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Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան 

Ընդհանուր Բժշկության ֆակուլտետ

Սրտաբանության ամբիոն

Երևան - 2018 

Անուշ   Բարխուդարյան



Հետազոտությունները իրականացվել են Բեռլինի 

Շարիտե համալսարանական հիվանդանոցի 

Կիրառական Կախեքսիայի գիտահետազոտական 

կենտրոնում և Ռ. Վիրխովի անվան պաթանատոմիայի 

ինստիտուտում

Պրոֆ. Վ. Դոհներ Սրտաբանական կլինիկա, Ինսուլտի
գիտահետազոտական կենտրոն, Շարիտե
համալսարանական հիվանդանոց (Բեռլին, Գերմանիա)

Պրոֆ. Յ. Շպրինգեր Սիրտ-թոքային բաժանմունք, Կլինիկական
հետազոտությունների կենտրոն, Գյոթինգենի Ջորջ–
Օգյուստ համալսարանական հիվանդանոց (Գյոթինգեն, 
Գերմանիա)



Քաղցկեղով հիվանդների մոտ սրտամկանի ֆունկցիայի ուսումնասիրմանն
ուղղված կլինիկական հետազոտություններ

ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՏԵՍԱԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Թոքերի քաղցկեղ

ՁՓ-ի ընդհանուր երկայնական

դեֆորմացիայի (ՁՓԸԵԴ) և ՁՓ-ի 

զանգվածի նվազում, հիվանդների

դյուրհոգնածության խորացում

Kazemi-Bajestani 

et al., 2015

Թոքերի քաղցկեղ
Էլեկտրասրտագրի QRS կոմպլեքսի

տևողության կամ Սոկոլով-Լիոնի վոլտաժի
(SV1+RV5: SLV) նվազում

Oyakawa et al., 
2015

Կոլոռեկտալ

քաղցկեղ

ՁՓ-ի արտամղման ֆրակցիայի և 

ֆիզիկական վարժությունների կատարման

ցուցանիշի (peak VO2) նվազում

Cramer et al., 

2014

Աղեստամոքսային

տրակտի, 

ենթաստամոքսային

գեղձի և թոքերի

քաղցկեղ

Սրտամկանի զանգվածի, ՁՓ-ի հետին

պատի հաստության նվազում, 

սրտամկանում ֆիբրոզի առկայություն

Springer et al., 

2014



                                      Սրտամկանի          ՁՓ (մմ)                ԱՓ (մմ) 

                                       զանգված (գ) 

 

Ստուգիչ 

քաղցկեղ 

քաղցկեղային 

կախեքսիա 

 

                                   Ստուգիչ                 Քաղցկեղ                 Քաղցկեղային 

                                                                                                  կախեքսիա 

Ալդոստերոն [պգ/մլ]        կորտիզոլ [նգ/մլ]           ռենին [պգ/մլ]           ՈՒՆՊ [պգ/մլ] 

Քաղցկեղից մահացած հիվանդների սրտամկանի զանգվածը և ՁՓ-ի հետին պատի և ԱՓ-ի 
պատի հաստությունը ստուգիչ (n=11), քաղցկեղով (n=12) և ՔԿ-ի (n=14) խմբերում: (բ) ՁՓ-ի 

հետին պատի կտրվածքները [ըստ Springer J et al., 2014]:

Սրտամկանի ախտահարումը քաղցկեղով հիվանդների մոտ



Բացահայտել ՔԿ-ով հիվանդների մոտ սրտամկանի 

կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները և 

գնահատել դրանց կլինիկական նշանակությունը:    

Աշխատանքի նպատակը



Առաջադրված խնդիրները
 Հավաքագրել թոքերի, ենթաստամոքսային գեղձի և աղեստամոքսային

տրակտի քաղցկեղով (T3N1M1) և ստուգիչ հիվանդների պաթանատոմիական և 
կլինիկական տվյալները;

 բացահայտել քաղցկեղով հիվանդների մարմնի զանգվածի ցուցանիշի (ՄԶՑ) և 
սրտամկանի զանգվածի (ՍԶ), ինչպես նաև ՄԶՑ-ի և փորոքների պատերի
հաստության միջև կախվածությունը;

 վերլուծել կախեկտիկ և ոչ-կախեկտիկ հիվանդների լաբորատոր
հետազոտության տվյալները;

