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Հարգելի գործընկերներ, 

Ուրախ ենք Ձեզ ներկայացնել Ուռٳցքաբանٳթյան և 

կլինիկական բժշկٳթյան եվրասիական ամսագրի 

երրորդ 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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ОБЩАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ:

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА У ПАЦИЕНТОВ

СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ЦИТОКИНЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ И РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ 

MIDCAB BY MEANS OF INFERIOR 

MINI STERNOTOMY

SEMISIRCULAR STITCH REPAIR 

FOR LV ANEURYSM

ԳՐԱՖԵՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿؤؤՆԸ

AНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

СКЛЕРАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ С ХОДОМ МИОПИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԵՐԱՆԻ 

ԽՈՌՈՉԻ ԲԱՐԴؤؤՆՆԵՐԸ 

ԵՊԲՀ ՄؤՐԱՑԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ 

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԼԻՆԻԿԱՅؤՄ 

ՕՍՏԵՈՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇؤՄԸ ԵՎ ԲؤԺؤՄԸ 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆؤՄ

ՀՀ-ؤՄ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ ՄԵԶԻ 

ԴԵՐԻՎԱՑԻԱՅԻ ԿՈՆՏԻՆԵՆՏ ԵՂԱՆԱԿԻ 

ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԴؤؤՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐؤؤՆ

ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԱԾ 

ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂ 

ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ПОЛИПОЗ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

МЕЛАНОМА ПРЯМОЙ КИШКИ

PRPS-1 IS THE POTENTIAL TARGET 

FOR THE GLIOMA TREATMENT 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ 

В КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

BRCA- ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ 

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲؤԺؤՄ

(ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ)





 

Республиканский научно-практический центр 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова, а/г. Лесной, Республика Беларусь

Ключевые слова: общая гипертермия, показа-

ния, противопоказания, этапы сеанса общей 

гипертермии, побочные реакции.

РЕЗЮМЕ

Авторами проанализированы и систематизиро-

ваны ключевые аспекты применения общей вы-

сокочастотной гипертермии в схемах комбиниро-

ванного и комплексного лечения пациентов с раз-

личными нозологическими формами злокачест-

венных новообразований: основные механизмы 

противоопухолевого действия общей гипертер-

мии, показания и противопоказания, этапы вы-

полнения сеанса общей гипертермии, ранние и 

поздние осложнения метода.

Что не излечивают лекарства, то лечит 

железо, что железо не излечивает, то лечит 

огонь. Что даже огонь не лечит, то следует 

признать неизлечимым.

Гиппократ

Whole-body hypothermia in clinical 

oncology: Basic aspects of the method 

application in patients with malignant 

tumors. 

Tzerkovsky D.A., Piatrouskaya N.A., Mazurenko 

A.N.

N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus, 

Lesnoy, Republic Belarus

Key words: whole-body hyperthermia, indications, 

contraindications, stages of the session of general 

hyperthermia, complications.

SUMMARY

The authors analyzed and systematized key aspects 

of the use of whole-body high-frequency 

hyperthermia in the schemes of combined and 

complex treatment of patients with various 

nosological forms of malignant tumors: main 

mechanisms of antitumor effect, indications and 

contraindications, stages of the session of whole-

body hyperthermia, early and late complications of 

the method.

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae 

ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non 

sanat, insanabilia reputari oportet.

Hippocrates

ОБЩАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ:

Ключевые аспекты применения метода у пациентов

со злокачественными новообразованиями

Церковский Д.А.,    Петровская Н.А.,    Мазуренко А.Н.
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ВВЕДЕНИЕ

По определению профессора Фрадкина С.З. – 

основоположника белорусской школы гипертер-

мии – «Гипертермическая онкология представ-

ляет собой относительно новое, бурно развиваю-

щееся в последние 20-25 лет направление в ле-

чении злокачественных новообразований, свя-

занное с применением высокой температуры (40-

43°С при общем воздействии и/или 42-47°С при 

локальном) для повышения эффективности ком-

бинированной или комплексной терапии боль-

ных» [1]. 

В современной клинической онкологии имеет мес-

то тенденция к комплексному использованию ши-

рокого арсенала физических методов воздейст-

вия на всех этапах радикального и паллиативного 

лечения пациентов со злокачественными новооб-

разованиями с целью повышения его эффектив-

ности, улучшения функциональной и социально-

трудовой реабилитации. 

С этих позиций большой научно-практический ин-

терес вызывает многокомпонентное лечение. 

Под этим термином понимают комплексную тера-

пию, дополненную применением средств и спо-

собов, существенно модифицирующих чувстви-

тельность злокачественных опухолей к химио- и 

радиотерапевтическим воздействиям. В качестве 

модификаторов, избирательно усиливающих 

чувствительность опухолевых клеток к лекарст-

венной и/или лучевой терапии, используются раз-

личные физико-химические воздействия: гипер-

барическая оксигенация, перекиси, локальная и 

общая гипоксия, электрон-акцепторные соедине-

ния, вещества, синхронизирующие клеточный 

цикл, искусственная гипергликемия, локальная и 

общая гипертермия и др.

По нашему мнению, наиболее перспективным 

представляется разработка и внедрение в клини-

ческую практику радио- и химио-модифици-

рующих агентов, а именно, общей гипертермии 

(ОГТ). За последние годы с применением ОГТ в 

научно-практических центрах США, Японии, Гер-

мании, Франции, Италии, Нидерландов, Норве-

гии, Российской Федерации и Беларуси было 

пролечено несколько десятков тысяч пациентов 

со злокачественными новообразованиями голо-

вы и шеи, молочной железы, легкого, пищевода, 

печени, поджелудочной железы, шейки матки, по-

чек, предстательной железы, глиомами головного 

мозга. Полученные результаты свидетельствуют о 

повышении противоопухолевой эффективности 

лечения пациентов с данными нозологическими 

формами злокачественных новообразований 

более, чем в 1,5-2,5 раза при включении в схемы 

комбинированного и комплексного лечения 

метода ОГТ [2, 3, 4, 5].

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГИПЕРТЕРМИИ

Основой для включения ОГТ с химиотерапией в 

схемы лечения пациентов со злокачественными 

опухолями являются морфофункциональные осо-

бенности опухоли, а именно, несостоятельность 

кровоснабжения, способность к гликолизу, низ-

кая степень оксигенации, низкий pH, что состав-

ляет основу для селективности противоопухоле-

вого действия. 

Вследствие избирательного снижения pH опухо-

ли, образования и накопления в опухолевой ткани 

избыточных количеств лактата, снижения скорос-

ти кровотока за счет увеличения жесткости мемб-

ран эритроцитов, повышения вязкости крови 

происходит гибель опухолевых клеток в зонах с 

«несовершенным» кровоснабжением. Несовер-

шенство строения кровеносных сосудов опухолей 

обусловливает повреждение эндотелия, быструю 

адгезию эритроцитов в опухолевых сосудах. Де-

фектный внутриопухолевый кровоток способст-

вует более медленному, по сравнению с нормаль-

ными клетками, «вымыванию» тепла из опухоли, 

что дает возможность создания эффекта гипер-

термии в опухоли до необходимой цитотоксичес-

кой температуры без повреждения нормальных 

клеток. Гипертермия увеличивает скорость кро-

вотока в опухоли, приводя к повышению насы-

щения кислородом ткани и увеличению радио-

чувствительности [6, 7].
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ОГТ сопровождается активацией макрофагов и 

натуральных киллеров, что усиливает иммуноло-

гическое действие цитокинов и иммуногенность 

через связку «белки теплового шока – дендрит-

ные клетки». Денатурация белка при температу-

рах выше 40ºС приводит к изменению структуры 

молекул цитоскелета и мембраны, повреждению 

ферментов, принимающих участие в синтезе и 

репарации ДНК, истощению энергетических за-

пасов опухолевой клетки. Аддитивный эффект 

ОГТ заключается в воздействии на чувствитель-

ные к высокой температуре клетки опухоли, кото-

рые находятся в гипоксических зонах с низким 

pH, в S-фазе клеточного цикла и являются радио-

резистентыми [8, 9]. 

Изменение биохимических процессов в опухоле-

вых клетках приводит к повышению чувствитель-

ности опухоли к ионизирующему излучению и 

действию противоопухолевых препаратов, кото-

рое в большинстве случаев носит синергический 

характер. Противоопухолевый эффект термохи-

миотерапии связан с угнетением механизмов ре-

парации, повышением способности химиопрепа-

ратов проникать через клеточные мембраны. 

При применении ОГТ изменяется фармакодина-

мика химиопрепаратов, что способствует повы-

шению их внутриклеточной концентрации [10, 11, 

12].

По данным ряда авторов, в зависимости от уси-

ления противоопухолевого эффекта химиопрепа-

ратов выделяют 4 группы веществ [1, 8, 9]:

Ÿ лекарственные средства, у которых с повыше-

нием температуры происходит линейное уси-

ление цитотоксичности (цисплатин, алкили-

рующие препараты (циклофосфамид), би-

функциональные алкилаты (нитрозомоче-

вина), митомицин С;

Ÿ лекарственные средства с пороговым увели-

чением цитотоксичности по мере повышения 

температуры: в интервале от 37 до 42°С их ци-

тотоксичность увеличивается незначительно, 

однако, выше 42°С происходит значительное 

увеличение (блеомицин, адриамицин);

Ÿ лекарственные средства, цитотоксичность 

которых проявляется только при температурах 

выше 37°С (цистамин, амфотерицин В);

Ÿ лекарственные средства, не изменяющие ци-

тотоксичность с повышением температуры 

(37-45°С) (винкристин, винбластин, 5-

фторурацил).

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к 

заключению, что противоопухолевый эффект 

ОГТ основывается на следующих аспектах:

Ÿ деструкция опухолевой ткани, вследствие 

реализации гипертермического синдрома;

Ÿ индукция каскада реакций апоптоза опухоле-

вых клеток;

Ÿ повреждение мембран опухолевых клеток (из-

менение их проницаемости, ингибирование 

процессов дыхания), результатом чего являет-

ся нарушение их метаболизма;

Ÿ повышение иммуногенности опухоли;

Ÿ повышение чувствительности опухолевой тка-

ни к химиотерапевтическим лекарственным 

средствам (Рисунок 1).
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Рисунок 1. – Схема реализации 

противоопухолевого эффекта гипертермии
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ГИПЕРТЕРМИИ

В настоящее время известны и достаточно 

широко применяются следующие методы и виды 

гипертермии:

1. Локальная гипертермия:

Ÿ неинвазивная (дистанционная, контактная), 

создается горячими источниками (вода, 

воздух, парафин), микроволнами (433 МГц; 

460 МГц; 915 МГц; 2450 МГц), радиочастот-

ными (5-150 МГц), ультразвуковыми, световы-

ми (лазер, инфракрасные источники) излуче-

ниями;

Ÿ инвазивая (внутритканевая) – используются 

ферромагнетики, микроволны, ультразвук;

Ÿ внутриполостная (осуществляется перфузией, 

антеннами-тубусами, излучающими электро-

магнитные волны микроволнового и радио-

частотного диапазона.

2. Регионарная гипертермия: экстракорпораль-

ная перфузия, токами ультра- и высокой частоты 

с широкоформатными антеннами-излучателями.

3. Общая гипертермия: горячие ванны, водо-

струйные установки, скафандры, обертывание 

парафином, инфракрасное излучение, экстра-

корпоральная перфузия, электромагнитные 

волны высокочастотного диапазона (13,56 МГц).

4. Комбинированная и сочетанная гипертер-

мия.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕТОДЫ 

ГИПЕРТЕРМИИ?

В настоящее время известны и достаточно широ-

ко применяются следующие методы и виды ги-

пертермии: локальная гипертермия (неинвазив-

ная, инвазивая (внутритканевая), внутриполост-

ная); регионарная гипертермия; общая гипертер-

мия; комбинированная и сочетанная гипертер-

мия. 

При локальной гипертермии высокая температу-

ра создаётся на небольшом участке с расположен-

ной опухолью. При этом используются различные 

методы нагрева. Наибольшее распространение 

получили методы создания высокой температуры 

при помощи электромагнитного излучения (135 

кГц, 40,68 МГц, 430-460 МГц, 915 МГц), а так же 

ультразвук (2-4 МГц). 

В зависимости от места локализации опухоли су-

ществует несколько способов подвода излучения. 

1. Внешний способ используются при лечении 

опухолей, которые находятся на поверхности или 

в толщине кожи. При этом внешние аппликаторы 

располагаются вокруг интересующей области, 

чтобы энергия излучения была максимально 

сконцентрирована на опухоли для создания 

наибольшей температуры внутри неё. 

2. Внутрипросветные (внутриполостные) спосо-

бы используются для лечения опухолей располо-

женных внутри полых органов, таких как пище-

вод и прямая кишка. Излучатель при таком спосо-

бе помещается в просвете органа над опухолью, 

чтобы сконцентрировать энергию для макси-

мального нагрева. 

3. Внутритканевые (интерстициальные) способы 

используются для лечения опухолей расположен-

ных глубоко в теле человека, например опухоли го-

ловного мозга. При такой технике в опухоли 

создаётся более высокая температура, чем при ис-

пользовании внешнего способа за счёт непос-

редственного введения излучателя в опухоль. 

Для контроля локализации излучателя исполь-

зуется ультразвук.

Радиочастотная абляция является вариантом 

внутритканевой гипертермии, которая исполь-

зует радиоволны.

1. Глубокая регионарная гипертермия применяет-

ся для лечения опухолей глубоко расположенных 

в теле человека, например рак шейки матки или 

рак мочевого пузыря. При этом внешние аппли-

каторы располагаются вокруг анатомической об-

ласти, где находится опухоль. В качестве энергии 

используется электромагнитное излучение с 

частотой 60-110 МГц (аппарат «BSD-2000»).

2. Региональная перфузия используется при ло-

кализации опухолей на конечностях, таких как ме-
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ланома, саркома, или при локализации опухоли в 

органах, таких как печень или легкое. При данной 

процедуре в качестве теплоносителя служит 

кровь пациента, которая забирается, нагревается 

во внешнем теплообменнике, и затем возвра-

щается в конечность или орган. Как правило, во 

время этого лечения вводятся противоопухоле-

вые препараты.

3. Непрерывная гипертермическая перитонеаль-

ная перфузия – способ лечения злокачественных 

опухолей в пределах брюшной полости, таких как 

первичная перитонеальная мезотелиома и диссе-

минированный рак желудка. При данном способе 

происходит «омывание» брюшной полости и рас-

положенных в ней органов горячим (41,5-42,5°С) 

раствором химиопрепаратов после выполнения 

основного хирургического пособия. 

Общая гипертермия (ОГТ) используется при лече-

нии метастатических распространённых форм 

злокачественных опухолей, которые распола-

гаются в различных участках и органах челове-

ческого тела. Нагрев тела при этом можно осу-

ществить несколькими способами, а именно, с ис-

пользованием различных теплоносителей (вода, 

воздух) или используя излучения (инфракрасное 

или электромагнитное высокочастотное, 13,56 

МГц). Максимальная температура тела при общей 

гипертермии ограничивается величиной 41,8-

42,2°С на протяжении 1-2 часов.

Наиболее сложным и актуальным направлением 

научных и клинических исследований является 

именно ОГТ, применение которой в схемах 

многокомпонентного лечения имеет ряд 

основных показаний.

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ОГТ

ОГТ в форме термохимиотерапии, терморадиоте-

рапии и терморадиохимиотерапии применяется в 

настоящее время при лечении пациентов с гене-

рализованными и далеко зашедшими формами 

злокачественных новообразований, а именно:

Ÿ саркомы мягких тканей (III/IV стадии, реци-

дивы и метастазы после проведенного ради-

кального лечения);

Ÿ меланома кожи (III/IV стадии, рецидивы и ме-

тастазы после проведенного радикального 

лечения);

Ÿ саркомы костей (III/IV стадии, рецидивы и ме-

тастазы после проведенного радикального ле-

чения);

Ÿ почечно-клеточный рак (при наличии отдален-

ных и регионарных метастазов);

Ÿ рак молочной железы (с отдаленными метаста-

зами);

Ÿ неорганные опухоли забрюшинного про-

странства;

Ÿ нерезектабельный рак шейки матки;

Ÿ химиорезистентные опухоли яичников.

Основными показаниями к применению ОГТ яв-

ляются:

Ÿ далеко зашедшие и генерализованные формы 

злокачественных новообразований, при кото-

рых традиционные методы лечения неэффек-

тивны или представляются заведомо беспер-

спективными;

Ÿ нерезектабельные формы опухолей с целью 

их перевода в результате регрессии в резекта-

бельное состояние;

Ÿ нерадикальные или условно-радикальные хи-

рургические вмешательства;

Ÿ злокачественные новообразования, у которых 

в процессе лечения развилась резистентность 

к цитостатической терапии (химио- и радиоре-

зистентные опухоли).

Основными противопоказаниями к применению 

ОГТ являются:

Ÿ общее состояние пациентов менее 70% по 

шкале Карновского;

Ÿ кахексия;

Ÿ активная форма туберкулеза легких;
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Ÿ сахарный диабет;

Ÿ сопутствующие заболевания с явлениями 

декомпенсации сердечно-сосудистой сис-

темы, значительными нарушениями функции 

печени, почек и надпочечников;

Ÿ сопутствующие заболевания, при которых 

имеет место высокий риск кровотечения в про-

цессе или после лечения (язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, эрозив-

ный гастрит, язвенный колит и др.);

Ÿ угроза обильного неконтролируемого кровоте-

чения, развития перитонита из распадающих-

ся опухолей;

Ÿ локализация опухоли в области головы и шеи;

Ÿ анемия, лейкопения, тромбоцитопения [13].

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕАНСА ОГТ

Сеанс ОГТ с искусственной гипертермией и хи-

миотерапией представляет собой многоэтапный 

процесс и условно может быть подразделен на 

следующие этапы.

Подготовительный этап. До проведения сеанса 

ОГТ производится предварительное обследо-

вание пациента с целью выявления противопо-

казаний и оценки функционального состояния 

жизненно важных систем: общий и биохимичес-

кий анализ крови, показатели свертывающей сис-

темы крови, анализ мочи, ЭКГ, исследование 

функции внешнего дыхания, рентгеновское ис-

следование легких, УЗИ органов брюшной полос-

ти и малого таза. При отсутствии противопоказа-

ний к проведению лечения, пациенту за 30 минут 

до начала сеанса ОГТ проводится премедикация 

(димедрол 1% 1-2 мл, атропина сульфат 0,1% 0,1-

0,5 мл, седуксен 10 мг). 

Далее проводится комплекс мероприятий, нап-

равленных на подготовку медицинского оборудо-

вания к проведению сеанса ОГТ. Проводится под-

готовка гипертермической установки к работе с 

калибровкой температурных датчиков. Пациент 

укладывается на кушетку, устанавливаются дат-

чики контроля состояния сердечно-сосудистой 

системы, осуществляется катетеризация подклю-

чичной вены для инфузии жидкостей и лекарст-

венных препаратов. 

С целью профилактики нежелательных реакций, 

связанных непосредственно с процедурой обще-

го нагрева тела пациента, и проявляющихся в 

виде трофических нарушений кожных покровов 

и мягких тканей, а также периферических нейро-

патий перед началом проведения сеанса пациен-

та укладывают на гипертермическом столе таким 

образом, чтобы спина и крестец находились в 

непосредственном соприкосновении с камерой 

системы охлаждения излучателя электромагнит-

ной энергии.

Пациент вводится в наркоз (сбалансированная 

анестезия с искусственной вентиляцией легких в 

режиме умеренной гипервентиляции). Устанавли-

ваются ректальные температурные датчики с 

целью контроля температуры во всем теле па-

циента. Производится катетеризация мочевого пу-

зыря. И перед началом сеанса производится 

включение установки и контроль за ее функ-

ционированием.

С целью профилактики инфекционных осложне-

ний (Herpes labialis) на данном этапе осуществ-

ляется внутривенная капельная инфузия ацикло-

вира в дозе 5 мг/кг. 

Этап нагревания тела пациента (до 40ºС). На 

гипертермической установке включается режим 

нагрева с выходом на режимы мощности, завися-

щие от росто-весовых показателей пациента: при 

массе тела 50-70 кг – 250-300 Вт, при 71-95 кг – 

300-350 Вт, соответственно. Одновременно с на-

чалом нагрева, производится инфузия 250-500 

мл физиологического раствора, 5000 ЕД гепа-

рина и противоязвенного препарата. Следующим 

этапом является начало создания эффекта гипер-

гликемии путем внутривенного введения 40% глю-

козы в дозе 3,25 мг/кг в течение 30 мин. (для соз-

дания гипергликемии на уровне 20-33 ммоль/л). 

Далее вводятся полиэлектролитные растворы. 
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В течение всего времени производится регистра-

ция температурных параметров и показателей сос-

тояния пациента с выбранной заранее периодич-

ностью. После достижения ректальной темпера-

туры до уровня 40ºС начинается внутривенная 

инфузия химиопрепарата, которые вводятся в 

зависимости от локализации опухоли по различ-

ным схемам в дозе 50% от максимальной курсо-

вой дозы.

Этап нагревания тела пациента (выше 40ºС). В 

среднем продолжительность данного этапа сос-

тавляет 2,5-3,5 часа. Температуру тела после дос-

тижения 40ºС по ректальному датчику продол-

жают повышать до 41,0-42,5ºС. В зависимости от 

выбранного уровня верхней температурной гра-

ницы и состояния гемодинамики пациента ее под-

держивают на указанном уровне посредством из-

менения подаваемой мощности излучения не ме-

нее 60 мин. (температурное плато). После дости-

жения тела 40ºС осуществляется охлаждение го-

ловы пациента (аппарат для краниоцеребральной 

гипотермии «Холод»).

В ходе этапа для поддержания гликемии на высо-

ком уровне вводится внутривенно 40% раствор 

глюкозы из расчета 2,5 мл/кг/ч. Продолжается ин-

фузия полиэлектролитных растворов с постоян-

ным контролем параметров температуры, состоя-

ния сердечно-сосудистой системы (частота пуль-

са, систолическое/диастолическое артериальное 

давление), кислотно-основного и электролитного 

баланса.

Следует заметить, что время самопроизвольного 

снижения температуры тела пациента с достигну-

той максимальной температуры до уровня 40ºС 

составляет в среднем 40-60 мин. при условии сни-

жения температуры в самой установке до 35ºС, за 

40-60 мин. до окончания этапа гипертермии ре-

жим работы аппаратуры охлаждения водяного бо-

люса гипертермической установки переводится 

на температуру 35ºС. 

Период охлаждения (40ºС и ниже). На данном 

этапе прекращается инфузия растворов, вводи-

мых в ходе гипертермии, однако, вводится внут-

ривенно 0,9% раствор хлорида натрия. Отклю-

чается охлаждение головы пациента и произво-

дится окончательная медикаментозная коррек-

ция показателей организма (введение витаминов 

групп В и С, преднизалона, гепарина 5000 ЕД и 

противорвотных лекарственных средств).

Пациента выводят из состояния наркотического 

сна, и после восстановления сознания, экстуби-

руют. Выведение пациента из наркоза прово-

дится при уровне ректальной температуры 39°С. 

При появлении спонтанного дыхания в обя-

зательном порядке проводится декурарезация и 

внутривенно вводится раствор эуфиллина 2,4% 

10 мл. Окончательным и одним из самых важных 

этапов сеанса ОГТ является перевод пациента в 

палату интенсивного наблюдения с постоянным 

контролем состояния сердечно-сосудистой систе-

мы, показателей кислотно-основного равнове-

сия, водно-солевого обмена и уровня глюкозы в 

крови (особенное внимание указанным показа-

телям должно уделяться в течение первых 2 часов 

после окончания сеанса ОГТ), поскольку именно 

в этот период возможно развитие нежелательных 

реакций. 

В последующие сутки пациентам проводится де-

зоинтоксикационная инфузионная терапия в 

объеме до 1,5 литров в сутки.

Тем не менее, как и любой другой метод лечения 

злокачественных новообразований, ОГТ приво-

дит к возникновению ряда нежелательных реак-

ций. Их можно подразделить на ранние (разви-

вающиеся в ранний постпроцедурный период, 1-

7 сутки после сеанса) и поздние. 

Ранние нежелательные реакции:

Ÿ диспептические расстройства (тошнота, рво-

та, диарея 1-2 степени)

Ÿ гемодинамические нарушения (падение диа-

столического артериального давления) наблю-

даются, как правило, в первые 2 часа после 

окончания сеанса ОГТ; вентрикулярные блока-

ды и экстрасистолии, синусовая аритмия, та-

хикардия). 
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Ÿ острая дыхательная недостаточность, которая 

сопровождается психомоторным возбужде-

нием либо заторможенностью. Особенно вы-

сок риск развития дыхательной недостаточ-

ности при метастатическом плеврите. 

Поздние нежелательные реакции:

Ÿ гематологические нарушения (анемия, лейко-

пения и тромбоцитопения 1-4 степени) прояв-

ляются на 2-3 сутки после проведения сеанса 

Ÿ нежелательные реакции явления со стороны 

почек 1 степени (увеличение показателей креа-

тинина до 150-190 мкмоль/л, мочевины до 9-

15 мкмоль/л, протеинурия до 1 г/л)

Ÿ алопеция 1-2 степени

Ÿ температурные повреждения кожных покро-

вов и подкожной клетчатки проявляются в ви-

де болезненных индуратов, локализующихся в 

области крестца, ягодиц и верхней трети зад-

ней поверхности бедер. Целостность кожных 

покровов при этом сохраняется, а болезнен-

ные ощущения исчезают в течение 14-21 

суток. 

Ÿ инфекционные и вирусные заболевания (бак-

териальная инфекция, герпес).

Оценка частоты и выраженности возникающих 

нежелательных реакций является неотъемлемым 

аспектом анализа переносимости и безопасности 

применения метода ОГТ в лечении пациентов со 

злокачественными новообразованиями.

Так, в исследовании Atmaca A. и соавторов, вклю-

чающем проведение ОГТ у 47 пациенток с эпите-

лиальной карциномой яичников в рамках II фазы 

клинического испытания, была оценена перено-

симость и противоопухолевая эффективность 

ОГТ («WBH device», Aquatherm® system, Cancer 

Research Institute, New York) в комбинации с 

монохимиотерапией карбоплатином. Время 

сеанса составляло 3 часа, время максимальной 

температуры (41,8ºС) – 1 час. Инфузия карбопла-

тина длительностью 20 мин. начиналась через 20 

мин. после достижения максимальной темпе-

ратуры. Всего было проведено 129 сеансов об-

щей гипертермии. Частота и выраженность неже-

лательных реакций оценивалась на основании 

критериев CTC (National Cancer Institute, версия 

2). Авторами отмечена минимальная частота не-

желательных реакций 3-4 степени, специфичных 

непосредственно для сеанса ОГТ (n=1; 2%: 

вентрикулярная тахикардия). Реакции 1-2 степени 

распределились следующим образом: ожоги 

кожных покровов – n=2 (4%), галлюцинации – 

n=2 (4%), психомоторное возбуждение – n=2 (4%), 

гемодинамические нарушения (вентрикулярная 

экстрасистолия, аритмия, тахикардия, депрессия 

ST - сегмента) – n=22 (47%), олиго- и анурия – n=4 

(9%) и артериальная гипертензия – n=1 (2%). При 

оценке общих ранних реакций следует упомянуть 

о 45% диспепсических нарушений; для поздних – 

о высокой частоте лейкопений (49%), тромбоци-

топений (65%) и анемий (49%) 3-4 степени вы-

раженности. Бактериальные и вирусные реакции 

1-2 степени отмечены в 30% наблюдений, 3-4 сте-

пени – в 15%. Частота объективных ответов на ле-

чение составила 45%, в т.ч. 11% – полных регрес-

сий и 34% – частичных регрессий. У пациентов, 

резистентных к химиотерапии, данные показа-

тели составили 30, 6 и 24%, соответственно [4].

По данным Engelhard R. и соавторов применение 

у 23 пациентов (31 сеанс) с диссеминированной 

формой меланомы кожи ОГТ (41±0,5ºС; 45-60 

мин.) с полихимиотерапией цисплатином, вводи-

мым в дозе 80 мг/м² по достижении максималь-

ной температуры, и доксорубицином, вводимым 

на следующий день в дозе 50 мг/м², не приводи-

ло к возникновению нежелательных реакций со 

стороны почек. Не были выявлены инфекцион-

ные и вирусные осложнения. Диспепсические 

расстройства отмечены в 100% наблюдений, а 

частота лейкопений не превысила 20%. Частота 

полных регрессий составила 0%, частичных рег-

рессий – 46,7%, стабилизаций – 20% и прогрес-

сирований опухолевого процесса – 33,3% [2].

В I фазе клинического исследования, включаю-

щего применение ОГТ (41,8±0,2ºС; 60 мин.; 

Aquatherm system for delivering WBH; Cancer 

Research Institute, New York, USA) с melphalan (L-
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PAM) у 16 пациентов (49 сеансов) с рефрактер-

ными злокачественными новообразованиями 

(рак молочной железы, рак толстого кишечника, 

меланома, саркома мягких тканей и др.) приво-

дила к развитию минимального количества неже-

лательных реакций, ассоциированных не-

посредственно с проведением сеанса, а именно, 

повышение температуры тела – 6,1%, вирусная 

инфекция herpes simplex – 14,3%. Частота дис-

пепсических реакций не превысила I-II степени 

(19%). Частота гематологических нарушений зави-

села от дозы вводимого лекарственного средства 

и была максимальной (grade III-IV) при использо-

вании 20 мг/м² (n=4 (25%) – тромбоцитопения). В 

позднем постпроцедурном периоде ожогов и ин-

дуратов кожи и мягких тканей выявлено не было 

[3].

Zhao C. и соавторы представили опыт примене-

ния ОГТ (41,8ºС; 120 мин.) и внутрибрюшной по-

лихимиотерапии c цисплатином (40 мг/м²) и 5-

фторурацилом (0,75 мг/м²) в лечении 26 пациен-

тов с раком желудка IV стадии. Ожог кожных пок-

ровов I-II степени был отмечен у 1 пациента, ви-

русная инфекция – в 3 случаях. По данным авто-

ров, частота полных и частичных регрессий сос-

тавила 61,5%, а показатель одногодичной выжи-

ваемости – 38,5%, что было статистически значи-

мо выше, чем у пациентов контрольной группы, 

не получавших лечение методом общей гипертер-

мии (19%, p<0,05) [5].

В целом, температурная стрессовая реакция при 

ОГТ у пациентов со злокачественными новообра-

зованиями является хорошо управляемой при ис-

пользовании адекватных индивидуальных прог-

рамм, регулирующих температурный, водный, 

электролитный, кислотно-основной гомеостаз и 

гемодинамику. Таким образом, на основании ана-

лиза результатов собственных и зарубежных ис-

следований, можно прийти к выводу, что ОГТ яв-

ляется хорошо и удовлетворительно переноси-

мым методом, сопровождающейся возникнове-

нием умеренного количества нежелательных 

реакций I-II степени и минимальным риском 

развития III-IV степени. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОГТ В РНПЦ ОМР 

ИМ. Н.Н. АЛЕКСАНДРОВА

Республиканский научно-практический центр 

онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова располагает более чем 45-летним 

опытом применения ОГТ, в том числе более 5000 

общих и сочетанных сеансов водоструйным или 

электромагнитным способами при многокомпо-

нентном лечении пациентов с далеко зашедшими 

и генерализованными формами меланом, сарком 

мягких тканей, рака почки, печени, легкого, мо-

лочной железы, яичка, ретроперитонеальных сар-

ком. С 1988 г. на базе отделения гипертермии и 

фотодинамической терапии для проведения 

сеансов ОГТ используются гипертермические 

установки, использующие энергию излучения 

высокочастотного диапазона («Яхта-5», Российс-

кая Федерация) – с генератором, работающим в 

импульсном режиме и «Птичь» (Республика 

Беларусь) – с генератором, работающим в непре-

рывном режиме) (Рисунок 2).
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Рисунок 2. – Гипертермические установки, 

использовавшиеся в РНПЦ ОМР им. 

Н.Н. Александрова

А – Установка для общей 

и регионарной электро-

магнитной гипертермии

«Яхта - 5» (Россия): 1

3,56 МГц; выходная 

мощность – от 100 

до 800 Вт.

Б – Установка для общей электромагнитной 

гипертермии «Птичь» (Республика Беларусь): 

13,56 МГц; выходная мощность – до 700 Вт.



Сравнительный анализ эффективности лечения 

по критерию 5-летней выживаемости в сопоста-

вимых группах пациентов с диссеминированной 

меланомой, саркомами мягких тканей, почечно-

клеточным раком (244 пациента – в основной, 

267 – в контрольной группе) продемонстрировал, 

что в целом при использовании ОГТ в многоком-

понентных программах лечения показатель 5-

летней выживаемости оказался в 2,2 раза выше, 

чем в контрольной группе, в которой проводи-

лось комплексное лечение без включения в схему 

ОГТ (39,4% vs. 17,2%). Не менее показательными 

(p<0,05) оказались сравнительные данные по 

критериям 10- и 15-летней выживаемости, в част-

ности, при меланоме кожи IV стадии (36 пациен-

тов в основной и 41 – в контрольной группе), а так-

же при первичных и рецидивных высокозлока-

чественных саркомах мягких тканей (139 пациен-

тов в основной и 152 – в контрольной группе) [1].

В исследование Куриловича Н.Н. (2004) было 

включено 306 пациентов с местно распростра-

ненными и низкодифференцированными сарко-

мами мягких тканей. По данным авторов, при 

включении в схему лечения сеансов ОГТ (41,5-

42°С; 60-90 мин.) и локальной гипертермии в 

сочетании с пластикой васкуляризированными 

лоскутами удалось выполнить органосохранные 

операции у 92,3% пациентов. В группе пациен-

тов, получавших комплексное лечение (n=41; ло-

кальная гипертермия + операция + ОГТ + химио-

терапия) показатели 3- и 5-летней выживаемости 

пациентов были статистически значимо выше 

(77,2±6,7% и 74,3±7,0%; p<0,05), чем в группах 

«операция» (n=41; 59,2±8,2% и 40,0±8,5%), 

«операция + лучевая терапия» (n=60; 61,0±6,4% 

и 51,8±6,6%), «операция + химиотерапия» (n=56; 

61,4±2,8% и  50,8±7,1%)  и  «локальная 

гипертермия + химиотерапия + операция» 

(n=108; 67,7±4,7% и 58,3±5,1%), соответственно 

[14].

Римденок Г.И. (2004) сообщил, что при III стадии 

диссеминированной меланомы кожи с метастаза-

ми в регионарных лимфатических узлах (любая 

pTN1,2M0) целесообразно включать в схему ле-

чения пациентов ОГТ (3-6 сеансов; 41,8-42,5°С; 

«Яхта - 5», «Эмона») с химиотерапией дакарбази-

ном (60 мг/м2) и искусственной гипергликемией 

(22-33 мколь/л). Расширение спектра лечебных 

мероприятий за счет указанных воздействий поз-

воляет в 2 раза увеличить показатель 5-летней вы-

живаемости данной категории пациентов (с 27% в 

группе комбинированного лечения до 53,1% – в 

группе с включением ОГТ). Вместе с тем, при IV 

стадии меланомы с метастазами в коже, подкож-

ной клетчатке, лимфатических узлах за предела-

ми регионарной зоны (любая pTNM1a) включение 

ОГТ в схему лечения позволяет достигнуть у па-

циентов 10-летней общей выживаемости в 

24,7±8,5%, что существенно выше, чем в группе 

пациентов, получающих лечение в объеме химио-

иммунотерапии [15].

По данным Мавричева С.А. (2004), включение в 

схему лечения 122 пациентов с неорганными опу-

холями забрюшинного пространства гипертерми-

ческого воздействия по схеме: двукратно с интер-

валом 3-6 недель ОГТ (41-42,5°С; 60-90 мин.; 

«Яхта - 5», «Эмона») + гипергликемия (22-33 

ммоль/л) + доксорубицин в дозе 50 мг/м2 в 1-ый 

день и цисплатин в дозах 90-100 мг/м2 во 2-ой 

день – позволяет улучшить показатели 1, 2 и 3-

летней выживаемости пациентов с 53,0±6,6% до 

88,0±6,1%; с 29,9±6,3% до 49,3±9,3% и с 

16,1±5,3% до 26,6±8,2% (p<0,05; соответствен-

но). Авторы сообщили, что применение 2 сеансов 

ОГТ позволяет существенно (в 1,8 раза) умень-

шить объем опухоли, а при гистологическом ис-

следовании удаленных опухолей в них выявлены 

глубокие деструктивные изменения в 72,9% слу-

чаев [16].

По данным Суконко О.Г. (2004), применение ОГТ 

(41,8-42°С; 60-90 мин.; «Яхта - 5», «Эмона») с 

гипергликемией (22-33 ммоль/л) и химиотерапией 

доксорубицином (60 мг/м2) на фоне введения 

интерферона-альфа (в дозе 3 млн. МЕ/м2) после 

проведения радикальной или расширенной 

нефрэктомии с удалением резектабельных отда-

ленных метастазов, позволяет существенно улуч-

шить результаты лечения данной категории па-

циентов. Сеансы ОГТ проводятся через каждые 

6-8 недель до полной регрессии метастазов или 
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прогрессирования заболевания. Показатели 3- и 

5-летней выживаемости у пациентов в группе 

«операция» (n=54) составили 43,4±6,7% и 

32,6±6,6%; в группе «операция + 2-3 сеанса ОГТ 

+ искусственная гипергликемия + химиотерапия 

доксорубицином» (n=36) – 46,0±8,4% и 

39,9±8,3%; в группе «операция + 2-3 сеанса ОГТ 

+ искусственная гипергликемия + химиотерапия 

доксорубицином + 7 введений интерферона-

альфа» (n=35) – 65,0±8,2% и 53,8±9,0% 

(p<0,05), соответственно [17]. 

С 2016 года на базе отделения гипертермии и 

фотодинамической терапии введена в эксплуата-

цию установка для общей высокочастотной 

электромагнитной управляемой гипертермии 

«Птичь М» (разработка научно-исследовательс-

кой лаборатории информационно-измеритель-

ных систем факультета радиофизики и компью-

терных технологий БГУ, Республика Беларусь) 

(Рисунок 3). 

На данный момент методом ОГТ пролечено более 

150 пациентов с раком почки, диссеминирован-

ной меланомой кожи и саркомами мягких тканей. 

Продолжительность этапа нагревания (темпе-

ратура более 40°С: 41,5-42,5°С) варьировала от 

60 до 90 минут. Частота нежелательных реакций 

проведенного лечения, оцениваемая по CTCAE 

3.0, не превышала 5%: поверхностные ожоги кож-

ных покровов, индураты мягких тканей, инфек-

ционные осложнения (Herpes labialis). 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Как известно, за последние годы с применением 

ОГТ в научно-практических центрах США, Япо-

нии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, 

Норвегии, Российской Федерации и Беларуси бы-

ло пролечено несколько десятков тысяч пациен-

тов со злокачественными новообразованиями мо-

лочной железы, легкого, печени, поджелудочной 

железы, шейки матки, почек, предстательной же-

лезы. 

На 2017 г. в мире выполнено более 700 «гипер-

термических» клинических нерандомизирован-

ных исследований I-II фазы, в основном «отк-

рытых» обсервационных исследований без конт-

роля. Основная масса таких исследований выпол-

нена до 1995 г. Начиная с 1990 г. в мире выпол-

нено 21 рандомизированных контролируемых ис-

следований по применению ОГТ в лечении па-

циентов с раком мочевого пузыря, прямой киш-

ки, шейки матки и др.): 12 из них окончились неу-

дачей, 2 дали сомнительный результат и 7 доло-

жены как успешные. На основании анализа пор-

тала ClinicalTrials.gov нами отмечен тот факт, что 

на данный момент в мире проводится 175538 кли-

нических исследований, направленных на изуче-

ние эффективности новых методов лечения раз-

личных заболеваний, в том числе, и онкологичес-

ких. И только 0,06% из них (n=109) посвящено 

проблемам гипертермии в лечении злокачествен-

ных новообразований. К сожалению, несмотря на 

достигнутые положительные результаты приме-

нения, ОГТ в лечении различных нозологических 

форм злокачественных новообразований 

отводится недостаточное внимание (только 13 

исследований, что составляет всего 12% от общей 

когорты) (Рисунок 4) [18].
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Рисунок 3. – Установка для общей высоко-

частотной электромагнитной управляемой 

гипертермии "Птичь М" (научно-исследова-

тельская лаборатория информационно-измери-

тельных систем факультета радиофизики и 

компьютерных технологий БГУ, 

Республика Беларусь)



Следует отметить, что 10 из 13 клинических ис-

следований подавляющее число относятся к I-II 

фазам. В 10 исследованиях число включенных па-

циентов не превышает 50, в 1 – 51-100, в 1 – 101-

200 и в 1 – более 200 пациентов. Большинство 

исследований территориально выполняется в 

научных центрах США, а именно, 10, и только по 2 

– в Европе и Азии [18].

