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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
 
1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Մարդու ձտումը թերի կամ բացակայող մասերը վերականգնելու՝ օգտագործելով 
կղզյակային՝ սնուցող ոտիկով լաթ, սկսվել է նախաքրիստոնեական դարաշրջանում, երբ դեռևս 
անզգայացման մեթոդները չէին կիրառվել`օգտագործելով ճակատային կղզյակային լաթ, քթի 
վերականգնման համար (1): «Հնդկական լաթի» հիմնական և պարզ սկզբունքը հեշտացնում է 
վերջինիս պլաստիկ վիրաբուժության մեջ օգտագործման կարգը: Բազմաթիվ բժշկական 
ոլորտներում վերջին ժամանակների զարգացումները և այն արդյունքները, որոնք ձեռք են բերել 
պլաստիկ վիրաբույժները, մի քանի տասնամյակ առաջ համարվել էին լուրջ ձեռքբերումներ։ 

Դեմքի կենտրոնական հատվածը մարմնի առավել հայտնի և խոցելի մասերից մեկն է մաշկի 
դեֆորմացիաների(ձևափոխումների) և փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների համար:  
Բազմաթիվ գործոններ նպաստում են նրան, որոնք կարելի է դասակարգել երկու խմբերի ՝ 
բնածին, ինչպես բնածին նևուսները, հեմանգիոմաները, շրթունքի և քիմքի 
ճեղքվածքը(նապաստակի շուրթ և գայլի երախ), կամ ձեռքբերովի, ինչպես մաշկի ուռուցքները 
(բազալ բջջային կարցինոմաներ,տափակ բջջային կարցինոմաներ, մելանոմաներ, այլ ավելի քիչ 
տարածված տեսակներ), այրվածքները, հետտրավմատիկ և այլ վնասվածքները։ 
Համաձայն Պլաստիկ Վիրաբույժների Ամերիկյան Ընկերության կողմից 2018 թվականին 
հրապարակված վիճակագրական զեկույցի, վերականգնողական դեպքերի 76.9% -ը 
պայմանավորված է ուռուցքների հեռացումով, ինչը կարևորում է հետագա 
հետազոտությունների և նորարարությունների կիրառումը դեմքի վերականգնման ոլորտում(2): 

 Դեմքի  մասերի կորստից հետո փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների վարումը 
յուրահատուկ խնդիրներ է առաջացնում պլաստիկ վիրաբույժի համար ՝ հաշվի առնելով դեմքի 
հյուսվածքի մասնագիտացված բնույթը՝ ռելեֆ և դեմքի գեղագիտական նշանակությունը (3): 
Ֆիզիկապես, դեմքը փոխանցում է անձի ինքնությունը, իսկ ֆունկցիոնալ(գործառական) 
առումով, իր մեծ թվով արտահայտման մկանների շնորհիվ զգացմունքներ է փոխանցվում:  

Բավարար ֆունկցիոնալ և գեղագիտական արդյունքների հասնելու համար դեֆեկտների 
վերականգնումը պահանջում է բոլոր հյուսվածքային բաղադրիչների մանրակրկիտ եռաչափ 
վերականգնում, համապատասխան հյուսվածքների համատեղելիություն, ինչպես նաև 
ֆունկցիոնալ վերականգնում(4)։ 
Գլխի և պարանոցի դեֆեկտների վերականգնման գործընթացում ներգրավված վիրաբույժների 
գերագույն նպատակը ոչ միայն դեմքի ձևն ու ֆունկցիան վերականգնելն է, այլև հիվանդին 
վերադարձնել մոտավոր նախնական վիճակին որը առկա էր մինչև վնասվածք ստանալը կամ 
գոյացության հեռացումը(5)։ 

Դեֆեկտի գտնվելու վայրը ավելի լավ հասկանալու համար, դեմքը բաժանվում է վեց 
հիմնական գեղագիտական (էսթետիկ) միավորների ՝ ճակատ, կոպեր, քիթ, այտ, շրթունքներ և 
կզակ: Դրանց կարելի է ավելացնել գլխամաշկը և պարանոցը, ընդգրկելով «գլխի և պարանոցի» 
շրջանը (6): 

Անատոմիական նկատառումների պատճառով, մաշկը տարբեր տեղերում  ցուցադրում է 
փոփոխական հաստություն, հետևաբար, դեֆեկտի ընդարձակումը նույնպես տարբերվում է: Այն 
կարող է ազդել միայն մաշկի վրա կամ կարող է ընդլայնվել ՝ ընդգրկելով ստորադիր 
հյուսվածքները (ենթամաշկային ճարպաբջջանք, մկան, նյարդ, անոթ, աճառ և ոսկր): 

