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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ առաջադեմ գիտնականների ուշադրությունն 

այսօր ուղղված է քրոնիկ հեպատիտների խնդիրներին՝ կապված դրանց լայն 

տարածվածության, լյարդի ֆիբրոզի, ցիռոզի և հեպատոցելյուլյար կարցինոմայի (ՀՑԿ) 

ձևով ծանր բարդությունների առաջացման հետ, ինչը պահանջում է այդ փուլերի 

զարգացման անհետաձգելի ու ժամանակակից ախտորոշում և մոնիթորինգ, բուժման 

ուղղություններում վաղ միջամտությունների և շտկումների համար: ԱՀԿ-ի տվյալներով 

երկրագնդի բնակչության շուրջ 1%-ը վարակված է C հեպատիտի վիրուսով [1,2]: 

Զարգացած երկրներում C հեպատիտի վիրուսով է պայմանավորված հիվանդների մոտ  

սուր հեպատիտի  (20%), քրոնիկ հեպատիտի (70%), տերմինալ փուլի լյարդի ցիռոզի 

(40%, հեպատոցելյուլյար կարցինոմայի (60%)  զարգացումը [3,4,5,6]: 

 Ժամանակակից բժշկության համար արդիական խնդիր է համարվում 

ֆիբրոգենեզի գործընթացի և նրա վրա ազդող գործոնների գնահատման 

հնարավորությունները դինամիկայում: Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում 

կուտակվել է զգալի տեղեկատվություն լյարդի ֆիբրոզի առաջացման և վերջինիս 

խորացման մեխանիզմների վերաբերյալ: Այդ հանգամանքները արտացոլում են ոչ 

միայն ֆիբրոզի զարգացման մոլեկուլյար հիմքերի էությունը, այլև հնարավորություն են 

տալիս կատարելագործելու լյարդի հիվանդությունների ախտորոշման մեթոդները: Ձեռք 

բերված առաջընթացը պարզեց, որ լյարդի ցիռոզը դարձելի է և իրական են այն 

սպասումները, որ արդյունավետ հակաֆիբրոզային թերապիան էականորեն կփոխի 

լյարդի հիվանդություններով պացիենտների վարումը, ապահովելով բարենպաստ ելք, 

նույնիսկ արդեն զարգացած լյարդի ցիռոզի դեպքում: Այս տեսանկյունից, լյարդի ցիռոզը 

կարելի է դիտարկել որպես որոշակի ախտորոշիչ հետազոտությունների և բուժման 

ենթակա կլինիկական խնդիր: Ներկայումս շարունակվում են ֆիբրոգենեզի 

ակտիվության գնահատման շիճուկային ցուցանիշների որոնումները: Դրա հիմնական 

պատճառն   այն է, որ լյարդի բիոպսիան կատարվում է միայն մասնագիտացված 

կազմակերպություններում, բացի այդ, այն  զերծ չէ մի շարք բարդությունների 

առաջացման հնարավոր զարգացումից, հակացուցումներից և կատարման 

սահմանափակումներից: Կլինիկական պրակտիկայում լայնորեն կիրառվող շիճուկային 

ամինոտրանսֆերազները չեն արտացոլում լյարդում հյուսվածաախտաբանական 
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փոփոխությունների ծանրությունը: Վիրուսային հեպատիտների ախտորոշման 

շճաբանական մեթոդները չեն որոշում ֆիբրոգենեզի մակարդակն ու աստիճանը: 

Ներկայումս գոյություն չունեն ֆիբրոզի միջանկյալ փուլերի որոշման համար ճշգրիտ 

մեթոդներ, ուստի վերջին ժամանակներս առավել ակտիվ է քննարկվում այդ 

նպատակներով ֆիբրոզի շճաբանական մարկերների հետազոտությունների կիրառման 

հնարավորությունը, սակայն գրականության տվյալներն, առկա մեթոդների ախտորոշիչ 

հնարավորությունների վերաբերյալ, հակասական են [7,8]:  