На данный момент (01.10.2018 г.) на сайте 

https://clinicaltrials.gov/ имеют место следующие 

зарегистрированные клинические исследования 

по ОГТ:

Ÿ A Randomized contrasted polycentric clinical 

study about chemotherapy combined with whole-

body hyperthermia (WBH) to treat stage IIIB/IV 

non small cell lung cancer (NSCLC) (Xijing 

Hospital, Китай);

Ÿ Phase II evaluation of IV melphalan (L-PAM) and 

whole-body hyperthermia (WBH) for malignant 

melanoma (University of Wisconsin, Madison, 

США);

Ÿ A Phase II clinical trial of a timing/schedule 

optimized combined-modality regimen: cisplatin 

+ metronomic low-dose interferon-α (IFN-α) 

followed by gemcitabine HCl (GEMZAR) in 

combination with mild, fever-range whole-body 

hyperthermia (FR-WBH) in patients with 

advanced, inoperable pancreatic cancer (The 

University of Texas Health Science Center, 

Houston, США);

Ÿ A randomized phase II/III trial comparing 

carboplatin-ifosfamide (IC)-chemotherapy vs. IC-

chemotherapy combined with extreme whole-

body hyperthermia in patients with recurrence of 

epithelial ovarian carcinoma: DOLPHIN-1-

STUDY (Ludwig Maximilians University of 

Munich, Германия);

Ÿ Phase II study of mild whole-body hyperthermia 

combined with 5-fluorouracil/interferon-

a/liposomal doxorubicin in patients with 

advanced malignancy (The University of Texas 

Health Science Center, Houston, США);

Ÿ A Phase II study of whole blood hyperthermia and 

ice chemotherapy in sarcoma patients (University 

of Wisconsin, Madison, США);

Ÿ Phase II clinical trial of cisplatin + gemcitabine in 

combination with mild, fever-range whole-body 

hyperthermia to treat patients with advanced, 

inoperable pancreatic cancer (The University of 

Texas Health Science Center, Houston, США);

Ÿ A Phase I trial of perfusion induced systemic 

hyperthermia (PISH) over multiple cycles for 

terminal ovarian cancer (Thermal Core Inc.).

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

19
EURASIAN JOURNAL OF

ONCOLOGY AND CLINICAL MEDICINE

Рисунок 4. – Основные клинические исследования по гипертермии в мире

(N. Cihoric et al., Hyperthermia-related clinical trials on cancer treatment 

within the ClinicalTrials.gov registry, Int. J. Hyperthermia, 2015)



Перспективным направлением исследований в 

области применения ОГТ в схемах комплексного и 

многокомпонентного лечения является проведе-

ние крупных рандомизированных (в т.ч. много-

центровых) исследований. Имеющиеся техничес-

кие возможности и предшествующий мировой 

опыт лечения пациентов с использованием дан-

ного метода позволит избежать возможных оши-

бок и ответить на вопросы о противоопухолевой 

эффективности ОГТ. На данный момент получен-

ные результаты (в основном, в нерандомизиро-

ванных исследованиях) свидетельствуют о повы-

шении противоопухолевой эффективности лече-

ния пациентов с рядом нозологических форм зло-

качественных новообразований более, чем в 1,5-

2,5 раза при включении в схемы комбинирован-

ного и комплексного лечения метода ОГТ [2, 3, 4, 

5]. Имеющийся в мире опыт применения ОГТ не 

вызывает сомнений в целесообразности включе-

ния ОГТ в схемы многокомпонентного лечения па-

циентов с поздними формами указанных выше 

злокачественных новообразований.
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РЕЗЮМЕ

На современном этапе развития стоматологии изу-

чение специфического и неспецифического им-

мунитета у пациентов с одонтогенными инфек-

ционно-воспалительными заболеваниями че-

люстно-лицевой области и шеи остается актуаль-

ным, что обусловлено высокой распространен-

ностью данной патологии.

Цель исследования – определить изменение 

уровня содержания цитокинов ИЛ-8, ФНО-α, 

ИФ-γ в сыворотке крови и ротовой жидкости 

пациентов с инфекционно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи 

различной распространенности в процессе 

лечения.

Проведено комплексное обследование 198 

пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и 

шеи, проходивших стационарное лечении в от-

делении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебс-

кая областная клиническая больница» в период с 

2010 по 2018 годы. Определение концентрации в 

сыворотке крови (СК) и ротовой жидкости (РЖ) 

ИЛ-8, ИФ-γ, ФНО-α выполнено с использо-

ванием наборов для иммуноферментного 

анализа. 

При развитии одонтогенного ИВП челюстно-

лицевой области и шеи уровень ИФ-γ, ФНО-α, 

ИЛ-8 в сыворотке крови повышается относитель-

но здоровых лиц, а ИФ-γ остаются повышенным 

при завершении лечения. По мере распростране-

ния ИВП челюстно-лицевой области и шеи и шеи 

изменения цитокинового профиля пациентов 

усугубляются. Уровень цитокинов в ротовой 

жидкости повышен относительно здоровых лиц в 

течение первых и вторых суток лечения. На 4-е 

сутки лечения отмечена более высокий уровень 

содержания в РЖ ИЛ-8 и ФНО-α. К моменту 

завершения лечения и купирования воспаления 

уровень цитокинов снижается до уровня здоро-

вых лиц. 
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SUMMARY

At the present stage of dentistry development the 

study of specific and non-specific immunity of the 

patients with odontogenic maxillofacial inflammatory 

diseases remains relevant due to the high prevalence 

of this pathology. The purpose of the study is to 

determine the change in the level of cytokines IL-8, 

TNF-α, IF-γ in the serum and oral fluid of patients 

with infectious diseases of the maxillofacial area and 

neck during treatment.

A comprehensive examination of 198 patients with 

infectious diseases of the maxillofacial area and 

neck, who underwent inpatient treatment in the 

department of maxillofacial surgery of the Vitebsk 

Regional Clinical Hospital from 2010 to 2018, was 

conducted. Determination of serum and oral fluid 

concentration IL-8, IF-γ, TNF-α was performed 

using enzyme immunoassay kits.

With the development of odontogenic infectious 

diseases in the maxillofacial area and neck, the level 

of IF-γ, TNF-α, IL-8 in serum increases in relatively 

healthy individuals, and IF-γ remains elevated at the 

end of treatment. As the infectious diseases of the 

maxillofacial region and neck spread, changes in the 

cytokine profile of patients are exacerbated. The 

level of cytokines in the oral fluid is elevated relative 

to healthy individuals during the first and second 

days of treatment. On the 4th day of treatment, a 

higher level of GI IL-8 and TNF-α was noted. By the 

end of treatment the level of cytokines is reduced to 

the level of healthy individuals.
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ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития стоматологии 

изучение специфического и неспецифического 

иммунитета у пациентов с одонтогенными инфек-

ционно-воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области и шеи остается ак-

туальным, что обусловлено высокой распростра-

ненностью данной патологии [1]. Цитокины – 

группа регуляторных пептидов, продуцируемых 

клетками организма, с молекулярной массой 5-50 

кДа. У этих белков отсутствует антигенная специ-

фичность. Выработка абсолютного их боль-

шинства начинается в ответ на внедрение ин-

фекционного агента или повреждение тканей. К 

цитокинам относятся: интерфероны, колониести-

мулирующие факторы, интерлейкины, хемоки-

ны, трансформирующие ростовые факторы, фак-

тор некроза опухолей [2]. Провоспалительные ци-

токины инетрлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-6 и фактор нек-

роза опухоли-α (ФНО-α) продуцируются в ответ 

на внедрение патогенов, сопряженное с повреж-

дением тканей, и стимулируют развитие местной 

воспалительной реакции [3]. Хемокин ИЛ-8 яв-

ляется основным хемоаттрактантом для нейтро-

филов, которые первыми появляются в очаге вос-

паления и отвечают за элиминацию микроорга-

низмов. ИЛ-1 и ФНО-α играют важную роль в вос-

палительной реакции и могут быть маркерами на-

чала патологического процесса. При исследова-

нии содержания провоспалительных цитокинов в 

ротовой жидкости (РЖ) пациентов с воспалитель-

ными заболеваниями челюстно-лицевой области 

было выявлено, что уровни ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α 

оказались повышены практически на всем протя-

жении лечения [4]. При развитии одонтогенных 

абсцессов выявлено увеличение уровня прово-

спалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8) и уменьшение 

содержания противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-

10) цитокинов в ротовой и десневой жидкостях 

[5]. В сыворотке крови (СК) пациентов с острым 

одонтогенным остеомиелитом челюсти также 

обнаружено достоверное увеличение ИЛ-6, ИЛ-

1β, ФНО-α и незначительное повышение синтеза 

противовоспалительного интерлейкина ИЛ-4 [6]. 
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Исследование уровня цитокинов верхнечелюст-

ного синуса выявило диссонанс в цитокиновом 

профиле пациентов с патологией придаточных 

пазух носа: достоверное превышение контроль-

ных значений концентрации ИЛ-1, лимфокина 

ИЛ-2, ИЛ-8 при снижении уровней ФНО-α и 

интереферона-γ (ИФ-γ) [7]. 

При развитии острого гнойного периостита че-

люстей концентрация провоспалительных цито-

кинов увеличивается в десневой жидкости, а в 

ротовой жидкости возрастает уровень ИЛ-6, ИЛ-8 

и падает содержание ИЛ-1β. При этом в СК увели-

чивается содержание аутоантител класса IgG к 

ИЛ-10, в десневой жидкости возрастает 

концентрация аутоантител класса sIgA к ИЛ-8 [8]. 

Цель исследования – определить изменение 

уровня содержания цитокинов ИЛ-8, ФНО-α, 

ИФ-γ в сыворотке крови и ротовой жидкости 

пациентов с инфекционно-воспалительными за-

болеваниями челюстно-лицевой области и шеи 

различной распространенности в процессе 

лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено комплексное обследование 198 

пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и 

шеи, проходивших стационарное лечении в отде-

лении челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская 

областная клиническая больница» в период с 

2010 по 2018 годы. Критериями включения па-

циентов в исследование были: диагноз – острый 

одонтогенный инфекционно-воспалительный 

процесс (ИВП) челюстно-лицевой области и шеи; 

возраст старше 18 лет; наличие добровольного 

информированного согласия на участие в иссле-

довании. Критериями исключения являлись: 

возраст меньше 18 лет; беременность; сопутст-

вующие заболевания в стадии обострения; при-

сутствие в анамнезе злоупотребления алкоголя и 

употребления наркотических средств; отсутствие 

добровольного информированного согласия. 

Группу эталона составили 50 практически здоро-

вых лиц. 

Группа пациентов была разделена на 4 подгруп-

пы: 1 подгруппа (40 человек) – пациенты с ост-

рым гнойным одонтогенным периоститом челюс-

ти, 2 подгруппа (96 человек) – пациенты с ост-

рым гнойным одонтогенным остеомиелитом че-

люсти, осложненным флегмоной одного клетча-

точного пространства, 3 подгруппа (36 человек) – 

пациенты с острым гнойным одонтогенным ос-

теомиелитом челюсти, осложненным флегмоной 

нескольких клетчаточных пространств, 4 под-

группа (26 человека) – пациенты с острым гной-

ным одонтогенным остеомиелитом нижней че-

люсти, осложненным флегмоной дна полости 

рта. 

Определение концентрации в сыворотке крови и 

ротовой жидкости ИЛ-8, ИФ-γ, ФНО-α вы-

полнено с использованием наборов для иммуно-

ферментного анализа, результаты выражены в 

пкг/мл. Кровь забирали дважды: в первый день и 

при завершении лечения пациентов. Ротовую 

жидкость забирали в стерильные пробирки четы-

ре раза: 1 исследование – в день поступления в 

стационар перед проведением хирургической 

обработки инфекционно-воспалительного очага, 

2 исследование – на следующие сутки после опе-

рации, 3 исследование – на 4-е сутки лечения, 4 

исследование – в день выписки пациента из 

стационара. Лечебные мероприятия у пациентов 

с ИВП челюстно-лицевой области и шеи были 

комплексными, включали хирургическое и меди-

каментозное лечение.  Полученные данные под-

вергались статистической обработке с помощью 

пакетов прикладных таблиц «Statistica 10.0» и 

«Excel» [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень ИФ-γ в сыворотке крови пациентов в 

первый день исследования составил 19,5 

(11,2–22,6) пкг/мл, при завершении лечения – 

15,5 (12,6–22,1) пкг/мл, что было статистически 

значимо выше, чем в группе эталона, соответст-

венно, р (проба 1) = 0,0009, р (проба 2) = 0,005. 

При этом в подгруппах пациентов с острым одон-
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тогенным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной прилежащих мягких тканей различ-

ной распространенности (подгруппа 2, 3, 4), бы-

ли получены аналогичные результаты – и в пер-

вый, и в завершающий день лечения уровень 

ИФ-γ сыворотки крови пациентов была выше, 

чем в группе эталона (р<0,05). Однако в подгруп-

пе пациентов с острым гнойным одонтогенным 

периоститом челюсти уровень ИФ-γ не отличался 

от показателей здоровых лиц ни в пробе 1, ни в 

пробе 2 (р>0,05).

Оценка динамики уровня ИФ-γ СК проведена 

путем сравнения показателей пробы 1 и пробы 2. 

При этом, отличий между значениями в начале и в 

конце лечения выявлено не было (р>0,05) При 

этом у пациентов с распространенными процес-

сами (подгруппа 3 и 4) выявлено снижение кон-

центрации ИФ-γ в СК при завершении лечения: 

соответственно, с 20,2 (19,5–22,4) пкг/мл до 19,6 

(15,8–21,6) пкг/мл, р=0,005, и с 22,6 (17,4–23,7) 

пкг/мл до 14,8 (11,4–22,3) пкг/мл, р=0,01.

Таким образом, уровень ИФ-γ в СК повышается 

при развитии одонтогенного инфекционно-

воспалительного процесса относительно здоро-

вых лиц. При этом на начальных стадиях (пе-

риостит) изменения статистически не значимы, а 

при развитии острого одонтогенного остеомиели-

та челюсти, осложненного флегмоной прилежа-

щих мягких тканей различной распространеннос-

ти, содержание ИФ-γ в сыворотке крови выше 

показателей группы эталона, в том числе и при 

завершении лечения, что подтверждает более 

выраженную активацию иммунного ответа при 

тяжелых ИВП. 

Уровень содержания ФНО-α СК в пробе 1 па-

циентов составил 2,03 (0,94– 5,02) пкг/мл, что бы-

ло статистически значимо выше, чем у здоровых 

лиц: 0,48 (0,05–3,7) пкг/мл, р=0,03. При этом 

при завершении лечения данный показатель сни-

жался до 0,53 (0,11–2,06) пкг/мл и не имел отли-

чий от показателя группы эталона (р>0,05). В 

подгруппе 1 и подгруппе 2 не было выявлено ста-

тистически значимых отличий от показателей здо-

ровых лиц ни в начале, ни при завершении ис-

следования (р>0,05). Однако в подгруппе 3 и 4 у 

пациентов с острым одонтогенным остеомиели-

том челюсти, осложненным флегмоной двух и бо-

лее клетчаточных пространств, выявлено повы-

шение уровня ФНО-α в первый день лечения 

относительно группы эталона: соответственно, 

р=0,04 и р=0,004. А в подгруппе 4 – при раз-

витии флегмоны дна полости рта – отмечено сох-

ранение повышенной концентрации ФНО-α в сы-

воротке крови относительно здоровых лиц даже 

при завершении лечения на фоне клинического 

выздоровления пациента: эталон – 0,48 

(0,05–3,7) пкг/мл, подгруппа 4 –3,6 (1,5–5,43) 

пкг/мл, р=0,04. 

Анализ изменений уровня ФНО-α в СК при завер-

шении лечения относительно исходных значений 

позволил выявить наличие статистически значи-

мого снижения данного показателя в пробе 2, как 

в целой группе, так и отдельно взятых ее четырех 

подгруппах (p<0,05).

Таким образом, содержание ФНО-α в СК па-

циентов с ИВП челюстно-лицевой области и шеи 

одонтогенной этиологии повышается относитель-

но показателей группы эталона. При развитии ост-

рого одонтогенного остеомиелита, осложненного 

флегмоной двух и более клетчаточных 

пространств, а также острого одонтогенного ос-

теомиелита, осложненного флегмоной ДПР, по-

вышение уровня ФНО-α статистически значимо. 

У пациентов с флегмоной ДПР данный показа-

тель остается повышенным относительно пока-

зателя здоровых лиц даже на фоне купирования 

воспалительного процесса при завершении лече-

ния. Выявлено, что в целом уровень ФНО-α ста-

тистически значимо снижается к завершению ле-

чения у пациентов всех исследуемых подгрупп, 

кроме пациентов с острым гнойным одонтоген-

ным периоститом челюсти, у которых изменения 

уровня ФНО-α выявлены не были. 

Уровень ИЛ-8 в СК пациентов в первый день ис-

следования составил 70,06 (47,3–152,85) пкг/мл, 

что было выше, чем у здоровых лиц: 45,03 

(33,7–85,8) пкг/мл, р=0,04. Содержание ИЛ-8 в 

пробе 2 составило 37,8 (28,2–68,65) пкг/мл, что 
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не имело статистически значимых отличий от по-

казателей группы эталона (р>0,05). У пациентов с 

острым одонтогенным периоститом челюсти и па-

циентов с острым одонтогенным остеомиелитом 

челюсти, осложненным флегмоной одного клет-

чаточного пространства, статистически значимых 

отличий уровня ИЛ-8 в сыворотке крови от 

показателей группы эталона выявлено не было, 

как в пробе 1, так и в пробе 2, что указывает на 

отсутствие изменений данного показателя при 

развитии локальных воспалительных процессов. 

При этом в подгруппах пациентов 3 и 4 отмечен 

более высокий уровень ИЛ-8 в пробе 2 относи-

тельно здоровых лиц (45,03 (33,7–85,8) пкг/мл): 

соответственно, 91,65 (66,04–165,28) пкг/мл, 

р=0,04 и 181,7 (142,1–285,2) пкг/мл, р=0,004. 

Сравнение уровня ИЛ-8 в СК в пробе 1 и пробе 2 

выявило его статистически значимое снижение с 

70,06 (47,3–152,85) пкг/мл до 37,8 (28,2–68,65) 

пкг/мл, р=0,00000001. Также и в отдельных 

подгруппах отмечено снижение концентрации 

ИЛ-8 к завершению лечения: р (подгруппа 1) = 

0,006, р (подгруппа 2) = 0,007, р (подгруппа 3) = 

0,0005, р (подгруппа 4) = 0,001. 

Таким образом, уровень ИЛ-8 в СК пациентов с 

ИВП в целом повышается. Однако статистичес-

кие изменения относительно показателей здоро-

вых лиц выявлены у пациентов с острым одонто-

генным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмонами 2-4 клетчаточных пространств, а 

также флегмоной ДПР. При этом определено сни-

жение уровня содержания ИЛ-8 к моменту завер-

шения лечения и купирования воспаления во всех 

четырех исследуемых подгруппах пациентов. 

Уровень содержания ИФ-γ в РЖ пациентов в 

первый день лечения составила 22,4 (12,45–35,4) 

пкг/мл, на второй день, то есть после проведения 

оперативного вмешательства – 24,5 (12,7–33,5) 

пкг/мл, в пробе 3 – 15,4 (8,76–21,7) пкг/мл и в за-

вершающий день (проба 4) – 8,76 (6,7–11,54) 

пкг/мл. Полученные данные пробы 1 и пробы 2 

пациентов были статистически значимо выше 

(р<0,05), чем в группе эталона – 8,14 (4,3–21,6) 

пкг/мл. При этом уровень исследуемого показа-

теля в пробе 3 и 4 не имел отличий от показателей 

здоровых лиц (р>0,05), что указывает на норма-

лизацию содержания ИФ-γ в РЖ пациентов по 

мере купирования острого одонтогенного воспа-

лительного процесса. 

Анализ отличий уровня ИФ-γ в РЖ пациентов меж-

ду показателями разных сроков лечения выявил 

с тати с тиче ски  зн ачимые  и зменения , 

р=0,000001. При этом попарное сравнение 

концентрации ИФ-γ в РЖ пациентов в отдельные 

сроки наблюдения (проба 1, 2, 3, 4) позволило 

определить снижение данного показателя к 4 

суткам лечения относительно первых двух суток 

наблюдения: 1-е сутки – 22,4 (12,45–35,4) пкг/мл, 

2-е сутки – 24,5 (12,7–33,5) пкг/мл, р=0,009– 4-е 

сутки – 15,4 (8,76–21,7) пкг/мл, р=0,000001. 

Показатель был ниже в пробе 3 и в пробе 4 

(р=0,000001) относительно уровня ИФ-γ в РЖ в 

пробе 2. Уровень ИФ-γ в РЖ при завершении 

лечения также статистически значимо снижался 

по сравнению с данными 4 суток лечения, соот-

ветственно, 8,76 (6,7–11,54) пкг/мл и 15,4 

(8,76–21,7) пкг/мл, р=0,000005.

Таким образом, в РЖ пациентов с ИВП челюстно-

лицевой области и шеи уровень ИФ-γ повышен 

относительно данных здоровых лиц в первые и 

вторые сутки лечения. При завершении лечения 

данный показатель снижается относительно 

начала лечения. 

Уровень ИФ-γ в РЖ пациентов с острым гнойным 

одонтогенным периоститом челюсти в течение 

всего периода лечения не имел статистически 

значимых отличий от показателя здоровых лиц 

(р>0,05). Пациенты 2 подгруппы с острым одон-

тогенным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной одного клетчаточного пространства, 

характеризовались повышенным содержанием 

ИФ-γ в РЖ в первые и вторые сутки лечения, 

тогда как на 4-е сутки и при завершении лечения 

показатель не отличался от данных группы эта-

лона. У пациентов 3 подгруппы с острым одонто-

генным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной 2-4 клетчаточных пространств, 

уровень ИФ-γ в РЖ был повышенным до 4-х 



27
EURASIAN JOURNAL OF

ONCOLOGY AND CLINICAL MEDICINE

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

суток лечения, а у пациентов с острым одонтоген-

ным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной ДПР, – в течение всего срока лечения.

Уровень содержания ИЛ-8 в РЖ пациентов с 

одонтогенными инфекционно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи: 

проба 1 – 221,6 (154,4–311,2) пкг/мл, проба 2 – 

247,2 (176,5–351,4) пкг/мл, проба 3 – 220,4 

(140,4–323,4)  пкг/мл,  проба 4 – 130,2 

(108,4–212,5) пкг/мл. На всех сроках лечения, за 

исключением пробы 4, уровень ИЛ-8 был 

статистически значимо выше, чем у здоровых 

лиц (p>0,05). 

Анализ отличий уровня ИЛ-8 в РЖ пациентов 

между показателями разных сроков лечения 

выявил статистически значимые изменения, 

р=0,000001. После ПХО гнойного очага, данный 

показатель статистически значимо повышается 

относительно первых суток, р=0,0008. К 4-м 

суткам данный показатель статистически значи-

мо снижается относительно уровня 2-х суток 

(р=0,001). При завершении лечения содержание 

ИФ-γ в РЖ пациентов с одонтогенными инфек-

ционно-воспалительными заболеваниями че-

люстно-лицевой области и шеи статистически зна-

чимо снижается относительно показателей 1-х, 2-

х, 4-х суток (р<0,05). Таким образом, уровень ИЛ-

8 в РЖ пациентов выше, чем у здоровых лиц в 

течение первых четырех суток лечения, к момен-

ту клинического выздоровления не отличается от 

показателя здоровых лиц. Динамика данного по-

казателя характеризуется повышением на 2-е сут-

ки лечения и снижением при завершении лече-

ния, что отражает динамику течения воспалитель-

ного процесса. 

Пациенты с острым гнойным одонтогенным пе-

риоститом челюсти не отличаются от здоровых 

лиц по уровню ИЛ-8 в РЖ в течение всего пе-

риода лечения (р>0,05). Пациенты с острым 

одонтогенным остеомиелитом челюсти, ослож-

ненным флегмоной одного клетчаточного прост-

ранства, характеризовались более высоким, чем 

в эталоне, уровнем содержания данного показате-

ля в 1-е и 2-е сутки лечения. Пациенты с острым 

одонтогенным остеомиелитом челюсти, ослож-

ненным флегмоной 2-4 клетчаточных прост-

ранств, имели повышенный уровень ИЛ-8 в РЖ 

до 4-х суток лечения, а пациенты с острым одон-

тогенным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной ДПР – в течение всего периода наб-

людения. 

Уровень ФНО-α в РЖ пациентов в первые сутки 

лечения составил 15,4 (11,5–18,9) пкг/мл, на вто-

рые сутки – 15,4 (10,6–22,4) пкг/мл, на 4-е сутки – 

14,3 (7–21,6) пкг/мл что было статистически 

значимо выше, чем в группе эталона, соответст-

венно, р=0,0004, р=0,002, р=0,02. При завер-

шении лечения данный показатель составил 8,76 

(6,7–11,5) пкг/мл, что не отличалось от показателя 

здоровых лиц –7,65 (6,4–9,7) пкг/мл, р>0,05. 

Анализ отличий уровня ФНО-α в РЖ на разных 

сроках лечения пациентов выявил статистически 

значимые изменения (р<0,05). Попарное 

сравнение результатов определения ФНО-α в РЖ 

в разные сроки наблюдения позволило выявить 

статистически значимое снижение изучаемого 

показателя в пробе 4 относительно пробы 1, 

р=0,00001. В пробе 3 и пробе 4 определен более 

низкий уровень ФНО-α, чем на 2-е сутки лечения 

пациентов, соответственно, р=0,0001 и 

р=0,0000001. 

Пациенты подгруппы 1 с острым гнойным одон-

тогенным периоститом челюсти не имеют отли-

чий от здоровых лиц по уровню ФНО-α в РЖ 

(р>0,05). При развитии острого одонтогенного ос-

теомиелита челюсти, осложненного флегмоной 

одного клетчаточного пространства, отмечается 

повышение данного показателя в 1-е и 2-е сутки 

лечения. При развитии острого одонтогенного 

остеомиелита челюсти, осложненного флегмоной 

2-4клетчаточных пространств, уровень ФНО-α в 

РЖ повышен в течение первых четырех суток 

лечения. У пациентов 4 подгруппы с острым 

одонтогенным остеомиелитом челюсти, ослож-

ненным флегмоной ДПР, данный показатель 

статистически значимо выше, чем у здоровых 

лиц в течение всего срока лечения (р<0,05). 
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Очевидно, что содержание ФНО-α в РЖ пациен-

тов с инфекционно-воспалительными заболева-

ниями челюстно-лицевой области и шеи одонто-

генной этиологии выше относительно показате-

лей здоровых лиц в течение первых четырех су-

ток лечения, а при завершении лечения – не 

имеет отличий. При этом по мере купирования 

воспаления отмечается снижение ФНО-α в РЖ 

относительно первых суток лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при развитии одонтогенного ИВП 

челюстно-лицевой области и шеи уровень ИФ-γ, 

ФНО-α, ИЛ-8 в сыворотке крови повышается от-

носительно здоровых лиц, а ИФ-γ остаются по-

вышенным при завершении лечения. При этом, у 

пациентов с острым гнойным одонтогенным пе-

риоститом челюсти не выявлено отличий от пока-

зателей цитокинов группы эталона, как и не отме-

чено изменений к завершению лечения, кроме 

уровня ИЛ-8, который достоверно снижался от-

носительно показателя, определенного в первые 

сутки наблюдения. Пациенты с острым одонто-

генным остеомиелитом челюсти, осложненным 

флегмоной дна полости рта, характеризовались 

повышенным уровнем всех исследованных цито-

кинов в сыворотке крови, как в начале, так и при 

завершении лечения, кроме уровня ИЛ-8, опре-

деленного в последний день исследования. При 

этом, ИФ-γ был выше уровня здоровых лиц у всех 

пациентов с острым одонтогенным остеомиели-

том челюсти, осложненным флегмоной прилежа-

щих мягких тканей (подгруппа 2, 3, 4), как в 

начале, так и при завершении лечения. ФНО-α и 

ИЛ-8 был выше в начале лечения только у па-

циентов с распространением флегмон на два и бо-

лее клетчаточных пространства (подгруппа 3 и 4). 

Следовательно, по мере распространения ИВП че-

люстно-лицевой области и шеи и шеи изменения 

цитокинового профиля пациентов усугубляются: 

в подгруппе 1 – не выявлено отличий от эталона 

ни в начале, ни при завершении лечения, в 

подгруппе 4 – все исследованные цитокины 

характеризовались повышенным уровнем содер-

жания в сыворотке крови, как в пробе 1, так и в 

пробе 2, кроме нормализующегося показателя 

ИЛ-8.  

У пациентов с ИВП челюстно-лицевой области и 

шеи одонтогенной этиологии уровень цитокинов 

в РЖ повышен относительно здоровых лиц в 

течение первых и вторых суток лечения. На 4-е 

сутки лечения отмечена более высокий уровень 

содержания в РЖ ИЛ-8 и ФНО-α. К моменту 

завершения лечения и купирования воспаления 

уровень цитокинов снижается до уровня здоро-

вых лиц, что позволяет сделать заключение о воз-

можности использования данного показателя в 

качестве дополнительного теста диагностики, 

прогнозирования и оценки эффективности лече-

ния для рассматриваемой категории пациентов.  
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Миниинвазивное коронарное 

шунтирование нижней 

министернотомным доступом  

РЕЗЮМЕ

Хирургический подход к коронарному шунтиро-

ванию на работающем сердце с использованием 

нижней мини-стернотомии может являться ме-

тодом выбора для некоторых категорий больных. 

На сегодняшний день мы прооперировали 18 па-

циентов по этой методике. Большинство пациен-

тов были пожилого возраста и с наличием других 

сопутствующих заболеваний. Всем пациентам вы-

полняли коронарное шунтирование на работаю-

щем сердце с использованием нижней стерното-

мии. Данной методикой можно произвести забор 

обеих внутригрудных артерий для реваскуляриза-

ции передней, боковой и задней стенок. Коли-

чество дистальных анастомозов варьировало в 

среднем до 3. Все пациенты были выписаны че-

рез 4-6 дней после операции. Никаких послеопе-

рационных осложнений не наблюдалось.

Нижняя мини-стернотомия позволяет безопасно 

проводить реваскуляризацию одного, двух и трех 

сосудов у пациентов с высоким риском.

Fazliddin Sobirov Karimkulovich

Email: fazliddinsobirov@gmail.com 

tel: +998946851529
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ABSTRACT

Background: Minimally invasive surgical approach 

for OPCABG in terms of by using inferior limited 

mini-sternotomy could benefit for patients in 

selected category.

Methods: Up to date we have operated 18 patients 

on this technique. Most of the patients were in 

advanced age and other co morbidities. All patients 

underwent OPCABG procedure by using inferior 

sternotomy. In all cases we performed by starting 

with 5 cm skin incision and sternum opening up to 

2nd intercostal space where it could be turned to the 

lest, right or both sides like L- and T-versions. By this 

way, one can harvest both mammary arteries to 

revascularize anterior, lateral and posterior walls. 

The distal anastomosis varied up to 3 depending on 

target anatomy.   

Results: No in hospital mortality was observed. 

Conversion to CPB with a full median sternotomy 

was never required and the anastomosis was carried 

out through OPCAB mode. The mechanical 

ventilation time was 3–7 hours. The ICU stay was 
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13–43 hours. All patients were discharged at 4-6 

days aster surgery and not observed any 

complications.

Conclusion: limited sternotomy allows to perform 

single, double and triple vessel revascularization 

safely off-pump even in high-risk patients. 

INTRODUCTION

Recent years, we have been facing more coronary 

patients in older age with high risk severely 

concomitant diseases. The application of 

conventional revascularization methods for such 

patients might lead to negative outcomes with high 

post operative complications. Therefore, there have 

been developed off pump mode coronary artery 

bypass surgery, minimally invasive coronary bypass 

surgery (MIDCAB), as well as, the combination of 

those interventions with interventional methods, 

named as hybrid procedures [1; 2; 5-8]. These types 

of surgical treatments are performed in 10-20% of 

all surgical procedures on ischemic heart disease in 

leading hospitals of the world [1]. Fast recovery, 

quick wound healing period and short time of 

hospital discharges give us much favorable 

impressments of such procedures. On a basis of 

MIDCAB – the performing of such types of 

operations on a beating heart without application of 

heart-lung machine and the using of minimal 

incisions as a surgical approach. These surgical 

operations are indicated for old, obese and severely 

s i ck  pat i ent s  whom the  app l i ca t ion  o f 

cardiopulmonary bypass might bring worse 

complications of parenchimal inner organs [1-6]. 

METHODS

We present our single center small cohort of 

patients in whom it has been performed minimally 

invasive coronary bypass surgery through inferior 

mini sternotomy. All 18 consecutive patients (the 

Data came from the Data came from Coronary 

Surgery Unit. Cardiac Surgery Center. Republican 

Specialized  Center of Surgery. Kchik Halqa Yuli – 

10, 100115. Tashkent. Uzbekistan): 13 male and 5 

female are included in the study, and in all were 

performed MIDCAB procedure through inferior 

sternotomy. Here below, you can follow this list of 

parameters  demonstrat ing our pat ient 's 

characteristics:

Preoperative characteristics of the             

population N - 18

Variables No. of patients – (%)

Male 13 (72.2)

Female 5 (27.8)

Elective operation 18 (100)

Previous AMI 12 (66,6)

Main stem disease 5 (27,8)

COPD 7 (38,8)

Peripheral artery disease 4 (22,2)

Diabetes 10 (55,5)

Hypertension 16 (88,8)

Dislipidemia 9 (50)

Obesity 8 (44,4)

EF <35%  2 (11,11)

EF 35–55%  10 (55.55)

EF >55%  6 (33,33)

Preoperative AF 3 (16,6)

CCS IV 5 (27,8)

CCS III 13 (72,2)

Previous PTCA"Stent 3(16,6)

1 vessel disease 12(66,66)

2 vessel disease  4 (22,22)

3 vessel disease 2 (11,11)

EuroSCORE  average 2,3  
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All patients were registered at Coronary Surgery 

Unit at Republican Specialized Center of Surgery in 

Uzbekistan. The Data was collected from 

retrospective analyses of reports at last 1.5 years. All 

patients presented CCS ¾ classes with concomitant 

disease as COPD, peripheral artery disease, 

hypertension, obesity, diabetes and so on. ECHO 

shows mostly moderate and good EF except severely 

depressed LVEF in 2 pts. All patients presented quite 

normal heart volume and size parameters (EDV, 

ESV, SV, EDD, ESD). The numbers of bypass grasts 

were performed depending on the number of the 

coronary lesions and the match consisted of 

coronary  les ions :  s inge/double / t r ip le  - 

corresponding to number of patients: 12/4/2, 

accordingly. In all cases, LIMA-LAD anastomosis 

were performed firstly and whereas additional grasts 

necessitated, radial or vein grasts were connected to 

LIMA in order to complete double or triple bypass 

surgery. In triple distal anastomosis, the sequential 

anastomosis was performed on its sequence. All 

patients were selected into elective case category. 

TECHNICAL DETAILS

Aster patient's intubation and careful mapping for 

approach is done, up to 5 sm skin incision will be 

performed on midline sternum (Picture 3). 

Subcutaneous tissue layer will be spread till the level 

of 3-4 intercostals. Midline is clearly defined and 

exposed the lest edge of 3-d intercostals space on 

which line the sternal saw should be gone (Picture 

4).

Here, one must to be very careful and think about 

possible damage of internal thoracic vessels. Inferior 

partially sternotomy up to 3-d intercostals and 

sternal retractor setting are described in scheme. 

The curve edge of the sternum turned to lest, right or 

Picture 1. LAD occlusion Picture 2. Distal LAD is 

visible through right 

coronary system

Picture 3. Scheme of limited 

sternal skin incision

Picture 4. Level of 

L-shaped 3-d 

intercostal space

Picture 5. Mapping 

of the skin

Picture 6. Skin incision

Picture 7. LIMA is 

taken down

Picture 8. LIMA-LAD 

anastomosis

Picture 9. The final result.
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both sides depending on which IMA is planning to be 

taken down. During IMA harvest, sometimes, 

instead of sternal retractor, we have let our assistant 

to list the sternal part with Farabeuf hook, as long as 

the surgeon is harvesting pedicle LIMA, it will take 

not so long time. And we do not osten pay an 

attention on dissection of 1st intercostal branch, as 

far as, we studied and learned several studies and 

finally did not find any true statement of development 

of “Steal syndrome”.  LIMA is dissected distally aster 

injection of 3 mg/kg Heparin (full dose) and wrapped 

it with Papaverine solution.  Pericardiotomy should 

be made as window-shaped, and lest sided 

pericardial flaps are fixed to the edge of retractor. 

This manipulation and Trendelenburg position allow 

the surgeon to make adequate exposure of the 

anterior surface of the heart. With this approach one 

can access for diagonal and right coronary system, 

as well. In order to make anastomosis dry, we 

applied metal bulldog placement in proximal LAD 

and take it off aster setting of intracoronary shunts. 

Anastomosis are performed with 8/0 or 7/0 prolene 

by means of myocardial stabilizator (Picture 8). Aster 

meticulous hemostasis, drainage tubes and 2 

myocardial electrodes are lest. Patients are mostly 

extubated in early hours aster operation and 

transferred to the ward. 

RESULTS 

During a Follow-up period no in-hospital mortality 

was occurred. No significant changes have been 

presented towards the volume parametres of the 

heart. The avarage ventilation time was 3-7 hous, 

and ICU stay period was 13-43 hours, consequently. 

No re-exploration for bleeding has been also 

occurred. Drainage output in 1 patient was 

sucpicious and the medical management in this case 

was successful. In first PO day medium drainage 

output consisted of 220±48,56 ml. All patients were 

adaquate to communicate and present normal 

neurological functions. A medium PO stay of 

patients was 4-6 days and all dscharged from 

hospital quite well.

DISCUSSION

In current era, there are several methods of 

MIDCAB procedure in treatment of coronary artery 

disease. Dependng on the localization of coronary 

lesions, MIDCAB might be performed through 

several approaches  as via partially sternotomy, 

thoracotomy, port-access devices or robotic and 

endoscopic technologies. We have only started our 

guide to MIDCAB procedures, and it requires more 

experienced and equippent facilites. In our series, 

we completely included patients aster inferior partial 

sternotomy, and via this approach we could do up to 

3 bypass grasts as well. If coronary patients describe 

several concomitant diseases as COPD, diabetus 

melliteus, chronic heart and kidney failure, they 

might get easier recovery aster MIDCAB in 

postoperative period [1; 2; 3]. Our group of patients 

there are also presented concomitant diseases 

mostly hypertensive (16 pt.), COPD (7 pt.), diabetus 

(10 pt.) and obesity (8 pt.). In such patients, the 

depending on the constitution of the patients, the 

harvesting of the internal thoracic arteries are quite 

difficult. But the overall result of the procedure is 

nice. The surgical access osten depends on the 

number of coronary lesions and their location in the 

heart. One vessel disease embraces mostly LAD area 

is very convinient to perform [1; 2]. In our series, 12 

patients presented single vessel disease. In which 

LIMA-LAD was performed. While doing inferior 

partially sternotomy or lateral thoracotomy, LIMA is 

easily harvested that might be sufficient to anterior 

and lateral walls of the heart. We preferred the 

access through inferior sternotomy, as presented in 

our series, this approach allows several advantages 

with limited drawbacks. 

M. Lemma, 2005, presented his series of MIDCAB 

and prescribed the possibilities of doing anastomosis 

in several lesions through this approaches. As bypass 

grasts there are mostly harvested LIMA in order to 

supply LAD system which occurred in 12 of our 

patients. Once we required other arteries to be 

bypassed, we applied radial and vein grasts which are 

connected to LIMA as Y-shaped grasts, moreover, in 

situ RIMA grast to bypass RCA system via T-shaped 
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inferior sternotomy was also accomplished. In 4 

patients, we have performed double distal 

anastomosis, where in all 4, the vein grasts were 

easily connected to LIMA. In 2 patients whom 

necessitated full arterial grasts, we performed T-

shaped sternotomy in order to harvest of both IMA. 

By the way, this facilitates IMA harvesting from both 

sides and there was additionally required radial 

artery to connect to LIMA. 

Inferior sternotomy is easily converted to complete 

sternotomy and connect the patient to CPB if 

emergency situation is necessitated. With interior 

sternotomy, the patients keep their sternum 

manubrium firmly, by following, no need for breast 

bandage holding. Moreover, this access provides us 

such advantages as quick wound recovery, absence 

of brachial traction injuries, improvement of 

cosmetic results, early extubation  and less being in 

intensive care unit. Our experience there has been 

observed 3-7 hours for ventilation time, 13-43 hours 

for ICU stay and 5-6 days for PO time to discharge. 

Mini invasive methods for coronary artery diseases 

permit patients to shorten stationary being for 5-10 

days and there needs less recovery period by 

comparison of conventional methods. Additionally, 

inflammation related CPB complications, followed 

aster MIDCAB makes circulating blood to face less 

traumas, and CPB adverse effects obviously are 

reduced. And the patients in a short period aster 

operation return to their normal quality of life. Of 

course, by development of such techniques, 

sufficient surgical experience and medical 

equipment facilities are going to be required in 

order to get satisfactory outcomes. 