 բացահայտել քաղցկեղով հիվանդների մոտ սրտամկանի ախտահարման
գործընթացում ուղեկցող խրոնիկ սիրտ-անոթային հիվանդությունների և 
հակաքաղցկեղային դեղորայքային բուժման հնարավոր ազդեցությունները;

 ստացված արդյունքների և գրականության տվյալների հիման վրա գնահատել
սրտամկանի ախտորոշիչ ֆունկցիոնալ և լաբորատոր ցուցանիշների
նշանակությունը;

 գնահատել ստացված արդյունքների կանխատեսող նշանակությունը քաղցկեղով
հիվանդների ապրելիության և հիվանդության կլինիկական ելքի վրա: 



ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ 

 Ուսումնասիրվել են թոքերի (58), ենթաստամոքսային գեղձի (60) և

աղեստամոքսային տրակտի (59) քաղցկեղով և ստուգիչ խմբի (42)

հիվանդներ:

 Կախեկտիկ ենթախումբը ներառել է 54 հիվանդ (30.5%), իսկ ոչ-

կախեկտիկը՝ 123 հիվանդ (69.5%):

 Քաղցկեղից մահացած հիվանդներից 135-ը եղել են տղամարդիկ

(61.64 %), իսկ 84-ը՝ կանայք:

 Հիվանդների տարիքը տատանվել է 21-95 տարեկան, միջինը՝ 62.9 ±

12.4 տ.:

 Ստուգիչ խմբի հիվանդների անամնեզում չեն ունեցել քաղցկեղ և

սիրտ-անոթային հիվանդություններ



Ստուգիչ խմբի հիվանդների մահվան պատճառ են 
հանդիսացել՝

 Արագընթաց սեպսիսը (երբ մահը վրա է հասել 3 օրվա

ընթացքում) (15 դեպք)

 բազմաօրգանային անբավարարությունը (10 դեպք)

 ներուղեղային աբսցեսը  (1 դեպք)

 սուր պերիտոնիտը (1 դեպք)

 ինսուլտը/ներուղեղային արյունազեղումը (5 դեպք) 

 սուր նեկրոտիզացնող պանկրեատիտը (2 դեպք)

 սուր լյարդային անբավարարությունը (1 դեպք)  

 թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիան (4 դեպք) 

 արևահարությունը (1 դեպք)

 ուղեղի տրավմատիկ վնասվածքը (1 դեպք)



 ՔԿ-ն սահմանվել է հետևյալ չափանիշներից որևէ մեկի առկայությամբ.

ա) կլինիկական և/կամ պաթանատոմիական ախտորոշում,

բ) մարմնի զանգվածի ցուցանիշ (ՄԶՑ) < 20.0 կգ/մ2,

գ) այտուցներից զուրկ մարմնի քաշի մոտավորապես 5.0% կորուստ նախորդ 12

կամ պակաս ամիսների ընքացքում:

 Պաթանատոմիական տվյալների՝ քաղցկեղի տեսակի, մարմնի զանգվածի

ցուցանիշի (ՄԶՑ), սրտամկանի զանգվածի (ՍԶ), հարաբերական ՍԶ

(ՍԶ/մարմնի քաշ×100 %), ձախ փորոքի (ՁՓ) և աջ փորոքի (ԱՓ) պատերի

հաստության տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն:

 Կլինիկական տվյալների՝ արյան լաբորատոր քննության արդյունքների,

հակաքաղցկեղային և սիրտ-անոթային դեղորայքային բուժման տվյալների

հավաքագրում և վերլուծություն:

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ



Քաղցկեղով հիվանդ անհատների լաբորատոր տվյալները հավաքագրվել

են մահվանից - 4 ± 1 շաբաթ առաջ, իսկ ստուգիչ անհատների մոտ՝ վերջին

անգամ հիվանդանոց ընդունվելու պահին:

Դեղորայքային բուժման տվյալները գրանցվել են քաղցկեղով հիվանդ և

ստուգիչ հիվանդների մահվանից - 4 ± 1 շաբաթ, - 6 ± 1 ամիսներ և - 12 ± 1

ամիսներ առաջ:

Վիճակագրական վերլուծություն - Ստյուդենտի t-թեստ, ANOVA, Chi-

քառակուսի գործակից, կորելյացիոն վերլուծություն ըստ Փիրսոնի մեթոդի)

հետևյալ ծրագրերով՝ SPSS 16.0, Statview 5.0, SAS Institute և Microsoft Excel

2010:



ՍԶ (A), հարաբերական ՍԶ (B), ՁՓ (C) և ԱՓ-ի պատի հաստության (D) բաշխումը կախեկտիկ և ոչ-կախեկտիկ հիվանդների միջև ի 
համեմատ ստուգիչ խմբի. *p<0.05 ի համեմատ ստուգիչ խմբի; ###p<0.001 կախեկտիկ խումբը ի համեմատ ոչ-կախեկտիկի

n

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ և ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Սրտամկանի զանգվածի (ՍԶ) ավելի ցածր տվյալներ գրանցվել են կախեկտիկ 

հիվանդների մոտ, ի համեմատ ոչ-կախեկտիկ (363.1±86.2 գ vs. 447.0±128.9 գ, p<0.001) և 

ստուգիչ հիվանդների (412.9±75.8 գ, p<0.05):



Ուսումնասիրված երեք տեսակի քաղցկեղով հիվանդների մոտ կորելյացիոն

վերլուծության արդյունքում հայտնաբերվել է թույլ և վիճակագրորեն հավաստի

հարաբերակցություն ՄԶՑ-ի և ՍԶ-ի ցուցանիշների միջև կախեկտիկ (r=0.36,

p<0.01), ոչ-կախեկտիկ (r=0.33, p<0.001) և ստուգիչ (r=0.40, p<0.05) խմբերում:

ՄԶՑ-ի և ՍԶ-ի միջև պարզ ռեգրեսիոն վերլուծությունը կախեկտիկ (A), ոչ-կախեկտիկ (B) և ստուգիչ (C) խմբերում



Աղեստամոքսային տրակտի քաղցկեղով հիվանդների մոտ ՄԶՑ-ի և ՁՓ-ի

(r=0.32, p<0.05), ինչպես նաև ՄԶՑ-ի և ԱՓ-ի պատի հաստության (r=0.34,

p<0.05) տվյալների միջև պարզ ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում

բացահայտվել է հավաստի հարաբերակցություն: Թոքերի քաղցկեղով

հիվանդների մոտ ՄԶՑ-ի և ՁՓ-ի պատի հաստության ցուցանիշների միջև

նկատվել է նմանատիպ կորելյացիա (r=0.29, p<0.05):

Սրտային 
ցուցանիշներ

Աղեստամոքսային 

տրակտի քաղցկեղ

(r1=)

Թոքերի 

քաղցկեղ

(r2=)

Ենթաստամոքսային 

գեղձի քաղցկեղ

(r3=)

ՁՓ (մմ) 0.320* 0.294* 0.137

ԱՓ (մմ) 0.34* 0.202 0.212

Հարաբ. ՍԶ (%) -0.21 -0.20 -0.183

ՄԶՑ-ի հարաբերակցությունը սրտային ցուցանիշների հետ ըստ քաղցկեղի տեսակի 
(*) - p<0.05, մնացած դեպքերում հարաբերակցությունը հավաստի չէ



Կախեկտիկ, ոչ-կախեկտիկ և ստուգիչ հիվանդների լաբորատոր տվյալները. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ի համեմատ ստուգիչ 
խմբի; #p<0.05, ##p<0.01 կախեկտիկ, ոչ-կախեկտիկ և ստուգիչ խմբերի միջև; †††p<0.001 կախեկտիկ, ի համեմատ ոչ-կախեկտիկ խմբի

Ստուգիչ խումբ

(n= 32)

Կախեկտիկ խումբ

(n= 54)

Ոչ-կախեկտիկ խումբ

(n = 123)

Տարիք (տ.) 56.26 ± 15.8 64.66 ± 10.79** 63.86 ± 16.14**

Սեռ (Տ/Կ) 24/18 36/18 75/48

ՄԶՑ (կգ/մ2) 28.41 ± 5.86 21.81 ± 4.03*** 27.82 ± 5.60†††

Նատրիում (մմոլ/լ) 138.17 ± 6.58 (28) 134.12 ± 5.08 (40)* 136.21 ± 5.36 (61)

Կալիում (մմոլ/լ) 4.13 ± 0.65 (29) 3.99 ± 0.57 (40) 4.1 ± 0.62 (63)

Կրեատինին (մգ/դլ) 1.52 ± 1.15 (31) 1.04 ± 0.97 (44)## 1.18 ± 0.90 (78)

Ալբումին (գ/դլ) 2.38 ± 0.82 (22) 2.95 ± 0.62 (22)* 3.14 ± 0.67 (34)***

Ընդհանուր

սպիտակուց (գ/դլ)
4.93 ± 1.46 (24) 6.78 ± 1.03 (20)*** 6.08 ± 1.27 (40)**

CRP (մգ/լ) 12.72 ± 12.05 (29) 10.08 ± 7.35 (34) 8.35 ± 7.34 (61)