Ֆիբրոգենեզի կարգավորման պրոցեսում հսկայական դեր են խաղում զանազան 

ցիտոկիններ: Ցիտոկինների դերի առավել լիարժեք ըմբռնումն, անկասկած, մեծացրել է 

նրանց կլինիկական նշանակությունը: Ցիտոկինային պատասխանի 

ուսումնասիրությունը հիվանդության տարբեր փուլերում, ինչպես նաև 

ֆարմակոթերապիայի ազդեցության պայմաններում` արդիական է՝ հիվանդության 

ախտորոշման որակի բարձացման, ընթացքի և ելքի կանխորոշման տեսանկյունից, 

ինչպես նաև բուժման ախտածագումնային մոտեցումների ընտրության և բջջային 

ցիտոկինային պատասխանի նպատակաուղղված ազդեցությամբ նոր դեղամիջոցների 

հայտնաբերման առումով: Հեպատիտ C քրոնիզացման և պրոգրեսիվելու մեջ մեծ դեր է 

կատարում ցիտոկինների արտադրության դիսբալանսն ու իմունային պատասխանի 

զարգացումը հակաբորբոքային ռեակցիաների ուղղությամբ [9]: Այդ պրոցեսին 

մասնակցող ամենակարևոր ցիտոկիններից մեկն է հանդիսանում ԻԼ-10: Վերջինիս 

հիմնական արտադրողները Tհ2 բջիջներն են, B-1-լիմֆոցիտները, մոնոցիտները 

(մակրոֆագեր, դենդրիտային բջիջներ) և այլն [10]: ԻԼ-10-ը նպաստում է TH0  

լիմֆոցիտների տարբերակմանն առավելապես Tհ2 լիմֆոցիտների և հումորալ իմուն 

ռեակցիաների իրականացմանը: ԻԼ-10 ընկճում է Tհ1-ի ակտիվացումն ու CD8+ T-

լիմֆոցիտների, NK բջիջների ցիտոստատիկ ակտիվությունը, ինչպես նաև խթանում է 

լյարդի աստղաձև բջիջների կողմից  կոլագենի արտադրությունը, ինչը հանդիսանում է 

լյարդային հյուսվածքի ֆիբրոզի, ցիռոզի զարգացման հիմնական մեխանիզմներից մեկը: 

Այն հանդես է գալիս որպես բորբոքային պրոցեսների և բջջային տիպի ադապտատիվ 

իմունային ռեակցիաների նկատմամբ ճնշող ցիտոկին [11, 12]: 

Ինֆեկցիոն գործընթացում Tհ2 լիմֆոցիտների արտադրուկ հանդիսացող 

հակաբորբոքային ցիտոկինների գերակշռման դեպքում, իմուն պատասխանի 

ձևավորումն ընթանում է հումորալ տիպով, ինչի հետ էլ կապված են ինֆեկցիոն 

պրոցեսի քրոնիզացման որոշակի մեխանիզմներն ու լյարդում վիրուսի պրոգրեսիվող 
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ռեպլիկացիան: Վերջին տարիների բազմաթիվ կլինիկաիմունաբանական 

հետազոտություններով հաստատված է, որ HCV-ի տևական պերսիստենցիան և 

ինֆեկցիոն պրոցեսի քրոնիզացումն ուղեկցվում են TH2-լիմֆոցիտների կողմից 

արտազատվող ցիտոկինների գերակշռմամբ [13]: 

Հարկ է նշել նաև, որ HCV վարակն ամբողջ աշխարհում հանդիսանում է ՀՑԿ 

առաջացման երկրորդ պատճառագիտական գործոնը, իսկ Արևմտյան Եվրոպայում, 

Միացյալ Նահագներում և Ճապոնիայում՝ առաջինը: Սակայն HCV վարակի ֆոնի վրա 

ՀՑԿ-ի առաջացման հստակ պաթոգենետիկ մեխանիզմները դեռևս հստակեցված  չեն, 

բայց նրա հաճախականությունը բարձրանում է ֆիբրոզի խորացման հետ մեկտեղ: Այս 

պարագայում կարևորվում է ՀՑԿ-ի վաղ ախտորոշումը՝ մինչ նրա 2սմ չափի հասնելը: 

Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում, կես տարին մեկ անգամ ցիռոզով հիվանդներին 

կատարել ՈՒՁՀ և որոշել ալֆա-ֆետոպրոտեինի մակարդակը: Վերջին տարիներին 

որպես ՀՑԿ բիոմարկեր առաջարկվում է PIVKA-II որոշումը արյան մեջ: Այն  իրենից 

ներկայացնում է՝ փոփոխված ոչ ակտիվ պրոթրոմբին: PIVKA-II ախտորոշիչ 

նշանակությունը հավասարազոր է ալֆա-ֆետոպրոտեինի հետ, այդ իսկ պատճառով 

ներկայումս ՀՑԿ ախտորոշման լավագույն տարբերակն է համարվում  երկու 

ցուցանիշների  միաժամանակյա որոշումը [14,15,16]: 

Ամփոփելով վերը նշվածը կարելի է փաստել, որ չնայած  քրոնիկական C 

հեպատիտի ախտորոշման, բուժման և հիվանդների վարման հետ կապված բազմաթիվ 

հարցեր լուծված են, սակայն դեռևս շարունակվում են  ֆիբրոզի և ՀՑԿ շճային 

մարկերների որոնումերը: Դեռևս հստակեցված չեն ժամանակակից ուղղակի 

հակավիրուսային դեղամիջոցների ազդեցության գնահատումն այդ գործընթացների 

վրա: 

1.2. Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը 

Cosimo Marcello Bruno, Maria Valenti, Gaetano Bertino  at all. 