MIDCAB by means of hybrid methods, explains 

MIDCAB combined with PCI procedure helps 

severely sick patients to be relieved from the 

symptoms. Although, the literature shows excellent 

outcomes of complete revascularization aster 

application of hybrid methods, we are under 

development of this practice. S. Srivasta in 2010, 

published more than 200 MIDCAB cases in a closed 

chest (TECAB) with excellent results. Endoscopic and 

robotic technologies for MIDACB is considered a 

capital future of coronary surgery and require more 

financed medical technology and specialized 

education in leading world hospitals where such kind 

of procedures are performed more than 100 

operation annually. 

CONCLUSION 

By the development of coronary surgery, there are 

going to be performed several variants of coronary 

operations in order to improve the quality of life of 

patients who suffer from ischemic heart disease. Our 

series are also a step-forward technique in 

development of coronary surgery in Uzbekistan. 

Inferior sternotomy decreases risk of sternal wound 

dehiscence and wound infection, provides less risk 

of traction injuries to the brachial plexus, improves 

cosmetic results, earlier extubation, and shorter 

intensive care and hospital stay. It also allows 

extension to full sternotomy and avoids a second skin 

incision in emergency cases in which full access is 

necessary to establish CPB.

To sum it up, we concluded, that MIDCAB by means 

of partial inferior sternotomy might be performed in 

a safe and convenient manner with sufficient 

achievements of surgical outcomes. In the future, we 

plan to expand our patients' category with 

application of various MIDACB technical accesses 

and study them in long-term period.

ABBREVIATIONS

OPCAB – off pump coronary artery bypass

CPB – cardiopulmonary bypass

ICU – intensive care unit

MIDCAB – minimally invasive direct coronary artery 

bypass

AMI – acute myocardial infarction

COPD – chronic obstructive pulmonary disease

LVEF – lest ventricular ejection fraction

AF – atrial fibrillation

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ



35

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

CCS – Canadian class system

PCI – percutaneous interventions

EDV – end diastolic volume

ESV – end systolic volume

EDD – end diastolic diameter

ESD – end systolic diameter

PO – post operative

LIMA – lest internal thoracic artery

RIMA – right internal thoracic artery

LAD – lest anterior descending

RCA – right coronary artery

IMA – internal thoracic artery

TECAB – total endoscopic coronary artery bypass
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Полуциркулярные швы при пластике 

аневризмы ЛЖ  

РЕЗЮМЕ

Ишемическая болезнь сердца - это поражение 

коронарных артерий, которое вызывает стено-

кардию, а также комбинированное поражение 

сердца, которые приводят к тяжелым ишемичес-

ким осложнениям, таких как дилатационная сер-

дечная недостаточность, недостаточность клапа-

нов, нарушения сердечного ритма, образование 

тромба и вторичные ишемии (эмболические ос-

ложнения). Для решения вышеперечисленных ос-

ложнений в мире были разработаны и применены 

в современной практике несколько хирургичес-

ких подходов. В своей статье мы приводим наши 

данные и опыт хирургического доступа для плас-

тики левого желудочка. Мы считаем, что резуль-

таты этих процедур были вполне удовлетвори-

тельными.

Fazliddin Sobirov Karimkulovich

Email: fazliddinsobirov@gmail.com 

tel: +998946851529

Almazar-10, 100027, Tashkent. Uzbekistan

SUMMARY

Coronary artery disease is not a simple coronary 

lesion that causes angina, but also combined heart 

problem that leads to severe ischemic complications 

as dilated heart failure, valve insufficiencies, heart 

rhythm disturbances, thrombus formation to 

secondary ischemic/ embolic complications. In order 

to manage it, several worldwide surgical approaches 

have been designed and applied into current 

practice. We present here our single center and 

initial experience on surgical approach for lest 

ventricular restorations and, we found it in 

conclusion that the outcomes of these procedures 

were quite sufficient.  

INTRODUCTION AND BACKGROUND 

Ischemic cardiomyopathy is one of the possible 

complications related to coronary artery disease, 

and presents ischemic heart dilatation with 

concomitant mitral valve regurgitation and lest 

ventricular (LV) thrombus formation [1; 2]. Surgical 

ventricular restoration (SVR) is a procedure 

designed to restore or remodel the lest ventricle to its 

normal, spherical shape and size in patients with 

akinetic segments of the heart, secondary to either 

dilated cardiomyopathy or post infarction lest 

ventricular aneurysm [2; 3; 4]. The SVR procedure is 

usually performed aster coronary artery bypass 

grasting (CABG) and may proceed or be followed by 

mitral valve repair or replacement and other 

SEMISIRCULAR STITCH REPAIR 

FOR LV ANEURYSM
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procedures such as endocardectomy and 

cryoablation for treatment of ventricular 

tachycardia. A key difference between surgical 

ventricular restoration and ventriculectomy is that in 

SVR the ventricle is reconstructed using patches of 

autologous or artificial material that are placed to 

close the defect while maintaining the desired 

ventricular volume and contour Additionally, SVR is 

distinct from partial lest ventriculectomy (the Batista 

procedure) which does not attempt to specifically 

resect akinetic segments and restore ventricular 

conture [4; 5].

The actuality is this problem in Uzbekistan is still 

significant related to the patients' late diagnosis and 

hospitalization which leads to development of severe 

heart failure and lest ventricular (LV) thrombus 

formation. The procedures for such complications 

are simply explained of performing coronary bypass 

surgery, LV remodeling with thrombus removal and 

additionally mitral valve repair, if necessary.  The 

results of LV remodeling associated with coronary 

artery bypass grasting in patients with ischemic 

dilated cardiomyopathy are demonstrated by 

STITCH trial, but, still some literatures show that LV 

reformation continued LV remodeling, and 

recurrent mitral valve (MV) regurgitation may occur 

aster ventricular restoration [6; 7; 8]. 

Over the last decades, from time to time, the surgical 

strategies towards lest ventricular restoration 

operations have been changing and several 

techniques have been described in order to reduce 

LV volumes and diameters. We would like to 

demonstrate our current approach for SVR and 

present it in our small cohort of patients group. 

Methods: 15 consecutive symptomatic patients (the 

Data came from Coronary Surgery Unit. Cardiac 

Surgery Center. Republican Specialized  Center of 

Surgery. Kchik Halqa Yuli – 10, 100115. Tashkent. 

Uzbekistan): male/female – 12/3 patients, aged 61.7+ 

6.7 years, with a history of a previous large 

anteroseptal myocardial infarction are primarily 

diagnosed in outpatient department of Republican 

Scientific Center of Surgery and hospitalized in 

cardiac surgery division and included into study. All 

patients have NYHA III-IV class and present mostly 

concomitant diseases as diabetes, obesity and 

COPD, correspondently. Moreover, in 12 (80%) of 

cases, we had LV thrombus existence and post 

infarction VSD which gave us obvious explorations 

inside lest ventricular cavity. 

In Table 1, it is descried all patient characteristics: 

Table 1. Patient's characteristics N-15

Male    12(80%)

Female    3 (20%)

NYHA III-IV   15 (100%)

Age: 

50-60     8 (53,3%)

60-70    4 (26,6%)

 >70     3 (20%)

Diabetes on insulin  8 (53,3%)

Obesity BMI >30  11 (73,3%)

COPD    7 (46,6%)

LV thrombus    12 (80%)

3 coronary disease  7 (46,6%)

2 coronary disease  6 (40%)

1 coronary disease  2 (13,3%)

Postinfarction VSD  2 (13,3%)

Mitral regurgitation, of them:  8 (53,3%)

- Mitral valve repair  3 (20%)

- Mitral valve replacement   2 (13,3%)

Postinfarction VSD  2 (13,3%)

Operative technique:

- semicircular stitch  10(66,6%)

- linear patch repair  5 (33,3%)
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Operative techniques: The surgical protocol 

consisted of the insertion of a prophylactic intra-

aortic balloon pump (1 case), induction of cold 

crystalloid cardioplegia, complete myocardial 

revascularization, MV repair (for grade +2 

regurgitation), and the placement of a permanent LV 

epicardial lead (in case of dyssynchrony). 2 patients 

(13.3%) underwent MV annuloplasty. Aster 

conventional start of every case, we instituted 

cardiopulmonary bypass on a standard fashion. We 

arrested the heart with cold crystalloid cardioplegia 

with topical ice packing if necessary. Aster 

conventional coronary distal anastomosis has been 

done, we usually targeted on our access in LV scarred 

area. In small LV aneurysms we used a linear patch 

technique as described by D. Cooley, with removal of 

LV thrombus. We faced mostly organic thrombus 

formations inside LV, firmly attached to myocardium 

those are detached, cleaned and flushed the LV cavity 

with isotonic solution. In quite large dilatations, 

instead of Dor procedure, We used semicircular 

stitch technique similar to “horse-shoe technique” as 

described by Ferrazzi P., in 2009, so that, parallel 

purse-string sutures (polypropylene 2/0 or 3/0) are 

positioned in scarred interventricular septum, acting 

on the LV circumference: one at equatorial level 

(which is located at the middle of the insertion of the 

anterior papillary muscle) and one displaced 1 cm 

toward the apex. The equatorial purse string is tied 

first to obtain an elliptic shape, and then, the second 

purse string is tied to reshape the new apex. In case 

of much enlarged LV cavity, up to 4 horseshoe purse-

string sutures can be necessary. In order to reshape 

the LV cavity one has to string all the placed purse-

string sutures and we never placed the mannequin 

balloon inside the LV chamber as described by Di 

Donato for measuring end diastolic volume which 

should be around 50-60 ml/m2. 1-2 index fingers 

were sufficient and helped us to obtain possible size 

of LV EDV. The ventriculotomy we closed with 

interposition of a pericardial patch or sometimes with 

reinforcing felt strips. This secures the bleeding 

complications from the stitch lines. We applied this 

technique in 10 patients with antero-septal 

myocardial infarction, regardless of LV dimensions 

and other 5 patients have got benefit with Cooley 

linear patch repair. An early postoperative device 

ECMO „Bioconsole” was implanted in 1 (6,66%).  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Picture 1. Ventriculotomy 
on LV apex

Picture 2. Removal 
of LV thrombus

Picture 3. Linear closure 
with patch

 

Picture 4. Thrombus debrimens Picture 5. Semicircular stitch (named as 

“as horse-shoe”) placements by P. Ferrazzi
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Results: Follow-up period was 30 days

Table 2. Preoperative and follow-up data

NYHA class 2.8  + 0.7   1.3 + 0.5    .002

LVEF (%)  35 + 4.6    45.1 + 10.1    .001

LVEDV (mL) 242.4 + 45.3   140.9 + 32.2  <.001

LVESV (mL) 164.8 + 46.7   75.0 + 23.6   .008

LVEDTD (mm) 64.3 + 7.9   57.3 + 6.5   .004

LVEDLD (mm) 99.5 + 13.4   84.1 + 11.6   .002

NYHA, New York Heart Association;

LVEF -  lest ventricular ejection fraction;

LVEDV -  lest ventricular end-diastolic volume;

LVESV -  lest ventricular end-systolic volume;

LVEDTD -  lest ventricular end-diastolic transverse 

diameter;

LVEDLD - lest ventricular end-diastolic longitudinal 

diameter;

RESULTS 

No in-hospital mortality was occurred. Aster a mean 

follow-up of 30 days, 14 patients were still alive; one 

patient who weaned from ECMO died of multiorgan 

failure in 2 weeks aster surgery. Patients who 

presented concomitant diseases as COPD and 

obesity ventilated in ICU longer than the usual ones. 

Fortunately, we do not encountered any 

postoperative bleeding or perioperative acute heart 

failure complications. We evaluated pressure-

volume loops in 2 patients before and directly aster 

cardiopulmonary bypass as previously described 

and found a decrease in the EDPVR slope.

DISCUSSION

Post infarction aneurysm or akinetik LV apical zones 

make blood circulation in this area difficult. By 

Virchow's triade, the lowering the flow speed could 

conjugate blood components and further formation 

of clot formation [9]. Our operative protocol is 

consists of surgical re-exploration of LV cavity in case 

of presents of LV thrombus on TEE, which in our 

series, it presented in 12 (80%) patients, in those 

performed removal of LV thrombus. But, 

sometimes, severe hypertrophied muscles (2 in our 

series) positioned on LV apex might conceal the 

thrombus presence and the experienced TEE 

experts should resolve the masking problems, 

otherwise any masked doubts on Echo, would be 

checked by open ventriculotomy. LV thrombus 

floatation definitely needs to its removal by not 

manipulating the heart before aortic cross-

clamping, which might bring poor ischemic stroke 

complications [9; 10]. 

We divided our patients into 2 groups: in first 10 

patients, in whom severe dilated LV cavity presented 

are performed semicircular stitches those help to 

reduce LV volume and diameter. In 3 patients who 

has developed severe mitral regurgitation are 

performed valve repair by Carpentier ring, and in 

other 2 (13,3%), MV replacement has been 

performed. For patients, the severity of MV 

insufficiency estimated as functional < ++2, any 

procedure on MV has been encountered. We 

completely agreed with Di Donato and colleagues 

(2007) who have evaluated the effectiveness of SVR 

and un-repaired mild to moderate ischemic mitral 

regurgitation on lest ventricular geometry, cardiac 

and functional status, and the author obtained 

satisfactory outcome. We also have lest 1-2 degree 

functional tricuspid regurgitation without any 

surgical involvements. In group 2, who has 

developed LV thrombus but the LV aneurysm 

presents up to 30% of whole LV cavity, we repaired 

these patients with linear patch technique as 

described by Cooley. The technique is simple to 

perform, and we closed the ventriculotomy with 

Teflon felts or pericardial patch of both 

ventriculotomy sides. LV aneurysm consisting less 

than 30% of all LV cavity mostly lest untouched. 

Regarding the possible LV volume aster correction 

has caused some doubts. In 2004, Menicanti L. and 
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Di Donato published excellent work on LV volume 

reshaping procedure by using mannequin balloon 

corrected on 50 ml/m2 and leaving inside the LV 

chamber. These patients' outcomes on more than 

1000 patients show that SVR is safe and effective in 

improving pump function, clinical status and survival 

in patients with post infarction ischemic 

cardiomyopathy. We did not use a mannequin 

balloon, and while using semicircular stitches, 

maximum 2 fingers has to completely fill the LV cavity 

once the stitches are stringed. The technique has 

been evolved by Dr. Ferrazzie's operative skills and 

helped us to evolve this procedure. It seems to be 

blindly described but we did not observe any low 

cardiac output syndrome aster surgical correction. 

Also, we checked pressure volume loops (PVL) aster 

correction and it showed significant decrease of PVL 

in these series. 

Joyce et al (2003) stated that as techniques for the 

management of patients with ischemic heart failure 

have evolved, controversy has arisen with respect to 

the roles of revascularization and ventricular 

restoration procedures. The STICH trial definitely 

ascertain if SVR adds any health benefits to CABG 

alone in patients with lest ventricular dysfunction and 

dilated ventricle. Ribeiro et al (2006), Ratcliffe 

(2006) stated that there are subsets of patients with 

ischemic cardiomyopathy for whom the optimal 

treatment strategies are not clear. These 

investigators studied 137 consecutive patients with 

anterior myocardial infarction and they concluded 

that the short-term and mid-term outcomes of CABG 

alone in patients with a large lest ventricle are 

inferior to CABG plus SVR. We also follow current 

surgical approaches as performing CABG and SVR 

combined, if patients present chronic ischemic 

cardiomyopathy.  We bypassed  sufficient 

revascularization in order to obtain satisfactory 

results and our bypass grasts ranged around 1-3 

anastomosis which was performed aster SVR 

procedure had been done. We might be limited only 

with CABG procedures ones the diameter of LV 

aneurysm not containing thrombus formation 

consists of less than 30% of whole LV cavity. 

The ventricular remodeling operation (also known as 

the Batista procedure, partial lest ventriculotomy, 

heart reduction surgery, and wedge resection of the 

heart) has been proposed as a surgical procedure to 

replace or postpone heart transplantation in patients 

with dilated non-ischemic cardiomyopathy. But this 

technique definitely did not get its supporters over 

time, and our idea is also not to involve any surgical 

procedure, if the myocardium is viable without scar 

zones even the LV presents its large volume. We 

think these patients have to gain more support by 

implanting Ventricular Assist Devices rather than 

removing partial viable myocardium, for further 

preparation to future heart transplantation.

Post infarction ventricular septal defects (VSD) are 

usually common. N. Yamomoto, 2010, published 

various techniques for repair of ventricular septal 

perforation complicating inferior myocardial 

infarction, but no standard method has been 

established. An effective technique for closing 

ventricular septal perforation using double patches 

via a right atrial approach is described. In their 

experience, no residual shunt was observed aster 

repair using this procedure. In our series, 2 case 

have presented chronic VSD formation complicated 

aster myocardial infarction, which are simply closed 

by running suture (4/0 prolene) without any residual 

shunt during in hospital period. 

Yet, we have small group of patients, but with some 

complications. 1 patient has bled aster surgery which 

are stopped in proper time. Ventilation related 

complications has been occured in most patients 

who present COPD in history, but no fatal 

complications. Even we had a single death in patient 

who weaned from ECMO and developed end organ 

failure later on, we consider the survival is optimal 

and greater than would be expected in patients with 

post-infarction dilated ventricles and depressed lest 

ventricular function. We also have not faced embolic 

related stroke complications in whom the thrombus 

removal has been processed. Clean visual 

debradement of organic thromus and flushing LV 

cavity carefully helped us to obtain such satisfactory 

outcomes. 
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CONCLUSION

We conclude that the patients with chronic ischemic 

cardiomyopathy require combined approach to 

treat. In order to get a perfect outcome, the 

combination of procedures  as complete coronary 

bypass surgery, surgical ventricular restoration with 

lest ventricular thrombus removal and mitral valve 

surgery have to be encountered. Even, we studied 

small cohort of patients, by the way, it gave us 

satisfactory and quite good in-hospital outcome. Of 

course, it needs to be studied large series of patients 

with long term resuts in what we will hope to get in 

the future.

ABBREVIATIONS

CABG-coronary artery bypass grasting

COPD-chronic onstructive pulmonary disease

LV-lest ventricle

TEE-transesophageal echocardiography

ECMO-extracoroporeal membrane oxygenation

VSD-ventricular septal defet

MV-mitral valve

TV-tricuspid valve

SVR-surgeical ventricular restoration

PVL-pressure volume loop

NYHA-New York Heart Association

EDV-end diastolic volume

ESV-end systolic volume

EF-ejection fraction

LVEDTD -  lest ventricular end-diastolic transverse 

diameter

LVEDLD - lest ventricular end-diastolic longitudinal 

diameter
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Բանալի բառեր՝ գրաֆեն, գրաֆենի օքսիդ, 

 ,ցքային բջիջներ, բիոսենսորային չիպերٳռٳ

իմպլանտների վարակազերծٳմ

ԱՄՓՈՓؤՄ

Գրաֆենի հայտնագործٳմը էական նշանակٳ-

թյٳն ٳնեցավ  բժշկٳթյան և մասնավորապես 

դեղագործٳթյան համար: Այն արդյٳնավետ և 

էժան կիրառٳթյٳն է գտել իր ֆիզիկական հատ-

կٳթյٳնների շնորհիվ: Այն ٳնի կոնկրետ բարձր 

յٳրահատկٳթյամբ մակերես, բացառիկ էլեկտ-

րահաղորդٳնակٳթյٳն, բարձր ջերմահաղոր-

դականٳթյٳն և ներքին կենսահամատեղելիٳ-

թյٳն:  Գրաֆենի օքսիդի վրա հիմնված նոր չիպը 

կարող է ձերբազատել արյٳնը ٳռٳցքային 

բջիջներից և կանխել դրանց հետագա աճը:

Графен и его биологическое значение

Манукян Ш.М.

ЕГМУ им. Мхитара Гераци, доцент кафедры 

химии фармацевтического факультета, 

manukyan53@mail.ru
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ЕГМУ им. Мхитара Гераци, студентка 
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Ключевые слова: графен, оксид графена, 

биосенсорный чип, обеззараживание 

имплантов, опухолевые клетки

РЕЗЮМЕ

Открытие графена имело существенное значение 

для медицины, в частности, для фармацевтики. 

Благодаря своим физическим свойствам, графен 

нашел эффективное и экономное применение во 

многих сферах. Он обладает высокой специфич-

ностью поверхности, исключительной электро-

проводностью, повышенной теплопроводи-

мостью и внутренней биосовместимостью. Как по-

казали научные исследования последних лет, но-

вый чип на основе оксида графена может изба-

вить кровь от опухолевых клеток и предотвратить 

их дальнейший рост.

ԳՐԱՖԵՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿؤؤՆԸ

Մանٳկյան Շ․Մ․
ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակٳլտետի քիմիայի 

ամբիոնի դոցենտ, manukyan53@mail.ru

Սահրադյան Գ. Ա.

ԵՊԲՀ դեղագիտական ֆակٳլտետի երկրորդ 
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SUMMARY

The discovery of graphene was essential for 

medicine, particularly for pharmaceuticals. Due to its 

physical properties, graphene has found effective 

and economical application in many spheres. It has 

high surface specificity, exceptional electrical 

conductivity, high thermal conductivity and internal 

biocompatibility. As scientific studies of recent years 

have shown, a new chip based on graphene oxide can 

rid the blood of tumor cells and prevent their further 

growth.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Գրաֆենը 2D ածխածնային ձևափոխٳթյٳն է, 

որը կազմված է ածխածնի մեկ ատոմի հաստٳ-

թյամբ շերտից: Գրաֆենն օժտված է շատ մեծ ամ-

րٳթյամբ, բարձր ջերմահաղորդٳնակٳթյամբ և 

եզակի ֆիզիկոքիմիական հատկٳթյٳններով: 

Այն ցٳցաբերٳմ է Երկրի վրա հայտնի բոլոր նյٳ-

թերի մեջ էլեկտրոնների առավելագٳյն շարժٳ-

նակٳթյٳն: Դա գրաֆենին դարձնٳմ է գրեթե 

կատարյալ նյٳթ տարբեր բնագավառներٳմ՝ 

ներառյալ էլեկտրոնիկան, կատալիզատորները, 

մարտկոցները, կոմպոզիտային նյٳթերը և այլն: 

Բանն այն է, որ հեշտ է սովորել, թե արդյٳնաբե-

րական մասշտաբով ինչպես ստանալ գրաֆենի 

որակյալ  շերտեր:

Rutgers-ի համալսարանի (ԱՄՆ) քիմիկոսները 

գտել են բարձր որակ գրաֆենի ստացման պար-

զեցված և արագ մեթոդ` գրաֆենի օքսիդը սովո-

րական միկրոալիքային վառարանٳմ մշակելٳ 

միջոցով: Մեթոդը զարմանալիորեն պարզٳնակ 

և արդյٳնավետ է, իսկ ստացված գրաֆենը իր 

հատկٳթյٳններով շատ մոտ է բացարձակ մա-

քٳր գրաֆենին:

Չինացի գիտնականները [1] գրաֆենը համեմա-

տٳմ են արագ ծագող աստղի հետ: Ֆիզիկական 

և քիմիական յٳրահատկٳթյٳնների շնորհիվ  

գրաֆենը և նրա ածանցյալները՝ գրաֆենի օքսի-

դը և վերականգնված գրաֆենի օքսիդը կիրառ-

վٳմ են տարբեր բնագավառներٳմ, այդ թվٳմ 

կենսաբժշկٳթյան մեջ և այդ ٳղղٳթյամբ բազ-

մաթիվ աշխատանքներ են կատարվել: Վերջին 

ժամանակներٳմ կենսաբժշկٳթյան մեջ ստաց-

վել են հետաքրքիր տվյալներ: Հոդվածٳմ մենք 

անդրադարձել ենք առավել կարևոր և հեռանկա-

րային ٳղղٳթյٳններին: Նրանցից մեկը քաղց-

կեղի ախտորոշٳմն է:

Գրաֆենի տեսական ٳսٳմնասիրٳթյٳնները 

սկսվելեն 1947 թվականին ֆիզիկոս Ֆիլիպ Ռ. 

Ուոլասի կողմից: Սա գրաֆենի էլեկտրոնային 

կառٳցվածքի մասին առաջին պատկերացٳմն 

էր: Գրաֆեն եզրٳյթը նկարագրել և գիտٳթյան 

մեջ ներդրել են գերմանացի գիտնականներ 

Հանս-Պիտեր Բոեմը, Ռալֆ Սետտոնը և 

Էբերհարդ Ստٳմպպը,  ըստ որոնց գրաֆենը 

կազմված է գրաֆիտից, որը ածխածնի բյٳրեղա-

յին ձևն է: Գրաֆենի ստացٳմը ինքնին բարդ 

խնդիր չէ. Նٳյնիսկ մատիտով նկարելիս թղթի 

վրա մատիտի հետքը պարٳնակٳմ է քիչ 

քանակով միաշերտ կամ բազմաշերտ գրաֆեն:

2004 թ. Մանչեսթրի համալսարանի ֆիզիկոսներ 

Կոնստանտին Նովոսելովն ٳ Անդրեյ Գեյմը [2] 

ստացել են միաշերտ գրաֆեն գրաֆիտից՝ օգ-

տագործելով ծայրահեղ պարզ մեթոդ: Նրանց 

սկոտչ-ժապավենային մեթոդի էٳթյٳնը հե-

տևյալն էր. Կպչٳն ժապավենի միջոցով հեռաց-

վٳմ է գրաֆիտի նմٳշի վերին շերտերը, ապա 

այդ շերտերը տեղադրվٳմ են սիլիցիٳմի օքսիդի 

հիմքի վրա: Երբ ժապավենը հեռացվٳմ է, գրա-

ֆենի որոշ հատվածներ մնٳմ են սٳբստրատի 

վրա մեկ շերտով: Պարզվٳմ է, որ միաշերտ գրա-

ֆենը կապվٳմ է սիլիցիٳմի(IV) օքսիդի հետ՝ 

ապահովելով գրաֆենի երկչափ շերտի կայٳնٳ-

թյٳնը, որի հետևանքով հնարավոր է լինٳմ գրա-

ֆենը տեսնելٳ ստանդարտ օպտիկական ման-
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րադիտակով: Այս տեսանելիٳթյٳնը երկٳ պատ-

ճառ ٳնի: Առաջինը, գրաֆենٳմ էլեկտրոնների 

փոխազդեցٳթյٳնն է ֆոտոնների հետ, տեսանե-

լի լٳյսի հաճախٳթյٳններٳմ, որոնք կլանٳմ են 

լٳյսի ինտենսիվٳթյան մոտ 2,3 տոկոսը՝ մեկ 

ատոմային շերտով: Երկրորդը, օպտիկական 

երևٳյթները խթանվٳմ են սիլիցիٳմի(IV) օքսի-

դի շերտٳմ գٳնային երևٳյթների առաջացٳ-

մով, ինչպիսիք, օրինակ՝ կարող ենք տեսնել, երբ 

ջրի մակերեսին ձեթի կամ օճառի շերտ առաջա-

նալիս ի հայտ են գալիս ծիածանի գٳյներ [3]։

Ֆիզիկոսները այս հայտնագործٳթյամբ չբավա-

րարվեցին և սկսեցին ٳսٳմնասիրել գրաֆենի 

ֆիզիկական հատկٳթյٳնները: Մասնավորա-

պես, նրանք ցٳյց տվեցին, որ գրաֆենի մեջ 

էլեկտրոնները շատ բարձր շարժٳնակٳթյٳն 

 մ է, որ գրաֆենը կարող էٳնեն, ինչը նշանակٳ

օգտագործվել էլեկտրոնային սարքերٳմ: 2010-

ին Գեյմը և Նովոսելովը արժանացան ֆիզիկայի 

Նոբելյան մրցանակի [4]:

Գրաֆենը լայնորեն կիրառվٳմ է կենսաբժշկٳ-

թյան մեջ։ Այն ٳնի կոնկրետ բարձր յٳրահատ-

կٳթյամբ մակերես, բացառիկ էլետրահաղորդٳ-

նակٳթյٳն (էլեկտրոնների շարժٳնակٳթյٳն), 

բարձր ջերմահաղորդականٳթյٳն և ներքին կեն-

սահամատեղելիٳթյٳն` էլեկտրոնի արագٳթյٳ-

նը գրաֆենٳմ 1000 անգամ մեծ է սիլիցիٳմի 

համեմատ, որը ժամանակակից միկրոէլեկտրո-

նիկայٳմ օգտագործվող նյٳթն է: Նման ֆի-

զիկական հատկٳթյٳնները հնարավորٳթյٳն 

են տալիս օգտագործել գրաֆենը և դրա ածան-

ցյալները տարբեր բնագավառներٳմ, մասնավո-

րապես բժշկٳթյան մեջ։ 

Շվեդիայի գիտնականները Advanced Materials 

Interfaces ամսագրٳմ հրատարակած հոդվածٳմ 

նշել են, որ գրաֆենի բարակ շերտը կարող է 

ոչնչացնել մանրէները և պաշտպանել վարակնե-

րից բժշկٳթյան մեջ օգտագործվող իմպլանտնե-

րը: 

Իմպլանտների (էնդոպրոտեզների) կիրառմամբ 

վիրահատٳթյٳնները, ինչպիսիք են ազդրի և 

տարիներին խիստ աճել են: Նման վիրահատա-

կան գործընթացների դեպքٳմ առկա է բակտե-

րիալ ինֆեկցիաների առաջացման վտանգ, ընդ-

հٳպ մինչև տվյալ իմպլանտի մերժٳմ օրգանիզ-

մի կողմից, որը, հետևաբար, պետք է հեռացնել: 

Բակտերիաները շրջٳմ են հեղٳկների մեջ, հատ-

կապես արյան, փնտրٳմ են հարմար մակերև-

 մٳմ, նրանք սկսٳհամար: Այդ տեղ ٳյթ, կպչելٳ

են աճել և տարածվել, ձևավորելով պաշտպանա-

կան շերտ, որը հայտնի է «կենսաֆիլմ» (biofilm) 

անվամբ: Չալմերս համալսարանի հետազոտա-

կան խٳմբը [5] ցٳյց է տվել, որ ٳղղահայաց գրա-

ֆենի փաթիլների շերտը պաշտպանٳմ է մակ-

երևٳյթը, ինչը անհնարին է դարձնٳմ բակտե-

րիաների կպչելը ինպլանտին: Փոխարենը, բակ-

տերիաները մասնատվٳմ են գրաֆենի սٳր 

փաթիլներով և ոչնչացվٳմ: Իմպլանտները ծածկ-

վٳմ են գրաֆենի փաթիլների շերտով և հիվան-

դին պաշտպանٳմ վարակից, վերացնٳմ հակա-

բիոտիկների օգտագործման անհրաժեշտٳթյٳ-

նը և նվազեցնٳմ իմպլանտի մերժման ռիսկը: 

Չալմերսի հետազոտական խٳմբը առաջատար 

է գրաֆենի հետազոտٳթյան ոլորտٳմ: Կենսա-

բանական հետազոտٳթյٳնները չէին սկսվել 

մինչև մի քանի տարի առաջ: Հետազոտողներն 

ավելի վաղ ٳսٳմնասիրٳթյٳններٳմ տեսել են 

հակասական արդյٳնքներ: Ոմանք ցٳյց են 

տվել, որ գրաֆենը վնասٳմ է բակտերիաներին, 

մյٳսները, կարծել են, որ բոլորովին ազդեցٳ-
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թյٳն չٳնեն: Ինչպես նշել է կենսաբանٳթյան 

բաժնի պրոֆեսոր Իվան Միջակովիչը [4],  

առանձնահատկٳթյٳնը կայանٳմ է գրաֆենի 

 ղղահայաց դիրքի մեջ, երբ այն հորիզոնականٳ

վիճակٳմ է, բակտերիաները մնٳմ են անվնաս:

Սٳր փաթիլները չեն վնասٳմ մարդٳ բջիջները: 

Պատճառը պարզ է. մեկ մանրէի տրամագիծը 

մեկ միկրոմետր է (միլիմետրի մեկ հազարերորդ 

մասը), իսկ մարդٳ մեկ բջջի տրամագիծը՝ 10-

100 միկրոմետր: Այսպիսով, սա նշանակٳմ է, 

«մահացٳ դանակ»-ի  հարձակٳմը ոչնչացնող է 

մանրէի համար, մինչդեռ, միայն մի փոքրիկ 

քերծվածք՝ մարդٳ բջջի համար (նկ.2):

Օգտակար և պիտանի բակտերիաները նٳյն-

պես ոչնչանٳմ են գրաֆենի ազդեցٳթյամբ: 

Բայց դա խնդիր չէ, քանի որ ազդեցٳթյٳնը տե-

ղայնացված է և օրգանիզմի միկրոֆլորայի հա-

վասարակշռٳթյٳնը մնٳմ է հաստատٳն:

Նկ. 2. Ուղղահայաց գրաֆենի ազդեցٳթյٳնը 

մանրէների և մարդٳ բջջի վրա

Ըստ նٳյն ամբիոնի դոկտոր Սանտոշ Պանդիտի 

այս մեթոդների մշակման նպատակը բակտե-

րիաների կողմից ինֆեկցիոն գործընթացների 

կանխարգելٳմն է: Հակառակ դեպքٳմ կարիք է 

առաջանٳմ օգտագործել հակաբիոտիկներ, 

որոնք կարող են խախտել նորմալ միկրոֆլորայի 

հավասարակշռٳթյٳնը: Նրանք ներկայացրել 

են նաև ٳղղահայաց գրաֆենի ստացման եղա-

նակը: Գրաֆենը  կարող է պատրաստվել «Քի-

միական գոլորշիների խտացման» (CVD) մեթո-

դով [6]: Մեթոդը օգտագործվٳմ է նմٳշի վրա բա-

րակ մակերեսային ծածկٳյթ ստեղծելٳ համար: 

Նմٳշը տեղադրվٳմ է վակٳٳմային խոռոչի մեջ 

և բարձր ջերմաստիճանային պայմաններٳմ, 

որտեղ գտնվٳմ են նաև 3 գազեր, սովորաբար՝ 

ջրածին, մեթան և արգոն: Բարձր ջերմٳթյան 

հետևանքով գազի մոլեկٳլները միմյանց հետ 

փոխազդٳմ են և ստեղծվٳմ է ածխածնի 

ատոմների բարակ շերտ:

Իսկ ٳղղահայց դիրքը ապահովելٳ համար օգ-

տագործվٳմ է Plasma-Enhanced  Chemical Vapor 

Deposition կամ PECVD մեթոդը: Այնٳհետև նմٳ-

շի վրա կիրառվٳմ է էլեկտրական դաշտ` պլազ-

մա: Պլազմայի հետ համատեղ ածխածնի շերտը 

-մ, CVD-ի միջոցով առաջաٳղղահայաց  է աճٳ

ցող հորիզոնականի փոխարեն:

Գրաֆենի վերոնշյալ հատկٳթյٳնները հնարա-

վորٳթյٳն են տալիս այն լայնորեն օգտագործել 

նաև դեղագիտٳթյան մեջ։ Դեղամիջոցների 

ստեղծման և կենսաբժշկٳթյան մեջ գրաֆենի 

կիրառման հետազոտٳմը նախաձեռնվել է 

Hongjie Dai խմբի կողմից Սթենֆորդի համալսա-

րանٳմ (ԱՄՆ), 2008թ [7]։ Մի շարք կենսա-

բժշկական ծրագրերٳմ ածխածնի նանոխողո-

վակների օգտագործման հաջողٳթյٳնները դար-

ձան շարժառիթ գիտնականների համար՝ մտա-

ծելٳ թե արդյոք գրաֆենը կարող է հետաքրքիր 

նյٳթ լինել դեղերի ազդեցٳթյան մեխանիզմٳմ: 

Նման հետազոտٳթյٳն կատարվել է, օրինակ, 

արոմատիկ հակաքաղցկեղային դեղամիջոցնե-

րի (SN38 և դոքսորٳբիցին) վրա, որոնք արդյٳ-

նավետորեն ներդրված են գրաֆենի նանոմա-

կերևٳյթին: Ոչ կովալենտային π-π (էլեկտ-   aaaaaa

րոնային ամպերի) փոխազդեցٳթյան aaaa 

միջոցով կատարվٳմ է դեղերի տեղափոխٳմ մո-

լեկٳլյար-բջջային մակարդակով: 

Մասնավորապես ٳսٳմնասիրվٳմ են մակերև-

-յթի վրա գրաֆենի նանոթաղանթների կաٳ

խٳյթները` ֆٳնկցիոնալ խմբերի հետ, հիմնա-

կանٳմ՝ դեղերի: Գրաֆենի չնչին հաստٳթյան 

պատճառով այդպիսի թաղանթները կարող են 

հեշտٳթյամբ ներթափանցել բջջաթաղանթի մի-

ջով՝ դեղը նպատակաٳղղված ձևով հասցնելով 

նշանակետ: Նախքան դեղորայքների իրական 

զարգացման գործընթացը սկսելը անհրաժեշտ 

էր ստٳգել գրաֆենների թٳնավորٳթյան աս-

տիճանը, որով այժմ զբաղվٳմ են մեծաթիվ գիտ-

նականներ [9]:

Գրաֆեն պարٳնակող դեղամիջոցները կիրառե-

լի են քաղցկեղի բٳժման պրոցեսٳմ: Չինաստա-

նի Soochow University համալսարանի գիտնա-
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կանների կողմից առաջարկվել է ٳռٳցքների բա-

ցահայտման մի նոր մեթոդ [10]:

Գրաֆենը՝ կենսահամատեղելիٳթյամբ պոլիէթի-

լենգլիկոլի (PEG) ծածկٳյթով, In vivo, օգտագործ-

վել է մկան փորձարարական մոդելներٳմ 

-նավետ բաժանման ժամաٳցքների արդյٳռٳ

նակ։ Գրաֆենը PEG ծածկٳյթով ներարկել են 

մկան երակի մեջ և  նշել Cy7 ֆլյٳորէսցենտային 

ներկով` պարբերաբար չափٳմներ կատարել: 

Առողջ առնետների օրգանիզմٳմ արդեն 6 ժամ 

անց գրաֆենի մակարդակը գրեթե զրոյի է հավա-

սարվել (ինչը, ٳռٳցքների բացակայٳթյան նշան 

է), իսկ հիվանդ առնետների դեպքٳմ 24 ժամ անց 

այն կٳտակվել է քաղցկեղի շրջանٳմ (շատ թٳյլ 

արտահայտված մնացորդային քանակով՝ նաև 

մարմնի մնացած մասերٳմ): Կարմիր լٳյսի տի-

րٳյթին մոտ ալիքի երկարٳթյամբ լազերային ճա-

ռագայթով ճառագայթելիս լٳսաջերմային ազդե-

ցٳթյան արդյٳնքٳմ ٳռٳցքը այրվٳմ էր, իսկ 

ճառագայթման տեղٳմ մարմնի մակերևٳյթի 

ջերմաստիճանը կտրٳկ աճٳմ էր մինչև 50°: 48 

ժամ անց, քաղցկեղը արդեն անհետացած էր 

լինٳմ, մաշկի վրա թողնելով այրվածքին հատٳկ 

սպի, որը զգալիորեն փոքրանٳմ էր արդեն մեկ 

շաբաթվա ընթացքٳմ [11] (նկ. 3): 

Նկ. 3. Ձախից մٳկը ٳռٳցքով, աջից մٳկը 

նանոգրաֆեն մտցնելٳց և լազերով 

ճառագայթելٳց հետո 

Քառասٳն օրվա հետազոտٳթյան արդյٳնքٳմ 

քաղցկեղը կրկնվելٳ հակٳմ չի նկատվել: Ինչ-

պես նաև այս թٳնավոր, փորձնական ٳսٳմնա-

սիրٳթյան ժամանակ ոչ-մի կողմնակի ազդեցٳ-

թյٳն չի նկատվٳմ ներարկվող մկների թե հյٳս-

վածաբանٳթյան, թե արյան քիմիական կազմի, 

թե արյան անալիզի ամբողջական վերլٳծٳթյան 

մեջ:

Գրաֆենի օքսիդի մեկ այլ, դեղագործٳթյան մեջ 

աննախադեպ կարևոր գործածٳթյան օրինակ է 

Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտٳտի 

նանոօպտիկայի և պլազմոնիկայի լաբորատո-

րիայٳմ իրականացված հետազոտական աշխա-

տանքի հեղինակներ Յٳրի Ստեբٳնովի և մի 

շարք այլ գիտնականների ստեղծած և արտոնա-

գրված չիպերի սկզբٳնքորեն նոր տեսակը՝ գրա-

ֆենի օքսիդի ծածկٳյթով, որն ավելի արդյٳնա-

վետ է, քան անգամ մաքٳր գրաֆենը: Նրանք 35 

նանոմետր հաստٳթյամբ ոսկٳ շերտով պա-

տած ապակե թիթեղի վրա «լցրել» են գրաֆենի 

օքսիդի «փաթիլներ»: Այնٳհետև այդ մակերևٳյ-

թի վրա նստեցրել ստրեպտավիդին սպիտակٳ-

ցի շերտ, որը ծառայել է որպես «թակարդ» մոլե-

կٳլների համար: Հաջորդ քայլով գիտնականնե-

րի այս խٳմբը BiOptix ընկերٳթյան կենսասեն-

սորի կիրառٳթյամբ պարզել է, թե պլազմոնային 

ռեզոնանսի պարամետրերը ինչպես են արձա-

գանքٳմ բարդ օրգանական մոլեկٳլների՝ ԴՆԹ-

ի միաթել ֆրագմենտների ներկայٳթյանը: Հե-

տազոտٳթյٳնները ցٳյց են տվել, որ գրաֆենի 

օքսիդի հիմքով սենսորը 3 անգամ ավելի զգա-

յٳն է, քան դեքստրանի հիմքովը և 3,7 անգամ 

ավելի զգայٳն, քան մաքٳր գրաֆենի դեպքٳմ: 

