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Հարգելի գործընկերներ, 

Ուրախ ենք Ձեզ ներկայացնել Ուռٳցքաբանٳթյան և 

կլինիկական բժշկٳթյան եվրասիական ամսագրի 2018 

թվականի երկրորդ համարը: 

Դատելով Ձեր արձագանքներից և գնահատականից՝ 

ենթադրٳմ եմ՝ այն շարٳնակական բնٳյթ կկրի:

21-րդ դարը բժշկագիտٳթյան, այդ թվٳմ՝ 

 կատարելագործման ٳ թյան զարգացմանٳցքաբանٳռٳ

ժամանակահատվածն է: Նորանոր գիտական 

նվաճٳմները աստիճանաբար նոր մակարդակ են 

ապահովٳմ պրակտիկ բժշկٳթյանը՝ ինչի արդյٳնքը 

հիվանդٳթյٳնների բٳժման նոր մոտեցٳմներն ٳ 

եղանակներն են, մահացٳթյան ցٳցանիշների նվազٳմը, 

ինչպես նաև՝  արժանավայել կյանքի որակի 

ապահովٳմը: Համաշխարհային բժշկٳթյան միտٳմներն 

 նակեն տեղ գտնելٳնները կշարٳթյٳղղٳ նախանշված ٳ

Ուռٳցքաբանٳթյան և կլինիկական բժշկٳթյան 

եվրասիական ամսագրի հերթական համարներٳմ:

Արմեն Հովհաննեսի Տանանյան 

Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնի տնօրեն,

ուռٳցքաբան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
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ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑؤؤՆՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉؤԱՆ 

ՄԱՀԱՑؤԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏؤؤՆؤՄ 

2006-2016ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾؤՄ

ՉԱՐՈՐԱԿ ؤՌؤՑՔՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴԱՑؤԱՆ ԵՎ ՄԱՀԱՑؤԱՆ 

ՊԱՏԿԵՐԸ 2016-2017ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾؤՄ

BREAST CANCER CARE IN ARMENIA: RECONSTRUCTIVE BREAST SURGERY 

AND SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY CLINICAL CASE

РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЖНЕЙ ГУБЫ ЛОСКУТОМ ФОН БРУНСА 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ В 

ВЫЯВЛЕНИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ԲԱԶՄԱՕՋԱԽԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԵՐԻՆ ԴՐՍԱՅԻՆ 

ՔԱՌՈՐԴԱԿԻ ՄԻՆՉև 3,0 ՍՄ ՉԱՓԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱՀԱՏؤՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏؤԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ

FERTILITY ISSUES IN YOUNG BREAST CANCER PATIENTS 

(LITERATURE ANALYSIS)

ПЛАСТИКА ПОСТРЕЗЕКЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ АЛЛОГЕННЫМ КОСТНЫМ 

МАТРИКСОМ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

КОСТНЫХ ОПУХОЛЕЙ

ԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐԸ 

(ԳՐԱԿԱՆؤԱՆ ՎԵՐԼؤԾؤؤՆ)

ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼؤՆԻ ՕԲԼԻՏԵՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՐԸ 

ԽՈԼԵՍՏԵԱՏՈՄԱՅԻ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲؤԺՄԱՆ ՄԵՋ

ГОРМОНОТЕРАПИЯ ПРИ МЕНИНГИОМАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ КАК 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР СРОКОВ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 

ԵՐԻԿԱՄԱԲՋՋԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂ. ՑԻՏՈՌԵԴؤԿՑԻԱ, ԷՄԲՈԼԻԶԱՑԻԱ 

ԵՎ ԹԱՐԳԵՏ ԲؤԺؤՄ

HOW EXPENSIVE IS THE BREAST CANCER CARE IN USA?

REVIEW OF RESEARCH ON BREAST CANCER CARE CONTINUUM

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ОНКОЛОГИИ (СЛУЧАИ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

ОПЕРАЦИЯ BREAST-SHARING: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

И РАКА ЭНДОМЕТРИЯ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 

ТАМОКСИФЕНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ





ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան 

Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն

Բանալի բառեր. չարորակ նորագոյացٳթյٳն-

ներ, քաղցկեղ, մահացٳթյٳն, Հայաստանի 

Հանրապետٳթյٳն, սկրինինգային ծրագրեր, 

տեսակարար կշիռ, ինտենսիվ ցٳցանիշ, 

կրծքագեղձի քաղցկեղ, շագանակագեղձի 

քաղցկեղ, հաստ աղٳ քաղցկեղ:

РЕЗЮМЕ

Картина смертности населения  в 

Республике Армения от злокачествен-

ных новообразований  за 2006-2016гг.

Галстян А.М., Тананян А.О., Базикян Г.К. 

Погосян П.Б.

Национальный центр онкологии им.               

В.А. Фанарджяна МЗ РА

В РА как во всем мире растет как заболеваемость 

так и смертность. В статье рассматривается 

смертность от злокачественных новообразова-

ний за 2006-2016гг. В 2006г. смертность от рака 

составила 4115 в абсолютных числах, на 100.000 

населения - 126.0. В 2016г соответсвенно - 5694 и 

190.3. В статье приводится сравнительная оценка 

статистических данных по локализациям в абсо-

лютных числах и интенсивным показателям по об-

ластям РА. Высокие показатели смертности отме-

чены в Лорийской, Сюникской, Ширакской и Ко-

тайской областях.

Причиной высокой заболеваемости и смертности 

от рака в РА являются: недостаточное финанси-

рование, социально-материальное положение 

граждан, отсутствие скрининговых программ, не-

достаточное внимание со стороны государства. 

SUMMARY

The situation of population mortality 

caused by malignant neoplasms in the 

Republic of Armenia in 2006-2016

Galstyan A.M., Tananyan A.O., Bazikyan G.K., 

Poghosyan P.B.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan

Key words – malignant neoplasms, cancer, mor-

tality, Republic of Armenia, screening programs, 

breast cancer, prostate cancer, colon cancer.

Both morbidity and mortality from cancer increase 

in RA, as is in the rest of the world. The article studies 

mortality caused by malignant neoplasms for the 

period 2006-2016. In 2006 the cancer mortality in 

absolute numbers was 4,115, and 126.0 per 100,000 

population, while in 2016 it was 5,694 and 190.3 

ՉԱՐՈՐԱԿ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑؤؤՆՆԵՐԻՑ 

բնակչٳթյան մահացٳթյան պատկերը Հայաստանի 

Հանրապետٳթյٳնٳմ 2006-2016թթ. ժամանակահատվածٳմ
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respectively. The article provides a comparative 

analysis of statistical data on localizations in absolute 

numbers and intensive rates by the provinces of the 

Republic of Armenia. High mortality rates were re-

corded in Lori, Syunik, Shirak and Kotayk provinces.

The cause of the high morbidity and mortality of can-

cer in RA are insufficient funding, socio-economic 

status of citizens, lack of screening programs, 

insufficient attention from the state.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Չարորակ ٳռٳցքներով հիվանդացٳթյան և մա-

հացٳթյան ցٳցանիշները աճٳմ են աշխարհի 

գրեթե բոլոր երկրներٳմ, որի պատճառով այն 

ձեռք է բերել ոչ միայն առողջապահական այլ 

նաև պետական կարևորագٳյն նշանակٳթյٳն: 

Ցٳցանիշների անշեղ աճը, որը կշարٳնակվի 

տեսանելի ապագայٳմ, պայմանավորված է մի 

շարք ներքին և արտաքին, սٳբյեկտիվ և օբյեկ-

տիվ գործոններով. բնակչٳթյան երկարակե-

ցٳթյան մեծացٳմ, «ծերացٳմ», տնտեսական, 

սոցիալական, էկոլոգիական և այլն:

Առողջապահٳթյան Միջազգային Կազմակեր-

պٳթյան «Քաղցկեղի Հետազոտٳթյան Միջազ-

գային Գործակալٳթյան» տվյալներով առաջիկա 

20 տարٳմ չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳ-

թյան դեպքերը կաճեն մոտ 2 անգամ: Հիվանդա-

ցٳթյան ٳ մահացٳթյան ցٳցանիշները աճٳմ 

են հատկապես տնտեսապես թերզարգացած և 

զարգացող երկրներٳմ (մահացٳ դեպքերի 

շٳրջ 60.0%): Մահացٳթյան ցٳցանիշը հատկա-

պես բարձր է նախկին ԽՍՀՄ երկրներٳմ, այդ 

թվٳմ նաև Հայաստանٳմ: 

Առաջընթաց հաշվարկներով /ԱՀԿ տվյալների 

համաձայն/ 2030թ. չարորակ ٳռٳցքներով 

առաջնային /նոր/ հիվանդների թիվը կհասնի 22 

մլն, իսկ այդ հիվանդացٳթյան պատճառով մահ-

վան դեպքերը կգերազանցեն 13 մլն:

Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ 2016թ. ար-

ձանագրվել են չարորակ ٳռٳցքներով 8376 նոր 

հիվանդներ, իսկ 5694 մահացել են այդ հիվան-

դٳթյٳնից, որը կազմٳմ է Հանրապետٳթյٳ-

նٳմ նշված տարٳմ մահացած շٳրջ 28 հազար 

հիվանդների 20.3% /սիրտ-անոթային համա-

կարգի հիվանդٳթյٳններից հետո մահացٳ-

թյան երկրորդ պատճառը/: 

Չարորակ ٳռٳցքներով հիվանդացٳթյան ցٳ-

ցանիշների անշեղ աճի մասին են վկայٳմ ներքո-

հիշյալ տվյալները: Եթե 2000թ. Հայաստանٳմ 

գրանցվել են 5413 առաջնային հիվանդներ /100 

հազար բնակչի հաշվով 142.3/, ապա 2006թ.` 

7163 /222.0/, 2010թ. 7584 /233.0/, իսկ 2016թ.` 

8376 /279.2/: Վերջին 10 տարվա ընթացքٳմ 

/2006-2016թթ./ հիվանդների թիվն աճել է 17%-

ով, իսկ մահացٳթյան ցٳցանիշը 6.8% /365 

դեպքով/:

Չարորակ ٳռٳցքներից մահացած հիվանդների 

թիվը 2006թ. կազմել է 4115 /ինտենսիվ ցٳցանի-

շը 126.0/, իսկ 2016թ.` 5694 /190.3/: Հետևաբար 

վերջին 10 տարիների ընթացքٳմ /2006-

2016թթ./ առաջնային հիվանդների թիվն աճել է 

1213 դեպքով /100 հազար բնակչի հաշվով 57.2 

միավորով/: Տարեկան միջին աճը կազմٳմ է 121 

դեպք /5.7 միավոր/:

Տարբեր օրգանների չարորակ ٳռٳցքներից մա-

հացٳթյան պատկերը բերված է աղ. 1-ٳմ:
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ՀՀ-ٳմ չարորակ նորագոյացٳթյٳններից մահացٳթյան պատկերը

2006 և 2016թթ. ըստ ٳռٳցքի տեղակայման

Ուռٳցքի 

տեղակայման 

անվանٳմը

2006թ. 2016թ. 

Բացարձակ թիվ 100 հազար բնակչի 

հաշվով

Բացարձակ թիվ 100 հազար բնակչի 

հաշվով

Թոք 1090 33.7 1170 39.0

Կրծքագեղձ 536 32.0 513 33.2

Ստամոքս 497 15.4 515 17.1



Ինչպես հիվանդացٳթյան, այնպես էլ մահացٳ-

թյան առٳմով առաջին հորիզոնականը զբաղեց-

նٳմ է թոքի քաղցկեղը: Վերջին 10 տարիների ըն-

թացքٳմ այդ օրգանի քաղցկեղից մահացٳ-

թյٳնը աճել է 80 դեպքով, իսկ ինտենսիվ ցٳցա-

նիշը` 5.3 միավորով:

Երկորդ հորիզոնականը, դարձյալ հիվանդացٳ-

թյան և մահացٳթյան իմաստով գրավٳմ է 

կրծքագեղձի քաղցկեղը: 2006թ. կրծքագեղձի 

քաղցկեղից մահացել են 536 հիվանդներ /ին-

տենսիվ ցٳցանիշը 32.0/, իսկ 10 տարի անց` 513 

հիվանդներ /ինտենսիվ ցٳցանիշը 33.2/: 

Մահացٳթյٳնը ստամոքսի քաղցկեղից, ինչպես 

2006թ., այնպես էլ 2016թ. զբաղեցնٳմ է երրորդ 

հորիզոնականը, ինտենսիվ ցٳցանիշը քննարկ-

վող տարիներին կազմել է 15.4 և 17.1 համապա-

տասխանաբար: 

Չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան ընդհա-

նٳր կառٳցվածքٳմ կրծքագեղձի քաղցկեղից 

մահացٳթյٳնը 2006 և 2016թթ. կազմել է 9.0 և 

10.0% համապատասխանաբար, ստամոքսի 

քաղցկեղից` 9.0 և 9.3%, միզապարկի քաղցկե-

ղից` 3.9 և 4.1%, միզապարկի քաղցկեղից` 3.9 և 

4.1%, արգանդի վզիկի քաղցկեղից` 3.0 և 2.0%, 

արգանդի մարմնի քաղցկեղից` 2.1 և 2.3%, ձվա-

րանների քաղցկեղից` 2.0 և 2.3%, կոկորդի քաղց-

կեղից` 2.9 և 1.6%, արյան և ավշային համակար-

գերի քաղցկեղից` 4.7 և 5.1%:

Տարեց տարի աճٳմ է հիվանդացٳթյٳնը և մա-

հացٳթյٳնը շագանակագեղձի քաղցկեղից, ին-

չը չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան ընդհա-

նٳր կառٳցվածքٳմ ինչպես 2006թ., այնպես էլ 

2016թ. գրավٳմ է չորրորդ տեղը. ինտենսիվ ցٳ-

ցանիշը 2006թ. 10.5, իսկ 2016թ.` 15.8: 

Նշենք, որ չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան 

ընդհանٳր կառٳցվածքٳմ աճման ամենա-

բարձր տեմպը գրանցվել է շագանակագեղձի 

քաղցկեղի դեպքٳմ` 5.3 միավոր: Ուշագրավ է 
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Ուռٳցքի 

տեղակայման 

անվանٳմը

2006թ. 2016թ. 

Բացարձակ թիվ 100 հազար բնակչի 

հաշվով

Բացարձակ թիվ 100 հազար բնակչի 

հաշվով

Շագանակագեղձ 164 10.5 231 15.8

Արգանդի վզիկ 163 9.7 117 7.5

Հաստ աղի 298 9.2 367 12.2

Արյան և ավշային 

համակարգեր

252 7.8 292 9.7

Արգանդի մարմին 115 6.8 134 8.6

Ձվարաններ 110 6.6 131 8.5

Միզապարկ 211 6.5 234 7.8

Ուղիղ աղիք 138 4.2 142 4.7

Կոկորդ 129 4.0 90 3.0

Ոսկրեր և փափٳկ 

հյٳսվածքներ

- - 76 2.5

Բերանի խոռոչ և 

ըմպան

- - 73 2.4

Մաշկ - - 67 2.2

Ընդամենը 5329 165.1 5694 190.0



այն, որ նٳյն ցٳցանիշն է արձանագրվել նաև թո-

քի քաղցկեղից մահացٳթյան դեպքٳմ:

Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ, եթե 

2006թ. չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան 

ընդհանٳր կառٳցվածքٳմ շագանակագեղձի 

քաղցկեղից մահացٳթյան տեսակարար կշիռը 

կազմٳմ էր 3%, ապա 2016թ.` 4.05%: Համեմա-

տٳթյան համար նշենք, որ նٳյն տարիներին թո-

քի քաղցկեղից մահացٳթյան տեսակարար կշի-

ռը կազմٳմ էր 20.4 և 20.5% համապատասխա-

նաբար /աճը 0.1%/, մինչդեռ շագանակագեղձի 

քաղցկեղից մահացٳթյٳնը աճել է 1.05%: Տո-

կոսային առٳմով, այս օրգանի քաղցկեղից մա-

հացٳթյٳնը քննարկվող ժամանակահատվա-

ծٳմ աճել է 71.0%-ով: 

Շագանակագեղձի քաղցկեղից մահացٳթյան 

բարձր ցٳցանիշ է արձանագրվٳմ նաև Նորվե-

գիայٳմ, Շվեդիայٳմ, Դանիայٳմ, Նիդեռլանդ-

ներٳմ: Մահացٳթյան ցٳցանիշը ցածր է 

Հնդկաստանٳմ, Ճապոնիայٳմ, Լեհաստանٳմ: 

ՀՀ-ٳմ հիվանդների ապրելիٳթյան ցածր ցٳցա-

նիշները պայմանավորված են նրանով, որ ախ-

տորոշման պահին հիվանդների զգալի մասի 

մոտ արձանագրվٳմ է բարձիթող վիճակ: 

Խթաղٳ և ٳղիղ աղٳ քաղցկեղից մահացٳթյٳ-

նը /միասին վերցրած/ վերջին 10 տարٳմ աճել է 

3.5 միավորով /13.4 և 16.9 համապատասխանա-

բար/, իսկ ստամոքսի քաղցկեղից մահացٳթյٳ-

նը աճել է 1.7 միավորով: Նշենք, որ եթե հաստ 

աղٳ քաղցկեղից մահացٳթյٳնը 2006թ. զբա-

ղեցնٳմ էր 6-րդ տեղը /9.2/, ապա 2016թ. 5-րդ 

տեղը /12.2/ - աճի ցٳցանիշը կազմٳմ է 3 միա-

վոր: Այս հանգամանքը բացատրվٳմ է նրանով, 

որ վերջին տարիներին աճել է հաստ աղٳ քաղց-

կեղ հիվանդացٳթյٳնը: Ուղիղ աղٳ քաղցկեղից 

մահացٳթյٳնը շարٳնակٳմ է մնալ նٳյն մա-

կարդակի վրա /4.2 և 4.7 համապատասխանա-

բար/:

Քննարկվող տարիներին ٳղիղ աղٳ քաղցկեղից 

մահացٳթյٳնը զբաղեցնٳմ է 12-րդ և 11-րդ տե-

ղերը համապատասխանաբար:

2016թ. մահացٳթյٳնը նվազել է արդանգի վզի-

կի քաղցկեղից` 9.7 և 7.5 համապատասխանա-

բար /2.2 միավորով/, մինչդեռ մահացٳթյٳնը 

աճել է արգանդի մարմնի քաղցկեղից: Եթե 

2006թ. մահացٳթյٳնը արդանգի վզիկի քաղց-

կեղից չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան 

ընդհանٳր կառٳցվածքٳմ զբաղեցնٳմ էր 5-րդ 

հորիզոնականը, ապա 2016թ.` 10-րդ տեղը: Մա-

հացٳթյٳնը արգանդի մարմնի քաղցկեղից հա-

մադրվող տարիներին 8-րդ տեղից տեղաշարժ-

վել է 7-րդ հորիզոնական, իսկ ձվարանների 

քաղցկեղի դեպքٳմ 9-րդից տեղափոխվել է 8-րդ 

հորիզոնական /6.6 և 8.5, աճի ցٳցանիշը 1.9/: 

Գրեթե նٳյն պատկերն է միզապարկի քաղցկեղի 

դեպքٳմ. 10 տարվա ընթացքٳմ հիվանդների 

թիվն աճել է 23 դեպքով, իսկ մահացٳթյٳնը 

աճել է 1.3 միավորով /6.5 և 7.8 համապատաս-

խանաբար/, զբաղեցնելով 10-րդ և 9-րդ տեղերը: 

Արյան և ավշային համակարգերի չարորակ ախ-

տահարٳմների դեպքٳմ մահացٳթյٳնը 

2006թ. զբաղեցնٳմ էր 7-րդ հորիզոնականը /7.8 

միավոր/, իսկ 2016թ.` 6-րդ տեղը /9.7 միավոր/, 

ցٳցաբերելով աճի միտٳմ 1.9 միավորով: 

Մահացٳթյան ցٳցանիշի 1.8 միավորով նվա-

զٳմ արձանագրվել է կոկորդի քաղցկեղի դեպ-

քٳմ /4.8 և 3.0 համապատասխանաբար/, այն 11-

րդ տեղից 2016թ. տեղաշարժվել է 12-րդ տեղ:

Վերլٳծٳթյٳնը ցٳյց է տալիս, որ չարորակ 

-ցٳր կառٳթյան ընդհանٳցքներից մահացٳռٳ

վածքٳմ 2016թ. /2006թ. համեմատ/ 0.5-1.9% աճ 

է արձանագրվել ստամոքսի, կրծքագեղձի, մի-

զապարկի, արգանդի մարմնի, ձվարանների, 

 արյան և ավշային համակարգերի ,ٳղիղ աղٳ

քաղցկեղի դեպքٳմ: Մահացٳթյան ցٳցանիշը 

նվազել է կոկորդի /1.3%/, արգանդի վզիկի /1.0%/ 

և կրծքագեղձի /0.3%/ քաղցկեղից:

Մահացٳթյան ցٳցանիշը հատկապես բարձրա-

ցել է թոքի և շագանակագեղձի քաղցկեղի դեպ-

քٳմ /5.3 միավորով/, զգալի աճ է արձանագրվել 

նաև հաստ աղٳ ախտահարման դեպքٳմ /3.0 

միավոր/: 

Բացի այս ամենից, մեր կողմից ٳսٳմնասիրվել է 

նաև չարորակ ٳռٳցքներից մահացٳթյան 

պատկերը Հանրապետٳթյան տարբեր մարզե-

րٳմ և քաղաքամայր Երևանٳմ /աղ. 2/
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Ինչպես երևٳմ է աղ. 2 տվյալներից, մահացٳ-

թյٳնը բարձր է Լոռٳ, Սյٳնիքի, Շիրակի և Կո-

տայքի մարզերٳմ, գերազանցելով 200 դեպքը 

100 հազար բնակչի հաշվով: Մայրաքաղաք 

Երևանٳմ և մնացած 6 մարզերٳմ մահացٳ-

թյան ինտենսիվ ցٳցանիշը տատանվٳմ է 178.2-

161.3-ի սահմաններٳմ: 

Նշենք, որ տարիներ շարٳնակ չարորակ 

-ٳթյան ամենաբարձր ցٳցքներից մահացٳռٳ

ցանիշը արձանագրվٳմ է Լոռٳ մարզٳմ` 2016թ. 

253.5, իսկ ամենացածրը` Գեղարքٳնիքի մար-

զٳմ` 161.3 /տարբերٳթյٳնը 92.2/:

Աղ. 2 տվյալներից երևٳմ է նաև, որ 100 հազար 

բնակչի հաշվով մահացٳթյան ցٳցանիշը նվա-

զել է գրեթե բոլոր մարզերٳմ, բացառٳթյամբ 

Սյٳնիքի մարզի, որտեղ արձանագրվել է նշված 

ցٳցանիշի աճ 33.9 միավորով:

Վերջին 7 մարզերٳմ մահացٳթյան ցٳցանիշը 

էապես չի տարբերվٳմ /178.2-161.3/, իսկ Երևա-

նٳմ, Տավٳշի և Արարատի մարզերٳմ այդ ցٳ-

ցանիշը նٳյն մակարդակի վրա է:

Նշված ցٳցանիշների ոչ բարվոք վիճակի 

հիմնական պատճառը Հանրապետٳթյٳնٳմ 

մատչելի կանխարգելիչ ստٳգٳմների բացակա-

յٳթյٳնն է: Հիվանդների զգալի մասը հայտնա-

բերվٳմ է հիվանդٳթյան բարձիթող փٳլերٳմ 

/III-IV փٳլերն արձանագրվել են 44.7% դեպքե-

րٳմ/, որի պատճառով նրանց նկատմամբ հնա-

րավոր չէ կիրառել ժամանակակից արմատական 

բٳժման մեթոդները, իսկ ամոքիչ և սիմպտոմա-

տիկ բٳժٳմները անարդյٳնավետ են լինٳմ: 

Ի մի բերելով շարադրածը կարելի է փաստել, որ 

վերջին 10 տարվա ընթացքٳմ չարորակ ٳռٳցք-

ներով հիվանդացٳթյٳնը 100 հազար բնակչի 

առٳմով աճել է 57.2 միավորով, իսկ մահացٳ-
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Չարորակ նորագոյացٳթյٳններից բնակչٳթյան 

մահացٳթյան պատկերը ըստ ՀՀ մարզերի

Մարզի 

անվանٳմը

2006թ. 2016թ. աճ նվազٳմ

Ընդամենը 100 հազար 

բնակչի 

հաշվով

Ընդամենը 100 հազար 

բնակչի 

հաշվով

Լոռի 819 290.7 574 253.5 - 37.2

Սյٳնիք 306 200.0 326 233.9 33.9 -

Կոտայք 713 254.0 562 220.8 - 33.2

Շիրակ 715 253.8 524 213.8 - 40.0

Երևան 2695 241.2 1912 178.2 - 63.0

Տավٳշ 293 218.0 223 177.7 - 40.3

Արարատ 617 221.2 453 175.7 - 45.5

Արմավիր 603 212.1 448 168.8 - 43.3

Վայոց Ձոր 122 218.6 85 165.3 - 53.3

Արագածոտն 298 210.2 211 162.5 - 47.7

Գեղարքٳնիք 403 166.8 376 161.3 - 5.5

Ընդամենը 7584 233.0 5694 190.3 - 42.7



թյան ցٳցանիշը 643 միավորով: Բացարձակ 

թվերով ներկայացնելٳ դեպքٳմ ստացվٳմ է հե-

տևյալ պատկերը. 2006թ. Հանրապետٳթյٳնٳմ 

արձանագրվել են 7163 նոր հիվանդներ, 2016թ.` 

8376 /տարբերٳթյٳնը 1213, ինչը կազմٳմ է 

17.0%/: Մահացٳթյան առٳմով պատկերը հե-

տևյալն է. 2006թ. -5329 դեպք, իսկ 2016թ. -5694 

/տարբերٳթյٳնը 365 դեպք, ինչը կազմٳմ է 

6.8%/:

ԵԶՐԱՓԱԿؤՄ

Այսպիսով կարելի է փաստել, որ առողջապահٳ-

թյան կազմակերպիչներին և բٳժհիմնարկներին 

առ այսօր չի հաջողվٳմ էապես փոխել իրավի-

ճակը: Չարորակ ٳռٳցքներով հիվանդացٳ-

թյան ցٳցանիշների, ինչպես նաև մահացٳթյան 

բարձր մակարդակը վկայٳմ են այն մասին, որ 

ձեռնարկվող հակաքաղցկեղային պայքարը և 

իրականացվող միջոցառٳմները չեն արդարաց-

նٳմ ակնկալվող արդյٳնքները:

Ուշագրավ և մտահոգիչ է նաև այն, որ չարորակ 

-րջ 30% չեն բոٳցքներից մահացածներից շٳռٳ

լորել իրենց 60 տարիքը, ինչը վկայٳմ է այդ հի-

վանդٳթյան վաղ ախտորոշման, կանխարգել-

ման և արդյٳնավետ բٳժման խնդրի արտա-

կարգ սոցիալական նշանակٳթյան մասին: Չա-

րորակ ٳռٳցքների բարձիթողٳթյան նվազեց-

նելը իր հերթին ենթադրٳմ է համապատասխան 

ախտորոշիչ ٳ բٳժական սարքերի ٳ սարքավո-

րٳմների ձեռքբերٳմ, որակյալ կադրերի պատ-

րաստٳմ, ինչպես նաև առողջապահական գոր-

ծٳնեٳթյան էլ ավելի արդյٳնավետ կազմակեր-

պٳմ: 
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Ձեռնարկվելիք միջոցառٳմների արդյٳնավե-

տٳթյան գնահատٳմը, աշխատանքների գի-

տականորեն հիմնավորված պլանավորٳմը և 

-թյան հաջող կառաٳցքաբանական ծառայٳռٳ

վարٳմը, ինչպես նաև գիտագործնական այլ 

խնդիրների հաջող լٳծٳմը հնարավոր չէ առանց 

նրանց հաշվառման հստակ համակարգի:

Ավելորդ չենք համարٳմ նշել, որ սկրինինգային 

ծրագրերը պետք է նպատակաٳղղված լինեն ոչ 

թե ընդհանٳր բնակչٳթյան առողջٳթյան պահ-

պանման գործին, դա ֆինանսական մեծ բեռ 

կլինի երկրի իշխանٳթյան վրա, այլ տվյալ մար-

զٳմ քաղցկեղի առավել հաճախ հանդիպող տե-

ղակայٳմների կանխարգելմանն ٳ վաղ ախտո-

րոշմանը: Այդպիսի տարբերակված մոտեցٳմը 

հնարավորٳթյٳն կտա տնտեսել զգալի ֆինան-

սական ռեսٳրսներ, որոնք կարելի կլինի ٳղղել 
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խٳմբ
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5. ՀՀ ԱՆ Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապա-

հٳթյան ազգային ինստիտٳտ; «Առողջٳթյٳն և 

առողջապահٳթյٳն», 2017



ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

14
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան 

Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն 

Բանալի բառեր. չարորակ նորագոյացٳթյٳն-

ներ, քաղցկեղ, հիվանդացٳթյٳն, մահացٳ-

թյٳն, բարձիթողٳթյٳն, Հայաստանի Հան-

րապետٳթյٳն, սկրինինգային ծրագրեր, տե-

սակարար կշիռ, ինտենսիվ ցٳցանիշ, կրծքա-

գեղձի քաղցկեղ, շագանակագեղձի քաղցկեղ, 

հաստ աղٳ քաղցկեղ:

РЕЗЮМЕ

Картина онкологической 

заболеваемости и смертности в 

Республике Армения за 2016-2017гг.

Галстян А.М., Тананян А.О., Базикян Г.К. 

Погосян П.Б.

Национальный центр онкологии им.              

В.А. Фанарджяна МЗ РА

Ключевые слова – заболеваемость, смертность, 

интенсивный показатель, скрининг, рак молоч-

ной железы, рак простаты, рак мочевого пузыря. 

В статье приводится сравнительная оценка 

данных заболеваемости и смертности от рака за 

2016-2017гг. по основным локализациям. Интен-

сивный показатель заболеваемости в 2016г. сос-

тавил 279.2, в 2017г. – 281.5. Отмечается уве-

личение заболеваемости по раку следущших ло-

кализаций: рак прямой кишки – 11.9%, молчоной 

железы – 7.6%, рак шейки матки – 7.8%, яичники 

– 3.0%. Снижение показателей заболеваемости от-

мечено по раку желудка - 7,6%, раку толстой киш-

ки – 4.5%, мочевого пузыря - 5.6%, простаты – 

5.7%, тело матки. Отмечены также области в РА с 

наиболее высоким уровенем заболеваемости. Уро-

вень заболеваемости с 2016-2017гг. по республи-

ке вырос на 0.1 %.

Интенсивный показатель смертности от рака всех 

локализаций в 2016г. составил 190, а в 2017г. – 

191,6. Отмечено уменьшение смертности от рака 

следующих локализаций: молочная железа на 1,9 

единиц, кровь и кроветворные органы – 1.5, яич-

ники – 0.9, легкие на 0.8 единиц. 

Заболеваемость, запущенность и смертность от 

рака в РА растет, что требует незамедлительных 

мер по профилактике (скринингу) рака на го-

сударственном уровне.

SUMMARY

The situation of morbidity and mortality 

caused by malignant neoplasms in the 

Republic of Armenia in 2016-2017

Galstyan A.M., Tananyan A.O., Bazikyan G.K., 

Poghosyan P.B.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan

ՉԱՐՈՐԱԿ ؤՌؤՑՔՆԵՐՈՎ 

հիվանդացٳթյան և մահացٳթյան պատկերը 

2016-2017թթ. ժամանակահատվածٳմ
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The article provides a comparative analysis of the 

data on cancer morbidity and mortality for 2016-

2017 according to main localizations. The intensive 

incidence rate in 2016 was 279.2, and in 2017 - 

281.5. There is an increase in the incidence rate of 

cancer of the following localizations: rectal cancer - 

11.9%, breast cancer - 7.6%, cervix - 7.8%, ovarian - 

3.0%. Reduction in the incidence rates was noted for 

stomach cancer - 7.6%, colon - 4.5%, bladder - 

5.6%, prostate - 5.7%, cancer uteri. The provinces of 

RA with the highest incidence rate are also high-

lighted. The incidence rate in the Republic during 

2016-2017 increased by 0.1%.

The intensive mortality rate of cancer of all localiza-

tions in 2016 was 190, and in 2017 - 191.6. There was 

a decrease in the cancer mortality of the following 

localizations: breast by 1.9 units, blood and blood-

forming organs - 1.5, ovaries - 0.9, lungs - 0.8.

The morbidity, negligence, and mortality of cancer 

in RA is growing, thus requiring immediate measu-

res for cancer prevention (screening) at the state 

level.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Չարորակ ٳռٳցքների դեմ պայքարը առողջա-

պահٳթյան և բժշկագիտٳթյան առաջնահերթ 

խնդիրներից մեկն է, քանի որ տարեցտարի բո-

լոր մայրցամաքներٳմ արձանագրվٳմ է հիվան-

դացٳթյան ցٳցանիշների աճ, իսկ բٳժման ար-

դյٳնքների արձանագրվող բարելավٳմը թե-

կٳզև հٳսադրող է, այնٳամենայնիվ չի կարելլի 

գնահատել որպես բավարար, քանի որ ամեն տա-

րի աշխարհٳմ միլիոնավոր մարդիկ են մահա-

նٳմ այս հիվանդٳթյٳնից: 

Ընդհանٳր առմամբ նٳյնատիպ պատկեր է տի-

րٳմ Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնٳմ: 

2016թ. մեր հանրապետٳթյٳնٳմ արձանա-

գրվել է չարորակ ٳռٳցքներով հիվանդացٳ-

թյան 8376 դեպք /100հազար բնակչի հաշվով հի-

վանդացٳթյան ցٳցանիշը կազմել է 279.2/, իսկ 

2017թ.՝ 8389 առաջնային հիվանդներ /ինտեն-

սիվ ցٳցանիշը 100 հազար բնակչի հաշվով՝ 

281.5/: Ըստ էٳթյան հիվանդացٳթյան ցٳցա-

նիշները մնացել են նٳյն մակարդակի վրա, սա-

կայն դա չի վկայٳմ այն մասին, թե ٳնենք շոշա-

փելի ձեռքբերٳմներ, քանի որ 100 հազար բնակ-

չի հաշվով պատկերը գրեթե նٳյնն է:

Ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 

քննարկվող տարիներٳմ հիվանդացٳթյան 

առٳմով առաջին հորիզոնականը զբաղեցնٳմ է 

թոքի քաղցկեղը /2016թ.-1311 առաջնային հի-

վանդ, 2017թ.՝ 1313/: Երկրորդ տեղٳմ է կրծքա-

գեղձի քաղցկեղը /1039 և 1118 հիվանդներ/: Սա-

կայն, եթե թոքի քաղցկեղով հիվանդացٳթյան 

ինտենսիվ ցٳցանիշը 2017թ. բարձրացել է 0,7 

միավորով, ապա կրծքագեղձի առٳմով այն մե-

ծացել է 9,4 միավորով/: Աճի այսպիսի ցٳցանիշ 

չի գրանցվել որևէ այլ օրգանի ախտահարման 

առٳմով: Ավելի խոսٳն են այս համեմատական-

ները. թոքի քաղցկեղով հիվանդացٳթյան առٳ-

մով ինտենսիվ ցٳցանիշները 2016 և 2017թթ. հա-

մար կազմել են համապատասխանաբար 43,7 և 

44,0: Կրծքագեղձի քաղցկեղի այդ ցٳցանիշները 

եղել են 62,7 և 72,1: 

Հետևաբար, կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվան-

դացٳթյան ցٳցանիշի աճը գերազանցել է թոքի 

քաղցկեղով հիվանդացٳթյան աճի ցٳցանիշնե-

րին 13 անգամ և ավելի:

Երրորդ հորիզոնականٳմ ստամոքսի քաղցկեղն 

է՝ 2016թ. 606 առաջնային հիվանդներ, 2017թ.՝ 

560: Ստոմոքսի քաղցկեղով հիվանդացٳթյան 

ցٳցանիշը կազմել է համապատասխանաբար 

20,2 և 18,8 /առկա է ցٳցանիշի նվազٳմ 1,4 

միավորով/:

Հաջորդ տեղը ըստ առանձին օրգանների ախ-

տահարման հաճախականٳթյան զբաղեցնٳմ է 

հաստ աղٳ քաղցկեղը՝ 549 նոր հիվանդներ 

2016թ. և 523-2017թ.: Այստեղ նٳյնպես նկատ-

վٳմ է ցٳցանիշի նվազٳմ 0,8միավորով /18,3 և 

17,5/: 

Հինգերորդ հորիզոնականը գրավٳմ է միզա-

պարկի քաղցկեղը /442 և 407 հիվանդներ/, որի 
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դեպքٳմ ևս գրանցվել է ցٳցանիշի նվազٳմ 1,1 

միավորով /14,7 և 13,6 համապատասխանա-

բար/:

Վեցերորդ տեղٳմ է շագանակագեղձի քաղցկե-

ղը /2016թ. առաջնային հիվանդների թիվը կազ-

մել է 352, իսկ 2017թ.՝ 332/: Հիվանդացٳթյան ին-

տենսիվ ցٳցանիշը նվազել է 1,0 միավորով, 24,2 

և 23,2/:

Այնٳհետև ըստ վայրէջ կորագծի հանդիպել են 

մաշկի քաղցկեղը (առանց մելանոմայի) /2016թ.՝ 

275 դեպք-9,1, 2017թ.՝ 223-7,5/, գլխٳղեղի չարո-

րակ ٳռٳցքները /2016թ.՝ 265- 8,9, 2017թ.՝ 269 

դեպք՝ 9,0/, արգանդի վզիկի քաղցկեղը /2016թ.՝ 

243-15,7, 2017թ.՝ 262-16,9/, արգանդի մարմնի 

չարորակ ախտահարٳմը /2016թ.՝ 263-17,0, 

2017թ.՝ 250-16,1/, ٳղիղ աղٳ քաղցկեղը /2016թ.՝ 

209-6,9, 2017թ.՝ 235-7,9/, ձվարանների քաղց-

կեղը /2016թ.՝ 198-12,8, 2017թ.՝ 204-13,1/, կոկոր-

դի քաղցկեղը /2016թ.՝ 148-4,9 և 2017թ.՝ 121-4,0/:

Արյան և ավշային համակարգերի չարորակ ախ-

տահարٳմները 2016թ. արձանագրվել են 523 հի-

վանդների մոտ /ինտենսիվ ցٳցանիշը 17,4/, իսկ 

2017թ.՝ 527-ի մոտ 17,5:

Այսպիսով, 2016թ. ստամոքս-աղիքային համա-

կարգի չարորակ ٳռٳցքները միասին վերցրած 

/1364 հիվանդներ/ կազմել են: Հանրապետٳ-

թյٳնٳմ արձանագրված 8376 առաջնային 

չարորակ ٳռٳցքների 16,3%, իսկ 2017թ.՝ 1318 հի-

վանդներ 15,7%:

Կանանց սեռական օրգանների չարորակ 

 ,ցքները /արգանդի պարանոց և մարմինٳռٳ

ձվարաններ միասին վերցրած 704 հիվանդներ 

2016թ. կազմել են ընդհանٳր հիվանդների 

16,3%, իսկ 2017թ.՝ 716 հիվանդներ 8,5%:

Թոքի քաղցկեղը չարորակ ٳռٳցքների կառٳց-

վածքٳմ 2016թ. կազմել է 15,6%, իսկ 2017թ.՝ 

15,7%: Կրծքագեղձի ախտահարման դեպքٳմ 

այդ ցٳցանիշները կազմել են 12,4% և 13,3% հա-

մապատասխանաբար:

Կարող ենք փաստել, որ չարորակ ٳռٳցքների 

քննարկվող տեղակայٳմների առٳմով 2017թ. 

2016թ-ի համեմատ հիվանդացٳթյան ցٳցանի-

շի աճ արձանագրվել է ٳղիղ աղ11,9 ٳ%, կրծքա-

գեղձի 7,6%, արգանդի վզիկի 7,8%, ձվարանների 

3,0% ախտահարման դեպքٳմ:

Նշված ցٳցանիշի նվազٳմ արձանագրվել է 

ստամոքսի 7,6%, հաստ աղ4,5 ٳ%, միզապարկի 

5,6%, շագանակագեղձի 5,7%, արգանդի 

մարմնի 4,9%, կոկորդի 18,2% և մաշկի 18,9% 

ախտահարٳմների դեպքٳմ:

Հանրապետٳթյٳնٳմ հٳսալի չէ պատկերը հի-

վանդٳթյան բարձիթողٳթյան առٳմով: Նշենք, 

որ 2016թ. առաջնային հիվանդների հայտնա-

բերման ժամանակ բարձիթողٳթյٳն /III-IV փٳ-

լեր/ գրանցվել է 44,5% հիվանդների մոտ, իսկ 

2017թ.՝ 47,0%-ի մոտ: Հետևաբար, գրեթե ամեն 

երկրորդ առաջնային հիվանդի մոտ արձանա-

գրվել է բարձիթող վիճակ: Բարձիթողٳթյան 

առٳմով առաջին տեղٳմ, ինչպես նախորդ տա-

րիներին, այնպես էլ 2016 և 2017թթ., թոքի քաղց-

կեղն է՝ 65,1% և 66,5%, երկրորդ հորիզոնականը 

զբաղեցնٳմ է ստամոքսի քաղցկեղը՝ 62,8% և 

65,2%, արգանդի վզիկի քաղցկեղը՝ 65,8% և 

55,7%, ձվարանների քաղցկեղը 46,9% և 33,3%, 

հաստ աղٳ քաղցկեղը 42,2% և 50,6%, կոկորդի 

քաղցկեղը՝ 35,1% և 53,0%: Մնացած օրգանների 

ախտահարٳմների դեպքٳմ բարձիձիթողٳ-

թյٳնը տատանվել է 13,1-40,0% սահմաններٳմ: 

Բերած տվյալները վկայٳմ են առողջապահٳ-

թյան առաջնային օղակի աշխատանքների ոչ բա-

վարար արդյٳնքների մասին և որ առկա խնդիր-

ները հրամայական են դարձնٳմ կազմակերպ-

չական աշխատանքների անհրաժեշտٳթյٳնն ٳ 

առաջնահերթٳթյٳնը քանի որ իսկապես տագ-

նապալի վիճակ է և եթե ասյպես շարٳնակվի, 

ապա 5 տարի անց չարորակ ٳռٳցքների բար-

ձիթողٳթյٳնը ընդհանٳր առմամբ կհասնի 

60,0%, չնայած այն հանգամանքին, որ թոքի 

քաղցկեղի դեպքٳմ այն արդեն գերազանցٳմ է 

66,0%-ը և առաջընթաց հաշվարկներով 5 տարի 

անց այն կհասնի ռեկորդային մակարդակի՝ 

70,0%-ի:

Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին է պատկերը Հան-

րապետٳթյան առանձին մարզերٳմ:
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Մեր Հանրապետٳթյٳնٳմ տարիներ շարٳնակ 

բնակչٳթյան չարորակ ٳռٳցքներով հիվանդա-

ցٳթյան ամենաբարձր ցٳցանիշը արձանա-

գրվել է Լոռٳ մարզٳմ. եթե 2016թ. Հայաստա-

նٳմ ընդհանٳր հաշվով այն կազմել է 279,2, իսկ 

2017թ.՝ 281,5, ապա Լոռվա մարզٳմ այդ ցٳցա-

նիշը կազմել է 356,0 և 366,0 համապատասխա-

նաբար: Հիվանդացٳթյան բարձր մակարդակ 

գրանցվել է նաև Կոտայքի մարզٳմ՝ 321,7 և 

318,7: Երրորդ տեղٳմ է Շիրակի մարզը՝ 307,1 և 

300,5: Հանրապետٳթյան մայրաքաղաքٳմ 

2016թ.բնակչٳթյան հիվանդացٳթյան ինտեն-

սիվ ցٳցանիշը կազմել է 283,0, իսկ 2017թ. ավե-

լացել է 10 միավորով և կազմել 293,1:

Հինգերորդ հորիզոնականٳմ է Սյٳնիքի մարզի 

բնակչٳթյան հիվանդացٳթյան մակարդակը՝ 

296,2 և 240,6: Հաջորդը Տավٳշի մարզի ցٳ-

ցանիշն է 252,6 և 239,3: Արագածոտնի, Արմա-

վիրի և Վայոց Ձորի մարզերٳմ հիվանդացٳ-

թյան ցٳցանիշը էականորեն չի տարբերվել և 

2016թ. տատանվել է 238,0-249,0-ի, իսկ 2017թ.՝ 

238,0-250,0-ի սահմաններٳմ: 

Հիվանդացٳթյան ամենացածր ցٳցանիշն ար-

ձանագրվել է Գեղարքٳնիքի մարզٳմ՝ 2016թ.-

210,3, իսկ 2017թ.՝ 239,1:

Այսպիսով, Հանրապետٳթյٳնٳմ բնակչٳթյան 

չարորակ նորագոյացٳթյٳններով հիվանդացٳ-

թյٳնը բարձր է Լոռվա, Կոտայքի և Շիրակի մար-

զերٳմ: Նշենք նաև, որ 2017թ. նախորդ տարվա 

համեմատ հիվանդացٳթյան ցٳցանիշն աճել է 

Գեղարքٳնիքի /9,1%/, Վայոց Ձորի /3,0%/, Ար-

մավիրի /2,5%/, Լոռվա /2,3%/ մարզٳմ և քաղա-

քամայր Երևանٳմ /2,6%/ նշված ցٳցանիշի 

նվազٳմ գրանցվել է Սյٳնիքի /14,3%/, Տավٳշի 

/5,6%/, Արագածոտնի /4,0%/ , Շիրակի /2,5%/, 

Արարատի /1,7%/ և Կոտայքի /1,3%/ մարզերٳմ: 

Ընդհանٳր առմամբ Հանրապետٳթյան մա-

կարդակով հիվանդացٳթյան ցٳցանիշն աճել է 

0,1%:

Բնակչٳթյան չարորակ ٳٳցքներով հիվանդա-

ցٳթյան և բարձիթողٳթյան ցٳցանիշներից 

զատ, մենք ٳսٳմնասիրել ենք նաև չարորակ 

 թյան պատկերը ինչպեսٳցքներից մահացٳռٳ

ողջ Հանրապետٳթյٳնٳմ, այնպես էլ առանձին 

մարզերٳմ: 

Չարորակ ٳռٳցքներից 2016թ. ընդհանٳր հաշ-

վով մահացել են 5694 հիվանդներ. 100 հազար 

բնակչի հաշվով 190,0, իսկ 2017թ. այդ ցٳցանիշ-

ները կազմել են 5708 և 191,6: Մահացٳթյան 

ամենաբարձր ցٳցանիշն արձանագրվել է թոքի 

քաղցկեղից. ինտենսիվ ցٳցանիշը 2016թ. եղել է 

39,0, իսկ 2017թ.՝ 38,2: Երկրորդ տեղٳմ է մահա-

ցٳթյٳնը կրծքագեղձի քաղցկեղից՝ 33,2 և 31,3 

համապատասխանաբար: Շարٳնակٳմ է 

բարձր թվերի մնալ մահացٳթյٳնը ստամոքսի 

քաղցկեղից՝ 17,1 և 17,2: Բարձր է նաև մահացٳ-

թյٳնը շագանակագեղձի /15,8 և 15,8/ և հաստ 

աղ12,2/ ٳ և 12,8/ քաղցկեղից:

Նշենք նաև, որ 2016թ. թոքի քաղցկեղից մահա-

ցٳթյٳնը կազմել է չարորակ ٳռٳցքներից մա-

հացած 5694 հիվանդների 20,5%, կրծքագեղձի 

քաղցկեղից մահացածները՝ 9,0%, ստամոքսի 

քաղցկեղից՝ 9,0%, շագանակագեղձի քաղցկե-

ղից՝ 4,0% և հաստ աղٳ քաղցկեղից՝ 6,4%:

2017թ. այդ ցٳցանիշները կազմել են 19,9%, 

8,5%, 9,0%, 3,9% և 6,7% համապատասխանա-

բար:

Նշված տարիների մահացٳթյան ցٳցանիշների 

համադրٳմը ցٳյց է տալիս, որ 2017թ. նախորդ 

տարվա հետ համեմատած ցٳցանիշն աճել է 1,6 

միավորով: Մահացٳթյٳնը մնացել է նٳյն մա-

կարդակի վրա ստամոքսի, միզապարկի, շագա-

նակագեղձի, արգանդի մարմնի և գլխٳղեղի 

չարորակ ٳռٳցքների դեպքٳմ: Այդ ցٳցանիշն 

աճել է հաստ աղ0,6/ ٳ միավորով/, վերջնաղٳ 

/0,6 միավորով/, արգանդի վզիկի /0,2 միավո-

րով/ և կոկորդի /0,7 միավորով/ քաղցկեղի դեպ-

քٳմ:

2017թ. /2016թ. հետ համեմատած/ մահացٳթյան 

ցٳցանիշը 100 հազար բնակչի հաշվով նվազել է 

կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքٳմ /1,9 միավո-

րով/, արյան և ավշային համակարգերի չարո-

րակ ախտահարٳմների դեպքٳմ՝ 1,5 միավո-

րով, ձվարանների և թոքի 0,9 և 0,8 միավորով, 

ինչպես նաև մաշկի քաղցկեղի դեպքٳմ՝ 0,5 միա-

վորով:
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ԵԶՐԱՓԱԿؤՄ 

Ի մի բերելով վերը շարադրածը կարելի է փաս-

տել, որ Հանրապետٳթյան բնակչٳթյան չարո-

րակ ٳռٳցքներով հիվանդացٳթյան, բարձիթո-

ղٳթյան և մահացٳթյան ցٳցանիշներն անշեղո-

րեն աճٳմ են, ինչը հրամայական է դարձնٳմ 

սկրինինգային ծրագրերի ներդրٳմն ٳ իրակա-

նացٳմը:

Այդ ծրագրերը եթե ոչ լիովին, ապա մասամբ 

կնպաստեն չարորակ ٳռٳցքների առաջացման 

կանխարգելմանը /կլինիկական կանխարգելٳմ/ 

և հիմնականٳմ կնպաստեն չարորակ ٳռٳցք-

ների վաղ հայտնաբերմանն ٳ արդյٳնավետ 

բٳժմանը, եթե նկատի ٳնենանք, որ բարձիթո-

ղٳթյٳնը վերջին 2 տարٳմ տատանվٳմ է 65,1-

66,5%-ի սահմաններٳմ:

ԳՐԱԿԱՆؤԱՆ ՑԱՆԿ 

1. ՀՀ ԱՆ Ինֆորմացիոն անալիտիկ կենտրոն

2. Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռٳցքաբանٳ-

թյան ազգային կենտրոնի վիճակագրական 

խٳմբ

3. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծա-

ռայٳթյٳն

4. ԱՀԿ, Երկրների առողջապահական վիճակա-

գրٳթյٳն: Հայաստան 2015

5. ՀՀ ԱՆ Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապա-

հٳթյան ազգային ինստիտٳտ; “Առողջٳթյٳն և 

առողջապահٳթյٳն”, 2017
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Կրծքագեղձի վերականգնողական 

վիրաբٳժٳթյٳն և պահակային 

ավշահանգٳյցների բիոպսիա 

կրծքագեղձի քաղցկեղի բٳժման մեջ

Ավետիսյան Ա.Ա., Մկրտչյան Մ.Լ.

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային Կենտրոն, 

Ք. Երևան

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի քաղցկեղ, 

անٳթային լիմֆոդիսեկցիա, պահակային 

ավշահանգٳյցների բիոպսիա, ենթամաշկային 

պտٳկ-պահպանողական մաստէկտոմիա, 

Տեխնեցիٳմ 99: 

Ներկայٳմս Հայաստանٳմ կրծքագեղձի քաղց-

կեղի վիրահատական բٳժման մեջ միայն մի քա-

նի վիրաբٳյժ են տեղնիկապես տիրապետٳմ և 

իրենց առորյայٳմ կիրառٳմ կրծքագեղձի միա-

մոմենտ վերականգնողական վիրահատٳթյٳն-

ներ և պահակային ավշահանգٳյցների բիոպ-

սիա: Որպես հետևանք պացիենտների մոտ առ-

կա է կրծքագեղձերի արմատական հեռացٳմնե-

րի և դրա հետ կապված այնպիսի բարդٳթյٳն-

ների բարձր տոկոս ինչպիսին են՝ հետվիրահա-

տական վերջٳյթի այտٳց և խրոնիկական ցավ, 

թիակ ոսկրի տեղաշարժٳմ, կրծքագեղձի 

կորստի հետ կապված հոգեհٳզական խանգա-

րٳմներ: Մեր փորձը ցٳյց է տալիս, որ ցٳ-

ցٳմները և հակացٳցٳմները ղստորեն հաշվի 

առնելով, կրծքագեղձի ենթամաշկային պտٳկ-

պահպանողական հեռացٳմը և պահակային 

ավշահանգٳյցների հեռացٳմը անվտանգ և 

-նից ապահով միٳցքաբանական տեսանկյٳռٳ

ջամտٳթյٳններ են: 

Реконструктивная хирургия молочной 

железы и биопсия сторожевых 

лимфоузлов в лечении рака молочной 

железы. Клинический случай.

Аветисян А.А., Мкртчян М.Л.

Национальный центр онкологии им.                

В.А. Фанарджяна МЗ РА

Ключевые слова – рак молочной железы, 

подмышечная лимфодиссекция, биопсия 

сторожевых лимфоузлов, подкожная сосок-

сберегающая мастэктомия, Технеций 99.

РЕЗЮМЕ 

В области хирургического лечения рака молочной 

железы в настоящее время в Армении всего лишь 

BREAST CANCER CARE IN ARMENIA:

Reconstructive breast surgery and sentinel lymph node biopsy

Clinical case

Avetisyan A.A.     Mkrtchyan M.L. avetisyandoc@gmail.com      www.breast.am@
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несколько хирургов владеют навыками и выпол-

няют в своей рутинной практике биопсию сторо-

жевых лимфоузлов, а также одномоментные ре-

конструктивные операции молочной железы пос-

ле мастэктомии. Следствием этого является боль-

шой процент мастэктомий без восстановления мо-

лочной железы, а также полная подмышечная 

лимфодиссекция вне зависимости от нодального 

статуса опухолевого процесса. Столь неоправдан-

ная хирургическая агрессия на ранних этапах за-

болевания влечет за собой такие последствия как 

психологическая подавленность пациентки, по-

вышение вероятности постмастэктомического 

отека, ограничение в функции и хроническая 

боль в верхней конечности. Наш опыт показы-

вает, что при учете показаний и противопока-

заний, подкожная сосок-сберегающая мастэкто-

мия с одномоментным имплантным протезирова-

нием, а также биопсия сторожевых лимфоузлов 

на основе радиоактивного Технеция99, является 

безопасным и онкологически обоснованным хи-

рургическим методом лечения рака молочной же-

лезы. 

INTRODUCTION

Currently Armenia has only few doctors who use 

sentinel lymph node biopsy and reconstructive 

breast surgery as routine methods. As a result, most 

of breast cancer patients undergo mastectomy and 

complete auxiliary dissection decreasing the 

patients' ability to work and quality of life in general.

Complications of the complete 

axillary dissection

CLINICAL CASE REPORT 

Patient: 40yo premenopausal female, multicentric 

invasive ductal carcinoma, cT1cN0cM0. Physical 

examination: a tumor of about 20mm, no skin/nipple 

changes, no palpable axillary, no supraclavicular 

lymph nodes. Mammogram/ultrasound: an 18mm 

suspicious lest irregular lesion in the middle of the 

outer quadrants with associated spread malignant 

type microcalcifications, far away from the nipple. 

The distance of process is about 3.0cm to the nipple. 

Physical/radiological examinations: no evidence of 

abnormalities in the right breast, no palpable or 

radiologically suspicious axillary lymphadenopathy 

bilaterally. Tru-cut/core biopsy: infiltrative ductal 

carcinoma, Nottingham histologic Grade II. 

Immunohistochemistry (IHC): ER8+(5+3), 

PR8+(5+3), HER2neu(-), Ki67=9.1%, Luminal type 

A. CT chest, abdomen: other organ systems are 

within norm. Investigations: complete blood analyses 

within norm. Surgery: lest nipple-sparing 

mastectomy (NSM), sentinel lymph node biopsy by 

radio-tracer method Technetium99m. Final lest 

specimen report: an invasive ductal carcinoma of the 

breast with multicentric Ca in situ, pT1c; pN0 

(3/0(sn)); G2, R0, V0, L0. The patient was satisfied 

with the cosmetic outcome. The surgical approach is 

found to be feasible.
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Nipple-sparing 

mastectomy (NSM)
The pocket for implant 

         Implant based immediate breast reconstruction 

Radio-tracer 

Sentinel lymph node biopsy 

CONCLUSION 

Subject to indications, NSM and the sentinel lymph node biopsy are oncologically safe and it is the best way to 

avoid the complete axillary dissection and its main complications (pain, lymphedema, winged scapula). Imme-

diate breast reconstruction has good outcomes and high mental/psychological satisfaction rates by patients.

Breast reconstruction outcome immediately aster sentinel lymph node biopsy by radio-tracer 

and nipple-sparing mastectomy (NSM) with implant based immediate breast reconstruction

STATISTIC DATA 

Armenia is a post-Soviet country under bad 

economic and social conditions with no mandatory 

health insurance system, and the majority of 

Armenian women never do preventive breast check-

ups. Armenia records one of the lowest GDPs among 

the post-Soviet countries, as well as the lowest 

healthcare expenditure per capita (about $50), and 

the lowest healthcare expenditure in relation to GDP 

(1.5%). Presently, Armenia has no national screening 

program for early detection of breast cancer. As is in 

the rest of the world, breast cancer is the most 

common disease among women in Armenia and 

presently it stands at the level of 69.5 per 100,000 

female population of the country.
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Unlike Western countries, the breast cancer 

mortality in Armenia grows along with the growing 

morbidity, as women rarely pay attention to their 

breast until there is a pain or a major change in the 

breast, thus very osten they visit a doctor with a 

neglected disease. There is a strong disproportion 

between the small population of Armenia and more 

than 1,100 new cases of breast cancer registered 

annually in Armenia, whereby 40-45% of these cases 

pertain to III-IV stages. The main reason of a high 

number of advanced breast cancer cases is attributed 

to absence of massive health insurance system, which 

is also a barrier to annual medical check-ups. People 

visit doctor only when they have a serious discomfort.
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Morbidity %

Breast cancer morbidity by age groups in Armenia, 2011-2017
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Breast cancer situation by stages (%) in Armenia, 2011-2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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73.9%

42.2% 42.3% 42.8% 40.5% 42.0%

31.5%
26.1%

I-II stages 

III-IV stages 

Breast cancer morbidity and mortality per 100,000 women in Armenia, 2011-2017

Morbidity 

Mortality
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66.5

37.4

64.4

30.7

77.2

35.2

69.5
62.7

72.1

38.3
33.2 31.3

The values in this graph are approximated, as there is a very small percentage of cases at 0 stage and unknown stage.
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Ստորին շրթٳնքի ռեկոնստրٳկցիան 

ֆոն Բրٳնսի լաթով

Կոստանյան Մ.Դ., Սիմոնյան Ա.Թ.

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային Կենտրոն, 

Ք. Երևան

ԱՄՓՈՓؤՄ

Բանալի բառեր. Ստորին շրթٳնքի քաղցկեղ, 

ֆոն Բրٳնսի լաթ, ռեկոնստրٳկցիա

Ստորին շրթٳնքի քաղցկեղի դեպքٳմ մասնա-

հատٳմից հետո ռեկոնստրٳկցիան համակող-

մյա ստորին հիմքով քիթ-շրթٳնքային լաթով` 

ֆոն Բրٳնսի լաթով ապահովٳմ է բավարար կոս-

մետիկ արդյٳնք, խոսակցական և կլման ֆٳնկ-

ցիաները չեն խագարվٳմ: Հիվանդների հետա-

գա հսկելիٳթյամբ տեղային և ռեգիոնար կրկնո-

ղٳթյան դեպքեր չեն արձանագրվել: 

Lower lip reconstruction with von   

Bruns flap

Kostanyan M.D., Simonyan A.T.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan, Yerevan, Armenia

SUMMARY

Key words: lower lip reconstruction, von Bruns flap, 

lip resection.

We undertook a retrospective study to evaluate the 

results of surgical treatment of 8 patients with lower 

lip cancer at National Centre of Oncology during a 

period between 2004 and 2011. All patients were 

men with a mean age of 62.7 years (range, 39 to 91). 

Mean diameter of the tumor was 33.5 mm (range, 

30.1 to 36.8 mm). Most of cases were well and 

moderately differentiated squamous cell carcinomas 

with clinically negative neck lymph nodes. All tumors 

were laterally located and comissure involvement 

was noted in 2 patients.

We used inferiorly based unilateral nasolabial (von 

Bruns) flap for reconstruction of the lip defect aster 

tumor excision (lip resection).

During postoperative period no case of oral incom-

petence was occurred. Cosmetic results were good 

and satisfactory. Articulation (speech) and deglutition 

were not affected. Aster a median follow-up of 54.4 

months (range, 5 to 91 months) there was no 

evidence of local recurrence and regional metastasis. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НИЖНЕЙ ГУБЫ 

лоскутом фон Брунса 

Костанян М.Д.    Симонян А.Т. mdkostanyan@yahoo.com@
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Unilateral nasolabial flap is a good option for 

reconstruction aster subtotal excision of lower lip 

cancer from oncological, cosmetic and functional 

points of view.

ВВЕДЕНИЕ

Рак нижней губы является частой формой злока-

чественных опухолей полости рта. Хирургическое 

лечение рака нижней губы включает не только 

удаление опухоли, но и последующая реконструк-

ция, особенно при запущенных и местно-

распространеных поражениях.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Нами проведено ретроспективное исследование 

результатов хирургического лечения 8 пациентов 

с раком нижней губы, получивших лечение в На-

циональном Центре Онкологии за период с 2004 

по 2011 гг. Все больные были мужского пола, 

средний возраст которых составил 62,7 лет (гра-

ницы 39-91 лет). Средний диаметр опухоли соста-

вил 33,5 мм (границы 30,1-36,8 мм). В боль-

шинстве случаев встречался высоко- или умерен-

но-дифференцированный ороговевающий 

плоскоклеточный рак с клинически и сонографи-

чески не пораженными шейными лимфоузлами. 

Опухоли имели латеральную локализацию, 

поражение комиссуры отмечалось у 2 пациентов.

После трапециевидной резекции для последую-

щей реконструкции мы применяли односторон-

ний назолабиальный лоскут по фон Брунсу (рис. 

1).

РЕЗУЛЬТАТЫ

В течение послеоперационного периода не наб-

людалось случая несостоятельности швов (oral 

incompetence). Косметические результаты были 

удовлетворительными. Артикуляция (речевая дея-

тельность) и акт глотания не были нарушены. Пос-

ле среднего срока прослеживания 54,4 месяцев 

(границы 5-91 месяцев) не отмечались случаи 

местного и регионарного рецидивирования опу-

холи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, с онкологической, косметической 

и функциональной точки зрения, хейлопластика 

по методу фон Брунса с использованием односто-

ронного назолабиального лоскута, является при-

емлемой опцией для реконструкций рака нижней 

губы после радикального иссечения.

Рис. 1. До и после операции
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РЕЗЮМЕ

В исследовании сравнивалась диагностическая 

эффективность методов рентгенографии, остео-

сцинтиграфии (ОСГ), однофотонной эмиссион-

ной компьютерной томографии (ОФЭКТ), КТ, 

ОФЭКТ/КТ в выявлении костных метастазов при 

раке молочной железы (РМЖ). Обследовано 96 

больных РМЖ с высоким риском метастазирова-

ния в кости. Во всех случаях были выполнены 

стандартная рентгенография, ОСГ, ОФЭКТ, КТ, 

ОФЭКТ/КТ. У 36 (37,5 %) пациентов выявлены 

метастазы в кости. Проведение планарной ОСГ 

является стандартом в оценке распространеннос-

ти по костной системе большинства злокачест-

венных опухолей. Она является наиболее эконо-

мически обоснованным методом скрининга. При 

оценке диагностической эффективности (чувст-

вительность, специфичность, точность) установ-

лено, что радиоизотопная остеосцинтиграфия за-

рекомендовала себя достаточно высокоинформа-

тивной методикой при первичной диагностике ме-

тастазов в кости. Однако при ОФЭКТ/КТ получе-

ны статистически значимо более высокие показа-

тели диагностической эффективности. Измене-

ние уровня накопления и характера распределе-

ния остеотропных радиофармпрепаратов (РФП) 

позволяло оценить эффективность лечения 

больных РМЖ.

Կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների 

ոսկրային մետաստազների 

հայտնաբերման ռադիոնٳկլիդային 

մեթոդների ախտորոշիչ 

հնարավորٳթյٳնները

Խոնդկարյան Կ Վ, Ավետիսյան Ա Ա

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային 

Կենտրոն, Ք. Երևան

Բանալի բառեր՝ կրծքագեղձի քաղցկեղ, ոսկրա-

յին երկրորդային նեոպլաստիկ ախտահա-

րٳմներ, ոսկրային սցինտիգրաֆիան, ախտորո-

շիչ արդյٳնավետٳթյٳն, ոսկրային մետաս-

տազներ ։

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ուսٳմնասիրٳթյան ընթացքٳմ համեմատվել է 

ռենտգեն, օստեոսցինտիգրաֆիայի, SPECT, CT, 

SPECT/CT- ի ախտորոշիչ արդյٳնավետٳթյٳնը 

կրծքագեղձի քաղցկեղի ոսկրային մետաստազ-

ների հայտնաբերման ժամանակ: Հետազոտվել 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

радионуклидных методов в выявлении костных 

метастазов у больных с раком молочной железы

Хондкарян К.В.      Аветисян А. А. khondkarine@yahoo.com @
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է կրծքագեղձի քաղցկեղ և ոսկրային երկրորդա-

յին ախտահարման ռիսկ ٳնեցող 96 հիվանդ: Բո-

լոր դեպքերٳմ կատարվել է SPECT / CT, SPECT, 

ՕՍԳ, CT, ստանդարտ ռանտգենոգրաֆիա: 36 

(37.5%) հիվանդների մոտ հայտնաբերվել են 

ոսկրային մետաստազներ: Պլանար ՕՍԳ-ի իրա-

կանացٳմը համարվٳմ է ոսկրային երկրորդա-

յին նեոպլաստիկ ախտահարٳմների գնահատ-

ման ստանդարտ: Այն տնտեսապես ամենա-

հիմնավորված սկրինինգի մեթոդն է։ Ախտորոշ-

ման արդյٳնավետٳթյան (զգայٳնٳթյան, սցե-

ցեֆիկٳթյٳն, ճշգրտٳթյան) գնահատման ժա-

մանակ հայտնաբերվել է, որ ռադիոիզոտոպային 

ոսկրային սցինտիգրաֆիան արդարացրել է 

իրեն որպես ոսկրային մետաստազների առաջ-

նային ախտորոշման բարձր տեղեկատվական 

մեթոդ, սակայն SPECT/CT հետազոտٳթյٳնը ցٳ-

ցաբերٳմ է վիճակագրական ավելի բարձր 

ախտորոշման արդյٳնավետٳթյան ցٳցանիշ-

ներ: Օստեոտրոպ ռադիոֆարմ պրեպարատի 

կٳտակման և բաշխման մակարդակների չա-

փٳմը թٳյլ է տալիս գնահատել քաղցկեղով հի-

վանդների բٳժման արդյٳնավետٳթյٳնը:

Diagnostic abilities of radionuclide 

methods in detecting bone metastases in 

patients with breast cancer

Khondkaryan K.V., Avetisyan A.A.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan, Yerevan, Armenia

Keywords: breast cancer, bone metastases, 

osteoscintigraphy, diagnostic efficiency. 

SUMMARY

In the study the diagnostic efficiency of X-ray, 

osteoscintigraphy, SPECT, CT, SPECT / CT in the 

detection of bone metastases in breast cancer (BC) 

was compared. 48 patients with breast cancer with a 

high risk of bone metastasis were examined. In all 

cases, SPECT/CT, SPECT, OSG, CT, standard 

radiography was performed. Bone metastases were 

detected in 18 (37.5%) patients. Planar OSG is the 

standard for estimating the prevalence of most 

malignant tumors in the bone system. It is the most 

economically reasonable screening method. In 

evaluating diagnostic efficiency (sensitivity, specifici-

ty, accuracy), it was found that radioisotope bone 

scintigraphy has proven itself to be a highly 

informative technique for the initial diagnosis of 

bone metastases, but SPECT/CT examination 

showed statistically significantly higher diagnostic 

efficiency indexes. Changes in the level of accumula-

tion and the nature of the distribution of radiophar-

maceuticals allowed us to evaluate the effectiveness 

of the combined treatment of patients with breast 

cancer.

ВВЕДЕНИЕ

Рак молочной железы (РМЖ) – одно из самых 

распространённых онкологических заболеваний 

у женщин. Оно занимает четвертое место по расп-

ространенности в мире. РМЖ характеризуется 

как опухоль, часто метастазирующая в кости (от 

47 до 78% по данным литературы). Основные 

факторы прогноза развития метастатического по-

ражения костей при РМЖ является наличие более 

4 пораженных подмышечных лимфоузлов на мо-

мент постановки диагноза, размер опухоли более 

2 см, положительный статус по рецепторам эстро-

гена, отрицательный по рецепторам прогестеро-

на и молодой возраст пациенток. Костные метас-

тазы (КМ) значительно отягощают течение болез-

ни, ухудшают качество жизни пациентки, обус-

ловливают возникновение болевого синдрома, 

приводят к инвалидизации, затрудняют получе-

ние адекватного системного лечения. Однако по-

казатели выживаемости при метастазах РМЖ в 

кости значительно выше, чем при поражении вис-

церальных органов. Относительно благоприят-

ный прогноз у этих больных делает актуальным 

своевременной диагностику для проведения 

адекватного лечения, направленного на улучше-

ние качества жизни пациентов.
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Неинвазивные методы лучевой диагностики 

определяют молекулярные, функциональные и 

морфологические изменения в костной ткани. 

Скелетные поражения на анатомическом уровне 

оцениваются с помощью рентгенографии, 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ). Патологические 

процессы на клеточном и молекулярном уровнях 

(функционалные) могут быть отображены с ис-

пользованием радионуклидной диагностики: ос-

теосцинтиграфии (ОСГ), однофотонной эмис-

сионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), 

позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). 

Необходимость раннего выявления вторичного 

опухолевого поражения костей, неудовлетвори-

тельные результаты сканирования способство-

вали созданию мультимодальных диагностичес-

ких систем (ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ, ОФЭКТ/КТ). 

Основными преимуществами радионуклидных 

методов являются высокая чувствительность, ог-

раниченная лучевая нагрузка, неинвазивность. 

Методы радионуклидной диагностики обладают 

возможностью выявления патологии на ранних 

стадиях, поскольку позволяют определить изме-

нения в тканях на молекулярном уровне до пере-

хода их в структурные.

Остеосцинтиграфия с современными РФП благо-

даря минимальной радиационной нагрузке на па-

циента позволяет получать объективную инфор-

мацию о функциональном состоянии костной 

ткани всего скелета при наблюдении в динамике. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определение диагностических возможностей 

остеосцинтиграфии в сравнении с ОФЭКТ, КТ, 

ОФЭКТ/КТ, стандартной рентгенографией и 

применение радионуклидных методов обследо-

вания с целью оценки эффективности лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работу включены результаты обследования 96 

пациентов с очаговым поражением скелета, с мор-

фологически верифицированным раком молоч-

ной железы. Обследование проводилось до нача-

ла, в процессе и по окончании специального лече-

ния. 

Период наблюдения 1-2 года с оценкой эффекта 

от проводимой терапии по данным сочетанного 

анализа всех методов исследования позволил дос-

товерно подтвердить характер выявленных кост-

ных изменений.

Исследование ОФЭКТ/КТ и остеосцинтиграфия 

проводились при помощи комбинированной 

диагностической системы “AnyScan” фирмы 

Mediso (Венгрия), включающей в себя спираль-

ный 16-ти срезовый компьютерный томограф 

(КТ), совмещенный с 2-х детекторной гаммакаме-

рой. Достоверность метастатического поражения 

скелета оценивалась ретроспективно. 

Радионуклидное исследование начинали со стан-

дартной остеосцинтиграфии с использованием 

остеотропных РФП: меченные технецием 

(99mTc) – фосфотех, активностью 500–650 МБк. 

Всем пациентам проводилась однофотонная-

эмиссионная компьютерная томография. 

Результаты остеосцинтиграфии, ОФЭКТ и КТ 

сравнили с данными, полученными при помощи 

гибридного метода ОФЭКТ/КТ у 25 пациентов.

Для систематизации результатов проведенных 

сканирований скелет условно был разделен на 10 

анатомических зон: кости черепа, шейный отдел 

позвоночника, ключицы и лопатки, проксималь-

ные отделы плечевых костей, грудной отдел поз-

воночника, грудина, ребра, поясничный отдел 

позвоночника, кости таза и проксимальные от-

делы бедренных костей. При этом, независимо от 

количества вторичных опухолевых очагов в от-

дельной анатомической зоне, данное поражение 

расценивалось как одиночное. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основании сочетанного анализа всех методов 

исследования установлен тип поражения костей у 

96 больных. У 60 (69,8%) больных РМЖ в тече-
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ние всего периода наблюдения метастатического 

поражения скелета зафиксировано не было, у 22 

пациентов наблюдалось сочетание патологий. Из 

них дегенеративно-дистрофические изменения 

определялись в 81 случаях, посттравматические 

изменения визуализировались в 11 наблюдениях. 

В 36 случаях были выявлены костные метастазы. 

В 16 (44%) случаях было диагностировано оди-

ночное поражение, в 20 (56%) определялись мно-

жественные участки повреждения костных струк-

тур. Поясничный и грудной отделы позвоночника 

поражались в 58 и 54% случаев соответственно. 

Далее по частоте идут кости таза (45%), ребра 

(26%), бедренные кости (20%), кости черепа 

(17%), шейный отдел позвоночника (14%) и плече-

вые кости (12%).

При проведении проспективного исследования 

больные были разделены на две группы: в пер-

вую группу включены больные РМЖ, у которых в 

результате обследования были выявлены бес-

симптомные КМ-8 (9,3%) больных . При развитии 

клинических проявлений (болевой синдром) по 

данным стандартного обследования скелета ме-

тастазы в кости были диагностированы у 28 

(33.6%) больных РМЖ, которые составили группу 

больных с симптомными КМ-вторая группа. Раз-

личные патологические процессы в скелете, так 

же, как и метастазы проявляются полиморфными 

очагами гиперфиксации РФП, что создает опре-

деленные сложности в интерпретации сцинтигра-

фической картины. Следует отметить, что только 

с помощью ОСГ метастазы в кости были выявле-

ны у 30 (83,3%) больных РМЖ с метастазами в 

кости, в то время как дополнительное примене-

ние ОФЭКТ, КТ и ОФЭКТ / КТ поясничного отде-

ла позвоночника и костей таза позволило выя-

вить КМ еще у 6 пациентов. 

