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ИЗОЛИРОВАННОГО СЕРДЦА
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С.
Паратиреоидный гормон (ПТГ), его родственный
протеин, витамин D и кальцитонин являются основными кальций-регулирующими гормонами, поддерживающими кальциевую константу в организме. Нарушение гомеостаза кальция может быть первопричиной
развития сердечно-сосудистых патологий или стать
фактором, отягощающим анамнез заболевания [4,
11]. О развитии кардио-метаболических заболеваний
(хроническая сердечная недостаточность, кардиомиопатия, сахарный диабет, метаболический синдром)
при гипо- и гиперкальцемии указывается в подробном мета-анализе, представленном Чоу и соавт. [8].
Гипокальцемия может быть одной из причин, вызывающих кардиомиопатию и хроническую сердечную
недостаточность (ХСН) [3]. Механизмы развития кардиомиопатии у детей и у взрослых неоднозначны [7].
Как правило, гипокальциемическая кардиомиопатия у
новорожденных обусловлена дефицитом витамина D3
у матери, сопровождаемая компенсаторным гиперпаратиреозом. А у взрослых пациентов, напротив, кардиомиопатия является результатом гипопаратиреоза, с
сопутствующим дефицитом витамина D3 или без него.
Паратиреоидный гормон-родственный протеин
(ПТГ-рп) выделяется кардиомиоцитами сердца при
их ишемизировании, отсутствии перфузии, гипоксии,
инфаркте миокарда, кардиомиопатиях и пр. [20, 21].
Предположительно, система ПТГ-рп/ПТГ-рп-рецептор
является аутокринной/паракринной системой, активирующей фундаментальные сигналы в кардиомиоцитах
и поддерживающей сократительную функцию ише* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
К.Р. Арутюнян
ЕГМУ, кафедра физиологии
Адрес: ул. Корюна 2, 0025, Ереван, Армения
Эл. почта: knarikharutunyan@yahoo.com

мизированного сердца [18, 22]. Эффект реализуется
не только посредством коронарной вазодилатации и
последующего увеличения кислородного снабжения
миокарда, но и путем прямого воздействия на сократительные элементы клеток сердца.
Увеличение (в пределах физиологической нормы)
концентраций ПТГ и ПТГ-рп у лиц, страдающих хронической сердечной недостаточностью было выявлено
нашими клиническими исследованиями [1, 2]. На основании полученных нами результатов была выдвинута
концепция о протекторном действии физиологических
концентраций ПТГ и его родственного протеина на
сердце в условиях ХСН. О подобном феномене указывают и другие авторы [5, 9]. Есть мнение, что изменение концентраций ПТГ и ПТГ-рп может быть маркером
сердечно-сосудистых заболеваний [11, 12, 17]. В то же
время гипо- или гиперсекреция указанных гормонов
сопряжены с развитием патологических процессов в
сердце [4, 10]. Так, высокая концентрация ПТГ у лиц
пожилого возраста часто ассоциируется с гипертензией, трофическими изменениями миокарда и высокой
степенью летальности [16], а низкие концентрации
гормона негативно сказываются на функциональной
активности сердца, вызывают сердечную аритмию и
дилатационную кардиомиопатию [4].
Учитывая важное значение ПТГ-рп в поддержании
сердечной деятельности в условиях кардиомиопатии и
хронической недостаточности, актуальным является
изучение механизма его влияния на функциональные
параметры (пейсмекерная активность, сократительная способность) сердца. С этой целью был проведен
фармакологический анализ действия ПТГ-рп на изолированное сердце, результаты которого представлены
в настоящей работе.
Материал и методы
Эксперименты проводились на изолированном
сердце лягушки (Rana temporaria). Выбор методики
изолированных органов позволяет изучать механизмы
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непосредственного влияния биологически активных
веществ в условиях in vitro, без иных опосредованных
факторов - нервных, гуморальных и т. д. [19]. Благодаря наличию множества ионных каналов (потенциал- и
механо-зависимых, лиганд-чувствительных), сердце
лягушки является удобным объектом исследования. В
то же время, сердце хладнокровных животных экономно расходует энергию и способно сокращаться в течение многих минут [6].
Сердце лягушки извлекалось хирургическим способом и помещалось в специальную камеру с инкубационной средой для хладнокровных животных фотоэлектрического регистрирующего прибора. Подробное
описание прибора и методики регистрации амплитуды
(A) и частоты (F) сердечных сокращений в динамике
представлены в нашей ранее опубликованной работе
[23]. Длительность эксперимента зависела от функциональной активности изолированного сердца в данных
условиях (можно условно назвать жизнеспособностью
сердца). Результаты экспериментов обрабатывались
статистически программным компьютерным пакетом
«Origin-8,5» и представлены в виде обобщенных кривых по каждой серии экспериментов (10-15 экспериментов).
Проводимые исследования соответствуют положениям иституционального Комитета по этике и принципам Хельсинкской декларации по использованию
животных в экспериментах.
Порядок проведения эксперимента. После регистрации исходных данных амплитуды сердечных сокращений и пейсмекерной активности, в инкубационную
среду добавляли выявленную нами ранее наиболее
эффективную дозу (10-10 М) 1-34 фрагмента ПТГ-рп и
продолжали регистрацию указанных параметров.
С целью изучения механизма действия данного
гормона в последующих сериях экспериментов 1-34
ПТГ-рп вводили вместе с блокаторами ионных каналов
или клеточных ферментов.
Использовались следующие блокаторы:
 10-5М верапамила - блокатор кальциевого канала;
 10-4М теофиллина - блокатор фосфодиэстеразы ;
 10-5М стауроспорина - блокатор протеинкиназы С;
 10-3М аминопиридина - блокатор калиевого
канала;
 10-3М оуабаина - ингибитор натрий-калиевой
помпы.
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Результаты и обсуждение
Ранее нами был изучен механизм положительного хронотропного и инотропно-стабилизирующего действия физиологической концентрации (10-10 М) 1-34
фрагмента ПТГ [24]. Показано, что эффект ПТГ на пейсмекерную активность сердца обеспечивается кальций-зависимым механизмом, а инотропный – реализуется через сАМР. Исследовано также модулирующее
действие ПТГ на сдвиги функциональных параметров
(пейсмекерный ритм, сократительная способность)
изолированного сердца лягушки, вызванных действием половых гормонов [23].
В отличие от ПТГ, физиологическая концентрация 1-34 ПТГ-рп оказывала двухфазное действие на
сердце. Инотропный эффект выражался двумя положительными пиками, а хронотропный эффект был отрицательным в первые 20-30 минут, позже сменялся
на положительный пик (рис. 1). Аналогичное инотропное действие ПТГ-рп выявлено исследованиями других
авторов [13, 14]. Дискутируется непосредственное,
независимое от симпатоадреналового компонента,
влияние гормона на кардиомиоциты сердца, а также
вазодилататорный эффект, облегчающий указанный
феномен. Ранее ставилось под сомнение прямое воздействие ПТГ-рп на сократительные элементы сердца
и рассматривалось всего лишь усиливающее метаболические реакции (лузитропное) действие гормона
[20, 21].
С целью установления степени вовлечения кальциевых каналов в механизме влияния ПТГ-рп на сократительную способность миокарда, введение гормона в
инкубационную среду сочеталось с блокатором L-кальциевых каналов верапамилом. Выявлено, что «ранний» инотропно-потенцирующий эффект ПТГ-рп не
претерпевал значимых изменений, но в более поздние
сроки действия гормона амплитуда сердечных сокращений достоверно снижалась (рис. 1А). Сдвиги частоты
пейсмекерных потенциалов были идентичны таковым
при самостоятельном влиянии ПТГ-рп (рис. 1F). Однако, в отличие от самостоятельного влияния гормона,
его сочетание с верапамилом резко сокращало продолжительность функционирования изолированного
сердца.
Несмотря на блокаду L-кальциевых каналов мембраны кардиомиоцитов верапамилом, ПТГ-рп в ранние
сроки действия (0-10 мин.) потенцирует работу сердца, предположительно, вовлекая иной механизм. А в
более поздние сроки, вследствие подавления верапамилом кальциевого тока, амплитуда инотропной и хро-
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Рис. 1. Действие 1-34 ПТГ-рп (10-10 М) на амплитуду и частоту сокращений сердца на фоне блокады кальциевых каналов верапамилом (10-5 M). Кривая действия ПТГ-рп на сердце сравнивалась с контрольной кривой, а
кривая действия ПТГ-рп+верапамил – с кривой действия ПТГ-рп
Примечание: *-p<0,05; ** - p<0,01; ***- p<0,001

Рис. 2. Действие ПТГ-рп (10-10 М) на амплитуду и частоту сокращений сердца на фоне блокады фосфодиэстеразы теофиллином (10-4 M). Кривая действия ПТГ-рп на сердце сравнивалась с контрольной кривой, а кривая
действия ПТГ-рп+теофиллин – с кривой действия ПТГ-рп
Примечание: *-p<0,05; ** - p<0,01
нотропной активности все же падает. Исходя из полученных результатов, можно с большой вероятностью
утверждать, что хронотропное и позднее инотропное
влияние 1-34 ПТГ-рп реализуются кальций-зависимым
механизмом.
В следующей серии экспериментов исследовалось действие ПТГ-рп на фоне блокады фосфодиэстеразы теофиллином (рис. 2), увеличивающим, как
известно, концентрацию сАМР в клетках. Отсутствие
дополнительного эффекта ПТГ-рп на амплитуду сокращений сердца в первые 20 мин. предполагает, что
«ранний» подъем инотропного показателя опосредован сАМР-зависимым механизмом (рис. 2А). Однако,
«поздний» эффект гормона в этих условиях не проявлялся вовсе. Что касается хронотропного действия, то
после кратковременного достоверного увеличения
пейсмекерной активности, далее показатель плавно
снижался (рис. 2F). Результаты этой серии еще раз
подтверждают вовлечение альтернативного механизма в «позднем» эффекте гормона, тем более, что
«жизнеспособность» сердца сокращалась во времени.
В качестве альтернативного механизма в следующей серии исследовалось участие протеинкиназы

С в механизме влияния ПТГ-рп. Эксперименты проводились с использованием блокатора протеинкиназы С
стауроспорина. Хронотропный эффект ПТГ-рп (поздний срок) нивелировался блокадой протеинкиназы С
(рис. 3F), а характерные сдвиги амплитуды сердечных
сокращений были аналогичны кривой действия ПТГрп в первые 20 минут. Из полученных результатов
следует, что протеинкиназа С задействована скорее
в «позднем» эффекте гормона на амплитуду и частоту
сердечных сокращений. Аналогичный механизм был
описан нами и при влиянии ПТГ на нейрон [15].
Для более полного представления механизма
действия ПТГ-рп было исследовано также его влияние
в условиях блокады калиевых каналов аминопиридином и натрий-калиевой помпы оуабаином. На фоне
аминопиридина инотропно-потенцирующее влияние
ПТГ-рп и его «позднее» положительное хронотропное
действие резко подавлялись (рис. 4А и F). А блокада
натрий-калиевой помпы полностью нивелировала влияние ПТГ-рп на сердце (сердце останавливалось на
10-20 минуте эксперимента) (рис. 5). Данные позволяют предположить, что в механизме действия ПТГ-рп в
определенной степени вовлечены также ионы калия и
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Рис. 3. Действие ПТГ-рп (10-10 М) на амплитуду и частоту сокращений сердца на фоне блокады протеинкиназы
С стауроспорином (10-5 M). Кривая действия ПТГ-рп на сердце сравнивалась с контрольной кривой, а кривая
действия ПТГ-рп+стауроспорин – с кривой действия ПТГ-рп
Примечание: *-p<0,05; ** - p<0,01; ***- p<0,001

Рис. 4. Действие ПТГ-рп (10-10 М) на амплитуду и частоту сокращений сердца на фоне блокады калиевых каналов аминопиридином (10-3 M). Кривая действия ПТГ-рп на сердце сравнивалась с контрольной кривой, а кривая
действия ПТГ-рп+амидопиридин – с кривой действия ПТГ-рп
Примечание: *-p<0,05; ** - p<0,01

Рис. 5. Действие ПТГ-рп (10-10 М) на амплитуду и частоту сокращений сердца на фоне блокады натрий-калиевой помпы оуабаином (10-3 M). Кривая действия ПТГ-рп на сердце сравнивалась с контрольной кривой, а кривая
действия ПТГ-рп+оуабаин – с кривой действия ПТГ-рп
Примечание: *-p<0,05; ** - p<0,01
натрия.
В целом, представленные результаты свидетельствуют об участии Са-зависимого механизма в реализации хронотропного действия ПТГ-рп с вовлечением ионов натрия и калия в данный процесс. Ранний
пик инотропного эффекта ПТГ-рп обеспечивается
сАМР-зависимым механизмом, что нельзя сказать о
более позднем эффекте, который, по-видимому, не
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исключает и участие кальций-, калий- и натрий-зависимых механизмов. В поздние сроки действия гормон
активирует также протеинкиназу С, которая способствует дальнейшему проявлению сдвигов в функциональной активности сердца под влиянием ПТГ-рп.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по науке МОНКС
РА в рамках научного проекта № 13-3D045.
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ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ՍՐՏԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՊԱՐԱԹԻՐԵՈԻԴ ՀՈՐՄՈՆ-ԱԶԳԱԿԻՑ
ՊՐՈՏԵԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ
Հարությունյան Ք.Ռ., Աբրահամյան Հ.Տ., Ադամյան Ս.Հ., Մինասյան Ա.Վ., Խուդավերդյան Դ.Ն., Տեր-Մարկոյան Ա.Ս.
ԵՊԲՀ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Բանալի
բառեր՝ պարաթիրեոիդ
հորմոն-ազգակից
պրոտեին, սիրտ, ցԱՄՖ, կալցիում, պրոտեինկինազ С:
Պարաթիրեոիդ հորմոն-ազգակից պրոտեինը (ՊԹՀ-ապ)
արտադրվում է կարդիոմիոցիտներով դրանց իշեմիայի,
պերֆուզիայի բացակայության, հիպօքսիայի, ինչպես նաև
սրտամկանի ինֆարկտի և կարդիոմիոպաթիաների դեպքում:
Պարաթիրեոիդ հորմոն-ազգակից պրոտեինի ազդեցությունն
ուղղված է կարդիոմիոցիտներում հիմնական ազդակների
ակտիվացմանը և իշեմիայի ենթարկված սրտի կծկողական
գործառույթի պահպանմանը: Մեր կողմից ուսումնասիրվել
է մեկուսացված սրտի կծկումների հաճախության և տատանասահմանի փոփոխությունների դինամիկան 10-10 Մ
կոնցենտացիայով ՊԹՀ-ապ-ի ազդեցությամբ:
Հայտնաբերվել է սրտի վրա երկփուլ դրական ինոտրոպ

ազդեցությունը: ՊԹՀ-ապ-ի ազդեցության բջջային մեխանիզմն ուսումնասիրվել է իոնային անցուղիների և
ֆոսֆոդիէսթերազի ու պրոտեինկինազ C-ի շրջափակիչների
կիրառմամբ: Հայտնաբերվել է Ca-կախյալ մեխանիզմի
մասնակցությունը ՊԹՀ-ապ-ի քրոնոտրոպ ազդեցության
ընթացքում, որն իրականանում է նատրիում և կալիում
իոնների ներգրավմամբ: ՊԹՀ-ապ-ի «վաղ» դրական ինոտրոպ
ազդեցությունն ապահովվում է ցԱՄՖ-կախյալ մեխանիզմով,
սակայն ոչ ավելի «ուշ» ազդեցության դեպքում, երբ հավանաբար ներգրավված են նաև կալցիում, կալիում և նատրիումկախյալ մեխանիզմները: Հորմոնի ազդեցության «ուշ»
շրջանում ակտիվանում է նաև պրոտեինկինազ C-ն, որը հետագայում հանգեցնում է սրտի ֆունկցիոնալ ակտիվության
փոփոխության դրսևորմանը:
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S U M M AR Y

MECHANISM OF ACTION OF PARATHYROID HORMONE-RELATED PROTEIN ON THE ISOLATED
HEART FUNCTIONAL ACTIVITY
Harutunyan K.R., Abrahamyan H.T., Adamyan S.H., Minasyan A.V., Khudaverdyan D.N., Ter-Markosyan A.S.
YSMU, Department of Physiology
Keywords: parathyroid hormone-related protein, heart, cAMP,
calcium, proteinkinase C.
Parathyroid hormone-related protein (PTH-rp) is secreted
by cardiomyocytes during their ischemia, lack of perfusion, hypoxia, myocardial infarction and cardiomyopathies. Its action is
aimed at fundamental signals activation in cardiomyocytes and
maintenance of the heart contractile function during ischemia.
We studied the dynamics of changes in the amplitude and frequency of the isolated frog heart contractions under the influence of 10-10 M PTH-rp. A two-phase positive inotropic effect
on the heart was revealed. The cellular mechanism of PTH-rp
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action was studied using blockers of ion channels and phosphodiesterase. The participation of the Ca-dependent mechanism
in the implementation of the chronotropic action of PTH-rp with
the involvement of sodium and potassium ions in this process
was revealed. The “early” positive inotropic effect of PTH-rp is
provided by cAMP-dependent mechanism, but the later effect
of hormone on the heart contraction amplitude does not exclude the participation of calcium-, potassium-, and sodium-dependent mechanisms. Proteinkinase C is also activated in the
later stages of the hormone’s action, thus contributing to further effects on the cardiac functional activity.
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ISOLATION OF AMYGDALIN FROM SECONDARY PRODUCTS OF
MEDICAL OILS PRODUCTION AND INVESTIGATION OF ANTI-CANCER
PROPERTIES
Petrosyan H.R.
Institute of Pharmacy, Yerevan State University, Scientific and Production Center “Armbiotechnology” NAS, RA
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The existing technologies consider the main approaches for progressing of complex development of
fruit plants raw enriched with biologically and pharmacologically active compounds and food additives. They allow
to increase the yield of product’s extraction, quality, affectivity of production and lead to the prime cost reduction. Suggested route represents the improvement of
phisicochemical methods of product’s extraction and refinement as well as the utilization of the secondary compounds formed during main production [7].
In food industry, for the production of galenic and
new galenic pharmaceuticals, the problem solution is
mainly associated with utilization of complex technologies for the treatment of fruit and herbal raw, providing
the wide spectrum of biological effect of BAC (biologically
active compounds) obtained in native state, which has a
huge importance on the sufficient effect for further uses
[1, 4, 5, 11].
Recently there is a growing interest in the natural
and harmless food, including the medical oils obtained by
the cold pressing of the endemic herbal kernels. They are
widely used in applied medicine for prevention of numerous diseases, as well as in food industry as bioadditives
[15, 16].
During the production, besides the main products
(oils, non-saturated fatty acids, carotenoids, flavonoids,
etc.) the meal is formed as a secondary waste. The treatment of the latter can often lead to the synthesis of biologically and pharmacologically active valuable compounds, such as cyanogenic glycoside amygdalin or so
called vitamin B17 [2, 3, 13]. The growing interest of the
* ADDRESS FOR CORRESPONDENCE
H.R. Petrosyan
YSU, Chair of Pharmtechnology and Pharmacy Economics and Management
Address: 1A Manoogian Street, Yerevan 0025, Armenia

pharmacology experts in vitamin B17 (“Laetrile”, “Laetral”,
“letril”) is justified by its anticancer properties and use for
local anesthesia [6,9].
It is well known that the content of biologically and
pharmacologically active compounds, such as vitamin B17,
depends not only on the type of the plant (mostly found in
bitter seeds, such as almond, apricot, peach, plum, cherry, etc.), but the geographical location of their growth as
well. Vitamin B17 is often extracted from the above mentioned bitter kernels by extraction methods [7].
The aim of the research is to develop an effective
way of the extraction of a native (the natural structure of
the vitamin B17 is unchanged) vitamin B17 with low prime
cost, obtain heptaacetyl derivate of it, to identify their absolute configuration using the modern physicochemical
and analytic methods and partially investigate anti-cancer
properties on trial models of Sarcoma 180 and on Ehrlich
ascites carcinoma.
In this work, the secondary waste of cold pressed
medicinal oils of kernels of wild apricot, prune, peach and
the bitter almond grown in the ecologically clean areas of
Armenia and Artsakh was chosen as a research target for
the synthesis of vitamin B17.
Materials and methods
Before the experimental research, an investigation
of the areas in the Republic of Armenia and the Republic of Artsakh, where bitter kernels grow, was conducted.
Kernels of wild apricot, plum, peach, bitter almond were
collected from different regions of Armenia and Artsakh.
It should be noted that almond kernels were collected
from Meghri region of Armenia, and the kernels of wild
apricot, plum and peach were acquired from Artsakh.
Initial treatment of kernels (removing wooden skin and
drying) was done in the oil production center of SPC
“Armbiotechnology” NAN RA. The cold pressed oils were
obtained after drying by use of Rawmid Dream modern
odm-01 oil presser (Fig. 1).

E-mail: haykpetrosyan2@gmail.com
Phone: (+374) 93 75 31 97, (+374) 43 06 66 73
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Fig.1. Technological scheme of complex processing of wild
apricot
Ecologically safe waste generated during the cold
pressing of kernels has been extracted by water-ethyl alcohol (90%) system.
For that purpose, waste (80-90g) received from
100 g kernels was added into the triple neck flask, after
that 150-200ml ethyl alcohol (90%) was added and the
mixture was warmed up at 50°C and 78°C in mixing conditions. Extraction was carried out for 30 min (2 times).
Inactivation of emulsion enzyme is going in the first stage
of extraction, then isolation of vitamin B17 occurs quantitatively [12]. After first stage of extraction and the process
of cooling of the extract (up to the ambient temperature)
filtration is carried out under residual pressure. The obtained liquid extract in a flat-bottomed flask (200 ml) was
moved to a refrigerator (+5°C). The soft mass remaining
after filtration was extracted again (30 min) to extract the
rest of vitamin B17. The next action was repeated in the
same way.
The flasks were stored in a refrigerator for 24 hours.
Next day white-yellow sediment (vitamin B17) appeared.
The liquid mass was decanted carefully and the flasks
were put in an exicator to remove the solvent completely.
After the process of drying, amygdalin recrystallized. After recrystallization, the vitamin B17 was filtered and then
dried at ambient temperature.
In the next stage of the study, heptaacetyl derivative
of vitamin B17 was obtained (Fig. 2)
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Fig. 2. Scheme of obtaining vitamin B17 derivate
For that purpose, 2g (4.4×10-3 mol) of vitamin B17
was added into a 100ml triple neck flask containing 25ml
of acetic anhydride. This substance was mixed during 2
hours at ambient temperature, after which it turned into
transparent solution. Then the temperature of solution
was decreased to +5°C by ice and salt, after that tenfold
volume of distilled water was added and mixed for additional 10-12 minutes. The content of the flask first thickened, then residue emerged shortly after that.
Then the obtained substance was filtrated, the white
residue on the filter was washed by distilled water and
dried to air-dry condition under hood. Then, the crystals
of derivate vitamin B17 were recrystallized by 96% ethyl
alcohol. After soluting the whole residue, the solution was
left in refregerator (8-10°C), where the crystals of heptaacetyl vitamin B17 after an hour settled to the bottom
as sediment. At first it was filtrated and dried under air
conditions, then in vacuum oven (P=40mmHg). Obtained
crystals are characterized as the following physical data:
Tmelt, lit. = 173-175°C; Tmelt, sample=172-174°C;
[α]D20lit. = -34.80° (с=5.0, CH3COOC2H5):
[α]D20sample = -34.72° (с=5.0, CH3COOC2H5).
Results and discussion
It has been found out that the maximum amount
of vitamin B17 is obtained from the waste of wild apricot
oil. For that purpose the deoiled waste is processed by
90% ethyl alcohol at 78°C, required for full inactivation
of emulsion in order to avoid breaking of the bond between the aglycon and glycosidic groups in the vitamin
molecule, whereas the target product is obtained in its
natural state. Then, the obtained vitamin B17 was recrystallized by 95% ethyl alcohol. Under the same conditions,
3% (3g), 4.1% (4.1g), 3.2% (3.2g), 2.8% (2.8g) vitamin B17
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Table 1
The results of the crystalline of vitamin B17 obtained from the secondary waste of bitter kernels
Investigated waste, g
Processing temperature, °C
Yield of vitamin B17, g
Bitter almond - 100
50
78
0.7
3.2
Prune - 100
50
78
0.7
3
Wild apricot - 100
50
78
1
4.1
Peach - 100
50
78
0.8
2.8
Table 2
Anti-tumor activity of vitamin B17 and its derivate
Compound
Amygdalin
Heptaacyl derivate

Maximum allowable dose
250 mg·kg-1
500 mg·kg-1

was obtained from 100g of starting raw materials by extraction of deoiled wastes of almond, wild apricot, black
plum and peach kernels, accordingly. The results are presented in the table below.
According to the records in the table, the maximum
amount of amygdalin was extracted when the experiments were carried out under the condition of 90% ethyl
alcohol boiling point.
Table data clearly show that the maximum amount of
amygdalin was extracted from the waste of wild apricot
kernels at both 50°C and 78°C (table 1). For identification
of the obtained vitamin B17 ,the recrystallized examples
were investigated by the modern methods (1H NMR, Tmelt,
andpolarimetric; [α] D20) of physicochemical analysis. Recrystallized vitamin B17 is very soluble in 15 parts of water
(20°C), 12 parts of boiling ethyl alcohol and 904 parts of
cold ethyl alcohol. It doesn’t solve in diethyl ether. Amygdalin is an optically active compound; [α]D20lit. = -35.51°
(с = 5.0, CH3COOC2H5): [α]D20example. = -35.53° (с = 5.0,
CH3COOC2H5). The melting point is clearly coincided with
the literature data; Tmelt, lit. = 215°C, Tmelt, example. = 215°C.
Based on the recorded results, an effective way of
complex treatment of kernel seeds has been developed.
The processes are carried out at atmospheric pressure
without use of expensive equipment. At the same time,
as a result of use of the secondary raw materials obtained
from the primarily treated initial materials, optically pure
natural structured vitamin B17 with local anesthetic and
anti-tumor properties was produced successfully.
In the next stage, the antitumor properties of vitamin
B17 and its heptaacetyl derivate were studied on experimental models of white mice (20-25 g) with 180 sarcoma
and Ehrlich ascites carcinoma at the Toxicology and Chemotherapy Laboratory of the RA Scientific and Techno-

Tumor growth inhibition (%)
Sarcoma 180
57.1
41.3

EAC
0
0

logical Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry
[10]. It is worth noting that the study was conducted in
accordance with the guiding principles of animal use and
care of the Institutional Committee on Bioethics.
In the primary studies, vitamin B17 and its acute heptaacetyl derivate toxicity was considered with simultaneous injections. As a result, the maximum permissible doses of injections necessary for chemotherapy experiments
were determined. Vitamin B17 and its heptaacetyl derivate was injected to animals for 6 days, using disinfected
water for pharmaceutical purposes as solvent.
In case of Sarcoma 180, the antitumor activities of
vitamin B17 and derivate were evaluated by the tumor
growth pressure, and in the case of Ehrlich ascites carcinoma (EAC), by the life expectancy of the injected animals compared to the control group [8,14]. According
to acute toxicity studies, the maximum permissible dose
of vitamin B17 was 500mg·kg-1 and 1000mg·kg-1 for derivate. For the comparative study of anti-tumor activity, the
medicinal dose of vitamin B17 was 250 and 500mg·kg-1,
respectively.
The results of antitumor studies are shown in table 2.
According to the data obtained, the extracted vitamin B17 shows significant antitumor activity on the Sarcoma 180 model, inhibiting tumor growth by 57.1%. Heptaacetyl derivate is significantly inferior to its anti-cancer
properties, compared with vitamin B17 inhibiting tumor
growth by 41.3%. The samples investigated for Ehrlich
ascites carcinoma showed no anti-cancer activity. The
data show that there is a need for more in-depth study of
the most reliable assessment of the antitumor activity of
vitamin B17 and its derivatives.
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԻՑ ԱՄԻԳԴԱԼԻՆԻ
ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ
Պետրոսյան Հ.Ռ.
Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Երևանի պետական համալսարան, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Բանալի բառեր՝ դեղաբուսային հումք, վիտամին B17,
ամիգդալին, արգասիք-քուսպ, սարկոմա 180, Էռլիխի ասցիտային կարցինոմա:
Հետազոտվել է դեղաբուսային հումքերի (սև սալոր, հայկական վայրի ծիրան, դեղձ և դառը նուշ) կորիզամիջուկներից
սառը մամլմամբ բժշկական յուղերի ստացման երկրորդային
արգասիք-քուսպերից նատիվ վիճակում առկա վիտամին
B17-ի (ամիգդալին) անջատման արդյունավետ եղանակի
մշակման հնարավորությունը: Ցույց է տրվել, որ նատիվ վիճակում առավելագույն քանակի ամիգդալին ստացվում է
հայկական վայրի ծիրանի կորիզամիջուկների քուսպի և
էթիլ սպիրտի (1:2 հարաբերությամբ) խառնուրդը 78°C-ում
մշակելուց և 95%-անոց էթիլ սպիրտով նստեցնելուց հետո:
Նման եղանակով հնարավոր է կորզել հումքում առկա վի-

տամին B17-ի 90%-ը:
Քիմիական մոդիֆիկացայի արդյունքում ստացվել է
վիտամին B17-ի հեպտաացիլ նմանակն ու հետազոտվել
դրանց
հակաուռուցքային
ակտիվության
մասնակի
ուսումնասիրուությունը սարկոմա 180 և Էռլիխի ասցիտային
կարցինոմա (ԷԱԿ) փորձնական մոդելների վրա:
Ստացված արդյունքները հիմք են տալիս եզրակացնելու,
որ հայկական վայրի ծիրանի կորիզամիջուկներից ստացված
քուսպը լավագույն ելանյութ կարող է լինել վիտամին B17-ը
ստանալու համար:
Պարզվել է, որ վիտամին B17-ի մոդիֆիկացված հեպտաացիլ
նմանակը իր հակաուռուցքային ակտիվությամբ զգալիորեն
զիջում է ելային վիտամին B17-ին:

РЕЗЮМЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ АМИГДАЛИНА ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ МЕДИЦИНСКОГО МАСЛА И
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СВОЙСТВ

Петросян А.Р.
Институт фармации, Ереванский государственный университет, Научно производственный центр Армбиотехнология,
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Исследована возможность разработки эффективного
способа выделения нативного витамина B17 из вторичного
продукта (шрота) производства масел холодного отжима из
ядер косточковых плодов лекарственных растений (чернослив, армянский дикий абрикос, персик, горький миндаль).
Показано, что максимальный выход нативного витамина B17
(амигдалина) получается в результате обработки смеси шрота дикого армянского абрикоса и этилового спирта при 78°C
в соотношениях 1:2 с последующим осаждением из 95% - ого
этанола. Этим способом можно выделить 90% витамина В17.
В результате химической модификации было получено

производное витамина B17, а противораковые свойства были
частично исследованы на экспериментальных моделях саркомы 180 и асцитной карциномы Эрлиха.
На основании полученных данных можно утверждать,
что шрот дикого армянского абрикоса является наилучшим
исходным сырьем для получения витамина B17. Было обнаружено, что витамин B17 проявляет противоопухолевую активность, подавляя увеличение саркомы 180 на 57%. На модели
асцитной карциномы Эрлиха противоопухолевой активности
не обнаружено. Было установлено, что модифицированное
производное витамина B17 по противораковым свойствам
значительно уступает витамину B17.
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Нейродегенеративная патология в последние десятилетия приковывает к себе пристальное внимание
исследователей. Увеличение продолжительности жизни повышает риски развития таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, рассеянный склероз и т.д. [4, 5]. В этиологии
этих заболеваний, наряду с генетическими факторами,
важная роль приписывается металлам и окислительному стрессу [6, 10]. Заболевание характеризуется повышенной гибелью нейронов как в результате
апоптоза (программируемая клеточная гибель), так и
в результате некроза. Параллельно с этим происходят
функциональные изменения в белках, которые сами
по себе способствуют развитию патологии [3]. Так,
накопление протеаза-резистентных аномально упакованных и агрегированных белков, – это общая характеристика таких заболеваний. Исходя из указанной этиологии этих заболеваний, используемая в настоящее
время терапия направлена на преодоление причин,
являющихся факторами риска (превентивная тера* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Л.Н. Мкртчян
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пия), а с другой стороны – на устранение собственно
патологических процессов. В качестве превентивной
меры рекомендуется использовать антиоксидантную
терапию [9]. В качестве такого антиоксиданта, который оказывает превентивное действие, исследователи называют ресвератрол, который присутствует
в различных растительных источниках и винах. Было
показано, что он обладает протективным эффектом
против сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и
онкологических заболеваний [12]. Однако, при развившейся патологии антиоксидантная терапия не особенно эффективна. В последнее время рассматриваются
новые варианты терапии таких заболеваний с использованием антиапоптотических факторов, действие
которых направлено на ингибирование апоптоза нейронов. При таком подходе используют как апоптоз ингибирующие факторы, так и активно делящиеся клетки
мезенхимы. При таком подходе клетки доставляются
в нужные участки посредством интрацеребральной
инъекции. Эти клетки стимулируют эндогенный нейрональный рост, уменьшают апоптоз, снижают уровень
свободных радикалов и восстанавливают синаптические связи [7]. Однако использование цельных клеток
таит в себе определенные риски, связанные с возможными трансформациями таких клеток в опухолевые, с
одной стороны, и опасностью заражения эндогенными
вирусными частицами – с другой.
В этом аспекте были получены интересные дан-
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Таблица 1
Aнализ степени гликозилирования белков по осаждению хлорной кислотой
Оптическое поглощение при 280 нм
Нативный контроль 1,946
Нативная меристема А280= 2,29
Оптическое поглощение при 280 нм супернатанта после центрифугирования и обработки хлорной кислотой (конечная концентрация 5%)
Контроль 0,976
Меристема 0,5967
ные на моделях с индуцированной мадопаром нейродегенеративной патологии с использованием эмбрионального противоопухолевого модулятора Мкртчяна
(ЭПОМ).
При этом была показана протекторная роль инъекционной формы препарата [1, 13]. При данном подходе авторы использовали не сами эмбриональные
клетки, а продукты, полученные из них.
В данной статье была сделана попытка получения
аналогичных антиапоптозных препаратов из корней
переступня, а конкретнее, из меристемы корней. В
пользу данного подхода говорил тот факт, что различные компоненты этого растения положительно зарекомендовали себя в некоторых областях клинической
и параклинической практики [8].
Материал и методы
Препараты меристемы получали из корня переступня, который извлекался из почвыв конце октября.
В нашем случае использовались растения, произрастающие на высоте 1350 м в экологически чистом регионе
Армении, каковым является Егвард. Корни осторожно
извлекались, по возможности, без нанесения повреждений самой корневой части. Отступя примерно на 5
см от основания корня, удалялись стебельки. Извлеченный корень тщательно промывался в холодной
воде. Острым ножом отсекалась верхушка и по всему
телу корня наносились параллельные насечки глубиной 2-3 мм через каждые 0,5 см. Данные процедуры
направлены на получение меристемы-эмбриональной
растительной субстанции.
Контрольные образцы корней извлекались и обрабатывались аналогичным образом (без срезания
верхушки и нанесения надрезов).
Подвергшиеся первичной обработке оба образца
корней отдельно устилались на влажной почве, недоступной солнечным лучам, и покрывались широкогорлым сосудом (экспозиция – 2 недели). По истечении
указанного срока образцы корней вновь промывались
в холодной проточной воде, отсепаровывался корковый слой обоих образцов, кусочки помещались в про-

нумерованные стеклянные тары с притертой пробкой
и заливались до полного покрытия медицинским 960
спиртом.
Экстракция и гомогенизация физиологически активной гуморальной субстанции из искусственно индуцированной меристемной ткани проводилась 0,2 М
фосфатным буфером (pH 7,2), в течение 3 часов в холодильнике с периодическим взбалтыванием.
Далее экстракт обрабатывался этиловым спиртом
в конечной концентрации 84% и центрифугировался
в охлаждаемой центрифуге при 6000 xg в течение 20
минут, осадок собирался и суспендировался в воде,
затем диализировался против 1 мМ раствора фосфатного буфера (рН 7,2). Нерастворившаяся часть удалялась центрифугированием, а супернатант лиофилизировался. Беловато-желтоватый пушистый стерильный
лиофилизат сохраняет свои свойства в течение 3-х лет
при хранении при 4-80 С.
Белок в пробах определялся по связыванию с красителем Кумасси синий G-250 по методу [2].
Общие углеводы определяли по реакции с антроном по методу [11], используя в качестве стандарта
глюкозу.
Низкомолекулярные пептидные субстанции определяли по поглощению при оптической длине волны
280 нм после удаления белков 10% раствором трихлоруксусной кислоты.
Для физико-химического анализа препаратов лиофилизат меристемного экстракта растворялся в 0,1
М растворе фосфатного буфера (рН 7,2) в конечной
концентрации 10 мг/мл.
Результаты и обсуждение
Первоначально оценивались оптические спектры
контроля и меристемного препарата.
Анализ проводился при длине волны 280 нм. Поглощение при такой длине волны – показатель наличия
белков или ароматических аминокислот и такой подход позволяет оценить содержание этих компонентов
в биологическом материале.
1) контроль А280= 1,946
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Таблица 2
Определение белка по связыванию с красителем Кумасси голубой G-250
Оптическое поглоИспользуемые пробы
Анализ
щение при 595 нм
Контрольная проба
1,5 мл реагент + 50 мкл воды
0
Нативный контроль
1,5 мл реагент + 50 мкл контроль
0,02
Меристема
1,5 мл реагент + 50 мкл меристема
0,02
Белковый стандарт БСА
1,5 мл реагент + 50 мкл стандарт БСА
0,344

Концентрация
белка мг/мл
0
0,05
0,05
0,9

Таблица 3
Определение общих сахаров по реакции с антроном
Используемые пробы
Контроль
Меристема
Стандарт глюкозы 1
Стандарт глюкозы 2

Анализ
0,05 мл контроль+0,45 мл вода+2,5 мл реагент
0,05 мл меристема+0,45 мл вода+2,5 мл реагент
0,5 мл+2,5 мл реагент
0,5 мл+2,5 мл реагент