Սա նշանակٳմ է, որ այս կամ այն նյٳթը հայտ-

նաբերելٳ համար նոր չիպին մի քանի անգամ 

ավելի քիչ մոլեկٳլ է անհրաժեշտ: Բացի այդ, 

«օքսիդային» սենսորը վերականգնման պարզ 

գործողٳթյٳններից հետո (ալկալիով լվա-

ցٳմներ) պիտանի է ևս մի քանի անգամ օգտա-

գործման համար: Ոչ պակաս կարևոր է այն փաս-

տը, որ գրաֆենի օքսիդը ավելի հեշտ և էժան ար-

տադրվող նյٳթ է: Հեղինակները նշٳմ են, որ 

իրենց ստեղծած սարքը փաստորեն արդեն սե-

րիական արտադրٳթյան և շٳկա հանելٳ հա-

մար կիրառելի նախատիպ է: Այսպիսով, գրա-

ֆենի օքսիդի հիմքի վրա աշխատող կենսասեն-

սորը գերզգայٳն սարք է, որը մեծ հնարավորٳ-

թյٳններ է բացٳմ բժշկٳթյան և դեղագործٳ-

թյան դաշտٳմ: Այն կօգնի ստեղծել նոր դեղեր և 

պատվաստանյٳթեր ընդդեմ այնպիսի վտան-

գավոր վարակիչ հիվանդٳթյٳնների, ինչպիսիք 

են ՄԻԱՎ-ը, հեպատիտները, հերպեսը, ինչպես 

նաև՝ քաղցկեղի և բազմաթիվ այլ հիվանդٳ-

թյٳնների համար [9]:
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Գրաֆենի օքսիդի վրա հիմնված նոր չիպը կարող 

է ձերբազատել արյٳնը ٳռٳցքային բջիջներից 

և կանխել դրանց հետագա աճը: Այս սարքը կա-

րելի է օգտագործել  նաև քաղցկեղի ախտորոշ-

ման, ինչպես նաև բٳժման տարբերակներ ընտ-

րելٳ համար, որով հնարավոր է լինٳմ խٳսա-

փել բիոպսիայից, հիվանդների համար անհար-

մարٳթյٳնները և բիոպիայից հետո վարակի 

վտանգները նվազեցնելٳ համար: Հիմնական 

կենսաբանական մեխանիզմները, որոնց միջո-

ցով քաղցկեղային բջիջները մետաստազներ են 

առաջացնٳմ և տարածվٳմ դեպի հեռավոր 

օրգանները, կարող են ٳսٳմնասիրվել ̀ օգտա-

գործելով այս նորարարական սարքը (նկ.4): 

Նկ. 4. Կենսասենսորային չիպ՝ ոսկٳ բարակ 

շերտի վրա նստեցված գրաֆենի օքսիդ

Հետագայٳմ, Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական 

ինստիտٳտի  գիտնականները Յٳրի Ստեբٳ-

նովի գլխավորٳթյամբ ստեղծել և գործածել են 

բիոսենսորային չիպերի նոր տեսակ՝ զարմանալի 

բարձր զգայٳնٳթյամբ, որի հիմքը պղինձն է՝ 

նման չիպերի դեպքٳմ կիրառվող ոսկٳ փոխա-

րեն: Հետևյալ փոփոխٳթյٳնը ոչ միայն նվազեց-

րել է այս չիպերի արժեքը, այլև  մեծապես նպաս-

տել է կենսասենսորների արտադրٳթյանը տեխ-

նոլոգիական տեսանկյٳնից [12]: 

Ոսկին այն հիմնական նյٳթն է, որը մշտապես օգ-

տագործվել է օպտիկական էլեկտրոնիկայի և ֆո-

տոնիկայի համար: Գրեթե բոլոր կենսանսենսոր-

ների զգայٳն տարրը ներառٳմ է ոսկٳ շերտեր՝ 

մի քանի տասնյակ նանոմետր հաստٳթյամբ: 

Դրա պատճառները ոսկٳ գերազանց օպտիկա-

կան հատկٳթյٳններն են և դրա բարձր քիմիա-

կան կայٳնٳթյٳնը: Բայց ոսկին ٳնի լٳրջ թե-

րٳթյٳններ: Նախ, դրա բարձր արժեքը: Եթե 

հ  ամեմատٳմ եք բարձրորակ նյٳթերը, ապա 

ոսկին ավելի քան 25 անգամ ավելի թանկ է, 

պղնձից: Երկրորդ՝ ոսկին անհամատեղելի է միկ-

րոէլեկտրոնային արտադրٳթյան հետ, ինչը 

լրջորեն սահմանափակٳմ է ոսկٳ հիմքով սար-

քերի զանգվածային արտադրٳթյٳնը այդ 

ոլորտٳմ: Այս թերٳթյٳններից զٳրկ է պղինձը: 

Այն ևս ٳնի օպտիկական հատկٳթյٳններ, ոչ 

պակաս ոսկٳց և օգտագործվٳմ է որպես հո-

սանքի հաղորդիչ ժամանակակից միկրոէլեկտ-

րոնիկայٳմ, սակայն, թերٳթյٳնը, որը մինչ այժմ 

խոչընդոտել է նրա օգտագործմանը որպես 

կեսասենսորային չիպ, նրա արագ օքսիդացման 

հատկٳթյٳնն է: Պղնձի օքսիդացման խնդիրը 

շրջակա միջավայրի հետ շփման հետևանքով 

լٳծել են կրկին նٳյն գիտնականները, ի հաշիվ 

10 նանոմետր հաստٳթյամբ դիէլեկտրական 

շերտի ներմٳծման պղնձի վրա, որը նաև փոխել 

է կենսասենսորային չիպերի օպտիկական հատ-

կٳթյٳնները և դրանք ավելի զգայٳն է դարձրել  

հետազոտվող օբյեկտների նկատմամբ:

Նոր հայտնագործٳթյան երկրորդ կարևոր 

առանձնահատկٳթյٳնն այն է, որ հնարավոր է 

հասնել աննախադեպ զգայٳնٳթյան, օգտա-

գործելով գրաֆենի օքսիդի հատٳկ շերտ պղնձի 

արտաքին ծածկٳյթի և վերոնշյալ դիէլեկտրիկի 

վրա: Ինչպես արդեն նշվեց գրաֆենի օքսիդը օգ-

տագործվել է սկզբնական շրջանٳմ ոսկٳ հիմ-

քով կենսասենսորների զգայնٳթյան բարձրաց-

ման համար: Պղնձի համար ևս այն ցٳցաբերել է 

նٳյն հատկٳթյٳնը: Կենսասենսորային սարքե-

րի մեջ ոսկٳ փոխարեն պղնձի օգտագործٳմը 

ճանապարհ է բացٳմ կոմպակտ չիպերի ստեղծ-

ման համար՝ բջջային հեռախոսների, մնացյալ 

էլեկտրոնիկայի և այլ ոլորտների համար (նկ. 5):

Նկ. 5 Կենսասենսորային չիպ՝ոսկٳ փոխարեն 

պղնձի օգտագործٳմը 
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Սպիտապատյանի առաձգականٳթյան 

և մանկական  կարճատեսٳթյան 

ընթացքի հարաբերակցական 

կախվածٳթյան վերլٳծٳթյٳնը 

 Բազինյան Լ.Է., Շաքարյան Ա.Ա.

Երևանի Մխիթար Հերացٳ անվան Պետական 

Բժշկական Համալսան, Ք. Երևան

Բանալի բառեր` կարճատեսٳթյٳն, աչքի 

ֆիբրոզ պատյան, սպիտապատյանի 

առանձգականٳթյٳն

ԱՄՓՈՓؤՄ

Կարճատեսٳթյٳնը առավել հաճախ հանդիպող 

տեսողٳթյան դեֆեկտներից է, որը կարող է 

աչքٳմ անվերադարձ փոփոխٳթյٳնների և 

տեսողٳթյան զգալի իջեցման պատճառ հանդի-

սանալ, հատկապես երեխաների և դեռահաս-

ների շրջանٳմ: Կարճատեսٳթյան աճի դեպ-

քٳմ, աչքٳմ տեղի են ٳնենٳմ ֆիբրոզ պատյա-

նի հյٳսվածքի դիստրոֆիկ և կառٳցվածքային 

փոփոխٳթյٳններ, որոնց արդյٳնքٳմ ի հայտ է 

գալիս ակնագնդի առաջ հետին առանցքի մեծա-

ցٳմ: Այս ամենը ٳղեկցվٳմ է սպիտապատյանի 

ձգվածٳթյամբ, ինչը իր հերթին ٳղեկցվٳմ է  

սպիտապատյանի առանձգականٳթյան ցٳցա-

նիշի իջեցٳմով: Այսպիսով եզրափակելով, կա-

րելի է ենթադրել, որ սպիտապատյանի առանձ-

գականٳթյան որոշٳմը, հանդիսանٳմ է հետա-

զոտման  ակտٳալ մեթոդ, որը, այլ մեթոդների 

հետ համատեղ, թٳյլ է տալիս գնահատել կար-

ճատեսٳթյան աճը:

The analysis of correlation of scleral 

rigidity with the myopic process in 

children

Bazinyan L.E., Shakaryan A.A.,

Erevan State Medical University aster M.Heraci, 

Yerevan, Armenia

Key words: myopia, fibrous membrane of the eye, 

scleral rigidity

SUMMARY

Myopia is the one of the most common eye defects 

that may cause irreversible changes and low vision, 

especially among children and adolescents. In case 

of myopia growth, dystrophic and structural changes 

occur in the fibrous tissue of the eye, resulting the 

growth of anterior-posterior axis of the eyeball. 

AНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

склеральной ригидности с ходом миопического 

процесса у детей

 Базинян Л.Э.     Шакарян А.А.                                                            lilit-bazinyan@mai.ru@
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These changes are accompanied by the stretching of 

sclera, which, in turn, is accompanied by a reduction 

of scleral rigidity index. Thus, it can be assumed that 

the study of the scleral rigidity is an actual method 

for the evaluation of the progressing rate of myopia, 

in addition with other methods.

ВВЕДЕНИЕ

Близорукость (миопия) – наиболее частый де-

фект зрения, прогрессирование которого может 

привести к необратимым изменениям в глазу и 

значительной потере зрения. Осложненная бли-

зорукость – одна из главных причин инвалиднос-

ти вследствие заболеваний глаз [1]. Важную роль 

в течении близорукости играют биомеханические 

и морфологические свойства склеры [2]. В склере 

близоруких людей происходят дистрофические и 

структурные изменения, приводящие к растя-

жению глазного яблока и прогрессированию 

миопии [3].

Ригидность склеры - это макроскопический па-

раметр, характеризующий связь между давле-

нием и изменениями объема в человеческом гла-

зу, и зависит от архитектуры и свойств тканей 

глазного яблока [4].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования ставилось 

выявление взаимосвязи между ростом миопии у 

детей и состоянием фиброзной капсулы глаза. 

Для достижения поставленной цели были опре-

делены следующие задачи:

- оценка годового градиента роста близорукости у 

детей с миопией слабой, средней и высокой 

степени;

- изучение показателя склеральной ригидности у 

детей с миопией слабой, средней и высокой 

степени;

- исчисление передне-задней оси глаз у детей с 

миопией слабой, средней и высокой степени;

- анализ и выявление связи между указанными 

показателями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования осуществлялись на клинической 

базе кафедры детской офтальмологии ЕрГМУ – в 

офтальмологической клинике Первого Универси-

тетского клинического комплекса. В исследова-

ние было вовлечено 55 детей и подростков в воз-

расте от 7 до 15 лет, в период с 2014 по 2017 годы. 

Из них 24 больных с миопией слабой степени, 19 с 

миопией средней степени и 12 с миопией высокой 

степени. Всем больным проводились следующие 

рутинные методы исследования: визиометрия, 

рефрактометрия, тонометрия, офтальмоскопия, 

эхосканирование передне-задней оси глаза и 

определение коэффициента ригидности фиброз-

ной капсулы глаза электронным прибором 

«ГлауТест-60».

    

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- годовой градиент роста у лиц со слабой сте-

пенью миопии составил  от 0,5 дптр. до 1,0 дптр., 

при этом рост передне-задней оси глазного яб-

лока составлял до 1мм в год (23,03 мм-24,96 мм), 

а коэффициент ригидности фиброзной капсулы 

глаза находился у верхней границы нормы (от 

0,0243 до 0,0435);

- годовой градиент роста у лиц со средней сте-

пенью миопии составил от 0,5 дптр.  до 1,5 дптр., 

рост передне-задней оси глазного яблока соста-

влял 1-2 мм в год (23,42 мм-25,58 мм), коэффи-

цент ригидности фиброзной капсулы глаза не до-

ходил до верхней границы нормы  (0,0214 до 

0,0316);

- годовой градиент роста у лиц с высокой сте-

пенью миопии составил от 0,5 дптр. до 2,0 дптр., 

рост передне-задней оси глазного яблока состав-

лял до 2 мм в год (24,08 мм-26,12 мм), коэффи-

циент ригидности фиброзной капсулы глаза 

находился у нижней границы нормы, а в некото-
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рых случаях был ниже нижней границы нормы 

(0,0109-0,0237).

Примечательным является то, что у части боль-

ных с высокой миопией, несмотря на абсолютный 

рост рефракции и соответствующее удлинение 

передне-заднего отрезка глазного яблока, ри-

гидные свойства фиброзной оболочки остава-

лись у верхней границы нормы. Последующее 

(1,5-2 года) наблюдение за этой подгруппой боль-

ных показало, что в отличие от остальных лиц, 

рост миопии у них продолжался. А при стабилиза-

ции процесса прогрессирования т.е. при перехо-

де растущей близорукости в стационарную, ри-

гидность достоверно снижалась.

Таким образом, вышеуказанные данные позво-

ляют заключить, что с увеличением показателей 

годового градиента роста близорукости, наблю-

дается ожидаемое увеличение показателей пе-

редне-задней оси глазного яблока, что, в свою 

очередь, сопровождается растяжением фиброз-

ной оболочки глазного яблока и коррелирует со 

снижением показателей коэффициента ригид-

ности фиброзной капсулы глаза. 

Исходя из этого, можно предположить, что иссле-

дование ригидностных свойств склеральной обо-

лочки, достаточно информативный метод, позво-

ляющий судить о сопротивляемости миопической 

болезни со стороны оболочек глаза и является ак-

туальным методом исследования, направленным 

на оценку темпа прогрессирования миопии  в 

сочетании с другими методами. 

Как показало наше исследование, при миопичес-

кой болезни сохранение высоких показателей 

склеральной ригидности, обычно, у лиц со сред-

ней и высокой степенью близорукости, следует 

расценивать, как опосредованный признак 

продолжения прогрессирования миопии. И 

наоборот, резкий сброс показателей склеральной 

ригидности, может свидетельствовать о приоста-

новке растяжения глазного яблока и перехода 

близорукости из прогрессирующей в стационар-

ную.
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Բանալի բառեր. մٳկոզիտ, քաղցկեղ, 

նեյտրոպենիա, ցավ, քսերոստոմիա

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած բե-

րանի լորձաթաղանթի բորբոքٳմը հակաٳռٳց-

քային բٳժٳմ ստացող պացիենտների ամենա-

տարածված բարդٳթյٳններից է, և լٳրջ ազդե-

ցٳթյٳն կարող է ٳնենալ պացիենտների կյանքի 

որակի և նրանց ընդհանٳր ինքնազգացողٳ-

թյան վրա, ինչպես նաև, կախված բարդٳթյան 

տևողٳթյٳնից և ծանրٳթյٳնից, կարող է հան-

գեցնել թերսնٳցման:

ՀԵՏԱԶՈՏؤԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Տվյալ հետազոտٳթյան նպատակն է գնահատել 

Երևանի Մխիթար Հերացٳ անվան պետական 

բժշկական համալսարանի (ԵՊԲՀ) Մٳրացան 

հիվանդանոցային համալիրի Քիմիաթերա-

պիայի կլինիկայٳմ հակաٳռٳցքային բٳժٳմ 

ստացող երեխաների և մեծահասակների շրջա-

նٳմ բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնները և, 

հիմնվելով ստացված արդյٳնքների վրա, մշակել 

բերանի խոռոչի խնամքի բարելավման համար 

:յցٳղեցٳ

ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Այս պրոսպեկտիվ հետազոտٳթյանը մասնակ-

ցել են 2018թ. հٳլիսի 2-ից 25-ն ընկած ժամա-

նակահատվածٳմ ԵՊԲՀ Մٳրացան հիվան-

դանոցային համալիրի Քիմիաթերապիայի կլի-

նիկայٳմ հակաٳռٳցքային բٳժٳմ ստացող 22 

պացիենտներ (այդ թվٳմ 10 երեխա, 12 մեծահա-

սակ): 

Մշակված հարցաշարը ներառٳմ է պացիենտնե-

րի ժողովրդագրական տվյալների, նրանց ախ-

տորոշման և բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնների 

վերաբերյալ հարցեր: Հետազոտٳթյանը մաս-

նակից բոլոր պացիենտներից կամ նրանց ծնող-

ներից ստացվել է մասնակցٳթյան վերաբերյալ 

համաձայնٳթյٳն, այնٳհետև բժիշկ-ստոմատո-

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԲԵՐԱՆԻ 

ԽՈՌՈՉԻ ԲԱՐԴؤؤՆՆԵՐԸ 

ԵՊԲՀ Մٳրացան Հիվանդանոցային համալիրի 

քիմիաթերապիայի կլինիկայٳմ 

¹² ²³⁴ ²³⁴Մարինե Մկրտչյան      Ռٳզաննա Պապյան       Լիլիթ Սարգսյան
²⁵ ²³⁴Արմեն Ավագյան     Գևորգ Թամամյան marine_mkrtchyan@edu.aua.am@

1.  Ստոմատոլոգիական կլինիկա Ինդիվիդٳմ
2.  Մանակական արյٳնաբանٳթյան և ٳռٳցքաբանٳթյան հայկական խٳմբ
3.  Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդٳթյٳնների կենտրոն, 

  Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան Արյٳնաբանական կենտրոն
4.  Երևանի Մ. Հերացٳ անվան պետական բժշկական համալսարանի ٳռٳցքաբանٳթյան ամբիոն
5.  Երևանի Մ.Հերացٳ անվան պետական բժշկական համալսարանի Մٳրացան հիվանդանոցային 

  համալիրի քիմիաթերապիայի կլինիկա
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լոգի կողմից կատարվել է բերանի խոռոչի գնա-

հատٳմ ըստ Բերանի խոռոչի գնահատման ٳղե-

ցٳյցի: Կատարվել է ձայնի, կլման ակտի, շٳրթե-

րի, լեզվի, բերանի լորձաթաղանթի, թքի քա-

նակի, լնդերի և ատամների գնահատٳմ: 

ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Հետազոտվողների 55%-ն իգական սեռի ներկա-

յացٳցիչներ էին, միջին տարիքը՝ 37.5տ: Ընդհա-

նٳր առմամբ, հետազոտվողների 77.3%-ն 

 ններ, 13.6%-ը ՝ ծանրٳթյٳնեին միջին բարդٳ

բարդٳթյٳններ, 9.1%-ի մոտ ընթացել է առանց 

բարդٳթյٳնների: Նկատված բարդٳթյٳններից 

էին շٳրթերի չորٳթյٳնը (77,3%՝ միջին, 4,5%՝ 

ծանր), թքի սակավٳթյٳնը (63,6%՝ միջին, 9,1%՝ 

ծանր), լեզվի արտաքին տեսքի փոփոխٳթյٳնը 

(54,5%՝ միջին, 4,5%՝ ծանր) և լորձաթաղանթի 

բորբոքٳմը (31,8%՝ միջին, 9,1%՝ ծանր):

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Հետազոտٳթյٳնը ցٳյց տվեց, որ պացիենտնե-

րի մեծամասնٳթյٳնն ٳներ բերանի խոռոչի 

տարբեր բարդٳթյٳններ, որոնք ցավի պատճառ 

էին հանդիսանٳմ նրանց սնվելٳ և կլման ակտի 

ժամանակ: Բոլոր նշված բարդٳթյٳնները կա-

րող են հանգեցնել թերսնման և հիվանդների 

կյանքի որակի վատթարացման: Բերանի խոռո-

չի բարդٳթյٳնների գնահատٳմը, դրանց 

կանխարգելٳմը, ցավի վերահսկٳմը և բերանի 

խոռոչի բարելավման ընդհանٳր խորհٳրդների 

տրամադրٳմը քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ 

ստացող պացիենտների համար առաջնային 

անհրաժեշտٳթյٳն է:

Chemotherapy induced oral 

complications at the clinic of 

chemotherapy of Muratsan Hospital 

Complex of Yerevan State Medical 

University

¹² ²³⁴Marine Mkrtchyan     Ruzanna Papyan            
²³⁴ ²⁵Lilit Sargsyan     Armen Avagyan                

²³⁴Gevorg Tamamyan

Key words: mucositis, cancer, neutropenia, pain, 

xerostomia

ABSTRACT

Chemotherapy induced oral mucositis is one of the 

most common complications in patients receiving 

cancer treatment. Depending on severity and 

duration oral complications can result in malnutrition 

associated with pure oral health and affect the quality 

of life of the patients receiving chemotherapy.

The aim of the study is to evaluate the oral 

complications of children and adults with cancer 

receiving chemotherapy at the Clinic of Chemothe-

rapy of Muratsan Hospital Complex of Yerevan State 

Medical University (YSMU) and based on the results 

of the study to develop recommendations to improve 

the oral care.

METHODS

This prospective study involved 22 patients who 

underwent chemotherapy at the Clinic of 

Chemotherapy of Muratsan Hospital Complex of 

YSMU during July 2 - 25, 2018. A structured 

1.  Dental Clinic Individuum
2.  Armenian Pediatric Hematology and Oncology Group
3.  Pediatric Cancer and Blood Disorders Center of Armenia, Hematology Center aster Prof. R.H.Yeolyan
4.  Yerevan State Medical University, Department of Oncology
5.  Yerevan State Medical University, Muratsan Hospital Complex, Clinic of Chemotherapy
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interviewer- administered questionnaires included 

questions about socio-demographic characteristics 

of the patients, diagnosis and severity of oral 

complications. Consent was obtained from all the 

patients, aster which they underwent comprehensive 

oral examination, including teeth, lips, swallowing, 

gingiva, mucous membrane, tongue, saliva, voice 

assessment. The instrument used in the study is Oral 

Assessment Guide (Eilers et al 1988).

RESULTS

Among 22 participants 55% were females, mean age 

was 37.5. Overall, 77.3 % of patients had moderate 

oral complications, 13.6% had severe complications, 

and only 9.1% didn't experience any such 

complications. The worst complications found were 

dryness of lips (77.3 % moderate, 4.5% severe), low 

amount of saliva (63.6% moderate, 9.1% severe), 

change of tongue appearance (54.5% moderate, 

4.5% severe) and mucous membrane inflammation 

(31.8% moderate, 9.1% severe).

CONCLUSION

Based on the results majority of patients had oral 

complications of different severity, which might lead 

to pain during eating and swallowing. All mentioned 

complications can result in malnutrition, and can 

affect the quality of life of cancer patients. 

Prevention of oral complications, pain-management 

and providing general recommendations are urgent 

need for patients receiving chemotherapy. 

ХИМИОТЕРАПИЯ-ИНДУЦИРОВАННЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ В КЛИНИКЕ 

ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНИЧНОГО 

КОМПЛЕКСА МУРАЦАН ЕРЕВАНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

1,2 2,3,4 Марине Мкртчян     Рузанна Папян     
2,3,4 2,5Лилит Саргсян    Армен Авакян            
²³⁴Геворк Тамамян

Ключевые слова: мукозит, раковые 

заболевания, нейтропения, боль, ксеростомия

 

Мукозиты, индуцированные химиотерапией яв-

ляются самым распространенным осложнением 

со стороны полости рта у пациентов, проходящих 

химиотерапию. В зависимости от длительности и 

тяжести осложнений они могут стать причиной 

недоедания, ассоциированного с плохим состоя-

нием ротовой полости и повлиять на качество 

жизни и общее самочувствие пациента, прохо-

дившего химиотерапевтическое лечение.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данного исследования является оценка 

осложнений со стороны полости рта у детей и 

взрослых, получивших химиотерапевтическое 

лечение в Клинике химиотерапии больничного 

комплекса Мурацан Ереванского государственно-

го медицинского университета, и разработка ре-

комендаций для ухода за ротовой полостью.

1.  Стоматологическая клиника Индивидуум
2.  Армянская группа детской гематологии и онкологии
3.  Центр детского рака и заболеваний крови Армении, Центр гематологии им. Проф Р.О. Еоляна
4.  Ереванский государственный медицинский университет, Кафедра онкологии
5.  Ереванский государственный медицинский университет, Больничный комплекс Мурацан, 

  Клиника Химиотерапии



56

ՈՒՌؤՑՔԱԲԱՆؤԱՆ ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿؤԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

МЕТОДЫ

Это исследование проводилось среди 22 па-

циентов (10 детей и 12 взрослых), которые полу-

чали химиотерапию в периоде с 2 июля 2018г. по 

25 июля 2018г. В опросник были включены воп-

росы диагноза, осложнений со стороны ротовой 

полости, а также демографические данные па-

циентов. После получения согласия у пациентов 

или их родителей, у всех пациентов была про-

ведена оценка состояния ротовой полости, вклю-

чая оценку голоса, губ, десен, зубов, языка, сли-

зистой оболочки, глотания и количества слюны. 

Оценка проводилась со стороны врача-стома-

толога, согласно Руководству для оценки сос-

тояния ротовой полости (Eilers et al 1988).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 22 участников 55% были женского пола, сред-

ний возраст участников 37.5 лет. В общей слож-

ности у 77.3% пациентов были выявлены ослож-

нения средней тяжести, у 13.6% тяжелые ослож-

нения, а у 9.1% пациентов никаких осложнений не 

было зафиксировано. Самыми частыми осложне-

ниями были сухость губ (77.3 % средней тяжести, 

4.5% тяжелые), снижение количества слюны 

(63.6% средней тяжести, 9.1% тяжелые), измене-

ние внешнего вида языка (54.% средней тяжести, 

4.5% тяжелые) и воспаление слизистой оболочки 

(31.8% средней тяжести, 9.1% тяжелые).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полагаясь на полученные результаты, боль-

шинство пациентов имели осложнения со сторо-

ны полости рта, которые могли быть причиной бо-

ли во время приема пищи и глотания. Все указан-

ные осложнения могут стать причиной недоеда-

ния и повлиять на качество жизни пациентов. Про-

филактика осложнений со стороны полости рта, 

контролирование боли и предоставление общих 

рекомендаций крайне необходимо для пациен-

тов, проходящих противоопухолевое лечение.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Վերջին տասնամյակներին ահռելի առաջընթաց 

է գրանցվել հակաٳռٳցքային քիմիաթերա-

պևտիկ բٳժման բնագավառٳմ, սակայն այս 

առաջընթացին զٳգահեռ քաղցկեղով պա-

ցիենտների կյանքի որակը շարٳնակٳմ է մնալ 

 :թյան հիմնախնդիրներից մեկըٳցքաբանٳռٳ

Բերանի խոռոչի առողջٳթյٳնը կjանքի որակի 

ապահովման կարևորագٳյն նախապայմաննե-

րից է [1]: Քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ ստացող  

պացիենտների ամենատարածված բարդٳ-

թյٳններից են բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնները 

(ԲԽԲ): Դրանք կարող են հանգեցնել հիվանդٳ-

թյան ընթացքի բարդացման, բٳժման հե-

տաձգման, դեղաչափի նվազեցման, ինչպես 

նաև սննդային խնդիրների և թերսնٳցման [1; 2]: 

Համաձայն ԱՄՆ Քաղցկեղի ազգային ինստի-

տٳտի սահմանման՝ բարդٳթյٳն են համարվٳմ 

բոլոր նոր բժշկական խնդիրները, որոնք առա-

ջանٳմ են հիվանդٳթյան կամ նրա բٳժման ըն-

թացքٳմ և կարող են դժվարեցնել բٳժման և վե-

րականգնման ընթացքը [3]. Բերանի խոռոչի 

բարդٳթյٳնները կարող են պայմանավորված 

լինել  քիմիական նյٳթի ٳղղակի ազդեցٳթյամբ 

լորձաթաղանթի վրա (առաջնային),  իմٳնային 

համակարգի ճնշման հետևանք (երկրորդային) 

կամ նշվածների համադրٳթյան արդյٳնք [4]: 

Առաջնային բարդٳթյٳնների առաջացման մե-

խանիզմի հիմքٳմ ընկած է  այն, որ ազդող նյٳ-

թը թիրախավորٳմ է արագ բազմացող բջիջնե-

րը (ոսկրածٳծ, լորձաթաղանթներ, գեղձային 

բջիջներ) և նրանց վերականգնման ֆٳնկցիան 

խանգարվٳմ է: Բերանի լորձաթաղանթի վնաս-

ման դեպքٳմ, խանգարվٳմ է նաև բերանի խո-

ռոչի ֆերմենտների ֆٳնկցիան և բակերիալ հա-

վասարակշռٳթյٳնը, և այդ ամենի արդյٳնքٳմ 

կարող է առաջանալ լորձաթաղանթի բորբոքٳմ 

և խոցոտٳմ [5]: Երկրորդային բարդٳթյٳնների  

առաջացման հիմքٳմ ընկած է լեյկոցիտների, և 

մասնավորապես, նեյտրոֆիլների քանակի 

կտրٳկ նվազٳմը քիմիաթերապիայի հետևան-

քով, որն էլ կարող է հանդիսանալ օրգանիզմի 

իմٳն պատասխանի խաթարման պատճառ [2]: 
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ԲԽԲ-ին կարող է գٳմարվել նաև բակտերիալ, 

վիրٳսային կամ սնկային ինֆենկցիա: Այս դեպ-

քٳմ բերանի խոռոչի վնասված լորձաթաղանթը 

հանդիսանٳմ է մٳտքի դٳռ այս ինֆեկցիաների 

համար և տեղային ինֆեկցիան կարող է վերած-

վել համակարգայինի, ինչին նաև նպաստٳմ է 

քիմիաթերապիայի հետևանքով  պացիենտների 

իմٳն համակարգի ընկճٳմը [6]: Բարդٳթյٳն-

ների տևողٳթյٳնն ٳ ծանրٳթյٳնը կարող է 

պայմանավորված լինել տարբեր գործոններով, 

ինչպիսիք են դեղորայքի տեսակն ٳ չափաբա-

ժինը [2], պացիենտի տարիքը, սեռը, ախտորո-

շٳմը, բերանի խորոչի առողջական վիճակը 

նախքան հակաٳռٳցքային բٳժٳմը, համապա-

տասխան խնամքը հակաٳռٳցքային բٳժման 

ժամանակ, բերանի խոռոչի նախնական չորٳ-

թյٳնը, նեյտրոֆիլների քանակը [4]: Համաձայն 

որոշ հետազոտٳթյٳնների լեյկեմիաների և 

լիմֆոմաների պարագայٳմ ԲԽԲ զարգանալٳ 

հավանականٳթյٳնն ավելի բարձր է՝ համեմա-

տած սոլիդ ٳռٳցքների: Գլխի և պարանոցի 

-մ տեղային հակաٳցքների պարագայٳռٳ

-մ ստացող գրեթե բոլոր հիٳժٳցքային բٳռٳ

վանդները տարբեր ծանրٳթյան ԲԽԲ են ٳնե-

նٳմ [4]:  Որոշ հետազոտٳթյٳններ փաստٳմ 

են, որ հետազոտված երեխաներից 40-80 % մոտ 

հայտնաբերվٳմ է բերանի խոռոչի լորձաթա-

ղանթի բորբոքٳմ, սակայն նշվٳմ է, որ  ԲԽԲ 

զարգանալٳ հավանականٳթյٳնը երեխաների 

մոտ ավելի բարձր է համեմատած նٳյն ախտո-

րոշմամբ մեծահասակների hետ [4; 7; 8]: ԱՄՆ 

Առողջապահٳթյան ազգային ինստիտٳտի 

տվյալների համաձայն հակաٳռٳցքային բٳ-

ժٳմ ստացողների 40% -ի մոտ զարգանٳմ են 

տարբեր աստիճանի ԲԽԲ, ազդելով պացիենտի 

թե ընդհանٳր առողջական վիճակի, և թեʹ կյան-

քի որակի վրա [9]: Կարևոր է  նաև նշել, որ բերա-

նի խոռոչի նախնական վատ վիճակը, ինչպես 

նաև հակաٳռٳցքային բٳժման ընթացքٳմ բե-

րանի խոռոչի համապատասխան խնամքի բա-

ցակայٳթյٳնը զգալիորեն կարող են բարձրաց-

նել բարդٳթյٳններ ٳնենալٳ ռիսկերը [10]: 

ԲԽԲ-ի շարքին են դասվٳմ բերանի խոռոչի լոր-

ձաթաղանթի բորբոքٳմը, լնդային արյٳնահո-

սٳթյٳնն ٳ լնդաբորբը, թքագեղձերի ֆٳնկ-

ցիայի խանգարٳմն ٳ բերանի խոռոչի չորٳ-

թյٳնը, համային զգացողٳթյան փոփոխٳթյٳ-

նը, խոսքի, կլման ակտի և ٳտելٳ դժվարٳթյٳ-

նը, ատամնածնոտային համակարգի զարգաց-

ման խանգարٳմները: Այդ ամենը կարող է պատ-

ճառ հանդիսանալ հակաٳռٳցքային բٳժման 

հետաձգման կամ ընդհատման [9]: 

Այսպիսով՝ բերանի խոռոչի գնահատٳմը, բար-

դٳթյٳնների կանխարգելٳմն ٳ բٳժٳմը կա-

րևոր նշանակٳթյٳն ٳնեն և կարող են ազդեցٳ-

թյٳն ٳնենալ քաղցկեղով հիվանդների  ընդհա-

նٳր բٳժման ելքերի վրա [1]: Ցավոք, բերանի խո-

ռոչի խնամքը հաճախ մնٳմ է անտեսված, քանի 

որ նախապատվٳթյٳնը տրվٳմ է կյանքին 

վտանգ սպառնացող իրավիճակների բٳժմանը: 

Այնٳամենայնիվ, հակաٳռٳցքային բٳժٳմ 

ստացող հիվանդների բերանի խոռոչի առողջٳ-

թյٳնը մնٳմ է առողջապահٳթյան մասնագետ-

ների պատասխանատվٳթյան ներքո, այդ թվٳմ 

նաև բժիշկ ստոմատոլոգների [1]:

Տվյալ հետազոտٳթյան նպատակն է գնահատել 

ԵՊԲՀ Մٳրացան հիվանդանոցային համալիրի 

Քիմիաթերապիայի կլինիկայٳմ հակաٳռٳցքա-

յին քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ ստացող երե-

խաների և մեծահասակների շրջանٳմ բերանի 

խոռոչի բարդٳթյٳնները և, հիմնվելով նաև հե-

տազոտٳթյան արդյٳնքների վրա, մշակել 

 ٳյց՝ բերանի խոռոչի խնամքը բարելավելٳղեցٳ

նպատակով:

ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Այս հետազոտٳթյٳնը կատարվել է Երևանի 

Մխիթար Հերացٳ անվան պետական բժշկա-

կան համալսարանի Մٳրացան հիվանդանոցա-

յին համալիրի քիմիաթերապիայի կլինիկայٳմ 

հակաٳռٳցքային քիմիաթերապևտիկ բٳժٳմ 

ստացող 22 պացիենտների շրջանٳմ, այդ թվٳմ 

10 երեխա և 12 մեծահասակ՝ 2018թ. հٳլիսի 2-25-

ն ընկած ժամանակահատվածٳմ: Հետազոտٳ-

թյան մեջ ընգրկվել են բոլոր պացիենտները, 

որոնք այդ ժամանակահատվածٳմ բٳժվٳմ էին 

Մٳրացան Հիվանդանոցային Համալիրի Քի-
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միաթերապիայի Կլինիկայٳմ և ցանկանٳմ էին 

մասնակցել հետազոտٳթյանը: Հետազոտٳ-

թյանը չեն մասնակցել այն պացիենտները, 

որոնց տարիքը 2-ից ցածր էր՝ կապված նրանց բե-

րանի խոռոչի գնահատման դժվարٳթյան հետ: 

Հարցաշարը պարٳնակٳմ է պացիենտների ժո-

ղովրդագրական տվյալների, նրանց ախտորոշ-

ման և բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնների վերա-

բերյալ հարցեր: Բոլոր պացիենտներից կամ 

նրանց ծնողներից ստացվել է գրավոր համաձայ-

նٳթյٳն, այնٳհետև բժիշկ-ստոմատոլոգի 

կողմից կատարվել է բերանի խոռոչի գնահա-

տٳմ ըստ Բերանի խոռոչի գնահատման ٳղե-

ցٳյցի (Eilers et al 1988), որի վավերականٳ-

թյٳնն և հٳսալիٳթյٳնը  ստւգված են (Հավել-

ված 1 և 2) [11]:  Կատարվել է ձայնի, կլման ակտի, 

շٳրթերի, լեզվի, բերանի լորձաթաղանթի, թքի 

քանակի, լնդերի և ատամների գնահատٳմ: 

Բոլոր ստացված տվյալները մٳտքագրվել և 

վերլٳծվել են SPSS B համակարգչային ծրագրի 

միջոցով: 

ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ

Ընդհանٳր առմամբ 25 պացիենտից 22-ը համա-

ձայնել էին մասնակցել՝ ապահովելով 88%: Հե-

տազոտվողղների 55%-ն իգական սեռի ներկա-

յացٳցիչներ էին, միջին տարիքը՝ 37.5 տարե-

կան: Երեխաների տարիքային միջակայքն էր 2-

16 տարեկան, մեծահասակներինը՝ 27-72 տարե-

կան: Ամենահաճախ հանդիպող ախտորո-

շٳմներն էին միելոման և կրծքագեղձի քաղցկե-

ղը: Ընդհանٳր առմամբ, հետազոտվողների 

77.3%-ի մոտ հայտնաբերվել էին միջին բարդٳ-

թյٳններ, 13.6%-ի՝ ծանր բարդٳթյٳններ, իսկ 

9.1%-ի մոտ բերանի խոռոչի կողմից բարդٳ-

թյٳններ չեն նկարագրվել: Ամենահաճախ հան-

դիպող բարդٳթյٳններից էին շٳրթերի չորٳ-

թյٳնը (77,3%՝ միջին ծանրٳթյան, 4,5%՝ ծանր), 

թքի սակավٳթյٳնը  (63,6%՝ միջին, 9,1%՝ ծանր), 

լեզվի արտաքին տեսքի փոփոխٳթյٳնը (54,5%՝ 

միջին, 4,5%՝ ծանր) և լորձաթաղանթի բորբո-

քٳմը (31,8%՝ միջին, 9,1%՝ ծանր): Ձայնի փոփո-

խٳթյٳն նկատվել էր հիվանդների 36,3% ի մոտ, 

որից 31.8% ի մոտ միջին աստիճանի, 4.5% ի մոտ՝ 

ծանր։ Նٳյն տոկոսները գրանցվել են նաև կլման 

ակտի դժվարացման համար։ Ատամների և լնդե-

րի վիճակը գնահատվٳմ էր վատ՝ պացիենտնե-

րի 18.2% և 13.6% ի մոտ, միջին՝ 36.4% և 22.7%-ի 

մոտ, համապատասխանաբար: Արդյٳնքները 

ներկայացված են ստորև (Հավելված 3)։

Ձայն Շٳրթեր Կլման 

ակտ

Լեզٳ Լորձա-

թաղանթ

Լինդ Թٳք Ատամներ

Առողջ 63.6 18.2 63.6 40.9 59.1 63.6 27.3 45.4

Միջին 

բարդٳթյٳն

31.8 77.3 31.8 54.5 31.8 22.7 63.6 36.4

Ծանր 

բարդٳթյٳն

4.5 4.5 4.5 4.5 9.1 13.6 9.1 18.2

Աղյٳսակ 1․ Բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնների բաշխٳմն ըստ բարդٳթյան տեղակայման 

և ծանրٳթյան (ներկայացված է տոկոսներով)
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ՔՆՆԱՐԿؤՄ

