
Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի
հանգուցավոր գոյացությունների համալիր
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պատկերավորման
առանձնահատկությունները գեղձի դիֆուզ

ախտահարման պայմաններում

Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի հայցորդ`
Ա.Ռ.Խաչատրյան
Գիտ. ղեկավար` բ.գ.դ. Գ.Ջ. Վարդանյան



Թեմայի արդիականությունը

ՎԳ – ում այս կամ այն ախտահարումներ
ամեն 2-3-րդ
անձը
երկրագնդում

Վահանագեղձի հանգուցավոր գոյացություններ 19 – 70%

Չարորակ հանգուցավոր գոյացություններ 5-15%

Կին/տղամարդ 3:1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575959/



Թեմայի արդիականությունը

• Հիմնական ախտորոշիչ խնդիրը բարորակ և չարորակ
հանգուցավոր գոյացությունների տարբերակումն է:

• Վիրահատական միջամտության
անհրաժեշտությունը և նրա ծավալի ընտրությունը
հաճախ հիմնավորված չէ

• Բազմաթիվ բարորակ հանգուցավոր
գոյացություններ ենթարկվում են անհիմն
վիրահատական միջամտության, կամ հակառակը, 
չարորակ գոյացությունները՝ պահպանողական
բուժման:



Թեմայի արդիականությունը

• Չարորակ գոյացությունները հաճախ քողարկվում են
վահանագեղձի դիֆուզ ախտահարումների և
բազմահանգուցավոր փոփոխությունների ֆոնին:   

• Դիֆուզ ախտահարումներից ամենաշատ
տարածվածներից է աուտոիմուն թիրեոիդիտը:



Թեմայի արդիականությունը

 Աուտոիմուն թիրեոիդիտի(ԱԻԹ) տարածվածությունը

 ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացած հանգույցները

ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացած չարորակ գոյացությունները

 Մինչվիրահատական շրջանում հանգույցներ ունեցող պացիենտների
մոտԱԻԹ ախտորոշվում է

 Հիստոլոգիական հետազոտության արդյունքում ԱԻԹ-ը կազմում է

• Суздальцев И. В., Пыхтин Ю.Ю., Кубанов С.И. Диагностика узловых образований щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреоидита. Кубанский
научный медицинский вестник. – 2009. – 1 (106). –с.115-118.

21%

2%

46%

8.1%

54.2%



Թեմայի արդիականությունը
Ախտորոշմանարդյունավետ մեթոդներն են.

• ԳՁՀ(TI-RADS -վահանգեղձի պատկերի , տվյալների և մեկնաբանությունների
համակարգ):

• Բարակ-ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիա- Bethesda IV կատեգորիայի
համար ունի 35,1–58% սպեցիֆիկություն (Нечаева О.А. и соавт. (2018):
Անհայտ ծագմանատիպիայի, ֆոլիկուլյար նեոպլազիաների դեպքում ունի
15-75% սպեցիֆիկություն[Pompili G et al., 2013]:

• Սոնոէլաստոգրաֆիա- ժամանակակից մեթոդ է, որը տալիս է ՎԳ-ի
հանգուցավոր գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշման լրացուցիչ
ցուցանիշներ, և թույլ է տալիս գնահատել հանգույցների չարորակացման
ռիսկը, նվազեցնել բարակ-ասեղային ասպիրացիոն բիոպսիաների
անհրաժեշտությունը:



Թեմայի արդիականությունը

• Գրականության մեջ հազվադեպ են հանդիպում
աշխատանքներ` նվիրված վահանագեղձի դիֆուզ
փոփոխությունների , մասնավորապես ԱԻԹ-ի ֆոնին
առաջացած հանգուցավոր գոյացությունների
տարբերակիչ ախտորոշմանը:



Հետազոտության նպատակը

Որոշել սոնոէլաստոգրաֆիայի դերը ՎԳ-ի հանգուցավոր
գոյացությունների համալիր գերձայնային
հետազոտության մեջ և սահմանել նրանց

պատկերավորման առանձնահատկությունները
վահանագեղձի դիֆուզ ախտահարման ֆոնին:



Հետազոտության խնդիրները

1. Որոշել անփոփոխպարենխիմայի և դիֆուզ փոփոխված
պարենխիմայի սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները:

2. Ուսոմնասիրել աուտոիմուն թիրեոիդիտի(ԱԻԹ) ֆոնին
պարենխիմայի դիֆուզ փոփոխությունների
սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները և համեմատել
ստուգիչ խմբի հետ:

3. Որոշել վահանագեղձի բարորակ և չարորակ
հանգուցավոր գոյացությունների սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները:



Հետազոտության խնդիրները

4. Համեմատել ՎԳ-ի բարորակ և չարորակ հանգուցավոր
գոյացությունների սոնէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները:

5. Որոշել ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացածՎԳ-ի ադենոմայի
սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները և համեմատել
անփոփոխպարենխիմայի ֆոնին առաջացածադենոմայի
համապատասխան ցուցանիշների հետ:

6. Որոշել ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացածՎԳ-ի պապիլյար
կարցինոմայի սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները և
համեմատել անփոփոխպարենխիմայի ֆոնին առաջացած
պապիլյար կարցինոմայի համապատասխան
ցուցանիշների հետ:



Հետազոտման նյութը
Պարենխիմայի փոփոխություններ n

Ստուգիչ խումբ 30
Պարենխիմայի դիֆուզախտահարում 30

ԱԻԹ-ի հետևանքովառաջացած դիֆուզփոփոխություններ 30

Հանգուցավոր փոփոխություններ
Կոլոիդ հանգույց 100
Ադենոմատոզ հանգույց 70
Պապիլյար քաղցկեղ 75

Պապիլյար քաղցկեղի ֆոլիկուլյարտարբերակ 35

ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացածադենոմատոզ հանգույց 40
ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացածպապիլյար քաղցկեղ 20
Հետազոտվողների ընդհանուր քանակը 430



Հետազոտման եղանակները

• Գերձայնային հետազոտությունները կատարվում են.
• Toshiba Aplio-400, Toshiba Aplio- 500 (Ճապոնիա),  սարքերով,

ստանդարտ և էլաստոգրաֆիկ եղանակներով: ՎԳ-ի
հետազոտման նպատակով օգտագործվում է մակերեսային
օրգանների համար նախատեսված 10-14 Մհց էլեկտրոնային
գծային դետեկտոր:

• Որոշվում են ՎԳ-ի չափերը և պարենխիմայի կառուցվածքը: 
Գնահատվում է հանգույցների ձևը, չափերը, ուրվագծերը,
էխոգենությունը, էխոկառուցվածքը, կալցիֆիկատների և
կիստոզ ներառուկների առկայությունը:



Հետազոտման եղանակները
Էլաստոգրաֆիա

 Հյուսվածքների էլաստիկությունը գնահատող մեթոդ
 Էխոպալպացիա- պալպացիա + ԳՁՀ ցուցանիշներ
 Հյուսվածքների էլաստիկության գնահատման որակական(գունային)

և քանակական(թվային) էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշներ

 Էլաստոգրաֆիայի տեսակները.
Կոմպրեսիոն –Strain
Շեղման ալիքի –Shear Wave 
ARFI

Kelly K.M., White G.W., Dudek R. et al. Ultrasonographic compressibility of breast lesions. J. Ultrasound Med. 1995; 14: S72.



Կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիան

Strain
Հիմնված է դոզավորված կոմպրեսիայի արդյունքում առողջ և
պաթոլոգիկ հյուսվածների տեղային դեֆորմացիայի վրա: 
Էլաստիկության տարբերության շնորհիվ հյուսվածքների
դեֆորմացիայի աստիճանը տարբեր է (Strain Ratio):



Կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիա Ueno-ի դասակարգում
(Tsukuba-ի համալսարան, Ճապոնիա, 2006թ.)



Շեղման ալիքի էլաստոգրաֆիա
Shear Wave

• Շեղման ալիքը առաջանում է ֆոկուսավորված
գերձայնային ալիքի միջոցով հյուսվածքի ճնշման հետևանքով:



Շեղման ալիքի էլաստոգրաֆիա

• Shear Wave թվային ցուցանիշներ

Toshiba/Canon kPa m/s

Նորմալ հյուսվածք 10 – 20 1.85-2.64

Բարորակ 21- 65 2.64-4.54

Չարորակ > 65 >4.54



Վիճակագրական մշակումը

Վիճակագրական մշակումը իրականացվել է կիրառական
վիճակագրական վերլուծության ծրագրերի ստանդարտ
փաթեթներով (Statistica for Windows XP; Microsoft Excel 
2000). Երկու խմբերի քանակական ցուցանիշների
համեմատման ժամանակ կիրառվել է Ստյուդենտի t
ցուցանիշը, իսկ որակական նշանների վերլուծության
նպատակով օգտագործվել է ոչ պարամետրիկ χ2
ցուցանիշը: Արդյունքների տարբերությունը հավաստի է
գնահատվել р < 0,05 դեպքում: 



Սեփական
արդյունքների
դիտարկում



Բաժանումը ըստ տարիքի և սեռի
Պարենխիմայի փոփոխություններ

Հետազոտվել է.