Ներկայիս վերականգնողական մեթոդները ներառում են չսնուցվող տրանսպլանտանտներ՝ 
գրաֆտներ, կղզյակային՝ ոտիկի վրա տեղափոխվող լաթեր, ազատ՝ միկրոանոթային լաթերի 
տեղափոխում և դրանց համակցությունների օգտագործումը (7): 

Տեղային լաթերի  և (կամ) մաշկային աուտոտրանպլանտատների օգտագործումը, թույլ է 
տալիս խուսափել արյան մեծաքանակ կորստից և ավելի մեծ ռեգիոնալ և հեռակա լաթերի հետ 
կապված անշարժացման երկար ժամանակահատվածներից (8), չնայած այն կիրառելի չէ բոլոր 
տեսակի դեֆեկտների համար: 
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Վերականգնողական ալգորիթմ ապահովելու համար, դեմքի դեֆեկտնեի վարումը պետք է 
քննարկվի `կապված տեղակայման, ընդարձակման, հյուսվածքների ներգրավման և 
վնասվածքի մեխանիզմի հետ: 
Այնուամենայնիվ, «վերականգնողական սանդուղք» մտապահելը՝ ներառյալ առաջնային 
փակումը, մաշկի փոխպատվաստումը, տեղային հյուսվածքներով լաթի ձևավորումը, ռեգիոնալ 
լաթի տեղափոխումը, և ազատ լաթերի կիրառումը, կառաջնորդի վիրաբույժին դեմքի 
վերակառուցման ավելի օպտիմալ արդյունքի: 

Ազատ մաշկային չսնուցվող աուտոտրանսպլանտատները թարմ հյուսվածքային նմուշ են, 
որոնք կիրառվում են մաշկի դեֆեկտների վերականգնման համար որտեղ առկա է սնուցվող 
հատակ կամ գրանուլացիոն հյուսվածք: Հիմնականում, նրանք օգտագործվում են մակերեսային 
լայնածավալ այրվածքներից հետո մաշկը վերականգնելու նպատակով։  
Նրանք ամբողջությամբ առանձնացվում են սեփական արյունամատակարարումից, և ունեն 
երկու տարբերակ: 
Փեղեքված մաշկային աուտոտրանսպլանտատները կազմված են վերնամաշկից (էպիդերմիսից) 
և մաշկի մակերեսային շերտից և պարունակում են քիչ կամ ոչ մի հավելված կառուցվածք, իսկ 
լիաշերտ մաշկային աուտոտրանսպլանտատները կազմված են էպիդերմիսից և դերմիսի 
ամբողջ հաստությունից և, հետևաբար, պահպանում են մաշկային այլ կառուցվածքները (9): 
Հաշվի առնելով կառուցվածքային տարբերությունները, լիաշերտ մաշկային 
աուտոտրանսպլանտատները ավելի մոտ են հարակից մաշկի գույնին և հաստության և այդ իսկ 
պատճառով առավել կիրառելի են դեմքի շրջանում։ 
Բարդությունները հիմնականում կապված են հյուսվածքի և ռեցիպիենտ շրջանի միջև 
էքսուդատի առկայության հետ, որը հետաձգելու կամ կանխելու է տրանսպլանտատի 
անոթավորումը, ինչը հանգեցնում է փոխպատվաստված նյութի նեկրոզի: Տրանսպլանտատի և 
ռեցիպիենտ շրջանի միջև շարժումը նույն ազդեցությունը կունենա: Տեղափոխված նյութի՝ 
հյուսվածքի ոչ բավարար նախապատրաստումը կարող է հանգեցնել հյուսվածքների կորուստի, 
եթե ենթամաշկային հյուսվածքը բավարար հեռացված չէ, օրինակ, կամ եթե մաշկային 
աուտոտրանսպլանտատը բավարար  ցանցավորված չէ հանգեցնում է տրանսպլանտատի և 
ռեցիպիենտ շրջանի միջև հեղուկի կուտակմանը: Աուտոտրանսպլանտի տեխնիկայի 
ցուցումներին պետք է հետևել `վերցված մաշկի հատվածը ճիշտ կերպով պատրաստելու և 
ձախողումից խուսափելու համար: Հեղուկի կուտակումները պետք է հայտնաբերվեն շուտ և 
հնարավորինս շուտ հեռացվեն: Հեղուկի չբացահայտված կուտակումն այլ կերպ կհանգեցնի 
հյուսվածքների անջատման և կորուստի: Վիրաբուժական ճնշող վիրակապը ապահովում է 
վերքերի հիմքում հեղուկների շարունակական հեռացում՝ կանխելով հեմատոմայի և սերոմայի 
առաջացումը (10):  