Relationship between circulating interleukin- 10 and histological features in patients with 

chronic C hepatitis 

Ann Saudi Med.-2011.- 3(14).-P.360-364. 

 

Աշխատանքում հետազոտվել է Ինտերլեյկին 10-ի և ֆիբրոզի ցուցանիշների միջև 

փոխկապակցվածությունը քրոնիկ C հեպատիտով հիվանդների մոտ: Հետազոտությանը 
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մասնակցել են քրոնիկ C հեպատիտով 49 պացիենտ և 20 առողջ կամավորներ որպես 

ստուգիչ խումբ, վերջիններս համադրելի են եղել ըստ սեռի և տարիքի: Շրջանառող 

Ինտերլեյկին 10-ը  գնահատվել է հետազոտության բոլոր մասնակիցների մոտ: 

Արդյունքները ցույց են տվել, որ Ինտերլեյկին 10-ի մակարդակի նշանակալի 

տարբերություն չի նկատվել ստուգիչ և ընդհանուր խմբի պացիենտների միջև: 

Այնուամենայնիվ, ավելի խորը նեկրոբորբոքումով հիվանդների մոտ առավել բարձր է 

եղել Ինտերլեյկին 10-ը մնացած ցուցանիշների համեմատ: Բացի այդ, հայտնաբերվել է 

սերտ կապ Ինտերլեյկին 10-ի մակարդակի և շիճուկային AST – ի միջև:   

Ի տարբերություն նշված աշխատանքի, մենք հետազոտելու ենք նաև նույն 

ցուցանիշներն արդեն հակավիրուսային բուժում ստացած հիվանդների մոտ: 

 

         Коротчаева Ю.В. 

Клиническое значение определения И Л -6 в сыворотке крови и моче и цитохрома Р450 

в ткани печени у больных хроническим гепатитом С. 

 Дисс. к .м.н. – Москва,  2008. – 92 С. 

Աշխատանքում 124 հաստատված /արյան շիճուկում   HCV RNA/ քրոնիկ C

հեպատիտով հիվանդների մոտ հիվանդության ընթացքի կանխատեսման նպատակով

գնահատվել է շիճուկային ԻԼ-6 ի մակարդակի կապը կլինիկական ընթացքի

առանձնահատկությունների և լյարդում ֆիբրոզի աստիճանի հետ: Ֆիբրոզի հարաճման

տեմպերը հաշվարկվել են 42 հիվանդի մոտ: Պարզվել է որ, 55% հիվանդների մոտ

ֆիբրոզի հարաճումը դանդաղ է, 20% մոտ` միջին, 25% մոտ արագացած /0.13 ֆիբրոզի

միավոր 1 տարում/: Շիճուկային ԻԼ- 6 ի մակարդակի համեմատումը լյարդում ֆիբրոզի

աստիճանի հետ պարզել է, որ այն դեպքում, երբ ԻԼ-6 ը տատանվում է նորմայի

սահմաններում, առկա է առաջին աստիճանի ֆիբրոզ, և գրանցվել է վերջինիս դանդաղ

հարաճում: Շիճուկային ԻԼ-6 ի բարձր մակարդակի պարագայում դիտվել է լյարդի

ցիռոզ և գրանցվել է ֆիբրոզի զարգացման արագ առաջընթաց: 

Հեղինակը փաստում է, որ լյարդի հիվանդությունների զարգացման գործում մեծ

դեր են խաղում նախաբորբոքային ցիտոկինները ՝ ուռուցքի քայքայման գործոնը, ԻԼ-1, 

ԻԼ-6, ԻԼ-8 և այլն: Բազմագործոնային դիսկրետ վերլուծության հիման վրա քրոնիկ C

հեպատիտով հիվանդների արյան շիճուկում ԻԼ-6-ի պարունակության բարձրացումը

համարվում է անկախ գործոն ֆիբրոզի խորացման, հիվանդի տարիքի և նրա մոտ

երիկամների ախտահարման առկայության հետ մեկտեղ: 
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      Սակայն աշխատանքում ուսումնասիրված չէ հակաբորբոքային ցիտոկինների

ազդեցությունը ֆիբրոզի գործընթացի վրա, տրված չէ հակավիրուսային բուժման

արդյունքում  ուսումնասիրված նախաբորբոքային ցիտոկինների համեմատական

վերլուծությունը: 

 

Ю.В. Редькин, Е.В. Дронь 

Иммунный и цитокиновый статус у больных хроническим вирусным гепатитом 

С при использовании противовирусного средства панавир и иммуномодулятора 

галавит 

Цитокины и воспаление.-2007.- № 1, том 6.-с.40-46. 

Հետազոտման մեջ ընդգրկված են եղել 62 քրոնիկ C հեպատիտով հիվանդներ, 

որոնցից  34-ը մինչ այդ չէր ստացել հակավիրուսային բուժում, 20-ը՝ չէր պատասխանել 

նախկինում ալֆա ինտերֆերոնով բուժմանը և 8-ը՝ կլինիկական ռեցիդիվով (ալֆա 

ինտերֆերոնով բուժումից  2-12 ամիս անց): Հիվանդների արյան շիճուկում 

ուսումնասիրվել են TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6  և IFNγ բուժումից առաջ և հետո: Բուժումը 

կատարել են հակավիրուսային Պանավիր և իմունոմոդուլյատոր՝ Գալավիտ 

դեղամիջոցներով: 

 Մինչև բուժումը՝  TNF-α և IL-4 մակարդակները հավաստի բարձր են եղել 

ստուգիչ խմբի համեմատ: Հայտնաբերվել է ուղիղ հավաստի կապ TNF-α  մակարդակի և 

լյարդում ցիտոլիզի և բորբոքային պրոցեսի արտահայտվածության միջև: Բուժման 

ավարտից անմիջապես հետո 80% հիվանդների մոտ գրանցվել է վիրուսաբանական 

պատասխան: Կոմբինացված բուժման ավարտից հետո (24 շաբաթ) հավաստի իջել են 

TNF-α և IL-4 մակարդակները: Հեղինակները եկել են այն եզրահանգման, որ 

ցիտոկինների ցուցանիշների դինամիկ  փոփոխություններն արդյունավետ բուժման 

արդյունք են, ինչը հիմնված է Պանավիր և Գալավիտ դեղամիջոցների հակաբորբոքային 

և իմունոկարգավորիչ ազդեցության վրա:  

Հեղինակները չեն ուսումնասիրել ԻԼ-10, բուժումը կատարվել է ոչ ժամանակակից 

ուղղակի հակավիրուսային դեղամիջոցներով, որոնք առաջարկվում են ԱՀԿ-ի կողմից, 

չի որոշվել լյարդում ֆիբրոզի աստիճանը:      

 

В. В. Щёкотов, И. А. Булатова и др. 
Bлияние противовирусной терапии хронического гепатита С на синтез цитокинов и 
процессы фиброзирования в печени 
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Клиницист.-2015.- № 2.-с.28-35. 

Հետազոտված է քրոնիկ C հեպատիտով 20 հիվանդ: Հիվանդների արյան 

շիճուկում ուսումնասիրվել են TNF-α, IL-4, IL-6-ը  բուժումից առաջ և հետո: Բուժումը 

կատարել են հակավիրուսային ինտերֆերոն ալֆա-2b և ռիբավիրինով: Լյարդում 

ֆիբրոզի փուլը որոշվել է ֆիբրոէլաստոգրաֆիայի մեթոդով՝ գնահատվել է լյարդի 

էլաստիկության ինդեքսը: Բուժման էֆեկտիվությունը գնահատել են ավարտից 

անմիջապես հետո և 6 ամիս անց:  

Քրոնիկ C հեպատիտի սրացման փուլում հայտնաբերվել է TNF-α, IL-4, IL-6  

ակտիվության բարձրացում: TNF-α և IL-6 մակարդակները կորելացիոն կապի մեջ են 

եղել վիրեմիայի, տրանսամինազների ակտիվության և ֆիբրոզի ցուցանիշների հետ:  

Բուժման ավարտից անմիջապես հետո 85% հիվանդների մոտ դիտվել է 

վիրուսաբանական պատասխան: Գրանցվել է ցիտոլիզի արտահայտվածության, 

հետազոտված ցիտոկինների ակտիվության և  լյարդի էլաստիկության ինդեքսի զգալի 

նվազում: Սակայն, TNF-α և IL-6 մակարդակները  պահպանվել են սկզբնական թվերի 

վրա այն հիվանդների մոտ, որոնք չեն պատասխանել բուժմանը: Վերջիններիս մոտ 

դիտվել է միայն IL-4 մակարդակի իջեցում: Հեղինակները եկել են այն եզրահանգման, որ 

ուսումնասիրված ցուցանիշների մոնիթորինգը նպատակահարմար է օգտագործել 

որպես լյարդի ախտահարման ծանրության և հակավիրուսային բուժման 

արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ:  

Սակայն, աշխատանքը կատարված է փոքրաթիվ հիվանդների շրջանակում, 

ներկայացված չեն ըստ ֆիբրոզի փուլի խմբեր, չի ուսումնասիրվել  ցիտոկիններից  

ֆիբրոզի հիմնական ցուցանիշ  IL-10-ը:  

Притулина Ю.Г., Криворучко И.В., Шенцова В.В. и др.  
Анализ цитокинового статуса при ряде инфекционных  заболеваний 
Успехи современного естествознания.-2014.- №2.-с.16-20. 
 

