского образования. Дан-

ная инициатива была впервые реализована в 2004 году, 

когда Армянский фонд США осуществил пилотный про-

ект в области телемедицины в Карабахе. “Армянский 

телемедицинский мост” позволяет обмениваться меди-

цинской информацией между медицинскими специа-

листами Ереванского государственного медицинского 

университета и врачами, практикуюших в отдаленных 

регионах Армении и Карабаха [7]. В 2009г. проект 

“HyeBridge Telehealth” стал членом Американской ас-

социации Телемедицины (ATA). Программа позволяет 

проводить:

 � Телемедицинская консультация/телена-

ставничество (связь организуется по схеме 

“точка - точка”, что обеспечивает обсуждение 

больного лечащим врачом с консультантом/ме-

тодическую помощь специалиста или препода-

вателя врачу или студенту). 

 � Телемониторинг (телеметрия) функциональ-

ных показателей (связь организуется по схеме 

“много точек - точка”, когда данные многих па-

циентов передаются в консультативный центр). 
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 � Телемедицинская лекция/семинар (связь 

организуется по схеме “точка - много точек”, 

при которой лектор (преподаватель) может об-

ращаться ко всем участникам одновременно, а 

они, в свою очередь, могут обращаться к лекто-

ру, при отсутствии возможности общаться друг 

с другом). 

 � Телемедицинское совещание/консилиум/

симпозиум (связь организуется по схеме “мно-

го точки” (сети), в результате чего все участни-

ки могут общаться друг с другом). 

С 2008г. дан старт телемединскому проекту с ве-

дущими итальянскими клиниками на основе Договора 

о сотрудничестве между Министерствами здравоох-

ранения Республики Армения и Республики Италия. 

В рамках данного проекта в Армении развернута те-

лемедицинская сеть – один телемедицинский кабинет 

в г. Ашотцке (на базе действующего Итальянского го-

спиталя) и три в г. Ереване. В рамках данного проекта 

проводится телемедицинские консультации пациентов 

в вышеперечисленных клиниках, а также планируется 

проведение дистанционного обучения армянских меди-

ков со стороны италянских специалистов. 

В 2008г. разработан “Проект о разработке и 

внедрении единной электронной информационной 

системы в системе здравоохранения Республи-

ки Армения”, основанной на применении информа-

ционных (смарт-карты) и телемедицинских технологий. 

Предусматривается включение в единную электронную 

информационную систему лечебно-профилактических 

учреждений, аптечных предприятий и страховых орга-

низаций Армении, для чего планируется создание един-

ной электронной сети. 

В 2009г. группой врачей создана общественная 

организация - “Армянская Ассоциация Телемедицины 

(AATM)” [2]. В 2010г. ААТМ был осуществлен пилотный 

проект в Лорийском марзе, финансируемый Междуна-

родным агентством развития США (USAID). В централь-

ный офис приглашался специалист, в чьей помощи нуж-

дался находящийся в отдаленном районе больной, врач 

маленькой сельской амбулатории прикладыывал к нему 

стетоскоп, а врач в Лори on-line слушал шумы его серд-

ца или легких. В октябре 2011г. Армянской Ассоциаци-

ей Телемедицины совместно с Международным обще-

ством телемедицины и электронного здравоохранения 

(ISfTeH) и Американской телемедицинской ассоциации 

(АТА) был организован международный конгресс по те-

лемедицине и электронному здравоохранению “АРМ-

ТЕЛЕМЕД: Дорога к будущему” [45]. А в 2011 году 

один из членов Ассоциации, компания “Symotec”, про-

вела пилотную программу в столице НКР Степанакерте.

Правительство Армении на заседании 9 января 

2014 года одобрило Проект меморандума о взаимопони-

мании между Арменией и Индией в области создадния 

сети телемедицины. Правительство Армении определит 

список медучреждений, которые будут участвовать в 

программе и предоставят для дистанционной диагно-

стики интернет-связь. Все программное обеспечение 

для системы предоставит индийский Центр развития 

передовых компьютерных технологий. Его специалисты 

за несколько месяцев подготовят армянских коллег для 

работы с системой. С армянской стороны проект будет 

координировать ОАО “Экенг”, координирующее внедре-

ние инфраструктур электронных услуг государственно-

го сектора Армении [19].

Но, к сожалению, несмотря на вышеперечислен-

ное, широкой практики – ни коммерческой, ни социаль-

ной – телемедицина в Армении не получила.

Заключение

Таким образом, использование современных ин-

формационных и телекоммуникационных технологий 

позволяет обеспечить общедоступность и высокий 

стандарт качества организации медицинской помощи 

населению, являясь эффективным средством оказания 

необходимых медицинских услуг и контроля за эпи-

демической ситуацией, в первую очередь в сельской 

местности и труднодоступных районах со слаборазви-

той структурой здравоохранения, нехваткой медицин-

ских учреждений и медицинского персонала, а также 

при чрезвычайных ситуациях. Развитие Интернет-тех-

нологий предоставления различных услуг оказывает 

существенное влияние на все области практической 

деятельности человека. Медицинские услуги, предо-

ставляемые в сети Интернет, стремительно развивают-

ся в фармакологической и консультационной, эксперт-

ной области. Применение компьютеров в медицинской 

практике позволило не только повысить эффективность 

медицинской диагностики и лечения, но и “увидеть” но-

вые перспективные направления ее развития. Сегодня 

необходимость развития телемедицины признана все-

ми ведущими странами мира. Телемедицина позволяет 

решить многие абсолютно неразрешимые проблемы, но 

самое главное - она позволяет приблизить к жителям 

отдаленных и труднодоступных регионов помощь оте-

чественных и зарубежных высококвалифицированных 

специалистов. Современная диагностическая аппара-

тура позволяет представить результаты медицинских 
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исследований человека в цифровой форме (компьютер-

ные томограммы, электрокардиограммы, рентгеновские 

снимки и т.д.). А это в свою очередь позволяет переда-

вать данные медицинской диагностики надежно и до-

стоверно на любые расстояния через интернет или по 

электронной почте. На основании полученных данных 

врачи могут поставить точный диагноз и далее оказать 

высококвалифицированную медицинскую помощь. Воз-

можность консультирования с коллегами из крупных 

медицинских центров снимает проблему професси-

ональной изолированности медицинских работников 

небольших населенных пунктов. Врачи в процессе ре-

гулярного консультирования получают дополнительный 

опыт и знания. Благодаря телемедицине они могут “по-

сещать” видеолекции или наблюдать за ходом операции, 

проводимой самыми авторитетными специалистами, на-

ходясь в этот момент за сотни и тысячи километров.

Основными направлениями развития телемедици-

ны в Армении должно быть создание единой телемеди-

цинской информационной системы с целью оказания 

телемедицинских консультационных услуги телемеди-

цинской экстренной медицинской помощи населению, 

а также внедрение в непрерывную систему подготовки 

медицинских кадров телемедицинских методов обуче-

ния. С целью развития телемедицины в Армении акту-

альным является организация специализированного 

Центра (или центров) по оказанию телемедицинских 

услуг, ориентированных на оказание специалистами 

из ведущих зарубежных и отечественных специализи-

рованных медицинских центров консультативно-диа-

гностической помощи региональным клиникам по кон-

кретным разделам медицины, включая как консультации 

по ведению конкретных пациентов, так и проведение 

“мастер-классов”, телемедицинских презентаций, теле-

лекций, телесеминаров и научных телеконференций с 

целью обеспечения непрерывного дистанционного по-

вышения профессиональной подготовки врачей и обу-

чения студентов.

Целесообразно создание Рабочей Группы по те-

лемедицине с привлечением соответствующих специа-

листов Министерств Здравоохранения, Образования и 

науки, Транспорта и связи, Обороны и Чрезвычайных 

ситуаций – для определения основных направлений 

развития телемедицины, разработки государственной 

политики в сфере применения телемедицинских техно-

логий и координации работ по созданию единого теле-

медицинского пространства в Республике Армения. К 

участию в работе необходимо привлекать также круп-

ные медицинские центры, учебные заведения, неправи-

тельственные общественные организации, финансовые 

структуры, провайдеров телекоммуникационных услуг, 

отечественные и зарубежные фирмы. Телемедицина в 

Армении должна наконец перейти от разработок к ста-

дии практического внедрения методов дистанционного 

оказания диагностической и консультативной помощи в 

отечественное здравоохранение с тем, чтобы в ближай-

шие годы преодолеть отставание от развитых стран и 

повысить эффективность здравоохранных услуг насе-

лению.
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 Բա նա լի բա ռեր` Էլեկտ րո նային առող ջա պա հու թյուն, հե-
ռաբժշ կու թյան օգ տա գործ ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներ, հե-
ռաբժշ կու թյան պատ մու թյու նը, հե ռաբժշ կու թյու նը Հա յաս տա-
նում։

 Հոդ վա ծը նվիր ված է առող ջա պա հու թյան ին ֆոր մա տի զա-
ցիայի խնդ րին։ Հոդ վա ծում տր վում է «e-Healt h» -ի՝ էլեկտ րո-
նային առող ջա պա հու թյան (հատ կա պես, հե ռաբժշ կու թյան 
որ պես դրա մի մա սի) տեր մի նա բա նու թյան և հիմ նա կան 
դրույթ նե րի սահ մա նու մը, տե ղե կատ վա-հա ղոր դակ ցա կան 
տեխ նո լո գիանե րի օգ տա գործ ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե-
րը առող ջա պա հու թյան հա մա կար գում, հե ռաբժշ կու թյան նա-
խագ ծե րի դա սա կար գու մը և հե ռաբժշ կու թյան օգ տա գործ ման 

հե ռան կա րային ոլորտ նե րը։ Նշ վում է հե ռաբժշ կու թյան դե րը 
առող ջա պա հու թյան բազ մա թիվ խն դիր նե րի լուծ ման մեջ. այն 
է առող ջա պա հու թյան ծախ սե րի խնայո ղու թյու ն, երկ րում հա-
մա ճա րա կային իրա վի ճա կի վե րահս կում, առող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կեր պում, ժա մա նա կա վոր անաշ-
խա տու նա կու թյան և մա հա ցու թյան նվա զե ցում, բու ժաշ խա-
տող նե րի շա րու նա կա կան կր թու թյան ապա հո վում, գի տա կան 
ու սում նա սի րու թյուն նե րի ան ցկա ցում և այլն։ Ման րա մասն 
նկա րագ րած է հե ռաբժշ կու թյան պատ մու թյունն ու ներ կայիս 
վի ճա կը աշ խար հում և Հա յաս տա նում։ Հիմ նա վոր վում է հե-
ռաբժշ կու թյան տեխ նո լո գիանե րի ոլոր տում աշ խա տանք նե րի 
ակ տի վաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը Հա յաս տա նում։

 Է ԼԵԿՏ ՐՈ ՆԱՅԻՆ ԱՌՈՂ ՋԱ ՊԱ ՀՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ.
 ՀԵ ՌԱԲԺՇ ԿՈՒ ԹՅՈՒ Ն
Ա վա գյան Մ.Ն., Ավա գյան Վ.Մ., Հարությունյան Գ.Ա., Կի րա կո սյան Ռ.Գ. Յագ ջյան Գ.Վ.
«Մասնագիտական և ձեռնարկատիրական կողմնորոշման միություն» Հասարակական Կազմապերպություն (ՀՀ)
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Keywords: e-Health, basic directions for the use of telemedicine, 
the history of the telemedicine, telemedicine in Armenia.

This article looks at the prospect of dissemination of health 
services information, specifically via an electronic medium. Tel-
emedicine as a component of e-health is defined in the scope 
of the paper; along with the basic directions for the use of in-
formation technologies within the healthcare system; as well 
as the classification of telemedicine projects and their scopes. 
Telemedicine’s significant role in the economization of health-

care expenditures, control of possible epidemics in the country, 
organized rendering of medical services, decreased disease and 
death rates among the population, sustainable growth of health-
care professionals within the country, and continued emphasis on 
scientific research is elucidated in the article. The history of tel-
emedicine, along with the current environment of telemedicine in 
Armenia and the world are described in detail. This paper proves 
the indispensability of the application of telemedicine technolo-
gies in the Armenian healthcare sector.

REGARDING THE DEVELOPMENT OF “E-HEALTH” IN ARMENIA: TELEMEDICINE
Avagyan M.N, Avagyan V. N., Harutyunyan G.A., Kirakossian R.G., Yagjyan G.V.
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64 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

 Բա նա լի բա ռեր՝ ձվա րա նի քաղց կեղ, քի միաթե րա պիա։

 Ար դիակա նու թյու նը

 Կա նանց չա րո րակ ու ռուցք նե րի մեջ ձվա րա նի 

քաղց կե ղը երկ րորդ տեղն է զբա ղեց նում, քա նի որ հի-

վան դու թյու նը ըն թա նում է թաքն ված և չկան վաղ 

ախ տո րոշ ման հա մար ար դյու նա վետ սք րի նին գային 

ծրագ րեր [1]: Այդ իսկ պատ ճա ռով հի վա դու թյու նը ախ-

տո րոշ վում է ուշ՝ III-IV փու լե րում [2, 4]: Կան խա տես վել 

էր, որ 2007 թ. ԱՄՆ -ում կհայտ նա բեր վեն ձվա րա նի 

քաղց կե ղով 22430 նոր հի վանդ ներ և 15000 -ից ավե լին 

կմա հա նան այս հի վան դու թյու նից [3]:

Չ նա յած ձվա րա նի քաղց կե ղի վի րա բու ժա կան բուժ-

ման և քի միաթե րա պիայի ձեռք բե րում նե րին, ուշ փու լե-

րով հի վանդ նե րի հին գա մյա ապ րե լիու թյու նը վեր ջին 30 

տա րում հա մա րյա չի փոխ վել և կազ մում է 12% [3]:

Ն պա տա կը

Ել նե լով հի վան դու թյան ար դիակա նու թյու նից՝ մեր 

նպա տակն է եղել քի միաթե րա պիայի բա ժան մուն քում 

ձվա րա նի քաղց կե ղով 358 այն հի վանդ նե րի բուժ ման 

ար դյունք նե րի ու սում նա սի րու թյու նը և գնա հա տու մը, 

որոնք ստա ցել են որո շա կի հեր թա կա նու թյամբ զու-

գակց ված բու ժում:

 Նյու թերն ու մե թոդ նե րը 

Այս աշ խա տան քում վեր լուծ վել է ձվա րա նի քաղց-

կե ղով 358 հի վանդ նե րի փու լա վոր ման և հյուս վա-

ծա բա նա կան ախ տո րոշ ման ար դյունք նե րը, բուժ ման 

հեր թա կա նու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը, ախ տա դա-

դա րի տևո ղու թյու նը: Հի վանդ նե րի տա րի քը տա տան-

վում է 22-72տ սահ ման նե րում: 31% հի վանդ նե րի մոտ 

պահ պան ված է վե րար տադ րո ղա կան ֆունկ ցիան, իսկ 

69% -ի մոտ՝ բա ցա կայել է: Ըստ կլի նի կա կան փու լե րի 

կան 5,02%՝ I B,C, 14,8%՝ II A,B,C, 48,5%՝ III AC, BC և 

31,8%՝ IV փու լե րի հի վանդ ներ: Քաղց կե ղի էպի թե լյալ 

ձևե րը կազ մում են 89,6%, գրա նուլյո զաբջ ջայի նը՝ 6,4%, 

մու ցի նոզ ադե նո կար ցի նո ման՝ 2,8%, իսկ էն դո մետ րոիդ 

և հեր մի նո գեն ու ռուցք նե րը՝ 0,6 -ա կան %: Աս ցիտ հայտ-

նա բեր վել է 57% հի վանդ նե րի մոտ (նկ. 1, 2):

Ն շենք որ, գիտ նա կան նե րի մի մա սը գտ նում է, որ 

բու ժու մը պետք է սկ սել վի րա հա տու թյու նից, նույ նիսկ 

աս ցի տային ձևե րի ժա մա նակ, որ պես զի որոշ վի հի վան-

դու թյան փու լը և բուժ ման տակ տի կան [4]:
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Ն կ.1. Ձ վա րա նի քաղց կե ղի բնու թա գիրն ըստ փու լե րի
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Ն կ. 2. Ձվա րա նի քաղց կե ղի բնու թա գի րը ըստ հյուս վա ծա բա-
նա կան ձևե րի

 Նյու թը և մե թոդ նե րը 

Այն հի վանդ նե րը, որոնց կա տար վել է ար մա տա կան 

վի րա հա տու թյուն՝ հե տա գա քի միաթե րա պիայով (ՔԹ) 

կազ մում են 58,7%, իսկ նեոա դյու վանտ ՔԹ, հե տա գա 

վի րա հա տու թյուն և ադյու վանտ ՔԹ տա րած հի վանդ-

նե րը կազ մում են 16,8%, իսկ 62,01% հի վանդ նե րի մոտ 

ար մա տա կան կամ ցի տո ռե դուկ տիվ վի րա հա տա կան 

մի ջամ տու թյու նից հե տո կա տար վել է ադյու վանտ ՔԹ՝ 

(80,1% հի վանդ նե րի մոտ կա տար վել է կոմ բի նաց ված 

բու ժում): IV ստա դիայով 15,8% հի վանդ նե րը ստա ցել են 

պա լիատիվ ՔԹ:

 Քի միաթե րա պիան կա տար վել է ըստ ցիկ լո ֆոս-

Ձ ՎԱ ՐԱ ՆԻ ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ-
ՏՈՒ ՄԸ` ԿԱԽ ՎԱԾ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵ ՐԻ ՀԵՐ ԹԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ
Հայ րա պե տյան Լ.Գ., Պետ րո սյան Մ.Ռ.
Ու ռուց քա բա նու թյա ն Ազ գային Կենտ րոն, քի միաթե րա պիայի բա ժան մունք

ՀՏԴ. 618.19-006.6-031.72-08
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ֆան, ցիսպ լա տին կամ կար բոպ լա տին, դոք սո ռու բի ցին 

(CP, CAP, պակ լի տաք սել + կար բոպ լա տին՝  կար բո ցիս, 

կամ ցիսպ լա տին + գեմ զար՝ գեմ ցիս) սխե մա նե րի՝ 4-ից 6 

կուրս: Բո լոր հի վանդ նե րի մոտ ըն թաց քում կա տար վել 

էր Ca-125 ու ռուց քային մար կե րի հե տա զո տու թյուն, ընդ 

որում ու ռուց քային մար կե րի ցու ցա նի շի իջե ցու մը զու-

գակց վել էր ու ռուց քի զանգ վա ծի փոք րաց մամբ և աս ցի-

տի պա կա սեց մամբ: Որ պես կա նոն Ca-125 ու ռուց քային 

մար կե րի մա կար դա կի բարձ րա ցու մը ազ դա րա րում էր 

ու ռուց քի ռե ցի դի վիի հայտ գա լը: Առա ջին ռե ցի դի վով 

հի վանդ նե րի II և III գծե րով բուժ ման ժա մա նակ՝ պակ-

լի տաք սե լի կամ գեմ ցի տա բի նի պլա տի նային պրե պա-

րատ նե րի ընդ գրկ մամբ ՔԹ ար դյու նա վե տու թյու նը հետ-

ևյալն է՝ մաս նա կի հե տաճ -13,9%, կա յու նա ցում -72,4%, 

անար դյունք՝ 13,6% հի վանդ ներ, որոնք եղել են 3-րդ, 

4-րդ հի վա դու թյան կրկ նու թյամբ (ռե ցի դի վով): 

Ախ տա դա դա րի մի ջին տևո ղու թյու նը վե րը նշ ված 

դե ղո րայ քով կոմ բի նա ցիանե րի դեպ քում կազ մում է 11,4 

ամիս: Ցիսպ լա տին + տաք սոլ կոմ բի նա ցիայի դեպ քում 

արյու նա վե տու թյու նը ավե լի բարձր է եղել:

Ձ վա րա նի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի բուժ ման ար դյու-

նա վե տու թյու նը

I գիծ – ախ տա դա դա րի մի ջին տևո ղու թյու նը ար մա-

տա կան վի րա հա տու թյու նից և CP, CAP, TC սխե մա նե-

րով ադյու վանտ պո լի քի միաթե րա պիայից հե տո կազ մել 

է 18,5 ամիս: Ռե ցի դի վով հի վանդ նե րը, որոնք ստա ցել 

են CAP կամ CP կազ մել են 3,7%:

II և III գիծ – հի վա դու թյան կրկ նու թյան ժա մա նակ 

ցիսպ լա տին + տաք սոլ կամ ցիսպ լա տին + գեմ զար սխե-

մա նե րով բու ժու մից հե տո, ախ տա դա դա րի մի ջին տևո-

ղու թյու նը եղել է ավե լի եր կար և կազ մել է 11,4 ամիս:

Պլա տին պա րու նա կող սխե մա նե րը 8 հի վանդ նե րի 

մոտ անար դյու նա վետ են եղել և 1-3 ամիս հե տո դիտ վել 

է հի վա դու թյան կրկ նու թյուն, որը հաս տատ վել է էխոգ-

րա ֆիայի, ու ռուց քային մար կեր նե րի և այլ հե տա զո տու-

թյուն նե րի տվյալ նե րով: Այս հի վանդ նե րը ապ րել են 5-6 

ամիս: 

Հի վա դու թյան կրկ նու թյու նով և ըստ ծա վա լի առաջ-

նային ոչ ար մա տա կան վի րա հա տու թյամբ 13 հի վանդ-

նե րին կա տար վել է երկ րոր դային ցի տո ռե դուկ տիվ վի-

րա հա տու թյուն («second look» տի պի վի րա հա տու թյուն), 

որի նպա տակն է եղել լա վաց նել II գծով քի միաթե րա-

պիայի ար դյու նա վե տու թյու նը:

 

Ամ փո փում

Այս պի սով բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը և ախ-

տա դա դա րի տևո ղու թյու նը, հատ կա պես աս ցի տով հի-

վանդ նե րի մոտ, կախ ված է բուժ ման ճիշտ հեր թա կա-

նու թյու նից, այն է՝ քի միաթե րա պիա + վի րա հա տու թյուն 

+ քի միաթե րա պիա: 

Ինչ պես ցույց տվեց մեր փոր ձը, տաք սան նե րի և 

ցիսպ լա տի նի կամ կար բոպ լա տի նի կոմ բի նա ցիան բա-

վա կա նին եր կա րաց նում է ապ րե լիու թյու նը ՝ ա ռանց հի-

վան դու թյան կրկ նու թյան:

Եզ րա փա կե լով՝ ան հրա ժեշտ է նշել, որ ու ռուց քա բա-

նու թյան զար գաց ման ներ կա փու լում, առա ջարկ վել են 

պահ պա նո ղա կան բուժ ման նոր հե ռան կա րային մե թոդ-

ներ՝ գե նե տի կայի, իմու նո լո գիայի, քի միաթե րա պիայի և 

ճա ռա գայ թային թե րա պիայի ոլորտ նե րում: Հետ ևա պես 

կա րող ենք են թադ րել, որ ձվա րա նի քաղց կե ղը ապա-

գա յում հիմ նա կա նում կբուժ վի պահ պա նո ղա կան բժշ-

կու թյան վե րը նշ ված ուղ ղու թյուն նե րով:

Ա ղյու սակ 1

Ձ վա րա նի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի թի վը բուժ ման տար բեր մե թոդ նե րի ժա մա նակ 

Բուժ ման մե թո դը Հիվ. թի վը %

Ար մատ. վի րա հատ. + պո լի քի մի թե րա պիա (ՊՔԹ) 210 58,7

Լա պա րա տո մի ա 38 10,6

Նեոադյու վանտ ՊՔԹ + վի րա հա տու թյուն + ադյու վանտ ՊՔԹ 287 80,1

Ցի տո ռե դուկ տիվ վի րա հատ. հե տո ադյու վանտ ՊՔԹ 13 3,6

Պա լիատիվ ՊՔԹ 54 15,08

Լա պա րա ցեն տեզ  (աս ցիտ) 204 57

1. С.А.Шалимов, Ю.А. Гриневич, Д.В. Мяасоедов, Киев. 2000, С 536-537.

2. Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний под редакцией Н.И. 

Переводчиковой. Москва. 2005 , с. 272-273.

3. Онкология. Под редакцией Д.Касчиато. Москва. 2008 год. Злокачественные 

опухоли яичников, с-384.

4. Мари Э. Вуд, Пол А. Банн. Секреты гемотологии и онкологии. Рак яичников 

Х. Фредериксон. Санкт-Петербург, 2001, с-415.
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 S U M M A R Y

Keywords: ovarian carcinoma, chemotherapy.
Efficiency of the treatment and duration of the remission, es-

pecially on the patients with ascite, depend on the right queuing 
of the treatment, that is chemotherapy + surgery + chemotherapy. 
As indicates our experience, the combination of taxol + cisplatin 
or carboplatin, sufficiently prolongs the survivability of patients 
with ovarian carcinoma, without relapse of disease.

As a conclusion, we have to point out, that in this stage of de-
velopment of the oncology, there are new prospective methods of 
the conservative therapy in genetics, immunology, chemotherapy 
and radiation therapy branches. Therefore, we can suppose that 
ovarian carcinoma, in future, essentially will be treated by the 
above mentioned of directions of the conservative therapy.

THE ASSESMENT OF TREATMENT EFFECIENCY OF THE OVARIAN CARCINOMA, DEPENDING ON 
THE SEQUENCE OF TREATMENT METHODS
Hairapetyan L.G, Petrosyan M.R.
National Center of Oncology, Department of Chemotherapy

Ключевые слова: рак яичников, химиотерапия.
Эффективность лечения и продолжительность безреци-

дивного периода в основном определяется последовательно-
стью лечения: химиотерапия + операция + химиотерапия, осо-
бенно у больных с асцитом. Как показывает наш опыт таксол + 
цисплатин или карбоплатин, довольно эффективная комбина-
ция и значительно продлевает безрецедивную выживаемость 
больных раком яичников. 

В заключение необходимо отметить, что на современном 
этапе развития онкологии предлагаются новые перспектив-
ные методы терапии на стыке генетики, иммунологии, хими-
отерапии и лучевого лечения. Можно предполагать, что в 
будущем лечение рака яичников будет являться в основном 
прерогативой консервативной медицины.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Айрапетян Л.Г, Петросян М.Р. 
Национальный Центр Онкологии, отделение химиотерапии

 Р Е З Ю М Е
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Ключевые слова: лимфаденопатия, инфекционный 

мононуклеоз, вирус Эпштейн-Барр, ангина, полимераз-

ная цепная реакция, ЦМВ.

Лимфаденопатия – один из важнейших симптомов 

инфекционного мононуклеоза (ИМ). Выраженность 

данного симптома у разных больных варьирует от не-

заметной степени до заметного увеличения с видимой 

деформацией шеи [1-4]. Кроме частого увеличения 

подчелюстных и шейных лимфоузлов могут вовлекаться 

в процесс также подмышечные, паховые и другие пе-

риферические лиматические узлы, то есть лимфадено-

патия может приобретать генерализованный характер 

[4,5-8]. Кроме того, часто развивается воспаление и 

гиперплазия лимфоидной ткани носоглотки и, как пра-

вило, у больных развивается ангина, разной степени 

выраженности: от катаральной до гнойно-лакунарной 

[2,3,10,11]. Лимфатические узлы внутренних органов 

отдаленного местоположения также могут вовлекаться 

в патологический процесс [6,10,11].

Поскольку отсутствие данного симптома значи-

тельно затрудняет дифференциальную диагностику от 

банальных острых респираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ) верхних дыхательных путей и бактериальной 

ангины, а при ее выраженности и генерализованном 

характере возникает необходимость дифференциаль-

ной диагностики с лимфопролиферативными заболева-

ниями, то внимание практических врачей: терапевтов, 

ЛОР-специалистов, семейных врачей, онкологов, гема-

тологов и, конечно, инфекционистов к данному симпто-

му при ИМ безусловно обосновано и актуально.

Цель и задачи исследования

С целью выяснения характера лимфаденопатии 

при инфекционном мононуклеозе мы решили изучить 

зависимость степени выраженности и распространен-

ности лимфаденопатии от возраста больных, остроты 

манифестации болезни (острое или постепенное нача-

ло), продолжительности и выраженности лихорадочной 

реакции больного, а также выявить параллели перифе-

рической лимфаденопатии со степенью поражением 

лимфоидной ткани носоглотки и миндалин.

Материал и методы исследования

Исследование проведено у 135 больных с ИМ раз-

ного возраста: от 1 до 7 лет - 80 больных; от 7 до 18 лет 

- 25 больных и 18 лет и старше - 30 больных. Группы 

условно названы: первая дошкольного возраста, вторая 

школьного возраста, третья взрослых пациентов. У всех 

больных проводилось общее исследование крови, серо-

логическое исследование для выявления IgM антител к 

EBV методом ИФА и/или реакция полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) на наличие ДНК вирусов Эпштейн-Барр 

(ЭБ) и цитомегаловируса (ЦМВ) в периферической 

крови, биохимические анализы крови (определение ак-

тивности АЛТ и АСТ, уровня билирубина и фракций), 

определение маркеров вирусных гепатитов, посев 

мазков из зева на микрофлору. Проводились ультраз-

вуковые исследования (УЗИ) внутренних органов, при 

необходимости консультации ЛОР–специалиста и ге-

матолога. У всех больных диагноз подтвержден на 

основании общего анализа крови, серологического 

метода исследования и/или полимеразной цепной реак-

ции. Критериями включения в протокол исследования 

являлись типичные для болезни изменения в анализах 

периферической крови, наличие активно протекающей 

ЭБ и/или ЦМВ инфекции в форме инфекционного мо-

нонуклеоза; информированное согласие больного (для 

взрослых пациентов) или его родителя (для пациентов 

младше 18 лет) на проведение исследований. Критерии 

исключения: мононуклеоз другой этиологии; тяжелая 

сопутствующая патология и обострения хронических 

заболеваний: диффузные болезни соединительной тка-

ни; ревматическая патология; органические заболева-

ния сердечно-сосудистой системы; поражение печени 

другой этиологии. Обработка полученных результатов 

выполнялась на компьютерах с использованием пакета 

прикладных программ BIOSTAT, версия 4.03 by Stanton 

A. Glantz. Использовались параметрические методы 

ЗАВИСИМОСТЬ ХАРАКТЕРА И ВЫРАЖЕННОСТИ ЛИМФАДЕНОПА-
ТИИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ ОТ ВОЗРАСТА БОЛЬ-
НОГО, ОСТРОТЫ МАНИФЕСТАЦИИ БОЛЕЗНИ, ВЫРАЖЕННОСТИ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ РЕАКЦИИ
Шаапуни А.Р.
ЕГМУ, кафедра инфекционных болезней
ИКБ “Норк”

УДК: 616.988
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с указанием средних абсолютных или относительных 

величин и средней квадратической ошибки средней 

арифметической величины (формат М±m или Р±m). 

Оценка различий между средними величинами, при со-

блюдении условий нормальности распределения и ра-

венства дисперсий, проводилась с помощью t-критерия 

Стьюдента. Для определения статистической значимо-

сти различий в частоте встречаемости анализируемых 

признаков в изучаемых группах использовался крите-

рий хи-квадрат (χ2). Критический уровень значимости 

вычисляемых статистических критериев принимался 

равным 0,05.

Собственные результаты и их обсуждение

В возрасте от 1 до 7 лет больных было 80, из них 

у 35, что составляет 43,7±5,5%, не наблюдалось за-

метного (до 1-2 см и более) увеличения регионарных 

шейных и подчелюстных лимфатических узлов. В воз-

расте от 7 до 18 лет обследовано 25 больных. Причем, 

больных без заметного увеличения лимфатических уз-

лов или со стертой лимфаденопатией в школьной груп-

пе было 11, что составляло 44,0±9,9% по отношению к 

25, т.е. к общему числу пациентов данной возрастной 

группы. Больных в возрасте от 18 до 35 лет было 26, а 

старше 35 лет – четверо больных. Известно, что после 

35 лет ИМ встречается очень редко. Больных указан-

ного возраста мы включили в группу взрослых, их стало 

30, из них без заметной лимфаденопатии – 9 больных 

или 30,0±8,4%. Разница в частоте случаев без замет-

ного увеличения лимфатических узлов в различных воз-

растных группах не была достоверна (р>0,05). Случаи 

без явной лимфаденопатии отмечались у 56 пациентов 

из 135 с ИМ, что равнялось 41,5±4,2% (генеральная 

величина с вероятностью 95,4% находится в пределах 

33,1 – 49,9%).

Вместе с тем необходимо отметить, что в детском 

возрасте степень увеличения лимфатических узлов 

была более выражена по сравнению с взрослыми, 

хотя у последних, несмотря на небольшое увеличение, 

чаще отмечалась генерализованная лимфаденопа-

тия: у 6 из 30 (20±7,3%) в группе взрослых против 2 

из 80 (2,5±1,7%) в группе детей дошкольного возраста 

(р<0,05). 

Острое начало отмечалось у 84 из 135 (62,2±4,2%) 

больных. При этом, острое начало отмечалось чаще в 

группе пациентов дошкольного возраста у 59 больных 

из 80 (73,8±6,0%) случаев, а у пациентов школьного 

возраста у 13 из 25 (52,0±9,9%), у взрослых пациентов 

– у 12 из 30 (40,0±8,9%) случаев. Разницы в показате-

лях были достоверны при сравнении между группами 

младшего дошкольного возраста со школьным детским 

возрастом (р<0,05) и группой взрослых (р<0,05). 

При сравнении подгрупп с лимфаденопатией и 

без заметной лимфаденопатии в каждой возрастной 

группе оказалось, что во всех группах случаи с острым 

началом болезни встречались несколько чаще в под-

группах с заметной лимфаденопатией по сравнению с 

подгруппами без заметной лимфаденопатии. В группе 

дошкольного возраста острое начало болезни отмеча-

лось в подгруппе с типичной лимфаденопатией у 35 из 

44 (79,5±6,0%) и в подгруппе со стертой клинической 

картиной у 24 из 36 (66,6±7,8%). Однако, разница в 

этой группе не была достоверной (р>0,05), видимо из-

за высокой реактивности детского организма и в стер-

тых случаях лимфаденопатий начало болезни нередко 

бывало острым. Во второй возрастной группе разница 

в частоте острого начала была достоверна, а именно: 

у 9 из 14 (64,3±12,8%) и у 4 из 11 (36,4±14,4%), со-

ответственно (р<0,05). У взрослых она была также до-

стоверна, а именно: у 11 из 21 (52,4±10,9%) и у 1 из 9 

(11,1±10,4%), соответственно (р<0,05) (рис.1.).
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Рис. 1. Случаи с острым началом ИМ (в%) в различных воз-
врастных группах и в подгруппах с заметной и без заметной 
лимфаденопатии.

Постепенное начало болезни отмечалось в 51 из 

135 (37,8±4,2%) случаев. Однако в этих случаях у 45 из 

51 (88,2±4,5%) больного с подобным началом болезни 

температура поднималась от субфебрильных показате-

лей в первые дни до умеренных фебрильных и высоких 

фебрильных цифр, а именно 38-41°С и выше через 4-6 

дней. Суточные колебания температуры обычно не пре-

вышали 20°С. В остальных 6 случаях (11,8±4,5%) она 
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держалась на субфебрильных показателях 37-38°С 

на протяжении всей болезни. При остром начале ИМ 

у больных отмечалась лихорадка (умеренная или высо-

кая 38-41°С) в 79 случаях из 84 (94±2,6%) с первых же 

дней болезни. По характеру суточных колебаний темпе-

ратурная кривая обычно бывала послабляющей (1-2°С). 

Продолжительность температурной реакции в 

дошкольной группе в подгруппе с типичной клиникой 

составляла 7,5±0,03 дня, а в подгруппе со стертой 

лимфаденопатией – 13,7±0,06 дней. Разница в дли-

тельности температурной реакции между двумя под-

группами достоверна (р<0,001). Продолжительность 

температурной реакции в школьной группе в подгруппе 

с типичной клиникой составляла 6,0±0,4 дня, а в под-

группе с атипичной клиникой – 10,6±1,45 дней. Разни-

ца в длительности температурной реакции между двумя 

подгруппами достоверна (р<0,01). Продолжительность 

температурной реакции в группе взрослых в подгруп-

пе с типичной клиникой составляла 5,7±2,8, дня, а в 

подгруппе без заметной лимфаденопатии – 10,3±2,7, 

дней. Разница в длительности температурной реакции 

между двумя подгруппами была недостоверна (р>0,05), 

что возможно связано с большой вариацией продолжи-

тельности температурной реакции в группе взрослых, 

однако тенденция к более продолжительному течению 

температурной реакции у больных без заметной лим-

фаденопатии сохранялась (рис 2.).
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Рис. 2. Продолжительность температурной реакции в различ-
ных возврастных группах и в подгруппах с явной и без замет-
ной лимфаденопатии.

В то же время, при ИМ у взрослых при невысокой 

субфебрильной температуре у больных продолжитель-

ность реакции более 10 дней отмечалась чаще в под-

группе больных без заметной лимфаденопатии, в кото-

рой она встречалась у 8 из 9 (88,9±10,4%) больных, 

по сравнению с подгруппой с явной лимфаденопати-

ей, где подобная продолжительность температурной 

реакции наблюдалась у 4 больных из 21 (19,0±8,6%), 

(р<0,001). Фактически, при подобном сопоставлении 

показателей сравниваемых подгрупп у взрослых паци-

ентов, разница в продолжительности температурной 

реакции оказалась достоверной. Во всех случаях тем-

пература спускалась литически, иногда, у больных с 

продолжительностью температурной реакции 15 дней 

и более, наблюдалась вторая и даже третья волна тем-

пературной реакции. 

Все больные, независимо от возраста, острого или 

постепенного начала болезни, вида возбудителя отме-

чали общую выраженную слабость.

Катаральные явления в носоглотке и затрудненное 

дыхание через нос, временами храп ночью, связанные 

с аденоидами лимфатических узлов носоглотки, отме-

чали в группе дошкольного возраста с типичными про-

явлениями лимфаденопатии 32 из 44 (72,7±6,7%) боль-

ных, в подгруппе у больных той же возрастной группы 

без видимых проявлений лимфаденопатии - у 21 из 36 

(58,3±8,2%) больных. В группе больных школьного воз-

раста в подгруппе с типичной лимфаденопатией те же 

симптомы отмечались у 4 из 14 (28,5±11,7%), в подгруп-

пе без явной лимфаденопатии у 2 из 11 (18,2±11,6%) 

больных. В группе взрослых пациентов, в подгруппе с 

типичной лимфаденопатией эти симптомы наблюда-

лись у 3 из 21 (14,3±7,6%), а в подгруппе без замет-

ной лимфаденопатии – у 1 из 9 (11,1±10,4%) больного. 

При сравнении показателей между разными группами, 

попарно в подгруппах оказывается, что затрудненное 

дыхание через нос с полуоткрытым ртом достоверно 

чаще наблюдается у детей дошкольного возраста по 

сравнению с больными школьного возраста и взрослы-

ми (р<0,001), что свидетельствует о более выраженном 

увеличении миндалин носоглотки при воспалении в до-

школьном возрасте. При сравнении показателей между 

двумя подгруппами во всех трех возрастных группах 

разница оказалась недостоверной (р>0,05), (рис. 3).
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Рис. 3. Частота катаральных явлений в носоглотке и затруд-
ненного дыхания через нос у больных разных возврастных 
групп в подгруппах с явной и без заметной лимфаденопатии.
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Несмотря на выраженную заложенность носа, вы-

деления из носа в остром периоде болезни наблюдались 

редко, а именно в 12 случаях из 135 (8,8±2,5%) иногда 

они появлялись после того, как восстанавливалось но-

совое дыхание. Объясняется это тем, что при инфекци-

онном мононуклеозе поражается слизистая оболочка 

нижней носовой раковины и входа в носоглотку (задний 

ринит). Обильные слизистые выделения из носа обыч-

но наблюдались в тех случаях, когда инфекционному 

мононуклеозу сопутствовало острое респираторное 

заболевание. Причем, у этих пациентов положитель-

ный результат микробиологического посева из глотки 

отмечался лишь в 3 случаях из 12, что указывает на 

возможную роль присоединения острой респираторной 

вирусной инфекции в возникновении ринита у данных 

больных. В то же время положительный посев из глотки 

отмечался у 35 из 135 (25,9±3,8%) наших пациентов.

У всех исследованных больных мы находили уве-

личение и отечность небных миндалин, язычка. Иногда 

миндалины бывали настолько отечны, что соприкаса-

лись между собой. При этом, у некоторых больных мы 

обнаруживали фибринозно-гнойные наложения, после 

Таблица 1

Разница в частоте обнаружения гнойной ангины между больными с явной лимфаденопатией и без нее в разных 

возрастных группах.

Группы Подгруппы
Общее 
число 

больных

Число боль-
ных с гнойной 

ангиной

Число боль-
ных без гной-

ной ангины
χ2 р

До 7 лет

С заметной 
лимфаденопатией

44 16 28

0,54 > 0,05
Без видимой 

лимфаденопатии
36 14 22

От 7 до 18 
лет

С заметной 
лимфаденопатией

14 3 11

0,12 > 0,05
Без видимой 

лимфаденопатии
11 3 8

Старше 18 
лет

С заметной 
лимфаденопатией

21 4 17

0,06 > 0,05
Без видимой 

лимфаденопатии
9 2 7

Таблица 2. Разница в частоте обнаружения гнойной ангины между больными с положительным и отрицательным 

результатом бактериологического посева из мазка зева в разных возрастных группах

Группы Подгруппы
Общее чис-
ло больных

Число боль-
ных с гнойной 

ангиной

Число боль-
ных без гной-

ной ангины
χ2 р

До 7 лет

с положительным 
анализом посева

23 21 2

39,9 < 0,001
с отрицательным 
анализом посева

57 9 48

От 7 до 18 
лет

с положительным 
анализом посева

5 4 1

7,4 < 0,01
с отрицательным 
анализом посева

20 2 18

Старше 18 
лет

с положительным 
анализом посева

6 5 1

18,8 < 0,001
с отрицательным 
анализом посева

24 1 23
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удаления которых кровотечения не отмечалось. Некро-

тической ангины мы не наблюдали ни в одном случае. 

При попарном сравнении двух подгрупп во всех трех 

группах: с заметным типичным увеличением регионар-

ных лимфатических узлов и без заметного увеличения, 

мы не обнаружили зависимости гнойных наложений от 

наличия или отсутствия видимой лимфаденопатии (та-

блица 1).

В то же время наблюдалась прямая зависимость 

частоты гнойных наложений от положительных резуль-

татов бактериологического посева мазка из глотки (та-

блица 2), что указывало на непосредственное участие 

бактериальной микрофлоры в развитии указанных ос-

ложнений. Следовательно, при обнаружении гнойных 

наложений на миндалинах при ИМ обосновано назна-

чение антибиотиков для лечения ангины. 

Таким образом, подытоживая результаты соб-

ственных исследований, можно сказать следующее. 

Инфекционный мононуклеоз нередко - в 41,5% случаев 

(генеральная величина с вероятностью 95,4% находит-

ся в пределах 33,1 – 49,9%), может протекать стерто, 

без явного заметного увеличения периферических 

лимфатических узлов. Разница в частоте случаев без 

заметного увеличения лимфатических узлов в различ-

ных возрастных группах не была достоверна. Вместе 

с тем, в детском возрасте степень увеличения лимфа-

тических узлов была более выражена по сравнению с 

взрослыми, хотя у последних, несмотря на небольшое 

увеличение, чаще отмечалась генерализованная лим-

фаденопатия. Острое начало ИМ отмечалось чаще в 

группе пациентов дошкольного возраста. При этом, 

во всех возрастных группах случаи с острым началом 

болезни встречались несколько чаше в подгруппах с 

явной лимфаденопатией, по сравнению с подгруппами 

без заметной лимфаденопатии. Постепенное начало 

болезни отмечалось в 51 из 135 (37,8±4,2%) случаев. 

Однако в этих случаях обычно через 4-6 дней темпера-

тура от субфебрильных показателей в первые дни под-

нималась до умеренных или высоких фебрильных цифр. 

Редко, в 11,8±4,5% случаев среди больных с постепен-

ным началом болезни, она сохранялась субфебрильной 

на протяжении всей болезни. Продолжительность тем-

пературной реакции у больных со стертой лимфаде-

нопатией была больше, по сравнению с подгруппой с 

явной лимфаденопатией во всех возрастных группах. 

Затрудненное дыхание через нос, с полуоткрытым ртом 

достоверно чаще наблюдалось у детей дошкольного 

возраста по сравнению с больными школьного возрас-

та и взрослыми. При этом, выделения из носа в остром 

периоде болезни наблюдались редко, что связано с 

преимущественным поражением при инфекционном 

мононуклеозе слизистой оболочка нижней носовой 

раковины и входа в носоглотку (задний ринит). Пора-

жение зева и глотки — постоянный симптом инфекци-

онного мононуклеоза. Мы не обнаружили зависимости 

появления гнойных наложений от наличия или отсут-

ствия явной лимфаденопатии у больных. В то же время, 

наблюдалась прямая зависимость частоты появления 

гнойных наложений от положительных результатов 

бактериологического посева мазка из глотки, что ука-

зывало на непосредственное участие бактериальной 

микрофлоры в развитии указанных осложнений. Суще-

ствование при инфекционном мононуклеозе наряду с 

типичной лимфаденопатией, также атипичных вариан-

тов стертых незаметных лимфаденопатий со стороны 

регионарных лимфатических узлов и характерные для 

него возрастные особенности, остроту манифестации 

болезни, высоту и продолжительность температурной 

реакции, отсутствие параллелей с воспалительным син-

дромом носоглотки и миндалин необходимо учитывать 

при диагностике данного заболевания.
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Բա նա լի բա ռեր՝ լիմ ֆա դե նո պա թիա, ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ-
լեոզ, Էպշ տեյն-Բարր վի րուս, տոն զի լիտ, պո լի մե րա զային շխ-
թա յա կան ռեակ ցիա, ՑՄՎ:

Ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ լեոզը հա ճախ (41,5% դեպ քե րում (ը նդ-
հա նուր ար ժե քը 95,4% հա վա նա կա նու թյամբ գտն վում է 33,1-
49,9% մի ջա կայ քում)) կա րող է ըն թա նալ ջնջ ված, առանց պե-
րի ֆե րիկ ավ շա հան գույց նե րի տե սա նե լի մե ծաց ման: Տար բեր 
տա րի քային խն բե րում առանց լիմ ֆա տիկ ավ շա հան գույց նե րի 
զգա լի մե ծաց ման տար բե րու թյու նը հա վաս տի չէր: Ին ֆեկ ցիոն 
մո նո նուկ լեոզի սուր սկիզբ նկա րագր վում էր ավե լի հա ճախ 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի մոտ: Հի վան դու թյան 
աս տի ճա նա կան սկիզբ նկատ վում էր 135 -ից 51 դեպ քե րում 
(37,8±4,2%): Ջեր մային ռեակ ցիայի եր կա րատ ևո ղու թյու նը այն 
հի վանդ նե րի մոտ, որոնք ու նեին ոչ ար տա հայտ ված լիմ ֆա-

դե նո պա թիա, ավե լի եր կար էր հա մե մա տած ար տա հայտ ված 
լիմ ֆա դե նո պա թիայով բո լոր տա րի քային խմ բե րում: Քթով դժ-
վա րաց ված շն չա ռու թյուն ավե լի հա վաս տի նկա րագր վում էր 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քում հա մե մա տաց դպ րո ցա կան տա-
րի քի և մե ծա հա սակ նե րի հետ: 

Բ կանց քի և կո կոր դի ախ տա հա րու մը՝ ին ֆեկ ցիոն մո նո նուկ-
լեոզի մշ տա կան ախ տա նիշ նե րից է: Մենք չենք հայտ նա բե րել 
թա րա խային փա ռե րի առ կա յու թյան կա պը լիմ ֆա դե նո պա-
թիայի ար կա յու թյան կամ բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում: Այ-
նուա մե նայ նիվ նկատ վել է ու ղա կի կապ վա ծու թյուն թա րա-
խային փա ռե րի առ կա յու թյան և բկանց քի բակ տե րիոլո գիական 
քն նու թյան դրա կան պա տաս խան նե րի միջև, որը խո սում էր 
բակ տե րիալ միկ րոֆ լո րայի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյան մա-
սին վե րընշ ված բար դու թյուն նե րի մեջ:

ԼԻՄ ՖԱ ԴԵ ՆՈ ՊԱ ԹԻԱՅԻ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԱ ԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐԻ ԿԱԽ ՎԱ ԾՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԻՆ-
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Infectious mononucleosis is often - in 41.5% of cases (general 
value with a probability of 95.4% is in the range 33.1-49.9%) 
may occur erased without explicitly marked increase in peripher-
al lymph nodes. The difference in the frequency of cases with no 
appreciable increase in the lymph nodes in different age groups 
was not significant. However, in childhood increases the degree 
of lymph node was more pronounced compared with adults, al-
though the latter, despite a slight increase, more likely to have 
generalized lymphadenopathy. 

The gradual onset of the disease was noted in 51 of 135 
(37,8±4,2%) cases. However, in these cases, usually after 4-6 
days the temperature of subfebrile in the early days rose to a 
moderate or high febrile. Rarely, a 11,8±4,5% of cases among 
patients with insidious onset of the disease, it remained low 

grade throughout the illness. Duration of temperature responses 
in patients with lymphadenopathy was more worn, compared with 
the subgroup with obvious lymphadenopathy in all age groups. 
Difficulty breathing through the nose, significantly more often 
observed in children of preschool age compared with those of 
school age and older. In this case, nasal discharge in the acute 
stage of the disease has been rare, due to the primary lesion in 
infectious mononucleosis mucous sheath of the inferior turbinate 
and the entrance to the nasopharynx (back rhinitis). The defeat 
of the throat and pharynx - the constant symptom of infectious 
mononucleosis. We found no purulent overlap depending on the 
presence or absence of overt lymphadenopathy in patients. At 
the same time, there was a direct correlation frequency of puru-
lent overlap of the positive results of bacteriological seeding from 
the throat swab, indicating a direct involvement of the bacterial 
microflora in the development of these complications.

DEPENDENCE OF THE NATURE AND EXTENT OF LYMPHADENOPATHY IN INFECTIOUS MONO-
NUCLEOSIS PATIENT’S AGE AND SEVERITY MANIFESTATION OF THE DISEASE, SEVERITY AND 
DURATION OF TEMPERATURE REACTION
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Բա նա լի բա ռեր՝ ռե նին -ան գիոտեն զին -ալ դոս տե րո-

նային հա մա կարգ, էսեն ցիալ գերճն շում, ռե նի նի ան մի-

ջա կան ընկ ճող ներ: 

Նե րա ծու թյուն: Հայտ նի է, որ ռե նին -ան գիոտեն զին-

ալ դոս տե րո նային հա մա կար գի (ՌԱԱՀ) բարձ րա ցած 

ակ տի վու թյու նը օր գա նիզ մում կար ևոր դեր է խա ղում 

այն պի սի հի վան դու թյուն նե րի ձևա վոր ման և զար գաց-

ման մեջ, ինչ պի սիք են զար կե րա կային գերճն շու մը, քրո-

նի կա կան սր տային ան բա վա րա րու թյու նը, երի կամ նե րի 

քրո նի կա կան հի վան դու թյուն նե րը, հղի նե րի էկ լամպ-

սիան, Ալց հեյ մե րի հի վան դու թյու նը, հա մա կար գային 

աթե րոսկ լե րո զը և այլն: Այս հա մա կար գի հիմ նա կան 

էֆեկ տոր հոր մո նը ան գիոտեն զին II-ն է (ԱՏ II): Այն, փո-

խազ դե լով ան գիոտեն զի նային AT1 ըն կա լիչ նե րի հետ, 

հան գեց նում է վա զո կոնստ րիկ ցիային, խթա նում է վա-

զոպ րե սի նի, ալ դոս տե րո նի, էն դո թե լի նի, նո րադ րե նա լի-

նի ար տադ րու թյու նը: Երի կա մային խո ղո վակ նե րի վրա 

ան գիոտեն զին II -ի ինչ պես ան մի ջա կան, այն պես էլ ալ-

դոս տե րո նով միջ նորդ ված ազ դե ցու թյան շնոր հիվ տե ղի 

է ու նե նում ջրի և նատ րիու մի պա հում օր գա նիզ մում: Ան-

գիոտեն զին II -ը նպաս տում է կո լա գե նային մատ րիք սի 

կու տակ մա նը և մեծ դեր է խա ղում սր տի ձախ փո րո քի 

գե րա ճի և սր տի ու զար կե րակ նե րի ռե մո դե լա վոր ման 

գոր ծըն թա ցում [1]: Մինչև վեր ջերս գո յու թյուն ու նեին 

ՌԱԱՀ -ի հետ ևյալ ընկ ճող ներ՝ ան գիոտեն զին փո խա կեր-

պող ֆեր մեն տի (Ա ՓՖ) ընկ ճող ներ (ԱՓ ՖԸ), ան գիոտեն-

զի նային ըն կա լիչ նե րի պա շա րիչ ներ (ԱԸՊ), ինչ պես նաև 

β-ադ րե նա պա շա րիչ ներ, ալ դոս տե րո նի ներ հա կորդ-

ներ: Ընդ որում, ԱՓ ՖԸ-նե րի մի ջո ցով ընկճ վում է ան-

գիոտեն զին փո խա կեր պող ֆեր մեն տի ակ տի վու թյու նը, 

այդ պի սով իջ նում է ԱՏ II -ի քա նա կը, իսկ ԱԸՊ-նե րը մր-

ցակ ցային կեր պով պա շա րում են AT1 ըն կա լիչ նե րը և 

նվա զեց նում ԱՏ II -ի ազ դե ցու թյու նը: 

Այ սու հան դերձ, նշ ված եր կու խումբ դե ղերն էլ զերծ 

չեն թե րու թյուն նե րից: Մաս նա վո րա պես, ԱՓ ՖԸ-նե-

րը, պա շա րե լով ԱՓՖ-ն, չեն ար գե լա կում ԱՏ II -ի առա-

ջաց ման այ լընտ րան քային ու ղի նե րը (օ ր.՝ քի մա զային 

ու ղին): Ար դյուն քում այս դե ղե րի եր կա րատև ազ դե-

ցու թյան հետ ևան քով կա րող է առա ջա նալ ԱՏ II -ի և 

ալ դոս տե րո նի ճո ղոպր ման ֆե նո մեն (escape phenom-

enon): Միև նույն ժա մա նակ ԱԸՊ-նե րը, ազ դե լով ըն-

կա լի չային մա կար դա կով, ճն շում են ան գիոտեն զի նի 

ոչ բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն նե րը՝ ան կախ վեր ջի նիս 

առա ջաց ման ու ղուց: Սա կայն վեր ջերս ավե լի ու ավե-

լի հա ճախ է նշ վում այն մա սին, որ ան գիոտեն զի նային 

ըն կա լիչ նե րի վրա ան մի ջա կան ազ դե ցու թյու նը կա րող 

է բե րել բջիջ նե րի ապոպ տո զի և նույ նիսկ առա ջաց նել 

աթե րոսկ լե րո զային վա հա նի կի ապա կա յու նա ցում: Եվ, 

ի վեր ջո, նշ ված եր կու խումբ դե ղերն էլ հա կա դարձ 

կապի սկզ բուն քով նպաս տում են արյան պլազ մա յում 

ռե նի նի խտու թյան բարձ րաց մա նը [1]: Ռե նի նը հայտ նի է 

որ պես ան գիոտեն զի նո գե նը ան գիոտեն զին I փո խա կեր-

պե լու կա տա լի զա տոր: Բա ցի այդ այն օժտ ված է նաև 

ան մի ջա կան ազ դե ցու թյամբ: Ռե նի նի և պրո ռե նի նի ըն-

կա լիչ նե րը տե ղա կայ ված են այն պի սի օր գան նե րում, 

ինչ պի սիք են՝ երի կամ նե րը, սիր տը, լյար դը, են թաս տա-

մոք սային գեղ ձը, գլ խու ղե ղը: Արյան պլազ մա յում ռե նի-

նի բարձ րա ցած մա կար դա կը մե ծաց նում է սր տամ կա նի 

ին ֆարկ տի զար գաց ման ռիս կը: Բա ցի դրա նից, ռե նի նի 

մի ջո ցով բջ ջային ազ դան շա նային հա մա կար գի ակ տի-

վա ցու մը նպաս տում է ֆիբ րո զի և բջ ջային հի պերտ րո-

ֆիայի: 

Այս պի սով ՌԱԱՀ -ի վրա թե րապև տիկ ազ դե ցու-

թյան հա մար կար ևոր և հե ռան կա րային թի րախ է բուն 

ռե նի նը: Առա ջին ռե նի նի ան մի ջա կան ընկ ճող նե րը 

(ՌԱԸ)` էնալ կի րե նը, ռե մի կի րե նը, զան կի րե նը, սին թեզ-

վել են 20-րդ դա րի յո թա նա սու նա կան թվա կան նե րին: 

Սա կայն, այդ ժա մա նակ հե տա զո տող ներն առնչ վե ցին 

մի շարք դժ վա րու թյուն նե րի հետ, կապ ված հիմ նա կա-

նում ստա մոքս -ա ղի քային ու ղում ՌԱԸ -ե րի չա փա զանց 

ցածր կեն սա հա սա նե լիու թյան, կի սա կյան քի կարճ ժա-

մա նա կա մի ջո ցի և դե ղա հա տային ձևում բա ղադ րիչ նե-

րի ցածր կա յու նու թյան հետ [21]: Սա էր պատ ճա ռը, որ 

կի րեն նե րը եր կար ժա մա նակ չէին դի տարկ վում որ պես 

հա կա գերճն շու մային դե ղե րի հե ռան կա րային խումբ: 

Առա ջին ան գամ կի րեն ներն ու շադ րու թյան ար ժա նա-

ցան CGP 60536 -ի սին թե զից հե տո, որը նե րըն դուն ման 

հա մար պի տա նի ռե նի նի ոչ պեպ տի դային ցածր մո լե-

կու լային ին հի բի տոր է [28]: Այն ան վա նե ցին ալիս կի-

րեն (վա ճառ քային ան վա նու մը՝ Ռա սի լեզ): Ալիս կի րե նը 

պա շա րում է ռե նին -ան գիոտեն զին -ալ դոս տե րո նային 

հա մա կար գը՝ նպաս տե լով անո թային լար վա ծու թյան և 

հա մա կար գային զար կե րա կային ճնշ ման դե ղա չափ-կա-

խյալ իջեց ման, ին չը կախ ված չէ սե ռից, ռա սայից, տա րի-

Ա ԼԻՍ ԿԻ ՐԵ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ՆՈՐ ՀԱ ԿԱ ԳԵՐՃՆ ՇՈՒ ՄԱՅԻՆ ԴԵՂ
Բայ կով Ա.Վ.1, Ղա զա րյան Ն.Լ.2 
1 ԵՊԲՀ, ֆար մա կո լո գիայի ամ բիոն
2 ԵՊԲՀ, ընդ հա նուր բժշ կու թյան ֆա կուլ տետ

ՀՏԴ. 616.12-085.2 
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քից, մարմ նի զանգ վա ծի ին դեք սից [2]:

 Ներ կա յումս ալիս կի րե նը ան ցել է կլի նի կա կան 

փոր ձար կում նե րի բո լոր փու լե րը և 2007 թվա կա նից 

ար տոն վել է կլի նի կա կան կի րառ ման հա մար որ պես 

հա կա գերճն շու մային դեղ ԱՄՆ -ում Սնն դի եւ դե ղե րի 

վար չու թյան (US Food and Drug Administration, FDA) կող-

մից և Եվ րա միու թյան երկր նե րում Եվ րո պա կան դե ղե րի 

գոր ծա կա լու թյան կող մից (European Medicines Agency, 

EMEA, ներ կա յումս՝ EMA) [30,31]: 

Ֆար մա կո կի նե տի կա և ֆար մա կո դի նա մի կա: 

Ալիս կի րե նը օժտ ված է բա րեն պաստ ֆի զի կա քի միական 

հատ կու թյուն նե րով: Այդ թվում՝ բարձր լու ծե լիու թյամբ 

(>350մգ/մլ, pH=7,4 -ի պայ ման նե րում) և հիդ րո ֆի լու-

թյամբ, ինչն էա պես լա վաց նում է դե ղի կեն սա հա սա-

նե լիու թյու նը [29]: Դե ղի ազ դե ցու թյան տևո ղու թյու նը 

գե րա զան ցում է 24 ժա մը, իսկ երի կա մային անո թա լայ-

նա ցու մը պահ պան վում է մինչև 48 ժամ: Կի սա դուրս բեր-

ման ժա մա նա կը 40 ժամ է, որն ապա հո վում է օր վա մեջ 

դե ղի մե կան գա մյա ըն դու նու մը: Բարձր դե ղա չա փե րի 

օգ տա գործ ման դեպ քում նկատ վում է ալիս կի րե նի չա-

փա վոր կու մու լյա ցիային են թարկ վե լու ու նա կու թյուն [3]: 

Ալիս կի րե նը դուրս է բեր վում օր գա նիզ մից գե րա զան ցա-

պես լե ղիով եւ կղան քով՝ ան փո փոխ ձևով: Մե զով ար-

տա զա տու մը կազ մում է մոտ 0,6%: Չի պա հանջ վում 

դե ղա չա փի հա մուղ ղում թեթև և մի ջին աս տի ճա նի քրո-

նի կա կան երի կա մային ան բա վա րա րու թյան կամ լյար-

դի ախ տա հա րում նե րի դեպ քում: Ալիս կի րե նը չա փա վոր 

կապ վում է արյան սպի տա կուց նե րի հետ, ընդ որում 

այդ փո խազ դե ցու թյան ին տեն սի վու թյու նը կախ ված չէ 

արյան պլազ մա յում նրա խտու թյու նից [3, 10, 31]: Դե ղի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից է նաև այն, որ պլազ մայի 

սպի տա կուց նե րին կապ ման տե սան կյու նից այն ցու-

ցա բե րում է թույլ մր ցակ ցու թյուն այլ խմ բե րի դե ղե րի 

նկատ մամբ և P450 հա մա կար գի ցի տոք րոմ նե րով այն 

չի քայ քայ վում: Այս պի սով, ալիս կի րե նը չի առա ջաց նում 

կլի նի կո րեն նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն վար ֆա րի նի, լո-

վաս տա տի նի, ատե նո լո լի, ցե լե կոք սի բի, ցի մե տի դի նի և 

դի գոք սի նի մե տա բո լիզ մի վրա [6, 7, 8, 31]: Բա ցի այդ, 

ալիս կի րե նը 300 մգ դե ղա չա փով չի փո խում այլ հա կա-

գերճն շու մային դե ղե րի (ռա միպ րիլ՝ 10 մգ, ամ լո դի պին՝ 

10 մգ, վալ սար տան՝ 320 մգ, հիդ րոք լո րո թիազիդ՝ 25մգ) 

ֆար մա կո կի նե տիկ ուր վա գի ծը [24]: Նշ ված առանձ նա-

հատ կու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ալիս կի-

րե նը լայ նո րեն օգ տա գոր ծել ինչ պես մո նո թե րա պիայի, 

այն պես էլ հա մակց ված թե րա պիայի ձևով: Ալիս կի րե նը 

հա կա ցուց ված է կի րա ռել P-գ լի կոպ րո տեինի ու ժեղ պա-

շա րիչ նե րի հետ (ցիկ լոս պո րին, իտ րա կո նա զոլ), քա նի որ 

ցիկ լոս պո րի նը մե ծաց նում է ալիս կի րե նի Cmax -ը և AUC 

–ը հա մա պա տաս խա նա բար 2,5 և 5 ան գամ, իսկ իտ րա-

կո նա զո լը հա մա պա տաս խա նա բար 5,8 և 6,5 ան գամ 

(փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի շր ջա նում ապա ցուց-

վել է P-գ լի կոպ րո տեինի լի մի տա վո րող դե րը ալիս կի-

րե նի կեն սա հա սա նե լիու թյան ցու ցա նի շի ձե ւա վոր ման 

հար ցում): Հի պեր կա լե միայի առա ջաց ման վտան գի հետ 

կապ ված ան հրա ժեշտ է ալիս կի րե նը զգու շու թյամբ կի-

րա ռել պլազ մա յում կա լիու մի խտու թյու նը բարձ րաց-

նող դե ղե րի հետ (ԱՓ ՖԸ, ԱԸՊ, կա լիում պահ պա նող 

մի զա մուղ ներ, կա լիու մի պատ րաս տուկ ներ, հե պա րին 

և այլն): Խոր հուրդ չի տր վում ալիս կի րե նը օգ տա գոր-

ծել ֆու րո սե մի դի հետ, որով հետև այն նվա զեց նում է 

ֆու րո սե մի դի ար դյու նա վե տու թյու նը 20-30 %-ո վ, ին չը 

սր տային ան բա վա րա րու թյամբ հի վանդ նե րի շջա նում 

կա րող է առա ջաց նել սր տի՝ ծա վա լով գեր ծան րա բեռն-

վա ծու թյան վտանգ: Անհ րա ժեշտ է ալիս կի րե նը զգու շու-

թյամբ կի րա ռել նաև ոչ ստե րոի դային հա կա բոր բո քային 

դե ղե րի հետ (Ո ՍՀԴ), քա նի որ վեր ջին ներս նվա զեց նում 

են ալիս կի րե նի հա կա գերճն շու մային ազ դե ցու թյու նը և 

կա րող են մե ծաց նել երի կա մային ան բա վա րա րու թյան 

առա ջաց ման վտան գը [31]: 

Ցու ցում ներ: Ալիս կի րե նը պա շա րում է ՌԱԱՀ -ը՝ բե-

րե լով սիս տո լիկ և դիաս տո լիկ զար կե րա կային ճնշ ման 

իջեց ման: Այն ցուց ված է մե ծա հա սակ նե րի էսեն ցիալ 

զար կե րա կային հի պեր տեն զիայի բուժ ման հա մար[31]:

 Ռան դո մի զաց ված, բազ մա կենտ րոն, պլա ցե բո-հսկ-

վող, կրկ նա կի կույր հե տա զո տու թյու նը թեթև և մի ջին 

զար կե րա կային գերճն շու մով հի վանդ նե րի մաս նակ-

ցու թյամբ ցույց է տվել, որ ալիս կի րե նը, որ պես մո նո-

թե րապև տիկ մի ջոց, 150 մգ դե ղա չա փով նույն քան ար-

դյու նա վետ է, որ քան իր բե սար տա նը (150 մգ), իսկ նրա 

տա նե լիու թյու նը և ան վտան գու թյու նը հա մե մա տե լի են 

պլա ցե բոյի և իր բե սար տա նի հետ [10]: 

Այժմ ներ կա յաց նենք ալիս կի րե նը զար կե րա կային 

հի պեր տեն զիայի հա մակց ված բուժ ման շր ջա նակ նե-

րում: Այս պես՝ հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, 

որ ալիս կի րեն + Ca-պա շա րիչ, ալիս կի րեն + մի զա մուղ, 

ալիս կի րեն + β-պա շա րիչ հա մակ ցում նե րը ար դյու նա-

վետ են զար կե րա կային գերճնշ ման բուժ ման հա մար և 

լավ տա նե լի են հի վանդ նե րի կող մից: Ալիս կի րեն + ամ-

լո դի պին հա մակ ցու մը ապա հո վում է զար կե րա կային 

ճնշ ման ավե լի ար դյու նա վետ իջե ցում, քան ալիս կի րե-

նով մե նա բու ժու մը: Իսկ ծայ րա մա սային այ տուց նե րի և 

հի պո կա լե միայի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը նշ-

ված զու գորդ ման դեպ քում ավե լի փոքր է, քան ամ լո դի-

պի նով մե նա բուժ ման ժա մա նակ [14]: Ալիս կի րեն + հիդ-

րոք լոր թիազիդ հա մակ ցու մը ապա հո վում է սիս տո լիկ և 

դիաս տո լիկ զար կե րա կային ճնշ ման հա վաս տի իջե ցում 

թեթև և մի ջին զար կե րա կային հի պեր տեն զիայով հի-

վանդ նե րի մոտ (ի նչ պես ճար պա կա լու մով, այն պես էլ 
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առանց ճար պա կալ ման): Ընդ որում, ավե լի մեծ թվով 

հի վանդ ներ են հաս նում զար կե րա կային ճնշ ման մա-

կար դա կի վե րահսկ ման հիդ րոք լո րո թիազիդ + ալիս կի-

րեն քան հիդ րոք լոր թիազիիդ + այլ դեղ հա մակ ցու մով 

[13]: Ալիս կի րեն + վալ սար տան ± հիդ րոք լո րո թիազիդ 

զու գոր դու մը ապա հո վում է եր կա րա ժամ կետ թերճն շու-

մային ար դյու նա վե տու թյուն [5]: Նախ կի նում լայ նո րեն 

կի րա ռում էին նաև ալիս կի րեն + ԱՓ ՖԸ և ալիս կի րեն 

+ ԱԸՊ զու գոր դու մով ՌԱԱՀ -ի կրկ նա կի բլո կա դա [17, 

23], սա կայն ASPIRE HIGHER ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 

իրա կա նաց ված ALTITUDE մի ջազ գային բազ մա կենտ-

րոն հե տա զո տու թյան մի ջան կյալ ար դյունք նե րը ցույց են 

տվել, որ ալիս կի րեն + ԱԸՊ կամ ալիս կի րեն + ԱՓ ՖԸ 

զու գորդ ված կի րա ռում նե րը երկ րորդ տի պի շա քա րային 

դիաբե տով կամ երի կա մային ան բա վա րա րու թյամբ 

(Կ ՖԱ<60մլ/ր) հի վանդ նե րի մոտ վտան գա վոր է` կապ-

ված երի կա մային բար դու թյուն նե րի, զար կե րա կային 

թերճնշ ման և հի պեր կա լե միայի զար գաց ման հնա րա-

վոր ռիս կի հետ: Նշ ված մի ջան կյալ բա ցա սա կան ար-

դյունք նե րի պատ ճա ռով ALTITUDE հե տա զո տու թյու նը 

վա ղա ժամ դա դա րեց վել է [1, 2, 18, 30]: 

Այս պի սով, ալիս կի րե նը իրա կա նաց նում է ՌԱԱՀ -ի 

լուրջ պա շա րում և բե րում է անո թային լար վա ծու թյան 

թու լաց ման ու զար կե րա կային ճնշ ման ան կման: Հաս-

տատ ված է նաև, որ ալիս կի րե նը, բա ցի հա կա գերճն-

շու մային ազ դե ցու թյու նից, օժտ ված է նշա նա կա լի 

օր գա նոպ րո տեկ տիվ (նեֆ րոպ րո տեկ տիվ և կար դիոպ-

րո տեկ տիվ) հատ կու թյուն նե րով [15]: Են թադր վում է, որ 

ալիս կի րե նի օր գա նոպ րո տեկ տիվ ազ դե ցու թյուն նե րը 

պայ մա նա վոր ված են ռե նի նի սպե ցի ֆիկ ըն կա լիչ նե րի 

պա շար մամբ, որոնք տե ղա կայ ված են երի կամ նե րի մե-

զան գիու մում, երի կամ նե րի և պսա կաձև զար կե րակ նե-

րի են թաէն դո թե լում [3]: 

Ա լիս կի րե նի օր գա նոպ րո տեկ տիվ հատ կու թյուն նե-

րը ցույց են տր վել մի շարք հե տա զո տու թյուն նե րում, 

որոնք իրա կա նաց վել են վե րը նշ ված ASPIRE HIGHER 

ծրագ րի շր ջա նակ նե րում: Մաս նա վո րա պես. COOPER-

ATE հե տա զո տու թյու նում ցույց է տր վել, որ ալիս կի րե նը 

ըն դու նակ է նվա զեց նել ալ բու մի նու րիան և երի կամ նե-

րի ֆունկ ցիայի ան դար ձե լի վատ թա րա ցու մը [16]: Բա ցի 

այդ այն ու նակ է խթա նել երի կա մային զար կե րակ նե րի 

վա զո դի լա տա ցիան և րո պեական դիու րե զի ավե լա ցու-

մը, կան խար գե լել կծի կային ֆիլտ րա ցիայի արա գու-

թյան նվա զու մը և արյան մեջ կրեատի նի նի քա նա կի 

ավե լա ցու մը [22]: 

AVOID հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են 

տվել, որ ալիս կի րե նը տիպ 2 շա քա րային դիաբե տով հի-

վանդ նե րի մոտ օժտ ված է նեֆ րոպ րո տեկ տիվ հատ կու-

թյուն նե րով, որը կախ ված չէ նրա հա կա հի պեր տեն զիվ 

ակ տի վու թյու նից: Նշ ված հե տա զո տու թյան մի ջան կյալ 

ար դյունք նե րը թույլ են տա լիս պն դել, որ եր կա րա ժամ-

կետ կան խա տես ման լա վաց ման հա մար ռե նի նի ան մի-

ջա կան պա շա րու մը մատ չե լի ռազ մա վա րու թյուն նե րից 

մեկն է [9, 19]: 

ALLAY հե տա զո տու թյու նում ցույց է տր վել մարմ նի 

ավել ցու կային զանգ վա ծով հի վանդ նե րի շր ջա նում ձախ 

փո րո քի հի պերտ րո ֆիան ռեգ րե սի են թար կե լու ալիս կի-

րե նի ու նա կու թյու նը [9, 20]: 

ALOFT հե տա զո տու թյու նում ցույց է տր վել, որ սր-

տային ան բա վա րա րու թյամբ հի վանդ նե րի բուժ ման 

ստան դարտ թե րա պիային (ԱՓ ՖԸ, β-պա շա րիչ ներ, մի-

զա մուղ) ալիս կի րե նի լրա ցու ցիչ նշա նա կու մը` պլա ցե-

բոյի լրա ցու ցիչ նշա նակ ման հա մե մատ, նվա զեց նում է 

պլազ մա յում Na -ու րե տիկ պեպ տի դի մա կար դա կը: Ընդ 

որում, կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րի հա ճա խա ցում չի 

դիտ վում [9]:

 Վեր ջերս հրա պա րակ ված ASTRONAUT վե ցամ սյա 

հե տա զո տու թյու նում ցույց է տր վել, որ սուր սր տային 

ան բա վա րա րու թյամբ և ձախ փո րո քի դիս ֆունկ ցիայով 

հի վանդ նե րի ստան դարտ թե րա պիային ալիս կի րե նի 

լրա ցու ցիչ նշա նա կու մը չի նվա զեց նում դուրս գր վե լուց 

հե տո հի վանդ նե րի մա հա ցու թյու նը և կրկ նա կի սիր տ-

անո թային հոս պի տա լա ցու մը: Չնա յած, որ տե ղի է ու-

նե նում պլազ մա յում Na -ու րե տիկ պեպ տի դի խտու թյան 

նշա նա կա լի նվա զում, ին չը հաս տա տում է վե րը նշ ված 

ALOFT հե տա զո տու թյան տվյալ նե րը: Ալիս կի րե նի լրա-

ցու ցիչ նշա նակ ման դեպ քում մե ծա նում է նաև հի պեր-

կա լե միայի, հի պո տեն զիայի և երի կա մային դիս ֆունկ-

ցիայի հա վա նա կա նու թյու նը [9]:

 Ներ կա յումս իրա կա նաց վող ATMOSPERE հե տա զո-

տու թյան նպա տակն է հաս տա տել հի պո թեզն այն մա-

սին, որ քրո նի կա կան սր տային ան բա վա րա րու թյամբ 

հի վանդ նե րի մոտ ՌԱԱՀ -ի կրկ նա կի պա շա րու մը ալիս-

կի րե նի և էնա լապ րի լի զու գորդ ման մի ջո ցով ավե լի ար-

դյու նա վետ է իջեց նում սիր տ-ա նո թային մա հա ցու թյու նը 

և սր տային ան բա վա րա րու թյան կա պակ ցու թյամբ հի-

վանդ նե րի հոս պի տա լա ցու մը, քան յու րա քան չյուր բա-

ղադ րի չով մե նա բու ժու մը [9]: 

Կողմ նա կի ազ դե ցու թյուն ներ: Ալիս կի րե նի կի րառ-

ման դեպ քում հա ճախ նկատ վող կողմ նա կի ազ դե ցու-

թյուն նե րից են լու ծը, գլ խապ տույ տը, հո դա ցա վը, հի պեր-

կա լե միան: Հազ վա դեպ հան դի պում են գերզ գայ նու թյան 

և անա ֆի լակ տիկ ռեակ ցիաներ, ցան, քոր, էրի թե մա, 

Սթի վենս-Ջոն սո նի հա մախ տա նիշ, տոք սիկ էպի դեր մալ 

նեկ րոզ (Լայե լի հա մախ տա նիշ): Եր բեմն դիտ վում են 

նաև սուր երի կա մային ան բա վա րա րու թյուն, ծայ րա մա-

սային այ տուց ներ, հե մոգ լո բի նի և հե մա տոկ րի տի իջե-

ցում: Գրանց վել են դեղ նու կի, լյար դա բոր բի և լյար դային 
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ան բա վա րա րու թյան եզա կի դեպ քեր [31]:

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ալիս կի րե-

նի մո նո թե րապև տիկ օգ տա գործ ման դեպ քում բա ցա-

կա յում է առա ջին դե ղա չա փի ֆե նո մե նը (հի պո տեն զիա 

և պուլ սի հա ճա խա ցում): Սիմպ տո մա տիկ թերճն շու մը 

կա րող է դիտ վել հի պո վո լե միայով և արյան մեջ նատ-

րիու մի իոն նե րի դե ֆի ցի տով հի վանդ նե րի շր ջա նում 

(օ րի նակ դիու րե տիկ ստա ցած), ինչ պես նաև ՌԱԱՀ -ի 

կրկ նա կի պա շար ման դեպ քում: Հի պո տեն զիայի կան-

խար գել ման հա մար պետք է ալիս կի րե նի ըն դու նու մից 

առաջ վե րա կանգ նել շր ջա նա ռող արյան ծա վա լը և 

արյան մեջ աղի քա նա կը [31]: 

Հարկ է նշել նաև, որ ալիս կի րե նը չի ազ դում էն դո-

գեն բրա դի կի նի նի և P նյու թի մե տա բո լիզ մի վրա, այդ 

իսկ պատ ճա ռով հազ վա դեպ է առա ջաց նում հազ և ան-

գիոնև րո տիկ այ տուց (ԱՓ ՖԸ-նե րին բնո րոշ կողմ նա կի 

ազ դե ցու թյուն ներ): 

Ա լիս կի րե նը զերծ չէ նաև այլ բա ցա սա կան հատ կա-

նիշ նե րից, մաս նա վո րա պես կապ ված ՌԱԱՀ-ն պա շա րող 

բո լոր դե ղո րայ քային խմ բե րին բնո րոշ « ճո ղոպր ման ֆե-

նո մե նի» հետ: Այս պես, ալիս կի րե նի ազ դե ցու թյամբ ռե-

նի նի ակ տի վու թյան սկզբ նա կան իջե ցու մը ու ղեկց վում է 

նրա հե տա գա բարձ րաց մամբ, որը սա կայն չի հաս նում 

սկզբ նա կան մա կար դա կի: Կլի նի կա կան փոր ձար կում նե-

րը ցույց են տա լիս, որ ալիս կի րե նի հա կա գերճն շու մային 

ար դյու նա վե տու թյան իջե ցում այ նուա մե նայ նիվ տե ղի չի 

ու նե նում: Բա ցա կա յում է նաև հան ման հա մախ տա նի շը 

[11, 28]: 

Հա կա ցու ցում ներ [31]: 

 � Գերզ գայ նու թյուն ալիս կի րե նի կամ պատ րաս-

տու կի կազ մի մեջ մտ նող այլ բա ղադ րիչ նե րի 

հան դեպ: 

 � Ա նամ նե զում ալիս կի րե նից առա ջա ցած Կվին-

կեի այ տուց, ինչ պես նաև իդիոպա թիկ կամ ժա-

ռան գա կան Կվին կեի այ տուց: 

 � Հ ղիու թյան երկ րորդ և եր րորդ եռամ սյակ: 

 � Ա լիս կի րեն + ԱԸՊ կամ ալիս կի րեն + ԱՓ ՖԸ 

զու գորդ ված կի րա ռում նե րը երկ րորդ տի պի 

շա քա րային դիաբե տով կամ երի կա մային ան-

բա վա րա րու թյամբ (Կ ՖԱ<60մլ/ր) հի վանդ նե րի 

շրջանում: 

Ա լիս կի րե նը խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել ծանր 

երի կա մային ան բա վա րա րու թյամբ (Կ ՖԱ<30մլ/ր) հի-

վանդ նե րի շրջանում: Զգու շու թյամբ է պետք կի րա ռել 

երի կամ նե րի վնաս մա նը նա խատ րա մադ րող գոր ծոն ներ 

ու նե ցող հի վանդ նե րի շրջանում (հի պո վո լե միա, լյար դի 

հի վան դու թյուն ներ, շա քա րային դիաբետ, երի կամ նե րի 

նա խոր դող հի վան դու թյուն ներ, երի կա մային զար կե րա-

կի միակող մա նի կամ երկ կող մա նի ստե նոզ): 

Ա լիս կի րե նը խոր հուրդ չի տր վում կի րա ռել եր րորդ-

չոր րորդ աս տի ճա նի սր տային ան բա վա րա րու թյամբ հի-

վանդ նե րի, ինչ պես նաև սր տային ան բա վա րա րու թյամբ 

այն հի վանդ նե րի մոտ, որոնք ստա նում են ֆու րո սե միդ: 

Այս պի սով, ալիս կի րե նի բարձր ան վտան գու թյու նը, 

լավ տա նե լիու թյու նը, բա րեն պաստ թե րապև տիկ բնու-

թագ րե րը, տար բեր դե ղո րայ քային խմ բե րի հետ լայն 

հա մակ ցում նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 

հու սալ, որ ռե նի նի ան մի ջա կան ընկ ճող նե րը լայն կի րա-

ռում կգտ նեն զար կե րա կային գերճնշ ման բուժ ման և 

գերճնշ ման հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի կան խար-
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Ключевые слова: ренин-ангиотензин-альдостероновая систе-
ма, эссенциальная гипертензия, прямые ингибиторы ренина.

