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Վահրադյան Հասմիկ – կենսաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆ, 
Օտարերկրյա անդամներ՝
Բաբայան Արսեն - բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆ, Մյունխենի 
«OrthoLiga Spine and Joint Center»-ի հիմնադիր, Գերմանիա
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նայի համալսարան, Թեներիֆե, Իսպանիա,
Մարիա Անջելո-Հաթար - բժշկագիտության դոկտոր, Ծերացման 
դեմ ամերիկյան բժշկության ակադեմիայի տնօրեն, Քուվեյթ,

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական և գիտամեթոդական 
հանդես – 2020, Երևան: Էդիթ Պրինտ, 2020, 128 էջ

Հանդեսը պարունակում է 2019-2020 ուստարում Երևանի «Հայբուսակ» 
հա մալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի, ինչպես նաև 
խմբագրական կոլեգիայի օտարերկրյա անդամների գիտական և գիտա-
մեթոդական աշխատանքները՝ բժշկագիտության և բնական գիտությունների 
ոլորտներում:
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ՆԵՐԱԾՈւԹՅԱՆ ՓՈԽԱՐԵՆ
Հարգելի ընթերցող 
Երևանի Հայբուսակ համալսարանը շուտով կնշի իր հիմնադրման 30 ամ-

յակը, որը նաև մեր Երրորդ Հանրապետության տարիքն է: Այս ընթացքում, Հան-
րապետությանը համընթաց, դիմակայել ենք բազում օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
դժվա րությունների, անցել ենք որոնումների, վերելքների ու վայրէջքների, հիասթա-
փությունների ու հաջողությունների ուղիով: Սակայն նույնիսկ ամենադժվարին 
պահերին չենք կորցրել հավատը թե՛ Հանրապետության, և թե՛ մեր համալսարանի 
վառ ապագայի նկատմամբ...

Այսօր Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի շուրջ 70 ուսումնագործնական 
բազաներում կրթություն են ստանում հազարավոր երիտասարդներ՝ մեր հանրա-
պետությունից և արտերկրից...

Այս տարիների ընթացքում համալսարանը ունեցել է նկատելի ձեռքբերումներ` 
2018-2019թ. անցել է միջազգային հավատարմագրման գործընթացը և եվրո պա-
կան հեղինակավոր EKKA կազմակերպության հանձնաժողովի կողմից ստա ցել 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում... Սակայն առավել տպավորիչ են հա-
մալսարանի մոտակա և հեռահար ծրագրերը՝ գիտահետազոտական, կրթու-
թյան բարեփոխումների, եվրոպական գիտակրթական տարածքում ինտեգրվելու 
ոլորտներում: 

Հետազոտությունների զարգացման 2021-2025 թ ռազմավարական ծրագրով 
նախատեսված է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած «Ավանդական 
բժշկության գիտահետազոտական կենտրոն»-ի հիմնումն ու գործարկումը: Այդ 
նպատակով հայտարարվել է միջազգային մրցույթ, Կենտրոնի համար առանձ-
նացվել է անհրաժեշտ տարածք... 

Ընդունված են ՊԴ կազմի գիտական աշխատանքները միջազգային գրա-
խոսվող հանդեսներում տպագրման, միջազգային գիտաժողովներում զեկու ցում-
ների խրախուսման տարբեր միջոցառումներ... 

Բուհի հիմնադիրների խորհուրդը, համալսարանը սեփական կադրերով հա-
մալրելու նպատակով, որոշել է ապահովել նպատակային առկա, անվճար ուսուց-
ման ասպիրանտների ուսման ծախսերը...

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմը 2019/2020 ուստա-
րում հրատարակել է շուրջ հարյուր գիտական հոդվածներ և գիտամեթոդկան 
աշխատանքներ: 

Ներկա Հանդեսում ներկայացված են ստացված օրիգինալ գիտական և գիտա-
մեթոդական արդյունքների ոչ ամբողջական պատկերը: Նրանում հիմնա կանում 
ներառված են երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների մասնակ-
ցությամբ կատարված աշխատանքները:

  ԵՀՀ ռեկտոր՝ Ս.Լ.Հարությունյան
20.08.2020
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ԲԺՇԿԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ 

A PROPOSED ALGORITHM FOR THE TREATMENT OF 
ATROPHIC ACNE SCARS

MARIA ANGELO-KHATTAR
M.D, Ph.D, M.Sc.

Dermatology Overseas Director, American Academy of Anti-Aging 
Medicine Dermatologist, Shape Clinic, Kuwait

Abstract This article focuses on atrophic acne scars and proposes a treatment 
algorithm for patients suffering from this condition. Acne is a common condition that 
often results in secondary damage in the form of acne scarring. This article presents a 
review of the aetiopathology of acne scars and presents a treatment algorithm based on 
evidence-based treatment modalities for atrophic acne scars

Keywords: atrophic acne, algorithm, aetiopathology analysing, atrophic acne scars 

Introduction
Acne vulgaris is a very prevalent dermatological condition that typically appears 

for the first time in adolescence and peaks between the ages of 15-16, in both 
males and females [1]. Data for the prevalence of acne vulgaris, from various 
studies ranges between 82-100% [2,3]. However, acne is not only a condition 
of adolescence as it can persist well into adulthood1. Goulden and colleagues 
[4] reported that 3% of men and 12% of women over the age of 25 had clinical 
acne. Acne scarring is a common sequel of acne vulgaris with potentially serious 
psychosocial consequences that may impact upon the patient’s quality of life [2]. 
The inflammatory process associate with acne and its subsequent disorderly 
healing pattern are responsible for both the macular and permanent skin textural 
changes that occur with acne scarring [5]. Epidemiological data for acne scarring 
in the general population is sparse and inconsistent, with values ranging from 
1% to 11% [6]. Nevertheless, research has shown that up to 95% of patients with 
clinical acne do experience some form of post-acne pathology [6]. Various risk 
factors have been implicated in acne scar induction including the duration and 
severity of the lesions, excoriations and untimely or inappropriate treatment of 
acne. In the majority of cases, the face is affected more than other body areas, 
rendering the condition even more cosmetically unacceptable [7].
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Aetiopathology of Acne and Acne Scarring
The pathogenesis of acne scarring is poorly understood. The causative factor 

in the formation of acne scarring is the inflammatory process associated with acne 
vulgaris. Knowledge of the mechanisms involved in the pathogenesis of acne is 
integral to our understanding of the pathogenesis of acne scars.

Although not fully elucidated, several factors have been implicated in 
microcomedo formation, the first step in the production of acne? These include 
increased sebum secretion, ductal hyper-cornification and bacterial colonisation 
of the pilosebaceous unit by Propionibacterium acnes (P. acnes). The sebaceous 
gland is highly susceptible to stimulation by androgens and moreover, sebaceous 
glands have the highest androgen receptor density in human skin [8] Testosterone, 
the primary androgen, is converted to dihydrotestosterone (DHT) by the enzyme 
5-alpha reductase, present in sebaceous gland rich areas. It is believed that 
dihydrotestosterone is more potent than testosterone with respect to stimulation 
of sebum secretion by the sebaceous gland [9]. 

Another contributing factor to comedo formation is the retention of corneocytes 
in the infundibulum, the keratinised lining of the hair follicle. Normally corneocytes 
formed in the infundibulum are shed and extruded to the surface of the skin. 
However, in acne the corneocytes accumulate and exhibit increased cohesiveness, 
ultimately leading to hyperkeratosis. This is further exacerbated by the increased 
rate of proliferation of corneocytes in the proximal portion of the infundibulum, 
the infra-infundibulum, and the proliferation of P.acnes, leading to the creation 
of a bottleneck. The comedo, thus formed, expands and as the force within it 
increases, the comedo walls rupture and release keratin and sebum, which initiate 
an inflammatory response [10]. (Figure 1).

The post-inflammatory damage to the skin may be epidermal or dermal, 
leading to significant collagen and tissue damage, fibrosis and permanent skin 
textural changes [11,12]. Epidermal injury leads to reversible erythema and pigment 
changes whereas dermal damage is permanent and leads to either an increase 
or decrease in tissue, which manifest as raised or depressed scars, respectively. 
As is the case with all scars, acne scars enter the wound healing cascade of 
inflammation, proliferation and scar maturation as discussed below [13] ( Figure 2).

Each of the phases of wound healing; Inflammation which last for up to 10 
days, proliferation that last up to four weeks and maturation or matrix remodelling, 
that persists for up to one year, are dependent on several growth factors, cytokines 
and chemokines as shown in Figure 3.
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 Figure 1: The pathogenesis of acne (Adapted from reference9)

Figure 2: The three classical stages of wound repair (Adapted from reference12 )
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Figure 3: Growth factors and cytokines in wound repair (Adapted from reference 13)

TGF Beta=Transforming Growth Factor Beta; PDGF=Platelet Derived Growth 
Factor; EGF=Epidermal Growth Factor; VEGF=Vascular Endothelial Growth Factors; 
FGF 2=Fibroblast Growth Factor 2; IL-1=Interleukin-1; TIMP=Tissue Inhibitors of 
Matrix Metalloproteinases; MMP’s=Matrix Metallo Proteinases

The Role of Inflammation in Scar Formation
The precise mechanisms responsible for the initiation and exacerbation of 

inflammation in acne and acne scar formation are not well understood. Previously, 
inflammation was viewed as a secondary complication to microcomedone 
formation, however, examination of inflamed and non-inflamed lesions has led 
to the conclusion that in many cases inflammation in acne does not present with 
a microcomedone but occurs before hyperproliferation of the follicle wall [14]. It 
is known that antigen(s) of P. acnes play a central role in the initiation of both 
humoral and cellular immunity [5]. Patients with acne are more highly sensitised 
to P. acnes than are normal individuals [5]. Evidence has shown P. acnes to be 
implicated in the initiation of a Th-1 mediated immune response by its role in 
activating the monocyte/macrophage release of interleukin-12 (IL-12) via toll-like 
receptors [15]. The function of cell-mediated immunity is the clearance of the 
antigen(s) but may also contribute to tissue damage [16]. 
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Holland et al [5] assessed the differences in the cell-mediated immune 
responses in patients that were prone to scarring (S patients) and those that 
were not prone to scarring (NS patients). Biopsies of inflamed acne lesions of 
known duration; <6 h (n=14), 24 h (n=14), 48 h (n=10), 72h (n=10) and 6-7 days 
(n=11) were taken from the backs of S and NS patients. Quantitative histochemical 
analysis revealed the clear differences in the inflammatory pattern between S and 
NS patients. The number of CD4+T cells present in lesions from S patients was 
approximately half that of NS patients. Furthermore, a high proportion of cells 
were skin homing memory/effector cells indicating that S patients were more 
sensitive to the causative antigen(s). 

Figure 4: Schematic diagram of the inflammatory responses in acne lesions 
(Adapted from reference5)

The lesions from both subsets of patients had high numbers of macrophages, 
blood vessels and vascular adhesion molecules. However, the cellular response and 
the number of Langerhans cells were lower in the S patients compared to the NS 
patients, indicating that the initial response to the antigen(s) was slower in the S 
patient. Furthermore, S patients showed a persistent adaptive immune response 
in resolving lesions (Figure 4). The authors postulated that this chronic delayed 
hypersensitivity reaction was a consequence of the persistence of antigen(s) that 
the S patients were not able to eliminate.

In summary, it is postulated that the chronic delayed hypersensitivity reaction 
due to the persistence of antigen(s) of P.acnes is responsible for scarring. 
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Clinical Presentation of Acne Scars
Morphologically, acne scars may be of three distinct types; macular scars, 

raised scars including hypertrophic and keloid scars, as well as atrophic scars 
[7]. Macular scars, characterized by pigmentary changes and erythema, are the 
least severe. They are self-limiting and respond well to treatment [8]. However, 
hypertrophic scars and keloids as well as atrophic scars are much more serious and 
potentially disfiguring [9]. Atrophic scars are in fact one of the most challenging 
post-acne conditions to treat and the importance of preventative measures by the 
timely and judicious treatment of acne cannot be over-emphasized.

Atrophic Scars
Histologically, atrophic scars are characterised by thinning of the skin and 

loss of underlying collagen, elastin and deep dermal fat resulting in a downward 
pull of the epidermis. Atrophic scars are by far the most common type of acne 
scars [6,17]. Layton et al [6] found the incidence of depressed scars to be 84% 
in males and over 76% in females for macular atrophic (rolling and boxcar scars) 
and 92% in males and 90% in females for ice-pick scars. 

Previously the nomenclature used to describe the various types of depressed 
scars had led to great confusion with terms such as shallow, pitted, crater-like, 
saucer-shaped, narrow, wide and deep scars [18]. Currently, a simple classification 
system proposed by Jacob et al [18] has become universally accepted and provides 
a basis for accurate comparison amongst studies. The system categorises atrophic 
scars into three basic types: Ice-pick, Rolling scars and Boxcar scars. A schematic 
representation of atrophic acne scars is shown in Figure 5. 

Figure 5: A schematic representation of Ice-pick, Rolling and Boxcar scars 
(Adapted from19)
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Ice-pick scars are ‘V’-shaped scars that are less than 2mm wide and extend 
to the deep dermis or subcutis [18] (Figure 6).

Figure 6: Ice-pick scars (Adapted from reference 20)

Rolling scars appear as superficial shadowing with a rolling or undulated 
appearance, which may be circular or linear (Figure 7). They are generally wider 
than 5mm and exhibit dermal tethering of otherwise normal-appearing skin [18]. 

Figure 7: Rolling scars: Figure 8: Boxcar scars
 
Boxcar scars have sharply demarcated edges and are round or oval in shape 

(Figure 8). They are typically 1-4mm in diameter and may be either shallow 
(<5mm) or deep (>5mm).15 Deep boxcar scars are more visible due to greater 
light refraction off the surface of the skin.

Treatment Modalities for Atrophic Acne Scars
A wide range of energy-based and non-energy based treatment modalities 

have been introduced over the years for the management of acne scars.18 To 
date, none have provided a definitive solution. Both treatment categories work 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

14

on the principle of “controlled wounding” whereby the induction of skin trauma 
initiates a wound healing response and ultimately results in collagen remodelling 
and dermal repair [19,20].

Traditional non-energy based treatments include chemical peels, dermabrasion, 
and surgical options such as punch excision and elevation [21-23]. A number 
of novel non-energy based modalities has emerged over the past few years. 
Intradermal injection of growth factors from autologous platelet rich plasma, or 
human derived growth factors are gaining popularity for skin refining [24,25]. 
Fibroblast transfer has also been used very recently to treat atrophic acne scars 
[26]. Furthermore, the use of collagen-stimulating fillers injected in the deep 
dermis and subcutis has been shown to improve depressed scars [27,28]. 