По данным радионуклидных исследований очаги 

метастатического поражения с наличием элемен-

тов активного остеобластического процесса име-

ют повышенный процент гиперфиксации радио-

фармпрепарата, что определялось суммарно в 24 

(66,7%) наблюдениях. При этом, представляется 

достаточно затруднительным провести четкую 

грань между метастазами остеобластического и 

смешанного характера, однако это можно косвен-

но предположить по сниженному уровню накоп-

ления индикаторов в смешанных метастазах, 

коэффициент дифференцированного накопле-

ния (КДН) не превышающих половины макси-

мальных значений 150%. При анализе очагов с 

преобладанием литического компонента 12 

(33,3%) КДН зависел от характера и выраженнос-

ти процесса и имел отрицательные значения от-

носительно 100% нормы контралатеральной 

неизмененной стороны (эффект гипофиксации) 

или при остеобластической реакции имел значе-

ния, не превышающие 140-150%. 

Все результаты сканирований были разделены на 

истинно- (ИП), ложноположительные (ЛП) и 

истинно- (ИО), ложноотрицательные (ЛО). При 

этом использовались стандартные показатели 

диагностической эффективности: чувствитель-

ность (Se), специфичность (Sp), точность (Ac). 

Количество метастазов в кости, выявленных иск-

лючительно остеосцинтиграфией (31,3%), значи-

тельно превышало число очагов деструкции, най-

денных рентгенологическим методом (13,5%)и 

сопоставимо с данными КТ (32,3%). Таким обра-

зом выявления метастазов в кости и оценка их сос-

тояния при остеосцинтиграфии опережали рент-

генологические результаты на период от несколь-

ких месяцев до 5 лет.

Оценка результатов диагностических исследований 

Методы 

диагностики

Результаты

ИП ЛП ИО ЛО

ОФЭКТ/КТ 15 (60 %) 0 (0,0 %) 10 (40 %) 0 (0,0 %)

ОФЭКТ 33 (34,4 %) 3 (3,5 %) 57 (59,4 %) 3 (3,5 %)
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Однофотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия (ОФЭКТ) позволяет получить трехмер-

ные изображения распределения РФП в организ-

ме. Ее дополнение к ОСГ усиливает контраст изо-

бражения, оказывает значительную помощь в 

уточнении анатомической локализации очагов 

поглощения РФП. Данный метод повышает 

чувствительность и специфичность ОСГ, что поз-

воляет проводить более объективную оценку рас-

пределения РФП 

Согласно таблице установлена высокая диагнос-

тическая эффективность гибридного метода 

ОФЭКТ/КТ. Совмещение ОФЭКТ и КТ в единой 

системе повышает точность обоих методов. При 

этом получены исключительно высокие показате-

ли чувствительности, специфичности и точности 

у больных РМЖ. Полученные результаты совпа-

дают с данными литературы. 

Общая диагностическая информативность комп-

лексного подхода составила 97,8 % при первич-

ном нативном исследовании и 99,5 % (235/236) 

при повторном исследовании.

 

Рис 1. ОСГ- множественные очаги 

гиперфиксации РФП метастатического генеза

Методы 

диагностики

Результаты

ИП ЛП ИО ЛО

ОСГ 30 (31,3 %) 12 (12,5 %) 48 (50,0 %) 6 (6,4 %)

КТ 31 (32,3 %) 2 (2,1 %) 58 (60,4 %) 5 (5,2 %)

Рентгенография 13 (13,5 %) 17 (17,7 %) 43 (44,8 %) 23 (24 %)

Показатель Методы диагностики

ОФЭКТ/КТ ОФЭКТ ОСГ КТ Рентгенография

Se 100 92 83 86 36

Sp 100 95 80 96 72

Ac 100 94 81 93 58

Изучение диагностической значимости ОСГ скелета показало ее реальные возможности и место в комп-

лексном обследовании больных РМЖ. Высокая общая чувствительность (83%) позволяет использовать 

остеосцинтиграфию на первом этапе обследования для выявления метастазов в кости и уточнения степе-

ни диссеминации метастатического процесса. Для повышения общей чувствительности и уменьшения 

числа ложноотрицательных результатов ОСГ необходимо выполнять до начала любого вида лечения.

Показатели диагностической эффективности 
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Рис 2. ОСГ- единичный очаг гиперфиксации 

РФП-

 

Рис 3. ОСГ-гиперфиксация и неоднородность 

накопления РФП в проекции крестца, правом 

крестцово-подвздошном сочленении и на 

уровне 9–10 грудных позвонков

 

 

CT SPECT SPECT/CT

Рис 4. ОФЭКТ/КТ нижнегрудного, 

поясничного отделов 

позвоночника, крестца. 

Oчаги гиперфиксации РФП 

соответствуют участкам 

уплотнения костной ткани 

по данным КТ

Рис 5. Очаги гиперфиксации РФП метастатического генеза
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Радиоизотопная остеосцинтиграфия с фосфат-

ными полимерами зарекомендовала себя доста-

точно высокоинформативной методикой при пер-

вичной диагностике метастазов в кости. Общая 

чувствительность методики достигала 83%, спе-

цифичность — 80%, общая точность — 81%. При 

остеосцинтиграфии было найдено 83,3% всех ме-

тастазов. Главным условием своевременного об-

наружения костной диссеминации являлось про-

ведение первого радионуклидного исследования 

скелета до начала любого вида лечения. Гибрид-

ный метод ОФЭКТ/КТ обладает лучшими показа-

телями диагностической эффективности, чем ра-

дионуклидная технология в отдельности, что 

имеет решающее значение в определении метас-

татического поражения костей любой локализа-

ции. Степень включения фосфатных полимеров 

в участки метастатического поражения отражает 

активность протекающих в них патологических 

процессов и может служить одним из критериев 

эффективности проводимой терапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведение планарной ОСГ в статическом ре-

жиме «все тело» является стандартом в оценке по-

ражения костей при РМЖ и является наиболее 

экономически обоснованным методом скринин-

га. Несмотря на высокую чувствительность дан-

ного метода, остеосцинтиграфия не отличается 

высокой специфичностью. Для преодоления низ-

кой специфичности метода в оценке костных ме-

тастазов дополнительно могут использоваться 

КТ, ОФЭКТ, ПЭТ или МРТ.

2. Проведение остеосцинтиграфии целесообраз-

но 2 раза в год для оценки эффективности прово-

димого лечения у больных с метастазами в кости 

и пациентов с повышенным риском поражения 

костей, и в течение первых 5 лет с момента уста-

новления основного диагноза, с целью выявле-

ния бессимптомных метастазов в кости, оценки 

эффективности лечения, а также для динамичес-

кого наблюдения за данной категорией больных. 

3. Изменение уровня накопления и характера рас-

пределения остеотропных РФП при радионук-

лидном исследовании позволяло оценить эффек-

тивность лечения больных РМЖ и произвести 

коррекци тактики лечения при появлении сцинти-

графических принаков прогрессирования: значи-

мого увеличения КДН или изменения размеров и 

числа очагов патологической гиперфиксации.

4. Высокая диагностическая эффективность 

ОФЭКТ/КТ подтверждается обнаружением метас-

татических очагов в костной ткани в наиболее 

сложных диагностических ситуациях, что обеспе-

чивает диагностику патологических очагов, нахо-

дящихся за пределами возможностей других ме-

тодов и позволяет сократить число ложных и 

неопределенных заключений.
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ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային 

Կենտրոն, Ք. Երևան

Բանալի բառեր՝ կրծքագեղձի քաղցկեղ,  

բազմաօջախային/բազմակենտրոն քաղցկեղ,  

արմատական մասնահատٳմ, արմատական 

հեռացٳմ, օրգանապահպան վիրահատٳթյٳն, 

ընդհանٳր ապրելիٳթյٳն:                               

ԱՄՓՈՓؤՄ

Կանանց մոտ չարորակ հիվանդٳթյٳնների ընդ-

հանٳր կառٳցվածքٳմ կրծքագեղձի քաղցկեղը 

զբաղեցնٳմ է առաջին տեղը, որի ընդհանٳր 

հիվանդացٳթյան աճին զٳգընթաց մեծանٳմ է 

նաև բազմաօջախային/բազմակենտրոն քաղց-

կեղի հարաբերակցٳթյٳնը: Կրծքագեղձի վերին 

դրսային քառորդակի մինչև 3,0 սմ չափերով 

բազմաօջախային քաղցկեղով հիվանդների մոտ 

արմատական մասնահատٳմը արմատականٳ-

թյան առٳմով չի զիճٳմ մաստէկտոմիային և կա-

րող է հանդիսանալ վիրահատٳթյան այլընտ-

րանքային եղանակ:
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Սիմոնյան Ա.Թ.          Գալստյան Հ.Մ. artyomsim@mail.ru@

Радикальная резекция как 

альтернатива радикальной операции у 

пациентов с мультифокальным раком 

верхнего латерального квадранта 

молочной железы размером менее 

трех сантиметров

Симонян А.Т.     Галстян А.М.

Национальный центр онкологии им                

В.А. Фанарджяна, МЗ РА

Ключевые слова:  Рак молочной железы, 

мультицентрический/мультифокальный рак, 

радикальная резекция, радикальная 

мастэктомия, органосахраняющая операция, 

общая выживаемость.

РЕЗЮМЕ

Рак молочной железы занимает первое место 

среди злокачественных заболеваний у женщин. 

Общему росту рака молочной железы соответст-

вует увеличение мультифокальной/мультицент-

ричной форм заболевания. Радикальная резек-

ция при мултифокальном раке молочной железы 

в/латерального квадранта с размером опухоли до 

3,0 см не уступает по радикализму радикальной 

мастэктомии и может являться методом выбора 

оперативного лечения.
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Radical resection as an alternative to 

radical surgery in patients with multifocal 

breast cancer of upper lateral quadrant 

measuring less than three centimeters

Simonyan A.T.     Galstyan H.M.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan, Yerevan, Armenia

Keywords: breast cancer, multifocal/multicentric 

cancer, radical resection, radical mastectomy, 

breast-conserving surgery, overall survival.

SUMMARY

Breast cancer is the most common among all malig-

nant neoplasms in women, and parallel to its preva-

lence increase there is a rise in proportion of multi-

focal/multicentric carcinoma. In patients with mul-

tifocal cancer of upper lateral breast quadrant with 

the size of less than 3 cm, radical resection is not 

inferior to mastectomy in terms of radicality and can 

serve as an alternative method of surgery.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Կրծքագեղձի քաղցկեղը կանանց չարորակ հի-

վանդٳթյٳնների ընդհանٳր կառٳցվածքٳմ 

զբաղեցնٳմ է առաջին տեղը: Ինչպես ամբողջ 

աշխարհٳմ, այնպես էլ Հայաստանٳմ, տարեց-

տարի մեծանٳմ է կրծքագեղձի քաղցկեղով հի-

վանդների թիվը. 2015 թ. հայտնաբերվել է 

կրծքագեղձի քաղցկեղի 1033 նոր դեպք: 21-րդ 

դարٳմ ամբողջ աշխարհٳմ ենթադրվٳմ է 

:թյան խիստ աճٳցքային հիվանդացٳռٳ

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ընդհանٳր հիվանդա-

ցٳթյան աճին զٳգընթաց մեծանٳմ է նաև բազ-

մաօջախային (մٳլտիֆոկալ օջախների տեղա-

կայٳմ կրծքագեղձի նٳյն քառորդակٳմ) և բազ-

մակենտրոն (մٳլտիցենտրիկ օջախների տեղա-

կայٳմ կրծքագեղձի տարբեր քառորդակներٳմ) 

ախտահարմամբ հիվանդների թիվը` կապված 

հետազոտٳթյան  եղանակների կատարելա-

գործման և զգայٳնٳթյան բարձրացման հետ 

-ն, մամոٳթյٳլտրաձայնային հետազոտٳ ,[2]

գրաֆիա (նաև թվային` տոմոսինթեզի հնարավո-

րٳթյամբ) [1, 13, 19], մագնիսառեզոնանսային 

շերտագրٳթյٳն (ՄՌՇ) [4, 5] և այլն:

Կրծքագեղձի բազմաօջախային քաղցկեղի հան-

դիպման հաճախականٳթյٳնը տարբեր  հեղի-

նակների  տվյալներով  տատանվٳմ է 13-75% 

սահմաններٳմ [3]:

Կրծքագեղձի քաղցկեղի բազմաօջախայնٳթյան 

հայտնաբերٳմը (բազմաօջախային կամ բազ-

մակենտրոն) կարևոր գործոն է համարվٳմ բٳժ-

ման գործընթացի ճիշտ կազմակերպման և առա-

վել բարենպաստ ելք ակնկալելٳ համար: 

Կրծքագեղձի բազմաօջախային/բազմակենտրոն 

քաղցկեղի վիրահատական բٳժման մոտե-

ցٳմները տարբեր են: Բٳժման արդյٳնքների վե-

րաբերյալ գրականٳթյան տվյալները հակասա-

կան են ٳ իրարամերժ, չկան միջազգային համա-

ձայնագրեր [16]: Այսօր ամբողջ աշխարհٳմ առ-

կա է միտٳմ կրծքագեղձի քաղցկեղի վիրահա-

տական բٳժման եղանակի ընտրٳթյٳն հօգٳտ 

օրգանապահպան վիրահատٳթյան [10, 12, 17, 

18, 20, 23]: Հետազոտողների մի մասը կրծքա-

գեղձի բազմաօջախային/բազմակենտրոն քաղց-

կեղի ժամանակ անթٳյլատրելի է համարٳմ օր-

գանապահպան վիրահատٳթյٳնը` հիմնավորե-

լով հիվանդٳթյան տեղային և հեռավոր ախտա-

դարձի բարձր հավանականٳթյամբ [15]: Մյٳս 

մասը գտնٳմ է, որ օրգանապահպան վիրահա-

տٳթյٳնը գրեթե չի ազդٳմ բٳժման հեռավոր 

արդյٳնքների վրա, իսկ մի երրորդ խٳմբ էլ` այն 

թٳյլատրելի է համարٳմ բազմաօջախային 

քաղցկեղի և անթٳյլատրելի` բազմակենտրոնի 

ժամանակ [8]: Օրգանապահպան վիրահատٳ-

թյٳն պլանավորելٳ հարցٳմ կրծքագեղձի բազ-

մաօջախային քաղցկեղն ընդٳնվٳմ է որպես 

հարաբերական, իսկ բազմակենտրոնը` բացար-

ձակ հակացٳցٳմ [11, 21]: Սա պատճառաբան-

վٳմ է նրանով, որ բազմաօջախային քաղցկեղի 

ժամանակ մեկ ընդհանٳր սեկտորով հեռացվٳմ 

են ٳռٳցքները և նրանց միջև գոյٳթյٳն ٳնեցող 

 ցքային համալիրներով և էմբոլներով լցվածٳռٳ

ավշային և արյٳնատար ٳղիները, որը հնարա-

վոր չէ կրծքագեղձի բազմակենտրոն քաղցկեղի 
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ժամանակ` առանձին սեկտորներով կատարվող 

վիրահատٳթյան դեպքٳմ [6, 9, 14, 22]: 

Կրծքագեղձի արմատական մասնահատման ժա-

մանակ կտրվածքը պետք է կատարել ٳռٳցքից 

4-5 սմ հեռավորٳթյան վրա, քանի որ շատ կա-

րևոր է նաև օրգանապահպան վիրահատٳթյան 

ժամանակ մասնահատված եզրերի մաքրٳթյան 

գնահատٳմը, որով և պայմանավորված է հետա-

գայٳմ տեղային կրկնողٳթյան հավանականٳ-

թյٳնը: Նման սկզբٳնքներով կատարված վիրա-

հատٳթյٳնների ժամանակ արդյٳնքները լի-

նٳմ են ավելի գոհացնող [7]:

Մեր հետազոտٳթյան նպատակն է պարզաբանել 

կրծքագեղձի վերին դրսային քառորդակի մինչև 

3,0 սմ չափերով բազմաօջախային քաղցկեղով 

հիվանդների 5-ամյա ապրելիٳթյան համեմա-

տական արդյٳնավետٳթյٳնն ըստ կատարված 

արմատական վիրահատٳթյան` արմատական 

մասնահատٳմ կամ արմատական հեռացٳմ:

ՀԵՏԱԶՈՏؤԱՆ ՆՅؤԹԸ ԵՎ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Հետազոտٳթյան համար հիմք են հանդիսացել 

2000-2010թթ. ՀՀ ԱՆ Բ. Ա. Ֆանարջյանի ան-

վան Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոնٳմ 

բٳժٳմ ստացած կրծքագեղձի բազմաօջախա-

յին քաղցկեղով 82 հիվանդների տվյալները: 

Բոլոր հիվանդների մոտ մեկից ավելի օջախների 

առկայٳթյٳնը նախնական ախտորոշվել է սոնո-

գրաֆիկ և մամոգրաֆիկ հետազոտٳթյٳններով:

Հիվանդներից 10-ի մոտ կատարվել է արմատա-

կան մասնահատٳմ, իսկ 72-ի` արմատական հե-

ռացٳմ:

Մեր հետազոտվող նյٳթի մեջ հիվանդների տա-

րիքային միջակայքը 31-ից 69 է, միջին տարիքը 

50 տարեկան, ըստ դաշտանադադարի կարգա-

վիճակի հիվանդները բաժանվել են հավասարա-

պես` 43-ը (52,4%) գտնվել են նախադաշտանա-

դադարի և 39-ը (47,6%) հետդաշտանադադարի 

վիճակٳմ, աջ կրծքագեղձի ախտահարٳմ եղել է 

33 (40,0%), իսկ ձախ` 49 (60,0%) հիվանդների 

մոտ, 81-ի (98,8%) մոտ եղել է միակողմանի և 

միայն 1-ի (1,2%) մոտ` երկկողմանի ախտահա-

րٳմ: Մորֆոլոգիական քննٳթյամբ. բջջաբանո-

րեն 18 (22,0%) հիվանդների մոտ հայտնաբերվել 

են քաղցկեղային բջիջներ,  47-ի (57,3%) մոտ ծո-

րանային քաղցկեղ, 12-ի (14,6%)` բլթակային, 1-ի 

(1,2%) մոտ լորձային և 4-ի (4,9%) մոտ` ծորանա-

բլթակային քաղցկեղ: Հյٳսվածաբանորեն 47 

(57,3 %) հիվանդների մոտ ախտորոշվել է ծորա-

նային քաղցկեղ, 11-ի (13,4%)` բլթակային, 3-ի 

(3,7%)` լորձային, 20-ի (24,4%)` ծորանաբլթակա-

յին և 1-ի (1,2%) մոտ` ծորանալորձային քաղցկեղ: 

Տվյալների վիճակագրական վերլٳծٳթյٳնը կա-

տարվել է SPSS 16.0 համակարգչային ծրագ րի 

օգտագործٳմով (SPSS lnc, IBM company, 

Chicago, Illinois, USA):

ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ ԵՎ ՎԵՐԼؤԾؤؤՆ 

Աղյٳսակ. Կրծքագեղձի բազմաօջախային քաղցկեղով հիվանդների

 5-ամյա ընդհանٳր և անախտադարձ ապրելիٳթյٳնը կախված 

արմատական վիրահատٳթյան եղանակից

Արմատական 

վիրահատա-

կան եղանակ

Հիվանդների    

թիվ

5-ամյա ընդ-

հանٳր ապրե-

լիٳթյٳն (%)

Ապրելիٳթյան 

մեդիանա 

(ամիսներ)

5-ամյա անախ-

տադարձ ապ-

րելիٳթյٳն (%)

Ապրելիٳթյան 

մեդիանա 

(ամիսներ)

Արմատական 

մասնահատٳմ

10 100±24,7* 113,0 80±5,9† 113,0

Արմատական 

հեռացٳմ 

72 56±4,1** 149,0 54±3,8†† 149,0

*  և **  տարբերٳթյٳնը հավաստի է (p=0,024)        † և †† տարբերٳթյٳնը հավաստի չէ (p=0,33)
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5-ամյա ընդհանٳր ապրելիٳթյան վերլٳծٳ-

թյան արդյٳնքներն ըստ տոկոսային հարաբե-

րٳթյան և ապրելիٳթյան մեդիանայի ամիսների 

-նեն հետևյալ տեսքը. կրծքագեղձի արմատաٳ

կան մասնահատٳմ 100 24,7 % և 113,0 ամիս, ±

արմատական հեռացٳմ 56 4,1 % և 149,0 ամիս, ±

5-ամյա անախտադարձ ապրելիٳթյան դեպքٳմ  

համապատասխանաբար` 80 5,9 % և 113,0 ±

ամիս, 54 3,8 % և 149,0 ամիս:±

Վիճակագրական վերլٳծٳթյամբ և նրա գրաֆի-

կական ներկայացմամբ կրծքագեղձի բազմա-

օջախային քաղցկեղով հիվանդների 5-ամյա ընդ-

հանٳր ապրելիٳթյան ցٳցանիշներից երևٳմ է, 

որ արդյٳնքները հավաստի բարձր են արմա-

տական մասնահատٳմ կատարված հիվանդնե-

րի խմբٳմ համեմատ արմատական հեռացվածի 

(p=0.024), իսկ անախտադարձ ապրելիٳթյան 

դեպքٳմ տարբերٳթյٳնները հավաստի չեն 

(p=0.33):

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Կրծքագեղձի վերին դրսային քառորդակի մինչև 

3,0 սմ չափերով բազմաօջախային քաղցկեղով 

հիվանդների 5-ամյա ընդհանٳր ապրելիٳթյան 

ցٳցանիշները հավաստի բարձր են օրգանա-

Առաջին հայացքից թվٳմ է, թե արմատական 

հեռացված հիվանդների խմբٳմ ապրելիٳթյան 

մեդիանայի արդյٳնքներն ավելի բարձր են, քան 

արմատական մասնահատված հիվանդների: 

Դա պարզապես բացատրվٳմ է նրանով, որ մաս-

նահատված խմբٳմ հիվանդների փոքրաթիվٳ-

թյան պատճառով առավելագٳյն դիտարկման 

ժամանակաշրջանը եղել է 113 ամիս, դրանից եր-

կար դիտարկված հիվանդներ չեն եղել:

պահպան վիրահատٳթյան` արմատական մաս-

նահատման դեպքٳմ, համեմատած արմատա-

կան հեռացման հետ (p=0,024), արմատակա-

նٳթյան առٳմով չի զիջٳմ մաստէկտոմիային, և 

կարող է հանդիսանալ վիրահատٳթյան այլընտ-

րանքային եղանակ: 

Կարծٳմ ենք, 5-ամյա անախտադարձ ապրելիٳ-

թյան արդյٳնքները նٳյնպես կարող էին լինել 

հավաստի, եթե արմատական մասնահատٳմ 

կատարված հիվանդների խմբٳմ տեղային ախ-

տադարձով այդ մեկ հիվանդը, կատարված վի-

րահատական ծավալին համապատասխան,  

ստանար ցٳցված ադյٳվանտ ճառագայթային 

բٳժٳմ:

Գծապատկեր. Կրծքագեղձի բազմաօջախային քաղցկեղով հիվանդների 

5-ամյա ընդհանٳր և անախտադարձ ապրելիٳթյٳնը կախված 

արմատական վիրահատٳթյան եղանակից
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V.A. Fanarjian

SUMMARY

It is well documented that cancer treatment may 

temporarily or permanently impair childbearing 

potential of young woman with breast cancer. Given 

that many patients have not initiated or completed 

their families when diagnosed fertility issues are of 

utmost importance in this clinical population. This 

review addresses the importance of incorporating 

fertility issues into the clinical care of young breast 

cancer patients, focusing on recent knowledge and 

counselling practices about fertility-related issues 

and the complexity of fertility-related disicions in this 

population. Multiple studies report cancer-related 

infertility may have serious psychological conse-

quences and reduce quality of life for some patients. 

Fertility should not be neglected by health care 

providers and a multidisciplinary team is needed to 

target fertility issues at diagnosis and into survi-

vorship care, providing timely, clear information that 

includes support, resources, and appropriate refer-

ral to fertility aster breast cancer.

Keywords: Fertility preservation, Breast cancer, 

Chemotherapy, Survivorship, Oocyte 

cryopreservation, Embryo cryopreservation, 

Ovarian tissue cryopreservation, Ovarian 

stimulation, Infertility.

Պտղաբերٳթյան խնդիրները 

կրծքագեղձի քաղցկեղով երիտասարդ 

կանանց մոտ (Գրականٳթյան 

վերլٳծٳթյٳն)

Ավետիսյան Ա.Ա.   Դավթյան Հ.Գ.     Մկրտչյան 

Մ.Լ. 

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն

Բանալի բառեր. պտղաբերٳթյան 

պահպանٳմ, կրծքագեղձի քաղցկեղ, 

անպտղٳթյٳն, վերարտադրողականٳթյան 

խնդիրները, մٳլտիդիսցիպլինար թիմ: 

ԱՄՓՈՓؤՄ

Հավաստի է, որ կնոջ վերարտադրողական 

ֆٳնկցիան կարող է ժամանակավոր կամ մշտա-

կան խաթարվել կրծքագեղձի քաղցկեղի համա-

լիր բٳժման արդյٳնքٳմ: Հաշվի առնելով այն 

փաստը որ ախտորոշման պահին կանանց որոշ 

մասը չեն նախաձեռնել կամ ավարտել իրենց ըն-

տանիքի պլանավորٳմը, ծնելիٳթյան հետ կապ-

ված խնդիրները բնակչٳթյան տվյալ պոպٳլյա-

ցիայի համար դառնٳմ են չափազանց կարևոր: 

Տվյալ գրականٳթյան վերլٳծٳթյան նպատակն 

է ընդգծել վերարտադրողականٳթյան խնդիր-

ները կրծքագեղձի քաղցկեղի համալիր բٳ-

ժٳմից հետո, ներդնել վերարտադրողականٳ-

FERTILITY  ISSUES  

in young breast cancer patients (literature analysis)

Аvetisyan A.A.     Davtyan H.G.     Mkrtchyan M.L. metaksya_mkrtchyan@mail.ru@

EURASIAN JOURNAL OF

ONCOLOGY AND CLINICAL MEDICINE



40

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

 

թյան պահպանմանն ٳղղված բոլոր հնարավոր 

տարբերակների կիրառٳմը քաղցկեղով հիվանդ 

կանանց համալիր բٳժման մեջ: Բազմաթիվ զե-

կٳյցներ որոնք ٳղղված են կրծքագեղձի քաղց-

կեղի բٳժման հետևանքով առաջացած ան-

պտղٳթյանը փաստٳմ են բազմաթիվ հոգեբա-

նական խնդիրների առաջացٳմը և հիվանդների 

կյանքի որակի վրա բացասական հետևանքների 

առկայٳթյٳնը: Առողջապահական ոլորտի մաս-

նագետները և հատկապես տվյալ հիվանդի բٳժ-

ման համար պատասխանատٳ մٳլտիդիսցիպ-

լինար թիմը պետք է նպատակաٳղղված լինեն 

կրծքագեղձի քաղցկեղով կնոջ վերարտադրողա-

կանٳթյանը ٳղղված հարցերի և տարբերակնե-

րի քննարկմանը: Կրծքագեղձի քաղցկեղ ախտո-

րոշٳմ ٳնեցող և մայրանալٳ տարիքٳմ գտն-

վող կանանց հետ պետք է քննարկվի պտղաբե-

րٳթյան հետ կապված բոլոր խնդիրները, 

քննարկել համապատասխան անվտանգ, ար-

դյٳնավետ և համեմատաբար մատչելի տարբե-

րակները, տրամադրելով ժամանակին հստակ 

տեղեկատվٳթյٳն, որը կներառի աջակցٳթյٳն, 

ռեսٳրսներ և համապատասխան մասնագետնե-

րի ٳղղորդٳմ: 

Проблемы фертильности у молодых 

пациентов с раком молочной железы 

(Литературный анализ)

Аветисян А.А.   Давтян А.Г.   Мкртчян М.Л. 

Национальный центр онкологии им             

В.А. Фанарджяна, МЗ РА

РЕЗЮМЕ

Доказано, что лечение рака молочной железы мо-

жет временно или вовсе лишить женщин фер-

тильности. Учитывая тот факт, что во время диаг-

ностики часть женщин не планировали или не за-

вершили планирование деторождения, пробле-

мы фертильности становятся чрезвычайно важ-

ными для популяции. В этом обзоре рассматри-

вается важность включения вопросов рождае-

мости в клиническую помощь молодым пациен-

там, страдающим раком молочной железы, с уде-

лением особого внимания новейшим знаниям и 

рекомендациям по вопросам, связанным с рож-

даемостью. 

В нескольких исследованиях сообщается о бес-

плодии, связанном с раком, которое может иметь 

серьезные психологические последствия и сни-

зить качество жизни для некоторых пациентов.

Специалисты здравоохранения и особенно муль-

тидисциплинарная группа, отвечающая за лече-

ние пациента, должны быть ориентированы на 

обсуждения вопросов и вариантов репродуктив-

ного здоровья у женщин с раком молочной желе-

зы. Женщины с диагнозом рака молочной желе-

зы должны обсуждать все проблемы фертиль-

ности, обсуждать безопасные, эффективные и от-

носительно доступные варианты, обеспечивая 

своевременную и точную информацию, которая 

включает поддержку, ресурсы и рекомендации от 

соответствующих специалистов. 

Ключевые слова: фертильность, рак молочной 

железы, рождаемость, мультидисциплинарная 

группа, репродуктивное здоровье.

 

BACKGROUND

Breast cancer is the most common tumor type in 

young women of reproductive age: approximately 

7% of breast cancer cases are diagnosed in women 

≤40 years and this corresponds to more than 40% of 

all malignancies diagnosed in this age group [1].

The available anticancer treatments (surgery, 

radiotherapy, chemotherapy, endocrine therapy and 

biologic therapy) have improved both disease-free 

survival (DFS) and overall survival (OS) in young 

early breast cancer patients but they can cause acute 

and chronic side effects, such as a negative impact 

on gonadal function that may lead to impaired 

fertility [2]. The fertility issues in these patients have 

acquired a growing importance in the last few years 

not only because of the improved prognosis of 

cancer patients but also due to the tendency of 
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delaying child-bearing in western countries, so that 

many women can be childless or may want to enlarge 

their family at the time of breast cancer diagnosis 

[3]. A new medical discipline, named “oncofertility” 

(a product of the crosstalk between oncology and 

reproductive medicine) has emerged in recent 

years: it is a new concept that describes an exciting 

integrated network of clinical resources with the goal 

to develop methods to spare or restore reproductive 

function in young cancer patients [4].

It has previously been reported that female cancer 

survivors routinely do not receive counseling about 

fertility preservation prior to initiating their cancer 

treatment and this has resulted in many experien-

cing long-term regret and worse overall quality of 

life [4].

When to refer the patient?

In an ideal situation, a fertility specialist should 

counsel women at the time of a cancer diagnosis. If a 

woman is considering future fertility, an immediate 

referral to a fertility specialist should be made prior 

to the initiation of cancer treatment. Ovarian 

stimulation for 2–3 weeks is usually required for 

oocyte cryopreservation and embryo cryopreserva-

tion. For women who require immediate cancer 

treatment (such as those who require neo-adjuvant 

chemotherapy) or those who are not good 

candidates for ovarian stimulation, ovarian tissue 

cryopreservation may be an option. The best time for 

fertility preservation is aster surgery and before 

adjuvant chemotherapy.

What to consider for fertility preservation?

The rate of ovarian failure following breast cancer 

treatment is dependent on multiple factors including 

the age of the patient, ovarian reserve, dosage and 

type of chemotherapy, and number of cycles of 

chemotherapy, and ranges from 18–61 %. For 

example, if the age of the patients is over 37y/o with a 

low ovarian reserve, the chance of preserving 

fertility is low. In that case, the risk/benefit ratio may 

not favor fertility preservation. As a rule of thumb, 

ovarian tissue cryopreservation is recommended if 

the patient requires immediate chemotherapy or has 

rapidly growing estrogen dependent tumor. 

Otherwise, embryo cryopreservation (for those who 

have a partner) or oocyte cryopreservation should 

be considered as the first line of strategy. The risk of 

controlled ovarian stimulation in breast cancer 

patients (especially ER+) is unknown. Although 

short-term exposure to high concentrations of 

estrogen may not have adverse effects on tumor 

growth, it is recommended to avoid excess exposure 

to high concentrations of estrogen during ovarian 

stimulation in breast cancer patients. To minimize 

this potential risk with super-physiological levels of 

serum estrogen used with controlled ovarian stimu-

lation, it is sensible to use modified gonadotropin 

protocol in combination with letrozole or tamoxifen.

Fertility preservation options for women with 

breast cancer

Currently available fertility preservation options in 

breast cancer patients include the use of GnRH 

analogs, controlled ovarian stimulation (COS) with 

cryopreservation of mature oocytes or embryos, 

cryopreservation of immature oocytes or in vitro 

maturation followed by cryopreservation of mature 

oocytes, and cryopreservation of ovarian tissue. 

Additional options include donor egg IVF, surrogacy, 

or adoption. The ASCO guidelines recommend that 

patients interested in fertility preservation be 

referred to a fertility specialist as soon as possible in 

order to obtain the best outcome. ASCO recognizes 

embryo cryopreservation as the fertility preservation 

option most likely to succeed. No increased risk of 

cancer recurrence has been linked to most fertility 

preservation options, even with cancers whose 

growth is known to be stimulated by hormones (Lee 

et al., 2006).

There are four main available strategies, standard 

and experimental, for fertility preservation in young 

early breast cancer patients:
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1. Embryo cryopreservation – retrieval of oocytes 

with in vitro fertilizitaion with cryopreservation of 

embryos for later transfer to the uterus 

Embryo cryopreservation is a clinically well establi-

shed technique. As most fertility preservation op-

tions are experimental, embryo cryopreservation 

should initially be considered if there is adequate 

time for ovarian stimulation and a partner or donor 

sperm is available. The process of embryo cryopre-

servation requires ovarian stimulation, oocyte retrie-

val, and IVF, which normally takes 2–5 weeks. It may 

not be applicable to all cancer patients, especially 

those who require immediate cancer treatment. In 

addition, exposure to a high estrogen milieu during 

ovarian stimulation with gonadotropin may not be 

safe for women with ER+ breast cancer owing to the 

potential for accelerated tumor growth seen in 

animal studies [7].

ADVANTAGES

Ÿ Most effective established intervention for fertility 

preservation

Ÿ Use of Letrozole with standart IVF medications 

reduces estradiol level

Ÿ No increase in cancer recurrence in initial studies

DISADVANTAGES

Ÿ Requires ovarian stimulation with hormones for 

10-14 days aster start of menstrual cycle

Ÿ Potential for delay in initation of cancer treatment

Ÿ Requires male partner or donor sperm

Ÿ Requires anesthesia and invasive procedure for 

oocyte retrieval

Ÿ Expensive

2. Oocyte cryopreservation – retrieval and 

cryopreservation of unfertilized oocytes for later 

fertilization and transfer to the uterus

Oocyte cryopreservation is an alternative to embryo 

storage and is ideal for women who do not have a 

partner and do not want to use donor sperm. For 

this procedure, the patient has to undergo ovarian 

stimulation and egg retrieval, the same process 

required for embryo cryopreservation discussed 

previously. Oocyte cryopreservation does not 

require IVF, and creation of unnecessary embryos 

can be prevented.

ADVANTAGES

Ÿ Does not require male partner or donor sperm

Ÿ Good option for couples who have religious or 

ethical concerns about embryo freezing

DISADVANTAGES

Ÿ Requires ovarian stimulation with hormones for 

10-14 days aster start of menstrual cycle

Ÿ Potential for delay in initation of cancer treatment

Ÿ Less effective than embryo cryopreservation

Ÿ Requires anesthesia and invasive procedure for 

oocyte retrieval

3. GnRH analog to suppress ovulation – use of 

GnRH analogs to arrest follicle maturation in 

order to protect ovaries during chemotherapy

ADVANTAGES

Ÿ Does not delay cancer treatment 

Ÿ Should be started 1-2 week befor chemotherapy

DISADVANTAGES

Ÿ Effectiveness data inconsistent with very small 

studies in cancer patients

Ÿ Requires administration of injectable medication 

before and during chemotherapy

Ÿ Some concern that efficacy of chemotherapy 

might be compromised

4. Ovarian tissue cryopreservation and 

transplantation – retrieval and cryopreservation of 

ovarian tissue for later transplantation

Ovarian cryopreservation has become an indispen-

sable technology for fertility preservation as it may 

be the only option for breast cancer patients who 

need treatment without delay (such as rapidly 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ



43

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

growing tumor) or who are unwilling to undergo ova-

rian stimulation. Currently, ovarian harvest via lapa-

roscope is followed by freezing of thin slices of 

ovarian cortex for future use. Ovarian cortex is 

mainly composed of primordial follicles (the most 

abundant follicles in the ovary) that are relatively 

resistant to freeze-thaw injury (about 70%–80% 

survival) [10].