Известно, что ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
(РААС) занимает центральные позиции в процессе развития 
артериальной гипертензии и хронической сердечной недоста-
точности. Очевидно, что важной и перспективной мишенью 
для терапевтического воздействия на РААС является ренин. 
Первые прямые ингибиторы ренина (эналкирен, ремикирен, 
занкирен) были синтезированы в середине 70-х годов XX века. 
Однако первый успех к киренам пришел после синтеза CGP 
60536 — непептидного низкомолекукярного ингибитора ре-

нина, пригодного для приема внутрь, получившего название 
алискирен (МНН). Алискирен способен осуществлять блокаду 
РААС, что приводит к снижению сосудистого тонуса и систем-
ного артериального давления. Фармакокинетические особен-
ности алискирена позволяют применять препарат как в режи-
ме монотерапии, так и в комбинациях с другими препаратами. 
Установлено, что алискирен кроме антигипертензивной ак-
тивности обладает также значительными органопротективны-
ми (нефропротективным и кардиопротективным) свойствами. 
Следует отметить, что алискирен обладает незначительными 
побочными эффектами, такими как усталость, головная боль, 
головокружение, диарея и т.д..

АЛИСКИРЕН КАК НОВОЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО
Байков А.В.1, Казарян Н.Л.2
1 ЕГМУ, кафедра фармакологии
2 ЕГМУ, факультет общей медицины

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: renin-angiotensin-aldosterone system, essential hy-
pertension, direct inhibitors of renin.

It is known that the renin-angiotensin-aldosterone system 
(RAAS) occupies the central position in the development of arte-
rial hypertension and congestive heart failure. Obviously, an im-
portant and promising target for therapeutic intervention on the 
RAAS is renin. First direct renin inhibitors (enalkiren, remikiren, 
zankiren) were synthesized in the mid 1970s. However, the first 
success came to kirens after synthesis CGP 60536 – low-molec-

ular, non-peptide renin inhibitor, suitable for oral administration, 
called aliskiren (INN). Aliskiren can inhibit the RAAS that reduces 
systemic vascular tone and arterial blood pressure. The phar-
macokinetic characteristics of aliskiren allows the use of drug 
as monotherapy and in combination with other drugs. It was es-
tablished that besides antihypertensive activity aliskiren has also 
significant organoprotective (cardioprotective and renoprotec-
tive) properties. It should be noted that aliskiren has minor side 
effects such as fatigue, headache, dizziness, diarrhea, etc.

ALISKIREN AS A NОVEL ANTIHYPERTENSIVE DRUG
Baykov A.V.1, Ghazaryan N.L.2
1 YSMU, Department of Pharmacology
2 YSMU, General Medicine Faculty
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Ключевые слова: патогенез острых кишечных инфек-

ций, энтеротоксин типа А C. perfringens, возбудители 

пищевых токсикоинфекций, антибиотико-ассоцииро-

ванная диарея, выявление токсинов клостридий.

Достижения экспериментальной микробиологии, 

биохимии, генетики позволили охарактеризовать и уста-

новить химическую структуру, генетический контроль, 

основные механизмы действия многих токсинов возбу-

дителей [1]. Более четкое определение роли и значения 

бактериальных токсинов в патогенезе инфекционных 

заболеваний открывает принципиально новые возмож-

ности в разработке методов их диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний. Перспективы совершен-

ствования лечебной тактики и разработки вакцин при 

многих бактериальных инфекциях заключаются в рас-

шифровке молекулярных механизмов действия бакте-

риальных токсинов. 

Из года год большое внимание исследователи об-

ращают на открытие новых этиологических агентов ин-

фекционных заболеваний [4,13], к числу которых отно-

сятся и клостридии (C.difficile и C.perfringens), впервые 

описаннве в середине 1930-х годов [8,34]

C.perfringens относится к числу классических воз-

будителей пищевых токсикоинфекций (ПТИ), широко 

распространенных в мире [6,20,22]. В последние годы 

внимание к данному возбудителю возросло, что связано 

с более детальным изучением механизмов действия вы-

рабатываемых им токсинов и их роли в патологии чело-

века и животных. Как считается на сегодняшний день, 

C.perfringens способны вырабатывать около 15 различ-

ных токсинов [29]. Однако чаще всего, C.perfringens 

классифицируют на 5 типов (A-E) по способности выра-

батывать один или несколько из главных летальных ток-

синов: a, b, e и i [29] (Таблица 1 и 2). Хотя традиционно 

считается, что выработка энтеротоксина ассоциирова-

на преимущественно только со штаммами типа А, выра-

ботка самого токсина и его гена (cpe) обнаруживается 

и у других типов C.perfringens [31].

Согласно современным представлениям, 

энтеротоксин-А-продуцирую щие штаммы C.perfringens 

ассоциируют не только с ПТИ, но и, как показывают 

клинико-эпидемиологические исследования, с антибио-

тико-ассоциированой диареей (ААД) (удельный вес воз-

будителя в этой группе составляет от 5 до 15%) и спо-

радическими диареями у людей и животных [5,7,9,29]. 

Более того, определенные различия между этими штам-

мами выявляются и на генетическом уровне. Большин-

ство штаммов C. perfringens, вызывающих ПТИ, несет 

ген энтеротоксина типа А (cpe+) в хромосомах, тогда 

как у штаммов, изолированных при ААД и спорадиче-

ских диареях, он обнаруживается в плазмидах [12,24].

Энтеротоксин типа А представляет собой одноце-

почечную полипептидную цепь (35-kDa), ответственную 

за развитие диареи и нарушение перистальтики кишеч-

ника, выявляемых у больных с ПТИ, ААД и спорадиче-

скими диареями [21]. Только около 5% всех изолятов C. 

perfringens вырабатывают энтеротоксин. 

Выработка энтеротоксина регулируется сочетанно 

со споруляцией, и высвобождение токсина происходит 

из лизированных вегетативных клеток. Протеолитиче-

ское расщепление 24 N-терминальных аминокислот ак-

тивирует молекулу токсина, в результате чего функци-

онально выделяются цитотоксический N-терминальный 

домен и C-терминальный домен с рецепторной актив-

ностью.

Взаимодействие энтеротоксина с чувствительными 

клетками приводит к порообразованию и следующими 

за ним нарушению проницаемости, ингибированию син-

теза макромолекул, дезинтеграции цитоскелета и лизи-

су клетки [16, 30].

Как хорошо установлено в клинико-эксперимен-

тальных исследованиях, нативный энтеротоксин облада-

ет мощной цитотоксической активностью и активен не 

только в отношении эпителиальных клеток, но и других 

эукариотических клеток при поступлении в системный 

кровоток [11]. Взаимодействуя с рядом эукариотических 

белков, он образует большие комплексы в плазматиче-

ской мембране энтероцитов и других энтеротоксин-чув-

ствительных клеток [18, 21]. Образуемые комплексы по 

своим размерам соответствуют порам [15, 35], наличие 

которых способствует существенному изменению прони-

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ 
ЭНТЕРОТОКСИНА ТИПА А C. PERFRINGENS ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧ-
НЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Гюлазян Н.М.
ЕГМУ, кафедра инфекционных болезней

УДК: 616.34-022.7:6163981
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цаемости плазматических мембран для маленьких моле-

кул, вызывая критическое нарушение в коллоидно-осмо-

тическом равновесии клетки, ведущее к ее смерти уже в 

течение 15-30 минут от начала экспозиции [21]. 

Энтеротоксин также стимулирует массивную де-

сквамацию и укорачивание ворсинок в тонком кишечни-

ке [27]. Выявляемые гистопатологические изменения, как 

представляется, являются весьма существенными для 

нарушения транспорта жидкости и электролитов в про-

свет кишечника и развития гастроэнтерита, поскольку в 

экспериментальных исследованиях на тонкой кишке кро-

лика установлено, что дозы, индуцирующие гистопатоло-

гические изменения соответствуют тем же дозам, кото-

рые усиливают транспорт жидкости и электролитов [21]. 

Кроме этого, отмечается и совпадение по времени насту-

пления этих изменений, что косвенно свидетельствует о 

ведущей роли цитотоксических свойств энтеротоксинов 

на их патофизиологические эффекты [23].

До формирования пор, посредством которых ре-

ализуются цитотоксические эффекты энтеротоксина, 

нативная молекула токсина должна связаться с белко-

выми рецепторами, которые в настоящее время интен-

сивно изучаются. В частности, показано, что протеин 

в мол. массой ~50 kDa связывается с токсином вско-

ре после его взаимодействия с клеткой [36]. В более 

поздних исследованиях было показано, что линия мы-

шиных L-клеток, которая в естественных условиях не 

чувствительна к энтеротоксину, при инкубации с сДНК, 

кодирующей клаудин-3, либо клаудин-4, становились вы-

сокочувствительными к нему [17]. Эти данные обеспе-

чили новое понимание особенностей взаимодействия 

энтеротоксина C. perfringens с клетками и механизм его 

действия. 

Клаудин первично локализуется в плотных эпи-

телиальных соединениях, участвуя в межклеточной 

интеграции [14,25]. Эти данные свидетельствуют о 

Таблица 1 

Краткая характеристика токсинов, вырабатываемых C. perfringens и их взаимосвязь с заболеваниями человека и 

животных

Тип
токсина

Главные
токсины

Заболевания и патологические состояния у:

человека животных

A a
ПТИ

мионекроз
Некротический энтерит поросят, домашней птицы, колит 

лошадей, геморрагический гастроэнтерит собак.

B a, b, e
Некротический

энтероколит
Геморрагический и хронический энтерит ягнят, телят и 

жеребят, геморрагическая энтеротоксемия овец

C a, b,
Некротический

энтероколит

Некротический энтерит домашней птицы, 
геморрагическая или некротическая энтеротоксемия 

новорожденных свиней, ягнят, телят, жеребята.

D a, e - Энтеротоксемия ягнят и телят

E a, i -
Энтеротоксемия ягнят и телят,

энтерит кроликов.

A–E энтеротоксин ПТИ и ААД Энтерит собак и свиней, лошадей

Таблица 2 

Краткая характеристика биологической активности главных токсинов C. perfringens

Тип 
токсина

Биологическая активность Вызываемые эффекты

a Фосфолипаза /сфингомиелиназа С Гемолиз, некроз, летальность для животных

b
Высокочувствительный к трипсину белок. 
Индукция воспаления.

Некроз слизистой кишечника, летальность для 
животных

e Протеаза-активируемый прототоксин
Усиление проницаемости слизистой кишечника, 
нейротоксичность, летальность для животных

i
Ia - АДФ-рибозилирование актина;
Ib – опосредует связывание

дерматонекроз, летальность для животных
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возможном первичном воздействии энтеротоксина на 

плотные эпителиальные соединения, что недавно было 

подтверждено [32] и показана дезинтеграция межэпи-

телиальных соединений уже в течение 4-х часов. Сход-

ные данные были получены и в других независимых ис-

следованиях [26]. 

Дезинтегрируя межклеточные соединения и нару-

шая морфологию самих клеток, энтеротоксин получает 

доступ в базолатеральной поверхности клетки, где, взаи-

модействуя с другим белком межклеточных соединений 

ок клюдином, формирует в плазматической мембране 

комплексы с мол. массой ~ 200 kDa [28]. Формирова-

ние вторичных больших плазматических комплексов с 

энтеротоксином вызывает интернализацию окклюдина, 

возможно, совместно с энтеротоксином и некоторыми 

другими клаудинами [28], вызывая повышение межкле-

точной проницаемости, которая вносит вклад в разви-

тие диарейного синдрома [26, 32] с потерей воды, на-

трия и хлоридов. К числу других клеточных эффектов, 

вызываемых энтеротоксином C. perfringens относятся: 

ингибирование синтеза макромолекул, снижение энер-

гетического обмена, ингибирование поглощения глю-

козы [32].

Изучение механизма цитопатического действия 

энтеротоксина C. perfringens на модели энтероцит-по-

добной культуры клеток CaCo-2 [11] позволило уста-

новить их различия при воздействии высоких и низких 

доз токсина (1 и 10 мкг/мл). Хотя обе дозы вызывали 

морфологические повреждения и расщепление ДНК, 

однако, при использовании высоких доз процесс крат-

ковременно ингибировался ингибиторами онкоза (гли-

цином), но не ингибиторами каспаз широкого спектра 

действия. Наоборот, ингибитор каспаз 3/7 (но не глицин 

или ингибитор каспазы 1) блокировали морфологиче-

ские повреждения и расщепление ДНК в CaCo-2 клет-

ках при воздействии на них низких доз энтеротоксина. 

На основании полученных результатов авторы сделали 

заключение, что низкие дозы энтеротоксина вызывают 

каспаза 3/7-зависимый апоптоз CaCo-2 клеток, тогда 

как высокие дозы индуцируют онкоз (процесс, напо-

минающий некроз), причем оба этих механизма могут 

играть роль при заболеваниях, обусловленных энтеро-

токсинами C. perfringens.

Значительная летальность и инвалидизация паци-

ентов, а также высокая частота рецидивов после лече-

ния инфекции C. perfringens обусловили необходимость 

создания эффективных диагностических тест-систем. 

В настоящее вре мя основным способом постановки 

лабораторного диагноза является выделе ние чистой 

культуры возбудителя и выявление токсина с исполь-

зованием клеточных линий. Сложность и длительность 

проведения подобных тестов стимулировали разработ-

ку иммуносерологических тест-систем. Однако высокая 

стоимость делает их недоступными для массового при-

менения как в нашей республике, так и в других разви-

вающихся странах.

В рутинной клинической практике выявление энте-

ротоксина А C. perfringens используется редко. К ме-

тодам его детекции относятся: культуры клеток (Vero 

и Caco-2), петля кишки кролика, коммерческий метод 

ELISA на CPЕent, ПЦР, иммунохроматография, РКА и 

другие [7,10, 16, 30, 33].

К сожалению, имеются лишь разрозненные данные 

относительно способности энтеротоксина C. perfringens 

индуцировать продукцию ЦК [19], хотя этот механизм 

также может играть важную роль в развитии заболева-

ния. 

Клинические наблюдения, посвященные анализу 

влияния продукции эн теротоксина А C. perfringens на 

особенности течения ОКИ ограничиваются единичны-

ми статьями [10, 33].

Нами было проведено динамическое обследова-

ние 273 больных ОКИ различной этиологии для изуче-

ния частоты выявления маркеров и уровня токсинов C. 

difficile А и В и энтеротоксина C. perfringens типа А с 

использованием иммунологических тест-систем [3] 

Исходя из полученных данных, можно предпола-

гать, что при ОКИ в 40% случаев развитие патологиче-

ского процесса обусловлено дополнительным воздей-

ствием клостридиальных токсинов (чаще в сочетании 

C. difficile с C. perfringens, чем изолированно). Выявле-

ние маркеров клостридиальных токсинов с помощью 

простого высокочувствительного иммунологического 

метода (РКА на планшетах на основе рекомбинантных 

белков токсинов клостридий), может использоваться в 

качестве дополнительного теста в диагностике бакте-

риальных кишечных инфекций, в изучении патогенеза 

ОКИ, при оценке тяжести течения заболевания, эф-

фективности проводимой терапии и при определении 

контингента больных с риском развития антибиоти-

ко-ассоциированных колитов [2] .

Таким образом, недооценка роли клостридий в эти-

ологической структуре и особенностях клинического 

течения острых кишечных инфекций смешанной эти-

ологии показывает важность анализа бактериальных 

токсинов в фундаментальных и прикладных научных 

исследованиях.
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 Բա նա լի բա ռեր՝ C. perfringens, էն տե րո տոք սին A (Է ՏA), սուր 
աղի քային վա րակ նե րի (ՍԱՎ) պա թո գե նեզ, ան տի բիոտի կա սո-
ցաց ված դիարեա (ԱԱԴ), սնն դային թու նա վա րակ նե րի հա րու-
ցիչ ներ, կլոստ րի դիային տոք սին նե րի հայտ նա բե րում։ 

 Վեր ջին տա րի նե րին հե տա զո տող նե րը մեծ ու շադ րու թյուն 
են դարձ նում ՍԱՎ -ի նոր հա րու ցիչ նե րի բա ցա հայտ մա նը, որոն-
ցից է դա սա կան ՍՏԻ հա րու ցի չը̀  պա թո գեն C. perfringens-ը։ 
Ըստ ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րի՝ ԷՏA ար տադ-
րող C. perfringens շտամ նե րը պայ մա նա վոր ված են ոչ միայն 
ՍՏԻ -ո վ, այլև, ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյուն նե րը, 
անտիբիոտիկասոցացված դիարեայով (ԱԱԴ) ։ ՍՏԻ առա ջաց-
նող C. perfringens շտամ նե րի մեծ մա սը քրո մո սոմ նե րում կրում 
է ԷՏA տե սա կի գե նը (cpe+), մինչ դեռ սնն դային թու նա վա րակ-
նե րի մե կու սա ցած շտամ նե րի դեպ քում վեր ջինս հայտ նա բեր-
վում է պլազ միդ նե րում։ Ս ՏԻ -ի, ԱԱԴ -ի և սպո րա դիկ դիարեայի 
դեպ քում փոր լու ծու թյու նը և աղի քային գա լա րակծ կում նե րը 
պայ մա նա վոր ված են ԷՏA -ո վ։ 

ԷՏA -ի և զգա յուն բջիջ նե րի փո խազ դե ցու թյու նը հան գեց-
նում է վեր ջին նե րիս ծա կոտ կե նու թյա նը և հե տա գա յում թա-

փան ցե լիու թյան խան գար մա նը, մակ րո մո լե կուլ նե րի սին թե զի 
ար գե լակ մա նը, բջ ջակ մախ քի դե զին տեգ րա ցիային և բջ ջի քայ-
քայ մա նը։ ԷՏA-ն հզոր ցի տո տոք սիկ ակ տի վու թյուն ու նի ինչ-
պես էպի թե լային բջիջ նե րի, այն պես էլ էու կա րիոտային բջիջ նե-
րի նկատ մամբ արյան շր ջա նա ռու թյուն թա փան ցե լու դեպ քում։

 Գործ նա կա նում C. perfringens -ի ԷՏA -ի հայտ նա բե րու մը 
հազ վա դեպ է կի րառ վում, սա կայն, հա մա ձայն մեր տվյալ նե րի, 
ՍԱՎ -ի 40% -ի դեպ քում պա թո լո գիական գոր ծըն թա ցի զար գա-
ցու մը պայ մա նա վոր ված է կլոստ րի դիային տոք սին նե րի լրա-
ցու ցիչ ազ դե ցու թյամբ (հա ճախ C. difficile -ը և C. perfringens-ը 
հա մա տեղ)։ Կլոստ րի դիային տոք սին նե րի մար կեր նե րի բա ցա-
հայտ ման բարձր զգա յու նու թյամբ պարզ իմու նա բա նա կան մե-
թո դը (ռե կոմ բի նանտ սպիտ նե րով պլան շետ նե րի վրա կոագ լյու-
տի նա ցիայի ռեակ ցիան) կա րող է կի րառ վել որ պես աղի քային 
բակ տե րիային վա րակ նե րի ախ տո րոշ ման լրա ցու ցիչ թեստ՝ 
ախ տա ծա գու մը ու սում նա սի րե լու, ան տի բիոտի կա սո ցաց ված 
կո լի տով ռիս կի են թա կա հի վանդ նե րին բա ցա հայ տե լու, ինչ-
պես նաև հի վան դու թյան ծան րու թյու նը գնա հա տե լու և բուժ-
ման ար դյու նա վե տու թյան հա մար։

ՍՈՒՐ ԱՂԻ ՔԱՅԻՆ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵ ՐԻ ԴԵՊ ՔՈՒՄ C. PERFRINGENS A ՏԵ ՍԱ ԿԻ ԷՆ ՏԵ ՐՈ ՏՈՔ ՍԻ ՆԻ 
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ՊԱ ԹՈ ԳԵ ՆԵ ՏԻԿ ՄԵ ԽԱ ՆԻԶՄ ՆԵ ՐԸ
Գյու լա զյան Ն.Մ.
ԵՊԲՀ, ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: C. perfringens type A toxin, pathogenesis of acute 
intestinal infections, antibiotic-associated diarrhea (AAD), food-
borne illness pathogens (FI), detection of clostridial toxins.

In recent years, researchers have been paying much atten-
tion to detecting new etiological agents of infectious diseases 
including Clostridium perfringens - a classic food-borne illness 
pathogen. According to modern understanding, Clostridium per-
fringens type A strains, producing enterotoxin, are associated 
not only with FI but also, as shown by clinical and epidemiologi-
cal studies, with AAD. Most C. perfringens strains, causing FI, 
carry type A enterotoxin gene (cpe+) in chromosomes, whereas 
AAD isolated strains are found in plasmids. Type A enterotoxin 
is responsible for the diarrhea and intestinal motility disorders 
observed in patients with FI, AAD and sporadic diarrhea.

Enterotoxin interaction with sensitive cells leads to porosity 
followed by disruption of permeability, inhibition of macromo-

lecular synthesis, disintegration of cytoskeleton and cell lysis. 
Enterotoxin has strong cytotoxic activity and is active not only 
with relation to epithelial cells but also to other eukaryotic cells 
by entering the systemic circulation. 

In routine clinical practice, the identification of C. perfringens 
type A enterotoxin is rarely used. However, according to our 
data, in 40 % of cases of acute intestinal infections, the develop-
ment of the pathological process is due to the additional effect 
of clostridial toxins (often a combination of C. difficile with C. 
perfringens). Identification of toxin markers by a simple immu-
nological method with high sensitivity (coagulation reaction on 
plates based on clostridium toxin recombinant proteins) can be 
used as an additional test in diagnosis of intestinal bacterial in-
fections; pathogenesis of acute intestinal infections; in assessing 
the severity of a disease and the effectiveness of a therapy; and 
in identification of patients at risk of developing antibiotic-asso-
ciated colitis.

ON THE PATHOGENETIC MECHANISMS OF ACTION OF C. PERFRINGENS TYPE A TOXIN AT ACUTE 
INTESTINAL INFECTIONS
Gyulazyan N.M.
YSMU, Department of Infectious Diseases
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 Բա նա լի բա ռեր՝ վեր քային ծած կույթ ներ, սոր բեն տեր, 

վեր քային ար տա զա տուկ, հիդ րո ֆիլ կենտ րոն ներ, կո լա-

գե նային սպունգ, տեքս տիլ կա ղա պար ներ։

Վեր քե րի բու ժու մը գործ նա կան վի րա բու ժու թյան 

պատ մա կան, բայց ոչ հնա ցող խն դիր նե րից է։ Չնա յած 

այր վածք նե րի և տար բեր ծագ ման վեր քե րի բուժ ման հա-

մար բազ մա թիվ մի ջոց նե րի առ կա յու թյա նը՝ դրանց բուժ-

ման մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը հրա-

տապ խն դիր է (Կու զին Մ. Ի., 1990, Գոստշ ցեվ Վ. Կ.,1996, 

Պա րա մո նով Բ. Ա. և հա մա հե ղի նակ ներ, 2000)։ Ներ կա-

յումս վի րա բու ժա կան ուղղ վա ծու թյան հի վանդ նե րի 35-

49% -ը թա րա խային բոր բո քում նե րով տա ռա պող ներն 

են։ Ավե լի քան 30 մլն մարդ աշ խար հում տա ռա պում է 

տրո ֆիկ խո ցե րից։ Այդ ախ տա բա նու թյու նը մեծ խն դիր 

է ոչ միայն հի վանդ նե րի, այլև առող ջա պա հա կան ողջ 

հա մա կար գի հա մար, քա նի որ դեռ բա վա կա նին թանկ 

է բուժ ման ար ժե քը և եր կար՝ բուժ ման ըն թաց քը [5]։ 

Հա րյու րա մյակ նե րի ըն թաց քում վեր քե րը բու ժե լու հա-

մար հիմ նա կան և ան փո խա րի նե լի մի ջոց հան դի սա ցող 

վի րա կա պի որա կա կան և քա նա կա կան բնու թագ րե րը 

էական փո փո խու թյուն նե րի չեն են թարկ վել։ Սա կայն նոր 

տեխ նո լո գիանե րի շնոր հիվ դե ղա գոր ծու թյան ան նա խա-

դեպ զար գա ցու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել վեր քե րը 

բու ժե լու հա մար ստեղ ծե լու նոր դե ղաձ ևեր՝ նոր դե ղա-

նյու թե րով և նոր տեխ նո լո գիական լու ծում նե րով։ 

Վեր քե րի բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը բարձ րաց-

նե լու, նոր դե ղաձ ևե րի կամ նոր դե ղա նյու թեր ստեղ ծե լու 

հա մար նախ և առաջ ան հրա ժեշտ է ճիշտ պատ կե րա-

ցում կազ մել վեր քային պրո ցե սի վե րա բե րյալ։ Ըստ Կու-

զի նի [3]՝ վեր քային պրո ցե սի փու լերն են՝

1. բոր բոք ման փուլ (ար տա հայտ ված է անո թային 

բուռն եր ևույթ նե րով, որոնց հա ջորդում է մե ռու-

կաց ված հյուս վածք նե րից ինք նա մաքր ման պրո-

ցե սը),

2. վե րա կանգն ման փուլ (շա րակ ցա կան հյուս ված-

քի առա ջա ցում և հա սու նա ցում),

3. Էպի թե լա ցում և սպիացում։

Հա ջորդ քայլն ար դեն նոր դե ղաձ ևի նա խագ ծումն է, 

որի ըն թաց քում խս տո րեն հաշ վի են առն վում՝

1. օգ տա գործ վող դե ղա նյու թե րի բնու թագ րե րը 

(ցածր մո լե կու լային կշի ռը, ցածր իո նի զաց ման 

աս տի ճա նը և ճար պա լու ծու թյու նը),

2. հա մա կար գի բնու թագ րե րը (դե ղա նյու թե րի 

բարձր կոն ցետ րա ցիան հա մա կար գում, դե ղա-

նյու թե րի լու ծե լիու թյան աս տի ճա նը, օժան դակ 

նյու թե րի բա ղադ րու թյու նը և մա ծու ցի կու թյու նը, 

թա փան ցե լիու թյու նը մե ծաց նող նյու թե րի առ կա-

յու թյու նը, հա մա կար գի մա կե րե սը),

3. մաշ կի բնու թագ րե րը (մաշ կի հիդ րա տա ցիայի 

մա կար դա կը, հաս տու թյու նը, վնաս վա ծու թյան 

աս տի ճա նը, ջեր մաս տի ճա նը)։

Այ նու հետև, ել նե լով նշ ված փու լե րի առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րից և վեր քի լավաց ման վրա ազ դեղ հիմ նա-

կան գոր ծոն նե րից՝ կա տա րյալ վեր քային ծած կույթ նե րի 

դեպ քում ան հրա ժեշտ է.

1. Ապա հո վել վեր քային ար տա զա տու կի և թու նա-

վոր նյու թե րի առա վե լա գույն ներծ ծու մը̀  օժտ-

ված լի նե լով հա մա պա տաս խան ներծ ծող տա րո-

ղու թյամբ։

2. Վեր քի մա կե րե սին ապա հո վել օպ տի մալ խո նա-

վու թյուն։

3. Ապա հո վել անար գել գա զա փո խա նա կու թյուն։

4. Ապա հո վել օպ տի մալ ջեր մաս տի ճա նային ռե ժիմ։

5. Ապա հո վել ստե րի լու թյուն և ապի րո գե նու թյուն։

6. Կան խար գե լել վա րա կի թա փան ցու մը։

7. Ապա հո վել առանց վնա սե լու և ան ցավ հե ռա-

ցում։

8. Չպա րու նա կել թու նա վոր բա ղադ րիչ ներ։

9. Ու նե նալ բա վա րար մե խա նի կա կան ամ րու թյուն։

10. Զերծ մնալ դյու րա վառ նյու թե րից։

11. Ու նե նալ պահ պան ման հնա րա վո րինս եր կար 

ժամ կետ։

12. Ար ժե քը լի նի մատ չե լի [1]։

Ըստ հատ կու թյուն նե րի՝ վեր քային ծած կույթ նե րը լի-

նում են՝

1. ներծ ծող,

2. պաշտ պա նիչ,

3. դե ղա նյու թեր պա րու նա կող,

4. ոչ վնաս ված քային (ատ րավ մա տիկ)։

Ի դեալա կան տար բե րա կում ցան կա լի է հա մա տե ղել 

այս բո լոր հատ կու թյուն նե րը կամ գո նե դրան ցից մի քա-

նի սը։

 Վեր քային պրո ցե սի առա ջին փու լը բու ժե լու հա մար 

ՎԵՐ ՔԵ ՐԸ ԲՈՒ ԺԵ ԼՈՒ ՀԱ ՄԱՐ ՆՈՐ ԴԵ ՂԱՁ ԵՎԵ ՐԻ ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ 
ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
Ար շա կյան Ն.Ի.
ԵՊԲՀ,  դե ղե րի տեխ նո լո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 615.4:617-001.4 
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կար ևոր է, որ վի րա կա պը ներծ ծող և պաշտ պա նիչ լի նի։ 

Օր վա ըն թաց քում վեր քից կա րող է արտահո սել մինչև 

0,35 մլ/մ 2 ար տա զա տուկ, որի հե ռա ցումն ան հրա ժեշտ է` 

մե ռու կաց ված հյուս վածք նե րից ար տա զատ ված թու նա-

վոր նյու թե րի ետծ ծու մը կան խե լու հա մար [2]։ Սոր բենտ-

նե րի դա սա կան օրի նակ են տեքս տիլ նյու թե րը, որոնք 

իրենց որոշ հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ վեր քային ծած կույթ-

նե րի հա մար հիմ նա կան կրիչ ներ են։ Այդ հատ կա նիշ ներն 

են̀  բարձր ներծ ծող հատ կու թյու նը, առաձ գա կա նու թյու-

նը, վեր քի մա կե րե սի ամ բող ջա կան ընդ գր կու մը, ոչ վնաս-

ված քայ նու թյու նը, գա զաօ դա փո խա նա կու թյու նը, մե խա-

նի կա կան ամ րու թյու նը, պահ պան ման եր կար ժամ կե տը, 

ախ տա հան ման պայ ման նե րի հեշ տու թյու նը։ Տեքս տիլ 

ծած կույթ նե րը ցան կա լի ազ դե ցու թյամբ օժ տե լու հա մար 

հա մե մա տա բար ոչ բարդ տեխ նո լո գիական մի ջոց նե րով 

(դա ջում, ան շար ժա ցում) նրանց մեջ մտց վում են տար-

բեր դե ղա նյու թեր (հա կա նե խիչ ներ, ցի տո տոք սիկ ներ, 

հա կաօք սի դանտ ներ, ցա վազր կող ներ և այլն) [11]։ Ուս-

տի նոր կրիչ ներ ստեղ ծե լու հա մար սերտ հա մա գոր ծակ-

ցու թյուն է առա ջա նում դե ղա գոր ծա կան գի տա հե տա-

զո տա կան և տեքս տիլ նյու թե րի գի տա հե տա զո տա կան 

ինս տի տուտ նե րի միջև [14]։ Օրի նակ՝ սո վո րա կան բամ-

բա կյա գործ ված քի թր ջե լիու թյան արա գու թյու նը 2,1վրկ. 

է, խո նա վակ լա նու մը՝ 210%, բամ բա կյա և պո լիեթե րային 

գործ ված քի թր ջե լիու թյան արա գու թյու նը 5,7վրկ. է, խո-

նա վակ լա նու մը̀  420%, բամ բակ-վիս կո զա գործ ված քի նը̀ 

հա մա պա տաս խա նա բար 3,0վրկ. և 1600% [14]։ Ռու սա-

կան պո լի ֆե պան վի րա կա պը, որը ստաց վում է լիգ նի նի 

վե րամ շա կու մից, վեր քային ար տա զա տու կի կլան մա նը 

զու գըն թաց, կլա նում է նաև միկ րոօր գա նիզմ նե րը [2]։ 

Բնա կան ծագ ման նյու թե րի ան բա վա րար և թանկ լի նե-

լու պատ ճա ռով աշ խա տանք ներ են տար վում դրանց սին-

թե տիկ փո խա րի նող ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ, որոնք 

սո վո րա բար էա կան հատ կու թյուն նե րով գե րա զան ցում 

են իրենց՝ բնա կան ծա գում ու նե ցող նա խորդ նե րին։ Այս-

պես̀  վիս կո զայի թե լիկ նե րի քի միական մո դի ֆի կա ցիայի 

հիմ քի վրա ստեղծ ված վիս ցե լոտ ԻՄ հիգ րոս կո պիկ բժշ-

կա կան վի րա բու ժա կան բամ բա կը օժտ ված է 2000% 

կլա նող հատ կու թյամբ [1]։

Ներծ ծող վեր քա մո քիչ ծած կույթ նե րի մեկ այլ խմ բի 

ստաց ման տեխ նո լո գիայի հիմ քում բժշ կա կան սոր բենտ-

նե րի կի րա ռումն է, որոնք կա րող են լի նել փո շեն ման, 

դոն դո ղան ման և սպուն գան ման։ Փո շեն ման սոր բեբտ-

ներ են Մոսկ վայի «Բիոտեխ նո լո գիա» ԳԱՄ -ի կող մից 

մշակ ված գա լար գան (չոր հիդ րո կո լոիդ փո շու տես քով) և 

գա լակ տոն (մա ծու կան ման սուս պեն զիա չոր բա ղադ րիչ-

նե րից) պատ րաս տուկ նե րը [3]։ Պատ րաս տուկ նե րի հիդ-

րո կո լորդ հիմ քը, փո խազ դե լով վեր քային ար տա զա տու կի 

սպի տա կուց նե րի հետ, վեր քի մա կե րե սին առա ջաց նում 

է ոչ ջրա լույծ հա մա լիր ներ̀ ադհե զիոն (կպ չուն) ծած կույ-

թի տես քով։ Վեր քային պրո ցե սի առա ջին փու լի թա րա-

խային վեր քե րը բու ժե լու հա մար բա վա կա նին ար դյու-

նա վետ է «Պո լի մեր սին թեզ» ԳԱՄ -ի (Վ լա դի միր) կող մից 

ստեղծ ված ցե լե սոր բը, որը մաքր ված կար բօք սի մե թիլ-

ցե լյու լո զի մո դի ֆի կաց ված նատ րիու մա կան աղի հիմ քի 

վրա ստեղծ ված, մեծ հիդ րո ֆի լու թյամբ օժտ ված դոն դող 

է։ Դոն դո ղան ման սոր բենտ նե րը բիոի ներտ պո լի մեր ներ 

և դեքստ րա նի ածան ցյալ ներ են։ Ստաց վում են հիդ րո ֆիլ 

նյու թե րից (դոն դող, ագար -ա գար, տրա գա կանտ, օս լա, 

պեկ տին), որոնք, լուծ վե լով ջրում, առա ջաց նում են կո-

լոիդ հա մա կար գեր, օրի նակ̀  Էմա լան հիդ րո գե լը։ Ազդ ման 

մե խա նիզ մով հիդ րո գե լե րը նման են էմուլ սիանե րին, իսկ 

կա ռուց ված քով` քսուք նե րին։ Բժշ կա կան պրակ տի կա յում 

հա ջող կի րա ռում գտած պրո ցել և ֆո լի դերմ հիդ րո գե-

լե րը փորձ նա կա նո րեն ապա ցու ցե ցին, որ հիդ րո գե լե րը 

պահ պա նում են վեր քը կրկ նա կի վա րա կու մից, կան խում 

են հար մե ռու կաց ված մա սե րի չո րա ցու մը և վեր քի խո-

րա ցու մը, ապա հո վում են վս տա հե լի հա կա ման րէային 

ազ դե ցու թյուն, կան խում են բոր բո քային պրո ցե սի մա-

նի ֆես տա ցիան և լա վա գույն պայ ման ներ են ստեղ ծում 

հյուս ված քի վե րա կանգն ման հա մար [9]։ Հիդ րո գե լե րը 

ազ դող դե ղա նյու թե րի հա մար կա րող են հան դես գալ 

նաև որ պես կրիչ (դե պո) [16]։ Օրի նակ̀  գե լեպ րա նը պո լի-

վի նիլ պի րո լի դո նային հիմ քով թա փան ցիկ դոն դող է, ու նի 

հիդ րո ֆիլ կենտ րոն ներ, որոն ցում կա րող է պահ վել մինչև 

75% ջուր կամ ազ դող նյու թե րի ջրային լու ծույթ ներ։ Ուղ-

ղորդ ված բու ժիչ ազ դե ցու թյան հա մար ար տադր վում են 

գե լեպ րա նի այլ տար բե րակ ներ ևս̀  գե լեպ րան-ՄՄ, որի 

հիդ րո ֆիլ կենտ րոն նե րում պա հես տա վոր ված է մի րա-

միս տի նի լու ծույ թը, և այն ու նի հա կա նե խիչ ազ դե ցու-

թյուն, արա գաց նում է վեր քի լա վա ցու մը, օգ տա գործ վում 

է II-III կար գի բոր բոք ված այր վածք նե րի հա մար, կամ 

գե լեպ րան-ԼԿ-ն, որի հիդ րո ֆիլ կենտ րոն նե րում պա հես-

տա վոր ված է լի դո կաի նի լու ծույ թը։ Այս գե լեպ րա նը ու նի 

տե ղային ան զգա յաց նող հատ կու թյուն, օգ տա գործ վում է 

սուր ցա վոտ վեր քե րի և այր վածք նե րի հա մար [6]։ Բժշ-

կա կան սոր բենտ նե րի ըն տա նի քի մյուս ներ կա յա ցու ցիչ-

ներն են սպունգ նե րը, որոնք ու նեն լավ ար տա հայտ ված 

արյու նա կանգ, հա կա նե խիչ և վեր քա մո քիչ հատ կու թյուն-

ներ։ Սրանց դա սից է Ս. Պե տեր բուր գի Արյու նա բա նու-

թյան ԳՀԻ -ում մշակ ված թի մա կո լը։ Թի մա կո լը խո շոր 

եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի թի մու սից առանձ նաց ված պո-

լի պեպ տի դային ֆրակ ցիանե րի հա մա լիր է՝ ներծծ ված 

կո լա գե նային սպուն գում։ Ար դյու նա վետ է ջեր մային այր-

վածք նե րը բու ժե լու հա մար [3]։ Սին թե տիկ պո լի մե րային 

սոր բենտ նե րից է նաև հիդ րո ֆիլ պո լիու րե տա նը։ Պո լիու-

րե տա նային սպունգ նե րը առաձ գա կան են, փա փուկ, լավ 

օդա թա փանց և խո նա վա թա փանց (սիս պուր դերմ, Գեր-
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մա նիա)։ Պո լիու րե տա նի ներծ ծող հատ կու թյու նը 1800-

2000% է։ Պո լիու րե տա նային սպունգ նե րի թե րու թյունն 

այն է, որ դրանք ներծ ծող հատ կու թյուն ներ դրս ևո րում 

են հատ կա պես վեր քային ար տա զա տու կի նկատ մամբ և 

կպ չում են վեր քի մա կե րե սին [1]։

Գ լյու կա նի հիմ քի վրա ստեղծ ված Էուգ լի պոր սպուն-

գը պա րու նա կում է էտա դեն (հա կաայր ված քային), դիօք-

սի դին, նո վո կաին, ու նի վե րա կանգ նո ղա կան, հա կա ման-

րէային, ցա վազր կող հատ կու թյուն ներ [3]։

 Սանգ վի կո լը փա փուկ, առաձ գա կան, թույլ դեղ նա-

վուն, բա րակ սպունգ է, ստաց վում է կո լա գե նի և սանգ-

վի րիտ րի նի 1% -ա նոց լու ծույ թի լիոֆիլ չո րաց մամբ։ 

Ցու ցա բե րում է լայն սպեկտ րի հա կա միկ րո բային ազ դե-

ցու թյուն, օգ տա գործ վում է վի րա բու ժու թյան, գի նե կո լո-

գիայի, ատամ նա բու ժու թյան մեջ [8]։

 Պաշտ պա նիչ ծած կույթ ներ

Ս րանք հիմ նա կա նում հան դես են գա լիս որ պես մե-

կու սիչ ներ̀ կան խե լով ման րէ նե րի թա փան ցու մը վեր քի 

մեջ [2], սահ մա նա փա կում են խո նա վու թյան կո րուս տը։ 

Սրանց հիմ նա կան կամ եր բեմն էլ միակ կա ռուց ված-

քային բա ղադ րիչն առաձ գա կան պո լի մե րային թա ղանթն 

է, որն օգ տա գործ վում է պատ րաս տի վի ճա կում կամ 

ձևա վոր վում է ան մի ջա կա նո րեն վեր քի վրա։ Դրան ցից 

են՝ պո լի վի նիլսպիր տային վի նիպ լե նը, ասիպ լե նը, դուո-

դեր մը (Ա ՄՆ), օպ րաֆ լեք սը (Գեր մա նիա), էպի գար դը 

(Ա ՄՆ)։ Սրանց հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից են պո լիէթի-

լե նը, պո լիպ րո պի լե նը, պո լի վի նիլք լո րի դը, պո լիէթի լեն տե-

րեֆ տա լա տը, սի լի կո նը, պո լիէթի լակ րի լա տը։ Ան մի ջա կա-

նո րեն վեր քի վրա ձևա վոր վող թա ղանթ նե րը ստաց վում 

են հիմ նա կա նում ցո ղացր ման մի ջո ցով (աէ րո զոլ)։ Հա մա-

պա տաս խան խառ նուր դը վեր քի վրա ցո ղաց րե լուց 1-2 

րո պե ան ց լու ծի չը գո լոր շիանում է, և առա ջա նում է թա-

ղան թաձև ծած կույթ, օրի նակ՝ լի ֆու զո լը (Ռու սաս տան), 

պլաս տու բո լը (Հուն գա րիա), նո բե կու տա նը (Շ վե դիա), 

լիկ վի դոպ լաստ Տ-ը (Գեր մա նիա)։ Լի ֆու զո լի առա ջաց-

րած թա ղան թը վեր քի վրա կա րող է պահ պան վել 6-8 

օր, ջրային գո լոր շի նե րի հա մար թա փան ցե լիու թյու նը 

14մգ/սմ2/24 ժամ է [1]։ Այս դա սի վեր քային ծած կույթ նե-

րը հա կա ցուց ված են ար նա հո սող, ար տա հայտ ված ար-

տա զատ մամբ վեր քե րի, ոչ աէ րոբ վա րակ նե րի դեպ քում, 

քա նի որ թա ղան թի տակ կու տակ ված ար տա զա տու կը 

կա րող է քայ քայել այն։ Հետ ևա բար սրանք ցուց ված են 

վեր քային պրո ցե սի II փու լի հա մար։ Պաշտ պա նիչ թա-

ղանթ նե րի հիմ նա կան խն դիրն է կար գա վո րել վեր քից 

հյուս ված քային հե ղու կի գո լոր շիաց ման արա գու թյու նը և 

դրա հետ ևան քով առա ջա ցող ջեր մու թյան կո րուս տը։ Ամ-

բող ջա կա նու թյու նը չխախտ ված մաշ կից հյուս ված քային 

հե ղու կի գո լոր շիաց ման արա գու թյու նը 0,5-2,2 մգ/սմ2/ժ է, 

իսկ վնաս ված քի դեպ քում՝ 60-100 մգ/սմ2/ժ։ Պաշտ պա նիչ 

թա ղան թից գո լոր շիացող հյուս ված քային հե ղու կի քա նա-

կը չպետք է գե րա զան ցի 1400 գ/մ2 /օր։

 Վեր քային ծած կույթ ներ դե ղա նյու թե րով

 Վեր քային ծած կույթ նե րի բու ժիչ ազ դե ցու թյու նը մե-

ծաց նե լու հա մար կար ևոր տեխ նո լո գիական լու ծում է 

դրանց մեջ տար բեր ազ դե ցու թյուն նե րով դե ղա նյու թե րի, 

դրանց հա մադ րու թյուն նե րի ներ մու ծու մը, որն իրա կա-

նաց վում է վի րա կա պա կան նյու թե րի (կ րիչ) ֆի զի կա կան 

կամ քի միական ձևա փո խում նե րի շնոր հիվ։ Հա մա պա-

տաս խան օժան դակ նյու թե րի, տեխ նո լո գիական մի ջամ-

տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ ապա հով վում է ազ դող նյու-

թե րի դան դաղ ձեր բա զա տու մը և տևա կան բու ժիչ 

ազ դե ցու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես իրա կա նաց նե լով ալ-

դե հի դային խմ բե րի ջրած նային օք սի դա ցում՝ կա րե լի է 

դրանք բաշ խել տեքս տիլ կա ղա պար նե րում (կ րիչ, մատ-

րի ցա)՝ ա) մա կե րե սո րեն, բ) հա վա սա րա չափ՝ ըստ ծա վա-

լի, գ) դե պի կա ղա պա րի կենտ րոն՝ ըստ գծայ նո րեն նվա-

զող կոն ցետ րա ցիայի։

Նույն տեխ նո լո գիայով կա րե լի է իրա կա նաց նել նաև 

կա ղա պա րում կեն սա բա նա կան ակ տիվ նյու թե րի բաշ-

խու մը։ Բամ բա կյա կրի չի որոշ ֆի զի կա կան փո խար-

կում նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր է փո խել պատ րաս տի 

ար տադ րան քի մի շարք հատ կու թյուն ներ՝ կոշ տու թյու նը, 

առաձ գա կա նու թյու նը, տա րո ղու նա կու թյու նը, որոշ կի նե-

տիկ բնու թագ րեր [1]։ Կրիչ ներ կա րող են լի նել պո լի վի-

նիլս պիր տային թե լիկ նե րի չհյուս ված մաս սան, նատ րիու-

մի դիք լո րի զո ցիանու րա տով կամ ջրած նի պե րօք սի դով 

ակ տի վաց ված ֆտոր լո նային միացու թյուն նե րը, պո լի-

հիդ րօք սիէթիլ մե տակ րի լա տի հիդ րո գե լե րը, բնա փոխ ված 

բջ ջա նյու թը, տար բեր սպունգ ներ և թա ղանթ ներ [2]։ Վեր-

ջին տա րի նե րին տար բեր գիտ նա կան նե րի կող մից հաս-

տատ վել է, որ վեր քային պրո ցե սը, ըստ էու թյան, ֆեր-

մեն տա տիվ եր ևույթ է, հետ ևա բար լավ ար դյունք նե րի 

կա րե լի է հաս նել՝ վի րա կա պի մեջ ֆեր մենտ ներ ներ մու-

ծե լով։ Պրո տեոլի տիկ ֆեր մենտ ներն ու նեն նեկ րո լի տիկ, 

հա կա բոր բո քային, հա կաայ տու ցային ազ դե ցու թյուն, 

նպաս տում են վեր քի արագ մաքր մա նը և լա վաց մա նը [3]։ 

Վի րա կա պի մեջ ֆեր մենտ նե րի ներ մու ծու մը կա տար վում 

է հիմ նա կա նում ֆեր մենտ նե րի ամ րակց ման եղա նա կով 

(մո լե կու լյար մո դե լա վոր ման տեխ նո լո գիա՝ մուլ տի ֆերմ)։ 

Այս տեխ նո լո գիայի շնոր հիվ եր կա րաց վում է դե ղա նյու թե-

րի ակ տի վու թյան ժամ կե տը (վեր քին դր ված վի րա կա պը 

ակ տիվ է 48 ժամ), նվա զեց նում է ֆեր մենտ նե րի բու ժիչ 

կոն ցետ րա ցիան, արյու նային հա մա կար գում սահ մա նա-

փա կում է ֆեր մենտ նե րի ներծծ ման հնա րա վո րու թյու նը։

Այս խմ բին են պատ կա նում՝

 � մուլ տի ֆեր մը (Ռու սաս տան). պա րու նա կում է 
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խի տո զան և ծո վա խեց գետ նի հե պա տո պանկ-

րեասից ան ջատ ված ֆեր մենտ ներ, որոնք օժտ-

ված են հզոր վե րա կանգ նո ղա կան հատ կու թյուն-

նե րով,

 � պո լի պո րը (Ռու սաս տան). պե նո պո լիու րե տա-

նային հա մա կարգ է՝ ան շար ժաց ված տրիպ սի-

նով,

 �  դալ ցեկստ րիպ սի նը (Ռու սաս տան). տրիպ սինն է՝ 

ան շար ժաց ված բժշ կա կան թան զի վի վրա,

 � տե րալ գի նը. սպունգ է՝ ներծծ ված տե րալ գին 

ֆեր մեն տով,

 �  ֆե րան ցե լը (Բե լո ռու սիա). քի մոտ րիպ սինն է՝ ան-

շար ժաց ված մո նո կար բօք սի-ցե լյու լո զի վրա [1]։ 

Ոչ վնաս ված քային (ատ րավ մա տիկ) վի րա կա պեր

 Վի րա կա պե րի լուրջ թե րու թյուն նե րից է վեր քի մա-

կեր ևույ թին կպ չե լու (ադ հե զիա) հատ կու թյու նը, որի ար-

դյուն քում վի րա կա պու մը դառ նում է ցա վոտ, և վնաս վում 

է վե րա կանգն վող հյուս ված քը [20]։

Ադ հե զիայի պատ ճառ ներն են.

1. Վեր քի մա կե րե սի և վի րա կա պի «սոսն ձու մը» 

(որ պես սո սինձ հան դես է գա լիս ար տա զա տու կը, 

որը չո րա նա լով առա ջաց նում է կեղև, կրիչ նե րի 

հիդ րո ֆի լու թյան մե ծաց մա նը զու գըն թաց՝ մե ծա-

նում է «սոսնձ ման» վտան գը)։

2. Վեր քի լա վաց ման փու լում հա տի կա վոր հյուս-

ված քի և կրի չի սեր տա ճու մը։

Չկպ չող, ոչ վնաս ված քային վի րա կա պեր ստեղ ծե-

լու հա մար կան տեխ նո լո գիական մի քա նի լու ծում ներ։ 

Դրան ցից է՝ վի րա կա պը վեր քին կպ չող կող մի պա տու մը 

բա րակ, հիդ րո ֆոբ նյու թի թա ղան թով։ Որ պես զի վի րա-

կա պը չկորց նի ներծ ծող հատ կու թյու նը, վերց նում են ծա-

կոտ կեն թա ղանթ ներ [2]։

Այս տե սա կի վի րա կա պե րի առա ջին ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րից է լու միերը (խո շոր ան ցքե րով բամ բա կյա ցանց է՝ 

պատ ված փա փուկ պա րա ֆի նի, մո մի, պե րուա կան բալ-

զա մի նր բա թա ղան թով)։

Այս հար ցի լուծ ման մեկ այլ ճա նա պարհ է շփ վող 

շերտ պատ րաս տե լու հա մար այն պի սի սին թե տիկ պո-

լի մե րային նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը, ինչ պի սիք են պո-

լիէթի լե նը, պո լի վի նիլք լո րի դը, պո լիամի դը, սի լի կո նը [1]։ 

Լա վա գույն ար դյունք ներ են ցու ցա բե րում պո լի վի նիլ պի-

րո լի դո նի և պո լիէթի լենգ լի կո լի զու գորդ ված հա մա կար-

գե րը [13, 17]։ Մեկ այլ տեխ նո լո գիական լու ծում է շփ վող 

շեր տի պա տու մը մե տա ղա կան փո շու նր բա շեր տով, որն 

իրա կա նաց վում է վա կուու մում՝ սի լի կո նային կամ ակ րի-

լային խե ժով ներծծ ված ZnO, Al2O3, Ag կամ Al պա րու նա-

կող մե տա ղա կան փո շու փո շեցր մամբ [19]։

Այս հար ցի լուծ ման եղա նակ նե րից է նաև բժշ կա-

կան թա ղանթ նե րի օգ տա գոր ծու մը, որոնք ձևա վոր վում 

են վեր քի վրա՝ առանց հա տուկ կողմ նա կի մի ջոց նե րի 

օգ տա գործ ման։ Ամուր կպ չե լով վեր քի մա կե րե սին՝ այս 

թա ղանթ ներն ապա հո վում են լիար ժեք գա զա փո խա-

նա կու թյուն և ար տա քին ազ դակ նե րից առա վե լա գույն 

պաշտ պան վա ծու թյուն։ Դրան ցից են՝ բիոդես պո լը, պո-

լի վի նիլ սպիր տային վի նիպ լեն և ասիպ լեն ծա կոտ կեն 

թա ղանթ նե րը կամ «խե լա ցի» կի սա թա փանց ար տա քին 

թա ղանթ նե րը (օ րի նակ՝ կոմ ֆիլ պլյու սը), որոնք կար գա-

վո րում են գո լոր շիաց ման պրո ցե սը վեր քի մա կե րե սից՝ 

ըստ վեր քային ար տա զա տու կի քա նա կի. ու ժեղ ար տա-

հայտ ված ար տա զատ ման ժա մա նակ ան ցքե րը մե ծա-

նում են՝ մե ծաց նե լով գո լոր շիաց ման հնա րա վո րու թյու նը, 

իսկ քիչ ար տա զատ ման դեպ քում ան ցքե րը նե ղա նում են՝ 

չա փա վո րե լով գո լոր շիաց ման մա կար դա կը [3]։

 Կի րառ վում են նաև վեր քին կպ չող, բայց ոչ վնաս-

ված քային, բնա կան կամ սինթե տիկ պո լի մեր նե րից 

ծած կույթ ներ, որոնք ամ բող ջա պես ներծծ վում են վեր քի 

մա կերե սից։ Ներծծ վող պո լի սա խա րի դային թա ղանթ-

նե րից են կարբoք սի մե թիլ ցե լյու լո զը, օք սիալ կիլ ցե լյու լո-

զը, ամի լո զը, դեքստ րա նը [1]։ Սրանք բո լո րը հիդ րո ֆիլ 

են և օր գա նիզ մում ներծծ վում են՝ պլազ մա յում և ջրում 

իրենց բարձր լու ծե լիու թյան շնոր հիվ։ Այս տե սա կի վեր-

քային ծած կույթ նե րը կի րառ վում են վեր քային պրո ցե սի 

II փու լում և խթա նում են վե րա կանգն ման պրո ցես նե-

րը։ Լուծ վող կո լա գե նի հիմ քի վրա մշակ ված լա վա գույն 

ծած կույթ նե րից է կոմ բու տե կը (Ռու սաս տան)։ Այն կո լա-

գե նային սպունգ է (4000% կլա նող հատ կու թյամբ), չու-

նի թու նա վոր բա ղադ րիչ ներ, չի գրգ ռում հյուս վածք նե րը։ 

Վեր քի վրա այն քի միապես վե րա փոխ վում է դոն դո ղի՝ 

վեր քում խթա նե լով վե րա կանգն ման պրո ցես նե րը։ Այս 

ծած կույ թը նպա տա կա հար մար է օգ տա գոր ծել վեր քի 

բոր բո քային ար տա զա տու կը մաք րե լուց և հե ռաց նե լուց 

հե տո [1]։ Ներծծ վող վի րա կա պա կան ծած կույթ նե րը կա-

րող են պատ րաստ ված լի նել նաև այն պի սի սին թե տիկ 

պո լի մեր նե րից, ինչ պի սիք են պո լիգ լյու կո լի դը, պո լի լակ-

տի դը և այլն։

Թ վում է, թե վեր քային ծած կույթ նե րի, վի րա կա պա-

կան նյու թե րի այս պի սի բազ մա զա նու թյան դեպ քում 

կա րե լի է դե ղա գոր ծա կան և վի րա բու ժա կան շատ խն-

դիր ներ լուծ ված հա մա րել։ Սա կայն, այս աս պա րե զում 

դե ղա գոր ծու թյու նը մեկ այլ կար ևոր խն դիր ու նի, այն է՝ 

հաղ թա հա րել գո յու թյուն ու նե ցող մի ջոց նե րի միակող մա-

նի ազ դե ցու թյու նը և դրանց հի ման վրա ստեղ ծել բազ-

մա ֆունկ ցիոնալ, բազ մա բա ղադ րիչ նոր դե ղաձ ևեր և հա-

մա կար գեր։
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Ключевые слова։ раневые покрытия, сорбенты, раневой экс-
судат, гидрофильные центры, коллагеновая губка, текстиль-
ная матрица.

Лечение ран относится к числу наиболее древних, но не 
стареющих проблем практической хирургии. Несмотря на 
обилие препаратов для местного лечения ожогов и ран, со-
вершенствование методов их лечения попрежнему остается 
актуальной задачей. Для повышения еффективности этих 
препаратов необходимы знания о фазности раневого про-
цесса. Наиболее удобна для практического применения клас-
сификация, предложенная М. И. Кузиным, в соответствии с 
которой есть 3 фазы течения раневого процесса։ воспаление, 
регенерация, реорганизация рубца и эпителизация.

Учитывая особенности этих фаз и основные факторы, вли-
яющие на выздоровление ран, идеальным раневым покрытиям 
предъявляются следующие требования։ обеспечить макси-
мальную сорбцию раневого экссудата и токсинов, оптималь-
ную влажность и температуру поверхности ран, газообмен, 
стерильность и апирогенность, предотвратить реинфецирова-
ние, не содержать токсические соединения, быть атравматич-
ной, механически прочной, доступной по цене, не быть легко 
воспламеняемой, длительно храниться. Раневые покрытия 
разделяются на։ 1. сорбционные, 2. защитные, 3. содержащие 
лекарственные препараты, 4. атравматичные. Для лечения в 
первой фазе главной задачей является обеспечение сорбци-
онных и защитных качеств покрытия. Классическими сорбен-
тами являются текстильные материалы. Применяются также 

порошкообразные (Галарган, Галактон), гелеобразные (Целе-
сорб, Эмалан, Процел, Фолидерм), губкообразные (Тимокол, 
Сангвикол, Сис-Пур Дерм, Эуглипор) сорбенты. Защитные по-
вязки выполняют функцию изоляции, ограничивают влагопо-
терю (Дуодерм, Опрафлекс, Эпигард). Для повышения лечеб-
ного эффекта, одним из важных технологических решений 
является включение в покрытия лекарственных препаратов 
различной направленности действия. Основной метод — это 
метод физической или химической модификации перевязоч-
ных материалов с иммобилизацией на них лекарственных пре-
паратов, что обеспечивает их медленное высвобождение и 
пролонгированное лечебное действие. В последние годы было 
доказано, что раневой процесс по своей сущности фермента-
тивный. Поэтому применение для лечения ран ферментосо-
держащих препаратов патогенетически оправдано (Полипор, 
Тералгин, Феранцел). Главной задачей усовершенствования 
технологии атравматичных повязок является преодоление и 
исключение адгезии повязок к ране. Для неприлипания по-
вязок поверхность повязки, обращенной к ране, покрывают 
тонкой пленкой гидрофобного полимера или тонким слоем 
металла, или изготавливают из гидрофобного полимерного 
материала.

Кажется, имея такой арсенал раневых покрытий, можно 
считать многие фармацевтические и хирургические пробле-
мы решенными, но это не так. У фармации в этой сфере есть 
главная задача — преодолеть однонаправленность существу-
ющих средств, создать многофункциональные, многокомпо-
нентные новые эффективные лекарственные формы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН
Аршакян Н.Т.
ЕГМУ, Кафедра технолгии лекарств

 Р Е З Ю М Е
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 S U M M A R Y

Keywords։ wound covers, sorbents, wound exudates, hydro-
philic centers, collagen sponge, textile matrix.

Wounds treatment is an actual problem for practical surgery 
for all times. It is necessary to create new medicinal forms for 
wound treatment. For increasing the efficiency of the remedies 
it’s necessary to have knowledge about the phases of wound pro-
cesses. For practical use the classification of this process by M. 
I. Kuzin is more suitable.There are three phases։ 1) inflammation, 
2) regeneration, 3) scars reorganization and cuticularization.

Considering specific features of these phases and basic fac-
tors, which have an influence on wounds treatment, there are the 
following requirements for ideal wound covers։

1. Ensure maximum sorption of wounds exudates and toxins, 
optimal moisture and temperature in wounds surface, gas 
exchange, sterility, non-pyrogenicity,

2. Prevent reinfection,
3. Not to include toxic combinations,
4. Be atraumatic, mechanically solid, accessible,
5. Be non-flammable,
6. Have a long expire date.
Wound covers are classified into։ 1) sorptive, 2) preserving, 3) 

including medications, 4) atraumatic.

For the first phase treatment the main objective is to ensure 
the sorptive and preserving properties of covers. The textile ma-
terials are classical sorbents (as natural as synthetic textile). In 
new technological processes powder-sorbents (Galargan, Galak-
ton), jelly-sorbents (Celesorb, Emalan, Procel) and sponge-sorb-
ents (Sangvicol, Thimacol, Sis-purDerm, Euglipor) are used. The 
preserving covers have the properties of isolation and limitation 
of the moisture loss.

For increasing the efficiency of treatment, one of the very im-
portant technological solutions is inclusion of medicines of differ-
ent effects in wound covers.

The basic method is physical or chemical modification of 
dressing materials. Recent years scientists have used some fer-
ments for wounds treatment, because processes that take place 
in wounds are fermentative (Polipor, Theralgin, Ferancel).