Laser and energy-based devices are widely used in the management of 
atrophic acne scars, in particular, the non-ablative and ablative fractional 
technologies [20,29]. Historically, this began with the introduction of fully ablative 
skin resurfacing procedures in the 1990’s with the advent of the carbon dioxide 
(CO2) and erbium-doped yttrium aluminium garnet (Er: YAG) lasers [30]. These 
high-energy pulsed devices create full-thickness wounds and yield impressive 
clinical outcomes [31,32]. To date, full resurfacing remains the Gold Standard 
for acne scar management. However the procedure is associated with prolonged 
recovery and poor patient tolerability. In 2004, the introduction of fractional 
photothermolysis by Manstein and his colleagues [33] revolutionised the field of 
laser skin resurfacing and has resulted in the development of numerous ablative 
and non-ablative laser devices [33].The popularity of these technologies is due 
to their ease of operation, lower risk of side effects, good patient tolerability and 
relatively quick patient recovery.

The most recent innovation in energy-based treatments is the use of the 
new-generation bipolar and unipolar fractional radiofrequency (FRF) technologies 
recently introduced for skin refining, which show promise in the treatment of acne 
scars [34,35,36]. Unlike lasers, their mechanism of action is not chromophore 
dependent. Bipolar FRF based technologies, currently termed as sublative devices, 
are capable of producing greater volumetric heating via tissue impedance and 
consequently heat diffusion to deeper tissue compared to laser-based technologies 
[37]. Unipolar plasma FRF devices cause a discharge of RF energy at a short 
distance from the skin and create clouds of high-energy electrons known as 
plasma that cause mild epidermal ablation and perforate the superficial dermis 
[37,38,39]. To date, the efficacy and safety of FRF systems, compared to the 
fractional lasers, has not been thoroughly investigated. Despite the array of 
treatment options, atrophic acne scars remain a great therapeutic challenge and 
patients must be made well aware of the fact that currently, total eradication of 
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acne scars is not possible. There is a great need for the development of new 
treatment stratagems for this notoriously difficult condition. 

The last few years have witnessed an increase in popularity in the use of 
multimodal treatments in the management of acne scars [40,41] but thus far, 
there are insufficient data to suggest that the concomitant applications of 
various therapeutic strategies yield synergistic results and optimise treatment 
outcomes. Well-designed studies are required to elucidate which of the treatment 
combinations may potentially yield significantly improved results.

Treatment Algorithm for Atrophic Acne Scars
Prior to devising a treatment plan, several other patient-specific issues should 

be taken into consideration including the cost of the treatments and the amount of 
downtime the patient can afford. Moreover, the importance of ensuring realistic 
patient expectations cannot be over-emphasised in the case of atrophic acne 
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scar management. The patient must accept the fact that in most cases, several 
treatment sessions are required for optimal results, and that the ultimate goal is 
one of improvement and not total perfection.

Conclusion
Deviation in the orderly pattern of healing in acne vulgaris commonly results 

in acne scars of various morphological types. Atrophic scars including ice-
pick, rolling and boxcar scars, are the most prevalent and pose the greatest 
therapeutic challenge. There are multiple energy-based and non-energy based 
therapeutic interventions currently available and most of the more morbid 
resurfacing procedures have become superseded by new and innovative treatments 
with improved risk benefit profiles. Fractional ablative and nonablative lasers 
are presently the most popular treatment modalities due to their precision, 
demonstrable efficacy and minimal side effects. More recent energy based devices 
including sublative fractional radiofrequency and unipolar plasma fractional 
radiofrequency are receiving attention and although there is a lack of comparative 
data, these procedures appear to be safer in darker skinned individuals. A 
number of novel non-energy based procedures such as platelet rich plasma, 
autologous fibroblast transfer, and biostimulating filler substances are being used 
to stimulate neocollagenesis in depressed scars. Of interest is the recent trend 
of employing concomitant treatments in an effort to optimise results. An elegant 
approach is the induction of micro-perforations in the skin by needling or with 
ablative fractional devices to permit transdermal delivery of autologous growth 
factors. There is no doubt that further research is required to ascertain the true 
value of these simultaneous therapies. To date, total resolution of atrophic acne 
scars is not possible and there are no established evidence- based therapeutic 
guidelines available. However, many authors are adopting a sequential multimodal 
approach to address both the surface imperfections and 3-dimensional volume loss 
associated with depressed scars. The management of atrophic acne scars should 
be individualised based upon scar type, skin phototype and patient requirements. 
Setting realistic patient expectations on the treatment outcomes of the condition 
is of paramount importance. 
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Ատրոֆիկ պզուկների սպիների բուժման ալգորիթմ
Մարիա Անջելո-Հաթար
Բժշկագիտության դոկտոր 

Ծերացման դեմ բժշկության ամերիկյան ակադեմիայի տնօրեն,  
Շեյփի կլինիկա, Քուվեյթ

Հոդվածը նվիրված է ատրոֆիկ պզուկների սպիներին և առաջարկում է ալգորիթմ 
այս հիվանդությամբ տառապող հիվանդների բուժման համար: Պզուկը տարածված 
երևույթ է, որը հաճախ հանգեցնում է սպիների տեսքով երկրորդային վնասների: 
Ներկայացված է պզուկների սպիների էթիոպա թոլոգիայի ակնարկ և առաջարկում 
է բուժման ալգորիթմ՝ հիմնված ատրոֆիկ պզուկների սպիների բուժման ոլորտում 
ստացված արդյունքների վրա:

MICRO INVASIVE BIOLOGIC REGENERATIVE AUTOGENOUS 
RECONSTRUCTION (MIBRAR)

BABAYAN ARSEN
Dr. Med., Professor

Lead Specialist and founder of MIBRAR Center, Munich, Germany

Abstract Interventional MIBRAR system, developed by me is a complex of high-grade 
micro invasive surgical technics, aimed at the regeneration of the tissues and reconstruction 
of the body structures. Here are Fundamental concepts and definitions of that

Keywords: epiduroscopy, endoscopy, regeneration, reconstruction, micro invasive, 
minimally invasive, neurosurgery, trauma surgery, orthopedic surgery, MIBRAR method

Introduction
In MIBRAR method exclusively autologous substances are used, that activates 

regenerative process and provides full reconstruction of damaged body tissues. 
Method is implemented because of unique surgical technologies, and with 
surgical instruments, developed by me, with following application of patient’s own 
components such as stem cells, growth factors and other autologous substances. 
Thanks to many years of research and practical activities of me, this method 
gained international recognition and became revolutionary in modern medicine. 
For the activation of the regenerative process, autologous plasma is applied to the 
damaged tissues that are enriched by growth factors, anti-inflammatory factors 
and mesenchymal stem cells lipogems and separated stem cells, taken from the 
subcutaneous fat tissue. 
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Meaning of MIBRAR
Surgical technologies by MIBRAR method cover about 95% the range of all 

diagnostic and therapeutic events in neurosurgery, orthopedics and traumatology. 
This allows avoiding such extensive interventions as end prosthesis or use of 
synthetic medication. 

MIBRAR is a micro-invasive intervention, mainly applied in regenerative 
medicine and promotes morphologic regeneration and macroscopic reconstruction 
of tissues and body structures. According to my research, surgical interventions, 
contributing to the effective regeneration and body structure reconstruction have 
to be maximally sparing, i.e. performed by micro invasive method.

International researches show that human autologous substances leading to the 
regeneration process (growth factors and mesenchymal stem cells), by their nature 
strive to where they needed the most. This type of reaction appears mainly during 
serious tissue damage, for example, during surgical incisions or traumatization of 
healthy tissues during surgery.

Recovery of damaged tissues demands big amount of regenerative factors. 
It leads to the fact that significant part of regenerative effect of the concentrate 
directed not to the initial problem, but effectiveness of regenerative medicine is 
significantly reducing during treatment of damaged parts. 

Even the most little incision demands long, often many weeks of recovery 
process, that always activated by stem cells. Little puncture, that is done with 
the micro dimensional instrument, only stretches the tissues. After the surgery 
patient has insignificant damage of surrounding tissues, that recovering during 
a few hours or days.

Therefore the MIBRAR method based on the principal of minimal damage of 
healthy tissues during surgical entrance or during the main part of the surgery. 
That is why stem cells and growth factors provide maximum effect on initial 
problem. Big role in recovery process plays the fact that applied autologous 
substances get to the damaged area by micro invasive way, with minimal tissue 
damage, and not through surgical incision, causing additional damage of healthy 
tissues. In order to increase surgical effect, purposefully adding some damage 
with special technic to activate regenerative reaction of mesenchymal stem cells 
and concentrate their effect on damaged organ. 

General procedure for conducting intervention of MIBRAR is that access to 
the surgical surface happens through minimal puncture, without incision. Use of 
micro dimensional instruments, special navigational and optic equipment with high 
allowance (for example, micro-endoscope, micro-epiduroscope, micro-arthroscope, 
etc.) during micro invasive diagnostic or therapeutic events, provides optic control 
and minimal load on patient’s organism. 
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Personal development of surgical equipment and instruments
In order to provide maximal control, accuracy and micro invasiveness during 

interventional method of MIBRAR, I have developed:
• system of surgical planning
• navigational equipment ( KNK system, Cyber Navi hand, grids)
• special surgical device (Sono Control Arm)
• unique micro dimensional endo- and arthroscope, also
• micro dimensional instruments.
This type of equipment corresponds to the highest international technical 

standards. 
Surgical planning system (Cyber Navi Hand) provides necessary visual control 

during the access to the hard-to-reach body structures. Wherein, additional 
dangerous damage of healthy organs and structures is excluded. Micro dimensional 
instruments are used with special precision, and the x-ray irradiation dose during 
surgical control is even less, than allowed in modern conditions. Wide application 
of Ultrasound apparatus in intraoperative control (Sono Control Arm) provides 
maximal accuracy of surgical intervention without x-ray irradiation. 

Special equipment allows virtual planning and calculation of optimal surgical 
entrances and use of micro dimensional instruments yet in preoperative phase.

For the activation of regenerative process, patient is injected by MIBRAR 
technology with autologous plasma, enriched by growth factors, anti-inflammatory 
factors and mesenchymal stem cells, also lipogenesis and separated stem cells, 
received from subcutaneous fat. 

MIBRAR method is based exclusively on application of patient’s own autologous 
substances.

Patents and licenses
All described above technologies, equipment and instruments, developed by 

professor Babayan, and are protected by patent. 

Advantages
• Diagnostic and therapeutic events by MIBRAR method are micro invasive 

and applied without surgical incision. 
• Chance of bleeding or blood loss is very low
• As a rule this method does not require general anesthesia, what allows 

avoiding side effects associated with narcosis. Patients with high risk for 
narcosis also can be operated. 

• Absence of narcosis and completely micro invasive approach makes this 
method specially sparing and less burdensome.
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• There is no need in medication during or after surgical intervention. This 
way the chance of additional side effects and allergies is decreasing. 

• Surgical interventions are done in outpatient conditions. Patient does not 
require the stay in hospital or after surgery care.

• There is no need in postoperative rehabilitation caused by the surgery 
itself.

• There is no need in rehabilitation equipment (wheel chair, crutches, 
orthopedic soles, bandages, etc.)

• Patient has no side effects, as his own autologous material being used. 
• As MIBRAR method is based exclusively on application of patient’s 

autologous material, there is no contraindication diseases or medications.
• Possible side effects that happen from traditional surgical technics (blood 

loss, infections, postoperative destabilization, disturbance of the scarring 
process, damage of the surrounding organs and structures, rejection 
reaction from the foreign body, instability of the endoprosthesis, etc.) are 
excluded during MIBRAR technic use.

• The results are visible after 4-12 weeks, depending from the specificity 
of surgical intervention during postoperative radiology exams (CT, MRI, 
x-ray and Ultrasound).

• Except the time for the surgery this method does not need additional 
time, also allows patient to carry on with every day and professional work 
activities. 

• Surgical intervention does not cause physical limitations for the patient. 
• Sparing micro invasive intervention significantly shortens rehabilitation 

time.
• MIBRAR allows avoiding end prosthesis, clamping, stiches and other 

artificial implants.
• MIBRAR method has anti-inflammatory characteristics, also quick acting 

and stable analgesic effect.
• MIBRAR method provides regeneration and reconstruction of damaged 

and completely absent structures accrued from traumas, damages and 
other diseases, aging changes, certain chronic and degenerative processes. 

• Effectiveness of MIBRAR method does not depend on patient’s age as 
process of regeneration happens at any age.

• MIBRAR technology used in traumatology, orthopedics and neurosurgery, 
on different parts of the body and musculoskeletal system for regeneration 
and reconstruction of bone structures, cartilages, tendons, for damaged 
muscles and ligaments, also on skin integuments, structures and tissues 
of central and peripheral nervous system.
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• Thanks to the micro invasiveness and absents of the narcosis, MIBRAR 
method has minimal load on patient’s organism and allows application 
simultaneously on different structures and organs. Process of regeneration 
and reconstruction in different organs also happens simultaneously. Recovery 
of one organ has positive effect on the recovery of other, what leads to 
overall recovery effect and decreased recovery time. This advantage makes 
MIBRAR method unique, as no other surgical technic allows simultaneous 
intervention on different organs (for example, spine segments, joints, etc.) 
with minimal invasion and without general anesthesia. 

MIBRAR method can be applied in following areas of the 
medicine:
• Traumatology and orthopedics
• Neurosurgery
• Maxillofacial surgery
• Dentistry
• Plastic surgery
• Ophthalmology
• Cosmetic surgery
• Cosmetic, esthetic dermatology
• Urology
• Abdominal surgery
• Gynecology
• Statistics
After thousands of surgeries done by professor Babayan, MIBRAR method 

was patented: http://trademarkia.com/ctm/mibrar-015764401.htm and has all 
statistically proved data about the effectiveness of the method, according to the 
international scientific criteria’s. 

 Based on positive experience of last years, surely could be said, that above 
described advantages of micro invasive MIBRAR technology is a revolutionary 
breakthrough in modern medicine and opens up new possibilities in the future 
surgery. 

Methods and Systems of MIBRAR
Epiduroscopy method of MIBRAR system

Advantages compared to conventional epiduroscopy are
Due to micro dimensionality of the diameter and greater flexibility, many 

difficult-to-reach structures can be achieved and thus several pathologies can be 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

24

treated, which would not be possible with conventional epiduroscopy and in fact 
represents a significantly lower risk for the patient.

Dilation of epidural space is performed with fluid pressure of the blood plasma 
not as with conventional metallic instruments that could injure the Dura Matar.

In the MIBRAR method, it should be emphasized that only the patient’s own 
substances are used not as in conventional methods, drugs or other non-body 
active substances are used, so the MIBRAR method represents a lower load and 
a lower risk for the patient and excludes the side effects.

Epiduroscopy according to MIBRAR achieves a regeneration and reconstruction 
of destroyed spinal cord or other tissues and structures in the spinal canal, 
triggered by trauma or degenerative processes.