2) меристема А280= 2,29
Далее проводилась обработка проб трихлоруксусной кислотой (конечная концентрация 10%). Такая
обработка позволяет осаждать высокомолекулярные
белки, оставляя в супернатанте пептиды и прочие низкомолекулярные соединения. В данном случае это позволяет понять какая часть поглощения при 280 нм характерна для белков, а какая – для низкомолекулярных
пептидов и свободных ароматических аминокислот.
1) контроль (супернатант) А280= 0,9186 и 2) меристема (супернатант) А280= 0,8269.
Результаты демонстрируют, что меристема содержит значительно больше высокомолекулярных компонентов по сравнению с контролем.
В дальнейших исследованиях проводилось осаждение нативных препаратов хлорной кислотой в конечной концентрации 5% для выявления гликозилирования. Как известно, высокий уровень гликозилирования
белков препятствует их осаждению хлорной кислотой.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в
контроле значительная часть препарата остается в супернатанте, что говорит в пользу того, что здесь много
гликозилированных компонентов, тогда как в меристемном препарате значительно уменьшается степень
гликозилирования, и основная часть белка осаждается.
Анализ содержания белка в контрольном и меристемном препаратах представлен в таблице 2.
Установлено очень низкое количество белка как в
контроле, так и в меристеме, что может быть связано
с полной маскировкой белковых групп, необходимых
для связывания красителя.
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Оптическое
поглощение
при 630 нм
6,6
4,95
0,445
0,880

Концентрация, мг/мл
4,47
3,98
0,14
0,28

Анализ общих сахаров проводился по реакции с
антроном в концентрированной серной кислоте. Результаты данных представлены в таблице 3.
Пробы кипятили 15 минут, охлаждали и фотометрировали при 630 нм.
Меристема – это ткани растений, состоящие из
активно делящихся клеток, которые обеспечивают
нарастание общей массы растений. Если провести
аналогию с животными тканями, то можно сказать, что
это резерв стволовых клеток, и в этом плане было разумно ожидать, что такие ткани будут содержать факторы, которые стимулируют пролиферацию, с одной
стороны, а с другой – факторы, подавляющие апоптоз.
Нами была использована аналогичная методика, которая была применена для получения ЭПОМ-а, который
хорошо себя зарекомендовал на модели мадопариндуцированной нейродегенерации. Мы ожидаем, что
здесь также будут получены аналогичные результаты,
поскольку проведенный физико-химический анализ по
выявлению некоторых компонентов препарата выявил высокое содержание сахаров. Гликозилирование,
как известно, характерно как для эмбриональных, так и
опухолевых тканей и способствует активной пролиферации и ингибированию апоптоза. Возможно, что препараты, содержащие такой высокий уровень сахаров,
могут выступать в качестве их доноров, способствуя
гликозилированию мембран и подавлению процессов
апоптоза в нейродегенеративных тканях, что будет тестировано в последующих экспериментах.
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Заключение
Проведены некоторые физико-химические исследования спиртового экстракта корня переступня. В
частности, определены белковые и углеводные составы данного экстракта. Кроме того, по осаждению хлор-
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ной кислотой была оценена степень гликозилирования
как в контрольных, так и меристемных препаратах. Во
всех системах показано очень низкое содержание белка при высоком уровне углеводов.
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Բանալի բառեր՝ նեյրոդեգեներացիա, լոշտակ, մերիստեմա,
ֆիզիկաքիմիական հատկություններ:
Սաղմնային հակաուռուցքային մոդուլ յատորի (ՍՀՈւՄ)
ստացման եղանակը կիրառվել է լոշտակի մերիստեմայից
նմանատիպ պրեպարատ ստանալու համար: Ուսումնասիրվել

են պրեպարատի ֆիզիկաքիմիական որոշ հատկություններ,
մասնավորապես սպիտակուցների և շաքարների քանակները, ինչպես նաև գլիկոզիլացման աստիճանը: Պրեպարատը պարունակում է մեծաքանակ շաքարներ սպիտակուցի
քիչ քանակի դեպքում:
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Methods applied for preparation of embryonic anti-tumor
modulator (EATM) was used for preparation of similar prepa-

ration from meristem of bryony’s root. Some physical-chemical
properties in particular protein and carbohydrate content, rate
of glycosylation were studied. The preparation contains significant amounts of carbohydrates and low amounts of protein.
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Բանալի
բառեր՝ գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքս,
ֆունդոպլիկացիա,
կերակրափողային
բացվածքի
ալոպլաստիկա:
Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքս հիվանդությունը
(ԳԷՌՀ) մարսողական ուղու հաճախադեպ ախտահարումներից մեկն է: Այն կարելի է բնութագրել որպես
«դեպի կերակրափող ստամոքսային և կամ 12-մատնյա
աղիքի
պարունակության
կրկնվող
հետհոսքի
հետևանքով կերակրափողի հեռադիր մասի բորբոքային ախտահարմամբ և կամ բնորոշ ախտանիշերի
զարգացմամբ հիվանդություն» [62]:
Մի շարք հեղինակների տվ յալներով հիվանդու
թյան տարածվածությունը հասուն բնակչության
շրջանում հասնում է մինչև 50%-ի: Ներկայումս այն
իր հաճախությամբ, կլինիկական ծանր արտահայտություններով և վտանգավոր հետևանքների
պատճառով Գաստրոէնտերոլոգների համաշխարհային
միության կողմից ճանաչվել է որպես մարսողական
ուղու ամենատարածված հիվանդություններից մեկը [7,
68]:
Տարբեր հեղինակների տվ յալներով արևմտյան
երկրներում այս ախտահարման տարածվածության
հաճախությունը տարբեր է՝ 10-20%, [30], 40%, [36],
41-44% [22, 51] 0,1-20% [12]:
Վերը նշված հակասությունների պատճառը կարող
է լինել հետևյալ հանգամանքը. տվ յալ հիվանդությունից
տառապող անձանց միայն մի մասն է դիմում հիվանդանոցային բուժման, լինի դա դեղորայքային,
թե վիրահատական: Դա հիմք է տվել ամերիկացի
գաստրոէնտերոլոգ Դ. Քաստելին (1997) այս երևույթը
անվանելու «այսբերգի ֆենոմեն»:
Ըստ Դ. Քաստելի տվ յալների` ԳԷՌՀ-ից տառապող
հիվանդներին կարելի է բաժանել 3 խմբերի, իսկ նրանց
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գրանցման, ախտորոշման, բուժման ընդհանուր
պատկերը նմանեցնել այսբերգի՝ այդ վիճակն
անվանելով «այսբերգի ֆենոմեն»: Առաջին խմբում
այն հիվանդներն են, որոնք բուժվում են անկանոն,
առանց բժշկի օգնության դիմելու կամ չեն բուժվում:
Այս խումբը կազմում է մոտ 70-75%. սա «այսբերգի
չերևացող, ստորջրյա» մասն է: Երկրորդ խմբում այն
հիվանդներն են, որոնք ամբուլատոր բուժվում են բժշկի
հսկողությամբ, երրորդ խմբում ստացիոնար բուժում
ստացող հիվանդներն են: Վերջին երկու խմբերը
«այսբերգի երևացող, վերջրյա» մասն են՝ մոտ 25%:
Այլ կերպ ասած, այս խմբերը կոչվում են «Telephone
refluxers», «Office refluxers», «Hospital Refluxers» [34,
62]:
Պահպանողական բուժման արդյունքները շատ
դեպքերում բավարար չեն: Հիվանդության ախտադարձ հաճախ առաջանում է դեղամիջոցները հանելուց
արդեն 1-2 շաբաթ հետո: Հիվանդների մի մասի
դեպքում առաջանում են կերակրափողի լորձաթաղանթի մետապլազիա, ստրիկտուրաներ և հաճախ
հիվանդներն ամբողջ կյանքի ընթացքում ստիպված
են լինում ընդունել թանկարժեք դեղեր, պարբերաբար տանել հսկիչ ներդիտումներ, որը բացասաբար է
անդրադառնում կյանքի որակին [68, 70]:
ԳԷՌՀ-ի
հետևանքով
կատարվող
ուղղակի
և
անուղղակի
ծախսերը,
ինչպես
նաև
անաշխատունակության հետևանքով առաջացած
կորուստները կազմում են տարեկան 10 միլիարդ դոլար
ԱՄՆ-ում, 9,3 միլիարդ եվրո Գերմանիայում, 2,9 միլիարդ
եվրո Իտալիայում, 1,9 միլիարդ եվրո Իսպանիայում
[14]:
Կերակրափողի՝ գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքսով
պայմանավորված բորբոքային փոփոխությունների
մասին առաջին անգամ հիշատակել է անգլիացի
անատոմ Հանթերը 1786-ին: 1792-ին Ֆրենկն
առաջարկել է կերակրափողաբորբ /էզոֆագիտ/
տերմինը: 1879-ին Հ. Քուինկը ռեֆլ յուքս էզոֆագիտն
առանձնացրել է որպես ուրույն նոզոլոգիական միավոր:
Չնայած
հիվանդության
այսպիսի
տարածվածությանը՝ ներկա պատկերացումները ԳԷՌՀ-ի
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մասին առաջին անգամ համակարգված ներկայացվել
են 1997թ. հոկտեմբերին Գենվալ յան կոնֆերանսում
[58, 62, 71]:
Գաստրոէզոֆագեալ
ռեֆլ յուքսային
հիվանդության առավել հաճախադեպ պատճառը ստոծանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքն
(ՍԿԲՃ) է: ԳԷՌՀ-ն իր պատճառածագմամբ և ախտածագմամբ պայմանավորված է ստոծանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքով, մասնավորապես
սահող ճողվածքով: ԳԷՌՀ-ի դեպքում ստոծանիական
ճողվածք առկա է 80-90% դեպքերում [3, 7, 8, 12, 27,
36, 49, 61, 66, 69]:
ԳԷՌՀ ախտածագումը կարելի է պատկերացնել
որպես կերակրափողի լորձաթաղանթը պաշտպանող
գործոնների (ստորին կերակրափողային սեղմանի
հակառեֆլ յուքսային
պատնեշային
գործառույթը,
կերակրափողի, ստամոքսի, 12-մատնյա աղիքի
նորմալ շարժողական /մոտոր/ ակտիվությունը կերակրափողի լորձաթաղանթի դիմադրողականությունը
վնասող ազդեցությունների նկատմամբ) և ագրեսիայի
գործոնների (աղաթթու, պեպսին, լեղաթթուներ,
լիզոլեցիտին, տրիպսին) միջև հավասարակշռության
խանգարում հօգուտ վերջինների [30, 62]:
ԳԷՌՀ և Բարրետի կերակրափողի զարգացման
հիմքում Տ. Ֆրիելինգի (2004թ.) կարծիքով մարսողական ուղու վերին հատվածների շարժողականության
(մոտորիկայի) խանգարումն է, որը հանգեցնում է
ստամոքսից և 12-մատնյա աղիքից դեպի կերակրափող
ագրսիվ նյութերի անցնելուն [11]:
Կ.Հ. Ֆուչսի, Ք. Վեբերի և համահեղինակների
տվ յալներով ԳԷՌՀ-ն բազմագործոն ախտահարում
է՝ հիմնված հիմնականում հակառեֆլ յուքսային մեխանիզմների խանգարման վրա: Այդ գործոններն
են արատավոր հակառեֆլ յուքսային պատնեշները,
ինչպես նաև մեխանիկորեն առաջացող արատավոր
ստորին կերակրափողային սեղմանը, այդ սեղմանի
ոչ
համապատասխան
ռելաքսացիան:
Ախտահարման զարգացմանը հանգեցնող գործոններից
են նաև ստամոքսի դանդաղած դատարկումը,
պարունակության՝
կերակրափողով
դանդաղած
անցումը [12, 58]:
Դ.Օ. Քաստելի տվ յալներով հետևյալ ախտածագումային գործոնները միասին կամ առանձին կարող
են հանգեցնել ԳԷՌՀ-ի զարգացմանը՝
 կերակրափողի գալարակծկանքի թուլացումը,
որի հետևանքով նաև կերակրափողային
լուսանցքի
դատարկման
դանդաղումը,
նվազումը,
 կերակրափողի կծկողական ունակության
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նվազումը,
 ճնշման անկումը ստորին կերակրափողային
սեղմանի շրջանում,
 ստորին կերակրափողային սեղմանի հակառեֆլ յուքսային գործառույթի խանգարումը,
 ստամոքսի դատարկման դանդաղումը [34]:
1978թ. Ք.Ա. Պելեգրինին առաջարկել է «հիմնային
ռեֆլ յուքս» տերմինը՝ որպես «թթվային ռեֆլ յուքսի»
այլընտրանք: Որպես ախտորոշման չափանիշ ընտրված
է ներկերակրափողային 24-ժամյա pH-մետրիայի
տվ յալների հիման վրա կերակրափողում pH-ի 7-ից
ավելի ցուցանիշերի գրանցումը: 1989թ. Ս. Է. Ատվուդը
ներկայացրել է ապացույցներ հիմնային ռեֆլ յուքսի,
Բարրետի էզոֆագիտի և նույնիսկ կերակրափողի
ադենոկարցինոմայի պատճառհետևանքային կապի
վերաբերյալ: Հետագայում այս կարծիքները ենթարկվել
են քննադատության մասնավորապես այն առումով,
որ «չի կարող լինել մաքուր հիմնային ռեֆլ յուքս», այն
հնարավոր է միայն գաստրեկտոմիա տարած անձանց
դեպքում, այլ դեպքերում դա «խառը ռեֆլ յուքս» է [21,
40, 54, 62]:
1980-90թթ. հետագա հետազոտություններում
ապացուցվեց, որ pH-ի 7-ից ավելի բարձրացումը
պայմանավորված
է
ոչ
այնքան
դուդենոգաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքսով, որքան թքի գերարտադրության և կերակրափողի գեղձերից բիկարբոնատների արտադրությամբ [44]:
ԳԷՌՀ-ի դեպքում առկա էզոֆագիտի ամենահաճախ կիրառվող ներդիտումային դասակարգումներն են
Սեվերի-Միլլերի և լոսանջելեսյան դասակարգումները
[12, 62]:
Կլինիկական պատկերը
ԳԷՌՀ-ն կարող է ունենալ կլինիկական տարբեր
դրսևորումներ. որոշ հիվանդների դեպքում այն
կարող է արտահայտվել երբեմն դրսևորվող այրոցով
և գխտոցով, մյուսների դեպքում կարող է դիտվել էրոզային էզոֆագիտ՝ բարդացած արյունահոսությամբ,
լուսանցքի նեղացմամբ, Բարրետի էզոֆագիտի
զարգացմամբ: «Պրոքսիմալ» ռեֆլ յուքսից տառապող
որոշ հիվանդների դեպքում դիտվում են թոքերի և
կոկորդի ախտահարումներ՝ բրոնխային ասթմա, ձայնի
խռպոտություն, հազ, շնչառական /ասպիրացիոն/
թոքաբորբ: Մասնագիտական գրականության մեջ
տվ յալներ կան այն մասին, որ ԳԷՌՀ-ից տառապողների
դեպքում մեծ է կոկորդի և ձայնալարերի քաղցկեղի հավանականությունը [31, 34]:
ԳԷՌՀ կարող է արտահայտվել նաև «կարմիր
դրոշի» ախտանիշերով, ինչպիսիք են՝ դիսֆագիան,
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արյունահոսությունը մարսողական ուղու վերին մասից,
ցավը կրծքավանդակում, էպիգաստրալ շրջանում, և
այս դեպքում ստեղծվում է ծանր, սուր վիրաբուժական ախտահարման տպավորություն, անհրաժեշտ են
ախտորոշման անհետաձգելի միջամտություններ:
ԳԷՌՀ-ին առավել բնորոշ են այրոցը և ռեգուրգիտացիան, դիսպեպսիան, ինչպես նաև արտակերակրափողային ախտանիշերը:
Արտակերակրափողային
ախտանիշերից
են
հազը, շնչարգելությունը, կոկորդում գնդի առկայության
զգացողությունը, դժվարաշնչությունը, զարգանում են
նաև համախտանիշերի արտահայտություններ, ինչպես
ռեֆլ յուքսային հազի համախտանիշը, ռեֆլ յուքսային
լարինգիտի համախտանիշը, ռեֆլ յուքսային ասթմայի
համախտանիշը, ռեֆլ յուքսային դենտալ էրոզիայի
համախտանիշը: Արտակերակրափողային հետագա
պոտենցիալ արտահայտություններ կարող են լինել թոքային իդիոպաթիկ ֆիբրոզը, ֆարինգիտը, սինուսիտը,
օտիտը [9, 12, 34, 55, 62]:
Մասնագիտական գրականության մեջ տվ յալներ
կան այն մասին, որ ԳԷՌՀ-ից տառապողների դեպքում
կոկորդի և ձայնալարերի քաղցկեղի զարգացման
վտանգը շատ մեծ է [31]:
Ջ. Գալլին և համահեղինակները (2002թ.) կլինիկական հետազոտությունների հիման վրա ենթադրում
են, որ բիլիար ռեֆլ յուքսը դեր ունի գաստրեկտոմիա
կամ Բիլրոթ մեթոդներով մասնահատում տարած հիվանդների դեպքում կոկորդի քաղցկեղի առաջացման
մեջ [13]:
Բարրետի կերակրափողը կամ էզոֆագիտը
բնորոշվում է որպես «կերակրափողի հեռադիր
(դիստալ) շրջանում գլանաձև լորձաթաղանթի և աղիքային մետապլազիայի առկայություն», և սա երկարատև դուոդենո- և գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքսի
հետևանք է: Բարրետի էզոֆագիտը ասոցացվում է
կերակրափողի ադենոկարցինոմայի 30-150 անգամ
աճած ռիսկի հետ [12]:
ԳԷՌՀ-ի հետևանքով զարգացած ռեֆլ յուքսէզոֆագիտին բնորոշ բարդություններն են կերակրափողի պեպտիկ խոցերը՝ 4% դեպքերում,
պեպտիկ խոցերի թափածակումը՝ 2% դեպքերում,
արյունահոսությունը՝10% դեպքերում, կերակրափողի
սպիական նեղացումները՝ 10% դեպքերում, Բարրետի
երկրորդային էզոֆագիտը կամ կերակրափողի ֆիբրոզ
նեղացումը՝ լորձաթաղանթի էպիթելի գլանաձև մետապլազիայով՝10% դեպքերում [58]:
ԳԷՌՀ-ի դեպքում նախավիրահատական նախապատրաստման և վիրահատության ցուցումները
որոշելու մոտեցումները
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Ըստ տարբեր հեղինակների կարծիքի՝ հակառեֆլ յուքսային հաջող վիրահատության բանալիներն
են հիվանդի մանրակրկիտ հետազոտումը, հիվանդի
հետ
հակառեֆլ յուքսային
վիրահատությունների
առավելությունների և թերությունների մանրակրկիտ
քննարկումը և վիրաբույժի փորձը [29,41]:
ԳԷՌՀ-ից տառապող հիվանդների հետազոտության
կարևոր բաղադրիչներն են պոլիպոզիցիոն ռենտգենաբանական հետազոտությունը՝ ԷԳԴՍ-ն կերակրափողի
հեռադիր հատվածի լորձաթաղանթի բիոպսիայով,
24-ժամյա pH-մետրիան, էզոֆագոմանոմետրիան, կերակրափողի էլեկտրամկանագրությունը:
Ըստ
վերը
նշված
հետազոտությունների
տվ յալների՝ որոշված են նորմայի ցուցանիշերը՝ ըստ Դե
Մեեստերի, որոնք հետևյալն են՝
 կերակրափողի ստորին սեղմանի /ԿՍՍ/ հիմնական /բազալ/ ճնշումը՝ 14,3-34,5 մմ ս. ս.,
 ԿՍՍ-ի ընդհանուր երկարությունը՝ 4 սմ-ից ոչ
պակաս,
 ԿՍՍ-ի որովայնային մասի երկարությունը՝
2 սմ-ից ոչ պակաս,
 pH-ի 4-ից ցածր ցուցանիշի ֆրակցիոն ժամանակը՝ 4-ից պակաս,
 ռեֆլ յուքսի տևական էպիզոդների քանակը՝
3-ից պակաս,
 ռեֆլ յուքսի առավելագույն տևողությունը՝ 9,2ից պակաս,
 Դե Մեեսերի ցուցանիշը՝ 14,72-ից պակաս [58,
63]:
Վ. Վ. Անիշչենկոն (2006թ.) նշում է, որ pH-մետրիան
ԳԷՌՀ-ի ոչ էրոզային տեսակների ախտորոշման և
բուժման արդյունավետությունը հսկող հիմնական
գործառութային մեթոդ է [59]:
Ըստ մի շարք հեղինակների տվ յալների՝ pH-ի
զննման վերաբերյալ կան տարաձայնություններ,
գաստրոէզոֆագեալ հիմնային կամ չեզոք ռեֆյուքսի
դեպքում տվ յալները բավարար չեն դեղորայքային կամ
վիրահատական բուժման ցուցումները որոշելու համար: Նման դեպքերում կիրառվում է հետազոտության
մեթոդը՝ իմպեդանսոմետրիան, որը համեմատաբար վերջերս է կիրառվում կլինիկական պրակտիկայում: Իմպեդանսոմետրիայի և նրա արդյունքների
վերլուծության նշանակությունը ԳԷՌՀ բուժման
մեթոդների ցուցումների ցանկում դեռ ճշտվում է: Իմպեդանսոմետրիան հնարավորություն է տալիս որոշելու
ցանկացած pH ունեցող հեղուկի հոսքը կերակրափողով
[58, 60, 62, 71]:
Եթե
ՍԿԲՃ-ով
պայմանավորված
վիրահատությունների ցուցումը ակնհայտ է (ճողվածքի
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բուժման միակ մեթոդը ներկայումս արմատական
վիրահատությունն է), ապա ԳԷՌՀ դեպքում վիճակը
փոքր-ինչ այլ է. ցուցումների ցուցակը բավականին ծավալուն և բազմազան է:
Ըստ Մ. Է. Ալլեքսի և համահեղինակների՝ ԳԷՌՀ-ով
պայմանավորված վիրահատությունների ցուցումները
բազմազան են՝
 հիվանդի
չցանկանալը
ընդունել
դեղամիջոցները,
 դեղամիջոցներով չկարգավորվող այրոցի և
ռեգուրգիտացիայի խնդիրները,
 շնչառական ախտանիշերի՝ ԳԷՌՀ-ի հետևանք
լինելու կասկածը,
 դեղորայքային բուժման նկատմամբ հիվանդի
վատ ընկալունակությունը,
 դեղորայքային բուժման թանկարժեք լինելը,
 դեղորայքային բուժման հետևանքով ոսկրաքայքայման (օստեոպորոզի) զարգացումը,
 հետդաշտանադադարով (պոստմենոպաուզալ)
հիվանդների դեպքում օստեոպորոզի զարգա
ցումը,
 Clostridium difficile ինֆեկցիայի առկայությունը,
 թոքաբորբը,
 հիպոմագնեզեմիան,
 երիտասարդ տարիքը (հիվանդը չի ցանկանում
ամբողջ կյանքում դեղորայքային բուժում ստանալ) [35]:
Ըստ Կ.Հ. Ֆուչսի և համահեղինակների՝ գրական աղբյուրներում տարբեր հեղինակներ որպես հակառեֆլ յուքսային վիրահատության ամենակարևոր
ցուցումներ և առավել հաճախադեպ տվ յալներ նշում
են՝
 ԳԷՌՀ-ին բնորոշ ախտանիշերը,
 արձանագրված
ախտանիշ-ռեֆլ յուքս
կոռել յացիան,
 տարիներ ձգվող ռեֆլ յուքսի պատմությունը,
 կյանքի որակի վատացումը,
 կլինիկական դրական պատասխանը պրոտոնային պոմպի արգելակիչներին (ՊՊԱ),
 ՊՊԱ-ի
դեղաչափի
ավելացման
անհրաժեշտությունը,
 ստոծանիական
բացվածքի
ճողվածքի
առկայությունը,
 արձանագրված էզոֆագիտը մինչ ՊՊԱ-ի
ընդունումը,
 կերակրափողային
ստորին
սեղմանի
ապացուցված անբավարարությունը,
 արձանագրված թթվային ռեֆլ յուքսը:
Եթե ապացուցված է հիվանդի ԳԷՌՀ-ն, առկա է

21

ՊՊԱ-ի լավ պատասխան, հիվանդը կախվածություն
ունի ՊՊԱ-ից, համապատասխան ՊՊԱ-ի բուժման
ազդեցությամբ առկա է տանելի կյանքի որակ,
ապա ցուցված է վիրահատական բուժում, եթե հիվանդը ցանկանում է: Նրանց պետք է տեղեկացնել
հակառեֆլ յուքսային
վիրահատության
կողմնակի
ազդեցությունների և ռիսկերի մասին:
Եթե ԳԷՌՀ-ի առկայությունը և կերակրափողի
ճնշված մոտոր գործառույթը ապացուցված են,
ապա ցուցված է ամբողջական կամ մասնակի
ֆունդոպլիկացիա,
իսկ
ծանր
թերշարժողական
(հիպոմոտոր)
գործառույթի
խանգարման
(դիսֆունկցիայի) դեպքում քննարկման առարկա է
մասնակի բազկակապի ձևավորումը:
Արձանագրված ախտաբանական կոկորդաըմպանային ռեֆլ յուքսով հիվանդների վիճակի լավացում է
դիտվում լապարասկոպիկ ֆունդոպլիկացիայից հետո
[12]:
Օ.Վ. Գալիմովը և համահեղինակները որպես
վիրահատության ցուցումներ են նշել ԳԷՌՀ-ի
բարդությունները
(պեպտիկ
էզոֆագիտը՝
խոցոտմամբ և լուսանցքի նեղացմամբ, կրկնակի
արյունահոսությունները էզոֆագիտի մասից, շնչառական բրոնխաթոքային բարդությունները, Բարրետի կերակրափողը), պահպանողական բուժման չենթարկվող
ռեֆլ յուքս-էզոֆագիտը,
վիրահատական
բուժման
անհրաժեշտությամբ ուղեկցվող հիվանդությունները
[64]:
Ցուցումներում տարբեր հեղինակների կարծիքով
հիմնական տեղ է զբաղեցնում պահպանողական
բուժման նվազ արդյունավետությունը:
Ըստ Վ.Ս. Ռիչարդսոնի և համահեղինակների՝
գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքսի կանխման (հակառեֆլ յուքսային)
վիրահատության
հիմնական
ցուցումը
դեղորայքային
բուժման
ոչ
արդյունավետությունն է: Նման վիրահատության
ենթակա են նաև երկարաժամկետ դեղորայքային
բուժում ստացած հիվանդները [44]:
Ըստ Ա.Գ. Գրինցովի և համահեղինակների՝
նշված դեղամիջոցների ընդունումը դադարեցնելը
1 ամսվա ընթացքում հիվանդների 50%-ի դեպքում
հանգեցնում է հիվանդության ախտադարձի, իսկ հիվանդների 85%-ի դեպքում՝ 1 տարվա ընթացքում: Դա
վկայում է ԳԷՌՀ-ի դեպքում դեղորայքային բուժման
ախտանշային ուղղվածության մասին: ԳԷՌՀ-ի արմատական բուժումը պայմանավորված է միայն վիրահատական բուժմամբ [65]:
Ըստ Պ.Ա. Տեստոնի՝ ԳԷՌՀ-ից տառապող հիվանդների դեպքում հակառեֆլ յուքսային բուժումն ունի
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ախտանշային բնույթ և ուղղված է կյանքի որակի լավացմանը: Հիվանդները ստիպված են ամբողջ կյանքում
ընդունել հակառեֆլ յուքսային դեղամիջոցներ: Սակայն
հիվանդության ախտանիշերի կրկնություն դիտվում է
հիվանդների 50%-ի դեպքում բուժումը դադարեցնելուց
6 ամիս անց, իսկ 87-90%-ի դեպքում՝ 12 ամիս անց [51]:
Տ. Ֆրիելինգը հիվանդների 90%-ի դեպքում նշում
է ԳԷՌՀ-ի կրկնության մասին, եթե դադարեցվում է
պրոտոնային պոմպի արգելակիչների կիրառումը [11]:
Հոլանդացի
նշանավոր
գիտնական
Գ.Ն.Ջ.
Տիտգատը, որը հետազոտել է թթվակախյալ հիվանդությունները, 2003թ. նշել է, որ թթվարտադրության
արգելակիչների կիրառման 20-ամյա փորձը ցույց
է տվել, որ նրանց կիրառումը չի հանգեցնում կերակրափողի էպիթելի գլանաձև մետապլազիայի վերացմանը: Հեղինակը ներկայացնում է մի հիվանդի՝
օմեպրազոլով բուժման օրինակ, երբ բուժումը գլանաձև էպիթելի մետապլազիայի մակերեսը նվազեցրել է
ընդամենը 8%-ով [48, 53]:
ԳԷՌՀ-ի վիրահատական բուժման մոտեցումները և
մեթոդները
Ներկայումս ԳԷՌՀ-ի բուժման մեջ երկու
հիմնական ուղղություններ կան՝ վիրաբուժական և
պահպանողական (դեղորայքային): Դեղորայքային
բուժման հիմնական միջոցներն են պրոտոնային
պոմպի անտագոնիստները, H2 պաշարիչները, թթվամարիչները (անտացիդները), պրոկինետիկները, իսկ
վիրաբուժական բուժումն իրականացվում է բաց, լապարասկոպիկ և ներլուսանցքային ներդիտումային
(էնդոսկոպիկ) մեթոդներով [20]:
Գաստրոէնտերոլոգների մեծ մասի կարծիքով
ԳԷՌՀ-ի դեպքում հակառեֆլ յուքսային դեղորայքային
բուժման նպատակն է՝
 հիվանդության ախտանիշերի վերացումը,
 կերակրափողի հեռադիր հատվածի բորբոքային
փոփոխությունների
(էզոֆագիտ)
բուժումը,
 հիվանդության
բարդությունների
կանխարգելումը կամ վերացումը,
 հիվանդների կյանքի որակի լավացումը [51]:
Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում լապարասկոպիկ հակառեֆլ յուքսային վիրաբուժական միջամտությունները ծանր ԳԷՌՀ-ի բուժման կայուն
մեթոդներն են [15]:
Ներկայումս ՍԿԲՃ-ի հետևանքով առաջացած ԳԷՌՀ-ի բուժման համընդանուր ընդունված
մեթոդ է ներվիրաբուժական հակառեֆլ յուքսային միջամտությունը՝ իր տարբեր մոդիֆիկացիաներով [46,
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68]:
Ծանր արտահայտված ԳԷՌՀ-ի դեպքում լավագույն
վիրաբուժական մոտեցումը որովայնադիտումային /լապարասկոպիկ/ մասնակի կամ լրիվ ֆունդոպլիկացիան
է: Լրիվ կամ մասնակի բազկակապի ստեղծումը սովորաբար որոշում է վիրաբույժը՝ ըստ սեփական փորձի և
կատարված վիրահատությունների արդյունքների:
Հակառեֆլ յուքսային
պատնեշի
ստեղծումը
ենթադրում է երեք հիմնական բաղադրիչներ՝ կերակրափողի
ներորովայնային
երկարության
ապահովում, ստոծանու ոտիկների պլաստիկա,
ֆունդոպլիկացիա [12]:
ԳԷՌՀ-ի շտկման /կոռեկցիայի/ ժամանակակից
մեթոդներում առաջնային նշանակություն է տրվում
որկոր-ստամոքսային
անցման
գործառութային
դերին: Այս գործառութային մեխանիզմի իմացության
տարբերություններում է առաջարկվող մեթոդների
տարբերությունը: Ըստ վերոհիշյալի՝ ԳԷՌՀ-ի վիրաբուժական կարգավորման մեջ առկա են հետևյալ
երկու հիմնական պահանջները. առաջինը նորմալ
անատոմիայի
վերականգնումն
է
կարդիայի
ռեպոզիացիայի և այն ստոծանու տակ պահելու
միջոցով,
երկրորդը՝
առավել
էականը,
հակառեֆլ յուքսային պատնեշի ստեղծումն է, որն
ապահովվում է մշտական սուր կարդիոֆունդալ անկյան
ձևավորմամբ [64]:
Մասնագիտական գրականության մեջ հակառեֆլ յուքսային վիրահատությունները նշվում են
տարբեր անվանումներով՝ ըստ Նիսսենի, ՆիսսենՌոզետտիի, Տուպեի, Դորի, Հիլլի, Լինդի, Գուարների
[32]:
Առաջարկված են ավելի քան 50 վիրահատական
մեթոդներ, որոնցից առավել տարածված են Նիսսենի և
Տուպեի մեթոդով ֆունդոպլիկացիաները [65]:
Գերմանիայի կլինիկաների հակառեֆլ յուքսային
միջամտությունների փորձի վերլուծությամբ հետազոտողները եզրակացրել են, որ չկա բոլորի կողմից
ընդունված
հակառեֆլ յուքսային
միջամտության
մեթոդ, չնայած առաջարկված են վիրահատությունների
բազմաթիվ տեսակներ [23]:
1956թ. Ռուդոլֆ Նիսսեն առաջարկել է 3600
4-6 սմ երկարությամբ ֆունդոպլիկացիոն բազկակապի ձևավորումը և նրա ֆիքսումը կերակրափողին,
որը, սակայն, հաճախ հանգեցնում էր դիսֆագիայի,
գազով
գխտոցների,
գխտոցի
և
փսխման
անկարողության:
1963թ. Անդրե Տուպետն առաջարկել է հետին
ոչ լրիվ ֆունդոպլիկացիան, սակայն այս վիրահատությունից հետո ռեֆլ յուքսի կանխարգելումը