Որպես դեմքի վերականգնողական վիրաբուժության հիմնական սկզբունք ՝ հարկավոր է 
օգտագործել տեղային հյուսվածքը, երբ հնարավոր է, ապահովելու համար լավագույն 
հյուսվածքային գույն և եզրագիծ (կոնտուր) վերականգնման համար: Ի տարբերություն 
չսնուցվող ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատներին, լաթերը տեղափոխվում են դոնոր 
շրջանից ռեցիպիենտ շրջան պահպանելով հյուսվածքի արյունամատակարարումը, լինի դա 
մաշկային հյուսակի շնորհիվ՝ տեղային լաթեր, սնուցող ոտիկի միջոցով՝ ռեգիոնալ և 
կղզիակային լաթեր, կամ անոթային բերանակցման միջոցով՝ ազատ միկրոանոթային լաթեր։  
Տարբեր սնուցվող լաթեր հնարավոր է ձևավորել դեֆեկտների փակման համար, այդ թվում 
տեղային՝ սահող, պտտվող, տրանսպոզիցիոն, V-Y լաթեր․  երբ հնարավոր չէ դեֆեկտին 
հառակից տեղային  հյուսվածքը տեղաշարժել կամ առկա է լայնածավալ և հսկա դեֆեկտ , ապա 
դիմում ենք ռեգիոնալ, հեռակա կամ ազատ միկրոանոթային լաթերին։ 
Նախքան լաթի տեղափոխումը, շատ կարևոր է ճիշտ ընտրություն կատարել դոնոր և 
ռեցիպիենտ շրջանների համատեղելիության վերաբերյալ։ Բարդություններ կարող են 
առաջանալ ոչ բավարար նախապատրաստման, տեխնիկական սխալ մոտեցման և հիվանդի 
առողջական վիճակը խանգարող հանգամանգների արդյունքում։ Ընդհանուր վիրաբուժական 
բարդություններից բացի նշենք լաթերին վերաբերվող բարդությունները՝ լաթի սնուցման 
խանգարում, վերքի լայնացում, հեմատոմա, լաթի մասնակի կամ լրիվ կորուստ (նեկրոզ), և 
երկրորդային դեֆեկտի առաջացում։ 



 – 4 –

Ժամանակակից բժշկության մեջ նոր տեղ է գրավել թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինի 
կիրառումը (ԹՀՖ), որը տարիներ առաջ ներկայացրեց Շուկրունը(12)։ ԹՀՖ-ը առաջին անգամ 
ներդրվել է 2001 թ., այն ենթադրությամբ որ զգալիորեն բարելավում է անգիոգենեզը, սեփական 
արյունից առանձնացված աճի գործոնների կուտակման միջոցով։ Այդ ժամանակից նա 
օգտագործվել է բժշկական և ատամնաբուժական բազմաթիվ միջամտությունների մեջ։ 
Հյուսվածքի վերականգնումն լիարժեք ընթանալու համար հավասարապես կարևոր է կայուն 
արյան մակարդուկ ստանալը։ Սովորաբար ռեգեներացիան տեղի է ունենում սահմանված և 
կարգավորված բարդ իրադարձությունների կասկադի չորս փուլերի համընկնմամբ, ներառյալ 
հեմոստազը, բորբոքում, պրոլիֆերացիա և վերափոխում-սպիի ձևավորում (13-15)։ 
Թրոմբոցիտները հայտնի բջիջներ են, որոնք պատասխանատու են Բիոմոլեկուլների 
ակտիվացման և թողարկման համար, ներառյալ թրոմբոցիտար աճի գործոնը (PDGF), 
տրանսֆորմացիոն աճի գործոն բետա (TGF-beta), անոթային էնդոթելիալ աճի գործոնը (VEGF), 
ինչպես նաև այլ կոագուլյացիայի գործոններ, կպչող մոլեկուլները, ցիտոկիններ, քիմոկիններ և 
անգիոգեն գործոններ (16): Ավելին, ԹՀՖ-ն կազմում է ֆիբրինային ցանց, որը բարելավում է 
արյան մակարդուկի կայունությունը, որը պատասխանատու է հյուսվածքների վերականգնման 
համար: 
ԹՀՖ-ի ազդեցությունը բջջային գործունեության վրա in vitro(արտամարմնական) 
հետազոտությունը ցույց է տվել, որ հիմնականում ազդում է երկու բջջային տիպերի ՝ 
էնդոթելիալ բջիջների և մեզենքիմալ ծագման պրոգենիտոր բջիջների վրա:  ԹՀՖ-ի 
ազդեցությունը առավել հաճախ ուսումնասիրվել  է ֆիբրոբլաստներում `բազմաթիվ 
հետազոտությունների միջոցով (17-20):  ԹՀՖ-ը խթանում է մաշկային ֆիբրոբլաստի 
պրոլիֆերացիան(տարածումը), ինչպես նաև արտաբջջային մատրիքսի I տիպի կոլագենի 
արտադրությունը՝պրոֆիբրոտիկ մոլեկուլ, որը պատասխանատու է  շարակցական 
հյուսվածքների վերքերի բուժման համար։ ԹՀՖ- ը խթանում է անգիոգենեզը նշանակալի 
ազդեցություն ցույց տալով էնդոթելային բջիջների վրա: Առաջին անգամ ցույց տրվեց, որ ԹՀՖ-ը 
դրդում է էնդոթելային բջիջների պրոլիֆերացիան, արտաբջջային ազդակով կարգավորվող 
սպիտակուցային կինազայի ակտիվացման միջոցով (21)։ Ավելին, ԹՀՖ-ը դրդում է VEGF-ի, 
տեղային թողարկումը իր ֆիբրինի կառուցվածքի մեջ՝ աճի հայտնի գործոն, որը 
պատասխանատու է անգիոգենեզի դրդման։ 
ԹՀՖ-ի հետազոտության արդյունքում գրանցվել է որ նա բարելավում է փափուկ հյուսվածքների 
վերքերի լավացումը և վերականգնումը in vivo(կենդանի) պայմաններում։ 
 Ներկայումս մի քանի ուսումնասիրություններ ցույց են տվել, որ բժշկական ոլորտում  ԹՀՖ-ն 
իրականացնում է տարբեր կենդանիների մոդելներում փափուկ հյուսվածքների վերականգնում:  
Դրանք ներառում են հիմնականում ուսումնասիրություններ, որոնք կենտրոնացել են վերջինիս 
վերքերի լավացման հնարավորությունների վրա մաշկի վերականգնման գործընթացում, բայց 
դրանք տարածվում են նաև պլաստիկ և վերականգնողական վիրահատությունների ոլորտում, 
միզուղիների վերականգնման և սրտամկանի փորոքային վերականգնման մեջ:  Հատկանշական 
է, որ ԹՀՖ-ը ցույց է տվել, որ բարձրացնում է անգիոգենեզը(անոթագոյացումը) և փափուկ 
հյուսվածքների վերականգնումը in vivo պայմաններում (21): 
 