Հեմոգլոբին (գ/դլ) 10.78 ± 2.60 (32) 10.73 ± 1.97 (45) 11.05 ± 1.90 (76)

Էրիթրոցիտներ (պլ-1) 3.58 ± 0.71 (32) 3.64 ± 0.69 (45) 3.76 ± 0.63 (76)

Լեյկոցիտներ (նլ-1) 14.62 ± 13.99 (32) 11.46 ± 6.12 (45) 11.07 ± 5.44 (76)

Թրոմբոցիտներ (նլ-1) 166.78 ± 109.59 (32) 297.84 ± 176.1 (45)** 258.18 ± 151.12 (76)*



Քաղցկեղով և ստուգիչ հիվանդների արյան պլազմայում ալբումինի և ընդհանուր
սպիտակուցի մակարդակը հավաստիորեն տարբերվել է:

Կախեկտիկ հիվանդների մոտ կրեատինինի մակարդակը հավաստիորեն ցածր է
եղել ի համեմատ ստուգիչ խմբի:



Քաղցկեղով հիվանդների ուղեկցող սիրտ-անոթային 
հիվանդությունները



Դեղորայքի խումբ

N (%)

Ստուգիչ խումբ 

(n= 32)

Քաղցկեղի 

դեպքեր

(n = 177)

Ոչ-կախեկտիկ 

դեպքեր

(n = 123)

Կախեկտիկ 

դեպքեր

(n= 54)

ԱՓՖ-ի պաշարիչներ 10 (31.2) 35 (19.8) 25 (20.3) 10 (18.5)

ԱՏ II ընկալիչների 

պաշարիչներ
1(3.12) 18 (10.2) 15 (12.2) 3 (5.6)

β-պաշարիչներ 17 (53.1) 47 (26.6)** 36 (29.3)† 11 (20.4)##

Ca2+-անցուղիների 

ներհակորդներ
9 (28.12) 19 (10.7)** 14 (11.4)† 5 (9.25)#

Միզամուղներ 26 (81.2) 57 (32.2)**** 37 (30.1)†††† 20 (37.04)####

Ալդոստերոնի 

անտագոնիստներ
1 (3.12) 14 (7.9) 7 (5.7) 7 (12.96)

Նիտրատներ 5 (15.6) 12 (6.8) 7 (5.7) 5 (9.26)

Սրտային գլիկոզիդներ 7 (21.9) 14 (7.9)* 12 (9.8) 2 (3.70)##

Ոչ-ստերոիդային 

հակաբորբոքիչներ
9 (28.12) 74 (41.8) 43 (34.9) 31 (57.4)##

Քաղցկեղով և ստուգիչ խմբերի հիվանդների սիրտ-անոթային դեղորայքային 
բուժման տվյալները



Ի համեմատ կախեկտիկ և ոչ-կախեկտիկ հիվանդների, ստուգիչ խմբի 

անհատները ստացել են ավելի մեծ թվով դեղամիջոցներ, որը պայմանավորված է 

եղել վերջիններիս մահվանից առաջ սիրտ-անոթային դեղերով և ստերոիդներով 

ներհիվանդանոցային սիմպտոմատիկ բուժմամբ:

Քաղցկեղով և ստուգիչ հիվանդների սիրտ-անոթային դեղորայքային բուժումը



Ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության թեստի, էխոսրտագրության 

համեմատական վերլուծությունը քիմիոթերապիայով բուժված և բուժում 

չստացած քաղցկեղով հիվանդների մոտ [ըստ Cramer et al., 2014]

Ստուգիչ

խումբ

(n=51)

Քիմիոթերապի

ա չստացած  

հիվանդներ

(n=24)

Քիմիոթերապի

ա ստացած 

հիվանդներ 

(n=26)

P -

արժեք*

Սրտի զարկերի 

հաճախականություն 

(րոպե-1)

149.2 ± 18.5 160.7 ± 20.7†‡ 142.8 ± 24.2 0.02

Թթվածնի առավելագույն 

սպառում (peak VO2), 

մլ/կգ/ր

28.0 ± 7.0 23.4 ± 4.3§ 20.4 ± 5.6‖ <0.0001

ՁՓ-ի արտամղման 

ֆրակցիա (%)
62.5 ± 5.7 58.9 ± 4.5§ 59.9 ± 5.3 0.02



Սրտային բիոմարկերների վերլուծությունը քիմիոթերապիայով բուժված և 

բուժում չստացած քաղցկեղով հիվանդների մոտ [ըստ Cramer et al., 2014]

