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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
 
1.1. Ներածություն  
 

Նախասրտերի շողացումը (ՆՇ) հանդիսանում է կայուն առիթմիաների 

ամենատարածված տեսակը, որն առավել մեծ չափաբաժին է կազմում տարեց 

բնակչության խմբում, դառնալով լուրջ համաճարակաբանական խնդիր։ Սրտային և 

արտասրտային հիվանդություններով պացիենտների առավել հաճախ ուղեկցող 

առիթմիաներից մեկը ևս հանդիսանում է ՆՇ-ն։ 

ՆՇ-ի հետ կապված վտանգը եւ մահացությունը նրան դարձնում է խոշոր 

առողջապահական բեռ: Ենթադրվում է որ 2050թվ-ին 80 տարեկանից բարձր 8 միլլիոնից 

ավել պացիենտ կունենա ՆՇ ԱՄՆ-ում [1.2.3.]: Հետեւաբար, առողջապահության հետ 

կապված ծախսերը նույնպես աճում են եւ հասնում են ամեն տարի 16-ից 26 մլրդ դոլարի  

[4]:Հիմնական ծախսերը կազմոմ են նման պացիենտների ամբուլատոր խնամքը և 

հետազոտությունները, նշանակված դեղորայքը և պակաս ծախսատար չեն նաև 

ներհիվանդանոցային միջամտական պրոցեդուրաները [4-6]։  

ՆՇ-ն բավականին հաճախ հանդիպում է համակցված սուր կորոնար 

համախտանիշի հետ, երբեմն հանդիսանալով սուր իշեմիայի հետևանք։ Բազմաթիվ 

հետազոտություններ են կատարվել ցույց տալու նախասրտերի շողացման 

ազդեցությունը սուր իշեմիայով և սուր ձախ փորոքային անբավարարությամբ 

հիվանդների ընդհանուր մահացության վրա և կանխորոշելու նրա անկախ դերը։  

Կատարված հետազոտությունների մեծ մասը ցույց են տվել, որ սուր կորոնար 

համախտանիշի ժամանակ նախասրտերի շողացման տարածվածությունը կազմում է 

2.3% -ից մինչեւ 23% [8]։ Տվյալ լայն տատանումը բացատրվում է բազմաթիվ 

գործոններով։ Համատեղ սիրտանոթային պրոեկտը կատարված Rathore et al-ի կողմից 

ցույց տվեց ՆՇ բարձր հաճախականություն հետազոտվող սուր կորոնար 

համախտանիշով պացիենտների մոտ, քանի որ պացիենտներն առաջնակիորեն տարեց 

էին [9]։ Eldar et al կողմից կատարված հետազոտությունը ցույց տվեց ՆՇ ցածր 

հանդիպելիություն, քանզի ուսումնասիրվել էին միայն պարոքսիզմալ ՆՇ։ 

Հայտնի TRACE և OPTIMAAL հետազոտությունները, որոնք  կատարվել էին 

գնահատելու նպատակով ԱՓՀ ինհիբիտորների և ԱԸԲ ազդեցությունը 

հիվանդացության և մահացության վրա (սրտային և ընդհանուր) սուր ինֆարկտից 

հետո, ՁՓ դիսֆունկցիայով բարձր ռիսկի խմբում, ցույց են տվել ՆՇ հանդիպելիոևթյան 
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նվազում։ Ներկայումս, կատարված հետազոտությունների արդյունքում, դիտվում է 

միտում ՆՇ հանդիպելիության նվազման սրտամկանի սուր իշեմիայի դեպքում, ինչը 

պայմանավորված է թրոմբոլիտիկ թերապիայի և միջմաշկային կորոնար 

միջամտությունների առավել լայն կիրառմամբ։ ՍՍԻ ժամանկ ՆՇ առաջացման լուրջ 

կլինիկական կանխորոշիչներ են հանդիսանում՝ բարձր տարիքային խումբը, 

տախիկարդիան հոսպիտալիզացիայի պահին, սրտային անբավարարության բարձր 

դասը [9-14]: Առավել վաղ կատարված մի շարք հետազոտություններում ,որոնք միտված 

էին գնահատելու ՆՇ անկախ կանխորոշիչ ազդեցությունը սուր կորոնար 

համախտանիշի ելքերի վրա ստացվեցին հակասական արդյունքներ։ Մի շարք 

հետազոտությունների վերլությունները ցույց տվեցին, որ ՆՇ-ն չունի ազդեցություն 

կորոնար համախտանիշի ելքերի և ընթացքի վրա և եզրակացրեցին, որ դրանք 

առավելապես իրար հետ զուգահեռ գոյություն ունեցող հիվանդություններ են, որոնք չեն 

բերում մահացության բարձրացման  [10, 14-19]:  