1.2. ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒՅԹԸ 
Դեմքի դեֆեկտների լրացման համար օգտագործվող չսնուցվող ազատ մաշկային 
աուտոտրանսպլանտատների հետ համատեղել թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինային 
թաղանթ(a-PRF), վերջինս ամրացնելով աուտոտրանսպլանտատի հատակում։ Ինչպես նաև 
տեղային, ռեգիոնալ, կղզիակային և ազատ լաթերի կիրառման ժամանակ, լաթի և ռեցիպիենտ 
շրջանի միջև առկա վերքային մակերեսի մեջ ներարկել թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրին 
(i-PRF): 
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1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ      
(յուրաքանչյուրի համար լրիվ մատենագիտական հղումներով) 
 
ա) Chang JW, Lim JH, Lee JH. Reconstruction of midface defects using local flaps: An 
algorithm for appropriate flap choice. Medicine (Baltimore). 2019;98(46):e18021. 
doi:10.1097/MD.0000000000018021 (22) 

Միջին դեմքի դեֆեկտների փակում օգտագործելով տեղային լաթեր․  համապատասխան լաթի 
ընտրության ալգորիթմ։ 

Վերոնշյալ հետազոտությունը անցկացվել է 2013-ի փետրվարից մինչև 2019-ի փետրվար ընկած 
ժամանակահատվածում, միջին դեմքի դեֆեկտներով 38 հիվանդ, ենթարկվել են տեղային 
հյուսվածքներով փակման վիրահատության: Բոլոր դեֆեկտները որոնք 3 սմ տրամագծից ավելի 
մեծ են վերականգնվել են պերֆորանտների վրա հիմնված տրանսպոզիցիոն լաթերով։ 3 սմ 
տրամագծից փոքր դեֆեկտները 
վերականգնվել են այլ կերպ ՝ կախված տեղակայումից: Քիթ-շրթունքային ծալքին NLF հարակից 
դեֆեկտները վերականգնվել են պերֆորանտների վրա հիմնված տրանսպոզիցիոն լաթերով, 
մինչդեռ NLF- ի վրա եղած դեֆեկտները վերականգնվել են V-Y սահող լաթով: NLF-ից առավել 
հեռու դեֆեկտները  վերականգնվել են նաև V-Y սահող լաթով: 
Արդյունքներ. 22 հիվանդի դեպքում օգտագործվել են պերֆորանտների վրա հիմնված 
տրանսպոզիցիոն լաթեր, իսկ 16-ում ` V-Y սահող լաթեր: 
Ալգորիթմ: Բոլոր լաթերը պահպանվեցին առանց որևէ բարդության: Էսթետիկ արդյունքներն 
առավել լավ էին VY սահող լաթերի նկատմամբ ըստ հիվանդի գոհունակության։ Մաշկի գույնի 
համադրությունը երկու լաթերում հավասար էր, բայց ուրվագիծն ավելի բնական էր սահող 
լաթերի մեջ։ Այնուամենայնիվ, տրանսպոզիցիոն լաթերը կարողացել են ծածկել համեմատաբար 
մեծ դեֆեկտներ, թույլ տալով, որ դոնորական սպին թաքնված լինի կնճիռների ծալքում: 
Եզրակացություն. Միջին դեմքի դեֆեկտները փակելու համար առավել հարմար տեղային լաթը 
կարող է ընտրվել `ելնելով հիվանդի վիճակից:  
 