Advantage of MIBRAR
EN: https://www.wgzm.de/en/home/our-surgical-techniques/#1491913558679-

bcadf55e-7ffd
DE: https://www.wgzm.de/epiduroskopie-nach-mibrar/
RU:https://www.wgzm.de/ru/центр-позвоночника-и-суставов-мюнхен-wg/

наши-операционные-техники/#1491916780528-8d53deed-c308
Existing modern methods
Source Mackenzie spine solution: https://mackenzie-spine.com/spinal-treat-

ment-options/epiduroscopy/
Source WIM Wirbelsäulen-Institut München: https://wi-muenchen.de/wirbel-

saeule/minimalinvasive-techniken/epiduroskopie.html
Endoscopy method of MIBRAR system
In the case of spinal endoscopy according to MIBRAR, the great advantages 

compared to conventional endoscopy are that by micro dimensionality of the 
diameter, the entire procedure can be performed very gently without cutting, 
only with one stitch without injuring additional healthy tissue.

Especially in the presence of the degenerative intervertebral disc tissue, a 
recurrence, i.e. a new herniated disc, may occur after removal of the herniated 
disc. Because the degenerative intervertebral disc tissue represents an existing 
instability of the segment and this is not cured or eliminated by the sole removal 
of the intervertebral disc incident.

The spinal endoscopy according to the MIBRAR method serves not only to 
eliminate the consequences such as the removal of a herniated disc, but also – and 
this is crucial – to reconstruct and regenerate the affected segment as completely 
as possible – regardless of the cause of the pathology – whether trauma or 
degeneration. And this can lead to a complete restoration of the intervertebral 
disc shape, height and function.
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Advantage of MIBRAR
EN:https://www.wgzm.de/en/home/our-surgical-techniques/#1491914086716-

f416ebe8-6d67
DE: https://www.wgzm.de/endoskopie-nach-mibrar/
RU:https://www.wgzm.de/ru/центр-позвоночника-и-суставов-мюнхен-wg/

наши-операционные-техники/#1491916797735-8903cf28-cc3b

Existing modern methods
Source ANNALS OF TRANSLATIONAL MEDICINE:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6778275/
Source RIWO SPINE: https://www.riwospine.com/de/aerzte/wirbelsaeule-en-

doskopie/

Sono Control Arm of MIBRAR system
Nowadays, sonography is used not only for diagnostics, but also for intra-

operative therapeutic use to control the operation, i.e. to perform an operation 
under ultrasound.

Today’s use of hands-free sonography or sonography control (without support 
for the Sono-Control arm) has the following drawbacks: 

A hand of the surgeon is always occupied with the ultrasound head probe 
and is permanently busy with the post-corrections to create and hold a qualified, 
sonographic image.

Based on this years of experience, I developed the Sono Control Arm with a 
special holder for the ultrasonic head, which is as mobile as possible for the most 
diverse applications in the operating room in flowing, light movements and at the 
same time can be securely fixed with the utmost accuracy in any position with one 
handle, so as not to lose the sound layer of ultrasonic imaging.

The surgeon thus has both hands free and is relieved of the internal tension 
that the constant manual guidance and visual inspection of the ultrasound head 
entails. Instead, the surgeon can focus all his or her attention on the operation 
and the use of instruments. 

Advantage of MIBRAR
EN: https://www.wgzm.de/en/home/our-surgical-techniques/#1491914223958-

dddc023f-e7fa
DE: https://www.wgzm.de/sono-control-arm-tm/
RU:https://www.wgzm.de/ru/центр-позвоночника-и-суставов-мюнхен-wg/

наши-операционные-техники/#1491916807176-f33b7ddf-a0b4
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Existing modern methods
Source NYSORA: https://www.nysora.com/foundations-of-regional-anesthesia/

equipment/introduction-ultrasound-guided-regional-anesthesia/
Source DOCFORDOC: http://www.docfordoc.de/ultraschallgesteuerte_injek-

tion.php
Source Springer Medizin: https://www.springermedizin.de/ultraschallgesteuerte-

interventionen-am-peripheren-nervensystem/11977126

Cyber Navi Hand of MIBRAR system
The safe and successful execution of a minimally invasive operation is associated 

with a high degree of complexity and must face concrete technical challenges: 
This is because the minimum access results in a minimal direct view of the 

operating room area and extremely restricts the optical control of the operating area. 
The absence or severe restriction of the direct field of vision requires 

sophisticated devices with imaging techniques such as X-rays, ultrasound and 
endoscopy, which make the surgical area as well as the entire course of the 
operation visually controllable. 

As a solution for these critical points in minimally invasive operations, I have 
developed a special device for targeted navigation – including the cyber-navi-hand 
– as well as several special instruments that facilitate and optimize the minimally 
invasive procedures. 

Today’s diagnostic, radiological techniques such as MRI, CT, PET-CT, PET-MRI 
and other imaging techniques offer a wide range of visual representation of almost 
all tissues of the human body. 

Nevertheless, it is not possible to translate this valuable and extensive information 
directly into a precise, intra-operative, ongoing operations control instrument.

In recent years, I have developed a very precise procedure for this very 
issue, namely the use of this diverse information of the imaging representation 
for direct intra-operative control before and during a minimal or micro-invasive 
procedure. I have a very sophisticated software that allows to fuse the existing 
diagnostic-radiological DICOM images and the real-time imagery created in the 
operating room.

This allows to avoid the statistically significant medical errors of spinal surgery 
as far as possible.

Advantage of MIBRAR
EN:https://www.wgzm.de/en/home/our-surgical-techniques/#1491915996988-

8712bb12-b90e
DE: https://www.wgzm.de/cyber-navi-hand-tm/
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RU:https://www.wgzm.de/ru/центр-позвоночника-и-суставов-мюнхен-wg/
наши-операционные-техники/#1491916818717-067a051f-7063

Existing modern methods
Source Medtronic: https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/

products/neurological/surgical-imaging-systems/o-arm.html

RRBSW
In the case of various spinal pathologies depending on pathology, various 

corresponding conservative or surgical treatment methods are used in modern 
medicine. Conservative methods can lead to the elimination or relief of symptoms, 
but cannot reverse or positively influence the degenerative process as a cause. In 
advanced degenerative processes, where there is a deformation of the intervertebral 
disc or an entire segment and the conservative treatment is already powerless, 
surgical methods are used, which lead to a reconstruction of the intervertebral 
discs as well as intervertebral disc compartments and the corresponding segments.

In most cases, patients are treated with intervertebral disc prostheses, screws 
or other artificial implants, which can lead to various complications or chronic 
pain syndromes, neurological failures and movement restrictions. These, in turn, 
can lead to quality of life restrictions.

In summary, it can be said that, at the present stage of medicine, there is no 
way to reverse degeneration or deformation in the spinal segments in order to 
naturally restore or reconstruct the spinal structures. In addition, conservative 
methods and in particular surgical methods lead to complications and can carry 
the risk of side effects. According to conventional state-of-the-art standards, a 
large invasive operation is performed under general anesthetic. 

In 2004 I was awarded a regenerative reconstruction of the intervertebral 
disc which led to the start of a series of research. In 2014, the MIBRAR method 
I developed, which is used in the regenerative reconstruction of all structures of 
the musculoskeletal system, for the first time and unique in the world with success 
applied to intervertebral discs and facet joints Be.

Advantage of MIBRAR
EN: https://www.wgzm.de/en/home/our-surgical-techniques/#153079236345

7-4ef18cb9-fa84
DE:https://www.wgzm.de/rrbsw-mibrar-regeneration-und-rekonstrukti-

on-der-bandscheiben-und-segmenten-der-wirbelsaeulen/
RU:https://www.wgzm.de/ru/центр-позвоночника-и-суставов-мюнхен-wg/

наши-операционные-техники/#1530703563071-16975fe6-b3cd
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Existing modern methods
Source Avicenna Klinik: https://avicenna-klinik.com/en/spine-treatment/inter-

vertebral-disc-prosthesis-cervical-spine/
Source Gelenk-Klinik: https://gelenk-klinik.de/wirbelsaeule/wirbelsaeulen-op/

wirbelsaeulenversteifung-spondylodese.html

RRGGS
Basic definition
In contrast to the classic procedure where already injured structures are 

still damaged, replaced by an artificial implant or by means of new injuries to 
the healthy tissue by laying surgical access, the RRGGS method of the system 
MIBRAR® a morphological regeneration process is guided in the RRGGS method 
of the system MIBRAR® body-preserving without injuries to the healthy tissue, 
which leads via a natural path to the macroscopic reconstruction and restoration 
of the functioning of damaged body structures.

The RRGGS method of the MIBRAR system is an interventional treatment 
method combined with an exclusively micro invasive surgical technique and 
stimulation for the regeneration of body tissue as well as the reconstruction of 
body structures.

The RRGGS method of the MIBRAR system uses purely the body’s own 
substances, which are used in a converted form and enable the regeneration 
process to the complete reconstruction of the affected diseased structures.

Advantage of MIBRAR
EN: translation in progress
DE:https://www.wgzm.de/rrggs-mibrar-regenerative-rekonstruktion-der-

gelenke-und-gelenkstrukturen-nach-mibrar/
RU: translation in progress

Existing modern methods
Source Ortho Zentrum: https://www.ortho-zentrum.de/unsere-leistungen/

operationen/hueftendoprothese/
Source Endo Prothetik Zentrum: https://en.orthomedic-of.de/endoprothetikzentrum/
Source NetDoktor: https://www.netdoktor.de/therapien/endoprothese/knie-tep/
Source Capio: https://www.de.capio.com/orthopaedie-wiki/schulter-op/

Clinical Cases
Spine: https://www.wgzm.de/wirbelsaeule/
Joints: https://www.wgzm.de/gelenke/
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Միկրո ինվազիվ կենսաբանական վերականգնման MIBRAR մեթոդ
Բաբայան Արսեն

Բժշկագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
MIBRAR կենտրոնի հիմնադիր և առաջատար մասնագետ, Մյունխեն, 

Գերմանիա 

Իմ կողմից մշակված MIBRAR ինտերվենցիոն համակարգը բարձր դասի 
միկրո-ինվազիվ վիրաբուժական տեխնոլոգիաների համալիր է, որն ուղղված 
է մարմնի կառուցվածքների վերականգնմանը: Ներկայացված են այս մեթոդի 
հիմնական հասկացությունները և սահմանումները:

Метод микроинвазивного биологического восстановления MIBRAR
Бабаян Арсен

Доктор медицинских наук, профессор
Основатель-ведущий специалист Центра MIBRAR, Мюнхен, Германия

Разработанная мной микроинвазивная система вмешательства MIBRAR 
- это комплекс высококлассных микроинвазивных хирургических технологий, 
направленных на восстановление структур тела. Приведены основные 
понятияи определения этого метода.

ԱՂԻՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԽՈՒՂԱԿՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
1.2Գրիգորյան Ս.Խ., 1Հակոբյան Պ. Ռ., 1Նանյան Ա .Ս., 1Գոմցյան Գ.Ա. 

1«Արամյանց» ԲԿ, 2ԵՀՀ 

Ամփոփում. Ուսումնասիրվել են արտաքին աղիքային խուղակներով 136 հիվանդ-
ների հետազոտման և բուժման արդյունքները։ Արձանագրվել է, որ ձևավոր ված խու-
ղակներով հիվանդների բուժման առաջնահերթ խնդիր է աղիքային պարունակության 
արտահոսքի դադարեցումը, որն իրականացվում է վիրահատական միջամտությամբ 
կամ օբտուրատորներով։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, որ ծայրային չձևավորված դուո-
դե նալ խուղակների ժամանակ նպա տա կահարմար է կիրառել պահպանողական բու-
ժում, իսկ անհաջողության դեպքում՝ վիրահատական բուժում, որը ցուցված է նաև ձևա-
վորված խուղակների ժամանակ։ Տարածված պերիտոնիտի ֆոնի վրա առկա ցան -
կացած տեղակայման չձևավորված աղիքային խուղակների դեպքում ցուցված է ան -
հետաձգելի վիրահատական միջամ տություն, կարճատև նա խա պատրաստումից հետո։ 
Հաստաղիքային չձևա վոր ված խուղակների ժամանակ օբ տուրացիայի անհնա րինու թյան 
և շրջակա հյուսվածքներում թարախացումը տարած վելիս ցուցված է աղիքի անջատումը։

Հիմնաբառեր. աղիքային խուղակ, պահպանողական բուժում, ինտենսիվ թերա-
պիա, վիրահատական ցուցումներ, բարդություններ։
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Ներածություն
Աղիքային խուղակները հետվիրահատական ծանր բարդություններ են, որոնք 

ոչ միայն ծանրացնում են հիվանդության ընթացքը, այլև կարող են մահվան 
պատճառ դառնալ: Չնայած դրանք համեմատաբար հազվադեպ են հանդիպում, 
սակայն տալիս են բավական բարձր մահացություն՝ 6,5-30,5% [2,3,4], իսկ ըստ 
Welch-ի այն հասնում է 16-70%: Բարձր բարակաղիքային խուղակների դեպքում, 
երբ առկա է աղիքային պարունակության առատ արտահոսք, ինչպես նաև 
էվենտրացիայի, հետվիրահատական պերիտոնիտի և անանցանելիության ֆոնի 
վրա առաջացած չձևավորված խուղակների և թարախաբորբոքային պրոցես-
ներով բարդացած հաստաղիքային խուղակների ժամանակ մահացածությունը 
հասնում է54-62% [1,2,3,6]։ Հաշվի առնելով տարեցտարի տրավմատիզմի, այդ 
թվում նաև որովայնի խոռոչի օրգանների վնասվածքների դեպքերի ավելացումը, 
որոնց որոշակի մասն ուղեկցվում է խուղակների առաջացումով, հասկանլի է 
դառնում հարցի կարևորությունը և արդիականությունը։ Չնայած այս հարցին 
նվիրված շատ աշխատանքներ կան [2,3,4], այնուամենայնիվ մի շարք հարցեր 
դեռևս մնում են վիճահարույց: Դա վերաբերում է հատկապես հիվանդության 
ծագմանը, պահպանողական բուժման եղանակի ընտրությանը, վիրահատության 
եղանակի և ցուցումների որոշմանը: 

Աշխատանքի նպատակն է՝ վերլուծել կլինիկայում հետազոտված և բուժ-
ված հիվանդների մոտ աղիքային խուղակների առաջացման պատճառ ները, 
տեսակները, բուժման կիրառված եղանակները և ստացված արդյունք ներով 
գնահատել պահպանողական և վիրահատական բուժման եղանակների կի-
րառման ցուցումները և արդյունավետությունը։

Նյութը և մեթոդները 
Կլինիկայում վերջին 20 տարիների ընթացքում /2000–2019թթ./ բուժվել են 