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

եղել է ոչ լրիվ: Ռոսսետին մոդիֆիկացրել է Նիսսենի
ֆունդոպլիկացիան՝ ստեղծելով բազկակապ ստամոքսի
միայն առաջային պատերը՝ կարելով և կատարելով
բազկակապի մասի մանոմետրիկ կալիբրացիա: Դոնահուն առաջարկել է ՛՛floppy Nissen’’ գաղափարը, որը
դեռևս արդյունավետ է ռեֆլ յուքսի կանխարգելման
համար: Դե Մեեստերն առաջարկել է մեծացնել
կալիբրացիայի համար առաջարկվող բուժի տրամագիծը և կարողացել է այդպիսով կլման ժամանակ
առաջացող հարմարավետությունը նվազեցնել 83%ից 39%-ի: Բացի դրանից, նա առաջարկեց կարճ՝
մինչև 1 սմ բազկակապի ձևավորումը, որը նվազեցրեց
դիսֆագիան 21%-ից 3%-ի: Նրա կողմից առաջարկվեց
նաև ստամոքսի կարճ անոթների հատումը, որը հնարավորություն տվեց կլման ժամանակ 31%-ից մինչև
71% ավելացնելու կերակրափողի ստորին սեղմանի ռելաքսացիայի հաճախությունը [37, 42, 63]:
Ըստ
մի
շարք
հեղինակների
կարծիքի՝
Նիսսենի ֆունդոպլիկացիան ապահովում է ԳԷՌ-ի
կանխարգելումը և ախտանիշերի վերացումը 8090% դեպքերում և ավելի արդյունավետ է, քան դեղորայքային բուժումը [42, 63, 65]:
Ըստ այլ հեղինակների՝ ԱՄՆ-ում ԳԷՌՀ-ի դեպքում
կատարվող հիմնական վիրահատությունը Նիսսենի
ֆունդոպլիկացիան է, սակայն այն դեպքերի 47%-ում
հանգեցնում է ախտանիշերի ոչ լրիվ վերացման [46]:
ԳԷՌՀ-ի դեպքում առաջին լապարասկոպիկ վիրահատության մասին հաղորդումը 1991թ. տվել են Դալլեմանը և համահեղինակները [39]:
Առաջին լապարասկոպիկ ֆունդոպլիկացիան,
ըստ Տուպեի, 1993-ին իրականացրել է Ա. Կուսչիերին
[29,36]:
Կարծիքները տարամիտվում են նաև ԳԷՌՀ-ի
դեպքում ֆունդոպլիկացիայի մեթոդի ընտրության
հարցում: Եթե հեղինակների մի մասն ընդունելի են
համարում լրիվ ֆունդոպլիկացիան, այսինքն՝ լրիվ
բազկակապի (մանժետի) ձևավորումը, ապա մյուսները
խորհուրդ են տալիս կիրառել ոչ լրիվ ֆունդոպլիկացիա
(Դորի, Տուպեի մեթոդներ): Սակայն և՛ առաջինները,
և՛ երկրորդները այս վիրահատություններից հետո
առաջացող
ամենահաճախակի
և
հիմնական
բարդությունների՝ հիվանդության կրկնության և
դիսֆագիայի զարգացման դեղատոմս չունեն:
Վերջին շրջանում հետազոտություններ են կատարվում ԳԷՌՀ-ի բուժման մեջ Նիսսեն-Ռոզետտիի՝
առանց ստամոքսի կարճ զարկերակների հատման վիրահատության կիրառման ուղղությամբ [14]:
Օ.Օ. Կոչի և համահեղինակների կարծիքով
գաստրոէզոֆագեալ անցման փականի փեղկի վերա-
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կառուցումը ԳԷՌՀ-ի արդյունավետ վիրահատական
բուժման բանալին է [30]:
Տեխնիկական առումով մեծ ուշադրություն է
դարձվում թափառող նյարդերի պահպանմանը [32]:
Ն. Օմուրան և համահեղինակները 1994-ից
Նիսսենի ֆունդոպլիկացիան կիրառել են որպես հակառեֆլ յուքսային վիրահատություն, իսկ 1997-ից
սկսել են կիրառել Տուպեի ֆունդոպլիկացիան, որն այդ
կլինիկայում դարձել է առաջին ընտրության վիրահատության մեթոդ՝ սկսած 2000-ից [38]:
Գերմանիայում կատարվել է բազմակենտրոն
հետազոտություն
հակառեֆլ յուքսային
վիրահատությունների իրականացման մեթոդների, հետվիրահատական արդյունքների վերաբերյալ: Առկա են
տարբեր մոտեցումներ, որոնք վերաբերում են ինչպես
վիրահատական ծավալներին, այնպես էլ տեխնիկական առանձնահատկություններին: Կլինիկաների մեծ
մասում կատարվել է ամբողջական ֆունդոպլիկացիա,
երկու անգամ քիչ կատարվել են մասնակի ֆունդոպլիկացիաներ:
Ամբողջական
ֆունդոպլիկացիաների
մեջ ամենահաճախը կիրառվել են Նիսսեն-Ռոզետտի
մոդիֆիկացված և Նիսսեն ‘’floppy՛՛ ֆունդոպլիկացիաները, իսկ ոչ լրիվ ֆունդոպլիկացիաներից
նախապատվությունը տրվել է Տուպեի ֆունդոպլիկացիային [23]:
Տարբեր հեղինակներ խորհուրդ են տալիս հակառեֆլ յուքսային միջամտության անհաջողությունը
կանխարգելելու նպատակով համակցել Նիսսենի
ֆունդոպլիկացիայի և Հիլլի պլաստիկայի հնարավորությունները:
Ռեֆլ յուքսի
կրկնություններն
առաջանում են ներկայումս կիրառվող վիրահատություններից հետո նույնիսկ չբարդացած ԳԷՌՀ
դեպքում, իսկ Նիսսենի որովայնադիտումային /լապարասկոպիկ/ ֆունդոպլիկացիայից 5-10 տարի հետո
Բարրետի մետապլազիայի կրկնությունը հասնում է
մինչև 17-64%-ի [41, 46]:
ԳԷՌՀ-ից տառապող գեր հիվանդների դեպքում
ավելի արդյունավետ է բարիատրիկ, քան հակառեֆլ յուքսային վիրահատության իրականացումը:
35 կգ/մ2 և ավելի BMI ունեցող հիվանդների դեպքում
միայն հակառեֆլ յուքսային միջամտության իրականացումը բավարար չէ: Չափավոր ծանրության դեպքում
լավ արդյունք է ապահովում սլիվ գաստրեկտոմիայի
զուգակցումը ստորին կերակրափողային սեղմանի, կերակրափողային բացվածքի պլաստիկայի հետ [12]:
Ջ.Ք. Վիգնալը և համահեղինակներն ամբողջական բազկակապից անցել են ոչ լրիվ բազկակապի
ձևավորմանը որպես ավելի հուսալի մեթոդի և չեն կիրառում բուժեր կերակրափողի վնասումից խուսափելու
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համար [57]:
Օ.Վ.
Գալիմովի
և
համահեղինակների
աշխատության մեջ դիտվել են վիրահատական երկու
տեսակի բարդություններ՝ կերակրափողի հետին
պատի թափածակում (պերֆորացիա) մոբիլիզացիայի
ընթացքում և ձախ թոքամզային սինուսի վնասում՝
պնևմոթորաքսի առաջացմամբ [64], հնարավոր են
բարդություններ սրտապարկում, ինչպես սրտապարկաբորբի (էքսուդատիվ պերիկարդիտի) առաջացումը ընդհուպ սրտապարկի տամպոնադա [50]:
Բարրետի էզոֆագիտի դեպքում հատկապես երիտասարդ հիվանդերի շրջանում հակառեֆլ յուքսային
վիրահատությունն ավելի արդյունավետ է, քան դեղորայքային բուժումը:
Ապացուցողական բազան բավականին թույլ է
ցույց տալու համար, որ հակառեֆլ յուքսային վիրահատությունները կարող են նվազեցնել Բարրետի
էզոֆագիտի զարգացումը և ուռուցքի վերածումը [12]:
Սինթետիկ և կենսաբանական նյութերի դերը հակառեֆլ յուքսային վիրահատությունների մեջ
Ինչպես ԳԷՌՀ-ի, այնպես էլ ստոծանու կերակրափողային բացվածքի ճողվածքի կամ այս երկու
ախտահարումների զուգակցումների դեպքում կատարվող վիրահատությունների ժամանակ առաջ
է գալիս ստոծանիական բացվածքի պլաստիկայի
հարցը: Ստոծանու ոտիկների պարզ կարումը միշտ չէ,
որ տալիս է բավարար արդյունք, որն էլ ստիպել է վիրաբույժներին մտածել սեփական, հոմոգեն, ալոգեն
կամ քսենոգեն հյուսվածքների կիրառելու մասին:
Հեղինակների մեծ մասը նշում է, որ բացվածքային
ճողվածքների
վիրահատություններում
ցանցերի
կիրառումը հնարավորություն կտա նվազեցնելու
ճողվածքների կրկնությունները:
Ինչպես մարմնի մյուս հատվածների ճողվածքների,
այնպես էլ այս դեպքում չկա կոնսենսուս, փոխհամաձայնություն լավագույն սինթետիկ նյութի, պրոթեզի
ընտրության վերաբերյալ: Այս ճողվածքների դեպքում
առավել հաճախ կիրառվող սինթետիկ ցանցերն
են
պոլիպրոպիլենը,
պոլիտետրաֆտորէթիլենը,
պոլիէսթերը:
Խոզի
բարակ
աղիքի
մշակված
ենթալորձային շերտը (Surgisis, Cook Surgical,
Bloomington, IN, USA) և մարդու ացելուլ յար մաշկային
մատրիքսը (Alloderm, Lifecell Corp., Branchburg, NJ,
USA) ևս կիրառվում են այս վիրահատությունների
դեպքում:
Ջ.Մ.
Ջոնսոնը
և
համահեղինակներն
ուսումնասիրել են գրական 19 աղբյուրների (1368 վիրահատությունների) տվ յալները և հայտնաբերել, որ
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ԳԷՌՀ-ի, ստոծանու կերակրափողային բացվածքի
սահող ճողվածքի և հարկերակրափողային ճողվածքի
վիրահատությունների դեպքում սինթետիկ և կենսաբանական նյութերի կիրառումը զգալիորեն նվազեցնում
է հետվիրահատական շրջանում ճողվածքների
կրկնությունների հաճախությունը [25]:
Մեթոդներից մեկը սեփական հյուսվածքներով,
օրինակ, լ յարդի կլոր կապանով պլաստիկայի իրականացումն է [56]:
Հաշվի առնելով հակառեֆլ յուքսային վիրահատություններից հետո ճողվածքների կրկնման,
բազկակապի միգրացիայի մեծ հաճախությունը
(միջինը 10-15%)՝ տարբեր հեղինակներ առաջարկել են
առաջնային վիրահատությունների ժամանակ կիրառել
սինթետիկ ցանցով (PTFE, ePTFE/PTFE) պլաստիկա
[20,36]:
Ֆ.Ա.
Գրանդերաթը
և
համահեղինակները
հիմնավորում են այն դրույթը, որ հակառեֆլ յուքսային
վիրահատությունների ժամանակ հատկապես 5 սմից մեծ բացվածքների դեպքում ցանցով պլաստիկան
անհրաժեշտություն է [19, 26, 56]:
Նման կարծիք են հայտնում Բ.Պ. Մյուլլեր-Ստիչը
և համահեղինակները, որոնց կարծիքով ցանցի
կիրառումը
ուշ
հետվիրահատական
շրջանում
հնարավորություն է տալիս հասնելու առանց
կրկնության արդյունքների, իսկ առանց ցանցի վիրահատությունների դեպքում եղել է 19% կրկնություն [35]:
Տարբեր աշխատանքներում առաջարկվել է
տեղադրել տարբեր ձևի և կազմության ցանցեր,
ինչպես նաև ցանցերի կամ կենսաբանական նյութերի
ֆիքսման բազմաթիվ մեթոդներ, թեև այս հարցում ևս
չկա փոխհամաձայնություն:
SAGES և EAES վիրաբուժական ասոցիացիաների
անդամ-բժիշկների
շրջանում
անցկացված
հարցումների արդյունքում պարզվել է, որ վիրահատությունների ժամանակ ցանցի կիրառումը ստոծանու կերակրափողային բացվածքն ամրացնելու
համար հավաստիորեն նվազեցնում է ճողվածքի
կրկնությունների հաճախությունը [10]:
Տարբեր հեղինակների կողմից առաջարկվել
են բազմազան տեխնիկական հնարքներ և նորամուծություններ, որոնց հիմնական նպատակն է եղել
ստոծանիական ճողվածքի և ռեֆլ յուքսի կրկնության,
ինչպես նաև հետվիրահատական դիսֆագիայի հնարավորինս նվազեցումը:
Ս. Ռամպադոյի և համահեղինակների առաջարկած մեթոդի դեպքում կերակրափողից հետ ստոծանու ոտիկները կարվում են չներծծվող թելերով:
Ակնհայտորեն թույլ ոտիկների դեպքում ստոծանիա-
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կան բացվածքն ամրացվում է Ultrapro ցանցով [42]:
Ա.Գ. Գրինցովը և համահեղինակները կիրառել
են ալոպլաստիկայի մեթոդը. Էթիբոնդ 2-0 թելով ստոծանու ոտիկները կարելուց հետո այդ կարն ամրացվել է
պոլիպրոպիլենային կամ վիկրիլե ցանցով [65]:
Բազկակապի ներկրծքային միգրացիան, որը
հեղինակները ներկայացնում են որպես այս վիրահատությունների
հետվիրահատական
հիմնական մորֆոլոգիական բարդություն, ստոծանիական
բացվածքի սովորական կարումից հետո դրսևորվել
է 26%, իսկ ստոծանիական բացվածքը սինթետիկ
ցանցով (ցանցի 1-3սմ երիզով) ամրացնելուց հետո՝
8% դեպքերում: Հեղինակները հիմնավորում են այն
դրույթը, որ հակառեֆլ յուքսային վիրահատությունների
ժամանակ հատկապես 5 սմ-ից մեծ բացվածքների
դեպքում ցանցով պլաստիկան անհրաժեշտություն է
[19]:
ՍԿԲՃ-ի և ԳԷՌՀ-ի վիրահատություններից հետո
դիտվում են ճողվածքի կրկնություններ և կրկնակի
վիրահատություններ
մինչև
70%
դեպքերում:
Կրկնությունների հիմնական պատճառը ինքնապատվաստման /աուտոպլաստիկայի/ ոչ բավարար
լինելն է:
Մյուս կողմից՝ ճողվածքների կրկնության մեծ հաճախությունը ստիպում է վիրաբույժներին դիմելու
սինթետիկ նյութերի կիրառմանը: Որպես սինթետիկ
պրոթեզների առաջացրած բարդությունների հիմնական պատճառ նշվում է այդ նյութերի ոչ բավարար
ֆիքսումը [28, 45, 47]:
Սինթետիկ պրոթեզներ, ցանցեր կիրառելու
դեպքում պետք է նկատի ունենալ այդ նյութերով պայմանավորված բարդությունների հնարավորությունը [12]:
Ցանցեր կիրառելիս հիմնական բարդություններն
են եղել ցանցի շուրջը սպիական հյուսվածքի առաջացումը, ցանցի կողմից կերակրափողի, ստամոքսի
կամ աղիքի էրոզիան և ցանցի միգրացիայով թափածակումը /պերֆորացիան/ դեպի այդ օրգանների
լուսանցք [16]:
Ֆ.Ա.
Գրանդերաթը
և
համահեղինակները
սինթետիկ ցանցի կիրառմամբ հակառեֆլ յուքսային
300 վիրահատություններից (7 տարիների ընթացքում)
ոչ մեկի դեպքում չեն արձանագրել սինթետիկ ցանցով
կերակրափողի կամ այլ օրգանի պատի էրոզիա, պատի
ամբողջականության խախտում [56]:
Վիրաբուժական մոտեցումը կարճ կերակրափողի
դեպքում
ԳԷՌՀ-ի և ստոծանու կերակրափողային բացվածքի
ճողվածքների, հատկապես դրանց խնդիրներով

25

պայմանավորված
վիրահատությունների
տեխնիկական կողմը քննարկելիս հատուկ ուշադրություն է
դարձվում կարճ կերակրափողի խնդրին: Այն ԳԷՌՀ-ի
և ՍԿԲՃ-ի զարգացման ախտածագումային գործոն է,
որի դեպքում վիրահատության ժամանակ անհրաժեշտ
է ցուցաբերել հատուկ մոտեցում:
Ըստ Կ.Հ. Ֆուչսի և համահեղինակների՝ կարճ
կերակրափողի առկայությունը հնարավոր է 1-20%
դեպքերում: Դա պայմանավորված է պեպտիկ նեղացումներով, Բարրետի կերակրափողի, ստոծանիական բացվածքի մեծ ճողվածքների առկայությամբ:
Եթե հակառեֆլ յուքսային վիրահատության ժամանակ չի հաջողվում ստանալ կերակրափողի որովայնային հատվածի 2-3 սմ հատված, ապա պետք է
կատարել Կոլլիսի գաստրոպլաստիկա, որը ցանկալի է
իրականացնի այս բնագավառի փորձառու վիրաբույժը
[12]:
Վերը նշված հեղինակների հետ համակարծիք են
նաև Սանդրո Մատտիոլիան, Ա. Իքբալը և համահեղինակները. նրանց կարծիքով ևս կարճ կերակրափողի
դեպքում, երբ ինտենսիվ մոբիլիզացիայից հետո կերակրափողի որովայնային հատվածի երկարությունը չի
անցնում 2 սմ-ից, ցուցված է Կոլլիսի գաստրոպլաստիկան [24, 33]:
Նոր տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ հակառեֆլ յուքսային միջամտությունների մեթոդները
Ըստ Կ.Հ. Ֆուչսի և համահեղինակների՝ ծանր
արտահայտված ԳԷՌՀ-ի դեպքում որպես ֆունդոպլիկացիայի այլընտրանք առաջարկելու բավարար
ապացույցներ չկան: 1990-ականների վերջում առաջարկվել են էնդոսկոպիկ հակառեֆլ յուքսային տարբեր
մեթոդներ, սակայն նրանք չեն գոյատևել սահմանափակ արդյունավետության և ծանր բարդությունների
պատճառով: Այդպիսի էնդոսկոպիկ մեթոդներ են
Endocinch (C.R. Bard, Inc., Murray Hill, NJ) գործիքով
կարումը, Stretta (Mederi Therapeutics Inc., Norwalk,
CT) միջամտությունը, Enteryx (Boston Scientific, Natick,
MA) ներարկումը, Esophyx (EndoGastric Solutions, San
Mateo, CA) գործիքով դուպլիկատուրայի ստեղծումը:
Վերջին տարիներին առաջարկվել և կիրառվում է LINX
(Torax_ Medical Inc., Shoreview, MN) մագնիսական օղը
(շարֆը), որը կիրառվում է կարդիան ամրացնելու համար: Առաջին հեռակա արդյունքները ցույց են տվել
այդ մեթոդի արդյունավետությունը չափավոր արտահայտված ԳԷՌՀ-ի դեպքում, որն ուղեկցվում է փոքր
ճողվածքով կամ արտահայտվում է առանց ճողվածքի
[12]:
Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլ յուքս հիվանդության
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ախտանիշերը
նվազեցնելու
նպատակով
կիրառվում է Stretta միջամտությունը, որի էությունը
գաստրոէզոֆագեալ միացման շրջանում հատուկ
կաթետեր տեղադրելուց հետո այդ կաթետերից դուրս
եկող 4 տիտանե ասեղներով մկանային շերտի մեջ
ջերմաստիճանային
հսկողությամբ
ռադիոհաճախային էներգիայի ներմուծումն է: Ազդեցության մեխանիզմները ենթադրաբար երկուսն են՝ մեխանիկական. ավելանում է մկանային զանգվածը, և նյարդային.
ավելանում է ստորին կերակրափողային սեղմանի
լարվածությունը /տոնուսը/:
Այսպիսով, Stretta միջամտությունը նվազեցնում
է ԳԷՌՀ-ի ախտանիշերի արտահայտվածությունը,
լավացնում է հիվանդների ինքնազգացողությունը և
նվազեցնում պրոտոնային պոմպի արգելակիչների կիրառումը [52]:
Վիրաբուժական երկու կլինիկաների տվ յալներով
կատարված
է
ռանդոմիզացված
հսկիչ
հետազոտություն, որի արդյունքում որոշվել են Նիսսենի
ֆունդոպլիկացիայի առավելությունները սինթետիկ
ցանցի
կիրառմամբ
ֆրենիկոկարդիոպեքսիայի
նկատմամբ: Այս հոդվածի վերաբերյալ մեկնաբանության մեջ Տ.Ռ. Դեմեեստերը (Լոս-Անջելես, ԱՄՆ)
առաջարկել է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել նոր
մեթոդներին, նոր գաղափարներին՝ LINX-ի և EndoStim-ի կիրառմանը [34]:
Հակառեֆլ յուքսային կրկնակի վիրահատություններ
Աշխարհում
վերջին
տարիներին
հակառեֆլ յուքսային
միջամտությունների
քանակն
անշեղորեն աճում է, բայց և այս միջամտությունների
ձախողումների հաճախությունը դեռևս կայուն է:
Ըստ Ս. Դուտտայի և համահեղինակների՝
կրկնակի հակառեֆլ յուքսային վիրահատությունների
հաճախությունը 3% է: Հետազոտության ընթացքում
կրկնակի վիրահատությունների պատճառ են դարձել
ախտանիշերի կրկնությունը, երբ նորից առաջացել են ռեֆլ յուքս, հազ, և դա հաստատվել է հետազոտությունների արդյունքներով [9]:
ԱՄՆ Մեյո կլինիկայից Գ.Ա. Օհնմաչտը և համահեղինակներն իրենց աշխատության մեջ ներկայացնում
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են նախկինում մեկ, երկու, երեք հակառեֆլ յուքսային
վիրահատություն տարած 126 հիվանդների կրկնակի
վիրահատությունների արդյունքները: Հիվանդների
շրջանում կրկնակի վիրահատության հիմնական
պատճառներն են եղել ճողվածքի կրկնությունը՝ 64,5%,
բազկակապի բացումը՝ 32,3%, հարստամոքսային
բազկակապը՝ 14,5%, ամուր բազկակապը՝ 8,0%:
Նախկին
վիրահատություններից հետո
հիմնական կլինիկական ախտանիշերն են եղել ռեֆլ յուքսի
ախտանիշերի կրկնությունը և դիսֆագիան [39]:
Կ.Հ. Ֆուչսի և համահեղինակների կարծիքով
կրկնակի
հակառեֆլ յուքսային
վիրահատությունը
պետք է սկսվի անատոմիական գոյացությունները
մանրամասն որոշելուց: Նման վիրահատություն կատարող վիրաբույժը պետք է այս բնագավառում մեծ
փորձ ունենա, տիրապետի վիրահատությունների
բաց, լապարասկոպիկ, թորակոսկոպիկ մեթոդներին,
էնդոսկոպիային, ունակ լինի կատարելու լրիվ և
մասնակի ֆունդոպլիկացիա, Կոլլիսի գաստրոպլաստիկա և անհրաժեշտության դեպքում նաև մասնահատում
[12]:
Ջ.Ք. Վիգնալը և համահեղինակները 47 կրկնակի
վիրահատությունների արդյունքում փաստում են, որ
հակառեֆլ յուսքսային կրկնակի վիրահատությունները
հնարավոր և անվնաս են, սակայն նրանցից հետո
դիտվում է կյանքի որակի վատացում: Հեղինակներն
ամբողջական բազկակապից անցել են ոչ լրիվ բազկակապի ձևավորմանը որպես ավելի հուսալի մեթոդի
և չեն կիրառում բուժեր կերակրափողի վնասումից
խուսափելու համար [57]:
Ֆ.Ա.
Գրանդերաթի
և
համահեղինակների
կարծիքով բազկակապի ներկրծքային միգրացիայի
դեպքում անհրաժեշտ է կրկնակի վիրահատություն
կատարել՝ ռեֆունդոպլիկացիա և ստոծանիական
բացվածքի ամրացում ցանցով [17]:
Ա. Իքբալի և համահեղինակների աշխատանքում
կրկնակի վիրահատությունների ժամանակ ցանց
օգտագործվել է այն բոլոր դեպքերում, երբ ստոծանու
ոտիկները թույլ են եղել, կամ հիվանդը նշել է, որ հետվիրահատական շրջանում աշխատանքի բերումով կատարելու է ֆիզիկական ծանր աշխատանք [24]:
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) была
признана одним из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за ее частоты, тяжелых
клинических проявлений и опасных последствий.
Наиболее частой причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни является скользящая грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы, которая встречается в 80-90% случаев.
ГЭРБ чаще всего характеризуется пищеводным рефлюксом, регургитацией, диспепсией и неэзофагеальными
симптомами, такими как рефлюксный кашель, одышка, ощущение инородного тела в горле, затрудненное дыхание,

рефлюкс-ларингит.
В настоящее время существует два основных направления в лечении ГЭРБ: хирургическое и консервативное.
Хирургическое лечение проводится открытым, лапароскопическим и внутрипросветным эндоскопическими методами.
Мнения расходятся в отношении выбора метода фундопликации с полным или частичным манжетами.
Обычно простая крурорафия не дает достаточных результатов, что вынуждает хирургов рассмотреть использование
аллогенных или ксеногенных тканей во время пластики пищеводного отверстия.
По мнению большинства авторов, использование сеток
уменьшает рецидивы грыж.

S U M M AR Y

CURRENT PROBLEMS IN THE SURGICAL TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE
Hakobyan V.M.
1
YSMU, Department of Surgery N1
2
Mickayelyan University hospital, Dept. of General Surgery.

Keywords: gastroesophageal reflux; fundoplication, alloplasty of
the esophageal hiatus.
Gastroesophageal reflux disease (GERD) has been recognized as one of the most common diseases of the gastrointestinal tract due to its frequency, severe clinical manifestations and
dangerous consequences.
The most common cause of gastroesophageal reflux disease
is sliding hernia of the esophageal hiatus, which occurs in 8090% of cases.
GERD is most commonly characterized by esophageal reflux,
regurgitation, dyspepsia, and non esophageal symptoms such
as reflux cough, shortness of breath, foreign body sensation in

the throat, difficulty breathing, reflux laryngitis:
Currently, there are two main directions in the treatment of
GERD: surgical and conservative.
Surgical treatment is performed by open, laparoscopic and
intraluminal endoscopic methods.
Opinions differ on the choice of the fundoplication method,
with a complete or partial wrap.
Commonly the simple cruraraphy does not provides sufficient results, which has forced surgeons to consider the use allogeneic or xenogenic tissues, during hiatus plasty.
By the most authors, the use of meshes reduce the recurrence of hernias.
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Гастродуоденальное кровотечение (ГДК) – одна
из наиболее частых причин экстренной госпитализации в стационары хирургического профиля. Процент
смертности от кровотечений в верхних отделах желудочно- кишечного тракта колеблется от 3,5-7% (США)
до 14% (Великобритания) [12], в России – от 10-14% до
30% [10, 14, 16, 17]. Особенно высоких цифр достигает
смертность при экстренных операциях на высоте кровотечения; она в 3 раза выше таковой при операциях,
выполненных после остановки кровотечения [13].
Многообразие заболеваний, при которых встречаются желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК),
диктует проведение тщательного анализа анамнестических данных, что способствует правильному распознаванию источника кровотечения. В медицине
существует более 80-ти причин развития данного заболевания, их условно подразделяют на три большие
группы [1].
Классификация ЖКК по этиологии [8]:
1. Заболевания желудка и 12-перстной кишки;
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы;
3. Заболевания крови.
1. Заболевания желудка и 12-перстной кишки
являются причиной как язвенных, так и неязвенных
кровотечений.
Язвенные кровотечения возникают при [3, 10]:
a) хронических, каллезных и пенетрирующих
* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
П.Р. Акопян
ЕГМУ, кафедра общей хирургии
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язвах;
б) пептических язвах желудочно-кишечных анастомозов [7];
в) острых язвах, возникающих при:
 токсическом или лекарственном воздействии;
 стрессах;
 заболеваниях внутренних органов;
 эндокринных заболеваниях (синдроме Золингера-Эллисона).
Неязвенные кровотечения возникают при:
а) варикозном расширении вен пищевода и желудка;
б) ущемленной грыже пищеводного отверстия;
в) синдроме Мэллори-Вейса;
г) эрозивном геморрагическом гастрите;
д) опухоли желудка и кишечника;
е) дивертикулах;
ж) других редких заболеваниях (болезнь Крона).
2. Заболевания сердечно-сосудистой системы.
В некоторых случаях острые ЖКК возникают
вследствие:
а) инфаркта миокарда [2];
б) периартериита;
в) септического эндокардита;
г) васкулита.
3. Заболевания крови и кровеносной системы.
ЖКК могут возникнуть:
а) у больных, которые перенесли операцию на
сердце и в послеоперационном периоде получали антикоагулянты в большом количестве
[15];
б) при апластической анемии;
в) при врожденной патологии кровеносной системы.
Классификация ЖКК по локализации: а) пищеводные; б) желудочные; в) дуоденальные; г) тонкокишечные; е) толстокишечные [8].
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Материал и методы
В клинике общей хирургии Медицинского центра
“Арамянц” (база кафедры Общей хирургии ЕГМУ) с
2010 по 2015 годы находились под наблюдением 325
больных с ГДК различной этиологии.
Распределение больных с ГДК по этиологии:
 язвенная болезнь желудка (73);
 язвенная болезнь 12-перстной кишки (153);
 варикозное расширение вен пищевода (45);
 геморрагический гастрит (20);
 опухоль желудка (20);
 синдром Мэллори-Вейса (1);
 полипоз желудка (4);
 грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (1);
 ГДК невыясненной этиологии (8).
Распределение больных по этиологии показывает,
что ГДК чаще всего наблюдаются при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. На нашем материале
частота язвенных кровотечений среди всех остальных
причин составила 71% (226 больных). Подавляющее
большинство больных было мужского пола. Наша работа основана на лечении данных 226 больных с ГДК
язвенной этиологии.
Таблица 1
Распределение больных по локализации кровотечения
Нозологии
Язвенная болезнь
желудка
Язвенная болезнь
12-перстной кишки

Всего Мужчины Женщины
73
176

50

153

В лечении больных с ГДК язвенной этиологии
мы придерживаемся активно-выжидательной тактики
[4, 5], интенсивной консервативной терапии при постоянном динамическом эндоскопическом контроле
за источником кровотечения [6]. Подобная тактика
оправдана тем, что выбор метода лечения у больных
с тяжелой кровопотерей должен быть особенно осторожным и максимально обоснованным, с недопущением потери времени, особенно учитывая возможную
необходимость оперативного вмешательства.
Консервативная терапия в нашей клинике проводится по единой схеме, которая включает: строгий постельный режим; частое и дробное питание с учетом
основных принципов диеты по Мейленграхту; переливание цельной крови и ее компонентов; введение
препаратов, улучшающих сердечно-сосудистую, ды-
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хательную, печеночно-почечную деятельность; введение гемостатических препаратов; внутривенную
инфузию пантопразола [9]; лечебную и динамическую
эндоскопию с обработкой кровоточащей поверхности
гемостатическим препаратом “Капрофер” [11], иногда
в комбинации с электрокоагуляцией.
Как следует из наших данных, консервативными
мероприятиями удалось остановить ГДК у 89% (204)
больных. Из 153 больных с язвенной болезнью 12-перстной кишки у 137 кровотечение было остановлено
консервативными мероприятиями. На высоте кровотечения было прооперировано 16 больных, двое из которых умерли (от недостаточности культи 12-перстной
кишки). Из 73 больных с язвенной болезнью желудка
консервативное лечение было проведено у 67 больных; двое в процессе лечения умерли (от сердечной
недостаточности).
Выявление причин возникновения, ранняя диагностика и лечение кровотечений желудочно-кишечного
тракта были и остаются актуальными проблемами абдоминальной хирургии. От своевременного выявления
и правильной характеристики источника кровотечения, установления факта остановки геморрагии, либо
ее продолжения зависят выбор той или иной тактики
лечения, а нередко, и судьба больного. По нашему
убеждению метод динамической эндоскопии пищевода, желудка и 12-перстной кишки является наиболее
информативным для выбора адекватной тактики дальнейшего лечения больных с ЖКК [6].
Информация, получаемая с помощью этого метода, чрезвычайно разнообразна и содержит в себе
много ценных сведений, крайне необходимых хирургу.
Эзофагогастродуоденоскопия в динамике гарантирует
правильную диагностику, а именно, позволяет определить характер заболевания, локализацию источника
кровотечения, калибр кровоточащего сосуда, интенсивность и темп кровотечения, наличие тромбированного сосуда, а также позволяет применить гемостатическую терапию местно [6].
С 1991 года в нашей клинике при ГДК язвенной
этиологии применяется эзофагогастродуоденоскопия
в динамике. При поступлении больного в клинику немедленно производим экстренную гастродуоденоскопию. После выявления источника кровотечения проводим комплекс консервативных мероприятий, включая
введение гемостатического препарата капрофер, при
необходимости, с коагуляцией. После производства
комплекса консервативных мероприятий и наблюдения за гемодинамическими показателями производим
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Таблица 2
Результаты лечения больных с кровотечениями язвенной этиологии
Нозологии

Всего

Консервативное лечение

Оперативное лечение

Число больных Из них умерли Число больных Из них умерли

Язвенная болезнь желудка

73

67

2

6

-

Язвенная болезнь 12-перстной
кишки

153

137

-

16

2

повторную гастродуоденоскопию.
Во время повторной гастродуоденоскопии определяем эффективность произведенной консервативной терапии. Если имеется тромбирование сосуда
(факт остановки кровотечения), что во время повторной эндоскопии наблюдать возможно, то мы продолжаем консервативное лечение. Если во время повторной
гастродуоденоскопии кровотечение продолжается, мы
повторно производим электрокоагуляцию и вводим
капрофер (гемостатик). Если гемодинамические показатели стабилизировались, повторную гастроскопию
мы проводим через 3-4 часа, в случае ухудшения этих
показателей гастроскопия может быть повторно произведена уже через час.
Эзофагогастродуоденоскопия в динамике позволяет не только установить наличие источника кровотечения, но и визуально наблюдать эффективность
лечебной терапии. В случае неэффективности консервативных мероприятий такая тактика позволяет в
кратчайшие сроки организовать оперативное вмешательство.
Мы считаем, что тактика лечения больных с ГДК
язвенной этиологии должна опираться на учете следующих показателей:
 степень кровопотери;
 локализация источника кровотечения;
 темп кровотечения.
Выявить эти важнейшие критерии может только
динамическая эндоскопия. Подобная тактика оправдана тем, что выбор метода лечения больных с тяжелой
кровопотерей должен быть особенно осторожным и
максимально обоснованным.
Результаты и обсуждение
По данным нашей клиники, летальность при консервативном лечении ГДК язвенной этиологии равнялась 0,98%. Такой низкий процент летальности
объясняется многолетними поисками путей снижения
летальности при лечении больных с ГДК. Как показывают наши данные, консервативными мероприятиями

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՅԻՍ 2020

удается остановить ГДК у 89% (204) больных. В течение консервативного лечения 204 больных с ГДК
язвенной этиологии в нашей клинике двое умерли
(табл. 2). В одном наблюдении в клинику был доставлен крайне тяжелый больной, когда ввиду терминального состояния взять больного на операционный стол
было невозможно, а попытки консервативного лечения, хотя бы для временного улучшения состояния
больного для возможности производства операции, не
увенчались успехом. Второй больной умер вследствие
категорического отказа больного и его родственников
дать согласие на производство операции, в то время
как нам было ясно, что никаких надежд на эффективность консервативного лечения нет.
Интересно отметить, что из 153 больных с язвенной болезнью 12-перстной кишки у 137 кровотечение
было остановлено консервативными мероприятиями.
В процессе лечения все больные, которым до конца
проводилось консервативное лечение, выздоровели;
16 больных было оперировано (табл. 2). Таким образом, 137 (89%) больных с язвенной болезнью 12-перстной кишки поддались консервативному лечению.
Из 73 больных с язвенной болезнью желудка консервативное лечение было проведено до конца у 67
человек, из них двое в процессе лечения умерли (табл.
2). Таким образом, как при язвенной болезни желудка,
так и при язвенной болезни 12-перстной кишки консервативное лечение оказалось действенным у 89%
больных. При консервативном лечении можно избежать летальных исходов, если своевременно установить показания к оперативному лечению.
В группе больных с ГДК на почве язвенной болезни 12-перстной кишки у всех 16 больных, которые не
поддавались консервативному лечению, своевременно были поставлены показания к оперативному вмешательству. В группе больных с язвенной болезнью
желудка консервативное лечение было проведено
у 67 больных, своевременно показания к операции
были поставлены у 6 больных, однако у двух больных
консервативное лечение оказалось не только неэф-
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фективным, но и слишком затяжным, что в конечном
итоге привело к летальному исходу (табл. 2).
При первом подходе к лечению больных с ГДК в
большинстве случаев (примерно в 90%) удается консервативными мероприятиями остановить кровотечение, и только у 10% больных приходится прибегать к
оперативному лечению.
По нашим данным, при язвенной болезни желудка из 73 больных только 6 человек прооперированы
по экстренным показаниям. Одному больному произведена лигация кровоточащего сосуда на дне язвы, а
остальным пяти – резекция желудка по Бильрот-2 в модификации Финстерера-Гофмейстера. Все шесть больных выписаны с выздоровлением. Через год больной,
перенесший паллиативную операцию, был повторно
обследован, язва у него зажила, другой патологии не
выявлено. Известно, что оперативное лечение при
ГДК чрезвычайно опасно и тем более, когда приходится прибегать к нему на высоте кровотечения [13].
Обычно эта операция производится очень тяжелым
больным, которые поступили уже с опасной для жизни
кровопотерей, а при неэффективном консервативном
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лечении еще и дополнительно потеряли определенное
количество крови и были взяты на операционный стол
ввиду того, что иного решения для остановки кровотечения не оставалось. Поэтому естественно, что в этой
группе больных высокий процент послеоперационной
летальности наблюдается во всех странах мира.
Выводы
На основании нашего опыта мы отмечаем, что при
правильной тактике лечения, опираясь на данные динамической эндоскопии, летальность больных с ГДК
язвенной этиологии будет иметь тенденцию к резкому
снижению.
В лечении больных с ГДК язвенной этиологии мы
придерживаемся активно-выжидательной тактики, интенсивной консервативной терапии при постоянном
динамическом эндоскопическом контроле за источником кровотечения, что способствует резкому снижению летальных исходов. Подобная тактика оправдана
тем, что выбор метода лечения больных с тяжелой
кровопотерей должен быть особенно осторожным и
максимально обоснованным.
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ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՄՈՔՍԻՑ ԵՎ 12-ՄԱՏՆՅԱ ԱՂԻՔԻՑ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ, ԲՈՒԺՄԱՆ
ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հակոբյան Պ.Ռ.1,2,Գրիգորյան Ս. Խ.1,2, Նանյան Ա.Ս.1,2, Մանուկյան Ե.Մ.1,3, Բաղդասարյան Ա.Ս.1,3,Գոմցյան Գ.Ա.1,2
ԵՊԲՀ, ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոն
2
«Արամյանց» ԲԿ
3
«Աստղիկ» ԲԿ

1

Բանալի բառեր՝ ստամոքս-12-մատնյա աղիքի արյունա
հոսություններ,
խոցային
հիվանդություն,
բուժական
ախտորոշիչ ներդիտում, բուժական մարտավարություն, մահացություն:
Մեր փորձի հիման վրա հանգել ենք այն եզրակացության,
որ բուժման ճշգրիտ մարտավարություն ընտրելիս, հիմնվելով
դինամիկ ներդիտման արդյունքների վրա, ստամոքս-12մատնյա աղիքի խոցային ծագման արյունահոսություններով
հիվանդների շրջանում մահացությունն ունի խիստ նվազման

հակում: Այս խմբի հիվանդների բուժումը ձեռնարկելիս մենք
ակտիվ սպասողական մարտավարության ուղին ընտրելու
կողմնակիցներ ենք, որի դեպքում ինտենսիվ պահպանողական բուժումն անցկացվում է արյունահոսության օջախի
մշտական դինամիկ ներդիտումային հսկողությամբ, որը
նպաստում է մահացության դեպքերի խիստ նվազմանը:
Նշված մարտավարությունը հիմնավորվում է նրանով, որ
ծանր արյունահոսությամբ հիվանդների բուժման եղանակի
ընտրությունը պետք է առավել զգույշ և հիմնավորված լինի:
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CAUSES FOR GASTRO-DUODENAL HEMORRHAGE, ITS CURING TACTICS

Hakobyan P.R.1,2, Grigoryan S.Kh.1,2, Nanyan A.S.1,2, Manukyan Y.M.1,3, Baghdasaryan A.S.1,3, Gomtsyan G.A.1,2
1
YSMU, Department of General Surgery
2
Medical Center “Aramyants”
3
Medical Center “Astghik”
Keywords: gastro-duodenal hemorrhages, ulcer diseases, therapeutic diagnostic endoscopy, therapeutic tactics, mortality.
Based on our experience, we have come to the conclusion
that by selecting of an accurate curing tactics, based on the
results of dynamic endoscopy, the death among the patients
having gastro-duodenal hemorrhages has a tendency of being
significantly reduced. When undertaking the treatment for this
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group of patients, we are in favor of the active wait-and-see
tactics, when intensive conservative treatment is performed
through constant dynamic endoscopic control of the bleeding.
This strongly contributes to the reduction of death cases. This
tactics is justified by the fact that the choice of treatment for
patients with severe bleeding should be more careful and substantiated.
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Рак легких является самой часто выявляемой онкологической патологией и сопровождается самой высокой смертностью во всем мире, достигая до 20 млн
смертей в год [1, 2, 5]. Пневмонэктомия в настоящее
время является методом выбора при данном заболевании, однако смертность остается высокой. По данным
литературы приблизительно 50% больных умирает в
течении 2 лет после хирургического вмешательства, а
5-летняя выживаемость составляет 31% [1].
Несмотря на значительнoе улучшениe предоперационной подготовки, техники операции и постоперационного ведения больных с раком легких, которые
подвергаются пневмоэнктомии, данное оперативное
вмешательство имеет высокую частоту пери- и постоперативных осложнений [1, 2, 5].
Определение пери- и постоперативных осложнений, смертности представляет зачастую затруднения в
связи с наличием коморбидных состояний, в частности
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
сердечной недостаточности, анемии [4, 6]. Наличие
указанных заболеваний ассоцируется с плохим прогнозом после операций по поводу рака легких при резекции [6].
Пневмонэктомия сопровождается также развитием дыхательной недостаточности и нарушением толерантности к физической нагрузке [4, 7].
Основной целью нашего исследования являлось
изучение выживаемости больных по поводу рака легкого через 12 месяцев после пневмонэктомии, а также
выживаемости больных в различных субпопуляциях.
В протокол исследования вошли 102 больных,
* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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которым была проведена пневмонэктомия. Из всех
больных у преобладающего большинства причиной
являлся рак легких. Как видно из таблицы 1, мужчины
составили 84,3% всех больных (86 больных).
Таблица 1. Распределение пациентов по группам
(n=102)
Число больных
Группы больных раком
в группах
легкого
Абс. кол-во
%
Мужчины
Женщины
Возраст

86

84,3

16
15,7
Число больных
в группах
Абс. кол-во
%

До 20 лет

1

1,02

21-30

0

0

31-40

3

2,94

41-50

6

5,88

51-60

39

38,2

Старше 60 лет

53

51,9

Наиболее частыми сопутсвующеми патологиями
у больных поступивших в стационар по поводу пневмонэктомия являлись анемия (25 больных – 24,5%),
артериальная гипертония (16 больных – 15,6%) и сахарный диабет (8 больных – 7,7%) (Таблица 2).
Таблица 2. Распределение пациентов по сопутствующим заболеваниям
Число больных
Наиболее частые сопутв группах
ствующие заболевания
Абс. кол-во
%
Анемия

25

24,5

Артериальная гипертония

16

15,6

Сахарный диабет

8

7,7

Из 102 больных центральный рак наблюдался у
56 больных (54,9%), 38 – периферический (37,25%), у
3 – периферический с централизацией (2,9%) (Таблица
3).
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՅԻՍ 2020

36

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Таблица 3. Распределение пациентов по локализации
и стадии опухоли
Число больных
в группах
Локализация опухоли
Абс. кол-во
%
Центральный

56

54,9

Периферический
Периферический с централизацией

38

37,25

3

2,9

Стадия опухоли

Нами проводилось изучение взаимосвязи между
смертностью и полом больных, подвергшихся пневмонэктомии, через 12 месяцев. Изучение данной взаимосвязи выявило значительно лучшую выживаемость
у лиц женского пола по сравнению с мужским (Рис. 2).

