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ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՌՈՒՑՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ 
ԵՎ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
գորդաձե ն.գ., ԿաԿաբաձե մ.Շ., քավԹիաՇվիԼի ք.գ., քիրվաԼիձե ի.գ., 

ԿորդԶաիա մ.Է., ՍիԽարուԼիձե ի.տ.
Թբիլիսիի Ի. Ջավախիշվիլիի անվ. պետական համալսարանի Ա. Նաթիշվիլիի անվ. մորֆոլոգիայի 

ինստիտուտ Թբիլիսի, Վրաստան
 

Կրծքագեղձի քաղցկեղը մորֆոլոգիական և կլինիկական հետերոգեն հիվանդություն է, 
սակայն, դեռևս բոլորովին պարզ չէ, թե կլինիկական նշանները ինչ կերպով են հարաբերվում 
ուռուցքի բնութագրին և հյուսվածքաբանական առանձնահատկություններին:

Այդ նպատակով հետազոտվել են 3550 պացիենտի հիվանդության պատմություն, ովքեր 
հիվանդացել են կրծքագեղձի քացկեղով, Թբիլիսիում 2000-2009 թթ.: 

Բոլոր պացիենտները ենթարկվել են սեկտորալ կամ տոտալ մաստէկտոմիայի, կտրված 
ուռուցքը ենթարկվել է մորֆոլոգիական հետազոտության: 

Պատմություններն եղել են տեսակավորված` հյուսվածքաբանական ձևով ախտորոշման 
հիմքի վրա, հաստատված օնկոմորֆոլոգների կողմից: Յուրաքանչյուր հիվանդության պատ-
մություն մշակվել է հատուկ պատրաստած հարցաշարի միջոցով, որտեղ նայվել են` հիվանդի 
տարիքը, ընտանեկան վիճակը, արհեստական ընդհատման և ծննդաբերության քանակը, 
վերարտադրողականության վիճակը, միաժամանակ` ուռուցքի ախտորոշման սկզբնական 
ժամկետը (նաև անցած ժամանակը` մինչ բժշկի կողմից ուռուցքի հայտնաբերումը), ուռուցքի 
մետաստազի տարածվածությունը, ժառանգականությունը: 

Բոլոր այս տվյալները ուսումնասիրվել են ուռուցքի հյուսվածքաբանական տարբեր 
ձևերի դեպքում և համեմատվել իրար հետ: Էլեկտրոնային տվյալների բազա ստեղծելու 
նպատակով, զուգահեռ նկարագրվել և լուսանկարվել են ուռուցքի հյուսվածքաբանական 
պրեպարատները: Պացիենտների ստուգիչ խումբը կազմվել է «Կանանց վերարտադրողական 
առողջության հետազոտության տվյալների հիման վրա», անցկացված 2005 թվականին, 
Վրաստանի առողջապահության նախարարության վիճակագրության բաժնի և այլ 
կազմակերպությունների կողմից, որտեղ ներառված են եղել 6000 առողջ վերարտադրող: 

Մենք կանոնակարգել ենք կլինիկական ախտանիշներով պացիենտների հարաբերություն-
ները (տարիքը, վերարտադրողական ֆունկցիան, ընտանեկան դրությունը, ծննդաբերությունը, 
կրծքով կերակրումը, արհեստական ընդհատման քանակը, առաջին ախտորոշման, ժամա-
նակը, ժառանգականությունը) և ուռուցքի բնութագիրը (հյուսվածքաբանական ձևը, փուլը, 
մետաստազի տարածվածությունը)` կրծքագեղձի քաղցկեղով տառապող 3550 պացիենտի 
և 6000 պացիենտի մոտ, ովքեր ինքնակամ հետազոտվել են Վրաստանում: 

Պացիենտների տվյալները Վրաստանում հետազոտվել են 2000-2009 թթ: Համաձայն 
ստացված տվյալների, ակնհայտ է կրծքագեղձի քաղցկեղի տարբեր ձևերի ուշացած ախտո-
րոշման բարձր տոկոս և, որպես հետևանք` բոլոր դեպքերում գերակշռում են քաղցկեղի II 
կամ III փուլերը: Այս փաստն ընդգծում է Վրաստանում անցկացված կրծքագեղձի քաղցկեղի 
սկրինինգային ծրագրի կարևորությունը: Ինվազիվ լոբուլյար կարցինոման բնութագրվում է 
մետաստազի ավելի արագ և լայն տարածվածությամբ` համեմատած կրծքագեղձի քաղցկեղի 
այլ տեսակների հետ:

Կանանց մոտ գերակշռող տարիքի (կրծքագեղձի քաղցկեղի բոլոր տեսակի հյուսված-
քաբանական տեսակներով, սկսած 41-ից մինչ 60 տարեկան, կամ 60-ից հետո, մենոպաուզայի 
ժամանակ) անամնեզում նշված է, որ կրծքագեղձի քաղցկեղով տառապող պացիենտների 
մեծամասնությունը կատարել են բազմաթիվ արհեստական ընդհատումներ: Ժառանգական 
գործոնով ավելի մեծ կորրելացիա հայտնաբերվել է Պեդժետի հիվանդների մոտ, ավելի քիչ` 
in situ ինտրադուկտալ կարցինոմայով կանանց մոտ: Այս տվյալները կարող են օգտակար 
լինել Վրաստանում կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում կանխարգելման փորձերի ժամանակ: 