The age of the patient is a crucial factor to consider 

as the chance of restoration of ovarian function and 

fertility is closely correlated to the number of follicles 

in the ovarian grast. Current experience with human 

ovarian transplantation suggests that women over 40 

may not be good candidates for ovarian tissue ban-

king as the chance of pregnancy with transplantation 

is extremely low [11]. The safety of transplanting sto-

red ovarian tissue is crucial as the risk of reintroduc-

tion of cancer cells exists in certain cancers including 

breast cancer. Previous studies showed that in the 

absence of systemic disease, occult ovarian invol-

vement is rare in breast cancer [8, 9, 12, 13]. Most 

ovarian occult metastases occur in women with 

invasive lobular carcinoma, which is less common 

than the ductal subtype [13]. To date, over 30 cases 

of ovarian transplantation have been performed in 

women with various cancers, including breast 

cancer, cervical cancer, non-Hodgkin's lymphoma, 

Hodgkin's lymphoma, and Ewing sarcoma, but there 

is no case of cancer cell reintroduction aster ovarian 

tissue transplantation in humans. Nevertheless, the 

current experience with human ovarian transplanta-

tion is not sufficient to assess its safety in cancer 

patients.

ADVANTAGES

Ÿ Does not delay initation of cancer treatment 

Ÿ Does not involve ovarian stimulation with 

hormones

Ÿ Does not require male partner or donor sperm

DISADVANTAGES

Ÿ Potential for reseeding abdominal cavity with 

cancer cells, particularly with BRCA1+ and 

BRCA2+ patients

Ÿ Not recommended by ASCO

Ÿ Should take place in centerwith capacity to 

screen ovarian

CONCLUSION

As part of education and informed consent before 

cancer therapy, oncologists should address the 

possibility of infertility with patients treated during 

their reproductive years and be prepared to discuss 

possible fertility preservation options or refer 

appropriate and interested patients to reproductive 

specialists. Clinician judgment should be employed 

in the timing of raising this issue, but discussion at 

the earliest possible opportunity is encouraged. 

Sperm and embryo cryopreservation are considered 

standard practice and are widely available; other 

available fertility preservation methods should be 

considered investigational and be performed in 

centers with the necessary expertise. Effective 

multidisciplinary team members consisting of 

oncologists, oncology trained nurses, social workers, 

reproductive endocrinology and infertility specia-

lists, and embryologists are required to work 

together in order to achieve success.
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РЕЗЮМЕ

Общепринято, что доброкачественные костные 

опухоли (ДКО) костей являются одной из часто 

встречающихся патологий опорно-двигательного 

аппарата, поражающие наиболее трудоспособ-

ные слои населения, т.е. социально весомый и 

значимый контингент. Основным методом лече-

ния ДКО является хирургический, а проблема за-

мещения костных дефектов после удаления опу-

холей является одной из актуальных проблем 

костной патологии.

Հետմասնահատված դեֆեկտների 

պլաստիկա ալոգեն ոսկրային 

մատրիքսով բարորակ ոսկրային 

 ժմանٳցքների վիրահատման բٳռٳ

ժամանակ 

Սեինյան Ս.Գ., Սեինյան Ա.Ս.

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային Կենտրոն, 

Ք. Երևան

Բանալի բառեր. ոսկրային ٳռٳցքներ, 

աٳտոօստեոպլաստիկա, տրանսպլանտատ, 

ալոգեն, հետմասնահատված դեֆեկտ:

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ոսկրերի բարորակ ٳռٳցքների բٳժման մեջ ակ-

տٳալ խնդիրներից մեկը հանդիսանٳմ է մաս-

նահատված դեֆեկտների լիցքը։

Ալոգեն ոսկրային մատրիքսի հայտնվելٳց հետո 

այդ խնդիրը ստացավ լիարժեք լٳծٳմ, քանի որ 

օստեոգենեզը մատրիքսի հիմքի վրա ընթանٳմ 

է համընթաց և հավասարաչափ բիոնորմերին։
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benign tumors
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SUMMARY

In the treatment of benign bone tumors of one of the 

most pressing problems is the replacement of 

postresection defects. With the appearance of bone 

matrix substitution problem was solved by taking into 

account the fact that bone formation on the basis of 

the bone matrix takes place synchronously and 

uniformly to bionorm. 

ВВЕДЕНИЕ

Преимущество клинического применения ауто-

кости признано всеми авторами, как наиболее пол-

ноценного в биологическом аспекте трансплан-

тата, как правило, он обеспечивает стойкое при-

живление и полноценную перестройку. Однако, 

несмотря на высокие пластические свойства и 

большое число положительных результатов, этот 

метод имеет ряд существенных недостатков, что 

ограничивает его широкое применение в клини-

ке: ограниченность донорских возможностей ор-

ганизма, дополнительная операционная травма, 

удлинение по времени продолжительности опе-

рации, возможность возникновения перелома 

или инфицирования в донорском участке, а также 

невозможность выполнения аутоостеопластики 

при системных заболеваниях скелета, патологи-

ческих поражениях костной системы, особенно у 

пациентов детского и старческого возраста.

ОБСУЖДЕНИЕ

С развитием микрохирургии и внедрением в мед. 

практику операционного микроскопа появился но-

вый метод аутоостеопластики – пересадка транс-

плантата на питающей ножке с наложением мик-

рососудистых анастомозов. Однако вновь огра-

ниченность донорских возможностей организма, 

длительность операций, необходимость в доро-

гостоящей аппаратуре и высококвалифициро-

ванных специалистах – микрохирургов ограничи-

ло внедрение данного метода в широкую клини-

ческую практику [12].

С развитием науки о консервации тканей получи-

ли распространение костные ксено- и гомотран-

сплантаты, однако они не всегда отвечали требо-

ваниям, предъявляемым трансплантационному 

материалу – он должен быть стерилен, должен 

подвергаться быстрой резорбции, должен быть 

активен в смысле индукции и стимулирования ос-

теогенеза; иммунологически инертным и легко 

поддаваться резке и обработке во время опера-

ции. Однако работами ведущих ортопедов [4, 7, 

13, 16] было доказано, что они медленно резорб-

цируются, их перестройка длится от 2-х до 5 и бо-

лее лет, заместительный остеогенез на их основе 

протекает не всегда синхронно с резорбцией, что 

нередко ведет к перелому или рассасыванию 

трансплантатов. Все это вело к дальнейшему 

поиску биологически более полноценного мате-

риала и созданию лабораторий по заготовке и хра-

нению тканей. Работами Виноградовой, Лаври-

щевой Urist-а, Ханина и др. были получены дан-

ные о высоких остеоиндуктивных свойствах орга-

нической основы кости, было доказано, что 

кость, лишенная минерального компонента, т.е. 

деминерализованная кость, иначе костный мат-

рикс /КМ/, является высокоэффективным и перс-

пективным пластическим материалом. Было до-

казано, что остеогенез на основе КМ протекает 

равномерно, синхронно с резорбцией и завер-

шается в сроки близкие к биологическим нормам 

[5, 8, 14, 15, 18, 19]. КМ стали применять при 

лечении псевдоартозов, несросшихся переломов, 

при артродезах суставов, при хирургическом ле-

чении остеомиелита, при хирургическом лечении 

болезни Пертеса [2, 9]. Систематизированное при-

менение АКМ, при лечении ДКО было начато в 

80-х гг. 20 века в Ереванском институте травмато-

логии и ортопедии [12]. 

История развития костной аллопластики включа-

ет в себя исследования по вопросам заготовки и 

консервации костных трансплантатов, изучение 

их остеогенных свойств, поддержание жизнеспо-

собности пересаживаемой ткани с помощью раз-

личных консервирующих средств и т.д. Однако 

для замещения дефектов при хирургическом ле-
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чении ДКО консервированная кость применя-

лась редко. Так, по данным группы авторов из 

Американского комитета по изучению консерва-

ции костей (Reynolds, Lipscomb, Frants) из 3000 

костнопластических операций с гомопластикой 

лишь при 371 операциях при лечении ДКО был 

применен метод гомопластики. Аналогичные дан-

ные приводили и советские авторы. Различные 

авторы предлагали для хранения пластического 

материала различные варианты – Карташев – спе-

циальную жидкую среду с антибиотиками, Ако-

бия – мелитированные аллотрансплантаты (мед), 

Коваленко – лиофилизированные и заморожен-

ные, консервированные гамма-облучением, Пар-

фентьева – формалинизированные, Надеин – в 

брикетах из парафина, Шумада с соавтором – 

трансплантаты, обогащенные медикаментами и 

т.д. [1, 11, 17]. Однако, неудачи при транспланта-

ции авитальной костью, связанные в основном с 

осложнениями: нагноение, замедленное сраще-

ние и образование ложного сустава в месте стыка 

гомотрансплантата с материнской костью, фраг-

ментирование и переломы трансплантата, замед-

ленная резорбция и несинхронный остеогенез, 

иммунологическая активность и несовмести-

мость, трудности при обработке и подготовке 

трасплантата во время операции вынудили иссле-

дователей продолжать поиски более оптимально-

го пластического материала. Многочисленными 

исследованиями американских и советских 

исследователей было доказано превосходство 

костного матрикса над недеминерализованной 

кортикальной костью, обычно предлагаемой 

костными банками для возможного клинического 

применения: он эластичен, легко подвергается об-

работке и резке во время операции, иммунологи-

чески он более инертен, чем цельная аллокость, 

метод его заготовки и хранения прост, доступен, 

экономичен и выгодно отличается от такового 

при имплантации цельной аллокости. Очень ско-

ро ведущие клиники страны – Рига (Мужуйлис, 

Драке, Сосаар), Киев (Биняшевский, Вайда), Ле-

нинград (Савельев) и др. признали, что АКМ 

предлагаемый Ереванской лабораторией по заго-

товке и хранению трансплантационных материа-

лов, пока является лучшим из предложенных до 

сих пор аллотрансплантатов, отвечающий совре-

менным требованиям, предъявляемым к пласти-

ческому материалу и по своим остеогенным 

свойствам наиболее близко стоит к аутогенной 

губчатой кости [3, 6, 10, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В нашей практической деятельности АКМ приме-

нен при хирургическом лечении ДКО более чем у 

1200 пациентов. Ни в одном из клинических слу-

чаев нами не наблюдались осложнения в виде от-

торжения трансплантата, формирования ложного 

сустава в зоне оперативного вмешательства. 

Рентгенологический контроль за трансплантатом 

осуществлялся по установленному графику – еже-

месячно первые 3 месяца, затем каждые 3 месяца 

в течение года, затем один раз в 6 месяцев и 1 раз 

в год. Окончательное состояние костной пласти-

ки устанавливалось нами рентгенологическим 

контролем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Естественным исходом всей истории остеоплас-

тики стал метод эндопротезирования суставов и 

костей. Однако, на наш взгляд не совсем коррект-

но и правомочно сопоставлять эти два метода. За-

дачей современных ортопедов является не проти-

вопоставление этих методов хирургического ле-

чения ДКО, а определение и подбор в каждом 

конкретном случае наиболее оптимального мето-

да лечения исходя из интересов пациента. 

По нашему мнению пациентам детского возраста 

и молодого возраста более показан метод биоло-

гической трансплантации, что обеспечивает стой-

кий клинический эффект и выздоровление.
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ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային 

Կենտրոն, Ք. Երևան

ԱՄՓՈՓؤՄ

Բանալի բառեր. Առնանդամի քաղցկեղ, ֆիմոզ, 

մարդٳ պապիլոմա վիրٳս, ինվազիայի 

խորٳթյٳն,նախավիրահատական բիոպսիա, 

բٳժման եղանակներ։

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Առնանդամի քաղցկեղը հանդիպٳմ է հարաբե-

րականորեն հազվադեպ, սակայն զարգացող 

երկրներٳմ վերջինս հաճախ է հանդիպٳմ: 

Ուշադրٳթյٳն դարձնելով նախաքաղցկեղային 

ախտահարٳմներին, պաթոգենեզին և ռիսկա-

յին ֆակտորներին հնարավոր է կանխել այս պո-

տենցիալ հաշմանդամٳթյան հասցնող հիվան-

դٳթյٳնը: Այս քաղցկեղը հիվանդի տարիքի 

աճին զٳգահեռ գրանցٳմ է հանդիպելٳ հաճա-

խականٳթյան ավելացٳմ և տարիքային պիկը 

գրանցվٳմ է կյանքի 6-րդ տասնամյակٳմ, չնա-

յած, որ գրանցվել են դեպքեր նաև ավելի վաղ 

տարիքٳմ։ 

ՀԵՏԱԶՈՏؤԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Հետազոտٳթյան նպատակն է ٳսٳմնասիրելով 

գրականٳթյան տվյալները, համադրելոց առկա 

բոլոր հետազոտٳթյٳնները, ամփոփ և համա-

կարգված ձևով ներկայացնել առնանդամի 

քաղցկեղի վարման արդի մոտեցٳմները։ 

ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Տվյալների մանրակրկիտ վերլٳծٳթյան ար-

դյٳնքٳմ պարզ է դառնٳմ, որ առնանդամի 

քաղցկեղը գրանցել է հիվանդացٳթյան, մահա-

ցٳթյան և բարձիթողٳթյան ցٳցանիշների աճ, 

որը պայմանավորված է վնասակար սովորٳ-

թյٳնների չարաշահմամբ, վատ սոցիալ-

տնտեսական պայմաններով, սխալ սննդակար-

գով, սեփական առողջٳթյան նկատմամբ ան-

տարբերٳթյամբ, ինֆորմացիայի պակասի պատ-

ճառով և, որ ամենացավալին է, որոշ դեպքերٳմ 

-նները չեն հայտնաٳթյٳցքային հիվանդٳռٳ

բերվٳմ բժշկական սխալ դիագնոստիկ մեթոդ-

ների կիրառման և խնդրին մٳլտիդիսցիպլինար 

մոտեցٳմ չկիրառելٳ պատճառով: Ինչպես բոլոր 

տեսակի քաղցկեղների, այս դեպքٳմ նٳյնպես 

հիվանդٳթյան վաղ փٳլերٳմ հայտնաբերված և 

բٳժٳմ ստացած հիվանդներն ٳնեն անհամե-

մատ ավելի մեծ ապրելիٳթյան ցٳցանիշ։ 

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Այդ նպատակով, մենք անհրաժեշտ ենք համա-

րٳմ հասարակٳթյան մեջ տղամարդկանց շրջա-

նակٳմ սանիտար-հիգիենիկ մակարդակի բարձ-

րացٳմը, ինչպես նաև ախտորոշման առաջ-

նային օղակի (ամբٳլատոր-պոլիկլինիկական 

ծառայٳթյٳն) և ընդհանٳր պրոֆիլի բժիշկների 

օնկոլոգիական զգոնٳթյան բարձրացٳմը։ 

ԱՌՆԱՆԴԱՄԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ 

վարման արդի մոտեցٳմները 

(գրականٳթյան վերլٳծٳթյٳն)
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Актуальные подходы ведения рака 

полового члена

Шахсуварян В.Г., Бадеян В.В.., Аракелян В.М., 

Царукян К.Г., Казарян В.Р., Мелконян Н.Р., 

Степанян А.М.

Национальный центр онкологии им В.А. 

Фанарджяна, МЗ РА

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Рак полового члена, фимоз, 

вирус папилломы человека, глубина инвазии, 

предоперационная биопсия, методы лечения.

ВВЕДЕНИЕ

Рак полового члена встречается относительно 

редко, однако в развивающихся странах это забо-

левание довольно распространено. Несмотря на 

то, что рак полового члена относится к опухолям 

наружной локализации, большой процент состав-

ляют запущенные формы. Обращая большое вни-

мание на предраковые заболевания, патогенез и 

факторы риска, можно предотвращать эту бо-

лезнь, которая приводит к потенциальной инва-

лидности. Заболеваемость раком полового члена 

увеличивается с возрастом достигая своего пика 

в шестой декаде жизни. Хотя, зарегистрированы 

и случаи возникновения рака полового члена в бо-

лее молодом возрасте. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью этого исследования является через тща-

тельный обзор литературы сравнивая все имею-

щиеся исследования, кратко и последовательно 

привести современные подходы к менеджменту 

рака полового члена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате довольно скрупулезного анализа дан-

ных, выяснилось, что в последние годы заре-

гистрирован рост заболеваемости, смертности и 

показателей запущенности, что в свою очередь 

обусловлено злоупотреблением вредных привы-

чек, неправильным рационом питания, безраз-

личным отношением к собственному здоровью, 

недостатком информации и, что самое болезнен-

ное, вследствие врачебных ошибок в диагности-

ке рака полового члена. Как и при раке других ло-

кализаций, самые высокие показатели выживае-

мости зарегистрированы у больных, получивших 

лечение в более ранних стадиях рака полового 

члена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С этой целью, мы считаем необходимым повыше-

ние уровня санитарно-гигиенических знаний сре-

ди мужского населения, а также повышение онко-

логической настороженности среди врачей пер-

вого звена диагностики (амбулаторно-поликлини-

ческая служба) и врачей общего профиля.

Actual treatment methods of penile 

cancer

Shahsuvaryan V.H., Badeyan V.V., Arakelyan V.M. 

Tsarukyan K.H., Kazaryan V.R., Melkonyan V.R., 

Stepanyan A.M.

National Center of Oncology of Armenia named 

aster V.A. Fanarjyan, Yerevan, Armenia

SUMMARY 

Keywords: Penile cancer, phimosis, human 

papillomavirus, depth of invasion, presurgical 

biopsy, treatment methods. 

INTRODUCTION

Penile cancer is relatively rare, but this disease is 

quite common in developing countries. Despite the 

fact that penile cancer belongs to tumors of the 

external localization, there is a large percentage of 

neglected cases. It is possible to prevent this disease 

by paying great attention to precancerous diseases, 
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pathogenesis and risk factors, which leads to 

potential disability. Along with the growth of the 

patient's age

this tumor meets with increased frequency and the 

peak incidence is the 6th decade of the lifetime, 

nevertheless, there had been few cases with younger 

patients

 

AIM OF THE STUDY

Aim of the study is through the review of literature, 

comparing all available research, concisely and 

systematically present the modern management of 

penile cancer. 

RESULTS

As a result of a data of a rather thorough analysis, it 

turned out that there has been an increased level of 

morbidity, mortality and neglect, which in turn is 

due to the abuse of bad habits, improper diet, 

indifference to one's own health, lack of information 

and, most painfully, due to medical errors in the 

diagnosis of cancer of the penis. As for all types of 

tumors of different localization, the highest survival 

rates have the patients received treatment in earlier 

stages. 

CONCLUSION

For this purpose, we consider it necessary to increase 

the level of sanitary-hygienic knowledge among the 

male population, as well as increasing oncological 

vigilance among first-line physicians (outpatient 

polyclinic service) and among general doctors. 

 

ՎԵՐԼؤԾؤؤՆ

Ուռٳցքային հիվանդٳթյٳնները հիվանդացٳ-

թյան աճի տեմպով ձեռք են բերել սոցիալական և 

տնտեսական նշանակٳթյٳն, ٳստի ٳրոլոգիա-

կան հանրٳթյٳնը իր համակ ٳշադրٳթյٳնն է 

բևեռել միզասեռական համակարգի ٳռٳցքային 

հիվանդٳթյٳնների կանխարգելման, վաղ փٳ-

լերٳմ հայտնաբերման բարդ և կարևորագٳյն 

խնդրի վրա: Չարորակ նորագոյացٳթյٳններով 

հիվանդացٳթյٳնը աճել է հատկապես զարգա-

ցող երկրներٳմ, որոնց շարքին է դասվٳմ նաև 

Հայաստանի Հանրապետٳթյٳնը:

Հետազոտٳթյան նպատակն է ٳսոմնասիրելով 

գրականٳթյան տվյալները, համադրելով նորա-

գٳյն բոլոր արդյٳնքները ամփոփ և համակարգ-

ված ձևով ներկայացնել առնանդամի քաղցկեղի 

վարման արդի մոտեցٳմները։ 

Առնանդամի քաղցկեղը հանդիպٳմ է հարաբե-

րականորեն հազվադեպ, սակայն զարգացող 

երկրներٳմ վերջինս հաճախ է հանդիպٳմ: 

Ուշադրٳթյٳն դարձնելով նախաքաղցկեղային 

ախտահարٳմներին, պաթոգենեզին և ռիսկա-

յին ֆակտորներին հնարավոր է կանխել այս պո-

տենցիալ հաշմանդամٳթյան հասցնող հիվան-

դٳթյٳնը: Առնանդամի գլխիկի քաղցկեղի ամե-

նագլխավոր ռիսկի գործոններն են հադնիսա-

նٳմ ֆիմոզը և մարդٳ պապիլոմավիրٳսի ին-

ֆեկցիան (HPV) [1]: Այլ ռիսկի գործորնների մեջ 

են մտնٳմ ծխախոտի օգտագործٳմը, անկանոն 

դեռական հարաբերٳթյٳնները, վատ հիգիե-

նան և ցածր սոցիալ-տնտեսական ստատٳսը: 

Այս ռիսկի գործոնները հիմանականٳմ փոփո-

խական են: Այն պոպٳլյացիաներٳմ, որտեղ այս 

ռիսկի գործոնները փոփոխٳթյան են ենթարկ-

վել, առնանդամի գլխիկի քաղցկեղի ռիսկը նվա-

զել է: Առնանդամի քաղցկեղի ամենաբարձր հա-

ճախականٳթյٳնը գրանցվել է Բրազիլիայٳմ: 

Բրազիլիայի Մարանյաո աղքատ տարածաշրջա-

նٳմ առնանդամի քաղցկեղով տառապٳմ են 

տղամարդկանց 53%-ը: 2.9-ից մինչև 6.8 դեպք 

100 000 բնակչٳթյան հաշվարկով գրանցվել է 

Կովկասٳմ այն տղամարդկանց շրջանٳմ, 

որոնք եղել են չթլպատված և ٳնեցել են ֆինան-

սական ցածր եկամٳտ [2]: Ընդհանրապես, ֆի-

մոզը ասոցացվٳմ է առավել քան 90% առնան-

ցամի քաղցկեղի դեպքերի հետ [3]:

Այս քաղցկեղը հիվանդի տարիքի աճին զٳգա-

հեռ գրանցٳմ է հանդիպելٳ հաճախականٳ-

թյան ավելացٳմ և տարիքային պիկը գրանցվٳմ 

է կյանքի 6-րդ տասնամյակٳմ [4]։ 

Քաղցկեղի հետազոտման միջազգային գործա-

կալٳթյան (IARC) տվյալների համաձայն եվրո-
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Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Հայաստանի 

Հանրապետٳթյٳնٳմ նեոնատալ թլպատٳմը չի 

կրٳմ պատադիր բնٳյթ կրոնական պաշտա-

մٳնքից ելնեով, առկա է սոցիալ տնտեսական 

ծանր վիճակ, տղամարդկանց մեծամասնٳթյٳ-

նը օգտագործٳմ է ծխախոտ, փաստացի առկա 

են բոլոր ռիսկային գործոնները, դժվար չէ ենթա-

դրելը, որ մեր երկրٳմ այս խնդիրը նٳյնպես ար-

դիական է: Այսպիսով համաձայն Հանրապետա-

կան ٳռٳցքաբանական վիճակագրական ծա-

ռայٳթյան տվյալների 2007-2016 թվականների 

ընթացքٳմ առկա է հիվանդացٳթյան աճ 3 դեպ-

քով, կամ 21,4 %-ով, մահացٳթյٳնը գրեթե չի 

փոխվել: Բարձիթողٳթյٳնը աճել է 4.6 %-ով: Ամ-

բողջական տվյալները ներկայացված են աղյٳ-

սակ 2-ٳմ:

Առնանդամի քաղցկեղը սովորաբար սկսվٳմ է ոչ 

մեծ ախտահարմամբ, հիմնականٳմ տեղակայ-

վելով գլխիկի կամ թլիպի շրջանٳմ: Մակրոսկո-

պիկ կարող է խիստ տարբեր լինել: Որոշները 

-նավորմամբ, էկٳյն գٳնեն սպիտակամոխրագٳ

զոֆիտ գոյացٳթյան տեսք՝ աճելով առնանդամի 

մաշկից, մյٳսները կարող են ٳնենալ հարթ, 

կարմրադեղնավٳն գٳնավորմամբ, խոցային 

մակերեսի տեսք: Այս գոյացٳթյٳնը դանդաղ 

աճելով տարածվٳմ է առնանդամի ողջ մակերե-

սով, և հաճախ ընդգրկٳմ է գլխիկը կամ թլիպը 

ամբողջٳթյամբ, ներաճելով դեպի առնադամի 

մարմին: Օպտիմալ դիագնոստիկ մոտեցٳմ ցٳ-

ցաբերելٳ համար հետազոտվٳմ են առաջնային 

պական երկրներٳմ առկա է առնանդամի քաղց-

կեղի հիվանդացٳթյան հետևյալ պատկերը, տես 

աղյٳսակ 1-ը [5]։ 

Աղյٳսակ 1

 

Տվյալների մանրակրկիտ վերլٳծٳթյան ար-

դյٳնքٳմ պարզ է դառնٳմ, որ առնանդամի 

քաղցկեղը գրանցել է հիվանդացٳթյան, մահա-

ցٳթյան և բարձիթողٳթյան ցٳցանիշների աճ, 

որը պայմանավորված է վնասակար սովորٳ-

թյٳնների չարաշահմամբ, վատ սոցիալ-տնտե-

սական պայմաններով, սխալ սննդակարգով, սե-

փական առողջٳթյան նկատմամբ անտարբե-

րٳթյամբ, ինֆորմացիայի պակասի պատճառով 

և, որ ամենացավալին է, որոշ դեպքերٳմ ٳռٳց-

քային հիվանդٳթյٳնները չեն հայտնաբերվٳմ 

բժշկական սխալ դիագնոստիկ մեթոդների կի-

րառման և խնդրին մٳլտիդիսցիպլինար մոտե-

ցٳմ չկիրառելٳ պատճառով: 

Աղյٳսակ 2.

Տեղակայման 

անվանٳմը

Դիտարկվող տարիներ Դինամիկան

2007 2016

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ 

-ն

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ-

ն

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ-

ն

ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. %

100 000 

-ին

100 000 

-ին

% 100 000 

-ին

100 000 

-ին

% % %

Առնանդամի 14 6 1 17 7 2 +3 +1 +4.6

0.9 0.4 7.1 1.2 0.5 11.7 +0.3 +0.1
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-յցները և հեٳցքը, ռեգիոնար ավշահանգٳռٳ

ռակա մետաստազների առկայٳթյٳնը: Քաղց-

կեղի կասկածով հիվանդներին կատարվٳմ է ֆի-

զիկալ քննٳթյٳն, որը հանդիսանٳմ է շատ կա-

րևոր էտապ և հաճախ բավարար է լինٳմ ախտո-

րոշման և հիվանդٳթյան փٳլի որոշման համար, 

ինչպես նաև բٳժական հետագա տակտիկայի 

որոշման համար: Մեծ դեր է տրվٳմ նաև ինքնա-

հետազոտٳթյանը, որը հաճախ չի կատարվٳմ և 

նպաստٳմ է բարձիթողի դեպքերի շատացմա-

նը։ Այս ٳղղٳթյամբ տարվٳմ են բացատրական 

տեղեկատվական աշխատանքներ։ 

Վերը նշված երկٳ մակրոսկոպիկ տարբերակնե-

րը ٳնենալով աճի նٳյն արագٳթյٳնը, միևնٳյն 

ժամանակ խոցային տարբերակը ավելի վաղ է 

մետաստազավորٳմ ռեգիոնալ ավշային հան-

գٳյցները: Ավիշը, ինչպես առնանդամի գլխի-

կից, այնպես էլ մարմնից էվակٳացվٳմ է առա-

ջին հերթին աճٳկային մակերեսային, աճٳկա-

յին խորանիստ, այնٳհետև արտաքին զստային 

ավշահանգٳյցներ: ԱՄՆ-ٳմ առնանդամի 

քաղցկեղի դիտարկٳմները ցٳյց են տվել, որ 

դեպքերի 34,5%-ٳմ առաջնային ախտահարվել է 

գլխիկը, 13,2%-ٳմ՝ թլիպը և 5,3%-ٳմ մարմինը, 

 մ ենٳմ են և 42,5%-ը կազմٳգորդվٳմ զٳ-4,5%

չճշտված դեպքերը: Աճٳկային լիմֆադենոպա-

թիան ախտորոշվٳմ է դեպքերի 30-60%-ٳմ: Հե-

ռավոր մետաստազները հազվադեպ են լինٳմ, 

միայն 1-10% դեպքերٳմ են նկարագրվել:

Առնանդամի քաղցկեղի ավելի քան 95%-ը կազ-

մٳմ է տափակբջջային տեսակը և դեռ պարզ չէ, 

թե ինչ տեսակի նախաքաղցկեղային հիվանդٳ-

թյٳններ են նախորդٳմ այս բնٳյթի քաղցկեղնե-

րին։ Վիզٳալ մեթոդները կարելի է օգտագործել 

-ցքային պրոցեսի ներթափանցման աստիٳռٳ

ճանը որոշելٳ համար, հատկապես ներթափան-

ցٳմը դեպի կավերնոզ մարմնիկներ: Սակայն առ-

նանդամի ٳլտրաձայնային քննٳթյամբ երբեմն 

դժվար է հայտնաբերել ներթափանցٳմը, և այն 

թٳյլ չի տալիս հայտնաբերել միկրոսկոպիկ ին-

ֆիլտրացիան [6]: ՄՌՇ-ը իրականացվٳմ է ար-

հեստական էրեկցիա առաջացնելٳ պայմաննե-

րٳմ և, չնայած այն բանին, որ բավական տհաճ է 

հիվանդների համար [7, 8], նٳյնպես ٳնի բարձր 

զգայٳնٳթյٳն և սպեցիֆիկٳթյٳն, որը կորպո-

րալ կամ ٳրետրալ ինվազիայի ախտորոշման 

համար կազմٳմ է 82.1% 73.6 ٳ% և 62.5% ٳ 

82.1% համապատասխանաբար [9]։ 

Առնանդամի քաղցկեղի ախտորոշման հաս-

տատման և ինվազիայի խորٳթյٳնը գնահա-

տալٳ, ինչպես նաև անոթային ինվազիան և 

հյٳսվածքաբանորեն ախտահարման աստիճա-

նը որոշելٳ համար, անհրաժեշտ է կատարել գո-

յացٳթյան բիոպսիա և վերջինիս հյٳսվածքա-

բանական հետազոտٳթյٳն, նախքան բٳժٳմ 

սկսելը: Կատարված հետազոտٳթյٳններից մե-

կի համաձայն, նախավիրահատական բիոպսի-

այի և պենէկտոմիայից ստացված տվյալները չեն 

համընկնٳմ և շٳրջ 30% դեպքերٳմ ստացվٳմ 

են տարբերվող տվյալներ։ Եվ այսպես, 57 հի-

վանդներին կատարված նախավիրահատական 

բիոպսիայի ընթացքٳմ հայտնաբերվել է տա-

փակաբջջային՝ 37, վերրٳկոզ՝ 11, խառը տիպի՝ 

7, ինչպես նաև պսևդոհիպերպլաստիկ և սարկո-

մատոիդ 1-ական դեպք։ 17 դեպքٳմ եղել է 

բիոպսիա-պենէկտոմիա անհամաձայնٳթյٳն և 

այդ ցանկը առավելապես ընդգրկել են վերրٳ-

կոզ և խառը տիպի քաղցկեղները։ Քանի որ 

բիոպսիան հաճախ լինٳմ է մակերեսային, 91% 

դեպքٳմ սխալ է արտացոլվել քաղցկեղի ինվա-

զիայի խորٳթյٳնը, իսկ անոթային ինվազիան 

ճիշտ է հայտնաբերվել 8 հիվանդից ընդամենը 1-

ի մոտ [10]։ Ցիտոլոգիական և հիստոլոգիական 

հետազոտٳթյٳնների նպատակն է հանդիսա-

նٳմ ոչ միայն ախտորոշման մորֆոլոգիական 

հաստատٳմը, այլ նաև ٳռٳցքի դիֆերենցիա-

ցիայի աստիճանի որոշٳմը, որը և թٳյլ է տալիս 

որոշել ռիսկի խٳմբը ռեգիոնար բٳժական տակ-

տիկան ընտրելٳ համար [11]: Աճٳկային լիմֆա-

տիկ հանգٳյցների պալպացիան հանդիսանٳմ 

է ֆիզիկալ հետազոտٳթյան պարտադիր փٳլե-

րից մեկը։ Նٳյնիսկ մակրոսկոպիկ առկա քաղց-

կեղի դեպքٳմ չշոշափվող աճٳկային լիմֆատիկ 

հանգٳյցների դեպքٳմ միկրոմետաստազների 

առկայٳթյան հավանականٳթյٳնը կազմٳմ է 

մոտ 25%։ Հետևաբար, ճիշտ և գրագետ կլինի 

նٳյնիսկ լիմֆատիկ չշոշափվող հանգٳյցների 

պարագայٳմ անցկացնել ավելի խորացված հե-
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տազոտٳթյٳններ, ինչպիսին է ٳլտրաձայնային 

հետազոտٳթյٳնը (7.5 Mhz) [12], ՀՇ-ն և ՄՌՇ-ն 

չٳնեն բարձր ինֆորմատիվٳթյٳն [13], իսկ ահա 

18FDG-պոզիտրոն էմիսիոն շերտագրٳթյٳնը 

ցٳյց չի տալիս 1սմից փոքր մետաստազները [14, 

15]։ Պետք է հիշել, որ նٳյնիսկ վերոնշյալ հետա-

զոտٳթյٳններով չհայտնաբերելٳ դեպքٳմ, 

աճٳկային լիմֆատիկ հանգٳյցներٳմ հետա-

գայٳմ մետաստազներ առաջանալٳ ռիսկը և հա-

վանականٳթյٳնը կախված են առաջնային օջա-

խի չարորակացման աստիճանից, ինվազիայի 

աստիճանից և լիմֆովասկٳլյար ինվազիայի առ-

կայٳթյٳնից [16, 17]։ Այլ է մոտեցٳմը շոշափվող 

աճٳկային լիմֆատիկ հանգٳյցների դեպքٳմ։ 

Շոշափٳմը բարձր զգայٳնٳթյամբ փաստٳմ է 

մետաստազների առկայٳթյան մասին և հաս-

տատելٳ համար հետագա հետազոտٳթյٳններ 

որոշ դեպքերٳմ այլևս չի պահանջٳմ, էապես 

փոխելով հետագա բٳժման ընթացքը ։Այս պա-

րագայٳմ պարտադիր է դառնٳմ կոնքի ՀՇ հե-

տազոտٳթյٳնը, զստային մեծացած լիմֆատիկ 

հանգٳյցներ հայտնաբերելٳ համար։ Տվյալ դեպ-

քٳմ 18FDG-պոզիտրոն էմիսիոն շերտագրٳթյٳ-

նը բարձր զգայٳնٳթյամբ (88-100%) և սպեցի-

ֆիկٳթյամբ (98-100%) ցٳյց է տալիս անհրա-

ժեշտ պատասխան [18, 19]։ Դրական աճٳկային 

լիմֆատիկ հանգٳյցների առկայٳթյան դեպքٳմ 

ցٳցված է հետագա հետազոտٳթյٳններ, հեռա-

կա մետաստազներ հայտնաբերելٳ համար։ 

ԵؤԱ-ի ٳղեցٳյցերի համաձայն, առաջնային 

օջախի բٳժման տակտիկան ներկայացված է 

ներքոնշյալ սխեմայٳմ, տես աղյٳսակ 3-ը։

Աղյٳսակ 3

Առաջնային 

ցքٳռٳ

Բٳժٳմ ԱՄ ԱԱ

Tis, Ts, T1a (G1, G2) - Տեղային բٳժٳմ 5-Ֆؤ կամ իմիկվիմոդով՝ ֆոտոդինամիկ 

հսկողٳթյամբ կամ առանց, 

- Լազերային աբլացիա CO2- կամ Nd:YAG- լազերով,

- Գլխիկի ռեկոնստրٳկցիա

3 C

Ta, T1a, (G1, G2) - Տեղային լայն մասնահատٳմ՝ թլպատٳմով, CO2- կամ Nd:YAG- 

լազերէ թլպատٳմով,

- Լազերային աբլացիա CO2- կամ Nd:YAG- լազերով,

- Գլխիկի ռեկոնստրٳկցիա,

- Գլխիկի հեռացٳմ, ծայրատի ռեկոնստրٳկցիայով կամ առանց

- Դիստանցիոն ճառագայթային թերապիա կամ բրախիթերապիա, 

եթե ٳռٳցքը փոքր է 4 սմ-ից

3 C

T1b (G3) ևT2 

(միայնգլխիկը)

- Տեղային լայն մասնահատٳմ՝ ծայրատի ռեկոնստրٳկցիայով կամ 

առանց,

- Լազերային աբլացիա՝ թլպատٳմով,

- Գլխիկի հեռացٳմ՝ թլպատٳմով և ծայրատի ռեկոնստրٳկցիա, 

- Դիստանցիոն ճառագայթային թերապիա կամ բրախիթերապիա, 

եթե ٳռٳցքը փոքր է 4 սմ-ից:

3 C

T2 (ներաճ առնան-

դամի մարմին)

- Առնանդամի մասնակի մասնահատٳմ՝ ծայրատի ռեկոնստրٳկ-

ցիայով, կամ դիստանցիոն ճառագայթային թերապիա կամ բրախի-

թերապիա, եթե ٳռٳցքը փոքր է 4 սմ-ից:

3 C

T3 (ներաճ միզٳկ) - Առնանդամի ռեզեկցիա կամ ամպٳտացիա՝ շեքային 

րեթրոստոմաٳ

3 C
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Առաջնային 

ցքٳռٳ

Բٳժٳմ ԱՄ ԱԱ

T4 (ներաճ հարակից 

այլ կառٳցվածքներ)