Число больных
в группах
Абс. кол-во
%

IIA

5

4,9

IIB

18

17,6

IIIA

53

51,9

lllB

12

11,7

lV

3

2,94

У больных, подвергшихся пневмонэктомии, наиболее частой стадией рака легких была lllA стадия (52
больных) (Таблица 3).
Средний возраст поступивших в стационар составил – 60,1±12 лет.
Как видно из рисунка 1, выживаемость больных
через 12 месяцев после пневмонэктомии в общей из-

Рис. 1. Выживаемость больных после пневмонэктомии в течение 12 мес. (по Kaplan-Meyer)

учаемой популяции составила 46%. Высокая выживаемость более 90% наблюдалось через 3 месяца после
пневмонэктомии. При изучении субпопуляции больных
с наличием сопутствуюших заболеваний корреляционный анализ по методу Spearman не выявил взаимосвязи между наличием сопутствующих заболеваний и
исходом через 12 месяцев (0,057). (Таблица 4, Рис. 1).
Таблица 4. Конечный результат через 12 мес. после
пневмонэктомии в зависимости от наличия сопутствуюших заболеваний (по методу Spearman)
Корреляции
Сопутст.
заболевания
1,000
0,057

Исход
Ранговая
Исход
корреляция

Коэффициент
корреляции
Значим.
(двустор.)
N

Сопутст. Коэффициент
заболе- корреляции
вания
Значим.
(двустор.)
N

0

0,570

102

101

0,057

1,000

0,570

0

101
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Рис. 2. Выживаемость больных после пневмонэктомии в течении 12 мес. в зависимости от пола (по
Kaplan-Meyer)
Как видно из рисунка 2, выживаемость у лиц женского пола через 12 мес. была намного выше по сравнению выживаемости у лиц мужского пола. Результаты нашего исследования показывают, что несмотря на
то обстоятельство, что пневмоэктомия является основным лечением больных раком легких, средняя выживаемость больных остается низкой, через 12 мес. после
операции и составляет 46%. Значительное снижение

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

выживаемости наблюдается за период от 3 до 12 мес.
Полученные нами результаты указывают на необходимость более детального изучения причинных
факторов, влияющих на снижение выживаемости. Возможными факторами, которые способствуют низкой
выживаемости больных могут являться наличие ХОБЛ,
сопуствующие заболевания, пожилой возраст.
Проведенное нами исследование показывает, что
выживaемость группы больных женского пола намного
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превышает таковую у лиц мужского пола. Возможным
объяснением данного факта можно являтся низкая
частота наличия хронической обструктивной болезни
легких у лиц женского пола.
В заключение следует отметить, что результаты
нашего исследования указывают, что пневмонэктомия
сопровождается высокой смертностью через год после
опереции, несмотря на то, что данный метод является
лечением выбора при раке легких.
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ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ
Մինասյան Լ.Ա, Սարկավագյան Հ.Կ.
ԵՊԲՀ, Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոն

Բանալի բառեր՝ կրծքային վիրաբուժություն, պնևմո
նէկտոմիա, ուղեկցող հիվանդություններ, ներ- և հետվիրահատական բարդություններ։
Չնայած պնևմոնէկտոմիայի ենթարկվող հիվանդների
նախավիրահատկան նախապատրաստման, վիրաբուժական տեխնիկայի և թոքերի քաղցկեղով հիվանդների հետվիրահատական կառավարման զգալի բարելավումներին,
այս միջամտությունն ունի բարձր հաճախականություն
պերիոպերատիվ և հետվիրահատական բարդությունների:
Ներ- և հետվիրահատական բարդությունների, մահացության
որոշումը հաճախ բարդություններ է առաջացնում ուղեկցող
հիվանդությունների առկայության պատճառով, մասնավորապես՝ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության
(ԹՔՕՀ), սրտային անբավարարության, անեմիայի: Այս հիվանդությունների առկայությունը կապված է բացասա-

կան արդյունքների հետ հետվիրահատկան շրջանում թոքի
քաղցկեղի կապակցությամբ ռեզեկցիաներից հետո: Մեր
արդյունքները ցույց են տալիս պատճառահետևանքային
գործոնների
ավելի
մանրամասն
ուսումնասիրության
անհրաժեշտությունը, որոնք ազդում են ապրելիության
ցուցանիշի վրա: Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
հիվանդների կանանց խմբի ապրելիության ցուցանիշը զգալի
գերազանցում է տղամարդկանց ցուցանիշին, որը հնարավոր
է պայմանավորված լինել ուղեկցող հիվանդությունների,
մասնավորապես ԹՔՕՀ-ի ցածր մակարդակով կանանց
խմբում: Մեր ուսումնասիրության արդյունքները ցույց
են տալիս, որ պնևմոնէկտոմիան կապված է բարձր մահացության հետ վիրահատությունից մեկ տարի անց, չնայած
այն հանգամանքին, որ այս մեթոդը հանդիասանում է թոքերի
քաղցկեղի բուժման ընտրության մեթոդ:
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S U M M AR Y

CLINICAL FEATURES AND PROGNOSIS OF PATIENTS WITH PNEUMONECTOMY
Minasyan L.A., Sarkavagyan H.K.
YSMU, Department of General and Thoracic Surgery

Keywords: thoracic surgery, pneumonectomy, accompanying illnesses, peri-and postoperative complications.
Despite significant improvements in preoperative preparation, surgical technique, and postoperative management of
patients with lung cancer who undergo pneumoectomy, this
surgical intervention has a high incidence of perioperative and
postoperative complications. The determination of peri- and
postoperative complications, mortality often presents difficulties due to the presence of comorbid conditions, in particular
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), heart failure,
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and anemia. The presence of these diseases is associated with
a poor prognosis after surgery for lung cancer during resection.
Our results indicate the need for a more detailed study of causal
factors affecting reduced survival. Our study shows that the survival rate of a group of female patients is much higher than that
of males. A possible explanation for this fact is the low incidence
of COPD in women. In conclusion, it should be noted that the
results of our study indicate that pneumonectomy is associated
with high mortality a year after surgery, despite the fact that this
method is the treatment of choice for lung cancer.
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ՀՏԴ՝ 614.2

ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻՑ ՀԵՏՈ ԶԱՐԳԱՑՈՂ
ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ՍՈՒԲԴՈՒՐԱԼ ԱՐՅՈՒՆԱԿՈՒՅՏԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Միրզոյան Հ.Հ.1*, Հայրապետյան Ա.Կ.2
ԵՊԲՀ, նյարդավիրաբուժության ամբիոն
2
ԵՊԲՀ, հանրային առողջության ամբիոն

1

Ստացված է 29.08.2019, գրախոսված է 27.09.2019, ընդունված է 26.11.2019
Բանալի
բառեր՝ մեկուսացված գանգուղեղային
վնասվածք, քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ,
կլինիկական մենեջմենթ:
Մեկուսացված գանգուղեղային վնասվածքից
(ՄԳՈՒՎ)
հետո
զարգացող
քրոնիակական
սուբդուրալ արյունակույտով (այսուհետ՝ քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտ) հիվանդների թիվն աճում
է վնասվածք ստանալու հաճախացմանը, վնասակար
սովորույթների, մասնավորապես, ալկոհոլամոլության
ավելացմանը,
էկոլոգիական
փոփոխությունների
և բնակչության ծերացմանը համընթաց [3, 7]: Այն
հանդիպում է ոչ հազվադեպ, անմիջական կապ ունի
ՄԳՈՒՎ-ի սուր շրջանում իրականացված բուժման,
բուժհիմնարկից դուրս գրվելիս հիվանդներին տրվող
խորհրդատվության և հսկողության իրականացման
հետ: Քրոնիակական սուբդուրալ արյունակույտը
ՄԳՈՒՎ-ի հեռակա շրջանում հաճախ առաջացնում է
կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակ և պահանջում վիրահատական բուժում [6, 14]:
Բավականին բարդ է քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտի
ախտորոշման
գործընթացի
կազմակերպումը, քանզի բազմազան են դրա
նյարդաբանական դրսևորումները և ընթացքը:
Վնասվածքային բնույթի քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտը առավել հաճախ դրսևորվում է գիտակցության և հիշողության խանգարումներով,
ընդհանուր գանգուղեղային երևույթներով, խոսքի համակցված խանգարումներով, վերջույթների պարետիկ
երևույթներով, որոնք զուգորդվում են մկանային
տոնուսի խանգարումներով, ունենում պսևդոտումորոզ
* ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ
Հ.Հ. Միրզոյան
ԵՊԲՀ, նյարդավիրաբուժության ամբիոն
Հասցե՝ Կորյունի 2, 0025, ՀՀ, Երևան
Էլ. փոստ՝ m.hayk@mail.ru

կլինիկական ընթացք [1, 9]: Վնասվածքային բնույթի
քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի այսպիսի
նյարդաբանական դրսևորումներն ու ընթացքը 32,841,5% դեպքում հանգեցնում է նախահոսպիտալային փուլում հիվանդներին բուժօգնություն ցույց
տրվող բժիշկների՝ տեղամասային նյարադաբանների,
ընտանեկան բժիշկների և այլնի կողմից թույլ տրվող
ախտորոշման սխալների [2, 4, 11]:
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով հիվանդների բուժման հարցում գոյություն ունեցող
բժշկակազմակերպական մոտեցումները միանշանակ չեն, կարիք է զգացվում մշակել ու զարգացնել
բուժման տարբերակված մոտեցումներ [5, 8, 10,
13]: Դիսկուտաբիլ են առանձին դեպքերում ոչ միայն
բուժման եղանակի, այլև վիրահատական մեթոդների
ընտրությունը և ժամկետները, մասնավորապես նախավիրահատական շրջանի տևողությունը և այդ
ընթացքում իրականացվող հետազոտությունների ծավալը [6, 11, 12]:
Ամփոփելով, կարող են փաստել, որ ՄԳՈՒՎից հետո զարգացող քրոնիակական սուբդուրալ
արյունակույտի կլինիկական մենեջմենթում կան
դիսկուտաբիլ բազմաթիվ մոտեցումներ, ինչն էլ
առիթ է հանդիսացել սույն հետազոտությամբ նպատակ դնել ուսումնասիրելու կլինիկական մենեջմենթի
խնդիրները, մշակել դրանց բացասական ազդեցության
նվազեցմանն ուղղված մոտեցումներ:
Հետազոտության նյութը և մեթոդները
Հետազոտության առաջնային նյութ են հանդիսացել Երևան քաղաքի 3 նեղ մասնագիտացված
բուժհիմնարկներում (ԲՀ)՝ «Արմենիա», «Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչ» և «Էրեբունի» ԲՀ-ներում և քաղաք
Գյումրիի համանուն ԲՀ-ում քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտով հիվանդներին ցուցաբերված բժշկական օգնության կազմակերպմանն ու իրականացմանը
վերաբերվող տվ յալները, որոնք գրանցված են համա-
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պատասխան փաստաթղթերում՝ հիվանդության նկարագրերում: Այս ԲՀ-ները համալրված են գլխուղեղի
համակարգչային շերտագրում (ՀՇ) իրականացնող
սարքավորումներով, ունեն նյրադավիրաբուժական
բաժանմունք կամ ծառայություն:
Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են քրոնիակական
սուբդուրալ արյունակույտով 165 հիվանդներ, որոնցից
140-ի մոտ ՄԳՈՒՎ-ի սուր շրջանում գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն չի իրականացվել,160 հիվանդների
շրջանում ռադիոլոգիական հետազոտություններով
գանգոսկրի կոտրվածք չի հայտնաբերվել:
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտը 83 հիվանդների մոտ հայտնաբերվել է ՄԳՈՒՎ-ից հետո 1
ամսվա ընթացքում, 31-ի մոտ՝ 1-ից 2 ամսվա, 11-ի
մոտ՝ 2-ից 3 ամսվա ընթացքում, իսկ 40 հիվանդների
շրջանում՝ 3 ամիս անց: Չնայած նրան, որ կլինիկորեն
քրոնիակական սուբդուրալ արյունակույտն արտահայտվել է գլխացավերով, ինչպես նաև 161 հիվանդների
շրջանում՝ մենինգեալ կամ օջախային ախտանիշներով,
4-ի շրջանում՝ առանց այդ ախտանիշների:
Քրոնիկական
սուբդուրալ
արյունակույտը
հայտնաբերվել է գլխուղեղի ՀՇ հետազոտությամբ: Հիվանդներն ըստ գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության կատարման ժամկետների բաժանվել են 2 խմբի: Առաջին
խմբում առանձնացվել են այն 158 հիվանդները, որոնք
հոսպիտալացվել են գլխուղեղի ՀՇ հետազոտությունից
հետո կամ անցել են գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն
հոսպիտալացման 0-24 ժամերին: Երկրորդ խմբում
առանձնացվել են այն 7 հիվանդները, որոնց մոտ
գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն է իրականացվել հիվանդի հոսպիտալացումից ավելի քան 24 ժամ հետո
(աղ յուսակ 1):
Առանձնացվել են հիվանդների տարիքային 3
խումբ՝ մինչև 40տ (9 հիվանդ), 41-59տ (60 հիվանդ)
և 60տ և բարձր տարիքի (96 հիվանդ), ինչպես նաև
ուղեկցող հիվանդություններով տառապող հիվանդների
խումբ (96 հիվանդ) և այդպիսի հիվանդություններ
չունեցող հիվանդների (69 հիվանդ) խումբ (աղ յուսակ
2):
Գլխուղեղի
ՀՇ
հետազոտության
եզրակացությունում նշվել է քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտ կամ քրոնիկական սուբդուրալ բազմա
խոռոչանի արյունակույտ, կամ կազմավորման փուլում
գտնվող քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ: Հիվանդները բաժանվել են երկու խմբի, որոնցից մեկում
առանձնացվել են 123 հիվանդ, որոնց շրջանում
կատարված գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության եզրակացության մեջ նկարագրվել է քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտ, իսկ մյուս խմբում ընդգրկվել են 42 հիԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
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վանդ, որոնց մոտ ՀՇ եզրակացությամբ նկարագրվել է
բազմախոռոչանի կամ կազմավորման փուլում գտնվող
քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ (աղ յուսակ 3):
Արյունակույտը դատարկվել է տարբեր վիրահատական եղանակներով: Ըստ այդմ հիվանդները
բաժանվել են 3 խմբի: 1-ին խմբում ընդգրկվել են
81 հիվանդ, որոնց մոտ արյունակույտը հեռացվել է
տրեֆինացիոն անցքերի միջոցով, մյուսում 56 հիվանդ`
ռեզեկցիոն տրեպանացիայով, իսկ 3-րդ խմբում 28 հիվանդ՝ ոսկրապլաստիկ տրեպանացիայով (աղ յուսակ
3):
Քրոնիակական
սուբդուրալ
արյունակույտի
նյարդաբանական դրսևորման առավել ծանր ձևերն
ընդգծելու համար` հիմք ընդունելով Լիխտերման-Կոնովալովի գիտակցության խանգարման և Գլազգոյի կոմայի սանդղակները (Glasgow Coma Scale, ԳԿՍ)` մեր
կողմից մշակվել և առաջարկվել է գիտակցության
խանգարման
գնահատման
դյուրին
կիրառելի
երկաստիճան աշխատանքային սանդղակ, որում
առանձնացվել են գիտակցության խանգարման
սահմանային և ոչ սահմանային վիճակներ: Գիտակցության խանգարման ոչ սահմանային վիճակ է
համարվել պարզ գիտակցությամբ (կամ 15 բալ ըստ
ԳԿՍ-ի), ինչպես նաև չափավոր և խորը մթագնման
(կամ 11-14 բալ ըստ ԳԿՍ-ի) մակարդակներում գիտակցության խանգրմամբ դրսևորվող քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտը, որը դիտվել է 138 հիվանդի
շրջանում: Գիտակցության խանգարման սահմանային
վիճակ է համարվել սոպորի (կամ 9-10 բալ ըստ ԳԿՍ-ի) և
կոմայի (կամ 3-8 բալ ըստ ԳԿՍ-ի) մակարդակներում գիտակցության խանգարմամբ դրսևորվող քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտը, որը դիտվել է 27 հիվանդի
շրջանում (աղ յուսակ 4): Այս խմբերում առանձնացվել
են երկու ենթախումբ ըստ վիրահատության իրականացման ժամկետի (աղ յուսակ 5): Առաջին ենթախմբում
ընդգրկվել են քրոնիկ սուբդուրալ արյունակույտով
հիվանդները, որոնք վիրահատվել են ընդունվելուց
հետո առաջին 24 ժամում (ոչ սահմանային վիճակում
գտնվող հիվանդներ՝ 114, սահմանային՝ 27), երկրորդ
ենթախմբում` ավելի ուշ ժամկետում վիրահատված
հիվանդները (ոչ սահմանային վիճակում գտնվող հիվանդներ՝ 24, սահմանային՝ չեն եղել):
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով վիրահատված հիվանդներից 6-ը ենթարկվել են կրկնակի
վիրահատության՝ ռեակումուլ յացիայի կամ գլխուղեղի
ճնշում առաջացնող պնևմոցեֆալիայի զարգացման
կապակցությամբ:
Քրոնիկական
սուբդուրալ
արյունակույտի
զարգացումն ավարտվել է անցանկալի ելքով 29 հի-
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վանդների շրջանում, որոնցից 23-ի մոտ զարգացել են
հաշմանդամության բերող մնացորդային երևույթներ,
6-ի մոտ մահվան ելք: Ըստ այդմ, քրոնիակական
սուբդուրալ արյունակույտի ելքը պայմանականորեն
բաժանվել են 3 խմբերի՝ լավ ելք, բավարար և բացասական ելք:
Հավաքագրված տվ յալներն ու բոլոր պարամետրերի արժեքները ծածկագրվել և մուտքագրվել
են մեր կողմից մշակված համակարգչային տվ յալների
բազա: Հետազոտության առաջնային նյութի վիճակագրական վերլուծությունը իրականացվել է SPSS
22.0 համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ (Statistical
Package for the Social Sciences - SPSS Inc, an IBM
company, Chicago, Illinois, USA): Քանակական փոփոխականների համար հաշվարկվել են միջին արժեքները
և միջինից վիճակագրական շեղումներն ու ստանդարտ
սխալները, իսկ կատեգորիական պարամետրերի համար հաշվարկվել են տոկոսային հարաբերությունները
կամ
համամասնությունները:
Կատեգորիական
պարամետրերի
համամասնությունների
համեմատության դեպքում ուսումնասիրվող ցուցանիշների
տարբերության
հավաստիությունը
գնահատվել
2
է χ (խի-քառակուսի) վիճակագրական թեստի
միջոցով: Հաշվարկվել է ճշմարտանմանության հարաբերությունը: Շանսերի հարաբերության համար
հաշվարկվել է 95,0% վստահելիության միջակայքը:
Արդյունքները համարվել են վիճակագրորեն հավաստի
առաջին տիպի սխալի հավանականության p<0,05
դեպքում, իսկ վստահելիության միջակայքը հավաստի
է համարվել այն դեպքում, երբ չի ներառել 1 արժեքը։
Արդյունքները և քննարկումը
Հետազոտության
արդյունքներով
ակնհայտ
դարձավ, որ քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի
կլինիկական մենեջմենթում առկա են մի շարք թերացումներ, ինչպես նախահոսպիտալային, այնպես էլ
հոսպիտալային փուլում:
Այսպես, քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով
97,0% (160) հիվանդների շրջանում գանգոսկրի
կոտրվածք չի հայտնաբերվել, իսկ 84,8% (140/165)
հիվանդների շրջանում ԳՈՒՎ-ի սուր շրջանում չի իրականացվել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտություն: Սա նշանակում է, որ այդ հիվանդների շրջանում, նույնիսկ
գանգի ռենտգենաբանական հետազոտություն իրականացնելով, չի լուծվում ներգանգային վնասվածքային
փոփոխությունների հայտնաբերման, բուժման և հետագա զարգացումների հսկողության խնդիրները,
որոնց
արդյունքում
քրոնիկական
սուբդուրալ
արյունակույտը ձևավորվում և հայտնաբերվում
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է ուշ շրջանում: Մասնավորապես այն 50,3% (83)
դեպքում հայտնաբերվում է ՄԳՈՒՎ-ից հետո 1
ամսվա ընթացքում, 18,8% (31) դեպքում` 1-ից 2
ամսվա, 6,7% (11)-ում` 2-ից 3 ամսվա ընթացքում,
իսկ 24,2% (40) դեպքում` 3 ամիս հետո: Չնայած
նրան, որ քրոնիակական սուբդուրալ արյունակույտը
97,6% (161) դեպքերում դրսևորվում է մենինգեալ
կամ օջախային ախտանիշներով, այնուամենայնիվ,
բազմաթիվ սխալներ են թույլ տրվում պոլիկլինիկայի
նյարդաբանների կամ շտապ օգնության բժիշկների
կողմից (94,0%(47)), որը կարող է պայմանավորված
լինել ՄԳՈՒՎ-ից հետո պահպանվող մնացորդային
երևույթներով կամ զարգացող ախտանիշների թույլ
արտահայտվածությամբ և դրանք չեն դիտարկվել
որպես ՀՇ հետազոտության ցուցում: Ավելին, երբեմն
ախտորոշման սխալները թույլ են տրվում նույնիսկ նեղ
մասնագիտացված ԲՀ-ներում (4,2%(7)), որոնք ճշտվում
են ՀՇ հետազոտությունից հետո: Այս պնդումը մեր
կողմից հիմնավորվեց վիճակագրական վերլուծության
արդյունքներով, որով ուսումնասիրվել էր նախահոսպիտալային ու հոսպիտալային փուլերում թույլ տրված
ախտորոշման սխալների կապը գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության կատարման ժամկետից (աղ յուսակ
1): Ախտորոշման սխալները զգալիորեն ավելի հաճախակի են թույլ տվել շտապ օգնության բրիգադների
կամ տեղամասային նյարդաբանների (94,0%(47/51))
և նյարդավիրաբույժների (16,0% (15/94)) կողմից
նախահոսպիտալային փուլում, քան հոսպիտալային
փուլում 4,2% (7/165)` χ2=66,57, p<0,0001: Ի դեպ, նախահոսպիտալային փուլում ախտորոշման սխալները
զգալիորեն ավելի հաճախակի են թուլ տվել շտապ
օգնության բրիգադները և տեղամասային նյարդաբանները (χ2=81,08, p<0,0001), քան նյարդավիրաբույժները՝ խորհրդատվության արդյունքում: Հոսպիտալային փուլում ախտորոշման սխալների պատճառ է
հանդիսացել գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության իրականացման ձգձգումը, քանզի այդ սխալները հիվանդների
2-րդ խմբում (71,4%(5/7)) հանդիպել են առավել հաճախակի (χ2 =81,23, p<0,0001), քան 1-ին խմբում
(1,3%(2/158)): Հետևապես, կարելի է նվազեցնել
ախտորոշման սխալները ՄԳՈՒՎ-ի սուր շրջանում
գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության իրականացմամբ, և
դրանից հետո նվազագույնը 3 ամիս տևողությամբ
հսկողություն սահմանելով՝ ոչ միայն կլինիկական, այլև
ՀՇ դինամիկ հսկողություն:
Քրոնիական սուբդուրալ արյունակույտի կլինիկական մենեջմենթում կարևորվել է հիվանդների խոցելի
խմբերի հայտնաբերումը, որի համար ուսումնասիրվել է
քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի զարգացման
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Աղ յուսակ 1
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ախտորոշման սխալները, դրանց կապը գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության
իրականացման ժամկետից
Ախտորոշման սխալ
Ընդամենը
Գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության ժամկետն ըստ խմբերի
չկա
կա
n
%
n
%
n
%
Հոսպիտալային փուլ
1-ին խումբ
156 98,7
2c
1,3
158 95,8
c
71,4
7
4,2
2-րդ խումբ
2
28,6
5
4,2
165 100,0
Ընդամենը
158 95,8
7a
Նախահոսպիտալային փուլում նյարդավիրաբույժի խորհրդատվություն
Ընդամենը
79
84,0 15a,b 16,0
94 100,0
Շտապ օգնության բրիգադի, պոլիկլինիկայի՝ տեղամասային նյարդաբանի ախտորոշում
Ընդամենը
3
6,0
47a,b 94,0
50 100,0
Ծանոթություն՝ aχ2 =66,57, p<0,0001; bχ2 =81,08, p<0,0001; cχ2 =81,23, p<0,0001

Աղ յուսակ 2
Վնասվածքային քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ռիսկի գործոնները
Ուսումնասիրվող ցուցանիշներ
Տարիքային խմբեր
≤40 տ.
41-59 տ.
≥60 տ.
Ուղեկցող հիվանդություններ
Կան
Չկան
Ընդամենը

n

%

9a
60a
96a

5,4
36,4
58,2

96b
69b

58,2
41,8

165a,b

100,0

Ծանոթություն՝ a z=1,89, p<0,0001, b z=2,11, p=0,035

Աղ յուսակ 3
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի դատարկման համար վիրահատական մուտքի ընտրության կապը
գլխուղեղի ՀՇ հետազոտության արդյունքից
Վիրահատական մուտք (խմբերով)
Ընդամենը
Ելք
1-ին խումբ
2-րդ խումբ
3-րդ խումբ
n
%
n
%
n
%
n
%
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ (ըստ ՀՇ նկարագրության)
Լավ
51
81,0
41
87,2
9
69,2 101 82,1
Բավարար
7
11,1
5
10,6
4
30,8 16
13,0
Բացասական
5
7,9
1
2,1
0
0,0
6
4,9
Ընդամենը
63b
51,2
47a,b 38,2 13a,b 10,6 123 100,0
Կազմավորման փուլում գտնվող, բազմախոռոչանի արյունակույտ (ըստ ՀՇ նկարագրության)
Լավ
14
77,8
8
88,9
13
86,7 35
83,3
Բավարար
4
22,2
1
11,1
2
13,3
7
16,7
Բացասական
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Ընդամենը
18
42,9
91
21,4
151
35,7 42 100,0
Ընդամենը
Լավ
65
80,2
49
87,5
22
78,6 136 82,4
Բավարար
11
13,6
6
10,7
6
21,4 23
13,9
Բացասական
5
6,2
1
1,8
0
0,0
6
3,6
Ընդամենը
81c
49,1
56c
33,9
28c
17,0 165 100,0
Ծանոթություն՝ aχ2 =14,71, p=0,001; bz=5,13, p<0,0001; cz=1,35, p<0,0001
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Աղ յուսակ 4
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ելքի կախվածությունը գիտակցությունից
ԳԽԳԱՍ-ով վիճակը
Ելք
ոչ սահմանային
սահմանային
n
%
n
%
Լավ կամ բավարար
24*
88,9
135*
97,8
Բացասական
3*
11,1
3*
2,2
Ընդամենը
27
16,4
138
83,6

Ընդամենը
n
159
6
165

%
96,4
3,6
100,0

Ծանոթություն՝ * χ2 =5,12, p=0,024, OR=5,6 (95% CI 1,1-29,5)
Աղ յուսակ 5
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ելքի կախվածությունը գիտակցությունից և վիրահատության ժամկետից
Ելք
Ընդամենը
գիտակցություն ըստ
Վիրահատության
դրական
բավարար
բացասական
ԳԽԳԱՍ-ի
ժամկետ (ժամ)
n
%
n
%
n
%
n
%
≤24
95
83,3
17
14,9
2
1,8
114
82,6
Ոչ սահմանային
>24
19
79,2
4
16,7
1
4,2
24
17,4
ընդամենը
114
82,6
21
15,2
3
2,2
138 100,0
≤24
22
81,5
2
7,4
3
11,1
27
100,0
Սահմանային
>24
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
ընդամենը
22
81,5
2
7,4
3
11,1
27
100,0
Ընդամենը
136
82,5
23
13,9
6
3,6
165 100,0
հաճախականությունը
տարբեր
տարիքային
խմբերում (≤40, 41-59, ≥60 տարեկան), ինչպես նաև
ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող և չունեցող հիվանդների խմբերում: Ստացված արդյունքներից
պարզվել է (աղ յուսակ 2), որ քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտը հավաստիորեն (z=1,89, p<0,0001)
ավելի հաճախակի է զարգացել ≥60 տարեկան հիվանդների խմբում (58,2% (94)), քան մյուս տարիքային
խմբերում (≤40 տ.` 5,4% (9), 41-59 տ.` 36,4% (60)),
ինչպես նաև ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող
(58,2% (96)) հիվանդների խմբում (z=2,11, p=0,035),
քան նման հիվանդություններ չունեցող հիվանդների
(41,8% (69)):
Ուսումնասիրվել են քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտի կլինիկական մենեջմենթի խնդիրները
կապված
գլխուղեղի
ՀՇ
հետազոտության
արդյունքներով պայմանավորված վիրահատական
եղանակի ընտրության և ելքի հետ (աղ յուսակ 3):
Վերլուծության արդյունքներից պարզվել է, որ քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի ելքն անկախ
արյունակույտի խոռոչի պարունակությունից էապես
չի տարբերվել, թե ինչպիսի վիրահատական եղանակ
է կիրառվել դրա դատարկման համար (քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի դեպքում` p=0,163,
քրոնիկական սուբդուրալ բազմախոռոչանի կամ
կազմավորման փուլում գտնվող արյունակույտի
դեպքում՝ p=0,698): Այսինքն, առավել նախըտրելի
են խնայողական վիրահատական եղանակները:

Մինչդեռ պարզվել է, որ հիվանդների խմբում, որոնց
մոտ ՀՇ եզրակացությունում նկարագրվել է քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտ, այն հավաստիորեն
ավելի հաճախակի է դատարկվել ռեզեկցիոն տրեպանացիայի միջոցով (38,2% (47/123)), քան հիվանդների
մյուս խմբում, որոնց ՀՇ եզրակացության մեջ նկարագրված է եղել արյունակույտ կազմավորման փուլում
կամ բազմախոռոչանի քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտ (21,4% (9/42)): Այս խմբում զգալիորեն
ավելի հաճախ է իրականացվել ոսկրապլաստիկ տրեպանացիա (35,7% (15)), քան նախորդ խմբում (10,6%
(13)), χ2=14,71, p=0,001: Սա կարող է բացատրվել
միայն սուբյեկտիվ գործոններով, ինչը մասնավորապես,
կախված է նյարդավիրաբույժի նախասիրությունից:
Չնայած դրան, պետք է նկատել նաև, որ ընդհանուր
առմամբ
ՀՇ
եզրակացությունում
քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտի նկարագրությամբ հիվանդների խմբում արյունակույտը դատարկվել է
ավելի հաճախակի տրեֆինացիոն անցքերով (51,2%
(63)), քան մյուս երկու վիրահատական եղանակներով
(z=5,13, p<0,0001):
Գլխուղեղի
ՀՇ
հետազոտության
եզրակացութունում բազմախոռոչանի քրոնիկական կամ
կազմավորման փուլում սուբդուրալ արյունակույտի
նկարագրությամբ հիվանդների խմբում նկատելի
տարբերություն չի նշվել` վիրահատական մուտքերի
հետ կապված: Առհասարակ, արյունակույտի դատարկման համար ավելի նախընտրելի է տրեֆինացիոն
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անցքերի միջոցով արյունակույտի դատարկումը
(49,1% (81)), քան ոսկրապլաստիկ տրեպանացիան
(17,0% (28)) կամ ռեզեկցիոն տրեպանացիան (33,9%
(56)), (z=1,35, p<0,0001):
Վերլուծության
է
ենթարկվել
քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտի ելքի կախվածությունը գիտակցության խանգարման վիճակից, որում գտնվում
է հիվանդը ԲՀ ընդունվելիս (աղ յուսակ 4): Պարզվել
է, որ հիվանդների 1-ին խմբում (27) քրոնիկական
սուբդուրալ արյունակույտի բացասական (մահվան)
ելքը դիտվել է հավաստիորեն ավելի հաճախակի (11,1%
(3)), քան լավ և բավարար ելքերը միասին (88,9% (24)),
ի տարբերություն հիվանդների 2-րդ խմբի (138), որտեղ
բացասական ելքը դիտվել է 2,2% (3), մյուս ելքերը՝
97,8% (135), (χ2 =5,12, p=0,024, OR=5,6 (95% CI 1,129,5)):
Ամփոփվել
է
քրոնիկական
սուբդուրալ
արյունակույտի
ելքի
կախվածությունը
վիրահատության իրականացման ժամկետից (աղ յուսակ
5): Ստացված արդյունքներով` քրոնիկ սուբդուրալ
արյունակույտի ելքը հավաստի կախվածություն չի
ունեցել վիրահատության իրականացման ժամկետից:
Ուստի, գիտակցության խանգարման ոչ սահմա-

նային վիճակով հիվանդների մոտ կարելի է պլանավորել և իրականացնել վիրահատություն հիվանդի
ընդունվելուց 0-24 ժամերում:
Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտով վիրահատված հիվանդների շրջանում հազվադեպ
են կատարվել կրկնակի վիրահատություններ 3,6%
(6): Դրանք կատարվել են ռեակումուլ յացիայի կամ
գլխուղեղի ճնշում առաջացնող պնևմոցեֆալիայի հետ
կապված: Քրոնիկական սուբդուրալ արյունակույտի
զարգացումն ավարտվել է անցանկալի ելքով 17,6%
(29) դեպքերում (հաշմանդամություն առաջացնող`
14,0% (23), և նույնիսկ մահվան ելքով` 3,6% (6)):
Եզրակացություն
ՄԳՈՒՎ-ից հետո զարգացող քրոնիակական
սուբդուրալ արյունակույտի կլինիկական մենեջմենթում
ակներև են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք վերաբերվում
են ՄԳՈՒՎ-ից հետո իրականացվող հսկողությանը
և նրա ժամկետներին, քրոնիկական սուբդուրալ
արյունակույտի ախտորոշման և բուժման գործընթացի
կազմակերպմանը: Այս խնդիրների բացասական
ազդեցությունը նվազում է մշակված մոտեցումներով:
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РЕЗЮМЕ

ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ
ПОСЛЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ ИХ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Мирзоян А.О.1, Айрапетян А.К.2
ЕГМУ, кафедра нейрохирургии
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Ключевые слова: головной мозг, изолированная травма,
хроническая субдуральная гематома, клинический менеджмент.
Количество больных с хронической субдуральной гематомой после изолированной черепно-мозговой травмы (ИЧМТ)
растет с ростом травматизма, с увеличением вредных привычек, в частности, алкоголизма, а также с экологическими изменениями и старением населения. Хроническая субдуральная гематома после ИЧМТ встречается нередко. В развитии
таких гематом имеют место лечение, проведенное в остром
периоде ИЧМТ, а также рекомендации при выписке больных
и уровень дальнейшего амбулаторного наблюдения. Вопросы клинического менеджмента хронической субдуральной
гематомы после ИЧМТ все еще остаются дискутабельными,
что послужило основанием для целенаправленного изучения проблем клинического менеджмента хронической субдуральной гематомы после ИЧМТ и разработки подходов,
направленных на снижение их негативного воздействия.
Первичным материалом исследования послужили данные,
касающиеся организации и оказания медицинской помощи в
медицинских центрах (МЦ) Еревана и Гюмри. В Ереване исследования проводились в трех узкоспециализированных
МЦ (“Армения”, “Эребуни”, “Святой Григорий Просветитель”), a в Гюмри – одноименном МЦ. В исследование были
включены 165 больных с хронической субдуральной гематомой после ИЧМТ. У 83 больных хроническая субдуральная гематома была выявлена в течение 1 месяца после ИЧМТ, у 31
больного- в течение 1-2 месяцев, у 11 больных – в течение
1-2 месяцев, у 40 больных – после 3 месяцев. КТ-исследование головного мозга на догоспитальном этапе или в первые
24 часа госпитализации было произведено у 158 больных,