Հետազոտٳթյան արդյٳքներից ելնելով պա-

ցիենտների մեծամասնٳթյٳնն ٳներ բերանի 

խոռոչի տարբեր բարդٳթյٳններ, որոնք ցավի 

պատճառ էին հանդիսանٳմ նրանց սնվելٳ և 

կլման ակտի ժամանակ: Բոլոր նշված բարդٳ-

թյٳնները կարող են հանգեցնել թերսնման և պա-

ցիենտների կյանքի որակի վատթարացման:

Անկախ այն փաստից, որ  նախապատվٳթյٳնը 

հաճախ տրվٳմ է հենց քաղցկեղի բٳժմանը, 

բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնների կանխարգե-

լٳմը և բٳժٳմը նٳյնպես անհրաժեշտ է պահել 

առողջապահٳթյան մասնագետների ٳշադրٳ-

թյան կենտրոնٳմ: Համաձայն նախկինٳմ կա-

տարված հետազոտٳթյٳնների՝ հակաٳռٳց-

քային բٳժٳմ ստացող պացիենտների բերանի 

խոռոչի նախնական գնահատٳմը, բٳժٳմը և 

բարդٳթյٳնների կանխարգելٳմը զգալիորեն 

նպաստւմ են քաղցկեղի բٳժման դրական ելքին 

[1]:

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բորբոքٳմը 

հակաٳռٳցքային բٳժٳմ ստացող հիվանդների  

ամենատարածված և լրջագٳյն բարդٳթյٳննե-

րից է և կարևոր է, որ մասնագիտական թիմի բո-

լոր անդամները քաջատեղյակ լինեն բերանի խո-

ռոչի բարդٳթյٳնների կանխարգելման և բٳժ-

ման ٳղեցٳյցներին [12]:

Հաշվի առնելով, որ տվյալ հետազոտٳթյٳնը 

պիլոտային է, հետևաբար թվով քիչ մասնակից-

ներ են ներառված հետազոտٳթյան մեջ, և 

այստեղ ներկայացված են միայն նկարագրողա-

կան վերլٳծٳթյան տվյալներ: Այդ իսկ պատճա-

ռով համեմատٳթյٳնը այլ հետազոտական 

տվյալների  հետ իրատեսական չէ: Այնٳամենայ-

նիվ, մեր հետազոտٳթյան տվյալները հիմք ըն-

դٳնելով՝ անհրաժեշտ ենք համարٳմ շեշտել հե-

տագա ավելի լայնածավալ հետազոտٳթյٳն-

ների կազմակերպման անհրաժեշտٳթյٳնը: 

Հավաստի վիճակագրական տվյալների առկա-

յٳթյٳնը կօգնի հակաٳռٳցքային բٳժٳմ իրա-

կանացնող թիմին, ինչպես նաև առողջապահٳ-

թյան քաղաքականٳթյٳն մշակողներին համա-

պատասխան միջոցներ ձեռնարկելٳն: Բերանի 

խոռոչի բարդٳթյٳնների գնահատٳմը, դրանց 

կանխարգելٳմը, ցավի վերահսկٳմը և ընդհա-

նٳր խորհٳրդների տրամադրٳմը քիմիաթերա-

պևտիկ բٳժٳմ ստացող պացիենտների համար 

առաջնային անհրաժեշտٳթյٳն է:

Հիմք ընդٳնելով բերանի խոռոչի բարդٳթյٳն-

ների կանխարգելման և բٳժման ժամանակա-

կից ٳղեցٳյցները մեր հետազոտող թիմի 

կողմից ստեղծվել է ընդհանٳր խորհٳրդների 

 ցքայինٳռٳյց՝ նախատեսված հակաٳղեցٳ

բٳժٳմ ստացող պացիենտների համար [12; 13; 

14]:  Այն պարٳնակٳմ է խորհٳրդներ բերանի 

խոռոչի ընդհանٳր խնամքի վերաբերյալ, նաև 

խորհٳրդներ, որոնց պետք է հետևել քիմիաթե-

րապիայից առաջ, հետո և ընթացքٳմ (Հավել-

ված 4): 
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Հավելված 1 - Բերանի խոռոչի գնահատման ٳղեցٳյց
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Հավելված 3․  Բերանի խոռոչի բարդٳթյٳնների բաշխٳմն ըստ բարդٳթյան 

տեղակայման և ծանրٳթյան (ներկայացված է տոկոսներով)

Հակաٳռٳցքային բٳժٳմ ստացող հիվանդների  բարդٳթյٳնների բաշխٳմը

Առողջ

Միջին բարդٳթյٳններ

Ծանր բարդٳթյٳններ
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Հավելված 4․ Բերանի խոռոչի խնամքը 

հակաٳռٳցքային բٳժٳմից առաջ, 

բٳժման ընթացքٳմ և բٳժٳմից հետո 

(ադապտացված է Watkins et al 2014; Quinn et al 

2017; Dana-Farber Cancer Institute 2018)12-14

Հակաٳռٳցքային բٳժٳմ ստացող  պացիենտ-

ների բերանի խոռոչը կարող է տարբեր փոփո-

խٳթյٳնների ենթարկվել։ Այս ինֆորմացիան 

կօգնի կանխարգելել հակաٳռٳցքային բٳժման 

հնարավոր կողմնակի էֆեկտները կամ նվազա-

գٳյնի հասցնել բերանի խոռոչի փոփոխٳթյٳն-

ները։

Սննդի ընտրٳթյٳն

Բալանսավորված սնٳնդը չափազանց կարևոր է 

ինֆեկցիայի դեմ պայքարելٳ համար։ Այն նٳյն-

պես նպաստٳմ է լորձաթաղանթի ամբողջակա-

նٳթյٳնը պահպանելٳն և կանխարգելٳմ է առ-

կա լնդաբորբի սրացٳմը։ Սակայն որոշ սննդա-

տեսակներ կարող են վնասել լորձաթաղանթը, 

հետևաբար շատ կոշտ և դժվար մանրեցվող 

սննդից պետք է ժամանակավորապես հրաժար-

վել։ Շատ աղի, թթٳ և կծٳ սննٳնդը նٳյնպես 

կարող է վնասել լորձաթաղանթը։

Ատամների մաքրٳմ

Կախված բերանի խոռոչի վիճակից՝ ատամները 

պետք է խոզանակել փափٳկ խոզանակով օրը 

2-4 անգամ, նախընտրելի է սնٳնդ ընդٳնելٳց 

հետո և քնելٳց առաջ։ Անհրաժեշտ է համոզված 

լինել, որ ատամի բոլոր մակերեսները, անգամ 

դժվար հասանելի հատվածները մանրակրկիտ 

մաքրված են։ Եթե այդ պրոցեսը ցավոտ է, խո-

զանակը կարելի է ժամանակավորապես փոխա-

րինել հատٳկ սպٳնգով՝ հաշվի առնելով, որ այն 

ամբողջովին չի կարող փոխարինել խոզանա-

կին։ Խոզանակն անհրաժեշտ է փոխել 1-2 ամիսը 

մեկ անգամ (կամ ավելի հաճախ)։

Էմալը պաշտպանելٳ նպատակով է խորհٳրդ 

տրվٳմ օգտագործել ոչ աբրազիվ ֆտոր պարٳ-

նակող ատամնամածٳկ (1000-1500 ppm):  

Միջատամնային տարածٳթյٳնները անհրա-

ժեշտ է մաքրել ատամնաթելի օգնٳթյամբ, սա-

կայն այդ գործողٳթյٳնը  խորհٳրդ չի տրվٳմ 

այն պացիենտներին, որոնց լորձաթաղանթը հա-

մեմատաբար ավելի խոցելի է (թրոմբոցիտոպե-

նիայի դեպքٳմ)։

Պրոթեզներ

Մասնակի և ամբողջական պրոթեզներ կրող պա-

ցիենտները պիտի համոզված լինեն, որ պրոթեզ-

ները հարմարավետ են և չեն վնասٳմ լորձաթա-

ղանթը։ Պրոթեզները պետք է լվանալ յٳրաքանչ-

յٳր սննդի ընդٳնٳմից հետո և խոզանակել 

առնվազն օրը 2 անգամ։ Քիմիաթերապիայի ըն-

թացքٳմ պրոթեզները պետք է կրել հնարավո-

րինս քիչ և կարճատև։

Ողողման հեղٳկներ

երանի խոռոչի ողողման հեղٳկները կարող են 

օգտագործվել տարբեր նպատակներով, օրի-

նակ՝ հիգիենայի, ինֆեկցիայի կանխարգելման, 

բերանի խոռոչի խոնավեցման կամ ցավի նվա-

զեցման նպատակով։ Նվազագٳյնը անհրա-

ժեշտ է ողողել բերանի խոռոչը գոլ ջրով, կամ 

0.9% NaCl-ի կամ Na CO  լٳծٳյթով օրը 3-4 ան-2 3

գամ խոնավեցնելٳ նպատակով։

Խորհٳրդ չի տրվٳմ օգտագործել ալկոհոլ պա-

րٳնակող ողողման հեղٳկներ։

Շրթٳնքների և բերանի խոռոչի չորٳթյٳն

Շրթٳնքները խոնավեցնելٳ նպատակով խոր-

հٳրդ է տրվٳմ շրթٳնքների քսٳկի կամ վա-

զելինի օգտագործٳմը։

Բերանի խոռոչի չորٳթյٳնը կանխելٳ համար 

անհրաժեշտ է պարբերաբար ողողել վերը նշված 

հեղٳկներով, կամ օգտագործել բերանի խոռոչի 

սփրեյ (նٳյն հեղٳկներով)։

Կարելի է օգտագործել թքի փոխարինողներ 

(վաճառվٳմ են դեղատներٳմ)։

Շաքար չպարٳնակող մաստակի օգտագոր-

ծٳմը նٳյնպես կարող է օգտակար լինել։
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Նախքան քիմիաթերապիան․

Ÿ Անհրաժեշտ է այցելել ստոմատոլոգի՝ ինֆեկ-

ցիայի հնարավոր օջախները հայտնաբերելٳ 

և բٳժելٳ նպատակով

Ÿ Ատամներ հեռացٳմն անհրաժեշտ է կազմա-

կերպել քիմիաթերապիան սկսելٳց առնվազն 

մեկ շաբաթ առաջ

Ÿ Ցանկալի է բٳժել բոլոր կարիեսները և դրա 

բարդٳթյٳնները

Ÿ Ցանկալի է հեռացնել ատամնաքարերը և 

ատամնափառը, կատարել էմալի հղկٳմ

Ÿ Անհրաժեշտٳթյան դեպքٳմ էմալը հագեցնել 

ֆտորով

Քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ խորհٳրդ է 

տրվٳմ․

Ÿ Օգտագործել փափٳկ խոզանակ

Ÿ Չօգտագործել ատամնաթել, եթե լինդը 

արնահոսٳմ է

Ÿ Պրոթեզները կրել միայն սնٳնդ ընդٳնելիս

Ÿ Ողողել բերանի խոռոչը գոլ ջրով, թٳյլ աղա-

յին (0.9% NaCl) լٳծٳյթով կամ կերակրի սո-

դայի (Na2Co3) թٳյլ լٳծٳյթով (1 բաժակ գոլ 

ջրի մեջ լٳծել 1 թեյի գդալ աղ կամ սոդա)

Ÿ Խٳսափել ալկոհոլ պարٳնակող հեղٳկնե-

րով ողողելٳց

Ÿ Ցավի պարագայٳմ ٳտելٳց առաջ վնասված 

հատվածին քսել ցավազրկող հել (Viscous 

Xylocaine)՝ ցավային դիսկոմֆորտը կանխելٳ 

համար

Ÿ Կարելի է օգտագործել ցավազրկող դեղահա-

բեր ٳտելٳց 30 րոպե առաջ, օրինակ՝ Tylenol: 

Կարևոր է խٳսափել ասպիրին պարٳնակող 

կամ ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դե-

ղորայքից (Advil, Motrin), որոնք կարող են ազ-

դեցٳթյٳն ٳնենալ արյան մակարդելիٳթյան 

վրա: Պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած դե-

ղորայք ընդٳնելٳց առաջ անհրաժեշտ է 

խորհրդակցել բٳժող բժշկի հետ

Ÿ Չծխել և չօգտագործել ալկոհոլային խմիչքներ 

Ÿ Խٳսափել կոշտ, դժվար մանրեցվող և շատ 

համեմված սննդից

Ÿ Օրական խմել առնվազն 2լ հեղٳկ

Ÿ Սահմանափակել կոֆեին պարٳնակող ըմ-

պելիքների օգտագործٳմը, քանի որ դրանք 

կարող են նպաստել բերանի խոռոչի չորٳ-

թյանը

Ÿ Օգտագործել թքի արհեստական փոխարի-

նողներ կամ շաքար չպարٳնակող մաստակ-

ներ՝ բերանի խոռոչի չորٳթյան կանխարգել-

ման նպատակով

Քիմիաթերապիայից հետո

Բերանի խոռոչի խնամքն անհրաժեշտ է նٳյնٳ-

թյամբ շարٳնակել հակաٳռٳցքային բٳժٳմն 

ավարտելٳց հետո։ Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 

որ որոշ ժամանակ թքարտադրٳթյٳնը կարող է 

լինել անբավարար, ինչը կարող է նպաստել 

բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտահար-

մանը։

Անհրաժեշտ է․

Ÿ Այցելել ստոմատոլոգի առնվազն տարին 2-3 

անգամ՝ պրոֆեսիոնալ մաքրٳմ կատարելٳ 

նպատակով

Ÿ Օգտագործել ֆտոր պարٳնակող ատամնա-

մածٳկ

Ÿ Ընդٳնել բալանսավորված սնٳնդ

Ÿ Բերանի խոռոչի չորٳթյան պարագայٳմ հե-

տևել վերը նշված խորհٳրդներին (ողողٳմ, 

մաստակ, արհեստական թٳք)

Անհրաժեշտ է տեղեկացնել բժշկին, եթե՝

Ÿ Եթե բերանի խոռոչի ցավը խանգարٳմ է 

սնٳնդ ընդٳնելٳ կամ հեղٳկ խմելٳ պրո-

ցեսին

Ÿ Եթե ٳնեք արնահոսٳթյٳն բերանի խոռոչից

Ÿ Եթե կլման ակտը դժվարացած է

Ÿ Եթե մարմնի ջերմաստիճանը նորմայից 

բարձր է
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  Yerevan State Medical University, Muratsan Hospital Complex, Clinic of Chemotherapy

  Ереванский государственныи медицинский университет, Больничный комплекс Мурацан, 

  Клиника химиотерапии

3.  Մանկական արյٳնաբանٳթյան և ٳռٳցքաբանٳթյան հայկական խٳմբ

   Armenian Pediatric Hematology and Oncology Group

   Армянская группа детской гематологии и онкологии

4.  Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան Արյٳնաբանական կենտրոն, Հայաստանի մանկական քաղցկեղի և 

   արյան հիվանդٳթյٳնների կենտրոն

   Hematology Center aster Prof. R.H. Yeolyan, Pediatric Cancer and Blood Disorders Center of Armenia

   Гематологический центр им. проф. Р.О.Еоляна, Центр детского рака и заболеваний крови Армении

5.  Ուռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտրոն

  National Oncology Center

  Национальный центр онкологии

6.  Պրոֆ. Ռ.Հ.Յոլյանի անվան Արյٳնաբանական կենտրոն

   Hematology Center aster Prof. R.H. Yeolyan

   Гематологический центр им. проф. Р.О.Еоляна 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Օստեոսարկոման ոսկրի առաջնային չարորակ 

-մ է պրիٳցք է, որը, հավանաբար, առաջանٳռٳ

միտիվ մեզենքիմալ ցողٳնային բջիջներից: Այն 

իրենից ներկայացնٳմ է ٳռٳցքների հետերո-

գեն խٳմբ [36]:

Ոսկրային ٳռٳցքների մոտ 50%-ը չարորակ են: 

Ըստ տարածվածٳթյան օստեոսարկոման հան-

դիսանٳմ է երեխաների շրջանٳմ և պատանե-

կան հասակٳմ ամենահաճախ հանդիպող չար-

որակ ոսկրային ٳռٳցքը՝ կազմելով ոսկրի 

առաջնային ٳռٳցքների մոտ 35%-ը: Այն կազ-

մٳմ է մանկական ٳռٳցքների մոտ 5%-ը: Հազ-

վադեպ է հանդիպٳմ կյանքի առաջին տասնամ-

յակٳմ (<5%): Հիվանդների մոտ 60%-ն ընկած են 

10-20 տարեկան տարիքային խմբٳմ: Ունի երկ-

գագաթային տարիքային բաշխٳմ՝ առաջին պի-

կը կյանքի 2-րդ տասնամյակٳմ է, և ավելի փոքր 

պիկ՝ 50 տարեկանից հետո: Օստեոսարկոման 

տղամարդկանց մոտ մոտ 1.5 անգամ առավել 

հաճախ է հանդիպٳմ [6; 36; 37]:

Օստեոսարկոման կարող է ի հայտ գալ ցանկա-

ցած ոսկրٳմ, սակայն առավել հաճախ տեղա-

կայվٳմ է երկար խողովակավոր ոսկրերի մետա-

ֆիզար հատվածներٳմ: Դեպքերի մոտ 40%-ٳմ 

օստեոսարկոման հանդպٳմ է ասզդրոսկրٳմ 

(75%-80%՝ դիստալ հատվածٳմ), այնٳհետև, 

ըստ հաճախականٳթյան նվազման, հանդիպող 

տեղակայٳմներն են մեծ ոլոքը, բազկոսկրը, 

գանգը և ծնոտը, կոնքի ոսկրերը: Օստեոսարկո-

մաների ավելի քան 50%-ը  տեղակայվٳմ է 

ծնկան հոդի շրջանٳմ: Այն հազվադեպ է հայտ-

նաբերվٳմ փափٳկ հյٳսվածքներٳմ և վիսցե-

րալ օրգաններٳմ [36; 37]: 

Առավել հաճախ մետաստազավորٳմը տեղի է 

 մ հեմատոգեն ճանապարհով. ամենիցٳնենٳ

հաճախ ախտահարվٳմ են թոքերը (85-90%), 

հազվադեպ՝ այլ ոսկրերը:  Ախտորոշման պահին 

մակրոմետաստազներ առկա են հիվանդների 

15-20%-ի մոտ, մինչդեռ միկրոմետաստազներ 

(հատկապես դեպի թոքեր), լինٳմ են շատ ավելի 

հաճախ: Գլխի և պարանոցի օստեոսարկոման 

հիմնականٳմ հանդիպٳմ է մեծահասակների 

մոտ: Երեխաների մոտ նման տեղակայման օս-

տեոսարկոման հաճախ լինٳմ է ցածր կամ միջին 

աստիճանի չարորակٳթյան՝ համեմատած վեր-

ջٳյթների օստեոսարկոմայի հետ [33; 36; 37]:

Օստեոսարկոմաների էթիոլոգիան անհայտ է: 

Ուռٳցքի առաջացման մեջ որոշակի դեր կարող 

է ٳնենալ իոնիզացնող ճառագայթٳմը, ինչպես 

նաև քիմիաթերապևտիկ մի շարք դեղերի կիրա-

ռٳմը (ալկիլացնող դեղամիջոցներ, անտրացիկ-

լիններ, որոնք կարող են նպաստել երկրորդային 

օստեոսարկոմայի առաջացմանը): 

Մանկական ٳռٳցքների շարքٳմ օստեոսարկո-

ման ٳնի ամենաքաոտիկ գենոմը: Գենոմٳմ առ-

կա մٳտացիաների քանակը գերազանցٳմ է այլ 

մանկական ٳռٳցքներին, սակայն շատ ավելի 

քիչ է՝ համեմատած մեծահասակների շրջանٳմ 

հանդիպող այնպիսի քաղցկեղների հետ, ինչպի-

սին է օրինակ՝ մելանոման: TP53 գենի ալտերա-

ցիաներ հայտնաբերվٳմ են օստեոսարկոմանե-

րի մեծ մասի ժամանակ (Լի-Ֆրաٳմենի հա-

մախտանիշ – ընտանեկան քաղցկեղի համախ-

տանիշ): Հաճախ հայտնաբերվٳմ են նաև RB1 

գենի և բազմաթիվ այլ գեների ալտերացիաներ: 

Համախտանիշները, որոնք այս կամ այն կերպ 

ասոցացվٳմ են օստեոսարկոմայի հետ, ներա-

ռٳմ են՝ Բլٳմի համախտանիշը, Դայմոնդ- 

Բլեկֆանի անեմիան, Լի-Ֆրաٳմենի համախ-

տանիշը, Պեջետի հիվանդٳթյٳնը, ռետինո-

բլաստոման, Վերների համախտանիշը և այլն: 

Նկարագրված են ընտանեկան օստեոսարկո-

մայի դեպքեր ևս [12; 31; 34; 36]:

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐԸ

Կլինիկական ախտանշանները, սովորաբար, 

պայմանավորված են ٳռٳցքի տեղակայմամբ: 

Հիմնականٳմ առկա է լինٳմ շոշափվող գոյա-

ցٳթյٳն և ցավ՝ ախտահարված հատվածٳմ, 

բորբոքման տեղային նշաններով, վերջٳյթի 

ֆٳնկցիայի խանգարٳմ: Ցավը կարող է տևել 

շաբաթներ և, նٳյնիսկ, ամիսներ: Պաթոլոգիկ 

կոտրվածքներ առավել հաճախ առաջանٳմ են 

տելեանգիոէկտատիկ օստեոսարկոմայի ժամա-

նակ՝ ի տարբերٳթյٳն հասարակ օստեոսար-

կոմայի: Համակարգային ախտանիշները (տենդ, 

գիշերային քրտնարտադրٳթյٳն) հազվադեպ 
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են: Քաշի կորٳստը ևս բնորոշ չէ, և առկայٳթյան 

դեպքٳմ հիմնականٳմ խոսٳմ է մետաստատիկ 

հիվանդٳթյան մասին: Ուռٳցքի տարածٳմը դե-

պի թոքեր հազվադեպ կարող է հանգեցնել շնչա-

ռական խանգարٳմների և, սովորաբար, վկա-

յٳմ է էքստենսիվ  ախտահարման մասին [14; 27; 

34; 36]:

ԴԱՍԱԿԱՐԳؤՄԸ

Համաձայն Առողջապահٳթյան համաշխարհա-

յին կազմակերպٳթյան (ԱՀԿ) ոսկրային ٳռٳցք-

ների հյٳսվածաբանական դասակարգման օս-

տեոսարկոմաները բաժանվٳմ են՝ կենտրոնա-

կան (մեդٳլյար) և մակերեսային (պերիֆերիկ) 

խմբերի, որոնցից յٳրաքանչյٳրը ٳնի իր տա-

րատեսակները [38]:

Ÿ Կենտրոնական (մեդٳլյար) ٳռٳցքներ

© հասարակ կենտրոնական օստեոսարկո-

մա

© տելեանգիոէկտատիկ օստեոսարկոմա

© ներոսկրային լավ տարբերակված օստեո-

սարկոմա (low grade)

© մանր-բջջային օստեոսարկոմա

Ÿ Մակերեսային (պերիֆերիկ) ٳռٳցք

© պարաօստեալ (յٳգստակորտիկալ) լավ 

տարբերակված (low grade) օստեոսարկո-

մա

© o պերիօստեալ օստեոսարկոմա՝ բարձրից 

միջին աստիճանի տարբերակվածٳթյան

© o ցածր տարբերակված (high grade) մակ-

երեսային օստեոսարկոմա:

Ամենահաճախ հանդիպող տարատեսակը հա-

սարակ կենտրոնական օստեոսարկոման է: Մյٳս 

բոլոր տեսակները հանդիպٳմ են շատ ավելի 

հազվադեպ (յٳր. 5%-ից քիչ դեպքերٳմ) [37]: 

Գոյٳթյٳն ٳնի նաև արտաոսկրային օստեո-

սարկոմա, որը չարորակ մեզենքիմալ ٳռٳցք է՝ 

առանց ٳղղակի կապի ոսկրային համակարգի 

հետ: Նախկինٳմ արտաոսկրային օստեոսար-

կոման բٳժվٳմ էր համաձայն փափٳկ հյٳս-

վածքների ٳռٳցքների բٳժական սխեմաների, 

սակայն Գերմանո-Ավստրո-Շվեյցարական խմբի 

կատարված ռետրոսպեկտիվ վերլٳծٳթյٳնը 

ցٳյց տվեց բարենպաստ ելք՝ վիրահատٳթյան և 

հասարակ օստեոսարկոմայի բٳժական սխե-

մային հետևելٳ դեպքٳմ [18; 42]:

ՍՏԱԴԻԱՅԻ ՈՐՈՇؤՄ

Պատմականորեն, կմախքային չարորակ 

-ցքների ստադիավորման համար օգտաٳռٳ

գործվٳմ էր Enneking դասակարգման համա-

կարգը: Ամերիկյան TNM դասակարգման համա-

կարգը ոսկրերի չարորակ ٳռٳցքների համար 

լայնորեն չի օգտագործվٳմ մանկական օստեո-

սարկոմաների դեպքٳմ [15; 37]:

Սակայն բٳժական տեսանկյٳնից տարբերٳմ 

են ցածր տարբերակված օստեոսարկոմայի ըն-

դամենը 2 ստադիա՝ լոկալիզացված և մետաս-

տատիկ:

Օստոեսարկոմայի դեպքٳմ ٳռٳցքը համար-

վٳմ է լոկալիզացված, եթե կլինիկորեն և ճառա-

գայթային ախտորոշման մեթոդներով, չկա տա-

րածٳմ առաջնային օջախից դٳրս՝ դեպի թոքեր, 

ոսկրեր կամ այլ հեռակա շրջաններ: Ոսկրային 

առաջնային ٳռٳցքը ընդգրկող ընդմիջվող 

օջախների առկայٳթյան դեպքٳմ, հիվանդٳ-

թյٳնը համարվٳմ է լոկալիզացված, եթե ընդ-

միջվող օջախները կարող են ներառվել պլանա-

վորված վիրահատական ռեզեկցիայի մեջ [26]:

Այն հիվանդները, որոնց մոտ հետազոտٳթյան 

մեթոդներով հնարավոր է լինٳմ հայտնաբերել 

մեկ կամ մի քանի մետաստատիկ օջախ, համար-

վٳմ  են մետաստատիկ:

Բացի վերոնշյալներից, գոյٳթյٳն ٳնի նաև մٳլ-

տիֆոկալ օստեոսարկոմա, որի ժամանակ ի 

սկզբանե հայտնաբերվٳմ են օստեոսարկոմայի 

բազմաթիվ օջախներ՝ առանց առաջնային 

-ցքի հստակ տարբերակման; հաճախ դիտٳռٳ

վٳմ է սիմետրիկ մետաֆիզար ախտահարٳմ: 

Օստեոսարկոմայի այս տարատեսակը ٳնի չա-

փազանց վատ պրոգնոզ [30]: 
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Առավել արդյٳնավետ ախտորոշման ٳ հետա-

գա բٳժման համար անհրաժեշտ է մٳլտիդիս-

ցիպլինար թիմի փոխհամաձայնեցված աշխա-

տանք: 

Օստեոսարկոմայի դեպքٳմ, սովորաբար, ճա-

ռագայթային ախտրոշٳմը սկսվٳմ է առաջնա-

յին օջախի 2 պրոյեկցիայով ռենտգեն քննٳթյٳ-

նից, որի ժամանակ հայտնաբերվٳմ է ٳռٳցքին 

բնորոշ պերիօստալ ռեակցիա՝ Կոդմանի եռան-

կյٳնի, սոխի կճեպի ֆենոմեն, ճառագայթաձև 

նշան: Այնٳհետև, ոսկրերٳմ և փափٳկ հյٳս-

վածքներٳմ տարածվածٳթյٳնը պարզելٳ հա-

մար անհրաժեշտ է լինٳմ կատարել առաջնային 

-ցքի շրջանի մագնիսա-ռեզոնանսային շերٳռٳ

տագրٳթյٳն (ՄՌՇ), նվազագٳյնը ընդգրկելով 

ախտահարված ոսկրը և հարակից հոդերը: 

Հարկ է նշել, որ տվյալ դեպքٳմ ՄՌՇ-ն իր էֆեկ-

տիվٳթյամբ գերազանցٳմ է համակարգչային 

շերտագրٳթյանը (ՀՇ) [32; 36; 37]:   

Ոսկրային մետաստազների հայտնաբերման 

նպատակով կատարվٳմ է կմախքի ռադիոնٳկ-

լիդային սկանավորٳմ (սցինտիգրաֆիա) և կաս-

կածելի ախտահարված հատվածների ՀՇ կամ 

ՄՌՇ, իսկ թոքերٳմ մետաստազների հայտնա-

բերման նպատակով պարտադիր կատարվٳմ է 

նաև կրծքավանդակի ՀՇ [32; 36; 37]:   

Վերջին տարիներին պոզիտրոն էմիսիոնային 

շերտագրٳթյٳնը (ՊԷՇ) դառնٳմ է առավել 

տարածված մեթոդ՝ ٳռٳցքի տարածٳմը հայտ-

նաբերելٳ համար, հատկապես՝ համակցված 

ՀՇ-ի հետ: Այն ավելի զգայٳն և ճշգրիտ հետա-

զոտٳթյան մեթոդ է քան սցինտիգրաֆիան, իսկ 

դրանց 2-ի զٳգակցված կիրառٳմն ٳնի ոսկրա-

յին մետաստազների հայտնաբերման ամենա-

մեծ զգայٳնٳթյٳնը [11]:

Ախտորոշման հաստատման համար մինչև բٳ-

ժٳմը սկսելը կատարվٳմ է ٳռٳցքի բաց բիոպ-

սիա: Ցանկալի է, որ բիոպսիան իրականացվի 

նٳյն օրթոպեդիկ թիմի կողմից, որը հետագա-

յٳմ իրականացնելٳ է ٳռٳցքի արմատական վի-

րահատٳթյٳնը և մասնագիտացած է վերջٳյթ 

պահպանող վիրահատٳթյٳնների մեջ: Բիոպ-

սիայի իրականացման տեղն ٳնի կրիտիկական 

նշանակٳթյٳն, քանզի սխալ իրականացված 

բիոպսիան կամ փափٳկ հյٳսվածքների ան-

զգٳշٳթյամբ կոնտամինացիան հետագա վեր-

ջٳյթ-պահապանող վիրահատٳթյٳնը կարող է 

դարձնել անհնար [37]:

ՊՐՈԳՆՈՍՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Մինչ բٳժٳմը եղած պրոգնոստիկ գործոնները, 

որոնք ազդٳմ են հիվանդٳթյան ելքի վրա դա 

առաջնային ٳռٳցքի տեղակայٳմն է, առաջնա-

յին ٳռٳցքի չափսը և կլինիկորեն հայտնաբեր-

վող մետաստազների առկայٳթյٳնը: Իսկ նա-

խավիրահատական քիմիաթերապիայից հետո 

հիվանդٳթյան ելքի վրա ազդող հայտնի գործոն-

ներն են ٳռٳցքի ռեզեկտաբիլٳթյٳնը և 

:ցքի նեկրոզի աստիճանը [35]ٳռٳ

Հարկ է նշել, որ, ընդհանٳր առմամբ, օստեո-

սարկոմայի դեպքٳմ պրոգնոստիկ գործոնները 

մինչ այժմ ցٳյց չեն տվել նշանակալի օգնٳթյٳն՝ 

առավել կամ պակաս ինտենսիվ բٳժٳմ պահան-

ջող հիվանդների առանձնացման համար [37]:

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ؤՌؤՑՔԻ 

ՏԵՂԱԿԱՅؤՄԸ

Առաջնային ٳռٳցքի տեղակայٳմն ٳնի կարևոր 

նշանակٳթյٳն լոկալիզացված հիվանդٳթյան 

դեպքٳմ: Վերջٳյթների ٳռٳցքներից ավելի լավ 

պրոգնոզ ٳնեն  դիստալ տեղակայման ٳռٳցք-

ները, քան պրոքսիմալները: Աքսիալ կմախքի 

 նեն պրոգրեսիայի և մահվանٳ ցքներնٳռٳ

ավելի բարձր ռիսկ՝ հիմնականٳմ պայմանավոր-

ված լիարժեք վիրահատٳթյան դժվարٳթյամբ, 

իսկ հաճախ՝ անհնարինٳթյամբ (օրինակ՝ կոնքի 

օստեոսարկոմայի դեպքٳմ ընդհանٳր ապրե-

լիٳթյٳնը կազմٳմ է 20-47%): Լիարժեք վիրա-

հատٳթյٳնը բարելավٳմ է պրոգնոզը: Գլխի և 

պարանոցի օստեոսարկոմաները հաճախ լինٳմ 

են բարձր տարբերակված և միայն վիրահատա-

կան բٳժման դեպքٳմ ٳնեն ավելի լավ պրոգ-

նոզ: Ներկա կոմպլեքս բٳժական սխեմաների 

դեպքٳմ, արտաոսկրային օստեոսարկոմաների 

համար պրոգնոզը համադրելի է առաջնային 

ոսկրային ٳռٳցքների հետ [14; 24; 25]:
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ՈՒՌؤՑՔԻ ՉԱՓՍԸ

Ուռٳցքի մեծ չափսերը ասոցացվٳմ են ավելի 

վատ պրոգնոզի հետ: Պլազմայٳմ ԼԴՀ բարձր 

մակարդակը որոշակի կապ ٳնի ٳռٳցքի ավելի 

մեծ ծավալի և, հետևաբար, ավելի վատ ելքի հետ 

[9; 35; 37]:

ԿԼԻՆԻԿՈՐԵՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎՈՂ 

ՄԵՏԱՍՏԱԶՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅؤؤՆԸ

Լոկալիզացված ٳռٳցքն ٳնի շատ ավելի լավ 

պրոգնոզ՝ համեմատած մետաստատիկ ٳռٳցքի 

հետ: Մետաստատիկ օստեոսարկոմայի դեպ-

քٳմ կարևոր նշանակٳթյٳն ٳնեն մետաստազ-

ների քանակը, տեղակայٳմը և ռեզեկտաբիլٳ-

թյٳնը: Առաջնային ախտահարված ոսկրٳմ 

ոսկրային ընդմիջվող մետաստազների առկայٳ-

թյան դեպքٳմ, եթե հնարավոր է մետաստազնե-

րի ռեզեկցիան ընդգրկել պլանային վիրահատٳ-

թյան մեջ, պրոգնոզը չի տٳժٳմ  [7; 27]:

ՈՒՌؤՑՔԻ ԱԴԵԿՎԱՏ ՌԵԶԵԿՑԻԱՆ

Քանզի օստեոսարկոման հարաբերականորեն 

կայٳն է ճառագայթային բٳժման նկատմամբ, 

-նի կրիտիկաٳ ցքի լիարժեք ռեզեկցիանٳռٳ

կան նշանակٳթյٳն առողջացման համար: Ոչ 

լիարժեք ռեզեկցիան ասոցացվٳմ է ավելի վատ 

պրոգնոզի հետ: Համենայն դեպս, երբ տեղակա-

յٳմից կախված ٳռٳցքը հնարավոր չէ հեռացնել 

մաքٳր եզրերով, հետվիրահատական ճառա-

գայթային բٳժٳմը կարող է բարելավել ապրե-

լիٳթյٳնը [1; 25]:

ՈՒՌؤՑՔԻ ՆԵԿՐՈԶԸ 

ՆԵՈԱԴՅؤՎԱՆՏ 

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻՑ ՀԵՏՈ    

Այն հիվանդները, ٳմ մոտ ինդٳկցիոն քիմիաթե-

րապիայից հետո վիրահատٳթյան ժամանակ 

հայտնաբերվٳմ է ٳռٳցքի ≥90% նեկրոզ, ٳնեն 

ավելի լավ պրոգնոզ՝ համեմատած այն հիվանդ-

ների հետ, ٳմ մոտ ٳռٳցքի նեկրոզը  <90%: 

Չնայած դրան, պակաս նեկրոզը չպետք է մեկ-

նաբանվի, թե քիմիաթերապիան եղել է ոչ 

էֆեկտիվ և բٳժٳմն անպայման պետք է 

շարٳնակվի [4; 28; 37]:

ԼՐԱՑؤՑԻՉ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ 

ՊՐՈԳՆՈՍՏԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ

Տարբեր հետազոտٳթյٳններ ցٳյց են տվել, որ 

հիվանդի տարիքը (մեծահասակների մոտ պրոգ-

նոզն ավելի վատ է), ԼԴՀ-ի և հիմնային ֆոսֆա-

տազայի բարձր մակարդակը, մարմնի քաշի 

ավելցٳկը, պաթոլոգիկ կոտրվածքը՝ ախտորոշ-

ման կամ քիմիաթերապիայի ընթացքٳմ և քի-

միաթերապիայի հետաձգٳմը (21 օրից ավել 

տևող ընդմիջٳմը վիրահատٳթյٳնից հետո) ևս 

համարվٳմ են անբարենպաստ պրոգնոստիկ 

գործոններ [16; 28; 29; 36]:

ԲؤԺؤՄԸ

ԼՈԿԱԼԻԶԱՑՎԱԾ ՕՍՏԵՈՍԱՐԿՈՄԱ

Լիարժեք բٳժٳմը հաճախ պահանջٳմ է էֆեկ-

տիվ համակարգային քիմիաթերապիայի և լիար-

ժեք վիրահատական ռեզեկցիայի համակցٳմ: 

Օստեոսարկոմայի բٳժման ճիշտ եղանակի ընտ-

րٳթյٳնը կախված է նրա հյٳսվածաբանական 

տեսակից և տեղակայٳմից: Պարաօստեալ և պե-

րիօստեալ օստեոսարկոմաների համար կարող է 

բավարար լինել միայն ٳռٳցքի լայն ռեզեկցիան՝ 

առանց քիմիաթերապիայի; ինչպես և գլխի և 

պարանոցի օստեոսարկոմաների համար: Սա-

կայն բٳժման ընտրٳթյան հարցٳմ հիմնական 

դերը պատկանٳմ է ٳռٳցքի տարբերակվածٳ-

թյան աստիճանին: Բարձր տարբերակված օս-

տեոսարկոմաները (low grade) կարող են բٳժվել 
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միայն վիրահատٳթյամբ, մինչդեռ ցածր տարբե-

րակվածների (high grade) դեպքٳմ շատ էական է 

նախա- կամ հետվիրահատական քիմիաթերա-

պիայի դերը: Միջին տարբերակվածٳթյան (in-

termediate grade) ٳռٳցքների դեպքٳմ, որոշٳմ 

կայացնելը ավելի բարդ է: Այստեղ կարող է կա-

րևոր դեր ٳնենալ վերջնական վիրահատٳթյան 

հյٳսվածաբանական պատասխանը [3; 5; 37]:

Ստորև ներկայացվٳմ է գերազանցապես ցածր 

տարբերակված (high grade) հասարակ օստեո-

սարկոմայի բٳժٳմը:

Չնայած, որ այժմ ողջ աշխարհٳմ, որպես օս-

տեոսարկոմայի բٳժման հիմանական մոտեցٳմ 

ընդٳնվٳմ է նախավիրահատական քիմիաթե-

րապիան, վիրահատٳթյٳնը, ապա հետվիրա-

հատական քիմիաթերապիայի շարٳնակٳմը, 

սակայն մի շարք հետազոտٳթյٳններ ցٳյց են 

տվել, որ միանգամից իրականացված վիրահա-

տական բٳժման և միայն ադյٳվանտ տրված 

քիմիաթերապիայի դեպքٳմ, ٳռٳցքի կրկնٳ-

թյան ռիսկի մեծացٳմ չի դիտվٳմ: Բացի այդ, 

միանգամից իրականացված արմատական վի-

րահատٳթյٳնը կարող է օգնել հստակեցնել ախ-

տորոշٳմը ոչ միանաշանակ դեպքերٳմ (օրի-

նակ` միջին տարբերակվածٳթյան օստեոսար-

կոմայի դեպքٳմ) [3; 19; 37; 40]:

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲؤԺؤՄ

Ուռٳցքի լիարժեք հեռացٳմը մաքٳր եզրերով 

հանդիսանٳմ է օստեոսարկոմաների բٳժման 

ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը: Վիրա-

հատٳթյան տեսակը կախված է ٳռٳցքի տեղա-

կայٳմից և տարածվածٳթյٳնից: Վերջٳյթնե-

րٳմ տեղակայված ٳռٳցքների դեպքٳմ, երբ 

հնարավոր է, իրականացվٳմ է վերջٳյթ պահ-

պանող վիրահատٳթյٳն: Հիմնականٳմ, վեր-

ջٳյթի օստեոսարկոմաների 80% դեպքերٳմ 

հնարավոր է լինٳմ իրականացնել վերջٳյթը-

պահպանող վիրահատٳթյٳն և ամպٳտա-

ցիայի կարիք չի առաջանٳմ: Սակայն եզրերի 

մաքրٳթյան կասկածի դեպքٳմ, ինչպես նաև 

նախավիրահատական քիմիաթերապիայի հան-

դեպ վատ պատասխանի դեպքٳմ կարող է գե-

րադասելի լինել ամպٳտացիան: Կարևոր է հի-

շել, որ ամենաէականը ٳռٳցքի հեռացٳմն է մա-

քٳր եզրերով, քանզի այդ դեպքٳմ կրկնٳթան 

հավանականٳթյٳնն ավելի փոքր է: 

