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Բարդություններ և մահացություն
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Quality of life 

29 հոդվածներ
• 20 – կոնտինենտ vs ոչ-կոնտինենտ
• 4 – Ուրեթերոկուտանեոստոմա vs օրթոթոպիկ միզապարկ
• 3 – Նախա vs հետվիրահատական կյանքի որակ
• 6 – Վիրահատված հիվանդներ vs ընդհանուր ազգաբնակչություն



Continent vs incontinent
0.05 (-0.15, 0.24) , p=0.64

Neobladder vs conduit
0.09 (-0.08, 0.25) p=0.31

Pooled data continent vs incontinent



Խնդիրներ
• Հետազոտել մեզի դերիվացիայի տարբեր եղանակների

տարածվածությունը հետազոտության խմբում:

• Հստակեցնել յուրաքանչյուր դերիվացիայի եղանակից հետո
առաջացող բարդությունները:

• Համեմատել մեզի դերիվացիայի տարբեր եղանակներով
վիրահատված հիվանդների ընդհանուր ապրելիությունը:

• Գնահատել և համեմատել մեզի դերիվացիայի տարբեր
եղանակներով վիրահատված հիվանդների կյանքի որակի
ցուցանիշները:



Գիտական նորույթ

Առաջին անգամ ապացուցողական բժշկության

մեթոդոլագիական հիմունքներով ուսումնասիրել մեզի

դերիվացիայի բոլոր տեսակների (կոնտինենտ,

կոնդուիտ և ուրեթերոստոմա) կլինիկական ելքերը և

համեմատել այդ եղանակներով վիրահատված

հիվանդների կյանքի որակը:



Մեզի դերիվացիայի եղանակներ

Երկկողմանիուրեթերոկուտանեոստոմա

Օրթոթոպիկնոր միզապարկ

Աղիքայինկոնդուիտ

Մոդիֆիկացվածուրեթերոկուտանեոստոմա
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Հիվանդների քանակը ըստ
տարիների
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Ուռուցքի փուլ
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Ուռուցքի ագրեսիվություն
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Ընդհանուր բնութագրեր
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Մեթոդներ
• Հետազոտության դիզայն – ռետրոսպեկտիվ կոհորտ

• Ժամանակահատված - 2010թ-ի հունվարից մինչև
2017թ-ի դեկտեմբեր

• Կլինիկաներ - >20 վիրահատություններ
- Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության
ազգային կենտրոնի օնկոուրոլոգիայի բաժանմունք
- “Արթմեդ” ԲԿ-ի ԲԿ-ի ուրոլոգիայի բաժանմունք
- “Քանաքեռ-Զեյթուն” ԲԿ-ի ուրոլոգիայի բաժանմունք



Տվյալների հավաքագրման նյութեր

• Պատմագրերից տվյալների հավաքագրման ձև

• FACT-Bl-Cys վավերացված հարցաշարը (44 հարց)
- ֆիզիկականառողջություն (7 հարց)
- սոցիալականառողջություն (7 հարց)
- հուզական առողջություն (6 հարց)
- ֆունկցիոնալ առողջություն (7 հարց)
- հավելյալ մտահոգություններ (17 հարց)



Բացառման չափանիշներ
• Հիվանդներ ում մոտ կատարվել է միզապարկի հեռացում

քաղցկեղից բացի այլ հիվանդություններիպատճառով

• Նախավիրահատական քիմիոթերապիա ստացած
հիվանդներ

• Նախա և հետվիրահատական ճառագայթային թերապիա
ստացած հիվանդներ

• Կանայք

• Մետաստատիկ հիվանդություն ունեցող հիվանդներ

• Պալլիատիվ նպատակով վիրահատված հիվանդներ



Հիվանդների քանակի հաշվարկում

n = (Zα/2+Zβ)2 *2*σ2 / d2

67 = (1.96+0.84)2 *2*12.42 / 8.52

• n – յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված հիվանդների քանակ:

• Zα/2 –ն նորմալ տեղաբաշխման կրիտիկական արժեքն է α/2–ում (95% 

վստահության աստիճանի դեպքում α-ն 0.05 է և կրիտիկական արժեքը

1.96):

• Zβ – ն նորմալ տեղաբաշխման կրիտիկական արժեքն է β – ում (80% 

ուժի դեպքում β -ն 0.2 է և կրիտիկական արժեքը 0.84):

• σ2 – ը պոպուլյացիայի շեղվածությունն է

• d-ն սպասվող ցանկալի տարբերությունն է:
1. YANG M, WANG H, WANG J, RUAN M. Impact of invasive bladder cancer and orthotopic urinary diversion on general health-related quality of life: An SF-36 survey. Mol 

Clin Oncol. 2013;1(4):758-762. doi:10.3892/mco.2013.125.