а 7-ым это исследование провели на следующий день госпитализации. Больные были прооперированы в разные сроки
госпитализации и различными хирургическими методами. В
первые 24 часа госпитализации были прооперирован 141
больной, в более поздние сроки – 24. Для удаления хронической субдуральной гематомы у 81 больного были наложены
трефинационные отверстия, у 56 больных – резекционная
декомпрессивная трепанация черепа, у 28 больных – костно-пластическая трепанация черепа. 136 больных были выписаны без существенного неврологического дефицита, у
23-х развилась инвалидность, а в 6 случаях наблюдался летальный исход.
Статистический анализ первичного материала исследования осуществлен с применением компьютерной программы
SPSS 22.0 (статистический пакет для социальных наук).
Было выявлено, что допускаются многие диагностические
ошибки на догоспитальном этапе, которые можно снизить с
помощью амбулаторного динамического наблюдения, КТ-исследования головного мозга. Выяснилось, что наиболее уязвимыми являются больные с ИЧМТ возрастной группы «60
лет и старше». В исходах хронической субдуральной гематомы после ИЧМТ существенную роль имеют подходы клинического менеджмента на госпитальном этапе, а также уровень
сознания больного при госпитализации. Установлены оптимальные сроки операции и хирургические методы.
Заключение. В клиническом менеджменте хронической
субдуральной гематомы после ИЧМТ существует множество
проблем, относящихся к медико-организационным подходам
в диагностике и лечении хронической субдуральной гематомы после ИЧМТ; в связи с разработанными подходами негативное воздействие этих проблем уменьшается.
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The number of patients with chronic subdural hematoma
after isolated traumatic brain injury (TBI) increases with the
growth of injuries, with an increase in bad habits, in particular,
alcoholism, as well as environmental changes and aging of the
population. Chronic subdural hematoma after isolated TBI is not
rare. In case of development of such hematomas, it is important
to conduct an acute period of isolated TBI, as well as recommendations for discharge of patients and further outpatient monitoring. Numerous approaches of clinical management of chronic
subdural hematoma after isolated TBI are still debatable. This
led to studying the problems of clinical management of chronic
subdural hematoma after isolated traumatic brain injury and developing approaches to reduce their negative impact.
The primary material of the study was the data concerning
the organization and provision of medical care in the medical
centers (MC) of Yerevan and Gyumri. In Yerevan, the research
was carried out in three highly specialized MC - “Armenia”, “Erebuni”, “St. Gregory the Illuminator”, as well as in Gyumri MC
carrying the same name. The study included 165 patients with
chronic subdural hematoma after isolated TBI. In 83 patients,
chronic subdural hematoma was detected within 1 month after
isolated TBI, in 31 patients it was detected within 1-2 months,
in 11 patients - within 1-2 months, in 40 patients –3 months later. Of all the patients, 158 underwent CT scan of the brain in
the prehospital stage or in the first 24 hours after hospitalization, and 7 patients underwent this study the other day after
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hospitalization. Patients were operated at different times after
hospitalization and were exposed to different surgical methods. 141 patients were operated in the first 24 hours after
hospitalization, and 24 patients - at a later date. For removal
of chronic subdural hematoma, trephination holes were made
in 81 patients, resection decompressive craniotomy - in 56 patients, bone-plastic trepanation of the skull - in 28 patients. 136
patients were discharged without significant neurological deficit, 23 patients developed disability, and 6 patients had a lethal
outcome.
Statistical analysis of the primary material of the study was
carried out using the computer program SPSS 22.0 (statistical
package for social Sciences).
It was found out that in the pre-hospital stage many diagnostic mistakes were made that could have been reduced by
outpatient monitoring, and CT scan of the brain. It was found out
that the most vulnerable are patients with isolated TBI aged 60
and over. The approaches of clinical management in the hospital stage, as well as the level of consciousness of the patient
during hospitalization, have a significant role in the outcomes
of chronic subdural hematoma after isolated TBI. The optimal
timing of surgery and surgical methods are installed.
Conclusion. In the clinical management of chronic subdural
hematoma after isolated TBI, there are many problems related
to medical and organizational approaches in the diagnosis and
treatment of chronic subdural hematoma after TBI. The negative impact of these problems is reduced with the developed
approaches.
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Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные
технологии, экстракорпоральное оплодотворение,
интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, внутриутробные пороки развития плода.
Вспомогательные репродуктивные технологии
(ВРТ) получили широкое распространение. Благодаря
им на свет появилось около 2% от всех новорожденных в мире [23].
Исторически ВРТ ассоциировались с более высоким уровнем внутриутробных пороков развития плода
(ВПР) по сравнению с естественным зачатием [36]. И
если некоторые авторы разделяют данную точку зрения [32], то другие исследователи считают, что риски
не так высоки, как предполагалось первоначально
[27].
Цель нашей работы заключалась в анализе данных литературы с целью определения воззрения современных исследователей на вопрос о возможности
влияний ВРТ на частоту ВПР.
Так, в ряде мультицентровых исследований показано, что использование ВРТ приводит к «некоторому
увеличению распространенности» ВПР. Это, как правило, дефекты нервной трубки, аномалии лица, полидактилии, дефекты передней брюшной стенки и желудочно-кишечного тракта [14, 21].
Некоторые исследователи, среди наиболее значимых факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье и развитие детей от экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), выделяют именно
повышение частоты врожденной патологии и хромосомных заболеваний. Отмечена высокая частота ВПР после ВРТ: 8,6% после интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ), 9% после ЭКО против 4,2%
* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
А.К. Алексанян
Научно-исследовательский центр охраны здоровья матери и ребенка
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у детей в общей популяции. Кроме того, сообщается
о высокой частоте малых аномалий развития (гемангиом) у детей после ИКСИ и ЭКО, больше чем вдвое
превышающей таковую в популяции [25].
Giorgione V. и соавторы считают, что ВРТ в большей степени ассоциированы с риском развития
врожденных пороков сердца (ВПС), частота которых
увеличивается с 0,68% в общей популяции при спонтанном наступлении беременности до 1,32% как при
многоплодной, так и одноплодной беременности после
ЭКО или ИКСИ. Риск ВПС был значительно повышен
в группе ЭКО/ИКСИ по сравнению с группой спонтанного зачатия и при рассмотрении общего количества
наблюдений (P=0,0001) [22].
Отмеченная особенность подвергается сомнению: при оценке риска ВПР у детей, рожденных после
ЭКО/ИКСИ и естественного зачатия, установлено, что
при одноплодной беременности риск ВПР после ВРТ
значительно повышен по сравнению с группой естественно зачатых детей. Однако в наблюдениях с многоплодной беременностью отмеченная ассоциация не
установлена [36].
В других работах сообщается о зависимости структуры ВПР от количества плодов. Подчеркивается, что
ВРТ ассоциировались со значительно повышенным
риском ВПР, причем особенно среди одноплодных беременностей. Аналогичная картина отмечена в циклах
свежих эмбрионов после ЭКО и замороженных эмбрионов после ИКСИ. Причем, при одноплодной беременности наблюдалась связь между ВРТ и множественными ВПР: пороками со стороны желудочно-кишечного
тракта, половых органов и мышечно-скелетного аппарата. При наличии многоплодной беременности установлено возрастание частоты ВПС [35].
Высказано предположение о зависимости частоты ВПР от фактора бесплодия. При наличии мужского бесплодия основные врожденные дефекты плода
были зарегистрированы в 1,04% наблюдений. По сравнению со спонтанно наступившими беременностями от
фертильных мужчин, при использовании ЭКО фактор
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мужского бесплодия был связан со значительно более
высоким риском развития гипоспадии (0,09% против
0,01%, P=0,002) и дефектов межпредсердной перегородки (0,13% против 0,03%, P=0,03). Анализ подгрупп
с учетом параметров спермограммы показал, что олигозооспермия (концентрация сперматозоидов менее
15 млн/мл) была в значительной степени связана с
более высоким риском дефектов межжелудочковой
перегородки по сравнению с нормальными показателями спермограмм (0,58% против 0,21%, P=0,02).
Тяжелая олигозооспермия (концентрация сперматозоидов менее 5 млн/мл) достоверно ассоциировалась с
повышенным риском развития гипоспадии по сравнению с нормальными концентрациями сперматозоидов
при беременностях в результате ИКСИ (0,16% против
0,03%, P=0,03) [24].
Результаты другого исследования подтверждают
недавно появившееся мнение о том, что повышенная
частота ВПР, наблюдаемая после ВРТ/индуцированной овуляции, во многом обусловлена факторами бесплодия у матери [29].
Приводятся данные о характере зависимости
частоты ВПР от возраста матери. Проведен сравнительный анализ частоты ВПР среди новорожденных в
результате ЭКО (2211), в результате ИКСИ (1399) и
естественного зачатия (301060). Частота любого ВПР
составляла 7,1%, 9,9% и 5,7% соответственно. Как и
следовало ожидать, риск ВПР при этом увеличивался
с возрастом матери среди новорожденных в результате естественного зачатия. В то же время, при использовании ЭКО и ИКСИ вместе взятых, по сравнению с
новорожденными от естественного зачатия риск ВПР
среди новорожденных от женщин в возрасте до 29 лет
был более высоким. В возрастной группе 35-39 лет
различий не выявлено, а среди пациенток старше 40
лет риск ВПР при использовании ВРТ был значительно ниже, чем при естественном зачатии. Риск ВПР был
также повышен в наблюдениях с анемией и инфекциями мочевыводящих путей в группе ИКСИ, но не после
ЭКО. Таким образом, зависимость между возрастом
матери и риском ВПР при использовании ЭКО и ИКСИ
принимает обратный характер по сравнению с естественным зачатием. Риск ВПР у женщин старше 40 лет
после ВРТ ниже, чем при естественном зачатии [18].
В других сообщениях установлена зависимость частоты ВПР от различных методов ВРТ. Отмечено, что
при ИКСИ рассматриваемый показатель был несколько выше, чем при ЭКО. Распространенность врожденных дефектов была значительно выше при переносе
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свежих эмбрионов по сравнению с переносом замороженных. Распространенность врожденных дефектов у
многоплодных детей была значительно ниже при переносе свежих эмбрионов по сравнению с переносом
замороженных [28].
Крайне осторожно приводятся данные о зависимости частоты ВПР от использования аутологичных
или донорских ооцитов. Общая распространенность
ВПР при беременности после ЭКО/ИКСИ составила
29/2444 (118,6 на 10000 новорожденных), а наиболее распространенной врожденной аномалией служили пороки сердца (32,7 на 10000 новорожденных),
за которыми следовали пороки развития мочеполовой системы (28,6 на 10000 рождений). Риск ВПР при
использовании аутологичных и донорских ооцитов
не различался (114,7/10000 против 128,38/10000;
P>0,05). Тем не менее, при беременностях в результате применения аутологичных ооцитов определена
более высокая тенденция развития пороков желудочно-кишечного тракта, однако отмеченная особенность не была статистически значимой. Риск пороков
сердечно-сосудистой системы при использовании ЭКО/
ИКСИ был намного выше такового среди новорожденных в результате естественного зачатия (32,7/10000
против 12,7/10000 рождений; P=0,03), тогда как риск
пороков развития центральной нервной системы был
намного ниже (8,1/10000 против 60,18/10000 рождений; P=0,005). Однако, в целом, значительных различий в частоте ВПР при ЭКО/ИКСИ в зависимости от использования аутологичных или донорских ооцитов не
установлено. Различия в структуре ВПР (со стороны
сердечно-сосудистой системы или центральной нервной системы) могут быть связаны с более пристальным
обследованием и ранним их выявлением в наблюдениях с ВРТ. Необходимы дальнейшие исследования с
большим количеством наблюдений в данном направлении [12].
Перейдем к рассмотрению сообщений, в которых
приводятся данные, противоположные вышеотмеченным результатам. Так, было исследовано 14857 карт,
из которых 2288 новорожденных были зачаты в результате ВРТ и 12569 в результате естественного зачатия. В группе ВРТ было диагностировано 40 наблюдений с ВПР, а при естественном зачатии – 681. Общая
встречаемость ВПР была выше среди новорожденных,
зачатых естественным путем (5,41% против 1,74%).
По-видимому, нет повышенного риска возникновения
ВПР у детей, зачатых с помощью ВРТ, по сравнению с
детьми, зачатыми естественным путем [27].
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Сообщается, что при рождении в результате беременности после ЭКО/ИКСИ частота врожденных
дефектов не была выше по сравнению со спонтанно
наступившей беременностью [12].
С целью определения зависимости частоты ВПС
от использования ВРТ обследовано 2317 беременных женщин с естественным зачатием и 399 с использованием ВРТ. В последней группе у 142 пациенток
проведена индукция овуляции, у 56 – инсеминация, у
159 – ЭКО и у 42 – ИКСИ. В группе спонтанного зачатия было диагностировано 111 случаев ВПС, а среди
наблюдений с ВРТ - 94. При этом существенных различий не установлено (p=0,892), то есть не было никаких
доказательств повышенного риска ВПС, связанного с
ВРТ [23].
В ретроспективном исследовании проведено
сравнение риска ВПР у детей, зачатых путем ЭКО, с риском у детей, зачатых путем ИКСИ. При одноплодной
беременности частота любого ВПР составила 1,15%
при использовании ЭКО и 1,38% при использовании
ИКСИ, а у детей-близнецов рассматриваемый показатель возрастал до 2,74% при использовании ЭКО и до
2,58% в наблюдениях с ИКСИ. Существенных различий
в частоте ВПР между ЭКО и ИКСИ не было установлено как при одноплодной беременности, так и при
многоплодной. Кроме того, перенос замороженного
эмбриона был ассоциирован практически с равной частотой ВПР при ЭКО и при ИКСИ [37].
Согласно мнению одних исследователей, частота
пороков не зависит от метода ВРТ [37]. В других работах отмечено, что, дети, родившиеся после ИКСИ,
подвержены повышенному риску ВПР по сравнению
с детьми, рожденными после ЭКО. Однако неизвестно,
связан ли этот риск с самой методикой ВРТ (то есть с
ЭКО или ИКСИ), с фактором бесплодия [24] или возрастом матери [18].
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о
частоте «больших» пороков у детей ЭКО по сравнению с общей популяцией. По мнению одних исследователей связь между частотой ВПС и использованием
ВРТ отсутствует [23]. И в более ранних исследованиях ученые не выявили связи частоты внутриутробных
пороков и хромосомных аномалий у новорожденных в
зависимости от метода зачатия [17].
Сообщается, что в общем частота врожденных пороков составила 4,4% при спонтанной беременности
и 6,7% после применения ВРТ. Отмеченная разница
была нивелирована после учета возраста матери и показаний к ВРТ [29].
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Таким образом, не существует единого мнения о
том, связана ли рассматриваемая проблема непосредственно с ЭКО или с первопричинами бесплодного
брака родителей [1]. Вероятнее всего, имеют место
как первичные возрастные генетические нарушения
у матери, так и вторичные, связанные с воздействием
целого спектра экзогенных и эндогенных факторов [6,
30].
Окончательный вывод затруднен и из-за неоднородности процедур ВРТ в сравниваемых исследованиях и критериев ВПР [22]. Так, неясно как расценивать приводимые данные о том, что по сравнению
с контрольной группой (естественное зачатие) у детей, рожденных в результате использования ВРТ,
были большие предсердия (5,5 см 2 против 4,9 см 2,
P<0,001), более высокий индекс сферичности правого
желудочка (Р<0,001) [33].
Предполагается, что высокий риск ВПР главным
образом связан с особенностями состояния родителей, страдающих бесплодием и получающих длительное лечение, а не с методом зачатия [4].
Ряд исследователей связывает высокую частоту
ВПР не с самой процедурой ЭКО, а со следующими
факторами: к программам ЭКО не обращаются здоровые пары; к ВРТ чаще прибегают пациенты позднего
репродуктивного возраста, что связано с большим числом половых хромосомных аберраций [2, 26]. Все это
и могло оказать влияние на высокие значения рассматриваемого показателя [3].
Расстройство фертильности в ряде случаев определяется генетической неполноценностью эмбриона/
плода. Хромосомный дисбаланс эмбриона связан со
случайными геномными или хромосомными мутациями, возникающими в ходе гаметогенеза у родителей.
Фактором риска возникновения подобных генеративных мутаций является возраст родителей и ряд других
причин (воспалительный процесс, определенные лекарственные препараты, негативные полиморфизмы в
генотипах супругов) [9, 34]․
К развитию эмбриона с хромосомными аномалиями может привести оплодотворение нормальной яйцеклетки анеуплоидным или несбалансированным сперматозоидом [13]. Очевидно, мужчины с аномальными
кариотипами производят повышенное количество
аномальных сперматозоидов. Аномалии встречаются в
3-5% сперматозоидов у здоровых мужчин, а бесплодные мужчины с нормальным кариотипом соматических
клеток имеют повышенное число анеуплоидных сперматозоидов [16].
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При анеуплоидии число хромосом в клетках не
кратно гаплоидному набору. С возрастом количество
таких ошибок увеличивается, так как с возрастом все
чаще возникают ошибки в анафазе мейоза 1 и мейоза 2 [19]. Так, у женщин старше 40 лет примерно в
35% беременностей у плода встречаются трисомии,
а у женщин 27-35 лет – в 2-3% беременностей [15].
Анеуплоидия является главной причиной низкого качества ооцитов, задержки развития эмбриона, неудач
имплантации [31]. Анеуплоидия – ведущая причина
врожденных дефектов [19].
Для селекции эуплоидных эмбрионов на этапе до
переноса в полость матки был разработан преимплантационный генетический скрининг (ПГС). При генетическом анализе эмбрионов, полученных от супружеских
пар, нуждающихся в лечении бесплодия с помощью
ВРТ и имеющих нормальный кариотип, патологии не
выявлено только в 37,3% случаев, а в 62,7% у эмбрионов диагностирован несбалансированный аномальный
кариотип. Высокое число выявленных генетически
аномальных эмбрионов позволяет сделать вывод о
том, что показанием к проведению ПГС, помимо наличия хромосомных аберраций у самих супругов, должен
являться сам факт использования ВРТ [9].
Однако ВРТ предполагают получение, культивирование эмбрионов и перенос их в полость матки. Качество эмбрионов оценивается врачом-эмбриологом
по морфологическим критериям (форма и скорость
дробления бластомеров, наличие вакуолизации и
фрагментации цитоплазмы). Однако в литературе есть
данные, свидетельствующие о высокой частоте хромосомных аномалий у морфологически хороших эмбрионов [11, 20]. То есть к моменту переноса эмбриона в
полость матки не все генетические аномалии успевают

реализоваться, а проявляются на более поздних стадиях внутриутробного развития, определяя наличие
ВПР, рождение ребенка с хромосомной патологией [9].
Несмотря на потенциальные преимущества ПГС
у пациенток старшего репродуктивного возраста, на
сегодняшний день нет убедительных данных в пользу
эффективности этого метода в группе женщин старшего возраста. Неизвестен также пороговый возраст
женщины, в котором применение ПГС обладает максимальной эффективностью [7]. Ведь большое значение
имеет выявление факторов риска формирования ВПР,
среди которых наследственные факторы, возраст матери моложе 20 и старше 28 лет [8].
Общепринятой служит точка зрения о необходимости комплексной пренатальной диагностики в 1 и
2 триместрах индуцированной беременности в плане
раннего выявления врожденных пороков развития
плода и хромосомной патологии. Методом выбора диагностики хромосомной патологии при этом является
комбинированный ультразвуковой и биохимический
скрининг на 11-13 неделях беременности [5].
Важность пренатального скрининга обусловлена
тем, что его проведение дает возможность родителям
принять решение о прерывании аномальной беременности или подготовиться к рождению ребенка с пороками развития, а также своевременно провести хирургическую коррекцию выявленных пороков в условиях
стационаров высокого уровня [10].
Таким образом, обобщая данные доступной нам
литературы, можно заключить, что вопрос о влиянии
методик ВРТ на частоту ВПР остается до настоящего
времени дискуссионным. Данный факт обосновывает
необходимость дальнейших широкомасштабных исследований в отмеченном направлении.
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՕԺԱՆԴԱԿ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՊՏՂԻ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆ
Ալեքսանյան Ա.Կ.
Մոր և մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն
Էրեբունի բժշկական կենտրոն
Բանալի
բառեր՝
օժանդակ
վերարտադրողական
տեխնոլոգիաներ,
արտամարմնային
բեղմնավորում,
սպերմատոզոիդի ինտրացիտոպլազմատիկ ներարկում, ներարգանդային պտղի զարգացման արատ:
Օժանդակ
վերարտադրողական
տեխնոլոգիաները
ներկայումս լայնորեն են կիրառվում: Շնորհիվ այս
տեխնոլոգիաների՝ 2% նորածնային ծնելիություն է
ապահովվել աշխարհում:
Ըստ վիճակագրական տվ յալների՝ օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաները զուգորդվում են պտղի
ներարգանդային արատների զարգացման մեծ ռիսկն՝ բնական ճանապարհով բեղմնավորված պտուղների համեմատ:
Եվ եթե որոշ մասնագետներ նույնպես այս կարծիքին են,
ապա մյուսները գտնում են, որ ռիսկի գործոններն այդքան էլ
մեծ չեն։
Այսպիսով, չկա միանշանակ տեսակետ այն մասին, թե
դիտարկվող խնդիրն արդյոք անմիջականորեն կապված է
օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիայի՞, թե՞ ծնողների

անպտուղ
ամուսնության
առաջնային
պատճառների
հետ: Հավանաբար հաշվի են առնվել ինչպես մոր դեպքում
տարիքային գենետիկական առաջնային խանգարումները,
այնպես էլ երկրորդային խանգարումները՝ պայմանավորված
արտածին և ներծին ազդակներով:
Ենթադրվում է, որ պտղի ներարգանդային զարգացման
արատների մեծ ռիսկը գլխավորապես պայմանավորված է
այն ծնողների վիճակի առանձնահատկություններով, որոնք
տառապում են անպտղությունից և ստանում են երկարատև
բուժում, և ոչ թե բեղմնավորման մեթոդով:
Վերջնական
եզրակացության
դժվար
է
հանգել՝
օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաների հետազոտությունների և պտղի ներարգանդային արատների
զարգացման չափանիշների անհամասեռության պատճառով:
Այս հարցերի պատասխանները գտնելու համար
անհրաժեշտ է հետևողականորեն շարունակել հետագա
լայնամասշտաբ, համալիր հետազոտությունները:

SUMMERY

IN VITRO FERTILIZATION AS RISK FACTORS OF INBORN DEFECTS
Alexanyan A.K.
Scientific –research center of maternal and child health
“Erebuni” Medical Center

Keywords: in vitro fertilization, extracorporate insemination, intracytoplazmatic spermatozoid injection, prenatal fetus defects.
In vitro fertilization is widespread now. Thanks to IVF 2 % of
newborns have been born all over the world.
Historically IFV was associated with higher prenatal fetus defects than natural conception. And if several authors subscribe
to this opinion, others think that the risks are not as high as previously was thought.
So there is no consensus if this problem is linked directly with
IFV or primarily sterile marriage. Most likely the reasons can be
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primarily genetic defects caused by the age of a mother and
also linked with wide specter of exogen and endogen factors. It
is though that high risk of IVF is mainly connected with specific
health condition of parents, having infertility and receiving longterm treatment, and not fertilization.
Final conclusion is impeded because of heterogeneity of procedures of IVF with aligned investigations and inborn defects
standards. To get an answer to this query massive and complex
studies need to be conducted in the future.
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ՀԱՍՈՒՆ ՀՂԻՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԾՆՎԱԾ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՄԱՅՐԵՐԻ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Առոուստամյան Մ.Ա.
ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն
Ստացված է՝ 07.11.2019, գրախոսված է՝ 09.12.2019, ընդունված է՝ 20.02.2020
Բանալի բառեր` նորածիններ, ֆիզիկական զարգացում,
բժշկա-սոցիալական գործոններ:
Մանկական օրգանիզմի ներդաշնակ զարգացման
ապահովումը և առողջական օպտիմալ վիճակի
ձեռքբերումը կանխարգելիչ մանկաբուժության հիմնական նպատակն է: Մանկական բնակչության առողջական վիճակով է պայմանավորված ապագա սերնդի
առողջությունը [4-6, 8]:
Երեխաների և դեռահասների առողջության
պահպանումը կարևոր է յուրաքանչյուր ընտանիքի, ողջ
հասարակության համար, քանի որ նրանց զարգացման և
առողջության կարգավիճակը զգալի չափով կանխորոշում
է հասարակության ապագա բարեկեցությունը և տնտեսական և սոցիալական կայուն զարգացման գրավականն
է [1]:
Երեխաների ֆիզիկական զարգացումն աճող
օրգանիզմի առողջական վիճակի գնահատման առաջատար չափանիշներից մեկն է, որը զգայուն ցուցանիշ
է արտաքին միջավայրի տարաբնույթ ազդակների
հանդեպ [2, 3, 9, 10]:
Ժամանակակից պատկերացումները մանկական
առողջության վերաբերյալ զգալիորեն ընդլայնվել են, այն
սահմանվում է որպես օրգանիզմի բնականոն վիճակ,
որը նրան հնարավորություն է ընձեռում զարգացնելու և
իրացնելու իր ունակությունները, բավարարելու իր պահանջները և բարեհաջող փոխներգործելու իր կենսաբանական, ֆիզիկական, սոցիալական միջավայրի հետ,
ապրել առողջությունը և զարգացումը խրախուսող միջավայրում [12]:
Այս տեսանկյունից երեխայի աճի և զարգացման
վրա որոշակի նշանակություն ունեն սոցիալ-հիգիենիկ,
բժշկա-կենսաբանական, սոցիալ-տնտեսական, բժշկակազմակերպչական գործոնների ազդեցությունը [14]:
Միջավայրային գործոնների դերը շատ մեծ
* ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ
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է և բազմազան՝ սկսած ընտանիքի սոցիալական
բարեկեցությունից, կյանքի որակից, «ընտանիք-երեխա» փոխհարաբերությունից մինչև բնակության
վայրում անբարենպաստ էկոլոգիական պայմանների
առկայությունը, բժշկական սպասարկման ցածր մակարդակը, տեղային զինված հակամարտությունները և
այլ խնդիրներ [15]:
Վերը թվարկած գործոնների շարքում երեխայի
զարգացման վրա անբարենպաստ ազդեցություն
ունեցող ռիսկի գործոններից են երեխայի մոր առողջական վիճակը և հղիության ընթացքի առանձնահատկությունները [13]: Ծնողների առողջական վիճակի
շեղումները նվազեցնում են երեխաների հարմարվողական ունակությունները, ծնվելու ժամանակ մարմնի ցածր
քաշի և հասակի, ինչպես նաև ֆիզիկական հետագա
զարգացման դանդաղման պատճառ են դառնում [11]:
Աշխատանքի նպատակն է՝ ուսումնասիրել հասուն
հղիությունից ծնված երեխաների մայրերի բժշկա-սոցիալական գործոնների հիգիենիկ բնութագիրը:
Հետազոտության նյութը և մեթոդները
Հետազոտության օբյեկտ են եղել ժամկետային
հղիությունից ծնված 520 նորածիններ, որոնցից 260ը՝ տղա, 260-ը` աղջիկ: Ուսումնասիրությունները
իրականացվել են ԵՊԲՀ «Մուրացան», «Հերացի» և
«Արշակունյաց» պոլիկլինիկաներում 2013-2015թթ. ժամանակահատվածում: Ներկա աշխատանքում վերլուծության
են ենթարկվել հետևյալ գործոնները՝ ծնվելու պահին երեխայի ծնողների տարիքը, մինչև հղիությունը մոր աբորտի և
էքստրագենիտալ ախտաբանությունների առկայությունը,
հղիության ընթացքի առանձնահատկությունները, վնասակար սովորույթների առկայությունը, կնոջ ընտանեկան վիճակը, ընտանիքի եկամուտները և ապրելու պայմանները:
Հետազոտության առաջնային նյութը վիճակագրական մշակման է ենթարկվել` կիրառելով համապատասխան
ծրագրերի փաթեթներ (SPSS, Excel): Կիրառվել են ինչպես
պարամետրիկ, այնպես էլ ոչ պարամետրիկ վիճակագրական մեթոդներ: Աշխատանքի ընթացքում հաշվարկվել են
ուսումնասիրվող մեծությունների միջին թվաբանականը,
միջին թվաբանականի միջին սխալը, միջին քառակուսի
շեղումը: Բժշկա-սոցիալական գործոնների և ֆիզիկա-
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կան զարգացման ցուցանիշների միջև իրականացվել է
շտկողական (կորելիացիոն) վերլուծություն: Համեմատվող
ցուցանիշների տարբերության հավաստիության գնահատականը տրվել է ըստ Ստյուդենտի գործակցի (P<0,05):
Հետազոտության արդյունքները
Երեխայի առողջությունը և զարգացումը ձևավոր
վում է դեռևս ներարգանդային կյանքի ընթացքում
և պայմանավորված է կնոջ առողջական վիճակով և
հղիության ընթացքով: Նորածինների մայրերի տարիքային կազմի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների 4,6%-ը ծնվել
է մինչև 20 տարեկան մայրերից, 77,4%-ը՝ 21-29 տարեկան, իսկ 18,0%-ը 30 և մեծ տարիքի մայրերից (նկ. 1):

Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի շրջանում հղիության ընթացքում արձանագրված ախտաբանությունների 57,7%-ը դիտվել է
առաջին եռամսյակում, 11,5%-ը՝ երկրորդում, 20,5%-ը՝
երրորդում, իսկ 10,3%-ը՝ ամբողջ ժամանակահատվածում (նկ. 3):
10,3%
1-ին եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

20,5%
57,7%

3-րդ եռամսյակ
Ամբողջ ընթացքում

11,5%

4,6%
18,0%

77,4%

<20տ

>30տ

21-29

Նկ. 1. Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի տարիքային կազմը
Մոր
գենիտալ
և
էքստրագենիտալ
հիվանդությունները նույնպես ազդում են պտղի աճի և
զարգացման վրա: Նշված գործոնի անբարենպաստ
ազդեցությունը որոշվում է հիվանդության բնույթով,
տևողությամբ,
ընթացքի
ծանրության
աստիճանով: Հղիության ընթացքում հետազոտության մեջ
ընդգրկված երեխաների մայրերի 27,6%-ի շրջանում
արտահայտվել են սրտխառնոցներ և փսխումներ (համապատասխանաբար՝ 39,6% և 36,7%) (նկ. 2):
2,9%

0,7%
8,6%
4,3%
5,0%

36,7%

2,2%

Անեմիա
Արյունահոսություն
ՍՇՎՀ
Վիժման սպառնալիք
Բարձր ճնշում

39,6%

Թթվածնաքաղց
Սրտխառնոց
Փսխումներ

Նկ. 2. Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի հղիության ընթացքի ախտաբանությունների
կառուցվածքը
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՅԻՍ 2020

Նկ. 3. Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի հղիության ընթացքի ախտաբանությունների
կառուցվածքն ըստ եռամսյակների
Հետազոտության
մեջ
ընդգրկված
երեխաների մայրերի 5%-ն ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ: Արձանագրվել է թույլ կորելիացիոն
կապ մոր դեպքում արձանագրված քրոնիկական հիվանդության և հղիության ընթացքի բարդությունների
միջև (r=0,3, P<0,01):
Մեր կողմից գնահատվել է նաև հետազոտության
մեջ ընդգրկված երեխաների մայրերի մանկաբարձա-գինեկոլոգիական անամնեզը: Վերլուծություն
ները ցույց են տվել, որ երեխաների 47,8%-ը ծնվել է
առաջին հղիությունից, 35,5%-ը՝ երկրորդից, 16,8%-ը՝
երրորդ կամ ավելի հղիությունից: Հղիության
ընդհատման բացակայություն նշել է հետազոտության
մեջ ընդգրկված երեխաների մայրերի 90,2%-ը:
Անամնեզում հղիության մեկ ընդհատում նշել է մայրերի
6,0%-ը, երկու ընդհատում՝ 2,3%-ը, երեք և ավելի
ընդհատումներ՝ 1,5%-ը: Մայրերի 1,9%-ն անամնեզում
նշել է մեռելածնություն:
Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի 73,4%-ի դեպքում հղիությունն ընթացել է
առանց բարդությունների:
Սոցիալական կարևոր գործոններից, որոնք
ազդում են երեխայի առողջության ձևավորման վրա
գրանցված ամուսնությունից երեխայի ծնվելու փաստն
է: Այս տեսանկյունից մեր հետազոտության շրջանակներում գրանցված ամուսնություններից ծնված
երեխաները կազմել են 98%, իսկ 2%-ը ծնվել է միայնակ
մայրերից:
Կարևորվում է նաև ծնողների կրթական մակարդակի ազդեցությունը երեխայի առողջության վրա
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(նկ. 4):
Մայր

Հայր

0,4%

1,4%

12,3%

19,5%
41,5%

49,1%
31,0%

44,8%

Միջին մասնագիտական

Բարձրագույն

Միջնակարգ

Ոչ լրիվ միջնակարգ

Նկ. 4. Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
ծնողների կրթական մակարդակը
Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-րդից, հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների մայրերի
49,1%-ը և հայրերի 41,5%-ն ունեն բարձրագույն
կրթություն, միջնակարգ կրթություն, համապատասխանաբար՝ 31,0%-ը և 44,8%-ը (գծ. 4): Ըստ հետազոտության տվ յալների՝ մայրերի 78,5%-ը տնային
տնտեսուհի է, 1,4%-ը՝ ուսանողուհի, երեխայի խնամքի
արձակուրդում են մայրերի 12,4%-ը, իսկ շարունակել են
աշխատել՝ 7,9%-ը:
Հետազոտության մեջ ընդգրկված երեխաների
մայրերի 65,7%-ը նշել է, որ հղիությունը եղել է պլանավորված: Մայրերի հղիության ընթացքում կանանց
կոնսուլտացիայում ժամանակին (մինչև 12 շաբաթ)
դիսպանսեր հաշվառման ընդգրկվածությունը կազմել
է 81%, իսկ ուշ ընդգրկվածության ցուցանիշը (մինչև
28 շաբաթ)՝ 5%: 96,5% դեպքերում հղիությունը եղել
է միաձվանի: Ըստ հետազոտության արդյունքների՝
ծննդաբերական գործընթացի խթանում կատարվել է
21,1%-ի դեպքում: 14,1%-ի դեպքում ծննդալուծումը
կատարվել է կեսարյան հատման եղանակով:
Սոցիալական բարեկեցության ցուցանիշներից
է ընտանիքում երեխաների թվի ավելացման
ցանկությունը: Ըստ հետազոտության տվ յալների՝
հարցված ծնողների 48,3%-ը նշել է, որ ցանկություն
ունեն ընտանիքում ավելացնելու երեխաների թիվը:
Երեխաների թվի ավելացման ցանկության բացակայությունը հիմնավորվել է մի շարք հանգամանքներով, որոնք ներկայացված են գծապատկեր
5-ում: Ինչպես երևում է, այդ պատճառներից 24,2%ը նյութական և կենցաղային դժվարություններն են,
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20,1%-ը՝ անվստահությունը վաղվա օրվա նկատմամբ:
Խիստ կորելիացիոն կապ է արձանագրվել
ծնողների կրթական մակարդակի և երեխայի ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշների միջև (r=0,72, p<0,05):
Մի շարք բժշկա-սոցիալական և այլ բնույթի
գործոնների միջև ևս իրականացվել է կորելիացիոն
վերլուծություն, որի արդյունքում գրանցվել է թույլ հակադարձ կորելիացիա մոր տարիքի և սոցիալական
կարգավիճակի միջև (r=-0,1, p<0,05), ուժեղ դրական կորելիացիա տարիքի և հղիության ընթացքի
առանձնահատկությունների միջև (r=0,72, p<0,015) և
թույլ դրական կորելիացիոն կապ՝ տարիքի և ընտանեկան կարգավիճակի միջև (r=0,22, p<0,05):
Մեր կատարած հետազոտությունները ցույց են
տալիս, որ աճի բարձր ցուցանիշներ (75-րդ պերցենտիլ
և ավելի) արձանագրվել են այն երեխաների դեպքում,
որոնք ծնվել են առանց մանկաբարձագինեկոլոգիական
բարդությունների անամնեզ և բարձրագույն
կրթություն ունեցող մայրերից: Բարդացած մանկաբարձագինեկոլոգիական անամնեզ և համեմատաբար
մեծ տարիք ունեցող մայրերի դեպքում մեծանում է հասակային և քաշի ավելի ցածր ցուցանիշներով ծնված
երեխաների տեսակարար կշիռի հավանականությունը:
Անվստահություն վաղվա օրվա
հանդեպ

10,7%
20,1%

6,0%

Կենցաղային դժվարություններ
Զբաղվածություն

7,4%

Վատ առողջական վիճակ
10,1%

24,2%

Մտավախության երեխայի
առողջական վիճակի հանդեպ
Ոչ ամբողջական ընտանիք

10,1%
11,4%

Վախ ծննդաբերությունից

Նկ. 5. Ընտանիքում երեխաների թվի ավելացման
ցանկության
բացակայության
հիմնավորման
պատճառները
Այսպիսով, բժշկա-սոցիալական որոշ գործոններ
(հղիության
ընթացք,
մանկաբարձ-գինեկոլոգիական անամնեզ, ընտանիքի եկամտի մակարդակ,
ամուսնության տեսակը) ազդեցություն են ունենում
նորածին երեխաների ֆիզիկական զարգացման
ցուցանիշների վրա:
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РЕЗЮМЕ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА МАТЕРЕЙ
ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Арустамян М.А.
ЕГМУ, кафедра педиатрии №1

Ключевые слова: новорожденные дети, физическое развитие, медико-социальные факторы.
Представлены результаты исследования медико-социальных факторов, влияющих на формирование физического
развития детей грудного возраста, проживающих на территории города Еревана. Проведен анализ особенностей

формирования физического развития детей в зависимости
от влияния таких медико-социальных факторов, как образование родителей, возраст матери, течение беременности и
т.д. Установлено, что анализируемые некоторые медико-социальные факторы оказывают влияние на показатели физического развития новорожденных.