Չնայած աշխատանքի արժեքավորությանը, այն չի պարունակում հստակ ալգորիթմ մեծ 
դեֆեկտների փակման եղանակի նկատմամբ։ Հաշվի առնելով, որ հետազոտության մեջ 
առաջարվում է 3 սմ տրամագծից մեծ դեֆեկտները փակել պերֆորանտների վրա հիմնված 
տրանսպոզիցիոն լաթերի միջոցով, բայց այդ կիրառել հնարավոր չի լինում երբ առկա է, օրինակ, 
5 սմ տրամագծով վերք՝ փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտով։ Վերոնշյալ արդյունքներն ավելի 
ճշգրիտ և արժեքավոր լինելու համար, հարկավոր է առավել մանրամասն ուսումնասիրել 
դեֆեկտի չափը և խոռությունը, ընտրված լաթը, ինչպես նաև ռեգիոնալ կղզիակային լաթի 
ընդգրկումը, մանավանդ դեմքի մազածածկույթ հատվածը վերականգնելու նպատակով։ 
   

բ) Somani A, Rai R. Comparison of efficacy of autologous platelet-rich fibrin versus saline 
dressing in chronic venous leg ulcers: A randomised controlled trial. J Cutan Aesthet Surg 
2017;10:8-12. (23) 

Սեփական թրոմբոցիտով հարուստ ֆիբրինի արդյունավետության համեմատությունը 
ֆիզիոլոգիական լուծույթի հետ, ստորին վերջույթների խրոնիկ երակային խոցերի դեպքում. 
Պատահական վերահսկվող փորձարկում։ 
Ներածություն։ ստորին վերջույթի երակային խոցը խրոնիկ երևույթ է, և բուժման տարբեր 
եղանակներ կան: Թրոմբոցիտով հարուստ ֆիբրինը (PRF) ժամանակակից մեթոդներից մեկն է 
և այն պարունակում է ֆիբրոբլաստի աճի գործոն (GF), անոթային էնդոթելիալ աճի գործոն, 
անգիոպոիտին և թրոմբոցիտար աճի գործոն, որը բարելավում է վերքի լավացումը: Հետևաբար 
մենք անցկացրեցինք պատահական վերահսկվող փորձարկում `համեմատելու PRF- ի և 
ֆիզիոլոգիական լուծույթով վիրակապի արդյունավետությունը ստորին վերջույթների խրոնիկ 
երակային խոցերի դեպքում: 
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Նպատակ։ Այս ուսումնասիրության նպատակն է համեմատել սեփական PRF- ի 
արդյունավետությունը ֆիզիոլոգիական լուծույթով վիրակապի հետ ստորին վերջույթների 
խրոնիկ երակային խոցով հիվանդների մոտ, և համեմատել խոցային տարածքի միջին նվազումը 
4 շաբաթվա վերջում: 
Նյութեր և մեթոդներ։ Ուսումնասիրության են ենթարկվել տասնհինգ հիվանդ, որոնք ունեն 
ստորին վերջույթների խրոնիկ երակային խոցեր > 6 ամիս տևողությամբ, և խոցային մակերես 1 
սմ × 1 սմ-ից 5 սմ × 5 սմ չափերի: Պատահական սկզբունքով բաժանվել են երկու խմբի:  
Խումբ 1. Հիվանդները ստացել են PRF-ով հագեցված վիրակապ: Հիվանդից վերցվեց տաս 
միլիլիտր արյուն և ցենտրիֆուկի միջոցով՝ 3000 պտույտ / րոպե արագությամբ 15 րոպեի 
ընթացքում: Վակուտաիների մեջտեղում ձեռք բերված ֆիբրինի խառնուրդը հանվել և 
օգտագործվել է վերքի մակերեսի վրա: Նույն միջամտությունը կրկնվել է ամեն շաբաթ, 4 շաբաթ 
ժամկետով: 
Խումբ 2. Հիվանդները շաբաթական մեկ անգամ 4 շաբաթվա ընթացքում ստացել են 
ֆիզիոլոգիական լուծույթով հագեցված վիրակապեր: 
Խոցի չափագրումը գնահատվել է լուսանկարների և խոցային մակերեսը չափելու օգնությամբ: 
Արդյունքներ։ Խոցի տարածքի միջին կրճատումը PRF խմբում չափը կազմել է 85.51%, իսկ 
ֆիզիոլոգիական խմբում՝ 42.74%, որը վիճակագրական տեսանկյունից նշանակալի է P <0.001 և 
 t = 4.11:  
Եզրակացություն։ Եզրակացնում ենք, որ PRF-ը կարող է օգտագործվել, քանի որ այն 
արդյունավետ է, մատչելի, անվտանգ և կրում է ամբուլատոր ընթացակարգ: 
 
Ի տարբերություն այս հետազոտության, մեր աշխատանքում մենք ուսումնասիրելու ենք PRF-ի 
դերը դեմքի փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների լրացման մեջ, որոնք առաջացել են տարբեր 
պատճառներով (գոյացության հեռացում, հետայրվածքային և հետվնասվածքային դեֆեկտ, և 
այլն)։ Ուսումնասիրելու ենք PRF-ի կիրառումը 3  տարբեր մեթոդներով (ա) համակցված 
չսնուցվող ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատի հետ, (բ) համակցված լաթերի հետ,  
(գ) առանձին, երկրորդային ձգումով լավացող վերքերի ժամանակ։ Համեմատելու ենք նրանց 
միջև ստեղծվելիք հարաբերակցությունը, առաջարկելու ենք ալգորիթմ՝ դեմքի դեֆեկտների 
լրացման առավել ռացիոնալ մոտեցում։ 
Ինչպես նաև, հետազոտությունը ընդգրկելու է ավելի մեծ քանակի հիվանդներ, հաշվի առնելով 
արյան ընդհանուր քննության և կոագուլոգրամմայի տվյալները։ 

 

գ) Reksodiputro, M & Harba’i, H & Koento, T & Harahap, A. (2018). Platelet-rich fibrin 
enhances wound epithelialization in the skin graft donor site. Journal of Physics: Conference 
Series. 1073. 032046. 10.1088/1742-6596/1073/3/032046. (24) 
 
Այս ուսումնասիրությունն իրականացվել է ականջ-քիթ-կոկորդ, գլխի և պարանոցի 
վիրաբուժության ֆակուլտետում, Medicine Universitas Indonesia-Cipto Mangunkusumo 
հիվանդանոցում 2017 թվականի նոյեմբերից մինչև 2018 թվականի փետրվար ամիսը: Սա 
փորձարարական ուսումնասիրություն է, որը ընդգրկում է 10 հիվանդ (5 արական, 5 իգական) , 
ովքեր գտնվում են 6-60  տարեկանի սահմաններում, և համեմատում է բուժման երկու 
մարդկային խմբեր: 
PRF խումբը բաղկացած էր 10 հիվանդից, դոնոր շրջանի դեֆեկտով, փեղեքված մաշկային 
աուտոտրանսպլանտատի վերցման արդյունքում, ովքեր ստացան PRF: 
Ուսումնասիրության արձանագրությունը հաստատվել է Առողջապահության 
հետազոտությունների էթիկայի հանձնաժողովի, Բժշկական ֆակուլտետի, 
Universitas Indonesia-Cipto Mangunkusumo հիվանդանոցի կողմից: Վերահսկիչ (կոնտրոլ) խումբը 
բաղկացած էր 10 հիվանդից, որոնք չստացան PRF, փեղեքված մաշկային 
աուտոտրանսպլանտատի վերցման արդյունքում, դոնոր շրջանում առաջացած դեֆեկտի 
հատվածում։ Էպիթելիացումը և դոնոր շրջանում վերքի բորբոքային ռեակցիաները մեջ (ցավ, 
ջերմություն, այտուց և հիպերեմիա) գնահատելու համար, հավասար կնամք է ցուցաբերվել 
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երկկողմանի ազդրերի շրջանում: Արդյունքները վերանայվել են 1, 3, 7, 14 և 30-րդ օրերին իսկ 
ֆոտո-վերլուծությունն իրականացվել է ImageJ ծրագրաշարի միջոցով ՝ դիտարկելով 
մակրոոսկոպիկ փոփոխությունները:  
Արդյունք։ PRF-ի կիրառումը արագեցնում է մաշկի էպիթելիացումը և բարելավվում է վերքային 
մակերեսի լավացումը։ 
 