Աշխատանքում հետազոտվել են քրոնիկ C հեպատիտով միջին ծանրության 25 

հիվանդ: Հիվանդների արյան շիճուկում և հեպատոբիոպտատներում ուսումնասիրել են 

TNF-α, IL-2, IL-10, IL-4 մակարդակները: Բուժումը կատարել են հակավիրուսային 

Պեգասիս և Ռիբավիրին դեղամիջոցներով: Բուժումից հետո TNF-α, IL-10, IL-4 

մակարդակներն արյան շիճուկում իջել էին 2,5-4 անգամ, իսկ IL-2` բարձրացել 1,5-2 

անգամ ելակետային մակարդակից: Հեպատոբիոպտատների մեջ TNF-α, IL-10, IL-4 

մակարդակները նույնպես իջել էին 3,5-4,5 անգամ, իսկ IL-2` բարձրացել 1,5-2 անգամ: 
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Հեղինակները եզրակացնում են, որ TNF-α, IL-2, IL-10, IL-4 հետազոտումը 

դինամիկայում քրոնիկ C հեպատիտով հիվանդների արյան շիճուկում և/կամ 

հեպատոբիոպտատներում կարող է հանդիսանալ հակավիրուսային բուժման 

արդյունավետության գնահատման լրացուցիչ ցուցանիշ:  

Մեր հետազոտության շրջանակներում որոշվելու է լյարդի ֆիբրոզի աստիճանը և 

ժամանակակից հակավիրուսային բուժման արդյունքում գնահատվելու է նաև վերջինիս 

արդյունավետությունը ֆիբրոզի գործընթացի վրա: 

 

Ամփոփելով ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը, 

կարող ենք նշել, որ մենք կիրառելու ենք քրոնիկ C հեպատիտով հիվանդների բուժման 

համար ժամանակակից հակավիրուսային դեղամիջոցներ, որոնցով բուժման 

արդյունավետությունը հասնում է մինչև 98-99%:  Փորձելու ենք գնահատել բուժման 

ազդեցությունը և արդյունավետությունը լյարդում ֆիբրոզի գործընթացի վրա:  

Հեպատոցելուլյար կարցինոմայի /ՀՑԿ/ ռիսկի գնահատման համար օգտագործելու ենք 

վերջերս հանրապետությունում    ներդրված՝ PIVKA – II հետազոտությունը 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Նպատակը` ուսումնասիրել քրոնիկական C հեպատիտով  հիվանդների մոտ 

Ինտերլեյկին-10, լյարդի ֆիբրոզի և հեպատոցելյուլյար կարցինոմայի ցուցանիշների 

դինամիկ փոփոխությունները ժամանակակից հակավիրուսային բուժման արդյունքում: 

Խնդիրները` 

   Ուսումնասիրել քրոնիկական C հեպատիտով  հիվանդների տարբեր խմբերում 

ըստ լյարդի ֆիբրոզի փուլի, կլինիկո-լաբորատոր ցուցանիշները հակավիրուսային 

բուժումից առաջ և հետո: 

1. Իրականացնել քրոնիկական C հեպատիտով  հիվանդների տարբեր խմբերում 

կլինիկո-լաբորատոր ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը: 

2. Ուսումնասիրել արյան մեջ ինտերլեյկին-10 հայտնաբերման 

հաճախականությունը և միջին մակարդակը հակավիրուսային բուժումից 

առաջ և հետո: 
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3. Հետազոտել լյարդի ֆիբրոզի և հեպատոցելուլյար կարցինոմայի 

ցուցանիշները հակավիրուսային բուժումից առաջ և հետո: 

4. Վերլուծել ԻԼ-10-ի միջին մակարդակները` կախված հիմնական կլինիկո- 

լաբորոտոր ցուցանիշներից, լյարդի ֆիբրոզի փուլից և հեպատոցելուլյար 

կարցինոմայի ցուցանիշից: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Կլինիկա-լաբորատոր 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

4.1 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ  

Հիվանդության պատմությսուններ և ամբուլատոր քարտեր (մինչև 150):       

Քրոնիկական C հեպատիտի  կասկածով և քրոնիկական C հեպատիտ 

ախտորոշմամբ  հիվանդներ, որոնք հետազոտվելու են և ստանալու բուժում ,,Նորք,, 

ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցում և ,,Արմենիկում,, կլինիկական կենտրոնում: 

Հիվանդները հետազոտվելու են ըստ ԱՀԿ-ի հետազոտական 

արձանագրությունների:  

Հիվանդներից պլանավորվում է լրացուցիչ վերցնել 2 մլ արյուն Ինտերլեյկին 10-ի 

հետազոտման համար, հակավիրուսային բուժումից առաջ և հետո:  

Ինտերլեյկին 10-ի հետազոտման գումարը վճարելու է ասպիրանտը : 