S U M M AR Y

HYGIENIC CHARACTERISTICS OF THE MEDICAL- SOCIAL STATUS OF MOTHERS OF TERM
NEWBORNS
Arustamyan M.А.
YSMU, Department of Pediatrics No1

Keywords: infants, physical development, medical and social factors.
The results of the study of medical and social factors affecting the formation of the physical development of infants living in
the city of Yerevan are presented. The study present analysis
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of the features of the formation of the physical development
based on influence of such medical and social factors as the education of parents, the age of a mother, the duration of pregnancy, etc. It was detected that some of the analyzed medical
and social factors have an impact on the indicators of infants’
physical development.
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Բանալի
բառեր՝
մուկովիսցիդոզ,
ռեցիդիվող
օբստրուկտիվ բրոնխիտ, նատրիումի քլորիդի 7%-անոց
լուծույթ, հիալուրոնաթթու:
Մուկովիսցիդոզը (կիստոզ ֆիբրոզը) առավել
տարածված ժառանգական ախտաբանությունն է:
Հիվանդությունը պայմանավորված է մուկովիսցիդոզային տրանսմեմբրանային հաջորդականությունը
կարգավորող գենի մուտացիայով (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator - CFTR): Այն
բնորոշվում է բազմաօրգանային ծանր ախտահարումներով, հաշմանդամության վաղ զարգացումով,
կյանքի համեմատաբար կարճ տևողությամբ: CFTR
- գենը տեղակայված է 7 քրոմոսոմի երկար ուսում
և պատասխանատու է էկզոկրին գեղձերի էպիթելային բջիջների թաղանթներում առկա սպիտակուցի
սինթեզի համար, ինչպես նաև կարգավորում է բջիջարտաբջջային տարածություն էլեկտրոլիտային փոխադրումը:
Բրոնխաթոքային համակարգի փոփոխություն
ները սովորաբար հայտնվում են կյանքի առաջին շաբաթներին կամ ամիսներին որպես բրոնխային լորձային
գեղձերի հիպերտրոֆիա և գավաթային բջիջների
հիպերպլազիա: Նշված փոփոխությունների պատճառով
ծայրամասային շնչառական ուղիները խցանվում են
մածուցիկ լորձով՝ խոչընդոտելով էպիթելային բջիջների
թարթիչների շարժումները և խախտելով մուկոցիլային
մաքրումը (քլիրենսը): Միևնույն ժամանակ կիստոզ
ֆիբրոզով հիվանդների շրջանում առկա են IgA-ի
սեկրետոր բաղադրիչի նվազում, մակրոֆագերի քանակի և գործառույթի նվազում: Մուկոստազը և տե* ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ
Վ.Ս. Բաղդասարյան
ԵՊԲՀ, մանկաբուժության թիվ 1 ամբիոն
Հասցե՝ Կորյունի 2, 0025, ՀՀ, Երևան
Էլ. փոստ՝ vachaganbaghdasaryan@yahoo.com
Հեռ.՝ (+374) 91 31 13 43

ղային ցածր իմունիտետը հանգեցնում են ախտածին
մանրէների գաղութացմանը, որի հետևանքով ավելանում են բորբոքային ցիտոկինները (IL-8, IL-6, TNF-α),
նվազում են հակաբորբոքային ցիտոկինները (IL-10)՝
զարգացնելով բրոնխների լորձաթաղանթի բորբոքում:
Քրոնիկական բակտերիային վարակը և օբստրուկցիան
հանգեցնում են բրոնխոէկտազների: ՄՎ հիվանդների
շրջանում ախտաբանության ծանրությունը, ընթացքը
և ելքը հիմնականում (90%) պայմանավորված են
բրոնխաթոքային համակարգի ախտահարման աստիճանով՝ դառնալով վերջիններիս մահվան հիմնական
պատճառը [5,3]: Բրոնխային օբստրուկցիայի բազիսային թերապիայում բրոնխոլիտիկներին զուգահեռ
ներառվում են նատրիումի քլորիդի հիպերտոնիկ
լուծույթներ (2-7%) [1,2,4,6]: Հիպերտոնիկ լուծույթներ
կիրառելու դեպքում, ըստ գրականության տվ յալների,
10-25% հիվանդների շրջանում դիտվում են կողմնակի
երևույթներ՝ բերանում վատ համ, հազի ուժգնացում և
հաճախացում, բրոնխոսպազմ: Սակայն ապացուցված
է, որ NaCl ինհալացիոն լուծույթում որոշ հավելումներ,
մասնավորապես պոլիսախարիդ հիալուրոնաթթուն,
խիստ նվազեցնում են վերը նշված կողմնակի
ախտանիշները: Հայտնի է, որ հիալուրոնաթթուն ընկճում
է նեյտրոֆիլային էլաստազայով պայմանավորված
բրոնխոսպազմը, ինչպես նաև կարգավորում է հեղուկի
հաշվեկշիռը թոքերի ինտերստիցիումում՝ հեշտացնելով
գազափոխանակությունը [7]: Ըստ գրականության
տվ յալների՝ հիալուրոնաթթվի համադրումը 7%-անոց
NaCl-ի լուծույթի հետ ինհալացիաների ընթացքում լավացնում է նաև համային զգացողությունները [8]:
Հետազոտության
նպատակը: Ուսումնասիրել
ինգասալին-ֆորտե (ԻՖ) ինհալացիոն լուծույթի, որը
0,7% NaCl լուծույթն է՝ հիալուրոնաթթվի հավելումով,
տանելիությունը և արդյունավետությունը մուկովիս
ցիդոզով (ՄՎ) հիվանդ երեխաների շրջանում:
Նյութերը և մեթոդները: ՄՎ-ով և ռեցիդիվող
օբստրուկտիվ բրոնխիտով (ՌՕԲ) հիվանդ երեխաների
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բազիսային թերապիայում ներգրավվել են ԻՖ-ով ինհալացիաներ: Հետազոտության ընթացքում հիվանդները
բաժանվել են երկու խմբի՝
 հետազոտվող խումբ՝ ՄՎ հիվանդներ (n=37),
որոնցից 12-ը ստացել են 7% NaCl ինհալացիաներ,
25-ը՝ ԻՖ՝ 6-8-շաբաթյա ինհալացիոն բուժման
տևողությամբ,
 ստուգիչ խումբ՝ ՌՕԲ հիվանդներ (n=40), որոնցից
20-ը ստացել են 7%-անոց NaCl ինհալացիաներ,
20-ը՝ ԻՖ՝ 2-4-շաբաթյա ինհալացիոն բուժման
տևողությամբ:
ՄՎ
հիվանդները
համեմատվել
են
ՌՕԲհիվանդների հետ, քանի որ ՄՎ խմբում բացի մյուս
դրսևորումներից նույնպես հանդես է գալիս ՌՕԲ:
Հետազոտությունները կատարվել են «Մուրացան»
հիվանդանոցային համալիրի պոլիկլինիկայում և
Մուկովիսցիդոզի համալսարանական կենտրոնում
2018թ. փետրվարից մինչև 2019թ. ապրիլ ժամանակահատվածում՝ ընդգրկելով ամբուլատոր պայմաններում
բուժվող 3-18 տարեկան երեխաներին՝ 37 հիվանդներ
ՄՎ-ով և 40 հիվանդ ռեցիդիվող օբստրուկտիվ
բրոնխիտով: Հիվանդների ծնողների հետ ստորագրվել
է տեղեկատվական համաձայնագիր՝ թույլտվություն՝
հետազոտական դիտարկումներ կատարելու նպատակով: Միաժամանակ լրացվել է հատուկ մշակված
հարցաթերթիկ նատրիում քլորիդի 7%-անոց լուծույթի
և ԻՖ-ի տանելիության ու կողմնակի ազդեցությունների
համեմատականության մասին (աղ յուսակ 1):
Աղ յուսակ 1. 7%-անոց NaCL և ԻՖ լուծույթների ինհալացիոն բուժման կողմնակի ազդեցությունների համեմատական գնահատումը
Հիվանդներ
Ախտանիշ
7% NaCl
Իֆ
բերանում տհաճ համ
51
1
ձայնի փոփոխություն
30
1
քոր կոկորդում
22
0
սուլող շնչառություն
17
2
հևոց
10
2
սպաստիկ հազի խստացում
48
1
Ակնհայտ է ԻՖ լուծույթի առավելությունը գործնականում կողմնակի ազդեցություններ չեն դիտվել: Բժշկի
կողմից հիվանդների հսկումները կատարվել են հիվանդության ողջ ընթացքում, իսկ օբյեկտիվ զննումը՝
շաբաթը 3 անգամ (Sat O2-ի որոշում):
Արդյունքների ամփոփում: Հետազոտվող խմբի
(ՄՎ) և ստուգիչ խմբի (ՌՕԲ) ախտորոշումներով հիվանդ երեխաների հետազոտման տվ յալները ներկա-
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յացված են աղ յուսակ 2-ում:
Աղ յուսակ
2. Հիվանդ երեխաների
չափորոշիչների բնութագիրը
Ցուցանիշ

7% NACl

ընդհանուր
ԻՖ

ՄՎ
ՌՕԲ
ՄՎ
ՌՕԲ
(n=12) (n=20) (n=25) (n=20)
միջին տարիքը (տարի) 7,4
6,2
4,1
5,8
բրոնխային
օբստրուկցիայի
12
20
25
20
երևույթներ
խորխի հեռացման
6
10
20
20
հեշտացում
SatO2 վերականգնում 10
15
2
5
ներքաշումների
10
18
3
9
պահպանում
սպաստիկ հազ
8
6
5
4
Հետազոտվող հիվանդների խմբերում ԻՖ ինհալացիոն լուծույթի արդյունավետության համեմատական
վերլուծությամբ պարզ է դառնում՝
 ստուգիչ խմբում առավել արտահայտված նվազել
են շնչառության խանգարումները (տախիպնոէ,
կրծքավանդակի ներքաշումները),
 SatO2 տվ յալները արագ են վերականգնվել,
 ստուգիչ խմբում առավելապես դիտվել են ստաստիկ
հազի հաճախության նվազում և խորխի հեռացման
հեշտացում:
Ուսումնասիրության տվ յալները վկայում են
ԻՖ-ի մեծ արդյունավետության մասին: Հետազոտ
վող և ստուգիչ խմբերում մեղմացել են հիվանդության
ընդհանուր դրսևորումները (բարելավվել է ինքնազգա
ցողությունը, վերականգնվել է ախորժակը, կարգավոր
վել է քունը), նկատվել է կլինիկական ախտանիշների
դրական դինամիկա, նվազել են կրծքավանդակի ներ
քաշումները և շնչառության հաճախականությունը՝
տարիքին համապատասխան, արագ վերականգնվել
են SatO2 տվ յալները:
Այսպիսով, ՄՎ-ով և ՌՕԲ-ով երեխաների բազիսային թերապիայում ԻՖ ինհալացիաների ներառումը
նպաստել է կլինիկական դրսևորումների բարելավմանը, ինչպես նաև կոմպլաենտության և բուժման
հակվածության մեծացմանը:
Եզրակացություն:
ԻՖ լուծույթի բուժական
հատկությունները պայմանավորված են նրա բաղադրությամբ
(7%-անոց
նատրիումի
քլորիդի
լուծույթ, նատրիումի հիալուրոնատ, ջուր): Կողմնակի
երևույթներ չեն դիտվել, առկա է հիվանդների բավարար կոմպլաենտություն և բուժման հակվածություն:
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РЕЗЮМЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГАЛЯЦИЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ СОЛЕВЫМ РАСТВОРОМ
У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Багдасарян В.С.1, Кристосдурян А.Т.1,2, Кишиневская И.Л. 2, Хачатрян М.Ю. 2, Погосян Н.Л. 2, Маргарян Р.Х. 2, Ованисян Л.Ж. 2,
Мелконян А.З. 3
1
ЕГМУ, кафедра педиатрии №1
2
УК «Мурацан», Педиатрическая клиника N1
3
МЦ «Наири»
Ключевые слова: муковисцидоз, рецидивирующий обструктивный бронхит, 7% раствор хлорида натрия, гиалуроновая кислота.
С целью оценки терапевтической эффективности 7%
раствора хлорида натрия с добавкой гиалуроновой кислоты
– ингасалина-форте (ИФ) обследовано 37 больных муковисцидозом (исследуемая группа). В контрольную, клинически
сходную группу, вошли 40 пациентов с рецидивирующим
обструктивным бронхитом. Длительность включения ингаляций ИФ в базисную терапию больных исследуемой группы
составила 6-8 недель, а у больных контрольной группы – 2-4
недели. Одновременно проводился катамнестический опрос
о сравнительной эффективности и переносимости ингаляций
7% раствором хлорида натрия и ИФ.

Анализ результатов исследований выявил большую терапевтическую эффективность ИФ, что проявлялось улучшением как общих симптомов заболевания (самочувствие;
нарушение сна, аппетита), так и респираторных (назальная
заложенность, скопление слизи в горле, откашливание мокроты) и дыхательных расстройств (тахипноэ, затронутость
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания). Значительно
реже в сравниваемых группах больных отмечались раздражение слизистой оболочки глотки, спастический кашель и
соленый привкус.
Таким образом, включение препарата ИФ в комплексную
терапию пациентов с бронхообструктивным синдромом выявило, наряду с клиническим улучшением, повышение комплаентности и приверженности к лечению.

S U M M AR Y

RESEARCH OF HYPERTONIC SOLUTION SALINE SOLUTION INHALATION THERAPY’S EFFICIENCY
FOR CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS

Baghdasaryan V.S.1, Kristosduryan A.T.1,2, Kishinevskaya I.L.2, Khachatryan M.Yu.2, Poghosyan N.L.2, Margaryan R.Kh.2, Hovhannisyan
L.Jh.2, Melkonyan A.Z.3
1
YSMU, Department of Pediatrics No 1
2
Muratsan Hospital Complex
3
Nairi Hospital Complex
Keywords: mucoviscidosis, residual obstructive bronchitis, 7%
solution of sodium chloride, hyaluronic acid.
Thirty-seven patients with cystic fibrosis were examined (study
group) to assess the therapeutic efficacy of 7% solution of sodium chloride with hyaluronic acid – Ingasaline-Forte (IF). The control group that was clinically similar with the study group, included
40 patients with recurrent obstructive bronchitis. The duration of
inhalation in the basic therapy of the study group patients with IF
was 6-8 weeks, and in the control group – 2-4 weeks. At the same
time, a survey was conducted with a 7% solution of sodium chloride and IF to assess the comparative efficacy and tolerance of
inhalation. Clinical and statistical analysis of the research results

revealed greater therapeutic efficacy of IF, which was manifested by the improvement both in general symptoms of the disease
(well-being; sleep disturbance, appetite) and respiratory (nasal
congestion, mucus in the throat, coughing up phlegm), and respiratory disorders (tachypnea, affected auxiliary muscles in the act
of breathing). In the compared groups of patients, the irritation
of the mucous membrane of the pharynx, spastic cough, and salt
aftertaste was manifested less frequently.
Thus, the inclusion of IF in the complex therapy of patients
with bronchial-obstructive syndrome revealed, along with clinical improvement, an increase in compliance and adherence to
treatment.
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РОГОВИЦЫ У ПАЦИЕНТА С ПОРФИРИЕЙ
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Порфирии представляют собой патологию, связанную с наследственными или приобретенными аномалиями биосинтеза гема [2, 6]. Порфирии более распространены на севере Европы, где заболеваемость ими
составляет 7-12 случаев на 100000 населения. Бессимптомное носительство генетических дефектов встречается у 1 из 1000 человек. В биосинтезе гемоглобина
наличествует восемь ферментных шагов, и проблема
с любым из них может явиться причиной порфирии. К
провоцирующим факторам, способным перевести латентно протекающую порфирию в острую форму, относят голодание, бактериальные или вирусные инфекции (например, гепатиты), алкоголь, прием некоторых
лекарственных средств (НПВП, барбитуратов, некоторых антибиотиков, сульфаниламидов и др.), изменение
гормонального профиля у женщин (менархе, беременность), а также инсоляцию. Острая порфирия чаще развивается у женщин в период полового созревания: атаки связаны с началом менструации.
Известны различные проявления порфирии, в том
числе и кожныe. Поражение кожных покровов при
порфириях связано с повышением чувствительности к
солнечному излучению вследствие накопления в коже
порфиринов. Воздействие солнечного света приводит к
образованию метаболитов, повреждающих клетки базальной мембраны и способствующих высвобождению
медиаторов тучных клеток, которые усиливают фототоксичность. Ведущие кожные симптомы проявляются
триадой, включающей пигментацию, пузыри и гипертрихоз [1, 5]. При кожной порфирии, могут наблюдться
и офтальмологические изменения [1,4], хотя по данным
* АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
О.Б. Гиноян
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литературы они встречаются довольно редко. В монографии Н.П Кузнецовой с соавт. указывается на возможность возникновения конъюнктивита задолго до
кожных проявлений, а в некоторых случаях у больных
с поздней кожной порфирией обнаруживали гиалиновую дегенерацию конъюнктивы [3]. Описана перистая и
кольцевидная пигментация глазного дна, встречающаяся крайне редко. Наиболее характерными изменениями
роговицы следует считать возникновение тонкостенных пузырьков серовато-желтого цвета с прозрачным
содержимым до 3 мм, расположенных у края лимба и
новообразованными сосудами вокруг него. Другим признаком поражения глаз при позней кожной порфирии
является своеобразная пигментация роговой оболочки
в виде вертикально идущих полос «палисад» и глыбок в
виде «булыжной мостовой».
Целью работы является описание случая стерильной язвы роговицы у больного порфирией, методические подходы к лечению и конечный результат․
Случай: больной, М.А. в октябре 2017г. обратился в Офтальмологический центр имени С.В. Малаяна
с жалобами на боли, покраснение и снижение зрения
на правом глазу. Указанные жалобы, которые обострялись под солнцем и проходили при закапывании
капель, больной отмечал в течение 3 месяцев. За последние несколько дней состояние ухудшилось – капли
не улучшали состояние глаза, и больной обратился к
специалисту. Визуально бросалась в глаза необычная
внешность больного: гиперпигментация; склеродермоподобные изменения, локализованные на лице, коже
головы и руках; губы и десны уменьшены; нос и пальцы
разрушены; гипертрихоз в височно-скуловой области,
на ушных раковинах и переносице (рис. 1).
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Рис. 1 Внешность больного порфирией
Зрение OD=правильное светоощущение, OS=0,08
с/к sph-6,0=0,5. При осмотре под щелевой лампой на
OD выявлена глубокая язва роговицы на 9-и часах
размерами 6×4, охватывающая лимб и склеру. Края
язвы роговицы отечные. К центру роговицы распространяется помутнение с отеком. Через роговицу просматриваются силуэты зрачка, реакция на свет живая.
Глублежащие отрезки не просматриваются (рис. 2).
Произведен соскоб роговицы на наличие микробов, а также исследование методом цепной полимеразной реакции на наличие антигена герпес вируса.
Оба ответа оказались отрицательными. Поставлен диагноз: OD - стерильная язва роговицы, лимба и склеры.
Больному произведена на OD трансплантация амниотической мембраны с целью предотвращения перфорации глазного яблока (рис. 3) и назначено консервативное лечение в течение трех недель:
1. глазные капли тобрадекс (4 раза в день);
2. глазной гель солкосерил (4 раза в день);
3. доксициклин (по 100 мг 2 раза в день per os).

Рис. 2 Стерильная язва
роговицы у больного
порфирией

Рис. 3 Состояние после
трансплантации амниотической мембраны

Рис. 4 Состояние после трансплантации амниотической мембраны через месяц
Амниотическая мембрана рассосалась на 12-й
день. Боли и покраснение значительно спали. Язва роговицы и склеры эпителизировалась полностью, однако
остался лизис стромы ≈ на 60%. Отек в центре роговицы
купирован, остается старое помутнение. Зрение OD при
выписке улучшилось до 0,01 н/к. Больной находится под
периодическим стационарным наблюдением (рис. 4).
Заключение: Трансплантация амниотической
мембраны при стерильной язве роговицы является
эффективным методом лечения у больных порфирией. Описанный случай уникален для Армении.
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Բանալի բառեր՝ հեմոգլոբին, պորֆիրիա, ամնիոտիկ մեմբրան,
եղջերենու խոց։
Պորֆիրիան հազվադեպ հիվանդություն է, որը պայմանավորված է երկաթապորֆիրինային կոմպլեքսից հեմի
բիոսինթեզի ժառանգական կամ ձեռքբերովի անոմալիաներով: Պորֆիրիան բնութագրվում է բազմաթիվ
դրսևորումներով՝
ընդգրկելով
նաև
մաշկային
և
օֆթալմոլոգիական փոփոխությունները։ Մեր կողմրց նկա-

րագրվում է պորֆիրիայով հիվանդի եղջերենու ստերիլ խոցի
դրսևորումը: Հիվանդը ենթարկվել է ամնիոտիկ մեմբրանի
փոխպատվաստման և ստացել է պահպանողական բուժում,
որը նպաստեց եղջերենու խոցի բուժմանը: Մենք կարծում
ենք, որ մեր երկրում մեր կողմից առաջին անգամ է նկարագրվում պորֆիրայով հիվանդի բուժման մեջ եղջերենու
ներգրավումը:

S U M M AR Y

CLINICAL FEATURES AND TREATMENT OF STERILE CORNEAL ULCER IN PATIENT WITH PORPHYRIA
Ginoyan O.B.2, Hambardzumyan A.V.1, Kirakosyan A.A.1, Hovakimyan A.V.1, 2
Ophthalmological Center after S.V. Malayan
2
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi
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Keywords: hemoglobin, porphyria, amniotic membrane, corneal
ulcer.
Porphyria is a rare disorder, associated with hereditary or
acquired anomalies of iron porphyrin complex heme biosynthesis. Porphyria is characterized by many manifestations, including skin and ophthalmological changes. We described а case of
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sterile corneal ulcer in a patient with porphyria. The patient underwent amniotic membrane transplantation with therapeutic
treatment which led to corneal ulcer healing. We believe we are
describing the first case of corneal involvement in a patient with
porphyria in our country.
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ՀՏԴ՝ 616.9

COVID-19-Ի ԵՎ SARS-COV-2-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐ, ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ,
ՎԱՐԿԱԾՆԵՐ
Ավագյան Կ.Կ.1, Մանուկյան Կ.Ղ.2
ԵՊԲՀ, դատական բժշկության ամբիոն
2
ԵՊԲՀ, բժշկական մանրէաբանության ամբիոն

1

Ստացված է՝ 14.05.2020, գրախոսված է՝ 21.05.2020, ընդունված է՝ 25.05.2020
Բանալի բառեր՝ COVID-19, severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), կորոնավիրուս,
պանդեմիա, կարանտին։
Ներկայիս
իրավիճակում
պայմանավորված
COVID-19 պանդեմիայով ամբողջ աշխարհում, այդ
թվում նաև Հայաստանում, լրատվության բազմազան միջոցներով բազմաթիվ քննարկումներ, հարցեր,
տեսակետներ, վարկածներ են առաջադրվում հասարակությանը՝ SARS-CoV-2-ի ծագման, կառուցվածքի,
կենսաբանական
առանձնահատկությունների,
դրա տարածման, COVID-19 հիվանդության առաջացման, պաթոգենետիկ ընթացքի, կլինիկական
դրսևորումների, մահվան դեպքերի ու քանակի, համաճարակային գործընթացի զարգացման (վիրուսի
արհեստածին բնույթից ընդհուպ համաշխարհային
դավադրության վարկածը), բուժման և կանխարգելման
վերաբերյալ, որոնք առավել հաճախ, մեղմ ասած հեռու
են մասնագիտական մեկնաբանություններից, ինչը
հասարակության լայն շրջանակներին իրադրությանը
համահունչ՝ հակահամաճարակային միջոցառումների
նախաձեռնման ու իրականացման փոխարեն տարանջատում են երկու հատվածի՝ վիրուսի գոյությանը,
հիվանդությանը չհավատացողներ և խուճապահարներ: Վերջիններիս մտապատկերում միայն կորոնավիրուս անվանումը հավասարազոր է մահվան: Եվ
առաջին և երկրորդ դեպքում նման հասարակությունը
դատապարտված է համաճարակի զարգացման վատագույն սցենարին:
Նշված խնդիրներին համապարփակ և հնարավորինս ամբողջական անդրադառնալու համար
հիմնվել ենք մինչ այս պահը հրատարակված, առաջատար
գիտնականների
հետազոտությունների
արդյունքների
վրա,
որոնց
մանրակրկիտ
* ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ
Կ.Կ. Ավագյան
ԵՊԲՀ, դատական բժշկության ամբիոն
Հասցե՝ Կորյունի 2, 0025, ՀՀ, Երևան
Էլ. փոստ՝ avkkaren@gmail.com
Հեռ.՝ (+374) 91 09 99 90

վերլուծությունը թույլ է տալիս անկողմնակալ վերաբերմունք ձևավորել առավել մեծ հետաքրքրություն
ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ:
Բազմաթիվ աղբյուրների վկայությամբ COVID19-ով հոսպիտալացվածների թվի շուրջ 15%-ը ծանր
հիվանդներն են, որոնց մոտ թոքերի ախտահարմանը
զուգահեռ՝ (թոքաբորբ, ալվիոլիտ, պլևրիտ), արձանագրվում է նաև այլ օրգանների ախտահարումներ՝
սիրտ-անոթային համակարգ, լ յարդ, երիկամներ,
ինչի արդյունքում զարգանում է բազմաօրգանային
անբավարարություն, երբեմն մահվան ելքով [2, 10]:
Վերջինս պայմանավորված է վիրուսի համակարգային
ազդեցության մեխանիզմով:
COVID-19 հիվանդության հարուցիչը՝ SARSCoV-2, մինչև 200 նանոմետր չափսերով, բարդ
կառուցվածքի, դրական շղթա ՌՆԹ գենոմով օժտված,
կորոնավիրուսների ընտանիքին դասվող վիրուս է
[3]: Նշված ընտանիքի շուրջ 40 տիպերը հայտնի են
սկսված դեռ նախորդ դարի 60-ական թվականների
կեսերից և մշտապես արձանագրվել են սուր շնչական
վարակների էթիոլոգիայում, կազմելով դրանց 5-15%ը: SARS-CoV-2-ը գենետիկորեն ավելի քան 80%-ով
նույնական է SARS-CoV-ի՝ ատիպիկ պնևմոնիայի
հարուցիչի հետ և ինչպես վերջինիս, այնպես էլ նրա
համար, ըստ գիտական տարբեր աղբյուրների թիրախ
է հանդիսանում անգիոտենզին փոխարկող ֆերմենտը՝
ACE2, որը մարդու օրգանիզմում ապահովում են
բազմազան նյութափոխանակային գործընթացները և
սինթեզվում է գերազանցապես թոքային հյուսվածքի
բջիջներում ու մեծ քանակներով ներկայացված է
հենց դրանց մակերեսին, ինչպես նաև որոշակիորեն
աղիների, անոթների, նյարդային, մկանային և այլ
հյուսվածքների բջիջներում: Օրգանիզմ թափանցելով
գերազանցապես աէրոգեն մեխանիզմով՝ վիրուսը իր
մակերեսային սպիտակուցային մոլեկուլով կապվում
է թոքային հյուսվածքի բջիջների մակերեսին առկա
նշված ռեցեպտորների հետ, թափանցում է բջիջ, որտեղ
վերարտադրվելով՝ պայմանավորում է ախտահարված
բջջի մահ, բորբոքային պրոցեսի զարգացում թոքերում,
շճաարյունային էքսուդատի կուտակում ալվեոլներում,
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շնչական մակերեսի նվազում, գազափոխանակության
ինտենսիվության ընկճում, հյուսվածքներին թթվածնի
մատակարարման անբավարարություն՝ թթվածնային
քաղց, և դրա հետ կապված բոլոր պոթոգենետիկ
փոփոխություններն ու կլինիկական դրսևորումները
[9]: Տարեց անձանց մոտ հիվանդության ավելի ծանր
ընթացքը բացատրվում է հենց թոքերում ACE2
ռեցեպտորների առավել մեծ ներկայացվածությամբ [7]:
Հիվանդության
պաթոգենետիկ
ընթացքում
վիրուսի անցումը արյան հոսք՝ վիրուսեմիա, և արյան
մազանոթային ցանցի էնդոթելային բջիջների ախտահարումը, որոնց մակերեսին ևս որոշակիորեն ներկայացված են ACE2 ռեցեպտորները, պայմանավորում է
տարածուն թրոմբոզների զարգացումը և օրգանիզմում
թթվածնային քաղցի խորացումն ու հիվանդության
առավել ծանր ընթացքը:
Վերջին
հետազոտությունների
արդյունքում
տեսակետ է շրջանառվում, որ SARS-CoV-2-ը
ACE2 ռեցեպտորներին զուգահեռ հաջողությամբ
կապվում է առավելապես էրիթրոցիտների, ինչպես
նաև այլ բջիջների մակերեսին ներկայացված
CD147
իմունոգլոբուլինային
կառույցների
հետ
և թափանցում դրանց ներքին միջավայր [10]:
Էրիթրոցիտներում վիրուսի ոչ կառուցվածքային սպիտակուցների (կարգավորող սպիտակուցներ) փոխազդեցությունը հեմոգլոբինի հետ պայմանավորում
է վերջինիս քայքայումը, ազատ երկաթի իոնների
կուտակումը և թթվածնի տեղափոխման գործընթացի
անհնարինությունը: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս
ենթադրել, որ թթվածնային անբավարարությունը
կապված է ոչ միայն թոքերի ալվեոլների վնասմամբ,
արյան մատակարարման խանգարմամբ, այլ ունի
նաև հեմական/հեմոգլոբինային տարր, այսինքն
խանգարվում է արյան թթվածնի փոխադրման
ֆունկցիան։ Նկարագրված մեխանիզմը նույնական
է մալարիայի պլազմոդիումի ազդեցությանը, ինչով
բացատրվում է հակամալարիային դեղամիջոցների
արդյունավետությունը COVID-19-ի բուժման նպատակով [12]:
Հիվանդության
ծանրության
վրա
էական
նշանակություն ունի ազատ երկաթի իոնների
կուտակումը, ինչը հանդիսանալով օքսիդային սթրեսի
ուժեղ ինդուկտոր, խթանում է մեծ քանակությամբ
ցիտոկինների սինթեզն ու ձերբազատումը (ցիտոկինային գրոհ), տոքսիկ մետաբոլիտների կուտակումը,
վերը նշված հանգամանքներին զուգահեռ՝ նպաստելով
առավել ծանր իրավիճակի՝ սուր ռեսպիրտոր դիսթրես
սինդրոմի զարգացմանը:
Կորոնավիրուսի
ծագման
վերաբերյալ
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սակետները շատ հակասական են, և այն հարցին՝
արդյո՞ք վիրուսը ստեղծվել է արհեստականորեն,
լաբորատոր պայմաններում, թե՞ այն մուտացիայի
հետևանքով կենդանուց փոխանցվել է մարդուն,
անդրադառնում են համաշխարհային ճանաչում
ունեցող բազմաթիվ գիտական խմբեր ու գիտնականներ:
Ֆրանսիացի վիրուսաբան, Նոբել յան մրցանակակի
դափնեկիր Լյուկ Մոնտանիեի կարծիքով չի կարելի բացառել SARS-CoV-2-ի արհեստական ծագումը, ինչի
վկայությունը դրա կառուցվածքում առկա ՄԻԱՎ-ին
բնորոշ սպիտակուցային մոլեկուլներն են: Ըստ նրա՝
այս հանգամանքը կարող է պայմանավորված լինել
լաբորատոր պայմաններում, գենայի ինժեներիայի
մեթոդներով
ՄԻԱՎ-ի
դեմ
պատվաստանյութի
մշակման նպատակով, որպես վակցինային շտամ
ընտրված սեզոնային կորոնավիրուսի գենոմային
ՌՆԹ-ի կառուցվածքում այդ սպիտակուցի սինթեզի
համար
պատասխանատու
գենի
ներդրմամբ:
Այնուհետև հնարավոր է գործընթացը դուրս է եկել վերահսկողությունից. ՌՆԹ վիրուսներին բնորոշ բարձր
փոփոխականության
արդյունքում
ռեկոնբինանտ
շտամը ձեռք է բերել առավել բարձր ինֆեկցիոնություն
և արտահոսքի պատճառով հայտնվելով մարդկային
պոպուլ յացիայում՝ պայմանավորել է ներկա համաճարակային իրավիճակը:
SARS-CoV-2-ի բնական ծագման կողմնակիցները
վկայակոչում են ՌՆԹ վիրուսների փոփոխականության բարձր հաճախականությունը և, երբ
խոսքը վերաբերում է կորոնավիրուսներին, ապա
պետք է նկատի ունենալ, որ բնության մեջ գոյություն
ունի կորոնավիրուսի շուրջ 40 տիպ, որոնք շրջանառվում են տարբեր վայրի և ընտանի կենդանիների
պոպուլ յացիաներում և դրանցից առնվազն 4-ը մարդու
մոտ հարուցում են սեզոնային սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններ, իսկ երկուսը հայտնի են որպես SARS
և MERS ինֆեկցիաների հարուցիչներ [3]։ Բնականաբար այս վիրուսների գենետիկական նյութի՝ ՌՆԹ
շղթայի նուկլեոտիդային կազմի և հաջորդականության,
վերծանումը բացահայտում է շուրջ 70-90% գենոմի
հոմոլոգիա, այդ թվում նաև այն հատվածների առումով,
որոնք կարող են նույնական լինել լենտիվիրուսների
գենոմի որոշ ֆրագմենտներին: Այդ մասին իրավացիորեն հաղորդում է նաև Լյուկ Մոնտանիեն, նշելով
մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի
մակերեսային սպիտակուցների նման մոլեկուլների
առկայությունը SARS-CoV-2-ի թաղանթում: Սակայն
նման մոլեկուլների առկայությունը չի կարող միանշանակորեն վկայել վիրուսի արհեստական ծագման
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մասին, քանի որ ի տարբերություն ԴՆԹ շղթայի, ՌՆԹ
շղթայի սինթեզը նուկլեոտիդների կազմի և հաջորդականության առումով խիստ վերահսկողության չի
ենթարկվում, և շատ ավելի հաճախ են հնարավոր
մուտացիաներն ու նոր կոդոնների ձևավորումը:
Նման փոփոխություններն էլ կարող են պայմանավորել վիրուսի նոր հատկանիշի՝ մասնավորապես
ինֆեկցիոնության և ագրեսիվության ավելի բարձր
մակարդակը: Նոր հատկանիշի ձևավորումը կարող է
պայմանավորված լինել նաև տարբեր կենդանիների
պոպուլ յացիաներում կորոնավիրուսների տարբեր
տիպերի
վիրուսների
միաժամանակյա
վերարտադրության (բազմացման) ընթացքում գենետիկական ռեկոմբինացիաներով, ինչի արդյունքում նոր
շտամը կարող է օժտված լինել միաժամանակ տարբեր
վիրուսների հատկանիշներով:
Նկատի ունենալով վերը շարադրվածը՝ ակնհայտ
է դառնում, որ ներկայումս առկա գիտական
տեղեկությունները չեն կարող բավարար հիմք հանդիսանալ որևէ վարկած հերքելու կամ հաստատելու
համար: Այս պահին չի կարելի բացառել ո՛չ վիրուսի
արհեստական ծագման, ո՛չ էլ բնական ծագման տարբերակները:
COVID-19 պանդեմիայի հետ կապված լայնորեն
շրջանառվում է այն տեսակետը, թե այս իրավիճակը
համաշխարհային ֆինանսներն ու ազդեցության լայն
ոլորտները տիրապետող մի խումբ անձանց կողմից
համատեղ պայմանավորվածությամբ նախաձեռնած
դավադրություն է մարդկային հասարակության
նկատմամբ, ինչը միտված է իբր օրհասական էկոլոգիական աղետի կանխմանը, երկրագնդի բնակչության քանակի զգալի նվազեցման ճանապարհով, իսկ ողջ մնացածներին՝ ինչպես ռոբոտների, առավել կառավարելի
դարձնելուն համատարած չիպավորման միջոցով:
Եվրոպական շատ հայտնի բժիշկներ անթաքույց կիսում
են այս տեսակետը, հավելելով, որ կորոնավիրուսից մահացել են շատ քիչ թվով մարդիկ, ներկայացվող թվերը
«սովորական» մահեր են և այս ամբողջ պատմությունը
հորինված է քաղաքական, ֆինանսական դրդապատճառներով։
Նման վարկածի հետ դժվար է անվերապահորեն համաձայնել, քանի որ անհերքելի է ամբողջ
աշխարհում կորոնավիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդանոցներում տասնյակ հազարներով հոսպիտալացված պացիենտների առկայության փաստը, որոնց
շուրջ 15-20%-ի մոտ արձանագրվում է բազմաօրգանային ախտահարումներ, իսկ վիճակը գնահատվում
է ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Միևնույն ժամանակ դավադրության վարկածին հակադրվում է այն հանգա-
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մանքը, որ SARS-CoV-2-ը այն վիրուսը չէ, ինչը հարմար
է վերոնշյալ նպատակների իրականացման համար
[5]։ Այն իրապես խիստ վարակիչ է, բայց կան շատ
ավելի վարակիչ վիրուսներ։ Այսինքն, այն ավելի վարակիչ է քան գրիպը, բայց ավելի քիչ վարակիչ է, քան
կարմրուկը, ջրծաղիկը և շատ այլ խիստ վարակիչ
վիրուսներ [4]։ Բացի դրանից, հիմա արդեն ակնհայտ
է, որ հիվանդների շուրջ 45%-ը առանց ախտանիշների
են, 35-40%-ը թեթև հիվանդները և միայն 15-%-ն են
ծանր և ծայրահեղ ծանր [1]։
Հաճախ
բարձրաձայնվող
և
կարևոր
հարցադրումներից է նաև այն, իբր կարանտինն
ընդամենը մարդկանց իրավունքների սահմանափակում է, ինչը բերում է ավելի մեծ վնասներ, քան
կորոնավիրուսը։
Սա
բնականաբար
իրավացի
մոտեցում չէ, քանի որ կարանտինային գիտականորեն
հիմնավորված, խելամիտ, հավասարակշռված և
իրավիճակին ադեկվատ միջոցառումների իրականացման բացառումը կարող է հանգեցնել վարակվածների և հիվանդների՝ այդ թվում ծանր և
ծայրահեղ ծանր, թվաքանակի շեշտակի աճի։ Հիվանդների թվաքանակի աճի հարաճուն տեմպը կարող
է ոչ միայն կաթվածահար անել ողջ առողջապահական
համակարգը, այլև պարտադրել մշակելու ալգորիթմեր,
ընդունելու ստանդարտներ, նորմատիվային ակտեր,
որոնք նախատեսում են այն քայլերի հերթականությունը, որով բժշկին տրվում է հստակ ցուցում,
թե որ վարակակրին պիտի տրամադրվի օգնություն,
որին ոչ (օրինակ՝ Իտալիա, Իսպանիա, ԱՄՆ)։ Այն
կարող է ունենալ շատ բացասական հետևանքներ,
քանի որ այս նորմատիվներին հետևելը երբեմն հակասում է բժշկի գաղափարախոսությանը և կարող է
բարդ հոգեբանական խնդիրներ առաջացնել ոչ միայն
բժշկի գործունեության ընթացքում, այլև ամբողջ հասարակության շրջանում: Միևնույն ժամանակ հասկանալի է նման իրավիճակներում ալգորիթմերի մշակման
անհրաժեշտությունը, ինչը առավել քան տրամաբանական է բոլոր հիվանդներին օգնություն ցուցաբերելու
համար համապատասխան ծավալներով միջոցների
բացակայության պարագայում: Ի հակադրություն
սրան՝ կարանտինի միջոցով խնդիր է դրվում
դանդաղեցնել հիվանդացության զարգացման կորը՝
բոլորին անհրաժեշտ մասնագիտական օգնություն
տրամադրելու համար [11,14]։ Չնայած այս դեպքում
դանդաղում է համաճարակի ընթացքը, հետևաբար
երկարաձգվում է դրա զարգացման գագաթնակետի
արձանագրման ժամկետը և ավելի երկար ժամանակ
պահանջվում համաճարակը հաղթահարելու համար,
այնուամենայնիվ այն հնարավորություն է ապահովում
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պետական և մասնավորապես առողջապահական համակարգին ադապտացվել իրավիճակին և ժամանակ
շահել անհրաժեշտ գործիքակազմ ստանալու համար
(բուժհիմնարկների կահավորում, բուժանձնակազմի
վերապրոֆիլավորում և այլն) ։
Կորոնավիրուսային
ինֆեկցիայի՝
COVID-19-ի
բուժման և կանխարգելման հարցերի վերաբերյալ ևս
տեղեկությունները բազմազան են: Միանգամայն տրամաբանական է, որ նոր հիվանդության և նոր հարուցչի
նկատմամբ չեն կարող լինել փորձարկումների
պարտադիր
փուլեր
անցած
և
բացարձակ
արդյունավետ դեղամիջոցներ, սակայն չի կարելի
անտեսել պրեպարատների այն հզոր արսենալը, որոնք
տասնամյակների ընթացում հաջողությամբ կիրառվել
և այսօր էլ կիրառվում են ՌՆԹ գենոմային վիրուսներով
հարուցված հիվանդությունների բուժման նպատակով,
ինչպես նաև վերջին տարիներին ու օրերին առաջադրված և այսօր էլ կլինիկական փորձարկումներ
անցնող պրեպարատները [8]: Ըստ այդմ, ներկայումս
կորոնավիրուսային ինֆեկցիայի հաղթահարման նպատակով ակնհայտ արդյունավետությամբ կիրառվող
դեղամիջոցներն են հակավիրուսային ազդեցությամբ
օժտված պրեպարատները՝ Favipiravir, Remdesivir
(վերջինս հաջողությամբ կիրառվել է Էբոլայի համաճարակի ժամանակ Գվինեայում և այլ երկրներում),
որոնք հասցեական խոչընդոտում են վիրուսի վերարտադրությունը ՌՆԹ շղթայի սինթեզի փուլում։
Բավականին արդյունավետորեն կիրառվում են
հակամալարիային
պրեպարատներ՝
Chloroquine,
Hydroxychloroquine, Mefloquine, որոնք կապվելով վարակված անձի բջիների CD 147 ընկալիչներին, արգելակում են ինչպես մալարիայի պլազմոդիումների,
այնպես էլ կորոնավիրուսի մուտքը բջիջ՝ հանգեցնելով
վիրուսի ցիտոտոքսիկ ազդեցության ամբողջական զրոյացման: Դեռևս համաճարակի զարագացման սկզբնական ժամանակաշրջանում՝ Չինաստանում, այսօր նաև բազմաթիվ երկրներում
հիվանդի օրգանիզմում կորոնավիրուսի չեզոքացման
և բուժական արդյունք ապահովելու նպատակով
օգտագործվում է հիվանդությունից ապաքինվածների՝
ռեկոնվալեսցենտների, արյան պլազման: Փորձեր
են կատարվում նաև նման արյան պլազմայից
առանձացել մաքուր իմունոգլոբուլիններ՝ սպեցիֆիկ
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հակակորոնավիրուսային հակամարմիններ, որոնց կիրառությունը պլազմայի փոխարեն ավելի արդյունավետ
կլինի թե՛ բուժական և թե՛ կանխարգելման նպատակներով: Այլ դեղամիջոցների կիրառությունը
միտված է պաթոգենետիկ խանգարումների, ախտահարված օրգան համակարգերի կառուցվածքային
ամբողջականության և ֆունկցիոնալ ակտիվության
վերականգնմանը և կլինիկական ախտանշանների
մեղմմանը, վերացմանն ու ապաքինմանը:
Գաղտնիք չէ, որ համաճարակների դեմ պայքարի
կարևորագույն և հիմնական միջոցը կանխարգելիչ
միջացառումներն են՝ հիվանդության հարուցիչի տարածման սահմանափակում, վարակակիրների և
նրանց հետ առնչված անձանց՝ կոնտակտավորների,
բացահայտում, դրանց մեկուսացում, առողջների
կողմից վարակման բացառմանը միտված, առնվազն
տարրական հիգիենիկ նորմերի պահպանություն և
այլն, ինչն այսօր ամբողջ աշխարհում իրականացվում
է կարանտինի շրջանակներում [5]: Սրան զուգահեռ
կարևորվում են նաև սպեցիֆիկ կանխարգելման
իրականացումը՝ վակցինացման միջոցով հասարակության շրջանում բավարար
մակարդակով
իմուն շերտավորում ձևավորելու նպատակով, և
բնականաբար,
կորոնավիրուսային
ինֆեկցիայի
դեմ վակցինայի ստացման ու համատարած վակցինացման իրականացման խնդիրը [13]: Այսօր արդեն
դեղերի, կենսաբանական ակտիվ միացությունների
ու վակցինաների արտադրությամբ զբաղվող մի
շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ հայտ
են ներկայացրել իրենց կողմից մշակված հակակորոնավիրուսային
պատվաստանյութի
կլինիկական
փորձարկումների համար [6]: Ներկա պահին խոսել
դրանց կիրառման անհրաժեշտության, կիրառման
դեպքում արդյունավետության, կողմնակի անցանկալի
ազդեցությունների և բազմաթիվ այլ հարցականների
վերաբերյալ դեռևս վաղ է: Այդ իսկ պատճառով առայժմ
հարկ չենք համարում անդրադառնալու առաջարկվող
վակցինաների կառուցվածքի, ազդեցության մեխանիզմների, կիրառման անհրաժեշտության ու ծավալների և նմանօրինակ այլ խնդիրների վերաբերյալ
հարցերին, որոնց պատասխանները կարծում ենք
առավել հիմնավոր կտա ժամանակը:
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РЕЗЮМЕ

COVID-19 И SARS-COV-2: ВОПРОСЫ, МНЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ
Авакян К.К.1, Манукян К.Г.2
1
Кафедра судебной медицины ЕГМУ
2
Кафедра медицинской микробиологии ЕГМУ

Ключевые слова: SARS-CoV-2, коронавирус, пандемия, карантин.
В связи с нынешней пандемией COVID-19 в мире, в том
числе в Армении, существует много дискуссий, в которых высказываются различные взгляды, гипотезы о происхождении,
структуре, биологических особенностях SARS-CoV-2, его распространении, о патогенетическом процессе COVID-19, его
клинических проявлениях, о смертности, развитии эпидемического процесса (от искусственной природы вируса до версии глобального заговора), лечении и профилактике. Чаще

всего, общество далеко от профессиональных интерпретаций. Общество широким социальным охватом делится на две
части: на тех, кто не верит в существование вируса и на тех,
кто верит в болезнь и поддается панике. В умах последних
одно только название коронавирус равносильно смерти.
Для комплексного и полного решения этих проблем мы,
опираясь на результаты исследований, опубликованных ведущими учеными на сегодняшний день, провели тщательный
анализ, который позволяет нам сформировать беспристрастный подход к вопросам, представляющим большой интерес.