It seems that having so many wound covers, dressing materi-
als, many pharmaceutical and chemical problems may be solved, 
but it isn’t so. The main objective in this sphere for pharmacy is 
to overcome unidirectionality of the existing tools, to create multi-
functional, multi-component new effective medical forms.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF CREATING NEW MEDICINAL FORMS FOR WOUNDS TREATMENT
Arshakyan N.I.
YSMU, Department of Pharmaceutical Technology
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 Բա նա լի բա ռեր՝ ֆե նո տի պային հե տե րո գե նու թյուն, 

β-բջ ջի պրո լի ֆե րա ցիա, ա պոպ տոզ, կղ զյա կային 

նեոգե նեզ: 

 Շատ հի վան դու թյուն ներ, այդ թվում նաև երկ-

րորդ տի պի շա քա րային դիաբե տը ֆե նո տի պո րեն 

հե տե րո գեն են: Ան կախ օբյեկ տիվ կլի նի կա կան հատ-

կա նիշ նե րից, մաս նա վո րա պես ան թրո պո մետ րիկ 

ցու ցիչ նե րից [1] (մարմ նի զանգ վա ծի ին դեքս, գոտ-

կա գո տի-կոն քա գո տի հա րա բե րու թյուն)՝ հի վանդ նե-

րը դրս ևո րում են միև նույն հի պերգ լի կե միկ հա մախ-

տա նի շը: Սա կայն հենց այս նույն հի պերգ լի կե միկ 

ամե նա տար բեր ֆե նո տի պե րը տար բեր բար դու թյուն-

նե րի առա ջաց ման պատ ճառ են դառ նում: Այդ իսկ 

պատ ճա ռով կար ևոր է տար բե րա կել այս հե տե րո գե-

նու թյան տար բե րակ նե րը` առա վել նպա տա կաուղղ-

ված բու ժում իրա կա նաց նե լու հա մար:

 Ներ կա յումս հայտ նի է, որ շատ հի վան դու թյուն-

նե րի, այդ թվում նաև երկ րորդ տի պի շա քա րային 

դիաբե տի ֆե նո տի պային հե տե րո գե նու թյան հիմ քում 

գե նե տի կա կան հե տե րո գե նու թյունն է: Գե նե տի կո րեն 

պայ մա նա վոր ված հե տե րո գե նու թյունն է բա ցատ րում 

այն փաս տը, որ ճար պա կա լու մով ան ձանց շր ջա նում 

միշտ չէ, որ զար գա նում է շա քա րային դիաբետ: Հաս-

տատ ված է նաև այն փաս տը, որ առանց ճար պա-

կալ ման ան ձանց շր ջա նում դիաբե տով հի վան դա նա-

լու ռիս կը ան հա մե մատ ավե լի բարձր է: Նախ նա կան 

այս վար կա ծը հաս տա տող աշ խա տանք նե րից էր գե-

նե տի կա կան մի հե տա զո տու թյուն [2], որ տեղ հե տա-

զո տող նե րը երկ րորդ տի պի շա քա րային դիաբե տով 

հի վանդ նե րին բա ժա նե ցին եր կու խմ բի` առանց ճար-

պա կալ ման և ճար պա կա լու մով խմ բե րի: Նույ նա կա-

նաց վեց և կրկ նա պատկ վեց գե նի մեկ լո կուս յու րա-

քան չյուր ՄԶԻ –ի խմ բում, մաս նա վո րա պես LAMA1 

գե նից ստաց վող ազ դա կը՝ առանց ճար պա կալ ման 

խմ բում, HMGA20A գե նից ստաց վող ազ դա կը՝ ճար-

պա կա լու մով խմ բում: Ար դյուն քում այս հե տա զո-

տու թյու նից պարզ վեց, որ առանց ճար պա կալ ման 

երկ րորդ տի պի շա քա րային դիաբե տով հի վանդ-

ներն ավե լի են «ծան րա բեռն ված» դիաբե տի ռիս կի 

գե նե րով, քան ճար պա կա լու մով դիաբե տիկ նե րը: 

Եվ րո պա ցի նե րի շր ջա նում հաս տատ ված 36 ալ լել-

նե րից 20 -ը [3] հայտ նա բեր վեց ան հա մե մատ ցածր 

ՄԶԻ -ի խմ բում: Այս պի սով, մաս նա գետ նե րը նշե ցին 

LAMA1 և HMG20A գե նե րի առ կա յու թյան և երկ րորդ 

տի պի շա քա րային դիաբե տի ռիս կի միջև առ կա կո-

րե լյա ցիան: Ցույց տր վեց, որ առանց ճար պա կալ ման 

դիաբե տիկ նե րը «հարս տաց ված» են դիաբե տիկ ռիս-

կի ալ լել նե րով (զույգ քրո մո սո մի այ լընտ րան քային 

հատ ված նե րով)՝ ի տար բե րու թյուն ճար պա կա լում 

ու նե ցող նե րի: Սա վկա յում է այն մա սին, որ մեծ մա-

սամբ դիաբե տի ախ տա բա նա կան կար ևոր օղա կը 

β-բ ջիջ նե րի դիս ֆունկ ցիան է: Ի հա կադ րու թյուն սրա՝ 

ճար պա կա լու մով դիաբե տիկ նե րի շր ջա նում, որոնց 

դեպ քում քիչ են դիաբե տի ռիս կի ալ լել նե րը, հի վան-

դու թյան առա ջաց ման կար ևոր նա խա պայ մա նը էկ-

զո գեն (ար տա ծին) մի ջա վայ րային պայ ման ներն են: 

Այ սինքն՝ մենք գործ ու նենք հի վան դու թյան՝ եր կու 

տար բեր էթիոլո գիանե րով մո դե լի հետ. գե նե տի կա-

կան, որն ար տա հայտ վում է β-բ ջիջ նե րի ֆունկ ցիայի 

ընկ ճու մով, և մի ջա վայ րային գոր ծոն, որն ար տա-

հայտ վում է ին սու լինառե զիս տեն տա կա նու թյամբ: 

Գե նե տի կա կան այս հե տե րո գե նու թյու նը փաս տում 

են նաև այլ աշ խա տանք ներ [4]:

 Ֆե նո տի պային այս տար բե րու թյան վե րա բե րյալ 

կա տար ված աշ խա տանք նե րը մեծ մա սամբ կլի նի կա-

կան բնույթ ու նեն [5,6,7]: Արդյոք այս ֆե նո տի պային 

հե տե րո գե նու թյու նը ան դրա դառ նում է նաև են թաս-

տա մոք սային գեղ ձի ձևա բա նա կան փո փո խու թյուն-

նե րին. խն դի րը ու սում նա սի րու թյան կա րիք ու նի:

 Լան գեր հան սի կղ զյա կը նոր մալ ֆի զիոլո-

գիական պայ ման նե րում մե ծա հա սակ նե րի շր ջա նում 

կազ մում է պանկ րեասի զանգ վա ծի 1-2% -ը: Կղ զյա-

կի 65-80%-ը կազ մում են ին սու լին ար տադ րող β-բ-

ջիջ նե րը: β-բ ջիջ նե րի պրո ֆի լե րա ցիան, ապոպ տո զը 

և կղ զյա կային նեոգե նե զը այն գլ խա վոր 3 գոր ծոն-

ներն են, որոնք նր բո րեն կար գա վո րում են β բջիջ-

նե րի զանգ վա ծը [8]: Ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա-

նու թյան տվյալ նե րի՝ դիաբե տիկ նե րի շր ջա նում այս 

բջիջ նե րի ապոպ տո զը 3-10 ան գամ ավե լի է, քան 

ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՏԻ ՊԻ ՇԱ ՔԱ ՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵ ՏԻ ՖԵ ՆՈ ՏԻ ՊԱՅԻՆ ՀԵ ՏԵ ՐՈ-
ԳԵ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԵՆ ԹԱՍ ՏԱ ՄՈՔ ՍԱՅԻՆ ԳԵՂ ՁԻ ՁԵՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՏԵ ՍՈՒ ԹՅՈՒՆ
Խոս տի կյան Ն.Գ., Մար դա նյան Լ.Ս., Ավե տի սյան Է.Ե. 
ԵՊԲՀ, ախ տա բա նա կան անա տո միայի և կլի նի կա կան մոր ֆո լո գիայի ամ բիոն
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ոչ դիաբե տիկ նե րի շր ջա նում [9]` պայ մա նա վոր ված 

ինչ պես գլյու կո զա տոք սի կու թյամբ, լիպո տոք սի կու-

թյամբ, այն պես էլ մո լե կու լյար կար գա վո րիչ մե խա-

նիզմ նե րի խա թար մամբ: Եթե β-բ ջիջ նե րի պրո լի-

ֆե րա ցիան նրանց ինք նա ռեպ լի կա ցիան է, ապա 

կղ զյա կային նեոգե նե զը պրո գե նի տոր բջիջ նե րի 

տար բե րա կումն է և կամ ոչ β–բ ջիջ նե րի տրանս տար-

բե րա կումն է β-բջիջ նե րի [10]: Այս պրո ցե սը հայտ-

նա բեր վում է սաղմ նային զար գաց ման ըն թաց քում 

և վաղ հետծնն դյան շր ջա նում` հան գեց նե լով β-բ-

ջիջ նե րի զանգ վա ծի ավե լաց ման: Բա ցի սրա նից, 

կղ զյա կային նեոգե նե զը դիտ վում է նաև ին սու լի նի 

նկատ մամբ պա հան ջի բարձ րաց ման պայ ման նե րում, 

օրի նակ՝ ճար պա կալ ման և հղիու թյան դեպ քում [11]: 

Այն իրա կա նա նում է 2 ու ղի նե րով` ցո ղու նային (պ րո-

գե նի տոր բջիջ ներ) և հա սուն պանկ րեատիկ բջիջ նե-

րի տրանս տար բե րակ ման մի ջո ցով: Հաս տատ ված 

ին սու լինառե զիս տեն տա կա նու թյան պայ ման նե րում 

β-բ ջիջ նե րի զանգ վա ծը սկզբ նա կան շր ջա նում նույ-

նիսկ ավե լա նում է β-բ ջիջ նե րի հի պերպ լա զիայի և 

հի պերտ րո ֆիայի շնոր հիվ, սա կայն գե նե տի կո րեն 

դե տեր մի նաց ված β-բ ջիջ նե րի ադապ տիվ հնա րա վո-

րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են, և որոշ ժա մա նակ 

ան ց (ինչն ան հա տա կան է), հի պերտ րո ֆիան փո խա-

րին վում է ատ րո ֆիայով ու ապոպ տո զով, և β–բ ջիջ-

նե րի զանգ վա ծը նվա զում է: Զանգ վա ծի նվազ ման 

հիմ նա կան պատ ճա ռը ապոպ տոզն է: Հայտ նի է, որ II 

տի պի շա քա րային դիաբե տի դեպ քում առ կա գլյու կո-

տոք սի կու թյու նը, որոշ դեպ քե րում նաև առ կա լիպո-

տոք սի կու թյու նը կղ զյա կային ամի լոիդ պո լի պեպ-

տի դը խթա նում են β-բ ջիջ նե րի ապոպ տո զը [12,13]: 

Ֆե դե րի ցիի և հա մա հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րը 

[14] ցույց են տա լիս, որ գլյու կո զայի բարձր կոն ցենտ-

րա ցիանե րը խթա նում են β–բ ջիջ նե րի պրոա պոպ-

տո տիկ գե նե րի` Bad,Bid,Bik գե րէքսպ րե սիան, իսկ 

հա կաա պոպ տոիկ Bcl-2 գե նի էքսպ րե սիան մնում է 

ան փո փոխ: Այ սինքն՝ ապոպ տո զի բարձր ակ տի վու-

թյու նը պայ մա նա վոր ված է պրո- և հա կաա պոպ տո-

տիկ գե նե րի էքսպ րե սիայի ան հաշ վեկշ ռով: Բա ցի 

դրա նից, ի պա տաս խան գլյու կո զայի բարձր կոն-

ցենտ րա ցիանե րի, β-բ ջիջ ներն ար տադ րում են ԻԼ-1β 

[15], որն ակ տի վաց նում է ապոպ տո տիկ կաս կա դը 

(NF-κβ կո րի զային գոր ծո նի ակ տի վա ցում, FAS [16] 

ապա կար գա վո րում, DNA -ի հատ վա ծա վո րում): Սա-

տու րաց ված ճար պաթ թու նե րը հա ման ման ազ դե-

ցու թյուն են թող նում [17]: Ապոպ տո զի են թարկ ված 

β-բ ջիջ նե րը կնճ ռոտ ված են, պա րու նա կում են կոն-

դեն սաց ված քրո մա տին, միջ նուկ լեոսո մար ԴՆԹ-

-ի ֆրագ մեն տաց ված հատ ված ներ, ապոպ տո տիկ 

մարմ նիկ ներ: Դրանք շր ջա պատ ված են «աղ բա հա-

վաք» մակ րո ֆա գե րով: Ապոպ տո զը, օք սի դա տիվ 

սթ րե սը իրենց հեր թին բոր բոք ման առա ջաց ման և 

բոր բո քային օջա խում քե մո ցի տո կին նե րի կու տակ-

ման պատ ճառ են դառ նում, որոնք ևս նպաս տում են 

բջիջ նե րի վնաս մա նը: 

Այս պի սով, երկ րորդ տի պի շա քա րային դիաբե տի 

դեպ քում առ կա է գե նո տի պո րեն հաս տատ ված ֆե նո-

տի պային հե տե րո գե նու թյուն: Միաժա մա նակ հաս-

տատ ված է, որ այս տի պի դիաբե տը բնու թագր վում է 

β-բ ջիջ նե րի զանգ վա ծի նվա զու մով (նախ կի նում այն 

կար ծիքն էր իշ խում, որ ին սու լի նա ռե զիս տեն տա կա-

նու թյու նը «be all and end all» աս տի ճա նա բար փոխ-

վում է) և են թաս տա մոք սային գեղ ձի խայ տաբ ղետ 

ձևա բա նա կան փո փո խու թյուն նե րով: Ֆե նո տի պային 

տար բեր խմ բե րում գե րա կայող ձևա բա նա կան փո-

փո խու թյու նը հս տա կեց նե լով՝ կա րե լի է իրա կա նաց-

նել առա վել նպա տա կաուղղ ված, թի րա խային բու-

ժում:
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Многие болезни, в том числе и сахарный диабет второго 
типа, фенотипически гетерогенны. В основе фенотипичной 
гетерогенности лежит генетическая гетерогенность. При 
сахарном диабете второго типа известны более чем 36 алле-
лей, из которых 20 выявлены у диабетиков с фенотипом без 
ожирения. При этом фенотипе в этологии болезни главная 
роль принадлежит генетике, котарая приводит к дисфункции 
β-клеток поджелудочной железы. А при фенотипе с ожирени-
ем главная роль принадлежит к факторам окружающей среды 

которые приводят к инсулиновой резистентности. Научные ра-
боты посвященные к фенотипичной гетерогенности,в основ-
ном имеют клинический характер. А к каким изменениям под-
вергается морфологическая картина поджелудочной железы 
при разных фенотипах, подлежит исследованию. Известно, 
что при сахарном диабете второго типа, в панкреасе выявля-
ются различные морфологические изменения, включая апоп-
тоз, некроз, воспаление, отложение амилоидных масс. При 
разных фенотипных группах различные морфологические 
изменения подсказывают более целенаправленную, соответ-
вующую терапию.

ФЕНОТИПНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА И МОРФОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Хостикян Н.Г., Марданян Л.С., Аветисян Э.Е.
ЕГМУ, кафедра патологической анатомии и клинической морфологии

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: phenotypical hetereogenity, β-cell proliferation, apop-
tosis, islet neogenesis.

Many diseases, including Type 2 diabetes, phenotypically are 
heterogeneous. Phenotypical heterogeneity is based on genetic 
heterogeneity. In TTDM (type 2 diabetes mellitus) more than 36 
alleles are known, 20 of which were found in diabetic patients 
with a non-obese phenotype. In non-obese phenotype, genet-
ics plays the main role in the etiology of the disease, leading 
to dysfunction of pancreatic b-cells. In obese phenotype of the 
diseases, the main role belongs to the environmental factors 
that lead to insulin resistance. Scientific works devoted to phe-

notypical heterogeneity, mainly are clinical in nature. And it is 
not clear what changes pancreas is exposed to in case of differ-
ent phenotypes. It’s known that in TTDM, various morphological 
changes are revealed in pancreas, including apoptosis, necrosis, 
inflammation, deposition of amyloid masses. The pathology of is-
lets from patients with Type 2 diabetes displays an inflammatory 
process characterized by the presence of immune cell infiltra-
tion, cytokines, apoptotic cells, amyloid deposits and, eventually, 
fibrosis. We can apply targeted therapy at different phenotypic 
groups, separating the predominant morphological changes.

PHENOTYPICAL HETEROGENEITY OF TYPE TWO DIABETES MELLITUS AND PANCREATIC MOR-
PHOLOGICAL CHANGES 
Khostikyan N.G., Mardanyan L.S., Avetisyan E.E.
YSMU, Department of pathological anatomy and clinical morphology
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 Բա նա լի բա ռեր՝ in situ hybridisation, HER2, BRCA1/2, Eg, 

Pg -ըն կա լիչ ներ։

BENE DIAGNOSIS-BENE CURATIS ( Լավ ախ տո-

րո շիր, լավ բու ժիր): Դեռևս Հի պոկ րա տի ժա մա նա կաշր-

ջա նից եկող այս խոս քե րը այժմ ար դիական են նաև կրծ-

քա գեղ ձի քաղց կե ղի վե րա բե րյալ: Տա րեց տա րի ավե լա ցող 

կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի թի վը (վեր ջին 5 

տա րում յու րա քան չյուր տա րի գրանց վում է մոտ մեկ մի-

լիոն նոր դեպք), նրա պատ ճա ռի, զար գաց ման ըն թաց քի, 

ճիշտ ախ տո րոշ ման, բուժ ման հար ցե րը դարձ նում են բժշ-

կա սո ցիալա կան հիմ նախն դիր: Ժա մա նա կա կից տեխ նո-

լո գիանե րի ներդ րու մը հնա րա վո րու թյուն տվեց պար զա-

բա նել կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի էթիոպա թո գե նե տիկ որոշ 

հար ցեր,  կա տա րել ստույգ ախ տո րո շում և ըստ այդմ էլ 

իրա կա նաց նել թի րա խային թե րա պիա: Այս պես, վա ղուց 

հայտ նի կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի ըն տա նե կան դեպ քե րը 

հիմք տվե ցին են թադ րե լու նրա` որո շա կի առու մով ժա-

ռան գա կան բնույ թի մա սին: Մո լե կու լյար գե նե տի կայի 

նվա ճում նե րը հաս տա տե ցին այդ փաս տը̀ հայտ նա բե րե-

լով հա մա պա տաս խան մու տանտ գե ներ: Դեռևս հայտ-

նի «մե ղա վոր» գե ներն են̀  BRCA1/2, p53: BRCA1/2 գե նե րը 

տե ղա կայ ված են 17-րդ քրո մո սո մում: Նրանց ֆունկ ցիան 

վնաս ված PTEN գե նի վե րա կանգ նումն է (PTEN գե նը գեն–

սուպ րե սոր է): BRCA1/2 գե նե րի մու տա ցիայի հետ ևան քով 

PTEN գե նի ռե պա րա ցիա տե ղի չի ու նե նում, առա ջա նում 

են «ս խալ» նուկ լեոտիդ նե րի կո պիաներ, սին թեզ վում են 

սուպ րե սոր ֆունկ ցիայից զուրկ սպի տա կուց ներ, որոնք 

էլ թի րախ օր գան նե րում` կրծ քա գեղ ձում, ձվա րա նում, 

փո ղե րում, դառ նում են չա րո րակ տրանս ֆոր մա ցիայի 

պատ ճառ: Ռիս կի խմ բե րում մու տաց ված գե նե րի հայտ-

նա բե րու մը PCR և ԴՆԹ -ի նույ նա կա նաց ման այլ մե թոդ-

նե րով, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վաղ մաս տեկ տո միայի 

մի ջո ցով կան խար գե լել քաղց կե ղի առա ջա ցու մը: Հու սադ-

րող ար դյունք ներ են ստաց վում նաև մու տաց ված գե նե րի 

«բու ժու մից»̀  կա տա րե լով BRCA1/2-գե նե րի մե թի լա ցում 

[7]: Մո լե կու լյար ցի տո գե նե տի կայի խո շոր նվա ճում կա րե-

լի է հա մա րել HER2/neu գե նի հայտ նա բե րու մը: Վեր ջինս 

կո դա վո րում է մար դու էպի դեր մալ աճի (EGF) գոր ծոն նե րի 

ռե ցեպ տոր նե րի սին թե զը կրծ քա գեղ ձում: Գե նի ամպ լի-

ֆի կա ցիայի դեպ քում սին թեզ վում են մեծ քա նա կու թյամբ 

ռե ցեպ տոր ներ, ինչն էլ պատ ճառ է դառ նում բջիջ նե րի 

բազ մաց ման (պ րո լի ֆե րա ցիայի): Ախ տո րոշ ման թի րա խը 

տվյալ դեպ քում HER2/neu գե նի ամպ լի ֆի կա ցիայի հայտ-

նա բե րումն է FISH, CISH մե թոդ նե րով և բիոպ սիոն նյու-

թում հա մա պա տաս խան ըն կա լիչ նե րի հայտ նա բե րու մը 

իմու նո հիս տո քի միայով: Վեր ջի նիս դեպ քում ար դյուք նե րը 

գնա հատ վում են ել նե լով նրա նից, թե բջիջ նե րի քա նի տո-

կոսն է հա կա մար մին նե րի նկատ մամբ դրա կան: Եթե մինչև 

10% ար դյուն քը բա ցա սա կան է, 10±1%, 10-30%՝ գ նա հատ-

վում է +2, 30% և ավե լի խիստ դրա կան: +2 -ի դեպ քում 

իմու նո հիս տո քի միայով ստույգ որո շել ամպ լի ֆի կա ցիայի 

առ կա յու թյու նը հնա րա վոր չէ: Այս դեպ քում այն ան հրա-

ժեշտ է որո շել ուղ ղա կի մե թոդ նե րով` FISH, CISH (FISH-

fluorescent and CISH-chromogenic in situ hybridisation): 

FISH -ի ժա մա նակ ար դյուն քը դրա կան է, եթե 17-րդ քրո-

մո սո մի նշակր ված ցենտ րո մե րային տե ղա մա սից և HER/

neu2 գե նից ստաց վող ազ դակ նե րի հա րա բե րու թյու նը 2 է: 

CISH -ի ժա մա նակ կի րառ վում է զոնդ միայն HER/neu2 -ի 

նկատ մամբ: 6 և ավե լի ազ դակ նե րի դեպ քում ար դյուն քը 

դրա կան է: HER2 դրա կան քաղց կեղն ու նի պրոգ նոս տիկ 

ավե լի վատ ելք, սա կայն կա յուն և հու սա լի ար դյունք ներ 

են ստաց վում «HERCEPTIN» դե ղա մի ջո ցի կի րա ռու մից: 

Աս վա ծից պարզ է դառ նում այս օն կո մար կե րի ախ տո րոշ-

ման և հայտ նա բեր ման նշա նա կու թյու նը վե րը նշ ված մե-

թոդ նե րով [2,3,4,6,7]։

Նկ.1 HER2 դրա կան /+3/  բիոպ տատ: Խո շո րա ցում ×400

 Հայտ նի է, որ կրծ քա գեղ ձի էպի թե լային բջիջ նե րի 

աճն ու զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում էստ րո գեն նե րի և 

պրո գես տե րո նի ազ դե ցու թյան ներ քո̀ հա մա պա տաս խան 

ըն կա լիչ նե րի հետ կապ ման մի ջո ցով: Որո շա կի պայ ման-

նե րում տե ղի է ու նե նում ըն կա լիչ նե րի չա փից ավե լի էքսպ-

ՕՆ ԿՈ ՄԱՐ ԿԵՐ ՆԵ ՐԻ ՈՐՈՇ ՄԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿՐԾ ՔԱ ԳԵՂ ՁԻ 
ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒՄ
Խոս տի կյան Ն.Գ., Պա պյան Ա.Վ., Մար դա նյան  Լ.Ս.
ԵՊԲՀ, ախ տա բա նա կան անա տո միայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 618.19-006.6-07-091
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րե սիա, ին չը բե րում է բջիջ նե րի բազ մաց ման գոր ծըն թաց-

նե րի ու ժե ղաց ման և ինչ պես ցան կա ցած պա րա գա յում, 

այս դեպ քում ևս քա նա կը որակ չի ապա հո վում ̀ ա ռա ջա-

նում են ավե լի քիչ տար բե րակ ված, ու ռուց քային հատ կու-

թյուն նե րով օժտ ված բջիջ ներ: Ախ տո րոշ ման ռա ցիոնալ 

մե թո դը տվյալ̀ կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի հոր մոն-կա խյալ 

ձևի դեպ քում իմու նո հիս տո քի միայով բիոպ սիոն նյու թում 

ըն կա լիչ նե րի էքսպ րե սիայի հայտ նա բե րումն է:

Բ նա կա նա բար, բուժ ման դրա կան ար դյունք ներ կս-

տաց վեն հա կա գես տա գե նային պրե պա րատ նե րի կի րա-

ռու մից: 

 Խո շո րա ցում` ×400 a) է ստ րո գե նային, b) պ րո գես տե րո նային, c) 
p53 d) Ki67` էքսպ րե սիանե րի հայտ նա բե րում իմու նո հիս տո քի-
միայով

HER2,BRCA1/2 genes, EG, PG receptor օն կո մար կեր-

նե րը պար տա դիր հե տա զոտ վող մար կեր ներ են կրծ քա գեղ-

ձի քաղց կե ղի կաս կա ծի դեպ քում: Կան նաև երկ րոր դային 

և լրա ցու ցիչ հե տա զոտ վող օն կո մար կեր ներ: Երկ րոր դային 

նշա նա կու թյան օն կո մար կեր նե րից են̀  CA-15-3 antigen –

գ լի կոպ րո տեինը, որը հայտ նա բեր վում է գեղ ձային բջիջ-

նե րի մա կե րե սին: Որ պես մու ցին ու նի պրո տեկ տիվ նշա-

նա կու թյուն: Պրո լի ֆե րա տիվ գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ 

նրա կոն ցենտ րա ցիան շի ճու կում բարձ րա նում է: Վաղ շր-

ջա նի քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման հա մար ին ֆոր մա տիվ չէ: 

Ախ տո րոշ վում է իմու նո ֆեր մեն տային անա լի զի մի ջո ցով 

բուժ ման մո նի տո րին գի իրա կա նաց ման հա մար: Հա ման-

ման նշա նա կու թյուն ու նեն նաև TPA (tissue polypeptic an-

tigen), TPS (tissue polypeptic specific antigen) մար կեր նե րը:

 Պան ցի տո կե րա տին-ցի տո կե րա տին նե րի հա վա քա-

ծու է և հայտ նա բեր վում է իմու նո հիս տո քի միայով` հա-

մա պա տաս խան հա կա մար մին նե րի կի րառ ման մի ջո ցով: 

Հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տար բե րա կել էպի թե լիալ և 

ոչ էպի թե լիալ ու ռուցք նե րը: Դրա կան լի նե լը մեծ մա սամբ 

վկա յում է միկ րո մե տաս տազ նե րի առ կա յու թյան մա սին:

Ki-67 -ը կո րի զային սպի տա կուց է, որի ինակ տի վա-

ցիան բե րում է ռի բո սո մալ ՌՆԹ -ի սին թե զի ընկճ ման: 

Հան դի սա նում է բջ ջի պրո լի ֆե րա ցիայի մար կեր: Բարձր 

մա կար դակ նե րը վկա յում են կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի առա-

վել ագ րե սիվ ըն թաց քի և վատ պրոգ նո զի մա սին, բայց 

և միաժա մա նակ ավե լի զգա յուն են քի միոթե րա պիայի 

նկատ մամբ: Հայտ նա բեր վում է իմու նո հիս տո քի միայով: Ki-

67 -ի մա կար դա կից (label index՝ մա կար դա կային ցու ցիչ) ել-

նե լով նշա նակ վում է նեոա դյու վանտ թե րա պիա` քի միոթե-

րա պիա վի րա հա տու թյու նից առաջ:

α-տո պոի զո մե րա զա–գե նը տե ղա կայ ված է 17-րդ քրո-

մո սո մում և կա րող է կոամպ լի ֆի կաց վել HER/neu2-ի հետ 

[5]:

Լ րա ցու ցիչ նշա նա կու թյան օն կո մար կեր ներ են` 

CD մար կեր ներ̀  մաս նա վո րա պես CD43,54,71,9 5 ին տեր-

լեյ կին ներ ̀ ԻԼ-17, պ րե սե նի լին-2 գեն, նես տին սպի տա կուց: 

Ա վե լի ու ավե լի մեծ կի րա ռու թյուն են գտ նում վեր-

ջին սերն դի օն կո մար կեր նե րը, որոնց թվին է պատ կա նում 

մե թի լաց ված ԴՆԹ -ի հայտ նա բե րու մը։  Վեր ջինս մո լե կու-

լի մո դի ֆի կա ցիա է` ա ռանց նուկ լեոտիդ նե րի հա ջոր դա-

կա նու թյան փո փո խու թյան ̀ այ սինքն հայտ նա բեր վում են 

էպի գե նե տիկ փո փո խու թյուն նե րը [1]:

 Նո րա գույն տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի ներդ րում նե-

րը, ինչ պես նաև գի տու թյան նվա ճում նե րը օրե ցօր թար-

մաց նում են կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի օն կո մար կեր նե րի 

որոշ ման պա նե լը, բայց այ նուա մե նայ նիվ, կրծ քա գեղ ձի 

քաղց կե ղի ախ տո րոշ ման «ՈՍ ԿԵ ՍՏԱՆ ԴԱՐՏ» իրա վամբ 

կա րող ենք հա մա րել հիս տո լո գիան̀   հա մակց ված մո լե կու-

լյար-ցի տո գե նե տիկ անա լի զի հետ , ին չը որո շում է պրո ցե-

սի չա րո րա կու թյու նը, զգա յու նու թյու նը հա կաու ռուց քային 
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Новые технологии позволяют прояснить этиопатогенетиче-
ские вопросы рака молочной железы и, в связи с этим, реали-
зовать ее прицельную терапию. Правильный диагностический 
подход позволяет выявлять онкомаркеры молочной железы 
и использовать их для определения стадии, классификации, 
скрининга, чувствительности рака к химиотерапии. По зна-
чению биомаркеры молочной железы подразделяются на три 
вида:

1. обязательно выявляемые-BRCA1/2 гены, амплификация 
гена Her2/neu, Eg, Pg рецепторы;

2. вторично выявляемые-CA15-3 antigen, pancytokeratin, Ki-
67;

3. дополнительно выявляемые-CD-маркеры, interleukin-ы, 
presenilin-2, nestin pt.

Функция BRCA1/2 генов заключается в восстановлении 
PTEN гена-супрессора. Мутация BRCA1/2 генов приводит к 
злокачественной трансформации молочной железы. Выявляя 
мутации генов с помощью PCR в группах риска, можно про-
филактической мастэктомией предотвратить развитие рака. 
Рецепторы EGF (epidermal growth factor) кодируются семей-
ством Her генов. В частности, в развитии рака молочной же-
лезы имеет значение амплификация Her2/neu гена. Амплифи-
кация приводит к синтезу большого количества рецепторов, 
следствием чего является неконтролируемый, автономный 

рост клеток молочной железы. Наличие рецепторов можно 
выявить с помощью иммуногистохимии. Результаты оценива-
ются по количеству антитело-позитивно окрашенных клеток. 
Так, если окрашено до 10%, то результат негативный, 10% 
/+1/, 10- 30% /+2/, более 30% - позитивный. При результате 
/+2/ наличие амплификации можно выявить только с помощью 
прямых методов, таких как FISH и CISH (FISH-fluorescent and 
CISH-chromogenic in situ hybridisation). FISH результаты оцени-
ваются как позитивные, если соотношение сигналов, получа-
емых от центромерного участка 17-ой хромосомы и Her2/neu 
гена, равно двум. При CISH используется зонд только к Her2/
neu гену, и результат оценивается как позитивный при нали-
чии 6 и более сигналов. Her2 позитивный рак имеет плохой 
прогноз, но использование препарата “HERCEPTIN” дает наи-
лучшие результаты. Гиперэкспрессия Eg-, Pg-рецепторов при-
водит к усиленной пролиферации клеток молочной железы, 
следствием чего и является ее злокачественная трансформа-
ция. Выявить гиперэкспрессию дает возможность иммуноги-
стохимия. Понятно, что при этом виде рака выбором лечения 
будут антигестагенные препараты.

Развитие новых технологий позволяет изменить подход к 
исследованию рака молочной железы, но ЗОЛОТЫМ СТАН-
ДАРТОМ диагностики можно считать совмещение методов 
гистологии и молекулярно-цитологического анализа, что по-
зволяет определить злокачественность процесса, чувститель-
ность к противоопухолевым препаратам и прогноз.

ЗНАЧЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Xостикян Н.Г., Папян А.В., Марданян Л.С.
ЕГМУ, Кафедра патологической анатомии

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: in situ hybridisation, HER2, BRCA1/2, Eg, Pg  
receptors.

Introduction of the new technologies gave an opportunity to 
clarify etiopathogenetic problems of breast cancer and according 
to this implement target therapy. Novelty of last decade may be 
deemed molecular markers of breast cancer. By choosing right 
diagnostic methods, we can reveal breast cancer onkomarkers, 
used for determining stage, classification, screening, sensitivity 
to chemotherapy, prognosis and, the most important, for direct 
target therapy. By the importance breast cancer biomarkers are 
divided into three groups:

1. Necesserly detectable-BRCA1/2,Her2/neu genes, Eg, Pg-
receptors

2. Secondary detectable-CA-15-3 antigen, pancytokeratin, 
KI-67

3. Additionally detectable-CD-markers, interleukins, preseni-
lin-2 gen, nestin protein

The function of BRCA1/2 genes to repair PTEN gen-suppres-
sor - in case of BRCA1/2 genes mutation there is no reparation of 
PTEN gen, which is leading to malignant transformation in target 
organs (breast, ovarian, tubes). By revealing mutant genes in the 
risk groups by PCR or other methods of DNA identification, we 
can prevent breast cancer by early mastectomy.

Human EGF receptors are encoded by the family of HER 
genes. Particularly, amplification of the Her2/neu gen has an im-

portant role in the development of breast cancer. Our aim is to 
detect the amplification and its results - a lot of EGF receptors 
(HER –status). EGF receptors are revealed by immunohistochem-
istry. The results are evaluated by the number of antibody-posi-
tive cells: if their number is up to 10%, the result is negative, if it 
equals to 10% /+1/, 10% - 30% /+2/, or over 30% /+3/, then the 
result is strictly positive. If the result equals to 2, we can detect 
amplification only by means of direct methods - fluorescent and 
chromogen in situ hybridization (FISH and CISH). FISH results 
are positive if the ratio of signals from the 17th chromosome’s 
centromere site and Her2/neu genes equals to 2. In CISH results 
are considered to be positive if there are 6 and more signals. 
Her2 positive cancer has poor prognosis, but by using “HERCEP-
TIN” we can receive the best results. Hyperexpression of Eg, Pg 
receptors causes enhanced proliferation of breast cells, bringing 
to malignant transformation and hormone-dependent breast can-
cer. Immunohistology is an advanced diagnostic method for this 
type of cancer. It reveals hyperexpression on biopsy. It’s clear 
that by using antigestagenic drugs we will have positive results.

Development of technologies allows changing the panel of the 
breast cancer onkomarkers. However, the GOLD STANDART of 
diagnosis is the combination of the methods of histology with mo-
lecular cytogenetic analysis, making it possible to detect tumor 
malignancy, sensitivity to chemotherapy and prognosis. 

MEANING OF BREAST CANCER ONKOMARKERS FOR DIAGNOSIS AND THERAPY
Khostikyan N.G., Papyan A.V., Mardanyan L.S.
YSMU, Department of Pathological Anatomy
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В современном мире ишемический инсульт (ИИ) яв-

ляется одним из наиболее часто встречаемых невроло-

гических заболеваний. В США ежегодно от ИИ умирает 

в среднем около 200000 человек, кроме того огромное 

количество больных становятся тяжелыми инвалидами 

[1], утрачивая способности к эффективной экономиче-

ски продуктивной работе, нуждаясь в постоянной забо-

те семьи и общества. 

Ишемический инсульт — это острое нарушение 

регионального кровообращения мозга с появлением 

очагового неврологического дефицита, который может 

быть обратимым (но не менее 24 часов) или постоянно 

сохраняющимся [2]. При остаточном структурном ише-

мическом повреждении мозга говорят об ишемическом 

инфаркте. Сосудистая ангиография, произведенная 

вскоре после начала инсульта, выявляет окклюзию арте-

рий головного мозга в 80% случаев инфаркта мозговой 

ткани [5]. 

Согласно широко распространенной классифика-

ции различают инсульт: атеротромботический, карди-

оэмболический, микроангиопатический (лакунарный) 

и из-за более редких причин, таких как диссекция, 

врожденные аномалии, коагулопатии и др. 

Применение ранней тромболитической терапии 

при ИИ базируется на концепции, что быстрое (в те-

чение нескольких часов) восстановление циркуляции 

в аффектированном бассейне при реканализации ок-

клюзированной интракраниальной артерии обратимо 

сохраняет поврежденную ткань мозга в зоне ишеми-

ческой “полутени” (penumbra). Внедрение же тромбо-

литической терапии в практику в ранних клинических 

исследованиях происходило с большой осторожностью, 

учитывая высокую вероятность развития внутримоз-

гового кровотечения [7]. Безопасность внутривенного 

введения rTPA (recombinant tissue plasminogen activator) 

для лечения острой церебральной ишемии в прошлом 

была оценена в открытых исследованиях с эскалаци-

ей доз препарата [8, 9], которые акцентировались на 

раннем введении тромболитика (в течение первых 90 

и 180 минут с момента начала ИИ) с целью снижения 

риска развития геморрагий и максимализации потенци-

ального восстановления пациентов. Эти исследования 

показали также, что введение rTPA в дозе 0,95 мг/кг 

было относительно безопасным и проявлялось ранним 

неврологическим улучшением у значительной части 

пациентов. Все эти результаты послужили толчком для 

проведения более обширных, рандомизированных, пла-

цебо-контролируемых исследований.

Тромболитики (фибринолитики) переводят плазми-

ноген из неактивного состояния в активное — плазмин, 

а плазмин разрушает фибрин. Современные тромболи-

тики третьего поколения (rTPA - рекомбинированный ак-

тиватор тканевого плазминогена) отличаются от ранее 

созданных препаратов преимущественным фибриноли-

тическим действием и очень слабым влиянием на фи-

бриноген плазмы [3]. 

Используются два варианта тромболитической 

терапии — внутривенный (системный) и внутриартери-

альный (локальный) тромболизис. Рекомендации по 

применению внутривенного тромболизиса основывают-

ся в основном на клиническом исследовании National 

Institute of Neurologic Diseases and Stroke (NINDS) [4], 

проведенном в США и European Cooperative Acute 

Stroke Study (ECASS) [6], проведенном уже в Европе. 

Предварительно были проведены небольшие рандоми-

зированные исследования с применением rTPA [15, 16], 

а также рандомизированные исследования с примене-

нием стрептокиназы [17]. Последние были преждевре-

менно приостановлены из-за высокого уровня симпто-

матических внутримозговых геморрагий. 

Рандомизированное двойное слепое исследование 

NINDS (Национального института неврологических за-

болеваний и инсульта) в США [4] по изучению клиниче-

ской эффективности rTPA было разделено на две части. 

В первой части исследования (с участием 291 па-

циента) изучалось насколько улучшает состояние паци-

ентов тромболитическая терапия, введенная в течение 

24 часов после начала ИИ; при этом под улучшением 

состояния пациента подразумевалось либо полное 

разрешение неврологической симптоматики инсульта, 

либо улучшение показателей по шкале инсульта NIHSS 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ОСТРЫЙ 
ПЕРИОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Калайджян В.А. 
ЕГМУ, Кафедра неврологии

УДК: 616.831-005.1
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(National Institute of Health Stroke Scale) Национального 

Института Здравоохранения на четыре и более балла 

[13]. 

Во второй части исследования (с участием 333 

пациентов) проводилась глобальная статистическая 

оценка клинического исхода пациентов, получивших 

rTPA спустя три месяца от начала инсульта. При этом 

критерии результатов исхода основывались на индексе 

Бартеля (Bartel Index) [10], модифицированных шкалах 

Рэнкина (modified Rankin Scale) [11] и Глазго (Glasgow 

outcome scale) [12] и шкале NIHSS. Показатели индекса 

Бартеля от 95 до 100, шкалы NIHSS и модифицирован-

ной шкалы Рэнкина - ≤1, а также шкалы Глазго - 1 рас-

ценивались в качестве благоприятного функционально-

го и клинического исхода для пациентов. 

Ниже представлена краткая характеристика выше-

указанных шкал:

1. Индекс Бартеля является одним из надежных и эф-

фективных методов оценки ежедневной деятель-

ности пациента, который учитывает способность 

последнего самостоятельно принимать пищу, умы-

ваться, ходить, пользоваться туалетом и т.п. Сам 

индекс часто применяется при оценке функцио-

нальной активности пациентов, перенесших ИИ. По 

индексу Бартеля человек считается полностью дее-

способным, если набирает 100 баллов.

2. Модифицированная шкала Рэнкина используется 

для более упрощенной оценки функционального 

состояния пациентов. Градация шкалы составляет 

от 0 до 6 баллов: где 0 баллов соответствует отсут-

ствию симптомов, 5 баллов – тяжелой инвалидно-

сти, а 6 баллов – смерти.

3. Модифицированная шкала результатов Глазго дает 

возможность глобальной оценки функциональной 

деятельности пациентов: 1 балл – хорошее восста-

новление, 2 балла – инвалидность средней степени, 

3 балла – инвалидность тяжелой степени, 4 балла 

– вегетативный статус и 5 баллов – смертельный ис-

ход. Данная шкала часто используется для оценки 

больных, страдающих ИИ, вызванным субарахнои-

дальным кровоизлиянием (САК).

4. Шкала NIHSS – 42-балльная шкала, в которой не-

врологический дефицит оценивается в 11 катего-

риях. Например, при наличии только умеренного 

прозопареза пациент получает 1 балл, в случае же 

правосторонней гемиплегии в сочетании с афази-

ей, парезом взора, дефицитом зрительного поля 

и сенсорными нарушениями пациент получает 23 

балла. Отсутствие неврологического дефицита 

оценивается в 0 баллов.

Основным критерием выборки пациентов служило 

наличие ИИ с точно известным началом неврологиче-

ской симптоматики, а также отсутствие на КТ-обсле-

довании головного мозга признаков интракраниальной 

геморрагии. Пациенты не подвергались рандомизации, 

если: 1) в анамнезе указывался инсульт либо серьезная 

черепномозговая травма в течение последних 3-х меся-

цев; 2) пациент подвергался обширному хирургическому 

вмешательству в течение последних 14 дней; 3) в анам-

незе указывалось интракраниальное кровоизлияние; 4) 

наблюдалось повышение систолического артериального 

давления (АД) выше 185 мм рт. ст. либо диастолического 

- выше 110 мм рт. ст.; 5) неврологическая симптоматика 

быстро улучшалась либо проявлялась минимально; 6) 

имелись симптомы, позволяющие заподозрить САК; 7) 

в анамнезе указывались желудочно-кишечное кровоиз-

лияние либо гематурия в течение последних 21 дней; 

8) пациенту была произведена артериальная пункция в 

месте, не подвергающемуся компрессии в течение по-

следних 7 дней; 9) наблюдался эпиприпадок в начале 

инсульта; 10) пациент принимал антикоагулянты (гепа-

рин, варфарин и др.) в течение последних 48 часов от 

начала инсульта; 11) показатели частичного тромбо-

пластинового времени были повышены с увеличением 

тромбопластинового времени более 15 секунд, а также 

если количество тромбоцитов было ниже 100000/мм3; 

12) показатели глюкозы в крови были ниже 2,7 ммол/л 

либо превышали 22,2 ммол/л. Пациенты также не вхо-

дили в выборку, если появлялась необходимость прове-

дения агрессивной антигипертензионной терапии для 

снижения показателей АД до специфического уровня.

Рандомизация проводилась по “дизайну переме-

щенных блоков” (“permuted-block design”) со стратифи-

кацией больных в соответствии с клиническим центром 

и временем начала тромболитической терапии (от 0 до 

90 либо от 91 до 180 минут). Пациенты получали плаце-

бо или альтеплазу – rTPA в дозе 0,9 мг/кг (максимум 90 

мг); 10% препарата вводилось внутривенно болюсно, а 

оставшиеся 90% - в виде постoянной инфузии в течение 

60 минут. 

Согласно протоколам лечения, назначение антико-

агулянтов и антиагрегантов в течение 24 часов после 

введения тромболитического препарата противопока-

зано. А также, после проведения тромболитической те-

рапии необходимо поддержание АД на предварительно 

заданном уровне.

Для выявления внутримозгового кровотечения про-

водился КТ-контроль спустя 24 часа, 7 и 10 суток после 
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начала инсульта, а также при наличии симптоматики, 

позволяющей заподозрить геморрагию. Сама геморра-

гия считалась симптоматической, если не наблюдалась 

на предыдущем КТ-сканировании и впоследствии име-

лись подозрения на внутримозговое кровоизлияние, и/

или ухудшение неврологического статуса. 

Временной анализ считался необходимым после 

каждого третьего симптоматического внутримозгового 

кровоизлияния и после каждой десятой смерти. Ниж-

няя граница (z = -2) позволяла прекратить исследова-

ние, если таким образом обнаруживалось пагубное 

воздействие r-TPA [14]. Распространенность же сим-

Таблица 1

Анамнестические данные пациентов исследования NINDS (с модификацией)

Варианты (в %)
Часть 1 Часть 2

r-TPA 
(n = 144)

Плацебо
(n = 147)

r-TPA
(n = 168)

Плацебо
(n = 165)

Ишемический инсульт 17 17 12 9
ТИА 22 14 13 19
Аспиринотерапия 41 31 40 26
Сахарный диабет 24 21 20 20
Артериальная гипертензия 66 64 67 67
Инфаркт миокарда 25 21 22 20
Мерцательная аритмия 18 20 20 16
Стенокардия 18 22 24 24
Злоупотребление курением (в течение 
года, предшествующего инсульту)

43 37 27 35

Отсутствие инвалидности 90 91 95 93

Таблица 2

Основные характеристики пациентов в соответствии с терапевтическими группами исследования NINDS

(с модификацией)

Характеристики
Часть 1 Часть 2

r-TPA
(n = 144)

Плацебо
(n = 147)

r-TPA
(n = 168)

Плацебо
(n = 165)

Возраст (в годах) 67 ± 10 66 ± 11 69 ± 12 66 ± 13
Раса или этническая группа (%) 
белые (нелатиноамериканцы)
негроиды
латиноамериканцы
азиаты
другие

62
29
8
1
0

61
31
5
0
3

69
23
5
3
1

66
26
7
1
1

Женщины (%) 42 40 43 42
Значения шкалы NIHSS
минимальные 
средние 
максимальные

1
14
37

1
14
32

2
14
37

2
15
33

Подтип инсульта (%)
окклюзия малых артерий
кардиоэмболия
окклюзия крупных артерий
другие

19
42
35
3

11
44
42
3

14
45
39
2

9
44
45
3

АД (мм рт. ст.)
систолическое
диастолическое

155 ± 22
85 ± 12

153 ± 20
85 ± 13

153 ± 22
85 ± 14

152 ± 21
86 ± 15

Глюкоза (мг/дл)* 149 ± 76 152 ± 78 149 ± 66 149 ± 78
Данные КТ (%)
отек
масс-эффект

5
3

3
2

4
3

6
4

* - для конвертации значения глюкозы в ммол/л помножить на 0, 05551
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птоматической внутримозговой геморрагии среди па-

циентов, получивших r-TPA, сравнивалась с уровнем в 

8%, подсчитанным во время пилотных исследований с 

использованием схожих доз и времени начала терапии.

В целом, рандомизации подверглись 624 пациента 

за период с 1991 по 1994 годы, основные характеристи-

ки которых представлены в таблицах 1 и 2. 

Из пациентов, получавших плацебо, только у 2% не 

наблюдалось неврологического дефицита (оценка по 

шкале NIHSS) спустя 24 часа от начала ИИ. В целом, 

в первой части исследования не наблюдалось стати-

стически значимой разницы в улучшении неврологиче-

ского дефицита (полное разрешение неврологической 

симптоматики инсульта, либо улучшение показателей по 

шкале NIHSS на четыре и более балла) в группе паци-

ентов, получавших r-TPA, по сравнению с плацебо-груп-

пой (таб. 3). Но при сравнении средних значений шкалы 

NIHSS наблюдалось улучшение состояния пациентов, 

получавших r-TPA, в большинстве временных интерва-

лов первой и второй части. 

Таблица 3

Значения шкалы NIHSS спустя 24 часа от начала ИИ исследования NINDS (с модификацией)

Время начала 
терапии (в 
минутах)

r-TPA Плацебо
Шкала NIHSS (средние 

значения)*

Кол-во 
пациентов

Кол-во 
пациентов с 
улучшением 

(%)

Кол-во 
пациентов

Кол-во 
пациентов с 
улучшением 

(%)

r-TPA Плацебо

Часть 1
0-90
91-180
0-180

71
73

144

36 (51)
31 (42)
67 (47)

68
79

147

31 (46)
26 (33)
57 (39)

9 (3-17)
8 (3-17)
8 (3-17)

11 (5-17)
12 (8-20)
12 (6-19)

Часть 2
0-90
91-180
0-180

86
82

168

51 (59)
29 (35)
80 (48)

77
88

165

30 (39)
35 (40)
65 (39)

9 (2-18)
9 (3-20)
9 (3-20)

12 (8-20)
14 (6-19)
14 (7-19)

Комбинированные 
результаты
0-90
91-180
0-180

157
155
312

87 (55)
60 (39)

147 (47)

145
167
312

61 (42)
61 (37)

122 (39)

9 (2-17)
8 (3-19)
8 (3-18)

12 (6-18)
13 (7-19)
12 (6-19)

* - межквартильный размах статистической выборки

Таблица 4 

Результаты спустя три месяца после начала ИИ в соответствии со временем терапии исследования NINDS (с мо-

дификацией)

Шкалы
Процент с благоприятным исходом*

r-TPA Плацебо
Часть 2, 0-180 мин**
Кол-во пациентов
Индекс Бартеля
Модифицированная шкала Рэнкина 
Шкала результатов Глазго
Шкала NIHSS

168
50
39
44
31

165
38
26
32
20

Часть 1, 0-180 мин
Кол-во пациентов 
Индекс Бартеля
Модифицированная шкала Рэнкина 
Шкала результатов Глазго 
Шкала NIHSS

144
54
47
47
38

147
39
27
31
21

* - благоприятному исходу соответствовало значение индекса Бартеля от 95 до 100, шкалы NIHSS и модифициро-

ванной шкалы Рэнкина - ≤1, а также шкалы Глазго – 1

** - время проведения тромболитической терапии после начала ИИ
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Во второй части исследования количество пациен-

тов с благоприятным исходом (по каждой из применя-

емых функциональных шкал) спустя три месяца от на-

чала ИИ было выше в группе, получивших r-TPA, чем в 

плацебо-группе (таб. 4). 

В группе больных, получивших r-TPA, по сравнению 

с плацебо-группой наблюдался рост количества паци-

ентов (абсолютный - на 12%, относительный – на 32%) с 

минимальным функциональным дефицитом или полным 

отсутствием его (значения индекса Бартеля - 95-100 

баллов). Наблюдалось также абсолютное - на 11% (отно-

сительное – на 55%) увеличение количества пациентов 

той же группы со значениями шкалы NIHSS от 0 до 1 

балла. 

Схожее возрастание количества пациентов с абсо-

лютным и относительным улучшением также наблюда-

лось в r-TPA-группе с использованием модифицирован-

ной шкалы Рэнкина и шкалы результатов Глазго (диаг. 1).

Диаграмма 1

Результаты (в соответствии с лечением) спустя три ме-

сяца после начала ИИ во второй части исследования 

NINDS (с модификацией)*

Шкала NIHSS
0-1 2-8 ≥9 Смерть

Плацебо 20 32 27 21

r-TPA 31 30 22 17
Процент пациентов

Индекс Бартеля 
95-100 55-90 0-50 Смерть

Плацебо 38 23 18 21

r-TPA 50 16 17 17
Процент пациентов

Модифицированная шкала Рэнкина
0-1 2-3 4-5 Смерть

Плацебо 26 25 27 21

r-TPA 39 21 23 17
Процент пациентов

Шкала результатов Глазго
1 2 3-4 Смерть

Плацебо 32 22 25 21

r-TPA 44 17 22 17
Процент пациентов

* - Благоприятному исходу соответствовало значение шкалы 

NIHSS ≤1, индекса Бартеля от 95 до 100, модифицированной 

шкалы Рэнкина - 1, шкалы Глазго – равное 1 

Следует отметить, что в показателях смертности 

между двумя группами пациентов значительного отли-

чия не наблюдалось. Так, после трехмесячного контро-

ля в r-TPA - группе из 312 пациентов летальный исход 

был у 54 (17%), а в плацебо-группе из 312 пациентов- у 

64 (21%). 

Положительный эффект r-TPA - терапии, оценива-

емый по функциональным шкалам, равным образом на-

блюдался и в подгруппах, распределенных по возрасту, 

Таблица 5

Результаты в соответствии с классификацией подтипа инсульта спустя 3 месяца от начала заболевания исследо-

вания NINDS (с модификацией)

Подтип инсульта*

r-TPA Плацебо

Количество
пациентов

% с 
благоприятным 

исходом

Количество
пациентов

% с 
благоприятным 

исходом
Окклюзия малых сосудов
Индекс Бартеля
Модифицированная шкала Рэнкина
Шкала результатов Глазго
Шкала NIHSS

51
75
63
63
47

30
50
40
43
33

Окклюзия крупных сосудов
Индекс Бартеля
Модифицированная шкала Рэнкина
Шкала результатов Глазго
Шкала NIHSS

117
49
40
45
33

135
36
22
28
18

Кардиоэмболия
Индекс Бартеля
Модифицированная шкала Рэнкина
Шкала результатов Глазго
Шкала NIHSS

136
46
38
39
29

137
37
28
31
20
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по классификации подтипа инсульта (таб. 5) и приему 

аспирина до начала заболевания. 

Симптоматическое внутримозговое кровоизлияние 

в течение первых 36 часов наблюдалось значительно 

чаще в группе пациентов, получивших r-TPA. Следу-

ет также отметить, что пациенты с симптоматической 

внутримозговой геморрагией при поступлении имели 

более острый неврологический дефицит (среднее зна-

чение шкалы NIHSS – 20 баллов) по сравнению с общим 

количеством пациентов, участвующих в исследовании 

(среднее значение шкалы NIHSS – 14 баллов). Еще у 

6 пациентов наблюдалось симптоматическое внутри-

мозговое кровоизлияние (4 пациента получили r-TPA и 

2 - плацебо) в период между 36 часами и 3 месяцами 

после начала лечения. В течение же 3 месяцев 17 из 28 

пациентов с симптоматическим внутримозговым крово-

излиянием (61%) скончались.

Отношение пациентов с асимптоматическим вну-

тримозговым кровоизлиянием было одинаковым в обеих 

группах. А вот малые наружные кровотечения в течение 

первых 10 дней намного чаще наблюдались в группе па-

циентов, получивших rTPA (23%), чем в плацебо – группе 

(3%).

Подытожив, можно сказать, что в целом (по оценке 

показателей функциональных шкал) вероятность улуч-

шения состояния пациентов, получивших интравенозно 

rTPA (по сравнению с плацебо-группой), наблюдавшаяся 

в течение 3 месяцев от начала заболевания, составляла 

приблизительно 30% (абсолютное значение улучшения 

– 11-13%). Данная польза от применения тромболитика 

не ассоциировалась со смертностью при ИИ. Геморра-

гии наблюдались более часто у пациентов, получивших 

rTPA, по сравнению с плацебо, но пропорция данных ге-

моррагий была ниже в исследовании NINDS, чем в ран-

домизированных исследованиях, где в качестве тром-

болитика использовалась стрептокиназа. Повышение 

АД после введения rTPA также может стать причиной 

внутримозгового кровотечения [18], вследствие чего в 

исследовании со стороны лечащих врачей использовал-

ся алгоритм для строгого контроля АД.

1. Тинсли Р. Харрисон Нервные болезни (пер. с английского, изд. “Практика”, 

Москва), 2005

2. Шевченко Ю.Л. Антитромботическая терапия при ишемическом инсульте 

(руководство для врачей)

3. Инструкция по применению препарата альтеплаза 

4. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). r-TPA 

Stroke Study Group. Tissue Plasminogen Activator for acute ischemic stroke. 

The New England Journal of Medicine 1995, vol. 333, p. 1581–7 

5. Fieschi C, Argentino C, Lenzi G.L., Sacchetti M.L., Toni D., Bozzao L. Clinical 

and instrumental evaluation of patients with ischemic stroke within the first six 

hours // J. Neuro Sci. 1989;91:311-22

6. Hacke W., Kaste M., Fieschi C., Toni D., Lesaffre E., von Kummer R., et al. 

for the ECASS Study Group. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue 

plasminogen activator for acute hemispheric stroke. The European Cooperative 

Acute Stroke Study (ECASS) JAMA 1995;274:1017–25

7. Fletcher A.P., Alkjaersig N., Lewis M. et al. A pilot study of urokinase therapy in 

cerebral infarction. Stroke, 1976;7:135-42

8. Brott T.G., Haley E.C. Jr, Levy D.E., et al. Urgent therapy for stroke. I. Pilot 

study of tissue plasminogen activator administered within 90 minutes. Stroke, 

1992;23:632-40

9. Haley E.C. Jr, Levy D.E., Brott T.G. et al. Urgent therapy for stroke. II. Pilot 

study of tissue plasminogen activator administered 91-180 minutes from onset. 

Stroke, 1992;23:641-5

10. Mahoney F.I., Barthel D.W. Functional evaluation: the Barthel index. Md State 

Med. J., 1965;14(2):61-5

11. Bonita R., Beaglehole R. “Modification of Rankin Scale: Recovery of motor 

function after stroke” Stroke, 1988 Dec;19(12):1497-1500

12. Jennett B., Bond M. “Assessment of outcome after severe brain damage.” 

Lancet, 1975 Mar 1;1(7905):480-4

13. Lyden P., Brott T., Tilley B. et al. Improved reliability of the NIH Stroke Scale 

using video training. Stroke, 1994;25:2220-6

14. Idem. Asymmetric group sequential boundaries for monitoring clinical trials. 

Biometrika, 1982;69:661-3

15. Haley E.C. Jr, Brott T.G., Sheppard G.L. et al. Pilot randomized trial of tissue 

plasminogen activator in acute ischemic stroke. Stroke, 1993;24:1000-4

16. Mori E., Yoneda Y., Tabuchi M. et al. Intravenous recombinant tissue plasminogen 

activator in acute carotid artery territory stroke. Neurology, 1992; 42:976-82

17. Donnan G.A., Hommel M., Davis S.M., McNeil J.J. Streptokinase in acute 

ischaemic stroke. Lancet, 1995;346:56

18. Levy D.E., Brott T.G., Haley E.C. Jr. et al. Factors related to intracranial 

hematoma formation in patients receiving tissue-type plasminogen activator for 

acute ischemic stroke. Stroke, 1994;25:291-7

 Л И Т Е РАТ У РА



101ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

 Բա նա լի բա ռեր՝ իշե միկ ին սուլտ, թրոմ բո լի տիկ թե րա պիա, 
հյուս ված քային պլազ մի նո գե նի ռե կոմ բի նաց ված խթա նիչ։

Ի շե միկ ին սուլ տը նյար դա բա նա կան ամե նա տա րած ված նո-
զո լո գիանե րից է, որը կա րող է հան գեց նել հաշ ման դա մու թյան 
կամ նույ նիսկ մահ վան։

Ի շե միկ ին սուլ տի դեպ քում թրոմ բո լի տիկ թե րա պիայի վաղ 
օգ տա գոր ծու մը հիմն ված է այն դրույ թի վրա, որ գլ խու ղե ղի 
արյան շր ջա նա ռու թյան արագ (մի քա նի ժա մում) վե րա կանգ-
նու մը` ախ տա հար ված զար կե րա կի ռե կա նա լի զա ցիան, «պե-
նումբ րայի» շր ջա նում հան գեց նում է ու ղե ղային հյուս ված քի 
դար ձե լի վնաս ման։ Թրոմ բո լի տիկ նե րը (ֆիբ րի նո լի տիկ նե րը) 
պլաս մի նո գե նը ոչ ակ տիվ ձևից վե րա փո խում են ակ տիվ ձևի` 
պլազ մի նի, և վեր ջինս լու ծում է ֆիբ րի նը։ Ժա մա նա կա կից 
եր րորդ սերն դի թրոմ բո լի տի կը` հյուս ված քային պլազ մի նո-
գե նի ռե կոմ բի նաց ված խթա նի չը (rTPA (recombinant tissue 
plasminogen activator)), նա խորդ նե րից հիմ նա կա նում տար բեր-
վում է ֆիբ րի նո լի տիկ ակ տի վու թյամբ և շի ճու կի ֆիբ րի նո գե-
նի վրա շատ թույլ ազ դե ցու թյամբ։ 

Օգ տա գործ վում է թրոմ բո լի տիկ թե րա պիայի եր կու տար-
բե րակ` նե րե րա կային (սիս տե մային) և ներ զար կե րա կային 
(լո կալ)։ Ներ կա յումս նե րե րա կային թրոմ բո լի զի կի րառ ման 
ու ղե ցույց նե րը հիմ նա կա նում հիմն ված են կլի նի կա կան հե-

տա զո տու թյուն նե րի վրա, որոնք իրա կա նաց վել են «National 
Institute of Neurologic Diseases and Stroke» (Ա ՄՆ -ում) և 
«European Cooperative Acute Stroke Study» -ի կող մից։ Այդ հե-
տա զո տու թյուն նե րին նա խոր դել էին ավե լի փոքր ռան դո մի-
զաց ված հե տա զո տու թյուն ներ rTPA -ի կի րառ մամբ և նաև այլ 
հե տա զո տու թյուն ներ ստ րեպ տո կի նա զի կի րառ մամբ։

 Վե րը նշ ված հե տա զո տու թյուն նե րից ստաց ված տվյալ նե-
րի հա մա ձայն` հի վանդ նե րի այն խմ բի դե պում, որը ըն դու նել 
էր rTPA պլա ցե բո խմ բի հա մե մա տու թյամբ, լա վաց ման հա վա-
նա կա նու թյու նը 3 ամս վա շա րու նա կա կան վե րահսկ ման ըն-
թաց քում եղել է մոտ 30% (լա վաց ման բա ցար ձակ ցու ցա նի-
շը` մոտ 11-13%)։ Հի վանդ նե րի լա վա ցու մը գնա հատ վել է ըստ 
ֆունկ ցիանալ սանդ ղակ նե րի։ Թրոմ բո լի զի առա վե լու թյու նը 
չի զու գորդ վել իշե միկ ին սուլ տի մա հա ցու թյան մա կար դա կով։ 
Տար բեր բնույ թի արյու նա զե ղում ներ ավե լի հա ճախ դիտ վել են 
թրոմ բո լիզ ըն դու նած հի վանդ նե րի խմ բում, սա կայն NINDS-
հե տա զո տու թյան ըն թաց քում արյու նա զե ղում նե րի քա նա կը 
ավե լի քիչ էր, քան այն ռան դո մի զաց ված հե տա զո տու թյուն նե-
րում, որում կի րառ վում էր ստ րեպ տո կի նա զան։

Տ վյալ հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և ամ փոփ վում են այս 
թե մայի շուրջ օտա րերկ րյա հա սա նե լի հե տա զո տու թյուն նե րի 
տվյալ նե րը և ար դյունք նե րը։

Թ ՐՈՄ ԲՈ ԼԻ ՏԻԿ ԹԵ ՐԱ ՊԻԱՅԻ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԻՇԵ ՄԻԿ ԻՆ ՍՈՒԼ ՏԻ ՍՈՒՐ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ
Քա լայ ջյան Վ.Ա .
ԵՊԲՀ, նյար դա բա նու թյան ամ բիոն

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: ischemic stroke, thrombolytic therapy, recombinant 
tissue plasminogen activator (rTPA).

Ischemic stroke is the most prevalent neurological disorder 
in the modern world that may cause patient’s disability or even 
death. 

The early use of thrombolytic therapy at an ischemic stroke 
is based on the concept that fast (within several hours) circula-
tion restoration in the affected basin at recanalization of intrac-
ranial artery keeps reversible damaged brain tissue in a zone 
of ischemic “penumbra”. Thrombolytics (fibrinolytics) convert 
plasminogen from an inactive form to an active - plasmin and 
plasmin lyses fibrin. The modern third generation thrombolytic is 
rTPA (recombinant tissue plasminogen activator), which differs 
from earlier created preparations by primary fibrinolytic action 
and very weak influence on a plasma fibrinogen. 

Two variants of thrombolytic therapies - intravenous  (systemic) 
and intra-arterial (local) are used . Recommendations about appli-
cation of intravenous thrombolysis generally are based on clinical 

research of National Institute of Neurologic Diseases and Stroke 
(NINDS) (realized in USA) and European Cooperative Acute 
Stroke Study (ECASS). Preliminary small randomized researches 
with application of rTPA have been carried out, and also rand-
omized researches with application of streptokinase.

According to the results of the above-named clinical research-
es, the probability of improvement of patients, who have received 
IV rTPA, made approximately 30 % (absolute value of improve-
ment - 11-13 %) in the course of 3 months follow-up (at an esti-
mation of the indicators of the functional scales), in comparison 
with the placebo-group. The advantage of thrombolytic applica-
tion is not associated with the ischemic stroke death rate. Hem-
orrhages were observed more often in the patients, who have 
received rTPA as compared with placebo, but the proportion of 
hemorrhages amount was less in NINDS research than in the 
randomized researches where streptokinase was used. 

In this review article we are bringing to your attention the data 
available in medical libraries.

APPLICATION OF THROMBOLYTIC THERAPY IN ACUTE PERIOD OF ISCHEMIC STROKE (REVIEW)
Kalayjyan V.A.
YSMU, Department of Neurology



102 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

Ключевые слова: расстройства эякуляции, преждев-

ременная эякуляция, распространенность, термины, 
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Согласно данным современных исследований, сре-

ди всех сексуальных дисфункций чаще всего имеют ме-

сто расстройства эякуляции, которые стали предметом 

всестороннего мета-анализа [6].

Расстройства эякуляции подразделяются на 4 ка-

тегории [77]: 

 � преждевременная эякуляция (premature 

ejaculation, ПЭ); 

 � задержанная эякуляция (delayed ejaculation); 

 � ретроградная эякуляция (retrograde ejaculation), 

когда сперма ретроградно забрасывается в мо-

чевой пузырь,

 � анэякуляция (anejaculation). 

Из них подавляющее число случаев представлено 

преждевременной эякуляцией (premature ejaculation; 

PE). Хотя термин “premature ejaculation” является наи-

более распространенным, существуют и другие тер-

мины-синонимы – «rapid ejaculation» (быстрая эякуля-

ция), «rapid climax» (быстрая кульминация), «premature 

climax» (преждевременная кульминация) или «early 

ejaculation» (ранняя эякуляция) [54]. В 1943 г. B. 

Schapiro [59] также предложил выделять первичную 

(primary) или пожизненную (lifelong), т. е. существующую 

с начала половой жизни PE, и вторичную (secondary) 

или приобретенную (acquired) ПЭ.

Отмечается, что ПЭ – самая частая сексуальная 

жалоба [49] и самая распространенная сексуальная 

дисфункция у мужчин до 40 лет [68], а также, что она 

имеет место почти у каждого третьего мужчины во 

всем мире в возрасте между 18 и 59 годами [25]. M. 

Metz [47], ссылаясь на литературные данные (Lauman, 

Paik, Rosen, 1999), информирует, что ПЭ «затрагивает» 

приблизительно 29% всех мужчин. Более того, отмеча-

ется, что ПЭ имеет место чаще, чем эрекционная дис-

функция [53]. 

Данные о частоте ПЭ значительно различаются. 

Так, Chris G. McMahon [45], ссылаясь на ряд статей 

[33, 43, 48, 52, 55, 62, 63], сообщает о диапазоне от 4 

до 39%. Однако в работах последнего времени цифры 

нижнего регистра представленного диапазона вообще 

не фигурируют. 

По данным разных авторов, частота ПЭ составляет 

20–30% [21, 35, 76], от 21 до 31% [51], до 30% [26, 39], 

20–33% [27], от 27 до 34% среди мужчин всех возраст-

ных групп [10], 35% [13, 14], 22–38% [4], 25–40% [54] 

и даже 30–40% [15, 61]. При этом отмечается, что при 

такой частоте только от 1 до 12% лиц с данной патоло-

гией обращаются за медицинской помощью [18].

G.B. Brock et al. [24] провели исследование сре-

ди канадских мужчин. На первом этапе посредством 

интернета было опрошено 3816 чел., а на втором по-

средством телефонного интервьюирования – 1636 из 

этих 3816 чел., которые соответствовали критериям 

ПЭ. Диагноз ставили на основании слабого контроля 

мужчин над эякуляцией или его отсутствия, независимо 

от продолжительности полового акта, что приводило к 

негативным последствиям для них или их сексуальных 

партнерш, либо для тех и других, или жалоб на очень 

быстро наступающее семяизвержение. В результате 

проведенного исследования выявлено, что распро-

страненность ПЭ, диагностированной «в соответствии 

с DSM–III, составила от 16 до 24% в зависимости от 

используемого определения ПЭ» и значительно не из-

менялась с возрастом. 

E.A. Jannini, A. Lenzi [36] в своей статье по эпидеми-

ологии ПЭ сообщают, что, несмотря на некоторую ме-

тодологическую предвзятость, ее распространенность 

больше 21% кажется реалистичной. Эта цифра была 

получена на основании большого опроса, который ис-

следовал «различные аспекты секса и отношений» сре-

ди 27500 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 80 лет. 

Согласно шифру F52.4 МКБ–10, под ПЭ следу-

ет понимать неспособность задерживать эякуляцию 

на период, достаточный для удовлетворения половым 

актом обоих партнеров. Отмечается, что в тяжелых 

случаях эякуляция может наступить перед введением 

полового члена во влагалище или при отсутствии эрек-

ции. Помимо этого, высказывается мнение, что орга-

нические причины ПЭ маловероятны. Сообщается, что 

она может возникать как психологическая реакция на 

органическое нарушение, например, при отсутствии 

эрекции или при болях. Также указывается, что эяку-

ляция может представляться преждевременной, если 

эрекция требует пролонгированной стимуляции, что 

укорачивает интервал между удовлетворительной эрек-

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ЭЯКУЛЯЦИИ
Шахраманян В.А., Акопян А.Э.
ЕГМУ, Кафедра сексопатологии

УДК: 616.69-008.3
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цией и эякуляцией. Первичная проблема в таком слу-

чае заключается задержанной эрекции [9]. 

В DSM–IV (современная классификация, принятая 

в США) ПЭ соответствует шифру 302.75, в соответ-

ствии с которым она характеризуется следующим об-

разом [28]: 

A. Постоянная или периодически повторяющаяся 

эякуляция при минимальной сексуальной стимуляции 

до, во время или вскоре после пенетрации (введения 

пениса во влагалище), возникающая прежде, чем муж-

чина этого пожелает. Клиницист должен принимать во 

внимание факторы, которые затрагивают продолжи-

тельность стадии возбуждения, такие как возраст, но-

визну сексуального партнера или ситуации, и недавней/

последней частоты сексуальной активности. 

B. Причинами расстройства являются дистресс 

или сложности в интерперсональных (межличностных) 

отношениях. 

С. Преждевременная эякуляция не исключительно 

из-за прямых воздействий субстанции/вещества, напри-

мер, с устранением приема опиоидов (синтетических 

наркотических препаратов).

Как следует из последних международной и аме-

риканской классификаций, при характеристике ПЭ 

учитываются длительность полового акта (без указаний 

каких-либо точных значений). Способность контролиро-

вать его продолжительность мужчиной фиксируется в 

МКБ–10. Помимо этого, в МКБ–10 акцентируется от-

сутствие при ПЭ удовлетворенности у обоих партнеров. 

Для обеих классификаций характерно доминирующее 

представление о ПЭ как о функциональном, не име-

ющем органической природы феномене. При этом, 

в МКБ–10 такую возможность хотя и не отрицают, но 

считают маловероятной. 

По нашему мнению, исключение возможности воз-

никновения ПЭ вследствие влияния факторов органи-

ческой модальности является ошибочным. В связи с 

этим достаточно указать на существование такой не-

врологической церебральной патологии, как синдром 

парацентральных долек, которая проявляется резко вы-

раженной ПЭ с начала половой жизни [3, 19]. 

В литературе, посвященной обсуждаемой пробле-

ме, нет единого согласованного определения ПЭ. Так, 

И.А. Попов [12] на основании интервьюирования 482 

практически здоровых мужчин определил, что у 92,5% 

из них «эякуляционная способность» была нормальной, 

а у 7,5% имела место ПЭ. При этом к ПЭ И.А. Попов от-

носил такую, которая наступает спустя 7–10 с и ранее 

или после 9–10 фрикций и менее. В противоположность 

этому на вопрос: «Сколько же времени должен длиться 

половой акт?» В.И. Здравомыслов отвечает следующим 

образом: «Мы считаем – не менее 5–10 мин» [5]. 

Следует отметить, что В.И. Здравомыслов в своем 

мнении не одинок. Аналогичная точка зрения высказы-

вается и в публикации N. Baum [22], который отмечает, 

что ПЭ является проблемой для 36 млн мужчин, у кото-

рых семяизвержение наступает в течение 5 мин. 

В связи с этим Г.С. Васильченко [11] подчеркивает, 

что принятие нижней нормативной границы, предлагае-

мой И.А. Поповым, привело бы к отказу от лечения зна-

чительного числа мужчин, которые в нем нуждаются, 

страдая несомненными сексологическими расстрой-

ствами, в то время как принятие нижней нормативной 

границы, предлагаемой В.И. Здравомысловым, напро-

тив, – к сексологической инвалидизации большинства 

мужчин, считающих себя здоровыми.

С. Кратохвил отмечает, что о ПЭ говорят тогда, 

когда мужчина не может осуществлять половой акт 

более 1 мин, а об относительно преждевременной эя-

куляции – когда половой акты более продолжительны, 

но в большинстве случаев их длительность недостаточ-

на для получения женщиной сексуального удовлетво-

рения. Половой акт, длящийся менее 3 мин, сообщает 

автор, обозначают как короткий половой акт (coitus 

brevis). Если эякуляция наступает перед иммисией пе-

ниса, то речь идет об ejaculatio ante portas, а если во 

время нее – об ejaculatio intra portas [7]. 

Согласно данным, полученным P.H. Gebhard [31] 

при обследовании 1000 супружеских пар, средняя про-

должительность полового акта составляет 4–7 мин. Ав-

тор полагает, что эякуляцию, наступающую менее, чем 

через 4 мин после интромиссии, нужно считать преж-

девременной. По его данным, полученным при опросе 

964 женщин, выявилось следующее. Оказалось, что 

многие из них достигали полового удовлетворения при 

относительно кратковременной длительности полового 

акта. При продолжительности акта около 1 мин оргаз-

ма достигали 27% женщин, а 61–66% женщин – при 

значительно большей его продолжительности (около 12 

мин). При длительности коитуса в диапазоне от 1 до 11 

мин около 50% женщин постоянно испытывали оргазм, 

независимо от того, длился ли он 1–2 мин или 8–11. 

Автор объясняет это тем, что в одних случаях мужчина 

компенсирует короткую продолжительность полового 

акта более длительной подготовкой, а в других случаях, 

когда женщины быстро достигают оргазма, мужчина, 

приспособившись к такому темпу, не стремится про-

длить половой акт [7]. 
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W.H. Masters, V.E. Johnson [44] во время лабора-

торных исследований установили, что при мастурбации 

женщина обычно достигает оргазма в течение 3 мин. 

При сравнении этих результатов с данными анкетных 

обследований оказалось, что при обычном половом 

акте сексуальная реактивность женщин ниже, чем при 

мастурбации. Это согласуется с выводами S.Schnabl 

(1972), что при мастурбации женщина осуществляет 

стимуляцию в соответствии со своими ощущениями, в 

то время как при половом акте она обычно должна при-

спосабливаться к партнеру [7]. 

При анкетном опросе в ГДР, проведенном S. 