Վիճակագրական վերլուծություն

• Վիճակագրական ծրագրեր - SPSS 21 և STATA 13 

• Շարունակական փոփոխականներ – t-թեսթը և Ֆիշերի
ճշգրտության թեսթը , բազմագործոնային գծային ռեգրեսիա

• Կատեգորիկ փոփոխականներ – x2 թեսթը, միագործոնային և
բազմագործոնային լոգիստիկ վերլուծություն

• Կորելիացիոն կապը – Սպիրմենի և Պիրսոնի կոէֆիցենտներից

• Վիճակագրական հավաստի կապ – p<0.05 



Ներհիվանդանոցային մահացություն
և բարդություններ



Հետվիրահատական բարդություններ
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Բարդությունների բազմագործոնային
վերլուծություն

• ------------------------------------------------------------------------------
• AnyComp | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
• -------------+----------------------------------------------------------------
• new_divesion |
• 1  |   2.075652   .6554849     2.31   0.021     1.117758    3.854442
• 2  |   1.101695   .5074071     0.21   0.833     .4467084    2.717058
• 3  |   1.023448   .5538288     0.04   0.966     .3543617    2.955869
• |
• age_years |   .9840283   .0150536    -1.05   0.293     .9549617     1.01398
• |
• TumorStage |
• pT3N0M0  |   .8101764   .2326493    -0.73   0.464     .4614765     1.42236
• pT4N0M0  |   .3853549   .2481316    -1.48   0.139     .1090859    1.361298
• pT2-4N1M0  |   1.531821   .5854555     1.12   0.265     .7242399    3.239915
• |
• Preophidro |   .5832174   .1886729    -1.67   0.096     .3093596    1.099505
• _cons |   .5969405   .6183106    -0.50   0.618     .0783893    4.545746

0-ստանդարտ ՈՒԿ (համեմատման խումբ), 1-աղիքային միզապարկ, 2-աղիքային կոնդուիտ, 3-մոդիֆիկացված ՈՒԿ



Աղիքային կպումային անանցանելիության
բազմագործոնային վերլուծություն

• ------------------------------------------------------------------------------

• PostopIleus | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

• -------------+----------------------------------------------------------------

• new_divesion |

• 1  |   8.989848   7.307021     2.70   0.007     1.827632    44.21971
• 2  |   2.794921   2.212332     1.30   0.194     .5923758    13.18687

• 3  |    1.08832   1.222501     0.08   0.940     .1203951    9.837945

• |

• age_years |   .9636958   .0240521    -1.48   0.138      .917689    1.012009

• SurgDur |   .9915154   .0054687    -1.54   0.122     .9808547    1.002292

• Preophidro |   .2729041   .2065325    -1.72   0.086     .0619191    1.202806

• _cons |    2.02896   4.000736     0.36   0.720     .0425462    96.75785

0-ստանդարտ ՈՒԿ (համեմատման խումբ), 1-աղիքային միզապարկ, 2-աղիքային կոնդուիտ, 3-մոդիֆիկացված ՈՒԿ



Ծանր բարդությունների բազմագործոնային
վերլուծություն

• -------------------------------------------------------------------------------

• clavien | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

• --------------+----------------------------------------------------------------

• ileal_diversion|   4.013111   2.415149     2.31   0.021     1.233717     13.0541
• Preophidro |   1.321323   .8980642     0.41   0.682     .3487164     5.00663

• TumorStage |

• pT3N0M0   |   1.198393    .612931     0.35   0.723     .4397877    3.265544

• pT4N0M0   |   .5231482   .7185691    -0.47   0.637     .0354371    7.723084

• pT2-4N1M0   |   1.182212   .8172307     0.24   0.809     .3049883    4.582555

• |

• age_years |   1.048528   .0291978     1.70   0.089     .9928347    1.107345

• _cons  |   .0189715   .0364004    -2.07   0.039     .0004415    .8152464

Համեմատմանխումբ – ստանդարտ + մոդիֆիկացված ՈՒԿ, ileal diversion – աղիքային միզապարկ + աղիքային կոնդուիտ



Ապրելիություն – 116 հիվանդ
Մեզի դերիվացիայի եղանակներ
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Ապրելիության բազմագործոնային
լոգիստիկ վերլուծություն

• --------------------------------------------------------------------------------------

• DeathPostop | Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

• ---------------------+----------------------------------------------------------------

• age_years |   1.085895   .0384511     2.33   0.020     1.013088    1.163934
• |

• TumorStage |

• pT3N0M0  |   .6082339   .3181594    -0.95   0.342     .2181815      1.6956

• pT4N0M0  |   2.277252   1.991856     0.94   0.347     .4100965     12.6455

• pT2-4N1M0  |   9.341701   8.291663     2.52   0.012     1.640221    53.20465
• |

• Diversion |

• Conduit  |    .970951    .725727    -0.04   0.969     .2243757     4.20164

• Ureterocutaneostomy |   1.054915   .5999051     0.09   0.925     .3460667      3.2157

• |

• Preophidro |    2.45281   1.267328     1.74   0.082     .8909667    6.752525

• _cons |   .0019892   .0043394    -2.85   0.004     .0000277    .1430675



Կյանքի որակ

• Կյանքի որակի գնահատում – 167 հիվանդ
• Միջին հսկողություն – 46.9 ամիս (13-107 ամիս)
• Ներհիվանդանոցային բարդություն – 34 հիվանդ (20.4%)