հետվիրահատական արտաքին աղիքային խուղակներով 136 հիվանդներ /83-ը՝ 
տղամարդ, 53-ը՝ կին/, որոնցից 117-ը եղել են մինչև 75 տարեկան, իսկ դրանից 
բարձր տարիքի եղել են 19 հոգի: Խուղակների առաջացման պատճառները 
հաշվի առնելով՝ հիվանդներին խմբավորել ենք Բ.Ա. Վիցինի առաջարկած 
դա սակարգման համաձայն: Հիվանդների գերակշիռ մասի մոտ /110հոգի/ խու-
ղակների առաջացման պատճառ են դարձել թարախաբորբոքային պրոցես-
ները, 12-ի մոտ՝ օղակված ճողվածքները, 8-ի մոտ՝ չարորակ ուռուցք ները, 
իսկ 6 հոգու մոտ՝ վնասվածքները /հրազենից ստացած և այլ տեսակի/: Ինք-
նու րույն առաջացած խուղակները 79-ի մոտ եղել են ձևավորված /շրթնաձև՝ 
43, խողովակավոր՝ 36/, 57-ի մոտ՝ չձևավորված: 15 հիվանդներ ունեցել են 
12-մատնյա, 50-ը՝ բարակ 57-ը՝ հաստ աղիքի, 14-ը՝ բազմաթիվ ու բարդ խու-
ղակներ /միզապարկ-աղիքային, աղիք-հեշտոցային, հաստ ու բարակ աղիք-
ների և այլն/։ Հետազոտության մեթոդներից առավելապես կիրառվել են 
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լա բորատոր, ռենտգենյան /ռենտգեն-կոնտրաստային ֆիստուլոգրաֆիա/ և 
էնդոսկոպիկ /գաստրոդուոդենոսկոպիա, կոլոնոսկոպիա/ եղանակները։

Արդյունքների քննարկում 
Աղիքային խուղակների առաջացման մեխանիզմը վերջնականապես 

պարզ ված չէ: Մեր տվյալների համաձայն, հիմնական պատճառը որովայնի 
խո ռոչում թարախաբորբոքային պրոցեսի առկայությունն է: Այն հիվանդները, 
որոնց մոտ խուղակ է առաջացել, վիրահատվել են ապենդիցիտի /71 հի-
վանդ/, աղիքային անանցանելիության /17/, խոցային հիվանդության /12/, 
ճողվածքների /12/, գինեկոլոգիական /7/, աղիների չարորակ ուռուցքների /8/, 
որովայնի վնասվածքների /6/ և այլ հիվանդությունների /3/ կապակցությամբ: 
Ինչպես տեսնում ենք, մեծ թիվ են կազմում բորբոքային հիվանդություններից 
և ապենդեկտոմիայից հետո առաջացած խուղակները /59,76%/ [1,2,3]: Մեր 
նյութերի վերլուծությունից պարզվում է, որ դրա պատճառները բազմազան 
են. Ապենդեկտոմիա կատարվել է մյուս վիրահատություններից ավելի հա-
ճախ, հիվանդների մի մասը բժշկի են դիմել ուշացումով /որովայնի ցավերը 
սկսվելուց 1-3 օր անց/, մինչև ստացիոնար ընդունվելը հիվանդությունը երբեմն 
սխալ է ախտորոշվել /14 դեպք/, որը ուշ վիրահատման պատճառներից մեկն 
է, տեխնիկական և տակտիկական սխալները, որոնք թույլ են տրվել վիրա-
հատության ընթացքում կամ դրանից հետո /11 դեպք/:

Դեպքերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ապենդիցիտի կապակցությամբ 
վիրահատված 48 հիվանդների մոտ /67,6%/ դիտվել են արտահայտված դեստ-
րուկտիվ սուր պրոցեսներ, որոնք բարդացել են որովայնամզի տարածված կամ 
տեղային բորբոքումով, կույր աղիքի գմբեթի նեկրոզով, որովայնի խոռոչում 
առաջացող թարախակույտով կամ ինֆիլտրատով: 18-ի մոտ /25,3%/ խուղակի 
առաջացումը կապված չի եղել մինչվիրահատական շրջանում որովայնի խո-
ռո չում եղած թարախաբորբոքային պրոցեսի հետ: Այս հիվանդներից 15-ը 
վի րահատվել են սուր, 3-ը՝ քրոնիկական ապենդիցիտի կապակցությամբ: 
Պարզ վել է նաև, որ 110 հիվանդներից 99-ի խուղակի առաջացման պատճառ 
է դարձել որովայնի խոռոչի թարախային պրոցեսը, իսկ մյուսներում՝ վիրահա-
տու թյան ժամանակ կամ հետվիրահատական շրջանում թույլ տրված տեխ-
նիկական կամ տակտիկական սխալները: Դեպքերից 8-ում չի պարզվել խու-
ղակի առաջացման պատճառը:

Տեխնիկական սխալներից են աղեպատի շճային թաղանթը, ինչպես նաև 
աղիքը վնասելն ու որովայնի առաջնային պատին կարելը /7 դեպք/: Այս կարգի 
սխալներ հաճախ թույլ են տրվել դեստրուկտիվ ապենդիցիտի և աղիքային 
սուր անանցանելիություն ունեցող հիվանդներին վիրահատելիս [2,3,5]:

Տակտիկական սխալներից են օղակված ճողվածքների և աղիքային ան-
ան   ցանելիության պայմաններում աղեգալարի կենսունակության ոչ ճիշտ 
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գնա հատումը, որի պատճառով ընտրվել է վիրահատական բուժման սխալ 
եղա նակ /4 դեպք/, նաև՝ օղակված ճողվածքների ժամանակ առանց ման րա-
կրկիտ ստուգման մոտակա աղեգալարների ներուղղումը որովայնի խոռոչ /4 
դեպք/ [3,6]:

Աղիքային արտաքին խուղակների առաջացմանը հաճախ կարող են 
նպաս տել հետվիրահատական շրջանում թույլ տրվող այնպիսի տակտիկական 
սխալները, ինչպիսիք են թարախային վերքերի, թարախակույտերի, ֆլեգմո-
նա ների ոչ ժամանակին և ոչ լրիվ բացումը, թարախային խոռոչների ոչ լիար-
ժեք դրենաժավորումը, դրենաժային խողովակների ու տամպոնների ոչ ժա-
մա նակին հեռացումը /9 դեպք/ [1,2,3]:

Երկու հիվանդների խուղակի առաջացման պատճառ է դարձել հետ վի-
րա հատտական շրջանում լիգատուրաները հեռացնելիս աղեպատի մեխա-
նիկական վնասումը: Մեկ դեպքում թույլ է տրվել տակտիկական կոպիտ սխալ. 
որդանման ելունը հեռացվել է ապենդիկուլյար ինֆիլտրատի ժամանակ, որի 
հետևանքով աղեպատի ամբողջականությունը խախտվելով, առաջացել է 
խուղակ: Առավել հաճախ թույլ տրվող սխալներից են որովայնի խոռոչում 
թարախաբորբոքային պրոցեսի առկայության դեպքում առանց դրենավորման 
վերքի կարումը կամ սխալ դրենաժավորումը [1]: Տակտիկական սխալ է նաև 
ախտաբանական օջախի տեղակայման և դրան համապատասխան որո-
վայ նահատման տեղի ոչ ճիշտ ընտրությունը, որը հնարավորություն չի տվել 
որովայնի խոռոչում կուտակված թարախային հեղուկը լրիվ չորացնել և վի-
րա հատել առանց աղիների վնասման, հատկապես ապենդիկուլյար ծա գում 
ունե ցող որովայնամզի բորբոքումների ժամանակ [2,3]: Նման դեպ քերում նպա-
տա կահարմար է ընդհանուր անզգայացմամբ որովայնը բացել միջին գծով, 
որ պեսզի հնարավոր լինի որովայնի խոռոչը լիարժեք ստուգել և բուժել, իսկ 
թեք կտրվածքն օգտագործել դրենաժավորման համար [2,5]: Մյուս դեպքերում 
խուղակների առաջացմանը նպաստել են այնպիսի բարդություններ, ինչպիսիք 
են էվենտրացիան, կարերի ոչ լիարժեք լինելը, աղիքային անանցանելիությունը 
և այլն [1,3]:

Աղիքային արտաքին խուղակների արդյունավետ բուժման կարևոր պայ-
ման է հիվանդների ընդհանուր, վերքի և շրջակա մաշկի, խուղակից վար 
գտնվող աղեգալարների ֆունկցիոնալ վիճակը, խուղակի տեսակը և տե ղա-
կայումը, վիրահատության ցուցումների ու ժամկետի ճիշտ որոշումը և վի-
րահատական եղանակի ճիշտ ընտրությունը [1,3,4]: Այս տեսակետից կա րևոր 
նշանակություն ունի ռենտգեն-կոնտրաստային հետազոտությունը, որը թույլ է 
տալիս պարզելու խուղակից հեռու գտնվող աղեգալարների անցա նելիությունը, 
խուղակի տեղը, ինչպես նաև՝ թե ո՞ր աղիքի հետ է այն կապված [1,2,3,4]:

Վիրահատության ժամկետի որոշումը ևս կարևոր հարց է: Այսպես. բա-
րակ աղիքի բարձր տեղակայում ունեցող խուղակների դեպքում կարճ ժա-
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մա   նակամիջոցում օրգանիզմում ի հայտ են գալիս ջրազրկման, սակա վար-
յու  նության, հիպովիտամինոզի, հիպո-դիսպրոտեինեմիայի, էլեկտրո լիտային 
հա  վասարակշռության խախտման արտահայտված երևույթներ: Նման հի-
վանդ  ներին տեղափոխում ենք ինտենսիվ բուժման բաժանմունք, որտեղ կար-
ճատև նրանց նախապատրաստում ենք վիրահատման՝ ներարկելով ար յուն 
և փոխարինիչներ, վիտամինների կոմպլեքս և էլեկտրոլիտներ, սնում պա-
րեն  տերալ ճանապարհով /կաբիվեն, ամինոզոլ, ինտրալիպիդ, լիպո  ֆունդին, 
դեքստ րաններ/: Վիրահատությունից հետո հիվանդները տեղա  փոխվում են 
վերա կենդաննացման բաժանմունք՝ ինտենսիվ բուժումը շարունակելու նպա-
տակով [1,2,3,]:

Շտապ կարգով վիրահատվել են նաև չձևավորված խուղակներով հիվանդ-
ներ, քանի որ կորցնում են մեծ քանակությամբ հեղուկ, աղիքի պարունա կու-
թյու նը լցվում է որովայնի խոռոչ՝ բերելով ընդհանուր վիճակի ծանրացման: 
Նման դեպքերում դրվել է շրջանցող բերանակցում կամ ծակված աղիքի գա-
լա րը դուրս է բերվել և ֆիքսվել որովայնի առաջային պատին [1,3,4]: Մնա-
ցած բոլոր դեպքերում, երբ հիվանդի կյանքին վտանգ չի սպառնում, սկզբից 
տար վել է պահպանողական բուժում. բուժվում է վերքի շրջակա մաշ կը, 
բարձ  րացվում օրգանիզմի դիմադրողականությունը, կարգավորվում ջրա յին 
և էլեկտրոլիտային հավասարակշռությունը և նոր միայն կատարվում վիրա-
հա  տությունը [1,2,3,5]:

Պահպանողական բուժումը ոչ միայն հիվանդին վիրահատության նախա -
պատ րաստելու միջոց է, այլև՝ երբեմն նաև ցածր տեղակայման խողովա կա ձև 
խուղակների արմատական բուժման եղանակ [3,6]: 12-մատնյա աղի քի խու-
ղակով՝ 7, բարակ աղիքի խողովակաձև խուղակով՝ 14, հաստ աղի քի խո ղո-
վակաձև խուղակով՝ 7 հիվանդների խուղակները փակվել են պահ պա նո ղա կան 
բուժման եղանակով՝ ընդհանուր և տեղային միջոցների կիրառմամբ [2,4,5]:

Չձևավորված աղիքային արտաքին խուղակների դեպքում, պահպանողա-
կան բուժմանը զուգընթաց, հիվանդներին ծանր վիճակից դուրս բերելու նպա-
տակով դիմել ենք ամոքիչ /պալիատիվ/ վիրահատման եղանակին՝ կատարելով 
խուղակը կրող գալարի միակողմանի կամ երկկողմանի անջատում /8/, 
շրջան ցող բերանակցում /4/ և ծակված աղեգալարի դուրս բերում ու կարում 
որո վայ նի առաջնային պատին /4 դեպք/: Նշված 16 հիվանդների մոտ 
շրջան ցող բերանակցումից հետո խուղակը վերջնականապես փակ վել է: 
Մնացած 10 հիվանդների մոտ այն կարճ ժամանակամիջոցում վերած վել է 
շրթնաձև կամ խողովակաձև խուղակի: Համապատասխան ժամկետ նե րում 
կա տարվել է արմատական վիրահատություն: Աղիքային արտաքին չձևա-
վոր ված խուղակներից մահացությունը շատ բարձր է՝ 25%, իսկ հետ վիրա-
հա տականը՝ 33%-ի [1,2,3,]։ Աղիքային արտաքին ձևավորված խուղակով 
79 հիվանդների խուղակները փակելու նպատակով կիրառվել են տարբեր 
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եղա նակներ։ Բարդ և կոմբինացված խուղակները վիրահատելիս առաջին 
փու լում կատարվել է շրջանցող բերանակցում և աղեգալարն անջատվել 
է միա կողմանի կամ երկկողմանի, երկրորդի ժամանակ հեռացվել է այն 
ա ղի քի գալարը, որի վրա եղել է խուղակը: Խուղակը փակելու նպա տա-
կով կատարվել է արտաորովայնամզային վիրահատություն /18/, երբ խու-
ղա կը փոքր տարածության վրա անջատվել է, որոշակի մերկացվել աղիքի 
գա լարի մակերեսը և աղիքի պատի անցքը փակվել երկհարկանի կամ եռա-
հարկ կարերով: Վիրահատությունից հետո 9 դեպքում խուղակը մի քանի 
օր անց նորից բացվել է և միայն ներորովայնային եղանակով կա տար  ված 
կրկնակի վիրահատությունից հետո է լրիվ փակվել: Մնացած հիվանդ նե-
րից 14-ը վիրահատվել են Հակկեր-Ջանելիձեի մեթոդով. 12 դեպքում աղի քը 
մաս նահատվել է 3/4-ի չափով /ըստ Ա.Վ. Մելնիկովի/, 10-ի՝ դրվել է իլեոտ-
րանս վերզոբերանակցում /ըստ Գրեկովի կամ Սեննի/՝ միանվագ իլեոցեկալ 
անկ յան մասնահատումով: Դեպքերից 10-ում դրվել է պատը պատին, 2-ում՝ 
ծայրը ծայրին, 6-ի՝ խուղակի եզրերը շրջանցող բերանակցում։ 3 հոգու աղե-
գա լարները երկկողմանի անջատվել են և դրվել շրջանցող բերանակցում, 6-ի 
խուղակի եզրերը թարմացվել են, և անցքը կարվել է: Ներորովայնային բոլոր 
վիրահատությունները կատարվել են ներշնչափողային անզգայացմամբ: Այս 
խմբի հիվանդների խուղակի կրկնության դեպքեր չեն գրանցվել:

Ընդհանուր մահացությունն աղիքային խուղակների դեպքում կազմել է 
11,7% /16 /, հետվիրահատականը՝ 9,9% /10 /: Մահվան պատճառ են եղել պերի-
տոնիտը, սեպսիսը, ներթունավորումը, թոքաբորբը, լյարդային և երիկամային 
անբավարարությունը:

Եզրակացություն
Աղիքային խուղակները հետվիրահատական ծանր բարդություններ են, 

որոնք տալիս են բարձր մահացություն: Բուժման նպատակով կիրառելի են 
երեք եղանակներ՝ տեղային /վերքի և շրջակա մաշկի բուժում ու աղիքային 
պարունակության ազդեցությունից դրանց սահմանազատում տարբեր քսուք-
ների և օբտուրատորների կիրառումով/, ընդհանուր /հակաբակտերիալ, օր-
գանիզմի ներթունավորման դեմ պայքարի միջոցների կիրառում, նյութա փո-
խանակության, հոմեոստազի, իմունային խանգարումների կարգավորում, 
օր գանիզմի լիարժեք սնուցման ապահովում/ և վիրրահատական բուժում։ 
Երբեմն հաջողվում է խուղակները փակել առանց վիրահատության՝ պահ-
պա նողական բուժման տարբեր եղանակներով: Բուժման վիրահատական 
եղանակը խորհուրդ է տրվում նախընտրել մինչև վիրահատությունն ինտենսիվ 
պահպանողական բուժման անցկացումից և հիվանդի ընդհանուր վիճակի 
բարելավումից հետո: Վիրահատական եղանակներից աառավել արդյունավետ 
են ներորովայնային վիրահատությունները:
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Treatment of External Intestinal Fistulas
1,2Grigoryan S.Kh., 1Hakobyan P.R., 1Nanyan A.S., 1Gomcyan G.A.

1“Aramyanc” MC, 2YHU

The features of the course and the results of treatment were studied in 
136 patients with external intestinal fistulas. It has been established that in the 
treatment of patients with formed fistulas, stopping the release of intestinal 
contents is a primary task, which is carried out by surgery or the use of obturators. 
Our experience shows that in case of terminal unformed duodenal fistulas, it 
is advisible conservative treatment with correction of homeostasis disorders. 
Surgical treatment is indicated when conservative therapy is unsuccessful, as well 
as when fistulas are formed. With immature intestinal fistulas of any localization 
against the background of widespread peritonitis, emergency surgery is indicated 
after a short preoperative preparation. In case of colonic immature fistulas, the 
shutdown operation is indicated when obturation is impossible and when there is 
the progression of purulent inflammation in the surrounding tissues.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ 
НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА

1,2Григорян С.Х., 1Акопян П.Р., 1Нанян А.С.
1МЦ «Арамянц», 2ЕУА

Резюме. Анализированы результаты диагностики и лечения 132 больных с 
механической желтухой доброкачественного генеза. При ведении больных под осо-
бым контролем находились пожилые пациенты с серьезными сопровождающими 
заболеваниями и больные с выраженной билирубинемией и явлениями печеночной 
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недостаточности, у которых исследования проводились параллельно медикамен-
тозной интенсивной терапии. В группе больных холедохолитиазом для определения 
характера и уровня нарушения непроходимости желчных путей применялась ЭРХПГ, 
а затем ЭПСТ, удаляя камни из холедоха и обеспечивая выхождение желчи. После 
ликвидации желтухи, вторым этапом производятся запланированные радикальные 
операции. Двухэтапная санация желчных путей являлась довольно эффективным 
методом, позволяющим снизить послеоперационные осложнения и улучшить ре-
зультаты лечения.

Ключевые слова: желтуха, УЗИ, ЭРХПГ, калькулезный холецистит, холедохо-
литиаз, медикаментозная подготовка, дренирующие операции, печеночная недо-
статочность.

Введение 
Вопросы диагностики и лечения механической желтухи неопухолевого гене-

за привлекают особый интерес специалстов в связи с ее частотой, отсутствием 
единой тактики и дискутабельностью показаний к операции, сроках ее прове-
дения, обусловленные возникшими осложнениями и высокой летальностью, 
особенно у больных пожилого возраста [1]. Известно, что тяжесть течения жел-
тухи зависит от ряда причин, наиболее важными из которых являются степень 
обтурации желчных путей, уровень билирубинемии, длительность и характер 
заболевания. Заметный прогресс в диагностике заболеваний желчных путей 
наметился в связи с широким внедрением ультразвукового исследования и 
эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии /ЭРПХГ/[2,3].

Цель работы - изучить вопросы диагностики и уточнения заболеваний, 
являющихся причиной развития такого весьма серьезного осложнения, как 
механическая желтуха, а также применяемые оперативные вмешательства, и 
оценить их эффективность.

Материал и методы 
В настоящем сообщении анализируется опыт лечения 132 больных с меха-

нической желтухой доброкачественного характера. Из них женщин было 104, 
мужчин - 28, больных старше 60 лет – 52 /39,4%/. При обследовании больных 
с желтухой нами выделена группа пациентов повышенного риска – 64 человек 
/48,5%/, куда входили больные билирубинемией, признаками печеночной не-
достаточности и больные пожилого возраста с серьезными сопутствующими 
заболеваниями /сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, эмфизема 
легких, бронхиальная астма и др./. В связи с этим, в этой группе больных все 
диагностические и лечебные мероприятия проводились в срочном порядке 
[1,2,3]. Мы придерживались подобного подхода также при наличии острого 
панкреатита и гнойного холангита. 

На основании ретроспективного анализа изученного материала установле-
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но, что основными причинами механической желтухи у исследуемых больных 
явились: острый калькулезный холецистит /51/, холедохолитиаз /21/, холан-
гит /15/, острый панкреатит /6/, рубцовые стриктуры холедоха или фатерова 
сосочка /5/, сочетание указанных патологий в различных комбинациях /25/, 
другие причины /9/.

Результаты и обсуждение 
При поступлении больных с механической желтухой для установления при-

чинного заболевания основополагающими явились анамнестические данные, 
клинические проявления, уровень билирубина и его фракций, печеночных 
и панкреатических ферментов, данные УЗИ. На основании данных указан-
ных исследований удалось установить характер основного заболевания у 85% 
больных /112 человек/. В остальных случаях, с целью выяснения характера и 
этнологии желтухи, прибегали к другим методам исследования /прямое кон-
трастирование желчных путей методом ЭРПХГ, гастродуоденоскопия и др./, 
чем удалось еще у 14-и больных дооперационно установить истинную причину 
желтухи [1,2,3,4].

Учитывая, что указанные выше исследования не требуют специальной 
подготовки больного, при хорошей организации и слаженной работе всех зве-
ньев лечебно-диагностических подразделений, окончательный диагноз удается 
установить у подавляющею большинства больных в течение первых 2-3 дней 
[1,2]. У всех больных лечение начали с медикаментозной терапии, включая 
в лечебный комплекс по показаниям введение спазмолитиков, анальгетиков, 
противовоспалительных и антигистаминных препаратов, ингибиторов панк-
реатических ферментов, 5% раствора глюкозы, витаминов С, К, препаратов 
с целью детоксикации, иммуномодуляторов, гепатопротекторов и др., учиты-
вая выявленные нарушения при проведении предоперационной подготовки 
и наличие сопутствующих заболеваний [1]. Экстренные и срочные опера-
ции проводились у 72 больных с желтухой нa почве острого калькулезного 
деструктивного холецистита в чистом виде или осложненного перитонитом, 
или в сочетании с холодохолитиазом и/или гнойным холангитом, панкреати-
том. Еще 42 больные были оперированы в срочном порядке, в течение пер-
вых 3-х дней, на высоте желтухи, когда все надежды добиться ликвидации 
желтухи медикаментозной терапией и оперировать больных в бесжелтушном 
периоде, были исчерпаны, а у части из них /7 человек/ желтуха нарастала. У 
18 больных с калькулезным холециститом и холедохолитиазом, осложненным 
холангитом и механической желтухой, хирургическое лечение осуществлялось 
двумя этапами. Сначала производилась ЭРПХГ /эндоскопическая ретроградная 
панкреатохолангиография/, затем ПСТ /папиллосфинктеротомия/ с удалением 
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камней из дистального отдела холедоха, а затем /через 3-5 дней/ после разр-
шения желтухи, вторым этапом выполнялась холецистэктомия /открытым или 
закрытым способом/, либо другая операция /билиодигестивные анастомозы 
и др./ [2,3,4]. Выполненная у 5-и пациентов эндоскопическая папиллотомия 
на фоне имеющейся желтухи явилась окончательным вмешательством [12,3]. 
5 пациентов с механической желтухой на почве холангита после ранее пере-
несенной операции /3/ и острого панкреатита /2/ полностью выздоровели 
медикаментозным лечением, и они в хирургическом пособии не нуждались.

И так, у обследованных нами больных с механической желтухой доброкаче-
ственной природы были произведены нижеследующие операции: холецистэк-
томия, холедохолитотомия, наружное или внутренное дренирование холедоха, 
папиллосфинктеротомия, дренирование сальниковой сумки. Указанные опера-
ции выполнялись в отдельном виде или в различных комбинациях [1,4]. При 
наружном дренировании холедоха преимущественно выполняли дренирование 
по Холстеду - Пиковскому, а при внутреннем дренировании предпочтение 
отдавали холедоходуоденоанастомозу.

Умер один больной от гнойного холантита, прогрессирующей печеночно 
- почечной недостаточности и интоксикации. Послеоперационные осложне-
ния наблюдали у 11 больных /нагноение раны - у 3, бронхит - у 2, пневмония 
- у 2, холемическое кровотечение - у 1, послеоперационный панкреатит - у 
2 больных/. Все больные выздоровели на фоне проведенной комплексной 
консервативной терапии.

Заключение 
При ведении больных с механической желтухой, в зависимости от характе-

ра и длительности болезни, степени обтурации желчных путей, уровня билиру-
бинемии, наличия отягощающих факторов, требуется дифференцированный 
подход. Обследование больных и проведение медикаментозной комплексной 
терапии следует начинать одновременно, сразу после их поступления в ста-
ционар. В комплекс лечебно-диагностических мероприятий необходимо по 
возможности широко применять методы прямого контрастирования желч-
ных протоков и их инструментальной декомпрессии, прибегая к применению 
ЭРХПГ и ЭПСТ. При отсутствии показаний к экстренным и срочным опера-
циям, консервативной терапией необходимо добиться разрешения желтухи и 
производства операций в плановом порядке. При неразрешающейся желтухе 
подготовка к операции не должна превышать 4-5 дней после поступления в 
стационар.
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Ոչ ուռուցքային ծագման մեխանիկական դեղնախտի 
վիրաբուժությունը

Գրիգորյան Ս.Խ., Հակոբյան Պ. Ռ., Նանյան Ա .Ս. 
«Արամյանց» ԲԿ, ԵՀՀ 

Վերլուծվել են բարորակ բնույթի մեխանիկական դեղնությամբ 132 
հիվանդների ախտորոշման և բուժման արդյունքները: Խոլեդոխոլիթիազով 
հիվանդների խմբում լեղուղիների անցանելիության խանգարման բնույթի 
և մակարդակի որոշման համար օգտագործվել է ներդիտական հետա-
դարձ խոլանգիոգրաֆիայի եղանակը /ԷՀՊԽԳ/, ապա կատարվել է պա-
պիլոսֆինկտերոտոմիա /ԷՊՍՏ/՝ հեռացնելով խոլեդոխում կուտակված քարերը 
և ապահովելով լեղու արտահոսքը։ Դեղնության վերացումից հետո, երկրորդ 
փուլով կատարվում են պլանավորված արմատական վիրահատությունները։ 
Լեղուղիների սանացիայի երկփուլանի եղանակի կիրառումն եղել է զգալի 
արդյունավետ ու նպաստել հետվիրահատական բարդությունների նվազմանը 
և բուժական արդյունքների բարելավմանը: 

Surgical treatment of mechanical jaundice of non-tumor genesis
Grigoryan S.Kh., Hakobyan P.R., Nanyan A.S.

“Aramyanc” MC, YHU

Results of the diagnosis and treatment of 132 patients with acute cholecystitis 
complicated by mechanical jaundice and purulent cholangitis were analyzed. The 
method of endoscopic retrograde papillocholangiography used in 102 patients with 
acute cholecystitis complicated by mechanical jaundice is thought to be the most 
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informative method of investigation of the bile ducts which allows determination 
of the exact cause and the level of disturbance of their patency. The differentiated 
medico-diagnostic strategy for acute cholecystitis complicated by mechanical 
jaundice using a two-stage method of decompression and sanitation of the bile 
ducts is the most rational method for treatment of patients.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПРИ ОСТРОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ

1,2Григорян С.Х., 1Нанян А.С., 2Авагян Э.С.
1МЦ «Арамянц», 2ЕУА

Резюме. При лечении в клинике у больных с острым панккреатитом соответ-
ствующими исследованиями иммунной системы установлены характер и степень 
качественных и количественных нарушений клеточного и гуморального иммуни-
тета, количественные показатели 3-х субпопуляций Т- клеток, иммуноглобулинов 
и ЦИК, которые больше были отклонены при тяжелых деструктивных форм бо-
лезни. Обнаруженные иммунные нарушения в разных сроках заболевания говорят 
о вторичном иммунодефиците, что требует восстановление иммунитета. Этот 
факт в клинике приобретает диагностическое и прогностическое значение для 
оценки клинического течения, что необходимо для правильного выбора дальнейшей 
тактики лечения и улучшения лечебных результатов.

Ключевые слова: острый панкреатит, эндотоксикоз, иммунитет, иммуногло-
булины, ЦИК, прогноз.

Введене 
Острый панкреатит /ОП/ является одним из наиболее сложных проблем 

абдоминальной хирургии и занимает ведущее место среди всех ургентных 
хирургических заболеваний органов живота. Серьезность проблемы обуслов-
лена возрастающим уровнем заболеваемости, относительно высокой частотой 
развития различных инфекционно-гнойных и постнекротических осложнений, 
разнообразными функциональными и гуморальными нарушениями, прогрес-
сирующей аутосенсибилизацией, высоким уровнем количественного роста в 
крови циркулирующих иммунных комплексов /ЦИК/ и тяжелым эндотоксико-
зом организма в результате деструктивного поражения поджелудочной же-
лезы /ПЖ/ и окружающих тканей, непредсказуемостью течения заболевания 
и стабильностью показателей летальности [1,2]. В последние годы многими 
специалистами была доказана ключевая роль иммунной системы в развитии 
патологических процессов [3,4,5]. При этом, обнаруженные изменения при 
острой хирургической абдоминальной патологии рассматриваются как фактор, 
во многом определяющий течение заболевания, способствующий поддержа-
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нию воспалительного процесса и снижающий эффективность репаративных 
процессов.

Цель работы - выяснить степень имеющихся нарушений в иммунной систе-
ме при ОП и выявить те показатели иммунитета, которые могут способство-
вать прогнозированию течения заболевания и определению эффективности 
выбранной тактики лечения. 

Материал и методы
Нами обследованы 86 больных с ОП в возрасте 17 - 79 лет, у которых из-

учено состояние клеточного и гуморального иммунитета в комплексе с показа-
телями функционального состояния печени, ПЖ и периферической крови. Из 
методов исследований были применены клинико-биохимические лабораторные 
анализы, определение Т, В лимфоцитов и их субпопуляций, иммунноглобули-
нов A, G, М, определение уровня ИЛ-10, рентгенологические, эндоскопиче-
ские, ультразвуковые и у части больных КТ исследования. Обследованные 
больные были разделены на две категории: с отечной /регрессирующей/ 
формой ОП /54 больных/ и с острым деструктивным панкреатитом /жировой 
и геморрагический панкреонекроз/ - 32 пациента. У обследованных больных 
диагноз ОП и его различных клинических форм был поставлен и подтверж-
ден результатами клинических признаков, лабораторных анализов, эхографии, 
количественным уровнем панкреатических ферментов /ПФ/ в крови, моче и 
брюшном экссудате, а также данными интраоперационной ревизии и вскры-
тий. Тяжесть состояния больных была определена на основании результатов 
как указанных исследований, так и показателями эндогенной интоксикации, 
что позволило определить характер и объем комплексного лечения. 

Результаты 
Комплексное исследование показателей иммунного ответа и биохимиче-

ских показателей функционального состояния печени и ПЖ проводили при 
поступлении, в разгаре заболевания или перед операцией и после стихания 
клинических проявлений или перед выпиской. При этом в крови оценивали 
абсолютное количество лимфоцитов, количество Т-, В- лимфоцитов, концен-
трацию сывороточных иммуноглобулинов А, М, G, уровень ЦИК. Из биохими-
ческих показателей в соответствующих интервалах оценивали уровень билиру-
бина, глюкозы, ПФ, белок и белковые фракции, ACT, АЛТ, осадочные пробы, 
показатели свертывающей системы крови, массу средних молекул /МСМ/ ...

При поступлении у больных 1-й группы с клиникой отечного ОП отмечено 
незначительное изменение показателей иммунитета, у больных 2-й группы с 
деструктивным ОП выявлено достоверное снижение абсолютного количества 
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Т-клеток, /CD3-клеток/ за счет поппуляции CD4 лимфоцитов, т.е. клеток об-
ладающих хелперной активностью [1,3]. Таким образом, из количественных 
показателей Т- клеток CD3 и CD4 уменьшаются у больных обеих групп, но в 
группе больных с более тяжелым течением уменьшение их количества более 
выражено, а также снижено количество CD8 клеток, еще больше - во 2-й 
группе. У всех больных обнаружено повышение уровня ИЛ-10.

Выраженность выявленных изменений указанных показателей корреги-
ровапа с тяжестью состояния и течением заболевания [2,4]. После стихания 
клинических проявлений заболевания наблюдалась обратная тенденция в 
сторону нормализации количественного уровня указанных показателей, что 
происходило более медленно у больных с тяжелым течением ОП. 

Заключение 
Полученные результаты иммунологических исследований в сопоставлении 

с данными других исследований послужили диагностическим критерием те-
чения заболевания, при этом имеющие также прогностическое значение, на 
основании чего были внесены соответствующие коррективы в комплекс про-
водимой терапии, в том числе включение иммуномоделирующих препаратов 
в комплекс лечения у больных с деструктивными формами ОП и тяжелым 
течением заболевания.
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Իմունային խանգարումները սուր պանկրեատիտի ժամանակ
Գրիգորյան Ս.Խ., Նանյան Ա.Ս., Ավագյան Է.Ս.

«Արամյանց» ԲԿ, ԵՀՀ

Կլինիկայում բուժված սուր պանկրեատիաով 86 հիվանդների մոտ իմու-
նային համակարգի վիճակն արտացոլող հետազոտություններով բացահայտ վել 
են բջջային և հումորալ իմունիտետի որակական և քանակական խան-
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գարումների բնույթն ու աստիճանը, Т-բջիջների 3 սուբպոպուլյացիաների, իմու-
նա գլոբուլինների, շրջանառող իմունային կոմպլեքսների քանակական ցու ցա-
նիշները, որոնք առավել շեղված են եղել հիվանդության ծանր ընթացքի դեստ-
րուկտիվ ձևերի դեպքում: Հիվանդության տարբեր ժամկետներում իմու նային 
խանգարումները խոսում են երկրորդային իմունադեֆիցիտի մասին, ինչը իմու-
նային վերականգնման անհրաժեշտության խնդիր է առաջադրում: Սույն փաս-
տը կլինիկայում ձեռք է բերում ախտորոշիչ և հիվանդության ըն թաց քի կան-
խա գուշակման նշանակություն, որն անհրաժեշտ է բուժման հե տա գա տակ տի-
կայի ճիշտ ընտրության և բուժական արդյունքները բարելա վելու համար:

The Immune Disturbances at the Acute Pancreatitis
Grigoryan S.Kh., Nanyan A.S., Avagyan E.S.

“Aramyanc” MC, YHU

On the base of the investigation of the 86 patients with the acute pancreatitis 
it was established, that the immune status disturbances, developing into the 
secondary immunedeficiency, are one of the causes of the development and 
progression of this pathology. It was established too, that the immunecorrectors 
usage in the complex treatment of these patients must be obligatory in the process 
of the immunity parameters recovery and in the improvement of treatment results.

ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԽՊԻՊԻ ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ
1,2Գրիգորյան Ս.Խ., 1Հակոբյան Պ. Ռ., 1Նանյան Ա .Ս., 1Գոմցյան Գ.Ա.

1«Արամյանց» ԲԿ, 2ԵՀՀ

Ամփոփում. Վերլուծվել են թունավոր խպիպով 252 հիվանդնրի հետազո տության և 
բուժման արդյունքները։ Ախտորոշման հաստատման և թիրեոտոք սիկոզի աստիճանի 
որոշման համար ամենակարևորն են եղել կլինիկական նշանները, թիրեոիդային հոր-
մոնների ցուցանիշները և վահանագեղձի ուլտրա ձայնային հետազոտության տվյալ -
ները։ Որպես վիրահատական բուժման եղանակ հիմ նականում ընտրվել է վահա նա-
գեղձի սուբտոտալ, ենթապատյանային մաս նա հատումը։ Հետվիրահատական շրջա նում 
բարդություններ դիտվել են 10 հի վանդների մոտ /3,9%/, որոնք լրիվ բուժվել են պահ-
պանողական եղանակով։

Հիմնաբառեր. դիֆուզ և հանգուցային խպիպ, թիրեոտոքսիկոզ, մինչվիրա հա տա-
կան նախապատրաստում, սուբտոտալ մասնահատում, բարդություններ։

Ներածություն 
Թունավոր խպիպը աուտոիմուն հիվանդություն է, որն ուղեկցվում Է կեն-

սական կարևոր օրգանների և, առաջին հերթին, սիրտ-անոթային ու նյար-
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դա յին համակարգերի լուրջ ֆունկցիոնալ խանգարումներով [1,2,3]: Հիվան-
դու  թյան կլինիկական առանձնահատկությունների, պահպանողական և վի-
րա   հատական բուժման, մինչվիրահատական նախապատրաստման, հետ    վի-
րահատական շրջանում դիտվող բարդությունների և հիվանդու թյան կրկնու-
թյան պատճառային շատ հարցեր կարոտ են նոր ուսումնա սիրու թյունների և 
ճշգրտման [2]:

Հետազոտության նպատակն է վերլուծել կլինիկայում թունավոր խպիպով 
վիրահատված հիվանդների բուժման արդյունքները։

Նյութը և մեթոդները 
Ուսումնասիրվել են թունավոր խպիպով 252 հիվանդների հիվանդության 

պատմագրերը։ Հիվանդները եղել են 17-77 տարեկան հասակում, գերակշռող 
մասը՝ իգական սեռի։ Հետազոտության մեթոդներից կիրառվել են անամ նես-
  տիկ, կլինիկական, լաբորատոր, ռենտգենյան և ուլտրաձայնային քննու թյուն-
 ներ, վանահագեղձի հորմոնների որոշում, վահանագեղձի բարակ ասե   ղային 
պունկցիայով ստացված նյութի բջջաբանական, իսկ առանձին դեպ   քերում՝ 
իմունաբանական հետազոտություններ, վահանագեղձի համա կարգ   չային շեր-
տա գրություն, նաև հեռացված վահանագեղձի հյուսվածքի ախ տահյուսված-
քաբանական քննություն։

Արդյունքների քննարկում 
Ուսումնասիրվել են թունավոր խպիպով տառապող 252 հիվանդներ: Հի-

վանդությունը կլինիկորեն դրսևորվել է վահանագեղձի մեծացումով, հեղ ձուկի 
զգացումով, դյուրագրգռությամբ, քնի խանգարումով, առատ քրտնար տա դրու-
թյամբ, ձեռքերի կամ մարմնի դողով, երակային զարկերի հաճա խա ցումով, 
մկա նային թուլությամբ, հյուծվածությամբ: Հիվանդների որոշ մա սի մոտ դիտվել 
է նաև շողացող առիթմիա, արյան ճնշման բարձրացում, աչ քաչռություն: Հի-
վանդ ներից 41%-ի թիրեոտոքսիկոզը պայմանավորված է եղել դիֆուզ խպիպով, 
46%-ի՝ դիֆուզ-հանգուցային խպիպով /խառը ձև/, իսկ 13%-ի հիվանդության 
պատճառ է եղել հանգուցային խպիպը: Թիրեո տոքսիկոզի ծանր ձևը դիտվել 
է 105, միջին ծանրության՝ 102, իսկ թեթև ձևը՝ 45 հիվանդների մոտ: Հիվան-
դու թյան վաղեմությունը կազմել է 3-4 ամսից մինչև 10 տարի և ավելի: Բոլոր 
հիվանդներին, նախքան վիրահատությունը, անցկացվել է պահպանողական 
բուժում: Բուժման տևողությունը, կախ ված հիվանդության կլինիկական ընթաց-
քից, շարունակվել է մինչև թի րեո տոք  սիկոզի ախտանշանների լրիվ վերացումը 
և էութիրեոիդային վի ճակի կայացումը: Այդ նպատակով հիվանդներին նշա-
նակվել են թիրեոս տատիկներ, β-ադրենապաշարիչներ, տրանկվիլիզատորներ, 
սրտային գլիկոզիդներ, սե դա տիվներ, ապաթունավորման միջոցներ, առանձ-
նակի դեպքերում՝ ստե րոի դային և անաբոլիկ հորմոններ: Նախավիրահատական 
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դեղորայքային նախա պատրաստման տևողությունը եղել է տարբեր և շարու-
նակվել 1 ամսից մինչև 6-12 ամիս, երբեմն բուժման կուրսը կրկնելով մի քանի 
անգամ: Հետազոտված բոլոր հիվանդները վիրահատվել են: Վիրահատական 
բուժումը ցուցված է եղել հանգուցային և դիֆուզ-հանգուցային խպիպի, ինչպես 
նաև դիֆուզ խպիպի մեծ չափսերի դեպքում, երբ առկա են եղել շրջակա 
օրգանների ճնշման երևույթներ՝ անկախ թիրեո տոքսիկոզի աստիճանից [2,4]: 
Դիֆուզ խպիպի մյուս ձևերի դեպքում վիրահատական բուժման համար հիմք 
է հանդիսացել դեղորայքային բուժման անարդյունավետությունը, կամ՝ եթե 
դիտվել է թիրեոտոքսիկոզի հա ճախակի կրկնություն [1,3]: Վիրահատությունները 
հիմնականում կատարվել են ընդհանուր անզգայացմամբ: Բոլոր հիվանդները 
նախապատրաստումից հետո վիրահատվել են: Վիրահատական բուժման եղա-
նա կի ընտրությունը պայմանավորված է եղել հիվանդության բնույթով և թիրեո-
տոքսիկոզի աստիճանով [1,2,3]: Հիմնական եղանակը եղել է վահանագեղձի 
սուբտոտալ, ենթափակեղային մասնահեռացումը։ Ծանր աստիճանի դիֆուզ 
թունավոր խպիպով հիվանդներին կատարվել է վահանագեղձի սուբտոտալ, 
սուբ ֆասցիալ մասնահեռացում՝ ըստ Նիկոլաևի, կողմնային բլթերից թողնելով 
2-3-ական գրամ պարենխիմայի հյուսվածք, իսկ միջին ծանրության թիրեո տոք-
սի կոզի դեպքում՝ փոքր-ինչ ավելի /3-4-ական գրամ/ [1,5]: Հետկրծոսկրային 
հան գուցային թունավոր խպիպի դեպքում վիրահատության ծավալը որոշվել է, 
հաշվի առնելով ուլտրաձայնային հետազոտության և վահանագեղձի մակրո-
կառուցվածքի մինչվիրահատական ուսումնասիրության տվյալները, բայց առա-
վելապես կատարվել է բլթի ամբողջական հեռացում հանգույցի հետ միասին՝ 
փաստորեն կատարելով հեմիթիրեոիդեկտոմիա [1,3]: Ընդ որում, խպի պի հետ-
կրծոսկրային տեղակայման դեպքերում /5 դեպք/ հաջողվել է պա րանոցի վրա 
կատարված նույն կտրվածքից, թեև որոշ տեխնիկական դժվա րություններով, 
վիրահատությունը բարեհաջող ավարտել, առանց կրծոսկրը հատելու։ Տոքսիկ 
ադենոմայի դեպքում կատարվել է այն բլթի հեմիթիրեոիդեկտոմիա կամ սուբ-
տոտալ մասնահեռացում, որում տեղակայված է հանգույցը [2,5]: Բազմահանգույց 
և խառը թունավոր խպիպի դեպքում կատարվել է գեղձի ընդլայնված կամ սուբ-
տոտալ մասնահեռացում՝ բոլոր հանգույցների հեռացումով, իսկ երբեմն՝ նաև 
ամբողջական թիրեոիդեկտոմիա [1,4]: Կատարվել է հեռացված պրեպարատների 
միկրոկառուցվածքային ուսումնասիրություն, որում հաստատվել է 3 հիվանդի 
մոտ վահանագեղձի չարորակ կազմափոխում: 

Հետվիրահատական շրջանում բարդություններ արձանագրվել են 11 
դեպ քում /4,4%/, ընդ որում, հիպոպարաթիրեոզ՝ 3, հիպոթիրեոզ՝ 2, ձայնա-
լա րի միակողմանի անցողիկ պարեզ՝ 2, արյունահոսություն վերքից՝ 3, և 
վեր քի թարախակալում՝ 1 դեպքերում։ Անցկացված համապատասխան բու-
ժումից հետո հիվանդներն առողջացել են: Հետազոտված հիվանդների մոտ 
հիվանդության կրկնության դեպքեր չեն եղել:
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The Surgical Treatment of Toxic Goiter
Grigoryan S.Kh., Hakobyan P.R., Nanyan A.S., Gomcyan G.A.

“Aramyanc” MC, YHU

The results of investigation and treatment of 252 patients suffering from toxic 
goiter have been analysed. In making diagnosis and determining the degree of 
thyrotoxicosis, the clinical manifestations, the indices of thyroid hormones and 
the readings of ultrasound investigation have been main principals. Complex 
medicamentose treatment has been carried out in all the patients with the 
objective preoperation medication. It lasted untill thyrotoxicose was removed and 
euthyroid condition was obtained. Subtotal, subfascial resection of thyroid gland 
was, mainly, the surgical option. In postoperative period, the complications were 
observed in 10 patients /4.8%/, which were completely removed by corresponding 
therapy. All the patients have recovered.

МЕСТО СПЛЕНЭКТОМИИ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ КРОВИ

ГРИГОРЯН САСУН ХАЧАТУРОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор

МЦ «Арамянц», ЕУА

Резюме. При опухолевых заболеваниях /гемобластозах/ системы крови спленэк-
томия показана при выраженной спленомегалии, а также у тех больных, когда 
основное заболевание осложняется симптоматической гемолитической анемией 
и когда гормональное и специфическое лечение становится неэффективным. При 
этих заболеваниях спленэктомия эффективна, когда она производится в плановом 
порядке, в стадии ремиссии. Среди гемобластозов наилучшие лечебные результаы 
получены у больных с хроническим лейкозом и лимфомой селезенки.
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Ключевые слова: лейкозы, лимфопролиферация, панцитопения, спленомегалия, 
хирургическое лечение, осложнения.

Введение 
Спленэктомия /СЭ/ находит широкое применение при лечении ряда 

болезней, в том числе и при опухолевых заболеваниях системы крови [1,2,3]. 
Однако до настоящего времени остаются дискутабельными вопросы показаний 
к операциям и сроков их выполнения в комплексной терапии некоторых 
гемобластозов.

Цель работы - изучение результатов СЭ с оценкой ее эффективности при 
различных гемобластозах.

Материал и методы 
Были изучены данные СЭ по поводу опухолевой лимфопролиферации 135 

больных. Они были в возрасте от 37 до 77 лет, мужчин - 84. Женщин - 51. 
По нозологиям больные распределялись так: хронический миелолейкоз был 
у 14, хронический лимфолейкоз – 32, идиопатический миелофиброз – 21, 
волосатоклеточный лейкоз - 12, сублейкемический миелоз – 4, лимфомы – 44 и 
лимфосаркомы - у 8 больных. Больные поступили в запущенном состоянии, с 
«массивной спленомегалией», выраженной анемией и часто - с панцитопенией 
и истощением.

Результаты и обсуждение 
Показанием к СЭ у больных с опухолевыми заболеваниями системы крови 

явился анатомический гиперспленизм в сочетании с определенной клинической 
и гематологической симптоматикой: желудочно-кишечный дискомфорт, вызы-
ваемый резко увеличенной селезенкой, выраженная цитопения. рециди-
вирующие инфаркты селезенки, а также неэффективность проводимой тера-
пии [1,3]. Вопрос о хирургическом лечении решался совместно гематологом и 
хирургом [3,4,6]. При гемобластозах СЭ следует отнести к разделу не только 
сложных, но и опасных хирургических вмешательств, о чем свидетельствует 
частота послеоперационных осложнений, достигающих 20-60% [1,3,7]. С целью 
профилактики послеоперационных осложнений нами разработана специальная 
схема предоперационной подготовки и послеоперационной консервативной 
терапии, в том числе и рационального проведения гормонального лечения, 
индивидуальные подходы к выбору операционного доступа и технического 
выполнения отдельных этапов операции, полному возмещению операционной 
кровопотери. В послеоперационном периоде большое внимание уделено 
профилактике тромбоэмболических осложнений, в связи с чем при появлении 
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первых признаков гиперкоагуляции в лечебный комплекс включены анти-
коа гулянты. Все больные, кроме одного, были оперированы в стадии ре-
миссии заболевания. Послеоперационнные непосредственные результаты ока-
зались хорошими. Лучшие результаты в отношении лечебного воздействия 
на дальнейшее течение заболевания получены у больных хроническом 
лейко зом и лимфомой селезенки. Осложнения наблюдались у 5 больных /
послеоперационное кровотечение – 1, пневмония -1, экссудативный плеврит - 
3/. Летальный исход наблюдали у 8 человек. Причиной смерти явилась острая 
сердчно-сосудистая недостаточность на фоне бластного криза, выраженной 
анемии, панцитопении и истощения. У всех остальных оперированных 
получены хорошие результаты.
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Սպլենեկտոմիայի տեղը արյան ուռուցքային հիվանդությունների 
ժամանակ

Գրիգորյան Ս.Խ.
«Արամյանց» ԲԿ, ԵՀՀ 

Արյան համակարգի ուռուցքային հիվանդությունների /հեմոբլաստոզների/ 
ժամանակ սպլենեկտոմիան ցուցված է արտահայտված սպլենոմեգալիայի 
ժամանակ, ինչպես նաև այն հիվանդների մոտ, երբ հիմնական հիվանդությունը 
բարդանում է սիմպտոմմատիկ հեմոլիտիկ անեմիայով և երբ հորմոնային ու 
սպեցիֆիկ բուժումը լինում է անարդյունավետ։ Այս հիվանդությունների դեպ-
քում սպլենկտոմիան արդյունավետ է, երբ այն կատարվում է պլանային կար-
գով, հիվանդության ռեմիսիայի շրջանում։ Հեմոբլաստոզների շարքում սպլե-
նեկտոմիայի լավագույն բուժական արդյունքները գրանցվել են խրոնիկական 
լեյկոզով և փայծաղի լիմֆոմայով հիվանդների մոտ։
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The place of Splenectomy in Tumor Diseases of the Blood System
Grigoryan S.Kh.

“Aramyanc” MC, YHU

In tumor diseases of the blood system (hemoblastosis) splenectomy is indicated 
during severe splenomegaly; as well as to those patients when the main disease is 
complicated by symptomatic hemolytic anemia and when hormonal and specific 
treatment becomes ineffective. Incase of these diseases, splenectomy is effective 
when it is performed in a planned manner, during the remission period of the 
disease. The best therapeutic results in splenectomy for hemoblastosis have been 
reported in patients with chronic leukemia and splenic lymphoma. 

ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЕМ

1,2Григорян С.Х., 1Нанян А.С., 2Авагян Э.С.
1МЦ «Арамянц», 2ЕУА

Резюме. Анализированы результаты лечения 245 больных с острыми кровоте-
чениями гастродуоденальных язв. В клинике благодаря широкого применния эндоско-
пического гемостаза с одновременным обеспечением эндоскопического динамического 
контроля, стало возможным добиться стойкого гемостаза у 89% больных, тем 
самым, резко уменьшая количество опасных неотложных хирургических вмеша-
тельств. Благодаря выбранной тактики, значительно улучшились результаты 
лечения, и уменьшилась послеоперационная летальность /2,7%/.

Ключевые слова: желудочные и дуоденальные язвы, язвенные кровотечения, га-
стродуоденоскопия, гемостатическая терапия, хирургическое лечение, результаты.

Введение
Кровотечение из желудочных и дуоденальных язв наблюдается у 10-15% 

больных и занимает первое место в структуре смертности от язвенной болезни 
[1,2,4,6]. Тактика лечения больных с острыми гастродуоденальными язвен-
ными кровотечениями /ОГДЯК/ и метод выбора оперативного вмешатель-
ства продолжают оставаться актуальными задачами практической хирургии. 
Известно, что остановка язвенного кровотечения самостоятельно, либо под 
действием лечебных мероприятий, происходит у 85-95% больных. Системная 
гемостатическая терапия, эффективные антисекреторные средства, внедре-
ние в практику методов эндоскопического гемостаза позволяют большинству 
специалистов надеяться на исключительно консервативный вариант гемоста-
за [3,5]. Однако возникновение рецидива язвенного кровотечения у 12-35% 
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больных при дуоденальной и более чем у 40% больных при желудочной язве, 
делает такие надежды весьма призрачными [2]. Вместе с этим, в связи с 
внедрением в клиническую практику методов эндоскопического гемостаза и 
современных гемостатических и противоязвенных средств в тактике лечения 
ОГДЯК, вновь произошли перемены в пользу активно-выжидательной. То 
есть, многие вопросы лечебной тактики, показаний к операции, срок, обьем 
ее выполнения остаются дискутабельными [1,3,6].

Материал и методы 
Мы располагаем опытом лечения 245 больных с ОГДЯК, с подавляющим 

большинство больных /78%/ мужского пола. Пациенты были в возрасте от 15 
до 88 лет, средний возраст - 46.2 года. В анамнезе ГДК имелись у 48 /19.6%/. 
У 42 больных язвенного анамнеза установить не удалось и ГДК являлось пер-
вым проявлением ЯБ. Все больные поступали в клинику в срочном порядке, 
с признаками острого ГДК. Основными жалобами пациентов при ГДК были 
рвота «кофейной гущей», мелена, головокружение, холодный пот, сердцеби-
ение, кратковременный коллапс, чувство нехватки воздуха. У всех больных 
собирали анамнез, выясняли наличие сопутствующих заболеваний, проводили 
физикальное обследование, устанавливали источник кровотечения с помощью 
эзофагогастродуоденоскопии /ЭГДС/, оценивали локализацию и размеры язвы, 
наличие продолжающегося кровотечения или надежность местного гемостаза, 
определяли тяжесть кровопотери. По результатам ЭГДС язва локализовалась 
в желудке у 68 /28%/ пациентов, в ДПК - у 177 /72 %/, из коих у 115 язва лока-
лизовалась на задней стенке, у 54 - на передней, а у 8 имелись «зеркальные» 
язвы. У 8 пациентов причиной ГДК явились язвы гастроэнтероанастамоза. В 
крайне тяжелом сосотоянии и шоком III степени поступили 24 пациента, в тяже-
лом и шоком II степени - 71, в состоянии среней тяжести – 96, и в относительно 
удовлетворительном - 54 больных. Тяжелая степень кровопотери установлена 
у 93 больных, средняя - у 104 и легкая - у 48. Методом исследования служил 
ретроспективный анализ истории болезни больных с ОГДЯК.

Результаты и обсуждение 
Распознавание язвенных кровотечений, как правило, не представляло осо-

бых трудностей. Для решения вопросов лечебной тактики принципиально 
важным являлось выделение трех узловых этапов диагностического алгоритма: 
установление факта ГДК, верификация язвенного источника, оценка степени 
тяжести кровопотери [2,5]. С этой целью абсолютному большинству больных 
сразу после поступления в клинику производилась экстренная ЭГДС. При 
эндоскопическом исследовании, после выяснения источника кровотечения 
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и оценки состояния гемостаза в дне язвы, у большинства больных /67%/ 
осуществлен лечебный эндоскопический гемостаз электрокоагуляцией, либо 
орошением источника геморрагии капрофером или аминокапроновой кис-
лотой. У всех больных с ОГДЯК лечение начиналось с консервативной ком-
плексной терапии, направленной на восполнение ОЦК переливанием крови 
и кровезаменителей, активацию гемостаза, поддержание функции жизненно 
важных органов [1,4]. Комплексное применение эндоскопического гемостаза 
при первичном осмотре больных с ОГДЯК, в сочетании с интенсивной кон-
сервативной терапией и на фоне динамического эндоскопического контроля, 
позволило более обьективно прогнозировать течение заболевания и добиться 
остановки кровотечения консервативным путем у 84% пациентов, тем самым 
избегая производства весьма опасной для жизни экстренных операций на 
высоте кровотечения [2,3]. Вместе с тем, неоперированные больные с ОГДЯК 
постоянно находятся под угрозой рецидива кровотечения, которое нередко 
требует оперативного вмешательства в невыгодных условиях. Мы придер-
живались индивидуализированной активно-выжидательной тактики лечения 
больных с ОГДЯК и, руководствуясь рабочей схемой J. Forrest /F/ [7], по 
результатам эндоскопического исследования больных разделили на подгруп-
пы для выбора окончательной тактики лечения. В подгруппе со струйным 
артериальным и венозным капельным кровотечением /F-I-A-B/ было 83 /34%/ 
больных, из которых у 25 /30%/ эндоскопический гемостаз оказался либо не-
эффективным, либо после достижения гемостаза в первые часы наблюдения 
поступил рецидив кровотечения. После кратковременной предоперационной 
подготовки они были подвергнуты оперативному вмешательству в экстренном 
порядке [6]. В подгруппе больных с тромбированными сосудами в дне язвы 
и язвами, покрытыми сгустками, эндоскопический гемостаз применен из 108 
/44%/ человек у 76, и он оказался неэффективным у 8 пациентов. В этой 
группе консервативная гемостатическая терапия не обеспечила стабильного 
гемостаза и получен рецидив геморрагии у 15 больных, которым предлагали 
срочную операцию. В подгруппе больных F-II-С /язва без признаков продол-
жающегося кровотечения/ из 42 больных рецидив кровотечения наблюдался 
у 5, трое из которых с длительным язвенным анамнезом подверглись срочной 
операции, а у остальных продолжали консервативное лечение и подготовку к 
отсроченной операции [3]. Итак, из 245 поступивших больных оперированы 
78 /32%/. Основным оперативным методом лечения ОГДЯК была резекция 
желудка в различных модификациях [1,2,5]. Применялись также /в меньшем 
количестве/ гастротомия и прошивание сосудов в дне язвы, СПВ с иссечением 
язвы и дуоденопластикой, экстирпация культи желудка и др. [2,4] Гастротомию 
с прошиванием сосудов в дне язвы выполняли только у пациентов пожилого 
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и старческого возраста, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний. 
СПВ с иссечением язвы и дуоденопластикой применяли у молодых лиц без 
язвенного анамнеза и при отсутствии рубцовых изменений пилорического 
отдела. В раннем послеоперационном периоде умерли 3 больных с кровото-
чащими язвами желудка /1/ и ДПК /2/ после произведенных экстренных /1/ и 
срочных /2/ операций. Из них 2 больным выполнялась резекция желудка, а 
1 – прошивание сосудов в дне язвы ДПК. Причиной смерти явились острая 
сердечно-сосудистая недостаточность /2/, массивное кровотечение из про-
шитой залуковичной язвы ДПК /1/. В группе больных, у которых производи-
лись отсроченные операции, летальных исходов не было. Послеоперационная 
смертность составила 2,7%.