Այնուամենայնիվ, ավելին են այն հետազոտությունների քանակը, որոնք ցույց են տալիս, 

որ ՆՇ ՍՍԻ հետ միասին, հանգեցնում են անբարենպաստ կանխորոշիչ ելքերի աճին 

[9,10,11-18]: 

Այսպիսով, երկու խոշոր մետանալիզի վերլուծության արդյունքում, կատարված 

Jabre et al [15] եւ Angeli et al [16] կողմից, ապացուցվեց ՆՇ անկախ ազդեցությունը ՍՍԻ 

վրա։ Jabre et al[15] վերլուծության է ենթարկվել 43 հետազոտություն , որտեղ ներգրաված 

են եղել 278854 պացիենտ, արդյունքում ստացվել է որ ՆՇ պացիենտների մահացության 

ռիսկերը 40% բարձր է սինուսային ռիթմով հիվանդների հետ համեմատած: 

Մյուս կողմից Angeli et al [16] իրեն աշխատությունում ցույց տվեց, որ նոր ի հայտ եկած 

ՆՇ հանգեցնում է 87% բարձր ռիսկեր և անցանկալի ելքերի, քան արդեն առկա ՆՇ-ն։ 

Այնուամենայնիվ աշխատությունում ուսումնասիրվել են միայն ներհիվանդանոցային 

մահածությունը, բայց ոչ երկարաժամկետ արդյունքները։ Այսպիսով ՆՇ-ն հանդիսանում 

է սուր կորոնար համախտանիշի առավել հաճախ հանդիպող բարդություններից մեկը և 

նախասրտերի շողացման նոպաները բարդացնում են սուր կորոնար համախտանիշի 

ընթացքը [18]։  

Ընդունված է համարել, որ նախասրտերի շողացման զարգացման հիմնական 

պատճառներից մեկը սրտամկանի սուր իշեմիայի դեպքում հանդիսանում է ձախ 

նախասրտի վրա հեմոդինամիկ ծանրաբեռնման կտրուկ բարձրացումը, սուր ձախ 

փորոքային անբավարարության զարգացման հետևանքով [19]։   
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Ըստ որոշ հեղինակների ենթադրվում է նաև, որ նախասրտերի շողացման պատճառը 

կարող է լինել նախասրտերի սրտամկանի սուր իշեմիան պայմանավորված կորոնար 

զարկերակների օկլյուզիայով՝ նախասրտերը սնուցող կորոնար զարկերակների 

ավազանից վեր [20]:  Նախասրտերի շողացումը, սուր կորոնար համախտանիշի 

ժամանակ, ծանրացնում է հիվանդի վիճակը հանգեցնելով հեմոդինամիկ ցուցանիշների 

վատացման, բերելով սրտամկանի հետադարձ իշեմիայի առաջացմանը, ի հաշիվ 

փորոքների տախիսիստոլիայի։  

Սուր կորոնար համախտանիշի ժամանակ ՆՇ առաջացման մեխանիզմների 

ուսումնասիրությունը և նրա ազդեցությունը հեմոդինամիկ ցուցանիշների վրա, ունի 

կարևոր նշանակություն ճիշտ բուժման ուղության ընտրության և սինուսային ռիթմի 

վերականգնման վրա։      

Նախասրտերի սրտամկանի մասին տվյալներ ՆՇ-ով պացիենտների մոտ 

հիմնականում առ այսօր սահմանափակվում են նախասրտերի չափերի գնահատմամբ 

ԷԽՈ-ՍԳ [21]: Վերջին տասնամյակում նախասրտերի միոկարդի կառուցվածքի  ոչ 

ինվազիվ ուսումնասիրությունը հնարավոր դարձավ ի շնորհիվ ՄՌՏ տեխնոլոգիական 

առաջընթացի հետաձգված կոնտրաստավորմամբ։) 

Այնուամենայնիվ հակասական են մնում տվյալները  այն գործոննեի վերաբերյալ, 

որոնցով պայմանանավորված է ՁՆ ֆբրոզի արտահայտվածության աստիճանը, ՁՓ 

դիսֆունկցիայի արտահայտվածությունը, ՆՇ կլինիկական ընթացքի տեսակները։ [29]: 