- Նեոադյٳվանտ քիմիոթերապիա՝ հետագա վիրահատական 

բٳժմամբ, եթե առկա է դրական պատասխան քիմիոթերապիային: 

- Ալտերնատիվ. Պալիատիվ դիստանցիոն ճառագայթային բٳժٳմ:

3 C

Տեղային ռեցեդիվ՝ 

կոնսերվատիվ 

բٳժٳմից հետո

- Ռեցեդիվի վիրահատական բٳժٳմ, օրգանապահպան վիրահա-

տٳթյٳն կամ մասնակի ամպٳտացիա փոքր ռեցեդիվների դեպքٳմ:

- Առնանդամի մասնակի կամ լրիվ ամպٳտացիա՝ մեծ չափերի և 

ռեցեդիվի բարձր հավանականٳթյան դեպքٳմ:

3 C

Ռեգիոնար 

ավշահանգٳյցներ

Բٳժական տակտիկան ԱՄ ԱԱ

Չշոշափվող աճٳ-

կային ավշահան-

գٳցներ

Tis, TaG1, T1G1. Հսկողٳթյٳն

>T1G2. Ինվազիայի գնահատٳմ աճٳկային լիմֆոդիսսեկցիայի կամ 

պահակային հանգٳյցի դինամկիկ բիոպսիայի միջոցով

2a

2a

B

B

Շոշափվող աճٳկա-

յին ավշահանգٳյց-

ներ (cN1/cN2)

Արմատական աճٳկային լիմֆոդիսսեկցիա

Ֆիկսված ավշա-

հանգٳյցներով հի-

վանդներ

Նեոադյٳվանտ քիմիոթերապիա՝ հետագա վիրահատական 

բٳժմամբ, եթե առկա է դրական պատասխան քիմիոթերապիային

Կոնքային 

ավշահանգٳյցներ

Իպսիլատերալ կոնքային լիմֆոդիսսեկցիա: Ցٳցված է, եթե առկա 1 

միակողմանի երկٳ և ավելի հանգٳյցների մետաստատիկ 

ախտահարٳմ (pN2) կամ էկստրակապսٳլըար աճ (pN3)

2a B

Ադյٳվանտ 

քիմիոթերապիա

Ցٳցված է pN2-3 փٳլٳմ՝ արմատական լիմֆադենէկտոմիայից հետո 2b B

Ճառագայթային 

բٳժٳմ

Ցٳցված չէ առնանդամի քաղցկեղով՝ ավշահանգٳյցների 

մետաստատիկ ախտահարմամբ պացիենտներին

Մետաստատիկ ախտահարված ռեգիոնար ավշահանգٳյցների բٳժական տակտիկան ներկայացված 

է աղյٳսակ 4-ٳմ։ 

Աղյٳսակ 4

Առնանդամի քաղցկեղի տեղային բٳժման բարդٳթյٳնները և արդյٳնքները նշված են աղյٳսակ 5-ٳմ։ 

Աղյٳսակ 5

Բٳժٳմ Բարդٳթյٳն Տեղային 

ռեցեդիվ

Ռեգիոնար 

ռեցեդիվ

Ուռٳցո-սպո-

ցեֆիկ մահա-

ցٳթյٳն

Գրակա-

նٳթյٳն

Նեոդիٳմային 

լազեր

- 10-48% 21% 2-9% [47-50]

CO2-լազեր Արյٳնահոսٳթյٳն <1%

Մեատոստենոզ <1%

14-23% 2-4% - [44-46]
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ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Վերոնշյալ տվյալները և կարծիքները համադրե-

լով հանգٳմ ենք այն եզրակացٳթյանը,թե որ-

քան կարևոր է հիվանդների ճիշտ մենեջմենթը։ 

Հիվանդٳթյան վաղ փٳլերٳմ հայտնաբերված 

և բٳժٳմ ստացած հիվանդներն ٳնեն անհա-

մեմատ ավելի մեծ ապրելիٳթյան ցٳցանիշ։ 

Կյանքի որակի կտրٳկ անկման հետևանքով 

նշանակալի կերպով իր ազդեցٳթյٳնն է ٳնե-

նٳմ նաև տղամարդٳ ստացած հոգեկան տրավ-

ման, որն ٳղղակիորեն ազդٳմ է նրա միզասե-

ռական ֆٳնկցիայի վրա։ Չնայած տարվող բա-

ցատրական աշխատանքներին ٳ սկրինինգա-

յին ծրագրերի ներդրմանը, բժշկական օրեցօր 

զարգացող տեխնիկային, մշտապես կատարե-

լագործվող մասնագետներին ٳ բժշկٳթյան աս-

պարեզٳմ ներդրվող ֆինանսավորման աճին, 

միևնٳյնն է, այս ٳռٳցքը որոշ տարածաշրջան-

ներٳմ հանդիպելٳ հաճախականٳթյամբ 

կայٳնացել է կամ նٳյնիսկ գրանցٳմ է աճ։ 

Շահերի բախٳմ

Հեղինակները չեն նշٳմ որևէ շահերի բախման 

մասին։ 

Բٳժٳմ Բարդٳթյٳն Տեղային 

ռեցեդիվ

Ռեգիոնար 

ռեցեդիվ

Ուռٳցո-սպո-

ցեֆիկ մահա-

ցٳթյٳն

Գրակա-

նٳթյٳն

Լազեր (անկախ 

տեսակից)

Արյٳնահոսٳթյٳն  8%

Տեղային ինֆեկցիա 2%

11-26% 2% 2-3% [52-55]

Մոխսի միկրո-

գրաֆիկ վիրա-

հատٳթյٳն

Տեղային ինֆեկցիա (3%), 

մեատոստենոզ (6%)

32% 8% 3-4% [56, 57]

Գլխիկի ռե-

կոնստրٳկցիա

- 4-6%4 - 6 %  - - [41, 58, 59]

Գլանսէկտոմիա - 8% 9% - [60, 61]

Առնանդամի 

ռեզեկցիա

- 4-13% 14-19% 11-27% [46, 64, 65, 

67]

Բրախիթե-

րապիա

Մեատոստենոզ >40% 10-30% - - [68, 69, 71]

Ճառագայթային 

բٳժٳմ

Միզٳկի ստրիկտٳրա  20 

- 35 %

Գլխիկի նեկրոզ 10-20%

- - - [70, 73-76]
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ԼՕՌ հիվանդٳթյٳնների ամբիոն, Մ.Հերացٳ 

անվան Երևանի Պետական Բժշկական 

Համալսարան, Աստղիկ ԲԿ 

Բանալի բառեր. խրոնիկ միջին օտիտ, խոլես-

տեատոմա, պտկաձև ելٳն, օբլիտերացիա

ԱՄՓՈՓؤՄ

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Խրոնիկ միջին օտիտների վիրահատական բٳժ-

ման նպատակը չոր և ապահով ականջի ստեղ-

ծٳմն է լսողٳթյան պահպանٳմով կամ վերա-

կանգնٳմով: Շٳրջ 2 դար բազմաթիվ փորձեր են 

կատարվել մշակելٳ համար վիրահատٳթյան մե-

թոդներ՝ խոլեստեատոմայի կրկնٳթյٳնը կանխ-

արգելելٳ նպատակով: Խոլեստեատոմայի վի-

րահատական բٳժٳմն ընդգրկٳմ է երկٳ 

հիմնական տեխնիկա՝ անցٳղٳ հետին պատի 

հանٳմով (ԱՀՊՀ) և ինտակտ հետին պատով 

(ԻՀՊ) մաստոիդեկտոմիաներն իրենց առավե-

լٳթյٳններով և թերٳթյٳններով: ԻՀՊ տիմ-

պանոմաստոիդեկտոմիայի դեպքٳմ արտաքին 

լսողական անցٳղٳ հետին պատը պահվٳմ է ին-

տակտ, որը սահմանազատٳմ է անցٳղին 

պտկաձևային խոռոչից, այդպիսով խٳսափելով 

անցٳղին հաճախակի մաքրելٳ անհրաժեշտٳ-

թյٳնից: ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիայի դեպքٳմ 

հանվٳմ է անցٳղٳ հետին վերին ոսկրային պա-

տը, որն ապահովٳմ է լայն վիրահատական 

խոռոչ՝ առաջային էպիտիմպանٳմին և տիմպա-

նٳմին մոտենալٳ հնարավորٳթյամբ: Այս մեթո-

դի հիմնական թերٳթյٳնը թեփٳկների կٳտա-

կٳմն է պտկաձևային խոռոչٳմ, որը պահանջٳմ 

է ականջի հաճախակի մաքրٳմ, ջրի անտանե-

լիٳթյٳնն է և կրկնվող արտադրٳթյٳնն ական-

ջից: Մաստոիդեկտոմիայի այս երկٳ տեխնիկա-

ների առավելٳթյٳնները պահպանելٳ և թերٳ-

թյٳններից խٳսափելٳ համար մշակվել է լայ-

նածավալ ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիայի կատա-

րٳմը՝ ստեղծված մեծ պտկաձևային խոռոչի օբ-

լիտերացիայով տեխնիկան: 

ՆՊԱՏԱԿԸ

Աշխատանքի նպատակն է մանրամասն 

 նի օբլիտերացիայիٳմնասիրել պտկաձև ելٳսٳ

մեթոդները և կատարել համեմատٳթյٳն՝ 

հիմնվելով օբլիտերացիայի ապահովٳթյան և 

հեռակա արդյٳնքների վրա:

ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐԸ

Ըստ գրականٳթյան վերլٳծٳթյան ԱՀՊՀ 

մաստոիդեկտոմիան պտկաձև ելٳնի օբլիտերա-

ցիայի հետ միասին վստահելի բٳժման մեթոդ է, 

բերٳմ է ապահով, անհանգստٳթյٳններից 

զերծ վիճակի՝ պահպանելով ԱՀՊՀ մաստոիդեկ-

տոմիայի առավելٳթյٳնները և շրջանցելով 

նշված մեթոդի բացասական կողմերը՝ տալով 

լավ հեռակա արդյٳնքներ, ներառյալ մանկական 

հասակը: 

ՊՏԿԱՁԵՎ ԵԼؤՆԻ ՕԲԼԻՏԵՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՐԸ 

խոլեստեատոմայի վիրահատական բٳժման մեջ

Նահապետյան Ն.Ռ. nnahapetyan@hotmail.com@
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Роль облитерации сосцевидной полости 

в лечении холестеатомы среднего уха

Нагапетян Н.Р.

Кафедра ЛОР болезней ЕрГМУ, Астхик МЦ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: хронический средний отит, 

холестеатома, сосцевидный отросток, 

облитерация.

ВВЕДЕНИЕ

Целью хирургического лечения хронического 

среднего отита является создание надежного и су-

хого уха с сохранением или восстановлением слу-

ха. Хирургическое лечение холестеатомы в ос-

новном состоит из 2-х методов: тимпаномастоидэ-

комия с сохранением задней стенки наружного 

слухового прохода (CWU) или радикальная тимпа-

номастоидэктомия (CWD), с преимуществами и 

недостатками каждого.

При CWU тимпаномастоидэктомии наружный слу-

ховой проход остается неповрежденным и позво-

ляет избежать образования сосцевидной полости, 

тем самым устраняя необходимость проведения 

туалета уха и предотвращая «болезнь трепана-

ционной полости». CWD тимпаномастоидэктомия 

влечет за собой удаление задней стенки наружно-

го слухового прохода, обеспечивая отличную экс-

позицию к переднему эпитимпануму и барабан-

ной полости. Основным недостатком CWD яв-

ляется сосцевидная полость с непереносимостью 

влаги и накопление корочек, требующих частых 

туалетов уха. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью этого исследования является тщательное 

описание имеющихся в литературе методов обли-

терации мастоидальной полости и оценка метода 

облитерации по надежности и отдаленным ре-

зультатам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

По анализу литературных данных радикальная 

мастоидэктомия с облитерацией мастоидальной 

полости является надежным методом лечения, ко-

торый обходит все нежелательные стороны ради-

кальной мастоидэктомии и приводит к хорошим 

отдаленным результатам, включая детский воз-

раст. 

The role of mastoid obliteration in surgical 

treatment of cholesteatoma

Nahapetyan N.R.

ENT department, Yerevan State medical University, 

Astghik MC

SUMMARY

Key words: chronic otitis media, cholesteatoma, 

mastoid cavity, obliteration

INTRODUCTION

The goals of surgery for chronic otitis media (COM) 

are the creation of a safe and dry ear with hearing 

preservation and reconstruction. Surgical manage-

ment of cholesteatoma largely consisted of 2 techni-

ques, canal wall up (CWU), and canal wall down 

(CWD) tympanomastoidectomy, with advantages 

and disadvantages to each. CWU tympanomas-

toidectomy maintains an intact external auditory 

canal and avoids the creation of a mastoid cavity, 

thus eliminating the need for frequent cleanings or 

treatment for cavity infections. CWD tympanomas-

toidectomy entails removal of the entire posterior 

bony canal wall, providing excellent exposure, 

extensive access to disease in the anterior epitym-

panum and tympanum. A major disadvantage of 

CWD is the creation of an exteriorized mastoid cavity 

with water intolerances and accumulation of debris 

requiring frequent debridement. For achieving 

advantages and preventing disadvantages of these 

two techniques CWD tympanomastoidectomy with 

mastoid obliteration was developed.
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RESULTS

According to literature review, obliteration of a canal 

wall down mastoid cavity is a reliable and effective 

technique results in a dry, trouble-free mastoid 

cavity, that avoids the disadvantages associated with 

wall down technique and giving good long term 

result including pediatric population.

Խրոնիկ միջին օտիտների վիրահատական 

բٳժման նպատակը չոր և ապահով ականջի 

ստեղծٳմն է լսողٳթյան պահպանٳմով կամ 

վերականգնٳմով [1]: 

19-րդ դարից սկսած բազմաթիվ փորձեր են կա-

տարվել մշակելٳ համար վիրահատٳթյան մե-

թոդներ՝ խոլեստեատոմայի կրկնٳթյٳնը կանխ-

արգելելٳ նպատակով: Հիմնական կլինիկական 

հետազոտٳթյٳններն ٳղղված են եղել անցٳղٳ 

հետին պատի հանٳմով (ԱՀՊՀ) և ինտակտ հե-

տին պատով (ԻՀՊ) մաստոիդեկտոմիաների 

առավելٳթյٳններն և թերٳթյٳններն ٳսٳմնա-

սիրելٳ վրա: Այժմ, լայնորեն ընդٳնվٳմ է, որ խո-

լեստեատոմայի վիրաբٳժٳթյան մեթոդի ընտ-

րٳթյٳնը անհատական է և կախված է դրա տե-

ղակայٳմից, տարածվածٳթյٳնից, պաթոգենե-

զից և առաջացրած բարդٳթյٳններից [2-6]: 

Ըստ դրա, վիրահատական մոտեցٳմների տար-

բեր փիլիսոփայٳթյٳններ են առաջարկվել: Խո-

լեստեատոմային կարելի է մոտենալ «ներսից 

դٳրս» ռետրոգրադ եղանակով՝ ատիկի կողմնա-

յին պատի ռեկոնստրٳկցիայով. [4, 7-9] կամ 

դրան կարելի է մոտենալ քայլ առ քայլ՝ ներանցٳ-

ղային – պտկաձևային մոտեցٳմով, որ հայտնի է 

որպես համակցված մոտեցٳմ՝ հետին տիմպա-

նոտոմիայով, եթե խոլեստեատոմայի տարածٳ-

մը այն պահանջٳմ է կատարել [10]:

Խոլեստեատոմայի կրկնٳթյան հաճախականٳ-

թյան տարբերٳթյٳնը ԱՀՊՀ և ԻՀՊ մաստոի-

դեկտոմիաներից հետո բազմիցս քննարկվել է: 

Ընդٳնված է, որ ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիան 

նկատելի իջեցնٳմ է ռեզիդٳալ և կրկնվող խո-

լեստեատոմայի հաճախականٳթյٳնը, սակայն 

բերٳմ է պտկաձև ելٳնի վիրահատական խոռո-

չի խնամքի դժվարٳթյٳնների, ինչպիսիք են կե-

ղևիկների կٳտակٳմը, ջրի անտանելիٳթյٳնը և 

կրկնվող արտադրٳթյٳնն ականջից: Կախված 

խոլեստեատոմայի տարածվածٳթյٳնից գրա-

կանٳթյան մեջ տրվٳմ է կրկնٳթյան /ռեցիդիվի/ 

տարբեր տվյալներ ԱՀՊՀ-ով մաստոիդեկտո-

միայից հետո տարածված դեպքերٳմ 13 - 20% [6, 

11, 12-14] և 7.7-10.5% սահմանափակ տարա-

ծٳմով խոլեստեատոմայի դեպքٳմ [15-18]: Հե-

տազոտٳթյٳնները տալիս են խոլեստեատո-

մայի կրկնٳթյան բարձր թվեր ԻՀՊ մաստոիդեկ-

տոմիայից հետո [11, 13, 15-18]: Միայն Stankovic-ն 

է նկարագրٳմ խոլեստեատոմայի բարձր կրկնٳ-

թյٳն ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիայից հետո (20%), 

իսկ ԻՀՊ-ց հետո՝ քիչ կրկնٳթյٳն (12%), առանց 

ընդգծելٳ արդյոք վիրահատٳթյٳնները կա-

տարվել են միայն ներանցٳղային, թե համակց-

ված պտկաձևային-ներանցٳղային եղանակով 

[6]: Neudert–ը տվել է խոլեստեատոմայի կրկնٳ-

թյٳն դեպքերի 15% ԻՀՊ մաստոիդեկտոմիայից 

հետո, ներառյալ միայն ներանցٳղային և հա-

մակցված պտկաձևային-ներանցٳղային մոտե-

ցٳմները և 16% կրկնٳթյٳն՝ ԱՀՊՀ մաստոիդեկ-

տոմիայից հետո, այսինքն՝ գրեթե հավասար 

կրկնٳթյٳն [19]: 

Այլ հեղինակների տվյալներով, խոլեստեատոմա-

յի կրկնٳթյٳնը ԻՀՊ մաստոիդեկտոմիաների 

դեպքٳմ հասնٳմ է հասٳն տարիքٳմ մինչև 

36% և երեխաների մոտ 67%, [20], որն ավելի 

բարձր է քան ԱՀՊՀ մաստոիդելտոմիաների 

դեպքٳմ [21]. Կրկնٳթյան բարձր տոկոսը ԻՀՊ 

մաստոիդեկտոմիաների դեպքٳմ պայմանա-

վորված է մի քանի գործոններով: Առաջինը ատի-

կի, անտրٳմի և դիմային գրպանիկի սահմանա-

փակ բացահատٳմը ԻՀՊ մաստոիդեկտոմիայի 

ժամանակ դժվարٳթյٳն է ստեղծٳմ խոլեստեա-

տոման արմատախիլ անելٳ գործٳմ: Երկրորդը 

այն է, որ ԻՀՊ մաստոիդեկտոմիայից հետո էպի-

տիմպանٳմը և պտկաձևային խոռոչը վիրահա-

տٳթյٳնից հետո պատվٳմ են նիտրոգեն-

կլանող խորանարդաձև էպիթելով, որը բերٳմ է 

թմբկախորշٳմ և պտկաձևային խոռոչٳմ բացա-

սական ճնշման, հատկապես երբ բորբոքٳմը շա-

րٳնակվٳմ է և լորձաթաղանթٳմ առկա է գեր-
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անոթավորٳմ [22]: Նիտրոգեն-կլանող այդ էպի-

թելի մեծ մակերեսը, առկա եվստախյան փողի 

դիսֆٳնկցիայի հետ, հետվիրահատական շրջա-

նٳմ կարող է բերել թմբկաթաղանթի ներհրման 

և խոլեստեատոմայի կրկնٳթյան [23]: 

Այս ամենը հաշվի առնելով որոշ վիրաբٳյժներ 

խնայող վիրահատٳթյٳններից կրկին անցան 

լայնածավալ՝ ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիայի՝ 

ստեղծված մեծ պտկաձևային խոռոչի օբլիտերա-

ցիայով [24-28]: 

Mitchell J. Ramsey, Saumil N. Merchant և Michael J. 

McKenna- ի փորձը ցٳյց է տվել, որ ԱՀՊՀ մաս-

տոիդեկտոմիան պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիա-

յի հետ միասին բերٳմ է ապահով, անհանգստٳ-

թյٳններից զերծ վիճակի՝ պահպանելով ԱՀՊՀ 

մաստոիդեկտոմիայի առավելٳթյٳնները և 

շրջանցելով նշված մեթոդի բացասական կողմե-

րը [1]: 

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիան միջամտٳթյٳն 

է ٳղղված փակելٳ պտկաձևային խոռոչը, դրա-

նով իսկ խٳսափելٳ համար պտկաձև ելٳնի 

հետվիրահատական խոռոչի պատճառած ան-

հարմարٳթյٳններից: Պտկաձև ելٳնի ծավալը 

փոքրացնող տարբեր մեթոդներ են առաջարկ-

վել՝ ներառյալ պտկաձև ելٳնի գագաթի ամպٳ-

տացիան, ոտիկի վրա տեղային փափٳկ հյٳս-

վածքային լաթերի, ինչպես նաև աٳտոհյٳս-

վածքներով և սինթետիկ նյٳթերով խոռոչը պա-

տելٳ մեթոդները [29, 30]:

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիան բարձրացնٳմ է 

և՛ ԱՀՊՀ, և՛ ԻՀՊ մաստոիդեկտոմիաների առա-

վելٳթյٳնները, նվազեցնٳմ է միջին ականջի 

լորձաթաղանթով գազի աբսորբցիան: Դրան 

գٳմարած, թմբկախորշն առանձնանٳմ է ատի-

կից և պտկաձև ելٳնից, որը, եվստախյան փողի 

ֆիբրոաճառային հատվածի ֆٳնկցիայի խան-

գարման պայմաններٳմ, կանխարգելٳմ է հետ-

վիրահատական շրջանٳմ ներհրված գրպանիկի 

զարգացման կրկնٳթյٳնը [23]: Այսպիսով, նվա-

զٳմ է գազի դեֆիցիտի բերող ախտաբանٳթյան 

կրկնٳթյٳնը: Այս մեթոդի հիմնական անհաջո-

ղٳթյٳնը գազի մեծ պահոցային շտեմարանի վե-

րացٳմն է:

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիան առաջին ան-

գամ նկարագրվել է 1911թ-ին Mosher–ի կողմից: 

Օգտագործվել է հետականջային վերևից ֆիքս-

ված փափٳկ-հյٳսվածքային լաթ՝ խթանելٳ հա-

մար պտկաձև ելٳնի հետվիրահատական դե-

ֆեկտի լավացٳմը [31]: Kisch-ը օբլիտերացիայի 

համար օգտագործել է ոտիկի վրա շրջված քٳն-

քամկանը [32]: Այս մեթոդը հետագայٳմ զար-

գացվել է Rambo-ի կողմից [33]: Popper-ը նկա-

րագրել է վերնոսկրային լաթի օգտագործٳմը 

առավելապես ոչ թե պտկաձևային խոռոչի օբլի-

տերացիայի, այլ այն ծածկելٳ համար [34]: Palva-

ն Popper-ի լաթը վերափոխել է մկանավերն-

ոսկրային լաթի արդեն իսկապես պտկաձևային 

խոռոչի օբլիտերացիայի համար [35]: Հետագա-

յٳմ Palva-ն մկանավերնոսկրային լաթին ավե-

լացրեց ոսկրի կտոր և ոսկրի փոշի [36]: Պտկա-

ձևային խոռոչի օբլիտերացիայի համար ոսկրի 

փոշٳց բացի նկարագրվել են նաև ճարպային 

հյٳսվածք, աճառ, փակեղ, ոսկրի կտոր, կերա-

միկական նյٳթեր [37-41]:

Դրանից հետո Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիան 

ենթարկվել է շատ փոփոխٳթյٳնների բազմա-

թիվ օտօլոգների կողմից՝ տարբեր փափٳկ 

հյٳսվածքների և ալոպլաստիկ նյٳթերի կիրա-

ռٳմով: Սակայն որոշ օտոլոգներ կարծٳմ են որ 

օբլիտերացիան կարող է թաքցնել ռեցիդիվող 

խոլեստեատոման [42]: 

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիայի համար շատ 

կարևոր է փափٳկ հյٳսվածքային լաթի ճիշտ 

ընտրٳթյٳնը առավել, քան թե խոռոչը ինչ 

մատերիալով է լցվٳմ: Tantinikorn-ը [43] 

 մնասիրել է հետականջային պերիկրանիալٳսٳ

լաթով 15 պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիայի 

մոտակա արդյٳնքները, որոնցից 1-ի մոտ եղել է 

լաթի լրիվ ատրոֆիա, 5-ի մոտ՝լաթի գագաթի 

մասնակի ատրոֆիա:

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիայի համար առա-

ջարկվել են տարբեր լաթեր, որոնք անվանվٳմ 

են ըստ իրենց անոթավորող զարկերակների 

անٳնների: Ուշագրավ են միջին քٳնքային լաթը 

և քٳնքա-գագաթային փակեղային լաթը: Միջին 

քٳնքային լաթը պերիկրանիալ լաթ է, սնٳցվող 

միջին քٳնքային զարկերակով: Yung Smith-ը [44] 
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-նքային լաթով պտկաٳմնասիրել է միջին քٳսٳ

ձև ելٳնի օբլիտերացիայով 102 հիվանդ՝ նախ-

օրոք խորոչը լցնելով աճառի կտորներով և 

hydroxiapetite-ի գրանٳլներով: Ըստ նրանց, 102-

ից 98-ի մոտ (96%) եղել է խոռոչի լրիվ էպիթելի-

զացիա, որոնցից 80%-ի մոտ դա տեղի է ٳնեցել 

12 շաբաթվա ընթացքٳմ:

Քٳնքա-գագաթային փակեղային լաթը 

հիմնված է քٳնքային մակերեսային զարկերակի 

վրա: Այն ավելի լավ է անոթավորված, քան միջին 

քٳնքային լաթը և ավելի շարժٳն է իր չափսերի 

պատճառով, բայց պահանջٳմ է երկٳ կտրվածք 

և սովորաբար պահվٳմ է օստեոռադիոնեկրոզ-

ների դեպքերٳմ օգտագործելٳ համար: Mokbel-

ը և Khafagy-ը ոսկրի փոշիով լցված խոռոչը ծած-

կելٳ համար օգտագործٳմ են երեք ոտիկով լաթ 

[45]: 

Պտկաձև ելٳնի խոռոչը օբլիտերացնող նյٳթը 

պետք է լինի բիոլոգիապես համատեղելի, պահ-

պանի իր ծավալը ժամանակի ընթացքٳմ, լինի 

կայٳն ինֆեկցիաների հանդեպ և հեշտ հանվի 

կրկնակի վիրահատٳթյան անհրաժեշտٳթյան 

դեպքٳմ: Այս պահանջներին համապատասխան 

ամենատարածված նյٳթը սեփական աճառն է և 

ոսկրը (փոշին և տաշեղները): Որոշ վիրաբٳյժ-

ներ օգտագործٳմ են այդ երկٳսի համադրٳ-

թյٳնը: Ոսկրի տաշեղները ապահովٳմ են ծա-

վալ, իսկ փոշին՝ հարթ մակերևٳյթ: Սակայն 

ոսկրի փոշին կորցնٳմ է իր ծավալը ժամանակի 

ընթացքٳմ: Աճառն ٳնի ցածր մետաբոլիզմ և 

պահապանٳմ է իր ծավալը նٳյնիսկ, երբ 

ծածկված է ազատ փակեղով, բայց այն կարելի է 

վերցնել սահմանափակ քանակով: Edfeldt–ը 

տվել է ԱՀՊՀ պտկաձևային խոռոչի օբլիտերա-

ցիայի 330 դեպքի հեռակա արդյٳնքները: Օբլի-

տերացիայի համար օգտագործել է աճառ, ոսկրի 

փոշի և մկանա-վերնոսկրային լաթ: Վիրահա-

տٳթյٳնից 6 տարի անց կրկնվող խոլեստեա-

տոմա հայտնաբերվել է 10% դեպքերٳմ, ռեզի-

դٳալ՝ 3%: Բոլոր հիվանդները բացառٳթյամբ 

մեկի ٳնեցել են չոր ականջ և 92% դեպքերٳմ 

ջրակայٳն վիրահատٳթյٳնից 6 տարի անց: 

Edfeldt-ը տվել է նաև 12 տարեկանից ցածր 57 

երեխայի հետվիրահատական արդյٳնքները, 

որոնց մոտ 6 տարի անց կրկնٳթյٳնը կազմել է 

12%, ռեզիդٳալ խոլեստեատոման՝ 5%: Բոլոր 

ականջները եղել են չոր և ջրակայٳն [46]:

Ներկայٳմս պտկաձևային խոռոչի օբլիտերա-

ցիայի համար մշակվٳմ են ալոպլաստիկ նյٳ-

թեր, ինչպիսիք են hydroxiapetite-ը, բիոապակին 

և նանո-ոսկրը: Silvola-ն ٳսٳմնասիրել է բիոա-

պակի S53P4–ով վիրահատված 14 հիվանդ, 

որոնցից միայն երկٳսի մոտ է հետագայٳմ 

գրանցվել արտադրٳթյٳն [47]: 

Դեռևս չկան հետազոտٳթյٳններ, որոնք նշեն 

մեկ նյٳթի առավելٳթյٳնը բոլոր մյٳսների 

նկատմամբ: Նյٳթի ընտրٳթյٳնը կախված է 

բժշկից և տվյալ մասնավոր դեպքից:

Ինչ վերաբերٳմ է կրկնակի վիրահատٳթյٳննե-

րի ժամանակ նյٳթի հեռացնելٳն, ամենահեշտը 

հեռանٳմ է hydroxiapetite-ը: Ոսկրի փոշին կամ 

տաշեղները հեռացվٳմ են բորի օգնٳթյամբ: 

Երեխաների մոտ օբլիտերացիան բերٳմ է օս-

տեոնեոգենեզի, և դարձյալ պահանջٳմ է այդ 

նոր ոսկրի հատٳմ բորով:

Օբլիտերացիայի ապահովٳթյան մասին խոսٳմ 

է այն փաստը, որ գրականٳթյան մեջ չկա օբլի-

տերացիայից հետո որևէ ներգանգային բարդٳ-

թյան դեպքի նկարագրٳթյٳն: Հետևաբար, 

Պտկաձևային խոռոչի օբլիտերացիան սովորա-

կան մաստոիդեկտոմիայի համեմատ չٳնի որևէ 

լրացٳցիչ ռիսկի գործոն [42]. 

Խոլեստեատոմայի հայտնաբերման համար ամե-

նաարժեքավոր հետազոտٳթյٳնը մագնիսա-

միջٳկային շերտագրٳմն է, որ դիֆերենցٳմ է 

խոլեստեատոման գրանٳլյացիայից, խոլեստե-

րոլային գրանٳլեմայից և պտկաձևային խոռոչը 

օբլիտերացնող տարբեր նյٳթերից: Մագնիսա-

ռեզոնանսային շերտագրٳմը հայտնաբերٳմ է 3 

մմ և ավել խոլեստեատոման: 

Մյٳս կարևոր խնդիրը թմբկախորշի աէրացիան 

է՝ օդակիրٳթյٳնը: Won-ը [48] ٳսٳմնասիրել է 

151 խոլեստեատոմայից հետո օբլիտերացված 

պտկաձև ելٳնների պայմաններٳմ թմբկախոր-

շի աէրացիայի վիճակը: 151-ից 114 հիվանդի մոտ 

թմբկախորշը եղել է լավ օդակիր: Հետևաբար, 

թմբկախորշը կարող է լավ օդափոխվել, երբ այն 
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սահմանազատված է պտկաձև ելٳնից: Այս 

երևٳյթը կարելի է տրամաբանական համարել, 

քանի որ երբ անտրٳմը և ատիկը աբլիտերաց-

ված են, ռետրակցիայի համար չկա համապա-

տասխան տարածٳթյٳն: 

Պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիայի ժամանակից 

ցٳցٳմները հետևյալն են. խոռոչի օբլիտերա-

ցիա կարելի իրականացնել և ԱՀՊՀ, և ԻՀՊ-ով 

մաստոիդեկտոմիաների ժամանակ, օբլիտերա-

ցիան առավել հարմար է կատարել երեխաների 

մոտ, քանի որ ԻՀՊ-ով մաստոիդեկտոմիան երե-

խաների մոտ հաճախ է բերٳմ կրկնվող և ռեզի-

դٳալ խոլեստեատոմայի, հետևաբար, նպատա-

կահարմար է կատարել ԱՀՊՀ մաստոիդեկտո-

միա և խոռոչի օբլիտերացիա, դրանով իսկ իջեց-

նելով ԱՀՊՀ մաստոիդեկտոմիայի անհաճո հե-

տևանքները երեխաների մոտ:

Օբլիտերացիան նպատակահարմար է կատարել 

նաև կրկնակի վիրահատٳթյٳնների ժամանակ, 

երբ առկա է թաց պտկաձև խոռոչ: Yung-ը նկա-

րագրել է 140 կրկնակի մաստոիդեկտոմիաների 

հեռակա արդյٳնքները, որոնցից 80% -ի մոտ կա-

տարել է օբլիտերացիա: Օբլիտերացված Պտկա-

ձևային խոռոչներից 95%-ը 1 տարի անց եղել են 

չոր և ջրակայٳն: Եղել է մեկ ռեզիդٳալ և մեկ 

կրկնվող խոլեստեատոմա (3,7%) [42]:

Won Sang Lee-ն ٳսٳմնասիրել է, թե ինչպես է 

օբլիտերացիան ազդٳմ միջին ականջի օդափո-

խٳթյան և լսողٳթյան վերականգնման վրա: Նա 

հետազոտել է խոլեստեատոմայով 151 հիվանդ, 

որոնք ենթարկվել են պտկաձև ելٳնի և էպիտիմ-

պանալ տարածٳթյան օբլիտերացիայի: Այս հի-

վանդները ٳնեցել են հստակ նախապայմաններ 

հետվիրահատական շրջանٳմ ռետրակցիոն 

գրպանիկի և խոլեստեատոմայի առաջացման: 

52 հիվանդ ٳնեցել է՝ ադհեզիվ թմբկաթաղանթ և 

եվստախյան փողի դիսֆٳնկցիա, 68- մոտ առկա 

է եղել ատիկի կողմնային պատի /scutum/ դեստ-

րٳկցիա, և 31 հիվանդի մոտ և մեկը, և մյٳսը: Բո-

լոր հիվանդների մոտ թմբկախորշի և պտկաձև 

ելٳնի կապը փակվել է էպիտիմպանٳմի և ան-

տրٳմի օբլիտերացիայով ոսկրի փոշիով, իսկ 

պտկաձև ելٳնի մնացած մասը՝ որովայնի առա-

ջային պատի ճարպով: 114 հիվանդի մոտ (75,4%) 

հետվիրահատական շրջանٳմ թմբկախորշը 

եղել է լավ օդակիր, ոչ մի դեպքٳմ չի կրկնվել 

ռետրակցիոն գրպանիկ կամ խոլեստեատոմա: 

31 (20,5%)-ի մոտ եղել է վիրահատական վերքի 

շրջանٳմ մաշկի ներհրٳմ, 3–ի մոտ (2%) bone 

pate-ի ինֆեկցٳմ: 56 հիվանդի մոտ կատարվել է 

կրկնակի վիրահատٳթյٳն՝ լսողٳթյٳնը վերա-

կանգնելٳ նպատակով, որոնց մոտ ոսկրա-

օդային խզٳմը դարձել է մինչև 20dB [48]: 

Այսպիսով, պտկաձև ելٳնի օբլիտերացիան 

կարելի է կիրառել և ԱՀՊՀ, և ԻՀՊ մաստոիդեկ-

տոմիաների ժամանակ: Այն լավ տանելի է, տա-

լիս է լավ հեռակա արդյٳնքներ, ներառյալ ման-

կական հասակը: Այն նաև լավ բٳժման մեթոդ է 

պտկաձև ելٳնٳմ առկա կայٳն արտադրٳթյան 
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РЕЗЮМЕ 

Определение рецепторов стероидных гормонов 

при менингиомах головного мозга с последую-

щей гормонотерапией позволяет улучшить ре-

зультаты безрецидивной выживаемости больных 

и увеличить сроки ремиссии заболевания.

Գլխٳղեղի մենինգիոմայի 

հորմոնաթերապիա

Կիզոկյան Ա. Լ., Հարٳթյٳնյան Լ.Ռ.

Բանալի բառեր. գլխٳղեղի մենինգիոմա, 

հորմոնկախյալٳթյٳն, ստերոիդ հորմոնների 

ընկալիչներ, պաթոգենետիկ թերապիա:

66

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

ГОРМОНОТЕРАПИЯ 

при менингиомах головного мозга

Кизокян А. Л.         Арутюнян Л. Р. akizokyan@gmail.com@

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ստերոիդ հորմոնների ընկալիչների որոշٳմը 

գլխٳղեղի մենինգիոմաների ժամանակ, 

հետագա հորմոնոթերապիայով, թٳյլ է տալիս 

բարելավվել հիվանդների անախտադարձ 

ապրելիٳթյան արդյٳնքները և երկարացնել 

հիվանդٳթյան ախտադադարի ժամկետները:

HORMONOTHERAPY OF MENINGIOMAS

 Kizokyan A.L., Harutyunyan L.R.

Keywords: meningioma brain tumor, hormonal, 

steroid hormone receptors, pathogenetic 

treatment.

