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Երևանի պետ
պետ. բժշկական համալսարանի պաթոլոգիական անատոﬕայի ամբիոն
ամբիոն, Երևան
Երևան, Հայաստան
Աշխատանքում իրականացված է պարբերական հիվանդության (ՊՀ
(ՊՀ)
ՊՀ) օրգանային
ախտահարուﬓերի կլինիկա-ձևաբանական առանձնահատկությունների բազմակողմանի
ուսուﬓասիրություն` սեկցիոն (դիահերձման
(դիահերձման),
դիահերձման), վիրահատական և պունկցիոն-բիոպսիոն
-բիոպսիոն
նյութի վերլուծության հիման վրա,
վրա ոչ աﬕլոիդային ախտահարուﬓերի և տանատոգենեզի
կառուցվածքում գերակայող աﬕլոիդային ախտահարուﬓերի բացահայտում և գնահատում`
կլինիկական դրսևորուﬓերի և առանձնահատկությունների վերլուծության հետ
համատեղ:
Հետազոտվել են պարբերական հիվանդության որովայնային,
որովայնային կրծքային,
կրծքային խառը ձևերով
տառապող 185 հիվանդ և հիվանդության բարդություններից մահացածների 52 դիակ:
Ուսուﬓասիրվել են ՊՀ-ով տառապող հիվանդների վիրահատական-բիոպսիոն
-բիոպսիոն
նյութը
(վահանագեղձ),
(վահանագեղձ
վահանագեղձ), պունկցիոն բիոպսիոն նյութը (երիկամ
(երիկամ),
երիկամ), ստամոքսի, տասներկումատնյա
աղու, հաստ աղու բիոպտատները:
Կլինիկական և սեկցիոն նյութի համատեղ վերլուծությունից պարզվել է,
է որ առկա է
կլինիկա-ձևաբանական տարաﬕտում.
տարաﬕտում կլինիկորեն դրսևորված և գերակշռող որոշ ախտահարուﬓերից բացի, սեկցիոն նյութում բացահայտվել են տանատոգենեզում դոﬕնանտող
ախտահարուﬓեր, որոնք կլինիկորեն չեն դրսևորվել, կամ քիչ են դրսևորվել: Ուսուﬓասիրված դեպքերի ﬔծամասնությունում կլինիկորեն գերակշռել է նեֆրոպաթիկ աﬕլոիդոզը,
իսկ երիկաﬓերի ախտահարուﬓեր հայտնաբերվել են բոլոր սեկցիոն դեպքերում:
դեպքերում Այն
դրսևորվել է աﬕլոիդոզի և գլոﬔրուլիտի ձևով:
Ձևաբանորեն բացի նեֆրոպաթիկ աﬕլոիդոզից,
Ձևաբանորեն,
աﬕլոիդոզից գերիշխել են նաև` էնդոկրին գեղձերի
(
(վահանագեղձ
, հարվահանագեղձեր, մակերիկաﬓեր, պանկրեաս),
պանկրեաս ավշային հյուսվածքի
(փայծաղ),
(փայծաղ
փայծաղ), իսկ երբեﬓ էլ` կարդիոպաթիկ աﬕլոիդային ախտահարուﬓերը: Մի քանի
դեպքերում կլինիկորեն դոﬕնանտող երիկամային ախտահարուﬓերին զուգահեռ,
դեպքերում,
արտահայտվել է կարդիոպաթիկ և էնդոկրին գեղձերի աﬕլոիդոզը, ինչը դրսևորվել է նշված
օրգանների ֆունկցիոնալ անբավարարությամբ: Մյուս դեպքերում դրանք ունեցել են
կլինիկորեն լատենտ ընթացք և բացահայտվել են ﬕայն սեկցիոն նյութի ուսուﬓասիրության
ժամանակ:
Երիկաﬓերի ոչ աﬕլոիդային ախտահարուﬓերը և աﬕլոիդոզով ուղեկցված գլոﬔրուլիտը (ﬔր
(ﬔր կողﬕց ուսուﬓասիրված դեպքերում)
դեպքերում հանգեցրել են երիկամային արագ զարգացող
անբավարարության և մահվան:
ՊՀ-ով պայմանավորված սրտի աﬕլոիդային ախտահարումը դրսևորվել է տարբեր
տրամաչափի անոթների աﬕլոիդոզով` ուղեկցված մկանաբջիջների ատրոֆիկ,
ատրոֆիկ դիստրոֆիկ,
դիստրոֆիկ
նեկրոտիկ փոփոխություններով: Սրտամկանի ներպատային անոթներում,
անոթներում ինչպես նաև
ստամոքսաաղիքային ուղու ենթալորձային շերտի անոթների ադվենտիցիալ շերտի և
շուրջադվենտիցիալ աﬕլոիդոզը վկայում է նաև պերիկոլագենային աﬕլոիդոզի մասին`
պայմանավորված ՊՀ-ով:
Այսպիսով ՊՀ կլինիկական և ձևաբանական պատկերը հաճախ տարաբնույթ է,
Այսպիսով,
է և
ձևաբանորեն դոﬕնանտող որոշ ախտահարուﬓեր կլինիկորեն կարող են չդրսևորվել, կամ
պարզապես չհանգեցնել օրգանային անբավարարության: Մինչդեռ, ՊՀ-ով պայմանավորված
նեֆրոպաթիկ աﬕլոիդոզը հաճախ է դոﬕնանտվում
վ
վում
և´ ձևաբանորեն և´ կլինիկորեն:
Օ
Օրգանային
որոշ ախտահարուﬓեր, որոնք ձևավորվում են երիկամային ախտահարումներին զուգահեռ, կարող են ﬕնչև քրոնիկ երիկամային անբավարարությունն և ուրեﬕան
հանգեցնել օրգանային անբավարարության և մահվան պատճառ դառնալ:
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