Այսպիսով չնայած կատարված բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքներին, 

դեռևս ակտուալ է մնում ՆՇ առաջացման և պրոգրեսիայի մեխանիզմների 

հետազոտությունը և ռիսկերի գնահատումը կլինիկական ընթացքի վրա  սուր կորոնար 

համախտանիշի ժամանակ։ 

Վերը ասվածը վկայում է այն մասին, որ բուժման տարբեր մոտեցումերի կիրառման 

հնարավորությունը, ըստ ՆՇ առաջացման պաթոգենետիկ մեղանիզմների, շատ 

հարցերում կարող է որոշիչ լինել հիվանդների սուր կորոնար համախտանիշի բուժման 

ռացիոնալ տակտիկայի ընտրութան հարցերում, ինչպես առիթմիայի ժամանակ, 

այնպես էլ նոպայից դուրս։ 

Հաշվի առնելով ՆՇ զարգացման տարբեր մեխանիզմները և ռիսկի գործոնների 

ազդեցությունը կլինիկական ընթացքի և հիվանդության ելքի վրա, սուր կորոնար 

համախտանիշի դեպքում, ինչպես նաև դեղորայքային կոռեկցիան, կապված այդ 

մեխանիզմների հետ, ակտուալ է դարձնում տվյալ աշխատությունը։ 
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1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

1. González-Pacheco H, Márquez MF, Arias-Mendoza A, et al. Clinical features and in-
hospital mortality associated with different types of atrial fibrillation in patients with 
acute coronary syndrome with and without ST elevation. J Cardiol. 2015;66:148–154.  

Հետազոտության նպատակն էր բացահայտել ՆՇ տարբեր տեսակների պրոգնոստիկ 

ազդեցությունը սուր կորոնար համախտանիշով պացիենտների վրա։ Հետազոտվել է 

6705 պացիենտ ST-էլևացիայով և առանց ST-էլևացիայի, որոնք հոսպիտալիզացված են 

եղել սրտային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք։ Ձևավորվել են խմբեր ըստ արդեն 

առկա ՆՇ-ի, հոսպիտալիզացիայի պահին ախտորոշված ՆՇ-ի և ՆՇ-ի որն առաջացել է 

սրտային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք հոսպիտալիզացիայից 

հետո։Հետազոտության արդյունքում ՆՇ գրանցվել է 360(5,4%,) պացիենտի մոտ, որոնցից 

STEMI 5%, non-STEMI-ACS 5.6%: Այս պացիենտներից 140-ը (2,1%) ունեցել են մինչ 

հոսպիտալիզացիան ՆՇ և 220 (3.2%) ունեցել են նոր ախտորոշված ՆՇ (որից ՆՇ 

ընդունման պահին ախտորոշված` 1,3%, մյուս մասը ՆՇ ի հայտ եկած սրտային 

ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում)։ ՆՇ-ով պացիենտները ունեին բարձր ռիսկի 

կլինիկական ցուցանիշներ և մեծ անցանկալի պատահարները առավել հաճախ 

զարգանում էին այս խմբում։ Վերջնական վիճակագրական  վերլուծության չենթարկված 

տվյալների արդյունքում պարզվել է, որ ներհիվանդանոցային մահածության ռիսկը 

նշանակալի բարձր է արդեն առկա ՆՇ-ի խմբում (STEMI- 3.79-անգամ; NSTE-ACS 3.4-

անգամ ) և ՆՇ ի հայտ եկած սրտային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում  խմբում 