 

4.2 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  

 Կլինիկական 

Քրոնիկական C հեպատիտով  հիվանդների օբյեկտիվ զննում և կլինիկական 

բնութագրում: 

Քրոնիկական C հեպատիտով հիվանդների տարբեր խմբերում ըստ լյարդի ֆիբրոզի 

փուլի, կլինիկալաբորատոր ցուցանիշների վերլուծություն հակավիրուսային բուժումից 

առաջ և հետո:   

           

Լաբորատոր 
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Ըստ պլանային հետազոտության կատարվելու է՝ 

 Արյան և մեզի ընդհանուր քննություն: 

 Արյան բիոքիմիական քննություն:  

 Արյան ԻՖԱ հետազոտություն հեպատիտ C վիրուսի ընդհանուր  

հակամարմինների հայտնաբերման համար: 

 Արյան ՊՇՌ  հետազոտություն հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի որակական 

հայտնաբերման  համար: 

 Արյան ՊՇՌ  հետազոտություն հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպի որոշման 

համար: 

 Որոոայնի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն: 

 Թոքերի ռենտգեն հետազոտություն 

Բոլոր վերը նշված հետազոտությունները հասանելի են ,,Նորք,, ինֆեկցիոն կլինիկական 

հիվանդանոց և ,,Արմենիկում,, կլինիկական կենտրոն հոսպիտալիզացված կամ 

ամբուլատոր հետազոտման դիմած հիվանդներին: Անվճար հետազոտվելու են միայն ՀՀ 

ԱՆ կողմից հաստատված որոշ սոցիալական խմբեր (զինծառայողները և նրանց 

ընտանիքի անդամները, հաշմանդամները և այլն ):    

 Ֆիբրոէլաստոգրաֆիա`  ֆիբրոզի փուլի որոշման համար: 

Հետազոտությունը կատարվելու է ,,Աստղիկ,, ԲԿ և ,, EcoSense,,  կենտրոնում ՝ 

ՖԻԲՐՈՍԿԱՆ 402 գործիքով: Վճարելու է հիվանդը: 

 ԻՖԱ հետազոտություն PIVKA – II հայտնաբերման համար:  

Հիմնվելով ֆիբրոէլաստոգրաֆիայի հետազոտման  պատասխանի վրա՝ լյարդի 

ֆիբրոզի 4 փուլում (F4) և ցիռոզի շրջանում գտնվող հիվանդներին կկատարվի ԻՖԱ 

հետազոտություն PIVKA – II հայտնաբերման համար՝ հեպատոցելլուլյար կարցինոմայի 

ռիսկի գնահատման նպատակով: Հետազոտությունը կատարվելու է ,,Prom test,, 

լաբորատորիաներում` Abbott GmbH&Co.KG, Germany ախտորոշիչ թեստերով, 

վճարելու է հիվանդը: 

 Արյան ԻՖԱ հետազոտություն  ինտերլեյկին-10 հայտնաբերման համար:  

Ինտերլեյկին-10 մակարդակի որոշման  համար օգտագործվելու է եռափուլ 

(սենդվիչ) պինդ-ֆազային իմունոֆերմենտային անալիզի վրա հիմնված մեթոդ (Vector 

Best): Ավտոմատ սպեկտրոֆոտոմետրի միջոցով իրականացվելու է օպտիկական 

խտության որոշում երկալիք ռեժիմով, որից հետո միջին օպտիկական խտությունը 
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հաշվվում է և կառուցվում ճշտումային կորագիծը՝ օպտիկական 

խտություն/կոնցենտրացիա առանցքներով: 

Հետազոտությունը կատարելու ենք Լևոն Հովհանիսյանի անվ. Սրտաբանության 

գիտահետազոտական ինստիտուտի իմունաբանական լաբորատորիայում:  

Վճարումը կատարելու է ասպիրանտը: Ախտորոշիչ թեստի (Vector Best) գումարը 

կազմում է մոտ 300000 դրամ: 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

5.1. Սույն աշխատանքը համապատասխանում է ամբիոնի գիտական թեմային, որն է 

“Հայաստանի Հանրապետությունում աղիքային վարակների և վիրուսային 

հեպատիտների համաճարակաբանության, կլինիկայի և բուժման նորագույն 

մոտեցումների մշակումն ու կիրառությունը”: Աշխատանքի բնույթը համատեղ է: 

Կատարման մեջ ընդգրկված են ԵՊԲՀ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ամբիոնը և 

,,Նորք,, ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցը, ,,Արմենիկում,, կլինիկական կենտրոնը:  

5.2  Հայցորդի մասնաբաժինը, ինքնուրույն աշխատանքների նկարագրությունը:  

Ասպիրանտի մասնաբաժինը տվյալ աշխատանքում կազմում է 90%:  