Մեզի դերիվացիայի եղանակ

ՕՆՄ

ԱԿ

Ստանդարտ ՈՒԿ

Մոդիֆիկացված
ՈՒԿ

69

57

21

20



Կյանքի որակի հարցաշար

• FACT-Bl-Cys վավերացված հարցաշարը (44 
հարց)
- ֆիզիկական առողջություն (7 հարց)
- սոցիալական առողջություն (7 հարց)
- հուզական առողջություն (6 հարց)
- ֆունկցիոնալ առողջություն (7 հարց)
- հավելյալ մտահոգություններ (17 հարց)





Առանձին հարցեր



Օրթոթոպիկ միզապարկի



Կյանքի որակի բազմագործոնային
գծային վերլուծություն



Եզրահանգումներ (1)
1. Մեզի դերիվացիայի օրթոթոպիկ եղանակի կիրառումը

հանդիսանում է ինչպես հետվիրահատական

ներհիվանդանոցային ընդհանուր բարդությունների

զարգացմանանկախ վիճակագրական հավաստի գործոն

(OR - 2.08, p-0,021):

2. Հետվիրահատական ներհիվանդանոցային ընդհանուր

բարդությունների, ինչպես նաև ծանր բարդությունների

հարաբերական ռիսկը մեծանում է աղիքային սեգենտի

կիրառմամբ մեզի դերիվացիայի եղանակներով (OR - 1.79, p-

0.041 և OR - 4.01 p-0.021):



Եզրահանգումներ (2)
1. pT2-4N1M0 փուլով պայմանավորված է հետվիրահատական ուշ

մահացության ռիսկի ավելացումը (OR - 9.34, p-0.012):

2. Վիրահատության ժամանակ հիվանդի տարիքը ուղղակիորեն կապված

3 տարվա ընդհանուր ապրելիության հետ: Յուրաքանչյուր 1 տարով

մեծացումը ավելցնում է հետվիրահատական ուշ մահացության ռիսկը

9%-ով (OR-1.09, p-0.02):  

3. Հետվիրահատական ներհիվանդանոցային բարդությունների

առկայությունը նվազեցնում է ինչպես կյանքի որակը գնահատող

ընդհանուր հարցաշարի, այնպես էլ դրա ֆիզիկական, ֆունկցիոնալ և

հավելյալ մտահոգությունների ենթաբաժինների ցուցանիշները մեզի

դերիվացիայի օրթոթոպիկ եղանակով վիրահատված հիվանդների մոտ: 



Եզրահանգումներ (3)
1. Օրթոտոպիկմիզապարկի եղանակով վիրահատվածհիվանդները ունեն լավագույն

հետվիրահատականընդհանուր կյանքի որակ` ֆիզիկական և ֆունկցիոնալ

առողջության լավագույնպահպանմամբ, համեմատած ստանդարտ

ուրեթերոկուտանեոստոմայի հետ: 

2. Մեզ դերիվացիայից բավարարվածությունըառավել է օրթոթոպիկմիզապարկի, 

աղիքային կոնդուիտի և մոդիֆիկացված ուրեթերոկուտանեոստոմայիխմբերում

համեմատած ստանդարտուրեթերոկուտանեոստոմայիխմբի հետ: 

3. Օրթոթոպիկմիզապարկի, աղիքային կոնդուիտի և մոդիֆիկացված

ուրեթերոկուտանեոստոմայի եղանակներովվիրահատվածհիվանդների կյանքի

որակի և դրաառանձին ենթաբաժինների ցուցանիշների համեմատմատության

ժամանակ վիճակագրականհավաստիտարբերությունները բացակայում են:



Պրակտիկ խորհուրդներ
1. Կիրառել ստանդարտացված վիրահատական եղանակ և արագապանքինմանպրոտոկոլներ

հետվիրահատական բարդությունների հանդիպման հաճախականությունը նվազեցնելու և

հիվանդների հետվիրահատական կյանքի որակը բարելավելու համար:  

2. Կիրառել անհատական մոտեցում մեզի դերիվացիայի եղանակը առաջարկելիս` հաշվի

առնելով օնկոլոգիական ելքերը, կյանքի սպասվող տևողությունը, հիվանդի ցանկությունները

և սպասելիքները:

3. Առաջարկել մոդիֆիկացված ՈՒԿ-ի եղանակը ստանդարտ ՈՒԿ-ի ենթակա հիվանդների

համար` հաշվի առնելով մեզի դերիվացիայից բավարարվածության ավելի բարձր ցուցանիշը:

4. Քննարկել մոդիֆիկացված ՈՒԿ-ի եղանակի կիրառումը, որպես աղիքային կոնդուիտի

ալտերնատիվ եղանակ` հաշվի առնելով վաղ հետվիրահատական բարդությունների նվազ

հաճախակությունը և հիվադների համեմատելի կյանքի որակը:



Շնորհակություն
ուշադրության համար