Չնայած, որ օստեոսարկոման համարվٳմ է հա-

րաբերականորեն ռադիոռեզիստենտ, այն դեպ-

քերٳմ, երբ լիարժեք ռեզեկցիան անհնար է (օրի-

նակ՝ գլխի և պարանոցի ٳռٳցքների դեպքٳմ), 

հետվիրահատական ճառագայթային բٳժٳմը 

կարող է լավացնել տեղային կոնտրոլը: Այն կա-

րող է օգٳտ ٳնենալ նաև կասկածելի եզրերի 

դեպքٳմ: 

Որոշ հետազոտٳթյٳններ ցٳյց են տվել, որ 

բարդ ռեկոնստրٳկտիվ վիրահատٳթյٳնները, 

որոնք կարող են հետաձգել հետվիրահատական 

քիմիաթերապիայի վերսկսٳմը ավելի քան 21 

օրով, ասոցացվٳմ են ٳռոցքի կրկնٳթյան և 

մահվան ավելի բարձր ռիսկի հետ [3; 20-23; 26; 

27; 37; 39; 40]:

ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱ 

Ներկայիս մոտեցմամբ գրեթե բոլոր հիվանդնե-

րը ստանٳմ են նախավիրահատական քիմիա-

թերապիա որպես սկզբնական (ինիցիալ)  բٳ-

ժٳմ: Ներկայիս քիմիաթերապևտիկ սխեմաներն 

ընդգրկٳմ են հետևյալ դեղերի տարատեսակ 

կոմբինացիաներ՝ բարձր-դոզայով մետոտրեք-

սատ, դոքսոռٳբիցին, ցիկլոֆոսֆամիդ, ցիսպլա-

տին, իֆոսֆամիդ, էտոպոզիդ, կարբոպլատին: 

Օստեոսարկոմայի բٳժման տարբեր պրոտոկոլ-

ների մետա-անալիզը ցٳյց է տվել, որ երեք դեղո-

րայք պարٳնակող ռեժիմներն առավել էֆեկտիվ 

են՝ համեմատած երկٳ դեղորայք պարٳնակող-

ների հետ: Նٳյն մետա-անալիզը  նաև ցٳյց է 

տվել, որ չորս դեղորայք պարٳնակող ռե-

ժիմներն առավելٳթյٳն չٳնեն երեք-դեղո-

րայքայինների նկատմամբ  [2; 13; 17; 37; 40]:

Օստեոսարկոմաների բٳժման համար ամենա-

հաճախ օգտագործվող և արդյٳնավետ բٳժա-

կան սխեման հանդիսանٳմ է MAP-ը (Doxoru-

bicin, Cisplatin, High-dose Methotrexate): Սակայն 

այն բժշկական կենտրոններٳմ, որտեղ բարձր 
2դոզայով (12գ/մ ) մետոտրեքսատով բٳժٳմ հնա-
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րավոր չէ իրականացվնել (բարձր-դոզայով մե-

տոտրեքսատով բٳժման դեպքٳմ անհրաժեշտ է 

դեղորայքի պլազմատիկ կոնցենտրացիայի ֆար-

մակոկինետիկ մոնիտորինգ), կամ այն հիվանդ-

ների մոտ, ովքեր ցٳցաբերٳմ են անտանելիٳ-

թյٳն բարձր-դոզայով մետոտրեքսատի նկատ-

մամբ, որպես ալտերնատիվ սխեմա կարող է օգ-

տագործվել OS99-ը: OS99 սխեմայով բٳժման 

դեպքٳմ ապրելիٳթյան ցٳցանիշները համա-

դրելի են MAP սխեմայի հետ [13; 40]:

Հետվիրահատական քիմիաթերապիայի ընտ-

րٳթյան հարցٳմ, որոշ կլինիկական հետազո-

տٳթյٳնների շրջանակٳմ, կարևոր դեր է հատ-

կացվել հետքիմիաթերապևտիկ ٳռٳցքի նեկրո-

զի աստիճանին: Եթե ٳռٳցքի նեկրոզի աստի-

ճանը եղել է 90%, ապա շարٳնակվել է նախա-

վիրահատական քիմիաթերապևտիկ սխեման, 

իսկ եթե ٳռٳցքի նեկրոզը պակաս է եղել 90%-

ից, այդ հետազոտական խմբերٳմ փոխել են ադ-

յٳվանտ քիմիաթերապևտիկ սխեման՝ կիրառե-

լով այնպիսի դեղեր, որոնք չէին օգտագործվել 

նեոադյٳվանտ քիմիաթերապիայի ժամանակ, 

մասնավորապես, օրինակ՝ ցիսպլատին: Սակայն 

այդ հետազոտٳթյٳնների երկարաժամկետ ար-

դյٳնքները, ինչպես նաև այլ խմբերի կողմից կա-

տարված հետազոտٳթյٳնները, ցٳյց են տվել 

նմանատիպ առանց միջադեպի ապրելիٳթյٳն 

(EFS) և ընդհանٳր ապրելիٳթյٳն (OS), ٳռٳցքի 

նեկրոզի աստիճանից կախված քիմիաթերա-

պևտիկ սխեմայի փոփոխման, այսինքն՝ որոշ 

նոր դեղերի ավելացման, և նախավիրահատա-

կան սխեման շարٳնակելٳ դեպքٳմ: Իսկ որոշ 

հետազոտٳթյٳններ, նٳյնիսկ ցٳյց են տվել ապ-

րելիٳթյան իջեցٳմ քիմիաթերապիայի ռեժիմի 

փոփոխٳթյան դեպքٳմ: Նեոադյٳվանտ քի-

միաթերապիայից հետո ٳռٳցքի նեկրոզի աս-

տիճանը կորելացվٳմ է առանց միջադեպի ապ-

րելիٳթյան (EFS) և ընդհանٳր ապրելիٳթյան 

(OS) ցٳցանիշների հետ: Համենայն դեպս, 90%-

ից ավելի նեկրոզի դեպքٳմ ապրելիٳթյٳնը շատ 

ավելի բարձր է՝ համեմատած այն դեպքերի հետ, 

երբ դիտվٳմ է 90%-ից պակաս նեկրոզ, անկախ 

հետվիրահատական քիմիաթերապիայի փոփո-

խٳթյٳնից: Սակայն պրոգնոզը, միևնٳյն է, էա-

կանորեն ավելի լավ է, համեմատած այն հի-

վանդների հետ, ովքեր բٳժվել են միայն վիրա-

հատٳթյամբ և առանց ադյٳվանտ քիմիաթերա-

պիայի: Այսպիսով, սխալ է ենթադրել, որ ավելի 

ցածր աստիճանի ٳռٳցքի նեկրոզ ցٳցադրած 

հիվանդները չեն պատասխանել քիմիաթերա-

պիային, և, որ այսպիսի հիվանդների մոտ ադյٳ-

վանտ քիմիաթերապիայից պետք է հրաժարվել: 

Ելնելով վերոնշյալից նեոադյٳվանտ քիմիաթե-

րապիայից հետո, նٳյնիսկ ٳռٳցքի ցածր աստի-

ճանի (90%-ից պակաս) նեկրոզ ցٳցադրած հի-

վանդների մոտ, խորհٳրդ է տրվٳմ շարٳնակել 

ըստ նախապես պլանավորած սխեմայի, իհար-

կե, եթե միայն նեոադյٳվանտ քիմիաթերապիա-

յի ընթացքٳմ չի դիտվել ٳռٳցքի պրոգրեսիա 

[8; 10; 40; 41]:

Ցողٳնային բջիջների փոխպատվաստٳմ ընդ-

գրկող ռեժիմները ևս որևէ էական ելքի բարե-

լավٳմ ցٳյց չեն տվել: 

Որոշ հետազոտٳթյٳններ փորձարկել են օս-

տեոսարկոմաների բٳժման սխեմաներٳմ 

բիսֆոսֆոնատների զٳգակցված կիրառٳմը, 

սակայն ելքի բարելավٳմ չի դիտվել:

Գլխի և պարանոցի օստեոսարկոմաները հիմնա-

կանٳմ ի հայտ են գալիս ավելի մեծ տարիքٳմ, 

համեմատած վերջٳյթների օստեոսարկոմայի 

հետ: Մանկական պոպٳլյացիայٳմ գլխի և պա-

րանոցի օստեոսարկոմաները ավելի հաճախ 

-մ են միջին կամ ցածր աստիճանի տարٳնենٳ

բերակվածٳթյٳն: Այս տեղակայման ٳռٳցքնե-

րի դեպքٳմ կրիտիկական նշանակٳթյٳն է 

տրվٳմ լիարժեք ռեզեկցիային: Այսպիսի տեղա-

կայման օստեոսարկոման ٳնի տեղային կրկնٳ-

թյան ավելի բարձր ռիսկ, սակայն հեռակա մե-

տաստազների ռիսկն ավելի փոքր է: Միայն վի-

րահատٳթյամբ բٳժման հավանականٳթյٳնը 

գլխի և պարանոցի օստեոսարկոմաների դեպ-

քٳմ ավելի մեծ է՝ համեմատած վերջٳյթների 

օստեոսարկոմաների հետ: Ստորին և վերին 

ծնոտներٳմ տեղակայման դեպքٳմ պրոգնոզը 

ավելի լավ է՝ համեմատած գլٳխ-պարանոցի այլ 

տեղակայման հետ: Դրական վիրահատական 

եզրերի դեպքٳմ ադյٳվանտ ճառագայթային 

բٳժٳմը բարելավٳմ է ապրելիٳթյٳնը: Այսպի-

սի տեղակայման ٳռٳցքների դեպքٳմ քիմիա-
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թերապիայի վերաբերյալ վերջնականապես 

մշակված մոտեցٳմներ չկան, չնայած որոշ հե-

տազոտٳթյٳններ ցٳցադրել են ելքի որոշակի 

բարելավٳմ: Քիմիաթերապիայի մասին պետք է 

մտածել երիտասարդ հիվանդների մոտ, ովքեր 

 թյան (high grade)ٳնեն ցածր տարբերակվածٳ

օստեոսարկոմա [37; 41]:

ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՄԵՏԱՍՏԱՏԻԿ 

ՕՍՏԵՈՍԱՐԿՈՄԱ

Օստեոսարկոմայով հիվանդների մոտ 20-25%-ն 

ի սկզբանե ներակայանٳմ են կլինիկորեն հայտ-

նաբերվող մետաստազներով: Ախտորոշման պա-

հին մետաստատիկ օստեոսարկոմայի դեպքٳմ 

պրոգնոզն անհամեմատ ավելի վատ է: Բٳժման 

ընտրٳթյան և պրոգնոզի հարցٳմ կարևոր նշա-

նակٳթյٳն ٳնի մետաստազների տեղակայٳմը 

և քանակը: Միայն թոքերٳմ մետաստազների 

առկայٳթյան դեպքٳմ պրոգնոզը համեմատա-

բար ավելի լավ է, քան այլ տեղակայման մետաս-

տազների դեպքٳմ: Սակայն այստեղ ավելի 

կարևոր նշանակٳթյٳն ٳնի մետաստատիկ 

օջախների լիարժեք ռեզեկցիայի հնարավորٳ-

թյٳնը [8; 27]:

Բٳժٳմը մետաստատիկ օստեոսարկոմայի դեպ-

քٳմ, հիմանականٳմ, ներկայացված է քիմիա-

թերապիայով: Սակայն լիարժեք ապաքինման 

հասնելٳ համար պարտադիր պայման է հանդի-

սանٳմ հետքիմիաթերապևտիկ մնացորդային 

բոլոր օջախների վիրահատական հեռացٳմը, այ-

լապես լիարժեք ապաքինման հավանականٳ-

թյٳնը մոտ է 0-ի: Այսինքն, բٳժական մոտեցٳմը 

մետաստատիկ օստեոսարկոմայի դեպքٳմ, եթե 

կա մետաստատիկ օջախների լիարժեք ռեզեկ-

ցիայի հնարավորٳթյٳն, նٳյնն է ինչ լոկալի-

զացված օստեոսարկոմայի դեպքٳմ (նեոադյٳ-

վանտ քիմիաթերապիա, առաջնային ٳռٳցքի և 

բոլոր ակնհայտ մնացորդային օջախների ռեզեկ-

ցիա, ադյٳվանտ քիմիաթերապիա): 

Մٳլտիֆոկալ օստեոսարկոման, սովորաբար, 

ներկայանٳմ է սիմետրիկ, մետաֆիզար ախտա-

հարٳմներով, և առաջնային օջախի որոշٳմը 

կարող է դժվար լինել: Ախտորոշման պահին մٳլ-

տիֆոկալ ոսկրային ախտահարմամբ հիվանդնե-

րի պրոգնոզը չափազանց վատ է: Մٳլտիֆոկալ 

սինքրոն օստեոսարկոմայի դեպքٳմ լիարժեք 

ապաքինման ոչ մի դեպք չի նկարագրվել, սա-

կայն համակարգային քիմիաթերապիան և ագ-

րեսիվ վիրաբٳժական միջամտٳթյٳնը կարող 

են բավականին երկարացնել կյանքը [37]:

ԱՅԼ ԲؤԺԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑؤՄՆԵՐ

Բարձր դոզայով քիմիաթերապիան՝ հաջորդող 

ցողٳնային բջիջների աٳտոտրանսպլանտա-

ցիայով չեն ցٳյց տվել հٳսադրող արդյٳնքներ:

ՊՐՈԳՆՈԶԸ

5 տարվա ընդհանٳր ապրելիٳթյٳնը լոկալի-

զացված, վերջٳյթներٳմ տեղակայված օստեո-

սարկոմայի դեպքٳմ 60-70% է, իսկ կոնքի առաջ-

նային լոկալիզացված ٳռٳցքների դեպքٳմ ապ-

րելիٳթյٳնը 20-47% է: Ախտորոշման պահին մե-

տաստազների առկայٳթյٳնը կտրٳկ նվազեց-

նٳմ է բարենպաստ ելքի հավանականٳթյٳնը՝ 

ախտորոշման պահին մետաստատիկ օստեո-

սարկոմայի դեպքٳմ 5 տարվա ապրելիٳթյٳնը 

20-30% է: Ավելի բարենպաստ պրոգնոզ դիտվٳմ 

է եզակի մետաստազների և լիարժեք ռեզեկ-

ցիայի դեպքٳմ: 

Հիվանդٳթյան կրկնٳթյան դեպքٳմ պրոգնոզը 

կրկին կախված է ٳռٳցքի լիարժեք ռեզեկցիայի 

հնարավորٳթյան հետ: Միայն թոքային մետաս-

տազների առկայٳթյան և նրանց լիարժեք 

ռեզեկցիայի դեպքٳմ 5-ամյա ապրելիٳթյٳնը 

կարող է հասնել 20-45%-ի, իսկ այլ տեղակայման 

օջախների լիարժեք ռեզեկցիայի դեպքٳմ՝ մոտ 

20%-ի: Կարևոր է նշել, որ այն հիվանդները, 

ովքեր ավելի լավ են պատասխանٳմ նեոադյٳ-

վանտ քիմիաթերապիային ٳնեն նշանակալիո-

րեն ավելի լավ պրոգնոզ, քան վատ պատասխա-

նողները [37; 40; 41]: 
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Բանալի բառեր – միզապարկի քաղցկեղ, ար-

մատական ցիստէկտոմիա, մեզի դերիվացիա

Description of postoperative 

complications following radical 

cystectomy with continent urinary 

diversion in Republic of Armenia 
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SUMMARY

Nowadays the choice of urinary diversion following 

radical cystectomy is challenging. Continent urinary 

diversion aiming to reconstruct normal anatomy of 

genitourinary tract is associated with increased risk 

of postoperative complications. We retrospectively 

reviewed medical reports of 168 patients who 

underwent radical cystectomy with neobladder 

formation from January 2010 till December 2017. 

Postoperative mortality was observed in 5 patients 

(3.0%). Postoperative intra-hospital complications 

occurred in 50 patients (29.8%). Our results are 

similar to the published literature results.

Описание послеоперационных 

осложнений после радикальной 
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РЕЗЮМЕ

В настоящее время выбор отведение мочи после 

радикальной цистэктомии является сложной за-

дачей. Континентная отведение мочи с целью вос-

становления нормальной анатомии мочеполового 

тракта связано с повышенным риском послеопе-

рационных осложнений. Мы ретроспективно рас-

смотрели медицинские отчеты 168 пациентов, пе-

ренесших радикальную цистэктомию с образова-

нием нового мочевого пузыря с января 2010 года 

по декабрь 2017 года. Послеоперационная ле-

тальность наблюдалась у 5 пациентов (3,0%). Пос-

леоперационные внутрибольничные осложнения 

имели место у 50 пациентов (29,8%). Наши ре-

зультаты похожи на опубликованные результаты 

литературы.

ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Միզապարկի քաղցկեղը տղամարդկանց շրջա-

նٳմ 7-րդ ամենահաճախ հանդիպող քաղցկեղն 

է, և 9-րդը՝ երկٳ սեռերի դեպքٳմ [1]: Ըստ միջ-

ազգային վիճակագրٳթյան՝ ՀՀ-ը գրավٳմ է 12-

րդ տեղը՝ երկٳ սեռերի խմբٳմ նոր հանդիպման 

դեպքերի քանակով (12,3/100,000) և 4-րդը՝ 

միայն տղամարդկանց խմբٳմ [2]: Նմանապես, 

ՀՀ-ٳմ առձանագրվել են ՄՔ-ով պայմանա-

վորված մահացٳթյան բարձր ցٳցնիշներ՝ գե-

րազանցելով 5.3/100.000 (առավելագٳյն ցٳցա-

նիշը) տղամարդկանց շրջանٳմ և 0.9/100.000 

կանանց շրջանٳմ [3]: 

Ախտորոշման պահին միզապարկի քաղցկեղի 

25% դեպքերը միզապարկի պատի մկանային 

շերտի մեջ ներթափանցող են և պահանջٳմ են 

վիրահատٳթյٳն՝ որպես առանձին բٳժٳմ կամ 

զٳգակցելով քիմիոթերապիայի և/կամ ճառա-

գայթային թերապիայի հետ [4]: Առկա գրակա-

նٳթյան տվյալներով ներհիվանդանոցային բար-

դٳթյٳններ դիտվٳմ են 26%-67% հիվանդների 

մոտ՝ 0.6%-2.6% ներհիվանդանոցային մահացٳ-

թյամբ [5-8]: 

Վաղ հետվիրահատական ելքերը տարբեր են մե-

զի դերիվացիայի տարբեր եղանակների դեպ-

քٳմ: Ընդ որٳմ, կոնտինենտ և կոնդٳիտ եղա-

նակները կապված են դերիվացիայով պայմա-

նավորված բարդٳթյٳնների բարձր ռիսկի հետ 

[9]: 

Հետազոտٳթյան նպատակն է պարզել մեզի 

դերիվացիայի կոնտինենտ եղանակով արմա-

տական ցիստէկտոմիայի ենթարկված հիվանդ-

ների մոտ հետվիրահատական ներհիվանդանո-

ցային բարդٳթյٳնների հաճախականٳթյٳնը 

ՀՀ-ٳմ:

ՀԵՏԱԶՈՏؤԱՆ ՆՅؤԹ ԵՎ 

ՄԵԹՈԴՆԵՐ

Հետազոտٳթյան մեջ ներառվել են 2010թ-ի 

հٳնվարից մինչև 2017թ-ի դեկտեմբեր ժամանա-

կահատվածٳմ միզապարկի քաղցկեղի կապակ-

ցٳթյամբ արմատական ցիսէկտոմիայի ենթարկ-

ված 168 հիվանդներ, որոնց մոտ որպես մեզի դե-

րիվացիայի եղանակ է ընտրվել կոնտինենտ (օր-

թոտոպիկ նոր միզապարկ) եղանակը: Բոլոր նե-

րառված հիվանդները եղել են տղամարդիկ: Հի-

վանդների միջին տարիքը կազմել է 64,3 տարե-

կան: Հետազոտٳթյան մեջ ներառվել են Վ.Ա. 

Ֆանարջյանի անվան ٳռٳցքաբանٳթյան ազ-

գային կենտրոնի օնկոٳրոլոգիայի, «Արթմեդ» 

ԲԿ-ի և «Քանաքեռ-Զեյթٳն» ԲԿ-ի ٳրոլոգիայի 

բաժանմٳնքները: Բոլոր տվյալները հավաքա-

գրվել են վիրահատված հիվանդների պատմա-

գրերից: Տվյալների բնٳթագրական և վիճակա-

գրական վերլٳծٳթյٳնը կատարվել է օգտվելով 

SPSS 21 և STATA 13 վիճակագրական ծրագրերից 

(StataCorp. 2013. Stata Statistical Sostware: Release 

13. College Station, TX: StataCorp LP): Տվյալ հե-

տազոտٳթյան մեջ հիմնական (outcome) կախյալ 

փոփոխականը հանդիսացել է հետվիրահատա-

կան ներհիվանդանոցային բարդٳթյٳնների առ-

կայٳթյٳնը: Վիճակագրորեն հավաստի են հա-

մարվել բոլոր այն փոփոխականները, որոնց p-

արժեքը եղել է 0.05-ից ցածր: 
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ԱՐԴՅؤՆՔՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿؤՄ 

Ընդհանٳր առմամբ վիրահատված 168 հիվան-

դից 107-ի մոտ (63.7%) ախտորոշվել է ٳռٳցքի 

T2N0M0 փٳլ, ևս 46 հիվանդի մոտ (27.4%) 

 ցքը ախտորոշման պահին եղել է T3N0M0ٳռٳ

փٳլٳմ: Վիրահատٳթյան միջին տևողٳթյٳնը 

կազմել է 310 րոպե՝ տատանվելով 210-ից 410 րո-

պեի սահմաններٳմ: Ներվիրահատական ար-

յան միջին կորٳստը կազմել է 425մլ: Այս հետա-

զոտٳթյան մեջ ներհիվանդանոցային մահացٳ-

թյٳնը առձանագրվել է 5 հոգٳ մոտ (3.0%): Մա-

հացած 5 հիվանդների մոտ դիտվել են 11 բարդٳ-

թյٳններ: Երկٳական անգամ դիտվել են կպٳ-

մային աղիքային անանցանելիٳթյٳն, բազմա-

օրգանային անբավարարٳթյٳն, սրտանոթային 

անբավարարٳթյٳն և մեկական անգամ` սրտա-

մկանի ինֆարկտ, էվենտերացիա, անեմիա, 

իլեո-իլեալ բերանակցման անբավարարٳթյٳն, 

ինսٳլտ: 

Գٳմարային վերցրած հետվիրահատական ներ-

հիվանդանոցային շրջանٳմ որևէ բարդٳթյٳն 

զարգացել է 50 հիվանդի մոտ, որը կազմٳմ է հի-

վանդների 29.8%-ը: 50 հիվանդների մոտ դիտվել 

են ընդհանٳր 70 բարդٳթյٳններ: Նշված 50 հի-

վանդներից ծանր բարդٳթյٳններ (IIIբ և ավել 

աստիճան ըստ Կլավիեն-Դինդոի) [10] ի հայտ են 

եկել 28-ի մոտ (56%): 26 (52.0%) հիվանդի մոտ 

կարիք է եղել կրկնակի վիրահատٳթյան: Ամե-

նահաճախ հանդիպող բարդٳթյٳնները նե-

րառել են` կպٳմային աղիքային անանցանելիٳ-

թյٳնը, միզٳղիների ինֆեկցիան, վերքի ինֆեկ-

ցٳմը, էվենտերացիան, թոքաբորբը: Նկար 1-ٳմ 

պատկերված են հետվիրահատական բարդٳ-

թյٳնների հաճախականٳթյٳնը: Կպٳմային 

աղիքային անանցանելիٳթյٳնը օրթոտոպիկ 

նոր միզապարկ ստացած հիվանդների ամենա-

լٳրջ բարդٳթյٳններից է եղել, որը գերակշռել և 

ի հայտ է եկել 21 հիվանդի մոտ՝ կազմելով ընդ-

հանٳր բարդٳթյٳնների 30.0% (21/70): Այս բար-

դٳթյան լիկվիդացիայի համար գրեթե միշտ պա-

հանջվել է կրկնակի որովայնահատٳմ: 11 հի-

վանդի մոտ (15.7%) հետվիրահատական շրջանը 

բարդացել է վերին միզٳղիների ինֆեկցիայով` 

սիմպտոմատիկ պիելոնեֆրիտ: Բարդٳթյٳն-

ների 12.9%-ը պայմանավորված է եղել վերքի ին-

ֆեկցٳմով՝ դրսևորվելով 9 հիվանդի մոտ, ևս 3-

ական հիվանդի մոտ (4.3%) զարգացել են էվեն-

տերացիա և թոքաբորբ: Այլ ծանր բարդٳթյٳն-

ները, ինչպիսիք են սրտամկանի սٳր ինֆարկը, 

բազմաօրգանային անբավարարٳթյٳնը, իլեո-

իլեալ բերանակցման անբավարարٳթյٳնը առա-

ջացել են 2-ական հիվանդների մոտ (2.9%): Աղի-

քային ռեզերվٳարը հեռացվել է 7 հիվանդի մոտ, 

որը համապատասխանٳմ է հիվանդների ընդ-

հանٳր թվի 4.2%-ին (7/168): Այս հիվանդների մե-

զի դերիվացիայի վերջնական եղանակ է 

ընտրվել երկկողմանի ؤԿ:

Նկար 1. Օրթոտոպիկ միզապարկի եղանակի 

բարդٳթյٳնները

ԿԱԱ – կպٳմային աղիքային 

անանցանելիٳթյٳն, ՄԻ - միզٳղիների 

ինֆեկցիա, ՍԻ - սրտամկանի ինֆարկտ,    

ԲՕԱ - բազմաօրգանային անբավարարٳթյٳն, 

ԻԻԲԱ – իլեո-իլեալ բերանակցման 

անբավարարٳթյٳն

Ստացված տվյալները համադրելի են գրակա-

նٳթյան մեջ նկարագրված տվյալների հետ: 

Առանձնահատٳկ ٳշադրٳթյٳն պետք է դար-

ձնել հետվիրահատկան կպٳմային աղիքային 

անանցանելիٳթյան խնդրին: Անհրաժեշտ է 

 մնասիրել աղիքային արագ վերականգմանٳսٳ

-նը ՀՀٳթյٳյցների ներդրման էֆեկտիվٳղեցٳ

 մ՝ մեզի դերիվացիայի կոնտինենտ եղանակովٳ

արմատական ցիստէկտոմիայի ենթարկված հի-
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վանդների հետվիրահատական աղիքային բար-

դٳթյٳնների կանխարգելման համար: 

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Արմատական ցիստէկտոմիայից հետո մեզի դե-

րիվացիայի եղանակի ընտրٳթյٳնը հանդիսա-

նٳմ է հիվանդի հետվիրահատական առողջٳ-

թյան ապահովման կարևոր գործոնը: Մեզի դե-

րիվացիայի կոնտինենտ եղանակը կապված է 

հետվիրահատական ներհիվանդանոցային բար-

դٳթյٳնների բարձր ռիսկի հետ: Նման հիվանդ-

ները պետք է առանձնահատٳկ զգٳշացվեն 

հետվիրահատական այնպիսի ծանր բարդٳ-

թյան մասին, ինչպիսին է կպٳմային աղիքային 

անանցանելիٳթյٳնը: 
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ

ОНКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Բանալի բառեր – միզապարկի քաղցկեղ, 

արմատական ցիստէկտոմիա, մեզի 

դերիվացիա, կյանքի որակ

Validated quality of life questionnaires 

following radical cystectomy with urinary 

diversion 
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Key words – Bladder cancer, radical cystectomy, 

urinary diversion, quality of life

SUMMARY

Urinary diversion with radical cystectomy carries 

increased risk of early and late postoperative 

complications. In addition, it is associated with 

decreased postoperative quality of life. Assessment 

of quality of life aster radical cystectomy comprises a 

challenging issue. Nowadays, there is not any 

established, universally used quality of life 

questionnaire for complete and rigorous assessment 

of quality of life of those patients.

Утвержденные вопросники качества 

жизни после радикальной цистэктомии 

с отведением мочи
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Ключевые слова - рак мочевого пузыря, 

радикальная цистэктомия, отведение мочи, 

качество жизни
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РЕЗЮМЕ  

Отведение мочи с радикальной цистэктомией не-

сет повышенный риск ранних и поздних после-

операционных осложнений. Кроме того, она свя-

зано со снижением послеоперационного качества 

жизни. Оценка качества жизни после ради-

кальной цистэктомии представляет собой слож-

ную проблему. В настоящее время не существует 

какого-либо общепринятого вопросника для пол-

ной и точной оценки качества жизни этих пациен-

тов.

ԳՐԱԿԱՆؤԱՆ ԱՄՓՈՓؤՄ

Հիվանդٳթյան հայտնաբերման պահին միզա-

պարկի քաղցկեղով (ՄՔ) հիվանդների մոտավո-

րապես  25%-ի մոտ  հիվանդٳթյٳնն արդեն ներ-

թափանցած է լինٳմ միզապարկի պատի մկա-

նային շերտ: Բացի այդ, լորձաթաղանթով կամ 

ենթալորձային շերտով (Ta, T1, caricinoma in situ) 

սահմանափակված քաղցկեղով հիվանդների 10-

30%-ի մոտ դիտվٳմ է հիվանդٳթյան պրոգրե-

սիա հայտնաբերٳմից 5 տարվա ընթացքٳմ [1]: 

Ըստ առկա ٳղեցٳյցերի, արմատական ցիստէկ-

տոմիան (ԱՑ) խորհٳրդ է տրվٳմ մկանի մեջ ներ-

թափանցող միզապարկի քաղցկեղով (T2-T4a, 

N0-Nx, M0) հիվանդներին: Այլ ցٳցٳմները նե-

րառٳմ են բարձր ռիսկային և կրկնվող մակերե-

սային ٳռٳցքները, ԲՑԺ-կայٳն Tis, T1G3, ինչ-

պես նաև տարածٳն պապիլյար հիվանդٳթյٳ-

նը, որը չի կարող հսկվել միզապարկի ՏՈւՌ-ի և 

ներմիզապարկային թերապիայի միջոցով [2]:

Տղամարդկանց մոտ ստանդարտ ԱՑ-ն ներառٳմ 

է միզապարկի, շագանակագեղձի, սերմնաբշտե-

րի, միզածորանների դիստալ ծայրերի, հարմիզա-

պարկային ճարպաբջջանքի հեռացٳմ` կոնքային 

երկկողմանի լիմֆադենէկտոմիայով: Կանանց 

մոտ ստանդարտ ԱՑ-ն ներառٳմ է միզապարկի, 

ամբողջ միզٳկի և հարակից հեշտոցի, արգանդի, 

միզածորանների դիստալ ծայրերի և ռեգիոնալ 

լիմֆատիկ հանգٳյցների հեռացٳմ [3-5]:

Առկա գրականٳթյան տվյալներով  ներհիվան-

դանոցային բարդٳթյٳններ դիտվٳմ են 26% - 

67% հիվանդների մոտ՝ 0.6%-2.6% ներհիվանդա-

նոցային մահացٳթյամբ [6-9]: Հետվիրահատա-

կան այդ բարդٳթյٳնները ավելացնٳմ են հի-

վանդանոցային օրերի քանակը, բٳժման ծախ-

սերը և մահացٳթյան հավանականٳթյٳնը [7; 

8]: Վաղ հետվիրահատական ելքերը տարբեր են 

մեզի դերիվացիայի տարբեր եղանակների դեպ-

քٳմ: Ընդ որٳմ, կոնտինենտ և կոնդٳիտ եղա-

նակները կապված են դերիվացիայով պայմա-

նավորված բարդٳթյٳնների բարձր ռիսկի հետ 

[10]: Մեր նախկինٳմ կատարված հետազոտٳ-

թյան համաձայն, բարդٳթյٳնների հանդիպման 

հաճախականٳթյٳնը կոնդٳիտ և կոնտինենտ 

մեզի դերիվացիաներով վիրահատված հիվանդ-

ների մոտ կազմել է 28.9% [11]: Ամենահաճախ 

հանդիպող բարդٳթյٳններ են վերքի լավացման 

հետ կապված բարդٳթյٳնները, որոնց հաջոր-

դել են ստամոքսաղիքային և ինֆեկցիոն բարդٳ-

թյٳնները: Կյանքի համար վտանգ ներկայացնող 

բարդٳթյٳններից՝ սեպսիսը դիտվել է 0.7% դեպ-

քերٳմ, սրտամկանի ինֆարկտ` 1.5%, թոքային 

զարկերակի թրոմբոէմբոլիա` 1.5%, տարածٳն 

ներանոթային մակարդման համախտանիշ` 

0.3%, ինսٳլտ` 0.3%: Ներհիվանդանոցային մա-

հացٳթյٳնը կազմել է 4.8% [11]:

Դիտվող վաղ և ٳշ հետվիրահատական բարդٳ-

թյٳններից բացի, միզապարկի արմատական հե-

ռացٳմը կապված է նաև վիրահատٳթյան են-

թարկված հիվանդների կյանքի որակի իջեցման 

հետ: Միզապարկի արմատական հեռացٳմից 

հետո կյանքի որակի գնահատٳմը մնٳմ է բարդ 

խնդիր՝ չնայած գոյٳթյٳն ٳնեցող հետազոտٳ-

թյٳններին: Կյանքի որակը գնահատող բազմա-

թիվ հետազոտٳթյٳններ ցٳյց են տվել, որ հի-

վանդների մեծ մասը հետվիրահատական շրջա-

նٳմ ٳնենٳմ են սոցիալական, էմոցիոնալ կամ 

ֆٳնկցիոնալ խնդիրներ: Կյանքի որակը գնահա-

տող մի քանի հարցաշարեր են հաստատվել, 

որոնք ներառٳմ են FACT (Functional Assessment 

of Cancer Therapy)-G , EORTC QLQ-C30 (European 

Organization for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire – Core 30) [13], EORTC 

QLQ-BLM (մկան ինվազիվ քաղցկեղի հատված) 

[14] և SF (Short Form) – 36 [15; 16], և վերջերս BCI 

հարցաշար՝ ստեղծված հատٳկ ՄՔ-ի հիվանդ-

ների համար [17]: Պսիխոմետրիկ թեստը, ինչպի-

սին է FACT-BL, օգտագործվٳմ է  ՄՔ-ով հիվանդ-
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ների կյանքի որակը գնահատելٳ և վիրահատٳ-

թյٳնից հետո հիվանդացٳթյٳնը նկարագրելٳ 

համար: 

SF-36-ը մի քանի լեզٳներով վավերացված հար-

ցաշար է, որը հնարավորٳթյٳն է տալիս չափել 

ազգաբնակչٳթյան առողջական վիճակը: Հար-

ցաշարը միզապարկի քաղցկեղով հիվանդների 

համար յٳրահատٳկ չէ: Այն ներառٳմ է կյանքի 

որակի 8 ասպեկտներ՝ ֆիզիկական ֆٳնկցիո-

նալٳթյٳնը, ֆիզիկական-դերային ֆٳնկցիոնա-

լٳթյٳնը, էմոցիոնալ-դերային ֆٳնկցիոնալٳ-

թյٳնը, կենսٳնակٳթյٳնը, հոգեկան առողջٳ-

թյٳնը, սոցիալական ֆٳնկցիոնալٳթյٳնը, 

մարմնական ցավը և ընդհանٳր առողջٳթյٳնը: 

Տվյալ հարցաշարի բարձր ցٳցանիշը վկայٳմ է 

լավ արդյٳնքների մասին [18]:

EORTC QLQ-C30 հարցաշարը ներառٳմ է 30 

հարց, որոնք ներկայացված են ֆٳնկցիոնալ 5 

բաժիններٳմ՝ ֆիզիկական, դերային, էմոցիո-

նալ, ճանաչողական (կոգնիտիվ), սոցիալական և 

ևս մեկ բաժին ընդհանٳր առողջٳթյան վերա-

բերյալ: Ֆٳնկցիոնալ և ընդհանٳր բաժինների 

բարձր ցٳցանիշները ներկայացնٳմ են կյանքի 

որակի ավելի լավ արդյٳնքներ, այնինչ ախտա-

նիշների հարցերի դեպքٳմ բարձր ցٳցանիշը 

կապված է վատ արդյٳնքների հետ:

EORTC QLQ-BLM հարցաշարը պարٳնակٳմ է 

30 հարց և ստեղծված է հատٳկ ԱՑ-ի և հաջոր-

դող ռեկոնստրٳկտիվ վիրահատٳթյան ազդե-

ցٳթյٳնը գնահատելٳ համար: Այստեղ ևս ախ-

տանիշների բարձր ցٳցանիշները վկայٳմ են 

կյանքի ցածր որակի մասին [18]:

FACT-G հարցաշարը միտված է քաղցկեղով հի-

վանդների կյանքի որակը գնահատելٳն: Այն 

բաղկացած է 4 բաժիններից, որոնք ٳսٳմնասի-

րٳմ են հիվանդների ֆիզիկական, սոցիալա-

կան/ընտանեկան, էմոցիոնալ և ֆٳնկցիոնալ 

լավ ինքնզգացողٳթյٳնը: Ֆիզիկական և էմո-

ցիոնալ բաժինների ցածր ցٳցանիշները համա-

պատասխանٳմ են  կյանքի բարձր որակին, իսկ 

սոցիալական և ֆٳնկցիոնալ բաժինների ցածր 

ցٳցանիշները՝ կյանքի ցածր որակին [18]: 

FACT-BL հարցաշարը նախատեսված է միզա-

պարկի քաղցկեղով հիվանդների կյանքի որակի 

գնահատման համար: Այն ի տարբերٳթյٳն 

FACT-G-ի պարٳնակٳմ է հավելյալ 12 հարց, 

որոնք ավելի խորն են գնահատٳմ միզապարկի 

քաղցկեղ ٳնեցող հիվանդների խնդիրները [18]:

FACT-BL-Cys հարցաշարը ٳղղված է արմատա-

կան ցիստէկտոմիայից և մեզի դերվիացիայից հե-

տո դիտվող յٳրահատٳկ խնդիրների գնահատ-

մանը: Այն ի տարբերٳթյٳն FACT-G-ի պարٳնա-

կٳմ է հավելյալ 17 հարց [18; 19]: 

Չնայած կյանքի որակը գնահատող գոյٳթյٳն 

-նեցող բազմաթիվ վավերացված հարցաշարեٳ

րին՝ կյանքի որակի գնահատٳմը ٳնի որոշակի 

սահմանապակٳմներ [20]: Մասնավորապես 

կյանքի որակի ընկալٳմը կարող է փոխվել հի-

վանդերի մոտ տարած ծանր հիվանդٳթյան 

պատճառով: Ավելին, հիվանդների վերաբեր-

մٳնքը հիվանդٳթյանը կարող է փոխվել ժամա-

նակի ընթացքٳմ: Հիվանդների սպասելիքները 

նախավիրահատական շրջանٳմ կարող են ազ-

դել հետվիրահատական կյանքի որակի վրա: Որ-

պես կանոն հիվանդների սպասելիքները արտա-

հայտվٳմ են ծայրահեղٳթյٳններով՝ կամ շատ 

լավ, կամ շատ վատ: Անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

ևս մեկ գործոն՝ կյանքի որակի հարցաշարերի 

տրամադրٳմը և վերլٳծٳթյٳնը պետք է կա-

տարվի տվյալ վիրաբٳժական թիմٳմ չընդգրկ-

ված՝ երրորդ կողմի միջոցով [21]: 

ԵԶՐԱԿԱՑؤؤՆ

Արմատական ցիստէկտոմիան իրեն հաջորդող 

մեզի դերիվացիայի եղանակով կապված է վաղ և 

-նների զարٳթյٳշ հետվիրահատական բարդٳ

գացման բարձր ռիսկի հետ: Վիրահատٳթյٳնը 

 մ է նաև տվյալ հիվանդների կյանքիٳղեկցվٳ

որակի իջեցման հետ: Միզապարկի արմատա-

կան հեռացٳմից հետո կյանքի որակի գնահա-

տٳմը մնٳմ է բարդ խնդիր՝ չնայած գոյٳթյٳն 

 ններին: Մինչ օրս չկաٳթյٳնեցող հետազոտٳ

միզապարկի հեռացٳմից հետո հիվանդների 

կյանքի որակը գնահատող համընդհանٳր օգ-

տագործվող հարցաշար: Անհրաժեշտ են հա-

վելյալ հետազոտٳթյٳններ կյանքի որակը գնա-

հատող առկա հարցաշարերի ավելի մանրա-

մասն ٳսٳմնասիրման համար: 
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РЕЗЮМЕ 

При полипозе толстой кишки ранняя диагностика 

имеет ключевое значение, так как риск развития 

рака толстой кишки почти неизбежен. До разви-

тия рака можно ограничиваться только хирурги-

ческим лечением, но при наличие МТС пораже-

ния других органов, нужно применить химиотера-

пию, что и наблюдалось у нашего пациента. 

Keywords - polyposis, colorectal cancer, colectomy, 

hereditary diseases, rectal bleeding

SUMMARY

In colon polyposis, earlier diagnosis has a key 

importance, since the risk of developing colon 

cancer is almost inevitable. Before development of 

cancer treatment of colon polyposis can be  limited 

by only surgical management, but with the presence 

of metastasis to other organs, chemotherapy should 

be applied as was observed in our patient.

Բանալի բառեր - պոլիպոզ, հաստ աղٳ 

քաղցկեղ, կոլէկտոմիա, ժառանգական 

հիվանդٳթյٳններ, արյٳնահոսٳթյٳն 

հետանցքից

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ուղիղ աղٳ պոլիպոզի ժամանակ վաղ ախտորո-

շٳմը ٳնի առանցքային նշանակٳթյٳն, քանի 

որ գրեթե անխٳսափելի է հաստ աղٳ քաղցկեղի 

առաջացٳմը: Մինչև քաղցկեղի առաջացٳմը՝ 

հաստ աղٳը պոլիպոզի ժամանակ կարելի է սահ-

մանափակվել միայն վիրահատական բٳժմամբ, 

սակայ այլ օրգանների մետաստազների առկա-

յٳթյան դեպքٳմ անհրաժեշտ է կիրառել քիմիո-

թերապևտիկ բٳժٳմ ևս, ինչը և դիտվٳմ է մեր 

հիվանդի դեպքٳմ:

Полипоз толстой кишки – это редкое наследст-

венное заболевание по типу аутосомно-доми-

нантного наследования, при котором в толстой 

кишке и в верхнем отделе тонкой кишки (двенад-

цатиперстной кишке) происходит разрастание 

тканей, то есть образуются полипы [1]. 

Встречается с частотой около 1 на 10 000 насе-

ления. Почти во все случаях один и более полипов 

становятся злокачественными.

У пациентов также могут наблюдаться различные 

экстракишечные проявления (ранее называемое 

синдромом Гарднера), в том числе доброкачест-

венные и злокачественные[1]. Доброкачествен-

ные поражения включают десмоидные опухоли, 
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остеомы черепа или нижней челюсти, атеромы и 

аденомы в других отделах ЖКТ. У пациентов наб-

людается повышенный риск малигнизации две-

надцатиперстной кишки (5-11 %), поджелудочной 

железы (2 %), щитовидной железы (2 %), мозга 

(медуллобластома менее 1 %) и печени (гепато-

бластома у 0,7 % детей младше 5 лет) [2].

Классический полипоз является результатом за-

родышевой мутации гена APC (5q21-Q22). Боль-

шинство больных (около 70%) имеют семейную 

историю полипов и рака толстого кишечника. В 

одной подгруппе пациентов идентифицирована 

мутация гена MUTYH (1p34.1) которая вызывает 

рецессивно наследственнуемый полипоз 

(MUTYH- связанный полипоз) [3]. 

Большинство пациентов бессимптомны в течение 

многих лет, пока аденомы не увеличивается в раз-

мерах и становятся многочисленными, что вызы-

вает кровотечения из прямой кишки, анемию или 

развивается рак. Как правило, рак начинает раз-

виваться через десять лет после появления поли-

пов. Неспецифические симптомы могут включать 

в себя запор или понос, боли в животе, пальпи-

руемые абдоминальные массы и потерю веса [2]. 

Полипоз может проявляться некоторыми внеки-

шечными симптомами, такие как остеомы, ано-

малии зубов, врожденная гипертрофия пигмент-

ного эпителия сетчатки, десмоидными опухолями 

и новообразованиями щитовидной железы, пече-

ни, желчных протоков и центральной нервной сис-

темы. Остеомы черепа и нижней челюсти, ано-

малии зубов и фибромы кожи головы, плеч, рук и 

спины - свидетельствуют о синдроме Гарднера 

(тяжелая форма патологии), в то время как 

ассоциация семейного полипоза с медуллобласто-

мой рассматривается как проявление синдрома 

Турко [2]. 

В настоящее время в отечественной клинической 

практике используется классификация, подраз-

деляющая полипоз толстой кишки по клиничес-

кому течению. Классификация применяется для 

определения тяжести полипоз толстой кишки и 

выбора тактики оперативного лечения [2].

ПО КЛИНИЧЕСКОМУ ТЕЧЕНИЮ:

1. Классическая форма. Эта форма заболевания 

встречается наиболее часто. Первые симптомы 

появляются в возрасте 14-16 лет, злокачественное 

перерождение полипов наступает в возрасте 30-

40 лет [2].

2. Тяжелая форма. Клинические проявления от-

мечаются уже в детском возрасте. При эндоско-

пическом обследовании определяются сотни или 

тысячи полипов, и их злокачественная трансфор-

мация наступает к 18-25 годам [2]. 

3. Ослабленная (аттенуированная) форма. Для ос-

лабленной формы полипоза характерно наличие 

в толстой кишке менее 100 полипов, которые рас-

положены преимущественно в правых отделах 

[2]. 

4. Полипозные синдромы. При полипоз толстой 

кишки встречаются различные внекишечные 

проявления заболевания, которые можно опреде-

лить уже при внешнем осмотре пациента. Соче-

тание полипоза толстой кишки с другими прояв-

лениями заболевания обозначается как синдром 

[2].

- Синдром Гарднера - сочетание семейного по-

липоза толстой кишки с опухолями мягких тканей, 

остеомами костей черепа [2]. 

- Синдром Тюрко - полипоз толстой кишки в 

сочетании со злокачественными опухолями цент-

ральной нервной системы [2].

- Синдром Пейтца-Егерса - сочетание полипоза 

ЖКТ с характерной меланиновой пигментацией 

слизистой оболочки губ и кожи лица. Полипы при 

этом синдроме не являются аденомами. Это - га-

мартомы. Малигнизация полипов при синдроме 

Пейтца-Егерса наблюдается очень редко [4].  

- Ювенильный полипоз. Полипоз с преоблада-

нием в полипах секреции эпителия желез [4]. 

Диагностика полипоза толстой кишки основана 

на жалобах больного, степени их выраженности, 

анамнезе, анализе результатов обследования па-

циента. Основной и наиболее точный метод диаг-

ностики полипоза толстой кишки является коло-
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носкопия. При данном исследовании определяют 

степень поражения различных отделов толстой 

кишки, количество и размеры полипов, что пря-

мым образом влияет на выбор характера хирур-

гического лечения. С помощью биопсии полу-

чают данные о злокачественной трансформации 

полипов в различных участках кишки [2]. 

Лечение семейного полипоза толстой кишки в нас-

тоящее время только хирургическое. Несмотря на 

успехи генетиков в изучении этого наследствен-

ного заболевания, методов профилактики и нехи-

рургического лечения не существует [3].

Химиотерапия проводится по определенным по-

казаниям при развитии рака толстой кишки. Наи-

более широко применяются следующие опе-

рации [3].

- Эндоскопическая полипэктомия.

- Колэктомия с формированием илеоректального 

анастомоза.

- Колэктомия c брюшно-анальной резекцией 

прямой кишки, илеостомия по Бруку.

- Колопроктэктомия, илеостомия по Бруку.

- Колэктомия, резекция прямой кишки с 

формированием J-образного тонкокишечного 

резервуара, илеостомия по Торнболлу, мукозэкто-

мия слизистой оболочки оставшейся части 

прямой кишки [1].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Больной 49 лет поступил в отделение абдоми-

нальной и эндохирургии с предварительным 

диагнозом «полипоз толстой кишки». При поступ-

лении больной жаловался на кровотечения из пря-

мой кишки, запор и боли в животе. По словам 

больного у его отца был рак толстой кишки. При 

колоноскопии были выявлены множественные 

полипы толстой кишки различных диаметров 

(0,5 - 4 см) начиная с ректосигмоидного отдела до 

слепой кишки и кровотечение. При рентген 

исследовании и по компьютерной томографии 

(КТ) органов грудной клетки выявлены метаста-

тические (МТС) поражения легких. КТ органов 

брюшной полости: заключение - полипоз толстой 

кишки. Основываясь на клинических данных и ис-

следованиях у больного было установлено диаг-

ноз «полипоз толстой кишки, МТС поражение 

легких, кровотечение, частичная кишечная не-

проходимость».

Была произведена операция - субтотальная кол-

эктомия, наложение илеоректо анастомоза конец 

в конец.

При гистологическом исследование в одном из по-

липов нисходяшего отдела толстой кишки была 

обнаружена малигнизация по типу высокодиф-

ференцированной аденокарциномы. Послеопе-

рационный период прошел гладко, без осложне-

ний. Больной был отправлен на химиотерапию.
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РЕЗЮМЕ 

При меланоме прямой кишки, связи с тем что 

ограничиваются только хирургическими метода-

ми лечения, часто наблюдаются рецидивы и для 

достижения желаемого результата надо прибегать 

к комбинированному лечению, что должно вклю-

чать в себя экстирпацию прямой кишки,  полихи-

миотерапию и иммунотерапию.

Keywords - melanoma, rare colorectal cancer, 

abdominoperineal resection, mucosal melanoma, 

rectum, resection of vagina

SUMMARY

In rectal melanoma, due to the fact that, being 

limited only to surgical methods, recurrences are 

osten observed, in order to achieve the desired 

result, it is necessary to resort to a combination 

treatment that should include the rectal extirpation, 

polychemotherapy and immunotherapy .

Բանալի բառեր - մելանոմա, կոլոռեկտալ 

քաղցկեղի հազվադեպ դեպքեր, 

որովայնաշեքային էքստիռպացիա, 

լորձաթաղանթների մելանոմա, ٳղիղ աղիք, 

հեշտոցի մասնահատٳմ

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ուղիղ աղٳ մելանոմայի ժամանակ, հաշվի առ-

նելով միայն վիրահատական բٳժման ժամա-

նակ կրկնողٳթյٳնների հաճախակի հանդիպե-

լը, ցանկալի արդյٳնքի հասնելٳ համար անհրա-

ժեշտ է կոմբինացված բٳժٳմ՝ ٳղիղ աղٳ 

էքստիրպացիա, պոլիքիմիոթերապիա և իմٳնո-

թերապիա:

Меланомы прямой кишки — редкое заболевание, 

оно составляет 0.5-4% всех злокачественных опу-

холей аноректальной области, 1% всех меланом 

[1]. Своевременная диагностика меланомы пря-

мой кишки на ранних стадиях является сложной 

проблемой клинической онкологии. Вероятно, 

это связано с особенностями морфологического 

строения аноректальной области. Особого внима-

ния заслуживает тот факт, что меланома прямой 

кишки склонна к "вертикальному росту", нередко 

поражая толщу стенки в виде отдельных узлов 

[6]. Кроме того, для меланомы прямой кишки ха-

рактерно бурное метастазирование тремя путями: 

1) по подслизистому слою; 2) по лимфотоку; 3) по 

кровотоку. Около 60 — 65% больных меланомой 
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прямой кишки имеют метастазы к моменту 

диагностики опухоли [2]. Меланома прямой киш-

ки относится к редким формам опухолей и имеет 

самое разнообразное клиническое течение в силу 

сложного эмбрио- и гистогенеза указанной зоны. 

Лечение меланомы прямой кишки должно быть 

дифференцированным в зависимости от гисто-

логического строения, стадии и локализации опу-

холи [4]. Наиболее эффективным и оправданным 

методом лечения меланомы прямой кишки яв-

ляются оперативные вмешательства [4]. Чаще 

болезнь встречается у женшин в возрасте 40 - 50 

лет. Меланома кожи примерно в 20 раз чаще 

встречается у народов кавказа чем у афромаме-

тиканцев, но у меланомы прямой кишки не наб-

людается такой тенденции [1]. 

Меланомы прямой кишки имеют разнообразную 

клиническую картину. Самым ранним и самым 

частым симптомом является наличие крови в кале 

[5]. Этот симптом наблюдается примерно у 80% 

больных [5]. Следует еще раз подчеркнуть, что 

кровь в кале бывает алой, как при геморрое или 

анальной трещине, а не темной, как при опухолях 

вышележащих отделов толстой кишки; это часто 

путает врачей, уводит дифференциальную диаг-

ностику в другую сторону. Обычно количество 

крови бывает небольшим, в виде незначительной 

примеси к калу [3]. Болевой синдром менее выра-

жен, чем при плоскоклеточном раке анального ка-

нала. Редко встречаются такие симптомы, как 

ощущение "инородного тела" в заднем проходе. 

Гипертермическая реакция в виде субфебриль-

ной температуры бывает примерно у 10% боль-

ных. Общая реакция организма в виде слабости, 

утомляемости, похудания, снижения аппетита и 

др. наблюдается у 25.0% больных. В лаборатор-

ных анализах у 20% больных отмечается гипо-

хромная анемия со снижением гемоглобина менее 

10 г/л, обусловленная кровоточивостью опухоли. 

Примерно у 10% больных отмечается нейтро-

фильный лейкоцитоз более 8000 со сдвигом вле-

во, обусловленный обычно перифокальным вос-

палением вокруг опухоли [4]. Макроскопические 

меланомы прямой кишки имеют следующие 

формы:

а) полипообразная форма — 48% , причем в виде 

полипа на ножке встречается реже чем в виде "си-

дящего" полипа, узла в толще стенки  в виде 

"цветной капусты".

б) блюдцеобразная форма — 12%;

в) язвенно-инфильтративная форма — 6%,

г) в виде бугристого плотного образования, конг-

ломерата узлов в толще стенки — 34%.

Гистологическое исследование опухолей показы-

вает, что меланомы прямой кишки имеют такое 

же строение, как и меланомы кожи. Подавляю-

щее большинство исследованных опухолей со-

держат в клетках пигмент меланин при световой 

микроскопии. Необходимо отметить, что первич-

ная опухоль в прямой кишке редко бывает мест-

нораспространенной, редко прорастает в со-

седние органы [1]. 

Прорастание во влагалище встречается у 3% 

больных [2]. Метастатическое поражение лимфа-

тических узлов выявляется у 53% больных [2]. 

Следует подчеркнуть, что подвздошные и пара-

аортальные лимфоузлы являются юкстарегио-

нарными для зоны прямой кишки, поражение их 

свидетельствует о генерализации опухолевого 

процесса. Наиболее часто меланомы прямой киш-

ки метастазируют в печень, а также в другие орга-

ны брюшной полости. Лечение меланом прямой 

кишки — один из самых сложных и трудных воп-

росов онкопроктологии [6]. Опухоль локализуется 

в таком отделе кишки, когда радикальность опе-

рации требует выполнения экстирпации прямой 

кишки. Однако, склонность меланом к быстрому 

прогрессированию, гематогенному метастазиро-

ванию приводит к тому, что даже такая обширная 

операция не дает стойкого выздоровления.
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Больная 70 лет, поступила в отделение Абдоми-

нальной и эндохирургии НЦО с предваритель-

ным диагнозом «рак нижней ампулярного отдела 

прямой кишки». В августе 2017г была проведена 

радикальная операция – брюшно-промежностная 

экстирпация прямой кишки. По данным гистоло-

гической и ииммуногистохимическим исследова-

ниям у больной был установлен диагноз - мелано-

ма прямой кишки. В послеоперационном периоде 

больная от предложенной химиотерапии и имму-

нотерапии отказалась. В январе 2019г. у больной 

было обнаружено образование в стенке влагали-

ща, по поводу чего была проведена операция - 

удаление опухоли с резекцием влагалища (Рис. 1). 

Рис. 1 - удаленная опухоль

Гистологический и иммуногистохимический ана-

лизы удаленного препарата – выявили меланому 

(Рис. 2). 

Рис. 2 - удаленная опухоль в разрезе

Послеоперационный период прошел гладко. Бы-

ла предложена полихимиотерапия и иммунотера-

пия.
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ՖՌՊՍ-1 ՀԱՆԴԻՍԱՆؤՄ Է 

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԹԻՐԱԽ ԳԼԻՈՄԱՅԻ 

ԲؤԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

1 2Դանիելյան Ք.Է.    Հովհաննիսյան Ա.Ա.    
2 1Բիշարյան Մ.Ս.     Չաիլյան Ս.Գ.

Բանալի բառեր` ՖՌՊՍ-1, մետաղների իոններ, 

ֆոսֆոմիցին, գլիոմա

SUMMARY

Introduction

The key regulative enzyme – Phosphoribosylpyro-

phosphate Synthetase (PRPS; EC 2.7.6.1) catalyzes 

the phosphoribosylation of ribose 5-phosphate to 5-

phosphoribosyl-1-pyrophosphate.In accordance to 

the mathematical-  biological modeling there is a 

high dependence of PRPS-1 expression from glioma 

development. Thus, revealing the activators and 

inhibitors of the enzyme might have the vital 

importance for the creation or utility of the glioma 

treating prodrugs. 

PRPS-1 IS THE POTENTIAL TARGET 

for the glioma treatment 
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Methods

We have modified the methods of PRPS-1 

purification by the addition of the highly specific 

affinity chromatography methods. Calorimetric 

reaction with the usage of the ascorbic acid as well as 

ammonium molybdate solution was applied for the 

visualization PRPS1 products at 730 nm of the 

wavelength. 

Results

2+ 2+Cu  as well as Co  ions are activating PRPS1 in 

dose-dependent manner. It is notable the trend of 

fosfomycin inhibition of PRPS1.

Conclusion 

PRPS-1 activity inhibition as the glioma treatment 

method is proposed. 

РЕЗЮМЕ

Введение 

Основной регуляторный фермент- Фосфорибо-

зил Пирофосфат Синтаза-1 (ФРПС-1; EC 2.7.6.1) 

катализирует фосфорирование рибозы-5-

фосфата до формирования 5-фосфорибозил-1-

пирофосфата. Согласно математическому-биоло-

гическому моделированию существует зависи-

мость между экспрессией ФРПС-1 и развитию 

глиомы. Таким образом, выявление активаторов 

и ингибиторов этого фермента может иметь жиз-

ненно-важное значение для создания и использо-

вания про-лекарств, предназначенных для лече-

ния глиомы. 

Методы

Мы модифицировали методы очистки ФРПС-1, 

применив высоко-специфинный метод афинной 

хроматогафии. Калориметрическя реакция с ис-

пользованием аскорбиновой кислоты, а также мо-

либдата аммония позволило определить наличие 

продукта при 730 нм длине волны. 

Результаты

2+ 2+Cu , а также Co  ионы активируют ПРПС-1 в 

доза-зависимой манере. Заметна направленное 

ингибирование ПРПС-1 фосфомицином. 

Вывод

Подразумевается возможность лечения глиомы, 

ингибированием ФРПС-1. 

ԱՄՓՈՓؤՄ

Նախաբան

Հիմնական կարգավորիչ ֆերմենտ` Ֆոսֆոռիբո-

զիլ Պիրոֆոսֆատ Սինթազ-1 (ՖՌՊՍ-1; EC 

2.7.6.1) կատալիզի է ենթարկٳմ ռիբոզ-5-

ֆոսֆատի փոխակերպٳմը մինչև 5-ֆոսֆո-

ռիբոզիլ–1-պիրոֆոսֆատ: Համաձայն մաթեմա-

տիկական-կենսաբանական մոդելավորմանը գո-

յٳթյٳն ٳնի կապ ՖՌՊՍ-1-ի էքսպրեսիայի և 

գլիոմայի զարգացման միջև: Այսպիսով`այս ֆեր-

մենտի ակտիվատորների և արգելակիչների 

հայնագործٳթյٳնը ձեռք է բերٳմ առանձնահա-

տٳկ կարևորٳթյٳն գլիոմայի համար նախա-

տեսվող դեղամիջոցների ստեղխման և կիրառ-

ման համար:

Մեթոդներ

Մենք փոխակերպման ենք ենթարկել  ՖՌՊՍ-1 

մաքրման մեթոդները, կիրառելով բարձր 

խնամակցային, աֆինային քրոմատոգրաֆիա: 

Կալորիմետրիկ ռեակցիան ասկորբինաթթվի, 

ինչպես նաև ամոնիٳմի մոլիբդատի կիրառմամբ 

հնարավորٳթյٳն տվեց որոշել ելանյٳթի 

առկայٳթյٳնը 730 նմ ալիքի երկայնքի ներքո: 

Արդյٳնքներ

2+ 2+Cu   և Co  իոնները ակտիվացնٳմ են ՖՌՊՍ-1 

չափակախյալ ձևով: Նկատվٳմ է ՖՌՊՍ-1-ի 

արգելակٳմ ֆոսֆոմիցինով: 

Եզրակացٳթյٳն

Ենթադրվٳմ է ՖՌՊՍ-1 ակտիվٳթյան արգելակ-

մամբ գլիոմայի բٳժման հնարավորٳթյٳնը: 
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INTRODUCTION

The strong link between the key regulative enzymes 

of purine and pyrimidine synthesis as well as 

disruption or catabolism and brain glioma cells 

proliferation are presented in the numerous 

publications. Phosphoribosylpyrophosphate 

synthetase-1 (PRPS1; EC=2.7.6.1) catalyzes the 

phosphoribosylation of ribose 5-phosphate to 5-

phosphoribosyl-1-pyrophosphate, which is 

necessary for the salvage pathways of purine and 

pyrimidine, pyridine nucleotide cofactors NAD and 

NADP, the amino acids histidine and tryptophan 

biosynthesis [1; 2]. 

Using gene expression data of glioblastoma and 

normal brain tissue from TCGA [3; 4] , it was found 

that the PRPS1 gene was overexpressed in 

glioblastoma. Induction of BTIC (Brain Tumor 

Initiating Cells) differentiation in three patient-

derived glioblastomas significantly decreased PRPS1 

and PPAT mRNA levels [5]. 

Knockdown of PRPS1 significantly decreased the 

growth and cell viability of BTICs. Knockdown of 

PRPS1 was also accompanied by a decrease in the 

precursor markers SOX2, NES and OLIG2 and 

elevation of the differentiation markers GFAP and 

MBP. In contrast, targeting PRPS1 expression in 

matched DGCs did not alter cellular proliferation, 

again supporting dispensability of purine 

biosynthesis in differentiated tumor cells [5].

Using in vitro limiting dilution assay, by the same 

group it was found that PRPS1 knockdown resulted 

in a more than threefold reduction in the frequency 

of sphere formation. Upon PRPS1 knockdown, 

cleaved caspase-3 increased, while Ki-67 and SOX2 

decreased [5]. 

In our current experiments we have assessed the 

possible activators and inhibitors impact on the 

activity of PRPS-1. 

MATERIAL AND METHODS

Cibacron Blue Agarose, orotic acid potassium salt, 

D-ribose 5'-phosphate disodium salt, adenosine 5'-

triphosphate disodium salt, potassium antimony (III) 

tartrate, fosfomycin disodium salt were purchased 

from Santa Cruz Biotechnology (USA). 

Purification of PRPS-1 and 

orotatephosphoribosyltransferase (OPRT EC 

2.4.2.10). 

PROTEIN PURIFICATION 

Human frontal cortex as well as hippocampus was 

homogenized by the utility of the following contest 

buffer: for 100 ml of the buffer 0.87 g NaCl, 0.06 g 

KH PO , 0.09 g Na HPO , 5 mM MgCl , 0.1 M 2 4 2 4 2

Trisaminomethane, 1 ml of Triton X 100, 200 ug of 

trypsine inhibitors, 0.001 M KNaC H O  x 4H O. It 4 4 6 2

was performed glass-glass homogenization during 

20 min. 

The homogenate was centrifuged at 14,000 g for 30 

min at 4°C and the resultant supernatant fraction 

was used as the starting material. 

The pooled fractions were then fractionated with 

cold acetone (-20°C). Cold acetone was added with 

vigorous stirring to the enzyme fraction until an 

acetone/homogenate in the ratio of 43:57. The 

preparation was immediately centrifuged at 5,000 g 

for 10 min at 4°C. The resultant supernate was 

discarded and the pellet resuspended in 50 ml of 

basic buffer. Material that would not redissolve was 

then removed by centrifugation at 14,000 g for 10 

min at 4°C. The redissolved acetone precipitate was 

than dialysed against 0.1 M PBS (phosphate buffer). 

The proteins were extracted by the usage of the 

ammonium sulfate and the precipitate was dialyzed 

against the PBS 1 M. The fraction was applied to 300 

ml of DEAE-Sephacel preequilibrated with basic 

buffer in a Buchner funnel (diameter, 9 cm). Aster 

application, the gel was washed with three 200-ml 

aliquots of basic buffer and the enzyme was then 

eluted by washing the column with successive l00-ml 

aliquots of 0.1 M NaCl basic buffer. 

The protein fractions were then again placed to the 

dialyses against 0.1 M PBS overnight in 4C 

condition. 
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For PRPS-1 purification it was used Blue Sepharose, 

Cibacron Blue Affinity Chromatography with 0.1M 

NADP elution buffer utility. NADP was removed by 

the dialyses against 0.1 M PBS [6]. 

OPRT enzymes was purified based on modified by us 

existing methods [7; 1979]. For OPRT it was used 

Blue Sepharose, (Cibacron Blue, Santa Cruz 

Biotechnology, USA) bound via glutar aldehyde and 

formaldehyde with orotic acid.  Due to modification 

orotic acid doesn't bind strongly during affinity 

chromatography with the enzyme OPRT. Excessive 

concentrated solution was used as the eluent for the 

enzyme removal. The effectivity of the binding was 

determined by the scanning of the orotic acid and 

washed out eluent aster addition of the same quantity 

of orotic acid on the gel vs pure orotic acid solution 

with the same amount of the acid. Final washing 

eluent was containing negligible amount of orotic 

acid, which prove the fact of highly bound effectivity 

of orotic acid with Cibacron Blue by the aldehydes. 

PRPS-1 ACTIVITY MEASUREMENT

Purified PRPS-1 activity was determined in the 

presence of purified OPRT, ATP, Ribose-5-

phosphate, magnesium ions, tris buffer (ph=7.7), at 

36.6 C⁰ aster 40 minutes 1` incubation and detection 

at the λ=730 nm⁷. For the detection it was used 

spectrophotometry Cary 60 (Agilent, USA).

Colorimetric method of the enzyme activity was 

established by the methods based on the reactions in 

the presence of ascorbic acid, sulfuric acid, 

antimony potassium tartrate as well as ammonium 

molybdate solution [8].

Statistical methods of calculation. We used 

student  t-test as well as the ONE-WAY-ANOVA for 

the comparison of the results within the group. The 

data were accepted as the statistically significant, 

when p<0.05. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1. Comparison of PRPS-1 activity in the human 

hippocampus and cortex. In accordance to our 

results we didn't notice any statistically significant 

difference between activity of PRPS-1 in the cortex vs 

hippocampus (6.22±0.94 vs 5.89± 0.84; figure 1). 

2. Influence of metal ions in the activity of PRPS-

1. Influence of two metal ions was evaluated on the 

activity of PRPS-1 purified from the hippocampus 

and cortex of human brain: cobalt and cuprum. 

These two metal ions generally had activating 

abilities (Figure 2). Cobalt ions activating the PRPS-1 

activity derived from the cortex in dose dependent 

manner (1.82±0.35- 0.02 mg addition; 2.18±0.28- 

0.04 mg addition; 5.31±0.83- 0.08 mg addition; 

p=0.004867 between 0.02 mg and 0.08 mg; 
2+p=0.008289 between 0.04 vs 0.08 mg). Cu  also 

activated PRPS-1 derived from the cortex in dose 

dependent manner (1.42±0.056-0.02 mg; 

1.49±0.41- 0.04 mg; 1.68±0.08; p=0.065151 

between 0.02 mg vs 0.08 mg). PRPS-1 derived from 
2+hippocampus behaved in quiet another manner. Co  

addition activated very strongly the enzyme activity 

also in dose dependent manner (3.10±0.019; 

4.456±0.15; 0.70±0.31; p=0.0009512 between 

0.02 mg and 0.04 mg; p=1.556E-05 between 0.02 

mg and 0.08 mg; p=3.7322E-06 between 0.04 and 

0.08 mg). It was noticed the partial inhibition of 

PRPS-1 derived from hippocampus aster addition of 
2+the Cu  ions (0.57 ±0.11- for 0.02 mg; 0.71±0.07 

for 0.04 mg; 0.53±0.08- for 0.08 mg). 

Fosfomicyn as the phosphate containing antibiotic 

mostly was inhibiting the activity of PRPS-1 derived 

from the cortex as well as hippocampus; however, 

the results were not statistically significant 

(5.57±4.008 for 0.1 mg, PRPS1 derived from 

cortex, 3.05±1.89- 0.2 mg from PRPS-1 derived 

from cortex; 9.30+0.70- 0.2 mg for the PRPS-1 

derived from the hippocampus; 6.65±3.32 – 0.2 mg 

of the PRPS-1 derived from the hippocampus; figure 

3). 
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DISCUSSION

Three classes of PRSPs have been reported which 

are divided based on their dependence on 

phosphate ions for activity, their allosteric regulation 

mechanism and their diphosphoryl donor specificity 

[9-12]. PRPS1 is typical for human organism. 

Targeting PRPS1 by MicroRNA-124 reduces the 

proliferationof human colorectal cancer cells [13]. In 

accordance to the other  study mathematical 

biological modeling revealed the highly dependence 

of PRPS1 expression with the glioma development 

[14]. 

Thus, differentiation of the PRPS1 activators and 

inhibitors might have the vital importance for the 

evaluation of the prodrugs for the glioma or other 

types of cancer treatment.

 Tissue-specific expression of PRS I and PRS II genes 

(designated PRPS-1 and PRPS-2, respectively), was 

shown for 16 rat organs, using Northern blot 

analysis. The 2.3 kb PRPS1 mRNA level was high in 

the brain and adrenal gland, whereas the 3.7 kb 

PRPS2 mRNA level prevailed in the lung and spleen 

[15]. Consequently, the above mentioned PRPS1 

positive organs might be used for prodrugs 

targeting. 

In our investigations we compared the specific 

activity of PRPS1 in the human lobar part vs 

hippocampi. We haven't noticed any statistically 

significant differences. 

2+Mg  forms a complex with ATP (Mg–ATP) to act as 

the actual substrate of the enzyme although other 
2+ 2+ 2+ 2+divalent cations, such as Mn , Ni , Co  or Cd  can 
2+serve as substitutes for Mg  with relatively lower 

activity [16-21]. Phosphate has multiple effects on the 

activity and structure of the enzyme. It usually acts as 

an activator for the activity of bacterial and 
2−mammalian PRSPs although SO  can mimic the 4

effect of phosphate at approx. 10-fold higher 

concentrations [11; 16; 19; 22; 23].

Used by us 2 types of ions, in accordance to the 

literature results, also were activating the PRPS-1 

activity in conditions of 0.08 mg and/or 0.04/0.08 

mg utility. Fosfomycin is a phosphoenolpyruvate 

analogue and a synthetic broad-spectrum antibiotic 

with antimicrobial and bactericidal properties. It has 

the structural similarities with the PRPS-1 

substrates. In our investigations we have noticed not 

statistically proved trend of PRPS1 inhibition with the 

fosfomycin. Further investigations are required to 

perform for clarification of the dose-dependent 

inhibition of the PRPS-1 by fosfomycin.

Figure 1. PRPS-1 activity in human lobar cortex 

and hippocampi. 

Final 1 ml solution was containing OPRT, PRPS1 

orotate, ribose-5 phosphate, tris buffer (pH=7.4), as 

well as ATP. Incubation was performed during 40 

minutes at 36.6 C. Addition of ascorbic acid/sulfuric 

acid/ammonium molybdate solution/antimony 

potassium tartrate promoted formation of the stable 

blue color during 10 minutes. The absorbance of the 

solution was measured at 730 nm (Cary 60, Agilent, 

USA). 

Figure 2.  Influence of metal cations on the activity 

of PRPS-1. A. 
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2+Impact of the Cu  ions on the activity of the PRPS1 in 
2+cortex. B. Impact of the Co  ions on PRPS-1 activity 

in hippocampi (p=0.000951 between 0.02 mg vs 

0.04 mg; p=1.56E-05 between 0.02 mg vs 0.08 mg; 

p=3.73E-06 between 0.04 mg vs 0.08 mg). C. 
2+Impact of Cu  ions on hippocampal PRPS1. D. 

2+Impact of the Co  ions on the cortical PRPS-1 activity 

(p=0.004867, between 0.02 mg vs 0.04 mg; 

p=0.008289 between 0.04 mg vs 0.08 mg). 

Figure 3. Influence of the fosfomycin on PRPS-1 

activity. 

Final 1 ml solution was containing OPRT, PRPS-1 

orotate, ribose-5 phosphate, tris buffer (pH=7.4), as 

well as ATP and 0.1 or 0.2 mg  of fosfomycin. 

Incubation was performed over 40 minutes at 36.6 

C. Addition of ascorbic acid/sulfuric acid/ammonium 

molybdate solution/antimony potassium tartrate 

promoted formation of the stable blue color during 

10 minutes. The absorbance of the solution was 

measured at 730 nm (Cary 60, Agilent, USA).
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РЕЗЮМЕ 

В свете неуклонного роста количества больных 

раком ЩЖ во всём мире, преобладания среди них 

лиц молодого и среднего возраста актуален вы-

бор диагностической тактики при узловых обра-

зованиях (УО) ЩЖ. Доля рака среди всех заболе-

ваний ЩЖ  за последние 30 лет увеличилась с 

4–9 до 5–22%. Папиллярный рак, будучи веду-

щим морфологическим вариантом рака ЩЖ, сос-

тавляет, по разным данным, от 55 до 75% от всех 

случаев заболевания. Новым направлением в 

ультразвуковой диагностике является эластогра-

фия – неинвазивный метод ультразвуковой диаг-

ностики, с помощью которого возможно изуче-

ние такого физического свойства ткани, как жест-

кость. Однако имеющиеся в литературе данные 

разнятся. Диапазон количественных показателей 

нормы и измененных тканей по разным авторам 

весьма широк. Такой промежуток значений зна-

чительно затрудняет дифференциальную диаг-

ностику очаговой патологии ЩЖ, что и опреде-

лило актуальность нашего исследования. Обсле-

довано  75 больных с  папиллярным раком ЩЖ: 

68 (90,7%) женщин (средний возраст 46,7±1,15 

лет) и 7 (9,3%) мужчин (средний возраст – 

48,1±4,05 лет) и 30 пациентов контрольной 

группы. УЗИ проведено на аппаратах Toshiba 

Aplio – 400 и Toshiba Aplio –  500 (Япония) стан-

дартным методом и с применением эластогра-

фии: компрессионной и эластографии сдвиговой 

волны. При УЗИ ЩЖ в серошкальном режиме 

наиболее информативными критериями папил-

лярного рака являются: средние размеры, неров-

ность контуров узла, гипоэхогенность, наличие 

микрокальцинатов, интранодулярный кровоток. 

Характерными соноэластографическими крите-

риями являются: при компрессионной эласто-

графии 3/б или 4 тип по Цукуба, коэффициент 

жесткости (Strain Ratio) в среднем около 2,9;  при 

эластографии сдвиговой волны (Shear Wave) - 

68,4 kPa или 5,1m/s. Т.о. только комплексная 

оценка данных УЗИ в серошкальном режиме и  

при соноэластографии в ее различных вариантах 

дадут возможность определить информацион-

ную значимость критериев ультразвукового ис-

следования для разработки дифференциально-

диагностического алгоритма при выявлении оча-

говых образований ЩЖ. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ 

в комплексной ультразвуковой диагностике 

папиллярного рака щитовидной железы 

Хачатрян А.Р.    Варданян Г.Д.    Чомоян А.С.    Поркшеян К.А. akhachatryan828@gmail.com@
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Էլաստոգրաֆիայի ախտորոշիչ 

հնարավորٳթյٳնները վահանաձև 

գեղձի պապիլյար քաղցկեղի համալիր 

գերձայնային ախտորոշման հարցٳմ

Խաչատրյան Ա.Ռ.    Վարդանյան Գ.Ջ.             

Չոմոյան Ա.Ս.    Պորկշեյան Ք.Ա.

«Դիալաբ» ԲԿ, Մ.Հերացٳ անվ. Երևանի 

պետական բժշկական համալսարան, 

«Սլավմեդ» ԲԿ 

Բանալի բառեր՝ էլաստոգրաֆիա,  պապիլյար 

քաղցկեղ, վահանաձև գեղձ, գերձայնային                               

ախտորոշٳմ

ԱՄՓՈՓؤՄ

Ամբողջ աշխարհٳմ, երիտասարդ և միջին տա-

րիքի հիվանդների շրջանٳմ, վահանագեղձի 

(ՎԳ) քաղցկեղի կայٳն աճի հետևանքով, ար-

դիական է հանգٳցավոր գոյացٳթյٳնների ախ-

տորոշման տակտիկայի ընտրٳթյٳնը: Վերջին 

30 տարիների ընթացքٳմ վահանագեղձի ընդ-

հանٳր հիվանդٳթյٳնների թվٳմ քաղցկեղն 

աճել է 4–9  մինչև  5–22%: Պապիլյար քաղցկեղը 

լինելով վահանագեղձի քաղցկեղի գերակշռող 

մորֆոլոգիական տարբերակ, տարբեր տվյալնե-

րով կազմٳմ է հիվանդٳթյան բոլոր դեպքերի  

55-75%-ը: Գերձայնային հետազոտٳթյան նոր 

 մ էլաստոգրաֆիան, այնٳն է համարվٳթյٳղղٳ

ԳՁ ոչ ինվազիվ մեթոդ է, որի շնորհիվ հնարավոր 

է ٳսٳմնասիրել այնպիսի ֆիզիկական հատկա-

նիշ, ինչպիսին է կարծրٳթյٳնը: Սակայն գրա-

կանٳթյան տվյալները տարբեր են, ըստ տար-

բեր հեղինակների նորմալ և ախտահարված  

հյٳսվածքների քանակական ցٳցանիշների 

դիապազոնը բավականին մեծ է: Ցٳցանիշների 

այսպիսի միջակայքը դժվարեցնٳմ է ՎԳ-ի օջա-

խային ախտահարٳմների տարբերակիչ ախտո-

րոշٳմը, որով պայմանավորված է մեր աշխա-

տանքի արդիականٳթյٳնը:

Հետազոտվել է ՎԳ-ի պապիլյար քաղցկեղով 75 

հիվանդ. 68 (90,7%) կին, (միջին տարիքը 

46,7±1,15) և 7 (9,3%) տղամարդ (միջին տարիքը 

48,1±4,05) և 30 հսկիչ խմբի  պացիենտ:  ՎԳ-ի 

ԳՁՀ-ն, իրականացվել է Toshiba Aplio – 400 և 

Toshiba Aplio – 500 (Ճապոնիա) սարքավորٳմնե-

րով, ստանդարտ մեթոդով,  կոմպրեսիոն և շեղ-

ման ալիքի էլաստոգրաֆիայի մեթոդներով: ՎԳ-

ի ԳՁՀ-ի գորշ -սանդղակի (2D) ռեժիմով պապի-

լյար քաղցկեղի առավել ինֆորմատիվ ցٳցանիշ-

ներ են հանդիսանٳմ. հանգٳյցի միջին չափերը, 

անհարթ եզրագծերը, հիպոէխոգենٳթյٳնը, միկ-

րոկալցիֆիկաների առկայٳթյٳնը, ինտրանո-

դٳլյար արյٳնահոսքը: Բնորոշ էլաստոգրաֆիկ 

ցٳցանիշներն են. Կոմպրեսիոն էլաստոգրա-

ֆիայի 3/բ կամ 4 տիպերը (ըստ Ցٳկٳբայի), 

կարծրٳթյան գործակիցը Strain Ratio - միջինը 

2.9, շեղման ալիքի էլաստոգրաֆիայի (Shear 

Wave)- 68,4 kPa կամ 5,1m/s: Այսպիսով, միայն 

ԳՁՀ-ի գորշ-սանդղակային ռեժիմի և սոնոէլաս-

տոգրաֆիայի տարբեր տեսակների համալիր 

գնահատականը հնարավորٳթյٳն կտա բնորո-

շել ԳՁՀ-ի ցٳցանիշների տեղեկատվական ար-

ժեքը՝ ՎԳ-ի օջախային ախտահարٳմների տար-

բերակիչ ախտորոշման ալգորոթմների մշակ-

ման համար:

Elastography's Diagnostic opportunities 

in complex ultrasound diagnostics of 

thyroid papillar cancer

Khachatryan A.R.    Vardanyan G.J.       

Chomoyan A.S.    Porksheyan K.A.

"Dialab" MC, Yerevan State Medical University aster 
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SUMMARY

In the light of the steady increase in the number of 

patients with thyroid cancer throughout the world, 

the predominance of young and middle-aged people 

among them, the proper choice of diagnostic strategy 

for thyroid nodules is highly important. The share of 

cancer among all thyroid diseases over the past 30 

years has increased from 4–9 to 5–22%. Papillary 

cancer, being the leading morphological variant of 

thyroid cancer, composes (according to various 

sources), from 55 to 75% of all cases. A new direction 

in Ultrasound diagnostics is the elastography, a non-

invasive method of ultrasound diagnostics with the 

help of which it is possible to study the physical 

properties of tissue like stiffness. However, the data 

available in the literature differ. The range of 

quantitative indicators of the normal and modified 

tissues in accordance with different authors is very 

wide. Such a range of values s  ignificantly complicates 

the differential diagnosis of focal thyroid pathology. 