Schnabl в 1972 г., 50% мужчин и женщин указали, что 

половой акт у них длится более 5 мин, и чем дольше он 

продолжается, тем чаще женщины достигают оргазма. 

M. Hunt (1974) сообщает, что средняя длительность по-

лового акта у супружеских пар в США составляет около 

10 мин и зависит от социальных и культурных условий. 

J. LoPiccolo (1978) считает, что лечение показано муж-

чинам, у которых половой акт длится менее 4 мин [7]. 

W.H. Masters, V.E. Johnson [44] считают эякуляцию 

преждевременной тогда, когда примерно в 50% поло-

вых актов мужчина не способен вызвать половое удов-

летворение у партнерши. Однако этот критерий, как 

отмечает С. Кратохвил [7], в значительной степени за-

висит от сексуальной реактивности женщины, которая 

может значительно варьировать. 

Впрочем и сами авторы [8] сообщают, что отдавали 

себе отчет в том, что их формулировка несовершенна 

и прежде всего в тех случаях, когда женщина никогда 

не испытывает оргазм или испытывает его крайне ред-

ко. У. Мастерc, В. Джонсон, Р. Колодни [8] также ин-

формируют, что в основе прежних нормативов лежали 

длительность полового акта (например, «менее двух ми-

нут»), или же число фрикций, произведенных до эякуля-

ции. В настоящее время, однако, сообщают авторы, от 

этих критериев отказались. По их мнению, это хорошо, 

так как одни мужчины пытались с помощью секундоме-

ра установить, соответствует ли их поведение норме, а 

другие с целью увеличения количества фрикций пыта-

лись их ускорить, хотя это, напротив, обычно приближа-

ет эякуляцию, а не отдаляет ее. 

В свое время H.S. Kaplan [38] заявила, что термин 

«преждевременная эякуляция» следует относить к тем 

случаям, когда мужчина не способен контролировать 

ее наступление, т. е. не может произвольно контроли-

ровать эякуляторный рефлекс и переносить высокую 

степень полового возбуждения без возникновения эя-

куляции. Однако У. Мастерc, В. Джонсон, Р. Колодни 

[8] отмечают, что большинство сексологов считают 

способность полностью контролировать эякуляцию не 

правилом, а исключением и сообщают, что Американ-

ская ассоциация психиатров в DSM–III (1980 г.) дели-

катно обошла эту проблему, утверждая, что речь долж-

на идти о «разумном контролировании» наступления 

семяизвержения, оценка которого производится... «с 

учетом ряда факторов, оказывающих влияние на про-

должительность фазы возбуждения, таких, как возраст, 

новый половой партнер, частота и продолжительность 

полового акта» [20]. Более того, высказывается мне-

ние, что в норме эякуляция происходит в течение 2-3 

мин активных фрикций [14]. 

В связи с обсуждаемым вопросом следует отме-

тить, что в литературе приводятся разноречивые дан-

ные [45] относительно взаимоотношения между интра-

вагинальным латентным временем ожидания эякуляции 

(intravaginal ejaculation latency time; IELT), которое пред-

ставляет собой промежуток времени от начала фрик-

ций после введения члена во влагалище до семяизвер-

жения, и субъективным эякуляторным контролем. Так, 

если G. Grenier, E.S. Byers [33] сообщили, что некото-

рые мужчины с коротким IELT указывали как на адек-

ватный эякуляторный контроль, так и на слабый [33], то 

другие авторы констатировали умеренную корреляцию 

между IELT и эякуляторным контролем [50,74]. 

D.L. Patrick et al. [50] сообщили об оценках «очень 

низкий» («very poor») или «низкий» («poor») относитель-

но контроля над эякуляцией у 72% мужчин с ПЭ, по 

сравнению с 5% в группе нормального контроля. 

Критически высказывается в отношении опреде-

ления ПЭ, приведенного в DSM–IV, доктор психологии 

Алтоф (Stanley E.Althof, PhD) – ученый из США, кото-

рый много занимался данной проблемой. Он, в частно-

сти, заявляет, что если посмотреть на диагностические 

критерии ПЭ, то мы увидим, что они чрезвычайно не-

определенны. DSM–IV определяет ПЭ как эякуляцию, 

которая наступает до или вскоре после введения, а 

также прежде, чем пожелает мужчина. Извержение, 

наступающее перед введением члена во влагалище, 

является очень редким феноменом. Использование же 

терминологии «вскоре после введения» или «прежде, 

чем пожелает мужчина», по мнению автора, ведет к 

замешательству. Далее названный автор отмечает, что 

согласно некоторым клиническим исследованиям ПЭ 

следует определять как семяизвержение, наступаю-

щее после интроекции спустя установленный период 

времени. Однако при ознакомлении cо всеми иссле-

дованиями 1990-х гг. обращает на себя внимание то, 
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что данный период времени по сообщениям разных 

авторов различный и варьирует в пределах от 1 до 7 

минут. Далее автор сообщает, что FDA (Управление по 

контролю за продуктами и лекарствами, США) сосре-

доточивает свое внимание на IELT как отправной точке 

клинических исследований. Однако на данную пробле-

му следует смотреть более широко, не ограничиваясь 

только этим временем и способностью контролировать 

эякуляцию. Необходимо также оценивать какое психо-

логическое воздействие продолжительность полового 

акта оказывает на мужчину и его партнершу. Следует 

помогать людям, увеличивая эту продолжительность, но 

необходимо смотреть на проблему шире и не быть гени-

тально сфокусированным (genitally focused). 

О взаимоотношении продолжительности полового 

акта и сексуального удовлетворения Алтоф отметил, 

что оценивая сексуальное удовлетворение, следует 

учитывать многие факторы. Это чувство может быть 

связано с приятными физическими ощущениями, удов-

летворением партнерши, которое позволяет мужчине 

чувствовать себя удовлетворенным, ощущением им му-

жественности и переживанием того, что он сделал то, 

что должен был сделать. Мужчины, у которых имеет 

место ПЭ, а также их партнерши испытывают меньшую 

удовлетворенность. Однако вряд ли речь идет о линей-

ной корреляции. Когда продолжительность полового 

акта увеличивается, другие факторы могут сделать ин-

тимную близость более или менее удовлетворяющей. 

По мнению цитируемого автора, имеет место сильная 

фиксация на времени проведения полового акта и спо-

собности контролировать его продолжительность, но 

субъективные аспекты также важны [27]. 

Интересно мнение, которое высказывали А. Kinsey 

и др. [42] о нормальной продолжительности полово-

го акта. Они считали быструю эякуляцию признаком 

биологической компетентности и писали: «Примерно 

у трех четвертых всех мужчин оргазм достигается в 

пределах двух минут после начала сношения и у не-

малой части мужчин разрядка может наступить до ис-

течения минуты или даже в пределах 10–20 с после 

интроекции. Временами же мужчина может оказаться 

настолько возбужденным психически или физическими 

ласками, что эякуляция наступает до соприкосновения 

гениталий... И все же представление, будто мужчина 

со столь быстрой эякуляторной реакцией невротичен 

или страдает какой-либо другой патологией, в большин-

стве случаев не является научно обоснованным. Неко-

торые клиницисты настаивают на отнесении эякуляций 

в разряд преждевременных во всех тех случаях, когда 

мужчина не способен задерживать эякуляцию до на-

ступления оргазма у женщины. Учитывая, что многим 

женщинам высших слоев общества вследствие укоре-

нения у них задерживающих условных рефлексов для 

наступления оргазма может потребоваться до 10–15 

мин фрикционной стимуляции, а также учитывая и то, 

что многие женщины не испытывают оргазма никогда 

и ни при каких обстоятельствах в течение всей своей 

жизни, от мужчины, если предъявить ему требование 

проведения затяжного коитуса без эякуляции вплоть до 

наступления оргазма у женщины, ожидают «совершен-

но ненормальной, патологической ареактивности». 

Также указанные авторы писали: «Мужчина, ре-

агирующий быстрой сексуальной разрядкой, будучи 

весьма далек от какой бы то ни было патологии, со-

вершенно нормален среди других млекопитающих и 

совершенно обычен среди представителей собственно-

го вида. Странно, что термин «импотенция» мог быть 

использован для квалификации такого рода быстрой 

реакции. Трудно найти другую ситуацию, в которой 

индивидуума, обладающего быстрыми и интенсивными 

реакциями, не признали бы превосходящим других». 

Однако У. Мастерc, В. Джонсон, Р. Колодни отмечают, 

что в настоящее время большинство сексологов с такой 

установкой не согласны [8]. 

По нашему мнению, точка зрения А. Кинси соот-

ветствует биологическому представлению о норме, ко-

торое, по видимому, полностью приложимо к животным. 

Действительно, находящиеся в естественных ус-

ловиях самцы (джунглии и т. п.) поставлены в условия, 

когда с целью избежать помех целесообразно в крот-

чайшие сроки ввести оплодотворяющее начало самке, 

а если за небольшое время будет проведен не один, а 

несколько коитусов, то это тем более повысит генера-

тивные возможности вида. В этом плане заслуживают 

внимания следующие данные. У слонов интромиссия 

длится меньше минуты, у быка – около 23 сек, но спа-

ривание может быть очень частым. Ученые подсчита-

ли, что один бык за 6 часов спаривался 77 раз, а пара 

львов в Дрезденском зоопарке за 8 дней спаривалась 

360 раз [30]. 

Анализирует данную проблему и Г.С. Васильченко 

[11], который сообщает о наблюдениях, осуществлен-

ных рядом исследователей, свидетельствующих, что 

продолжительность копулятивных циклов (как завер-

шенных, так и незавершенных, т. е. анэякуляторных) 

у различных видов обезьян составляет намного менее 

минуты: у макак самец производит во время одной сад-

ки 2–8 фрикций; возбудившийся макак резус на протя-
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жении 10–20 мин производит 5–25 садок, каждая из 

которых продолжается 3–4 сек. и состоит из несколь-

ких единичных фрикций (при этом часть садок носит 

анэякуляторный характер); самец бабуин в период од-

ной садки, продолжающейся 10–15 сек., производит 

5–10 фрикций; у шимпанзе в течение одной садки про-

изводится 4–15 фрикций по одним данным и 5–15 – по 

другим. У низших млекопитающих, продолжает автор, 

продолжительность фрикционной стадии находится в 

таких же пределах, составляя у котов от 5 до 10 с, а у 

баранов в случной сезон – около минуты по одним дан-

ным и 13–19 сек. – по другим. 

Если говорить о людях, которые проводят поло-

вые акты в благоприятных условиях с целью получения 

наслаждения, то их представления о норме могут ме-

няться, что естественно может отразиться и на мнении 

сексологов. Что могло повлиять на изменение пред-

ставлений о норме продолжительности полового акта 

у людей? Причиной этого является тот факт, что у них 

произошло изменение в представлении о стоящей пе-

ред половым актом задаче (у животных в основном – 

продолжение рода, а у людей – продолжение рода и 

получение удовольствия, что обуславливает необходи-

мость пролонгации коитуса, а, следовательно, контроль 

над эякуляцией, увеличивающий вероятность достиже-

ния женщинами оргазма). 

Подтверждение нашей точки зрения мы нашли 

в публикации, в которой отмечается, что вследствие 

эволюции человеческой сексуальности способность 

контроля над временем эякуляции стала очень важной 

(Hong, 1984), и мужчины учились этому по мере роста 

стремления к нему их и их партнерш. На основании это-

го постулируется, что контроль над эякуляцией носит 

не природный, а культуральный характер [37]. 

По нашему мнению, по отношению к мужчинам 

правомочным к оценке продолжительности их полового 

акта по меньшей мере можно было бы считать биосо-

циальный подход. Более того, приводимое в настоящее 

время определение ПЭ [46] предполагает биопсихосо-

циальный подход к оценке данной дисфункции. Сугубо 

биологический подход в данном случае, который полно-

стью применим к животным, для людей является недо-

статочным. 

Сведения о продолжительности полового акта 

обычно получают путем опроса. Однако известно, что 

большинство мужчин специально не «засекают» эту 

продолжительность с помощью часов или секундоме-

ра. Также известно, что восприятие времени зависит 

от ряда обстоятельств. Таким образом, говорить об объ-

ективности данных, полученных таким путем, не прихо-

дится. Мы неоднократно убеждались в этом при опросе 

пациентов. Например, один больной заявил, что его по-

ловой акт длится 2 или 3 мин. Когда же мы попросили 

его сказать, сколько же фрикций он осуществляет за 

это время, то он ответил, что если половой акт длится 2 

мин, то 4, а если 3 мин, то 6. Трудно себе представить 

такую неправдоподобно малую скорость фрикций, что-

бы получить данное соответствие. По нашему мнению, 

для некоторой объективизации продолжительности 

полового акта вслед за вопросом о его длительности 

следует спрашивать пациента о числе фрикций, совер-

шаемых во время его проведения. 

Для того чтобы объективизировать продолжитель-

ность полового акта, проводились специальные иссле-

дования, сопровождавшиеся его хронометрированием. 

В 1973 г. Г.С. Васильченко [2] сообщил, что отсутствие 

в доступной ему литературе данных о нормальной про-

должительности коитуса послужило основанием для 

изучения этого вопроса. В связи с этим была подобра-

на группа мужчин, общее состояние и сексуальные 

проявления которых соответствовали принятым в науч-

ной сексологии представлениям о безупречном здоро-

вье. Определение длительности полового акта (от мо-

мента интроекции до эякуляции), который совершался 

в обычной обстановке, производилось обследуемыми 

с помощью секундомера. Также ими проводился под-

счет фрикций. Эти задачи выполняли как мужчина, так 

и женщина, а в отдельных случаях – только женщина, 

а мужчина не знал о проводимом исследовании. При 

эксцессах ориентировались только на первый половой 

акт. Исключались отдельные случаи истинной пролон-

гации полового акта. Учитывались такие сведения, как 

время суток, положение, в котором проводился коитус, 

длительность предшествующего периода абстиненции 

(интервал между данным и предыдущим половым ак-

том), кто проводил параметрирование, был ли оргазм 

у женщины, на какую фазу ее менструального цикла 

приходился данный коитус. Самая короткая продолжи-

тельность полового акта составила 1 мин 14 сек. (при 

68 фрикциях), а самая длительная – 3 мин 34 сек (при 

270 фрикциях). Средняя продолжительность составила 

2 мин 2 сек. Наименьшее количество фрикций равня-

лось 26 при длительности копулятивной стадии 1 мин 

30 сек, наибольшее – 270 при длительности копулятив-

ной стадии 3 мин 34 сек, среднее количество фрикций 

было равно 62. Установлена следующая закономер-

ность: обследуемые, у которых эякуляция наступала 

быстро, практиковали замедление фрикций, в то вре-
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мя как лица с несколько затрудненным наступлением 

эякуляции отличались более энергичными, быстрыми 

фрикциями. Включение, остановка секундомера и счет 

фрикций у большинства мужчин вызывали статисти-

чески достоверное удлинение копулятивной стадии (в 

пределах 10–20%). При этом изолированная хрономе-

трия (без счета фрикций) сказывалась в меньшей сте-

пени, чем счет фрикций или их счет, сочетающийся с 

оперированием секундомером. Любое вмешательство 

в нормальное течение полового акта (даже запуск и 

остановка секундомера без счета фрикций) полностью 

исключало наступление оргазма у женщин. Этот эф-

фект отмечался даже у мультиоргастичных партнерш. 

На основании полученных данных, автор при-

шел к заключению, что «для возникновения оргазма у 

женщины качественная сторона проведения полового 

акта имеет большее значение, чем количественная: у 

одной и той же пары оргазм у женщины отсутствовал 

при половом акте, который продолжался 5 мин 44 сек 

(мужчина провел истинную пролонгацию и насчитал 

213 фрикций), в другом случае у женщины отмечен 

повторный оргазм приполовомакте, продолжавшемся 3 

мин (мужчина насчитал 55 фрикций). Кроме поведения 

мужчины и настроения женщины, значительную роль 

в наступлении оргазма у женщины играет отношение 

времени коитуса к менструальному циклу – чем ближе 

фаза активного кровотечения у большинства женщин, 

тем легче при прочих равных условиях у них наступает 

оргазм [2]. 

Следует отметить, что M.D. Waldinger и др. [75] 

сообщают, что при проведении своих исследований к 

ПЭ они относили такую, какая наступала меньше, чем 

через 1 мин, что совпадает с мнением, высказанным 

Г.С. Васильченко. Он также предложил классифици-

ровать расстройства эякуляции по интенсивности и эк-

стенсивности. Так, он выделил следующие формы этих 

расстройств [11]: 

1. Относительное ускорение эякуляции (ejaculatio 

praecox relativa – EPR), когда семяизвержение 

наступает до появления оргазма у женщины, 

хотя с момента имиссии до эякуляции проходит 

не менее минуты и мужчина при этом произво-

дит не менее 20–25 фрикций; 

2. Абсолютное ускорение эякуляции (ejaculatio 

praecox absoluta – EPA), когда длительность ко-

пулятивной стадии составляет менее 20 фрик-

ций; 

3. Ejaculatio ante portas (ЕАР) – наступление семя-

извержения в обстановке полового акта, но до 

введения полового члена во влагалище; 

4. Задержанная эякуляция (ejaculatio tarda – ЕТ), 

когда подовой акт носит затяжной, подчас из-

нурительный характер. Крайней степенью ЕТ 

является функциональный асперматизм, при 

котором эякуляция вообще не наступает. 

Следует отметить, что в настоящее время в том 

случае, когда сперма вырабатывается, а семяизвер-

жение не наступает, используются термины «анэяку-

ляция» и «анэякуляторный половой акт». Цитируемый 

автор также отмечает, что при отсутствии своевремен-

ной сексологической помощи расстройства эякуляции 

осложняются присоединением других феноменов, что 

заставляет характеризовать каждое расстройство не 

только по интенсивности, но и по экстенсивности. 

Для этого к обозначению интенсивности наруше-

ния добавляются римские цифры: I – при изолирован-

ном расстройстве эякуляции; II – при сочетании с ос-

лаблением эрекций; III – при сочетании с ослаблением 

эрекций и снижением полового влечения (или приту-

плением оргазма). 

Современные исследования, в которых проводи-

лась объективная оценка продолжительности коитуса, 

свидетельствует о cледующем: C.G. McMahon [45] отме-

чает, что существуют значительные отличия в IELT (от 

1 до 7 мин), которое, как считают приведенные ниже 

авторы, характеризует мужчин с ПЭ [41, 60, 64, 65], од-

нако указанные цифровые значения «преждевремен-

ной эякуляции» не базируются на нормативных данных 

и не подкреплены какими-либо объяснениями. В данной 

статье отмечается, что автором и его коллегами ранее 

сообщалось, что при обследовании 1346 мужчин с ПЭ 

среднее значение IELT составило 43,4 сек. Эякуляция, 

наступающая еще до введения члена во влагалище 

(EAP) отмечалась у 5,6% мужчин. Высказывается мне-

ние, что для клиницистов разумно расценивать мужчин, 

которые эякулируют в течение 2 мин после пенетрации, 

как тех, которые страдают от ПЭ, а ЕАР или эякуляция 

в течение 1 мин должны расцениваться как тяжелые 

формы ПЭ. 

Также отмечается [54], что согласно современным 

данным, среднее IELT в возрасте от 18 до 30 лет равно 

6,5 мин [73], а преждевременной могла бы считаться 

эякуляция, где IELT меньше, чем приблизительно 1,5 

мин. [71]. 

M. Gonen и др. [32] в своих исследованиях опре-

деляли ПЭ как такую, где IELT меньше 2 мин с тем же 

самым партнером в течение по крайней мере 6 мес. 
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T. Symonds и др. [66] в своей статье отмечают, что 

в качестве операционного маркера в соответствии с 

DSM–IV–TR в клинических исследованиях обычно ис-

пользуется IELT. Авторы сообщают, что М.D. Waldinger 

и др. (2004), проанализировав 41 исследование по 

лечению больных с ПЭ, выявили, что в 30 из них ПЭ 

считалась та, которая наступает через 1–2 мин; в 8 ис-

следованиях – через 3 мин или меньше. В трех остав-

шихся исследованиях о ПЭ говорили, когда продолжи-

тельность полового акта составляла, соответственно, 

30 сек, 4 мин и 5 мин. Есть мужчины, которые считают, 

что эякулируют преждевременно, когда их IELT состав-

ляет 3, 4 или даже 5 мин [50]. Напротив, есть мужчины, 

не считающие себя эякулирующими преждевременно, у 

которых IELT составляет 1 или 2 мин. 

M. Waldinger и др. [74], характеризуя выражен-

ность преждевременного семяизвержения, сообщили 

об IELT меньше, чем 30 сек, и меньше, чем 60 сек, со-

ответственно у 77 и 90% из 110 мужчин с ПЭ. 

Данные, которые были получены в США путем хро-

нометрирования продолжительности полового акта на-

много позже, резко отличаются от приведенных выше. 

Исследования, проведенные специалистами медицин-

ской школы Университета западного резервного райо-

на (Case Western Reserve University School of Medicine) 

в Кливленде, штат Огайо, показали, что у мужчин, 

страдающих преждевременным семяизвержением, эя-

куляция происходит в среднем до 1,8 мин от начала 

полового акта. Для здоровых мужчин этот показатель 

составил 7,3 минуты. 

Стэнли Элтоф (StanleyAlthof), один из исследова-

телей, подчеркивает, что ПЭ сопровождается чувством 

неудовлетворенности, потери контроля и напряжением 

в отношениях. Для сбора материала ученые раздали се-

кундомеры половым партнершам более полутора тысяч 

мужчин. По результатам исследования было установле-

но, что около 200 испытуемых страдали ПЭ, причем и 

сами мужчины, и их партнерши отмечали психологиче-

ский дискомфорт, сопровождавший досрочное семя-

извержение. Результаты исследования опубликованы в 

«Journal of Sexual Medicine». В работе также участвова-

ли специалисты из Вашингтонского университета в Си-

эттле (University of Washington in Seattle), Университета 

Миннесоты (University of Minnesota) и других исследова-

тельских учреждений [17]. 

Фиксация IELT проводилась с помощью секундоме-

ра и в исследовании M.D. Waldinger и др. [73], в котором 

участвовало 500 пар из Нидерландов, Испании, Вели-

кобритании, Турции и США. Его длительность состави-

ла 4 нед. Обследованные мужчины были в возрасте 18 

лет или старше, имели устойчивые гетеросексуальные 

отношения в течение, по крайней мере, 6 мес и регу-

лярные сексуальные отношения. Медиана IELT соста-

вила 5,4 мин (диапазон 0,55-44,1 мин) и достоверно 

уменьшалась с возрастом (с 6,5 мин в группе 18–30 лет 

до 4,3 мин в группе старше 51 года (P <0,0001). На-

помним, что медиана – возможное значение признака, 

которое делит вариационный ряд выборки на две рав-

ные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут 

иметь значение признака не больше, чем медиана, а 

«верхние» 50 % – значения признака не меньше, чем 

медиана. 

Другое исследование [72] проводилось c помощью 

a blinded timer device, что минимизировало возможное 

вмешательство в естественное течение полового акта. 

Данное исследование осуществлялось с неотобранным 

образцом из 474 мужчин из тех же стран в течение 4 

недель. Анкетный опрос проводился до и после 4-не-

дельных оценок IELT. Среднее значение IELT составило 

5,7 мин, а его медиана – 6,0 мин (диапазон: 0,1–52,1 

мин). 

Мужчины из Турции имели самую короткую меди-

ану IELT (4,4 мин), а мужчины из Великобритании – са-

мую длительную (10,0 мин). Обрезание и использование 

презерватива не оказывали никакого существенного 

воздействия на медиану IELT. Субъекты, которые были 

недовольны IELT, имели немного более низкую медиану 

IELT (5,2 мин), чем медиана в популяции. 

В связи с тем, что продолжительность полового 

акта была меньше у турецких мужчин, следует сооб-

щить следующее. Существует мало опубликованных 

данных относительно влияния страны рождения, рели-

гии или культуры на распространенность ПЭ. Так, со-

общалось об «увеличенной восприимчивости» к ПЭ у 

индийских мужчин [23, 40]. 

Высказывание Кинси, согласно которому у азиат-

ских мужчин эякуляция наступает быстрее, чем у Кав-

казцев, которые, в свою очередь, эяукулируют раньше, 

чем Afro-Caribbeans, интерпретировалось в ракурсе 

предположения, что некоторые расы более «сексуаль-

но ограничены», чем другие [42, 58]. 

В одном исследовании 2005 г., которое проводи-

лось в Лондоне [56], было показано, что у лиц азиат-

ского происхождения и исламского вероисповедания 

ПЭ встречается чаще. Авторы высказали мысль, что 

хотя причины этого неясны, но можно предположить 

влияние психосоциальных, семейных или генетических 

факторов. В другом исследовании, также проводившем-
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ся в Лондоне, результаты которого были опубликованы 

годом спустя [57], осуществлялись полуструктурирован-

ные интервью с 10 мужчинами–добровольцами ислам-

ского вероисповедания с установленным клиническим 

диагнозом «преждевременная эякуляция». Интервью 

были записаны на магнитофон и расшифрованы. В 

результате выявились следующие темы: беспокоящий 

первый сексуальный опыт (с подтемой «опасение от-

носительно того, чтобы быть обнаруженным и желание 

закончить рано»), секс до брака, секс вне брака, рели-

гия, «стресс», воздействие западных стандартов, про-

живание в Великобритании и последующее ощущение 

свободы. Авторы пришли к заключению, что им удалось 

идентифицировать факторы, связанные с ПЭ у пациен-

тов исламского вероисповедания. 

Следует отметить, что помимо секундомера и 

blinded timer device, которые используются для объек-

тивизации IELT, для этой цели изобретен прибор, кото-

рый прошел апробацию. Так, сообщается [29], что было 

проведено специальное исследованиe с целью валиди-

зировать the Sexual Assessment Monitor (SAM) – новый 

аппарат, разработанный для электронной регистрации 

IELT с целью диагностики ПЭ и точной фиксации тера-

певтических результатов при клинических испытаниях. 

В трех исследованиях, проведенных в Великобритании, 

приняли участие мужчины с ПЭ (58 чел.) и здоровые 

добровольцы (53 чел.) в возрасте 18–75 лет. Было выяв-

лено, что IELT намного выше у здоровых добровольцев, 

чем у мужчин с ПЭ. В результате проведенных иссле-

дований авторы пришли к заключению, что с помощью 

SAM можно измерять время от начала вибрации до 

возникновения эрекции и эякуляции, а также IELT у 

здоровых добровольцев и мужчин с ПЭ. Это свидетель-

ствует о том, что SAM имеет потенциал стать «золотым 

стандартом» в диагностике ПЭ и в клинических испы-

таниях. Следует отметить, что относительно недавно 

изучалось влияние некоторых факторов гетеросексу-

ального секса на длительность полового акта. Сообща-

ется, что исследование молодых женатых пар (Tullberg, 

1999) выявило, что IELT мужа, кажется, зависит от ста-

дии менструального цикла жены: во время фертильной 

фазы (стадии) оно имеет тенденцию быть наиболее ко-

ротким. Другие исследования свидетельствуют о том, 

что молодые люди с более старшими партнершами до-

стигают эякуляторного порога в среднем скорее, чем с 

партнершами своего возраста или с теми женщинами, 

которые младше их [54]. 

Как следует из приведенных данных, задача уста-

новления нормативных параметров для продолжи-

тельности полового акта не является легкой. Данную 

проблему попытались прояснить эксперты Международ-

ного общества сексуальной медицины (the International 

Society for Sexual Medicine; ISSM). В статье, посвящен-

ной этому вопросу [46], сообщается, что в медицинской 

литературе есть ряд определений ПЭ. Наиболее часто 

упоминаемые ее определения – определение DSM–IV 

и др. определения – скорее базируются на мнениях 

авторитетов, а не на утверждениях, опирающихся на 

контролируемые клинические или эпидемиологические 

исследования. Поэтому в августе 2007 г. ISSM назна-

чило несколько международных экспертов по проблеме 

ПЭ и объединило их в созданный с этой целью Коми-

тет для определения ПЭ (Committee for the Definition 

of Premature Ejaculation). Его члены встретились в Ам-

стердаме в октябре 2007 г., чтобы оценить силу и сла-

бость современных определений ПЭ, доказательства, 

поддерживающие такие конструкты, как IELT, контроль 

эякуляции (ejaculatory control), сексуальное удовлетво-

рение (sexual satisfaction), личностный/межличностный 

дистресс (personal/interpersonal distress) и предложить 

новое определение ПЭ, базирующееся на доказатель-

ствах. Комитет пришел к единодушному мнению, что к 

конструктам, которые следует считать необходимыми 

для определения ПЭ, следует отнести скорость эяку-

ляции, воспринимаемую/осознаваемую самоэффек-

тивность и контроль, а также отрицательные личные 

последствия от ПЭ. Комитет предложил определелять 

существующую с начала половой жизни (lifelong) ПЭ как 

мужскую сексуальную дисфункцию, характеризующую-

ся эякуляцией, которая всегда или почти всегда проис-

ходит до или в течение приблизительно одной минуты 

после влагалищного проникновения, неспособностью 

задерживать семяизвержение при всех или почти всех 

влагалищных проникновениях (vaginal penetrations) и 

отрицательными последствиями для личности (personal 

consequences), такими как дистресс, беспокойство, 

фрустрация и/или избегание сексуальной близости. 

Отмечается, что это определение касается мужчин с 

ПЭ, существующей с начала половой жизни (lifelong), 

и применимо только для влагалищного (интравагиналь-

ного) коитуса. Эта группа экспертов также пришла к 

заключению, что не существуют достаточного числа 

опубликованных объективных данных, которые позволи-

ли бы предложить дефиницию приобретенной ПЭ, ба-

зирующуюся на доказательствах. Вместе с этим данные 

эксперты полагают, что предложенные ими критерии 

определения существующей с начала половой жизни 

(первичной) ПЭ также могут быть применены и по отно-
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шению к приобретенной (acquired) ПЭ. 

В ряде публикаций уточняются некоторые детали, 

касающиеся работы этого комитета. Так, сообщается, 

что в его состав вошел 21 член [35]. Это были специ-

алисты из США, Великобритании, Германии, Франции, 

Нидерландов, Австралии и ряда других стран, результа-

ты работы которых были основаны на тщательном изу-

чении более, чем 100 научных работ. Также подчерки-

вается, что выработанное ими определение применимо 

только к пациентам с гетеросексуальной ориентацией, 

страдающим ПЭ с начала половой жизни. Сформули-

ровать аналогичное определение для больных, у кото-

рых такая проблема появляется время от времени, либо 

в определенном возрасте, а также для гомосексуалов 

еще предстоит [16, 67]. 

В нормативных документах по диагностике и ле-

чению преждевременной эякуляции Международного 

общества сексуальной медицины (International Society 

for Sexual Medicine’s Guidelines for the Diagnosis and 

Treatment of Premature Ejaculation) [34] отмечается, что 

повторно комитет по данной проблеме (the ISSM PE 

Guidelines Committee) собирался в сентябре 2009 г. в 

Лондоне в расширенном составе. На этот раз в него 

вошло 26 членов (22 мужчины и 4 женщины). Это были 

признанные международные эксперты: 10 сексологов, 

5 психиатров, 3 психолога, 2 эндокринолога, 2 врача 

по оказанию первичной помощи, 1 уролог, 1 терапевт и 

1 лучевой онколог. Председателем комитета в этот раз 

был Стэнли Алтоф (Stanley Althof, Ph.D.). Выводы отно-

сительно критериев ПЭ, которые были даны комитетом 

в 2007 г., не изменились. 

Вместе с тем в этих нормативных документах сооб-

щается о предложении Волдинджера (M.D. Waldinger) 

выделить два дополнительных «подтипа» эякуляции у 

мужчин, которые обеспокоены продолжительностью 

коитуса, но не соответствуют критериям ISSM для ПЭ 

[70]. Отмечается, что хотя выделение этих подтипов 

следует считать предварительным, было бы важно учи-

тывать их существование, так как они характеризуют 

многих мужчин, обращающихся за помощью, которым 

не может быть поставлен диагноз ПЭ. Это «естествен-

но возникающая непостоянная» (natural variable) ПЭ и 

эякуляторная дисфункция, подобная ПЭ (premature-

like ejaculatory disfunction). Естественно возникающая 

непостоянная ПЭ характеризуется ранними семя-

извержениями, которые происходят периодически и 

сопровождаются некоторым субъективным чувством 

уменьшенного контроля эякуляции. Этот подтип не счи-

тают сексуальной дисфункцией или психопатологией. 

Он скорее является нормальным изменением в сексу-

альном функционировании. Эякуляторная дисфункция, 

подобная преждевременной эякуляции, характеризует-

ся: 1) субъективным восприятием своей эякуляции как 

стойкой или нестойкой преждевременно наступающей 

в течение полового акта; 2) озабоченностью предпола-

гаемым ранним семяизвержением или недостаточным 

контролем эякуляции; 3) IELT, находящимся в нормаль-

ном диапазоне или даже характеризующимся большей 

продолжительностью (т. е. эякуляцией, которая проис-

ходит после 5 мин); 4) ослабленной способностью кон-

тролировать эякуляцию (т. е. сдерживать семяизвер-

жение во время его приближения); 5) озабоченностью, 

которая не может быть лучше объяснена другим психи-

ческим расстройством [41] . 

По-видимому, в проекте DSM–V учтены некото-

рые изъяны, существующие в DSM–IV–TR. Так, M.D. 

Waldinger [69] отмечает, что главный недостаток де-

финиции ПЭ в DSM–IV–TR – отсутствие точки отсчета 

временного критерия эякуляции. Кроме того, в проекте 

DSM–V предложено различать четыре категории ПЭ: 

пожизненную (lifelong) ПЭ, приобретенную ПЭ, есте-

ственно изменяющуюся (natural variable) ПЭ и эяку-

ляторную дисфункцию, подобную преждевременной. 

Различие в патофизиологии и этиологии названных ва-

риантов ПЭ определяет выбор лечения. При пожизнен-

ной (lifelong) ПЭ требуется медикаментозное лечение, 

при приобретенной ПЭ необходимо лечение патологии, 

лежащей в основе ПЭ, для чего используются медика-

менты или психотерапия. Воспитание/просвещение и 

утешение/подбадривание показано мужчинам с есте-

ственно изменяющейся (natural variable) ПЭ. Наконец, 

психотерапия и/или консультирование – первый выбор 

для лечения мужчин с эякуляторной дисфункцией, 

подобной преждевременной. Кроме того, отмечается 

[70], что согласно предложенной новой классификации 

(DSM–V), вероятно, только у небольшого количества 

мужчин ПЭ нейробиологически детерминирована. 

Следует подчеркнуть, что в определении ПЭ, при-

нятом в 2007 г. комитетом, сформированным Между-

народным обществом сексуальной медицины, в каче-

стве одного из параметров, который характеризует эту 

дисфункцию, называют отрицательные ее последствия 

для личности (дистресс, беспокойство, фрустрацию 

и/или избегание сексуальной близости) [46]. Данный 

параметр относится к психологическому измерению. 

Поэтому с учетом других предусмотренных названным 

определением критериев (длительность полового акта 

не более 1 мин и неспособность задерживать семя-
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извержение при всех или почти при всех влагалищных 

проникновениях) диагноз ПЭ является биопсихосоци-

альным. 

В обсуждении нуждается определение ПЭ, приве-

денное в МКБ–10, где в качестве основополагающего 

ее критерия приводится неспособность задерживать 

эякуляцию на период, достаточный для удовлетворения 

половым актом обоих партнеров. В связи с этим следу-

ет отметить, что в данных случаях, по-видимому, речь 

должна идти о здоровых женщинах, способных испы-

тать оргазм, с нормальной возбудимостью, которая не 

предполагает проведения затяжных, изнурительных 

для мужчин половых актов. Напомним, что, по мнению 

большинства сексологов, возможность мужчины полно-

стью контролировать эякуляцию является не правилом, 

а исключением. Таким образом, в подавляющем числе 

случаев речь должна идти о возможности не полного, 

а частичного контроля эякуляции. В противном случае 

конкретные данные о минимальной нормальной продол-

жительности полового акта, что, в частности, предусмо-

трено определением ПЭ, которое в 2007 г. дал специ-

альный комитет международного общества сексуальной 

медицины, вообще не следовало бы приводить, так как 

полный контроль над эякуляцией, по сути, предполагает 

возможность проведения мужчинами бесконечно дол-

гих, не ограниченных никаким временем половых актов. 

В заключение следует отметить, что и до настояще-

го времени проблему определения ПЭ нельзя признать 

полностью решенной, что было признано экспертами 

Международного общества сексуальной медицины в 

2007 г. Это, в частности, касается приобретенной (вто-

ричной) ПЭ. По их мнению, в настоящее время отсут-

ствует достаточное число опубликованных объективных 

данных, которые позволили бы предложить ее дефини-

цию, базирующуюся на доказательствах. Вместе с этим 

данные эксперты полагают, что предложенные ими кри-

терии определения существующей с начала половой 

жизни (первичной, lifelong) ПЭ также могут быть при-

менены и по отношению к приобретенной (acquired) ПЭ.
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Բա նա լի բա ռեր՝ սերմ նա ժայթք ման խան գա րում ներ, վա-
ղա ժամ սերմ նա ժայթ քում, տա րած վա ծու թյուն, տեր մին ներ, 
բնոր շում ներ:

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են տեր մին ներ և բնո րո շում ներ, 
որոնք կի րառ վում են վա ղա ժամ սերմ նա ժայթք ման տար բեր 
տե սակ ներ բնու թագ րե լիս: Առանձ նաց ված և նկա րագր ված 
են սե ռա կան ակ տի տևո ղու թյան մո տե ցում նե րը (կեն սա բա նա-

կան, կեն սա սո ցիալա կան, կեն սա հո գե սո ցիալա կան): Նշվում է, 
որ կեն սա բա նա կան մո տե ցու մը, որը, ըստ եր ևույ թին, ամ բող-
ջո վին կի րա ռե լի է կեն դա նի նե րի դեպ քում, մարդ կանց դեպ-
քում թե րի է: 

Հոդ վա ծում քն նարկ վում են նաև վա ղա ժամ սերմ նա ժայթք-
ման ախ տա ծագ ման և կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի չա փա-
նիշ նե րը, ինչ պես նաև բուժ ման ժա մա նա կա կից սկզ բունք նե րը:

 ՎԱ ՂԱ ԺԱՄ ՍԵՐՄ ՆԱ ԺԱՅԹՔ ՄԱՆ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՀԱՅԵ ՑԱ ԿԵ ՏԵ ՐԸ
Շահ րա մա նյան Վ.Ա ., Հա կո բյան Ա.Է .
ԵՊԲՀ, սեք սո պա թո լո գիայի ամ բիոն

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: ejaculation disorders, premature ejaculation, preva-
lence, terms, definition.

The terms used to describe different variants of premature 
ejaculation are presented as well as its various definitions. The 
approaches to estimate the intercourse duration (biological, bi-
osocial, biopsychosocial) are isolated and characterized. It is 

noted that the biological approach which, apparently, is fully ap-
plicable to the animals, is inadequate for humans. 

This article includes discussion of criteria, etiology and clinical 
manifestation of premature ejaculation. It also includes main ap-
proaches of treatment of premature ejaculation.

CONTEMPORARY ISSUES OF PREMATURE EJACULATION
Shahramanyan V.A., Hakobyan A.E.
YSMU, Department of Sexopathology
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 Բա նա լի բա ռեր` թ վային մա մոգ րա ֆիա, կրծ քա գեղ ձի 

քաղց կեղ, տո մո սին թեզ:

 Նե րա ծու թյուն 

Կրծ քա գեղ ձի քաղց կեղն աշ խար հում քաղց կե ղի 

ամե նա տա րած ված տե սակն է կա նանց շր ջա նում. այն 

կազ մում է բո լոր տե սա կի քաղց կեղ նե րի ընդ հա նուր 

թվի 16% -ը [1]: Զար գա ցած երկր նե րում կրծ քա գեղ-

ձի քաղց կե ղի նոր գրանց ված դեպ քե րի թի վը գնա լով 

աճում է, որը վե րագր վում է կյան քի սպաս վող տևո ղու-

թյան աճին, ուր բա նի զա ցիայի մա կար դա կի բարձ րաց-

մա նը, ինչ պես նաև արևմ տյան կեն սա կեր պի լայ նո րեն 

ըն դուն մա նը: Թեև կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի դեմ պայ-

քա րի հա մաշ խար հային պրակ տի կա յում որո շա կի հա-

ջո ղու թյուն ներ են գրանց վում կան խար գել ման բնա գա-

վա ռում, այ նուա մե նայ նիվ ներ կայիս գոր ծող ծրագ րե րը 

ան բա վա րար են ցածր և մի ջին եկա մուտ ու նե ցող երկր-

նե րում ար դյու նա վետ գոր ծու նեու թյան հա մար, քա նի 

որ քաղց կե ղի դեպ քերն ախ տո րոշ վում են բա վա կա նին 

ուշ փու լե րում: Հետ ևա բար կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի դեմ 

պայ քա րում դեռևս հիմ նա կան ան կյու նա քա րը քաղց կե-

ղի վաղ հայտ նա բե րումն է, որն իր հեր թին նպաս տում 

է բուժ ման ել քե րի թվի և ապ րե լիու թյան ցու ցա նիշ նե-

րի բարձ րաց մա նը [2]: Ցածր և մի ջին եկա մուտ ու նե ցող 

երկր նե րում նշ ված վաղ հայտ նա բեր ման ծրագ րերն ու 

մար տա վա րու թյուն նե րը նե րա ռում են հի վան դու թյան 

վաղ նշան նե րի և ախ տա նիշ նե րի մա սին տե ղե կաց վա-

ծու թյունն ու կրծ քա գեղ ձի կլի նի կա կան զն նու թյամբ 

իրա կա նաց վող սկ րի նին գը: Մա մոգ րա ֆիկ սկ րի նին գը, 

որը բա վա կա նին ծախ սա տար է և ցուց ված է առող ջա-

պա հա կան զար գա ցած են թա կա ռուց վածք ներ ու նե ցող 

երկր նե րի հա մար, կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի դեմ պայ քա-

րի հիմ նա կան ար դյու նա վետ մի ջոցն է [3]: 

Մա մոգ րա ֆիա

 Հաս տատ ված է, որ մա մոգ րա ֆիկ սկ րի նին գը 40 և 

ավե լի տա րի քի կա նանց շր ջա նում նպաս տում է կրծ քա-

գեղ ձի քաղց կե ղի մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի նվազ-

մա նը. մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե րը 

փաս տում են, որ ըստ 8 լայ նա ծա վալ ռան դո մի զաց ված 

հե տա զո տու թյուն նե րի մե տա -ա նա լի զի ար դյունք նե րի, 

մա մոգ րա ֆիկ սկ րի նինգ ան ցած 50-69 տա րե կան կա-

նանց շր ջա նում գրանց վում է մա հա ցու թյան ցու ցա նի շի 

կր ճա տում 16-35% -ո վ, մինչ դեռ 40-49 տա րե կան կա-

նանց շր ջա նում գրանց վել է ավե լի ցածր, բայց վի ճա-

կագ րո րեն հա վաս տի կր ճա տում` 15-20% -ով [4-6]: 

Ե րի տա սարդ կա նանց շր ջա նում մա մոգ րա ֆիկ 

սկ րի նին գի ցածր ար դյու նա վե տու թյան պատ ճառ նե-

րից առա վել հա վա նա կան են կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի 

հան դիպ ման ավե լի ցածր հա ճա խա կա նու թյունն այս 

տա րի քային խմ բում, ինչ պես նաև արագ աճող, ագ-

րե սիվ ու ռուցք նե րի հան դիպ ման ցածր հա ճա խա կա-

նու թյու նը և կրծ քա գեղ ձի հյուս ված քի առա վել բարձր 

ռա դիոգ րա ֆիկ խտու թյու նը 50 -ից ցածր տա րի քային 

խմ բում [7]: Կրծ քա գեղ ձի բարձր խտու թյու նը, ինչ պես 

հայտ նի է, նվա զեց նում է մա մոգ րա ֆիայի զգա յու նու-

թյու նը [8,9] և այդ պի սով` մա մոգ րա ֆիայի ճշգր տու թյու-

նը, ինչ պես նաև մե ծաց նում է կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի 

ռիս կը [10-14]: Կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի վե րա բե րյալ 

հե տա զո տու թյուն նե րում մա մոգ րա ֆիկ կրծ քա գեղ ձի 

խտու թյու նը ամե նա թե րագ նա հատ ված և քիչ ու շադ-

րու թյան ար ժա նա ցող ռիս կի գոր ծոն նե րից մեկն է [15]: 

Ռա դիոգ րա ֆիկ խիտ կրծ քա գեղ ձի հյուս ված քը կա րող 

է քո ղար կել քաղց կե ղի առ կա յու թյու նը, որը դժ վա րաց-

նում է քաղց կե ղի հայտ նա բե րու մը [16], մե ծաց նում է 

հե տա դարձ ցու ցա նիշ նե րը (recall rate) [9, 16-18], նվա-

զեց նում է սպե ցի ֆի կու թյու նը` միաժա մա նակ հար ցա-

կա նի տակ դնե լով մա մոգ րա ֆիկ սկ րի նին գի օգ տա կա-

րու թյու նը կրծ քա գեղ ձե րի խիտ կա ռուց վածք ու նե ցող 

կա նանց հա մար [9, 18-19]: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 

են տա լիս, որ մա մոգ րա ֆիայի զգայ նու թյու նը աճում է 

տա րի քին զու գըն թաց [9,18], հատ կա պես կրծ քա գեղ ձի 

ոչ խիտ կա ռուց վածք ու նե ցող կա նանց հետ դաշ տա նա-

դա դա րային շր ջա նում [9]: 

Թեև վեր ջին 20-30 տա րի նե րի ըն թաց քում մա մոգ-

րա ֆիան (ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիա) լայ նո րեն կի րառ վել է որ-

պես սկ րի նին գային մե թոդ և կրծ քա գեղ ձի ֆի զի կա կան 

զն նու թյան հետ մեկ տեղ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռել 

նվա զեց նե լու կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղից մա հա ցու թյու-

նը 18-30% -ով [20,21], այ նուա մե նայ նիվ ֆիլմ-մա մոգ-

րա ֆիան ու նի թե րու թյուն ներ. կրծ քա գեղ ձի շո շա փե լի 

քաղց կե ղի դեպ քե րի 10-20% -ը հիմ նա կա նում առողջ 

Թ ՎԱՅԻՆ ՄԱ ՄՈԳ ՐԱ ՖԻԱՅԻ ԴԵ ՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱՌԱ ՋԱ ԴԵՄ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ-
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԿՐԾ ՔԱ ԳԵՂ ՁԻ ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՄԵՋ.
ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԱԿ ՆԱՐԿ
Աղա բե կյան Ս.Ա.
 Հայ -ա մե րի կյան առող ջու թյան կենտ րոն
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և ոչ նոր մալ հյուս վածք նե րի միջև ոչ բա վա րար կոնտ-

րաս տի պատ ճա ռով տե սա նե լի չէ ռա դիոգ րա ֆիկ պատ-

կեր նե րի վրա [22-24]: Ավե լին՝ ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի 

մի ջո ցով ախ տո րոշ ված և հե տա գա կեն սազնն ման 

(բիոպ սիայի) ցու ցում ու նե ցող դեպ քե րի միայն 5-40% -

ի դեպ քում էր հաս տատ վում ախ տա հար ման չա րո րակ 

բնույ թը [25-27]: 

Վե րոն շյալ և մի շարք այլ տեխ նի կա կան թե րու-

թյուն ներ հաշ վի առ նե լով` ժա մա նա կի ըն թաց քում այս 

ոլոր տում ևս ախ տո րոշ ման առա վել մեծ պո տեն ցիալ 

ու նե ցող ժա մա նա կա կից զար գա ցած տեխ նո լո գիանե րի 

ներդր ման կա րիք է զգաց վել: 1991 -ին ԱՄՆ -ի Քաղց կե-

ղի ազ գային ինս տի տու տը (The National Cancer Institute) 

հրա վի րեց կրծ քա գեղ ձի ռա դիոգ րա ֆիկ պատ կեր ման 

փոր ձա գետ նե րի հան րա գու մար, որի ըն թաց քում որոշ-

վեց, որ Առող ջա պա հու թյան ազ գային ինս տի տուտ նե րը 

պետք է կար ևո րեն և հետ ևա բար հե տա գա գի տա հե-

տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի հա մար նա խա տես ված 

գու մար նե րը ներդ նեն թվային մա մոգ րա ֆիայի ստեղծ-

ման և զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րով [28]:

Թ վային մա մոգ րա ֆիա

Թ վային մա մոգ րա ֆիան, որի ստեղծ ման հիմ քում 

մաս նա կիորեն դր ված է եղել ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի 

թե րու թյուն նե րը շտ կե լու գա ղա փա րը [28], հնա րա վո-

րու թյուն է ըն ձե ռում տա րան ջա տե լու մա մոգ րա ֆիկ 

նկար նե րի ստա ցու մը, պահ պա նու մը և պատ կե րու-

մը` թույ լատ րե լով այդ պրո ցես նե րի միաժա մա նա կյա 

օպ տի մի զա ցիան: Ի հա կա ռակ դրան՝ ֆիլմ-մա մոգ-

րա ֆիայի դեպ քում ստաց ված ռա դիոգ րա ֆիկ ֆիլ մը 

միաժա մա նակ նե րա ռում է այդ բո լոր գոր ծա ռույթ նե րը: 

Թվային մա մոգ րա ֆիայի տեխ նի կա կան առա վե լու թյու-

նը ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի նկատ մամբ այն է, որ թվային 

պատ կե րի մեջ Ռ-ճա ռա գայթ նե րի փո խան ցու մը /ան ցու-

մը/ կա րե լի է կա ռա վա րել, որը հնա րա վո րու թյուն կտա 

ամ բողջ կրծ քա գեղ ձում առա վել ճշգ րիտ գնա հա տե լու 

հյուս ված քային նուրբ կա ռուց ված քային փո փո խու-

թյուն նե րը: Բա ցի դրա նից, թվային դե տեկ տոր նե րը բա-

րե լա վում են կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի հայտ նա բե րու մը 

պա տա հա կան Ռ-ճա ռա գայթ նե րի ֆո տոն նե րի աբ սորբ-

ցիայի ար դյու նա վե տու թյան մե ծաց ման, պա տա հա կան 

ռա դիացիոն խտու թյուն նե րի լայն շր ջա նակ նե րին հատ-

կաց վող գծային պա տաս խա նի, ինչ պես նաև ցածր հա-

մա կար գային աղ մու կի շնոր հիվ: Բո լոր այս թվարկ ված 

հատ կու թյուն ներն ընդ գծում են ու ռուց քային և նոր մալ 

հյուս վածք նե րի միջև նուրբ հա կադ րու մային տար բե-

րու թյուն նե րը: Մա մոգ րամ նե րը վեր լու ծե լիս առա վել 

մեծ դժ վա րու թյուն ներ կա յաց նող տե ղա մա սե րը այն 

հատ ված ներն են, որ տեղ քաղց կե ղը կա րող է վե րադր-

վել հա րա կից խիտ հյուս վածք նե րով, որը կա տար վում 

է քաղց կե ղի և շր ջա կա ֆիբ րոզ-գեղ ձային հյուս ված քի 

կոնտ րաս տայ նու թյան միջև փոքր -ի նչ տար բե րու թյան 

պատ ճա ռով: Թվայ նաց ված տվյալ նե րով պատ կե րի մշա-

կու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո փո խե լու պատ կե-

րի կոնտ րաս տայ նու թյու նը այն պես, որ կոնտ րաս տը 

կա րե լի է բարձ րաց նել կրծ քա գեղ ձի առա վել խիտ տե-

ղա մա սե րում, որոնք բնո րոշ վում են ամե նա ցածր կոնտ-

րաս տայ նու թյամբ [29,30]: Այս պի սով, կոնտ րաս տի փո-

փո խու թյան մի ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում մե ծաց նել 

և առա վե լա գույ նի հասց նել պատ կե րում առ կա ու ռուց-

քային գո յա ցու թյան կամ միկ րո կալ ցի ֆի կատ նե րի տե-

սա նե լիու թյու նը [31, 32]:

Թ վային մա մոգ րա ֆիայի ակն հայտ առա վե լու թյուն-

նե րը ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի նկատ մամբ հետ ևյալն են՝ 

պատ կեր նե րի հեշտ ստա ցում և ախ տո րոշ ման հա մա-

կարգ չային աջակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն (Computer 

assisted diagnosis-CAD), պատ կեր նե րի փո խանց ման, 

պահ պան ման և պա հես տային հի շո ղու թյու նից հե տո 

բեռն ման ընդ լայն ված հնա րա վո րու թյուն ներ, ինչ պես 

նաև, որ շատ կար ևոր է, ճա ռա գայթ ման առա վել ցածր 

մի ջի նաց ված չա փա բաժ նի կի րա ռում` առանց ախ տո րո-

շիչ ճշգր տու թյան նվա զեց ման [33]:

Չ նա յած եր կու մե թոդ նե րի միջև նշ ված տար բե րու-

թյուն նե րին` դեռևս հե տա զո տու թյուն նե րը վի ճա կագ-

րո րեն հա վաս տի ար դյունք ներ չեն նշում, հա մա ձայն 

որոնց՝ կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի հայտ նա բեր ման մեջ 

թվային մա մոգ րա ֆիան առա վել ճշգ րիտ մե թոդ է [34-

38]: Որ պես այդ հե տա զո տու թյուն նե րի թե րու թյուն, այ-

նուա մե նայ նիվ, նշ վում է այն փաս տը, որ դրանք նե րա-

ռել են միայն մի տե սա կի թվային դե տեկ տոր և ու նե ցել 

են ոչ բա վա րար վի ճա կագ րա կան հզո րու թյուն /statisti-

cal power/, որ պես զի ախ տո րո շիչ ճշգր տու թյան մեջ կա-

րո ղա նան գրան ցել հա րա բե րա կա նո րեն փոքր տար բե-

րու թյուն ներ:

Թ վային մա մոգ րա ֆիայի առա ջա դեմ կի րա ռու թյուն-

նե րը 

Ներ կա յումս թվային մա մոգ րա ֆիան նոր առա ջա-

դեմ կի րա ռու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում, 

որոնց մի ջո ցով ընդ լայն վում են մա մո գա ֆիայի ախ տո-

րո շիչ դե րը և հնա րա վո րու թյուն նե րը` հաղ թա հա րե լով 

մինչ այժմ գո յու թյուն ու նե ցող թե րու թյուն նե րի մի մա սը:

Խ թան ված կոնտ րաս տով թվային մա մոգ րա ֆիա 

(contrast enhanced digital mammography). Ինչ պես 

հայտ նի է, քաղց կե ղի առա ջա ցու մը ու ղեկց վում է բազ-

մա թիվ արյու նա տար անոթ նե րի աճով` ան գիոգե նե զով: 

Այս առու մով մագ նի սա-ռե զո նան սային շեր տագ րու թյու-

նը նոր զար գա ցած անոթ նե րով գա դո լի նիու մի կոնտ-
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րաս տը ան ցնե լու շնոր հիվ հա ջո ղու թյամբ հայտ նա բե-

րում է կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղը: Թվային մա մոգ րա ֆիան 

կա րող է շատ օգ տա կար լի նել նաև խթան ված ան գիոգե-

նե զը պատ կե րե լիս, երբ նե րե րա կային նե րարկ վում է յո-

դաց ված կոնտ րաս տա նյու թը [39]: Սկզ բում ստաց վում է 

“mask” նախ նա կան պատ կե րը: Այ նու հետև նե րարկ վում 

է կոնտ րաստ նյու թը և ստա նում են մի շարք հա ջոր դա-

կան պատ կեր ներ: Թվային մա մոգ րա ֆիան հնա րա վո-

րու թյուն է տա լիս դա հեշ տու թյամբ կա տա րե լու: Պատ-

կեր նե րը փո խա կերպ վում են իրենց լո գա րիթ մա կան 

հաշ վար կի մի ջո ցով, և նախ նա կան “mask” պատ կե րը 

«հան վում» է յու րա քան չյուր խթան ված կոնտ րաս տով 

թվային պատ կե րից: Այս պրո ցե սը հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս չե զո քաց նե լու փա փուկ հյուս վածք նե րի կոնտ-

րաս տը, որն ու ռուց քի շր ջա կայ քում ընդ գծում է յո դի 

կլա նու մը: Քա նի որ հե տա զո տու թյան նպա տակն է ընդ-

գծել յո դի կլա նու մը և միաժա մա նակ ճն շել փա փուկ 

հյուս ված քային կոնտ րաս տը, ուս տի պատ կե րը կա րե լի 

է ստա նալ ավե լի բարձր վոլ տա ժով (օ ր.` 49kVp), քան 

կի րառ վում է ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի կամ սո վո րա կան 

թվային մա մորգ րա ֆիայի դեպ քում: Սա հնա րա վո րու-

թյուն է տա լիս շատ ցածր պա հե լու ճա ռա գայթ ման չա-

փա բա ժի նը: Այս տեխ նի կան հատ կա պես օգ տա կար է 

ախ տո րո շե լու կրծ քա գեղ ձի բարձր խտու թյուն ու նե ցող 

կա նանց, երբ տե սա նե լիու թյու նը տու ժած է շր ջա կա ռա-

դիոգ րա ֆիկ խիտ հյուս ված քի առ կա յու թյան պատ ճա-

ռով: 

Կոնտ րաստ-խ թան ված պատ կեր ստա նա լու մեկ 

այլ եղա նակ է նախ նա կան մինչ կոնտ րաս տային «mask» 

պատ կե րի փո խա րեն կոնտ րաս տի նե րար կու մից հետո 

հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա հատ ված նե րում 2 

տար բեր էներ գիանե րով պատ կեր նե րի ստա ցու մը: Մի 

պատ կե րը ստաց վում է, երբ Ռ-ճա ռա գայ թի էներ գիան 

դեռևս ցածր է յո դի k եզ րից` /k edge of iodine/, մյու սը` 

երբ Ռ-ճա ռա գայ թի էներ գիան ար դեն գե րա զան ցում է 

յո դի k եզ րը: Հան ման տեխ նի կայի մի ջո ցով հնա րա վոր 

է ճն շել փա փուկ հյուս վածք նե րի կոնտ րաս տը, քա նի որ 

ստաց վող եր կու պատ կեր նե րում էլ Ռ-ճա ռա գայթ նե րի 

կլա նու մը փա փուկ հյուս վածք նե րի կող մից միան ման է: 

Միաժա մա նակ բարձր էներ գիայով պատ կե րում յո դի` 

Ռ-ճա ռա գայթ նե րի կլա նու մը խիստ ու ժե ղա նում է, որի 

հետ ևան քով յո դային կոնտ րաս տը առա վել խթան ված է 

դառ նում: Այս մե թո դի առա վե լու թյունն այն է, որ ստաց-

վող եր կու պատ կեր ներն ար վում են գրե թե հա ջոր դա-

բար, որը պատ կե րի որա կի վրա նվա զեց նում է հի վան դի 

շար ժում նե րից առա ջա ցած բա ցա սա կան հետ ևանք նե-

րը և նպաս տում պատ կեր նե րի՝ հա մա պա տաս խան դա-

սա վոր վա ծու թյամբ ստաց մա նը` հա նու մը /հա մե մա տու-

մը/ բա րե հա ջող կեր պով կա տա րե լու հա մար [40]:

 Տո մո սին թեզ։ Տո մո սին թե զը թվային մա մոգ րա-

ֆիայի ըն ձե ռած բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն նե րից 

մեկն է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա րե լա վե լու 

ու ռուց քի պատ կե րու մը ամ բող ջա կան պատ կե րում վե-

րադր ված հյուս վածք նե րի շերտ առ շերտ հատ ման /

հան ման/ հնա րա վո րու թյամբ: Տո մո սին թեզն ինչ -որ 

առու մով հա մար ժեք է գծային շեր տագ րու թյա նը, բա ցի 

նրա նից, որ այս դեպ քում Ռ-ճա ռա գայթ նե րի դե տեկ-

տո րը մնում է ան շարժ /կա յուն/ և գրան ցում է մի շարք 

պատ կեր ներ, երբ Ռ-խո ղո վա կը մի շարք ան կյու նային 

դիր քե րով պտտ վում է կրծ քա գեղ ձի շուր ջը: Յու րա քան-

չյուր ան կյան տակ պատ կեր ներ ստա նա լու ըն թաց քում 

դրանք արագ գրանց վում են և ու ղարկ վում հա մա կարգ-

չին` կրծ քա գեղ ձի ամ բողջ ծա վա լում տար բեր հար թակ-

նե րին հա մա պա տաս խան շեր տագ րում ներ ստեղ ծե լու 

հա մար [41]: Օգ տա գործ վում են նաև հա մա կարգ չային 

ֆիլտր ման հա վե լյալ մե թոդ ներ` հար թա կից դուրս գտն-

վող «ա ղա վաղ ված» կա ռուց վածք նե րը կա սեց նե լու 

հա մար: Տո մո սին թե զի մի ջո ցով հնա րա վո րու թյուն է ըն-

ձեռ վում երկ չափ պատ կե րը մշա կե լիս և շերտ առ շերտ 

հա տե լիս ստա նա լու եռա չափ պատ կեր նե րին բնո րոշ 

ին ֆոր մա ցիա: Սա կայն այս խոս տում նա լից նոր տեխ նո-

լո գիայի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը (ախ տո րո շիչ ճշգր տու-

թյուն, տա րած ման հնա րա վո րու թյուն ներ և այլն) դեռևս 

թե րի են և ոչ բա վա րար ու սում նա սիր ված:

 Տե լե մա մոգ րա ֆիա։ Թվային մա մոգ րա ֆիայի մի-

ջո ցով հնա րա վոր է դառ նում բարձ րա կարգ մա մոգ րա-

ֆիկ ծա ռա յու թյուն նե րի ներդ րումն ու օգ տա գոր ծու մը 

նույ նիսկ դժ վա րա մատ չե լի տա րածք նե րի հա մար: Քա նի 

որ պատ կե րը էլեկտ րո նային տար բե րա կով է, ուս տի այն 

հեշ տու թյամբ կա րե լի է փո խան ցել ցան կա ցած ան հրա-

ժեշտ փոր ձա գի տա կան ուղ ղու թյամբ` օգ տա գոր ծե լով  

 հա ղոր դակց ման տար բեր մի ջոց ներ (հա մա ցանց, ար-

բա նյակ, ան լար մի ջոց ներ և այլն), պատ կե րը մեկ նա բա-

նե լու կամ ան հրա ժեշտ խորհր դատ վու թյուն ստա նա լու 

նպա տա կով: 

Ախ տո րոշ ման հա մա կարգ չային աջակ ցու թյան 

հնա րա վո րու թյուն (CAD)։ Ախ տո րոշ ման հա մա կարգ-

չային աջակ ցու թյան հնա րա վո րու թյան օգ տա գոր ծու մը 

թվային մա մոգ րա ֆիայի դեպ քում ակն հայտ առա վե լու-

թյուն ներ ու նի. քա նի որ պատ կերն ար դեն իսկ թվային 

տար բե րա կով է, ուս տի կա րիք չկա այն թվայ նաց նե լու՝ 

խնայե լով ժա մա նակ և մի ջոց ներ: Բա ցի դրա նից, հա մա-

կարգ չի կող մից տր ված ին ֆոր մա ցիայի պատ կե րու մը 

ևս շատ ավե լի հեշտ է, քա նի որ թվային մա մոգ րա ֆիկ 

հա մա կար գե րում ար դեն իսկ օգ տա գործ վում է հա մա-

կարգ չային տեխ նի կա (soft-copy display): 2001 -ին Հյու-

սի սային Ամե րի կայի ռա դիոլոգ նե րի հան րու թյան տա րե-

կան հան դիպ մա նը (Annual meeting of the Radiological 
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Sociaty of North America) ներ կա յաց ված հե տա զո տու-

թյուն նե րից մե կի ար դյուն քում թվային մա մոգ րա ֆիայի 

դեպ քում հա մա կարգ չային աջակ ցու թյան մի ջո ցով (CAD) 

ախ տո րոշ վել է առ կա ու ռուցք նե րի 84% -ը և խմ բա վոր-

ված կալ ցի ֆի կատ նե րի 97% -ը: Նմա նա տիպ ար դյունք-

ներ, սա կայն, գրանց վել են նաև ֆիլմ-մա մոգ րա ֆիայի 

ըն թաց քում նույն CAD մի ջոցն օգ տա գոր ծե լու դեպ քում: 

Տար բե րու թյունն այն է, որ թվային մա մոգ րա ֆիկ հա մա-

կար գի դեպ քում գրանց վել է կեղծ-դ րա կան դեպ քե րի 

ավե լի բարձր ցու ցա նիշ [42]: 

Ամ փո փե լով նշենք՝ թեև, ըստ դեռևս գո յու թյուն 

ու նե ցող մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան տվյալ նե-

րի, թվային մա մոգ րա ֆիայի ընդ հա նուր ախ տո րո շիչ 

ճշգր տու թյու նը էա պես չի գե րա զան ցում ֆիլմ-մա մոգ-

րա ֆիայի ախ տո րո շիչ ճշգր տու թյա նը, սա կայն թվային 

մա մոգ րա ֆիայի զար գա ցած կի րա ռու թյուն նե րի ընդ-

լայն ված ներդ րու մը խոս տում նա լից է դարձ նում կրծ քա-
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 S U M M A R Y

Keywords: digital mammography, breast cancer, tomosynthesis.
There is an evidence that screening mammography reduces 

the rate of death from breast cancer among women who are 
40 years of age or older. Although screen-film mammography 
has been extremely effective and has been widely accepted 
as a screening modality over the past 20-30 years, however it 
does have some limitations. Digital mammography, which was 
developed in part to address some of these limitations, enables 
each part of the breast imaging chain to be optimized: image 
acquisition, storage and display. Image processing of digital data 
allows the degree of contrast in the image to be manipulated 
and adjusted, so that the visibility of a lesion present in the im-
age can be increased. Advantages of digital mammography 

over film mammography include: easier access to images and 
computer-assisted diagnosis; improved means of transmission, 
retrieval, and storage of images; and the use of a lower average 
dose of radiation without a compromise in diagnostic accuracy. 
The advanced applications of the technique include: contrast-
enhanced digital mammography, tomosynthesis, telemammogra-
phy, computer aided diagnosis and detection. Although up to date 
the diagnostic accuracy of digital mammography has not been 
proven to be statistically very different from that of screen-film 
mammography, the advanced applications available with digital 
mammography have great perspectives for the improved early 
diagnosis of breast cancer.

THE ROLE OF DIGITAL MAMMOGRAPHY AND ITS ADVANCED APPLICATIONS IN BREAST CANCER 
DIAGNOSIS: SCIENTIFIC REVIEW
Aghabekyan S.A.
Armenian-American Wellness Center

Ключевые слова: цифровая маммография, рак молочной 
железы, томосинтез.

Установлено, что маммография снижает смертность от 
рака молочной железы у женщин в возрасте 40 лет и старше. 
Несмотря на то, что пленочная маммография была чрезвычай-
но эффективной и получила широкое признание в качестве 
скринингового метода за последние 20-30 лет, она не лишена 
определенных ограничений. Цифровая маммография, кото-
рая была разработана с целью частичного преодоления этих 
ограничений, позволяет оптимизировать каждую часть цепи 
визуализации молочных желез: ввод, хранение и отображе-
ние. Обработка цифровых данных позволяет манипулировать 
и регулировать степень контраста в изображении, что, в свою 
очередь, дает возможность увеличить видимость поражения. 

Преимущества цифровой маммографии над пленочной мам-
мографией включают: легкий доступ к изображениям и ком-
пьютерную диагностику; улучшенные средства передачи, по-
иска и хранения изображений, а также использование более 
низкой средней дозы радиации без изменений в диагности-
ческой точности. K cовременным приложениям этого метода 
относятся: контрастная цифровая маммография, томосинтез, 
телемаммография и компьютерная диагностика. Хотя до на-
стоящего времени диагностическая точность цифровой мам-
мографии статистически значимо не отличается от точности 
пленочной маммографии, передовые приложения, доступные 
в цифровой маммографии, предоставляют многообещающие 
возможности для улучшения ранней диагностики рака молоч-
ной железы.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: НАУЧНЫЙ ОБЗОР
Агабекян С.А.
Армяно-американский центр здоровья

 Р Е З Ю М Е
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Introduction

Schwannomas are the most common type of tumor 

arising in peripheral nerves [8]. However, peripheral nerve 

tumors are rare, representing less than 8% of soft tissue 

neoplasms. Schwannomas are non-invasive tumors aris-

ing from peripheral nerve sheaths and are encapsulated 

by epineurium [6]. There is a 2:1 occurrence of upper limb 

to lower limb schwannomas, generally on the volar sur-

face. There is no predisposition for sex or race, but they 

usually develop in 30-60 year olds [8]. Schwannomas are 

often misdiagnosed due to their indistinct signs and symp-

toms, which may lead to detrimental neurologic deficits if 

approached incorrectly. It has been shown that less than a 

quarter of diagnostic tests provide an accurate diagnosis 

of schwannoma [9].

Case

We present a 75 year old right hand dominant female 

with a slowly enlarging mass within her proximal volar right 

forearm. 

The mass had been present for a minimum of 17 

years and had become more painful and noticeable after 

distal radius fracture and treatment with the splint for 4 

weeks. 

Just after removal of the cast the patient notice the en-

largement of the mass and intermittent pain was reported 

at rest of the mass, and was moderately sharper during 

flexion of the fingers or bumping of the forearm. The level 

of discomfort increasingly hindered her ability to perform 

her daily activities.

She was initially treated conservatively at an outside 

facility for pain after the distal radius fracture. She was 

referred to University Hospital no.1 Microsurgery depart-

ment for primary consultation. The 5 cm firm mass was 

mobile perpendicular to the nerve axis and immobile along 

the parallel axis. A positive Tinel’s sign radiated in the ul-

nar distribution, with dysthesia directly over the mass and 

along the dorsal ulnar distribution of her hand. Semmes 

Weinstein testing indicated diminished light touch and hy-

persensitivity to sharp touch in the same region. However, 

her strength of the intrinsic muscles of the right hand was 

5/5 without evidence of weakness or loss of range of mo-

tion.

Sonography and Doppler Duplex study was performed 

and showed a 5.0cm×3.0cm×4.6cm diameter mass dis-

placing the flexor digitorum superficialis and palmaris lon-

gus muscles. The mass had smooth margins but displayed 

a complex heterogeneous signal.

There was no evidence of invasion of adjoining mus-

cles or bones.

Intraoperative

The proximal and distal ulnar nerve are identified with 

vascular loops. Note how the fascicles of the ulnar nerve 

are splayed out over the tumor. Identification of these fas-

cicles is crucial to determine a safe longitudinal entry point 

through the epineurium.

She was taken to the operating room for explora-

tion. Extirpation of the tumor was performed via a longi-

tudinal access incision through the epineuria and careful 

separation of the nerve and tumor. The tumor measured 

4.0cm×3.0cm×1.9cm. 

Pathology description 

It showed a hypo-cellular tissue with Schwann cells 

strongly positive for S100 protein by immunostain tech-

nique (Figure 5). Antoni B patterns predominated with few 

areas suggestive of Antoni A patterns. Incision of the tu-

mor also revealed hemorrhage and thrombosis consistent 

with prior needle aspiration. Three months following sur-

gery the patient has retained full ulnar motor and sensory 

function as well as improving sensory paresthesias in her 

dorsal ulnar division.

Discussion

Diagnosis of a schwannoma in the preoperative pe-

riod is challenging because of the slow growth and paucity 

of symptoms. Diagnostic accuracy is crucial to maintain-

ing the integrity of the nerve involved and to properly plan 

the appropriate surgical intervention. Often these tumors 

present as palpable masses, tender to displacement with-

SCHWANNOMA OF THE ULNAR NERVE: 
A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURE
Yaghjyan G.V., Grigoryan B.E., Harutyunyan A.S., Movsesyan M.A., Arustamyan N.A.
YSMU, University clinical hospital No.1

UDC: 616.833+066.385 
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Pic. 1 Sonography - before Pic. 2 Sonography - after (1 - A.ulnaris, 2 - N.ulnaris)

Pic. 3 Intraoperative: The proximal and distal ulnar nerve are identi-
fied with vascular loops. Note how the fascicles of the ulnar nerve are 
splayed out over the tumor. Identification of these fascicles is crucial 
to determine a safe longitudinal entry point through the epineurium.

Pic. 4 Ulnar nerve and artery after removal of tumor

Pic. 5 Tumor: Cross appearance of the Schwannoma following 
removal from within the ulnar nerve

Pic. 6 Characteristic rhythmic structures with polisading

Pic. 7 Area of Anthony A. Pic. 8 The tumor resembling neurofibromas with vascular hyalinosis
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out muscles weakness. Tinel’s sign is positive in the ma-

jority of cases. The tumors are transversely mobile but im-

mobile longitudinally, likely due to their nested intraneural 

location. Schwannomas share many features with other 

soft tissue tumors and are frequently misdiagnosed due 

to similarities. Differential diagnosis should include neu-

rofibroma, ganglion cysts, malignant tumors, lipomas, and 

xanthomas [8,10]. Neurofibromas, in particular, cannot be 

distinguished from schwannomas on physical examina-

tion. The symptoms appear to be nonspecific, which adds 

to difficulty in diagnosis [1]. They may be differentiated on 

MRI or fine needle aspiration. Malignant masses exhibit 

more distinct signs but are often mistaken for schwanno-

mas in early stages of diagnosis. Unlike schwannomas, 

malignant tumors often have immobility, firmness, constant 

pain at rest, and motor weakness [7]. Weakness may oc-

cur if the benign tumor exceeds 2.5 cm and can be loca-

tion dependent. Kehoe et al (1995) analyzed 88 peripheral 

nerve tumors, where only one was correctly diagnosed as 

a schwannoma preoperatively.