(STEMI 2.02-անգամ; NSTE-ACS 8.09-անգամ)։ Բազմագործոնային վերլուծության 

արդյունքում պարզ դարձավ , որ միայն ՆՇ-ն ի հայտ եկած սրտային ինտենսիվ 

թերապիայի բաժանմուն1քում non-STEMI-ACS խմբում ասոցածված էր 4,4 անգամ 

բարձր ներհիվանդանոցային մահածության հետ։ STEMI խմբում , ցանկացած տեսակի 

ՆՇ-ն կապված չէր մահածության բարձրացման հետ։։ Այսպիսով, տարբեր տեսակների 

ՆՇ-ի առկայությունը սուր կորոնար համախտանիշով պացիենտների խմբում , միայն 

նոր ծագած ՆՇ-ն սրտային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում  

հոսպիտալիզացիայի ընթացքում non-STEMI-ACS պացիենտների խմբում ասոցացված է 

4,4 անգամ ներհիվանդանոցային մահածության ռիսկի բարձրացման հետ։ 

Տվյալ հետազոտությունում գնահատվել է մոտակա մահածությունը անկախ ընտրված 

ռևասկուլյարիզացիայի տեսակից սուր կորոնար համախտանիշով պացիենտների 

խմբում, բարդացած ՆՇ տարբեր կլինիկական տեսակներով։ Ընդ որում ՆՇ 
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տարանջատվել է ըստ ախտորոշման ժամանակահատվածի, բայց ոչ որպես 

պառոքսիզմալ, պերսիստենտ և պերմանենտ։ Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա 

զարգացնել բուժման նոր մոտեցումներ սուր կորոնար համախտանիշով հիվանդների 

մոտ, կախված ՆՇ-ի տեսակից։ 

 

2. Lopes RD1, Pieper KS, Horton JR, Al-Khatib SM et al. Short- and long-term outcomes 
following atrial fibrillation in patients with acute coronary syndromes with or without 
ST-segment elevation. Heart. 2008 Jul;94(7):867-73. doi: 10.1136/hrt.2007.134486. Epub 
2008  Mar 10. 

Հետազոտության նպատակն էր գնահատել ՆՇ  հանդիպելիության փոփոխականները և 

ՆՇ կապը կարճատև և երկարատև ելքերի և  այլ ներհիվանդանոցային բարդությունների 

հետ սուր կորոնար համախտանիշով պացիենտներ խմբում, STEMI և non-STEMI-ACS։ 

Ուսումնասիրվել են 120 556 պացիենտ STEMI և non-STEMI-ACS  ներգրավված 10 

կլինիկական հետազոտությունում։ Multivariable logistic regression և Cox proportional 

hazards modeling օգտագործվել հայտնաբերելու համար ՆՇ-ի հետ կապակցված 

գործոները և կապը կլինիկական ելքերի հետ։ Որպես հիմնական կլինիկական ելք 

վերցվել է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ մահածությունը։ Ամբողջ խմբում ՆՇ-ն 

հանդիպել է 7,5%(STEMI 8.0% (n=84 161); NSTE-ACS = 6.4% (n=36,405)): Մահածությունը 7 

օրվա ընթացքում բարձր էր ՆՇ-ի խմբում և կազմում է 5,1%, առանց ՆՇ-ի խմբում՝ 1,6%: 

Բարդացնող գործոնների հստակեցումից հետո պարզ դարձավ , որ ՆՇ-ի կապը 7 օրվա 

մահածության հետ STEMI խմբում հետևյալն է (hazards ratio (HR) = 1.65; 95% CI 1.44 to 

1.90) և non-STE-ACS (HR = 2.30; 95% CI 1.83 to 2.90; p interaction = 0.015)։ Երկարատև 

մահածության խմբում ( 8օրից մինչև 1 տարի) STEMI նույնպես ավելի բարձր էր 

(HR=2.37; 95% CI 1.79 to 3.15) և non-STE-ACS (HR = 1.67; 95% CI 1.41 to 1.99): Սակայն 

առավել նշանակալի ազդեցություն ոներ ՆՇ non-STEMI-ACS  կարճատև մահացության 

ռիսկերի վրա, ինսուլտի ռիսկի, իշեմիկ ինսուլտի առաջացման ռիսկի վրա և միջին կամ 

արտահայտված արյունահոսություններ վրա։  

Տվյալ լայնամաշտաբ հետազոտման արդյունքում ուսումնասիրվել է ՆՇ ազդեցությունը 

երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մահածության վերջնակետերի վրա սուր կորոնար 

համախտանիշով պացիենտների խմբում, սակայն առավել մանրամասն չեն 

ուսումնասիրվել ռեմոդելավորման և ֆիբրոզի ցուցանիշները և նրանց ազդեցությունը 

STEMI և non-STEMI-ACS խմբերում վերջնակետերի վրա, ինչը հնարավորություն կտար 
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առավել էֆեկտիվ գնահատել հեռակա և մոտակա ռիսկերը և այս ցուցանիշների 

ազդեցությունը հիվանդության հետագա պրոգնոզի վրա։ 

 

3. Jons C1, Jacobsen UG, Joergensen RM et al.  Cardiac Arrhythmias and Risk Stratification 

after Acute Myocardial Infarction (CARISMA) Study Group. 