S U M M AR Y

COVID-19 AND SARS-COV-2: QUESTIONS, VIEWS AND HYPOTHESES
Avagyan K.K.1, Manukyan K.Gh.2
YSMU, Department of Forensic Medicine
2
YSMU, Department of Medical Microbiology

1

Keywords: SARS-CoV-2, coronavirus, pandemic, quarantine.
Due to the current situation with the COVID-19 pandemic
in the world, including Armenia, many discussions, questions,
views, hypotheses are proposed to the society on the origin,
structure, biological features of SARS-CoV-2, on the pathogenetic process, clinical manifestations, mortality, development of
the epidemic process (from the artificial nature of the virus to
the version of the global conspiracy), treatment and prevention,
etc. The main objective of development of various algorithms
since the outbreak of pandemic is to find out the right treatment

of patients with COVID-19. Generally, the society divided into
two categories: those who do not believe in the virus, and those
who do believe in the disease and spread panic. In both cases,
such society is doomed to the worst-case scenario.
In order to address these issues comprehensively and thoroughly, we have relied on the results of researches published
by leading scientists up to date. The thorough analysis of the
results allows us to develop an impartial approach to the issues
of greater interest.
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Թամամյան Գ.Ն.
ԵՊԲՀ, մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոն
Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլ յանի անվան արյունաբանական կենտրոն, Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և արյան
հիվանդությունների կենտրոն
Ստացված է` 27.03.2020, գրախոսված է` 23.04.2020, ընդունված է՝ 07.05.2020
Բանալի բառեր՝ մանկական քաղցկեղ, զարգացում, Հայաստան:
Վերջին տասնամյակներին մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության մեջ ահռելի
առաջընթաց գրանցվեց: Նախկինում անբուժելի համարվող հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսիք
են, օրինակ՝ լեյկեմիաները կամ ոսկրային չարորակ ուռուցքները, բժշկագիտության զարգացման
և նորագույն ախտորոշիչ և բուժական մեթոդների
ներդրման արդյունքում բազմաթիվ երեխաներ հնարավորություն ստացան լիովին առողջանալու: Դեռևս
նախորդ դարի քառասունականներին, երբ հայտնի
գիտնական և բժիշկ Սիդնեյ Ֆարբերը Հարվարդի համալսարանական հիվանդանոցներից մեկում առաջին
անգամ սկսեց փորձարկել ամինոպտերինը՝ առաջին
քիմիաթերապևտիկ դեղամիջոցը, սուր լեյկեմիայով
երեխաների շրջանում, քչերն էին հավատում, որ
երբևէ հնարավոր է բուժել այդ «անբուժելի» հիվանդությունը, սակայն ընդամենը 2-3 տասնամյակ
անց բժշկագիտության զարգացման արդյունքում
լեյկեմիայով հիվանդ երեխաների մեծամասնությունն
առողջանում էր [7, 12, 16]:
Ներկայումս զարգացած երկրներում քաղցկեղով
հիվանդ 100 երեխաներից 80-85-ն առողջանում են,
սակայն զարգացող երկներում իրավիճակն այլ է, և
մանկական քաղցկեղից ապրելիությունը տատանվում
է 0-ից մինչև 60-70%-ի սահմաններում [8, 13]:
Մանկական քաղցկեղը հազվադեպ է՝ կազմելով
բոլոր տարիքային խմբերի չարորակ նորագոյացությունների ընդամենը 1%-ը։ Չնայած այդ փաստին՝
զարգացած երկրներում մանկական տարիքում
մահացությամբ երկրորդ տեղում է՝ զիջելով միայն
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Գ.Ն. Թամամյան
ԵՊԲՀ, մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ամբիոն
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դժբախտ պատահարներին [15]:
Վերջերս կատարված հետազոտություններում
ցույց տրվեց, որ ողջ աշխարհում մանկական քաղցկեղի
դեպքերի միայն կեսն են գրանցվում, այսինքն՝
աշխարհով մեկ քաղցկեղով հիվանդ երեխաների մեծամասնությունը, որ մեծ հնարավորություն ունեն առողջանալու, կա՛մ չեն ախտորոշվում, կա՛մ էլ ախտորոշման
դեպքում նրանցից շատերը չեն ստանում համապատասխան անհրաժեշտ բուժումը, որը և հանգեցնում է
նրանց շատերի մահվանը [17, 18]:
Հարկ է նշել, որ չնայած մանկական քաղցկեղի
դեպքերի 80-85%-ը գրանցվում է ցածր և միջին
եկամուտ ունեցող երկներում, աշխարհով մեկ մանկական ուռուցքաբանության ոլորտում ծախսված ֆինանսների միայն 5%-ն է հատկացվում այս երկներին,
որի արդյունքում էլ վերջիններումս դիտվում է քաղցկեղի
ամենամեծ մահացությունը [19]։ Մանկական քաղցկեղի
ապրելիության ցուցանիշների նման բևեռացման
հիմնական պատճառներից են զարգացող երկրներում
ուշ ախտորոշումը և ախտորոշման սխալները, բուժման
անհասանելիությունը,
բուժումից
հրաժարվելը,
բուժման ընթացքում առաջացած բարդությունները,
ինչպես նաև շատ երկներում պալիատիվ խնամքի բացակայությունը կամ անհասանելիությունը [9]: Բուժման
անհասնելիությանն էլ իր հերթին հանգեցնում են վերապատրաստված մասնագետների պակասը, տեխնիկապես չհագեցած հիվանդանոցները, որոշ դեղերի
անհասանելիությունն ու բուժման թանկարժեքությունը:
Այս խնդիրներից զատ կարևոր նշանակություն ունեն
նաև մանկական քաղցկեղի առողջացման վերաբերյալ
հասարակության տեղեկացվածությունը, սոցիալ-էթիկական առանձնահատկությունները, ինչպես նաև
քաղցկեղի ռեգիստրների բացակայությունը կամ
անկատարությունը [8]:
Հայաստանի
Հանրապետությունում
մանկական ուռուցքաբանությունն ու արյունաբանության
հիմնական զարգացումը սկսվեց անցյալ դարի
90-ականների սկզբին, երբ ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Ռ. Հ. Յոլ յանի
անվան
արյունաբանական
կենտրոնի
մանկա-
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կան բաժանմունքում բժիշկ Սամվել Դանիել յանի
գլխավորությամբ սկսեցին ներդրվել սուր լեյկեմիաների
բուժման քիմիաթերապևտիկ առաջին սխեմաները:
Այդ առաջին քայլերին իրենց ակտիվ մասնակցությունն
ունեցան նաև բժիշկներ Սամվել Առաքել յանը, Լալա
Վաղարշակյանը, Սամվել Իսկանյանը, Անահիտ Զաքարյանը, Լիդա Առաքելովան, Մարինե Քամալ յանը: Մի
քանի տարվա ընթացքում մանկական լեյկեմիաների
ապրելիությունը գրեթե զրոյից մեծանում է մինչև 6570% [1-3]:
Պատերազմական
իրավիճակում
եղող
երկրում չափազանց դժվար էր նման բարդ բժշկական
օգնության
կազմակերպումը,
դեղորայքի
հայթայթումը, մասնագետների վերապատրաստում
ների կազմակերպումը, և Ս.Հ. Դանիել յանի և գերմանացի գործընկերների հետ համատեղ Գերմանիայում
ստեղծվում է «Hilf fur Armenia» բարեգործական
կազմակերպությունը, որը տասնամյակներ շարունակ
պետք է նպաստեր ՀՀ-ում մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության զարգացմանը [2]:
Ֆանարջյանի
անվան
ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոնում զուգահեռ գործում էր մանկական ուռուցքաբանության բաժանմունքը՝ բժիշկ
Գրիգոր Բադալ յանի ղեկավարությամբ: Ճառագայթային բուժումը ևս կազմակերպվում էր ՈՒԱԿ-ում՝
ճառագայթային թերապիայի բաժանմունքում՝ բժիշկ
Սամվել Քարամյանի, իսկ վերջին տարինեին՝ բժիշկ
Թաթուլ Սաղաթել յանի ղեկավարությամբ: Վիրահատական բուժումը հիմնականում իրականացվում էր
ՈՒԱԿ-ում, Արաբկիր և Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոններում:
2008-ին բժիշկ Սամվել Դանիել յանի գլխավորու
թյամբ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրում
ստեղծվում է քիմիաթերապիայի կլինիկա, որտեղ սկսում
են բուժվել քաղցկեղով և արյան հիվադություններով
երեխաները: Նրան է միանում ԱԿ մանկական արյունաբան-ուռուցքաբանների մի մասը, ինչպես նաև նոր
բժիշկներ: Կլինիկայի գործունեության արդյունքում
Հայաստանում առաջին անգամ ներդրվում են երեխաների շրջանում չարորակ սոլիդ ուռուցքների և
հեմոբլաստոզների բուժման միջազգային սխեմաներ,
որոնք էականորեն մեծացնում են ապրելիության
ցուցանիշները [4, 5, 14]:
Հարկ է նշել, որ վերջին տասնամյակում Հայաստանում ևս ստեղծվում են բարեգործական
հիմանդրամներ, որոնք մեծ աջակցություն են
ցուցաբերում թե՛ ախտորոշումը և բուժումը հասանելի
դարձնելուն, թե՛ ոլորտի զարգացմանը: Այդ բարեգործա-
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կան հիմնադրամներն են «Օգնեմ» հիմնադրամը,
«Առողջության կամուրջը», «Նվիրիր կյանք», «Ֆոնդ
100-ը», «Մենք ենք» հիմնադրամը, «Կամրջակը»,
«Օգնենք
հայ
մանուկներին»
հիմնադրամը,
«Դիակոնիան» և այլն: 2014-ին հիմնադրվում է և 2018ից ակտիվ գործունեություն է ծավալում «Սիթի օֆ Սմայլ
(Ժպիտների քաղաք)» բարեգործական հիմնադրամը,
որի հիմնական նպատակն էր, որ Հայաստանի
Հանրապետությունում քաղցկեղով հիվանդ ոչ մի երեխա չմնա առանց համապատասխան ախտորոշման և
բուժման: Ներկայումս հիմնադրամը ֆինանսավորում
է Հայաստանում մինչև 25 տարեկան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների և երիտասարդների ախտորոշումը և
բուժումը:
2012-ին հիմնադրվում է Արյունաբանության
և ուռուցքաբանության հայկական ասոցիացիան,
իսկ 2016թ-ին՝ Ասոցիացիայի կազմում ստեղծվում
է Մանկական արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական խումբը:
2016-ին Հարվարդի համալսարանի Բոստոնի
մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների
կենտրոնի հետ համատեղ /Դանա-Ֆարբեր/ Հայաստանում՝
ԵՊԲՀ
«Մուրացան»
համալսարանական հիվանդանոցում ստեղծվում է քաղցկեղի
առաջին մանկական հոգեբանական-սոցիալական
ծառայությունը: Թարգմանվում և տպագրվում է ԱՄՆ
մանկական ուռուցքաբանության խմբի՝ ընտանիքների
համար նախատեսված համապարփակ ձեռնարկը [10]:
2017-ին՝ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան
աջակցությամբ ստեղծվում է cancer.am կայքը, որը
պարունակում է մասնագետների կողմից մշակված
տեղեկատվություն՝ նախատեսված հիվանդների համար: Համաձայնագիր է ստորագրվում նաև Ամերիկայի
կլինիկական ուռուցքաբանության միության հետ, որով
հնարավորություն էր տրվում օգտագործելու cancer.net
կայքի համապատասխան նյութերը:
Նույն տարում թարգմանվում և «Վորլդ վիժն»
կազմակերպության աջակցությամբ տպագրվում է
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպու
թյան
ձեռնարկը
մանկական
քաղցկեղի
վաղ
ախտորոշման մասին: Նաև կազմակերպվում են
հատուկ դասընթացներ 6 մարզերի և Արցախի
Հանրապետության բժիշկների համար՝ մանկական
քաղցկեղի վաղ ախտորոշման վերաբերյալ:
2018-ին՝ Հայաստանում թավշյա հեղափոխության
հաղթանակից հետո, պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլ յանի անվան
արյունաբանական կենտրոնի ղեկավար է նշանակվում
բժիշկ Սամվել Դանիել յանը, որի բուռն գործունեությամբ
վերջին տարիներին ոլորտում մեծ առաջընթաց է
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գրացվում:
Առաջին անգամ կատարվում է երեխայի
ցողունային
բջիջների
ինքնափոխպատվաստում
(ավելի վաղ՝ 2016-ին, ԱԿ-ում կատարվել էր մեծահասակների առաջին ինքնափոխպատվաստումը):
2019-ին որոշում է կայացվում կենտրոնացնել
երկրում առկա բոլոր ուժերը մեկ հարկի տակ, և
փետրվարի 7-ին Հայաստանում գործող մանկական
ուռուցքաբանական և արյունաբանական բոլոր բաժանմունքները միավորվում են, և Արյունաբանական կենտրոնի կազմում ստեղծվում է Հայաստանի
մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների
կենտրոնը:
Նույն
օրերին
Հայաստանում՝
ԵՊԲՀ-ում
անցկացվում է խոշորագույն մանկական ուռուցքբանական կոնգրես՝ Մանկական ուռուցքաբանության
արևել յան և միջերկրածով յան խմբի (POEM) տարեկան գիտաժողովը, որին մասնակցում էին 40 երկրների
պատվիրակներ:
2019-ի ապրիլին Հայաստանը դառնում է առաջին
երկիրը, որ պաշտոնապես միանում է Սուրբ Հուդայի համաշխարհային ալ յանսին, որը ստեղծված էր աշխարհի
առաջատար մանկական քաղցկեղի կենտրոնի՝ Սուրբ
Հուդայի մանկական հետազոտական հիվանդանոցի
անձնակազմի կողմից:
Նույն ամսին «Առողջության կամուրջ» հիմնադրամի
աջակցությամբ ստեղծվում է աշխատանքային խումբ՝
հավաքագրելու վերջին 25 տարիներին Հայաստանում
ախտորոշված և բուժված մանկական քաղցկեղի
դեպքերի հիվանդության բոլոր պատմությունները:
Աշխատանքային խմբի և կամավորների կողմից
էլեկտրոնային կայքերում գրանցվում են հիվանդության
պատմությունները՝ հետագայում Սուրբ Հուդայի
մանկական հետազոտական հիվանդանոցի գլոբալ
ռեգիստրում մուտքագրելու և վերլուծելու նպատակով:
2019-ի հուլիսին ԵՊԲՀ-ում հիմնադրվում է Հայաստանում մանկական ուռուցքաբանության և
արյունաբանության առաջին ամբիոնը, և արդեն
սեպտեմբերին
մեկ
միասնական
«մանկական
ուռուցքաբան-արյունաբան»
մասնագիտությամբ
առաջին անգամ կլինիկական օրդինատուրա են
ընդունվում առաջին 7 օրդինատորները: Որպես
կրթական ծրագրեր՝ տեղայնացվում են ԱՄՆ առաջատար կենտրոնների և բժշկական խորհրդի համապատասխան ծրագրերը:
2019-ի օգոստոսին «Սիթի օֆ Սմայլ» հիմնադրամի
աջակցությամբ հիմնադրվում են 4 բազմաառարկայական աշխատանքային խմբեր՝ լեյկեմիաների, լիմֆոմաների և ցողունային բջիջների փոխպատվաստման
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
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(ղեկավար՝ Լալա Վաղարշակյան), սոլիդ ուռուցքների
(ղեկավար՝
Լիլիթ
Սարգսյան),
ոսկրամկանային
ուռուցքների
(ղեկավար՝
Ռուզաննա
Պապյան),
նեյրոուռուցքաբանության
(ղեկավար՝
Սամվել
Բարդախչյան): Աշխատանքային խմբերի ստեղծումը
նոր խթան է դառնում աշխատանքների ակտիվացման
համար: Խմբերը զբաղվում են ինչպես կենտրոնում
ախտորոշված քաղցկեղի բոլոր դեպքերի շաբաթական
բազմաառարկայական քննարկումներով՝ ներգրավելով
նաև արտերկրի լավագույն փորձագետներին, այնպես
էլ ախտորոշման և բուժման գործելակարգերի և
ուղեցույցների թարգմանությամբ ու տեղայնացմամբ և
գիտահետազոտական աշխատանքներով:
«Մենք
ենք»
հիմնադրամի
աջակցությամբ
ստեղծված
հեռաբժշկության
լսարանը
դառ
նում է անհրաժեշտ հարթակը արտասահմանի
մասնագետների հետ հեռավար խորհրդատվու
թյունների համար:
Հետագայում կլինիկայի աշխատանքներին է
կցվում նաև մանկական վարակաբան, որը հատուկ վերապատրաստվել էր մանկական ուռուցքաբանական
և արյունաբանական ոլորտում հիվանդներին վարելու
առումով:
Նույն տարվա սեպտեմբերին Բեյրութի ամերիկյան
համալսարանի և Լիբանանի մանկական քաղցկեղի
կենտրոնի մասնագետների կողմից կազմակերպվում
է կենտրոնի բուժքույրերի վերապատրաստում:
Հարկ է նշել, որ նախնական թեստավորման ժամանակ բուժքույրերի գրանցած միջին արդյունքը
եղել էր 61:100, իսկ վերապատրաստումից հետո
բոլոր բուժքույրերը թեստը հանձնել են 93,5% միջին
արդյունքով:
2019 թվականին Հայաստանում առաջին անգամ
որոշվում է մետոտրեքսատի դեղաչափն արյան մեջ,
որը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու
մետոտրեքսատի ներարկում մեծ դեղաչափով՝ մինչև
12գ/մ2:
Զարգացող երկներում արդի խնդիրներից է նաև
պալիատիվ բուժօգնության բացակայությունը։ Ըստ
հետազոտություններից մեկի տվ յալների՝ զարգացող
երկրների 2/3-ում բացակայում են պալիատիվ
բուժօգնության ծառայությունները։ Շատ երկրներում
մանկական պալիատիվ խնամքը չի ընկալվում
որպես առանձին ոլորտ (Lohman 2015): Մինչ օրս Հայաստանում բացակայում է մանկական պալիատիվ
ծառայությունը, և այն իրականացնում են եզակի
մասնագետներ: Ներկայումս պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլ յանի
անվան Արյունաբանական կենտրոնում «Սիթի օֆ
Սմայլ» հիմնադրամի կողմից Սուրբ Հուդային մանկա-
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կան հետազոտական հիվանդանոցի մասնագետների
խորհրդատվությամբ Հայաստանում կառուցվում է
առաջին մանկական քաղցկեղի պալիատիվ կենտրոնը:
Նախատեսվում է կենտրոնը բացել 2020թ. ամռանը:
Չնայած վերը նշված առաջընթացին և ջանքերին՝
դեռևս կան բազմաթիվ խնդիրներ, որ ուշադրության
կարիք ունեն:
Մինչ օրս մանկական քաղցկեղի դեղերի՝ թե՛
քիմիաթերապևտիկ, թե՛ օժանդակ բուժման մեծ մասը
տրվում է բարեգործական հիմնադրամների կողմից,
և պետության մասնակցությունն այս հարցում չնչին
է: Նաև խնդրահարույց է մնում մանկական քաղցկեղի
դեղերի պաշտոնական գրանցման և հասանելիության
հարցը, որը վերջին տարիներին ավելի է խորացել:
Հայաստանում մանկական քաղցկեղի ճշգրիտ վիճակագրական տվ յալներ ներկայացնելը բարդ է, քանի
որ դեռևս չկա քաղցկեղի ազգային ռեգիստր: Համաձայն GLOBOCAN-18 տվ յալների՝ Հայաստանում տարեկան գրանցվում է մանկական քաղցկեղի 44 դեպք։
Այնուամենայնիվ, ըստ մասնագետների կարծիքի՝ այդ
քանակը էականորեն տարբեր է, մոտավորապես 80100 նոր դեպք [6]:
Բացի վերը նշված խնդիրներից, Հայաստանում,
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ինչպես նաև զարգացող այլ երկներում արդի
խնդիրներից մեկը ճառագայթային բուժման սահմանափակ հասանելիությունն է։ Ներկայումս Հայաստանում
ճառագայթային բուժման ապահովումն իրականացվում է երկու պետական՝ Ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոնի (ՈՒԱԿ) ու Գյումրիի ուռուցքաբանական դիսպանսերի և մեկ մասնավոր կենտրոնի
կողմից, և ընդհանուր առմամբ առկա է միայն երկու
գծային արագացուցիչ:
Ծառացած խնդիրներից են նաև ընտանիքի համար նախատեսված կացարանի ստեղծումը, կլինիկական փորձարկումների ներդրումը և ակտիվացումը,
այլածին /ալոգեն/ փոխպատվաստման անցկացումը,
գիտահետազոտական հենքի հզորացումը:
Տեղական և միջազգային համագործակցությունը,
բարեգործական հիմնադրամների շարունակական
աջակցությունը, ինչպես նաև պետության կողմից
ոլորտի խնդիրներին առավել ուշադրությունը և
առաջնահերթություն տալը այն բանալին են, որ վերջին
տարիների ձեռքբերումները կդարձնեն հաստատուն,
և մանկական ուռուցքաբանության զարգացումները
բազմաուղղվածության արդյունավետությամբ կարող
են տարածվել նաև բժշկության այլ ոլորտների վրա:
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РЕЗЮМЕ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Тамамян Г.Н.
ЕГМУ, Кафедра детской онкологии и гематологии
Центр рака и заболеваний крови Армении при Центре гематологии имени проф. Р.О. Еоляна
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Ежегодно в Армении диагностируется от 80 до 100 случаев детского рака. В развитых странах большинство детей с
раковыми заболеваниями выздоравливают, однако показатели выживаемости в развивающихся странах значительно

ниже. В настоящее время процент выздоравливания среди
детей с онкогематологическими заболеваниями в Армении
составляет в среднем 70-75%. Данная работа описывает
развитие детской онкологии в Армении за последние годы.
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Every year from 80 to 100 children in Armenia are diagnosed
with cancer. Majority of children with cancer survive in developed countries, but the outcomes are dismal in the developing
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countries. Currently, 70-75% of children with cancer survive in
Armenia. The article introduces the developments in pediatric
oncology in the recent years in the Republic of Armenia.
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Բանալի բառեր` կանաչապատում, կանաչ տնկարկներ,
միկրոկլիմա, հոգեհիգիենա, քաղաքի կանաչապատում,
կայուն կանաչապատման համակարգ։
Բնակչության կյանքի համար բարենպաստ
պայմանների ստեղծումը և կենսաբանական առողջ միջավայրով ապահովումը հնարավոր չէ պատկերացնել`
առանց կանաչ տնկարկների համակարգը համալիր
կազմակերպելու։
Բնակավայրերի կանաչապատման հիգիենիկ
պահանջները կառևորվում են կանաչ տնկարկների
բազմագործառույթային
նշանակությամբ։
Կանաչ
տնկարկները բարենպաստ են ազդում բնակելի վայրերի
միկրոկլիմայական պայմանների՝ օդի շարժման
արագության,
ջերմաստիճանի,
խոնավության,
արևային ճառագայթման, հողի և ծածկույթների
ջերմաստիճանի վրա։ Կանաչ տնկարկների գոտում
բարելավվում է մարդու ջերմափոխանակությունը,
նվազում է մաշկի ջերմաստիճանը, կարգավորվում են
երակազարկը և շնչառության հաճախականությունը։
Կարևոր հիգիենիկ խնդիր է հարավային քաղաքներում տարածքի ռացիոնալ կանաչապատման
ճանապարհով
արհեստական
միկրոկլիմայի
ստեղծումը։ Հարավի շոգ և չոր կլիման առաջացնում է
մարդու օրգանիզմի գերջերմացում, որը հանգեցնում
է
ջերմակարգավորիչ
ապարատի
ֆունկցիայի
գերլարմանը։ Հարավային քաղաքներում միկրոկլիմայի
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ շենքերի ճակատները խիստ տաքանում են և մայրամուտից հետո
երկար ժամանակ ջերմություն են տալիս՝ տաքացնելով
օդը։ Շենքերի պատերի ջերմաստիճանը ամռանը
հասնում է 60-65°С, հողի և ասֆալտե ծածկույթինը՝ 7080°С։
Հետազոտությունների տվ յալներով ապացուցվել է,
որ օդի ջերմաստիճանը կանաչապատ տարածքում 2,53°С-ով ավելի ցածր է, քան բաց տարածքում: Այսպես՝
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շոգ ամառային օրերին սիզամարգից վերև և սիզամարգի մակերեսի օդի ջերմաստիճանը ասֆալտապատ ճեմուղու համեմատ, ցածր է և կազմում է
համապատասխանաբար 1°С և 7°С։ Օդի ջերմաստիճանի նվազեցումը սիզամարգերի վրա հատկապես
բարենպաստ է երեխաների համար [6]:
Երևանի և Ալմաթիի շոգ կլիմայի պայմաններում
անցկացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ
նույնիսկ փոքր ներթաղամասային այգիները, ծառերի
միաշարք տնկումը և պուրակները զգալի բարենպաստ
ազդեցություն են թողնում շրջապատող տարածքի
միկրոկլիմայի վրա [11, 3, 27]։
Տարվա ցուրտ եղանակին կանաչ զանգվածները
նույնպես նպաստում են ջերմաստիճանի մեղմմանը,
քանի որ ծառերը նաև ձմռանը պահպանում են դրական ջերմաստիճան [14]:
Հետազոտությունների
տվ յալներով
կանաչ
տնկարկներում չկանաչապատված տարածքի համեմատ օդի հարաբերական խոնավության մակարդակը
բարձր է 7,0-18,0%-ով [5]: Մեղմացնելով օդի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը՝ կանաչ տնկարկները
նաև իջեցնում են օդի շարժման արագությունը։
Նվազեցնելով քամու ուժը՝ ծառերը նպաստում են
փոշեմասնիկների նստեցմանը: Փողոցի կանաչապատ
մասում քամու արագությունը 1,5-2 անգամ պակաս է,
քան չկանաչապատված հատվածում [7]:
Բաց տարածքների համեմատ կանաչ տնկարկների
միջավայրում փոշու պարունակությունն օդի մեջ գար
նանային-ամառային շրջանում ցածր է 42%-ով, իսկ
ձմեռային շրջանում՝ 37%-ով [1]:
Չափազանց մեծ է կանաչապատ տարածքների
դերը հոտավետ նյութեր և ֆիտոնցիդներ մթնոլորտ
արտազատելու առումով։ Պայմանավորված ցեղատեսակով՝ բույսերը ոչնչացնում են օդի ավազանի
մանրէների 44-56%-ը։ Սոճու 80% գերակշռությամբ
սոճեսաղարթավոր անտառում օդի բակտերիային
սերմնավորվածությունը 2 անգամ պակաս է, քան սաղարթավորում։ Օդում ազոտի թթվուտների խտությունը
արտանետման տեղից 1 կմ հեռավորության վրա
0,7 մգ/մ3 է, իսկ կանաչ տնկարկների առկայության
դեպքում նվազում է մինչև 0,13 մգ/մ3 [1, 8, 11, 15]:
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Ռացիոնալ կանաչապատման ժամանակ կանաչ
տնկարկները ի զորու են նվազեցնելու աղմուկի մակարդակը։ Այդ առումով առավելագույնս արդյունավետ
են բազմաշարք համակցված անտառաթփային
տնկարկները․ եռաշարք տնկարկներն ապահովում են
աղմուկի նվազումը 5-10-ից մինչև 15-18 դԲԱ: Մարդու
առողջության համար բարենպաստ պայմանները 3050դԲԱ սահմաններում են, սակայն Երևանի բանուկ
մայրուղիներում ցերեկային ժամերին աղմուկի մակարդակը հասնում է 75,5-77,0 դԲԱ–ի: Այդ առումով
առավելագույնս արդյունավետ են բազմաշարք համակցված անտառաթփային տնկարկները՝ հատկապես
ենթասաղարթային տարածության բարձրությանը
համապատասխանող էկրանավորող պատնեշով։ Ըստ
տարբեր մասնագետների՝ նշված տեսակների երկշարք
կամ եռաշարք տնկարկներն ապահովում են աղմուկի
նվազումը, 5-10-ից, մինչև 15-18 դԲԱ [9, 10, 5]:
Աղմուկի նվազեցման որոշակի արդյունավետու
թյուն կարելի է ստանալ շենքերի ուղղաձիգ կանաչապատման կիրառմամբ [12, 1, 29, 30]։ Գրավելով նվազագույն տարածություն՝ ուղղաձիգ կանաչապատումը
ստեղծում է օգտակար բուսական շատ մեծ մակերես,
որը զգալիորեն նվազեցնում է փողոցային աղմուկը,
շենքերի ճակատները պաշտպանում է գերտաքացումից և միաժամանակ մաքրում է օդը փոշուց ու
գազերից:
Ի թիվս այլ հատկությունների՝ ծառերի և թփերի
շատ տեսակներին բնորոշ է բույրի տարածումը կամ հոտավետությունը։ Ինչպես պնդում են հին պատմիչները,
Հայաստանում գոյություն ունեին հատուկ հոտավետ
այգիներ՝ «բուրաստաններ»՝ ձևավորված բացառապես
անուշաբույր բույսերով [2]:
Բույսերի բույրը յուրահատուկ նշանակություն է
ձեռք բերում ժամանակակից քաղաքի պայմաններում,
որն առանձնանում է խիստ աղտոտված մթնոլորտով։
Երևանի պայմաններում հոտավետ բույսերի համապատասխան
ընտրությամբ
կարելի
է
յոթ
ամսվա ընթացքում ապահովել այգու բուրմունքի
արդյունավետություն [1]:
Ծառերի և թփերի շատ ցեղատեսակներ ունեն
բարձր դեկորատիվ որակի յուրահատուկ ձևեր։ Դեկորատիվությամբ մշտապես առանձնանում են փշատերև
ցեղատեսակների մշտադալար տեսակները [4]:
Բազմաթիվ հետազոտություններով ապացուցված
է, որ կանաչապատ գոտիների հետ ֆիզիկական և
տեսողական շփումը առողջության կենդանի բանալին
է։ Մարդու տեսողական միջավայրը, պատուհանից
բնության պարզ դիտումը կարող են օգնել սթրեսից վերականգնմանը [17, 19]:
ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
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Կանաչապատման տարրերն անպայման պետք
է ներդրվեն հարաբերականորեն խիտ քաղաքային
կառուցապատման մեջ՝ ներառյալ հասարակական
շենքերը և բաց տարածքները, քանի որ քաղաքային դիզայնը բարենպաստ ազդեցություն ունի բնակչության
առողջության և բարեկեցության վրա [22, 25]:
Շրջակա միջավայրի կանաչապատման աստիճանը զգալիորեն ազդում է երեխաների հոգեկանի
վրա՝ նվազեցնելով լարվածության մակարդակը։
Առավել կանաչապատ տարածքում բնակվող երեխաների շրջանում ավելի ցածր են լարվածության մակարդակները, և ավելի բարձր է ինքնագնահատականը
[28]:
Նիդերլանդներում անց կացվել է հետազոտություն,
որով ապացուցվել է կանաչապատ գոտիներին մոտ
լինելու և ազգաբնակչության հիվանդացության
ցուցանիշի միջև առկա կապը։ Հիվանդությունների
գրանցված դեպքերի, իսկ հատկապես տագնապի և
ընկճախտի ամենացածր ցուցանիշերն արձանագրվում
են այն շրջաններում, որոնք կանաչապատ տարածքներից 1 կմ հեռավորության սահմաններում են
[23, 24]:
Կանաչապատ տարածքում բնակվելու և երեխաների ավելորդ զանգվածի միջև կապը պարզելու
համար 2008թ. ԱՄՆ-ում կատարվեց երկամյա
հետազոտություն։
Բացահայտվեց,
որ
կանաչ
զանգվածներին մոտ ապրող 3-16 տարեկան երեխաների մարմնի զանգվածի ինդեքսը նորմայի
սահմաններում է, որը ըստ երևույթին, պայմանավորված է ավելի մեծ ֆիզիկական ակտիվությամբ և
մաքուր օդում անցկացրած ավելի շատ ժամանակով,
քան այն երեխաների դեպքում, որոնք բնակվում են կանաչ զանգվածներից հեռու [16]: Նման եզրակացության
են հանգել նաև Անգլիայում մեծահասակների
շրջանում անկացված նույն փոխկապվածությունն
ուսումնասիրող հետազոտության հեղինակները [20,
18]:
Bronson Methodist Hospital-ի հետազոտողները
նշում են, որ ինքնազգացողությունը ոչ վերջին
հերթին կախված է հիվանդանոցի հարդարումից։
Նրանք համարում են, որ ճիշտ ընտրված դիզայնը
նաև նվազեցնում է բժշկական սխալների քանակը,
խոչընդոտում է ինֆեկցիաների տարածումը։ Գիտնականները պնդում են, որ բնության գրկում անցկացրած
մի քանի ժամը նպաստում է ուշադրության կենտրոնացմանը և հուզական հաստատունությանը [21, 23,
24, 26]:
Երկար տարիներ հիգիենիստների ուշադրությունը
բևեռված էր մեկ բնակչի հաշվով կանաչ տնկարկների
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նորմավորմանը։ Խոշոր քաղաքներում ընդհանուր
օգտագործման կանաչ տնկարկների նորման 21 մ2
է մեկ բնակչի համար, մինչդեռ ըստ ԱՀԿ-ի՝ այն 50 մ2
է մեկ բնակչի համար: Երևանում 1990-ական թվականների սկզբի զանգվածային ծառահատումները
և քաղաքաշինության նոր միտումները հանգեցրին
կառուցապատման խտության բարձրացմանը և
կանաչապատ
տարածությունների
կրճատմանը,
որի հետևանքով կտրուկ՝ 3-4 անգամ նվազեց մեկ
բնակչի հաշվով ընդհանուր օգտագործման կանաչ տնկարկներով ապահովվածության ցուցանիշը՝
հասնելով 4,5 մ2։ Վերջին տարիների կանաչապատման
աշխատանքների հետևանքով այսօր Երևանում մեկ
շնչին բաժին է հասնում 7,8 մ2 կանաչ տնկարկ [5]:
Երևանը ունի իր առանձնահատկությունը, քանի որ
տեղակայված է գոգավորության մեջ և բոլոր կողմերից
շրջապարված է լանջերով։ Քաղաքի օդի ավազանի
ինքնամաքրման ունակությունը շատ կարևոր է։
Մեր քաղաքի կանաչապատումն ունի ութ
տասնամյակի պատմություն, իսկ առաջին անգամ այս
խնդրին 1924-ին անդրադարձավ գլխավոր ճարտարապետ Ա. Թամանյանը։ Ամենակարևոր դրույթը, որը
առաջարկվեց նրա կողմից, կանաչ գոտիների համաչափ տարածվածությունն էր քաղաքի տարածքում։
Նրա կողմից մշակվեց «քաղաք-այգու» գաղափարը,
որում հանրային կանաչ գոտիները կարևոր ձևակազմական բաղադրիչներ էին։
Հիմք ընդունելով տեղանքային պայմանները և
առկա մայրուղային համակարգը՝ Ա. Թամանյանը նախատեսեց ռադիալ-օղակաձև պլանավորման համակարգ`«հյուսիս-հարավ» քաղաքի նոր կոմպոզիցիային
առանցքի ստեղծմամբ: Քաղաքի համար առաջարկվեցին և ներդրվեցին «օղակաձև» կանաչ
փողոցներ առանց շինությունների՝ «քաղաքի թոքերը»:
1927-1931թթ․ առաջին անգամ Լ․Գ․ Օսիպյանի
կողմից առաջ քաշվեց Երևանի լանջերի անտառապատման աշխատանքների անհրաժեշտության
խնդիրը։ Ծրագրի նպատակն էր բարելավել միկրոկլիմայական ցուցանիշները և մեղմել քամու ազդեցությունը։
1938թ․՝ լանջերի ոռոգման ցանցի ստեղծումից հետո,
սկսվեցին Քանաքեռի, Սարի թաղի և Նորքի լանջերի
կանաչապատման աշխատանքները։ Անտառապուրակային կուլտուրաների աճեցումը սակավահող և
քարքարոտ ժայռերի պայմաններում արժանացավ
ամենաբարձր գովասանքի և աննախադեպ եղավ
Խորհրդային Միության անտառաստեղծման աշխատանքների պրակտիկայում:
Հսկայածավալ
խնամք
էր
իրականացվում,
օրական երկու անգամ տնկիները ջրվում էին։ Այդ
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տարիներին իրականացվեցին քաղաքի շուրջ կանաչ օղակների ստեղծման աշխատանքները, որի
հետևանքով ձևավորվեցին երկու օղակներ՝ առաջինը ՝
16 կմ երկարությամբ և 800 մ լայնությամբ, երկրորդը՝
50 կմ երկարությամբ, 1000 մ լայնությամբ։ Նույնիսկ
Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի տարիներին
ջրի բացակայության պայմաններում տնկիների մեծամասնությունը հաջողվեց փրկել մասնագետների
քրտնաջան աշխատանքների շնորհիվ: Երևանի
կանաչապատման
համար
օգտագործվել
էին
շուրջ 170 ծառերի և թփերի տեսակներ։ 19471950 թվականներին աշխատանքներն ակտիվորեն
շարունակվում էին։ Ստեղծված կանաչ օղերը
զգալիորեն բարելավեցին քաղաքի միկրոկլիման և
ազատեցին քաղաքը փոշի բերող քամիներից [13]:
1951-1952 թթ․ աշխատանքները շարունակվեցին
արդեն Սովետաշենի, Վերին Նորքի և Ծիծեռնակաբերդի հատվածներում։ Լայնամասշտաբ աշխատանքները շարունակվեցին 1960-1980-ականներին։
Ինչպես արդեն նշվեց, 1990-2000թթ․ էներգետիկ
ճգնաժամի տարիներին, Երևանը զրկվեց իր կանաչ
տարածքների զգալի մասից, որը բացասաբար անդրադարձավ քաղաքի էկոլոգիական վիճակին։
Վերջին
տարիներին
Երևան
քաղաքում
ակտիվորեն իրականացվում են բարեկարգման միջոցառումներ, որոնց թվում նաև կանաչապատման
աշխատանքներ՝ ծառերի տնկում, ծաղկանոցների
ստեղծում, ոռոգման համակարգերի վերանորոգում և
նոր համակարգերի հիմնում, այգիների ու պուրակների
ստեղծում: Սակայն այս բոլոր միջոցառումները բավարար չեն ստեղծված էկոլոգիական աղետալի վիճակից դուրս գալու համար և ուղղակի չեն կարող բավարարել քաղաքի կանաչապատմանն առաջադրվող
նորմատիվները:
Թվարկենք մի քանի օրինակներ. ծաղկանոցներն
ունեն հիմնականում դեկորատիվ գործառույթ՝ դրանք
գեղեցկացնում և հետաքրքիր են դարձնում միջավայրը, ստեղծում գունային բազմազանություն:
Ըստ սանիտարական և ճարտարապետական պահանջների՝ ծաղկանոցները պետք է կազմեն ընդհանուր
կանաչ տարածքի 2-5%-ը: Ըստ այդմ՝ ակնհայտ են
դառնում վերջիններիս տեղակայման պայմանները.
առավելագույն
հաճույք
ապահովելու
համար
ծաղկանոցները պետք է տեղակայել այգիներում և
պուրակներում, մինչդեռ Երևանում ծաղկանոցները
հաճախ տեղակայված են արագընթաց փողոցների
երկայնքով (օրինակ՝ Իսակովի պողոտայի երկայնքով,
խաչմերուկներում տեղակայված ծաղկամաններ և
այլն): Սա նպատակահարմար չէ նաև խնամքի տե-
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սանկյունից, քանի որ երևանյան կլիմայի պայմաններում
ամռան շոգ ամիսներին նույնիսկ ամենակայուն և
հարմարվող ծաղկատեսակներն անհրաժեշտ է օրական առնվազն մեկ անգամ լիարժեք ջրել, որը բավական բարդ է և՛ իրականացման, և՛ տնտեսական տեսանկյունից: Կարևոր է նաև այն փաստը, որ՝
 օգտագործվող ծաղկատեսակները (հիմնականում
ծխածաղիկ, կակաչ) միամյա կամ երկամյա բույսեր
են, որի պատճառով ամեն տարի կամ երկու տարին
մեկ անհրաժեշտություն է ծաղկանոցները լրացնել,
 1
մ2
տարածքը
ծաղկապատելու
համար
անհրաժեշտ է միջին հաշվարկով 30 ծաղիկ, որը
պայմանավորված է ֆինանսական ներդրումներով
և քաղաքային մաշտաբով բավական մեծ գումար
է կազմում: Արդյունքում մենք ստանում ենք՝
ֆունկցիոնալ առումով չարդարացված, 1-2 տարին
մեկ վերանորոգման պահանջ ունեցող, սպասարկման խնդիրներ պարունակող ծաղկային տարածքներ:
Շատ հայտնի միջոցառում է նաև ծառատունկը, որով պայմանավորված խնդիրները
հիմնականում առաջանում են ծառատեսակի սխալ
ընտրությամբ: Այսպես՝ ծառատեսակների պատահական, չհիմնավորված ընտրությունն առաջացնում է
բազմաթիվ խնդիրներ՝
 կանաչապատման
սանիտարահիգիենիկ
արդյունավետության նվազում,
 դեկորատիվ-էսթետիկ պահանջների լիարժեք
անհամապատասխանություն,

