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ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳԱՅԼԱԽՏԻ ԵՎ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԴՐԱՆՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄԸ

ԳինոՍյան Ք.Վ.1, ԲեԳԼարյան ա.ա.2, այՎազյան ա.ա.3
1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի թերապիայի թիվ 2 ամբիոն, 

Երևան, Հայասատան
2 Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոն, Երևան, Հայաստան

3 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 16/01/2013թ., ընդունված է` 22/08/ 2013 թ.

Համակարգային կարմիր գայլախտը աուտոիմուն հիվանդություն է, որն ախտահարում 
է հիմնականում վերարտադրողական տարիքի կանանց: Այն բազմախտանշանային է, 
պաթոլոգիական պրոցեսի մեջ կարող է ընդգրկել ցանկացած օրգան` մաշկ և լորձաթաղանթներ, 
հոդամկանային, սիրտ-անոթային, շնչառական, աղեստա մոքսային, նյարդային համակարգեր 
և երիկամները` նեֆրիտի տեսքով: 

Պարբերական հիվանդությունը ժառանգական աուտոսոմ-ռեցեսիվ հիվանդություն է, որն 
ընթանում է տենդի և սերոզիտների նոպաներով: Սերոզիտն առավել հաճախ կլինիկական 
դրսևորումներից է` թե’ գայլախտի և թե’ պարբերական հիվանդության դեպքում: 

Տվյալ հետազոտության նպատակն է` որոշել համակարգային կարմիր գայլախտի և պար-
բերական հիվանդության հնարավոր ասոցիացիան, ուսումնասիրել նրանց ընթացքների 
առանձնահատկությունները` զուգակցման դեպքում: Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են, 
պարբերական հիվանդության և համակարգային կարմիր գայլախտի զուգակցմամբ 23 հիվանդ 
(I խումբ), II խմբի մեջ ընդգրկվել են միայն պարբերական հիվանդությամբ հիվանդներ, իսկ 
III-ում` միայն գայլախտով հիվանդներ:

 Պարբերական հիվանդությունը հաստատվել է MEFV գենի մոլեկուլյար-գենետիկ 
հետազոտությամբ: Համակարգային կարմիր գայլախտով բոլոր հիվանդները համապատաս-
խանել են Ամերիկյան ռևմատոլոգիական կոլեգիայի կողմից մշակված ախտորոշիչ չափորո-
շիչներին: Հետոզոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդները` դեմոգրաֆիկ 
տվյալներ (սեռ, տարիք), անամնեստիկ տվյալներ (տարիքը` հիվանդության սկզբում, հիվան-
դության տևողությունը, բուժման վերաբերյալ տեղեկություններ), հիվանդների օբյեկտիվ 
զննում, համակարգային կարմիր գայլախտի ակտիվության որոշումն` ըստ SLEDAI սանդղակի, 
լաբորատոր քննության տվյալներ: 

Պարբերական հիվանդությունը և համակարգային կարմիր գայլախտ զուգակցումն ունի 
առավել թեթև ընթացք` համեմատած դասական համապատասխան հիվանդությունների` 
ինչպես կլինիկորեն, այնպես էլ ըստ լաբորատոր տվյլաների, ներառյալ գայլախտի դրական 
իմունոլոգիական մարկերները. այն են` շրջագայող իմուն կոմպլեքսների, հակակորիզային և 
հակա-ԴՆԹ հակամարմինների ոչ շատ բարձր տիտրը` ի տարբերություն դասական գայլախտի: 
Երկու հիվանդության համակցման դեպքում նոպաների հաճախականությունն առավել 
հազվադեպ է, ջերմային ռեակցիան տատանվել է 380C սահմաններում, պրոտեինուրիան 
հանդիպել է առավել հազվադեպ և նրա միջին արժեքն ավելի ցածր է` ի համեմատ դասական 
պարբերական հիվանդության: Ի տարբերություն համակարգային կարմիր գայլախտի, առավել 
հազվադեպ են դիտվել երկրորդային հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի գումարումը, 
նյարդային համակարգի ախտահարումը: 

Համակարգային կարմիր գայլախտի ակտիվությունն ընկճելու և ռեմիսիայի հասնելու 
նպատակով, պարբերական հիվանդության հետ զուգակցման դեպքում, կիրառվել են դեղա-
միջոցների ավելի փոքր դեղաչափեր (պրեդնիզոլոն, պուլս-թերապիա և կոմբինացված պուլս-
թերապիա): Գերակշռող մուտացիան եղել է M694V` կազմելով 44.6%, V726A մուտացիան 
կազմել է 21.7%, իսկ M680I` 9.8%:

 M694V մուտացիայի առավել հաճախ հանդիպող կոմբինացիաներն են` M694V/M694V, 
M694V/V726A, M694V/N: Այսպիսով, համակարգային կարմիր գայլախտի և պարբերական 
հիվանդությունների միջև դիտվում է նկատելի համակցվածություն 

 Երկու հիվանդություններն էլ ունեն այնպիսի ընդհանուր գծեր, ինչպիսիք են` արթրալ գիան, 
միալգիան, արթրիտները, տենդը, մաշկի ախտահարումը, սերոզիտների զարգացումը, հեպատո-
սպլենոմեգալիան և երիկամների ախտահարումը: MEFV մուտացիան կարող է հանդես գալ 
համակարգային կարմիր գայլախտի ֆենոտիպիկ դրսևորումների մոդիֆիկատորի դերում:


