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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   
 
1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Պերֆորանտային լաթերը ներկայացնում են ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության 
զարգացման նորագույն էտապը: Պերֆորանտների անոթային անատոմիայի 
վերաբերյալ գիտելիքների կուտակումը (ամբողջ մարմնով սփռված պերֆորանտային 
անոթների լայն ցանցի առկայությունը) հնարավորություն ընձեռեց դրանք կիրառել 
լաթերի վերցման նպատակով: Պարզ դարձավ, որ ցանկացած մաշկային կղզյակ կարող 
է ձևվել որպես լաթ, եթե իհարկե, այն ներառում է դիսսեկցիայի ենթակա պերֆորանտ: 
Ուստի, ի սկզբանե պերֆորանտ փնտրելու և հետո վերադիր մաշկային կղզյակը 
սահմանելու փոխարեն, մենք կարող ենք ընտրել դոնոր մաշկային կղզյակ, որը 
համապատասխանում է ռեցիպիենտ շրջանին այնպիսի բնութագրերով ինչպիսիք են 
մաշկի տեքստուրան, գույնը, հաստությունը և ենթամաշկային ճարպի որակը, 
այնուհետև իդենտիֆիկացնել պերֆորանտային անոթը խորադիր հյուսվածքներում: 
Ընդհանրացնելով, պերֆորանտային լաթ հասկացողությունը կարելի է սահմանել 
որպես անոթավորված հյուսվածքների տեղափոխում հիմնված ադեկվատ մաշկային 
պերֆորանտի վրա: Վերոնշյալ հայտնագործությունը հեղափոխական նշանակություն 
ունեցավ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժության ասպարեզում և նպաստեց լաթերի առավել 
ճշգրիտ ձևմանը, ռեկոսնտրուկցիայի արդյունքների բարելավմանը` նվազեցնելով լաթի 
հաստությունը (խուսափելով մաշկամկանային լաթերից) և դոնոր շրջանին հասցված 
ֆունկցիոնալ վնասը (պայմանավորված մկանի կամ նրա բաժնի ներառումով լաթի մեջ): 
Այսպիսով, պերֆորանտային լաթերի ներդրմամբ ռեկոնստրուկտիվ վիրաբուժությունը 
դեֆեկտների պարզ լրացման շրջանից թևակոխեց յուրաքանչյուր առանձին դեպքում 
վիրահատական միջամտության մոդիֆիկացիայի և համապատասխանեցման շրջան, 
երբ յուրաքանչյուր կլինիկական դեպքում նպատակ է հետապնդվում հասնել 
հնարավորինս բարձր ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արդյունքների թե ռեկոնստրուկցիայի 
ենթակա` ռեցիպիենտ, թե դոնոր շրջաններում:1,2    

1987 թ.-ին Taylor և Palmer-ի3 կողմից առաջարկված անոթային տարածությունների 
կամ “անգիոսոմների” տեսությունը մեծագույն խթան հանդիսացավ բազմաթիվ 
պերֆորանտային լաթերի ստեղծման համար: Պերֆորանտային միկրովիրաբուժության 
զարգացմանը զուգահեռ նկարագրվեցին, ներկայումս հայտնի, մոտ 400 մաշկային 
պերֆորանտներ` սփռված մարմնի ամենատարբեր անատոմիական շրջաններում:4 

Այնուամենայնիվ,  առավել ազդեցիկ և ճանաչված պերֆորանտային լաթերն են` 
խորանիստ ստորին վերորովայնային զարկերակի պերֆորանտային (DIEAP),5,6 
կրծքաթիկնային զարկերակի պերֆորանտային (TDAP),7 ազդրի առաջակողմնային կամ 
ազդրը շրջանցող կողմնային զարկերակի պերֆորանտային-լայնագույն կողմնային 
(LCFAP-vl),8 ենթակզակային զարկերակի պերֆորանտային (SMAP),9 վերին հետույքային 
զարկերակի պերֆորանտային (SGAP)10 և ստորին հետույքային զարկերակի 
պերֆորանտային (IGAP),11 զստոսկրը շրջանցող զարկերակի պերֆորանտային (SCIAP)12 
լաթերը:  

1989 թ.-ին Koshima և Soeda5 հաղորդեցին լաթի մասին, որը հիմնված լինելով 
խորանիստ ստորին վերորովայնային զարկերակից ծագող պերֆորանտի վրա, թույլ է 
տալիս վերցնել մաշկային լաթ` խուսափելով  որովայնի ուղիղ մկանի զոհաբերումից:  
Տվյալ լաթը 1994 թ.-ին Allen և Treece6 կողմից կիրառվեց կրծքի ռեկոնստրուկիցայի 
նպատակով, իսկ Blondeel և colleagues13,14,15  կողմից ենթարկվեց հետագա մշակման և 
հղկման` լաթի ավելի ճշգրիտ օգտագործման նկատառումներից ելնելով: 
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Taylor et al16 կողմից նկարարագրվել է հետին ոլոքային զարկերակի 
պերֆորանտային (PTAP) լաթը, իսկ Kroll և Rosenfield17 խոսեցին հարողնաշարային 
պերֆորանտների կիրառման մասին` հետին-ստորին միջին գծով տեղակայված 
դեֆեկտների լրացման նպատակով: 1998 թ.-ին Koshima et al18 ներկայացրեցին 
հարպորտային պերֆորանտային (PUP) լաթը, որը ի սկզբանե կիրառվում էր կրծքի 
ռեկոնստրուկցիայի նպատակով: 

TDAP լաթը առաջին անգամ նկարագրվել է Angrigiani et al7 կողմից: Վերջիններս 
առաջարկեցին ձևվել մեջքի լայնագույն մկանի վերադիր մաշկային կղզյակ առանց 
մկանի և հիմնված միայն մեկ պերֆորանտի վրա: Այս լաթը ձեռք բերեց մեծ ճանաչում 
թե որպես ոչ ազատ, ոտիկի վրա լաթ ռեգիոնալ` անութափոսի և կրծքի դեֆեկտների 
լրացման համար, թե որպես ազատ լաթ:  

Ազդրի առաջակողմնային լաթը, որը ներկայացվել է Song et al8 կողմից 

հանդիսանում է առավել կիրառելի լաթերից մեկը` որպես հուսալի, մեծ մաշկային լաթ 
մարմնի ամենատարբեր շրջանների ռեկոնստրուկցիայի իրականացման համար: Wei et 
al19  վերջինս նկարագրեցին ինչպես “իդեալական լաթ”: Այն կարող է ապահովել մաշկ, 
փակեղ, մկան և նշված հյուսվածքների տարատեսակ համակցումներ: 

SMAP լաթի մասին առաջին անգամ խոսեցին Martin et al9: Այն հուսալիորեն կարող 
է կիրառվել դիմային դեֆեկտների լրացման նպատակով` որպես ռեգիոնալ կամ ազատ 
լաթ, քանզի այն համապատասխանում է դեմքի շրջանի մաշկին գույնով, տեքստուրայով 
և հաստությամբ` միաժամանակ իրենից  ներկայացնելով էսթետիկ առումով ընդունելի 
դոնոր շրջան: Ընդ որում, տվյալ լաթը կարող է վերցվել ստորին հիմքով` հիմնված 
ենթակզակային և դիմային զարկերակների վրա, կամ որպես ռետրոգրադ 
արյունամատակարարումով վերին հիմքով լաթ` հիմնված դիմային զարկերակի 
հեռակա բաժինների վրա20,21: 

Wei և  Mardini,22 Mardini et al,23 և Wallace et al24 նկարագրեցին “ազատ ոճի ազատ 
լաթերը” (free-style free flaps), ինչը ենթադրում էր, որ ձայնային դոպլերի անոթազարկի 
ազդանշանով մարմնի յուրաքանչյուր տեղամաս (այսինքն` իդենտիֆիկացնելով 
պերֆորանտային անոթ) կարող է ծառայել ինչպես դոնոր շրջան: Այսպիսով, լաթը 
կարող է ձևվել և վերցվել մարմնի յուրաքանչյուր տեղամասում, որը տվյալ կլինիկական 
դեպքում բավարարում է ռեկոնստրուկցիայի առջև դրված պահանջներին (մաշկի գույն, 
հաստություն, տեքստուրա և դոնոր շրջանի հիվանդացություն):24,25,26 

Պրոպելլեր լաթ գաղափարը, որը ներդրեցին Hyakusoko et al27, սկզբնապես 
նկարագրվել էր որպես պերֆորանտային լաթ Hallock28 կողմից: Վերջինիս հետագա 
կիրառումը ընդլայնվեց Teo29 միջոցով: Այն շատ կարևոր և օգտակար մեթոդ է 
տարատեսակ փափուկ հյուսվածքային դեֆեկտների փակման համար: Ի սկզբանե 
կիրառվելով ստորին վերջույթների հեռակա հատվածների ռեկոնստրուկցիայի 
նպատակով,30 այժմ օգտագործվում է մարմնի ցանկացած տեղամասում:31,32,33 Դրանք 
շատ ճկուն տեղային կզղյակային լաթեր են հիմնված եզակի դիսսեկցված պերֆորանտի 
վրա և նախատեսված պտտվելու ընդհուպ մինչև 180° (առնվազն 90°), որտեղից էլ 
ստացել են իրենց անվանումը (“պրոպելլեր”): 

“Perforator-plus flap” հասկացողությունը ենթադրում է կիսակղզյակային լաթ, որը, 
սակայն, ունի իդենտիֆիկացված պերֆորանտ հիմքի շրջանում34: Այսպիսով, 
ստանդարտ պտտվող, տրանսպոզիցիոն և սահող լաթերը մոդիֆիկացվել են` 
հայտնաբերելով և պահպանելով դեպի լաթն ուղղվող պերֆորանտները35: Չնայած 
հանգամանքին, որ հյուսվածքային կամրջակի առկայությունը նվազեցնում է 
նմանատիպ լաթերի շարժունակությունը (ի տարբերություն կղզյակային լաթերի), այդ 
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թերությունը կոմպենսացվում է լաթի հավելյալ, ավելի հուսալի սնուցումով և երակային 
արտահոսքով36:  

V-Y սահող (առաջխաղացող) լաթերը լայնորեն քննարկվել են շատ հեղինակների 
կողմից: Այդ թվում` Esser37, Barron38, Zook et al.39: Սրանք պատահական 
արյունամատակարարման լաթեր են` հիմնված ենթամաշկային ոտիկի վրա, որը 
ֆիքսված է ստորադիր հյուսվածքներին: Վերջին հանգամանքը սահմանափակում է 
տվյալ լաթերի շարժունակությունը, հատկապես` ոչ արտահայտված ենթամաշկային 
հյուսվածքով տեղամասերում: Ձևվելով որպես պերֆորանտային լաթեր` հիմնված մեկ 
կամ երկու պերֆորանտների վրա, և հատելով լաթը սահմանող խորանիստ փակեղը, 
կարելի է V-Y լաթը օժտել մեծ մոբիլությամբ և հուսալիությամբ, որը թույլ է տալիս 
դրանք հաջողությամբ կիրառել տարբեր դեֆեկտների ռեկոնստրուկցիայի նպատակով:  

“Անկյունաքարի” ձևի պերֆորանտային կղզյակային լաթը (Keystone Design 
Perforator Island Flap) առաջին անգամ նկարագրվել է Behan կողմից 2003 թ.-ին40: Լաթը 
համապատասխան անվանումը ստացել է շնորհիվ իր նմանության հռոմեական 
անկյունաքարի (սեղանարդաձև քար տեղադրված կամարի գագաթին) և ի սկզբանե 
նկարագրվել է որպես  2 հակադիր V-Y լաթերի համակցում` կիրառվող ինչպես 
բազմապերֆորանտ մաշկափակեղային լաթ` հիմնված պատահական պերֆորանտների 
վրա (առանց վերջիններիս իդենտիֆիկացիայի): Սակայն, անոթային անատոմիայի և 
պերֆորասոմների տեսության41 սկզբունքների իմացությունը թույլ է տալիս լաթը հիմնել 
տվյալ շրջանի մեկ կամ ավել դոմինանտ պերֆորանտային անոթների վրա` 
հնարավորություն ընձեռելով դեֆեկտի փակման նպատակով օգտվել “ազատ ոճի” 
մոտեցումից: Քանզի լաթը ձևվում է դերմատոմալ սեգմենտի սահմաններում` 
երկայնակի անցնող մաշկային նյարդերին և մակերեսային երակներին վերադիր 
(ներառելով դրանք), ուստի “անկյունաքարը” ունակ է նաև տեղափոխել զգացող 
հյուսվածքների մեծ բաժիններ: 

Վերոնշյալ պերֆորանտային ոչ ազատ լոկոռեգիոնալ լաթերը, կրելով 
“պերֆորանտային լաթ”-ի ընդհանուր առանձնահատկությունները, շատ դեպքերում 
թույլ են տալիս խուսափել ազատ լաթի տեղափոխումից, այսպիսով, զերծ մնալով 
տեխնիկապես ավելի բարդ, ժամանակատար և համեմատաբար բարձր ռիսկի 
միջամտությունից: Այդ լաթերի կարևորագույն առավելություններից է նաև այն, որ 
դեֆեկտի լրացումն կատարվում է նույն բնութագրերով օժտված հարակից 
հյուսվածքներով` միաժամանակ սահմանափակելով վիրահատական միջամտությունը 
մեկ անատոմիական շրջանում: Տվյալ լաթերը հաջողությամբ կիրառվել են տարբեր 
հեղինակների կողմից` տարբեր տեղակայման, տարատեսակ դեֆեկտների փակման 
նպատակով` որպես ռեկոնստրուկտիվ վիրաբույժի զինանոցի հուսալի և արժեքավոր 
մեթոդներ42,43,44,45: Չնայած պերֆորանտային լոկոռեգիոնալ լաթերի կիրառման արդեն 
իսկ նշանակալի կլինիկական փորձի կուտակմանը, դեռևս առաջարկված չէ 
ընդհանրական ռեկոնստրուկտիվ ալգորիթմ, որը կծառայի որպես ուղեցույց առանձին 
կլինիկական դեպքերում օպտիմալ լաթի ընտրության համար: 
 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ      
ա) Free-Style Local Perforator Flaps: Versatility of the V-Y Design to Reconstruct Soft-Tissue 
Defects in the Skin Cancer Population. Beniamino Brunetti, M.D. Stefania Tenna, M.D., Ph.D. 
Achille Aveta, M.D. Francesco Segreto, M.D. Paolo Persichetti, M.D., Ph.D. Plast. Reconstr. 
Surg. 132: 451, 2013. 
Տվյալ աշխատանքում բերված է հեղինակների կողմից V-Y “ազատ ոճի” 
պերֆորանտային լաթերի կիրառման փորձը, որոնք օգտագործվել են մաշկի քաղցկեղի 
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էքսցիզիայի արդյունքում գոյացած դեֆեկտների ռեկոնստրուկցիայի նպատակով: 
Տարբեր տեղակայման  40 դեֆեկտների (23 տղամարդ, 17 կին, միջին տարիքը` 63) 
ռեկոնստրուկցիան իրականացվել է պերֆորանտային տեղային V-Y լաթերի միջոցով. 
դեֆեկտի միջին չափերն են եղել 5 x 3.7 սմ, իսկ լաթերի միջինը` 8.8 x 4.2 սմ, լաթերը 
հիմնվել են մեկ (n=10), երկու (n=18) կամ երեք (n=12) պերֆորանտների վրա: 
Վիրահատության միջին տևողությունը եղել է 93 րոպե: 37 լաթեր (92.5%) լավացել են 
առանց որևէ միջադեպի, 3 լաթերի դեպքում (7.5%) դիտվել է չափավոր երակային 
անբավարարություն` բերելով լաթի մասնակի նեկրոզի, որը ենթադրել է 
վիրահատական ռեվիզիա: 3 դեպքում (7.5%) լաթերը փոխակերպվել են պտտվող/սահող 
(hatchet) պերֆորանտային հիմքով կիսակղզյակային լաթի: Հետվիրահատական 
շրջանում առավել հաճախ դիտվել է թեթև երակայի ստազ (8 լաթ; 20%): Բոլոր լաթերի 
դեպքում ստացվել են ադեկվատ և կայուն ռեկոնստրուկցիայի արդյունքներ` գերազանց 
ուրվագծերով (հետվիրահատական հետևումը (follow-up)` 6 ամսից մինչև 2 տարի` 
տարբեր լաթերի դեպքում): 
Հեղինակները նշում են, որ առավել կարևոր, որոշիչ գործոնը լաթի տեղափոխման 
ընտրության հարցում (սահող ընդդեմ պրոպելլեր) դա պերֆորանտի և դեֆեկտի 
պրոքսիմալ եզրի միջև հեռավորությունն է (պերֆորանտ-դեֆեկտ հեռավորություն), որի 
հիման վրա էլ նրանց կողմից առաջարկվել է լաթի ընտրության ալգորիթմ: 
Համաձայնելով վերոնշյալ գործոնի կարևորության փաստի հետ, այնուամենայնիվ, 
առկա են նաև այլ կարևոր փոփոխականներ (դեֆեկտի տեղակայում, դեֆեկտի 
չափորոշիչներ, ուղեկցող հիվանդություններ և այլն), որոնք ևս ազդեցիկ են օպտիմալ 
լաթի ընտրության հարցում և պետք է հաշվի առնվեն տվյալ դեֆեկտի 
ռեկոնստրուկցիան իրականացնելիս: Բացի դրանից, առաջարկված ալգորիթմում 
ներառված են լաթի տեղափոխման միայն 2 տարատեսակ և բացակայում են մյուս, ոչ 
պակաս արժեքավոր մեթոդները, ինչպիսիք են կիսակղզյակային և անկյունաքար 
պերֆորանտային լաթերը: 
 
բ) Transversally Oriented Pedicled Perforator Flaps: A Reliable Alternative for Lower Leg 
Reconstruction. Beniamino Brunetti, M.D., Igor Poccia, M.D., Stefania Tenna, M.D., Ph.D., 
Stefano Campa, M.D., Paolo Persichetti, M.D., Ph.D. Microsurgery 35:541–545, 2015.  
Այս զեկույցում հեղինակները նկարագրում են լայնական կողմնորոշված, ոտիկի վրա 
պերֆորանտային լաթերի օգտագործումը սրունքի ռեկոնստրուկցիայի նպատակով: 7 
պացիենտներ ենթարկվել են ռեկոնստրուկցիայի վերոնշյալ լաթերով, որոնց միջին 
տարիքը եղել է 42-68 տարեկան: Բոլոր դեֆեկտները ծագել են քաղցկեղի աբլացիայի 
արդյունքում, վերջիններիս չափերը` 9 x 5 – 5 x 2.5 սմ: Տեխնիկան կիրառվել է 
երկայնակի, երկար և նեղ դեֆեկտներով հիվանդների մոտ, երբ դրանք չէին կարող 
փակվել առաջնային կերպով` լաթերը հիմնելով լսելի եզակի պերֆորանտի վրա, որը 
տեղակայված է դեֆեկտից նշանակալի հեռավորության վրա: Բոլոր լաթերը հիմնվել են 
մեկ պերֆորանտի վրա, դրանցից մեկը փոխակերպվել կիսակղզյակային 
պերֆորանտային լաթի: Լաթերը միշտ մոբիլիզացվել են V-Y տարբերակով, իսկ դոնոր 
շրջանները փակվել առաջնային կերպով: Ձևված լաթերի չափերը տատանվել են 
հետևյալ սահմաններում` 15 x 7 – 8 x 3.5 սմ: Վիրահատության տևողությունը` 40-90 
րոպե: Բոլոր լաթերը լավացել են առանց միջադեպի (հետվիրահատական հետևումը` 6 
ամսից մինչև 2 տարի): Բոլոր պացիենտները բավարարված են եղել վիրահատության 
արդյունքներով: 
Հեղինակների կողմից որպես լայնական պերֆորանտային V-Y լաթերի կիրառման 
ցուցում նշվում է երկայնակի, երկար և նեղ դեֆեկտները, որոնք ենթակա չեն 
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առաջնային փակման և առկա է եզակի իդենտիֆիկացված պերֆորանտ վերքից 
նշանակալի հեռավորության վրա: Մյուս կողմից նշվում է, որ պերֆորանտի` դեֆեկտին 
մոտ տեղակայումը հանդիսանում է տվյալ լաթերի գործածման միակ հակացուցումը և 
այդ դեպքերում  ընտրվում է պերֆորանտային պրոպելլեր լաթ:  
Չնայած հանգամանքին, որ պացիենտների տվյալ փոքր խմբում հեղինակները հասել են 
հաջողության` կիրառելով լայնական օրիենտացիայի պերֆորանտային լաթեր, 
այնուամենայնիվ, դա չի բխում պերֆորասոմների տեսության այն սկզբունքից, որ լաթը 
պետք է կողմնորոշել պերֆորասոմները կապակցող անոթների ուղղությամբ, որոնք 
առանցքային են վերջույթներում և ուղղահայաց միջնակ գծին` իրանի շրջանում: Բացի 
այդ, քննարկվում են լայնական V-Y և պրոպելլեր պերֆորանտային լաթերը, սակայն չի 
խոսվում “keystone” լաթերի մասին, որոնք ևս կարող են ապահովել նշված 
պարամետրերով դեֆեկտների ռեկոնստրուկցիան և, ի համեմատ լայնական V-Y 
պերֆորանտային լաթերի օժտված են առավելությամբ, քանզի կիրառվում են 
երկայնակի կողմնորոշմամբ: Վերջինս, ինչպես նաև նույն պայմաններում մեկից ավել 
պերֆորանտների հավանական ներառումը լաթի մեջ, պայմանավորում են 
անկյունաքարի տիպի լաթերի առավել հուսալիությունը:   
  
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
2.1. Հետազոտության նպատակը 
Ստեղծել ռեկոնստրուկտիվ ալգորիթմ, որն առանձին կլինիկական դեպքերում կապահովի 
օպտիմալ պերֆորանտային լոկոռեգիոնալ լաթի ընտրությունը: 
 
2.2. Հետազոտության խնդիրները 

1. Դիտարկել ոչ ազատ, ոտիկի վրա պերֆորանտային լաթերի տարատեսակների 
կիրառման առանձնահատկությունները 

2. Վերլուծել այն գործոնները, որոնք նշանակություն ունեն պերֆորանտային լաթի 
տարբերակի ընտրության հարցում  

3. Համադրելով տարբեր պերֆորանտային լոկոռեգիոնալ լաթերի 
առանձնահատկությունները և լաթի ընտրության հարցում կարևորություն ունեցող 
գործոնները` որոշել օպտիմալ լաթի ընտրության սկզբունքները 

4. Գնահատել լաթի ընտրության սկզբունքների պահպանմամբ իրականացված 
ռեկոնստրուկցիայի արդյունքները` տարբեր անատոմիական շրջաններում 
տեղակայված, տարատեսակ ծագումնաբանության և չափանիշներով փափուկ 
հյուսվածքային դեֆեկտների դեպքում 

5. Արդյունքում  ստանալ ուղեցույց, որը տվյալ ռեկոնստրուկտիվ միջամտության 
դեպքում դյուրին կդարձնի առավել համապատասխան պերֆորանտային լաթի 
ընտրությունը:  

 
Գիտ. թեմայի նորույթը 
Առաջարկվելու է ռեկոնստրուկտիվ ալգորիթմ, որը լոկոռեգիոնալ ռեկոնստրուկցիայի 
յուրաքանչյուր դեպքում կծառայի որպես ուղեցույց` օպտիմալ պերֆորանտային լաթի 
ընտրության հարցում:       
 
3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

 պրոսպեկտիվ կլինիկական հետազոտություն 
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4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ     
Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանալու Հերացու անվան ԵՊԲՀ-ի Թիվ 1 Կլինիկական 
հիվանդանոցի Պլաստիկ վիրաբուժության բաժանմունքի և ՀՀ ՊՆ ԵԿՀ-ի փափուկ 
հյուսվածքային դեֆեկտներով (տարբեր լոկալիզացիայի, ծագումնաբանության և 
չափանիշներով) հիվանդները` անկախ սեռից և տարիքից, որոնց ռեկոնստրուկցիան 
իրականացվելու է պերֆորանտային լոկոռեգիոնալ լաթերի միջոցով:  

 
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ` 

1. Կլինիկական (հերթական ամբուլատոր զննումներ` վիրահատությունից 6 և 12 
ամիս հետո) 

2. Գործիքային`  
 դոպլեր (հիմնական մեթոդ)/դուպլեքս  
 ԿՏ անգիոգրաֆիա 
 ՄՌՏ անգիոգրաֆիա 

 
 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ        

Աշխատանքը` ինքնուրույն, սեփական նախաձեռնությամբ: 
 
6. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ գործառույթներ Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2019 
2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2019 
3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2019-2021 
4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2019-2021 
5. Աշխատանքի ձևակերպում 2021  
6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2021  

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2021 

 
 

7. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
--- 
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