Gadolinium enhanced T1-weighted and T2-weighted 

MRIs are particularly useful in diagnosing schwannomas. 

Koga et al (2007) found the presence of the target sign to 

be 100% specific and 59% sensitive for the tumors. The 

target sign is the contrasting central and peripheral inten-

sities demonstrated on the images (Pic. 1-8). Histological 

analysis credits the central hyperintensities and hypointen-

sities on T1 gadolinium and T2, respectively, to Antoni A 

cells. Antoni A patterns are of low cellular concentration. 

Antoni B areas are of high cell concentration and corre-

spond to peripheral intensities on MRI and CT [5].

Histological staining reveals a strongly positive S100 

protein that is specific for schwannomas and helps to rule 

out neurofibromas [1,2]. Imaging shows the tumors as 

round or oval, excentrically located in relation to the nerve, 

encapsulated, isolated, and non-invasive. In compari-

son, neurofibromas are non-encapsulated and intimately 

surround the nerve. They cannot be surgically removed 

without damaging the connected nerve, often necessitat-

ing nerve grafting to repair functioning [1,6,10]. Schwan-

nomas, on the other hand, can be separated surgically 

the nerve fascicles avoiding neurologic deficits [10]. This 

emphasizes the importance of a correct preoperative di-

agnosis. Despite the structural differences of soft tissue 

tumors, they are difficult to distinguish with imaging.

Fine needle aspiration tends to be extremely painful 

in cases of schwannomas, and hemorrhaging may result 

with temporary worsening of symptoms. The results are 

frequently inconclusive, but are helpful to exclude ganglion 

cysts [9]. Domanksi et al (2006) aspirated 116 different 

schwannomas, and results were not sufficient for diagno-

sis for about 44% of the cases.

Extirpation of the intraneural schwannoma can be 

challenging. Sterile tourniquet dissection is recommended 

and assists in visualization. Loupe magnification and or 

use of the operating microscope is highly recommended. 

Identification of the nerve proximal and distal to the tumor 

is the first important step to reducing injury and traction 

neuropraxia. Identification of the individual splayed nerve 

fascicles as they spread over of the tumor is critical in 

determining the entry through epineurium. A longitudinal 

incision is created between the splayed fascicles down to 

the tumor sheath. Once the outer layer of the tumor is 

identified, a plane can be developed between the more 

superficial fascicles and the tumor wall. Slow, deliberate, 

circumferential dissection with a “peanut” and Littler scis-

sors facilitates delivery of the tumor. Once the tumor is 

removed, the nerve is inspected for injury, the tourniquet 

is released, and precise hemostasis is achieved. Repair 

of the epineurium is not required and the longitudinally 

split muscle is repaired loosely over the nerve. Drains are 

optional, bulky dressing is preferred, and immediate post 

operative hand therapy is instituted.

It is uncommon for schwannomas to recur in identical 

locations [8]. Das et al (2007] found that surgical removal 

of schwannomas was successful in alleviating preopera-

tive symptoms while maintaining nerve functioning in 89% 

of their cases.

Conclusion

Schwannomas are rare peripheral nerve tumors that 

have important diagnostic and radiographic features. 

These tumors are transversely mobile and longitudinally 

immobile, have a positive Tinel’s sign, and exertional dys-

athesias or pain. MRI typically reveals the target sign of 

biphasic contrast of peripheral and central regions and 

distinct encapsulation displacing the intimately associated 

nerve fascicles. Surgical resection must be approached 

with caution to protect nerve function and continuity. Sur-

gical resection is associated with good outcomes. The re-

currence rate is low.
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 R E F E R E N C E S

Բանալի բառեր: ուռուցքաբանություն, ծղիկային նյարդ, 
շվանոմա, պերիֆերիկ նյարդ:

Հոդ վա ծում նկա րագր վում է ծղի կային նյար դի ծա վա լուն 
շվա նո մայի կլի նի կա կան դեպք, որը փա փուկ հյուս ված քային 
նեոպ լազ մայի հազ վա դեպ հան դի պող տե սակ է: Այժմ այն 
հնա րա վոր է ավե լի ճշգ րիտ ախ տո րո շել ժա մա նա կա կից եղա-
նակ նե րով: Ճշգ րիտ ախ տո րոշ ման շնոր հիվ ու ռուց քը կա րե լի 

է հե ռաց նել՝ հե տա գա ախ տա դար ձե րի առա ջա ցու մը հասց նե-
լով նվա զա գույ նի և պահ պա նե լով նյար դի ֆունկ ցիան: Շվա-
նո մայի ոչ հս տակ տար բե րա կիչ ախ տա նիշ նե րի հետ ևան քով 
սխալ ախ տո րո շու մը և սխալ մո տե ցու մը կա րող է կոր ծա նիչ 
նյար դա բա նա կան պա կա սուր դի առա ջաց ման պատ ճառ դառ-
նալ:

Ծ ՂԻ ԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐ ԴԻ ՇՎԱ ՆՈ ՄԱ 
(ԴԵՊ ՔԻ ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՔՆ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ)
Յաղ ջյան Գ.Վ., Գրի գո րյան Բ.Է., Հա րու թյու նյան Ա.Ս., Մով սե սյան Մ.Ա., Առուս տա մյան Ն.Ա.
ԵՊԲՀ, Համալսարանական թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոց

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 Р Е З Ю М Е

Ключевые слова: онкология, локтевой нерва, нейрошвано-
ма, периферический нерв.

В данной статье описывается клинический случай обшир-
ной нейрошванномы локтевого нерва, a также приведен ана-
лиз литературы. С помощью современных методов визуали-

зации и иммуногистохимии возможна точная диагностика и 
диферинцальная диагностика, которая позволяет радикально 
удалить опухоль с сохранением целостности и функции нерва 
с уменьшением рисков рецидива опухоли.

ШВАННОМА ЛОКТЕВОГО НЕРВА.
ОПИСАНИЯ СЛУЧАЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Ягджян Г.В., Григорян Б.Э., Арутюнян А.С., Мовсесян М.А., Арустамян Н.А.
ЕГМУ, Университетская клиническая больница N1
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Keywords: sudden cardiac death, ischemic heart disease, 

myocardial infarction, life threatening arrhythmias.

Sudden cardiac death (SCD) accounts for approxi-

mately 400 thousands deaths annually in the United States, 

depending on the definition used. Usually SCD is caused 

by fast ventricular tachycardia or ventricular fibrillation 

complicating an ischemic cardiac event. Successful resus-

citation is still below 5%. The premature identification of 

the subjects at high risk of sudden cardiac death during 

acute myocardial infarction (MI) remains a major challenge 

for contemporary cardiology and public health in general 

among the general and apparently healthy population. 

Patients who die from SCD with or without ischemic 

origin ECG changes represent a challenging diagnostic 

group. If these individuals die before pathological changes 

development in myocardium, it is difficult to say for sure 

whether these patients succumbed to a MI as an ischemic 

event that led to a fatal arrhythmia. The mode of death in 

these cases is sudden, but the etiology remains uncertain 

unless the individual reported previous symptoms of IHD 

prior to the cardiac arrest. Some patients with or without a 

history of IHD may develop clinical evidence of ischemia, 

including prolonged and profound chest pain, diaphoresis 

and/or shortness of breath, and sudden collapse. These 

individuals may die before blood samples for biomarkers 

can be obtained, or these individuals may be in the lag 

phase before cardiac biomarkers can be identified in the 

blood. These patients may have suffered an evolving fatal 

acute MI. If these patients present with presumably new 

ECG changes, for example ST elevation, and often with 

symptoms of ischemia, they should be classified as having 

had a fatal MI even if cardiac biomarker evidence of MI 

is lacking. Also, patients with evidence of fresh thrombus 

by coronary angiography (if performed) and/or at autopsy 

should be classified as having undergone sudden death as 

a result of MI [38].

Clinically various types of MI can be classified as 

shown in Table 1. 

On occasion, patients may manifest more than one 

type of MI simultaneously or sequentially. It should also 

be noted that the term MI does not include myocardial cell 

death associated with mechanical injury from coronary 

artery bypass grafting (CABG), for example ventricular 

venting, or manipulation of the heart; nor does it include 

myocardial necrosis due to miscellaneous causes, e.g. 

renal failure, HF, cardioversion, electrophysiological (EPhi) 

ablation, sepsis, myocarditis, cardiac toxins, or infiltrative 

diseases [38].

Table 1.

Clinical classification of different types of MI [38]

Type 1. Spontaneous MI related to ischemia due to a 
primary coronary event such as plaque erosion and/or 
rupture, fissuring, or dissection

Type 2. MI secondary to ischemia due to either in-
creased oxygen demand or decreased supply, e.g. coro-
nary artery spasm, coronary embolism, anemia, As, AH, 
or hypotension

Type 3. Sudden unexpected cardiac death, including 
cardiac arrest, often with symptoms suggestive of myo-
cardial ischemia, accompanied by presumably new ST 
elevation, or new LBBB, or evidence of fresh thrombus 
in a coronary artery by angiography and/or at autopsy, 
but death occurring before blood samples could be ob-
tained, or at a time before the appearance of cardiac 
biomarkers in the blood

Type 4a. MI associated with PCI

Type 4b. MI associated with stent thrombosis as docu-
mented by angiography or at autopsy

Type 5. MI associated with CABG

The diagnosis of MI is difficult in the presence of LBBB 

even when marked ST-T abnormalities or ST elevation are 

present that exceed standard criteria [34,41]. The previous 

ECG may be helpful to determine the presence of acute 

MI in this setting. In patients with right bundle branch block 

(RBBB), ST-T abnormalities in leads V1–V3 are common, 

making it difficult to assess the presence of ischemia in 

these leads; however, when ST elevation or Q-waves are 

found, myocardial ischemia or MI should be considered. 

Some patients present with ST elevation or new LBBB, and 

suffer SCD before cardiac biomarkers become abnormal, 

or pathological signs of myocardial necrosis become evi-

dent at autopsy. These patients should be classified as hav-

ing had a fatal MI [38]. Interestingly, that early elevation of 

interleukin-10 level is an independent predictor of cardiac 

mortality at 12 months in patients with acute coronary syn-
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drome and LBBB. In the absence of AMI interleukin-10 el-

evation on admission predicts non-fatal AMI [22].

Many patients with MI die suddenly. Difficulties in defi-

nition of sudden and out-of-hospital death make attribution 

of the cause of death variable among physicians, regions 

and countries. For example, out-of-hospital death is gener-

ally ascribed to IHD in the USA but to stroke in Japan. These 

arbitrary and cultural criteria need re-examination.

Because up to 80% of individuals who suffer from SCD 

have IHD, the epidemiology of SCD to a great extent paral-

lels that of IHD. As such, the incidence of SCD increases 

with age in both men and women, whites and non-whites, 

because the prevalence of IHD increases with age (Figure 

1). However, among patients with IHD the proportion of cor-

onary deaths decreases with age. SCD has a much higher 

incidence in men than women, reflecting sex differences in 

the incidence of IHD as well. Thus, ~ 75% of SCD occur 

in men, with an annual incidence 3 to 4 times higher than 

in women. The peaks in incidence of SCD occur between 

birth and 6 months of age because of the sudden infant 

death syndrome, and then again between 45 and 75 years 

of age as a result of IHD. SCD accounts for 19% of sudden 

deaths in children between 1 and 13 years of age and 30% 

between 14 and 21 years of age [31].
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Figure 1. Mortality rates in deaths per 100 000 for patients with 

IHD occurring out of hospital or in emergency room (estimate for 

SCD rate) (A) and occurring in hospital, according to age, sex, and 

race in 48 states during 1985 (B).

The impact of physical activity on SD is somewhat 

controversial. Although vigorous exercise can trigger SCD 

and acute MI, [27] in part possibly by increasing platelet 

adhesiveness and aggregability, moderate physical activ-

ity may be beneficial by decreasing platelet adhesiveness 

and aggregability [39]. In cardiac rehabilitation programs, 

cardiac arrests occur at a rate of 1 in 12-15 thousand, and 

during stress testing, cardiac arrest occurs at a rate of 1 

per 2 thousand, at least 6 times greater than the general 

incidence of SCD for patients known to have heart disease 

[1]. Experimentally, it appears that regular exercise in dogs 

prevents ischemia-induced ventricular fibrillation and death 

by increasing vagal activity [33]. 

Thus, it may be that regular exercise decreases CV 

morbidity and mortality, whereas vigorous exercise, particu-

larly in untrained individuals, may have an adverse effect. 

The annual incidence of SCD during exercise is 1 per 200-

250 thousand healthy young people [11, 43], whereas in 

competitive athletes, SCD is very rare, despite the publicity, 

with only 20 to 25 sports-related SCD from cardiac causes 

annually in the US [19].

In young athletes (Figure 2), SCD most often occurs 

from hypertrophic cardiomyopathy (CM), and in older ath-

letes - from IHD [25]. Interestingly, in Europe, particularly in 

northern Italy, arrhythmogenic RV dysplasia, possibly con-

genital, is the predominant anatomic finding in athletes with 

SCD [8]. Commotio cordis, that is, concussion of the heart 

from non-penetrating blunt trauma to the anterior chest, 

can lead to fatal cardiac arrest, due to either myocardial 

trauma or the mechanoelectrical triggering of a ventricular 

tachy A during the vulnerable period of the T wave [20]. As 

with some other risk factors, the overall impact of activ-

ity on SCD may be small. In the Maastricht Sudden Death 

study, 67% of the sudden death victims were physically in-

active at the time of the event [9].
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Figure 2. Causes of SCD in competitive athletes. CM incidates 
cardiomyopathy; HD, heart disease; MVP, mitral valve prolapse; 
and LVH, left ventricular hypertrophy [24].
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Anatomic findings at autopsy include acute changes 

in coronary plaque morphology, such as thrombus, plaque 

disruption, or both, in >50% of cases of SCD, whereas 

in hearts with myocardial scars and no acute MI, active 

coronary lesions are identified in 46% of cases. Erosion 

of proteoglycan-rich and smooth muscle cell–rich plaques 

lacking a superficial lipid core, or plaque rupture, is a fre-

quent pathological finding [36]. Plaque rupture appears to 

be more common in older women [6]. 

Apoptosis may participate in the genesis and patho-

physiology of some cardiac As or conduction disturbances 

responsible for SCD [15]. However, these anatomic abnor-

malities are not represented by specific clinical risk factors 

different from those that identify patients with IHD in gen-

eral. In addition, because mechanisms responsible for SCD 

depend in part on anatomic substrate, which naturally var-

ies from one individual to another, the usefulness of risk as-

sessment modalities varies from one patient and particular 

type of anatomic substrate to another. Furthermore, in ad-

dition to inter-patient variations, there may be intra-patient 

variation due to temporal changes in specific diseases.

Age, AH, LV hypertrophy, intra-ventricular conduction 

block, elevated serum cholesterol, glucose intolerance, de-

creased vital capacity, smoking, relative weight, and heart 

rate (HR) identify individuals at risk for SCD (Figure 3). 
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Figure 3. Risk of SCD by decile of multivariate risk: 26-year 

follow-up, Framingham Study. L.V.H. indicates left ventricular hy-

pertrophy; I-V, intra-ventricular; and Non-Spec. Abn, nonspecific 

abnormality [17].

Smoking is an important risk factor [1]. In the Framing-

ham study, the annual incidence of SCD increased from 13 

per 1000 in nonsmokers to almost 2.5 times that for peo-

ple who smoked >20 cigarettes per day. Stopping smok-

ing promptly reduced this risk, which may be mediated by 

an increase in platelet adhesiveness, release of catechol-

amines, and other mechanisms. Elevated serum cholester-

ol appears to predispose patients to rupture of vulnerable 

plaques, whereas cigarette smoking predisposes patients 

to acute thrombosis [5]. Unexpected hyperglycemia with 

subsequent Tn_t elevation in patients with unstable angina 

is a predictor of cardiac mortality. In the absence of TnT 

elevation unexpected hyperglycemia predicts on-fatal AMI 

[21]. 

Female survivors of cardiac arrest are less likely to 

have underlying IHD, even though IHD status is the most 

important predictor of cardiac arrest in women; impaired 

LV function appears to be the most important predictor in 

men [2]. In patients with severe HF, non-sustained ventricu-

lar tachycardia (VT) may be an independent marker of in-

creased mortality due to SCD [10].

According to one study [12], SCD are less likely to 

occur at home than non-sudden coronary deaths, whereas 

individuals who die of SCD are more likely to have been 

current cigarette smokers. However, in the Maastricht study 

[9], 80% of SCD occurred at home. Emotional stress can 

be an important trigger for SCD, as shown by the North-

ridge earthquake that struck the Los Angeles area at 4:31 

AM January 17, 1994 [18]. 

Depression in a patient in the hospital after MI is a 

significant predictor of the 18-month post-MI cardiac mor-

tality, and the risk associated with depression was greatest 

among patients with frequent premature ventricular com-

plexes. Socioeconomic factors are also important; SCD 

after MI increases 3-fold in men with low levels of educa-

tion and complex ventricular ectopy compared with better 

educated men who have the same As.

History can provide clues to the high-risk patient. For 

example, in patients with VT after MI, on the basis of clini-

cal history, the following four variables identify patients at 

increased risk of SCD: (1) syncope at the time of the first 

documented episode of A, (2) NYHA class III or IV, (3) VT/VF 

occurring early after MI (3 days to 2 months), and (4) history 

of previous MIs [4]. In some patients, family history can be 

important [13].

LV dysfunction is a major independent predictor of to-

tal and SCD in patients with ischemic and non-ischemic 

CM [35]. For example, in survivors of cardiac arrest, who 

have a LV ejection fraction <30%, the risk of SCD exceeds 

30% over 1 to 3 years if the patients do not have induc-

ible VT, whereas it ranges between 15% and 50% in those 

who have inducible ventricular tachy As despite therapy 

with drugs that suppress the inducible As or with empirical 

amiodarone [14,40].

Whether an ICD will reduce total mortality in patients 

with severe LV dysfunction alone is the subject of several 

prospective trials, including the MADIT II and SCD-HeFT. 
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These patients have competing causes of death, and un-

less death is caused primarily by a ventricular tachy A that 

can be terminated by prompt defibrillation, the ICD may not 

have an important impact. Although prompt defibrillation 

generally restores sinus rhythm with a very high success 

rate, it may not be as successful in patients with very ad-

vanced ventricular dysfunction.

Certain ECG abnormalities can help identify patients 

at increased risk for SCD. These include the presence of 

AV block or intra-ventricular conduction defects and QT 

prolongation, an increase in resting HR to >90 b.p.m, and 

increased QT dispersion in survivors of out-of-hospital car-

diac arrest. A recent study failed to support the usefulness 

of QT dispersion in predicting risk in patients after MI [42]. 

The presence of complex ventricular As, such as non-sus-

tained VT, is also a marker [11,43] (Figure 4).
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Figure 4. Relationship between left ventricular ejection fraction 

(EF) and ventricular premature depolarizations (VPD) and survival 

during 3 years of follow-up after MI. [3].

Unfortunately, most of these more stable risk factors 

lack sufficient sensitivity, specificity, and predictive accura-

cy to pinpoint the patient at risk with a degree of accuracy 

that would permit using a specific therapeutic intervention 

before an actual event. This probably relates, at least in 

part, to the transient nature of many risk factors, such as 

myocardial ischemia and reperfusion; hemodynamic dys-

function; abnormalities in electrolytes, such as hypokale-

mia and hypomagnesemia, often due to diuretics; changes 

in pH or PO2; the influence of central and peripheral neu-

rophysiological actions; and the transient effects of toxins 

such as drugs [44] or alcohol [30,11].

Structural cardiac abnormalities of the myocardium, 

coronary arteries, or cardiac nerves provide the substrate 

on which a transient risk factor operates. Although it is 

possible that intense functional changes alone may create 

electrical instability of the normal heart to the degree that 

a ventricular tachy A can be provoked, the vast majority 

of cardiac arrests occur in patients with hearts that have 

structural abnormalities. One group that was identified be-

fore a cardiac arrest with sufficient accuracy to warrant 

ICD placement was the MADIT population [28], who were 

post MI and had spontaneous non-sustained VT, inducible 

sustained VT not suppressed by intravenous procainamide, 

and an ejection fraction <35%.

As noted earlier, the most common structural abnor-

mality is coronary atherosclerosis and its consequences, 

such as MI. Interestingly, only ~ 20% of patients who sur-

vive cardiac arrest develop features of a transmural MI, and 

it is assumed that transient myocardial ischemia, perhaps 

caused by coronary spasm or unstable platelet thrombi [11, 

36], plays an important role in precipitating a lethal ven-

tricular tachy A.

Myocardial hypertrophy, HF, and cardiac dilation [16, 

37], as well as regional autonomic dysfunction, [7,26] all 

may be important. Although almost 50% of deaths in HF pa-

tients are sudden, among patients with CMs, those with bet-

ter-preserved functional capacity (NYHA functional classes 

I and II) have lower total death rates, but the fraction of all 

deaths that are sudden and unexpected is higher; among 

class IV patients, total death rates are higher, but the frac-

tion of sudden deaths is lower; thus, the impact of reduc-

ing SCD in this population will be influenced by competing 

causes of other mechanisms of death [30,11,43]. 

Silent course of ischemic cardiomyopathy is a big 

problem for cardiology, because it is usually very difficult 

to differentiate from non-ischemic dilated cardiomyopathy. 

It was proven that carotid bifurcation atherosclerosis and 

coronary artery disease have been shown to be strongly 

correlated. 

We examined the value of extra cranial carotid athero-

sclerosis in distinction between ischemia and non-ischemic 

etiology in patients with clinically unexplained cardiomyop-

athy [23]. It is obvious that carotid ultrasound is very use-

ful screening and decision-making method in patients with 

cardiomyopathy of unidentified cause. Patients with carotid 

atherosclerosis are likely to have severe coronary artery 

diseases. Coronary angiography seems to be considered 

early during their evaluation. Quite, the opposite, a negative 

carotid ultrasound predicts non-ischemic cardiomyopathy 

[23]. 

Time of day is also important, with more SCD, strokes, 

and MIs occurring in the morning on arising from bed, 

perhaps related to increased sympathetic discharge in re-

sponse to venous pooling that then triggers increased blood 

viscosity and platelet aggregation [29]. The lack of asso-
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ciation between the times of day in almost 600 patients 

who had at least two separate cardiac arrests supports the 

hypothesis that a person’s activity may also play a role in 

triggering the cardiac arrest [32].

All above mentioned concerning to SCD indicates the 

actuality of current problem in cardiology and high neces-

sity to study its etiology more and manage prophylactic and 

therapeutic strategies against risk factors, life threatening 

arrhythmias for the prevention of its development, espe-

cially among young population.
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 Բա նա լի բա ռեր՝ հան կար ծա կի սր տա ծին մահ, սր տի իշե միկ 
հի վան դու թյուն, սր տամ կա նի սուր ին ֆարկտ, կյան քին վտանգ 
սպառ նա ցող առիթ միաներ։

 
ԱՄՆ -ում տա րե կան մոտ 400 հա զար հան կար ծա կի սր տա-

ծին մահ վան (ՀՍՄ) դեպք է գրանց վում։ ՀՍՄ-ն սո վո րա բար 
զար գա նում է ՍԻՀ -ի բար դու թյուն հան դի սա ցող փո րո քային 
տա խիառիթ միանե րի, ֆիբ րի լյա ցիայի հետ ևան քով։ Վի ճա-
կագ րու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ՀՍՄ -ի դեպ քում վե րա-
կեն դա նաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը 5% -ից ցածր է։ 

ՀՍՄ –ով ան ձինք են թա կա են լուրջ ման րազ նին հե տա զոտ-
ման՝ մահ վան պատ ճա ռը հս տա կեց նե լու նպա տա կով։ Եթե 
ան ձը մա հա ցել է մինչ սր տամ կա նում ախ տա բա նա կան փո փո-
խու թյուն նե րի ի հայտ գա լը, ապա դժ վար է հս տակ ասել՝ մա-
հա ցու առիթ միայի պատ ճա ռը սր տամ կա նի սուր ին ֆա՞րկտն 
(Ս ՍԻ) է եղել, թե՞ ոչ։ Նման դեպ քե րում մա հը վրա է հաս նում 
հան կար ծա կի, և շատ դեպ քե րում պատ ճա ռը ան հայտ է, առա-
վել ևս եթե հի վան դը նա խա պես չի ու նե ցել սիրտ -ա նո թային 
հա մա կար գի կող մից որ ևէ գան գատ կամ ԷՍԳ -ի փո փո խու-
թյուն։ ՍՍԻ -ի ախ տո րո շու մը շատ դժ վար է Հի սի խր ձի ձախ 
ոտի կի պա շար ման առ կա յու թյան դեպ քում, նույ նիսկ եթե V1–
V3 ար տա ծում նե րում գրանց վել է ST-T սեգ մեն տի էլ ևա ցիա։ 
Նման դեպ քե րում ՍՍԻ -ի բա ցա հայտ ման հար ցում կա րող է 
օգ նել նախ կի նում կա տար ված ԷՍԳ -ի պատ կե րը։ Նման հի-
վանդ նե րը կա րող են մա հա նալ նույ նիսկ մինչև արյան կեն-
սա քի միական ցու ցա նիշ նե րի որո շու մը։ Ամեն դեպ քում, եթե 
ԷՍԳ -ով գրանց վում է ST սեգ մեն տի էլ ևա ցիա կամ ախ տա-

բա նա կան Q-ա տա միկ, ՀՍՄ -ի պատ ճառ պետք է դի տար կել 
ՍՍԻ -ը։ Ի լրումն նշենք, որ թե պետ ՀՍՄ -ով ան ձանց 80% -ի 
դեպ քում առ կա է ՍԻՀ, այ նուամե նայ նիվ տար բեր երկր նե րի 
մաս նա գետ ներ ՀԿՄ -ի պատ ճա ռի վե րա բե րյալ ու նեն տար բեր 
կար ծիք ներ. այս պես, օրի նակ, ԱՄՆ -ում պատ ճառ է ՍՍԻ -ը, 
իսկ Ճա պո նիայում` ու ղե ղի կաթ վա ծը։ Սա կայն այս մո տե ցու-
մը ար ժա նի է վե րա նայ ման։

ՀՍՄ -ի ռիս կի գոր ծոն ներ են ծխե լը, տա րի քը, սե ռը, սո-
ցիալ-տն տե սա կան իրա վի ճա կը, հու զա կան սթ րե սը, ֆի զի-
կա կան ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, պլազ մա յում խո լես տե րի նի 
բարձր մա կար դա կը, պսա կաձև անոթ նե րի աթե րոսկ լե րո տիկ 
ախ տա հա րու մը, աթե րոթ րոմ բո զը, վա հա նիկ նե րի ապա կա-
յու նա ցու մը, սր տամ կա նում սպի նե րի առ կա յու թյու նը, ՁՓ -ի 
դիս ֆունկ ցիան, ՁՓ -ի ցածր ար տամղ ման ֆրակ ցիան` <30%, 
իշե միկ կար դիոմիոպա թիան, փո րոք նե րի՝ իշե միայով պայ մա-
նա վոր ված ֆիբ րի լյա ցիան, ինչ պես նաև ապոպ տո տիկ պրո ցե-
սը, որը կա րող է իր ու րույն նշա նա կու թյունն ու նե նալ կյան քին 
վտանգ սպառ նա ցող առիթ միանե րի, հա ղորդ չա կա նու թյան 
խան գա րում նե րի առա ջաց ման գոր ծում։

ՀՍՄ -ին վե րա բե րող բո լոր վե րոն շյալ փաս տե րը վկա յում 
են սր տա բա նու թյան բնա գա վա ռում այս խնդ րի ար դիակա-
նու թյան մա սին հատ կա պես երի տա սարդ ազ գաբ նակ չու թյան 
շր ջա նում։ Այս առու մով ան չափ կար ևոր վում է ՀՍՄ -ի պատ-
ճառ նե րի առա վել ման րակր կիտ ու սում նա սի րու թյու նը, ՀՍՄ -ի 
ռիս կի գոր ծոն նե րի դեմ պայ քա րի մե թոդ նե րի մշա կու մը, ինչ-
պես նաև կյան քին վտանգ սպառ նա ցող առիթ միանե րի բուժ-
ման մար տա վա րու թյան մշա կու մը։

 ՀԱՆ ԿԱՐ ԾԱ ԿԻ ՍՐ ՏԱ ԾԻՆ ՄԱՀ
Պետ րո սյան Ա.Հ.1, Մա հա վիր Ս.2
1 Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան
2 Հնդկաստանի ազգային ինստիտուտ, Կոլկատա

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 Р Е З Ю М Е

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, ишемиче-
ская болезнь сердца, инфаркт миокарда, угрожающие жизни 
аритмии.

Ежегодно в США 400 тысяч человек умирают по причине 
внезапной сердечной смерти (ВСС). Триггером ВСС служит 
желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков, как 
следствие осложнения ишемической болезни сердца (ИБС). 

По статистическим данным при случаях ВСС эффектив-
ность реанимации составляет ниже 5%. 

Случаи ВСС требуют серьезных доскональных обследо-
ваний с целью выявления причин. Если смерть наступила до 
появления патологических изменений в миокарде, то трудно 
сказать, был ли инфаркт миокарда причиной смертельной 
аритмии или нет. В таких случаях смерть наступает внезапно, 
и во многих случаях причина смерти остается неизвестной, 
тем более, если больной до этого не имел каких-либо жалоб 
со стороны сердечно сосудистой системы (ССС) или ЭКГ- 
изменений. Диагностика острого инфаркта миокарда (ОИМ) 
сильно затрудняется при наличии блокады левой ножки Гис-
са, даже если зарегистрировались элевации сегмента ST-T 
в V1-V3 - отведениях. В таких случаях для выявления ОИМ 
могут быть полезны заранее сделанные ЭКГ - обследования. 
Смерть может настигнуть таких больных до получения данных 

биохимического исследования крови. В любом случае, если 
на ЭКГ отмечается элевация ST сегмента или патологический 
Q-зубец, причиной ВСС следует считать ОИМ. В дополнение 
к этому отметим, что хотя у 80% случаев ВСС присутствует 
ИБМ, тем не менее у специалистов разных стран мнения об 
этом различны. Например, в Америке причиной ВСС считают 
ИБС, а в Японии - мозговой инсульт. Но такой подход требует 
пересмотра. 

Факторами ВСС являются: курение, возраст, пол, соци-
ально-экономический статус, эмоциональный стресс, физи-
ческие нагрузки, высокий уровень холестерина в сыворотке, 
атеросклероз коронарных сосудов, наличие рубцовых изме-
нений в миокарде, дисфункция левого желудочка, низкая 
фракция выброса левого желудочка (<30%), ишемическая 
кардиомиопатия, фибрилляция желудочков, обусловленная 
ишемией, а также апоптический процесс, который может 
играть свою роль в происхождении жизненно опасных арит-
мий, нарушениях проводимости. Все вышеуказанные факты 
свидетельствуют об актуальности данной проблемы в карди-
ологии. Таким образом, важно более подробно исследовать 
причины ВСС, определить методы борьбы с факторами риска 
ВСС, а также определить стратегии лечения угрожающих 
жизни аритмий.

ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ
Петросян А.Г.1, Махавир С.2
1 Ереванский государственный медицинский университет
2 Национальный институт Индии, Колкaта
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 Բա նա լի բա ռեր՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, զին-

ված ու ժեր, բու ժօգ նու թյուն, կազ մա կեր պում, վա րա կիչ 

հի վան դու թյուն ներ, վի րու սային հե պա տիտ ներ։

 Զին ված ու ժե րում, մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 

ժա մա նակ բժշ կա կան օգ նու թյան տե սակ ասե լով՝ հաս-

կա նում ենք որո շա կի բուժ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում-

նե րի հա մա լիր, որոնք ան ցկաց վում են ան ձնա կազ մի 

ախ տա հար ման (վի րա վո րում ներ և հի վան դու թյուն ներ) 

ժա մա նակ զին ված ու ժե րի ան ձնա կազ մի և բժշ կա կան 

ծա ռա յու թյան կող մից մար տի դաշ տում և տար հան ման 

փու լե րում։ Ար դի պայ ման նե րում գոր ծում են բժշ կա կան 

օգ նու թյան հետ ևյալ տե սակ նե րը՝ 

 � ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն,

 �  մինչբժշ կա կան օգ նու թյուն, 

 � ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյուն, 

 � ո րա կա վոր ված բժշ կա կան օգ նու թյուն,

 �  մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան օգ նու թյուն։ 

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բեր վում է սա նի-

տար նե րի, սա նի տար-հ րա ձիգ նե րի, սա նի տար-հ րա-

հան գիչ նե րի կող մից, ինչ պես նաև հի վան դա նա լու կամ 

վի րա վոր վե լու վայ րում ինք նօգ նու թյան (զին ծա ռայո ղը 

ցու ցա բե րում է առա ջին բու ժօգ նու թյուն ինքն իրեն) և 

փո խօգ նու թյան (զին ծա ռայո ղը ցու ցա բե րում է առա ջին 

բու ժօգ նու թյուն մեկ այլ զին ծա ռայո ղի) մի ջո ցով։ Հայ-

րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ժա մա նակ սա նի տար նե րի 

և սա նի տար-հ րա հան գիչ նե րի կող մից բու ժօգ նու թյուն 

ցու ցա բեր վել է 53% դեպ քում, ինք նօգ նու թյուն՝ 5,9%, 

փո խօգ նու թյուն՝ 32,3%, գու մար տակ նե րի բու ժակ նե րի 

կող մից՝ 2,6%, զո րա մա սե րի բժիշկ նե րի կող մից՝ 6,2%, 

իսկ 84,4% դեպ քում բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բեր վել է 

ան մի ջա պես մար տի դաշ տում։ Ինք նօգ նու թյան և փո-

խօգ նու թյան մի ջո ցով առա ջին բու ժօգ նու թյուն ցու ցա-

բե րե լու հա մար բո լոր զին ծա ռայող նե րը հա մալր վում են 

ան հա տա կան բժշ կա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե-

րով [1,2,3,4,8], որոնք են` 

1. ան հա տա կան դե ղա տու փը,

2. ան հա տա կան վի րա կա պա կան փա թե թը,

3. ան հա տա կան հա կա քի միական փա թե թը։ 

Ա ռա ջին բու ժօգ նու թյան նպա տակն է ժա մա նա կա-

վո րա պես դա դա րեց նել և բա ցա ռել այն եր ևույթ նե րը, 

որոնք սպառ նում են վի րա վո րի (հի վան դի) առող ջու թյա-

նը։ Դրանք են`

 �  վի րա վոր նե րի դուրս բե րու մը փլա տակ նե րից, 

մար տա կան տեխ նի կայից,

 �  վառ վող հա մազ գես տի մա րու մը, 

 � նե րար կիչ-պար կու ճի մի ջո ցով ցա վազր կող 

դեղի նե րար կու մը, որն առ կա է ան հա տա կան 

դե ղա տու փում,

 � շն չա հեղ ձու թյու նը կան խե լու նպա տա կով 

արյու նից, լոր ձից և հնա րա վոր օտար այլ մար-

մին նե րից վե րին շն չու ղի նե րի մաք րու մը։ Լեզ վի 

հե տանկ ման, փսխ ման, քթից առատ արյու նա-

հո սու թյան դեպ քում տու ժա ծին պառ կեց նում 

են կող քի։ Եթե շն չա հեղ ձու թյան (աս ֆիք սիայի) 

պատ ճա ռը լե զուն է, ապա այն ծա կում են ան-

գլիական քո րո ցով (առ կա է ան հա տա կան վի-

րա կա պա կան փա թե թում) և վի րա փա թե թով 

ամ րաց նում պա րա նո ցին կամ կզա կին։ Շն չա-

ռու թյան կան գի դեպ քում կա տար վում է ար հես-

տա կան շն չա ռու թյուն S-ա ձև խո ղո վա կի կամ 

բե րան-բե րան, բե րան-քիթ մե թո դով, 

 � ար տա քին արյու նա հո սու թյան ժա մա նա կա վոր 

դա դա րե ցում հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով` ռե-

տի նե լա րա նի տե ղադ րում (ս տան դարտ կամ 

ձեռ քի տակ եղած մի ջոց նե րով), ճն շող վի րա-

կապ, մա գիստ րալ անո թի սեղ մում մատ նե րով,

 �  վեր քի, այր ված քի վրա հա կա նե խիչ (ա սեպ տիկ)

վի րա կա պի տե ղադ րում, իսկ բաց պնև մո թո-

րաք սի դեպ քում՝ ան հա տա կան վի րա կա պա-

կան փա թե թի թա ղան թով օկ լյու զիոն վի րա կա-

պի տե ղադ րում,

 �  հա կա գա զի հագց նում, եթե տե ղան քը ախ տա-

հար ված է,

 �  քի միական զեն քի կի րառ ման դեպ քում հա կա-

ԶԻՆ ՎԱԾ ԸՆԴ ՀԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ ԱՌԱ ՋԻՆ ԲՈՒ ԺՕԳ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՊԱ ՐԷՆ ՏԵ ՐԱԼ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀՈՎ ՓՈ-
ԽԱՆՑ ՎՈՂ ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱՆ 
ՄԵՐ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
Ասո յան Ա.Վ.1, Սարգ սյան Հ.Տ.2, Նա զա րյան Տ.Ջ.3, Ալեք սա նյան Վ.Հ.4
1 ԵՊԲՀ, ին ֆեկ ցիոն հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն
2 ԵՊԲՀ, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տ, ար տա կարգ իրա վի ճակ նե րի բժշ կու թյան և ռազ մա կան թու նա բա նու թյան ամ բիոն
3 ԵՊԲՀ, ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի բժշ կա կան ծա ռա յու թյան կազ մա կերպ ման և մար տա վա րու թյան ամ բիոն
4 ՀՀ ԱՆ «Նորք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան հի վան դա նոց

ՀՏԴ. 355.3։614.2(479.25)+616.9-022-083.98 
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թույ նի նե րար կում նե րար կիչ-պար կու ճի մի ջո-

ցով, որն առ կա է ան հա տա կան դե ղա տու փում,

 �  մաշ կի և հան դեր ձան քի դե գա զա ցիա ան հա-

տա կան հա կա քի միական փա թե թի հե ղու կով, 

 � ան հա տա կան դե ղա տու փից հա կա բակ տե-

րիային, հա կափս խու մային մի ջոց ներ տա լը 

[1,2]։

 Պա րէն տե րալ ճա նա պար հով փո խանց վող վա րա կիչ 

հի վան դու թյուն ներն այ սօր բա վա կա նին տա րած ված են 

երկ րագն դի վրա։ Այս առու մով առա ջա տար են վի րու-

սային հե պա տիտ B-ն, վի րու սային հե պա տի C-ն, ՄԻԱՎ -

-ը։ Ուսւմ նա սի րե լով տար բեր մաս նա գետ նե րի կար ծիք-

նե րը այս վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի փո խանց ման 

մե խա նիզմ նե րի վե րա բե րյալ՝ ան հրա ժեշտ է ընդ գծել, որ 

այս վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րը փո խանց վում են նաև 

արյու նաշ փու մային ճա նա պար հով, երբ վա րակ ված 

արյու նը շփ վում է մաշ կի հետ և միկ րով նաս վածք նե րի 

մի ջո ցով վա րա կիչ հի վան դու թյան հա րու ցի չը կա րող է 

մաշ կի մի ջով ներ թա փան ցել առողջ մար դու օր գա նիզմ 

ու հա րու ցիչ նե րի հա մա պա տաս խան քա նա կի դեպ-

քում հի վան դու թյու ն ա ռա ջաց նել։ Առող ջա պա հու թյան 

հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան տվյալ նե րով 

երկ րագն դի բնակ չու թյան 1/3 -ից ավե լին վա րակ ված է 

վի րու սային հե պա տիտ B-ո վ, և ամեն տա րի այս հի վան-

դու թյան տար բեր կլի նի կա կան ձևե րից մա հա նում է մոտ 

մեկ մի լիոն մարդ [6,7,5]։ Այս հի վան դու թյուն նե րը չեն շր-

ջան ցել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ տեղ 

այս հի վան դու թյուն նե րով հի վանդ ներ և վի րու սա կիր-

ներ նույն պես կան։

Լայ նա ծա վալ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն-

թաց քում խիստ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հնա րա-

վոր է պա հես տա զո րից զո րա կոչ վեն քա ղա քա ցի ներ, 

որոնք վա րակ ված են տվյալ վա րա կիչ հի վան դու թյուն-

նե րով։

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, հատ-

կա պես մար տի դաշ տում հրա զե նային և ակա նա պայ-

թյու նային վի րա վո րում ներ ստա ցած զին ծա ռայող նե րի 

վեր քե րը հիմ նա կա նում արյու նա հո սում են և փո խօգ նու-

թյան ժա մա նակ` վե րո հի շյալ մի ջո ցա ռում ներն իրա կա-

նաց նե լիս, սո վո րա բար տու ժա ծի արյու նով արյու նոտ-

վում են օգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղի մատ նե րը, ձեռ քե րը։ 

Եթե առա ջին բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րող զին ծա ռայո-

ղի մատ նե րին, ձեռ քե րին առ կա են միկ րով նաս վածք ներ, 

որոնց առա ջա ցու մը հա վա նա կան է մար տա կան գոր ծո-

ղու թյուն նե րի ժա մա նակ, ապա են թադ րում ենք, որ եթե 

վի րա վո րը հի վանդ է կամ վի րու սա կիր է պա րէն տե րալ 

ճա նա պար հով փո խանց վող որ ևէ վա րա կիչ հի վան դու-

թյամբ, ապա հնա րա վոր է, որ բու ժօգ նու թյուն ցու ցա-

բե րող զին ծա ռայո ղը վա րակ վի տվյալ հի վան դու թյամբ։ 

Այս են թադ րու թյու նը բա ցա ռե լու հա մար առա ջար կում 

ենք զին ծա ռայո ղի ան հա տա կան բժշ կա կան պաշտ պա-

նու թյան մի ջոց նե րի մեջ ընդ գր կել նաև ռե տի նե կամ լա-

տեք սից պատ րաստ ված ոչ ախ տա հան ված ձեռ նոց ներ։ 

Փո խօգ նու թյան կար գով բու ժօգ նու թյուն ցու ցա բե րո ղը, 

մի քա նի վայր կյան նե րի ըն թաց քում հագ նե լով ձեռ նոց-

նե րը, ապա հո վագ րում է իրեն արյան մի ջո ցով (պա րէն-

տե րալ ճա նա պար հով) փո խանց վող վա րակ նե րից։

1. Агафонов В.И., Борисов Е.Н., Гринь В.А., Комаров Ф.И. и др. Военно-ме-
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Первая медицинская помощь оказывается в порядке само- и 
взаимопомощи обычно на месте заболевания или ранения. На 
поле боя раны военнослужащих, получивших огнестрельные 
или минно-взрывные ранения, кровоточат. В случае наличия 
у пострадавшего какого-либо инфекционного заболевания, 

передающегося парентеральным путем, во время оказания 
взаимопомощи возможна передача данной инфекции лицу, 
оказывающему данную помощь, гемоконтактным механизмом 
через участки поврежденной поверхности кожи последнего. 
Во избежание передачи предполагаемой инфекции подобным 
образом, считаем целесообразным в набор средств индивиду-
альной защиты включить нестерильные резиновые или латекс-
ные перчатки.

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ 
СТОЛКНОВЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЕМ
Асоян А.В.1, Саргсян А.Т.2, Назарян Т.Дж.3, Алексанян В.О.4
1 ЕГМУ, кафедра инфекционных заболеваний
2 ЕГМУ, Военно-медицинсий факультет, кафедра медицины чрезвычайных ситуаций и военной токсикологии
3 ЕГМУ, Военно-медицинсий факультет, кафедра  организации медицинской службы и тактики
4 Клиническая инфекционная больница “Норк” МЗ РА
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Keywords։ Republic of Armenia, military forces, health care, or-
ganization, infectious diseases, viral hepatitis.

The first aid is performed in the form of self-and mutual aid, 
usually on the site of disease or wounding. The fire and mine-
explosive wounds received on a battlefield bleed.

In case of presence of any parenterally transmitted infectious 

disease in the wounded person, during the mutual aid the infec-
tion can be transmitted through the damaged surface of skin to 
the person providing the aid (by the hemocontact mechanism). 
In order to prevent the transmission of the supposed infection in 
such a way, it’s considered expedient to include unsterile rubber 
or latex gloves into a set of items for personal protection.

APPROACHES TO ORGANIZATION OF THE FIRST AID DURING MILITARY COLLISIONS FROM THE 
STANDPOINT OF PREVENTION OF INFECTIOUS DISEASES TRANSMITTED THROUGH PARENTER-
AL WAY
Asoyan A.V.1, Sargsyan H.T.2, Nazaryan T.J.3, Aleksanyan V.H.4
1 YSMU, Department of infectious diseases
2 YSMU, Faculty of Military Medicine, Department of Disaster medicine and Military Toxicology
3 YSMU, Faculty of Military Medicine, Department of Health Care Organization and Tactics
4 “Nork” Clinical Infectious Hospital of RA MoH
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 Բա նա լի բա ռեր՝ քի միական զենք, սա նի տա րա կան կո-

րուստ ներ, բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն։

 Մարդ կու թյան ողջ պատ մու թյու նը կապ ված է պա-

տե րազմ նե րի հետ, որոնց առանձ նա հա տուկ բո վան-

դա կու թյու նը զին ված հա կա մար տու թյունն է, այ սինքն՝ 

հա կա մար տող կող մե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-

նե րի ամ բող ջու թյու նը՝ որո շա կի քա ղա քա կան և ռազ-

մա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար։ Կի րառ վող 

զեն քե րի տար բեր տե սակ նե րը և մասշ տաբ նե րը, նրան-

ցից պաշտ պան վե լու աս տի ճա նը և բնույ թը որոշ վում են 

ան ձնա կազ մի և տեխ նի կայի կո րուստ նե րի մե ծու թյամբ 

և կա ռուց ված քով։ Այդ պատ ճա ռով ժա մա նա կա կից զի-

նա տե սակ նե րի զար գաց ման հե ռան կար նե րի, նրանց 

կի րառ ման ձևե րի և ին տեն սի վու թյան մա սին գի տե լիք-

նե րը պար տա դիր պայ ման են դառ նում ան ձնա կազ մի 

բժշ կա կան ապա հով ման կազ մա կերպ ման ճիշտ պլա նա-

վոր ման հա մար։ Գի տու թյան և տեխ նի կայի նո րա գույն 

ձեռք բե րում նե րը միշտ օգ տա գործ վել են բա նակ նե րի 

մար տա կան տեխ նի կայի և սպա ռա զի նու թյուն նե րի կա-

տա րե լա գործ ման հա մար։ Ժա մա նա կա կից զեն քը, ըստ 

ախ տա հա րող ազ դե ցու թյան բնույ թի և մասշ տա բի, լի-

նում է եր կու տե սակի՝ սո վո րա կան զի նա տե սակ ներ և 

զանգ վա ծային ախ տա հար ման զեն քեր (ԶԱԶ)։ Սո վո-

րա կան զի նա տե սակ նե րը լից քա վոր վում են պայ թու-

ցիկ նյու թե րով կամ այ րող խառ նուրդ նե րով։ Դրան ցից 

են հրա զե նային, ռեակ տիվ, հր թի ռային, ակա նային և 

այլ զի նա տե սակ նե րը։ ԶԱԶ -ին բնո րոշ առանձ նա հատ-

կու թյուն ներն են՝ ախ տա հար ված տա րած քի մա կե րե սի 

մե ծու թյու նը, հար ձակ ման ան սպա սե լիու թյու նը, ախ-

տա  հար ման միաժա մա նա կու թյու նը և զանգ վա   ծայ  նու-

թյու նը։ ԶԱԶ են մի ջու կային, քի միական և կեն սա բա նա-

կան զեն քե րը։ Քի միական զեն քը մար տա կան թու նա վոր 

նյու թերն են (ՄԹՆ)՝ դրանց կի րառ ման և տե ղա փոխ ման 

մի ջոց նե րով։ Քի միական զեն քի կի րա ռումն ար գել ված է 

Ժն ևյան կոն վեն ցիայով, որն ըն դուն վել է 1925թ., և որին 

միացել են ավե լի քան 100 երկիր։ Այն առա ջին ան գամ 

օգ տա գործ վել է 1915 -ի ապ րի լի 22 -ին գեր մա նա կան բա-

նա կի կող մից ան գլո-ֆ րան սիական զոր քե րի դեմ, երբ 

ռազ մա ճա կա տի 6կմ հատ վա ծում 5 րո պեի ըն թաց քում 

օգ տա գործ վեց 180 տ. քլոր։ Գա զա բա լո նային գրո հի 

հետ ևան քով թու նա վոր վեց 15 000 մարդ, որոն ցից 5 000 

-ը մա հա ցավ։ Նույն թվա կա նի հոկ տեմ բե րին գեր մա նա-

ցի նե րը կի րա ռե ցին ֆոս գեն, 1916 -ի մայի սին՝ քլոր պիկ-

րին, իսկ 1917 -ի հու լի սին՝ իպ րիտ [1]։ 

Քի միական զեն քի կի րառ ման դեպ քում ան ձնա-

կազ մի ախ տա հա րում նե րը տա րաբ նույթ են՝ պայ մա նա-

վոր ված թու նա վոր նյու թի տե սա կով, խտու թյամբ, ախ-

տա հար ման զար գաց ման սուր ըն թաց քով և թու նա վոր 

նյու թե րի դե սորբ ցիայի դեպ քում երկ րոր դային ախ տա-

հա րում նե րի վտան գով։

 Թույ նե րի թու նա բա նա կան կամ կլի նի կա կան դա-

սա կար գու մը հիմն ված է օր գա նիզ մի վրա ԹՆ -ի այս կամ 

այն թու նա վոր ազ դե ցու թյան գե րակշռ ման վրա [6]։ Ըստ 

դրա՝ ԹՆ -ե րը բա ժան վում են 6 խմ բի՝ 

 � նյար դա կաթ վա ծային ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր (տա-

բուն, զա րին, զո ման, Vx-գա զեր), 

 � ընդ հա նուր թու նա վոր ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր 

(կապ տաթ թու, ցիանիդ ներ, քլոր ցիան, ած խած-

նի եր կար ժեք օք սիդ), 

 � հեղ ձու ցիչ ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր (ք լոր, ֆոս գեն, 

դի ֆոս գեն, քլոր պիկ րին),

 � մաշ կա ռե զորբ տիվ ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր (իպ-

րիտ, լյուի զիտ), 

 � գրգ ռիչ ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր (ա դամ սիտ, CS, CR, 

քլո րա ցե տո ֆե նոն),

 � պսի խո տո մի մե տիկ ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր (BZ, 

LSD, մես կա լին)։ 

 Նյար դա կաթ վա ծային ազ դե ցու թյան ԹՆ -ե րը, ըստ 

քի միական կա ռուց ված քի, ֆոս ֆո րա կան թթ վի էս թեր ներ 

են, որոնք քի միական զեն քի զի նա նո ցում եղած հայտ նի 

սին թե տիկ միացու թյուն նե րից ամե նավ տան գա վորն են։ 

Դա բա ցատր վում է նրանց բարձր թու նայ նու թյամբ, բո լոր 

հնա րա վոր ու ղի նե րով օր գա նիզմ ներ թա փան ցե լու կա րո-

ղու թյամբ, այդ թվում նաև ան վնաս մաշ կի մի ջով, հո տի, 

գույ նի, որ ևէ գրգ ռիչ ազ դե ցու թյան բա ցա կա յու թյամբ, 

տե ղան քում բարձր կա յու նու թյամբ, ախ տա հար ման կայ-

ծակ նային զար գաց ման հնա րա վո րու թյամբ։ Մար տի 

դաշ տում մա հը վրա է հաս նում առա ջին 5–10 րո պե նե-

րի ըն թաց քում։ Այս թույ նե րը դրս ևո րում են հա կա խո լի-

նէս թե րա զային ազ դե ցու թյուն (ֆեր մեն տի ան դառ նա լի 

պա շա րում), որի հետ ևան քով ացե տիլ խո լի նի հիդ րո լիզ 

այլևս չի կա տար վում, և այն կու տակ վում է սի նապս նե-

րում՝ դր դե լով խո լի նըն կա լիչ նե րը։ Դրանք M- և N-խո լի-

նըն կա լիչ նե րի վրա ու նեն նաև ուղ ղա կի, դր դող ազ դե ցու-

թյուն։ Հետ ևա բար նյար դա կաթ վա ծային ազ դե ցու թյան 

թույ նե րով ախ տա հա րումն ու ղեկց վում է նյար դային հա-

մա կար գի (ՆՀ) խո լի ներ գիկ բաժ նի գերդրդ մամբ, ապա 

զար գա նում է ՆՀ -ի ընկ ճում և կաթ ված [4, 5, 6, 7]։ 

ՔԻ ՄԻԱԿԱՆ ԶԵՆ ՔԻՑ ՍԱ ՆԻ ՏԱ ՐԱ ԿԱՆ ԿՈ ՐՈՒՍՏ ՆԵ ՐԻ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻ ՐԸ
Ալեք սա նյան Վ.Հ., Հով հան նի սյան Լ.Գ., Սարգ սյան Հ.Տ.
ԵՊԲՀ, ռազ մա բժշ կա կան ֆա կուլ տե տ

ՀՏԴ. 61։355.415։623.459։616-099 
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Քի միական ախ տա հար ման օջա խը (ՔԱՕ) քի միական 

զեն քի ազ դե ցու թյա նը են թարկ ված տա րածքն է, այն տեղ 

գտն վող զոր քե րը, մար տա կան տեխ նի կան և նյու թա կան 

մի ջոց նե րը։ ՔԱՕ -ի չա փերն ու բնույ թը պայ մա նա վոր ված 

են հա կա ռա կոր դի քի միական հար ձակ ման ձևով (կի րառ-

ման եղա նա կով և ԹՆ -ի տե սա կով), ԹՆ -ի կի րառ ման ժա-

մա նա կով և տե ղան քով, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով։ 

ԹՆ -ի ախ տա հար ման օջախ նե րի բժշ կա-մար տա վա րա-

կան բնու թա գի րը տր վում է երեք հիմ նա կան չա փա նիշ-

նե րով։ Ըստ վերջ նա կան ազ դե ցու թյան՝ տար բե րում ենք 

մա հա ցու ազ դե ցու թյան ԹՆ -ե ր, որոնք ախ տա հա րու մից 

հե տո՝ երեք օր վա ըն թաց քում, հան գեց նում են ծանր աս-

տի ճա նի՝ 100% -ի և մի ջին աս տի ճա նի՝ 50% -ից ոչ պա-

կաս ախ տա հար ված նե րի մահ վան (զա րին, Vx գա զեր, 

ֆոս գեն, կապ տաթ թու, իպ րիտ), և ժա մա նա կա վո րա-

պես շար քից դուրս բե րող ԹՆ -ե ր՝ 6-8 օր տևո ղու թյամբ՝ 

եզա կի մա հա ցու ել քե րով (գրգ ռիչ ազ դե ցու թյան ԹՆ -եր 

և պսի խո տո մի մե տիկ ներ)։ Ըստ օր գա նիզ մի ախ տա հար-

ման զար գաց ման արա գու թյան՝ ԹՆ -ե րը լի նում են՝ արագ 

ազ դող, որոնք թու նա վոր ման եր ևույթ ներն առա ջաց նում 

են ազ դե ցու թյան 1 ժամ վա ըն թաց քում, և դան դաղ ազ-

դող՝ 1ժ -ից հե տո (գաղտ նի շր ջա նը տևում է 1ժ և ավե-

լի)։ Ըստ տե ղան քի վա րակ ման տևո ղու թյան՝ տար բե րում 

ենք կա յուն ԹՆ -ե ր, որոնք տե ղան քում 1 ժա մից ավե լի են 

պահ պա նում թու նա վոր հատ կու թյուն նե րը, և ան կա յուն 

ԹՆ -ե ր՝ 1 ժա մից պա կաս։

Ա րագ ազ դող ԹՆ -ով առա ջաց րած քի միական ախ-

տա հար ման օջախ նե րին բնո րոշ են՝

 � զո րա մա սի, ստո րա բա ժան ման ան ձնա կազ մի 

միաժա մա նակ մեծ քա նա կով ախ տա հա րու մը,

 � զո րա մա սի, ստո րա բա ժան ման բժշ կա կան ան-

ձնա կազ մի մաս նա կի ախ տա հար ման հա վա նա-

կա նու թյու նը,

 � մեծ քա նա կով ծանր աս տի ճա նի ախ տա հար-

ված նե րի առա ջաց ման հա վա նա կա նու թյու նը, 

որոնց կյան քի տևո ղու թյու նը ժա մա նա կին ար-

դյու նա վետ օգ նու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ-

քում չի գե րա զան ցում մեկ ժա մը̀ սկ սած ախ տա-

հար ման կլի նի կայի առա ջաց ման պա հից,

 � բժշ կա կան ծա ռա յու թյան հա մար օջա խը վե րաց-

նե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ պա հես տային 

ժա մա նա կի բա ցա կա յու թյու նը,

 � օ ջա խում և բժշ կա կան տար հան ման փու լե րում 

սահ ման ված օպ տի մալ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

ար դյու նա վետ բժշ կա կան օգ նու թյան ցու ցա բեր-

ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և ախ տա հար ված նե-

րի ու վի րա վոր նե րի՝ գե րա զան ցա պես մեկ եր թով 

օջա խից տար հա նու մը։

 Դան դաղ ազ դող ԹՆ -ով առա ջաց րած քի միական 

ախ տա հար ման օջախ նե րին բնո րոշ են՝

 �  մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում ախ տա հար ված նե-

րի և վի րա վոր նե րի ախ տա հար ման նշան նե րի 

հեր թա կա նու թյամբ ի հայտ գա լը. այս դեպ քում 

կար ևոր նշա նա կու թյուն են ձեռք բե րում ռազ-

մա կան առա ջադ րանք կա տա րող ան ձնա կազ մի 

շար քե րում ախ տա հար ված նե րի ակ տիվ հայտ-

նա բեր ման մի ջո ցա ռում նե րը,

 � ար դյու նա վետ օգ նու թյան բա ցա կա յու թյան 

դեպ քում Vx-գա զե րով ծանր ախ տա հար ված նե-

րի կյան քի տևո ղու թյու նը չի գե րա զան ցում մեկ 

ժամը, իսկ իպ րի տով և ֆոս գե նով ախ տա հար-

ման դեպ քում՝ մի քա նի ժա մը, օրը,

 � անհ րա ժեշտ պա հես տային ժա մա նա կի առ կա-

յու թյու նը (մի քա նի ժամ) օջա խի վե րաց ման աշ-

խա տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար՝ պայ մա-

նա վոր ված մար տի պայ ման նե րով,

 � մի քա նի եր թով օջա խից ախ տա հար ված նե րի 

տար հա նու մը, ԲՏՓ կա տա րե լու հնա րա վո րու-

թյու նը՝ ըստ նրանց հայտ նա բեր ման [7] (աղ. 1)։ 

Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ զոր քե-

րի կրած մարդ կային բո լոր կո րուստ նե րը կոչ վում են ընդ-

հա նուր կո րուստ ներ։ Ընդ հա նուր կո րուստ նե րը լի նում են 

ան դառ նա լի և սա նի տա րա կան։ Ան դառ նա լի կո րուստ ներ 

են զոհ ված նե րը, գե րի ըն կած նե րը և ան հայտ կո րած նե-

րը։ Սա նի տա րա կան կո րուստ ներ են կոչ վում այն ան ձինք, 

որոնք կորց րել են իրենց մար տու նա կու թյու նը և ըն դուն-

Աղյուսակ 1

Քի միական օջախ նե րի բժշ կա-մար տա վա րա կան դա սա կար գու մը

Օջա խի տե սա կը ԹՆ

1. կա յուն ախ տա հար ման օջախ, արագ ազ դող ԹՆ զա րին, զո ման,Vx -գա զեր, լյո ի զիտ, CS

2 . ան կա յուն ախ տա հար ման օջախ, արագ ազ դող ԹՆ կապ տաթ թու, քլոր ցիան, քլո րա ցե տո ֆե նոն

3. կա յուն ախ տա հար ման օջախ, դան դաղ ազ դող ԹՆ իպ րիտ, Vx- գա զեր (մաշ կով)

4 . ան կա յուն ախ տա հար ման օջախ, դան դաղ ազ դող ԹՆ ֆոս գեն, BZ
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վել բժշ կա կան հաս տա տու թյուն ներ։ Ըստ առա ջաց ման 

պատ ճա ռի՝ տար բե րում ենք մար տա կան և ոչ մար տա կան 

սա նի տա րա կան կո րուստ ներ։ Մար տա կան կոչ վում են 

այն սա նի տա րա կան կո րուստ նե րը, որոնք առա ջա ցել են 

հա կա ռա կոր դի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն-

քում կամ ան մի ջա կա նո րեն պայ մա նա վոր ված են մար-

տա կան խն դիր նե րի կա տար մամբ։ Ըստ պատ ճա ռաախ-

տա բա նա կան հատ կա նի շի՝ մար տա կան սա նի տա րա կան 

կո րուստ նե րը բա ժան վում են 6 դա սի՝ մե խա նի կա կան, 

ջեր մային, ճա ռա գայ թային, քի միական, կեն սա բա նա կան, 

հո գե շար ժա կան ախ տա հա րում նե րի։ Պայ մա նա վոր ված 

զեն քի տե սա կով և միև նույն զեն քի տար բեր ախ տա հա-

րող գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ՝ տար բե րում են եզա կի, 

բազ մա կի, զու գակց ված և հա մակց ված ախ տա հա րում-

ներ։ Բա ցի նշ ված դա սա կար գու մից, գո յու թյուն ու նի նաև 

սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի օպե րա տիվ դա սա կար-

գում, ըստ որի՝ նրանք բա ժան վում են եր կու խմ բի՝ վի-

րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի։ Օպե րա տիվ նպա տակ նե րի 

հա մար օգ տա գոր ծում են սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի 

դա սա կար գում՝ ել նե լով ծան րու թյան աս տի ճա նից՝ թեթև, 

մի ջին և ծանր [2]։

 Սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի գլ խա վոր բնու թագ-

րող ցու ցա նիշ ներն են սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի մե-

ծու թյու նը և կա ռուց ված քը, որոնք կար ևոր են բժշ կա կան 

ապա հով ման կազ մա կերպ ման ըն թաց քում։ Սա նի տա րա-

կան մե ծու թյուն ասե լով՝ հաս կա նում են սա նի տա րա կան 

կո րուստ նե րը՝ ար տա հայտ ված բա ցար ձակ թվե րով։ Սա-

նի տա րա կան կո րուստ նե րի կա ռուց ված քը տար բեր տե-

սա կի վի րա վոր նե րի և հի վանդ նե րի տո կո սային հա րա-

բե րու թյունն է սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի ընդ հա նուր 

թվին։ Ժա մա նա կա կից մար տի պայ ման նե րում սա նի տա-

րա կան կո րուստ նե րի մե ծու թյու նը և կա ռուց ված քը պայ-

մա նա վոր ված են մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ-

թով և ին տեն սի վու թյամբ, կի րառ վող զի նա տե սա կով և 

մասշ տաբ նե րով, ան ձնա կազ մի պաշտ պան վա ծու թյան 

աս տի ճա նով, զբա ղեց րած տե ղան քում ան ձա կազ մի 

խտու թյամբ, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով [3]։ Սա նի-

տա րա կան կո րուստ նե րի մե ծու թյու նը քի միական զեն-

քի դեպ քում պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով. 

դրանք են՝ ԹՆ -ի տե սա կը, ԹՆ -ի կի րառ ման մի ջոց նե րը և 

մասշ տաբ նե րը, հան կար ծա կի կի րա ռե լիու թյան գոր ծո նը, 

ան ձնա կազ մի հա կա քի միական պաշտ պան վա ծու թյան 

աս տի ճա նը, ան ձնա կազ մի ֆի զի կա կան և բա րո յա կան 

վի ճա կը։ Ժա մա նա կա կից պատ կե րա ցում նե րի հա մա-

ձայն, որը հիմն ված է հրա մա նա տա րա շտա բային զո րա-

վար ժու թյուն նե րի ժա մա նակ կա տար ված հաշ վարկ նե րի, 

ինչ պես նաև մա թե մա տի կա կան մո դե լա վոր ման մե թոդ-

նե րի կի րառ մամբ հե տա զո տու թյուն նե րի վրա՝ պաշտ պա-

նա կան մար տի ժա մա նակ քի միական զեն քից օրա կան 

մի ջին սա նի տա րա կան կո րուստ նե րը դի վի զիայում կազ-

մում են 2-4%, բա նա կում՝ 0,4-0,5%, իսկ հար ձա կո ղա կան 

մար տի ժա մա նակ հա մա պա տաս խա նա բար՝ 2-5% և 

0,5-0,7%։ Նյար դա կաթ վա ծային ազ դե ցու թյան ԹՆ -ի քի-

միական ախ տա հար ման օջա խում սա նի տա րա կան կո-

րուստ նե րի մե ծու թյու նը թեթև, մի ջին և ծանր աս տի ճա-

նի ախ տա հար ված նե րի շր ջա նում կազ մում է 30%, 10%, 

և 60%, իսկ հեղ ձու ցիչ ազ դե ցու թյան ԹՆ -ի դեպ քում՝ հա-

մա պա տաս խա նա բար 50%, 40% և 10% [6]։

 Քի միական զեն քով ախ տա հար ված նե րի բուժ տար-

հան ման բնու թա գի րը պայ մա նա վոր ված է ԹՆ -ի տե սա-

կով, օր գա նիզմ թա փան ցե լու ու ղի նե րով (ին հա լա ցիոն, 

մաշ կային), ախ տա հար ման աս տի ճա նով, թույ նի չա փա-

բաժ նով, պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի ժա մա նա կին և 

ար դյու նա վետ կի րառ մամբ [7]։ 

Այս պի սով, ան ձնա կազ մի բժշ կա կան ապա հո վու մը 

կազ մա կեր պե լու դեպ քում պետք է հաշ վի առ նել ԹՆ -ից 

սա նի տա րա կան կո րուստ նե րի հետ ևյալ առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը՝

 � կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում զգա լի կո րուստ-

նե րի առա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը,

 � ախ տա հա րում նե րի բազ մա զան բնույ թը, հետ-

ևա բար նաև բժշ կա կան մի ջո ցա ռում նե րի բազ-

մա զա նու թյու նը,

 � ախ տա հա րում նե րի արագ զար գա ցու մը, հատ-

կա պես ծանր թու նա վո րում նե րի դեպ քում, որով 

պայ մա նա վոր ված՝ ախ տա հար ված նե րին ցու ցա-

բե րած բժշ կա կան օգ նու թյու նը և տար հա նու մը 

պետք է իրա կա նաց վի առա վե լա գույնս կարճ 

ժա մա նա կա հատ վա ծում,

 � երկ րոր դային ախ տա հա րում նե րի վտան գը ախ-

տա հար ված նե րի հա գուս տից, կո շիկ նե րից, զեն-

քից, պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րից ԹՆ -ի դե-

սորբ ցիայի դեպ քում, հետ ևա բար նաև հա տուկ 

մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը և պաշտ պա նա-

կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը,

 � երկ րոր դային վա րակ նե րի ներ թա փանց ման և 

բար դու թյուն նե րի առա ջաց ման վտան գը։ 

Ախ տա հար ված նե րի բու ժա պա հո վու մը ԶԱԶ կի րա-

ռե լու դեպ քում պետք է իրա կա նաց վի թե րապև տիկ և 

վի րա բու ժա կան ուղղ վա ծու թյան բժիշկ-մաս նա գետ նե րի 

կող մից, ուս տի խա ղաղ պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է 

բժիշկ նե րի բազ մա կող մա նի, նպա տա կաուղղ ված նա խա-

պատ րաս տում։ Հետ ևա բար քի միական զենք կի րա ռե-

լու դեպ քում բուժ ծա ռա յու թյան կար ևո րա գույն խն դի րը 

բուժ տար հան ման փու լե րում կան խար գե լիչ և բուժ տար-

հան ման մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վետ կազ մա կեր-
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Санитарные потери – это те лица, которые потеряли свою 
боеспособность и поступили в медицинские учреждения. Ос-
новными показателями санитарных потерь являются масшта-
бы и структура санитарных потерь. При современных боевых 
условиях они зависят от характера и интенсивности боевых 
действий, от степени защиты личного состава и плотности его 
расположения, от природно-климатических условий и исполь-
зуемого вида оружия. Следовательно в случае применения хи-

мического оружия санитарные потери зависят от вида хими-
ческого оружия и его концентрации, от масштабов и средств 
использования токсического вещества, от внезапности его 
применения и от степени противохимической защиты личного 
состава.

При использовании химического оружия основной зада-
чей медицинской службы является организация и проведение 
профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятий на 
различных этапах медицинской помощи.

ХАРАКТЕРИСТИКА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
Алексанян В.О., Оганисян Л.Г., Саргсян А.Т.
ЕГМУ, Военно-медицинский факультет

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords։ chemical weapons, sanitary losses, medical service.

Sanitary losses are called the persons who have lost their 
efficiency and were accepted to medical institutions. The main 
characterizing indicators of sanitary losses are the size and the 
structure of sanitary losses. In modern battle, they depend on the 
nature and intensity of combat operations, the staff protection 
degree, the density of the staff in the occupied area, climatic 

conditions, the kind of weapon used. Hence, in case of chemi-
cal weapons they depend on the type and the concentration of 
a chemical agent, as well as the scale and used resources of 
a chemical agent, its sudden use, the degree of the staff anti-
chemical protection, physical and moral condition of the staff. 
Therefore, in case of the use of chemical weapons, the main 
problems in medical service are the organization of preventive 
and medical events with high efficiency.