All mentioned above determines the relevance of our 

study. 75 patients with papillary thyroid cancer were 

examined: 68 (90.7%) women (mean age 46.7 ± 1.15 

years), 7 (9.3%) men (mean age 48.1 ± 4.05 years) 

and 30 patients in the control group. Ultrasound 

examination was performed on Toshiba Aplio-400 

and Toshiba Aplio-500 (Japan) devices using the 

standard method and 2 variants of elastography: 

shear wave elastography and compression 

elastography. The most informative criteria for 

papillary cancer in grey scale mode of thyroid gland 

ultrasound are: medium size, uneven node contours, 

iso- or hypoechogenicity, the presence of 

microcalcifications and intranodular blood flow. 

Specific sonoelastographic criteria are: for 

compression elastography 3 / b or 4 type by Tsukub, 

stiffness coefficient (Strain Ratio) average about 2.9; 

for Shear Wave elastography - the level of the Shear 

Wave incidence is 68.4 kPa or 5.1 m / s. So, only a 

complex multifactorial assessment of ultrasound data 

in the grey scale mode and in sonoelastography in its 

various variants will make it possible to determine the 

informational significance of the ultrasound 

examination criteria for developing a differential 

diagnostic algorithm of focal thyroid lesions' 

revealing.

ВВЕДЕНИЕ

Рак щитовидной железы (ЩЖ) является наиболее 

частой злокачественной опухолью эндокринных 

желез и составляет 1-3% в общей структуре онко-

логической заболеваемости [2, 24, 28, 29]. В свете 

неуклонного роста количества больных раком ЩЖ 

во всём мире, преобладания среди них лиц моло-

дого и среднего возраста актуален выбор диагнос-

тической тактики при узловых образованиях (УО) 

ЩЖ. По сводным данным, доля рака среди всех 

заболеваний ЩЖ за последние 30 лет увеличилась 

с 4–9 до 5–22%. За последние 10 лет заболевае-

мость раком ЩЖ возросла в 2 раза. По данным 

Туркиной О.Г. и соавт. (2013) прирост заболевае-

мости за 10 лет составил около 20%. Он становится 

причиной смерти 1% онкологических больных [12, 

13, 25]. Среди возможных причин данного фено-

мена обсуждается фактор улучшения диагностики 

опухолевых заболеваний за счет широкого ис-

пользования ультразвукового исследования 

(УЗИ), тонкоигольной пункционной аспирацион-

ной биопсии (ТАПБ), цитологического исследо-

вания и методов молекулярной биологии [19]. Ряд 

авторов отстаивают истинный рост распростра-

ненности рака ЩЖ преимущественно за счет по-

вышения частоты выявления папиллярного рака 

ЩЖ (ПРЩЖ). 

Если улучшение диагностики служит единствен-

ной причиной ее роста, то обнаружение малых опу-

холей на ранних стадиях должно сопровождаться 

прогрессирующим снижением выявляемости 

более крупных образований и поздних стадий он-

кологической патологии. Однако зафиксировано 

увеличение числа случаев РЩЖ на всех стадиях. 

Кроме того, выявляемость возросла преимущест-

венно для папиллярного рака, в то время как улуч-

шение диагностики должно было отразиться на 

всех гистологических типах. Наконец, при улучше-

нии выявляемости следовало ожидать роста забо-

леваемости во всех возрастных и гендерных ка-

тегориях. Тем не менее заболеваемость среди жен-

щин увеличилась больше, чем среди мужчин 

(158% против 106% соответственно) [6].
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Папиллярный рак, будучи ведущим морфологи-

ческим вариантом рака ЩЖ, составляет, по раз-

ным данным, от 55 до 75% от всех случаев забо-

левания. Более 90% впервые выявленных случаев 

рака ЩЖ приходится на дифференцированный 

вариант, к которому относят папиллярный и фол-

ликулярный раки [20, 22]. В 10% случаев папил-

лярный рак вызывает развитие отдаленных ме-

тастазов, для фолликулярного рака этот по-

казатель составляет 25% [13]. 

Возможность малигнизации доброкачественных 

узлов в настоящее время отрицает ряд авторов, а 

случаи выявления рака в узлах ЩЖ, признанных 

коллоидными (по результатам ТАПБ) связываются 

с недостатками техники проведения биопсии или 

ошибкой цитолога [17, 18].

Прогноз при УО ЩЖ во многом зависит от ранней 

диагностики заболевания. Несмотря на сущест-

венные достижения лучевой диагностики, ни один 

из методов медицинской визуализации не позво-

ляет отличить доброкачественную патологию ЩЖ 

от злокачественной [8]. В научных работах, посвя-

щенных проблемам патологии ЩЖ, и междуна-

родных протоколах большое внимание уделяется 

ультразвуковой диагностике [1, 4, 10, 15]. С 

помощью УЗИ определяется объем ЩЖ, оцени-

вается ее эхогенность и эхоструктура, типы васку-

ляризации УО. Однако УЗИ не имеет решающего 

значения в дифференциальной диагностике УО 

ЩЖ. Разные по морфологической картине об-

разования могут иметь одинаковую ультразвуко-

вую картину, отличаясь лишь по некоторым пара-

метрам. Субъективные оценки результатов иссле-

дования и разная трактовка не позволяют исполь-

зовать УЗИ в качестве экспертного метода. Поэто-

му становится важным использование комплекса 

современных ультразвуковых методик для повы-

шения точности дифференциальной диагностики 

УО ЩЖ.

Новым направлением в ультразвуковой диагнос-

тике является эластография – неинвазивный ме-

тод ультразвуковой диагностики, с помощью кото-

рого возможно изучение такого физического 

свойства ткани, как жесткость [23]. Современная 

эластография представлена двумя основными 

методиками: компрессионной эластографией и 

эластографией сдвиговой волной. Метод комп-

рессионной эластографии показал определенные 

недостатки, а именно то, что степень деформации 

тканей зависит от приложенной силы сжатия. 

Вместо этого в методике эластографии сдвиговой 

волной используется ультразвуковое давление, ге-

нерируемое датчиком [26]. Это позволяет стан-

дартизировать силу сжатия ткани. Технология 

SWE (Shear Wave Elastography) заключается в 

формировании фронта сдвиговых волн с по-

мощью создания поочередного давления в нес-

кольких фокальных точках. Цифровые данные 

представлены в виде показателей жесткости (kPa) 

или (m/s).

В основе метода эластографии лежит получение 

количественных и качественных различий эласти-

ческих свойств (упругости, жесткости и растяжи-

мости) нормальных и патологически измененных 

тканей. Патологически измененные ткани характе-

ризуются увеличением жесткости и снижением спо-

собности к деформации. За последние годы 

опубликован ряд работ, посвященных исследова-

нию ЩЖ с помощью метода эластографии [11]. Од-

нако имеющиеся в литературе данные разнятся. 

Диапазон количественных показателей нормы и 

измененных тканей по разным авторам весьма ши-

рок. Такой промежуток значений значительно зат-

рудняет дифференциальную диагностику оча-

говой патологии ЩЖ, что и определило актуаль-

ность нашего исследования.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка диагностических возможностей эластогра-

фии в комплексной ультразвуковой диагностике 

папиллярного рака щитовидной железы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 75 больных с папиллярным раком 

ЩЖ: 68 (90,7%) женщин (средний возраст 

46,7±1,15 лет) и 7 (9,3%) мужчин (средний возраст 
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– 48,1±4,05 лет). Достоверной разницы между 

средним возрастом мужчин и женщин с папилляр-

ным раком ЩЖ нет (p>0.05). Средний возраст в 

группе составил 46.92±12.74 лет.

Кроме традиционных методов клинического и ла-

бораторного обследования у больных определены 

показатели свободного тироксина – Т4 (Т4 free), ти-

реотропного гормона (ТТГ - TSH), антител к тирео-

пероксидазе (AntiTPO), тиреоглобулина (TG) и 

кальцитонина (CTN) в сыворотке крови. Больные 

консультированы эндокринологом, при необходи-

мости - другими специалистами. Диагнозы вери-

фицированы при цитологическом исследовании 

по данным тонкоигольной аспирационной биоп-

сии (ТАБ) и при гистологическом исследовании по 

данным хирургических вмешательств у всех боль-

ных.

Обследовано 30 пациентов контрольной группы, 

средний возраст которых составил 43.13±1,56 лет: 

22 (73,3%) женщин (43±1,56 лет) и 8 (26,7%) муж-

чин (42,88±2,23 лет), у которых не было выявлено 

никаких патологических отклонений со стороны 

ЩЖ. В контрольной группе был установлен эути-

реоидный гормональный статус.

Всем больным и пациентам контрольной группы 

проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) 

ЩЖ с применением эластографии. У пациентов 

контрольной группы ультразвуковая картина па-

ренхимы ЩЖ была неизмененной.

УЗИ проведено на аппаратах Toshiba Aplio – 400 и 

Toshiba Aplio – 500 (Япония) стандартным мето-

дом и с применением эластографии. Использовал-

ся поверхностный датчик с частотой 10-14 Мгц. В 

режиме ЦДК оценивалась васкуляризация ЩЖ, а 

также особенности кровотока в выявленных УО. 

Следующим этапом обследования ЩЖ являлась 

оценка регионарных лимфатических узлов. Затем 

проводилась компрессионная эластография 

(Strain Elastography - SE) и эластография 

сдвиговой волны (Shear Wave Elastography). Для 

более наглядного понимания характеристики SE и 

качественной оценки различной эластографичес-

кой картины очагов в ЩЖ нами применялась 

система оценки по Tsukubo–Ueno (2006). Классы 

4 и 5 информативны для выявления злокачест-

венных новообразований ЩЖ с чувствитель-

ностью 97%, специфичностью 100% и отрица-

тельным прогностическим ответом 98% [3].

Проводился также анализ ультразвукового изобра-

жения ЩЖ по шкале TI-RADS, который предпола-

гает выделение нескольких оценочных категорий 

[27]. Для проведения статистической обработки и 

для сравнения качественных признаков нами раз-

работана специальная карта на каждого больного, 

включающая ряд УЗ (в том числе и соноэластогра-

фических) критериев. 

Для статистической обработки были использова-

ны методы математической статистики, включаю-

щие в себя: расчет оценок числовых характерис-

тик случайных величин, методы проверки статис-

тических гипотез, в частности Критерий Хи-

квадрат Пирсона, точный критерий Фишера, кри-

терий Уилкоксона для непараметрических данных, 

t-критерий Стьюдента, дисперсионный анализ 

(ANOVA). Определяли среднее значение пока-

зателя (М), стандартное отклонение (σ). Обработка 

статистических данных была проведена с исполь-

зованием программ Microsost® Excel 2010 и R. 

Достоверным считалось общепринятое в меди-

цинских исследованиях значение p<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По данным УЗИ в серошкальном режиме выявле-

ны следующие изменения (табл. 1). Из табл. 1 вид-

но, что при УЗИ в подавляющем большинстве слу-

чаев предварительным диагнозом являлся узло-

вой зоб (или в виде единичного узла, или – много-

узлового зоба). Лишь у 6,7% больных поставленен 

диагноз диффузно-узлового зоба. 
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Таблица 1․ Данные УЗИ в серошкальном режиме у 

больных с папилярным раком ЩЖ

Из 75 больных с папиллярным раком объем ЩЖ 

был увеличен у 16 (21,3%) больных. Диффузные 

изменения паренхимы отмечались у 39 (52%) 

больных. Паренхима ЩЖ была негомогенна в 47 

(62,7%) случаях. Очаги инфильтрации практи-

чески отсутствовали. Только в одном случае 

(1,3%) выявлена инфильтрация паренхимы ЩЖ. 

Коллоидные включения и фиброзные тяжи опре-

делены у 13 (17,3%) и 3 (4%) больных соответст-

венно. 

Более интересным представляется оценка ультра-

звуковых критериев самих УО. При анализе коли-

чества узлов выявлено практически одинаковое 

количество единичных – 35 (46,7%) и множест-

венных – 37 (49,3%) узлов. У 3 (4,0%) больных 

узлы были в виде конгломерата. Располагались 

узлы практически одинаково в обеих долях: в пра-

вой – у 35 (46,7%), в левой – у 40 (53,3%) боль-

ных. В преобладающем большинстве случаев (51 

– 68,0%) узлы были средних размеров ((1.0-3.0 

см). В 15 (20,0%) случаях отмечены маленькие (< 

1.0см), в 9 (12,0%) случаях – большие (3.0-6.0см) 

узлы. Контуры узлов в большинстве случаев бы-

ли четкие (47 больных – 62,7%), однако отмеча-

лась неровность контуров в 59 (78,7%) случаях. 

При определении эхогенности узлы были изоэхо-

генны у 44 (58,7%), гипоэхогенны у 28 (37,3%) и 

гиперэхогенны у 3 (4,0%) больных. Кистозные 

включения в узлах выявлены только у 10 (13,3%) 

больных. У 48 (64%) больных определены микро-

кальцинаты, у 11 (14,7%) – макрокальцинаты в уз-

лах. В режиме ЦДК определен кровоток в узлах: 

интранодулярный – в 37 (49,4%), смешанного ти-

па – в 20 (26,6%), перинодулярный – в 18 (24%) 

случаях. 

При оценке шейных лимфатических узлов обра-

щали внимание на размеры, которые были уве-

личены у 25 (33,3%) больных. Структурные изме-

нения отмечались у 13 (17,3%) больных.

Европейская федерация обществ по ультразвуко-

вой технике в медицине и биологии (EFSUMB) нас-

тойчиво рекомендует в своих руководствах при-

менение любого вида эластографии при оценке 

УО ЩЖ [16].

При определении качественных критериев по Цу-

куба большинство больных отнесены к 3 типу - 

49(65,3%) (3а – 10 – 13,3%; 3б – 39 – 52%). 4 тип 

определен у 24 (32%), 5 тип – у 2 (2,7%) больных. 

При компресионной эластографии (Strain Ratio) 

размеры узлов соответствовали размерам при 

УЗИ (2D) у 62,7% больных. Коэффициент 

жесткости в среднем равнялся 2,9 (max – 4,1; min 

– 1,2). При эластографии сдвиговой волны (Shear 

Wave) средняя величина была 68,4 kPa (max – 

135; min – 34) или 5,1m/s (max – 7,38; min – 3,1).

В контрольной группе соответствующие показа-

тели следующие: среднее значение коэффициен-

та Strain Ratio - 1,08±0,07 (max – 2,0; min – 0,4); 

среднее значение при эластографии сдвиговой 

волны в kPa – 15,9±0,87 (max – 29,5; min – 10), в 

m/s – 2,27±0.01 (max – 3,1; min – 1,85). Как видно 

из вышеизложенного, все средние показатели 

при эластографии в случае папиллярного рака 

ЩЖ достоверно выше показателей контрольной 

группы (р<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ

Наши данные относительно эластографии сдви-

говой волны при неизмененной паренхиме ЩЖ 

совпадают с Поморцевым А.В. и соавт. (2011) и 

Митьковым В.В. и соавт. (2015). Так, по данным 

Поморцева А.В. и соавт. (2011) жесткость неиз-

Данные УЗИ Количество 

больных

(n=75)

Количество 

больных

(%)

Узловой зоб 46 61.3

Многоузловой зоб 24 32

Диффузно-узловой зоб 5 6.7

Аденоматозный узел - -

Всего 75 100.00
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мененной паренхимы ЩЖ составляла в среднем 

13,56±1,1 кПа, Митькова В.В. и соавт. (2015) - 21,6 

кПа [5, 9].

При анализе данных других авторов видно, что по-

казатель жесткости нормальной паренхимы ко-

леблется от 4,72 до 34,86 кПа [14, 21, 26]. Мини-

мальное значение этого показателя в нашей конт-

рольной группе (10 kPa) выше, а максимальное 

(29,5 kPa) ниже, чем приведенные этими автора-

ми показатели. При узловых злокачественных об-

разованиях авторы приводят показатели жесткос-

ти от 13,45 до 196,14 кПа [7, 9, 21]. Наши показа-

тели также разнятся. Наш минимальный пока-

затель - 34 kPa значительно превосходит приве-

денный авторами показатель – 13,45 kPa, кото-

рый по нашему мнению характерен для неизме-

ненной паренхимы ЩЖ. Приведенный в литера-

туре максимальный показатель 196,14 кПа наобо-

рот – превосходит полученный нами результат 

(135 кПа). Возможно расхождения в показателях 

зависят от того, что авторы рассматривали в од-

ной группе различные по морфологии злокачест-

венные новообразования, которые могут отли-

чаться разной плотностью и жесткостью ткани 

ШЖ. В нашей же работе приводятся данные толь-

ко больных с папиллярным раком ЩЖ. 

На основании вышеизложенного можно предпо-

ложить, что в литературе имеется немалое коли-

чество работ, посвященных соноэластографии. 

Однако до конца еще не разработаны соноэлас-

тографические показатели нормальной ткани 

ЩЖ и показатели при разных узловых образова-

ниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При традиционном ультразвуковом исследовании 

ЩЖ в серошкальном режиме наиболее информа-

тивными ультразвуковыми критериями папил-

лярного рака ЩЖ являются: средние размеры, не-

ровность контуров узла, изо- или гипоэхоген-

ность, наличие микрокальцинатов, интраноду-

лярный кровоток. Характерными соноэластогра-

фическими критериями являются: 3/б или 4 тип 

по Цукуба, коэффициент жесткости в среднем 

около 2,9 (max – 4,1; min – 1,2); при эластографии 

сдвиговой волны (Shear Wave) - 68,4 kPa (max – 

135; min – 34) или 5,1m/s (max – 7,38; min – 3,1). 

Необходимо отметить, что в доступной литерату-

ре мы не встретили работ, где одновременно бы-

ли бы определены коэффициенты жесткости при 

компресионной эластографии и показатели при 

эластографии сдвиговой волны в kPa и m/s. 

На наш взгляд, только комплексная оценка и 

сравнительный анализ ультразвуковых крите-

риев в серошкальном режиме и при соноэласто-

графии в ее различных вариантах дадут возмож-

ность определить информационную значимость 

критериев ультразвукового исследования для 

разработки дифференциально-диагностического 

алгоритма при выявлении очаговых образований 

ЩЖ. Применение УЗИ в комплексе с эластогра-

фией может значительно снизить количество 

необоснованных хирургических вмешательств и 

повысить эффективность ТАПБ, определяя соот-

ветствующие зоны. Необходимо продолжение 

разработок по соноэластографии для дифферен-

циальной диагностики узловых образований щи-

товидной железы.

Конфликт интересов. Авторы декларируют 

отсутствие явных и потенциальных конфликтов 

интересов, связанных с публикацией настоящей 

статьи.
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Հ ԱՆ Վ․Ա․ Ֆանարջյանի անվան 

Ուռٳցքաբանٳթյան Ազգային Կենտրոն

Բանալի բառեր․ կրծքագեղձի ժառանգական 

քաղցկեղ, BRCA-ասոցացված կրծքագեղձի 

քաղցկեղ, քիմիաթերապիա, ռիսկ նվազեցնող 

վիրահատٳթյٳն, մաստէկտոմիա; 

կրծքագեղձերի վերականգնٳմ; էքսպանդեր; 

իմպլանտ։ 

ԱՄՓՈՓؤՄ

BRCA – ասոցացված կրծքագեղձի քաղցկեղի 

վիրաբٳժական բٳժման ընտրٳթյան եղանակն 

է կրծքագեղձերի երկկողմանի հեռացٳմը` 

կրծքագեղձերի միամոմենտ, կամ հետաձգված 

վերականգնٳմով: Կրծքագեղձի այս տեսակ 

քաղցկեղի վիրահատական նման մոտեցٳմը 

հանդիսանٳմ է ապահով և անվտանգ եղանակ, 

իսկ կրծքագեղձերի վերականգնٳմը մեծ դեր է 

խաղٳմ կնոջ հոգեբանական ռեաբիլիտացիայի 

գործٳմ:

BRCA-associated breast cancer surgery 

(Case Report)

Avetisyan A.A.    Mkrtchyan M.L.      

National Center of Oncology named aster 

V.A.Fanarjian

Keywords: hereditary breast cancer, BRCA-

associated mutation, chemotherapy, risk reduction 

surgery, mastectomy, breast reconstruction, tissue 

expander, implant. 

SUMMARY

Therefore, the role of breast surgery in BRCA 

mutation carriers comprises bilateral prophylactic 

mastectomy with various techniques of immediate 

and delayed breast reconstruction in healthy 

carriers and in breast cancer patients, as well as the 

whole spectrum of oncologic breast surgery within 

the concept of systemic and locoregional breast 

cancer therapy. Excellent cosmetic results, high 

levels of life quality, and good patient acceptance can 

be achieved with the recent developments in 

reconstructive surgery of the breast.

BRCA- ԱՍՈՑԱՑՎԱԾ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ 

ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲؤԺؤՄ

(կլինիկական դեպք)

Ավետիսյան Ա․Ա․    Մկրտչյան Մ․Լ avetisyandoc@gmail.com   www.breast.am@
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ՆԵՐԱԾؤؤՆ

Կրծքագեղձի քաղցկեղը ամենատարածված չար-

որակ հիվադٳթյٳնն է կանանց շրջանٳմ։ Ամ-

բողջ աշխարհٳմ ամեն տարի ախտորոշվٳմ է 

կրծքագեղձի քաղցկեղի մոտ 1․7 միլիոն նոր 

դեպք, որոնցից 1/3 մահանٳմ է այդ հիվանդٳ-

թյٳնից [1]։ 5-10% –ը պատկանٳմ են կրծքա-

գեղձի ժառանգական քաղցկեղի տեսակին և 

ասոցացվٳմ են BRCA1 և BRCA2 գեների մٳտա-

ցիայի հետ։ BRCA1 և BRCA2 սٳպրեսոր գեները 

հայտնաբերվել են 1990-անների սկզբին [2]: 

Ընդհանٳր առմամբ, BRCA1/2-ի տարածվածٳ-

թյٳնը կազմٳմ է 1/500-1/1000 կանայք, այն զգա-

լիորեն ավելի բարձր է որոշակի էթնիկ խմբերի 

համար, օրինակ Աշքենազի հրեական ցեղերի 

դեպքٳմ։  BRCA1  և BRCA2 գենետիկ մٳտացիա-

յով կանայք ٳնեն կրծքագեղձի քաղցկեղի 50-

80% զարգացման ռիսկ, մինչդեռ ընդհանٳր 

բնակչٳթյան մոտ այն կազմٳմ է 13%, ձվարան-

ների քաղցկեղի զարգացման ռիսկը 1,5% [3; 4]։ 

BRCA2 գենի մٳտացիաները զգալիորեն մեծաց-

նٳմ են կրծքագեղձի քաղցկեղի զարգացման հա-

վանականٳթյٳնը տղամարդկանց և կանանց 

համար, սակայն համարյա կապված չեն ձվա-

րանների քաղցկեղի ռիսկի հետ [5; 6]։ BRCA1 գե-

նի մٳտացիան խիստ սպեցիֆիկ չէ կրծքագեղձի 

քաղցկեղի զարգացման մեջ, այն սպեցիֆիկ է 

նաև արգանդի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի, են-

թաստամոսքային գեղձի, գլխٳղեղի քաղցկեղի, 

և ըստ որոշ գրականٳթյան տվյալների նաև շա-

գանակագեղձի քաղցկեղի զարգացման համար 

[7; 8]։ 

BRCA1/2 գեների մٳտացիայով պայմանավոր-

ված կրծքագեղձի քաղցկեղը բնٳթագրվٳմ է ագ-

րեսիվ աճով և բջիջների ցածր դիֆֆերենցիա-

ցիայի աստիճանով։ BRCA1/2 գեների մٳտա-

ցիայով պայմանավորված կրծքագեղձի քաղցկե-

ղը շատ հաճախ հայտնաբերվٳմ է շատ վաղ տա-

րիքٳմ։ BRCA1/2 ասոցացված կրծքագեղձի 

քաղցկեղի բٳժٳմը պետք է իրականացնել միջ-

ազգային կլինիկական ٳղեցٳյցների հիման 

վրա։ Համաձայն այդ ստանդարտների, BRCA1/2 

ասոցացված կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքٳմ 

առաջին հերթին պետք է բացառել օրգանապահ-

պան վիրահատٳթյٳնները, ٳշադրٳթյٳն 

պետք է դարձնել կոնտրալատերալ կրծքագեղձի 

և իպսիլատերալ կրծքագեղձի ռեցիդիվի զար-

գացման հավանականٳթյան վրա, և քննարկել 

երկկողմանի մաստէկտոմիայի հարցը [9]։ 

Այսպիսով, BRCA1/2 ասոցացված կրծքագեղձի 

քաղցկեղի բٳժٳմը պլանավորելիս անհրաժեշտ 

է ցٳցաբերել ոչ միայն մٳլտիդիսցիպլինար մո-

տեցٳմ, այլև ներառելով բٳժման պրոցեսٳմ 

բազմապրոֆիլ մասնագետներ, այդ թվٳմ 

-յժ, գենետիկ խորհրդաٳցքաբան-վիրաբٳռٳ

տٳ, պլաստիկ վիրաբٳյժ, գինեկոլոգ-ռեպրո-

դٳկտոլոգ, քիմիաթերապևտ, ճառագայթային 

թերապևտ, հոգեբան։ 

BRCA-ասոցացված կրծքագեղձի քաղցկեղի վե-

րահսկողٳթյٳնը 25-30 տարեկանների շրջա-

նٳմ ներառٳմ է ամեն ամիս ինքնազննٳմ, 

կրծքագեղձերի կլինիկական զննٳմ տարին 2 ան-

գամ և մամոգրաֆիա կամ մագնիսառեզոնան-

սային տոմոգրաֆիա տարին 1 անգամ [10]։

BRCA-ասոցացված կրծքագեղձի քաղցկեղ ٳնե-

ցող կանանց շրջանٳմ հետվիրահատական 

շրջանٳմ Տամոքսիֆենի կիրառٳմը կանխարգե-

լٳմ է կոնտրալատերալ կրծքագեղձٳմ կրծքա-

գեղձի քաղցկեղի առաջացٳմը, բայց չկան հա-

վաստի տվյալներ Տամոքսիֆենի արդյٳնավե-

տٳթյան մասին մٳտացիայի կրողների առաջ-

նային կանխարգելման դեպքٳմ [15]։

Կանխարգելիչ վիրաբٳժٳթյան նպատակն է 

նվազեցնել կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջաց-

ման ռիսկը և մահացٳթյան տոկոսը։ Կանխար-

գելիչ վիրահատական բٳժման տեսակները նե-

րառٳմ են պրոֆիլակտիկ բիլատերալ մաստէկ-

տոմիա (PBM), պրոֆիլակտիկ բիլատերալ սալ-

պինգո-օօֆորէկտոմիա (PBSO) և երկٳսը միա-

սին։ Չկան ռանդոմիզացված կլինիկական փոր-

ձարկٳմներ, որոնք խրախٳսٳմ են պրոֆիլակ-

տիկ վիրահատٳթյٳնները, բայց վերջին տարի-

ների ընթացքٳմ կատարված պրոսպեկտիվ կո-

հորտային հետազոտٳթյٳնները հաստատٳմ 

են կրծքագեղձի քաղցկեղի ռիսկի նվազեցٳմը 

բնակչٳթյան տվյալ պոպٳլիացիայٳմ։ 
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Նման վիրահատٳթյٳնները հասարակٳթյան 

մեջ հետաքրքրٳթյٳն առաջացրեցին այպես 

կոչված Անջելինա Ջոլիի ֆենոմենի շնորհիվ [16]։

Պրոֆիլակտիկ բիլատերալ մաստէկտոմիան հա-

մարվٳմ է BRCA-ասոցացված կրծքագեղձի 

քացկեղի ռիսկի նվազեցման ռազմավարٳթյան 

ամենաարդյٳնավետ տարբերակը [10; 11]։ 

Ուսٳմնասիրٳթյٳնները ցٳյց են տվել որ (PBM)-

ը ապահովٳմ է կրծքագեղձի քաղցկեղի ռիսկի 

առնվազն 90% նվազեցٳմ։ Այնٳամենայնիվ 

տվյալ վիրահատٳթյٳնները չեն ազդٳմ հիվան-

դի ապրելիٳթյան տոկոսի վրա։ Տվյալ վիրաբٳ-

ժական տեխնիկան ներառٳմ է երկٳ տեսակ 

վիրահատական բٳժման տարբերակներ առա-

վելագٳյն կոսմետիկ արդյٳնքով, որոնց թվին է 

պատկանٳմ պտٳկ-պահպան մաստէկտոմիան 

(NSM) և մաշկ-պահպան մաստէկտոմիան (SSM): 

Բազմաթիվ կլինիական փորձերٳմ ապացٳցվել 

է որ համեմատած տիպիկ մաստէկտոմիայի հետ 

տվյալ վիրահատٳթյٳնների  դեպքٳմ ևս միա-

նշանակ պահպանվٳմ է օնկոլոգիական ան-

վտանգٳթյٳնը (oncological safety) [11; 12]։

Պրոֆիլակտիկ մաստէկտոմիաների ժամանակ 

հանդիպող օկٳլտ, սինխրոն ٳռٳցքների առա-

ջացٳմը հնարավոր է մոտ 5% դեպքերٳմ։ Տվյալ 

դեպքٳմ պրոֆիլակտիկ մաստէկտոմիայի են-

թակա պացիենտների դեպքٳմ խորհٳրդ է 

տրվٳմ կատարել նաև պահակային ավշային 

հանգٳյցների բիոպսիա (sentinel lymph node 

biopsy - SLNB) [14]:

Պրոֆիլակտիկ բիլատերալ սալպինգո-օօֆոր-

էկտոմմիան նախադաշտանային BRCA մٳտա-

ցիա կրողների դեպքٳմ ասոցացվٳմ է կրծքա-

գեղձի, ձվարանների քաղցկեղի ռիսկի նվազեց-

ման հետ, ինչպես նաև կրճատٳմ է ընդհանٳր 

մահացٳթյան ցٳցանիշը։ Բիլատերալ սալպին-

գո-օօֆորէկտոմիան առաջարկվٳմ է 35 տարե-

կանից ցածր և ծնելիٳթյٳնը ավարտած կա-

նանց։ Պրոֆիլակտիկ բիլատերալ սալպինգո-

օօֆորէկտոմմիան նշանակալի ազդեցٳթյٳն 

-մ քան BRCA2 կրողٳնի BRCA1 կրողների դեքٳ

ների դեպքٳմ։ 

BRCA մٳտացիայով ասոցվացված կրծքագեղձի 

քաղցկեղի դեպքٳմ առավել արդյٳնավետ և 

 նից անվտանգٳցքաբանական տեսանկյٳռٳ

տարբերակ է համարվٳմ բիլատերալ մաստէկ-

տոմիան միանվագ կամ հետաձգված ռեկոնստ-

րٳկտիվ վիրահատٳթյٳնների իրականաց-

մամբ [12; 13]: Արդյոք պրոֆիլակտիկ սալպինգո-

օօֆորէկտոմիան BRCA1 և BRCA2 մٳտացիա 

կրող կրծքագեղձի քաղցկեղ ٳնեցող պացիենտ-

ների դեպքٳմ ասոցացվٳմ է կրծքագեղձի 

քաղցկեղի ռիսկի նվազեցման հետ. Վերջին 

տարիների հետազոտٳթյٳնները և կլինիկական 

փորձերը փաստٳմ են որ այո ասոցացվٳմ է [14; 

17; 18]: 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ

Պացիենտ Մ․Ա. (նկար 1), ծնված 1991թ 

08․07․2017թ․-ին դիմել է ՀՀ ԱՆ Վ․Ա․ Ֆանարջյա-

նի անվան ٳռٳցքաբանٳթյան ազգային կենտ-

րոն գանգատվելով աջ կրծքագեղձٳմ ٳռٳցքա-

յին գոյացٳթյան առկայٳթյٳնից։ Կատարվել է 

հիվանդի կլինիկական զննٳմ, կրծքագեղձերի 

սոնոգրաֆիա, ռենտգեն թվային մամոգրաֆիա՝ 

տոմոսինթեզով, տրեպան բիոպսիա (Tru-cut/ 

core biopsy)՝ հյٳսվածաբանական և իմٳնոհիս-

տոքիմիական հետազոտٳթյամբ, նախնական 

ախտրոշٳմը՝ աջ կրծքագեղձի C-r (cT2cN1M0; 

C50.4, ER(-); PR(-); HER2neu(-), Ki67=50%, Triple 

negative type): 

Նկար 1.
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Կատարվել է կլինիկայի մٳլտիդիցիպլինար 

թիմի կազմٳմ, մասնագետների համալիր 

խորհրդակցٳթյٳն, որոնց թվٳմ էին ٳռٳց-

քաբան-վիրաբٳյժ, գինեկոլոգ-ռեպրոդٳկ-

տոլոգ, քիմիաթերապևտ, ճառագայթային թե-

րապևտ, հյٳսվածաբան, գենետիկ խորհրդա-

տٳ, հոգեբան: Tumor Board-ը խորհրդատվٳ-

թյٳն էր անցկացրել նաև ԱՄՆ-ի ՛՛Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center՛՛-ի պլաստիկ վիրաբٳյժի 

հետ։

Անամնեզٳմ՝ պացիենտը չٳնի ٳղեկցող հիվան-

դٳթյٳններ, սոմատիկ ստատٳսը նորմայի սահ-

մաններٳմ, չի ծխٳմ, ալկոհոլը չի չարաշահٳմ, 

հենաշարժիչ, նյարդային, շնչառական, սիրտ-

անոթային, էնդոկրին, քիթ-կոկորդ-ականջ, 

ստամոքս-աղիքային, միզասեռական համա-

կարգերը առանց առանձնահատկٳթյٳնների, 

զարգացած են նորմայի սահմաններٳմ։ 

Առկա է ժառանգական ծանրաբեռնվածٳթյٳն՝ 

մայրը, երկٳ մորաքٳյրները, մայրական գծով 

տատիկը մահացել են կրծքագեղձի քաղցկեղից 

մինչև 40 տարեկան հասակը: Հաշվի առնելով 

հիվանդի երիտասարդ տարիքը, ժառանգական 

ծանրաբեռնվածٳթյٳնը կատարվեց գենետիկ 

խորհրդատվٳթյٳն, այնٳհետև գենետիկ թես-

տավորٳմ։ 

Եզրակացٳթյٳնը՝  

NGS (99.9% վերածածկ և նվազագٳյնը 50x 

depth) մեթոդով հետազոտված հետևյալ 21 

գեներٳմ (ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, 

CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MRE11, MSH2, 

MSH6, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, 

RAD51C, RAD51D, STK11, TP53), որոնք 

ասոցացված են կրծքագեղձի և ձվարանի քաղց-

կեղի ժառանգական համախտանիշի հետ, բա-

ցահայտվել են հետևյալ գենետիկական փոփո-

խٳթյٳնները որոնք ներկայٳմս սահմանված են 

պաթոգեն փոփոխٳթյٳններ։ BRCA1 գենի էկզո-

նային stop-gain տարբերակը համարվٳմ է պա-

թոգեն մٳտացիա և գրանցված է HGMD և 

ClinVar գենետիկական տվյալների բազաներٳմ։ 

Այն բացահայտվել է հեմիզիգոտ կարգավիճա-

կٳմ, որի հաճախականٳթյٳնը ընդհանٳր պո-

պٳլիացիայٳմ կազմٳմ է 0.0%-0.025% (գործող 

տ վ յ ա լ ն ե ր ի  բ ա զ ա ն ե ր ի  հ ա մ ա ձ ա յ ն ) ։ 

HGMD/ClinVar ٳղեցٳյցներով BRCA1 p.Trp1815* 

պաթոգեն տարբերակը ասոցացված է կրծքա-

գեղձի և ձվարանի քաղցկեղի ժառանգական 

համախտանիշի հետ։ 

Պացիենտի կրծքագեղձի քաղցկեղը 

ասոցացված է BRCA1 գենի մٳտացիայով:

Նախատեսվեց բٳժման հետևալ պլանը. 

1. նախավիրահատական քիմիաթերապևտիկ 

բٳժٳմ

2. երկկողմանի մաստէկտոմիա (ձախից՝ կանխ-

արգելիչ) միամոմենտ պլաստիկայով:

3. հետվիրահատական ճառագայթային բٳժٳմ 

աջից

4. կրծքագեղձերի վերականգնողական վիրահա-

տٳթյան II փٳլ

5. պտٳկների վերականգնٳմ 

18.08.2017թ.-29.01.2018թ. ստացել է 8 կٳրս նեո-

ադյٳվանտ քիմիաթերապիա՝ 4xAC + 12x 

Paclitaxel սխեմայով: 15.02.2018թ.-ին կատարվել 

է աջ կրծքագեղձի ենթամաշկային հեռացٳմ 

(skin-sparing mastectomy) և en bloc աջակողմյան 

անٳթային լիմֆոդիսեկցիա, ձախ կրծքագեղձի 

ենթամաշկային հեռացٳմ (sk in-sparing 

mastectomy), էքսպանդերների (275cc) միանվագ 

ենթամկանային երկկողմանի տեղադրٳմով 

(նկար 2-6):   

Նկար 2․ Նկար 3․
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Հետվիրահատական հյٳսվածաբանական 

քննٳթյամբ բٳժման ֆոնին դիտվել է լրիվ մոր-

ֆոլոգիական ռեգրես, հեռացված 16 ավշահան-

գٳյցներից ոչ մեկٳմ ٳռٳցքային բջիջներ չեն 

հայտնաբերվել N 16/0:  ypТ0 ypN0; R(0)

Հետվիրահատական շրջանٳմ էքսպանդերները 

լցվեցին մինչև 275 մլ ֆիզլٳծٳյթով (նկար 7; 8):

Վիրահատٳթյٳնից 1,5 ամսից անց է կացվել 

ադյٳվանտ ռադիոթերապիա՝ ՄՕԴ-2.0Gy, 

ԳՕԴ-50.0Gy: 

Այնٳհետև համալիր բٳժման ավարտից 1 տարի 

անց դիմել է ՈւԱԿ` հետագա հետազոտման և 

բٳժման նպատակով: Կլինիկայٳմ կատարվել 

են համալիր հետազոտٳթյٳններ` կլինիկական 

զննٳմ, կրծքավանդակի, որովայնի և փոքր 

կոնքի օրգանների համակարգչային շերտագրٳ-

թյٳն՝ կոնտրաստավորٳմով: Հիվանդٳթյան 

կրկնٳթյան նշաններ չեն հայտնաբերվել: 

Զննման պահին առկա էր էքսպանդերների ասի-

մետրիկ տեղակայٳմ՝ պտոզ ձախից (նկար 8): 

Պլանավորվել է կատարել կրծքագեղձերի վերա-

կանգնողական վիրահատٳթյան II էտապը: 

Նշենք որ վիրահատٳթյան տեխնիկայի որոշա-

կի հմտٳթյٳնների իրագործման նպատակով և 

լավագٳյն արդյٳնք ստանալٳ ակնկալիքով 

անեսթեզիոլոգիական ցٳցٳմները հաշվի առնե-

լով վիրահատٳթյٳնը կատարվեց հիվանդի կի-

սանստած դիրքٳմ (նկար 9-11)։ 

Նկար 4․ Նկար 5․ Նկար 6․

Նկար 7. 1 ամիս անց

Նկար 8. 1 տարի անց

Նկար 9․ Նկար 10․

Նկար 11․
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06․03․2018թ․-ին կատարվեց կրծքագեղձերի ռե-

կٳնստրٳկցիայի II փٳլը՝ էքսպանդերների փո-

խարինٳմ իմպլանտներով (350cc); ձախից 

ինֆրամամար ծալքի ձևավորٳմ ըստ Hammock-

ի պտոզի վերացٳմով և սիմետրիայի վերա-

կանգնٳմով (նկար 12):

Պացիենտը դٳրս գրվեց կլինիկայից 3 օր անց: 

Դրենաժները հեռացվեցին 10-րդ օրը: Վերքը 

ապաքինվեց առաջնային ձգٳմով: Պացիենտը 

բավարարված է վիրահատٳթյան էսթետիկ 

արդյٳնքներով (նկար 13):

Պլանավորվٳմ է կատարել պտٳկների ռե-

կոնստրٳկցիա 4-6 ամիս անց: 

Նկար 12․ Նկար 13․
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Ուռٳցքաբանٳթյան և կլինիկական բժշկٳթյան Եվրասիական ամսագրի նախորդ՝ 2018թ․ #2 համարի 

16-րդ էջٳմ առկա է վրիպակ՝ 16,3% փոխարեն տոկոսը կազմٳմ է 8,4%։

Կանանց սեռական օրգանների չարորակ ٳռٳցքները /արգանդի պարանոց և մարմին, ձվարաններ 

միասին վերցրած 704 հիվանդներ 2016թ. կազմել են ընդհանٳր հիվանդների 8,4%, իսկ 2017թ.՝ 716 

հիվանդներ 8,5%:

ՆՇؤՄՆԵՐ / NOTES / ЗАМЕТКИ
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