The incidence and prognostic significance of new-onset atrial fibrillation in patients with acute 

myocardial infarction and left ventricular systolic dysfunction: a CARISMA substudy. 

Heart Rhythm. 2011 Mar;8(3):342-8. doi: 10.1016/j.hrthm.2010.09.090. Epub 2010 Nov 18. 

Նոր ի հայտ եկած ՆՇ-ի հետ համակցված ռիսկերը և ի հայտ գալու 

հավանականությունը ՍՍԻ պացիենտների դուրս գրումից հետո մնում է անհայտ։ Տվյալ 

հետազոտության նպատակն էր նկարագրելու հավանականությունը և կլինիկական 

ռիսկերը կապված հետդուրսգրման նոր ի հայտ եկած ՆՇ-ի հետ ՍՍԻ-ից հետո ՁՓ 

դիսֆունկցիայով պացիենտների մոտ։ Հետազոտվել է 271 պացիենտ կրած ՍԻ և ՁՓ ԱՖ ≤ 

40% և առանց նախկինում դոկումենտացված ՆՇ-ի ներգրավված the Cardiac Arrhythmias 

and Risk Stratification after Acute Myocardial Infarction (CARISMA) հետազոտությունում։ 

Բոլոր պացիետներին տեղադրվել է իմպլանտացվող սրտային մոնիտոր և հետևել են 

3ամիսը մեկ անգամ՝ երկու տարվա ընթացքում։ Որպես մեծ սիրտանոթային 

իրադարձություն բնորոշվել է ռեինֆարկտը, ինսուլտը, ՍԱ կապակցությամբ 

հոսպիտալիզացիան կամ մահը։ Նոր ի հայտ եկող ՆՇ ռիսկը ամենաբարձրն է առաջին 2 

ամսվա ընթացքում ՍՍԻ-ից հետո(16% event rate) և իջնում է մինչև հետինֆարկտային  

12 ամիսը, որից հետո նոր ի հայտ եկող ՆՇ-ի առաջացման ռիսկը մնում է նույնը ։Մեծ 

սիրտանոթային ռիսկերը բարձր են եղել այն պացիենտների մոտ ում մոտ գրանցվել է  

ՆՇ >30վրկ (hazard ratio [95% CI] = 2.73 [1.35 to 5.50], P = .005)։ Ավել քան 90%-ը գրանցված 

ՆՇ-ների եղել են ասիմպտոմատիկ։ Այսպիսով իմպլանտացված սրտային մոնիտորների 

շնորհիվ նոր ի հայտ եկած ՆՇ-ի հավանականությունը պարզվեց որ 4 անգամ ավել է, 

քան նախկինում հայտնի էր։ Հետազոտվող պոպուլյացիայում, որում բ-պաշարիչների 

դեղաչափը օպտիմիզացված էր, պացիենտների մեծամասնության ՆՇ-էպիզոդները 

ասիմպտոմատիկ էին, մատնանշելով շարունակական մոնիտորինգի կարևորությունը 

ՍԱ պացիենտների և ՆՇ-ով պացիենտների հետազոտության դեպքում։ Այսպիսով 30 

վրկ և ավել տևողությամբ ՆՇ բնորոշվեցին կլինիկորեն կարևոր էպիզոդներ, որոնք 

հնարավոր դարձավ դոկումենտացնել իմպլանտացված սրտային մոնիտորների 

միջոցով։ 
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Տվյալ հետազոտությոնը ցույց է տվել , որ ՁՓ դիսֆունկցիան նպաստել է առավել 

երկարատև ՆՇ էպիզոդների, որը պրոգնոստիկ առավել վատ ցուցանիշ է , սակայն 

նպատակահարմար կլիներ կորոնար զարկերակների ախտահարման անատոմիայի 

կապը ՆՇ հանդիպելիությաան և տևողության վրա STEMI և nօn-STEMI-ACS խմբում, 

ինչպես նաև գնահատվեր նաև  այլ ցուցանիշներ վկայող ռեմոդելավորման վրա։ 

 

4. Poçi D., Hartford M., Karlsson T.,  Edvardsson N., Caidahl K. Effect of New Versus 
Known Versus No Atrial Fibrillation on 30-Day and 10-Year Mortality in Patients With 
Acute Coronary Syndrome. July 15, 2012, Volume 110, Issue 2, Pages 217–221: 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2012.03.018; 
 

Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը նպաստում է ՆՇ զարգացմանը։ Տվյալ հետազոտության 

նպատակն էր բացահայտել վաղաժամ և ուշ մահածությունը  սուր կորոնար 

համախտանիշի և ՆՇ-ի դեպքում, կախված ՆՇ –ի տեսակից։Սուր կորոնար 

համախտանիշով 2335 պացիենտ էր ներգրավել։ ՆՇ դասակարգվել է որպես հայտնի 

պերսիստենտ կամ պերմանենտ ՆՇ, հայտնի պարոքսիզմալ ՆՇ, նոր ընդունման պահի 

ՆՇ և նոր ՆՇ սուր կորոնար համախտանիշի կապակցությամբ հոսպիտալիզացիայի 

ընթացքում։ 442 պացիենտ ընդհանուր առմամբ ունեին ցանկացած տեսակի ՆՇ՝ 54 

հայտնի պերսիստենտ կամ պերմանենտ ՆՇ-ով,150 հայտնի պարոքսիզմալ ՆՇ, 54 նոր 

ՆՇ-ով ընդունման պահին, 184 նոր ի հայտ եկած ՆՇ սուր կորոնար համախտանիշի 

կապակցությամբ հոսպիտալիզացիայի ընթացքում։ Դիտվեցին ստատիստիկորեն 

նշանակալի տարբերություններ ենթախմբերի միջև, ըստ նախկինում ունեցած սրտային 

անբավարարոթյան, ինսուլտի, սրտամկանի ինֆարկտի, կրծքահեղձուկի, 

հիպերխոլեսթերոլեմիայի, ԱԿՇ-ի և միջմաշկային կորոնար միջամտությունների։ 30 

օրվա մահածությունը տարբեր է եղել ենթախմբերում և առավել ցածր է եղել 

պացիենտների խմբում, որոնք ունեցել են հայտնի պարոքսիզմալ ՆՇ (7.3%), 

ենթախմբերում 10 տարվա մահածությունը տատանվում էր 53-78%: Նույն 

ենթախմբերում առկա էին երկարատև մահածության հիմնական 5 կանխորոշիչներ՝ 

տարիքը, նախորդած սրտամկանի ինֆարկտը, սրտային անբավարարությունը, 

շաքարային դիաբետը և ծխախոտամոլությունը։ Այսպիսով այս հետազոտության 

արդյունքում պարզվեց, որ պացիենտների առանձնահատկությունները և 30 օրվա 

մահածությունը նշանակալի տարբերվում էին, սակայն երկարատև մահածության 

արդյունքները չէին տարբերվում։ Ցանկացած տեսակի ՆՇ-ն համակցված սուր կորոնար 
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համախտանիշի հետ կրկնապատկում է երկարատև մահածությունը։ Այսպիսով ՆՇ-ն 

սուր կորոնար համախտանիշի դեպքում պետք է գնահատվի որպես լուրջ ռիսկի 

ֆակտոր, անկախ իր  ներկայացման ձևից։ ՆՇ-ն կարող է ի հայտ գալ ինչպես 

համակցված սուր կորոնար համախտանիշի հետ, այնպես էլ սուր կորոնար 

համախտանիշը կարող է ի հայտ գալ ՆՇ-ով պացիենտների մոտ։ Նոր ի հայտ եկած ՆՇ 

կարող է մեծ դեր խաղալ սրտային ֆունկցիայի խանգարման և բարձրացնել այնպիսի 

բարդությունների ռիսկը, ինչպիսիք են սրտային անբավարարությունը,  փորոքային 

տախիկարդիաները, կարդիոգեն շոկը, ռեինֆարկտը, մինչդեռ նրա ազդեցությունը 

երկարաժամկետ մահածության վրա շարունակում է մնալ ոչ լիարժեք բացահայտված։ 

Տվյալ հետազոտության մեջ  հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել ՆՇ տարբեր 

տեսակների ի հայտ գալու դերը սուր կորոնար համախտանիշով պացիենտների մոտ։ 

Ենթադրվում է որ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ մահածության ռիսկը սուր 

կորոնար համախտանիշով պացիենտների մոտ պետք է տարբերվի  ՆՇ առկայությունից 

և տեսակից կախված։ 

 