THE CHARACTERISTIC OF SANITARY LOSSES FROM CHEMICAL WEAPONS
Aleksanyan V.H., Hovhannisyan L.G., Sargsyan H.T.
YSMU, Military Medical Faculty
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 Բա նա լի բա ռեր` ցինկ, էսեն ցիալ միկ րոէ լե մենտ, ցին կի 

ան բա վա րա րու թյուն, ման կա կան տա րիք, հի վան դա ցու-

թյուն, մա հա ցու թյուն:

Սնն դային ան բա վա րա րու թյու նը հա մաշ խար հային 

մեծ խն դիր է, որը կա րող է հան գեց նել աճի, իմուն հա-

մա կար գի, ճա նա չո ղա կան և մո տոր զար գաց ման, վար-

քագ ծի ան բա վա րա րու թյան: Չնա յած նախ կի նում հիմ-

նա կան ու շադ րու թյու նը սևեռ ված էր սպի տա կու ցային 

էներ գե տիկ ան բա վա րա րու թյան բա ցա սա կան հետ-

ևանք նե րի վրա, սա կայն այժմ առա վել հե տաքրք րո րեն 

են սկ սել ու սում նա սի րել միկ րոէ լե մեն տային ան բա վա-

րա րու թյան ար դյունք նե րը [1]: Վեր ջին տա րի նե րին գի-

տա կան միտ քը առա վել հե տաքրքր ված է ցին կով:

 Ցին կը էսեն ցիալ միկ րոէ լե մենտ է և պատ կա նում է 

մար դու սնուց ման և առող ջու թյան մեջ կար ևո րա գույն 

դեր ու նե ցող միկ րոէ լե մենտ նե րի են թախմ բին [2]: Ցին կը 

լայ նո րեն մաս նակ ցում է են թաբջ ջային նյու թա փո խա նա-

կու թյան մեջ: Օրի նակ՝ այն ֆեր մենտ նե րի կա տա լի տիկ 

հատ վա ծի մի մաս է յու րաք նա չյուր դա սի նվա զա գույ-

նը մեկ ֆեր մեն տի հա մար [2,3,4]: Այժմ բա ցա հայտ ված 

է ավե լի քան 300 ֆեր մենտ, որոնք ներ կա յաց նում են 

ավե լի քան 50 տար բեր խմ բեր, որոնց ֆունկ ցիաներն 

իրա կա նաց նե լու հա մար ցինկ է ան հրա ժեշտ [4]: 

Ցին կը միկ րոէ լե մենտ է, որը կենտ րո նա կան դեր է 

կա տա րում բջ ջի աճի, հատ կա պես ԴՆԹ -ի և ՌՆԹ -ի սին-

թե զի հա մար ան հրա ժեշտ ֆեր մենտ նե րի ձևա վոր ման 

հար ցում: Ցին կը մեծ քա նա կու թյամբ առ կա է գլ խու-

ղե ղում, որ տեղ այն կապ ված է սպի տա կուց նե րի հետ: 

Այս պի սով այն ու նի ինչ պես կա ռու ցո ղա կան, այն պես էլ 

ֆունկ ցիոնալ նշա նա կու թյուն [1]: Այն ան հրա ժեշտ է բջ ջի 

բա ժան ման ցան կա ցած պրո ցե սի հա մար (ա ճ, վեր քե րի 

լա վա ցում, սպեր մա տո գե նեզ և այլն), ակ տիվ մաս նակ-

ցու թյուն ու նի նուկ լեինաթ թու նե րի նյու թա փո խա նա կու-

թյան մեջ և սպի տա կու ցի սին թե զում, մտ նում է ԴՆԹ- և 

ՌՆԹ-պո լի մե րա զայի, թի մի դին կի նա զայի կազ մի մեջ, 

ընկ ճող ազ դե ցու թյուն ու նի ռի բո նուկ լեազայի վրա, 

նվա զեց նում է ԱԵՖ -ա զայի ակ տի վու թյու նը մակ րո ֆա-

գե րում, ազ դում է որ պես ինք նու րույն ֆեր մենտ` ճեղ-

քե լով ՌՆԹ -ի ֆոս ֆո դիէս թե րա զային կա մուր ջը, կա յու-

նաց նում է ԴՆԹ -ի կա ռուց ված քը: Ցին կի ոչ բա վա րար 

մա տա կա րա րու մը բա ցա սա բար է ազ դում արագ աճող 

էմբ րիոնի, պտ ղի, վաղ հա սա կի երե խա նե րի և իմուն պա-

տաս խա նի ու հյուս վածք նե րի վե րա կանգն ման կա րիք 

ու նե ցող հի վանդ նե րի վրա: Ցին կի ան բա վա րա րու թյան 

կեն դա նա կան (կաթ նա սուն ներ) մո դե լում ցու ցադր ված 

բա վա կա նին արագ զար գա ցող ազ դե ցու թյու նը աճի և 

տար բե րակ ման վրա ցույց է տա լիս, որ ցին կի ան բա վա-

րա րու թյան դեպ քում առա վել խո ցե լի են արագ փո փոխ-

վող, հատ կա պես իմու նային հա մա կար գի բջիջ նե րը: Սա-

կայն այլ օր գան-հա մա կար գե րը, որոնց բջիջ նե րը արագ 

չեն փո փոխ վում, օր.` նյար դային հա մա կար գը, նույն պես 

խո ցե լի են ցին կի պա կա սի դեպ քում [2,5]: Կե դա նի նե րի 

ցին կի ծանր ան բա վա րա րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 

է եղել գլ խու ղե ղի զար գաց ման կո պիտ արատ նե րով, 

ինչ պի սիք են անէն ցե ֆա լիան, միկ րո ցե ֆա լիան, հիդ րո-

ցե ֆա լիան և վար քագ ծային փո փո խու թյուն նե րով` ակ-

տի վու թյան նվա զու մով, կար ճա ժամ կետ հի շո ղու թյան 

ան բա վա րա րու թյամբ և այլն: Մարդ կանց ծանր ցին կի 

ան բա վա րա րու թյու նը հան գեց նում է ու ղե ղի կի գոր ծու-

նեու թյան և վար քագ ծային ու հու զա կան ռեակ ցիանե-

րի խա թար ման [1,4]: Այն առա վել վտան գա վոր է բուռն 

աճի շր ջան նե րում` ան տե նա տալ շր ջա նում՝ մինչև երեք 

տա րե կա նը [6]:

 Ցին կը մեծ դեր ու նի աճի պրո ցե սում: Այն փո խազ-

դում է ոսկ րային աճի վրա ազ դող կար ևո րա գույն հոր-

մոն նե րի` սո մա տո մե դին-c -ի, օս տեոկալ ցի նի, տես տոս-

տե րո նի, թի րեոիդ հոր մոն նե րի և ին սու լի նի հետ: Ցին կը 

մաս նակ ցում է աճի հոր մո նի սին թե զին, ար տա զատ-

մա նը և լյար դի կող մից սո մա տո մե դին-c -ի ար տադ րու-

թյան դրդ մա նը: Բա ցի դրա նից, այն ոսկ րե րի աճա ռային 

հատ վա ծում նպաս տում է սո մա տո մե դին-c -ի ակ տի-

վաց մա նը: Ցին կը սեր տո րեն կապ ված է ոսկ րի նյու թա-

փո խա նա կու թյան հետ. այդ պատ ճա ռով այն դրա կան 

ազ դե ցու թյուն ու նի աճի և զար գաց ման վրա: Տես տոս-

տե րո նը առա վել հզոր անա բո լիկ գոր ծոն նե րից մեկն է: 

Այն ավե լաց նում է քա շը, մկա նային զանգ վա ծը և արա-

գաց նում է գծային աճը: Առ կա է ու ղիղ կապ արյան մեջ 

ցին կի և տես տոս տե րո նի մա կար դակ նե րի միջև: Ցին կի 

ան բա վա րա րու թյամբ դրդ ված ստե րոի դո գե նե զի խան-

գա րու մը հան գեց նում է հի պո գո նա դիզ մի: Ցին կի պա-

րու նա կու թյու նը ոսկ րում, այլ հյուս վածք նե րի հա մե մատ, 

բա վա կա նին բարձր է և մատ րիք սի կալ ցի ֆի կա ցիայի 

ՑԻՆ ԿԻ ԿԱՐ ԵՎՈՐ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՕՐ ԳԱ ՆԻԶ ՄՈՒՄ ԵՎ ՀԻ ՎԱՆ-
ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ ՆՐԱ ԱՆ ԲԱ-
ՎԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԴԵՊ ՔՈՒՄ
Բաղ դա սա րյան Ն.Գ., Այ վա զյան Գ.Ս., Մնա ցա կա նյան Ն.Ռ.
ԵՊԲՀ, ման կա բու ժու թյան թիվ 1 ամ բիոն
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հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է [7]: Ցին կը մաս նակ ցում է 

ոսկ րային հյուս ված քի աճի և նյու թա փո խա նա կու թյան 

գոր ծըն թաց նե րին, մտ նում է հիմ նային ֆոս ֆա տա զային 

կազ մի մեջ, դրա կա նո րեն է ազ դում ֆոս ֆոր-կալ ցիու-

մա կան փո խա նա կու թյան վրա [4]: Այն ոսկ րե րում, օս-

տիոցիտ նե րում ԴՆԹ -ի սին թե զի ակ տի վաց ման մի ջո ցով 

նպաս տում է նաև վի տա մին D-ի նյու թա փո խա նա կային 

ազ դե ցու թյա նը: Ցին կը, լի նե լով հիմ նային ֆոս ֆա տա-

զայի մի մա սը, ազ դում է նրա սին թե զի վրա և կար ևոր 

ազ դե ցու թյուն ու նի ֆեր մեն տի գոր ծու նեու թյան մեջ: Այն 

ան փո խա րի նե լի է զգա յա կան օր գան նե րի (հո տի, հա մի, 

տե սո ղու թյան) նոր մալ զար գաց ման և գոր ծու նեու թյան 

հա մար: Ցին կի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում նվա զում 

է հա մի և հո տա ռու թյան զգա ցո ղու թյու նը [4]: Ցին կը 

կա րող է փո փո խել ախոր ժա կի կար գա վո րու մը` ազ դե-

լով ԿՆՀ -ի վրա և փո խե լով ըն կա լիչ նե րի ռեակ ցիան նեյ-

րոտ րանս մի տոր նե րի նկատ մամբ: Ցին կի ան բա վա րա-

րու թյու նը ու ղեկց վում է հա մի և հո տի զգա ցո ղու թյան 

փո փո խու թյամբ, անո ռեք սիայով և քա շի կորս տով: Այս-

պի սով, ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը հան գեց նում է աճի 

դան դա ղեց մա նը և հի պո գո նա դիզ մի [7]:

 Ցին կը ազ դում է իմուն հա մա կար գի տար բեր օղակ-

նե րի վրա: Այն էսեն ցիալ գոր ծոն է բջ ջային իմու նի տե տի, 

նեյտ րո ֆիլ նե րի և բնա կան քիլեր նե րի գոր ծու նեու թյան 

հա մար: Մակ րո ֆա գե րի գոր ծու նեու թյու նը նույն պես 

տու ժում է ցին կի ան բա վա րա րու թյու նից: Ֆա գո ցի տո-

զը, ներբջ ջային ոչն չա ցու մը, ցի տո կին նե րի ար տադ րու-

թյու նը, բո լո րը տու ժում են ցին կի ան բա վա րա րու թյան 

պատ ճա ռով [8,9]: T- և B-լիմ ֆո ցիտ նե րի աճը նույն պես 

տու ժում է ցին կի ան բա վա րա րու թյու նից: Ցին կի ան-

բա վա րա րու թյու նը պո տեն ցում է ապոպ տո զը, ազ դում 

է ցի տո կին նե րի ար տադ րու թյան և ակ տի վու թյան վրա: 

Ցինկն ու նի հա կաօք սի դան տային և թա ղան թա կա յու-

նաց նող հատ կու թյուն ներ: 

Կար ևոր գոր ծոն է նաև ուր ցա գեղ ձի կող մից ար-

տադր վող թի մու լին հոր մո նը, որը իմուն մե դիատոր է: 

Թի մու լի նը նա նո պեպ տիկ հոր մոն է, ար տադր վում է 

ուր ցա գեղ ձի էպի թե լային բջիջ նե րի կող մից [10]: Այն 

կապ վում է T-լիմ ֆե ցիտ նե րի բարձր աֆի նու թյուն ու նե-

ցող ըն կա լիչ նե րի հետ և նպաս տում T-լիմ ֆո ցիտ նե րի 

հա սու նաց մա նը [8,11]: Բա ցի դրա նից, թի մու լի նը կար-

գա վո րում է հա սուն T-լիմ ֆո ցիտ նե րի գոր ծու նեու թյու նը 

ծայ րա մա սե րում (պե րի ֆե րիայում): Բա ցա հայտ ված է, 

որ թի մու լի նը նպաս տում է ծայ րա մա սային արյան մո-

նո նուկ լեար բջիջ նե րի կող մից ցի տո կին նե րի սին թե զին 

և CD8 T-լիմ ֆո ցիտ նե րի պրո լի ֆե րա ցիային: T-լիմ ֆո-

ցիտ նե րի IL-2 բարձր աֆի նու թյուն ու նե ցող ըն կա լի չի 

ար տա հայտ վա ծու թյու նը կար գա վոր վում է թի մու լի նի 

կող մից [24]: Այս պի սով, թի մու լի նը նպաս տում է T-լիմ-

ֆո ցիտ նե րի հա սու նաց մա նը, ցի տո տոք սի կու թյա նը և 

նրանց կող մից IL-2 -ի ար տադ րու թյա նը [11]: Ցին կը 1:1 

հա րա բե րու թյամբ կապ վում է թի մու լի նի հետ: Թի մու լի-

նի ակ տի վու թյու նը in vitro և in vivo պայ ման նե րում ինչ-

պես մարդ կանց, այն պես էլ կեն դա նի նե րի դեպ քում պայ-

մա նա վոր ված է շի ճու կում ցին կի կոն ցենտ րա ցիայով: 

Այս պի սով, ցին կի յու րաց ման նույ նիսկ սահ մա նային 

փո փո խու թյուն ներն ազ դում են թի մու լի նի ակ տի վու-

թյան վրա [10,11]: Թի մու լի նը հայտ նա բեր վում է ցին կի 

ան բա վա րա րու թյուն ու նե ցող ան ձանց շր ջա նում, բայց 

այն ակ տիվ չէ [8, 10, 11]: Ցին կի կա պու մը պեպ տի դի նին 

հան գեց նում է կա ռուց ված քային փո փո խու թյան, որն էլ 

նպաս տում է թի մու լի նի ակ տի վու թյա նը [10, 11]:

 Ցին կը կար ևոր դեր ու նի T-լիմ ֆո ցիտ նե րի զար գաց-

ման գոր ծում: Ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը հան գեց նում 

է մի տո գեն նե րի ազ դե ցու թյամբ T-լիմ ֆո ցիտ նե րի պրո լի-

ֆե րա ցիայի ընկճ մա նը: Ցին կը կար գա վո րում է լիմ ֆո-

ցիտ նե րի հո մեոս տա զը՝ ոչ միայն ազ դե լով պրո լի ֆե րա-

ցայի վրա, այլև ապոպ տո զի կար գա վոր մամբ [12]: 

T-լիմ ֆո ցիտ նե րի սուբ պո պու լյա ցիանե րի հե տա-

զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ CD4 և CD8 բջիջ նե-

րի փոխ հա րա բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ցին կի 

կար գա վի ճա կով: Ցին կի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում 

դիտ վում է այդ փոխ հա րա բե րու թյան նվա զում [13]: 

Փո փոխ վում է Th1/Th2 հա րա բե րու թյու նը, որը իր հեր-

թին հան գեց նում է TH1 ցի տո կին նե րի IFN-g և IL-2 

ար տադ րու թյան նվազ ման: Th2 ցի տո կին նե րի` IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-10, ար տադ րու թյու նը չի փոխ վում: Փաս-

տո րեն ցին կի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում տու ժում 

է Th1 օղա կը: Այս պի սով, բջ ջային իմուն պա տաս խա նը 

խան գար վում է, մինչ դեռ Th2 միջ նոր դա վոր ված հու մո-

րալ իմուն պա տաս խա նը ավե լի քիչ է տու ժում: Բա ցի 

դրա նից, դան դաղ տի պի գերզ գա յու նու թյու նը, մաս նա-

վո րա պես Th1 միջ նոր դա վոր ված գերզ գա յու նու թյան 

ռեակ ցիան խախտ վում է ցին կի ան բա վա րա րու թյան 

դեպ քում: T բջ ջային միջ նոր դա վոր ված պա տաս խա նի 

փո փո խու թյու նը կա րող է հան գեց նել ին ֆեկ ցիանե րի 

ըն կա լու նա կու թյան փո փո խու թյան և ազ դել աու տոի-

մուն հի վան դու թյուն նե րի և ալեր գիանե րի զար գաց ման 

վրա [8,13,14]: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 

ցին կի ան բա վա րա րու թյան դեպ քում դիտ վում է ցի տո-

տոք սիկ T-լին ֆո ցիտ նե րին պատ կա նող CD8 և CD73 

T-լիմ ֆո ցիտ նե րի տո կո սի նվա զում: CD73 մո լե կու լը ցի-

տո տոք սիկ T-լին ֆո ցիտ նե րի նկատ մամբ պա տաս խա-

նա տու է ան տի գե նի ճա նաչ ման, պրո լի ֆե րա ցիայի և 

ցի տո լի զի հա մար: Այս և այլ նկա րագր ված փո փո խու-

թյուն նե րը վե րա նում են ցինկ ըն դու նե լուց հե տո [11]:

Սկ սած 1960 -ա կան թվա կան նե րից՝ հե տաքրք րու-

թյուն սկ սեց ներ կա յաց նել ցին կի ան բա վա րա րու թյան 



138 ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

կամ նյու թա փո խա նա կու թյան խան գար ման ազ դե ցու-

թյան ու սում նա սի րու թյու նը տար բեր հի վան դու թյուն-

նե րի ըն թաց քում` սկ սած պարզ շն չա ռա կան հի վան դու-

թյուն նե րից մինչև վի րա հատ ված հի վանդ նե րի վեր քե րի 

լա վա ցու մը [2]: 

Ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը զար գա ցող երկր նե-

րում հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան ավե լաց ման 10 

մեծ ռիս կի գոր ծոն նե րից մեկն է: ԱՀԿ -ի 2002 թվա կա-

նի զե կուց ման մեջ այս հար ցի շեշ տադ րու մը նպաս տեց 

նրան, որ ավե լա ցան այն ծրագ րե րը, որոնք նպաս տում 

են ցին կի տր մա նը և սնն դի բա րե լավ մա նը [15]: Վեր-

ջին տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ 

ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը տա րած ված է ամ բողջ աշ-

խար հում և վտան գում է բնակ չու թյան առող ջու թյու նը 

և բա րե կե ցու թյու նը [16]: Հետ ևե լով IZiNCG -ին (Ցին կի 

սնուց ման մի ջազ գային խորհր դատ վա կան խումբ)՝ ցին-

կի ան բա վա րա րու թյան տա րած վա ծու թյու նը գնա հատ-

վում է 31%` տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում տա տան-

վե լով 4-73% -ո վ: Հիմն վե լով այս տվյալ նե րի վրա` ցին կի 

ան բա վա րա րու թյունն առա ջաց նում է 176.000 մահ 

փոր լու ծու թյու նից, 406.000՝ թո քա բոր բից և 207.000՝ 

մա լա րիայից: 

Ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը, որը հան գեց նում է 

աճի դան դա ղեց մա նը, հի պո գո նա դիզ մին, իմու նային 

ան բա վա րա րու թյա նը և կոգ նի տիվ ֆունկ ցիայի վա-

տաց մա նը, դիտ վում է զար գա ցող երկր նե րի շուրջ եր կու 

մի լիարդ մարդ կանց շր ջա նում: Չնա յած ցին կը առ կա 

է բազ մա թիվ սնն դամ թերք նե րում, սա կայն ցին կի սնն-

դային ան բա վա րա րու թյու նը տա րած ված է լայ նո րեն, 

քա նի որ ցին կի կեն սա մատ չե լիու թյու նը նվա զեց նում 

է ներծ ծու մը ընկ ճող գոր ծոն նե րը` բու սա կան ծագ ման 

սնն դում առ կա բու սաբջ ջան քը և ֆի տատ նե րը (ս րանք 

բու սա կան միացու թյուն նե րի շարք են, որոնք չեն մարս-

վում ստա մոք սա ղի քային հա մա կար գում) [4,16,17,18]: 

Ե րե խա նե րը ցին կի ան բա վա րա րու թյան պատ ճա-

ռով առա վել խո ցե լի են ակ տիվ աճի և զար գաց ման շր-

ջա նում` վաղ ման կա կան տա րի քում և դե ռա հա սու թյան 

փու լում: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ցածր 

եկա մուտ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի երե խա նե րը վաղ ման-

կա կան հա սա կում և դե ռա հա սու թյան շր ջա նում արյան 

պլազ մա յում ցին կի ցածր կոն ցենտ րա ցիա ու նեն, իսկ 

սնն դային հե տա զո տու թյուն նե րը մի ջին եկա մուտ ու նե-

ցող ըն տա նիք նե րում ցույց են տվել, որ վաղ ման կա կան 

հա սա կում առ կա է թեթև աս տի ճա նի ցին կի ան բա վա-

րա րու թյուն [18]: 

Նե րան գան դային ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը բա-

ցա սա բար է ազ դում ներ զա տա կան գեղ ձե րի գոր ծու-

նեու թյան վրա (հի պո ֆիզ, են թաս տա մոք սային գեղ ձի 

ներ զա տա կան հատ ված և այլն): Ան տե նա տալ ցին կի 

ան բա վա րա րու թյան ըն թաց քում ընկճ վում է մայ րա կան 

հա կա մար մին նե րի՝ ըն կեր քով ան ցու մը, բջ ջային իմու-

նի տե տը, CD4/CD8 բջիջ նե րի փոխ հա րա բե րու թյունն 

է փոխ վում, փոխ վում է լիմ ֆո ցիտ նե րի նյու թա փո խա-

նա կու թյու նը և կա ռուց ված քը, նվա զում է ֆա գո ցի-

տար ակ տի վու թյու նը, դիտ վում է ուր ցա գեղ ձի չա փե րի 

փոք րա ցում և ան հա սու թյուն, նվա զում է շն չա ռա կան և 

ստա մո քա ղի քային հա մա կար գի էպի թե լի պատ նե շային 

ֆունկ ցիան, վնաս վում է վեր մաշ կային էպի թե լը [6]: 

Ան ցած դա րում ծանր կամ կլի նի կա կան ցին կի ան-

բա վա րա րու թյու նը բնո րոշ վել է որ պես կար ճա հա սա-

կու թյուն, հի պո գո նա դիզմ, իմուն հա մա կար գի ընկ ճում, 

մաշ կային փո փո խու թյուն ներ և անո ռեք սիա [16]: Ցին կի 

ծանր ան բա վա րա րու թյու նը հան դի պում է acroderma-

titis enteropathica -ի (գե նե տիկ հի վան դու թյուն), առանց 

ցին կի լրիվ պա րէն տե րալ սնուց ման, ալ կո հո լի գե րօգ-

տա գործ ման և պե նի ցի լի նա մի նով բուժ ման դեպ քում 

[2,4,19]: Ցին կի ծանր ան բա վա րա րու թյան ըն թաց քում 

տու ժում են մաշ կը, սատ մոք սա ղի քային, նյար դային, 

իմուն, ոսկ րամ կա նային և վե րար տադ րո ղա կան հա-

մա կար գե րը: Ցին կի ծանր ան բա վա րա րու թյան ար տա-

հայ տու թյուն ներն են բուլյոզ պուս տու լյար դեր մա տի տը, 

մա զա թա փու թյու նը, փոր լու ծու թյու նը, հո գե հու զա կան 

խան գա րում նե րը, քա շի կո րուս տը, ին տեր կու րենտ հի-

վան դու թյուն նե րը՝ պայ մա նա վոր ված բջ ջային իմու նի-

տե տի ան բա վա րա րու թյամբ, հի պո գո նա դիզ մը, նեյ րո-

սեն սոր խան գա րում նե րը և վեր քե րի ուշ լա վա ցու մը: 

Եթե այս վի ճա կը չի բա ցա հայտ վում և բուժ վում, ապա 

այն հան գեց նում է մահ վան [2,19]:

Չ նա յած ցին կի ծանր ան բա վա րա րու թյուն քիչ է 

հան դի պում, սա կայն թեթև և մի ջին ծան րու թյան ան-

բա վա րա րու թյու նը տա րած ված է ժա մա նա կա կից ամ-

բողջ աշ խար հում [16]: Ցին կի մի ջին աս տի ճա նի ան բա-

վա րա րու թյու նը դե ռա հաս նե րի շր ջա նում հան գեց նում 

է տղա նե րի հի պո գո նա դիզ մի և աճի դան դա ղեց ման, 

մաշ կի կոպ տու թյան, ախոր ժա կի վա տաց ման, վեր քե րի 

դան դաղ լա վաց ման, բջ ջային իմու նի տե տի ֆունկ ցիայի 

խան գար ման և նյար դազ գա յա կան փո փո խու թյուն նե րի 

[19]: 

Ա նան դա Ս. Պրա զա դի հե տա զո տու թյուն նե րում 

տղա մարդ կանց շր ջա նում սնն դից ցին կի սահ մա նա-

փակ ման ճա նա պար հով ստեղծ վել է ցին կի թեթև ան-

բա վա րա րու թյան մար դու փոր ձա րա րա կան մո դել: Հե-

տա զո տու թյան ար դուն քում շի ճու կում հայտ նա բեր վել է 

տես տո տե րո նի մա կար դա կի նվա զում, օլի գոս պեր միա, 

ԲԿ (NK) բջիջ նե րի ակ տի վու թյան նվա զում, T helper բջ ջի-

նե րի կող մից IL-2 ար տադ րու թյան նվա զում, հի պե րա մո-

նե միա, հա մի զգա ցո ղու թյան փո փո խու թյուն, թի մու լի նի 

ակ տի վու թյան նվա զում, մթին չհար մար վե լու պատ կեր: 
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Այս պի սով, պարզ է, որ ցին կի թեթև ան բա վա րա րու թյու-

նը բա ցա սա բար է ազ դում մար դու օր գա նիզ մում կլի նի-

կա կան, կեն սա քի միական և իմու նա բա նա կան ֆունկ-

ցիանե րի վրա [19]: 

Մայ րե րի շր ջա նում ցին կի սնն դային ան բա վա րա-

րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է եղել նո րա ծին նե րի ու-

շադ րու թյան ան բա վա րա րու թյամբ [1,20] և վեց ամ սա-

կան հա սա կում ավե լի վատ մո տոր ֆունկ ցիայով [1,21]: 

Ցինկ տա լու ար դյուն քում դիտ վել է ավե լի լավ մո տոր 

զար գա ցում շատ ցածր քա շով ծն ված երե խա նե րի շր-

ջա նում, ավե լի ակ տիվ գոր ծու նեու թյուն Հնդ կաս տա նի 

վաղ հա սա կի երե խա նե րի շր ջա նում և ֆունկ ցիոնալ 

ակ տի վու թյուն Գվա տե մա լայի վաղ հա սա կի երե խա-

նե րի շր ջա նում [1]: Ցին կի ան բա վա րա րու թյան դեպ-

քում հղի նե րի 1/3 -ի շր ջա նում դիտ վում է հղիու թյան 

ընդ հատ ման վտանգ, կե սի դեպ քում` հես տոզ ներ, ամեն 

հին գե րոր դի դեպ քում՝ վի ժում ներ, 30% -ի դեպ քում՝ 

գերջ րու թյուն, 28% -ի դեպ քում՝ ըն կեր քի ախ տա բա նա-

կան փո փո խու թյուն ներ: 1/3 -ից ավե լին (36%) ու նեն գի-

նե կո լո գիական խն դիր ներ [6]: Մայ րե րի շր ջա նում ցին-

կի ան բա վա րա րու թյու նը հան գեց նում է եր կա կի ռիս կի` 

պտ ղի վի ճա կի և նո րած նի վի ճա կի վա տաց ման: Մի 

կող մից հղի նե րի շր ջա նում ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը 

հան գեց նում է հղիու թյան ըն թաց քի և ծնն դա բե րու թյան 

փո փո խու թյան, ըն կեր քի շեր տա զատ ման, վա ղա ժամ 

ծնն դա բե րու թյան, ծնն դա բե րա կան ու ժե րի թու լու թյան, 

ծնն դա բե րա կան և հետծնն դյան շր ջա նում արյու նա հո-

սու թյան, որը նվա զեց նում է երե խայի հար մար վո ղա կան 

հնա րա վո րու թյուն նե րը, մե ծաց նում է նո րած նային հի-

վան դա ցու թյու նը ու մա հա ցու թյու նը, մյուս կող մից մոր 

ան բա վա րար վի ճա կը նպաս տում է պտ ղի ան բա վա րար 

վի ճա կի առա ջաց մա նը` օր գա նիզ մի ֆի զիոլո գիական 

հա մա կար գե րի ձևա վոր ման հե տա գա խան գար մամբ 

[4,6]: Ապա ցուց ված է, որ ցին կի ան բա վա րա րու թյուն ու-

նե ցող կա նանց հա սուն ծն ված երե խա ներն ու նեն ավե լի 

ցածր ան թրո պո մետ րիկ /մար դա բա նա կան/ ցու ցա նիշ-

ներ: Սա վե րա բե րում է նո րած նի մարմ նի զանգ վա ծին 

և եր կա րու թյա նը, գլ խի և կրծ քա վան դա կի շր ջագ ծին 

[6]: Ապա ցուց ված է, որ կյան քի առա ջին տա րում ան-

թրո պո մետ րիկ նվա զած ցու ցա նիշ նե րը (հատ կա պես 

եր կա րու թյու նը) սեր տո րեն պայ մա նա վոր ված են ծն վե-

լիս արյան մեջ ցին կի ցածր ցու ցա նիշ նե րով: Պոր տա լա-

րային արյան մեջ ցին կի ան բա վա րար քա նա կով ծն ված 

երե խա նե րի մարմ նի զանգ վա ծի և հա սա կի մի ջին ցու-

ցա նիշ նե րը կյան քի առա ջին տա րում սո վո րա բար ավե լի 

ցածր են, քան ցին կի նոր մալ ցու ցա նիշ նե րով երե խա նե-

րի շր ջա նում: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս են թադ րե-

լու, որ ցին կի պա շար նե րը, որոնք երե խան ստա ցել է մո-

րից, կյան քի առա ջին տա րում աճն ապա հո վե լու հա մար 

մեծ նշա նա կու թյուն ու նեն [6]: 

Այժմ որոշ հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տվել, որ 

զար գա ցող երկր նե րում ցին կի ան բա վա րա րու թյու նը 

բա վա կա նին տա րած ված է և ազ դում է շուրջ եր կու 

մի լիարդ մարդ կանց վրա` տար բեր տա րա ծաշր ջան նե-

րում տա տան վե լով 4-73% -ո վ: Աճի դան դա ղու մը, որը 

նկատ վում է այդ երկր նե րում, իս կա պես կա րող է լի նել 

ցին կի ան բա վա րա րու թյան հետ ևանք [12,18,19,22]: 

Զար գա ցող երկր նե րում, որ տեղ առ կա է ցին կի ան բա-

վա րա րու թյուն, երե խա նե րը վա րա կային հի վան դու-

թյուն նե րով հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան բարձր 

ռիս կի խմ բում են: Չնա յած իմուն հա մա կար գը տու ժում 

է ան գամ թեթև աս տի ճա նի ցին կի ան բա վա րա րու թյան 

դեպ քում, սա կայն դրա կար ևո րու թյու նը՝ պայ մա նա վոր-

ված ման կա կան հի վան դա ցու թյամբ, միայն վեր ջերս է 

կար ևոր վում [19,23]: Զար գա ցող երկր նե րում ցին կի ան-

բա վա րա րու թյան զգա լի տա րած վա ծու թյու նը և դրա 

կա պը հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան հետ վկա յում 

են այն մա սին, որ այս խնդ րի սահ ման նե րը բա վա կա նին 

ընդ լայն ված են [15]: Հաշ վարկ ված է, որ շուրջ 800.000 

մահ վան դեպք /ընդ հա նուր մա հե րի մոտ 1,5%/ և պե-

րի նա տալ մա հա ցու թյան շուրջ 20% -ը ամ բողջ աշ խար-

հում պայ մա նա վոր ված են ցին կի ան բա վա րա րու թյամբ, 

որը նա խատ րա մադ րող գոր ծոն է փոր լու ծու թյան և 

թո քա բոր բի հա մար, որոնք մինչև հինգ տա րե կան երե-

խա նե րի մահ վան եր կու հիմ նա կան պատ ճառ ներն են 

[18]: Չնա յած որոշ դեպ քե րում սնն դա կար գի փո փո-

խու թյամբ կա րե լի է հաս նել ցին կի ներ մուծ ման բա րե-

լավվ ման՝ ապա հո վե լով կեն դա նա կան ծագ ման սնն դի 

բա վա րար մա տա կա րա րու մը կամ ցին կի ներծ ծու մը 

խան գա րող սնն դի բա ցա ռու մը, այ նուա մե նայ նիվ որոշ 

տա րա ծաշր ջան նե րում և սո ցիալա կան խմ բե րում դա 

կա րող է խն դիր դառ նալ: Պա տա հա կան ընտ րու թյամբ 

/ռան դո մի զաց ված/ պլա ցե բո հսկ վող հե տա զո տու թյուն-

նե րի ար դյունք նե րը լա վա գույնս ցույց են տա լիս ցին կի 

տր ման դրա կան ար դյունք նե րը: ԱՀԿ -ի կող մից պա-

տա հա կան ընտ րու թյամբ /ռան դո մի զաց ված/ հե տա զո-

տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ ցին կի 

ան բա վա րա րու թյու նը մե ծաց նում է թո քա բոր բի ռիս կը 

[16]: Պա տա հա կան ընտ րու թյամբ /ռան դո մի զաց ված/ 

վե րահս կող հե տա զո տու թյուն նե րի քն նու թյու նը ցույց է 

տվել, որ ցին կի դե ղա հա բեր տա լը նվա զեց նում է փոր-

լու ծու թյան հի վան դա ցու թյու նը 18% -ո վ, իսկ թո քա բոր-

բի նը՝ 41% -ով [15,23,24,25]: 

Ամ փո փե լով մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան վե րը 

նշ ված տվյալ նե րը և հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե-

րը՝ պարզ է դառ նում ցինկ միկ րոէ լե մեն տի կար ևո րա-

գույն դե րը օր գա նիզ մի նոր մալ գոր ծու նեու թյան զար-

գաց ման և հատ կա պես ման կան առող ջու թյան հա մար: 
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Հաշ վի առ նե լով հա մաշ խար հային տվյալ նե րը և օր օրի 

աճող հե տաքրք րու թյու նը մար դու օր գա նիզ մում ցին կի 

և նրա դե րի վե րա բե րյալ` հաս կա նա լի է դառ նում ցին-

կի հե տա զոտ ման կար ևո րու թյու նը Հա յաս տա նում ևս, 

քա նի որ առ կա են երկ րա բա նա կան և սնն դային սո վո-

րույթ նե րի տար բե րու թյուն ներ: Այս ամե նը ար դիական է 

դարձ նում ցին կի ան բա վա րա րու թյան հե տա զո տու թյու-

նը բժշ կա գի տու թյան տար բեր ոլորտ նե րում:

 

Ամ փո փում

 Ցին կը էսեն ցիալ միկ րոէ լե մենտ է և պատ կա նում է 

մար դու սնուց ման և առող ջու թյան մեջ կար ևո րա գույն 

դեր ու նե ցող միկ րոէ լե մենտ նե րի են թախմ բին: Այն լայ նո-

րեն մաս նակ ցում է են թաբջ ջային նյու թա փո խա նա կու-

թյա նը: Ցին կը միկ րոէ լե մենտ է, որը կենտ րո նա կան դեր է 

կա տա րում բջ ջի աճի, հատ կա պես ԴՆԹ -ի և ՌՆԹ -ի սին-

թե զի հա մար ան հրա ժեշտ ֆեր մենտ նե րի ձևա վոր ման 

գոր ծում: Ցին կը ազ դում է իմուն հա մա կար գի տար բեր 

օղակ նե րի վրա: Էսեն ցիալ գոր ծոն է բջ ջային իմու նի տե-

տի, նեյտ րո ֆիլ նե րի և բնա կան քիլեր նե րի գոր ծու նեու-

թյան հա մար: Մակ րո ֆա գե րի գոր ծու նեու թյու նը նույն-

պես տու ժում է ցին կի ան բա վա րա րու թյու նից: Ցին կի 

ան բա վա րա րու թյու նը զար գա ցող երկր նե րում հի վան-

դա ցու թյան և մա հա ցու թյան ավե լաց ման 10 մեծ ռիս կի 

գոր ծոն նե րից մեկն է: Այժմ որոշ հե տա զո տու թյուն ներ 

ցույց են տվել, որ զար գա ցող երկր նե րում ցին կի ան բա-

վա րա րու թյու նը բա վա կա նին տա րած ված է և ազ դում է 

շուրջ եր կու մի լիարդ մարդ կանց վրա` տար բեր տա րա-

ծաշր ջան նե րում տա տան վե լով 4-73% -ո վ:
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Цинк является эссенциальным микроэлементом и принад-
лежит к подгруппе микроэлементов, которые играют важную 
роль в питании и здоровье человека. Цинк участвует в суб-
клеточном метаболизме. Он играет центральную роль в росте 
клетки, в частности в формировании ферментов, которые 
необходимы для синтеза ДНК и РНК. Цинк влияет на разные 

звенья иммунной системы. Является эссенциальным факто-
ром для функции клеточного иммунитета, нейтрофилов и NK 
клеток. Функции макрофагов тоже страдают при дефиците 
цинка. Дефицит цинка является одним из десяти факторов 
риска заболеваемости и смертности в развивающихся стра-
нах. Исследования показали, что в наши дни в развивающихся 
странах дефицит цинка имеет большую распространенность, 
в разных регионах от 4% до 73% и влияет на здоровье около 
двух миллиардов людей.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИНКА В ОРГАНИЗМЕ И СВЯЗЬ ЕГО НЕДОСТАТОЧНОСТИ С БОЛЕЗНЯМИ В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Багдасарян Н.Г., Айвазян Г.С., Мнацаканян Н.Р.
ЕГМУ, Кафедра педиатрии N 1

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: zinc, essential microelement, zinc deficiency, child-
hood ages, morbidity, mortality.

Zinc is one of the essential trace elements and, as such, a 
member of one of the major subgroups of the micronutrients that 
have attained such prominence in human nutrition and health. 
Zinc is ubiquitous in subcellular metabolism. Zinc is a trace min-
eral that plays a central role in cellular growth, specifically in the 
production of enzymes necessary for the synthesis of RNA and 

DNA. It affects multiple aspects of the immune system. Zinc is 
crucial for normal development and function of cells mediating 
innate immunity, neutrophils, and NK cells. Macrophages also 
are affected by zinc deficiency. Zinc deficiency is one of the ten 
risk factors of morbidity and mortality in different countries. Re-
search suggests that zinc deficiency is widespread and affects 
the health and well-being of about two billion people worldwide, 
ranging from 4–73% across subregions.

THE IMPORTANT ROLE OF ZINC IN THE BODY AND ASSOCIATION OF ZINC DEFICIENCY WITH 
CHILDHOOD DISEASES
Baghdasaryan N.G., Ayvazyan G.S., Mnatsakanyan N.R.
YSMU, Department of Pediatrics N1
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 Բա նա լի բա ռեր՝ խմե լու ջուր, կոշ տու թյուն, կալ ցիում, 

մագ նե զիում, մա հա ցու թյուն:

Վեր ջին տա րի նե րին կան խար գե լիչ և կլի նի կա կան 

բժշ կու թյան մաս նա գետ ներն ավե լի մեծ ու շադ րու թյուն 

են հատ կաց նում խմե լու ջրում կոշ տու թյան աղե րի կեն-

սա բա նա կան նշա նա կու թյա նը: Կոշ տու թյու նը պայ մա-

նա վոր ված է ջրում կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի իոն նե րի 

պա րու նա կու թյամբ: Բնա կան ջրե րը հան քային տար րե-

րի պա րու նա կու թյան առու մով խիստ բազ մա զան են, 

այդ իսկ պատ ճա ռով խմե լու ըն թաց քում և սնն դամ-

թերք պատ րաս տե լիս ջրի մի ջո ցով օր գա նիզմ ան ցնող 

հան քային տար րե րի մա կար դա կը կա րող է տա տան վել` 

պայ մա նա վոր ված աշ խար հագ րա կան վայ րով, ջրաղ-

բյու րի տե սա կով և այլ հան գա մանք նե րով: Խմե լու ջրի 

կոշ տու թյան աս տի ճա նը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 

սպա ռող նե րի կող մից նրա հա մային հատ կու թյուն նե րի 

ըն կալ ման հա մար: Այն ու նի նաև տն տե սա կան նշա նա-

կու թյուն:

 Հայտ նի է, որ կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի հիմ նա-

կան աղ բյու րը սնունդն է, սա կայն դրանք սնն դամ թեր քի 

շատ տե սակ նե րից օր գա նիզ մի կող մից վատ են յու րաց-

վում: Սնն դային կալ ցիու մի հիմ նա կան աղ բյու րը կաթ-

նամ թերքն է, որն ապա հո վում է այս տար րի պա հան ջի 

ավե լի քան 50% -ը: Բու սա կան մթերք նե րում կալ ցիու մի 

պա րու նա կու թյու նը ցածր է, իսկ օք սա լատ նե րի և ֆի-

տատ նե րի մե ծա քա նակ պա րու նա կու թյու նը նվա զեց-

նում է կեն սա հա սա նե լիու թյու նը: Մագ նե զիու մի աղ բյուր 

են տար բեր տե սա կի բու սա կան ծագ ման մթերք նե րը` 

հա ցա հա տիկ նե րը (չմ շակ ված), ըն կույ զը, ինչ պես նաև 

ծո վամ թեր քը և կաթ նամ թեր քը: Սնն դից աղիք նե րում 

յու րաց վում է մագ նե զիու մի 30% -ը, իսկ խմե լու ջրից (որ-

տեղ այն լուծ ված վի ճա կում է)` 40-60% -ը: Կալ ցիու մի 

ներծ ծու մը աղիք նե րում խմե լու կամ հան քային ջրե րից 

նույն քան (նույ նիսկ ավե լի) ար դյու նա վետ է, որ քան կաթ-

նամ թեր քից:

 Մյուս կող մից ժա մա նա կա կից սնն դա կար գը, որն 

աչ քի է ընկ նում ռա ֆի նաց ված մթերք նե րի լայն ընդ-

գրկ մամբ, չի պա րու նա կում հան քային տար րե րի բա-

վա րար քա նակ ներ, և նման պայ ման նե րում չա փա հաս 

ազ գաբ նակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում ար ձա-

նագր վում է որոշ տար րե րի և հատ կա պես մագ նե զիու մի 

ան բա վա րա րու թյուն: Տն տե սա պես զար գա ցած երկր նե-

րում տար բեր հե տա զո տող ներ այդ պի սի եզ րա հան գում 

են կա տա րել [10,16,19,21]: Այս պի սով, նշ ված հան քային 

տար րե րի սնն դային ան բա վա րա րու թյան պայ ման նե-

րում խմե լու ջու րը կա րող է փոխ հա տու ցել այդ պա կա սը 

և կալ ցիու մի ու մագ նե զիու մի լրա ցու ցիչ կար ևոր աղ-

բյուր դառ նալ [17]:

 Սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի (ՍԱՀ) հի վան դու-

թյուն նե րի և խմե լու ջրի կոշ տու թյան միջև հնա րա վոր 

կա պի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ հի գիենիկ ուղղ-

վա ծու թյամբ շատ հե տա զո տու թյուն ներ են կա տար վել 

[4,13,14,15,20]: Ըստ այդ հե տա զո տու թյուն նե րի՝ փա-

փուկ ջու րը ան բա րեն պաստ ազ դե ցու թյուն ու նի ՍԱՀ -ի 

հի վան դու թյուն նե րի ըն թաց քի վրա՝ հան գեց նե լով մա-

հա ցու թյան մե ծաց մա նը և, ընդ հա կա ռա կը, կոշտ ջրի 

որոշ բա ղադ րիչ ներ սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի վրա 

ու նեն պաշտ պա նիչ ազ դե ցու թյուն: Այդ պի սի հատ կու-

թյուն նե րը առա ջին հեր թին վե րագ րում են մագ նե զիու-

մին, և այն տա րա ծաշր ջան նե րում, որ տեղ խմե լու ջրում 

առ կա են մագ նե զիու մի բարձր խտու թյուն ներ, բնակ-

չու թյան շր ջա նում առա վել ցածր են մաս նա վո րա պես 

սր տա մա կա նի սուր ին ֆարկ տից և ին սուլ տից մա հա-

ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը այն բնա կա վայ րե րի հա մե մատ, 

որ տեղ խմե լու ջրե րում մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյու-

նը քիչ է [8]:

 Մագ նե զիու մը մաս նակ ցում է մի քա նի հա րյուր 

էսեն ցիալ մե տա բո լիկ ռեակ ցիանե րում, այդ թվում 

ԱԵՖ -ի, սպի տա կուց նե րի, ած խաջ րե րի, ճար պե րի, նուկ-

լեինաթ թու նե րի սին թե զում: Այս էլե մեն տը կա ռուց ված-

քային տարր է ոսկ րային հյուս ված քում, կեն սա բա նա-

կան թա ղանթ նե րում, քրո մո սոմ նե րում և կալ ցիու մի ու 

կա լիու մի հետ միասին կար գա վո րում է իո նային տրանս-

պոր տը կեն սա բա նա կան թա ղանթ նե րում [3]:

 Մագ նե զիու մը կա րող է հան դես գալ որ պես կալ-

ցիու մի ներ հա կորդ և դրա նով հան դերձ կար գա վո րել 

մկան նե րի ֆունկ ցիան և նեյ րո մե դիատոր նե րի ձեր բա-

զա տու մը: Այս կեն սա քի միական գոր ծու նեու թյան ար-

դյու քում մագ նե զիումն առանց քային դեր է կա տա րում 

սր տամ կա նի դր դե լիու թյան, նյար դամ կա նային հա ղոր-

դա կա նու թյան, անո թային տո նու սի, արյան ճնշ ման 

կար գա վոր ման հար ցե րում [23]: Վեր ջին գի տա կան հե-

ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԽՄԵ ԼՈՒ ՋՐԱ ՄԱ ՏԱ ԿԱ ՐԱՐ ՄԱՆ 
ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐՈՒՄ ԿԱԼ ՑԻՈՒ ՄԻ ԵՎ ՄԱԳ ՆԵ ԶԻՈՒ ՄԻ 
ՊԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻ ԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԸ
Քո թա նյան Ա.Հ.
ԵՊԲՀ հի գիենայի և էկո լո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ. 613.31:614.777(479.25)
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տա զո տու թյուն նե րը փաս տում են մագ նե զիու մի պաշտ-

պա նա կան դե րը սիրտ-ա նո թային հի վան դու թյուն նե րի 

դեպ քում [9 ,23]: 

Ու սում նա սի րե լով սնն դային մագ նե զիու մի կար ևո-

րու թյու նը՝ ԱՀԿ-ն տվել է հետ ևյալ կար ևոր եզ րա հան-

գու մը. փոր ձա րա րա կան, կլի նի կա կան և հա մա ճա րա-

կա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը հաս տա տում 

են այն վար կա ծը, որ մագ նե զիու մի ֆի զիոլո գիական 

նոր մայի մա կար դակ նե րից քիչ քա նակ ներ ըն դու նե լը 

նպաս տում է ՍԱՀ -ի հի վան դու թյուն նե րից կամ կաթ վա-

ծից բնակ չու թյան մահ վան դեպ քե րի, հնա րա վոր է նաև 

հի վան դա ցու թյան ռիս կի բարձ րաց մա նը [7,17]: 

Ամ փո փե լով խմե լու ջրում կոշ տու թյան աղե րի և 

սիրտ -ա նո թային հա մա կար գի հի վան դու թյուն նե րի հնա-

րա վոր կա պի վե րա բե րյալ 1957–2004թթ. ըն թաց քում 

ամ բողջ աշ խար հում կա տար ված մոտ 80 հա մա ճա րա-

կա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը՝ 

ԱՀԿ-ն 2005 –ի իր հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյան 

մեջ [17] ար ձա նագ րել է, որ՝

 � խմե լու ջրում կոշ տու թյան աղե րի (ի նչ պես 

ընդ հա նուր, այն պես էլ առան ձին-առան ձին` 

կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի խտու թյուն նե րը) 

դրա կան նշա նա կու թյու նը առա վել հա ճախ 

առնչ վում է սր տի իշե միկ հի վան դու թյու նից մա-

հա ցու թյան ցածր ցու ցա նիշ նե րի հետ,

 �  հա մո զիչ են խմե լու ջրում մագ նե զիու մի խտու-

թյուն նե րի բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան վե րա բե-

րյալ ար ձա նագր ված փաս տե րը:

2009 -ին ԱՀԿ -ի փոր ձա գետ նե րը, ան դրա դառ նա-

լով այս հար ցին, նշում են, որ հա մա ճա րա կա բա նա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րը չնա յած չեն ապա ցու ցում խմե լու 

ջրի կոշ տու թյան և սր տա նո թային հի վան դու թյուն նե րի 

միջև հնա րա վոր կա պի վար կա ծը, սա կայն հաս տա տում 

են խմե լու ջրում մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյան և սր-

տա նո թային հի վան դու թյուն նե րից մա հա ցու թյան միջև 

առ կա կա պը: Նրանք նշում են, որ որոշ իրա վի ճակ նե-

րում ջրի մի ջո ցով օր գա նիզմ ան ցնող մագ նե զիու մի քա-

նա կի ավե լա ցու մը կա րող է օգ տա կար լի նել բնակ չու-

թյան հատ կա պես այն խմ բե րի հա մար, որոնց սնն դում 

այս քի միական տար րի պա րու նա կու թյու նը ան բա վա-

րար է [7]:

2011 -ի ու ղե ցույ ցում [12] ԱՀԿ-ն, որ պես օժան դակ 

փաս տա թուղթ հիմք ըն դու նե լով 2009 -ի վեր լու ծու թյու-

նը (կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի օրա կան պա հան ջում 

խմե լու ջրի ներդր ման և առող ջու թյան վրա հնա րա-

վոր բա րեն պաստ ազ դե ցու թյան գնա հատ ման վե րա-

բե րյալ [6]), եզ րա հան գում է. «Չ նա յած սիրտ-ա նո թային 

մա հա ցու թյան դեպ քում խմե լու ջրի մագ նե զիու մի կամ 

կոշ տու թյան պաշտ պա նա կան ազ դե ցու թյան վե րա բե-

րյալ հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

ապա ցույց նե րի առ կա յու թյա նը, սա կայն այդ տվյալ նե-

րը դեռևս վի ճար կե լի են: Հե տա գա հե տա զո տու թյուն-

ներն այս ուղ ղու թյամբ շա րու նակ վում են: Միև նույն 

ժա մա նակ բա ցա կա յում են այն պի սի տվյալ ներ, որոնք 

կհաս տա տեին հան քային տար րե րի առա վե լա գույն կամ 

նվա զա գույն խտու թյուն նե րը, քա նի որ նրանց հա մա-

պա տաս խան քա նակ նե րի ան ցումն օր գա նիզմ պայ մա-

նա վոր ված է շատ այլ գոր ծոն նե րով: Նշ ված հան գա-

մանք նե րից ել նե լով՝ կոշ տու թյան հա մա պա տաս խան 

նոր մա տի վային ար ժեք ներ չի առա ջարկ վում»: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ ներ կա յաց վող աշ խա-

տան քի նպա տակն է գնա հա տել ՀՀ առան ձին տա րա-

ծաշր ջան նե րում խմե լու ջրի քի միական բա ղադ րու թյու-

նը և տալ բնակ չու թյան առող ջու թյան վրա կոշ տու թյան 

աղե րի հնա րա վոր ազ դե ցու թյան հի գիենիկ գնա հա տա-

կա նը: 

Նյու թե րը և մե թոդ նե րը

Առա ջադր ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար ամ-

փոփ վել են «Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ -ի 4 մար զային լա-

բո րա տո րիան նե րի 73 խմե լու ջրաղ բյուր նե րի ջրի որա-

կի 2008-2011թթ. հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը` 

աղային կազ մի ցու ցա նիշ նե րով: 

Մի շարք երկր նե րում գոր ծում են խմե լու ջրի մակ-

րո- և միկ րոէ լե մեն տային կազ մի ֆի զիոլո գիական լիար-

ժե քու թյան նոր մա տիվ նե րը: Օրի նակ՝ Բե լա ռու սիայի 

Հան րա պե տու թյու նում «Խ մե լու ջրի ֆի զիոլո գիական 

լիար ժե քու թյան պա հանջ նե րում» որ պես սա նի տա րա-

կան նոր մա ըն դուն ված են ջրում կալ ցիու մի 25-130մգ/լ 

և մագ նե զիու մի 5-65մգ/լ քա նակ նե րը [5]:

 Մեզ հա մար ստաց ված ար դյուն քե րը ամ փո փե լու 

հա մար հիմք են ծա ռայել հայ րե նա կան հի գիենիստ նե-

րի կող մից խմե լու ջրում կոշ տու թյան աղե րի նվա զա-

գույն ան հրա ժեշտ քա նակ նե րի վե րա բե րյալ առա ջարկ-

ված մո տե ցում նե րը: Ըստ այդմ՝ կալ ցիու մի խտու թյու նը 

խմե լու ջրում պետք է լի նի 20-25մգ/լ -ից ոչ պա կաս, իսկ 

մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյու նը` 10մգ/լ -ից ոչ պա կաս 

[1]: Ընդ հա նուր կոշ տու թյան 2- 4մ մոլ/լ ցու ցա նիշ նե րի 

դեպ քում խմե լու ջու րը ամե նա քիչն է առնչ վում այս կամ 

այն հի վան դու թյուն նե րի զար գաց մա նը [11]: Նշենք, որ 

առա ջարկ ված այս ցու ցա նիշ նե րը էա պես չեն տար բեր-

վում վե րը նշ ված ֆի զիոլո գիական լիար ժե քու թյան նոր-

մա տիվ նե րից: 

Աշ խա տան քում օգ տա գործ վել են նաև ՀՀ վի-

ճա կագ րու թյան պե տա կան խորհր դի 2005-2009թթ. 

տվյալ նե րը Հա յաս տա նի մի շարք տա րա ծաշր ջան նե-

րում մահ վան հիմ նա կան պատ ճառ նե րի (բ նակ չու թյան 

մահ վան դեպ քե րի) վե րա բե րյալ, ինչ պես նաև Առող-
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ջա պա հու թյան ազ գային ինս տի տու տի հան րա պե տա-

կան տե ղե կատ վա կան կենտ րո նի տվյալ նե րը նույն 

տա րա ծաշր ջան նե րում բնակ չու թյան ըն դա նուր հի վան-

դու թյուն նե րի, այդ թվում քրո նի կա կան հի վան դու թյուն-

նե րի դեպ քե րի վե րա բե րյալ: Հե տա զո տու թյան ըն թաց-

քում կի րառ վել են վա րիացիոն վի ճա կագ րու թյան և 

դիս պեր սիոն վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րը Excel ծրագ րով: 

Ար դյունք նե րը և քն նար կու մը

Տն տե սա կան խմե լու ջրա մա տա կա րար ման ժա մա-

նա կա կից հաշ վեկշ ռում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-

թյու նում ստոր գետ նյա աղ բյուր նե րը առա ջա տար դեր 

են կա տա րում: Բա ցա ռու թյուն են կազ մում Դի լի ջա նը, 

Բեր դը, Ար թի կը, Քա ջա րա նը, մա սամբ նաև Կա պա նը և 

Մեղ րին, որոնց ջրա մա տա կա րա րու մը կազ մա կերպ վում 

է մա կե րե սային ջրաղ բյուր նե րից` մաքր ման կա յան նե-

րում ջրի հա մա պա տաս խան մաք րու մից և վա րա կա-

զեր ծու մից հե տո [2]: Մնա ցած ջրաղ բյուր նե րի դեպ քում 

ջու րը են թարկ վում է միայն վա րա կա զերծ ման: ՀՀ տա-

րած քում բնա կան ջրե րի քի միական կազ մի ձևա վո րու մը 

պայ մա նա վոր ված է առա ջին հեր թին ֆի զի կաաշ խար-

հագ րա կան պայ ման նե րով, ջրա խառ նիչ ապար նե րի լի-

թո լո գիական և մար զի երկ րա կա ռուց ված քային առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րով:

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում պարզ վել է, որ 

ՀՀ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի ջրաղ բյուր նե րում ընդ-

հա նուր հան քայ նաց ման ցու ցա նի շը մի ջի նը 248,5մգ/լ է, 

SD = 138 (ա ղ. 1), նշ ված ջրաղ բյուր նե րի շուրջ 30% -ի 

ընդ հա նուր հան քայ նաց ման ցու ցա նի շը ցածր է օպ տի-

մալ մա կար դակ նե րից: Հան քայ նաց ման առա վել ցածր 

ցու ցա նիշ ներ (<120մգ/լ) են ար ձա նագր վել Արա գա ծի, 

Թա լի նի և Աշոց քի շր ջան նե րի բնա կա վայ րե րի ջրաղ-

բյուր նե րում: Նշ ված տա րածք նե րում խմե լու ջրի ցածր 

հան քայ նա ցու մը ջրաղ բյուր նե րի՝ մթ նո լոր տային տե-

ղում նե րով ար տա հայտ ված նոս րաց ման հետ ևանք է:

 Հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րի 7,5% -ի ընդ հա նուր 

հան քայ նաց ման ցու ցա նի շի ար ժե քը բարձր է 500մգ/լ 

-ի ց, այն առա վե լա գույ նի (1029մգ/լ) է հաս նում Բաղ-

րա մյա նի շր ջա նի բնա կա վայ րե րի ջրաղ բյուր նե րում: 

Այս ջրե րի քի միական կա ռուց ված քի ձևա վոր ման մեջ 

առաջ նային դեր են կա տա րում ջրա խառ նիչ ապար նե րը:

ՀՀ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի հե տա զոտ ված 

ջրաղ բյուր նե րում ընդ հա նուր կոշ տու թյան ցու ցա նի-

շը մի ջի նը 2,0մ մոլ/լ է, SD = 1,35 (ա ղ. 1): Բերդ, Տա շիր, 

Ստե փա նա վան, Ապա րան, Ար թիկ, Թա լին, Եղեգ նա ձոր, 

Ջեր մուկ, Գո րիս, Ագա րակ, Աշոցք, Դի լի ջան, Ար տա շատ, 

Վե դի և Աշ տա րակ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի ջրաղ-

բյուր նե րում կոշ տու թյան ցու ցա նի շը ցածր է 2,0մ մոլ/լ -ից 

(այս մա կար դա կը հա մա պա տաս խա նում է խմե լու ջրում 

կոշ տու թյան աղե րի նվա զա գույն ան հրա ժեշտ քա նակ-

նե րին): Ընդ հա նուր առ մամբ կոշ տու թյան ցու ցա նի շը 

հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րի 60% -ի դեպ քում ցածր է 

2,0մ մոլ/լ -ի ց, ընդ որում, 37,5% -ի դեպ քում այն չի գե րա-

զան ցում 1,0մ մոլ/լ -ը: Կոշ տու թյան ցու ցա նի շի 3,5մ մոլ/լ 

և ավե լի ար ժեք ներ են ար ձա նագր վել Իջ ևա նի, Մա սի-

սի, Ար մա վի րի և Բաղ րա մյա նի շր ջան նե րի ջրա մա տա-

կա րար ման աղ բյուր նե րում: 

Ինչ պես նշ վել է, ըստ մաս նա գի տա կան գրա կա նու-

թյան տվյալ նե րի, կալ ցիու մի պա րու նա կու թյու նը խմե լու 

ջրում պետք է լի նի 25մգ/լ -ից ոչ պա կաս, իսկ մագ նե-

զիու մի պա րու նա կու թյու նը` 10մգ/լ -ից ոչ պա կաս: 

Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ պար զել ենք, որ 67% 

հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րում կալ ցիու մի պա րու նա-

կու թյու նը ցածր է 25մգ/լ -ի ց, ընդ որում, 22,8% -ի դեպ-

քում այն չի գե րա զան ցում 10,0մգ/լ ցու ցա նի շը: Կալ-

ցիու մի պա րու նա կու թյան նվա զա գույն մա կար դակ ներ 

(5-8մգ/լ) դի տարկ վել են Եղեգ նա ձոր, Թա լին, Ար թիկ, 

Բերդ բնա կա վայ րե րի ջրաղ բյուր նե րում:

Կալ ցիու մի օպ տի մալ պա րու նա կու թյամբ աչ քի են 

ընկ նում Հրազ դա նի, Ծաղ կա ձո րի, Աբո վյա նի, Սևա նի, 

Իջ ևա նի, Սպի տա կի և Վայ քի բնա կա վայ րե րի ջրաղ-

բյուր նե րը:

ՀՀ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի հե տա զոտ ված 

ջրաղ բյուր նե րում մագ նե զիու մի խտու թյու նը մի ջի նը 

10,1մգ/լ է, SD = 8,5 (ա ղ. 1): Մագ նե զիու մի պա րու նա-

կու թյան ցածր մա կար դակ ներ դի տարկ վել են Բյու րե-

ղա վան, Աշ տա րակ, Ապա րան, Ար թիկ, Թա լին, Աշոցք, 

Դի լի ջան, Բերդ, Գա վառ, Վար դե նիս, Մար տու նի, Եղեգ-

նա ձոր, Ջեր մուկ, Գո րիս քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի 

ջրաղ բյուր նե րում, այ սինքն՝ շուրջ 68% հե տա զոտ ված 

ջրաղ բյուր նե րում: Մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյան 

նվա զա գույն մա կար դակ ներ (1-3մգ/լ) դի տարկ վել են 

Ջեր մու կի, Գո րի սի, Թա լի նի, Ար թի կի, Եղեգ նա ձո րի, 

Բեր դի ջրաղ բյուր նե րում: 

Ամ փո փե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա րող ենք եզ րա-

կաց նել, որ ՀՀ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի հե տա-

զոտ ված ջրաղ բյուր նե րի մե ծա մաս նու թյան դեպ քում 

կոշ տու թյան աղե րի պա րու նա կու թյու նը (ի նչ պես ընդ հա-

նուր կոշ տու թյան, այն պես էլ կալ ցիու մի և մագ նե զիու մի 

առան ձին վերց րած ցու ցա նիշ նե րը) ցածր է առա ջարկ-

վող նվա զա գույն ան հրա ժեշտ քա նակ նե րից:

Ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ բա րեն-

պաստ կլի մա յա կան պայ ման նե րում մի ջին ֆի զի կա կան 

բեռն վա ծու թյան դեպ քում օր վա ըն թաց քում մար դուն 

ան հրա ժեշտ է 3լ ջուր, ապա հե տա զոտ ված ջրաղ բյուր-

նե րից ջրի մի ջո ցով օր գա նիզմ կա րող է ան ցնել կալ ցիու-

մի օրա կան պա հան ջի (800մգ) մի ջին 8,7% -ը, մագ նե-

զիու մի օրա կան պա հան ջի (400մգ) մի ջին 7,5% -ը (ա ղ. 
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2): Առան ձին ջրաղ բյուր նե րում, երբ կալ ցիու մի և մագ-

նե զիու մի պա րու նա կու թյուն նե րը հաս նում են առա վե-

լա գույն ցու ցա նիշ նե րի (հա մա պա տաս խա նա բար՝ 90 և 

60մգ/լ), ջրի մի ջո ցով օր գա նիզմ կա րող է ան ցնել նշ ված 

էլե մենտ նե րի օրա կան պա հան ջի 34-45% -ը: Այս պի սով, 

ՀՀ հե տա զոտ ված տար բեր ջրաղ բյուր նե րից ջրի մի ջո-

ցով օր գա նիզմ կա րող է ան ցնել կալ ցիու մի օրա կան 

պա հան ջի մի ջի նը 2,7-14,7% -ը, մագ նե զիու մի մի ջի նը 

1,1-13,9% -ը: Նշենք, որ խմե լու ջրում կոշ տու թյան աղե-

րի մի ջին քա նակ նե րի դեպ քում այն կա րող է ապա հո վել 

նշ ված տար րե րի օրա կան պա հան ջի 20-25% -ը :

Բ նակ չու թյան հի վան դա ցու թյան և մա հա ցու թյան 

ցու ցա նիշ նե րի վրա խմե լու ջրի քի միական կազ մի ազ-

դե ցու թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով մեր կող-

մից առանձ նաց ված տա րածր ջան նե րում խմե լու ջրի 

աղային կազ մի առան ձին ցու ցա նիշ նե րի և բնակ չու-

թյան մա հա ցու թյան և հի վան դա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի 

միջև կա տար վել է կո րե լիացիոն վեր լու ծու թյուն` Սպիր-

մե նի ռան գե րի մե թո դով, որի ար դյուն քում հնա րա վոր 

չե ղավ հայտ նա բե րել վի ճա կագ րո րեն նշա նա կա լի կա-

պեր: Այ նուա մե նայ նիվ, մեր ու շադ րու թյու նը գրա վեց այն 

հան գա ման քը, որ խմե լու ջրում մագ նե զիու մի իոն նե րի 

պա րու նա կու թյան նվազ մա նը զու գա հեռ՝ բնակ չու թյան 

շր ջա նում դիտ վում է մահ վան դեպ քե րի հա ճա խա ցում 

որոշ հի վան դու թյուն նե րից (սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ-

տից և ու ղե ղի անո թային հի վան դու թյուն նե րից): Այս 

հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված՝ մի շարք բնա կա վայ-

րե րում բնակ չու թյան վե րը նշ ված հի վան դու թյուն նե րից 

մահ վան դեպ քե րի տա րած վա ծու թյան և խմե լու ջրում 

մագ նե զիու մի իոն նե րի պա րու նա կու թյան տար բեր մա-

կար դակ նե րի միջև իրա կա նաց րինք դիս պեր սիոն վեր-

լու ծու թյուն (ա ղ. 3):
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ՍՍԻ Ուղեղանոթային

Նկ.1. Սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ տից և ու ղե ղա նո թային հի-

վան դու թյուն նե րից բնակ չու թյան մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե-

րը խմե լու ջրում մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյան` ցածր, մի ջին 

և բարձր մա կար դակ նե րի դեպ քում։

Այս վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պար զել ենք, որ 

սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ տից և ու ղե ղի անո թային 

Ա ղյու սակ 1.

«Հայջր մուղ կո յու ղի» ՓԲԸ շա հա գործ վող ստո րերկ րյա և մա կեր ևու թային ջրաղ բյուր նե րի խմե լու ջրի քի միական 

ցու ցա նիշ նե րի մի ջին մա կար դակ նե րը 2008-2011թթ. ըն թաց քում

Ցու ցա նիշնե րը 
Ընդ հա նուր

 հան քայ նա ցում, մգ/լ

Կոշ տու թյուն,

մ մոլ/լ

Կալ ցիում,

մգ/լ

Մագ նե զիում,

մգ/լ

Ֆ տո րիդ ներ,

մգ/լ

M
248,5

n =200

2,02

n =200

23,2

n =200

10,14

n =200

0,23

n =200

SD 138,4 1,35 16,0 8,5 0,19

ա ռա վե լա գույն 915,0 8,05 90,0 60,0 0,9

ն վա զա գույն 71,7 0,28 5,0 1,0 0

Ա ղյու սակ 2.

Ջ րի մի ջո ցով օր գա նիզմ ան ցնող կալ ցիու մի, մագ նե զիու մի և ֆտո րիդ նե րի քա նակ նե րը տար բեր տի րույթ նե րում 

նրանց պա րու նա կու թյան դեպ քում

Ցու ցա նիշ նե րը
Կալ ցիում 

(օ րա կան պա հանջ), %

Մագ նե զիում 

(օ րա կան պա հանջ), %

Ֆ տո րիդ ներ

 (օ րա կան պա հանջ), %

M 8,7 7,5 26,5

SD 2,7 – 14,7 1,1 – 13,9 4,6 – 48,5

Ա ռա վե լա գույն 34 45 104

ն վա զա գույն 1,8 0,7 0
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հի վան դու թյուն նե րից բնակ չու թյան մա հա ցու թյան ցու-

ցա նիշ նե րը վի ճա կագ րո րեն իրա րից տար բեր վում են 

խմե լու ջրում մագ նե զիու մի իոն նե րի պա րու նա կու թյան 

տար բեր մա կար դակ նե րի դեպ քում: Այդ մա սին են վկա-

յում դիս պեր սիոն վեր լու ծու թյան հա ջորդ փու լում մա հա-

ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի միջև իրա կա նաց ված վեր լու ծու-

թյուն նե րը բազ մա կի հա մե մա տու թյան մե թո դի Տյու կի 

ցու ցա նիշ նե րով, որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 

մի մյանց հետ հա մե մա տե լու առան ձին խմ բե րի ցու ցա-

նիշ նե րի մի ջին ար ժեք նե րը և փաս տե լու վի ճա կագ րո-

րեն նշա նա կա լի տար բե րու թյուն նե րը: Ինչ պես եր ևում 

է նկ. 1-ի ց, նշ ված հի վան դու թյուն նե րից մա հա ցու թյունն 

ամե նա բարձրն է այն բնա կա վայ րե րում, որ տեղ խմե-

լու ջրում մագ նե զիու մի իոն նե րի պա րու նա կու թյու նը 

3մգ/լ -ից ցածր է: Այս դեպ քում մեր հե տա զո տու թյան 

ար դյունք նե րը հա մընկ նում են գի տա կան այն հե տա զո-

տու թյուն նե րի հետ, որոնք առաջ են քա շում այն վար կա-

ծը, որ մագ նե զիու մը առա ջին հեր թին պաշտ պա նում և 

կան խար գե լում է հան կար ծա մա հու թյու նը սր տամ կա նի 

սուր ին ֆարկ տից, այլ ոչ թե ընդ հա նուր առ մամբ սր տի 

իշե միկ հի վան դու թյուն նե րից [18,22]: Խմե լու ջրում մագ-

նե զիու մի պա րու նա կու թյան և սր տամ կա նի սուր ին-

ֆարկ տից հի վան դա ցու թյան կա պի վե րա բե րյալ իրենց 

աշ խա տու թյուն նե րում մաս նա գետ նե րը ևս ար ձա նագ-

րել են, որ մագ նե զիու մի իոն նե րի մի ջի նը 3մգ/լ և ավե լի 

ցածր պա րու նա կու թյուն նե րը առա վել ան բա րեն պաստ 

ազ դե ցու թյուն են թող նում: 

Այս պի սով, ՀՀ քա ղաք նե րի և բնա կա վայ րե րի հե-

տա զոտ ված ջրաղ բյուր նե րի մե ծա մաս նու թյան դեպ-

քում կոշ տու թյան աղե րի պա րու նա կու թյու նը (ի նչ պես 

ընդ հա նուր կոշ տու թյան, այն պես էլ կալ ցիու մի և մագ-

նե զիու մի առան ձին վերց րած ցու ցա նիշ նե րը) ցածր է 

առա ջարկ վող նվա զա գույն ան հրա ժեշտ քա նակ նե րից: 

ՀՀ տար բեր ջրաղ բյուր նե րից ջրի մի ջո ցով օր գա նիզմ 

կա րող է ան ցնել կալ ցիու մի օրա կան պա հան ջի մի ջի նը 

2,7-14,7% -ը, մագ նե զիու մի մի ջի նը 1,1-13,9% -ը: Խմե լու 

ջրում մագ նե զիու մի իոն նե րի պա րու նա կու թյան տար-

բեր մա կար դակ նե րի դեպ քում դի տարկ վե ցին ՍՍԻ -ից 

և ու ղե ղի անո թային հի վան դու թյուն նե րից բնակ չու թյան 

մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի վի ճա կագ րո րեն նշա նա-

կա լի տար բե րու թյուն ներ: Նշ ված հի վան դու թյուն նե րից 

մա հա ցու թյունն ամե նա բարձրն էր այն բնա կա վայ րե-

րում, որ տեղ խմե լու ջրում մագ նե զիու մի իոն նե րի պա-

րու նա կու թյու նը մի ջի նը 3մգ/լ -ից ցածր էր:

 Հիմն վե լով վե րը նշ ված փաս տե րի և վեր լու ծու թյուն-

նե րի վրա՝ ան հրա ժեշտ ենք հա մա րում մշա կել մի ջո ցա-

ռում ներ` ազ գաբ նակ չու թյա նը կալ ցիու մի և մագ նե զիու-

մի բա վա րար քա նակ նե րով ապա հո վե լու վե րա բե րյալ: 

Այս ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են:

 Ա ղյու սակ 3.
ՀՀ մի շարք տա րա ծաշր ջան նե րում սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ տից և ու ղե ղի անո թային հի վան դու թյուն նե րից բնակ չու-
թյան մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը խմե լու ջրում մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի դեպ քում

Մագ նե զիու մի պա րու նա կու թյան 

տար բեր մա կար դակ ներ մգ/լ
< 3 4 - 19 >20

Բ նա կա վայ րե րը Ար թիկ Ա շոցք Ս տե փա նա վան Իջ ևան Ս ևան Ար մա վիր

Սր տամ կա նի սուր ին ֆարկ տից 

մա հա ցու թյան ցու ցա նիշ նե րը

2005թ. 84 49 36 115 77 51

2006թ. 149 68 54 99 79 47

2007թ. 128 10 60 165 65 90

2008թ. 86 45 88 124 70 84

2009թ. 141 42 88 179 65 -

Ու ղե ղա նո թային հի վան դու-

թյուն նե րից մա հա ցու թյան 

ցու ցա նիշ նե րը

2005թ. 275 169 78 155 110 -

2006թ. 161 103 26 173 120 -

2007թ. 173 130 0 155 103 -

2008թ. 200 130 68 180 129 -

2009թ. 187 118 58 132 124 -

P < 0,05
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В последнее время специалисты профилактической и кли-
нической медицины уделяют все большее внимание биологи-
ческому значению содержания солей жесткости в питьевой 
воде. Жесткость воды обусловлена наличием в ней катионов 
кальция и магния. Известно, что вышеуказанные элементы, 
поступающие в организм с пищей из некоторых продуктов, 
усваиваются плохо. С другой стороны, современный рацион, 
будучи богатым рафинированными продуктами, не содержит 
достаточного количества минералов. В связи с этим у боль-
шинства взрослого населения регистрируется недостаточ-
ность некоторых минералов, в частности, магния. В таких ус-
ловиях даже малые количества магния в питьевой воде могут 
иметь определенную роль в исключении или снижении недо-
статочности этого элемента.

Целью этой работы явились оценка с гигиенической точки 
зрения химического состава питьевой воды в отдельных реги-
онах РА и выявление возможноого влияния этих факторов на 
здоровье населения. 

В результате исследований выяснилось, что в водоисточ-
никах большинства городов и сел Армении содержание солей 
жесткости (как общей, так и содержание кальция и магния 
в отдельности) ниже рекомендуемых минимальных количеств 
этих элементов. Из разных водоисточников РА с питьевой во-
дой в организм может поступать в среднем от 2,7 до 14,7% 
кальция и от 1,1% до 13,9% магния суточной потребности.