• Ստուգիչ խմբի(նորմալ պարենխիմա)-30
22 կին(43 ± 1.95) և 11 տղամարդ(42.9±2.23)

• Պարենխիմայի դիֆուզ փոփոխություններ -30
24 կին(37.5 ± 2.14) և 6 տղամարդ (36±1.6)

• ԱԻԹ-ի ֆոնինպարենխիմայի դիֆուզ փոփոխություններ -30

23 կին(40.2 ± 11.6) և 7 տղամարդ (38.3±11.1)



Նորմալ պարենխիմա
AITdiffuse parenchymal disease



Դիֆուզ փոփոխվածպարենխիմա



Աուտոիմուն թիրեոիդիտ



Էլաստոգրաֆիկ
տվյալներ

Պարենխիմա

Strain Ratio Shear Wave
kPa

Shear Wave
m/s

Նորմա 1.08 15.9 2.27

Դիֆուզ ախտահարում 1.1 18.9 2.47

ԱԻԹ-ին բնորոշ
փոփոխություններ

1.5 33.1 3.2
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Նորմա Դիֆուզ…
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Նորմա/դիֆուզախտահարում

Անփոփոխ
պարենխիմայի և
դիֆուզ փոփոխված
պարենխիմայի
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
չունեն հավաստի
տարբերություն
քանակական բոլոր
ցուցանիշների p>0.05

P>0.05P>0.05 P>0.05
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Նորմա ԱԻԹ
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Նորմա/ԱԻԹ

ԱԻԹ-ի հետևանքով
առաջացած պարենխիմայի
դիֆուզ փոփոխությունների
էլաստոգրաֆիկ տվյալները
հավաստիորեն բարձր են
անփոփոխպարենխիմայի
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներից.
Stain Ratio (SR)-1.4անգամ, 
Shear Wave(SW kPa)-2անգամ
(SW m/s)-1.4անգամp<0.0001 p<0.0001



Բաժանումը ըստ տարիքի և սեռի
Վահանագեղձի հանգուցավոր գոյացություններ

• Հետազոտվել են.
• Կոլոիդ հանգույցներ -100

93 կին(49.9± 2.14) և 7 տղամարդ(58.7±2.14)
• Ադենոմատոզ հանգույցներ- 70

58 կին(49.1± 1.46) և 11 տղամարդ(56±2.47)
• Պապիլյար կարցինոմա-75

68 կին(46.7 ± 1.15) և 7 տղամարդ(48.1±4.05)
• Պապիլյար կարցինոմայի ֆոլիկուլյար տարբերակ-35

31 կին(52.1 ± 2.14) և 4 տղամարդ(46.8±6.55)
• ԱԻԹ+Ադենոմա-40

37 կին(52.19 ± 12.14) և 3 տղամարդ(47±13.11)
• ԱԻԹ+պապիլյար կարցինոմա-20

19կին(46.9 ± 16.9) և 1 տղամարդ(22±NA)



Վահանագեղձի հանգուցավոր գոյացություններ
Կոլոիդ հանգույց



Կոլոիդ հանգույց/ ադենոմա
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Կոլոիդ
հանգույցների և
ադենոմաների
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
չունեն հավաստի
տարբերություն:
Քանակական
բոլոր
ցուցանիշների
p>0.05p>0.05 p>0.05 p>0.05

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Strain Ratio Shear Wave m/s Կոլոիդ
հանգույց

1,1

1,6

2,63 2,74



Ադենոմատոզ հանգույցներ



Ադենոմատոզ հանգույցներ



Պապիլյար կարցինոմա



Պապիլյար կարցինոմա
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Ադենոմա
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Ադենոմա/պապիլյար կարցինոմա

• Պապիլյար
կարցինոմայի
սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր
են ադենոմայի
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներից.