Ստուգիչ

խումբ

(n=51)

Քիմիոթերապիա 

չստացած  

հիվանդներ

(n=24)

Քիմիոթերապիա 

ստացած 

հիվանդներ 

(n=26)

P -արժեք*

CT-proET-1, պմոլ/լ 42.7 ± 14.6 49.9 ± 20.8¶ 61.1 ± 23.5‖ 0.003

Կոպեպտին, պմոլ/լ 4.1 (2.9–6.3) 5.3 (3.5–9.2) 7.3 (4.5–11.9)§ 0.02

hsTnT, պգ/մլ 5.0 (4.0–5.7) 4.0 (2.0–6.5)‡ 7.0 (4.0–10.5)§ 0.007



Ուսումնասիրված հիվանդների հակաքաղցկեղային բուժման սխեման

Կապված ընդհանուր քիմիոթերապիայի (81.5% vs. 42.3%, p<0.0001),

ճառագայթային բուժման (33.3%, ի համեմատ 17.1%; p<0.05), և կոմբինացված

ռադիո-քիմիոթերապիայի (29.6%, ի համեմատ 13.0%; p<0.01) հետ կախեկտիկ

հիվանդների թիվը, ի համեմատ ոչ-կախեկտիկ հիվանդների ավելի բարձր է եղել:

Քաղցկեղի բուժումը

Քաղցկեղի
դեպքեր
(n=177)

Կախեկտիկ
խումբ
(n=54)

Ոչ-կախեկտիկ
խումբ
(n=123)

P-արժեք1

Քիմիոթերապիա, n (%) 96 (54.2%) 44 (81.5 %) 52 (42.3 %) 0.0000

Ճառագայթային բուժում, n (%) 39 (22.0 %) 18 (33.3%) 21 (17.1%) <0.05

Ռադիո-քիմիոթերապիա, n (%) 32 (18.1 %) 16 (29.6%) 16 (13.0%) <0.01

1P-ի արժեքները կախեկտիկ և ոչ-կախեկտիկ խմբերի միջև



Կախեկտիկ հիվանդների մոտ 2/3-ը ստացել է երկարատև՝  նվազագույնը 1 տարվա 

ընթացքում քիմիոթերապևտիկ բուժում: 

Ոչ-կախեկտիկ հիվանդների 52.03 % որևէ բուժում չի ստացել, քաղցկեղի ուշ 

ախտորոշման պատճառով (70.3 %) և մահացել են մինչև ՔԿ-ի զարգանալը: 

Քաղցկեղով հիվանդների քիմիոթերապևտիկ դեղամիջոցներով 
բուժման սխեման 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Թոքերի, ենթաստամոքսային գեղձի և աղեստամոքսային տրակտի

քաղցկեղով ուսումնասիրված հիվանդների պաթանատոմիական

հետազոտությունների արդյունքում մարմնի զանգվածի ցուցանիշի և

սրտամկանի զանգվածի ցուցանիշների միջև հավաստի

հարաբերակցության բացահայտումը վկայում է մարմնի քաշի նվազմանը

զուգընթաց սրտամկանի ատրոֆիայի զարգացման մասին:

2. Քաղցկեղով հիվանդների մոտ կախեքսիայի ախտորոշիչ լաբորատոր

ցուցանիշները՝ C-ռեակտիվ սպիտակուցի մակարդակի բարձրացումը,

անեմիան և հիպոալբումինեմիան, հաստատել են կախեքսիայի

առկայությունը, սակայն դրանք հավաստիորեն չեն տարբերվել կախեկտիկ

և ոչ-կախեկտիկ խմբերի մոտ և չէին կարող լիարժեքորեն արտահայտել

կախեքսիայի զարգացման աստիճանը:

3. Աղեստամոքսային տրակտի քաղցկեղով հիվանդների

ուսումնասիրությունները բացահայտել են ՁՓ-ի արտամղման ֆրակցիայի և

ֆիզիկական տոլերանտության նվազում, գերզգայուն տրոպոնին T

բիոմարկերի մակարդակի բարձրացում:



4. Քաղցկեղով հիվանդների մոտ ուղեկցող խրոնիկ սիրտ-անոթային

հիվանդությունների ուսումնասիրումը ցույց է տվել, որ դրանց դեղորայքային

բուժումը չի կանխարգելել սրտամկանի ատրոֆիայի զարգացման

գործընթացը:

5. Սրտամկանի վրա հակաքաղցկեղային բուժման և ուռուցքի կողմնակի

ազդեցությունները առավել արտահայտված են եղել կախեկտիկ

հիվանդների մոտ, որը հաստատվում է նրանց մոտ սրտամկանի զանգվածի

և փորոքների չափսերի պաթանատոմիական տվյալներով:

6. Ստացված արդյունքները վկայում են քաղցկեղով հիվանդների մոտ

սրտամկանի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ ախտահարումների մասին,

որոնց վաղ ախտորոշումը և կանխարգելումը կարող է բարելավել

հիվանդության կլինիկական ելքը և հիվանդների ապրելիությունը:



Գիտական նորույթը

 Ռետրոսպեկտիվ կլինիկական հետազոտության արդյունքում առաջին

անգամ ուսումնասիրվել է թոքերի, ենթաստամոքսային գեղձի և

աղեստամոքսային տրակտի քաղցկեղից մահացած անհատների

սրտամկանի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ փոփոխությունները:

 ՄԶՑ-ի և ՍԶ-ի միջև բացահայտված հարաբերակցությունը ցույց է տվել,

որ կախեքսիայի զարգացումը ուղեկցվել է սրտամկանի ապաճմամբ:

 Սրտամկանի վրա հակաքաղցկեղային բուժման և ուռուցքի կողմնակի

ազդեցությունները առավել արտահայտված են եղել կախեկտիկ

հիվանդների մոտ, որը հաստատվել է ՍԶ-ի և փորոքների չափսերի

պաթանատոմիական տվյալներով:

 Քաղցկեղով հիվանդների մոտ ուղեկցող խրոնիկ սիրտ-անոթային

հիվանդությունների դեղորայքային բուժումը չի կանխարգելել

սրտամկանի ատրոֆիայի զարգացման գործընթացը:



Սրտամկանի դիսֆունկցիայի վաղ հայտնաբերման նպատակով 

գործիքային և լաբորատոր ժամանակակից մեթոդների կիրառմամբ 

անհրաժեշտ է իրականացնել թոքերի, ենթաստամոքսային գեղձի և 

աղեստամոքսային տրակտի քաղցկեղով հիվանդների սրտի 

ֆունկցիայի դինամիկ հետազոտություններ:

Գործնական նշանակությունը 



ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Քաղցկեղով պայմանավորված սրտային ախտաբանության վաղ

հայտնաբերման, վարման ու կանխարգելման համակողմանի ուղեցույցների

բացակայությունը, որոշ դեպքերում նաև հիվանդության անբարենպաստ

ելքի պատճառով սրտային ախտաբանության հնարավոր անտեսումը,

պատճառ են հանդիսացել քաղցկեղով հիվանդների կլինիկական վիճակի

վատթարացման և մահացության բարձրացման:

 Ուղեկցող սրտային ախտաբանության վարման և հակաքաղցկեղային

բուժման հանդեպ տոլերանտության բարելավման հետ զուգընթաց,

անհրաժեշտ է այս հիվանդների մոտ իրականացնել սիրտ-անոթային

համակարգի գնահատմանը ուղղված կլինիկական հետազոտություններ:

 Քաղցկեղով հիվանդների մոտ սրտամկանի կառուցվածքային և

ֆունկցիոնալ փոփոխությունները գնահատելու նպատակով առաջարկվում է

իրականացնել էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտություններ, սրտի

մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիա, ինչպես նաև որոշել արյան

պլազմայում գերզգայուն տրոպոնին I և ուղեղային նատրիուրետիկ

պեպտիդ բիոմարկերները:



 Սրտային ռիսկի գործոններ և/կամ կարդիոտոքսիկ քիմիոթերապիա

ստացող հիվանդների վարման ուղեցույցներում հատկապես

անհրաժեշտ է ընդգրկել սրտի ֆունկցիայի լաբորատոր և

գործիքային ախտորոշիչ հետազոտություններ:

 Ապագա կլինիկական հետազոտություններում առաջարկվում է

ուսումնասիրել ներքին սիմպաթոմիմետիկ ակտիվությամբ օժտված

β-պաշարիչների ազդեցությունը քաղցկեղով հիվանդների

ապրելիության և մահացության աստիճանի վրա:
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