С целью выявления влияния химического состава питьевой 
воды на показатели заболеваемости и смертности населе-
ния в некоторых регионах Армении проводился корреляци-
онный анализ между отмеченными факторами, в результате 
которого не были выявлены статистически значимые связи. 
Однако, в результате проведенного в последующем дисперси-
онного анализа, при различных уровнях содержания магния 
в питьевой воде наблюдались статистически значимые разли-
чия между распространенностью случаев смерти от острого 
инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний мозга. Самая 
высокая смертность населения от отмеченных заболеваний 
наблюдается в тех регионах, где содержание магния в питье-
вой воде ниже 3мг/л.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПИТЬЕВЫХ 
ВОДОИСТОЧНИКАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Котанян А.О.
ЕГМУ, Кафедра гигиены и экологии

 Р Е З Ю М Е
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Recently specialists of preventive and clinical medicine have 
been paying more attention to the biological significance of the 
hard salt content in drinking water. Hardnees of drinking water is 
determined by kations of calcium and magnesium. It’s not a se-
cret that those are taken badly by the organism from many food 
products. On the other hand, today those food products which 
include a wide range of purified (refined) products, do not contain 
enough amount of mineral elements, thus insufficiency of some 
elements especially of magnesium is registered among the ma-
jority of the adults. In such conditions even small quantities of 
magnesium in drinking water can have a certain role in eliminat-
ing or reducing the deficiency of this element.

The aim of this work was to give hygienic evaluation of the 
chemical composition of drinking water in different regions of the 
RA and to find out the possible effect of saline composition and 
some chemical ingredients of drinking water on the health of the 
population. 

The investigations have shown that in overwhealming majority 

of the investigated water sources of the RA cities and dwelling 
places the content of hardness salts (both the general hardness 
and the indices of calcium and magnesium in particular) are less 
than minimal recommended amounts of them. Water from differ-
ent sourses of RA cities and dwelling places can provide an or-
ganism from 2.7% to 14.7% of calcium and from 1.1% to 13.9% 
of magnesium from the total daily intake. 

 To reveal the influence of the drinking water chemical compo-
sition on the morbidity and mortality indices of the population we 
conducted correlation analysis between the morbidity and mor-
tality rates and some indices of the salt composition of drinking 
water in the selected regions. As a result, we failed to reveal any 
statistically significant correlations.

However, the further ANOVA test revealed statistically signifi-
cant differences of incidences of fatal cases caused by the acute 
myocardial infarction, and cerebral vascular diseases have been 
observed in case of different levels of magnesium ions in drinking 
water. Mortality rate because of the mentioned diseases was the 
highest in the regions where the content of magnesium ions in 
drinking water was on the average less than 3mg/l.

HYGIENIC ASSESSMENT OF CALCIUM AND MAGNESIUM CONTENT IN DRINKING WATER 
SOURCES IN RESPUBLIC OF ARMENIA
Kotanyan A.O.
YSMU, Department of Hygiene and Ecology
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Բանալի  բա ռեր՝ քրեական պա տաս խա նատ վու թյան 

սուբյեկտ, իրա վա բա նա կան ան ձ, հան ցա վոր գոր ծու-

նեու թյուն, քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ-

վու թյուն, իրա վաօ րենսդ րա կան բա րե փո խում ներ:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ-

րու թյամբ սահ ման վում է, որ «Մար դու և քա ղա քա-

ցու հիմ նա կան իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը 

տա րած վում են նաև իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա 

այն քա նով, որ քա նով այդ իրա վունք ներն ու ազա-

տու թյուն ներն իրենց էու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց 

նկատ մամբ»:

 Մար դու իրա վուք նե րի կի րա ռե լիու թյան սկզ բունքն 

իրա վա բա նա կան ան ձանց վրա տա րա ծու մը տրա մա բա-

նա կան է և ար դա րաց ված: Եվ այն առաջ է բե րում նաև 

իրա վա բա նա կան ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյան 

վե րա բե րյալ անա լո գիկ մո տե ցում նե րին և օրենսդ րա-

կան ամ րագ րում նե րի ան հրա ժեշ տու թյա նը, մաս նա վո-

րա պես իրա վա բա նա կան ան ձին քրեական պա տաս-

խա նատ վու թյան սուբյեկտ դի տար կե լու տե սան կյու նից:

 Փոր ձենք վեր հա նել իրա վա բա նա կան ան ձանց 

հա մար քրեական պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե-

սե լու նպա տա կա հար մա րու թյու նը և հիմ քե րը, առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը, դրա կի րառ ման ակն կալ վող ար-

դյունք նե րը: 

Ինչ պես պատ մու թյու նից հայտ նի է, դա րե րով ըն-

դուն ված է եղել քրեական պա տաս խա նատ վու թյան 

սուբյեկտ ճա նա չել մար դուն: Այ սինքն՝ հան ցա գոր ծութ-

յան բնո րո շու մը վե րա բեր վել է կոնկ րետ ան ձի գոր ծո-

ղու թյուն նե րին կամ ան գոր ծու թյու նը: Պատ մու թյա նը 

հայտ նի են դեպ քեր, երբ որոշ հան ցա գոր ծու թյուն ներ 

նույ նիսկ ու նե ցել են կոնկ րետ հե ղի նակ ներ: Օրի նակ՝ 

«խու լի գա նու թյուն» տեր մի նը, ըստ որոշ աղ բյուր նե րի, 

առա ջա ցել է կոնկ րետ ան ձանց անու նից: Այն ծա գել է 

իռ լան դա կան մի ըն տա նի քի՝ «Հո լի գան» (Hooligan) ազ-

գա նու նից: Հո լի գան ըն տա նի քը 18-րդ դա րի վեր ջե րին 

բնակ վել է Լոն դո նում և ըն տա նի քի ան դամ նե րը հայտ նի 

են եղել իրենց ար տա ռոց և ագ րե սիվ վար քագ ծով: Այդ 

ըն տա նի քի վար քա գիծն այն քան սկան դա լային է եղել, 

որ հե տա գա յում հա սա րա կա կան կար գը խախ տող ան-

ձանց ան վա նում են «խու լի գան ներ» [1]: Ինչ պես հայտ նի 

է, հե տա գա յում, ար դեն 20-րդ դա րում «խու լի գան» տեր-

մի նը մի ջազ գայ նաց վել և իրա վա կան ձևա կեր պում ներ 

է ստա ցել:

 Ներ կա յումս իրադ րու թյու նը այլ է և որոշ երկր ներ 

իրենց ազ գային օրենսդ րու թյամբ քրեական պա տաս-

խա նատ վու թյան սուբյեկտ են ճա նա չում ոչ միայն մար-

դուն, այլ նաև իրա վա բա նա կան ան ձին: Հա յաս տա նի, 

ինչ պես նաև մի շարք այլ երկր նե րի օրենսդ րու թյուն նե-

րը չեն ճա նա չում իրա վա բա նա կան ան ձի քրեական պա-

տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը: Ավե լին՝ Հա յաս տա նի 

առա ջա տար քրեագետ գիտ նա կան նե րից շա տե րը գտ-

նում են, որ իրա վա բա նա կան ան ձին որ պես քրեական 

պա տաս խա նա տվու թյան սուբյեկտ դի տար կե լը հա կա-

սում է քրեական իրա վուն քի սկզ բունք նե րին:

 Ի րա վա բա նա կան ան ձինք իրա վուն քի ինք նու-

րույն սուբյեկտ ներ են, որոնց իրա վա զո րու թյուն ներն 

ամ րագր ված են օրենսդ րու թյամբ: Իրա վա բա նա կան 

ան ձի նշա նա կու թյունն իրա վուն քի տար բեր ճյու ղե րում 

ի հայտ է գա լիս տար բեր ձևե րով և դրա հետ կապ-

ված իրա վա հա րա բե րու թյուն ներն առա վել զար գա ցած 

է հատ կա պես քա ղա քա ցիական իրա վուն քի ոլոր տում։ 

Թերևս, իրա վա բա նա կան ան ձի հիմ նա կան հատ կա նի-

շե րից մե կը՝ գույ քային առանձ նաց վա ծու թյու նը, քա ղա-

քա ցիական շր ջա նա ռու թյան մեջ հիմ նա կան մաս նակ-

ցու թյան առանձ նա հա տուկ դե րա կա տա րումն է:

 Ներ կա յումս իրա վա բա նա կան ան ձինք բա վա կա-

նին զար գա ցած ինս տի տուտ ներ են և ու նեն առանձ-

նա հա տուկ հատ կա նի շեր, ինք նա վա րու թյուն, ինչ պես 

նաև ներ կա ռուց ված քային ինք նու րույն կա ռա վար ման 

մե խա նիզմ ներ: Իրա վա բա նա կան ան ձինք զգա լի և բա-

վա կա նին լուրջ դե րա կա տա րու թյուն ու նեն երկ րի տն-

տե սու թյան մեջ, առող ջա պա հու թյան, սո ցիալա կան, 

ձեռ նե րե ցու թյան ոլորտ նե րում, ինչ պես նաև հա սա րա-

կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Գաղտ նիք չէ, որ որո շա կի իրա վա բա նա կան ան ձինք 

ու նե նա լով մեծ ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ 

առա վել շատ գայ թակ ղու թյուն են ու նե նում տն տե սու-

թյան մեջ ազ դե ցիկ լի նե լու՝ մե ծաց նե լով կազ մա կեր-

պու թյան շա հույ թը, զու գա հե ռա բար ցան կու թյուն են 

ու նե նում կլա նել տն տե սու թյան ոլորտ ներ, դրա նով իսկ 

շու կայից դուրս մղե լով փոքր կազ մա կեր պու թյուն նե րին 

և ձեռ նե րեց նե րին: Ինչ պես ցույց է տա լիս փոր ձը որոշ 

ազ դե ցիկ ու խո շոր կազ մա կեր պու թյուն ներ իրենց գոր-

Ի ՐԱ ՎԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՆ ՁԱՆՑ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 
ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻ ՇԵ ՐԸ
Սո ղո մո նյան  Մ.Ռ.
ԵՊԲՀ, իրա վա գի տա կան խմ բի վա րիչ

ՀՏԴ. 343
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ծո ղու թյուն նե րը զու գոր դում են օրեն քի խախտ մամբ՝ 

տար բեր դրս ևո րում նե րով: 

Այդ պի սի դրս ևո րում ներ են կան նաև այլ ոլորտ նե-

րում, ան կախ ֆի նան սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից՝ 

առող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի, տե ղե կատ-

վա կան տեխ նո լո գիանե րով զբաղ վող և այլ կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի կող մից: 

Օ րի նակ. Առող ջա պա հա կան ոլոր տում գոր ծող 

իրա վա բա նա կան ան ձինք՝ բուժ հաս տա տու թյուն նե րը, 

դե ղատ նե րը՝ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին, հա ճախ 

իրա կա նաց նում են օրեն քով ար գել ված գոր ծո ղու թյուն-

ներ, բա վա կա նին քո ղարկ ված մե թոդ նե րով: Մաս նա-

վո րա պես, բուժ հաս տա տու թյուն նե րում ար դեն սո վո-

րա կան եր ևույթ է ապօ րի նի աբոր տի կի րա ռու մը կամ 

դե ղատ նե րի կող մից չգ րանց ված դե ղե րի վա ճառ քը: 

Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիանե րի ոլոր տում գոր ծող 

իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից վեր ջին տա րի նե րին 

բա վա կա նին շատ տա րա ծում են ստա ցել ան ձանց հա-

մա կարգ չային տե ղե կատ վու թյան չար տոն ված օգ տա-

գոր ծու մը կամ այլ ձևով դրա տա րա ծու մը, որի ար դյուն-

քում խախտ վում են մարդ կանց և իրա վա բա նա կան 

ան ձանց կար ևոր իրա վունք նե րը: Օրի նակ՝ Ֆրան-

սիայի օրենսդ րու թյամբ նմա նա տիպ գոր ծո ղու թյուն նե-

րը դիտ վում են որ պես հան ցա գոր ծու թյուն և քրեական 

օրենսգր քով հա մա կարգ չային հան ցա գոր ծու թյուն ներ 

կա տա րե լու հա մար իրա վա բա նա կան ան ձի նկատ մամբ 

կա րող է նշա նակ վել պա տիժ՝ տու գան քի տես քով, ընդ 

որում՝ հինգ ան գամ ավե լի շատ քան նույն արար քը ֆի-

զի կա կան ան ձանց հա մար, կամ իրա վա բա նա կան ան ձի 

հար կա դիր լու ծա րում, կամ ձեռ նար կա տի րա կան գոր-

ծու նեու թյան տե սակ նե րով կամ դրանց որոշ մա սով գոր-

ծու նեու թյան ար գե լում, կամ 5 տա րի ժամ կե տով դա դա-

րե ցում և այլն [2]: 

Այս պի սով, իրա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ 

առա վել խիստ՝ քրեական պա տաս խա նատ վու թյան մի-

ջոց նե րի սահ մա նու մը և կի րա ռու մը, ի տար բե րու թյուն 

քա ղա քա ցիական և վար չա կան պա տաս խա նատ վու-

թյան մի ջոց նե րի, կա րող է կան խար գե լիչ և կար գա վո րիչ 

նշա նա կու թյուն ու նե նալ: 

Այ սինքն, առա ջին հեր թին իրա վա բա նա կան ան-

ձին ճա նա չե լով, որ պես քրեական պա տաս խա նա տվու-

թյան սուբյեկտ, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռվում լու ծե լու 

պե տու թյան հա մար խն դիր հան դի սա ցող կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի ամե նա թո ղու թյան մի ջա վայ րը՝ քրեաի-

րա վա կան պատ ժա մի ջոց նե րի կի րառ ման մի ջո ցով հնա-

րա վո րինս նե ղաց նե լով այն հնա րա վոր սո ղանցք նե րը, 

որոնք հնա րամ տո րեն օգ տա գոր ծում են իրա վա բա նա-

կան ան ձինք:

 Ֆի զի կա կան ան ձը կամ ան ձինք ստեղ ծե լով իրա-

վա բա նա կան ան ձ, նրան օժ տում են որո շա կի նպա-

տակ նե րով, գոր ծա ռույթ նե րով, գույ քով և ինք նու րույն 

հան դես գա լու հնա րա վո րու թյուն նե րով: Այս դեպ քում և 

ան ձը, և իր կող մից ստեղծ ված իրա վա բա նա կան ան ձն 

ինք նու րույն և հա վա սար սուբյեկտ ներ են հան դի սա-

նում: Իրա վուն քի առջև հա վա սա րու թյան հատ կան շա-

կան բնո րո շում է տա լիս Վ. Ներ սե սյան ցը. «Ի րա վուն քի 

բո լոր սուբյեկտ նե րը (ոչ միայն պե տա կան մար մին ներն 

ու պաշ տո նա տար ան ձինք, այլ նաև՝ բո լոր ֆի զի կա կան 

և իրա վա բա նա կան ան ձինք), ան կախ իրենց իրա վա-

կան կար գա վի ճա կի տար բե րու թյուն նե րից և իրա վուն-

քի իրա գործ ման գոր ծըն թա ցում նրանց դե րից հա սա-

րա կա կան կյան քում՝ իրա վա հա րա բե րութ յուն նե րում 

հան դես են գա լիս որ պես ձևա կա նո րեն հա վա սար 

սուբյեկտ ներ։ Ինչ պես ար դա րա ցիորեն ասել է Ցի ցե րո-

նը. քա ղա քա ցի նե րի ազա տու թյու նը պաշտ պա նե լիս 

չկան մաս նա վոր ան ձինք:» [3]: Թերևս այս միտ քը սույն 

հոդ վա ծի առար կայի հա մար կար ևոր հիմ նա վո րում կա-

րող է լի նել:

 Հա կիրճ վեր հա նենք իրա վա բա նա կան ան ձանց 

քրեական պա տաս խա նա տվու թյան են թար կե լու մա սին 

ար տերկ րյա փոր ձը և օրենսդ րու թյու նը: Ու սում նա սի րու-

թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ իրա վա բա նա կան ան ձին, 

որ պես քրեական պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ 

դի տար կե լը, բա վա կա նին մո տի վաց ված է և պա տաս-

խա նատ վու թյան մի ջոց նե րը խե լա միտ մո տե ցում նե րով 

են:

 Մաս նա վո րա պես. ԱՄՆ -ի քրեական օրենսդ րու-

թյամբ սահ ման վում է, որ կազ մա կեր պու թյու նը պա-

տաս խա նա տու է առևտ րային գոր ծու նեու թյու նում խա-

բեու թյան և կա շա ռա կե րու թյան հա մար [4]: Ֆրան սիայի 

Քրեական օրենսգր քով իրա վա բա նա կան ան ձը կա րող 

է լի նել այն պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբյեկտ, ինչ-

պի սին է օրի նակ խա բեու թյու նը, վս տա հու թյան չա րա-

շա հու մը, գույ քի ձեռք բե րու մը հան ցա վոր ճա նա պար-

հով և այլն [5]: Կա նա դա յում գո յու թյուն ու նի «Սնն դային 

և բու ժիչ մի ջոց նե րի մա սին» օրենք, որով ար գել վում է 

օրի նակ հայ տա րա րել, որ որ ևէ ար տադ րանք կա րող է 

կան խար գե լել, բու ժել՝ ալ կո հո լիզ մը, քաղց կե ղը, դեպ-

րե սիան, սր տային, երի կա մային հի վան դու թյուն ներ, 

պո լիո մե լիտ և այլն: Այս օրեն քի խախտ ման հա մար 

Կա նա դայի օրենսդ րու թյամբ քրեական պա տաս խա-

նատ վու թյուն է նա խա տես վում [6]: Ճա պո նիայում կազ-

մա կեր պու թյու նը կա րող է ճա նաչ վել քրեական պա տաս-

խա նատ վու թյան սուբյեկտ՝ հար կային օրենսդ րու թյան 

խախտ ման հա մար:

 Ի րա վա բա նա կան ան ձանց քրեական պա տաս խա -

նա տվու թյան վե րա բե րյալ ար տերկ րյա պրակ տի կայի 

վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս վեր հա նել դրա կի րառ-
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ման հետ ևյալ հիմ նա վո րում նե րը.

 � ի րա վա բա նա կան ան ձանց քրեական պա տաս-

խա նատ վու թյու նը չի բա ցա ռում նաև ֆի զի կա-

կան ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյան են թար-

կե լը, ինչն իր հեր թին պահ պա նում է ան ձնա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան սկզ բուն քը, 

 � ի րա վա բա նա կան ան ձն օրենսդ րու թյան կող-

մից ըն դուն վում է որ պես իրա վուն քի ինք նու-

րույն սուբյեկտ, որը գո յու թյուն ու նի ան կախ 

ֆի զի կա կան ան ձան ցից: Եվ այս պա րա գա յում 

հնա րա վոր է իրա վա բա նա կան ան ձին մե ղա վոր 

ճա նա չել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի առան ձին տե-

սակ նե րի կա տար ման մեջ, 

 � ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար միայն քա-

ղա քա ցիական, վար չա կան և այլ իրա վա կան 

պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րը չեն ար-

տա ցո լում իրա վա բա նա կան ան ձանց կող մից 

կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա սա րա կա-

կան վտան գա վո րու թյու նը և պատ ժե լիու թյան 

հա մար ժե քու թյու նը:

 Հա յաս տա նում քրեագի տա կան քն նար կում նե րում 

կամ հե տա զո տու թյուն նե րում դեռևս չի ար ձա նագր վել 

իրա վա բա նա կան ան ձանց քրեական պա տաս խա նա-

տվու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ շա րու նա կա կան գոր ծըն-

թաց կամ քն նար կում ներ, այդ թվում 1996 թվա կա նի 

մայի սի 24 -ին Հա յաս տա նի Ազ գային ժո ղո վի կող մից 

Քրեական օրենսգր քի ըն դուն մա նը նա խոր դած ժա մա-

նա հատ վա ծում: Իհար կե աս վա ծից բա ցա ռու թյուն ներ 

կան և որո շա կի իրա վա գի տա կան ամ բիոն նե րում՝ քն-

նարկ վող առար կայի շուրջ հիմ նա վո րում ներ ու վեր լու-

ծու թյուն ներ առ կա են [7]:

 Թերևս ըն դուն ված է հա մա րել, որ հան ցա գոր ծու-

թյան սուբյեկտ կա րող է հան դի սա նալ միայն մեղ սու նակ 

ֆի զի կա կան ան ձը, ով հա սել է օրեն քով սահ ման ված 

հա սա կի, քա նի որ իրա վա բա նա կան ան ձի քրեական 

պա տաս խա նատ վու թյու նը հա կա սում է ան ձի մեղ սու-

նա կու թյան պա տաս խա նա տվու թյան սկզ բուն քին և 

իրա վա բա նա կան ան ձը զուրկ է մարդ կային ֆի զի կա կան 

հատ կա նի շե րից, այն չի կա րող ազա տազրկ վել, որոնք 

սա կայն քրեական պա տիժ նե րի հիմ նա կան տե սակ ներն 

են: Եվ վեր ջա պես ըն դուն ված է իրա վա բա նա կան ան-

ձանց գոր ծու նեու թյան օրի նա կա նու թյան նկատ մամբ 

հս կո ղու թյունն իրա կա նաց նել միայն քա ղա քա ցիական, 

հար կային, ֆի նան սա կան իրա վուն քի սահ ման նե րում՝ 

սահ մա նե լով միայն նյու թա կան պա տաս խա նատ վու-

թյուն: Կար ծիք ներ կան նաև այն մա սին, որ նպա տա կա-

հար մար չէ իրա վա բա նա կան ան ձանց հա մար քրեական 

պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նել, քանի որ, օրի-

նակ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում 

օրեն քի խախ տում նե րը կա րե լի է վե րաց նել քա ղա քա-

ցիաի րա վա կան մի ջոց նե րով:

 Սա կայն գտ նում ենք, որ քրեական պա տաս խա-

նա տվու թյամբ պաշտ պան վող հա րա բե րու թյուն նե րի 

խախտ ման դեպ քում՝ քա ղա քա ցիաի րա վա կան, վար-

չաի րա վա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու մով բա վա րար վելն 

ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ իրա վուն քի այդ ճյու ղե րի 

պատ ժա մի ջոց նե րը չեն ար տա ցո լում իրա վա բա նա կան 

ան ձանց կող մից կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա սա-

րա կա կան վտան գի փաս տա ցի աս տի ճա նը: 

Այս պի սով. իրա վա բա նա կան ան ձը կա րող է են-

թարկ վել քրեական պա տաս խա նատ վու թյան, եթե 

հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյուն ներ կա յաց նող 

գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են ֆի զի կա կան ան-

ձանց կող մից, մի տում նա վոր՝ ի շահ իրա վա բա նա կան 

ան ձի: Ընդ որում, քրեական պա տաս խա նատ վու թյան 

սուբյեկտ ներ չեն կա րող լի նել իրա վա բա նա կան ան ձի 

կար գա վի ճակ չու նե ցող կազ մա վո րում նե րը (հիմ նարկ, 

ստո րա բա ժա նում, առանց պե տա կան գրանց ման հա-

սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն): 

Ի րա վա բա նա կան ան ձը պետք է պա տաս խա նատ-

վու թյուն կրի իր մար մին նե րի (տ նօ րեն նե րի խոր հուրդ, 

գոր ծա դիր մար մին) որո շում նե րի հա սա րա կա կան 

վտան գա վոր արարք նե րի հա մար: Բնա կա նա բար այս 

դեպ քում չի կա րե լի բա ցա ռել նաև զու գա հեռ ֆի զի կա-

կան ան ձանց քրեական պա տաս խա նատ վու թյան հնա-

րա վո րու թյու նը:

Անհ րա ժեշտ է վե րա նայել մեր մո տե ցում նե րը իրա-

վա բա նա կան ան ձանց ապօ րի նի գոր ծո ղու թյուն նե րի 

հա մար զս պա շա պիկ ներ սահ մա նե լու առու մով և քն-

նար կում ներ ծա վա լել, ու շադ րու թյան կենտ րո նում պա-

հել իրա վա բա նա կան ան ձանց պա տաս խա նատ վու թյան 

վե րա բե րյալ իրա վա կան բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշ-

տու թյան հար ցը՝ կար գա վո րիչ և կան խար գե լիչ որոշ մե-

խա նիզմ ներ ներ մու ծե լով օրենսդ րու թյան մեջ: Ինչ պես 

ար դեն վերն աս վեց, այս առու մով ու սա նե լի է մի շարք 

ար տերկ րյա պե տու թյուն նե րի փոր ձը, որ տեղ ակն հայտ 

է, որ իրա վա բա նա կան ան ձանց քրեական պա տաս խա-

նատ վու թյու նը ոչ միայն հնա րա վոր, այլև եր բեմն նաև 

ան հրա ժեշտ մի ջոց է:

 Հատ կա պես կար ևոր է այս հար ցը քն նար կել Հա-

յաս տա նի ան ցու մային շր ջա նում և ներ կա յումս իրա-

կա նաց վող իրա վա կան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թաց-

նե րի ներ քո, հաշ վա ռե լով նպա տա կա հար մա րու թյու նը, 

ան հրա ժեշ տու թյու նը և ու սում նա սի րե լով ար տերկ րյա 

հա ջող ված իրա վա կի րա ռար փոր ձը: Գտ նում ենք հնա-

րա վոր է և ան հրա ժեշտ ներդ նե լու իրա վա բա նա կան 

ան ձանց քրեական պա տաս խա նա տվու թյան են թար կե-
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լու ինս տի տու տը ազ գային օրենսդ րու թյան մեջ, դրանց 

հա ղոր դե լով որո շա կի առանձ նա հատ կու թյուն ներ:

 Հաշ վի առ նե լով, որ իրա վաօ րենսդ րա կան բա րե-

փո խում ներն անընդ հատ իրա կա նաց վող գոր ծըն թաց է 

և այդ գոր ծըն թա ցի շա րու նա կա կա նու թյան նպա տակն 

օրենսդ րու թյան բա րե լա վումն է, կար ևո րում ենք իրա-

վա կան բա րե փո խում նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նը 

բևե ռել նաև քրեական օրենսդ րու թյա նը: Ու սում նա սի-

րե լով ար տերկ րյա փոր ձը և հա մադ րե լով հա յաս տա-

նյան օրենսդ րու թյունն ու իրա վապ րակ տի կան, առ կա 

իրադ րու թյու նը, հան գում ենք եզ րա կա ցու թյան, որ Հա-

յաս տա նի քրեական օրենսդ րու թյան բա րե փո խում նե-

րը կա րող են դրա կան ար դյուն քե րի նա խադ րյալ լի նել: 

Խոս քը չի վե րա բե րում միայն սույն հոդ վա ծի առար կա 

հան դի սա ցող՝ իրա վա բա նա կան ան ձանց քրեական 

պա տաս խա նատ վու թյան սուբյեկտ դի տար կե լու խնդ-

րին, այլ գտ նում ենք, որ լուրջ հե տա զո տու թյուն նե րի 

առար կա կա րող է լի նել նաև քրեական օրենսգր քում 

պատ ժա չա փե րի առա վել հս տա կեց ման հար ցը, առան-

ձին իրա վի ճակ նե րի հա մար հնա րա վո րինս որո շա կիաց-

նե լով պատ ժա չա փը: Այս ուղ ղու թյամբ օրենսդ րա կան 

բա րե փո խում նե րը կա րող են կո ռուպ ցիայի դեմ պայ քա-

րի լուրջ հնա րա վո րու թյուն ներ լի նեն:

Գտ նում ենք, որ թվարկ ված փաս տարկ նե րը ար-

դա րաց նում են սույն հոդ վա ծով բարձ րաց ված հար ցե րի 
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В данной статье рассматриваются основания, особенности 
и целесообразность признания юридических лиц, в том числе 
медицинских учреждений, предприятий, и иных организаций 
субъектами уголовной ответственности, учитывая значитель-

ную роль юридических лиц в экономике страны, в сфере 
здравоохранения, в различных сферах предпринимательства, 
а также в общественной и политической жизни. Статья мо-
жет послужить основанием для предотвращения незаконных 
действий юридических лиц, разработки концепции об огра-
ничении их возможностей и реализации законодательных 
реформ.

УГОЛОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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Keywords: subject of criminal liability, legal entity, criminal activ-
ity, civil/legal liability, legislative reforms. 
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 Բա նա լի բա ռեր՝ ազ գաբ նակ չու թյան առող ջու թյուն, թու-

նա վոր ար տամ ղում ներ, հի գիենա, թու նա բա նու թյուն։

 Ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան տար բեր ոլորտ նե-

րում ամեն տա րի ներդր վում են բազ մա քա նակ պո լի-

մեր ներ, որոնց թվում՝ վեր ջերս լայն կի րա ռում ստա ցած 

պո լի մե րային պատ վածք նե րը՝ նա խա տես ված խմե լու 

ջու րը ամ բա րե լու, ար տադ րա կան տար բեր տա րածք նե-

րի, տա րո ղու թյուն նե րի ներ քին մա կեր ևույթ նե րը քայ-

քա յու մից պահ պա նե լու հա մար։ Սա կայն եր կա րատև 

շփ ման դեպ քում դրանք կա րող են ար տամ ղել քի-

միական միացու թյուն նե րի մի ամ բողջ բարդ հա մա լիր՝ 

բաղ կա ցած չպո լի մե րաց ված մո նո մեր նե րի մնա ցորդ նե-

րից, շղ թա նե րի տար բեր եր կա րու թյամբ օլի գո մեր նե րից, 

պո լի մե րաց մա նը մաս նակ ցած բազ մա թիվ այլ ար գա-

սիք նե րից։ Ակն հայտ է, որ նման ծած կույթ նե րը լայն կի-

րա ռու թյան դեպ քում պետք է են թարկ վեն ման րակր կիտ 

ընտ րու թյան և հի գիենիկ հե տա զո տու թյան, քա նի որ 

հատ կա պես խմե լու ջրի ամ բար ման հա մար կի րա ռե լիս 

ար տամղ ված միացու թյուն նե րի ներ թա փան ցու մը այս-

պես թե այն պես կի ջեց նի խմե լու ջրի որա կը՝ հնա րա վոր 

ռիս կեր առա ջաց նե լով առող ջու թյան նկատ մամբ։

 

Աշ խա տան քի նպա տա կը 

Ջ րա մա տա կա րար ման հա մա կար գում որ պես 

պատ վածք գոր ծա ծե լու դեպ քում էպօք սի դային մա ծու-

կի և հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի թու նա բա նա-հի-

գիենիկ գնա հա տու մը՝ ազ գաբ նակ չու թյան առող ջու թյան 

նկատ մամբ հնա րա վոր վնա սա կար ազ դե ցու թյուն նե րը 

բա ցա հայ տե լու հա մար։ 

Հե տա զո տու թյուն նե րի նյութն ու մե թոդ նե րը

Հե տա զո տո տու թյան առար կա են եղել հայ րե նա-

կան ար տադ րու թյան հա կա կո ռո զիոն էպօք սի դային 

մա ծու կը և հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թը, որոնք նա-

խա տես ված են խմե լու ջրի ամ բար ման տա րո ղու թյուն-

նե րը, ջրա վա զան նե րի ներ քին մա կե րես նե րը պա տե լու 

հա մար։ 

Է պօք սի դային մա ծու կը բարդ հա մադ րու թյուն է, 

որը կազմ ված է պլաս տի ֆի կաց նող, ամ րաց նող և տար-

բեր այլ բա ղադ րիչ նե րից։ 

Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի կազ մում պո լի մե-

րաց մա նը ան հրա ժեշտ այլ միացու թյուն նե րի հետ մեկ-

տեղ կան պո լի վի նիլս պիրտ, Na+, Ca2+, Mg2, CI- իոն ներ 

պա րու նա կող միացու թյուն ներ։ Էպօք սի դային մա ծու կը 

պատ րաստ վում է օգ տա գոր ծե լուց ան մի ջա պես առաջ՝ 

նրա եր կու բա ղադ րիչ նե րը մի մյանց խառ նե լով, մինչև 

հա մա սեռ զանգ ված ստա նա լը։ 

Հե տա զո տու թյուն նե րը ան ցկաց վել են լա բո րա տոր, 

բնա կա նին մոտ և ագ րա վաց ված պայ ման նե րում՝ հա-

մա ձայն հա մա պա տաս խան մե թո դա կան ցու ցում նե րի 

[1-3]՝ հաշ վի առ նե լով օգ տա գործ ման տեխ նո լո գիական 

պա հանջ նե րը։ ՈՒ սում նա սիր վող էպօք սի դային մա ծու կի 

հիմ նա կան բա ղադ րի չը խառն վել է պն դե ցու ցի չի հետ 

10։1 հա րա բե րու թյամբ և 3 շեր տով քս վել առար կա յա-

կան ապա կի նե րի վրա՝ սկզբ նա կան 2 շեր տե րը չո րաց-

նե լով 12 -ա կան ժամ, վեր ջի նը՝ 7 օր տևո ղու թյամբ։ Այ-

նու հետև քս ված ապա կի նե րը լվաց վել են թո րած ջրով 

և ընկղմ վել թո րած ջրի մեջ հետ ևյալ հաշ վար կով. հե-

տա զոտ վող նյու թի մա կե րե սի և առնչ վող մի ջա վայ րի 

հա րա բե րու թյու նը 1։20 (բ նա կան պայ ման նե րին մոտ) 

և 1։10 ու 1։1 սմ2/մլ հա րա բե րու թյամբ (ագ րա վաց ված 

պայ ման ներ)։ Ջրի ջեր մաս տի ճա նը լց նե լու պա հին 20°C 

է։ Ջրային հա նուկ նե րը պահ պան վել են 24-72 ժամ 35-

38°C պայ ման նե րում։

 Սա նի տա րա-քի միական հե տա զո տու թյուն ներ 

Ել նե լով էպօք սի դային մա ծու կի բա ղադ րու թյու նից՝ 

ու սում նա սիր վող մի ջա վայ րում սպա սե լի էին հետ ևյալ 

վնա սա կար նյու թե րի ար տամ ղում նե րը՝ էպիք լոր հիդ րին 

(Է ՊՀ), որի ար տամղ ման թույ լատ րե լի չա փա քա նա կը (Ա

ԹՉ) 0,1մգ/լ է, պո լիէթի լեն պո լիամին (ՊԷ ՊԱ), որի սահ-

մա նային թույ լատ րե լի քա նա կը (ՍԹՔ) 0,005մգ/լ է և դի-

բու թիլֆ տա լատ (ԴԲՖ), որի ԱԹՉ-ն 0,2 մգ/մլ է։ 

ԷՊՀ -ի քա նա կա կան որո շու մը իրա կա նաց վել է մո-

դե լային հա նուկ նե րի նմուշ նե րի գա զային քրո մա տոգր-

ման մե թո դով, ԴԲՖ-ն՝ նր բա շերտ քրո մա տոգր ման, ՊԷ-

ՊԱ-ն՝ ֆո տո մետր ման եղա նա կով [4]։

 Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի ազ դե ցու թյու-

նը մո դե լային ջրամ բա րի սա նի տա րա կան ռե ժի մի վրա 

որոշ վել է ԹԿՊ -ով (թթ ված նի կեն սա բա նա կան պա-

հանջ), «ջ րամ բա րի» ման րէական սեր մա նու մով։ Բա-

ղադ րա նյու թից «ջ րամ բա րի» ջուր տա րա շարժ վող 

իոն նե րի՝ Na+, Ca2+, Mg2+, CI- չա փա քա նակ նե րը ջրում 

որո շե լը նպա տա կա հար մար չի եղել այն պատ ճա ռով, որ 

Ո ՐՈՇ ՀԱ ԿԱ ԿՈ ՌՈ ԶԻՈՆ ԾԱԾ ԿՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՀԻ ԳԻԵՆԻԿ-ԹՈՒ ՆԱ ԲԱ ՆԱ-
ԿԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒ ՄԸ
Պո ղո սյան Ս.Բ., Ճան ճա պա նյան Ա.Ն., Տեր-Զա քա րյան Ս.Հ., Դա լա լյան Մ.Հ.
ԵՊԲՀ ԳՀԿ շր ջա կա մի ջա վայ րի հի գիենայի և թու նա բա նու թյան լա բո րա տո րիա

ՀՏԴ. 615.917.2/9+543/632.911 
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տեխ նո լո գիական կի րառ ման դեպ քում ան գամ «ագ րա-

վաց ված» պայ ման նե րում, եթե նույ նիսկ այդ իոն նե րից 

յու րա քան չյու րը տա րա շարժ վի 100% -ո վ, ապա այն չի 

գե րա զան ցի ջրամ բար նե րում հաս տատ ված հի գիենիկ 

պա հանջ նե րը։ Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի մյուս 

բա ղադ րիչ պո լի վինիլս պիր տը օգ տա գործ վում է դե ղո-

րայ քի պար կուճ նե րը պատ րաս տե լու հա մար։ Մնա ցած 

այլ բա ղադ րիչ նե րի տա րա շար ժը դե պի մո դե լային ջրամ-

բար ու սում նա սիր վել է նմուշ նե րի ջրած նային ցու ցի չով 

pH և պեր ման գա նա տային օք սի դաց մամբ [4]։ 

Ծած կույթ նե րով պատ ված մո դե լա վոր ված տա րո-

ղու թյան նե րի մեջ պահ վող ջրի նկատ մամբ կա տար վել 

են զգայո րոշ ման հե տա զո տու թյուն ներ՝ հա մի, հո տի, 

պղ տո րու թյան, նստ ված քի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ։ 

Թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ

 Թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա-

նաց վել են՝ ել նե լով պատ վածք նե րի կի րառ ման բնա գա-

վառ նե րից՝ ըստ ըն դուն ված մե թո դա կան ցու ցում նե րի 

[5-9]։ Օգ տա գործ վել են սե ռա հա սուն, երկ սեռ առ նետ ներ 

ստու գիչ և փորձ նա կան խմ բե րով։ Ար տամղ ված հնա րա-

վոր վնա սա կար նյու թե րի ազ դե ցու թյու նը ու սում նա սիր-

վել է քրո նի կա կան փոր ձով։ Առ նետ նե րը ջրի փո խա րեն 

եր կա րատև խմել են «ա վա զա նը» պա տող ծած կույթ նե-

րի հետ շփ ման մեջ եղած մո դե լային ջրային հա նու կը։ 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ըն թաց քում որ պես թու նա-

վոր ազ դե ցու թյան չա փա նիշ ծա ռայել է կեն դա նի նե րի 

ընդ հա նուր զգա ցո ղու թյու նը, վար քի փո փո խու թյու նը, 

թու նա վոր ման կլի նի կա կան պատ կերն ու ախ տան շան-

նե րի ի հայտ գա լու ժա մա նա կը, առ նետ նե րի ան կման 

փաստն ու ժա մա նա կը, մաշ կային ծած կույթ նե րի և տե-

սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի վի ճա կը, մարմ նի զանգ վա-

ծի դի նա մի կան, ախ տա բա նա -ա նա տո միական զն նումն 

ու այլ ցու ցա նիշ ներ [5]։ Իրա կա նաց վել է առ նետ նե րի 

ծայ րա մա սային արյան շր ջա նա ռու թյան ձևա վոր տար-

րե րի քա նա կա կան ու սում նա սի րու թյուն [6]։ Կենտ րո-

նա կան նյար դային հա մա կար գի ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը 

գնա հատ վել է՝ առ նետ նե րի նա խա շեմ քային էլեկտ րա-

կան իմ պուլս նե րի գու մա րը (СПП) որո շե լով [7]։ Լյար դի 

ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը գնա հատ վել է արյան շի ճու կում 

ամի նոտ րանս ֆե րազ նե րի ակ տի վու թյամբ, երի կամ նե-

րի նը՝ օրա կան դիու րե զի /օ րա մե զի/, մե զի տե սա կա րար 

կշ ռի և արյան շի ճու կում մի զա նյու թի բա ղադ րու թյամբ 

[6]։ Յու րա քան չյուր փոր ձի ավար տին կա տար վել է փոր-

ձա կեն դա նի նե րի դիահեր ձում, զնն վել են ներ քին օր-

գան նե րը, վեր ջին ներս կշռ վել և հաշ վարկ վել են ներ քին 

օր գան նե րի կշ ռային գոր ծա կից նե րը։

 Պատ վածք նե րի հա նուկ նե րի հնա րա վոր ալեր-

գիկ ակ տի վու թյու նը գնա հատ վել է սկա րի ֆի կաց նող 

նմու շով, հա կա գե նով, լեյ կո ցիտ նե րի լի զի սին բնո րոշ 

ռեակ ցիայով (РСЛЛ) և լեյ կո ցիտ նե րին բնո րոշ ագ լո-

մե րա ցիայով (РСАЛ)։ Որ պես հա կա գեն ծա ռայել են 

պատ վածք նե րի ջրային հա նուկ նե րը [8,9]։ Հե տա զո տու-

թյուն նե րի ար դյունք նե րը մշակ վել են վա րիացիոն վի ճա-

կագ րու թյան ըն դուն ված մե թոդ նե րով [10]։

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ավար տին կա տար վել է կեն-

դա նի նե րի դիահեր ձում, ներ քին օր գան նե րի ար տա քին 

զն նում, վեր ջին ներս կշռ վել են, և հաշ վարկ վել են նրանց 

կշ ռային գոր ծա կից նե րը։ 

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը

 Սա նի տա րա-քի միական հե տա զո տու թյուն ներ 

Է պօք սի դային մա ծու կով պատ ված մո դե լային տա-

րո ղու թյու նը 4 ան գամ դա տար կե լուց և ողո ղե լուց ու 

նո րից լց նե լուց հե տո ջրային հա նուկ նե րում հայտ նա-

բեր վել է ՊԷ ՊԱ՝ սահ մա նային թույ լատ րե լի քա նակ նե-

Աղյու սակ 1

Է պոք սի դային մա ծու կի սանի տա րա-քի միական հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը

 Փոր ձի ըն թաց քը

Հա րաբե-
րակցու-

թյուն
(սմ2/մլ) 

Լց ման ու 
պահ ման 

 ջեր մաս տի ճան 
(°C )

Պահ ման
 ժամ կե տը

(ժամ)

Ցուցանիշներ

ԷՊՀ
(մգ/լ)

ՊԷ ՊԱ
(մգ/լ)

ԴԲՖ
(մգ/լ)

Օք սի դայ-
նություն
(մգ /Օ2/լ)

Բրո մայ-
նություն

(մգ/լ)
1 -ին լց նու մից հե տո 1։20 35-38 24 0 0,06 0 3,4 0
Նույն նմուշ նե րի ու «ա վա զա նի» 
ողողու մից ու 2-րդ լց նու մից հե տո

1։20 35-38 24 0 0,02 0 1,2 0

Նույն նմուշ նե րի ու «ա վա զա նի» 
ողողու մից ու 3-րդ լց նու մից հե տո

1։20 35-38 24 0 0 0 0 -

Նույն նմուշ նե րի ու «ա վա զա նի» 
ողողու մից ու 3-րդ լց նու մից հե տո

1։10 35-38 24 0 0,066 0 0 -

Նույն նմուշ նե րի ու «ա վա զա նի» 
ողողու մից ու 4-րդ լց նու մից հե տո

1։20
1։10
1։1

35-38
35-38
35-38

24
24
24

-
-
-

0
0
0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Նույն նմուշ նե րի ու «ա վա զա նի» 
ողողու մից ու 5-րդ լց նու մից հե տո

1։20
1։10 
1։1

35-38
35-38
35-38

96
96
96

-
-
-

0
0
0

-
-
-

-
-
-

-
-
-
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Աղյուսակ 2

 Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի սանի տա րա-քի միական հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը

Ցու ցա նիշ ներ Խմ բեր 1ժ
Հե տա զոտու թյան ժամ կե տը (օ րեր)

1 3 5 7 10 15 30 60 90

1 -ին սե րի ա

pH Փ 12,0 11,0 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 10,9 10,9 10,8

Ս 6,50 6,60 6,40 6,60 6,80 6,50 6,80 6,70 6,80 6,70

Պեր ման գա նա տային 
օք սի դա ցում

Փ 1,12 4,56 4,08 6,32 4,16 4,82 4,46 4,56 4,36 4,45

ԹԿՊ Փ - - - 0,49 - - - - - -

Ս - - - 0,48 - - - - - -

2-րդ սե րի ա

pH Փ 9,3 10,3 10,0 9,7 9,6 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Ս 6,5 5,8 5,8 6,0 5,7 6,0 6,2 6,1 6,2 6,2

Պեր ման գա նա տային
օք սի դա ցում

Փ 1,04 2,0 2,64 2,08 2,48 2,16 2,0 2,22 2,12 2,10

ԹԿՊ Փ - - - 0,50 - - - - - -

Ս - - - 0,46 - - - - - -

Փ - փորձ նա կան; Ս - ստու գիչ; ԹԿՊ – թթ ված նի կեն սա բա նա կան պա հանջ։

Աղյու սակ 3

 Փոր ձա կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մի ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը բնո րո շող որոշ ցու ցա նիշ նե րը էպօք սի դային մա ծու կից ար-

տամղ ված վնա սա կար նյու թե րով քրո նի կա կան թու նա վոր ման դեպ քում

Ցու ցա նիշ ներ
Վի ճա կագ րա կան

մե ծու թյուն ներ
Փորձ նա կան խումբ Ս տու գիչ խումբ

Մարմ նի զանգ ված (կգ)
X±S x̅ 

P
0,206±0,045

>0,05 
0,196±0,022

ԿՆՀ -ի նա խա շեմ քային իմ պուլս նե րի գու մար 
(պ.մ..)

X±S x̅
P

3,7±0,2 
>0,05 

3,9±0,1

Հե մոգ լո բի նի բաղ. արյան մեջ (Գ/Լ)
X±S x̅ 

P
152,9±5,7

>0,05 
161,3±3,4

Է րիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը արյան մեջ
(1012/Լ)

X±S x̅ 
P

5,2±0,1
>0,05 

5,3±0,08

Լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կը արյան մեջ
(109/Լ )

X±S x̅ 
P

9,0±0,2
>0,05

9,9±0,8

AcT -ակ տի վու թյու նը արյան շի ճու կում
(մ մոլ/լ/ժ)

X±S x̅ 
P

0,71±0,02
>0,05

0,74±0,04

АлТ -ակ տի վու թյու նը արյան շի ճու կում
(մ մոլ/լ/ժ)

X±S x̅ 
P

1,50±0,08
>0,05

1,60±0,2

Մի զա նյու թի բա ղադ րու թյու նը արյան շի ճու կում (մ մոլ/լ)
X±S x̅ 

P
6,30±0,3

>0,05
7,60±1,6

Օ րա կան դիու րեզ (մլ)
X±S x̅ 

P
3,9±0,7
>0,05

3,3±0,12

Մե զի տե սա կա րար կշի ռը (գ/լ )
X±S x̅ 

P
1,029±0,08

>0,05
1,041±0,06

Մի զա նյու թի բա ղադ րու թյու նը մե զում (մ մոլ/24 ժամ)
X±S x̅ 

P
197,0±3,0

>0,05
193,0±3,0
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Աղյու սակ 4

Առ նետ նե րի ներ քին օր գան նե րի կշ ռային գոր ծա կից նե րը էպօք սի դային մա ծու կի ջրային հա նու կով քրո նի կա կան 

թու նա վո րու մից հե տո

Ներ քին օր գան ներ
Վի ճա կագգ րա կան

մե ծու թյուն ներ
Փորձ նա կան խումբ Ս տու գիչ խումբ

Ու ղեղ
X±S x̅ 

P
7,4±0,4
>0,05

8,3±1,3

Սիրտ
X±S x̅

P
4,5±0,1
>0,05

3,9±0,4

Թո քեր
X±S x̅

P
7,9±0,9
>0,05

6,6±1,4

Լյարդ
X±S x̅

P
31,4±1,7

>0,05
31,4±1,9

Փայ ծաղ
X±S x̅

P
4,3±0,4
>0,05

3,3±0,7

Ե րի կամ ներ
X±S x̅

P
7,2±0,3
>0,05

6,9±0,6

Մա կե րի կամ ներ
X±S x̅

P
0,35±0,07

>0,05
0,25±0,10

Աղյու սակ 5

 Փոր ձա կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մի ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը բնո րո շող որոշ ցու ցա նիշ ներ հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա-

նյու թից ար տամղ ված վնա սա կար նյու թե րով քրո նի կա կան թու նա վոր ման դեպ քում

Ցու ցա նիշ ներ
Վի ճա կագ րա կան

մե ծու թյուն ներ
Փորձ նա կան խումբ Ս տու գիչ խումբ

Մարմ նի զանգ ված (կգ)
X±S x̅ 

P
0,151±0,041

>0,05 
0,164±0,07

ԿՆՀ -ի նա խա շեմ քային իմ պուլս նե րի գու մար 
(պ.մ.)

X±S x̅
P

5,1±0,4 
 >0,05 

5,2±0,3

Հե մոգ լո բի նի բաղ. արյան մեջ (Գ/Լ)
X±S x̅

P
159,3±11,3

 >0,05 
151,3±7,1

Էրիթ րո ցիտ նե րի քա նա կը արյան մեջ
(1012/Լ)

X±S x̅
P

 3,4±0,1
 >0,05 

3,1±0,4

Լեյ կո ցիտ նե րի քա նա կը արյան մեջ
(109/Լ )

X±S x̅
P

 11,4±0,7
 >0,05

10,9±0,9

AcT - ակ տի վու թյու նը արյան շի ճու կում
(մ մոլ/լ/ժ)

X±S x̅
P

 1,70±0,02
 >0,05

1,70±0,02

АлТ- ակ տի վու թյու նը արյան շի ճու կում
(մ մոլ/լ/ժ)

X±S x̅
P

1,90±0,07
 >0,05

1,90±0,08

Մի զա նյու թի բա ղադ րու թյու նը արյան շի ճու կում ( մմոլ/լ)
X±S x̅

P
9,86±0,77

>0,05
9,80±1,3

Օ րա կան դիու րեզ (մլ)
X±S x̅

P
1,6±0,5
>0,05

1,2±0,3

Մե զի տե սա կա րար կշի ռը (գ/լ )
X±S x̅

P
1,039±0,007

>0,05
1,037±0,004

Մի զա նյու թի բա ղա-դ րու թյու նը մե զում (մ մոլ/24 ժամ)
X±S x̅

P
652,8±55,9

>0,05
 629 ,0±55,9



157ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՓԵՏՐՎԱՐ 2014

րով (ա ղյու սակ 1)։ Տա րո ղու թյու նը 5-րդ ան գամ լց նե լուց 

և 4 օր պա հե լուց հե տո ջրում ՊԷ ՊԱ չի հայտ նա բեր-

վել։ Մո դե լա վոր ված ջրի հա նուկ նե րում ԷՊՀ և ԴԲՖ չի 

հայտ նա բեր վել հե տա զո տու թյան և ոչ մի փու լում։ Մո-

դե լա վոր ված ջրի բրո մաց ման ցու ցա նի շը չի տար բեր վել 

ստու գիչ նմու շի նույն ցու ցա նի շից։

 Փոր ձարկ վող հա րա բե րակ ցու թյամբ էպօք սի դային 

մա ծու կի ջրային հա նուկ նե րը զգայո րոշ ման ցու ցա-

նիշ նե րի նկատ մամբ հա վաս տի փո փո խու թյուն ներ չեն 

առա ջաց րել։ Հին գե րորդ ան գամ 1։20 և 1։10 սմ2/մլ հա-

րա բե րու թյամբ պատ ված տա րո ղու թյուն նե րը լց նե լուց 

և ողո ղե լուց հե տո ջրի մո դե լային նմուշ նե րը կողմ նա կի 

համ, հոտ, գու նա վո րում, նստ վածք չեն ու նե ցել։ Հիդ-

րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի ու սում նա սի րու մը ցույց է 

տվել, որ տար բեր ջեր մային ռե ժիմ նե րում (+5°, +20°, +37° 

և >80°) մո դե լա վոր ված «ա վա զան նե րի» ջրին այն չի հա-

ղոր դում կողմ նա կի համ և հոտ, չի պղ տո րում, փրփ րեց-

նում, գու նա վո րում և նստ վածք չի առա ջաց նում։ 

Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թով պատ ված «ա վա-

զա նի» ջրում թթ ված նի կեն սա բա նա կան պա հան ջի և 

ման րէական սեր ման ման հա վաս տի փո փո խու թյուն-

ներ չեն առա ջաց րել (ա ղյու սակ 2), սա կայն ջրի մո դել նե-

րի ագ րա վաց ված (1։1) պայ ման նե րում ար ձա նագր վել 

է տհաճ հոտ և տտիպ համ, որոնք փոր ձի ըն թաց քում 

աս տի ճա նա բար ուժգ նա նում են ստու գի չի նկատ մամբ։ 

Ել նե լով նշ վա ծից՝ հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թը ջրա-

մա տա կա րար ման մեջ կի րա ռե լու դեպ քում խոր հուրդ 

է տր վել խս տո րեն պահ պա նել տեխ նո լո գիական պայ-

ման նե րը, որոնք ան վտանգ կի րառ ման երաշ խիք են։

 Թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն ներ 

Է պօք սի դային մա ծու կի ջրային 1։20 սմ2/մլ հա րա-

բե րու թյամբ ջրային հա նուկ նե րով քրո նի կա կան թու նա-

վոր ման ար դյունք նե րը ցույց են տվել, որ փոր ձի ամ բողջ 

ըն թաց քում կեն դա նի նե րի թու նա վոր ման կլի նի կա կան 

պատ կեր և մահ վան ելք չի ար ձա նագր վել։ Փոր ձա կեն-

դա նի նե րը ար տա քին տես քով, վար քով, մաշ կային ծած-

կույթ նե րի և տե սա նե լի լոր ձա թա ղանթ նե րի վի ճա կով 

չեն տար բեր վել ստու գի չից։ Քրո նի կա կան թու նա վոր ման 

ըն թաց քում և նրա ավար տին առ նետ նե րի օր գա նիզ մի 

ֆունկ ցիոնալ վի ճա կը բնու թագ րող հե տա զո տու թյուն-

նե րի ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են աղյու սակ 3-ում։

 Թու նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք-

նե րը վկա յում են, որ ու սում նա սի րու թյան առար կա 

հան դի սա ցող էպօք սի դային մա ծու կի և հիդ րո մե կու սիչ 

բա ղադ րա նյու թի ջրային հա նուկ նե րով քրո նի կա կան 

թու նա վոր ման ժա մա նակ օր գա նիզ մի ֆունկ ցիոնալ վի-

ճա կը բնո րո շող դի տարկ ված որոշ ցու ցա նիշ նե րի հա-

վաս տի փո փո խու թյուն չի գրանց վել։ 

Է պօք սի դային մա ծու կի հնա րա վոր ալեր գիկ ակ տի-

վու թյան գնա հա տու մից ստաց վել են հետ ևյալ ար դյունք-

նե րը՝ լեյ կո ցիտ նե րի լի զի սին բնո րոշ ռեակ ցիա 2,4% 

ստու գի չի 2,1% -ի հան դեպ (<10%), իսկ լեյ կո ցիտ նե րին 

բնո րոշ ագ լո մե րա ցիանե րի քա նա կը հա վաս տի փո փո-

խու թյան չի են թարկ վել ստու գի չի նկատ մամբ։ Որ պես 

հա կա գեն ծա ռայել են պատ վածք նե րի ջրային հա նուկ-

նե րը։ Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի ազ դե ցու թյամբ 

լեյ կո ցիտ նե րին բնո րոշ լի զի սի ռեակ ցիայի ար դյուն քը 

2,6% է ստու գի չի 2,3% -ի հան դեպ։ Էպօք սի դային մա ծու-

կի և հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի տվյալ նմուշ նե րի 

փոր ձարկ ման ժա մա նակ սեն սի բի լաց նող ազ դե ցու թյուն 

Աղյու սակ 6

Առ նետ նե րի ներ քին օր գան նե րի կշ ռային գոր ծա կից նե րը հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյու թի ջրային հա նու կով քրո նի-

կա կան թու նա վո րու մից հե տո

Ներ քին օր գան ներ
Վի ճա կագ րա կան

մե ծու թյուն ներ
Փորձ նա կան խումբ Ս տու գիչ խումբ

Ու ղեղ
X±S x̅

P
8,9±0,7
 >0,05

8,3 ՞0,5

Սիրտ
X±S x̅

P
7,3±0,4
 >0,05

7,0±0,6

Թո քեր
X±S x̅

P
8,7±0,9
 >0,05

7,2±0,6

Լյարդ
X±S x̅

P
28,7 ՞2,6

 >0,05
25,2 ՞2,0

Փայ ծաղ
X±S x̅

P
7,4±0,5
 >0,05

6,7±0,5

Երի կամ ներ
X±S x̅

P
8,2 ՞1,2
 >0,05

7,8±0,5

Մա կե րի կամ ներ
X±S x̅

P
2,7±0,1
 >0,05

2,5±0,2
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չի հայտ նա բեր վել։ 

Այս պի սով, իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի 

ար դյունք նե րը առ նետ նե րի վրա փոր ձարկ վող պատ-

վածք նե րի կող մից դրս ևոր վող թու նա վոր ազ դե ցու թյուն 

չեն ար ձա նագ րել։ 

Է պօք սի դային հա կա կո ռո զիոն ծած կույ թի ջրա մա-

տա կա րար ման հա մա կար գում գոր ծա ծու թյան երաշ-

խա վո րող պայ մա նը շա հա գոր ծումն է միայն պատ ված 

մա կե րես նե րի առն վազն հն գա կի լվա ցու մից հե տո հետ-

ևյալ հեր թա կա նու թյամբ՝ ջրի ու ժեղ շի թով լվա ցում, հա-

ջոր դա կան 24-ժա մյա լց նում, դա տար կում։ 

Հիդ րո մե կու սիչ բա ղադ րա նյութ կի րա ռե լու դեպ-

քում ան վտանգ կի րա ռու թյու նը կա պա հո վի միայն տեխ-

նո լո գիական պայ ման նե րի խս տիվ պահ պա նու մը։

1. Методические указания по гигиеническому контролю за изделиями из син-

тетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяй-
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В последнее время широко используются противокорро-
зийные полимерные покрытия для накопления и сохранения 
питьевой воды, солевых ванн при получении поваренной соли 
и в других технологических процессах. Опасность примене-
ния синтетических веществ в водоснабжении связана с их 
способностью выделять в воду вредные химические вещества, 
которые могут изменить физико-химические свойства воды, 
нарушить баланс питательных веществ в ней, способствовать 
накоплению вредных соединений, размножению или длитель-
ному выживанию микроорганизмов, небезопасных для здоро-
вья человека. 

Гигиенические исследования изученных полимерных по-
крытий были проведены по принятым методическим указани-
ям.

Объектом исследований явились новые отечественные по-
крытия։ противокоррозийная эпоксидная паста и гидроизоли-
рующий состав. Покрытия исследованы в модельных условиях, 
имитирующих их производственное применение. Исходя из 
рецептуры эпоксидной пасты, можно было ожидать мигра-
цию из нее в модельную воду полиэтиленполиамида (ПЭПА), 

эпихлоргидрина (ЭПХ), дибутилфталата (ДБФ). При исследо-
вании же гидроизолирующего состава определение ионов 
Na+, Ca2+, Mg2+ и CI- сочли нецелесообразным, поскольку даже 
при большой степени аггравации и 100% их миграции полу-
ченные концентрации не превысили бы их допустимые уровни. 
Были проведены органолептические, санитарно-химические, 
микробиологические исследования модельных водоемов, по-
крытых объектами исследований. Результаты исследований 
показали, что в испытуемых концентрациях покрытия не при-
дают воде какого-либо привкуса, запаха, цвета. Ожидаемых 
мигрируемых соединений после 5-кратного наполнения водой, 
4-х дневного выдерживания и водного полоскания обнаружить 
не удалось. Проведенные токсикологические исследования 
покрытий не обнаружили изменений функционального состо-
яния организма крыс в экспериментах острого, подострого и 
хронического отравления модельными жидкостями, не выяви-
ли сенсибилизирующего воздействия их на крыс при изучении 
возможного аллергенного воздействия. 

Рекомендованные условия применения покрытий с учетом 
полученных результатов гигиенических и санитарно-химиче-
ских исследований։ после 5-кратного наполнения и последо-
вательного полоскания.

ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
Погосян С.Б., Джанджапанян А.Н., Тер-Закарян С.О., Далалян М.Г. 
ЕГМУ, НИЦ лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии

 Р Е З Ю М Е
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In recent decades the polymeric materials have got a wide 
spread in the sanitary practice, particularly, as metal substitutes 
and anticorrosive polymeric coverings for accumulation and sav-
ing of drinking water as well as salt baths in the salt produc-
tion and other technological processes. The danger of synthetic 
substances in the water supply system is in their capacity to se-
crete the harmful chemicals into water and change its physical-
chemical properties, to impair the nutrients balance in water, to 
contribute to accumulation of toxicants, division of hazardous 
microorganisms or their prolonged survival. The hygienic studies 
of polymeric materials were performed based on the approved 
methodical directives.

New polymeric means, in particular, the anticorrosive epox-
ide pasta and the hydro-isolating compound used in the water 
supply and in the other technological processes, served as the 
object of the study. These coverings have been studied in the 
models imitating their industrial use. Considering the formula of 
epoxide pasta, a migration of polyethylenpolyamine (PEPA), ep-
ichlorhydrine (EPH) and dibuthylftalate (DBF) into water could be 

expected. When studying the hydro-isolating content, determina-
tion of Na+, Ca2+ , Mg2+ , CI- ions was not expedient because even 
at the high grade of aggravation and at 100% of their migration, 
their levels would not exceed the accepted norm.

The organoleptic, sanitary-chemical, microbiological studies 
of the model water-basins covered with the studying objects have 
been performed. Results of the study revealed that the coverings 
at the given concentrations do not endow water with the side 
taste, smell and color. There were no anticipated migrating com-
pounds after filling the water the 5th time, keeping it for 4 days 
and the water washing out process. 

 The provided toxicological studies of the coverings did not re-
veal any changes in the rats’ functional state in the experiments 
of acute, sub-acute and chronic intoxications with the model liq-
uids, as well as any sensibilizing effects on the rats. 

There were recommended instructions of use of the cover-
ings, considering the results of the hygienic and sanitary-chemi-
cal investigations. There were also instructions on safe exploita-
tion of the coverings after the 5th filling, 4-day keeping and the 
consecutive washing out process.

TOXICOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF SOME POLYMERIC COVERINGS
Poghosyan S.B., Tshantshapanyan A.N., Ter-Zaqaryan S.A., Dalalyan M.H.
YSMU, CRC, Laboratory of Environment Hygiene and Toxicology
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И кажется порой, что нужно только

Переплести мотивы, отношенья,

Среду, проблемы – и произойдет

Событие…

И. Бродский

В течение последнего времени непрерывное меди-

цинское образование претерпело значительные изме-

нения как в плане теоретической основы и используе-

мой методологии, так и в отношении оценки контроля 

качества медицинского образования. Коррекция обра-

зовательных программ имеет целью поднять уровень 

профессиональной деятельности врачей, и в итоге, 

улучшить показатели выздоровления пациентов. Пои-

ски наиболее эффективных программ в медицинском 

образовании и обучающих технологий в преподаватель-

ской деятельности приводят к пониманию необходимо-

сти более широкого внедрения в практику занятий со 

студентами таких методов как проблемно-ориентиро-

ванное обучение (ПОО), обучение в команде, интерак-

тивные лекции и др.

Проблемное обучение основывается на теоретиче-

ских предположениях американского философа, пси-

холога и педагога Дж. Дьюи (1859 - 1952), основавше-

го в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный 

план был заменён игровой и трудовой деятельностью. 

В медицинском образовании ПОО начало внедряться в 

университете Мак-Мастера в Канаде в середине 1960-

х. Вскоре после этого три других медицинских школы 

— университет Лимбурга в Маастрихте, Нидерланды, 

университет Ньюкасла в Австралии и университет в 

Нью-Мексико в Соединенных Штатах — адаптировали 

разработанную модель ПОО и внедрили ее в собствен-

ной педагогической практике. 

Сущность проблемного обучения И.Я. Лернер ви-

дит в том, что «учащийся под руководством учителя 

принимает участие в решении новых для него позна-

вательных и практических проблем в определенной си-

стеме, соответствующей образовательно-воспитаталь-

ным целям школы». 

На основе обобщения практики и анализа резуль-

татов теоретических исследований М.И. Махмутов дает 

следующее определение понятия «проблемное обуче-

ние»: «Проблемное обучение - это тип развивающего 

обучения, в котором сочетаются систематическая са-

мостоятельная поисковая деятельность учащихся с 

усвоением ими готовых выводов науки».

В концепции проблемного обучения вместо тради-

ционного изучения болезней приоритет отдается вос-

созданию практически значимых проблемных ситуаций 

и их самостоятельному решению студентами, при этом 

вполне допускаются ошибки с их последующим анали-

зом и исправлением.

Эффективность применения этого метода в ме-

дицинском образовании объясняется тем фактом, что 

в реальной жизни встреча врача с пациентом предпо-

лагает необходимость решать клинические проблемы, 

которые редко бывают стандартными, поэтому тради-

ционное лекционное обучение, представляющее со-

бой пассивную передачу студентам чужого мнения и 

включающее, помимо прочего, также тестовый прин-

цип оценки знаний с единственно правильным ответом, 

мало способствует становлению специалиста. 

Готовые знания и инструкции, преподносимые пре-

подавателем, в “чистом” виде не имеют объективной 

ценности, поскольку в медицинской практике способ-

ность решать проблемы предполагает большее, чем 

просто аккумулирование знаний. Традиционное стан-

дартизированное обучение становится барьером для 

развития клинического мышления, особенно для сту-

дентов с творческим подходом к работе, ограничива-

ет их и в дальнейшей жизни за пределами учебной ау-

дитории, где клинические случаи представляют собой 

постоянно меняющееся разнообразие условий, целей, 

препятствий и неизвестных величин, влияющих в конеч-

ном итоге на подходы к их решению.

Изучение материала в процессе ПОО обычно 

проходит в виде занятий в небольших по численности 

группах студентов, обычно в форме дискуссии, направ-

ляемой преподавателем. При этом каждый студент 

становится автором какой-то идеи и какой-то части ин-

формации. Расчет на преподавателя как на основного 

источника информации и наскучивающая необходи-

мость заучивания и запоминания готового материала, 

сменяется активизацией собственной познавательной 

ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА ПРОБЛЕМЕ
Даниелян И.Э.
ЕГМУ, кафедра семейной медицины

УДК: 61(071.1):378(076)
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активности, критической оценкой смысла задачи, инци-

ативность. Роль преподавателя может сводиться к роли 

эксперта по обсуждаемой проблеме, руководителя по 

пользованию информационными источниками и кон-

сультанта в выполнении группового задания. Все это 

обеспечивает прочность приобретенных знаний, ибо 

они добываются в самостоятельной деятельности, ста-

новятся логически доказанными. 

Таким образом, ПОО способствует лучшему осмыс-

лению, усвоению и грамотному применению учебного 

материала путем формирования постоянного познава-

тельного интереса, усвоения навыков работы с пробле-

мами и противоречиями, развивает желание учиться, 

поскольку появляется осознание необходимости полу-

чения тех или иных знаний для их практического при-

менения.

Таким образом, основными характеритиками про-

блемного обучения, являются:

 � использование задач, основанных на реальных 

клинических случаях, сфокусированных на 

ключевых направлениях программы медицин-

ского образования,

 � замена обучающих методов, сосредоточенных 

на преподавателе, методами, ориентированны-

ми на студента,

 � повышение ответственности студента за соб-

ственное обучение и поощрение его самосто-

ятельной работы,

 � решение задач через обсуждение в малых 

группах.

Метод ПОО позволяет развить у студента: 

 � навык решения проблем в новых, неожиданных 

ситуациях,

 � творческое, критическое мышление,

 � способность генерировать гипотезы и опреде-

лять вопросы, нуждающиеся в дальнейшем изу-

чении для принятия решения,

 � самостоятельный поиск возможных путей ре-

шения,

 � эффективные навыки работы в команде.

Проблемные ситуации, создаваемые преподавате-

лем, должны создаваться согласно следующим прави-

лам:

1. должны содержать посильное познавательное 

затруднение,

2. должны быть максимально реалистичны и в то 

же время неожиданными для развития интере-

са и познавательной активности студентов,

3. изначально должны содержать минимум ин-

формации, которая необходима для начала 

разнонаправленного поиска,

4. преподаватель должен оставаться координато-

ром в поиске знаний, но не их источником,

5. занятие должно имитировать профессиональ-

ную деятельность.

Схематично цикл ПОО можно представить следу-

ющим образом:

Чтение клинического случая  выдвижение ги-

потез  определение проблемных вопросов  

самостоятельный поиск информации  обсуж-

дение и анализ полученной информации  окон-

чательное решение.

На кафедре семейной медицины ЕГМУ препода-

вание основано на гибком сочетании традиционных 

методов с интерактивными, включая проблемное обуче-

ние, которое особенно активно применяется в последи-

пломной образовательной программе. На наш взгляд, 

пересмотр программ бакалавриата, в котором наряду с 

традиционными методами обучения будет применяться 

также эта технология, будет способствовать повыше-

нию качества обучения студентов и поможет подготов-

ке специалистов со сформировавшимся клиническим 

мышлением.
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Բա նա լի բա ռեր` խնդ րի վրա հիմն ված ու սու ցում, կլի նի կա-
կան մտա ծե լա կերպ, ավան դա կան ու սու ցում:

 Հայտ նի է, որ ավան դա կան բժշ կա կան ու սու ցու մը են-
թադ րում է առան ձին հի վան դու թյուն նե րի ու սում նա սի րում, 
որի ըն թաց քում ու սա նո ղին պասիվ ձևով փո խանց վում է գի-
տե լիք նե րի որո շա կի ծա վալ: Ի տար բե րու թյուն դրան՝ խնդ-
րի վրա հիմն ված ու սու ցու մը, որը կի րառ վել է Կա նա դա յում 
60 -ա կան նե րի կե սե րից, ու սա նո ղից պա հան ջում է առա ջարկ-
ված կլի նի կա կան դեպ քե րում լու ծում ներ գտ նե լու և սե փա-
կան գի տե լիք նե րի բա ցը ինք նու րույն լրաց նե լու ու նա կու թյուն: 
Դա սո վո րեց նում է նրան մտա ծել և նպաս տում է ստեղ ծա գործ 
մո տե ցում նե րի և կլի նի կա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց մա նը: 

Այս մե թո դի ար դյու նա վե տու թյու նը բա ցատր վում է այն 
հան գա ման քով, որ իրա կան կյան քում բժիշ կը հազ վա դեպ է 
հան դի պում միան շա նակ լուծ ման եղա նա կով դա սա կան «դա-

սագր քային» դեպ քե րի: Խնդ րի վրա հիմն ված ու սու ցու մը օգ-
նում է ու սա նո ղին ինք նու րույն կողմ նո րոշ վե լու իրա կան բարդ 
կլի նի կա կան դեպ քե րում, որո նե լու լու ծում ներ, իսկ դա սա խո-
սը ղե կա վա րում է այդ որո նում նե րի գոր ծըն թա ցը, օգ նում է 
գտ նե լու տե ղե կատ վա կան աղ բյուր ներ, բայց ին քը չի մա տու-
ցում պատ րաս տի նյու թեր: 

Խնդ րի վրա հիմն ված ու սու ցու մը բաղ կա ցած է հետ ևյալ 
քայ լե րից՝ կլի նի կա կան դեպ քի ու սում նա սի րում, վար կած նե րի 
առա ջար կում, խնդ րին առնչ վող հար ցե րի որո շում, տե ղե կատ-
վու թյան ինք նու րույն որո նում, ստաց ված տե ղե կատ վու թյան 
քն նար կում և գնա հա տում, վերջ նա կան որո շում: 

Նշ ված մե թո դի՝ բժշ կա կան կր թա կան ծրագ րում լայ նա ծա-
վալ կի րա ռու մը կն պաս տի ժա մա նա կա կից հմուտ մաս նա գետ 
պատ րաս տե լուն:

ԽՆԴ ՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆ ՎԱԾ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄ. ՀԻՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԻՆ ՆՈՐ ՇՈՒՆՉ
Դա նիելյան Ի.Է .
ԵՊԲՀ, ըն տա նե կան բժշ կու թյան ամ բիոն

 Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

 S U M M A R Y

Keywords: problem-based learning, clinical thinking, traditional 
medical teaching.

It is known that traditional medical teaching supposes sepa-
rate study of diseases, during which certain volume of knowledge 
is passively passed to the students. Unlike this, problem-based 
learning, which was first used in Canada in the mid-sixties, re-
quires students to find their own solutions to the suggested clini-
cal cases and to develop ability of filling their knowledge gaps. 
This teaches them to think and contributes to the development of 
creative approaches and clinical thinking. 

The effectiveness of this approach is explained by the fact 
that in real life doctors rarely meet classical “textbook” cases 

with univocal solutions. Problem-based learning helps students 
to deal with real-life complicated clinical cases on their own, look 
for solutions, while the lecturer leads the search, helps them find 
sources of information but does not provide ready materials.

Problem-based learning consists of the following steps: study-
ing the clinical case, proposition of hypothesis, identifications of 
issues, related to the problem, independent search of informa-
tion, discussion and assessment of the acquired information, fi-
nal decision. 

A wider use of the method in the educational program will con-
tribute to better training of modern specialists in the medical field.