Քրոնիկական C հեպատիտով  հիվանդների օբյեկտիվ զննումը, կլինիկական 

բնութագրումը, վարումը, բուժումը և հետագայում 6 ամիսների ընթացքում 

հսկողությունը կատարելու է ասպիրանտը: Ինտերլեյկին-10 որոշումը արյան մեջ 

կատարելու է ասպիրանտը: 
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6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ Ժամանակահատված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

 

2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 
կրեդիտ 

 

3.  Որակավորման քննություն   

 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 
գործառույթներ 

Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2018-2021 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2018-2019 
3.  Ընթացիկ ատեստավորում (1) 2019 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2019-2020 
5. Ընթացիկ ատեստավորում (2) 2020 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2020-2022 
7. Ընթացիկ ատեստավորում (3) 2021 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման 

վրա Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2021-2022 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2022 փետրվար 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2022 
11. Զեկույցների ներկայացում 2020-2021 
12. Գործուղումներ 2019-2021 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2022  ապրիլ-մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2022 հոկտեմբեր 

 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ  ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ  
 
1.  Саргсян В.А., Атабекян А.Н., Пепанян А.А, Давтян Т.Г., Оганян Т.Г., Казинян А.Л., 

Саргсян С.Р., Киримян А.В. Распространенность хронических вирусных гепатитов у 
пациентовс коинфекциями ВИЧ/HCV в Армении. 1st International Hepatology Conference, 
Yerevan, Armenia. – 2011. – № 2 (12) – c. 72. 

2. Саргсян В.А. , Гюлазян Н.М., Саркисянц Н.К., Магдесиева Р.Б., Саргсян С.Р., Оганян Т.Г., 
Маргарян Э.М. Влияние интерфероно-терапии на липопероксидацию и фосфолипидный 
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спектр мембран эритроцитов у больных хроническим гепатитом  С. 2nd Biannual Inter-
national Conference of Armenian Hepatological Forum, Yerevan September 6-7, 2013, p. 29. 

3. Саргсян В.А., Давтян Т.К.,  Саркисянц Н.К., Пепанян А.А., Казинян А.Л., Оганян Т.Г., 
Саргсян С.Р. Иммунологические показатели у больных ВИЧ-инфекцией с вирусными 
гепатитами. 2nd Biannual International Conference of Armenian Hepatological Forum, 
Yerevan September 6-7, 2013, p. 64. 

4. Саргсян В.А., Асоян А.В., Атабекян А.Н., Мелик-Андреасян Г.Г., Саркисянц Н.К., 
Казинян А.Л., Мхитарян А.Л., Саргсян С.Р.  Распространенность хронических гепатитов у 
ВИЧ-инфицированных больных в Армении. 2nd Biannual International Conference of 
Armenian Hepatological Forum, Yerevan September 6-7, 2013, p. 63. 

5.  Sargsyan V., Sargsyants N., Asoyan A., Gulazyan N., Ghazinyan H., Sargsyan S., Stepanyan 
N., Margaryan H. . Clinical case of antiviral therapy in patient with HCV-associated liver 
cirrhosis with subsequent liver transplantation. The First Transcaucasus International 
Conference on current problems of Liver diseases, September 05-06, 2014, Tbilisi, Georgia. 

5. Sargsyan V. A., T.K. Davtyan, Sargsyants N. C., Ghazinyan H.L., Shmavonyan M.V., 
Sargsyan S.R., Ohanyan T.G. Immunological indicators in HIV positive patients with viral 
hepatitis B. 5th APASL HBV Conference, Yerevan, Armenia from October 03-05, 2015, p. 57. 

6.  Hasmik Ghazinyan, Ruzanna Safaryan, Tigranuhi Asatryan, Sona Sargsyan, Gagik Hakobyan. 
Risk Factors and Rates of Relapses after Antivairal Treatment (ATV) Of 1000 Armenian HCV 
Infected Patients with Direct Acting Agents (DAA). APASL 2019 Manila Poster Presentation 
HEPC-67, p.199. 

7.  Sargsyan V.A., Sargsyants N. C., Sargsyan S.R., Gyulazyan N.M., Stepanyan N.S., 
Magdesieva H.B. Composition of erythrocytes membrane phospholipids in patients with acute 
hepatitis B plus NAFLD. 5th APASL HBV Conference, Yerevan, Armenia from October 03-
05, 2015, p. 59.   

8. Sargsyan V.A., Sargsyants N.C., S.R. Sargsyan, Gyulazyan N. M., Asoyan A.V., 
Hovhannisyan A. H. Parameters of lipids peroxidation in patients with acute hepatitis B in 
combination with NAFLD. 5th APASL HBV Conference, Yerevan, Armenia from October 03-
05, 2015, p. 60. 