SUMMARY 

Identification of steroidal hormone receptors during 

brain meningiomas with their following hormono-

therapy helps improving the results of non-

recurrent survival and increase the disease 

remission term.

ВВЕДЕНИЕ

Менингиома (арахноидэндотелиома) - опухоль, 

растущая из клеток паутинной мозговой оболоч-

ки, а именно арахноидального эндотелия - ткани, 

окружающей мозг.

По данным различных авторов [4, 5, 7], они сос-

тавляют от 13 до 26% первичных внутричерепных 

опухолей с частотой заболеваемости 6 случаев на 

100 000 населения и занимают второе место пос-

ле глиом [8]. Менингиомы головного мозга наибо-
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лее часто обнаруживают у больных среднего и по-

жилого возраста, но встречаются они и у детей, 

при этом имеют тенденцию к более агрессивному 

течению [4]. Менингиомы встречаются чаще у 

женщин, чем у мужчин (3:2) и даже (2:1) [16]. 

Почти у 10% больных, менингиомы головного моз-

га бывают множественными. Возникают они ча-

ще у женщин в период перименопаузы и постме-

нопаузы, у 50-70% из них сочетаются с другими 

гормонозависимыми опухолями -миома матки, 

опухоли молочных желез [4, 10]. Ускоряется их 

рост и при беременности (из-за высокого эстро-

ген-прогестеронового фона). Менингиомы го-

ловного мозга преимущественно имеют типичес-

кое строение и являются доброкачественными. 

КЛАССИФИКАЦИЯ

В соответствии с Международной гистологичес-

кой классификацией опухолей ЦНС (ВОЗ, 2-е из-

дание, 1993), усовершенствованной Д.Е. Мацкои 

А.Г. Коршуновым (1998) [5], выделяют ряд ва-

риантов их строения, наиболее часто встречают-

ся: менинготелиальный, фибробластический, сме-

шанный. По степени злокачественности менин-

гиомы головного мозга подразделяются на: типи-

ческие (І степени анаплазии), атипические (ІІ сте-

пени) и анап-ластические (злокачественные) ≈ ІІІ 

степени [16]. Атипические формы относительно 

редки и встречаются, по данным различных авто-

ров,у 4,7-7,2 % больных, им присущи отдельные 

признаки злокачественности, они чаще рециди-

вируют и склонны к быстрому росту. Ати-

пические менингиомы головного мозга чаще 

встречаются у мужчин [5, 14]. Анапластические 

формы более редки, и, по данным разных 

авторов [4, 5, 11], встречаются у 1,0-2,8 % боль-

ных с частотой 0,17 на100 000 населения. Выяв-

ление коррелятивной зависимости между гисто-

логическими вариантами менингиомы головного 

мозга, частотой их продолженного роста и реци-

дивирования не всегда достоверно [13].

СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ

Основным и наиболее эффективным методом ле-

чения менингиом головного мозга является их хи-

рургическое удаление. В большинстве случаев 

возможно радикальное удаление опухолей, обес-

печивающее выздоровление больного. Однако у 

ряда больных из-за локализации, места их исход-

ного роста, сложных взаимоотношений с окру-

жающими и прилежащими к ним функционально 

важными структурами мозга, особенностей гисто-

биологии их радикальное удаление не всегда дос-

тижимо. Одним из факторов, ограничивающих 

объем оперативного вмешательства, является тес-

ная связь опухоли с магистральными сосудами ос-

нования мозга.

Частота продолженного роста и рецидивов за-

висит и от степени их анаплазии. Так, менингио-

мы типической структуры рецидивируют у 7-20% 

больных, атипические - у 29-38%, анапластичес-

кие - у 50-78 % [7, 8].

ГОРМОНОТЕРАПИЯ

В настоящее время в нейроонкологии интенсивно 

изучается прогностическая значимость различ-

ных иммуногистохимических маркеров, среди ко-

торых важное значение придается исследованию 

белков, осуществляющих процесс митотического 

деления клеток. Установлено, что иммуногистохи-

мическое исследование экспрессии ядерного бел-

ка Кi-67 (клон М1В-1) достоверно отражает проли-

феративную активность менингиом головного 

мозга [1, 3, 5, 18].

Сопоставление результатов иммуногистохимичес-

ких исследований содержания прогестерона и эст-

рогенов, маркеров пролиферации в менингиомах 

с особенностями их клинического течения, позво-

лило установить зависимость прогрессии менин-

гиом головного мозга от гормонального статуса 

организма [2, 13]. Многофакторный анализ пока-

зал, что связь между тремя факторами: количест-

вом рецепторов в ткани опухоли, митотическим 

индексом и степенью злокачественности опухоли 

статистически достоверна в отношении прогноза 
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заболевания [9,15]. Количественное содержание 

рецепторов прогестерона (РП) и рецепторов эст-

рогенов (РЭ) является одним из косвенных пока-

зателей степени дифференцировки опухоли [1, 

10]. Экспрессия РЭ в ткани опухоли может слу-

жить прогностически благоприятным показате-

лем эффективности гормонотерапии. Установ-

ленная связь между содержанием стероидных гор-

монов в ткани менингиом и индивидуальными 

особенностями их гистобиологии явилась теоре-

тической предпосылкой для включения в патоге-

нетическую схему лечения этих опухолей гормо-

нотерапии [11].

Поступая в гормоночувствительную клетку, сте-

роид путем простой диффузии связывается со 

специфическим белком-рецептором, обладаю-

щим высоким сродством к этому гормону и по-

добным ему по своей биологической активности 

гормональным препаратом. На этом основывает-

ся гормональная терапия препаратами половых 

стероидов. [2, 12]

В настоящее время при лечении менингиом го-

ловного мозга используют 3 группы гормональ-

ных препаратов: антипрогестины (мифепристон, 

мифеджин, Ии-486 и др.), антиэстрогены (тамо-

ксифен, нолвадекс, зитазониум, торемифен, фа-

рестон и др.), агонисты гонадотропных релизинг-

гормонов (золадекс и др.).

При наличии позитивных рецепторов эстрогено 

(РЭ+) в ткани опухоли более 10%, наиболее 

эффективно лечение препаратами тамоксифено-

вого ряда. У женщин с сохраненным менструаль-

ным циклом препараты назначают в первую по-

ловину цикла, в период менопаузы и постмено-

паузы, у мужчин - с 1 по 10-й день каждого месяца 

[2, 11].

Использование антипрогестинов основано на их 

антипрогестероновом и антипролифератив-ном 

действии, торможении гонадотропной функции 

гипофиза. Антипрогестины присоединяются к по-

зитивным рецепторам прогестерона (РП+)в яд-

рах клеток опухоли (угнетают действие прогесте-

рона) и стимулируют их апоптоз [6, 12, 14].

Антиэстрогены и антипрогестины в равной степе-

ни вызывают накопление гликогена в клетках опу-

холи и способствуют повышению степени клеточ-

ной дифференцировки. Вместе с тем, имеются 

различия между этими соединениями в действии 

на клетки опухоли. Подавление роста опухоли, 

влияние на ряд биохимических показателей (ин-

гибирование моно-аминоксидазной активности, 

торможение глюконеогенеза, снижение прони-

цаемости биомембран субклеточных структур, по-

вышение эффективности алкилирующих цито-

статических препаратов) свойствены гестагенно-

му воздействию, тогда как атрофия (за счет влия-

ния на метаболизм опухолевой клетки) развивает-

ся в результате воздействия антиэстрогенов. При-

менение антипрогестинов обуславливает сниже-

ние пролиферативной и митотической активнос-

ти опухолевых клеток [1, 2, 13-15]. Преимущест-

вом этих препаратов является то, что они не об-

ладают миелодепрессивными и иными побочны-

ми действиями, характерными для многих других 

противоопухолевых препаратов.

Таким образом, основными критериями отбора 

больных с менингиомами головного мозга для гор-

мональной терапии являются исследование гор-

монального фона и определение рецепторов сте-

роидных гормонов - эстрогенов и прогестерона в 

ткани менингиом головного мозга [1-6, 12-14].

Таким образом, включение в комплексное лече-

ние больных с менингиомами головного мозга ин-

дивидуально подобранной гормонотерапии с уче-

том результатов радиоиммунологического иссле-

дования гормонов и гистохимического исследо-

вания ткани опухоли может позволить повысить 

эффективность лечения и увеличить выживае-

мость больных менингиомами головного мозга.

По данным литературы анализ явлений лечебно-

го патоморфоза в сопоставлении с особенностя-

ми клинической картины свидетельствует об оп-

ределенной последовательности наблюдаемых 

структурных изменений: 1) снижение пролифера-

тивной активности; 2) повышение функциональ-

но-структурной дифференцировки стромы, 3) 

секреторное истощение; 4) дегенеративно-

дистрофические изменения, заканчивающиеся 
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некрозом участков опухоли. Можно предполо-

жить, что антагонисты эстрадиола и особенно про-

гестерона могут замедлять рост менингиомы го-

ловного мозга, а это имеет значение в определе-

нии лечебной тактики рецидивирующих опухо-

лей, что подтверждают результаты других иссле-

дований [14].

Вышеизложенное свидетельствует о целесооб-

разности гормональной терапии в комплексном 

лечении менингиом головного мозга. Определе-

ние уровня стероидных половых гормонов у 

больных с менингиомами головного мозга являет-

ся объективным критерием при назначении гор-

монотерапии и подборе оптимальных доз препа-

ратов.

При выборе метода гормонотерапии необходимо 

учитывать следующие показатели:

1. Степень дифференцировки опухоли (типичес-

кая, атипическая, анапластическая).

2. Величину опухоли или объем не удаленных ее 

участков.

3. Уровень содержания рецепторов стероидных 

гормонов - эстрогенов и прогестерона в ткани ме-

нингиом головного мозга [1-6, 12-14].

4. Гормональный статус (у женщин - состояние 

менструальной функции (репродуктивный пе-

риод, пери- или постменопауза).

5. Патогенетический вариант менингиом головно-

го мозга (гормоночувствительная или гормоноре-

зистентная).

При продолженном росте менингиом головного 

мозга на эффективность комбинированного ле-

чения (с включением гормональных препаратов) 

в значительной степени влияет степень диффе-

ренцировки опухоли и ее патоморфоз, который 

определяется изменениями структуры ткани в ди-

намике (сравнительная оценка первой и после-

дующих операций) и динамическими изменения-

ми уровня РЭ+ и РП+, определяемых гистохими-

чески или биохимически. Эффективность такого 

лечения зависит от индивидуального подбора до-

зы антипрогестинов (гестагенов) и антиэстроге-

нов, а также длительности терапии.

Анализ литературы позволяет говорить о принци-

пиальной возможности достижения стойкой ре-

миссии при эндокринной терапии гормонозави-

симых, часто рецидивирующих менингиом голов-

ного мозга гестагенами и антиэстрогенами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В отделении нейроонкологии НЦО проведено 

определение рецепторов стероидных гормонов у 

7-х больных, прооперированных по поводу ме-

нингиом головного мозга , среди них 5 мужчин и 2 

женщины, в возрасте от 35 до 61 лет. У одного 

больного была гормонрезистентная опухоль, у 6-

и прогестерон- положительная, и лишь у одной па-

циентки из этих больных были также эстроген- по-

ложительные рецепторы. У 4-х больных проведе-

но субтотальное удаление опухоли, больные при-

нимают анастразол, одна пациентка принимает та-

моксифен. У всех наблюется стабилизация про-

цесса уже в течении 3-х лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеизложенное свидетельствует о необходи-

мости проведения рандомизированных исследо-

ваний с целью клинико-морфологической оценки 

эффективности применения патогенетически 

обоснованного комбинированного лечения (хи-

рургического в сочетании с применением прогес-

тагенов и антиэстрогенов) у больных с менингио-

мами головного мозга.

В зависимости от уровня экспрессии гистохими-

ческих маркеров можно выделить группы боль-

ных с менингиомами головного мозга соответст-

венно уровню их рецепторной чувствительности. 

Эти группы различны по степени риска возник-

новения продолженного роста, рецидива и дли-

тельности безрецидивной выживаемости. Зало-

гом успеха гормонотерапии больных с менингио-

мами головного мозга является рациональное 

применение оптимальных схем лечения с учетом 

индивидуальных особенностей пациентов, что 

уменьшает степень инвалидизации и соответст-

венно повышает качество жизни больных.
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Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի 

դիֆերենցման աստիճանը որպես 

հիվանդների ապրելիٳթյան 

ժամկետների կանխատեսող գործոն

Հարٳթյٳնյան Լ.Ս.

ՀՀ ԱՆ Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային Կենտրոն, 

Ք. Երևան

Բանալի բառեր. արգանդի պարանոցի 

քաղցկեղ- ԱՊՔ,դիֆերենցման աստիճան, 

ապրելիٳթյան ժամկետներ։

ԱՄՓՈՓؤՄ

Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը (ԱՊՔ) օնկոլո-

գիական հիվանդٳթյٳնների ամենատարած-

ված տեսակներից մեկն է և կանացի սեռական օր-

գանների չարորակ նորագոյացٳթյٳնների մեջ 

կազմٳմ է մոտ 12-20%։

ԱՊՔ-ի կանխատեսման որոշ գործոնների նշա-

նակٳթյան մասին գոյٳթյٳն ٳնեն հակասա-

կան կարծիքներ, իսկ դրանց քանակը շարٳնա-

կٳմ է ավելանալև շտկվել ժամանակի ընթաց-

քٳմ։ Սակայն ԱՊՔ-ի կանխատեսման հնարա-

վորٳթյٳնը, ապրելիٳթյան հաշվարկը հանդի-

սանٳմ են անհրաժեշտ պայման հակաٳռٳց-

քային միջոցառٳմների համալիր և համապա-

տասխան կազմակերպման համար։ Նշված 

առանձնահատկٳթյٳններից ելնելով և որոշվեց 

հետազոտման նպատակը. որոշել ԱՊՔ-ի դիֆե-

րենցման աստիճանի դերը հիվանդٳթյան 

կանխատեսման համար, բազմակոմպոնենտ 

բٳժման հեռավոր արդյٳնքների ٳսٳմնասիր-

ման հիման վրա, հաշվի առնելով ٳռٳցքի մոր-

ֆոլոգիական տեսակը։ Մեր հսկողٳթյան տակ 

են գտնվել 575 կին ԱՊՔ-ի ինվազիվ ձևով։ Ապ-

րելիٳթյան ժամկետներից կախված, հիվանդٳ-

թյٳնը ախտորոշելٳց հետո, հետազոտվող 

խٳմբը բաժանվել է 4 խմբի: 1 խٳնբ - մինչև 1 

տարի ապրելիٳթյٳն (112 դեպք), 2 խٳմբ- 1-ից 

մինչև 3 տարի (65 կին), 3–ից մինչև 5 տարի (38 

կին) և 5-ից ավելի տարի (360 հիվանդ)։ Անց է 

կացվել նշված կլինիկական խմբերի համեմա-

տական գնահատականը, կախվաց ԱՊՔ-ի դի-

ֆերենցման աստիճանից։

Հայտնաբերվեց, որ ٳռٳցքի աճի խառը ձևի և 

արգանդի պարանոցի չդիֆերենցված քաղցկեղի 

ժամանակ հիվանդների ապրելիٳթյան ժամ-

կետների կրճատման հավանականٳթյٳնը մին-

չև 1 տարի մեծանٳմ է 1,9 անգամ և2,4 անգամ 

համապատասխանաբար։

СТЕПЕНЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ 
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SUMMARY

Cervical cancer (CC) is one of the most common 

oncological disease and account for 12-20% in 

female genital malignant tumors.

 There are controversial opinions about importance 

of some survival factors in CC and the number of 

them continuously increasing and correcting over 

the time. However the possibility of prognosis of 

cervix cancer, the calculation of survival are 

presented like an necessary condition for adequate 

organization of complex of anti oncological activities. 

 Mentioned characteristics determine the aim of 

investigation: to determine the role of the grade of 

differentiation of CC in prognosis of the disease on 

the base of examination of remote results of 

multicomponent treatment and taking into account 

the morphological type of tumor. Under our 

observation were 575 women with invasive cancer of 

cervix. Depend on the time of survival aster making 

diagnosis ,the group that was under study was 

divided into 4 groups:1st group-survival up to 1year 

(12 cases), 2nd group- from 1 up to 3 years (65 

women), 3rd group-from 3 up to 5 year (38 patients) 

and 4th group - more than 5 years (360 patients).

Were carried out comparative evaluations of 

mentioned groups depending on the grade of tumor 

differentiation. 

It turns out , that in mixed type of tumor growth and 

undifferentiated CC the likelihood of reducing of the 

time of patients survival is increasing 1,9 time and 

2,4 time correspondingly.

ВВЕДЕНИЕ

Рак шейки матки (РШМ) является одним из самых 

распространенных онкологических заболеваний 

и составляет около 12–20% злокачественных но-

вообразований женских половых органов [2, 7].

Несмотря на широкое внедрение современных 

диагностических и лечебных методов, заболевае-

мость и смертность от РШМ остаются высокими 

[13]. Причиной смерти примерно 30% женщин с 

инвазивным РШМ служит прогрессирование опу-

холи, общая 5-летняя выживаемость может сос-

тавлять менее 10% [1, 5].

При выявлении РШМ на ранних стадиях результа-

ты лечения, как правило, хорошие. Однако в не-

которых случаях отмечается быстрое прогресси-

рование опухолевого процесса даже при выявле-

нии его на ранней стадии. Известно множество 

различных факторов, оказывающих влияние на 

выживаемость больных РШМ: стадия заболева-

ния, наличие метастазов в регионарных лимфати-

ческих узлах, методами лечения и многими дру-

гими факторами [6]. Частота метастазирования за-

висит от возраста женщин, гистологического ти-

па рака, глубины инвазии стромы, состояния ре-

гионарных лимфатических узлов [12]. В то же вре-

мя, биологическое поведение опухолей остается в 

достаточной степени непредсказуемым даже для 

больных с одинаковой стадией заболевания. 

Прогностические факторы при онкологическом 

заболевании часто являются более значимыми в 

плане исхода заболевания, чем терапевтический 

эффект [9].

Существуют противоречивые мнения о значи-

мости определенных факторов прогноза РШМ, а 

их количество продолжает дополняться и коррек-

тироваться, причем мнение по некоторым из них 

со временем пересматривается [4, 16].

В то же время возможность оценки прогноза за-

болевания у больных РШМ, расчета выживаемос-

ти служат необходимым условием для адекватной 

организации комплекса противораковых меро-

приятий [11]. Указанные особенности и предопре-

делили цель нашего исследования, которая зак-
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лючалась в определении роли степень диффе-

ренцирования РШМ в прогнозе заболевания на 

основании изучения отдалённых результатов мно-

гокомпонентного лечения с учётом морфологи-

ческого варианта опухоли.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находились 575 жен-

щин с инвазивным РШМ. В зависимости от срока 

выживаемости после диагностированного забо-

левания обследованный контингент был разде-

лен на 4 группы: I группа - до 1 года (112 наблю-

дений), II - от 1 года до 3 лет (65 женщин), III - от 3 

до 5 лет (38 пациенток) и IV - более 5 лет (360 

больных).

Нами проведена сравнительная оценка выделен-

ных клинических групп в зависимости от cтепени 

дифференцирования РШМ.

Для количественного определения зависимости 

сроков выживаемости от степени дифференци-

рования патологического процесса нами были ис-

пользованы такие показатели, как предсказа-

тельная ценность положительного результата 

(ПЦПР) и предсказательная ценность отрица-

тельного результата (ПЦОР). Смысл последних 

заключался в определении вероятности леталь-

ного исхода заболевания при наличии конкретно-

го фактора воздействия и вероятности большей 

выживаемости при его отсутствии.

Были определены также отношение правдоподо-

бия для положительного результата (ОППР - отра-

жает во сколько раз при наличии фактора вероят-

ность срока выживаемости до 1 года превышает 

таковой свыше 5 лет) и отношение правдоподо-

бия для отрицательного результата (ОПОР - отра-

жает во сколько раз при отсутствии фактора ве-

роятность срока выживаемости свыше 5 лет пре-

вышает таковой до 1 года).

Вычисление отмеченных критериев проводилось 

путем сравнительного анализа тех наблюдений, в 

которых установлены значимые различия пред-

полагаемых прогностических факторов: то есть 

между группами больных с выживаемостью (ле-

тальным исходом) до 1 года и пациентками с вы-

живаемостью более 5 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сведения о частоте диагностирования различных 

степеней зрелости РШМ (зрелая форма - диффе-

ренцированный рак; рак средней степени зрелос-

ти - малодифференцированный рак; незрелая 

форма - недифференцированный рак) представ-

лены в таблице 1.

Таблица 1. Частота диагностирования различных степеней дифференцирования 

РШМ среди обследованного контингента и в клинических группах

Cтепень дифференцирования  

РШМ  

Группы  
Всего  

(n=575) 
I  

(n=112) 

II  

 (n=65) 

III  

 (n=38) 

IV  

(n=360) 

Абс
 

% Абс
 

% Абс
 
% абс

 
% абс

 
% 

дифференцированный
 

8 7,1
 

5 7,7
 
9 23,7 88

 
24,4

 
110

 
19,1

 

малодифференцированный
 

70
 

62,5
 
41

 
63,1

 
25

 
65,8

 
230 63,9

 
366

 
63,7

 

недифференцированный 34 30,4 19 29,2 4 10,5 42 11,7 99 17,2

EURASIAN JOURNAL OF

ONCOLOGY AND CLINICAL MEDICINE



74

Дифференцированная и недифференцированная 

степени отмечены примерно в равном количестве 

наблюдений – 19,1% и 17,2% соответственно.

Обращает на себя внимание следующая особен-

ность: частота наличия дифференцированного 

РШМ возрастала с увеличением срока выживае-

мости. Так, в I группе рассматриваемый показа-

тель составил 7,1% а в III и IV – уже 23,7% и 24,4%, 

что соответствует нарастанию более чем в 3 раза. 

В то же время, частота выявления недифферин-

цированного РШМ, составляя 30,4% при сроках 

выживаемости до 1 года, почти в 3 раза снижалась 

в III и IV группах до 10,5% и 11,7% соответственно.

Доминирующие позиции во всех клинических 

группах занимал малодифференцированный 

РШМ, который для всего обследованного контин-

гента отмечен в 63,7%. Достоверных изменений 

частота его обнаружения в зависимости от срока 

выживаемости не претерпевала (p>0,05), что поз-

воляет сделать вывод об отсутствии прогности-

ческого значения малодифференцированного 

РШМ.

Необходимо отметить, что в исследованиях дру-

гих авторов преобладали высоко- и умеренно-

дифференцированные опухоли (54,2%, и 35,0%, 

соответственно). Низкодифференцированные 

опухоли выявлены всего у 5,0% больных [8]. 

При этом, если одни авторы считают, что гисто-

логический тип, степень дифференцировки опу-

холи и возраст пациентки слабо коррелировали 

со сроком жизни с момента установки диагноза, 

то другие считают степень дифференцировки 

важным фактором при определении прогности-

ческого результата [10].

Первую точку зрения разделяют исследователи, 

согласно данным которым при различных ва-

риантах дифференцирования РШМ определены 

эквивалентная частота рецидивов и сроков вы-

живания [15, 18]. 

При второй точке зрения низкодифференциро-

ванный РШМ расценивается как прогностически 

неблагоприятный фактор [3], так как рассматри-

ваемая форма РШМ имеет наибольшую агрессив-

ность [17].

Данное мнение подтверждается результатами ис-

следования в котором установлено, что при онко-

логических заболеваниях диаметр и глубина опу-

холи увеличивались по мере того, как опухоли 

варьировали от хорошо дифференцированных 

до умеренно дифференцированных и от умерен-

но дифференцированных до слабо дифференци-

рованных [14].

Полученные нами данные позволяют разделить 

мнение о том, что недифференцированные фор-

мы РШМ являются прогностически неблаго-

приятными в плане определения сроков выжи-

ваемости. 

Зависимость сроков выживаемости больных мы 

попытались выразить количественно (таб. 2). В 

наблюдениях, где были диагностированы недиф-

ференцированные опухоли, риск сроков выжи-

ваемости больных до 1 года возрастал только на 

30%, а при отсутствии данного фактора шансы 5-

летней выживаемости увеличивались на 88%.

Таблица 2. Характеристики предсказательной 

ценности прогностических факторов у больных раком шейки матки

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

 

Н
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ф

ф
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о
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н
ы

е 

ф
о
р
м

ы
 Р

Ш
М

  

Группы  

ПЦПР ПЦОР ОППР ОПОР 

I  IV  

количество наблюдений с  количество наблюдений с  

наличием 

фактора
 

(a)
 

отсутствием 

фактора
 

(b)
 

наличием 

фактора
 

(c)
 

отсутствием 

фактора
 

(d)
 

34 78
 

42
 

318
 

0.30
 
0.88

 
2.4

 
0.65
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В то же время, вероятность сроков выживаемости 

больных менее 1 года превышают таковые свы-

ше 5 лет в 2,4 раза при наличии недифференци-

рованных форм РШМ, а в случаях выявления 

дифференцированных или малодифференциро-

ванных форм вероятность возрастания сроков 

выживаемости соответствует всего лишь 0,65. 

То есть, присутствие в комплексе прогностичес-

ких факторов рассматриваемого критерия ухуд-

шает в разы вероятность благоприятного исхода 

(возрастание сроков выживаемости). В то же вре-

мя, исключение его не оказывает значимого 

воздействия на отдаленные результаты.

Данную особенность, с нашей точки зрения, мож-

но объяснить тем, что прогрессирование РШМ яв-

ляется многофакторным процессом. Каждый из 

рассмотренных критериев имеет свой вклад. В 

исследованиях, посвященных определению 

прогноза при каком-либо заболевании, принято 

использование термина «причинно-следствен-

ные факторы». Однако при рассмотрении крите-

риев прогноза РШМ возможно говорить только о 

«следственных», так как патогенез заболевания 

остается неустановленным. Естественно, что 

исключение из комплекса «следственных» одно-

го из фактора не может оказать значительного 

влияния на исход заболевания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, заключим, что при смешанной 

форме роста опухоли и недифференцированном 

раке шейки матки вероятность сокращения сро-

ков выживаемости больных до 1 года возрастает 

в 1,9 раза и 2,4 раза соответственно. 

Однако следует помнить, что ни один отдельно 

взятый фактор из комплекса прогностических 

критериев сроков выживаемости больных РШМ 

не может служить достоверным прогностическим 

признаком. Необходима комплексная оценка всех 

приведенных критериев.
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Բանալի բառեր. երիկամաբջջային քաղցկեղ, 

ցիտոռեդٳկցիա, էմբոլիզացիա, իմٳնաթե-

րապիա, նեֆրէկտոմիա, թիրախային բٳժٳմ:

ԱՄՓՈՓؤՄ

Չնայած բժշկական ասպարեզٳմ կատարվող 

ամենամյա բարեփոխٳմներին, տեխնիկական 

նոր հնարավորٳթյٳններին, հիվանդٳթյան մե-

նեջմենթի մեջ կատարվող փոփոխٳթյٳններին 

և բարելավմանը, ինչպես նաև սկրինինգային 

ծրագրերի ներդրմանը, երիկամաբջջային քաղց-

կեղով հիվանդացٳթյٳնը և մահացٳթյٳնը աճ 

են գրանցել: Այս հիվանդٳթյան ժամանակ յٳ- 

րաքանչյٳր փٳլ պահանջٳմ է առանձին մոտե-

ցٳմ և կախված հիվանդٳթյան տարածվածٳ-

թյան աստիճանից բٳժման տեսակը և ընթացքը 

կարող է էապես փոխվել:

Դրանցից մեկը հանդիսանٳմ է ցիտոռեդٳկտիվ 

նեֆրէկտոմիան, որի դերը իմٳնոթերապիայի 

դարաշրջանٳմ հիմնավորվել էր երկٳ ռանդո-

միզացված գիտական հետազոտٳթյٳներով: 

Դրանք ցٳյց են տվել ապրելիٳթյան ցٳցանիշի 

բարելավٳմ կոնկրետ ընտրված հիվանդների 

շրջանակٳմ 10, 11 : Ռետրոսպեկտիվ տվյալնե-[ ]

րի հիման վրա խորհٳրդ է տրվٳմ այն կատարել 

Կարնոֆսկٳ լավ ցٳցանիշով, մեծ առաջնային 

-ցքների կամ փոքր մետաստատիկ ծավալٳռٳ

ների դեպքٳմ:

Չնայած տարիների ընթացքٳմ կٳտակված 

ձեռքբերٳմներին և փորձին, համաշխարհային 

գրականٳթյան մեջ չկան հավաստի տվյալներ 

երիկամաբջջային քաղցկեղի դեպքٳմ այս մե-

թոդի` հիվանդٳթյան բٳժման վերջնական եղա-

նակ լինելٳ մասին,և համաձայն ٳղեցٳյցերի, 

երիկամային զարկերակի էմբոլիզացիան ցٳց-

ված է վիրահատٳթյան համար հակացٳ-

ցٳմներ ٳնեցողներին կամ ոչ-օպերաբիլ հի-

վանդներին, մեղմելٳ համար սիմպտոմները, նե-

րառյալ դեղորայքային բٳժմանը չենթարկվող 

մակրոհեմատٳրիան և քաղցկեղով պայմանա-

վորված ցավը:

Ս     ակայն ներկայٳմս այս միջամտٳթյٳնը հա-

  ,  ճախ չի օգտագործվٳմ հավանաբար պրոսպեկ-

   տիվ ռանդոմիզացված հետազոտٳթյٳնների բա-

 ,   ցակայٳթյան պատճառով որը սակայն ընթաց-

       ,  քի մեջ է և ապագայٳմ հնարավոր է լٳծվի իսկ

երիկամների զարկերակների էմբոլիզացիան   

դառնա երիկամի քաղցկեղի բٳժման հերթա-    

  :  կան փٳլերից մեկը

ԵՐԻԿԱՄԱԲՋՋԱՅԻՆ ՔԱՂՑԿԵՂ. 

ցիտոռեդٳկցիա, էմբոլիզացիա 

և թարգետ բٳժٳմ

Շահսٳվարյան Վ.Հ.    Պողոսյան Տ.Ս.    Մելքոնյան Նի.Ր. t.poghosyan@mail.ru@
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Թիրախային բٳժման վերաբերյալ հետազոտٳ-

թյٳններն անցկացվել են երիկամաբջջային 

քաղցկեղի լٳսավոր-բջջային ենթատեսակի հա-

մար, հետևաբար երիկամաբջջային քաղցկեղի 

այլ ենթատեսակների վերաբերյալ վստահելի և 

հաստատված տվյալներ դեռևս չենք կարող ներ-

կայացնել: 

Հ    ետազոտٳթյٳնների տվյալներն ٳ արդյٳնք-

      ները ցٳյց են տալիս ներկա պայմաններٳմ մե-

   տաստատիկ երիկամաբջջային քաղցկեղով հի-

      վանդների բٳժման ճիշտ և գրագետ վարման

տակտիկաները Սակայն նախքան այդ պետք է: ,  ,   

հիշել որ հիվանդٳթյան ընթացքը և կանխատե-,     

     սٳմը խստագٳյնս կապված է հիվանդների

ճիշտ սելեկցիայի և գրագետ ց: 

Почечно-клеточный рак: циторедукция, 

эмболизация и таргетное лечение

Шахсуварян В. А., Погосян Т.С.,              

Петросян А.Эд., Мелконян Ни.Р.

Национальный Центр Онкологии

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, 

циторедукция, эмболизация, иммунотерапия, 

нефрэктомия, таргетная терапия.

РЕЗЮМЕ

Несмотря на ежегодные реформы в области ме-

дицины, новые технические возможности, изме-

нения и улучшения в менеджменте заболевания, а 

также внедрение скрининговых программ, нали-

цо тенденция постоянного роста случаев почеч-

но-клеточного рака и смертности. В течении дан-

ного заболевания каждый этап требует индиви-

дуального подхода и в зависимости от степени 

распространенности заболевания, тип и курс ле-

чения могут существенно изменяться. 

На основании ретроспективных данных циторе-

дуктивная нефрэктомия рекомендуется при хо-

роших показателях Карнофского, в случаях боль-

ших первичных опухолей или малых метастати-

ческих объемов. 

Согласно рекомендациям, эмболизация почечной 

артерии показана при операциях больных с про-

тивопоказаниями или же неоперабельным боль-

ным, для облегчения симптомов, включительно 

для случаев макрогематурии, не подчиняющейся 

медикаментозному лечению и для облегчения бо-

ли, обусловленной раком. В настоящее время это 

вмешательство применяется не так часто, скорее 

всего по причине отсутствия проспективных ран-

домизированных исследований, которые нахо-

дятся в процессе и в будущем есть вероятность их 

решения, а эмболизация почечной артерии ста-

нет одним из очередных этапов лечения почечно-

клеточного рака.

Базовые исследования в области таргетного лече-

ния были проведены для светлоклеточного вида 

почечно-клеточного рака, следовательно, для ос-

тальных видов почечно-клеточного рака предс-

тавление надежных и проверенных данных не 

является возможным.

Применение тактики лечения больных с почечно-

клеточным раком должно быть осознанный, в 

рамках согласованного решения больного и док-

тора и в рамках научных исследований. Однако, 

прежде следует упомянуть, что течение заболева-

ния и прогнозирование в строжайшем порядке 

связаны с правильным и компетентным выбором 

больных. 

Renal cell carcinoma: cytoreduction, 

embolisation and targeted therapy

Shahsuvaryan V.H., Poghosyan T.S.,          

Petrosyan H.E., Melqonyan Ni.R.

 National Center of Oncology 

Keywords: renal cell carcinoma, cytoreduction, 

embolization, immunotherapy, nephrectomy, target 

therapy.

SUMMARY

Despite annual reform in the field of medicine, new 

technical features, changes and improvements in the 
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management of the disease, as well as the intro-

duction of screening programs, there is a tendency 

of constant growth of cases of renal cell carcinoma 

and  mortality. During this disease, each stage  of the

requires an individual approach and depending on 

the prevalence of the disease, the type and the 

treatment can vary significantly.

Based on retrospective data, cytoreductive nephrec-

tomy is recommended a with good Kar-to p tients 

nofsky performance status, in cases of large primary 

tumor or small metastatic volume.

According to the recommendations, embolization of 

the renal artery is indicated to patients with 

contraindications for surgery or  inoperable cases,  to

to relieve symptoms, including gross hematuria  ,

unuseful treated with conservative therapy and to  

alleviate the pain caused by cancer. Currently, this 

intervention is used less frequently, probably 

because of the lack of prospective randomized trials, 

which are in the process and in the future there is a 

possibility to solve them, and embolization of renal 

artery will become one of the important stages of the 

treatment of renal cell carcinoma.

Basic studies in the field of targeted treatment have 

been carried out for the clear-cell type of renal cell 

carcinoma, therefore for the remaining types of 

renal cell cancer the presentation of reliable and 

verified data is not possible.

The use of tactics of treatment of patients with renal 

cell ca  should be informed, as part of a rcinoma

negotiated solution of the patient and the doctor, and 

in scientific research. However, it's important to 

mention   thethat the duration of the disease and  

prognosis  in the strict order associated with the  is

right and competent selection of patients.

ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ

Երիկամի քաղցկեղը կազմٳմ է բոլոր քաղցկեղ-

ների 2-3%-ը, առավելապես հանդիպելով 

Արևմտյան երկրներٳմ [1]: Ինչպես ողջ աշխար-

հٳմ, այնպես էլ Եվրոպայٳմ երիկամի քաղցկե-

ղով հիվանդացٳթյٳնը վերջին երկٳ տասն-

ամյակٳմ աճել է մոտ 2%-ով, սակայն այդ ցٳցա-

տաս տարիների ընթացքٳմնիշը վերջին  Արև-

մտյան Եվրոպայٳմ կայٳնացել է [2]: Եվրոպա-

յٳմ 2012թ.-ին գրանցվել է երիկամի քաղցկեղով 

հիվանդացٳթյան 84,400 նոր դեպք, ինչպես 

նաև գրանցվել է երիկամի քաղցկեղով պայմա-

նավորված 34,700 մահ [3]: Ինչպես Եվրոպայٳմ, 

այնպես էլ ԱՄՆ-ٳմ գրանցվել է մահացٳթյան 

ցٳցանիշի աճ [4, 5]:  

Հիվանդացٳթյٳնը կանանց համեմատ տղա-

մարդկանց մոտ գերակշռٳմ է 1,5 անգամ և առա-

վելապես հանդիպٳմ է 60-70 տարեկանٳմ: 

Հիմնական էթիոլոգիկ գործոններն են հանդի-

սանٳմ ծխելը, ճարպակալٳմը և զարկերակային 

հիպերտենզիան [6]:

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Չնայած բժշկական ասպարեզٳմ կատարվող 

ամենամյա բարեփոխٳմներին, տեխնիկական 

նոր հնարավորٳթյٳններին, հիվանդٳթյան 

մենեջմենթի մեջ կատարվող փոփոխٳթյٳննե-

րին և բարելավմանը, ինչպես նաև սկրինինգա-

յին ծրագրերի ներդրմանը, երիկամաբջջային 

քաղցկեղով հիվանդացٳթյٳնը և մահացٳ-

թյٳնը աճ են գրանցել: Համաձայն ՀՀ ٳռٳցքա-

բանական վիճակագրական ծառայٳթյան 

տվյալների 2007-2016թթ ընկած ժամանակա-

հատվածٳմ ՀՀ տարածքٳմ երիկամաբջջային 

քաղցկեղը գրանցել է հիվանդացٳթյան և մա-

հացٳթյան ցٳցանիշի աճ (տես` Աղյٳսակ 1), որը 

չենք կարող ասել հիվանդٳթյան բարձիթողٳ-

թյան վերաբերյալ, որի ցٳցանիշի նվազման մեջ 

վստահաբար մեծ դեր են խաղացել վերոնշյալ 

գործոնները: 
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ԱՄՆ-ٳմ անցկացված հետազոտٳթյան տվյալ-

ներով 1973-1985 թթ.-ը ընկած ժամանակահատ-

վածٳմ լոկալիզացված, ռեգիոնալ և տարածված 

երիկամաբջջային քաղցկեղով հիվանդացٳթյٳ-

նը կազմել է համապատասխանաբար 45%, 23% 

և 32%, իսկ 1986-1998 թթ-երի միջև ընկած ժա-

մանակահատվածٳմ այն արդեն կազմել է 54%, 

21% և 25% համապատասխանաբար [7]: 

Ներկայացնենք մետաստատիկ երիկամաբջջա-

յին քաղցեղի հաճախ օգտագործվող պրոգնոս-

տիկ մոդելներից մեկը` IMDC (The  International

Metastatic Renal Cancer Database Consortium): Հա-

մաձայն այս մոդելի, հաշվի են առնվٳմ հետևյալ 

գործոնները`

Ցավոք, քիչ չեն ռեգիոնալ և տարածված քաղց-

կեղով դեպքերը նաև մեր երկրٳմ: Այս հիվան-

դٳթյան ժամանակ յٳրաքանչյٳր փٳլ պահան-

ջٳմ է առանձին մոտեցٳմ և կախված հիվանդٳ-

թյան տարածվածٳթյան աստիճանից բٳժման 

տեսակը և ընթացքը կարող է էապես փոխվել: 

Տարբերٳմ են տեղայնացված և մետաստատիկ 

երիկամաբջջային քաղցկեղի պրոգնոստիկ 

մոդելներ` տե'ս Աղյٳսակ 2:  

Ÿ Կարնովսկٳ ցٳցանիշ < 80%

Ÿ հիվանդٳթյան ախտորոշման և բٳժٳմը 

սկսելٳ ժամանակը քիչ է 1 տարٳց

Ÿ հեմոգլոբինի ցٳցանիշը ցածր է նորմալ 

ցٳցանիշի ստորին շեմից

Տեղակայման 

անվանٳմը

Դիտարկվող տարիներ Դինամիկան

2007 2016

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ 

-ն

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ-

ն

Հիվ-ն Մահ-ն Բարձիթ-

ն

ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. ընդ. %

100 000 

-ին

100 000 

-ին

% 100 000 

-ին

100 000 

-ին

% % %

Երիկամների 181 91 64 203 107 67 +22 +16 -2.3

5.8 2.9 35.3 6.7 3.5 33.0 +12.1 +17.6

Աղյٳսակ 1.

Աղյٳսակ 2.
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Ÿ կալցիٳմի մակարդակ >10մգ/դլ (>2.4 մմոլ/լ)

Ÿ արյան մեջ նեյտրոֆիլների քանակը մեծ է 

նորմայ վերին շեմից

Ÿ արյան մեջ թրոմբոցիտների քանակը մեծ է 

նորմայ վերին շեմից

Ներկայացնենք նաև մեկ այլ պրոգնոստիկ մոդել` 

MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 

Score), հայաձայն որի հաշվի են առնվٳմ ներքո-

նշյալ տվյալները`

Ÿ հիվանդٳթյան ախտորոշման և բٳժٳմը 

սկսելٳ ժամանակը քիչ է 1 տարٳց

Ÿ հեմոգլոբինի ցٳցանիշը ցածր է նորմալ 

ցٳցանիշի ստորին շեմից

Ÿ կալցիٳմի մակարդակ >10մգ/դլ (>2.5 մմոլ/լ)

Ÿ լակտատդեհիդրոգենազայի ցٳցանիշը 1,5 

անգամ ավել նորմայի վերին շեմից

Ÿ Կարնովսկٳ ցٳցանիշ <80%

Տեղադրելով հիվանդների տվյալները վերոնշյալ 

աղյٳսակներٳմ ստացվٳմ են արդյٳնքներ, հա-

մաձայն որոնց առանձնացնٳմ են բարենպաստ` 

առանց գործոնի մեկ կամ երկٳ գործոն , միջին`    , 

և բարձր ռիսկի`    , երեք կամ ավելի գործոններ

խմբեր: Ուրոլոգիական ٳղեցٳյցերի համաձայն 

կախված այս ցٳցանիշներից ընտրվٳմ է մե-

տաստատիկ երիկամաբջջային քաղցկեղի բٳ-

ժական տակտիկան: 

ԲؤԺՄԱՆ ՎԱՐؤՄԸ

Ցիտոռեդٳկցիա. Երիկամաբջջային քաղցկեղի 

դեպքերը աճٳմ են ԱՄՆ-ٳմ տարեկան մոտավո-

րապես 3%-ի չափով, սակայն հիվանդٳթյան մա-

հացٳթյٳնը նվազٳմ է տարեկան 1%-ից պակաս 

[ ]8 : Քանի որ մետաստատիկ երիկամաբջջային 

քաղցկեղով հիվանդների ընդամենը 11%-ն է ապ-

րٳմ 5 տարի 9 , այն ամենահաճախ մահացٳ-[ ]

թյամբ քաղցկեղներից է համարվٳմ ԱՄՆ-ٳմ, 

այդ իսկ պատճառով լٳրջ ֆինանսական ٳղղոր-

դٳմներ են առկա առավել էֆեկտիվ բٳժական 

մեթոդի հայտնաբեման նպատակով: Դրանցից 

մեկը հանդիսանٳմ է ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկ-

տոմիան, որի դերը իմٳնոթերապիայի դարա-

շրջանٳմ հիմնավորվել էր երկٳ ռանդոմիզաց-

ված գիտական հետազոտٳթյٳներով: Դրանք 

ցٳյց են տվել ապրելիٳթյան ցٳցանիշի բարե-

լավٳմ կոնկրետ ընտրված հիվանդների շրջա-

նակٳմ 10, 11 : Ռետրոսպեկտիվ տվյալների հի-[ ]

ման վրա խորհٳրդ է տրվٳմ այն կատարել Կար-

նոֆսկٳ լավ ցٳցանիշով, մեծ առաջնային 

-ցքների կամ փոքր մետաստատիկ ծավալٳռٳ

ների դեպքٳմ: Մٳլտիցենտրիկ հետազոտٳ-

թյամբ, որով համեմատվٳմ է ցիտոռեդٳկտիվ 

նեֆրէկտոմիան զٳգակցված իմٳնոթերապիա-

յի հետ և միայն իրականացված իմٳնոթերա-

պիան, ցٳյց է տվել երկարաժամկետ ապրելիٳ-

թյٳն, երբ իմٳնոթերապիան զٳգակցվել է ցի-

տոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիայի հետ 12 : Համա-[ ]

ձայն այդ հետազոտٳթյٳններից մեկի, բրիտա-

նացի օնկոٳրոլոգների կողմից հայտնաբերվել 

են 1062 մետաստատիկ երիկամաբջջային քաղց-

կեղով հիվանդներ, որոնցից 289-ին (27%) իրա-

կանացվել է ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիա: Ցի-

տոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիա չիրականացված 

մٳլտիպարամետրիկ անալիզով հիվանդներն 

-ցաٳթյան 90%-ով ավել ցٳնեցել են մահացٳ

նիշ: Որպես հավելٳմ, մեծ տարիքը (P < 0.001), 

բարձր Չարլսոնի ٳղեկցող հիվանդٳթյٳնների 

ստատٳսը (P = 0.002) և կանացի սեռը նٳյնպես 

 նեն նշանակալի անկախ ասոցիացիա մահվանٳ

հետ: Չնայած ապրելիٳթյան ցٳցանիշի բարե-

լավմանը կանայք, չամٳսնացած անհատները, 

առանց ապահովագրٳթյան հիվանդները ավելի 

քիչ են ենթարկվել ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկտո-

միայի 13 :[ ]

Չնայած հետազոտٳթյٳնները ցٳյց են տվել որո-

շակի առավելٳթյٳններ, սակայն դեռևս հետա-

զոտٳթյٳններ կան, որոնք ընթացքի մեջ են և 

Եվրոպական ٳրոլոգիական ասոցիացիայի կող-

մից վերջինիս կիրառٳմը ոչ միանշանակ է 

խորհٳրդ տրվٳմ և միանշանակ շեշտը դրված է 

հիվանդների սելեկցիայի վրա: 

Այսպիսով, խորհٳրդ է տրվٳմ ցիտոռեդٳկտիվ 

նեֆրէկտոմիա իրականացնել բարենպաստ և մի-

ջին ռիսկ ٳնեցող մետաստատիկ երիկամա-

բջջային քաղցկեղով հիվանդներին: Խորհٳրդ է 
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տրվٳմ անմիջապես իրականացնել ցիտոռե-

դٳկտիվ նեֆրէկտոմիա այն հիվանդներին, 

որոնք ٳնեն օլիգոմետաստատիկ հիվանդٳ-

թյٳն և հնարավոր է այդ մետաստատիկ օջախի 

վիրահատական ռեզեկցիա: Եթե հիվանդը ٳնի 

միջին ռիսկ և լٳսավոր-բջջային տիպի մետաս-

տատիկ երիկամաբջջային քաղցկեղ և սիստե-

մային քիմիոթերապիա պետք է անցնի սٳնիտի-

նիբ պրեպարատով, ապա խորհٳրդ է տրվٳմ 

իրականացնել ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիա: 

Խորհٳրդ չի տրվٳմ IMDC-ցածր ռիսկով 4 և 

ավելի ռիսկի գործոններ ٳնեցող հիվանդներին 

առաջարկել ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիա: Այս 

բոլոր խորհٳրդները ٳնեն թٳյլ խորհրդատվա-

կան ٳժ և կիրառٳմը պետք է լինի գիտակցված, 

հիվանդի և բժշկի միասնական որոշմամբ և գի-

տական հետազոտٳթյٳնների շրջանակներٳմ:

Էմբոլիզացիա. Երիկամի էմբոլիզացիան մինի-

մալ ինվազիվ էնդովասկٳլյար միջամտٳթյٳն է, 

որը հիմնականٳմ իրականացվٳմ է ինտերվեն-

ցիոն ռադիոլոգի կողմից և կարող է օգտա-

գործվել տարբեր ٳրոլոգիական իրավիճակների 

ժամանակ, ինչպիսին են չարորակ գոյացٳթյٳն-

ները, անգիոմիոլիպոման, երիկամի վնասվածքը 

և երիկամի բիոպսիայից հետո առաջացած բար-

դٳթյٳնները: Այն հանդիսանٳմ է ٳնիվերսալ 

թերապևտիկ, օգնող և կանխարգելող միջա-

մտٳթյٳն տարբեր սٳր և խրոնիկական ٳրոլո-

գիական պաթոլոգիաների դեպքٳմ: Եվ հարկ է 

նշել, որ անկախ ցٳցٳմներից պետք է լինի մٳլ-

տիդիսցիպլինար մոտեցٳմ ٳրոլոգի և ինտեր-

վենցիոն ռադիոլոգի միջև և այդ ամենը բոլոր հի-

վանդների դեպքٳմ: Կլինիկական արդյٳնքների 

օպտիմիզացման համար անհրաժեշտ է անց-

կացնել նախամիջամտական պլանավորٳմ և 

բարդٳթյٳնների մանրակրկիտ մոնիտորինգ 

[14]: 

Երիկամային զարկերակի էմբոլիզացիան առա-

ջին անգամ նկարագրվել է 1969թ.-ին Լալլիի և 

Պետերսոնի կողմից` երիկամաբջջային քաղցկե-

ղով հիվանդի մոտ մակրոհեմատٳրիայի կա-

պակցٳթյամբ սիմպտոմատիկ բٳժման ժամա-

նակ [15]: Շնորհիվ գիտատեխնիկական զարգա-

ցٳմների և աճող փորձի էմբոլիզացիայի դերը 

ժամանակի ընթացքٳմ ընդլայնվել է: Ավելի 

փոքր անոթային կաթետերների և ավելի ճշգրիտ 

 հստակ էմբոլիզացիոն ագենտների շնորհիվ ٳ

այս միջամտٳթյան ժամանակ այսօր արդեն 

գրանցվٳմ են միջամտٳթյանը սպեցիֆիկ առա-

վել քիչ մահացٳթյան դեպքեր [16]: 

Երիկամի զարկերակի էմբոլիզացիայի ժամա-

նակ մեծ և փոքր բարդٳթյٳնների հաճախակա-

նٳթյٳնը հասնٳմ է 10%-ի, որոնցից ամենահա-

ճախը համարվٳմ է երիկամային անբավարա-

րٳթյٳնը և ոչ-թիրաային հատվածների չկան-

խամտացված էմբոլիզացիան: Ինֆեկցիոն բար-

դٳթյٳնները ավելի հավզադեպ են հանդիպٳմ, 

չնայած դիտվել է նٳյնիսկ ռետրոպերիտոնեալ 

աբսեցների առաջացٳմ: Էթանոլի օգտագոր-

ծٳմը որպես էմբոլիկ ագենտ, ٳնի առավել մեծ 

իշեմիայի և նեկրոզի ռիսկ: Ամենահաճախ առա-

ջացող բարդٳթյٳնը հաստ աղٳ ինֆարկտն է, 

երբ էթանոլը ստորին մեզենտերիկ զարկերակ է 

մٳտք գործٳմ: Դիտվել են նաև մաշկի և ամոր-

ձٳ ինֆարկտ: 

Չգործող երիկամի դեպքٳմ էթանոլով աբլա-

ցիան ալտերնատիվ է համարվٳմ նեֆրեկտո-

միային: Այս տեխնիկայի կիրառման դեպքٳմ 

պոստէմբոլիզացիոն սինդրոմը նկատվٳմ է 62% 

դեպքերٳմ: Նկատվել է նٳյնիսկ էմֆիզեմատոզ 

պիելոնեֆիտի առաջացٳմ [17]: 

Չնայած տարիների ընթացքٳմ կٳտակված 

ձեռքբերٳմներին և փորձին, համաշխարհային 

գրականٳթյան մեջ չկան հավաստի տվյալներ 

երիկամաբջջային քաղցկեղի դեպքٳմ այս 

մեթոդի` հիվանդٳթյան բٳժման վերջնական 

եղանակ լինելٳ մասին,և համաձայն ٳղեցٳյցե-

րի, երիկամային զարկերակի էմբոլիզացիան 

ցٳցված է վիրահատٳթյան համար հակացٳ-

ցٳմներ ٳնեցողներին կամ ոչ-օպերաբիլ հի-

վանդներին, մեղմելٳ համար սիմպտոմները, նե-

րառյալ դեղորայքային բٳժմանը չենթարկվող 

մակրոհեմատٳրիան և քաղցկեղով պայմանա-

վորված ցավը [18, 19, 20]: Վերոնշյալ կարծիքին 

են հանգել Իռլանդիայٳմ անցկացված հետազո-

տٳթյան տվյալների համաձայն,որն անցկացվել 

է 2000-2005թթ-ը, ներառված են եղել վիրահա-

տٳթյան հակացٳցٳմներ ٳնեցող 19 հիվանդ-
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ներ  16 , 3 ,  ` 47-( տղամարդ կին միջին տարիքը

87 . : 13      տ ) հիվանդի մոտ առկա է եղել մակրոհե-

,  9    մատٳրիա իսկ հիվանդի մոտ գոտկային ցա-

`  : 7  վեր պայմանավորված քաղցկեղով հիվանդի

մոտ էմբոլիզացիայից հետո նկատվել է հեմոգլո-     

  ,   բինի ցٳցանիշի կայٳնացٳմ մյٳսներին հարկ

է եղել կատարել արյան փոխներարկٳմ Գոտ-    : 

   9  8-     կային ցավ նշող հիվանդներից ի մոտ ի հայտ

են եկել ցավերի մեղմացٳմ և նٳյնիսկ ամբողջա-      

  [18]:կան վերացٳմ

Էմբոլիզացիա կատարվել է նաև նախավիրահա-    

 ,  տական շրջանٳմ մետաստազէկտոմիայից

առաջ հետագայٳմ ներվիրահատական արյٳ-,   

   : նահոսٳթյան ծավալները կրճատելٳ համար

Ս     ակայն ներկայٳմս այս միջամտٳթյٳնը հա-

  ,  ճախ չի օգտագործվٳմ հավանաբար պրոսպեկ-

   տիվ ռանդոմիզացված հետազոտٳթյٳնների բա-

 ,   ցակայٳթյան պատճառով որը սակայն ընթաց-

       ,  քի մեջ է և ապագայٳմ հնարավոր է լٳծվի իսկ

երիկամների զարկերակների էմբոլիզացիան   

դառնա երիկամի քաղցկեղի բٳժման հերթա-    

  :  կան փٳլերից մեկը

Թարգետ (թիրախային) բٳժٳմ  . Երիկամա-

բջջային քաղցկեղի ժամանակ հիպօքսիա-

ինդٳկցող գործոնի (HIF) կٳտակման հետևան-

քով VHL-ինակտիվացٳմը բերٳմ է անոթային են-

դոթելիալ աճի գործոնի (VEGF) և թրոմբոցիտար 

աճի գործոնի (PDGF) գերարտադրմանը և այդ-

պիսով խթանٳմ նեո-անգիոգենեզը [21, 22, 23]: 

Այս պրոցեսը նպաստٳմ է ٳռٳցքի պրոգրե-

սիային: Թարգետ բٳժման էٳթյٳնը ընկած է 

այս մեխանիզմի հիմքٳմ: Ինչպես ԱՄՆ-ٳմ, այն-

պես էլ Եվրոպայٳմ կան արդեն բազٳմ նման 

դեղամիջոցներ, որոնք տարեցտարի կատարե-

լագործվٳմ են: 

Հիմնականٳմ հետազոտٳթյٳններն անցկաց-

վել են երիկամաբջջային քաղցկեղի լٳսավոր-

բջջային ենթատեսակի համար, հետևաբար 

երիկամաբջջային քաղցկեղի այլ ենթատեսա-

կների վերաբերյալ վստահելի և հաստատված 

տվյալներ դեռևս չենք կարող ներկայացնել: 

Ցիտոկինների օգտագործման ժամանակաշրջա-

նٳմ հիվանդների սելեկցիան կատարվٳմ էր 

MSKCC պրոգնոստիկ մոդելի միջոցով, սակայն 

այժմ արդեն թարգետ պրեպարատներով բٳժ-

ման դարաշրջանٳմ լայնորեն օգտագործվٳմ և 

կիրառվٳմ է IMDC պրոգնոստիկ մոդելը, որին 

ավելացել են նեյտրոֆիլների և թրոմբոցիտների 

քանակը, և հանվել է լակտատդեհիդրոգենա-

զայի ցٳցանիշը [24]: Ներքևٳմ բերված է աղյٳ-

սակ, որտեղ հստակ երևٳմ է թարգետ բٳժման 

առավելٳթյٳններն ٳ դրական արդյٳնքները 

(տես Աղյٳսակ 3):

Աղյٳսակ 3. 

 

IMDC մոդել  Հիվանդներ  Միջին ապրե-

լիٳթյٳն (ամիս)  
2-ամյա ապրելիٳ-

թյٳն (95% CI)  
N % 

Բարենպաստ ռիսկ
 

157
 

18 43.2
 

75% (65-82%)
 

ՄիՄիջին ռիսկ
 

440
 

52
 

22.5
 

53% (46-59%)
 

Բարձր ռիսկ
 

252
 

30 7.8
    

[25] 7%(2-16%)
      

[26]
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Աղյٳսակٳմ ներկայացված են միջազ- 3-ٳմ   13 

    VEGF-գային օնկոկլինիկաներٳմ առաջին գծի

թիրախային պրեպարատներով բٳժٳմ ստա-   

   ցած մետաստատիկ երիկամաբջջային քաղցկե-

    ղով հիվանդների վրա կատարված հետազոտٳ-

 :    1028 թյան տվյալները Ներառված են եղել հի-

,   849  վանդներ որոնցից ընդամենը են վերջնա-

    կան արդյٳնքٳմ եղել համապատասխան առա-

 :  ջադրված պայմաններին ընդհանٳր հիվանդնե-

     րի շրջանակٳմ միջին ապրելիٳթյան ցٳցանիշը

կազմել է ամիս Սակայն ըստ  18.8  (95% 17,6-21,4):   

IMDC     3 պրոգնոստիկ մոդելի առանձնացվել են

խٳմբ Բարենպաստ ռիսկի խմբٳմ չկա ռիսկի:    (   

գործոն հիվանդ միջին ապրելիٳթյٳնը կազ-, 157 )   

  43.2  (95% CI 31,4-50,1),   մել է ամիս միջին ռիսկի

խմբٳմ մեկ (  կամ երկٳ ռիսկի գործոն, 440 

հիվանդ)` 22.5 ամիս (18,7-25,1), իսկ բարձր ռիս-

կի խմբٳմ (երեք կամ ավելի ռիսկի գործոններ, 

252 հիվանդներ, p<0·0001)` 7.8 ամիս (6,5-9,7) 

[25] : ԱՄՆ-ի և Կանադայի 7 օնկոկենտրոններٳմ 

անցկացված մեկ այլ մٳլտիցենտրիկ հետազո-

տٳթյամբ, որն ընդգրկել է 645 հիվանդ և ٳնեցել 

է միջինٳմ 24,5 ամիս հսկողٳթյٳն, ցٳյց է 

տրվել, որ ընդհանٳր միջին ապրելիٳթյٳնը 

կազմٳմ է 22 ամիս (95% CI; 20,2-26,5). բարե-

նպաստ ռիսկի խմբٳմ (չկա ռիսկի գործոն, 133 

հիվանդ) 2-ամյա ապրելիٳթյٳն ٳնեցել են հի-

վանդների 75%-ը, միջին ռիսկի խմբٳմ (մեկ կամ 

երկٳ ռիսկի գործոն, 301 հիվանդ) միջին ապրե-

լիٳթյٳնը կազմել է 27 ամիս, իսկ 2 ամյա ապ-

րելիٳթյٳն եղել է 53%-ի մոտ, իսկ իսկ բարձր ռիս-

կի խմբٳմ (երեք կամ ավելի ռիսկի գործոններ, 

152 հիվանդներ) միջին ապրելիٳթյٳնն եղել է 

8.8 ամիս, իսկ 2 ամյա ապրելիٳթյٳնը`7% [26]: 

Համաձայն յցերիٳղեցٳ երիկա- , մետաստատիկ 

    մաբջջային քաղցկեղով հիվանդների բٳժման

համար ներկայٳմս օգտագործվٳմ է    թիրախա-

յին բٳժման  `ներքոնշյալ սխեման

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Կորեայٳմ անցկացված ռետրոսպեկտիվ հետա-   

 ,   զոտٳթյան ժամանակ որի ընթացքٳմ հետա-

  1,659  զոտվել են մետաստատիկ երիկամաբջջա-

  ,  ,  յին քաղցկեղով հիվանդներ պարզ դարձավ որ

այն հիվանդները որոնք ի սկզբանե ընդٳնել են ,      

թարգետ բٳժման առաջին ընտրٳթյան պրե-    

 ,     պարատներով բٳժٳմ նեցելٳ են ավելի բարձր

ապրելիٳթյան ցٳցանիշ քան այն հիվանդները ,   , 

ովքեր բٳժٳմն անցել են առանց թարգետ      

բٳժման Եվ հատկանշական է այն փաստը որ:     ,  

հետազոտٳթյան ընթացքٳմ նٳյնիսկ ամսյա   36-  

հսկողٳթյան ժամանակ թարգետ բٳժٳմ ստա-    
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  7.3%-    ցողների քանակը ով գերազանցել է թիրա-

     խային բٳժٳմ չստացող հիվանդների քանակին

[27]: 

Վերոնշյալ հետազոտٳթյٳնների տվյալներն ٳ 

արդյٳնքները ցٳյց են տալիս ներկա պայման-

ներٳմ մետաստատիկ երիկամաբջջային քաղց-

կեղով հիվանդների բٳժման ճիշտ և գրագետ 

վարման տակտիկաները: Սակայն, նախքան 

այդ, պետք է հիշել, որ հիվանդٳթյան ընթացքը և 

կանխատեսٳմը խստագٳյնս կապված է 

հիվանդների ճիշտ   սելեկցիայի : և գրագետ ց

Կլինիկական դեպք. 62 տ   արեկան տղամարդը

դիմել է կլինիկա գանգատվելով ձախ գոտկային 

շրջանի բٳթ ցավերից, արյٳնամիզٳթյٳնից, 

որովայնի ձախ կեսٳմ ٳռածٳթյٳնից և ծանրٳ-

թյան զգացٳմից: Վերոնշյալ գանգատները 

նշٳմ է մոտ 6 տարի, իսկ արյٳնամիզٳթյٳնը 

դիտվել է մոտ 1 շաբաթ առաջ: Հիվանդի մոտ 

առկա է եղել ձախ երիկամի քաղցկեղ, թոքերի և 

ոսկրերի մետաստատիկ ախտահարٳմով, ինչ-

պես նաև մոտ 4 տարի առաջ կատարվել է աջ 

բազկոսկրի մետաղական օստեոսինթեզ` պաթո-

լոգիկ կոտրվածքի կապակցٳթյամբ: Հիվանդը 

այս ընթացքٳմ նշٳմ է ստացած թարգետ (թի-

րախային) բٳժٳմ Սٳնիտինիբ պրեպարատով: 

Մոտ 2 տարի առաջ մակրոհեմատٳրիայի կա-

պակցٳթյամբ կատարվել է ٳռٳցքը սնٳցող 

զարկերակի սելեկտիվ էմբոլիզացիա ( ),  Նկար 1

քանի որ տեղային տարածվածٳթյան հետ կապ-     

ված վիճակը գնահատվել էր ինօպերաբիլ Մի-    : 

ջամտٳթյٳնից հետո  դիտվել է վիճակի բարելա-

ստաբիլիզացիավٳմ, դինամիկայٳմ նկատվել է , 

ապա ռեգրեսիա : 

Օբյեկտիվորեն որովայնի ձախ կեսٳմ շոշափ-

վٳմ էր մոտ 20x10սմ չափի պինդ- էլաստիկ 

կոնսիստենցիայի, շարժٳն, անհարթ մակերե-

սով գոյացٳթյٳն: 

Կլինիկայٳմ կատարված լաբորատոր, գործիքա-

յին հետազոտٳթյٳնների հիման վրա հիվանդի 

մոտ ախտորոշվել է ձախ երիկամի քաղցկեղ, 

T N M3 1 1: 

Նկար 1. 

 

Ըստ IMDC պրոգնոստիկ մոդել       :    ի հիվանդը պատկանٳմ է միջին ռիսկի խմբին Որոշٳմ է կայացվել

հիվանդին կատարել ձախակողմյան ցիտոռեդٳկտիվ նեֆրէկտոմիա Վիրահատٳթյٳնը և հետվիրա-    :   

    : Հիվանդը շարٳնակٳմ է  թիրախային բٳժٳմը:հատական շրջանը հարթ են ընթացել ստանալ
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РЕЗЮМЕ

Ключевые слова:  рак молочной железы, 

гормональная терапия, рак эндометрия, 

гиперплазия эндометрия, тамоксифен, М-эхо 

В структуре онкологической заболеваемости сре-

ди женского населения в мире  рак молочной же-

лезы занимает первое место. Эстрогенная зави-

симость некоторых форм рака молочной железы 

(РМЖ) предопределила применение антиэстроге-

нов в терапии этого заболевания. Среди  них пре-

парат "Тамоксифен" занимает ведущее место в ле-

чении как распространенных, так и ранних ста-

дий РМЖ. Однако применение тамоксифена соп-

ровождается рядом побочных неблагоприятных 

эффектов, частота и тяжесть которых могут уси-

литься при более длительном приеме препарата. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить тяжесть патологических изменений 

эндометрия в зависимости от длительности  

приема тамоксифена. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Общепризнанно, что у женщин в постменопаузе  

толщина эндометрия  ≤ 7 мм является надежным  

признаком, указывающим на отсутствие патоло-

гии эндометрия. Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов малого таза является наиболее 

распространенным методом контроля за состоя-

нием эндометрия. Эффект утолщения эндомет-

рия пo УЗИ возникает уже через 6 мес от начала 

приема препарата, главным образом за счет тамо-

ксифен индуцированной субэпителиальной стро-

мальной пролиферации, вовлекающей в процесс 

железы, что ведет к кистозным изменениям в эн-

дометрии. 

ВЫВОДЫ

Вопрос о применении и длительности лечения  та-

моксифеном больных раком молочной железы  

является актуальным, так как сопровождается ря-

дом побочных неблагоприятных эффектов, час-

тота и тяжесть которых могут усилиться при дли-

тельном приеме препарата, что приводит к  уве-

личению частоты развития рака эндометрия, ги-

перплазии эндометрия, полипа эндометрия.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

и рака эндометрия на фоне длительного приема 

тамоксифена у больных раком молочной железы

Базикян К.Г. k_bazikyan@mail.ru@
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The Relevance of the Problem of  

Endometrial hyperplasia and Cancer 

Emerging During the Long-Term Use of 

Tamoxifen

Bazikyan K.

National Center of Oncology aster V.A.Fanardjyan

 

SUMMARY:

Key Words: Breast cancer, hormonotherapy;   

endometrial Cancer, endometrial hyperplasia, 

Tamoxifen, uterine echo.

In the structure of cancer morbidity among the fe-

male population, breast cancer ranks first. Estrogen 

dependency of certain types of breast cancer has 

determined the use of antiestrogens in the treatment 

of the mentioned disease. Tamoxifen occupies a 

leading position in the treatment of metastatic as well 

as early stage breast cancer. However, the use of 

Tamoxifen is accompanied with a set of side effects, 

the frequency and the severity of which can intensify 

as a result of the long-term use of the medicine.

PURPOSE OF THE STUDY 

to determine the severity of pathological endometrial 

changes depending on the duration of the use of 

Tamoxifen.

MATERIALS AND THE METHODS

It is generally recognized that <4–6 mm. endomet-

rial thickness in postmenopausal women is a sign 

indicating the absence of endometrial pathology. 

Ultrasound examination of small pelvis (pelvic 

ultrasound) organs is the most common method of 

control over the status of endometrium. The effect of 

thickening of the endometrium is detected through 

ultrasound examination already 6 months aster the 

start of taking the medication, mostly because of 

subepithelial stromal proliferation, integrated in the 

gland processes, leading to the cystic changes of 

endometrium.

CONCLUSIONS

The issue related to the use and duration of 

treatment with Tamoxifen of patient with the breast 

cancer is relevant, since it is accompanied with a set 

of side effects, the frequency and severity of which 

can increase in case of long-term use of the 

medicine, leading to the development of cervical 

Cancer (endometrial hyperplasia).

Կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների 

մոտ էնդոմետրիٳմի հիպերպլազիա-

ների և քաղցկեղի առաջացման խնդրի  

արդիականٳթյٳնը Տամոքսիֆենի 

երկարատև օգտագործման  

հետևանքով 

Բազիկյան Կ.Գ. 

Հ.Հ.Ա.Ն. Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան 

Ռռٳցքաբանٳթյան Ազգային կենտրոն  

ԱՄՓՈՓؤՄ

Բանալի բառեր՝ կրծքագեղձի քաղցկեղ, 

հորմոնաթերապիա, էնդոմետրիٳմի քաղցկեղ, 

էնդոմետրիٳմի հիպերպլազիա, տամոքսիֆեն

Ամբողջ աշխարٳմ կանանց բնակչٳթյան 

 մٳնների շարքٳթյٳցքային հիվանդացٳռٳ

կրծքագեղձի քաղցկեղը զբաղեցնٳմ է I տեղը: 

Կրծքագեղձի քաղցկեղի որոշ տեսակների  էստ-

րոգեն կախվածٳթյٳնը  կանխորոշել է անտի-

էստրոգենների կիրառٳմը այդ հիվանդٳթյան 

բٳժման մեջ: Այդ դեղամիջոցներից է «Տամոքսի-

ֆեն»-ը, որի կիրառٳմը կարևորվٳմ է ինչպես  

տարածված, այնպես էլ վաղ ախտորոշման փٳ-

լٳմ: Միաժամանակ «Տամոքսիֆեն»-ը ٳղեկց-

վٳմ է մի շարք կողմնակի ազդեցٳթյٳններով, 

որոնց հաճախականٳթյٳնը և ծանրٳթյան աս-
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տիճանը կարող են ٳժեղանալ դեղամիջոցի եր-

կարատև օգտագործման ժամանակ: 

Հետազոտման նպատակը՝ էնդոմետրիٳմի պա-

թոլոգիկ փոփոխٳթյٳնների ծանրٳթյան աստի-

ճանի որոշٳմը կախված «Տամոքսիֆեն»-ի եր-

կարատև օգտագործելٳց:

ՆՅؤԹԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Հայտնի է, որ կանանց մոտ դաշտանադադա-

րٳմ էնդոմետրիٳմի պաթոլգիայի բացակայٳ-

թյան դեպքٳմ էնդոմետրիٳմի հաստٳթյٳնը 

կազմٳմ է ≤ 7 մմ: Ուլտրաձայնային հետազոտٳ-

թյٳնը (ԳՁՀ) հանդիսանٳմ է առավել հավաստի 

և տարծված հետազոտման մեթոդ էնդոմետրիٳ-

մի կոնտրոլ զննման համար: Ըստ ؤՁՀ-ի էնդո-

մետրիٳմի հաստացման էֆեկտը առաջանٳմ է 

«Տամոքսիֆեն» դեղամիջոցի օգտագործٳմից 6 

ամիս անց, տամոքսիֆեն ինդٳկցվված սٳբէպի-

թելիալ ստրոմալ պրոլիֆերացիայի հաշվին, ինչը 

էնդոմետրիٳմٳմ առաջացնٳմ է կիստոզ փոփո-

խٳթյٳններ: 

Եզրակացٳթյٳն Կրծքագեղձի քաղցկեղով հի-

վանդների «Տամոքսիֆեն»-ի օգտագործման եր-

կարատևٳթյٳնը ակտٳալ է, սակայն ٳղեկց-

վٳմ է մի շարք անբարենպաստ կողմնակի ազ-

դեցٳթյٳններով, որոնց հաճախականٳթյٳնը և 

ծանրٳթյան աստիճանը կարող են ٳժգնանալ 

այն երկար օգտագործելٳ դեպքٳմ, որը իր հեր-

թին բերٳմ է էնդոմետրիٳմի քաղցկեղի զար-

գացմանը, էնդոմետրիٳմի հիպերպլազիայի, պո-

լիպների առաջացմանը: 

ВВЕДЕНИЕ

В структуре онкологической заболеваемости сре-

ди женского населения в мире рак молочной же-

лезы занимает первое место. Отмечается неук-

лонный рост численности больных, увеличение 

показателей смертности и возникновение злока-

чественных новообразований этой локализации в 

более раннем возрасте по сравнению с прошлы-

ми десятилетиями. Ежегодно в мире регистри-

руется более 1 млн новых случаев рака молочной 

железы.

В нашей Республике по данным онкологической 

статистической группы при Н.Ц.О. им В.А.Фанар-

джяна ежегодно регистрируется около 1100 пер-

вичных случаев РМЖ, из коих около 60% боль-

ные с 1-2ст. заболевания.

Эстрогенная зависимость некоторых форм рака 

молочной железы (РМЖ) предопределила приме-

нение антиэстрогенов в терапии этого заболева-

ния. Среди них препарат "Тамоксифен" занимает 

ведущее место в лечении как распространенных, 

так и ранних стадий РМЖ [8, 10]. 

Первый антиэстроген – тамоксифен был синтези-

рован в 1971 г, и по настоящее время широко ис-

пользуется в комбинированной терапии РМЖ, на 

фоне длительного применения которого значи-

тельно улучшается прогноз заболевания. 

В результате клинических исследований, прове-

денных в НЦО им В.А.Фанарджяна МЗ РА дока-

зано, что даже относительно непродолжительное 

(около 1 года) профилактическое лечение тамок-

сифеном почти 100 больных улучшает показатели 

безрецидивной выживаемости и сокращает 

смертность на 8-10%.

Первоначальные испытания адъювантного при-

менения тамоксифена в сравнении с контролем, 

начатые в 1970 г., вскоре показали, что сроки 

проявления как местных рецидивов, так и отда-

ленных метастазов могут быть существенно ото-

двинуты благодаря тамоксифену [4, 5, 13]. В 1985 

г. метаанализ всех рандомизированных клиничес-

ких испытаний, проведенных в Оксфордском уни-

верситете группой EBCTCG, включая и российс-

ких исследователей, четко показал, что 5-летняя 

выживаемость больных РМЖ при адъювантном 

применении тамоксифена может быть улучшена. 

Хотя во время второго общего обзора EBCTCG в 

1990 г. с большим числом испытаний и более дли-

тельными сроками наблюдения стало очевид-

ным, что абсолютная выживаемость оказалась бо-

лее значительной через 10 лет по сравнению с 

первыми 5 годами приема препарата, и этот бла-
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гоприятный эффект увеличивался с увеличением 

длительности применения тамоксифена [9, 12].

Однако , применение тамоксифена сопровож-

дается рядом побочных неблагоприятных 

эффектов, частота и тяжесть которых могут 

усилиться при более длительном приеме 

препарата [1, 4]. Пожалуй, наиболее важным из 

них является увеличение частоты рака 

эндометрия [2, 13], а так же повышение частоты 

маточной патологии, такой как гиперплазия 

эндометрия, полип эндометрия, атипичесская 

гиперплазия эндометрия [7]. Известно, что при ле-

чении тамоксифеном в течение нескольких лет 

(от 2 до 5) регистрируется одна дополнительная 

смерть от рака эндометрия на 1000 женщин, при-

нимавших тамоксифен. 