PROBLEM-BASED LEARNING: NEW BREATH OF THE OLD METHOD
Danielyan I.E.
YSMU, Department of Family Medicine
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Բա նա լի բա ռեր՝ կլի նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիա, ախ-

տա ֆի զիոլո գիական անա լիզ, ապա ցու ցո ղա կան, ար-

ձա նագ րային, ան հա տա կա նաց ված բժշ կու թյուն։

« Չի կա րող լի նել մեր ոգին գե րի 

սեր տած խոս քե րի, կռ տած մտ քե րի»

Ե. Չա րենց

 Բո լո նիայի գոր ծըն թա ցի շր ջա նա կում բա րե փո խում-

նե րի նոր փուլ թևա կո խած բժշ կա կան բարձ րա գույն 

կր թու թյան հիմ նա հար ցե րից է ու սուց ման մե թո դա բա-

նու թյան նո րա րաց ման, վե րա կա ռուց ման ան հրա ժեշ-

տու թյու նը։ Մեր նա խորդ հա ղոր դում նե րում ան դրա-

դար ձել ենք կր թու թյան որա կի ապա հով ման որոշ նոր 

մո տե ցում նե րին՝ ու սա նո ղա կենտ րոն ու սու ցում, խնդ րի 

վրա կա ռուց ված դա սա վան դում և այլ հիմ նա հար ցեր, 

որոնք ամ բող ջա պես բխում են կար գա բեր ման (tun-

ing) մե թո դա բա նու թյու նից և էֆեկ տիվ գոր ծա ռույթ ներ 

ունեն [1,2,3]։

Խնդ րո առար կան ներ կա յումս առա վել ակ տուա-

լու թյուն է ձեռք բե րում ան հա տա կա նաց ված բժշ կու-

թյան նոր հայե ցա կար գին ան ցնե լու կա պակ ցու թյամբ։ 

Այստեղ առանձ նա հա տուկ դե րա կա տա րում է ստա նում 

կ լի նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիան, նրա տեղը և գոր ծա-

ռույ թը բարձ րո րակ բժշ կա կան կադ րեր պատ րաս տե լու 

գոր ծըն թա ցում։ 

Ախ տա ֆի զիոլո գիան հիմ նա րար բժշ կա գի տա-

կան ճյուղ է, որն ու սում նա սի րում է հի վան դու թյուն-

նե րի պատ ճառ նե րը և զար գաց ման մե խա նիզ մե րի 

ֆունկ ցիոնալ աս պեկտ նե րը մի ջա վայ րի հետ ու նե ցած 

փոխ հա րա բե րու թյան դի նա մի կա յում (կա ռուց ված քի, 

դի զայ նի մշա կում, ընդ հա նու րից ան ցում ան հա տա-

կա նաց ման)։ Այն ին տեգ րա տիվ, ընդ հա նուր օրի նա չա-

փու թյուն ներ ու սում նա սի րող գի տա ճյուղ է։ Այս պի սով, 

ախ տա ֆի զիոլո գիան այն տե սա կան հենքն է, որով 

ապա հով վում է. ա) մաս նա գի տա կան մտա ծո ղու թյան 

ձևա վո րու մը, բ) ար դյու նա վետ մաս նա գի տա կան գոր-

ծու նեու թյու նը։ Վեր ջինս իր հեր թին աղերս վում է կլի-

նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիայի հետ, որի հիմ նա կան 

գոր ծի քը՝ ախ տա ֆի զիոլո գիական վեր լու ծու թյունն է 

[9]։ Որ ևէ կլի նի կա կան դեպ քի, կամ փոր ձա րա րա կան 

հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը օգ նում է 

ձևա վո րե լու կլի նի կա կան գոր ծու նեու թյան քար տե զը, 

այն է՝ հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց փաս տարկ ման 

մե թո դա բա նու թյամբ կի րա ռե լով բազ մա քայլ գոր ծո ղու-

թյուն ներ, ճշգր տել հի վան դու թյան պատ ճա ռա գի տու-

թյան և ախ տած նու թյան, տի պային տե ղա շար ժե րի գոր-

ծող օղակ նե րը, վեր հա նել հնա րա վոր մե խա նիզմ նե րը, 

ուր վագ ծել պրո ցես նե րի ճա նաչ ման սկզ բունք նե րը, հիմ-

նա վո րել նրանց կո րեկ ցիայի, վե րաց ման և կան խար գել-

ման ու ղի նե րի ընտ րու թյու նը։ 

Աս վա ծից ել նե լով, կա րե լի է եզ րա հան գել, որ ախ-

տա ֆի զիոլո գիական անա լի զը յու րա տիպ «know how» 

է, որը կի րա ռե լի է և՛ ախ տա բա նա կան պրո ցես նե րի 

ու հի վան դու թյուն նե րի մա սին ընդ հա նուր գի տե լի քի 

ձևա վոր ման, ապա ցու ցո ղա կան բա զայի ստեղծ ման, 

և՛ առան ձին ան ձանց մոտ հի վան դու թյան մաս նա վոր 

պատ կե րի վեր լու ծու թյան, առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 

վեր հան ման, դրանց հի ման վրա ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու-

թյուն նե րի ծա վալ ման հա մար։ Ախ տա ֆի զիոլո գիական 

անա լի զը դրա նով իսկ կամր ջում է հի վան դու թյան մա-

սին եղած ընդ հա նուր գի տե լիք նե րը, հաս կա ցու թյուն նե-

րը և մաս նա վոր դեպ քե րում վեր ջին նե րիս դրս ևոր ման 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այ սինքն՝ կապ է հաս տա-

տում ար ձա նագ րային (պ րո տո կո լային) և ան հա տա կա-

նաց ված բժշ կու թյուն նե րի միջև։

 Վեր ևում բեր վա ծը կա րե լի է քար տե զագ րել 

հետևյալ կերպ։
Ախտաֆիզիոլոգիա 

Ընդհանուր Մասնավոր 

Ուսումնասիրում է 
հիվանդությունների ընդհանուր 
պատճառները և զարգացման 
օրինաչափությունները 

Ուսումնասիրում է ախտածին 
ազդեցությունների հետևանքով առանձին 

օրգանների, համակարգերի 
ախտահարումների և վերականգման 
տիպային և յուրատիպ մեխանիզմները 

Գործնական բժշկության ապացուցողական բազայի ստեղծում 
 

Կանխարգելման, դիագնոստիկայի և բուժման գործիքների ու մեթոդների 
մշակում և ներդրում 

 

Արձանագրությունների ձևակերպում 
 

Դրսեւորումների կերպերն ու տիպերը կլինիկական դեպքերում 
 

ԱԽ ՏԱ ՖԻ ԶԻՈԼՈ ԳԻԱԿԱՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՈՐ ՊԵՍ ԱՐ ՁԱ ՆԱԳ-
ՐԱՅԻՆ ԵՎ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ ԲԺՇ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՊԱԿՑ ՄԱՆ, 
ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՄՏԱ ԾԵ ԼԱ ԿԵՐ ՊԻ ՁԵ ՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ
Նա վա սար դյան  Գ.Ա.
ԵՊԲՀ, բժշ կա կեն սա բա նա կան ցիկ լային հանձ նա ժո ղո վ

ՀՏԴ. 616-092։372.8։61 (071.1) 
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Ապացույցների բազայի հետ սերտորեն առնչվում է ախտաֆիզիոլոգիական 
հետազոտությունների ցանցը, որը կիրառելի է կազմակերպման բոլոր 
մակարդակներում և ենթադրում է թիմային աշխատանք: 
Առավել գործուն են հետևյալ հետազոտությունները. 

 

• ֆունկցիոնալ 
• կենսաքիմիական 
• բիոֆիզիկական 
• իմունոլոգիական 
• մորֆոլոգիական 

 

Կլինիկական ախտաֆիզիոլոգիայի 
բովանդակություն և բնութագրիչներ 
 

Քանի որ՝ ախտաֆիզիոլոգիան բժշկական 
մտածելակերպի հիմքն է, որևէ կլինիկական դեպքի 
վերլուծության ընթացքում հարկ է կիրառել 
բանական մտածողության դետերմինանտը, այն է՝ 
ճիշտ եզրահանգման գալու համար օգտագործել 
փաստարկման և հակափաստարկման համակար-
գերի համադրումը: Այլ կերպ ասած՝ կլինիկական 
ախտաֆիզիոլոգիան մեծապես օգնում է  
ապացուցողական նշանակություն ունեցող նյութի 
հավաքագրմանը և համակարգմանը։ 

լաբորատոր, ֆունկցիոնալ 
դիագնոստիկա  

 

 

Վե րո բե րյա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ախ տա-

ֆի զիոլո գիան որ պես տե սա կան բժշ կու թյան գի տա-

ճյուղ ու նի որո շա կի գործ նա կան ուղղ վա ծու թյուն՝ ըստ 

ամե նայ նի նպաս տե լով մաս նա գե տի կլի նի կա կան մտա-

ծո ղու թյան ձևա վոր մա նը, հի վան դու թյան ճշգ րիտ ախ-

տա ճա նաչ մա նը և տվյալ հի վան դի բուժ ման հա մա լի րի 

ընտ րու թյա նը [5,7,8]։ 

Այս հա մա տեքս տում ուր վագծ վում են կլի նի կա կան 

ախ տա ֆի զիոլո գիայի գլ խա վոր նպա տակ նե րը.

1.  Կազ մա կերպ ման տար բեր մա կար դակ նե րում տե ղի 

ու նե ցող իրա դար ձու թյուն նե րի մա նի ֆես տա ցիայի՝ 

դրսև վոր ված ախ տան շան նե րի հաշ վա ռում, 

2. Դ րանց միջև գոր ծող պատ ճառ-հետ ևան քային կա-

պե րի, խմ բա վո րում նե րի (կ լաս տեր նե րի) ճա նա չում։ 

Կլաս տեր նե րի հա մադ րու մը հնա րա վո րու թյուն է 

ըն ձե ռում հաս կա նա լու և ճա նա չե լու հի վան դու-

թյան պատ ճա ռը և զար գաց ման են թադր վող դի-

նա մի կան, ըստ այդմ՝ ընտ րե լու բուժ ման եղա նա կը 

և մի ջո ցը։ Պատ ճառ նե րի և զար գաց ման ըն թաց քի 

վեր լու ծու թյունն, իր հեր թին, բժշ կին կողմ նո րո շում է 

կան խա գու շա կե լու հի վան դու թյան ել քը։ Նշյալ գոր-

ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հիմ նա կան գոր ծի-

քը՝ ախ տա ֆի զիոլո գիական անա լիզն է, որը գի տա-

կան փաս տարկ ման հիմք է դառ նում՝ 

ա) ֆունկ ցիոնալ և կեն սա քի միական ախ տա ճա-

նաչ ման հա մար,

բ) լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք-

նե րի գնա հատ ման հա մար, որի շնոր հիվ բա ցա-

հայտ վում են հա մա կար գային մե տա բո լիկ խան-

գա րում նե րը,

գ) պաշտ պա նա կան-հար մար վո ղա կան մե խա-

նիզմ նե րի ու ժե ղաց մանն ուղղ ված մե թոդ նե-

րի ընտ րու թյան հիմ նա վոր ման հա մար։ Նշ ված 

բա ղադ րիչ նե րի տվյալ նե րը ամ փո փագր վում 

են (ա պա ցույց նե րի բա զա), հա մե մատ վում հա-

մա պա տաս խան ար ձա նագ րու թյուն նե րի հետ, 

և բու ժող բժշ կի կող մից կա տար վում է էթիոտ-

րոպ, պա թո գե նե տիկ, սիմպ տո մա տիկ բուժ ման 

մի ջոց նե րի հաս ցեական ընտ րու թյուն և կի րար-

կում։

 Բեր ված նյու թի հի ման վրա կա րող ենք եզ րա հան գել, 

որ ախ տա ֆի զիոլո գիական վեր լու ծու թյան մե թո դա բա-

նու թյան տի րա պե տու մը սո վո րո ղին հնա րա վո րու թյուն է 

տա լիս դա տո ղու թյուն նե րի ճիշտ շար քով վեր լու ծել կլի-

նի կա կան և մտա ցա ծին իրադ րա կան դեպ քե րը, քար-

տե զագ րել պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, նշագ րել 

կա տա րե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Մյուս կող մից՝ տվյալ-

նե րի նմա նա տիպ վեր լու ծու թյան կա րո ղա կա նու թյու նը 

հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վեր հա նե լու որ ևէ հի վան-

դու թյան հա րա ցույց նե րը, մշա կել ալ գո ռիթ մե րը, դրանց 

հի ման վրա ձևա կեր պել «protocol» -ը։ Բա ցի այդ, սույն 

մե թո դա բա նու թյամբ հնա րա վոր է դառ նում պար զա բա-

նե լու տվյալ ան հա տի մոտ հի վան դու թյան դրս ևոր ման 

մաս նա վոր էթիոպա թո գե նե տիկ կլաս տե րը, քար տե զագ-

րե լու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնց հի ման վրա էլ՝ 

ընտ րե լու բուժ ման հա մար ժեք մի ջոց ներն ու մե թոդ նե-

րը։ Այ սինքն՝ «բուժ վում է հի վան դը, ոչ թե հի վան դու թյու-

նը»։ Եվ վեր ջա պես՝ եր կու սի շա րու նա կա կան հա մադ-

րու մը կբե րի նրան, որ ար ձա նագ րու թյուն նե րը չեն լի նի 

«քա րա ցած» (կա ղա պար ված), դրանք շա րու նա կա բար 

կլ րամ շակ վեն հի վան դու թյան մա սին ու նե ցած ժա մա-

նա կա կից բժշ կու թյան նվա ճում նե րով ու ին նո վա ցիոն 

տեխ նո լո գիանե րի ար դյունք նե րով։

 Մեկ դի տո ղու թյուն ևս. «ալ գո ռիթմ» եզ րույ թը մեր 

օրե րում շատ տա րա ծուն է և օգ տա գործ ման լայն դաշտ 

է ընդ գր կում։ Եզ րույ թի «ռիթմ» ար մա տը ինք նին են-

թադ րում է փո փո խու թյուն, կա յուն շար ժում որո շա կի 

ժա մա նա կի մեջ։ Ախ տա ֆի զիոլո գիական անա լի զի մե-

թո դա բա նու թյու նը այդ եզ րույ թին վե րա դարձ նում է իր 

նախ նա կան իմաս տը, բո վան դա կու թյու նը, ի ցույց դնե-

լով եր ևույթ նե րի մեկ նա բան ման փո փո խե լիու թյու նը, 

նրանց դրսև վոր ման քա նա կա կան և որա կա կան լայն 

սպեկտ րը։ Տե ղին է նկա տել, որ բժշ կա կան մտա ծո ղու-

թյու նը կազ մա վոր վում է եր կու կլաս տեր նե րից՝ ա) գի-

տե լիք (սո վո րած, մտա պա հած ին ֆոր մա ցիա) և բ) կոմ-

պե տեն ցիա (կա րո ղու թյուն և հմ տու թյուն)։ Վե րո բե րյա լը 

իր հեր թին ու ղեն շում է բժշ կա կան մաս նա գի տա կան 

մտա ծո ղու թյան ձևա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ դեսկ-

րիպ տոր նե րը (ն կա րագ րիչ նե րը)՝ ոչ միայն նյու թի «սերտ-

վա ծու թյուն», այլև կրեատի վու թյուն։ Ախ տա ֆի զիոլո-

գիական վեր լու ծու թյու նը որ պես մե թո դա բա նու թյուն 

ապա հո վում է վե րո բե րյալ եր կու կող մերն էլ, փոխ կա-

պակ ցե լով ար ձա նագ րային և ան հա տա կա նաց ված բժշ-

կու թյան սկզ բունք նե րը։ Գոր ծըն թա ցը (քայ լե րը) կա րե լի 

է ամ րագ րել հետ ևյալ ալ գո ռիթ մով. հի վան դու թյան գոր-

ծող ար ձա նագ րու թյուն  նրա ան հա տա կա նա ցում  
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անհա տա  կա նաց վա ծի մի ջո ցով պրո տո կո լի ամ րապն-

դում, լրամ շա կում։

 Պատ կե րա վոր ասած՝ հի վան դու թյան պրո տո կո-

լը տրանսկ րիպ ցիան է, մո դե լը, ան հա տա կա նաց վա ծը՝ 

տվյալ հի վան դի մոտ հի վան դու թյան յու րա տիպ դրս-

ևոր ման պատ կե րը, տրանս լյա ցիան, մո դու լը։ Այս ճա-

նա պար հով ապա հով վում է նաև պրո ֆե սիոնալ զար-

գաց ման սպի րա լաձև ըն թաց քը (ի նչն այ սօր ու սուց ման 

գլ խա վոր ուղղ վա ծու թյուն է դի տարկ վում)։ 

Ախ տա ֆի զիոլո գիական վեր լու ծու թյու նը, այս պի-

սով, ծա ռա յում է որ պես կլի նի կա կան դեպ քե րի ին տեգ-

րա տիվ գնա հատ ման մե թոդ, պա տաս խա նե լով հիմ-

նա կան հար ցին, թե ի՞նչ պի տի կա րո ղա նա բժիշ կը իր 

մաս նա գի տա կան որա կյալ գոր ծու նեու թյան մեջ։ Որո՞նք 

են դրանք.

1. տվյալ հի վան դի մոտ՝ հի վան դու թյան նշան նե րի և 

գան գատ նե րի գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված մեկ-

նա բա նու թյուն

2. լա բո րա տոր տվյալ նե րի մեկ նա բա նու թյուն 

3. ֆունկ ցիոնալ-դիագ նոս տիկ, կեն սա քի միական և 

մոր ֆո լո գիական հե տա զո տու թյունն նե րի ար դյունք-

նե րի հա մադ րում, հա մե մա տու թյուն և եզ րա հան-

գում

4. դի ֆե րեն ցիալ դիագ նոս տի կա 

5. հի վան դու թյան ըն թաց քի կան խա տե սում 

6. գրա կա նու թյան նո րա գույն տվյալ նե րի իմա ցու թյուն 

7. թե րապև տիկ կամ վի րա հա տա կան բուժ ման հնա-

րա վոր ու ղի նե րի ճիշտ ընտ րու թյուն։

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի այս շր ջար կում առա վել կի-

րա ռե լի են հետ ևյալ բա ռե րը. Գի տե լիք, Ըն կա լում, 

Կի րա ռում, Վեր լու ծու թյուն, Սին թեզ, Գնա հա տում։ 

Նշված նե րը «գոր ծող ան ձեր» են դառ նում կլի նի կա կան 

ախ տա ֆի զիոլո գիայի դա սա վանդ ման ըն թաց քում։ 

Այս պի սով կլի նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիայի դա-

սըն թա ցը օգ նում է սո վո րո ղին տի րա պե տե լու և կոնկ-

րետ կլի նի կա կան դեպ քե րում կի րա ռե լու ախ տա ֆի-

զիոլո գիական վեր լու ծու թյան մե թո դը, որի ար դյուն քում 

սո վո րո ղի մոտ ձևա վոր վում է կլի նի կա կան մտա ծո ղու-

թյու նը, այլ կերպ ասած, տե ղի է ու նե նում տե սա կան գի-

տե լի քի պրակ տիկ հմ տու թյան վե րած վե լու շա րու նա կա-

կան գոր ծըն թաց։ Աս վա ծից հետ ևում է կլի նի կա կան 

ախ տա ֆի զիոլո գիայի դա սըն թա ցի ձևա չա փի նո րո վի 

մշակ ման և մաս նա գի տա կան կր թա կան ծրագ րե րում 

ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը [4,6]։

 Մյուս կող մից՝ ախ տա ֆի զիոլո գիական անա լի զը 

այն գոր ծիքն է, որն առա վել գոր ծու նակ է կլի նի կա կան 

ախ տա ֆի զիոլո գիայի դա սըն թա ցում, շեշ տադ րե լով նրա 

դե րը բժշ կա կան գոր ծու նեու թյան ար դյու նա վե տու թյան, 

մաս նա գե տի որա կա վոր ման բարձ րաց ման մեջ։ 

Կ լի նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիայի գոր ծա ռույթ-

ներն են՝ 

 � ինք նու րույն աշ խա տե լու (ու սում նա ռու թյան) հմ-

տու թյուն նե րի ձեռք բե րում,

 � խնդ րա հա րույց իրադ րու թյուն նե րում կողմ նո-

րոշ վե լու և պրոբ լե մը լու ծե լու կա րո ղա կա նու-

թյուն,

 � քն նա դա տա կան դա տո ղու թյան ձեռք բե րում,

 � տ վյալ նե րը ներ կա յաց նե լու հմ տու թյուն (պ րե-

զեն տա ցիա, դի զայն)  ձ ևա թեր թի մշա կում ,

 � ին տե լեկ տո ալ թի մային աշ խա տան քի կա րո-

ղու թյուն։ Տե ղին է նկա տել, որ ախ տա ֆի զիոլո-

գիական վեր լու ծու թյան մե թո դը ար դյու նա վետ 

մի ջոց է նաև սո վո րո ղի մոտ հե տա զո տա կան 

կա րո ղու թյուն նե րի մշակ ման և իրա կա նաց ման 

գործըն թա ցում։ 

Եզ րա հան գում

Կլի նի կա կան ախ տա ֆի զիոլո գիայի դա սըն թա ցը 

սո վո րո ղին ուղ ղոր դում է դե պի՝ 

ա) «բա զի սային գի տե լիք» - «կ լի նի կա կան բժշ կու-

թյուն» կա պի հաս տա տում,

բ) ու սում նա սի րե լու, կար դա լու ժա մա նա կա կից 

բժշ կու թյան վե րա բե րյալ գրա կա նու թյու նը,

դ) ձեռք բե րած գի տե լիք նե րի, հմ տու թյուն նե րի ու 

կա րո ղու թյուն նե րի ուղ ղա կի կա պակ ցում ել-

քային կր թա կան ար դյունք նե րի հետ,

գ) դյու րի նաց նում է ցկյանս (շա րու նա կա կան) ու-

սում նա ռու թյան գոր ծըն թա ցը, հան դի սա նա լով 

վեր ջի նիս իրա կա նաց ման կար ևոր գոր ծիք նե-

րից մե կը։
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Ключевые слова։ клиническая патофизиология, патофизио-
логический анализ, доказательная протокольная индивидуали-
зированная медицина.

Метод патофизиологического анализа применяем на 
всех уровнях преподавания патофизиологии и направлен на 
выявление причин, механизмов развития болезней, разбо-
ра отдельных клинических и случаев симуляции, а также на 
систематизацию их функциональных аспектов в динамике 
взаимодействия с окружающей средой. В этом контексте па-
тофизиологический анализ представляется как “know how”, 
соединяющий между собой общие современные представле-
ния о болезни и особенностях (специфику) проявлений изме-
нений у конкретного больного, тем самым предоставляя воз-

можность врачу в пределах утвержденного и действующего 
протокола составить индивидуальный план эффективного 
лечения. 

Из сказанного можно сделать вывод, что патофизиологиче-
ский анализ является эффективным методом (инструментом) 
интеграции протокольной и индивидуализированной медици-
ны. С другой стороны, патофизиологический анализ создает 
реальную возможность для определения конкретных класте-
ров этиологии и патогенеза, выявления причинно-следствен-
ных связей, особенностей проявлений, т.е. патофизиологи-
ческий анализ является способом формирования и развития 
профессионального медицинского мышления и приобретения 
научно-исследовательских компетенций, навыков.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОТОКОЛЬНОЙ 
И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ, ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ
Навасардян Г.А.
ЕГМУ, медико-биологическая цикловая комиссия

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords։ clinical pathophysiology, pathophysiological analysis, 
evidential protocol individualized medicine.

The method of pathophysiological analysis is implemented in 
all the stages of teaching pathophysiology and is aimed at re-
vealing the causes of clinical and imaginary cases and diseases 
development mechanisms to systemize their functional aspects 
in the dynamics of their interrelation. In this context, pathophysi-
ological analysis is the “know how” that unites general update 
knowledge about existing disease together with noticeable 
changes in clinical characteristic in a patient. This allows a doc-
tor to formulate the patient’s individual, unique plan of treatment 

in the frames of the existing protocol.
It can be concluded that pathophysiological analysis is a pro-

ductive tool for connecting protocol and individualized medicine, 
as well as for research activities of students.

On the other hand, pathophysiological analysis gives possibil-
ity to establish the etiology and pathogenetic clusters in case 
of any disease to find out causative-consequent connection and 
peculiarities of its manifestation. In other words, it serves as a 
means of formation and development of medical specialized 
mentality.

PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS AS A TOOL OF PROFESSIONAL MENTALITY AND CONNECTION 
IN PROTOCOL AND INDIVIDUALIZED MEDICINE 
Navasardyan G.A.
YSMU, Medical-Biological Cyclic Committee
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 Բանալի բառեր՝ դե ռա հաս ներ, սե ռա կան և վե րար-

տադ րո ղա կան առող ջու թյուն, սե ռակր թու թյուն:

 Սե ռա կան հար ցե րի շուրջ իմա ցու թյան ոչ բա վա-

րար մա կար դա կի պայ ման նե րում ռիս կային սե ռա կան 

վար քագ ծային դրս ևո րում ներն ան խու սա փե լի են, իսկ 

սե ռա կան վար քագ ծի ու սե ռա կան հար ցե րի շուրջ իմա-

ցու թյան մա կար դա կի միջև առ կա ան հա մա պա տաս-

խա նու թյունն ինք նին սե ռա կան դաս տիարա կու թյան 

ուղ ղոր դիչ նե րի փո փո խու թյան ան հրա ժեշ տու թյան, 

ճիշտ ձևա չա փե րի սե ռակր թու թյան պա հան ջարկ է, որի 

իրա գոր ծումն հատ կա պես ար դիական է դե ռա հա սու-

թյան տա րի քի ան ձանց շր ջա նում: 

Մեր կող մից իրա կա նաց ված աշ խա տան քի նպա-

տակն է դե ռա հաս նե րի սե ռա կան ռիս կային վար-

քագ ծային դրս ևո րում նե րի նվա զեց ման ճա նա պար-

հով սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան 

պահ պա նումն, որին հաս նե լու հա մար մշակ վել է «Դե-

ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան առնձ-

նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան» հա տուկ 

տե ղե կատ վա կան հար ցա թեր թիկ, ին չի հի ման վրա 

կա տար ված հարց ման ար դյուն քում վեր են հան վել դե-

ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան առանձ-

նա հատ կու թյուն նե րը, սե ռա կան հար ցե րի շուրջ նրանց 

իմա ցու թյան մա կար դա կը: Բա ցա հայտ վել և գնա հատ-

վել են վաղ ռիս կային սե ռա կան կա պե րի հետ ևանք նե րի 

տա րած վա ծու թյու նը դե ռա հա սու թյան տա րի քի ան ձանց 

շր ջա նում, մշակ վել է «Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե-

րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն» կր թա կան ծրա գիր, 

իրա կա նաց վել են դա սըն թաց ներ 464 դե ռա հաս նե րի և 

62 ու սու ցիչ նե րի շր ջա նում, որի ար դյուն քում գնա հատ-

վել է մեր կող մից առա ջարկ ված «Դե ռա հաս նե րի սե ռա-

կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն» կր թա կան 

ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Հե տա զո տու թյան իրա կա նաց ման հա մար կի րառ-

վել են փոր ձա րա րա կան, հա մա ճա րա կա բա նա կան, սո-

ցիոլո գիական հարց ման, վի ճա կագ րա կան վեր լու ծու-

թյան մե թոդ ներ: Առաջ նային տվյալ նե րի պահ պա նումն 

ու մշա կու մը իրա կա նաց վել է ստան դարտ և հա տուկ 

հա մա կարգ չային վի ճա կագ րա կան ծրագ րե րի փա թեթ-

նե րի կի րառ մամբ (Access, Excel և այլն):

 Ժա մա նա կա կից դե ռա հա սի սո ցիալի զա ցիայի գոր-

ծըն թա ցում ռիս կե րի բա ցա ռու մը ոչ իրա տե սա կան է, և 

նպա տա կա հար մար չէ ուղ ղորդ վել «որ քան դե ռա հա սի 

վար քա գի ծը պա կաս ռիս կային է, այն քան հեշտ է կա-

տար վում սո ցիալի զա ցիան» դրույ թով, ի նկա տի ու նե-

նա լով, որ ռիս կային վար քա գի ծը նախ և առաջ դե ռա-

հա սու թյան տա րի քի հո գե բա նա կան բնու թա գիր է և 

հե տո` սո ցիալա կան ադապ տա ցիայի գոր ծոն: 

 Մեր ժո ղա կան մո տե ցում նե րը ար դիական չեն, և 

մեր կող մից առա ջարկ ված սե ռակր թու թյան նպա տա-

կը վաղ սե ռա կան կա պե րի բա ցա ռու մը չէ, այլ` ռիս կե րի 

ճիշտ կոոր դի նա ցիայի մի ջո ցով սե ռա կան և վե րար տադ-

րո ղա կան առող ջու թյան պահ պա նու մը: Դե ռա հա սին 

վաղ ռիս կային սե ռա կան կա պե րի հա մար մե ղադ րե լու 

փո խա րեն ան հրա ժեշտ է իրա զե կել թույ լատ րե լի ռիս-

կի աս տի ճա նի մա սին և շար ժադր դիչ մի ջոց նե րի օգ-

նու թյամբ բարձ րաց նել նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը 

սե փա կան արարք նե րի հետ ևանք նե րի հան դեպ: Վաղ 

սե ռա կան վար քագ ծի ֆե նո մե նի նկատ մամբ ռա ցիոնալ 

մո տե ցու մը կն պաս տի դե ռա հա սի ճկուն ադապ տա-

ցիային և ռիս կային սե ռա կան վար քագ ծային դրս ևո-

րում նե րի նվա զեց մա նը, ին չը հնա րա վոր է ճիշտ ձևա չա-

փե րով սե ռակր թու թյան մի ջո ցով:

 Հայ դե ռա հաս նե րի վաղ սե ռա կան վար քագ ծի ֆե-

նո մե նի նկատ մամբ հա մա պա տաս խան ռա ցիոնալ մո-

տե ցում ներ և ճիշտ ձևա չա փի սե ռակր թու թյան ծրա գիր 

մշա կե լու նպա տա կով դե ռա հաս նե րի, նրանց կր թող-

նե րի և ծնող նե րի շր ջա նում մեր կող մից իրա կա նաց-

վել են խորը և բազ մա կող մա նի հե տա զո տու թյուն ներ. 

ու սում նա սիր վել են ՀՀ պե տա կան կր թա կան ծրագ-

րե րում նե րառ ված «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» առար կայի 

թե մա նե րը («Ա ռողջ ապ րե լա կերպ ու սուց չի ձեռ նարկ», 

2009), կր թա կան նյու թի մա տուց ման և ըն կալ ման ար-

դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման նպա տա կով սե ռա կան 

դաս տիարա կու թյան մեջ ընդ գրկ ված մաս նա գետ նե րի 

և «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» դա սըն թացն ան ցած 13-18 

տա րե կան դե ռա հաս նե րի շր ջա նում ան ցկաց վել են հար-

ցում ներ «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ու սուց չի ձեռ նարկում 

նե րառ ված թես տե րով, կա տար վել է ստաց ված տվյալ-

նե րի վեր լու ծու թյուն, ին չի ար դյուն քում վեր են հան վել 

սե ռա կան հար ցե րի շուրջ դե ռա հաս նե րի իրա զեկ վա ծու-

թյան, կր թա կան նյու թի մա տուց ման և ուղ ղոր դիչ նե րի 

հետ կապ ված խն դիր ներ: 

ՀՀ դպ րոց նե րում 8-րդ և 9-րդ դա սա րան ցի նե րին 

ՄԵՐ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ՍԵ ՌԱԿՐ ԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ՉԱ ՓԻ ԵՎ 
ՈՒՂ ՂՈՐ ԴԻՉ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ
Սարգ սյան Գ.Ռ.
ԵՊԲՀ, Հան րային առող ջու թյուն և առող ջա պա հու թյան ամ բիոն

ՀՏԴ. 614.2:616-083-053.7(479.25)+614.1:312 
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դա սա վանդ վող «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» առար կայի կր-

թա կան ծրագ րի մեջ սե ռակր թու թյանն առընչ վող թե-

մա նե րի նյու թի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում բա-

ցա հայտ վել է, որ դրանք հիմ նա կա նում մա կե րե սային 

են, ոչ ամ բող ջա կան, առ կա է դա սըն թա ցի ուղ ղոր դիչ նե-

րի էա կան փո փո խու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն, քան զի 

դրանք խիստ մեր ժո ղա կան են` «ն պա տա կաուղղ ված 

զա նա զան գայ թակ ղու թյուն նե րի» դեմ, մինչ դեռ, վաղ 

սե ռա կան կա պե րը մեր օրե րում դե ռա հաս նե րի հո գե բա-

նա կան բնու թա գիր են, սո ցիալա կան հար մար վո ղա կա-

նու թյան մի ջոց, այլ ոչ` «գայ թակ ղու թյուն ներ»: Հա վե լենք, 

որ մեր կող մից կա տար ված հե տա զո տու թյան տվյալ նե-

րով` դե ռա հա սու թյան տա րի քի տղա նե րի 31,44% -ը և 

աղ ջիկ նե րի 5.93% -ը նշում են սե ռա կան կյան քի փոր ձի 

մա սին, այ սինքն` առող ջու թյան պահ պան ման տե սան-

կյու նից մեր ժո ղա կան մո տե ցում ներն ար դիական չեն, 

քան զի առ կա խն դիր ներն այլ բնույ թի են և պա հան ջում 

են ըստ էու թյան ավե լի խոր, իրա տե սա կան լուրջ մո տե-

ցում նե րով լու ծում ներ: 

 Դե ռա հաս նե րին տրա մադր ված գի տե լիք նե րը 

պետք է լի նեն ճիշտ ձևա չա փի և հա մա պա տաս խան 

ուղ ղոր դիչ նե րով, այ լա պես դրանք կկորց նեն իրենց ինք-

նա պաշտ պա նա կան կան խար գե լիչ նշա նա կու թյու նը: 

Սե ռա կան հար ցե րի շուրջ թե րի կր թու թյու նը վաղ սե ռա-

կան կա պե րի հա մար իս կա պես կա րող է շար ժադր դիչ 

գոր ծոն դառ նալ, իսկ ընտր ված մեր ժո ղա կան ուղ ղոր-

դիչ նե րը և ար տա հայտ ված խու սա փո ղա կան մո տե ցում-

նե րը առող ջու թյան պահ պան ման տե սան կյու նից սին 

են: 

 Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն-

քում բա ցա հայտ վել է, որ դե ռա հաս նե րի սե ռա կան 

դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցում առ կա հա կա սու-

թյուն ներն բազ մա զան են. այս պես,  ա ռա ջարկ ված սե-

ռակր թու թյու նը իր ձևա չա փե րով չի հա մա պա տաս խա-

նում ժա մա նա կա կից դե ռա հաս նե րի պա հանջ նե րին, 

սե ռակր թու թյան դա սե րը պրակ տի կո րեն վա րում են 

ֆի զի կա կան դաս տիարա կու թյան ու սու ցիչ նե րը, ով քեր 

ըստ մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րի սե ռակր թու թյանն 

առընչ վող հար ցե րում ար հես տա վարժ չեն, չեն տի րա պե-

տում դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 

առող ջու թյան ար դի խն դիր նե րին, խիստ բա ցա սա կան և 

մեր ժո ղա կան են ու սու ցիչ նե րի մո տե ցում նե րը վաղ սե-

ռա կան կա պե րի, ինչ պես նաև իրենց կող մից մա տուց-

վող նյու թի հան դեպ, իսկ սե ռա կան հար ցե րին առընչ վող 

թե մա նե րի մա տուց ման հետ կապ ված նրանց բար դույթ-

նե րը վատ թա րում են սե ռակր թու թյան գոր ծըն թա ցը:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ վե րոն շյալ փաս տարկ նե րը 

հա վաս տիորեն վկա յում են ժա մա նա կա կից դե ռա հաս-

նե րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան էա կան բաց թո-

ղում նե րի և թե րու թյուն նե րի մա սին, մինչ դեռ սե ռակր-

թու թյու նը սե ռա կան դաս տիարա կու թյան որո շիչ փուլ 

է, իսկ սե ռակր թու թյան գոր ծըն թա ցում որո շիչ է կր թո ղի 

իմա ցու թյան մա կար դա կը և մո տե ցում նե րը իրենց իսկ 

կող մից մա տուց վող նյու թի հան դեպ:

Այս պի սով, եթե խն դի րը դի տարկ վում է դե ռա հաս նե-

րի սե ռա կան դաս տիարա կու թյան և առող ջու թյան պահ-

պան ման տե սան կյու նից, ապա ակն հայտ է, որ առկա է 

ճիշտ ձևա չա փի սե ռակր թու թյան և ար հես տա վարժ կր-

թող նե րի պա հան ջարկ, իսկ դե ռա հաս նե րի սե ռա կան 

դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցի առ կա բաց թո ղում-

նե րը և թե րու թյուն նե րը կա րե լի է շտ կել ման կա վարժ-

նե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման կր թա կան 

ծրագ րե րում նե րա ռե լով հա մա պա տաս խան թե մա նե-

րով և ար դիական ուղ ղոր դիչ նե րով սե ռակր թու թյան 

դա սըն թաց ներ, քան զի առ կա ար ժե քային հա մա կար-

գի փո փո խու թյուն նե րը թե լադ րում են վե րա բեր մուն քի 

փո փո խու թյուն և հա մար ժեք ռա ցիոնալ մո տե ցում ներ, 

ին չը հնա րա վոր է սե ռա կան հար ցե րի շուրջ թե կուզ նվա-

զա գույն, բայց ճիշտ գի տե լիք նե րի պայ ման նե րում: 

 Դե ռա հա սու թյան տա րի քի ան ձանց սե ռա կան ճա-

նա պար հով փո խանց վող հի վան դու թյուն նե րով առաջ-

նա կի հի վան դա ցու թյան, սե ռա կան հար ցե րի իմա-

ցու թյան բա ցա հայտ ման նպա տա կով դե ռա հաս նե րի 

շր ջա նում իրա կա նաց ված սո ցիոլո գիական հարց ման, 

ինչ պես նաև «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» առար կա դա սա-

վան դող ու սու ցիչ նե րի և դե ռա հաս նե րի ծնող նե րի շր ջա-

նում իրա կա նաց ված հարց ման տվյալ նե րի խո րը և բազ-

մա կող մա նի վեր լու ծու թյան և գնա հատ ման հի ման վրա 

մեր կող մից վեր են հան վել հայ դե ռա հաս նե րի սե ռա-

կան դաս տիարա կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 

ինչ պես նաև դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո-

ղա կան առող ջու թյան վրա ազ դող առող ջա պա հա կան, 

կր թա կան, սո ցիալա կան, ըն տա նե կան և ան ձնա կան 

գոր ծոն նե րը, որոնց նշա նա կու թյու նը էա կան է առող ջու-

թյան և ան վտանգ վար քագ ծի ձևա վոր ման գոր ծըն թա-

ցում: 

Ել նե լով իրա կա նաց ված վե րոն շյալ հե տա զո-

տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան և գնա հատ ման 

ար դյունք նե րից ու հաշ վի առ նե լով հայ դե ռա հա սի 

տա րի քային, ազ գային, մշա կույ թային առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը, մշակ վել է «Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և 

վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն» կր թա կան ծրա գիր 

ու սու ցիչ նե րի հա մար, որը նպա տա կադր ված է դե ռա-

հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու-

թյան պահ պան մա նը սե ռա կան վար քագ ծային ռիս կե-

րի նվա զեց ման ճա նա պար հով: Ծրա գի րը նե րա ռում է 

հետևյալ թե մա նե րը.

1.  Սե ռա կան օր գան նե րի անա տո միա և ֆի զիոլո-
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գիա:

2.  Սե ռա կան հա սու նա ցում:

3.  Դե ռա հաս նե րի տա րի քային առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը:

4.  Սե ռի հի գիենա:

5.  Ձեռ նա շար ժու թյուն:

6.  Բեղմ նա վո րում:

7.  Բեղմ նա կան խիչ մի ջոց ներ:

8.  Սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու-

թյուն, դրանց փոխ հա րա բե րու թյու նը:

9.  Ցան կա լի և պլա նա վոր ված վե րար տադ րու թյու-

նը որ պես ան հա տի ինք նա հաս տատ ման մի ջոց: 

10. Սե ռա կան առող ջու թյուն և սե ռային հա վա սա-

րու թյուն:

11.  Սե ռա կան առող ջու թյուն և սե ռա կան իրա վունք:

12.  Սե ռա կան առող ջու թյու նը ոչ միայն հի վան դու-

թյան բա ցա կա յու թյուն:

13.  Սե ռա կան կողմ նո րո շում:

14.  Սե ռա կան խան գա րում ներ:

15.  Սե ռա կան բռ նու թյուն և չա րա շա հում:

16.  Հո գե ներ գոր ծուն նյու թեր (ալ կո հո լի և թմ րա-

նյու թե րի ազ դե ցու թյուն նե րը):

17.  Սե ռա կան ճա նա պար հով փո խանց վող հի վան-

դու թյուն ներ և դրանց նվա զեց ման ու ղի ներ:

18.  Դե ռա հաս նե րի սո ցիալի զա ցիայի գոր ծըն թա ցի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

19.  Ռիս կը որ պես սո ցիալա կան ադապ տա ցիոն 

գոր ծըն թա ցի հո գե բա նա կան բնու թագ րիչ:

20.  Տար բեր սո ցիալա կան խմ բե րի դե ռա հաս նե-

րի վար քագ ծային ռիս կե րը և ադապ տա ցիայի 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

21.  Տար բեր սո ցիալա կան խմ բե րի դե ռա հաս նե րի 

սե ռա կան դաս տիարա կու թյան առանձ նա հատ-

կու թյուն նե րը: 

22. Դե ռա հաս նե րի վաղ սե ռա կան կա պե րը որ պես 

ադապ տա ցիոն գոր ծոն: 

23. Անվ տանգ սե ռա կան կա պեր:

 Մեր կող մից առա ջարկ ված սե ռակր թու թյու նը նե-

րա ռում է ժա մա նա կա կից դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և 

վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան պահ պան ման տե-

սան կյու նից ան հրա ժեշտ ար դիական թե մա ներ: Այդ 

ծրագ րի հա մա ձայն` դե ռա հա սը, ու սու ցան վե լով ար-

հես տա վարժ ու սուց չի կող մից, ըն կա լում է վաղ սե ռա-

կան կա պե րի, դրանց հետ ևանք նե րի` վաղ մայ րու թյան, 

սե ռա վա րակ նե րի, հղիու թյան ար հես տա կան ընդ հա-

տում նե րի բա ցա սա կան նշա նա կու թյու նը առող ջու թյան 

պահ պան ման գոր ծըն թա ցում, գնա հա տում է ան վտանգ 

սե ռա կան վար քագ ծի նշա նա կու թյու նը, իսկ ոչ մեր ժո-

ղա կան, կա ռու ցո ղա կան իրա վի ճա կային մո տե ցում նե րը 

թույլ են տա լիս ընդ լայ նել դե ռա հաս նե րի ինք նա պաշտ-

պա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման նե րը, և 

ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րը ճիշտ կի րա ռե լու դեպ քում 

մե ծա նում է սե ռա կան վար քագ ծային ռիս կե րի նվա զե-

լու հա վա նա կա նու թյու նը: Առ այդ, կր թա կան ծրա գի րը 

թույլ է տա լիս սե ռա կան կյան քի փոր ձի բա ցա կա յու թյան 

դեպ քում սուբ լի մա ցիոն գոր ծիք նե րի կի րառ մամբ բարձ-

րաց նել դե ռա հաս նե րի սե ռա կան զսպ վա ծու թյան շե մը:

 Մեր կող մից առա ջարկ ված սե ռակր թու թյու նը հնա-

րա վոր է կի րա ռել և դե ռա հաս նե րի դաս տիարա կու թյան 

գոր ծըն թա ցում էա կան դրա կան փո փո խու թյուն նե րի 

հաս նել նախ և առաջ ու սու ցիչ նե րին սե ռա կան հար ցե-

րի շուրջ հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ տրա մադ րե-

լով, ին չի ար դյուն քում կփոխ վեն նրանց մո տե ցում նե րը 

սե ռակր թու թյան հան դեպ և ճիշտ ձևա չա փե րի սե ռակր-

թու թյան պայ ման նե րում ար հես տա վարժ ման կա վար ժը 

կա րող է դառ նալ սե ռա կան դաս տիարա կու թյան ու դե-

ռա հաս նե րի առող ջու թյան պահ պան ման գոր ծըն թաց-

նե րի կար ևո րա գույն մաս նա կից նե րից մե կը: 

 Մեր կող մից մշակ ված «Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և 

վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն» կր թա կան ծրագ-

րով «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» առար կա դա սա վան դող 

հարց ված 62 ու սու ցիչ նե րի շր ջա նում մեր իսկ կող մից 

իրա կա նաց վել են դա սըն թաց ներ և ապա` ետ դա սըն-

թա ցային հար ցում ներ: Հար ցում ներն ան ցկաց վել են 

«Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» ու սուց չի ձեռ նարկում նե րառ-

ված 12 հար ցից կազմ ված «Սե ռա վա րակ ներ» թես տով: 

Կա տար ված հար ցում նե րի նա խա դա սըն թա ցային և 

ետ դա սըն թա ցային տվյալ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու-

ծու թյան և գնա հատ ման ար դյունք նե րը հա վաս տիորեն 

վկա յում են սե ռա կան հար ցե րի շուրջ ու սու ցիչ նե րի իրա-

զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի զգա լի դրա կան տե ղա շար-

ժե րի, սե ռա կան հար ցե րի նկատ մամբ նրանց մո տե ցում-

նե րի էա կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին: Դա սըն թա ցից 

հե տո փոխ վել է ու սու ցիչ նե րի վե րա բեր մուն քը սե ռակր-

թու թյան, դե ռա հաս նե րի վաղ սե ռա կան կա պե րի և սե-

ռա կան կյան քի փոր ձի հան դեպ: Նրանք ըն դու նում են ոչ 

մեր ժո ղա կան ուղ ղոր դիչ նե րի դրա կան նշա նա կու թյու նը 

ժա մա նա կա կից դե ռա հաս նե րի սե ռա կան դաս տիարա-

կու թյան գոր ծըն թա ցում և կար ևո րում ճիշտ ձևա չա-

փե րի սե ռակր թու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը առողջ 

ապ րե լա կեր պի խթան ման գոր ծում:

 Սե ռա կան վար քագ ծային ռիս կե րի նվա զեց ման 

ճա նա պար հով դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ-

րո ղա կան առող ջու թյան պահ պան ման գոր ծըն թա ցում 

էա կան են նաև ծնող նե րի, դե ռա հաս նե րին սպա սար կող 

առող ջա պա հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի դերն ու 

նշա նա կու թյու նը: 

Այս պի սով, մեր կող մից իրա կա նաց ված հե տա զո-
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տու թյան ար դյունք նե րը փաս տում են ՀՀ դպ րո ցա կան 

կր թա կան ծրագ րում սե ռակր թու թյա նը առնչ վող ու-

սում նա կան նյու թե րի մի շարք թե րու թյուն նե րի ու բաց-

թո ղում նե րի, ինչ պես նաև սե ռակր թու թյան գոր ծըն թա-

ցում նե րառ ված ու սու ցիչ նե րի սե ռա կան հար ցե րի շուրջ 

իմա ցու թյան ոչ պատ շաճ մա կար դա կի, մեր ժո ղա կան 

մո տե ցում նե րի և ժա մա նա կա կից դե ռա կաս նե րի սե ռա-

կան դաս տիարա կու թյան պա հանջ նե րի ան հա մա պա-

տաս խա նու թյան մա սին: Դա սըն թա ցից հե տո գրանց-

ված տվյալ նե րը փաս տում են սե ռա կան հար ցե րի շուրջ 

ու սու ցիչ նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի զգա լի 

աճի, վաղ սե ռա կան կա պեր ֆե նո մե նի հան դեպ մո տե-

ցում նե րի փո փո խու թյուն նե րին մա սին, ին չը «Դե ռա հաս-

նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան առող ջու թյուն» 

կր թա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան լուրջ գնա հա-
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Результаты проведенных нами исследований свидетель-
ствуют о различных дефектах и упущениях в учебных матери-
алах школьных программ, связанных с половыми вопросами, 
а так же несоответствие требований полового воспитания 
современных подростков с негативными отношениями и не-

удовлетворительным уровнем знаний учителей, вовлеченных 
в процесс полового образования. Полученные данные после 
обучения свидетельствуют о значительном росте уровня ос-
ведомленности учителей, изменения отношения к феномену 
ранних половых связей и являются серьезной оценкой учеб-
ной программы “Половое и репродуктивное здоровье подрост-
ков”.

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ФОРМАТУ И ВЕКТОРАМ ПОЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Саргсян Г.Р.
ЕГМУ, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: adolescents, sexual and reproductive health, sexual 
education.

The results of the research carried out by us prove that in the 
educational program in Armenian schools teaching materials are 
several shortcomings and gaps concerning sexual education, the 
level of knowledge of sexual matters of the teachers involved in 
the process is inadequate, the denying attitudes and the educa-

tional demands of modern adolescent are inadequate, and the 
after-training data show that the teachers’ awareness of sexual 
issues increased significantly, approaches to early sexual rela-
tions phenomenon have changed, which is a serious evaluation 
of the effectiveness of the “Adolescent sexual and reproductive 
health” educational program.
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Բանալի բառեր՝ դե ռա հաս ներ, վե րար տադ րո ղա կան և 
սե ռա կան առող ջու թյուն, սե ռակր թու թյուն:

 Սե ռակր թու թյու նը սե ռա կան դաս տիարա կու թյան 
որո շիչ փուլ է, իսկ ադեկ վատ սե ռակր թու թյան պայ ման-
նե րում իրա տե սա կան է սե ռա կան վար քագ ծային ռիս-
կե րի նվա զու մը, քան զի իրա զեկ ված դե ռա հա սի ինք նա-
պաշտ պա նա կան հնա րա վո րու թյուն ներն ավե լի մեծ են և 
իրազկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րաց մա նը զու գըն-
թաց ձևա վո րում են հա մա պա տաս խան մո տե ցում ներ ու 
իմա ցու թյա նը հա մար ժեք վար քագ ծային դրա կան փո փո-
խու թյուն ներ [2, 3, 4, 8, 9, 10]: 

Հատ կա պես դե ռա հաս նե րի վե րար տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րի ու սում նա սի-

րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ վե րար տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան պահ պան ման գոր ծըն թա ցում առաջ նային 
է բժշ կա-սո ցիալա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի 
նշա նա կու թյու նը, իսկ վե րար տադ րո ղա կան բա ղադ րի-
չի նկատ մամբ ան հա տի ակ տիվ ինք նա պաշտ պա նա կան 
վար քա գիծ կա րող է ձևա վոր վել ժա մա նա կին հա մա պա-
տաս խան սե ռա կան դաս տիարա կու թյան և ճիշտ ձևա չա-
փե րի սե ռակր թու թյան մի ջո ցով [1, 5, 6, 7]:

 Սույն գի տա կան աշ խա տան քի նպա տակն է սե ռա-
կան վար քագ ծային ռիս կե րի նվա զեց ման ճա նա պար-
հով դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան պահ պա նու մը: Որ պես վար քագ ծային փո-
փո խու թյուն մեր կող մից դի տարկ վում է ոչ թե սե ռա կան 
կա պի բա ցա ռու մը, այլ սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան տե սան կյու նից ոչ ռիս կային̀  ան վտանգ 
սե ռա կան հա րա բե րու թյու նը: Նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար առաջ են քաշ վել հետ ևյալ խն դիր նե րը՝ բա ցա-
հայ տել և գնա հա տել վաղ ռիս կային սե ռա կան կա պե րի 
հետ ևանք նե րի տա րած վա ծու թյու նը դե ռա հա սու թյան 
տա րի քի ան ձանց շր ջա նում, մշա կել դե ռա հաս նե րի սե-
ռա կան դաս տիարա կու թյան առնձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյան տե ղե կատ վա կան հար ցա թեր թիկ, 
որո շել սե ռա կան հար ցե րի շուրջ դե ռա հաս նե րի իմա ցու-
թյան աս տի ճա նը և նրանց վար քագ ծային առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը, մշա կել կր թա կան ծրա գիր ռիս կային 
սե ռա կան վար քագ ծային դրս ևո րում նե րի նվա զեց ման 
ուղ ղու թյամբ, գնա հա տել մշակ ված ծրագ րե րի ար դյու նա-
վե տու թյու նը:

 Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րար տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան հար ցե րի շուրջ իրա զեկ վա ծու թյան, այդ 
հար ցե րի նկատ մամբ նրանց վե րա բեր մուն քի, ինչ պես 

նաև սե ռա կան վար քագ ծային առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րի խո րը և բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րու թյան նպա-
տա կով մեր կող մից մշակ վել է «Դե ռա հաս նե րի սե ռա-
կան դաս տիարա կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
ու սում նա սի րու թյան» տե ղե կատ վա կան հար ցա թեր թիկ, 
որի հա մար հիմք են հան դի սա ցել մեր իսկ կող մից իրա-
կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը և առ կա 
հա մաշ խար հային գի տա կան փոր ձը: Հար ցա թեր թի կը 
բաղ կա ցած է հիմ նա կան հար ցե րից և են թա հար ցե րից, 
որոնք խմ բա վոր վել են ըստ հետ ևյալ խմ բե րի̀  ան ձնա կան 
տվյալ ներ, սե ռա կան հար ցե րի շուրջ իրա զեկ վա ծու թյուն, 
վնա սա կար սո վո րու թյուն ներ, սպա սար կող բժշ կա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի հա ճա խում ներ, վաղ սե ռա կան 

վար քագ ծային դրս ևո րում ներ և դրանց հետ ևանք ներ: 
 Մեր կող մից հա տուկ մշակ ված տե ղե կատ վա կան 

հար ցա թեր թի կով Եր ևան քա ղա քի բո լոր վար չա կան 
տա րածք նե րի 11 օժան դակ և հիմ նա կան դպ րոց նե րում 
13-18 տա րե կան դե ռա հաս նե րի շր ջա նում իրա կա նաց վել 
է անա նուն հար ցում: Կա մա վո րու թյան սկզ բուն քով նա-
խա դա սըն թա ցային հարց մա նը մաս նակ ցել են 464, իսկ 
ետ դա սըն թա ցային̀  462 դե ռա հաս ներ, որոնց 58% -ը աղ-
ջիկ ներ են, իսկ 42% -ը̀  տղա ներ: Նա խա դա սըն թա ցային 
հարց ման տվյալ նե րը հա վաս տում են, որ սե ռա կան և վե-
րար տադ րո ղա կան առող ջու թյան հար ցե րի շուրջ դե ռա-
հաս նե րի իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կը բա վա կա նին 
ցածր է, իսկ տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րը պա տա հա-
կան են̀  հա սա կա կից ներ, հա մա ցանց և այլն. 31,10% -ը 
(200) սե ռա կան հար ցե րի շուրջ տե ղե կա նում են հա սա-
կա կից նե րից, 17,42% -ը (112)̀  հա մա ցան ցից, 15,55% -ը 
(100)̀  ու սու ցիչ նե րից, 9,95% -ը (64)̀  հա տուկ գրա կա նու-
թյուն կար դա լով, իսկ նրանց 17,73% -ը (114) չեն ցան կա-
ցել նշել սե ռա կան հար ցե րի իրա զեկ ման աղ բյուր նե րի 
մա սին: Հարց ված դե ռա հաս նե րի 79,74% -ը (370) ան ցնում 
են «Ա ռողջ ապ րե լա կերպ» առար կան, 80,48% -ի (301) 
կար ծի քով սե ռա կան հար ցե րի շուրջ թե մա նե րը շր ջանց-
վում են կամ մա տուց վում բարդ, ավե լի շատ ան հաս կա-
նա լի: Առ այդ, դե ռա հաս նե րի 76,08% -ի (353) կար ծի քով 
ան հրա ժեշտ է կր թա կան ծրագ րե րում նե րա ռել տա րի-
քին հա մա պա տաս խան սե ռակր թու թյան դա սըն թաց-
ներ: Նրանց վե րա բեր մուն քը հան դեպ վաղ սե ռա կան 
կա պե րը դրա կան է, ավե լին̀  հարց ված նե րի գե րակշ ռող 
մա սի̀  62,0% -ի կար ծի քով վաղ սե ռա կան կա պե րը առող-
ջու թյան վրա ազդ ցու թյուն չեն թող նում, իսկ տղա նե րի 
31,44% -ը ու աղ ջիկ նե րի 5,93% -ը նշում են իրենց և հա-

ՍԵ ՌԱ ԿԱՆ ԴԱՍ ՏԻԱՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ
ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԸ
Սարգ սյան Գ.Ռ., Հայ րա պե տյան Ա.Կ.
ԵՊԲՀ, Հան րային առող ջու թյուն և առող ջա պա հու թյան ամ բիոն
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սա կա կից նե րի սե ռա կան կյան քի փոր ձի մա սին: 
Ըստ դե ռա հաս նե րի̀  վաղ սե ռա կան կա պե րը նպաս-

տում են սո ցիալա կան ադապ տա ցիային և ինք նա հաս-
տատ մա նը, որոնք այդ տա րի քին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ 
են, սա կայն, եթե դե ռա հա սը ընտ րում է սե ռա կան կա պե-
րով ադապ տաց վե լու կամ ինք նա հաս տատ վե լու ճա նա-
պար հը, ապա դա ար դի ժա մա նակ նե րին բնո րոշ եր ևույթ 

է և ինք նին̀  սե ռա կան դա սիարա կու թյան մո տե ցում նե րի 
փո փո խու թյան պա հան ջարկ: Եթե երե խան պատ շաճ սե-
ռակր թու թյան մի ջո ցով ստա նա ճշ մա րիտ գի տե լի քա հեն 
պա տաս խան ներ, ապա և՛ ադապ տա ցիայի, և՛ ինք նա-
հաս տատ ման գոր ծըն թա ցում չի տու ժի ամե նա կար ևո րը̀ 
դե ռա հա սի առող ջու թյու նը: 

Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան 
ար դյունք նե րի, դա սըն թա ցից հե տո փոխ վել է դե ռա հա-
սի պատ կե րա ցում նե րը սե ռա կան վար քագ ծի ան վտան-
գու թյան վե րա բե րյալ։ Այս պես, եթե դա սըն թա ցից առաջ 

դե ռա հա սը կար ծում էր, որ ան վտան գը խն դիրն իրե նից 
հե ռաց նելն է, ապա դա սըն թա ցից հե տո նա գի տակ ցում 
է, որ եթե ոչ այ սօր, ապա վա ղը, դա իրա կան լու ծում ներ 
պա հան ջող խն դիր է, իսկ ճիշտ լու ծում է ան վտանգ վար-
քագ ծի վե րա բե րյալ իմա ցու թյամբ զին վե լը: Ընդ որում, 
դե ռա հա սը հաս կա նում է, որ վար քագ ծային ռիս կե րը կա-
րե լի է կար գա վո րել տա րի քին հա մա պա տաս խան ձևա-
չա փե րի սե ռակր թու թյամբ: 

Ե թե դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցում կրթ վո ղի 
ինք նա գի տակ ցու թյու նը հաս նում է մի աս տի ճա նի, երբ 
վար քագ ծի ան վտան գու թյու նը դի տարկ վում է սե փա-
կան և զու գըն կե րոջ առող ջու թյան ան վտան գու թյան տե-
սան կյու նից, ապա իմա ցու թյան մա կար դա կում առ կա են 
լուրջ որա կա կան փո փո խու թյուն ներ: 

Ըստ սե ռա կան կյան քի փոր ձի վե րա բե րյալ հար ցի 
պա տաս խան նե րի (ա ղ. 1, նկ. 1), դե ռա հաս նե րի հա սա կա-
կից նե րի գրե թե 43,10% -ը (200) ու նեն սե ռա կան կյան քի 
փորձ, իսկ սե փա կան փոր ձի վե րա բե րյալ նա խա դա սըն-
թա ցային հարց ման տվյալ նե րով դրա կան պա տաս խան 
տվել են հարց ված դե ռա հաս նե րի 16,59% -ը (77), ընդ 
որում, այդ պա տաս խան նե րի 31,44% -ը (61) նշել են տղա-

նե րը, 5,93% -ը (16)̀  աղ ջիկ նե րը, ընդ որում, սե ռա կան 
կյան քի սկզ բի տա րի քը մի ջի նում կազ մել է 15,4 տա րե-
կա նը: 
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Այո Ոչ Չեմ պատասխանում

Ն կ. 1 Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան կյան քի փոր ձի վե րա բե րյալ հա-

մե մա տա կան տվյալ ներ 

Դա սըն թա ցից հե տո սե ռա կան կյան քի փոր ձի մա-
սին նշում են դե ռա հաս նե րի 15,58% -ը, առ այդ դրա կան 
պա տաս խան տվել են դե ռա հաս տղա նե րի 32,74% -ը (55) 
և աղ ջիկ նե րի̀  5,78% -ը (17): Հար ցին չեն ցան կա ցել պա-
տաս խա նել դա սըն թա ցից առաջ և հե տո հարց ված նե րի 
հա մա պա տաս խա նա բար 13,58% -ը (63) և 10,61% -ը (49): 

Ըստ նա խա դա սըն թա ցային հարց ման տվյալ նե րի 
մաս նա կից նե րի 69,83% -ը (324) չու նեն սե ռա կան կյան քի 
փորձ, իսկ այդ պի սի պա տաս խան դա սըն թա ցից հե տո 
նշել են հարց ված նե րի 73,81% -ը (341):

 Բեր ված հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան տվյալ նե-
րը և դրանց գնա հատ ման ար դյունք նե րը հա վաս տիորեն 
փաս տում են, որ սե ռա կան կյան քի փորձ ու նե ցող դե-
ռա հաս նե րի մաս նա բա ժի նը դա սըն թա ցից հե տո էա պես 
(X2=2,35; P>0,05) չի նվա զել: Ընդ որում, սե ռա կան կա-
պե րի բա ցա ռու մը որ պես սե ռա կան վար քագ ծային փո-
փո խու թյուն մեր կող մից չի դի տարկ վել, քան զի այն իրա-
տե սա կան չէ, ին չի մա սին փաս տում են հե տա զո տու թյան 

Ա ղյու սակ 1 

Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ ված դե ռա հաս նե րի սե ռա կան կյան քի փոր ձի վե րա բե րյալ նա խա և ետ դա սըն թա ցային տվյալ ներ

Հարց

նա խա դա սըն թա ցային ետ դա սըն թա ցային

ար. իգ. ընդ. ար. իգ. ընդ.

n % n % n % n % n % n %

այո 61 31,44 16 5,93 77 16,59 55 32,74 17 5,78 72 15,58

ոչ 77 39,69 247 91,48 324 69,83 77 45,80 264 89,80 341 73,81

չեմ պատ. 56 28,87 7 2,59 63 13,58 36 21,40 13 4,42 49 10,61

ընդ. 194 100 270 100 464 100 168 100 294 100 462 100
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վե րոն շյալ ար դյունք նե րը:
 Նա խա դա սըն թա ցային տվյալ նե րով, սե ռա կան 

կյան քի փոր ձով դե ռա հաս նե րի 1,51% -ը (7) նշել են, որ 
չպաշտ պան ված սե ռա կան հա րա բե րու թյան ել քում` զու-
գըն կեր նե րից, վա րակ վել են քլա մի դային վա րակ նե րով, 
հե տանց քա սե ռա կան գորտ նուկ նե րով և գարդ նե րելյո-
զով (աղ. 2): 

Նա խա դա սըն թա ցային տվյալ նե րով, հարց ված աղ-
ջիկ նե րի 0,76% -ը (2) որ պես ռիս կային սե ռա կան կա պե րի 
հետ ևանք նշում են հղիու թյան մա սին, ին չը ընդ հա տել են 
ար հես տա կան եղա նա կով, ևս 0,76% -ը (2) չեն ցան կա ցել 
պա տաս խան տալ, դա սըն թա ցից հե տո հար ցին դրա կան 
պա տաս խա նող ներ չեն եղել, իսկ պա տաս խան չեն տվել 
դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի 0,76% -ը (2): 

Դե ռա հաս նե րի սե ռա կան և վե րա րա տադ րո ղա կան 
առող ջու թյան պահ պան ման հար ցում մեր կող մից խիստ 
կար ևոր վում են դե ռա հաս նե րին սպա սար կող բժշ կա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի խորհր դատ վա կան, կան խար գե լիչ և 

բու ժա կան դերն ու նշա նա կու թյու նը, սա կայն, ըստ հարց-
մա ն տվյալ նե րի, թույլ է կա պը դե ռա հա սու թյան տա րի-
քի երե խա նե րի ու առաջ նա կի բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում իրա կա նաց նող հաս տա տու թյուն նե րի 
միջև, ին չը լուրջ բա ցա սա կան գոր ծոն է ընդ հան րա պես 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում: 
Աշ խար հի բազ մա թիվ երկր նե րում սե ռակր թու թյու նը ու-
ղեկց վում է բժշ կա կան խորհր դատ վու թյամբ, կան խար-
գե լիչ հմ տու թյուն նե րի ու սուց մամբ, սկ րի նինգ թես տե րի 
կի րառ մամբ, որոնք իրա կա նաց նում են բժշ կա կան հաս-
տա տու թյուն նե րը: 

Չ նա յած, ըստ նա խա դա սըն թա ցային և ետ դա սըն-
թա ցային հար ցում նե րի տվյալ նե րի դե ռա հաս նե րի հա-
մա պա տաս խա նա բար 57,01% -ին և 62,24% -ին բա վա րա-
րում են ստա ցած բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը, 
այ նուա մե նայ նիվ, կան խար գե լիչ հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար առող ջա պա հա կան հիմ նարկ ներ հա ճա խում են 
նրանց հա մա պա տաս խա նա բար 9,28 %-ը և 10,07% -ը: 

Սե ռակր թու թյան դա սըն թացն ան ցած դե ռա հա սը, 
ըստ վե րը ներ կա յաց ված հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան 
տվյալ նե րի, ու նի ան հրա ժեշտ գի տե լիք ներ սե ռա կան և 

վե րա րա տադ րո ղա կան առող ջու թյան հար ցե րի շուրջ, 
գի տի ան պաշտ պան սե ռա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի և դրան ցից պաշտ պան-
վե լու մա սին և այդ պի սի դրու թյան մեջ իրա տե սա կան 
է պա տաս խա նա տու վե րա բեր մուն քը սե փա կան և զու-
գըն կե րոջ առող ջու թյան նկատ մամբ ու վար քագ ծային 
փո փո խու թյուն նե րը̀  սե ռա կան ռիս կային դրս ևո րում նե րի 

նվա զեց ման ճա նա պար հով: 
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Այո Ոչ

Ն կ. 2 Վեր ջին հա րա բե րու թյան ըն թաց քում բեղմ նա կան խիչ մի-

ջոց նե րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ հա մե մա տա կան տվյալ ներ 

 Սե ռա կան դաս տիարա կու թյան գոր ծըն թա ցում էա-
կան է իմա ցու թյան ճիշտ կի րա ռու մը սե ռա կան կյան քում, 
ին չը կր թա կան ծրագ րի ամ բողջ ձևա չա փի օբյեկ տիվ 
գնա հա տա կանն է: Այս պես, վեր ջին սե ռա կան հա րա բե-
րու թյան ըն թաց քում բեղմ նա կան խիչ մի ջոց նե րի օգ տա-
գործ ման վե րա բե րյալ հար ցի նա խա դա սըն թա ցային 
հարց ման տվյալ նե րով (ա ղ. 2, նկ. 2), վեր ջին սե ռա կան 
հա րա բե րու թյան ան վտան գու թյան մա սին հո գա ցել են 
սե ռա կան կյան քի փոր ձով դե ռա հաս նե րի 40,26% -ը (31), 
ընդ որում, այդ պի սի պա տաս խան նշել են սե ռա կան 
կյան քի փոր ձով տղա նե րի 34,43% -ը (21) և աղ ջիկ նե րի 
62,50% -ը (10): 

 Դա սըն թա ցից հե տո սե ռա կան հա րա բե րու թյան 
ան վտան գու թյան մա սին հո գա ցել են սե ռա կան կյան քի 
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Վեր ջին հա րա բե րու թյան ըն թաց քում բեղմ նա կան խիչ մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ հա մե մա տա կան 

տվյալ ներ

 Հարց

նա խա դա սըն թա ցային ետ դա սըն թա ցային

ար. իգ. ընդ. ար. իգ. ընդ.

n % n % n % n % n % n %

այո 21 34,43 10 62,50 31 40,26 43 78,18 14 82,35 57 79,17

ոչ 40 65,57 6 37,50 46 59,74 12 21,82 3 17,65 15 20,83

ընդ. 61 100 16 100 77 100 55 100 17 100 72 100
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փոր ձով դե ռա հաս նե րի 79,17% -ը (57), որը նա խորդ ցու-
ցա նի շից մեծ է 2 ան գամ, առ այդ, դա սըն թա ցից հե տո 
պաշտ պան ված սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե ցել են 
սե ռա կան կյան քի փոր ձով տղա նե րի 78,18% -ը (43) և աղ-
ջիկ նե րի 82,35% -ը (14):

 Վե րոն շյալ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան տվյալ նե-
րը և դրանց գնա հատ ման ար դյունք նե րը հա վաս տիորեն 
փաս տում են հարց ված դե ռա հաս նե րի սե ռա կան վար-
քագ ծի որա կա կան փո փո խու թյուն նե րի մա սին, ին չը ըստ 
էու թյան սե ռակր թու թյան դա սըն թա ցի ար ժա նա հա վատ 
լի նե լու վե րա բե րյալ լուրջ գնա հա տա կան է (X2=23,29; 
P<0,05): 

Սե ռա կան կյան քի փոր ձի առ կա յու թյան պայ ման նե-
րում դե ռա հա սը ստա նա լով տա րի քին հա մա պա տաս-
խան ձևա չա փե րի սե ռակր թու թյուն դրս ևոր վեց որա կա-
պես առա վել բարձր մա կար դա կում` ան վտանգ սե ռա կան 
վար քագ ծով: Այս պես, դե ռա հա սը կա րո ղա ցավ գնա հա-
տել ռիս կի աս տի ճա նը և հաս կա ցավ, որ տվյալ դեպ քում 
ճշ մա րիտ լու ծու մը պաշտ պան ված` ան վտանգ սե ռա կան 

վար քա գ ծային դրս ևո րումն է և ներ կա յա ցավ որա կա-
պես առա վել բարձր մա կար դա կում` ան վտանգ սե ռա կան 
վար քագ ծով: 

Այս պի սով, որ պես սե ռակր թու թյան դա սըն թա ցի և 
կր թա կան ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան օբյեկ տիվ ցու-
ցա նիշ մեր կող մից ու սում նա սիր վել է սե ռա կան ռիս կային 
վար քագ ծային դրս ևո րում նե րի որա կա կան փո փո խու-
թյուն նե րը, ընդ որում, որ պես վար քագ ծային փո փո խու-
թյուն դի տարկ վել է ան վտանգ սե ռա կան հա րա բե րու թյու-
նը, այլ ոչ̀  դրանց բա ցա ռու մը: Սե ռա կան հար ցե րի շուրջ 
իրա զեկ վա ծու թյան մա կար դա կի բարձ րաց ման ար դյուն-
քում փոխ վում են դե ռա հաս նե րի մո տե ցում նե րը խնդ րին̀  
նրանք կա րո ղա նում են գնա հա տել ռիս կային սե ռա կան 
վար քագ ծի ազ դե ցու թյու նը սե ռա կան և վե րար տադ-
րո ղա կան առող ջու թյան պահ պան ման տե սան կյու նից, 
քան զի իրա զեկ ված են ռիս կի աս տի ճա նի վե րա բե րյալ, 
իսկ սե ռա կան հար ցե րի նկատ մամբ նոր մո տե ցում նե րը 
նպաս տում են առող ջու թյան հա մար ան վտանգ̀ պաշտ-
պան ված սե ռա կան վար քագ ծի դրս ևոր մա նը:
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Исследования факторов влияющих именно на репродуктив-
ное здоровье подростков, показали, что в деле охраны репро-
дуктивного здоровья первичное значение имеют медико-соци-
альные профилактические мероприятия, а самосохраняющее 
поведение к репродуктивному компоненту может сформи-

роваться при адекватном половом воспитании и правильном 
формате полового образования.

Результаты наших исследований доказывают, что повыше-
ние уровня знаний подростков по половым вопросам по су-
ществу понижает риск половых поведенческих проявлений, 
поэтому половое образование с правильным форматом се-
рьезный фактор охраны репродуктивного здоровья.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ
Саргсян Г.Р., Айрапетян А.К.
ЕГМУ, кафедра общественного здоровья и здравоохранения

 Р Е З Ю М Е

 S U M M A R Y

Keywords: adoloescents, sexual and reproductive health, sexual 
education.

Studies on the factors affecting especially adolescent repro-
ductive health indicate that in the reproductive health care pro-
cess medical and social preventive measures are primary, and 
individual’s active self-defense behavior towards the reproduc-
tive component may be formed through the appropriate time and 

with the right format sexual education. 
The results of the studies we have made prove that increas-

ing the adolescent’s knowledge of sexual matters significantly 
reduces the level of risky sexual behavioral manifestations, there-
fore the sexual education in correct format is a serious factor in 
perspective of reproductive health care.

THE EVALUATION OF THE EFFIENCY OF THE SEXUAL EDUCATION EDUCATIONAL PROGRAM
Sargsyan G.R., Hayrapetyan A.K.
YSMU, Department of Public health and healthcare
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