Գիտական նորույթը՝ 

Նախատեսված կատարվելիք հետազոտության  արդյունքները հնարավորություն կտան 

գնահատել ռիսկի ֆակտորների ազդեցությունը հիվանդության ընթացքի և 

մահածության վրա և հնարավոր է ավելացնել լրացուցիչ ցուցանիշներ, ինչպիսիք են 

ռեմոդելվորման և ֆիբրոզի մասին վկայող գործոնների ուսումնասիրությունը և 

ազդեցությունը ՆՇ-ի առաջացման և հետագա զարգացման, վրա։ Ինչպես նաև ռիսկի 

ստրատիսֆիկացիան STEMI և non-STEMI-ACS հիվանդների մոտակա և երկարատև 

ելքերի վրա բարդացած նոր ի հայտ եկած ՆՇ-ի տարբեր տեսակներով։Պարզաբանել 

կապը ՆՇ-տեսակի և կորոնար զարկերակի վնասումից և կատարված 

ռևասկուլյարիզացիայից։ 

 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Հետազոտության նպատակն է սրտամկանի սուր իշեմիայի պարագայում  

նախասրտերի շողացման առաջացման ռիսկի գործոնների ստրատիֆիկացիան և նրանց 

պրոգնոստիկ նշանակությունը հիվանդության կլինիկական ընթացքի վրա: 

Ելնելով վերը նշված նպատակից մեր առջև դրվել են հետևյալ խնդիրները՝ 



 – 10 –

1. Ի հայտ բերել և ուսումնասիրել ՆՇ առաջացման ռիսկի գործոնները սուր 

կորոնար համախտանիշի ժամանակ։ 

2. Գնահատել ՆՇ պրոգնոստիկ նշանակությունը սուր իշեմիայի կլինիկական 

ընթացքի և ելքերի վրա։  

3. Պարզաբանել կապը ռիսկի գործոնների  /կլինիկո-ֆունկցիոնալ, հեմոդինամիկ, 

իմմունոլոգիական և ֆիբրոզի արտահայտվածության / և ՆՇ-ի կրկնելության   

միջև փոխհարաբերությունները ու փոխկապվածուփյունը։ 

4. Ուսումնասիրել սուր իշեմիայի լոկալիզացիան , ձախ նախասրտի և փորոքի  

հեմոդինամիկ ցուցանիշների վերականգնամ ժամկետը, ՆՇ նոպայի 

ընդհատումից հետո,  որպես ՆՇ կրկնելիության ռիսկի գործոններ, և 

պարզաբանել կապը ՍԿՀ-ի ելքերի հետ ։ 

  
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 
ա. կլինիկական հետազոտություն 

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 
Տվյալ հետազոտության առջև դրված խնդիրները լուծելու նպատակով պլանավորվում է 

հատկացված ժամանակահատվածում ուսումնասիրել սուր կորոնար համախտանիշով 

160 պացիենտի հիվանդության կլինիկական ընթացքը բարդացած ՆՇ-ով, որոնք 

․ ․հոսպիտալիզացված կլինեն Աստղիկ Բ Կ -ում սրտաբանական բաժանմունքում։ 

Ձևավորվելու է պացիենտների 4 խումբ ըստ սուր իշեմիայի տեսակի STEMI և non-STEMI 

և համեմատական խմբեր՝ նույնատիպ հիվանդների մոտ առանց ՆՇ-ի։ 

Հետազոտության մեթոդներ 

Բացի ընդունված կլինիկո-ֆունկցիոնալ հետազոտությաըններից /ԷՍԳ, ԷԽՈ—ՍԳ, 

Կոագուլյացիոն կասկադ, լիպիդային սպեկտոր/, նախատեսվում է կատարել 

-Կորոնարոգրաֆիա 

-Շուրջօրյա ԷՍԳ Հոլտեր մոնիտորինգ 

-Նեկրոզի մարկերներ (Trop-T, CK-MB)  

-Իմմունոլոգիական ցուցանիշ (high sensitive CRP )  

-Ֆիբրոզի մարկերներ  (տրանսֆորմացող աճի գործոն, մետալոպրոտեազներ) 

 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 1-էջ 
 
Անհատ նախաձեռնությամբ 
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6. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2017-2021 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2017-2018 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2018-2020 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2019- 2021 

5. Աշխատանքի ձևակերպում  2020 
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն  2020-2021 
7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2021 

 
7. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
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