Ի տարբերություն մեր աշխատանքի, հիվանդների տարիքային շերտը շատ մեծ է (6-60) 
համեմատած ընդգրկված մարդկանց քանակին՝ 10 հիվանդ, այն դեպքում, երբ մենք 
նախատեսում ենք հետազոտել 18-80 տարեկան մարդկանց և ավելի մեծ քանակությամբ։ 
Հետազոտությունը կատարվել է փեղեքված մաշկային աուտոտրանսպլանտատի դոնոր 
շրջանում, որտեղ հյուսվաշքային դեֆեկտը առաջացել է վերնամաշկի և մակերեսային մաշկի 
հաշվին, ի տարբերություն մեր հետազոտության, որտեղ նախատեսում ենք համատեղել PRF-ի 
կիրառումը չսնուցվող ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատների և լաթերի տեղափոխման 
մեջ։ 
 
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
2.1. ՆՊԱՏԱԿԸ 

 Առաջարկել դեֆեկտների փակման ալգորիթմ՝ դեմքի և պարանոցի շրջանի տարբեր 
տեղակայման փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտները փակելու նպատակով։ 

 Ուսումնասիրել PRF-ի դերը  դեֆեկտների փակման արդյունքները լավացնելու մեջ։ 
 
2.2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 Դասակարգել դեմքի և պարանոցի տարբեր  զոնաների դեֆեկտները, առաջարկել 
առավել օպտիմալ փակման եղանակներ և ընտրության չափանիշ։ 

 Համատեղել թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինային թաղանթի (a-PRF) և ներարկվող 
թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինի (i-PRF) կիրառումը դեֆեկտների փակման մեջ։ 

 Գրանցել ստացված արդյունքները, համեմատել բարդությունների տեսակը և քանակը։ 
 Իրականացված հետազոտությունների տվյալների հիման վրա՝ գնահատել PRF-ի 

ազդեցությունը   վերքերի լավացումը և անգիոգենեզը խթանելու մեջ, և վերջինիս 
հիմնավորմամբ կատարել գործնական առաջարկություններ: 

 Առաջարկել գնահատման համակարգ, դեմքի և պարանոցի շրջանի փափուկ 
հյուսվածքային դեֆեկտները փակելուց հետո էսթետիկական և ֆունկցիոնալ 
արդյունքները գնահատելու համար։ 

 Առաջարկել ալգորիթմ՝ դեմքի դեֆեկտների փակման առավել ռացիոնալ մոտեցման 
նպատակով։ 

 
       
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Գիտական աշխատանքն իրենից ներկայացնում է պրոսպեկտիվ, պատահական 
(ռանդոմացված) սկզբունքով, կլինիկական հետազոտություն։ 

 
 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ        
 
4.1. ՀՍՏԱԿ ՆԿԱՐԱԳՐԵԼ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ. 

Հետազոտությունը նախատեսվում է կատարել ԵՊԲՀ Հերացու Անվան Թիվ 1 
Համալսարանական Կլինիկայի Պլաստիկ Ռեկոնստրուկտիվ Վիրաբուժության և 
Միկրովիրաբուժության բաժանմուքում, ինչպես նաև՝ Այրվածքաբանության Ազգային 
Կենտրում։ 
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4.1.1. Ընդգրկման չափանիշներ։ 
- 18-80 տարեկան, նախնական՝ 50 մարդ 
- Դեմքի շրջանում փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտի առկայություն 
 

4.1.2. Բացառման չափանիշներ 
- Հիվանդներ ովքեր լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն  
-Արյան ընդհանուր քննության և կոագուլոգրամմայի շեղված արդյունքներ 
 
Պրոսպեկտիվ հետազոտության մեջ ընդգրկված հիվանդները բաժանվելու են  2  խմբերի՝ 
թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինի PRF համատեղումը դեմքի դեֆեկտի փակման ընտրված 
եղանակին (հիմնական խումբ) և հսկիչ խումբ, որոնց դեմքի փափուկ հյուսվածքների 
դեֆեկտների լրացումը իրականացվելու է առանց PRF նյութի։ Հիմնական խումբն իր հերթին 
բաժանվելու է 3 ենթախմբերի ըստ փափուկ հյուսվածքի դեֆեկտի փակման եղանակին՝  
չսնուցվող ազատ մաշկային աուտոտրանսպլանտատների տեղափոխում դեֆեկտի շրջան,  
տեղային, ռեգիոնալ, կղզիակային և ազատ լաթերի կիրառում և երկրորդային ձգումով 
լավացում։ Այս 2 խմբերի միջև անցկացվելու է համեմատություն ըստ վերքի լավացման, 
անգիոգենեզի, և բարդությունների նվազեցման արդյունքի, ինչպես նաև գնահատվելու է դեմքի 
տարբեր զոնաների դեֆեկտի փակման առավել օպտիմալ տարբերակը։  