 ծառերի խնամքի ապահովման խնդիրներ:
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական տվ յալների՝ մայրաքաղաքում հաշվառված է
1․678․966 ծառ, սակայն այս քանակը բավարար չէ,
ուստի մայրաքաղաքում պարբերաբար ծառատունկ
է կազմակերպվում: Ընդհանրապես մայրաքաղաքում
հիմնականում տնկվում են հետևյալ ծառատեսակները՝
գնդաձև ակացիա, թեղի, սոսի, կաղնի, հացենի, թխկի,
բարդի, և մշտադալաներից հիմնականում թույա, սոճի:
Կարևոր է նշել նաև ծառերի ամենամյա երիտասարդացման միջոցառումները: Սա բավական
կարևոր գործընթաց է և յուրաքանչյուր ծառատեսակի
նկատմամբ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն:
Սակայն, ցավոք, վերջին պայմանը ոչ միշտ է, որ
ապահովվում է քաղաքի կանաչապատման պատասխանատուների կողմից:
Այսպիսով,
քաղաքի
կանաչ
տարածքների՝
այգիների, պուրակների, հատուկ նշանակության կանաչ գոտիների՝ որպես քաղաքի բնակիչների հանգստի
հիմնական վայրի օգտագործման ինտենսիվությունը
պայմանավորված է նաև կանաչապատման որակով։
Բոլոր վերոնշյալ խնդիրները լուծելու համար
անհրաժեշտ է մշակել Երևան քաղաքի կանաչապատման համակարգի օպտիմալացման գիտական ծրագիր՝ հաշվի առնելով վերջինիս հիգիենիկ
և դեկորատիվ-էսթետիկ նշանակությունը մարդու
առողջության և հարմարավետ միջավայրի ստեղծման
համար:
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РЕЗЮМЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЕРЕВАНА
Мурадян А.А., Варданян К.К.
ЕГМУ, Кафедра урологии и андрологии
ЕГМУ, Кафедра гигиены и экологии

Ключевые слова: озеленение, зеленые насаждения, микроклимат, психогигиена, озеленение города, устойчивая система озеленения.
В работе освещаются вопросы, касающиеся анализа и
обобщения обширной научной информации о проблемах
озеленения Еревана, а также возможностях использования
его средообразующего потенциала. Показана крайняя важ-

ность исследуемого вопроса ввиду серьезной санитарно- и
психогигиенической значимости озеленения города для
здоровья населения в условиях жаркого климата Еревана.
Учитывая, что озеленение является серьезным резервом по
оздоровлению окружающей среды, улучшению состояния
здоровья и качества жизни населения, нами обоснована необходимость его оптимизации.

S U M M AR Y

MODERN PROBLEMS OF GREENING YEREVAN CITY
Muradyan A.A., Vardanyan K.K.
YSMU, Department of Urology and Andrology
YSMU, Department of Hygiene and Ecology

Keywords: greenery, green space, microclimate, psychohygiene,
urban greening, sustainable greening system.
The paper has studied the importance of urban greening and
the degree of its impact on public health. The current problems
of greening the city of Yerevan are indicated here.
Considering that gardening is a serious reserve for improving
the environment, the health status and life quality of the population we have justify the importance of its optimization.
The work highlights issues related to the analysis and syn-

thesis of extensive scientific information on the problems of
landscaping in Yerevan, as well as the possibilities of using its
environment forming potential. The extreme importance of the
issue under study is shown in view of the serious sanitary and
psychohygienic importance of gardening for public health considering the hot climate of Yerevan.
Taking into account the fact that landscaping is a serious
reserve for improving the environment, the health status and
quality of life, we justify the necessity for its optimization.
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ԿԻՆ-ԲԺՇԿԻ ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻՆ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Այս տարի լրացավ ակնաբույժ, ՀՍՍՀ վաստակավոր բժիշկ
Աննա Նիկոլայի Նավասարդյանի ծննդյան 140-ամյակը

Աննա Նիկոլայի Նավասարդյանը ծնվել է
1880թ. փետրվարի 25-ին Երևանում նահանգային
քարտուղար-իրավաբանի ընտանիքում: Տարրական
կրթությունը ստացել է Սուրբ Գայանեան եկեղեցական ծխական Հայոց օրիորդաց ուսումնարանում, որն
ավարտել է 1892թ.: Այնուհետև ուսումը շարունակել
է Թիֆլիսի Կայսրուհի Մարիա Ֆեոդորովնայի իգական գիմնազիայում: 1898թ. ավարտելով գիմնազիան
ոսկե մեդալով և 2 տարի մաթեմատիկայի լրացուցիչ
դասընթացից հետո՝ 1900թ., իրավունք է ստացել
աշխատելու որպես ուսուցչուհի: Այդ տարիներին նա
բավականին ակտիվ զբաղվել է նաև հասարակական
գործունեությամբ. ռուս-ճապոնական պատերազմի
ժամանակ եղել է ռուսական բանակին սատարող
ընկերության անդամ: Նա շատ շուտ է զրկվել հորից
և ստիպված է եղել ինքնուրույն հարթել իր ուղին:
Մասնավոր հիմունքներով դասավանդել է մաթեմատիկա, լեզուներ, այդ թվում՝ ֆրանսերեն: Եվ նպատակը մեկն էր. դրամ կուտակել՝ ուսումը երկրից դուրս
շարունակելու համար, քանի որ այդ տարիներին Հայաստանում նման հնարավորություն չկար: Նրա երաԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
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զանքն էր բժիշկ դառնալ և վերադառնալով հայրենիք՝
պիտանի դառնալ իր ժողովրդին: 1904թ. Աննա Նավասարդյանը, Երևանի Արական գիմնազիայում հաջողու
թյամբ հանձնելով քննությունները, երաշխավորվում
է ուսումը շարունակելու Սանկտ-Պետերբուրգի Կանանց բժշկական ինստիտուտում: 1905թ. նա մեկնում
է Սանկտ-Պետերբուրգ և ընդունվում Կանանց բժշկական ինստիտուտ, որը 1911թ. նույնպես ավարտում է
գերազանցությամբ՝ ստանալով բժշկի որակավորում:
1911թ. վերադառնում է Երևան և զբաղվում պրակտիկ
բժշկությամբ: Աշխատել է սկզբում որպես մանկաբարձ-գինեկոլոգ, իսկ հետո՝ ակնաբույժ: Ընդ որում՝
ունեցել է մասնավոր պրակտիկա, սակայն շատ հաճախ այն եղել է ի վնաս իրեն, որովհետև չունևոր հիվանդներից երբեք գումար չէր վերցնում, իսկ դեղերն էլ
գնում էր իր հաշվին: Մեկ տարի անց նա հրավիրվում է
որպես բժիշկ աշխատելու Հովհաննես Հովհաննիսյանի
մասնավոր բուժարանում: 1915թ. հրավեր է ստանում
աշխատելու Սիմֆերոպոլի հիվանդանոցում, սակայն
հրաժարվում է՝ համարելով, որ ավելի անհրաժեշտ
է Հայաստանում: Հետագայում՝ 1916-1922թթ. նա
աշխատանքի է անցնում Երևանի աչքի քաղաքային
բուժարանում՝ որպես վարիչ: Այնուհետև 19221930թթ. աշխատում է Երևանի 2-րդ հիվանդանոցի
աչքի բաժանմունքում, իսկ 1930-1952թթ.՝ գլխավորում
է Երևանի քաղաքային թիվ 1 պոլիկլինիկայի աչքի
կաբինետը: Նրա կողմից իրականացվում էին բարդ
վիրահատություններ տրախոմայով և աչքի այլ հիվանդություններից տառապող հիվանդների շրջանում:
Եվ ինչպես պատմում էին, վիրահատությունից հետո
նա չէր հեռանում հիվանդի կողքից: Զարմանալի չէ,
որ երբ նրա դուստրը նույնպես ցանկացավ ընտրել
բժշկի մասնագիտությունը, թույլ չտվեց՝ ասելով. «Բավական չեն քո հոգսերը, պետք է ապրես հիվանդների
ամենօրյա հոգսերով և տառապանքներով»: Եվ
դուստրն ընտրեց երաժշտի մասնագիտությունը և
ընդունվեց Կոնսերվատորիա, որն ավարտելուց հետո
աշխատեց երկար տարիներ դասավանդեց Կոմիտասի
անվան Կոնսերվատորիայում:
Աննա Նիկոլայի Նավասարդյանը ամբողջ կյանքը
նվիրել է ուսմանը և իր սիրած մասնագիտությանը, և
միգուցե այդ է եղել պատճառը, որ այն ժամանակների
համար շատ ուշ՝ 37 տարեկանում է կազմել ընտանիք
(ի դեպ, ամուսինը նույնպես բժիշկ էր):
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Ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ ռուսական բանակին սատարող ընկերության հանդիպումը բժիշկսպաների հետ (Ա.Ն. Նավասարդյանն առաջին շարքում ձախից՝ երկրորդը), 1904թ.:

Ա.Ն. Նավասարդյանը (առաջին շարքում աջից` երկրորդը) Սանկտ-Պետերբուրգի Կանանց բժշկական ինստիտուտի
ավարտական լուսանկարում, 1911թ.:
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Բժիշկ Ա.Ն. Նավասարդյանը (առաջին շարքում ձախից` երկրորդը) բժիշկների կոլեկտիվում, 1926թ.:

Գիմնազիան գերազանցությամբ ավարտելու կապակ
ցությամբ ստացած ոսկե մեդալը (երկու կողմերից), 1898թ.:

Ա.Ն. Նավասարդյանը հետազոտում է զորակոչիկին,
1942թ.:

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՅԻՍ 2020

Ա.Ն. Նավասարդյանի աշխատությունը տրախոմայի վերաբերյալ, 1929թ.:
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Ա.Ն. Նավասարդյանին շնորհված Լենինի շքանշանը,
1951թ.:
Աննա Նավասարդյանի մատուցած ծառայության
մասին 1967թ. հետմահու գրել է Մ.Մ. Դալլաքյանը
«Պարտված հիվանդություններ» գրքում («Հայաստան»
հրատարակչություն), որտեղ նշվում է, որ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո՝ 1918-1920թթ.,
երբ տրախոման՝ «անդառնալի կուրություն հանգեցնող
այդ անիծյալ հիվանդությունը, բռնում էր յուրաքանչյուր երրորդ մարդու օձիքից...» (էջ 55), «աչքի
հիվանդություններից ու բարդացած տրախոմայից
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տառապող գաղթականներով լցված Հայաստանում
կար մեկ ակնաբույժ. դա Աննա Նավասարդյանն էր,
որի վաստակն ու ծառայությունը մեծ է հատկապես
սովետականացումից հետո» (էջ 56): Ի դեպ, Աննա
Նավասարդյանն ունի տրախոմայի վերաբերյալ
աշխատություններ, որոնք տպագրվել են դեռևս 1929 և
1933թթ: Մեծ է նրա՝ որպես ակնաբույժի վաստակը նաև
զորակոչիկների ընտրության հարցում, և իր անբասիր
գործունեության համար զինկոմիսարիատից տարիներ
շարունակ ստացել է շնորհակալագրեր: Հայրենիքին
մատուցած ծառայությունների համար նա արժանացել
է կառավարական մի շարք պարգևների: Աննա Նիկոլայի Նավասարդյանը պարգևատրվել է «1941-1945թթ.
քաջարի աշխատանքի համար» շքանշանով (1945թ.),
Հայկական ՍՍՌ առողջապահության վարչության և
բժշկական միության պատվոգրով (1948թ.), 1945թ.
նրան շնորհվել է Հայկական ՍՍՌ վաստակավոր բժիշկի
կոչում: Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների
համար Ա.Ն. Նավասարդյանը 1951թ. ապրիլին
պարգևատրվել է ՍՍՀՄ բարձրագույն պարգևով՝ Վ.Ի.
Լենինի շքանշանով:
Մահացել է 1957թ. փետրվարի 11-ին Երևանում:
ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր
Աննա Տեր-Մարկոսյան
(Ա.Ն. Նավասարդյանի թոռնուհի)
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ԵՊԲՀ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱԿՈՒՄԲԸ` ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀ
Մելքումյան Կ.Վ.
ԵՊԲՀ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Ստացված է՝ 05.05.2020, գրախոսված է՝ 20.05.2020, ընդունված է` 22.05.2020
Բանալի բառեր՝ ֆիզիոլոգիայի ակումբ, մոտիվացիա,
ստեղծարար մոտեցումներ:
Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ գիտահետազոտական մեթոդների կիրառումը կրթական գործընթացում էապես փոխում է ուսանողի
վերաբերմունքը տվ յալ առարկայի նկատմամբ՝ մեծացնելով սովորելու մոտիվացիան, ինքնուրույն
դատելու և եզրակացություններ անելու ունակությունն
ու վերլուծական միտքը [4]: Սա հատկապես
կարևորվում է բժշկական կրթություն ստացող
ուսանողների դեպքում, քանի որ ուսուցանվող
առարկաների ծավալն այնքան մեծ է, որ ինքնին կարող
է հանգեցնել հիասթափության [5]: Ֆիզիոլոգիան,
լինելով բժշկագիտության հիմնարար առարկա,
միշտ եղել է ԵՊԲՀ ուշադրության կենտրոնում, իսկ
ֆիզիոլոգիայի ամբիոնում մշտապես խրախուսվել
է գիտական խմբակների գործունեությունը: Նման
խրախուսանքի արդյունք էր այս ուսումնական տարվա
սկզբին ամբիոնում ստեղծված գիտական ակումբը, որի
հաջողված աշխատանքային փորձը կներկայացնենք
այս հոդվածում:
ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի ակումբին 2019-2020թթ.
անդամակցեցին ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
երկրորդ կուրսի 45 ուսանող, որոնցից երկուսը՝ արտասահմանյան ֆակուլտետից: Նրանք աչքի էին ընկնում
բարձր առաջադիմությամբ:
Ի սկզբանե գիտական ակումբում հաստատվեց
համահավասարության սկզբունքը, յուրաքանչյուր շաբաթ տեղի ունեցող քննարկումների համար ընտրվեց
«կլոր սեղան» ձևաչափը: Ուսանողների առաջարկով
սկզբնական հանդիպումների ընթացքում մշակվեցին
ակումբի գործունեության նախընտրելի ձևաչափը,
խնդիրները և կիրառվեցին աշխատանքային հետևյալ
գործիքները.
Գիտական զեկուցում: Թեմայի ընտրության
* ՆԱՄԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՑԵ
Կ.Վ. Մելքումյան
ԵՊԲՀ, ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Հասցե՝ Կորյունի 2, 0025, ՀՀ, Երևան
Էլ. փոստ՝ karine.melkumyan@gmail.com
Հեռ.՝ (+374) 77 45 84 74
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հարցում ուսանողներին տրվում է անսահմանափակ
ազատություն, որը հնարավորություն է տալիս հետազոտողին ուսումնասիրելու իրեն հետաքրքրող
խնդիրները: Գիտական ակումբի համակարգողի
նպատակն է ուղղորդել զեկուցում պատրաստող
ուսանողներին, որպեսզի նրանք հստակ կարողանան տարբերակել գիտական լուրջ գրականությունը
համացանցային անարժեք նյութից, հետազոտվող
նյութում փնտրեն և գտնեն հատկապես ֆիզիոլոգիական մեխանիզմերն ու գործընթացները, ինչպես նաև
խրախուսել ու ոգեշնչել հետաքրքիր շնորհանդես
(պրեզենտացիա) ստեղծելու բոլոր հնարավոր գաղափարներն ու խիզախորեն իրականացնել դրանք:
Տարվա ընթացքում ամենատարբեր թեմաներով
զեկուցումներով հանդես եկան 15 ուսանող: Յուրաքանչյուր նախապատրաստվող զեկուցման մասին
նախապես հայտարարվում էր ակումբում, և մյուս
ուսանողները ևս ակտիվորեն ծանոթանում էին թեմային: Ամեն անգամ նրանցից մի քանիսը հանդես էին
գալիս հիմնական զեկուցման համառոտ ակնարկներով:
Նախապես թեմային ծանոթ լինելը նպաստում էր ավելի
խոր ընկալելու և ակտիվ մասնակցելու քննարկմանը:
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
աջակցություն:
Ուսանողների
զեկուցումներին
մշտապես ներկա են եղել ԵՊԲՀ ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնի վարիչը, պրոֆեսորները, դոցենտները, որոնք
հանդես են եկել ոչ թե որպես գնահատող, այլ որպես
թեմայով հետաքրքվող հարցասեր ունկնդիրներ:
Սրանով ևս պահվել է հավասարության սկզբունքը՝
նպաստելով ուսանողների՝ սեփական գիտելիքների
հավաստիությունը կարևորելուն:
Հրավիրյալ
մասնագետներ:
Զեկուցումներին
հրավիրվել են հարակից ամբիոնների դասախոսներ:
Հատկապես հաջողված էր ԵՊԲՀ բժշկական
հոգեբանության ամբիոնի հետ բազմակի համագործակցությունը: Ֆիզիոլոգիայի ակումբում բաց
քննարկումների ժամանակ կարևորագույն դերը
տրվում է զեկուցող ուսանողին, որի զեկուցումից
հետո հարթակը տրամադրվել է որևէ մասնագետի,
ընդ որում՝ ոչ միայն ԵՊԲՀ տարբեր ամբիոններից,
այլև այլ բուհերից և ՀՀ ԳԱԱ գիտահետազոտական
ինստիտուտներից: Հատկապես այս հանգամանքը՝
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նույն հարթակում զեկուցել կայացած գիտնականների
կողքին, ապա նրանց հետ հավասար պատասխանել
ունկնդիրների հարցերին, ուսանողների լրացուցիչ
ոգևորության առիթ էր և բարձրացնում էր թե՛ նրանց՝
որպես սկսնակ հետազոտողի ինքնագնահատականը,
թե՛ որպես ապագա բժշկի՝ ինքնակատարելագործման
ձգտումը:
Ընդհանրապես
«Ֆիզիոլոգիա»
առարկան
անհրաժեշտ է քննարկել համապարփակ՝ մարդուն
դիտարկելով ոչ միայն որպես կենսաբանական, այլև
որպես սոցիալական, հոգեբանական էակ [1, 3]: Գրեթե
բոլոր բուհերում ժամանակի սահմանափակությունը
հնարավորություն չի տալիս դա իրականացնելու
դասաժամերին, քանի որ ուսանողը չի հասցնում
լիարժեք ընկալել ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների
կարևորությունը առօրյայում, մինչդեռ դա խիստ
անհրաժեշտ է աշխատանքային գործունեության
ընթացքում
ֆիզիոլոգիայի
գործնականությունը
տեսնելու համար [1]: Այս բացը լրացնելու համար շատ
կարևոր է գիտական ակումբներում քննարկումները
կազմակերպել նաև այլ մասնագետի տեսանկյունից:
Նման փորձ կրթական գործընթացում կիրառվում է
և կոչվում է գիտելիքի փոխակերպում, երբ տարբեր
բնագավառներում նույն գիտելիքի կիրառման հնարավորությունը մեծացնում է ուսանողի տրամաբանության սահմանները [3]:
Ֆիլմերի քննարկում: Փորձը ցույց տվեց, որ
ուսանողները հաճախ են հետաքրքրվում այս կամ
այն գեղարվեստական կամ փաստավավերագրական ֆիլմում բժշկությանը վերաբերող ուշագրավ
երևույթներով: Ստեղծվեց ավանդույթ քննարկել
նմանօրինակ ֆիլմեր: Ընդ որում՝ նախքան որևէ ֆիլմում
այս կամ այն բժշկական փաստի քննարկումը՝ որոշվում
էր մինչև հաջորդ ակումբական հավաքը դիտել տվ յալ
ֆիլմը և փորձել գիտական գնահատական տալ ֆիլմին:
Այսպիսի քննարկումները խիստ արդյունավետ էին նոր
գիտելիք ձեռք բերելու տեսանկյունից: Դրանցից ներկայացվեցին գիտական հաջողված մի քանի զեկուցումներ,
մասնավորապես «Ջոքեր» ֆիլմի տպավորությամբ
ներկայացվեց «Ծիծաղի ֆիզիոլոգիան» թեմայով
զեկուցումը, «Գիտակցությունը՝ կրակի մեջ» ֆիլմի հիման վրա ներկայացվեց «Աուտոիմուն էնցեֆալիտներ»
թեման, «Գիտակցության խաղեր» ֆիլմի հիման վրա
ուսանողներն ուսումնասիրեցին տեսողական ու լսողական խաբկանքների առաջացման պատճառներն
ու մեխանիզմները: Այսպիսով, հաճախ ուսանողներին
կարելի է մոտիվացնել իրենց հետաքրքրող ֆիլմերի
դրվագները քննարկելով:
Գիտական փորձերին մասնակցություն: ԵՊԲՀ-ի
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ֆիզիոլոգիայի ակումբի ուսանողները պարբերաբար
մասնակցում էին ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական փորձերին: Նրանց հետաքրքվածության
աստիճանն այնքան մեծ էր, որ շատերը ակումբի
հադիպումներից դուրս ևս փոքր խմբերով ներկա
էին ամբողջ փորձին՝ կենդանու անզգայացումից
մինչև վիրահատություն, գրանցված արդյունքների
մշակում: Վստահաբար նման պրակտիկան նպաստում
է գիտության կիրառելիությանը և ծրագրային
առարկաներն
ավելի
մեծ
հետաքրքրությամբ
սովորելուն:
Ֆիզիոլոգիական ուսուցանող փորձերի մշակում:
Ուսանողների հետ մշտապես քննարկվել է, թե ինչ
կուզեին փոխել «Ֆիզիոլոգիա» առարկայի դասավանդման մեթոդաբանության մեջ: Նրանց պատասխաններում հիմնական առաջարկությունը եղել
է փորձերն ավելացնելը: Այս պատճառով, նոյեմբեր
ամսից սկսած, ուսանողներն իրենց նախաձեռնությամբ
սկսեցին փնտրել այլ բուհերի դասավանդման պրակտիկայում կիրառվող փորձեր, որոնք պարբերաբար
ներկայացվեցին ակումբական հանդիպումներում: Ամենայն հավանականությամբ, ուսանողների առաջարկած
փորձերը կընդգրկվեն ուսումնական ծրագրում և
կկիրառվեն «Ֆիզիոլոգիա» առարկայի գործնական դասավանդման ընթացքում: Սա ցույց է տալիս
նման ակումբների օգտակարությունը նաև կրթական
ծրագրերը կազմելու առումով:
Բլից հարցաշարերի կիրառում: Յուրաքանչյուր
շաբաթվա ընթացքում ակումբի ուսանողները իրենց
գտած ֆիզիոլոգիական հետաքրքիր փաստերը,
ձևակերպելով սեղմ հարցով և թվային կամ բառային
կարճ պատասխանով, ուղարկում էին ակումբի համակարգողին: Վերջինս, ի մի բերելով դրանք, վերածում
էր բլից հարցաշարի: Տեղում հնչած հարցին փորձում
էին պատասխանել բոլորը: Ամեն անգամ ակումբի 1
ուսանող ընտրվում էր «դատավոր», որը գնահատում
էր ամենաարագ և ամենաճիշտ պատասխանը
հնչեցրած ուսանողին: Հարցաշարի վերջում ամենաշատ միավորներ հավաքած ուսանողը արժանանում է
խրախուսանքի: Այս խաղային մեթոդը արդյունավետ
է, քանի որ ուսանողները, հետաքրքիր փաստեր
փնտրելու ընթացքում ողջ շաբաթ հարստանում են
գիտելիքներով, ինչպես նաև քայլ առ քայլ համոզվում,
որ համացանցում հստակ չափորոշիչներ կան գիտական տեղեկատվությունը կեղծից տարբերելու համար: Ի
դեպ, բլից հարցաշարերը շատ սիրվեցին ուսանողների
կողմից (նկար 1):
Դասախոսության կազմակերպում: 2019-20թթ.
«Ֆիզիոլոգիա» առարկայի առաջին կիսամյակի
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վերջին դասախոսությունն ամբիոնի որոշմամբ տրամադրվեց ակումբի ակտիվ ուսանողներին: Ընտրվեցին
կիսամյակի ընթացքում լավագույն 4 զեկուցումները,
որոնք ակումբականների կողմից ներկայացվեցին
իրենց
դասընկերներին՝
II
կուրսի
բուժական
ֆակուլտետի ուսանողներին: Դասախոսությանը ներկա
էին նաև ամբիոնի վարիչը և դասախոսները: Զեկուցող
ուսանողները խրախուսվեցին շնորհակալագրերով.
ուսանողները ոգևորված էին և լի հպարտության
զգացումով:
Ստեղծագործական աշխատանք: Ստեղծագործական միտքը զարգացնելու համար նպաստավոր է ոչ
միայն գիտական ուղղությամբ ստեղծագործելը, այլև
կիրառական արվեստի դիմելը: Ուսանողների առաջարկով և բացառապես նրանց ձեռքով մի քանի
օրում ստեղծվեցին ակումբի տարբերանշանը, ինչպես
նաև ամբիոնի պատին իր պատվավոր տեղը գտած
նեյրոն հիշեցնող պաստառը, որում «ուսանողների
միտքը հանգուցվում է գիտության արևին»: Տարվա
ընթացքում ամեն զեկուցումից հետո ուսանողները
պաստառին ավելացնում էին նեյրոնի զգայական
հանգույցները՝ իրենց նկարներով և ներկայացրած
զեկուցման վերնագրով՝ այդպիսով վառ հետք թողնելով
ֆիզիոլոգիայի ակումբի պատմության մեջ: Գնահատված, ճանաչված, հարգված լինելը նույնպես շատ
կարևոր է ուսանողի ինքնակատարելագործման համար:
Գիտահետազոտական
մեթոդի
կիրառումը
ուսումնառության ընթացքում արդյունավետ է, երբ
այն առավելապես զուգահեռ է ընթանում կրթական
ծրագրին [2,4,5]: Այս պատճառով հնարավորության
սահմաններում ուսանողների նախընտրած թեմաներով զեկուցումները քննարկվել են ուսումնական
ծրագրին զուգահեռ, մասնավորապես «Իմունիտետ,
ալերգիաներ» թեմայով քննարկումը կազմակերպվեց
«Արյան ֆիզիոլոգիա» բաժինն անցնելուց հետո: Այսպիսի
զուգահեռականի առաջնային անհրաժեշտությունն
ապացուցեց նաև մեր շտապողականությունը, երբ
Գրեյվսի հիվանդության մասին զեկուցումը ներկայացվեց նախքան «Ներզատական համակարգ» բաժնի
ծրագրային քննարկումը: Երբ ծրագրով ուսուցանվեց
վահանագեղձի ֆիզիոլոգիան, տեսանկարահանված
նյութը տեղադրվեց ֆեյսբուքի ակումբական էջում,
որի շուրջ ծավալված ակտիվ քննարկումը վկայեց, որ
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իրավամբ ծրագրային նյութը ուսանողներին նախապատրաստում է մեծ հետաքրքրությամբ և լիարժեք
ընկալելու գիտական հետազոտությունները:
Ամփոփելով
ԵՊԲՀ
ֆիզիոլոգիայի
ակումբի
գործունեության
2
կիսամյակները՝
հարցում
անցկացվեց ակումբի ակտիվ ուսանողների շրջանում:
Հարցմանը մասնակցեց 28 ուսանող: Մի քանի պատասխաններ ներկայացված են նկարներում (նկար
1, 2): Ինչպես երևում է, ուսանողներին ամենից շատ
ոգևորել է հրավիրված մասնագետներին լսելը (նկար 1):
Հարցվածները կարևորել են ակումբը՝ որպես գիտելիքի
և ուսման մոտիվացիայի աղբյուր:
Ուսանողներն ամենաշատը սիրեցին՝

զեկուցելը
ֆիլմերի քննարկումը
բլից հարցաշարերը
փորձերին մասնակցելը
հրավիրված մասնագետներին լսելը
ուսանողների թիվը
0

5

10

Նկ. 1. Ակումբի
արդյունքները:

15

ակտիվ

20

25

ուսանողների

30

հարցման

Ի՞նչ տվեց ակումբը

նոր ընկերներ
նոր գիտելիքներ
գիտ. գրական. օգտվելու հմտություն
սովորելու մոտիվացիա
ուսանողների թիվը
0
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Նկ. 2. Ակումբի
արդյունքները:

15

ակտիվ
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ուսանողների
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հարցման

Այսպիսով, ամփոփելով ներկայացված նյութը՝
կարելի է եզրակացնել, որ ուսումնամեթոդական
և հոգեբանական որոշ գործիքների կիրառումը,
ինչպես նաև ուսանողակենտրոն մոտեցումները
կարող են արդյունավետ լինել ուսանողների գիտելիքի
ձեռքբերման և նրանց աշխարհայացքի ձևավորման ու
ընդլայնման համար:
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РЕЗЮМЕ

КЛУБ ПО ФИЗИОЛОГИИ В ЕГМУ – ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
Мелкумян К.В.
ЕГМУ, Кафедра физиологии

Ключевые слова: клуб по физиологии, мотивация, креативные методы.
На кафедре физиологии ЕГМУ в прошлом году был создан клуб по физиологии. Студенты второго курса факультета
общей медицины (45) с хорошей и отличной академической
успеваемостью посещали его еженедельно. В течение учебного года 15 из них представили свои доклады на различные
интересные темы. Основной целью научного клуба являлось

мотивирование студентов к повышению знаний по физиологии. По мнению всех участников клуба, эта цель благополучно была достигнута. Студенты лучше стали понимать предмет, полюбили его еще больше, а также оценили важность
физиологии в свете современной медицины.
Цель этой статьи – представить стратегию и основные методы, которые применялись во время клубных встреч.

S U M M AR Y

PHYSIOLOGY CLUB AT YSMU - A WAY TO KNOWLEDGE
Melkumyan K.V.
YSMU, Department of Physiology

Keywords: physiology club, motivation, creative methods.
YSMU Physiology club was established at the department of
Physiology last year. 45 students, who had good and excellent
academic performance in their second year at the Department
of General Medicine, attended it every week. During the academic year, 15 of them presented reports on various interesting topics. The main goal of the scientific club was to motivate

students to increase their knowledge in physiology. According
to the all club members, that goal was successfully achieved.
The students began to love and understand the subject better
and also estimated the importance of physiology in modern
medicine.
The purpose of this article is to present the strategy and basic methods that were applied during the club meetings.
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