• SR-1.8անգամ,
• SW -kPa-2.9անգամ
• SW -m/s-1.9անգամ

р<0.000



ԱԻԹ+ադենոմա



ԱԻԹ+ադենոմա



Ադենոմա/ԱԻԹ+ադենոմա

ԱԻԹ- ֆոնին առաջացած
ադենոմայի
սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր են
անփոփոխ պարենխիմայի
ֆոնին առաջացած
ադենոմայի էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներից.
• SR-1.2անգամ,
• SW -kPa-1.6անգամ
• SW -m/s-1.3անգամ0
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p< 0.0001p<0.005 p<0.0001



ԱԻԹ+պապիլյար կարցինոմա



ԱԻԹ+պապիլյար կարցինոմա



Պապիլյար կարցինոմա/ԱԻԹ+պապիլյար կարցինոմա

ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացած
պապիլյար կարցինոմայի
սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր են
անփոփոխ պարենխիմայի
ֆոնին առաջացած
պապիլյար կարցինոմայի
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներից. 
• SW –kPa և SW -m/s-1.1 

անգամ

p<0.001
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ԱԻԹ+ադենոմա/ԱԻԹ+պապիլյար կարցինոմա
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ԱԻԹ-ի ֆոնին
առաջացած ադենոմայի
սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները
հավաստիորեն
տարբերվում են ԱԻԹ-ի
ֆոնին առաջացած
պապիլյար կարցինոմայի
էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներից:
SW –kPa և SW -m/s-1.1 անգամ

p<0.020
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Սոնոէլաստոգրաֆիկտվյալների ամփոփիչ
աղյուսակ

Խմբեր Strain ratio (y.e.)
(М±m, max, min.)

Shear wave 
(М±m, max, min.)

(կՊա) (մ/վ)
Ստուգիչ խումբ 1,08±0,07*

(2,0; 0,4)
15,9±0,87**
(29,5; 10,0)

2,27±0,01**
(3,1; 1,85)

Աուտոիմուն թիրեոիդիտ 1,52±0,08*
(2,6; 0,72)

32,05±2,14**
(64,0; 16,0)

3,25±0,1**
(4,5; 2,34)

Ադենոմա 1,6±0,06×

(2,9; 0,4)
23,8±1,04***

(53; 11,7)
2,6±0,01***
(4,3; 1,85)

ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացած
ադենոմա

1,91±0,12×

(3,8; 0,6)
38,2±1,99***

(63; 15,9)
3,36±0,11***
(4,54; 2,01)

Պապիլյար քաղցկեղ 2,9±0,07#

(4,1; 1,2)
67,0±1,9##

(135,0; 34,0)
5,1±0,08###

(7,38; 3,1)

ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացած
պապիլյար քաղցկեղ

3,11±0,14#

(4,35; 1,98)
72,03±1,09##

(83,5; 65,2)
5,62±0,14###

(6,95; 4,55)

*(t =3,14; p<0,005); **(t =7,4;p<0,000); ***(t =6,4;p<0,000);#(t =1,3; p>0,05); ##(t =2,32; p<0,02);
###(t =2,7; p<0,01); ×**(t =2,0;p<0,05)



Գիտական նորույթը
Մշակվել և համակարգվել է ՎԳ-ի բարորակ և չարորակ հանգուցավոր
գոյացությունների B-ռեժիմի և սոնոէլաստոգրաֆիկ ռեժիմի արդեն հայտնի, ինչպես
նաև նոր ցուցանիշներ:
Հաստատվել է սոնոէլաստոգրաֆիայի ինֆորմատիվությունը ՎԳ-ի բարորակ և
չարորակ գոյացությունների տարբերակիչ ախտորոշման մեջ:
Հաստատվել է, որ բարորակ գոյացությունների էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր են անփոփոխ և դիֆուզ փոփոխված պարենխիմայի
էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշներից, իսկ չարորակ գոյացությունների էլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշները համապատասխանաբար բարձր են բարորակ գոյացությունների
ցուցանիշներից: 
Առաջին անգամ հաստատվել է, որ ԱԻԹ-ը հավաստիորեն փոխում է հանգուցավոր
գոյացությունների էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները: 
Առաջին անգամ հայտնաբերվել է, որ անփոփոխ պարենխիմայի և ԱԻԹ-ի ֆոնին
առաջացած ադենոմայի և պապիլյար կարցինոմայի էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշների
մեջ առկա է հավաստի տարբերություն :