В исследовании National Surgical Adjuvant Breast 

and Bower Project P-1, опубликованном в 2005 г. 

сообщается о статистически значимом повыше-

нии риска развития инвазивного рака эндомет-

рия, а также увеличении случаев гиперплазии эн-

дометрия по сравнению с женщинами, не полу-

чавшими тамоксифен, как очаговой (28% и 5%, 

соответственно), так и диффузной (18% и 4%, 

соответственно) [4] . 

Традиционно развитие гиперпластических про-

цессов эндометрия ассоциировано с гиперэстро-

генемией. Одной из функций поступающих из 

крови и синтезированных in situ (при участии аро-

матазы и стероидсульфатазы) эстрогенов являет-

ся стимуляция пролиферации эндометрия. Этот 

эффект зависит от наличия ER. Кроме того, эс-

трогены могут метаболизироваться непосредст-

венно в эндометрии при участии 2- и 4-эстроген-

гидроксилаз, превращаясь в катехолэстрогены 

[2]. Эстрогены тaк-же могут подвергаться гидро-

ксилированию в 16-м положении. Дальнейший 

метаболизм катехолэстрогенов протекает с учас-

тием КОМТ и ГТ с образованием неактивных и не-

мутагенных производных. При недостаточной ак-

тивности этих трансфераз возможны 2 варианта 

событий. Первый заключается в том, что проли-

феративный эффект эстрогенов усиливается ка-

техолэстрогенами и 16-гидроксиметаболитами. 

Во втором варианте под действием пероксидаз 

катехолэстрогены превращаются в ортохиноны, 

которые обладают генотоксическим эффектом и 

могут вызывать онкогенные мутации [1, 6].

Неоспоримые преимущества длительного (5 и бо-

лее лет) применения тамоксифена у данного кон-

тингента больных доказаны в широкомасштаб-

ных исследованиях у 30 тысяч пациенток в виде 

уменьшения смертности на 26%, снижения реци-

дивирования заболевания и частоты возникнове-

ния рака в противоположной молочной железе на 

47% [4]. По данным других исследователей отме-

чается сокращение рецидивов на 27% и относи-

тельное уменьшение риска смертельного исхода у 

пациенток до 55 лет на 17%, а после 55 - на 36% 

[6, 15].

Вопросы, касающиеся использования тамоксифе-

на и патологий эндометрия стали волновать вра-

чей и пациенток с 1985 года, когда впервые 

Killackey с соавторами предположили существова-

ние связи между приемом антиэстрогена и возник-

новением рака эндометрия у 3 пациенток, стра-

дающих раком молочной железы. С тех пор были 

опубликованы сообщения приблизительно о 250 

случаях тамоксифениндуцированного рака матки. 

Это привело к выводу, что тамоксифен - незави-

симый фактор риска развития рака эндометрия на-

ряду с диабетом, артериальной гипертензией, воз-

растом, избыточным весом, курением, наследст-

венной предрасположенностью к раку молочной 

железы или гинекологическому раку [7, 14]. 

Актуальность проблемы гиперпластических про-

цессов и рака эндометрия на фоне длительного 

приема тамоксифена в настоящее время не вы-

зывает сомнений. Эффективность использова-

ния данного антиэстрогена при РМЖ неоспори-

ма. Однако многие вопросы, связанные с лече-

нием тамоксифеном больных РМЖ, решаются 

разными авторами неоднозначно. Двоякое влия-

ние препарата на гормональнозависимые орга-

ны-мишени не позволяет отказаться от его при-

менения, однако требует пристального внимания 

к тамоксифениндуцированным изменениям в 

эндометрии. 
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Так, группа EBCTCG выявила, что риск возникно-

вения рака эндометрия удваивается после 1-2-

летнего приема тамоксифена, а при 5-летнем 

приеме он возрастает в 4 раза [12]. 

Эти эффекты являются результатом влияния та-

моксифена на эстрогеновые рецепторы, содер-

жащиеся в матке [10]. Данные анализа Early 

Breast Cancer Trialists' Collaborative Group также 

свидетельствуют о трехкратном повышении рис-

ка рака эндометрия у пациенток, получающих в 

качестве адъювантной терапии тамоксифен (1,9 

против 0,6 на 1000/год) [5, 11]. Несмотря на то, 

что абсолютный риск рака эндометрия у пациен-

ток, принимающих тамоксифен остается низким.

По данным проведенных за 15 лет рандомизиро-

ванных исследований, адъювантное применение 

тамоксифена привело к снижению частоты реци-

дивов РМЖ и летальности от этого заболевания 

на 41% и 34%, соответственно, по сравнению с 

контрольной группой, не получавшей данный пре-

парат [9].

Не подлежит сомнению необходимость динами-

ческого наблюдения за этими женщинами, в том 

числе находящимися в постменопаузе. 

Негативные побочные эффекты тамоксифена 

стимулировали создание и изучение новых анти-

эстрогенов, возможно, не обладающих нежела-

тельными побочными свойствами, присущими та-

моксифену [3]. Таковым является, например, то-

ремифен (фарестон), близкий к тамоксифену по 

химической структуре и свойствам и отличаю-

щийся от последнего наличием атома хлора. В свя-

зи с этим происходит стабилизация молекулы пре-

парата и уменьшается образование агрессивных 

метаболитов, вызывающих повреждение ДНК. 

Благодаря этому торемифен не обладает мутаген-

ными и тератогенными свойствами и не приводит 

к развитию гепатоцеллюлярного рака и рака эн-

дометрия [3].

При проведении гистероскопии и биопсии эндо-

метрия у 414 женщин, через 6 месяцев после хи-

рургического лечения РМЖ частота гиперпласти-

ческих процессов эндометрия у пациенток, полу-

чавших в качестве адъювантной терапии 20 мг та-

моксифена ежедневно, составила 46%, тогда как 

в контрольной группе этот показатель был равен 

8% [1, 3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить тяжесть патологических изменений 

эндометрия в завсимости от длительности прие-

ма тамоксифена. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов ма-

лого таза является наиболее распространенным 

методом контроля за состоянием эндометрия. 

Общепризнанно, что у женщин в постменопаузе 

толщина эндометрия ≤ 7 мм является надежным 

признаком, указывающим на отсутствие пато-

логии эндометрия. Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов малого таза является наиболее рас-

пространенным методом контроля за состоянием 

эндометрия. 

Эффект утолщения эндометрия при УЗИ возни-

кает уже через 6 мес от начала приема препарата, 

главным образом за счет тамоксифен индуциро-

ванной субэпителиальной стромальной пролифе-

рации, вовлекающей в процесс железы, что ве-

дет к кистозным изменениям в эндометрии 

На сегодняшний день остается актуальным 

вопрос о динамическом наблюдении состояния 

эндометрия у пациенток, принимающих тамокси-

фен. С этой целью проводится трансвагинальное 

ультразвуковое исследование (ТВ-УЗИ), при 

необходимости - аспирационная биопсия эндо-

метрия, гистероскопия, выскабливание слизис-

той полости матки. Также высокоинформатив-

ным методом является МРТ органов малого таза, 

позволяющее визуализировать не только толщи-

ну эндометрия, но и его структурные изменения: 

кисты, очаговые образования, степень инвазии 

аденокарцином в мышечный слой. Но ввиду вы-

сокой стоимости метода применение его в ши-

рокой практике ограничено. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ



ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

93

ВЫВОДЫ 

Вопрос о применении и длительности лечения тамоксифеном больных раком молочной железы является 

актуальным, так как сопровождается рядом побочных неблагоприятных эффектов, частота и тяжесть ко-

торых могут усилиться при длительном приеме препарата, что приводит к увеличению частоты развития 

рака эндометрия, гиперплазии эндометрия, полипа эндометрия. В связи с этим, в настояшее время в На-

циональном Центре Онкологии им. В.А.Фанарджяна МЗ РА разрабатывается алгоритм обследования для 

своевременной диагностики гиперпластических процессов и рака эндометрия а так же сроки мониторин-

говых мероприятий для профилактики и раннего выявления тамоксифен индуцированных патологий эн-

дометрия у больных РМЖ ранних стадий.
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Ключевые слова – злокачественные опухоли, ре-

конструктивно-восстановительные операции, ана-

томо-функциональный дефект, противоопухоле-

вое лечение, качество жизни, кожно-мышечный 

лоскут.

Современный этап развития клинической онко-

логии характеризуется совершенствованием ор-

ганизации, диагностики и лечения злокачествен-

ных опухолей. В свете успехов современной хи-

мио-лучевой терапии, продление жизни таким 

больным и улучшение качества жизни у данной ка-

тегории больных является актуальной задачей 

современной онкологии. Однако для большинст-

ва форм злокачественных опухолей основным в 

комплексе является хирургический метод. В лите-

ратуре принято разделять операции на сохран-

ные и калечащие. Однако на наш взгляд в это оп-

ределение не заложено требование о радикаль-

ности выполнения операции. Операция должна 

быть адекватно радикальной в каждом конкрет-

ном случае. 

В частности, хирургический компонент разви-

вается по пути реконструктивно-пластического 

восстановления анатомо-функционального де-

фекта, направленного на органосохранную опе-

рацию.

Значительная часть наших пациентов обращает-

ся к нам на 3 ст. заболевания, когда наиболее эф-

фективным является комбинированное или комп-

лексное лечение, а хирургический компонент зак-

лючается в широком иссечением опухоли и обра-

зованием выраженного анатомофункциональ-

ного дефекта тканей.

Как правило, у этой категории больных, к момен-

ту последнего обращения уже бывают примене-

ны неоднократные операции и лучевая терапия. 

Возникает ситуация, когда нет альтернативы оче-

редной обширной операции с широким удале-

нием вовлеченных в процесс тканей.

Сдерживающим фактором в такой ситуации яв-

ляется необходимость немедленного надежного 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ 

в клинической онкологии

(случаи из клинической практики)

Сеинян А.С    Костанян М.Д.    Сеинян С.Г.
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Разметка лоскутов на операционном столе

Вид раны после широкого иссечения опухоли

Вид удаленной опухоли (макропрепарат)
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закрытия дефекта, для продолжения противоопу-

холевого лечения, в неблагоприятных условиях 

для заживления этих ран.

Однако, попытка применения данного метода в 

онкологии имеет ряд особенностей связанных с 

лечением, а именно:

1. Операция проходит в неблагоприятных усло-

виях из-за ранее произведенных неадекватных 

операций или предшествующего химиолучевого 

лечения.

2. Метод реконструктивного лечения должен 

быть максимально надежен, должен протекать 

без возможных осложнений, чтобы не препятст-

вовать дальнейшему противоопухолевому лече-

нию.

3. Операция должна эффективно решить задачу 

по реконструкции с целью обеспечения качества 

жизни больного и для достижения социальной и 

трудовой реабилитации больных.

Случаи из клинической практики:

Больной Г., 64 лет, с диагнозом – рецидив фибро-

миксосаркомы паравертебральной области. 

Больной неоднократно был оперирован в кли-

никах общего профиля, однако опухоль упорно 

рецидивировала. Больной был оперирован в 

НЦО в октябре 2018г. Произведено – широкое ис-

сечение опухоли, с пластикой кожно-мышечным 

лоскутом взятым из широчайшей мышцы спины 

(musculus latissimus dorsi).

Вид больного до операции
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Этапы выделения кожно-мышечного лоскута 

из широчайшей мышцы спины (musculus 

latissimus dorsi)

Окончательный вид раны после ушивания

Больная М., 74 лет, с диагноз – рак кожи нижней 

трети левого бедра в стадии распада, кровоте-

чение. Сопутствующие заболевания: сахарный 

диабет II тип, диабетическая нефропатия, диа-

бетическая макро- и микроангиопатия, мерца-

тельная аритмия. 

23.08.2017 г. Произведена операция – широкое 

иссечение опухоли, пластика переднелатераль-

ным лоскутом бедра (anterolateral thigh flap – ALT) 

с ножкой и обратным кровотоком (reverse flow). 

Лоскут имел кожномышечный перфорант 

(musculocutaneous perforator), исходный сосуд - 

нисходящая ветвь a. femoralis circumflex lateralis, 

которая отделилась от глубокой бедренной арте-

рии. Питание лоскута обеспечивалось обратным 

кровотоком – анастомозом ramus descendens-а с 

a. genus superior lateralis.

Вид опухоли до операции

Дооперационная разметка лоскута

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ



Этап перемещения лоскута

Вид раны после ушивания

Через год после операции признаков рецидива 

заболевания не наблюдалось. Больная находится 

под наблюдением.
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Больной Н., 34 лет, с диагнозом – рабдомиосар-

кома пахово-бедренной области справа в стадии 

распада, кровотечение. Больной в сентябре 

2018г. обратился в НЦО, где после обследования 

был оперирован. Произведено – широкое иссече-

ние опухоли, с пластикой кожно-мышечным 

(ВРАЛ – вертикальный ректоабдоминальный лос-

кут) лоскутом.

 

Вид опухоли до операции

Этапы удаления опухоли

EURASIAN JOURNAL OF

ONCOLOGY AND CLINICAL MEDICINE



Образовавшийся дефект после иссечения 

опухоли

Вид удаленной опухоли

Этапы выделения лоскута из прямой мышцы 

передней брюшной стенки (вертикальный 

ректоабдоминальный лоскут

Окончательный вид раны после ушивания

Через 21 сутки после операции

В настоящее время больной получает химиотера-

пию. Данных за отдаленные метастазы и мест-

ный рецидив опухоли нет. 
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Таким образом, благодаря применению реконст-

руктивных вмещательств с помощью различных 

кожно-мышечных и перфорантных лоскутов, в 

онкологической клинике появилась возможность 

выполнения значительных по объему операций с 

удалением больших массивов тканей с одномо-

ментным их замешением. Такие операции ранее 

приводили бы к формированию дефектов, не-

совместимых с жизнью либо недопустимо сни-

жающих ее качество. 

SUMMARY

Thanks to use of reconstructive procedures with 

different myocutaneous and perforator flaps in 

oncological clinical practice have enabled surgical 

oncologists to be more aggressive in tumour 

excisions, to remove larger tumours with healthier 

margins. This in turn has enabled better local control 

of disease compared with the era before the routine 

use of flaps. Today, plastic and reconstructive 

procedures are the accepted standard of care aster 

tumor extirpation.

ԱՄՓՈՓؤՄ

Կլինիկական ٳռٳցքաբանական պրակտիկա-

յٳմ տարբեր մաշկամկանային և պերֆորանտա-

յին լաթերի միջոցով ռեկոնստրٳկտիվ միջա-

մտٳթյٳնները ٳռٳցքաբան-վիրաբٳյժներին 

հնարավորٳթյٳն են տալիս իրականացնել ավե-

լի լայնածավալ բացազատٳմներ, հեռացնել մեծ 

-սվածքների սահմանٳցքներ առողջ հյٳռٳ

ներٳմ: Դրա շնորհիվ զգալիորեն բարելավٳմ է 

-նը, նվազեցٳթյٳցքների տեղային հսկողٳռٳ

վٳմ է ախտադարձերի հաճախականٳթյٳնը: 

Ներկայٳմս պլաստիկ և վերականգնողական վի-

րահատٳթյٳնները համարվٳմ են ստանդարտ 

միջամտٳթյٳններ ٳռٳցքների վիրաբٳժٳ-

թյան մեջ:
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При хирургическом лечении злокачественных но-

вообразований у больных с гипертрофичными мо-

лочными железами с выраженным птозом возни-

кают значительные технические затруднения. В 

настоящее время, в таких случаях, как правило, 

производится двухсторонняя операция – в пер-

вую очередь в целях сохранения равновесия, во 

вторых – для обеспечения симметрии [1, 3].

Существует большая разновидность хирургичес-

ких подходов.

Ÿ органосохранные операции - обычно произво-

дятся онкопластические резекции по типу 

двухсторонней редукционной маммопластики;

Ÿ двухстронняя мастэктомия, которая может со-

четаться с аутологической или аллопластичес-

кой реконструкцией, причем в этом случае 

контралатеральная мастэктомия носит и про-

филактический характер;

Ÿ Goldilocks мастэктомия;

Ÿ так называемая операция “разделения молоч-

ной железы” или операция breast-sharing.

Операция breast-sharing обычно осуществляется 

у больных старшей возрастной группы, которые 

отказываются от объемных операций. В этом слу-

чае на стороне поражения осуществляется маст-

эктомия, а в области контралатеральной молоч-

ной железы – редукционная маммопластика, од-

нако редуцированная часть молочной железы пе-

ремещается в противоположную сторону с целью 

реконструкции.

По существу, операция breast-sharing – вариант 

аутологической реконструкции (собственными 

тканями), которая полностью соответствует одно-

му из основных принципов реконструктивной хи-

рургии: “восстановление похожего похожим” 

(replacing like with like) [3, 4].

Важным предусловием операции breast-sharing 

считается отсутствие патологических изменения в 

другой, т.е. донорской молочной железе. По мне-

нию некоторых авторов важно также отсутствие 

наследственной отягощенности и генетических 

мутаций, как и отсутствие лобулярного подтипа 

рака молочной железы [2, 4].

Статей относительно операций breast-sharing ма-

ло, из-за технических особенностей она является 

редко осуществляемой операцией. В прошлом 

операции “разделения молочной железы” осу-

ществлялись на основе так называемых фила-

товских стеблей. В настоящем, в основе этой опе-

рации лежат главные особенности кровоснабже-

ния молочной железы, в частности формирова-

ние лоскута из нижнего отдела молочной железы 

ОПЕРАЦИЯ BREAST-SHARING: 

клинический случай

Костанян М.Д.      Симонян А.Т.
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с перфорантными ветвями внутригрудной арте-

рии, так называемый split-breast flap (Schoeller) 

[2], которая ротируется в сторону удаленной мо-

лочной железы.

Нашей больной 59 лет, вес - 100кг, рост – 157см, 

индекс массы тела (BMI) – 31.8 кг/м2, молочные 

железы были гипертрофичными (SN-N=33 см), 

птотичными (третья степень по Regnault). Опухо-

левое образование было локализовано в верхне-

наружном квадранте левой молочной железы, 

имела приблизительно диаметр 3.5 см, морфоло-

гический верифицированный протоковый рак с 

увеличенными подмышечными лимфатическим 

узлами (рис. 1, 2). 

На маммографическом исследовании по всей ле-

вой молочной железе описывались микрокальци-

наты злокачественного типа.

При предоперационном разметке справа перфо-

ранты внутригрудной артерии были отмечены с 

помощью акустического ручного допплера (рис. 

3, 4). 

Доминантным был перфорант третьего межре-

берья (IMAP3). Зеленым маркером была отмече-

на нижняя половина правой молочной железы, 

которая должна была переместиться в противо-

положную сторону (рис. 5). 

25 октября была произведена операция. Слева 

произведена радикальная мастэктомия по Мад-

дену (рис. 6). 

Справа произведен Т-инверсный разрез по Вайзу 

(Wise), нижняя половина молочной железы 

отделена по фасцию Würinger (рис. 7), из нижней 

половины молочной железы был сформирован 

лоскут (рис. 8), который ротировался на 180 

градусов против часовой стрелки и через 

подкожный тунель был проведен налево в 

область постмастэктомической раны (рис. 9, 10). 
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Справа была осуществлена редукционная маммо-

пластика с суперолатеральной ножкой - сокращая 

SN-N расстояние с 33 см до 22 см (рис. 11). 

После дренирования раны были ушиты послойно 

(рис. 12). 

Размеры кожного островка лоскута (skin paddle) 

составляли 23х9 см. Послеоперационный период 

протекает гладко, без осложнения, раны зажи-

вают первичным натяжением (рис. 13).
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По нашему мнению, при наличии злокачествен-

ной опухоли в выраженно гипертрофичной и пто-

тической молочной железы операция breast-

sharing считается приемлемымй оперативным ва-

риантом, при котором редуцированная половина 

контралатеральной молочной железы использует-

ся с целью аутологической реконструкции мас-

тэктомированной стороны.

Breast-sharing surgery: a clinical case

Kostanyan M.D., Simonyan A.T.

SUMMARY

Breast-sharing surgery is a possible surgical treat-

ment option of breast cancer in patients with hyper-

trophic and ptotic breasts. Aster reduction of 

contralateral breast, the lower half of the otherwise 

discarded tissue is used for autologous reconstruc-

tion of mastectomized side.
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Breast-sharing վիրահատٳթյٳն – 

կլինիկական դեպք

Կոստանյան Մ.Դ., Սիմոնյան Ա.Թ. 

ԱՄՓՈՓؤՄ

Արտահայտված հիպերտրոֆիայով և պտոզով 

կրծքագեղձٳմ չարորակ նորագոյացٳթյան առ-

կայٳթյան պարագայٳմ breast-sharing վիրահա-

տٳթյٳնը համարվٳմ է հնարավոր վիրահատա-

կան տարբերակ, որի դեպքٳմ կոնտրալատերալ 

կրծքագեղձի ռեդٳկցված կեսը օգտագործվٳմ է 

մաստէկտոմիկ կողմի աٳտոլոգիական ռե-

կոնստրٳկցիայի նպատակով:
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“HENARAN” charitable foundation for cancer 

patient advocacy, Yerevan, Armenia

ABSTRACT

Key words: breast cancer, cancer care continuum, 

cost-effectiveness, cancer expenditure, guideline-

concordant treatment, life expectancy.

INTRODUCTION

The relationship between the national health 

expenditure and life expectancy since 1970s in USA, 

and many other countries likewise, followed an 

explicitly upward trajectory. However, since 1980s 

USA follows a flatter trajectory, when life expectancy 

is not increasing much along with the increasing 

health expenditure per capita, which is the highest in 

the world as of 2016. The majority of the US national 

health expenditure is attributed to cancer care. 

Based on evidence, the female breast cancer is the 

leader with the highest cost within the total national 

cancer expenditure.

AIM OF THE REVIEW 

The aim of the review is to analyze and detect the 

potential factors that may impact the cost-

effectiveness of breast cancer care by comparing 

different studies of the recently conducted research 

on the cost-effectiveness of the breast cancer care 

continuum.

RESULTS

The cost-effectiveness of breast cancer care was 

thoroughly evaluated from different perspectives 

and different phases within the cancer care 

continuum. 

CONCLUSION

The guideline-concordant treatment ensures that 

value-based and cost-effective cancer care of high 

quality is provided. However, minor changes to the 

approved national guidelines may lead to unattended 

consequences of large costs with no meaningful 

impact on breast cancer patients.

Որքա՞ն թանկարժեք է կրծքագեղձի 

քաղցկեղի բٳժٳմն ԱՄՆ-ٳմ

Կրծքագեղձի քաղցկեղի շարٳնակա-

կան բٳժման վերաբերյալ հետազո-

տٳթյٳնների ٳսٳմնասիրٳթյٳն

Մարտիրոսյան Հ.Ա., Ավետիսյան Ա.Ա.

Օնկոպացիենտների շահերի պաշտպանٳթյան 

«ՀԵՆԱՐԱՆ» բարեգործական հիմնադրամ, 

Երևան, Հայաստան

HOW EXPENSIVE IS THE BREAST CANCER CARE IN USA?

Review of research on breast 

cancer care continuum

Martirosyan H.A.    Avetisyan A.A. henaran.fund@gmail.com@
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ԱՄՓՈՓؤՄ

Բանալի բառեր. կրծքագեղձի քաղցկեղ, 

քաղցկեղի շարٳնակական բٳժٳմ, 

ծախսարդյٳնավետٳթյٳն, քաղցկեղի բٳժման 

ծախսեր, ٳղեցٳյցներին համապատասխան 

բٳժٳմ, կյանքի սպասվող տևողٳթյٳն։

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

1970թթ-ից ի վեր ԱՄՆ-ٳմ, ինչպես և շատ այլ 

երկրներٳմ, ազգային առողջապահական ծախ-

սերի և կյանքի սպասվող տևողٳթյան միջև փոխ-

հարաբերٳթյٳնն ակնհայտորեն վերընթաց հե-

տագիծ է ٳնեցել: Այնٳամենայնիվ, 1980թթ-ից 

սկսած ԱՄՆ-ն ավելի հարթ հետագիծ է արձա-

նագրٳմ, երբ կյանքի սպասվող տևողٳթյٳնը չի 

ավելանٳմ՝ մեկ շնչի հաշվով առողջապահական 

ծախսերի աճին զٳգահեռ, որը 2016թ� դրٳ-

թյամբ ամենաբարձրն էր աշխարհٳմ: ԱՄՆ-ٳմ 

ազգային առողջապահական ծախսերի մեծա-

մասնٳթյٳնը վերագրվٳմ է քաղցկեղի բٳժմա-

նը։ Ապացٳցված է, որ քաղցկեղին ٳղղված 

ընդհանٳր ազգային ծախսերի մեջ առաջա-

տարն է կանանց կրծքագեղձի քաղցկեղը՝ իր հա-

մապատասխան ամենաբարձր ծախսերով։

ՈՒՍؤՄՆԱՍԻՐؤԱՆ ՆՊԱՏԱԿ

Ուսٳմնասիրٳթյան նպատակն է վերլٳծել և բա-

ցահայտել այնպիսի գործոններ, որոնք կարող են 

ազդել կրծքագեղձի քաղցկեղի բٳժման ծախս-

արդյٳնավետٳթյան վրա՝ համեմատելով 

կրծքագեղձի քաղցկեղի շարٳնակական բٳժ-

ման ծախսարդյٳնավետٳթյան վերաբերյալ 

վերջերս կատարված հետազոտٳթյٳնների շար-

քին պատկանող տարբեր ٳսٳմնասիրٳթյٳն-

ներ։

Արդյٳնքներ

Մանրակրկիտ գնահատվել է կրծքագեղձի քաղց-

կեղի բٳժման ծախսարդյٳնավետٳթյٳնը՝ տար-

բեր տեսանկյٳններից և քաղցկեղի շարٳնակա-

կան բٳժման տարբեր փٳլերٳմ:

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Քաղցկեղի՝ բարձրորակ, արժեքավոր և ծախս-

արդյٳնավետ բٳժման ապահովٳմը պայմանա-

վորվٳմ է ٳղեցٳյցներին համապատասխան 

բٳժմամբ։ Այնٳամենայնիվ, հաստատված ազ-

գային ٳղեցٳյցներٳմ կատարվող աննշան փո-

փոխٳթյٳնները կարող են հանգեցնել խոշոր 

ծախսերով անկառավարելի հետևանքների՝ որևէ 

իմաստալից ազդեցٳթյٳն չٳնենալով կրծքա-

գեղձի քաղցկեղից բٳժվող հիվանդների վրա:

Как дорого лечение рака молочной 

железы в США?

Обзор исследований по беспрерыв-

ному лечению рака молочной железы

Мартиросян Р.А.; Аветисян А.А.

Благотворительный фонд “ЭНАРАН” по 

защите интересов онкопациентов, Ереван, 

Армения

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова: рак молочной железы, 

беспрерывное лечение рака, экономическая 

эффективность, онкологические затраты, 

лечение в согласии с методическими 

инструкциями, ожидаемая продолжительность 

жизни.

ВВЕДЕНИЕ 

Взаимосвязь между национальными расходами 

на здравоохранение и ожидаемой продолжитель-

ностью жизни с 1970-х годов в США, как и во мно-

гих других странах мира, сопровождалась явной 

восходящей траекторией. Однако с 1980-х годов 

США следуют более плоской траектории, когда 

уже не наблюдается увеличения ожидаемой про-

должительности жизни вместе с увеличением рас-

ходов на здравоохранение на душу населения, что 

является самым высоким показателем в мире по 

состоянию на 2016 год. Большинство расходов на 

здравоохранение в США приходится на лечение 
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рака. Доказано, что рак молочной железы среди 

женщин лидирует с наивысшей стоимостью в рам-

ках общенациональных онкологических затрат.

ЦЕЛЬ ОБЗОРА

Цель обзора – путем сравнения различных науч-

ных работ, недавно проведенных в рамках иссле-

дования экономической эффективности беспре-

рывного лечения рака молочной железы, проана-

лизировать и выявить потенциальные факторы, 

которые могут повлиять на экономическую 

эффективность лечения рака молочной железы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономическая эффективность лечения рака 

молочной железы подверглась тщательной оцен-

ке с разных точек зрения и в разных фазах бес-

прерывного процесса лечения рака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечение в согласии с методическими инструкция-

ми гарантирует обеспечение стоящего, высокока-

чественного и экономически эффективного лече-

ния от рака. Однако незначительные изменения в 

утвержденных национальных методических 

инструкциях могут привести к бесконтрольным 

последствиям с большими затратами и без су-

щественного воздействия на больных раком 

молочной железы.

INTRODUCTION

The target audience of the 40th annual San Antonio 

Breast Cancer Symposium (SABCS), held during 

December 5-9, 2017, in San Antonio, Texas, USA, 

was physicians and researchers involved in surgical, 

radiation, and medical oncology, as well as 

chemotherapy drugs research and development and 

clinical trials, all related to breast cancer. The 

objective of the Symposium was to provide state-of-

the-art information on diagnosing, prevention, and 

treatment of breast cancer and premalignant breast 

conditions to an international audience of around 

8,000 delegates, whereby the scope of the collective 

intelligence of so many professionals from all parts of 

the world attending the SABCS was quite astonishing.

COST-EFFECTIVENESS OF BREAST 

CANCER CARE

In addition to the educational and general sessions, 

plenary lectures and poster presentations, clinical 

and basic science forums and case discussions, one 

of the SABCS settings – the spotlight session – 

allowed grouped discussions of several independent 

posters under a specific topic with a follow-on 

summarized presentation of all findings related to 

the given topic. One of the spotlight sessions 

referred to the cost-effectiveness of cancer care, 

which has been touched upon during SABCS as a 

concern across many disciplines, such as breast 

cancer screening, radiation therapy, chemotherapy, 

clinical trials and others.

The following graph displays the relationship 

between the national health expenditure and life 

expectancy in a number of countries since 1970, and 

life expectancy is affected by many factors, 

healthcare spending being just one of them. In the 

period 1970-1980, USA followed an explicitly 

upward trajectory, and many other countries did 

likewise, when life expectancy increased along with 

the increasing health expenditure. However, since 

mid-1980s, as shown by the graph below, USA 

stands out as an exception following the pattern of a 

flatter trajectory, when life expectancy is not 

increasing much along with the increasing health 

expenditure. According to the “Health at a Glance 

2017: OECD Indicators” [1], in 2016 the US health 

expenditure per capita continued to be the highest in 

the world – almost $9,900, nevertheless the gains in 

life expectancy (almost 79 years) are much smaller 

when compared to other countries. In fact, USA is 

not even among the top 25 countries in terms of its 

national health expenditure and life expectancy 

versus Switzerland ($6,787, 82.85y), Canada 

($4,495, 81.96y), Spain ($3,053, 83.08y), Australia 

($4,207, 82.25y), or Chile ($1,689, 81.5y).
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According to the “Health at a Glance 2017: OECD 

Indicators” [1], circulatory system diseases and 

cancers are the main causes of death across the 

OECD countries, while the majority of national 

health expenditure of every country is attributed to 

cancer care. Based on the statistical and 

demographic data, in “Projections of the Cost of 

Cancer Care in the United States: 2010–2020” 

Mariotto et al. [3] were able to segregate the cost of 

cancer care in 2010: the female breast cancer was 

the leader with the highest cost of $16.5bln within 

the total national cancer expenditure of $124.57bln. 

Using different assumptions of future cancer 

incidence and survival, as well as dynamic changes 

in the US population and assumed increases in the 

cost of care (2% annually) it is estimated that in 2020 

the female breast cancer in the US will cost around 

$21.37bln (30% increase) within the national cancer 

expenditure of $172.77bln.

With regard to the cost-effectiveness of breast 

cancer care, five research groups presented posters 

on their respective studies that related to certain 

Source: https://ourworldindata.org/financing-healthcare/ [2]
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phases within the cancer care continuum: screening, 

diagnosis, and treatment. These posters were 

discussed during the spotlight session on December 

8, 2017, and the findings of these studies were 

summarized and presented to the audience by 

Sharon H. Giordano, MD, MPH, from the University 

of Texas MD Anderson Cancer Center.

“Comparative costs of breast cancer screening with 

digital breast tomosynthesis (DBT) versus digital 

mammography (DM): a health system perspective” 

(PD7-05). The researchers [4] compared the 

screening costs of two different techniques studying 

46,483 screening episodes, of which 21,981 (47.3%) 

were screened by DBT and 24,502 (52.7%) by DM. 

DBT episodes had lower false positive (FP, 8.6% vs. 

10.8%) and higher truly-negative (TN, 90.9% vs. 

88.7%) rates. The researchers measured the 

performance outcome and found that, on one hand, 

DBT decreased the recall rates and FP rates with no 

significant difference in costs between the two 

groups during the diagnosis and treatment phases, 

but on the other hand, on average DBT cost $91.40 

more due to the higher average screening cost, 

additional charge of tomosynthesis, and follow-up 

costs. No other evidence was found that within a 

single health system major downstream costs could 

be saved due to either of the two techniques utilized.

“Value-based medicine: are the 2013 guidelines for 

HER2 testing clinically significant and cost effective?” 

(PD7-02). The researchers [5] studied the impact of 

HER2 immunohistochemistry (IHC) testing 

guidelines initially published by the College of 

American Pathologists (CAP) in 2003 with revisions 

in 2007 and 2013. At the effect of 2013 testing 

guidelines, the ultimate number of HER2+ cases did 

not increase as intended, but the percentage of 

equivocal IHC results increased by 8.19%, which led 

to clinical uncertainty for treatment and almost 

doubled number of repeat tests, including FISH 

testing, which is labor-intensive, slow, and costs 

$650 per case. With over 250,000 new cases of 

breast cancer diagnosed in the US in 2017, around 

8.19% (20,475 women) are estimated to fall under 

the equivocal category with a total cost of more than 

$13mln. The researchers succeeded in showing that 

relatively minor changes in testing guidelines led to 

large costs and recommended some new changes to 

enhance HER2+ detection in IHC testing with cost 

savings and ensure a best model for sensitivity and 

specificity.

“Cost-effectiveness analysis of intraoperative 

radiotherapy (IORT) for ductal carcinoma in situ 

(DCIS)” (PD7-03). While prospective trials of IORT 

for DCIS are ongoing, this study [6] aimed to 

estimate the cost-effectiveness of whole breast 

radiation therapy (WBRT), which is standard of care 

to follow lumpectomy for DCIS, versus no radiation 

versus IORT as a potential alternative with 

advantages of decreased toxicity to adjacent organs, 

convenience, and improved quality of life. The study 

was based on the primary endpoint of incremental 

cost-effectiveness ratio (ICER) expressed as 

difference in cost divided by difference in quality-

adjusted life years (QALY). The researchers found 

that IORT, as a new approach, was the most cost-

effective radiation strategy for DCIS and a more cost-

effective for higher-risk patients, while in low-risk 

DCIS cases no radiation was the most cost-effective 

strategy.

“Contribution of radiation therapy (RT) to the overall 

cost of cancer care for clinical stage IA breast cancer 

patients” (PD7-04). The objective of this study [7] 

was to evaluate the contribution of radiation therapy, 

a well-established component of clinical stage IA 

breast cancer care, to the overall cost of breast 

cancer care. A retrospective review of clinical and 

financial data of 110 patients was performed, 

whereby RT survival benefit was used as the primary 

endpoint and received revenue as a proxy. 85 

patients saw a radiation oncologist, but only 63 

patients (57%) received RT, which cost $1.1mln 

(17.5%) within the overall cost of cancer care 

($6.3mln) compared with surgery ($2.1mln, 33.3%) 

and chemotherapy ($2.4mln, 38.1%). The 

researchers concluded that the contribution of RT to 

the overall cost of breast cancer care was not well 

understood, but should be adequately appreciated 

as it provided high value to clinical stage IA breast 

cancer patients.
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“Impact of guideline-concordant treatment on cost 

and healthcare utilization in early stage breast 

cancer patients” (PD7-01). National Comprehensive 

Cancer Network (NCCN) guideline- concordant 

treatment is increasingly recognized as a marker of 

high-quality care on the way towards value-based 

cancer care in the US. This study [8] evaluated the 

impact of NCCN guidelines-concordant treatment 

regimens (hormonal medications, chemotherapy, 

and/or HER2-targeted therapy) on the cost and 

healthcare utilization in early stage breast cancer of 

1,042 women aged ≥65. The study detected that 

almost one in five breast cancer patients did not 

receive guideline-concordant care, with an even 

higher proportion of guideline discordance in 

chemotherapy recipients. Guideline-concordant 

care was significantly associated with lower costs and 

lower rates of healthcare utilization depending on 

the patient and cancer center characteristics. 

Nevertheless, the need to examine the appropria-

teness of guidelines deviation was emphasized.
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TOWARDS VALUE-BASED CANCER CARE

All the studies discussed above had the objective of 

evaluating the cost-effectiveness of breast cancer 

care from different perspectives and different 

phases within the cancer care continuum. Value-

based and cost-effective cancer care of high quality 

can be ensured from both the patient's and payer's 

perspectives when guideline-concordant treatment 

is provided to avoid under-treatment and over-

treatment. Nevertheless, caution should be 

exercised when approving national guidelines, for as 

shown by some studies above relatively minor 

changes in guidelines (e.g. testing guidelines) may 

lead to unattended consequences of large costs. In 

addition, guidelines-concordant treatment should 

focus on the meaningful impact on the patients 

making the breast cancer care accessible and 

available to everyone.
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