 
4.2. ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
Կատարվելու է հիվանդների զննում և կլինիկական բնութագրում, լուսանկարում, անցկացվելու 
է հարցում հատուկ մշակված հարցաթերթիկների միջոցով։  
Լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ` արյան ընդհանուր քննություն, 
կոագուլոգրամմա, դոպլեր հետազոտություն։  
 
Թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինի ստացումը և կիրառումը։  
Արմնկափոսի միջային երակից (v. intermedia cubiti, v. mediana cubiti) վերցվում է 10մլ երակային 
արյուն՝  PRF-ի համար նախատեսված վակուտայների փորձանոթի մեջ, տեղադրվում 
ցենտրիֆուգի մեջ և ցենտրիֆուգվում։ 
Թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինային թաղանթ ստանալու համար երակային արյունը 
ցենտրիֆուգվում է (3000 պտույտ/րոպե արագությամբ, 15 րոպե տևողությամբ (շիճուկը 
բաժանվում է 3 մասի` փորձանոթի ներքևում անջատվում է էրիթրոցիտային, վերևում՝ 
թրոմբոցիտներով հարուստ շիճուկ, իսկ մեջտեղում`թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրինային 
գելը, որը զգուշորեն վերցվում ու դրվում է ստերիլ հատակին վրան կիրառելով սեղմող ույժ, 
ֆիբրինային թաղանթ ստանալու համար)։ 
Ներարկվող թրոմբոցիտներով հարուստ ֆիբրին ստանալու համար երակային արյունը 
ցենտրիֆուգվում է (700 պտույտ/րոպե արագությամբ, 3 րոպե տևողությամբ (շիճուկը 
բաժանվում է 3 մասի` փորձանոթի ներքևում անջատվում է էրիթրոցիտային, իսկ վերևում` 
լեյկոցիտաթրոմբոցիտային զանգվածը, որը զգուշորեն արտածծվում ու լցվում է մեկ այլ 
փորձանոթի մեջ)։ 
 
Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո հետազոտված հիվանդների նկատմամբ կսահմանվի 
հսկողություն (follow-up) 6 ամիս ժամկետով՝ գնահատելով վերքերի լավացումը PRF-ի 
կիրառմամբ և հյուսվածքների համատեղելիությունը ըստ դեֆեկտի փակման ընտրված 
եղանակի։ 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ        

Տվյալ աշխատանքը հանդիսանում է հեղինակի ինքնուրույն նախաձեռնությունը 
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6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, քննություններ Քանակ 
Ժամանակահատված 

Աշուն/գարուն 
1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2019- Աշուն 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ 2020- Գարուն 
3.  Որակավորման քննություններ  2021-2022 

 
7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

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

Science շտեմարանի Thomson Reuters կազմակերպության ազդեցության 
գործակից ունեցող ամսագրում գիտական հոդված  

2021-2022 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2021-2022 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2022 
11. Զեկույցների ներկայացում 2020-2022 
12. Գործուղումներ 2020, 2021, 2022 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2022 մայիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2022 սեպտեմբեր 

 
 

8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 
9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՑԱՆԿ 
 

1. Wallance AF. History of plastic surgery. J R Soc Med 1978;71:834 
2. https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2018/plastic-surgery-statistics-full-report-

2018.pdf 
3. Hong Loi N, Xuan Phu T, Chau HT, Huu Son N. Complex Maxillofacial Trauma with Wide-Spread 

Soft-Tissue Defects. World J Oral Maxillofac Surg. 2019; 2(2): 1023.      
4. Heller L, Cole P, Kaufman Y. Cheek reconstruction: current concepts in managing facial soft tissue loss. 

Semin Plast Surg. 2008 Nov;22(4):294-305. doi:10.1055/s-0028-1095888. PubMed PMID: 20567705; 
PubMed Central PMCID: PMC2884872.     

5. Fernandes, R. (2014). Introduction. In Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction, R. 
Fernandes (Ed.). doi:10.1002/9781118947272.ch1 

6. Chinnadurai, S. , Janus, J. R. and Moore, E. J. (2011), Algorithm for the repair of cheek defects. The 
Laryngoscope, 121: 137-141. doi:10.1002/lary.21180 

7. Wallace, Christopher & Wei, Fu-Chan. (2007). The Current Status, Evolution and Future of Facial 
Reconstruction. Chang Gung medical journal. 31. 441-9.     7 

8. Panje, W. R., Bumsted, R. M. and Ceilley, R. I. (1980), Secondary intention healing as an adjunct to the 
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