Գործնական նշանակությունը
Մշակվել են ԱԻԹ-ի ֆոնին առաջացած բարորակ և չարորակ
հանգուցավոր գոյացությունների որոշ տեսակների հավաստի
էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշներ:
Սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշներըխորհուրդ է տրվում
ներգրավել TI-RADS համակարգ՝ չարորակացման ռիսկի
գնահատման և պացիենտի հետագա վարմանտակտիկան
ընտրելու նպատակով:
Վահանագեղձի հանգուցավոր գոյացությունների
նախավիրահատականախտորոշման օպտիմալացման
նպատակով մշակվել է ՈՒՁ համալիր հետազոտության
ալգորիթմ ՝ սոնոէլաստոգրաֆիայի ընդգրկումով:
B-ռեժիմի և սոնոէլաստոգրաֆիկ ռեժիմի համալիր կիրառումը
զգալիորեն կբարձրացնիախտորոշման ճգրտությունը և թույլ
կտախուսափել բարակ-ասեղայինասպիրացիոն
բիոպսիաներից:



Եզրահանգում ներ
1. Ստուգիչ խմբի և պարենխիմայի դիֆուզ փոփոխությունների

սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշների համեմատական
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ չկատվյալների հավաստի
տարբերություն, այսինքն դիֆուզ փոփոխությունների
էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները գործնականորեն նման են անփոփոխ
պարենխիմայի համապատասխան ցուցանիշներին:

2. ԱԻԹ-ի ժամանակ էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները բարձր
հավաստիությամբ գերազանցում են ստուգիչ խմբին Strain Ratio – 1,4
անգամ (р<0,005), Shear Wave в կՊա – 2անգամ (р<0,000), մ/վ – 1,4 
անգամ:

3. ՎԳ-ի ադենոմայի ժամանակ էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր են ստուգիչ խմբից Strain Ratio և Shear Wave
կՊա – 1,5 անգամ (р<0,001),  մ/վ– 1,1 անգամ (р<0,02): Իսկ
ադենոմայի և կոլոիդ հանգույցների պարագայում այդ ցուցանիշները
վիճակագրորեն հավաստի չեն p>0.05:



Եզրահանգումներ
4. ՎԳ-ի պապիլյար քաղցկեղի էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները

հավաստիորեն տարբերվում են ստուգիչ խմբից Strain Ratio – 2,7 
անգամ, Shear Wave кПа – в 4,3 անգամ, մ/վ – 2,2անգամ (р<0,000):
Պապիլյար քաղցկեղի ֆոլիկուլյար տարբերակը ունի նույն
օրինաչափությունը: Պապիլյար քաղցկեղի և նրա ֆոլիկուլյար
քաղցկեղի էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշների տարբերությունը
հավաստի չէ p>0.05:

5. ՎԳ-ի բարորակ ադենոմայի և չարորակ պապիլյար կարցինոմայի
էլաստոգրաֆիկ ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը
ցույց է տվել, որ պապիլյար քաղցկեղի ժամանակ ցուցանիշները
հավաստիորեն բարձր են:

6. ԱԻԹ-ը բարձրացանում է ադենոմայի և պապիլյար քացկեղի
սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները: ԱԻԹ-ի ֆոնին ադենոմայի Strain 
Ratio – բարձր է 1,2 անգամ, Shear Wave кПа – в 1,6 անգամ,  մ/վ – 1,3 
անգամ (р<0,001). ԱԻԹ-ի ֆոնին պապիլյար քաղցկեղը Shear Wave
կՊա և մ/վ բարձր է 1,1 անգամ (р<0,02). 



Գործնականառաջարկներ
1. Մշակվել է ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացած հանգուցավոր

գոյացությունների որոշ տեսակների սոնոէլաստոգրաֆիկ
ցուցանիշներ:

2. Խորհուրդ է տրվում սոնոէլաստոգրաֆիկ ցուցանիշները մցնել TI-
RADS համակարգ, որպես չարորակացման ռիսկը գնահատող
լրացուցիչ ցուցանիշ:

3. ՎԳ-ի հանգուցավոր գոյացությունների ԳՁՀ- համալիր
ախտորոշման մեջանհրաժեշտ է հաշվի առնել էլաստոգրաֆիայի
հնարավորությունները ԱԻԹ-ի ֆոնինառաջացած հանգույցների
հայտնաբերման ևտարբերակման համար:

4. B-ռեժիմի և սոնոէլաստոգրաֆիայի համալիր կիրառումը
կբարձրացնի ԳՁՀ-ի հնարավորությունները և թույլ կտա
նվազեցնել բարակ-ասեղայինասպիրացիոն բիոպսիայի
անհրաժեշտությունը:



Thank You