9.  V.A.Sargsyan, N.C.Sargsyants, A.H.Pepanyan, A.V.Asoyan, H.L.Ghazinyan, S.R. Sargsyan, 
H.A.Israelyan. Prevalence of chronic hepatitis B and C in HIV-infected patients in Armenia. 5th 
APASL HBV Conference, Yerevan, Armenia from October 03-05, 2015, p. 58. 

10. Hasmik Ghazinyan, Aregnaz Mkhitaryan, Anna Mxoyan, Sona Sargsyan.The Clinical and 
Epidemio logical Characteristics of HBV infection in Armenia For 2016-2017.  HBV APASL 
STC 2018 Taipei, Tiwan Poster Presentation June 22-24. 
 

Զեկույց՝ Հայաստանի վարակաբանների ասոցիացայի նիստին 
Սարգսյան Ս.Ռ.  ,,Հեպատիտ ասոցիացված ապլաստիկ անեմիա,,:  

Օգտագործված գրականության ցանկ 

1. Бондаренко А.Л., Барамзина С.В. Неблагоприятные прогностические иммунологические и 
иммуногенетические факторы формирования цирроза печени у больных хроническим гепатитом 
В//Росc. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол.-2004.- № 4.- c. 54-59. 

2. Hirankkarn N., Kimkong I., Kummee P. Interleikin-1beta gene polymorphism associated with 
hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus infection//World J. Gastroenterol.- 2006.- Vol. 12, N 5.- P. 
776— 779.  

3. Strader D., Wright T., Thomas D. et al. American Association for the Study of Liver Diseases. 
Diagnosisα Management and treatment of hepatitis C// Hepatology. – 2004. – Vol. 39. – P. 1147–1171. 
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4. Кляритская И.Л., Стилиди Е.И. Роль различных цитокинов в фибриногенезе печени при 
хронических гепатитх B и C //Инфекция и иммунитет.- 2012.- Т.2, №4.- с. 687-689. 

5. Alter H.J. Seeff L.B. Recovery, persistence, and sequelae in hepatitis C virus infection: a perspective on 
long-term outcome // Semin. Liver Dis. - 2000. - Vol. 20, N 1. - P. 17-35. 

6. Meryem Jefferies, Bisma Rauff, Harunor Rashid at all. Update on global epidemiology of viral hepatitis 
and preventive strategies// World J Clin Cases.- 2018.- November 6.- Vol.6(13 ).-P. 589-599. 

7. Ющук Н. Д., Знойко О. О., Сафиуллина Н.Х. и др. Диагностическая роль выявления коллагена IV 
типа и гиалуроновой кислоты в сыворотке крови больных хроническим гепатитом C для 
определения стадии фиброза печени // Тер. арх. – 2005. – Т. 77, № 4. – c. 12–15. 

8. Cales P. Marqueurs sanguins de fibrose hepatique // THS: Rev. addict. – 2003. -Т.5, N 20. – P. 1044–
1047. 

9. Наследникова И.О., Рязанцева Н.В., Белобородова Е.В. Иммунорегуляторные цитокины и 
хронизация вирусного гепатита С: клинико-иммунологические параллели // Клин. медицина. - 
2005. - № 9. - c. 40-44.  

10.  Ярилин А.А. Иммунология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 749 с.  
11.  Cacciarelli T.V., Martinez O.M., Gish R.G., Vil-lanueva J.C., Krams S.M. Immunoregulatory 

cytokines in chronic hepatitis C virus infection: pre- and posttreatment with interferon alfa // 
Hepatology. - 1996. - Vol. 24. - P. 6-9. 

12. Арсентьева Н.А., Семенов А.В., Тотолян А.А. Роль полиморфизма генов цитокинов при 
вирусном гепатите C //Инфекция и иммунитет.- 2012.- Т.2, №4.- с. 687-689. 

13. Белобородова Е.В., Чвырина Д.В. Белобородова Э.И. и др. Система цитокинов у больных 
хроническим вирусным гепатитом на фоне опийной наркомании С// Вестник СПбГУ.- Сер. 11 
2011.- Вып. 2.- с. 114-121. 

14. Гордейчук И.Н., Чирков Р.Н., Бабаян К.В. Вопросы ранней диагностики гепатоцеллюлярной 
карциномы//Верхневолжский медицинский журнал.-2012.-Т.10.- Вып. 2.- с. 41-46. 

15. Чернобровкина Т.Я., Янковская Я.Д., Литвинова О.С., Оганесян А.П. Достижения в диагностике 
и лечении гепатоцеллюлярного рака: клинический случай и обзор// Эпидемиология и 
инфекционные болезни.- 2016.- №2.- с. 103-110. 

16. Кириенко В.Т., Зайцев И.А., Грушкевич В.В., Потий В.В. Скрининг и ранняя диагностика 
гепатоцеллюлярной карциномы//Актуальная инфектология.-2018.-Т.6, №2.- с. 70-76 
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