При консервативном лечении из числа неоперированных умерли 2 /0,8%/ 
больных, при этом один из них был доставлен в инкурабельном состоянии, с 
тяжелой степенью кровопотери, геморрагическим шоком Ш° и выраженной 
декомпенсацией жизненно важных органов, а второй - при рецидиве кро-
вотечения отказался от операции и умер от полиорганной недостаточности. 
Послеоперационные осложнения наблюдались у 12 больных, при этом они в 
основном носили неспецифический характер и не зависели от сроков произ-
водства операций. Все осложнения вылечены консервативными методами. 

Заключение 
При решении вопроса о сроках выполнения операции больных с ОГДЯК 

оптимальным является придерживание индивидуализированной активно-вы-
жидательной тактики. При консервативном ведении больных и в условиях 
динамического эндоскопического контроля, если возникают сомнения в отно-
шении надежности гемостаза, то следует прибегнуть к оперативному лечению, 
особенно у лиц с длительным язвенным анамнезом и наличием ГДК в про-
шлом. Операцией выбора считаем резекцию желудка или СПВ с иссечением 
язвы и дуоденопластикой. При кровотечении у молодых пациентов и впервые 
выявленной язвой, а также при высоком операционно-анестезиологическом 
риске у лиц пожилого и старческого возраста с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями, более оправдано проведение консервативной терапии в ус-
ловиях динамической эндоскопии при угрозе рецидива кровотечения. Вопрос 
оперативного лечения пациентов данной группы следует решить в отсрочен-
ном или плановом порядке, не ранее 2-3 недель после начала кровотечения.
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Արյունահոսությամբ բարդացած գաստրոդուոդենալ  
խոցերի բուժումը

Գրիգորյան Ս.Խ,, Նանյան Ա .Ս., Ավագյան Է.Ս.
«Արամյանց» ԲԿ, ԵՀՀ

Վերլուծվել են գաստրոդուոդենալ խոցային սուր արյունահոսություն ունեցող 
245 հիվանդների բուժման արդյունքները: Կլինիկայում էնդոսկոպիական 
հեմոստազի լայն կիրառումը զուգակցելով պահպանողական հեմոստատիկ 
և հակախոցային ինտենսիվ բուժման հետ և միաժամանակ ապահովելով դի-
նամիկ էնդոսկոպիական հսկողություն, հնարավոր է դարձել հասնելու կայուն 
հեմոստազի 89% հիվանդների մոտ՝ խիստ նվազեցնելով կյանքի համար խիստ 
վտանգավոր անհետաձգելի վիրահատությունների թիվը: Ընտրված բուժական 
տակտիկայի շնորհիվ զգալի բարելավվել են բուժման արդյունքները և նվազել 
հետվիրահատական մահացությունը 2,7 %:

Treatment Tactic in Ulcerative Gastro-Duodenal Hemorrhages
Grigoryan S.Kh., Nanyan A.S., Avagyan E.S.

“Aramyanc” MC, YHU

The results of treatment of 245 patients with acute ulcerative gastro-intestinal 
hemorrhages were analyzed. The wide usage of endoscopic methods of bleeding 
arrest accompanied by medical hemostatic and anti-ulcerative intensive treatment 
with simultaneous provision of dynamic endoscopic control at hospital gave the 
chance to stop bleeding definitely for 89% of patients and to reduce dramatically 
possibility of life-hazard urgent surgery. Due to correctly treatment tactic the 
results were improved significantly with reducing of postoperative mortality to 
2,7 %. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АБДОМИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

ГРИГОРЯН САСУН ХАЧАТУРОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор

МЦ «Арамянц», ЕУА

Резюме. Абдоминальная форма периодической болезни представляет большой 
интерес для хирургов, так как ее пароксизмы очень схожи с клинической карти-
ной «острого живота», вследствие чего допускаются диагностические ошибки и 
производятся неоправданные операции. Во избежания подобных ошибок и с целью 
дифференциальной диагностики, подробно обсуждаются все отличительные и 
схожие признаки обеих заболеваний. В тех случаях, когда на основании признаков 
клинической картины не становится возможным провести дифференциальную 
диагностику, нами применялся метод диагностической лапароскопии, с помощью 
которой удается определить наличие признаков, свойственных тому или иному 
заболеванию и установить верный диагноз, что помагает выбрать оптимальную 
лечебную тактику.

Ключевые слова: абдоминальные приступы, острый живот, неоправданные 
операции, дифференциальная диагностика, лапароскопия.

Введение 
Периодическая болезнь /ПБ/ является сравнительно мало изученной, не 

до конца раскрытой патологией и недостаточно знакома широким кругам 
практических врачей, особенно тех регионов и стран мира, где среди пред-
ставителей коренного населения эта болезнь редко встречается. Если ранее 
ПБ считалась уделом евреев, армян и арабов с наибольшей регистрацией 
заболеваемости в Закавказье /в Армении/ и странах средиземноморского бас-
сейна, то в последние десятилетия вместе с увеличением роста заболеваемости 
наблюдается значительное учащение ее случаев по всему миру и среди почти 
всех национальностей. При этом, прогрессирующий рост заболеваемости ПБ 
является результатом как расширения круга медицинской общественности, 
осведомленных об этой болезни, так и увеличением числа смешанных браков, 
и широкомасштабной миграцией населения [1,2,3,4].

ПБ известна медицинскому миру примерно с половины прошлого века под 
многочисленными названиями: возвратный полисерозит, доброкачественный 
пароксизмальный перитонит, армянская болезнь, эпаналепсия, периодическая 
абдоминалгия, перамежающаяся шестидневная лихорадка, еврейская семейная 
лихорадка и др. Наиболее употребительными в настоящее время являются 
названия ‹›периодическая болезнь›› /в том числе и в странах СНГ/ и ‹›семейная 
средиземноморская лихорадка›› /Familial Mediterranean Fever/. 
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Этиопатогенез заболевания до настоящего времени остается дискутабель-
ным и до конца не разработанным. Из предложенных множество концепций 
о патогенезе ПБ на сегодняшний день заслуживают наибольшего внимания 
генетическая, иммунологическая, эндокринная и диэнцефальная концепции. 

Если многие вопросы этиологии и патогенеза этого заболевания далеки 
от своего разрешения, то клиническая картина его более или менее подробно 
описана. ПБ имеет специфическую клиническую картину, в центре которой 
лежат пароксизмы, состоящие из двух компонентов: кратковременных серо-
зитов /перитонит, плеврит/ и высокой лихорадки. На основании преимуще-
ственной локализации серозитов различают три формы ПБ: абдоминальная, 
торакальная и смешанная /абдоминально-торакальная/. Наряду со специфи-
ческими клиническими проявлениями, для каждой формы характерны и об-
щие проявления: начало болезни в раннем детском или юношеском возрасте, 
болевой синдром, лихорадка, стереотипность, периодичность и ритмичность 
приступов, длительное течение, осложнение амилоидозом или коллагенозом. 
В основе клинической картины этой болезни лежат пароксизмы ПБ, которые 
обычно возникают без причин, начинаются внезапно и протекают сильным 
болевым синдромом, кратковременным повышением температуры до 38-390C, 
что приводит больных к тяжелому состоянию. Они повторяются обычно раз в 
месяц, но в дальнейшем наблюдается учащение или урежение их периодично-
сти - от одного раза в неделю до 4-6 раз в год. Болезнь продолжается почти 
всю жизнь, нередко возникают длительные ремиссии /месяцами и годами/. 
Характерной особенностью пароксизмов является также полное исчезновение 
всех клинических проявлений болезни во внеприступном периоде.

Наибольший интерес для хирургов представляет абдоминальная форма ПБ 
ввиду схожести ее пароксизма с симптомами острого живота на почве различ-
ных хирургических заболеваний органов брюшной полости. Такие больные 
часто поступают в хирургический стационар и их ошибочно оперируют, иногда 
неоднократно [1,5,7,11]. После подобных, особенно неоднократно произведен-
ных, операций больные с ПБ становятся инвалидами из-за присоединения 
нового, не менее грозного заболевания – спаечной болезни с частыми ее 
обострениями. 

Атипичность течения этой болезни, схожесть с другими, в том числе и 
хирургическими заболеваниями, отсутствие признаков, характерных только 
для данного заболевания, чрезвычайно затрудняют дифференциальную ди-
агностику ПБ. Исходя из вышеизложенного, особо важным становится изу-
чение хирургических аспектов ПБ и в основном – возможности проведения 
дифференциальной диагностики острого приступа абдоминальной формы ПБ 
с хирургическими заболевааниями органов брюшной полости. 
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Цель работы – анализ клинических проявлений абдоминального приступа 
ПБ, протекающего по типу ‹›острого живота›› и определение эффективности 
лапароскопии /ЛС/ в диагностике ПБ как в стадии острого приступа, так и в 
межприступном периоде.

Материал и методы 
Материалом для исследования послужили 220 больных с абдоминальной 

формой ПБ. Среди обследованных было 136 мужчин и 84 женщин, то есть 
преобладали лица мужского пола, что соответствует данным многих авто-
ров [3,4,6,8]. Больные были в возрасте от 15 до 63 лет. Наибольшее число 
больных наблюдалось в 21-40-летнем возрасте /82,7%/. Начало заболевания у 
большинства наблюдалось до 20-летнего возраста /77,3% случаев/, особенно 
часто в раннем детском возрасте и в период полового созревания [9,10]. 

Основным клиническим проявлением абдоминальной формы ПБ счита-
ется периодически возникающий приступ сильных болей в животе, сопрово-
ждающиеся кратковременным повышением температуры и полным исчезно-
вением клинических признаков вне приступа. Острый абдоминальный криз 
из-за наличия перитонеальных явлений ошибочно принимается за ‹›острый 
хирургический живот›› [1,2,5, 11], в связи с чем на высоте одного из присту-
пов прибегают к необоснованным оперативным вмешательствам. Из обсле-
дованных нами 220 больных с абдоминальной формой ПБ 122 подверглись 
оперативным вмешательствам еще до поступления в нашу клинику, которым 
были произведены в различные сроки заболевания 194 операции. В основном 
выполнялись аппендэктомия, холицестэктомия, диагностическая лапаротомия. 
При этом, 2 операции были произведены 34 больным, 3 операции - 4 боль-
ным, и 4 операции перенесли двое. Такой большой процент оперативных 
вмешательств у больных с ПБ наблюдается вследствие того, что острый при-
ступ абдоминальной формы ПБ очень схож с клиникой острого аппендицита, 
острого холецистита, кишечной непроходимости, перфоративной язвы же-
лудка, острого панкреатита и некоторых других острых заболеваний органов 
живота. По данным большинства авторов [2,5], в том числе и нашим, число 
оперированных среди выявленных больных с ПБ достигает 55-75%, что еще 
более отягощает состояние этих больных. 

Нами в период обследования больных проводились подробные клини-
ко-лабораторные исследования, как во время приступа, так и вне его. Кли-
нические исследования проводились по установленной схеме: подробное из-
учение анамнеза, тщательное клиническое исследование больного, проведе-
ние дополнительных методов исследования, морфологические исследования 
биопсийных материалов, взятых во время ЛС и оперативных вмешательств.
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Результаты и обсуждение 
С целью подробного изучения клиники острого приступа абдоминальной 

формы ПБ и выделения отличительных признаков от подобных же при истин-
ном остром животе на почве хирургических заболеваний, в течении приступа 
ПБ выделено 4 периода: период предвестников, развития местной клиниче-
ской симптоматики, разгара приступа и завершения общих и местных прояв-
лений. В отличие от хирургических заболеваний, где наблюдается внезапное 
острое начало, при ПБ острому приступу абдоминалгии предшествует период 
предвестноков, что клинически может проявляться недомоганием, головокру-
жением, потерей аппетита, проявлениями дискомфорта в животе и др. Эти 
предвестники наблюдаются за несколько часов до появления болевого син-
дрома или за 1-2 дня до него и были установлены у 85% больных. Обычно уже 
после периода предвестников появляются боли в животе с одновременным 
повышением температуры. Боли при абдоминальном приступе ПБ локализуют-
ся в различных отделах живота, затем усиливаясь, охватывают одну половину 
живота или весь живот. В третьем периоде боли постепенно усиливаются с 
одновременным повышением температуры до 38-390C. Высокая температура 
держится до 4 – 5 часов у большинства больных, иногда – до 10–12 часов, 
затем происходит быстрое понижение ее с обильным потоотделением. Через 
2–3 часа локальные боли становятся диффузными, появляется тошнота и 
рвота, вздутие живота с неотхождением газов. Постепенно развивается вы-
раженная клиническая картина ‹›острого живота››. В периоде разгара при-
ступа ПБ чаще всего совершаются диагностические ошибки и производятся 
излишние операции на органах брюшной полости. Учитывая, что у больных 
ПБ во время приступа имеются явления полисерозита, нередко лапаротомия 
становится причиной развития спаечной болезни с частыми ее обострениями, 
что в дальнейшем приводит к повторным вмешательствам уже по поводу 
острой кишечной непроходимости. В периоде разрешения приступа боли по-
степенно уменьшаются и вместе с ними исчезают также и другие признаки 
болезни. Уже через несколько дней больные чувствуют себя вполне здоро-
выми и трудоспособными. Длительность приступов абдоминалгии при ПБ 
колебалась от нескольних часов до 3–4 дней. Продолжительность интервалов 
между приступами была различной - от недели до года, а иногда и больше. 
Межприступные интервалы могут укоротиться или удлиниться, в зависимости 
от различных провоцирующих моментов.

В первый день приступа ПБ температура обычно повышается до 38 – 
390C и через несколько часов начинает понижаться, а при остром животе 
на почве хирургического заболевания температура обычно повышается на 
второй - третий день от начала приступа, уже на фоне ограниченного или раз-
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литого перитонита. Пульс во время приступа ПБ всегда хорошего наполнения 
и напряжения, частота его соответствует температуре, а при хирургическом 
остром животе в начале приступа мало изменен, частота его увеличивается 
с нарастанием картины ‹›острого живота››, не соответствует температуре и 
очень скоро достигает 110–120 ударов в минуту. При ПБ, несмотря на выра-
женную картину ‹›острого живота››, изменения со стороны языка, пульса и 
общего состояния в целом не столь тяжелы, лицо не осунувшееся, сохранянет 
свои натуральные окраски. С самого начала приступа ПБ отмечается лейко-
цитоз до 15-18 тысяч, а через несколько часов начинается его снижение до 
нормальных цифр. Наблюдается также ускорение СОЭ до 20–40 мм/час. В 
то же время нарастание лейкоцитоза при хирургическом остром животе идет 
соответственно углублению клинической картины, причем в первые двое суток 
лейкоцитоз может достичь до 9–10 тысяч и в последующие дни только наблю-
дается дальнейшее повышение лейкоцитоза до 15 тысяч. Большое значение 
в дифференциальной диагностике имеет различие в локализации болей. Так, 
при хирургическом остром животе обычно область наибольшей болезненности 
с самого начала приступа постоянна, а при абдоминальном пароксизме ПБ 
резкая болезненность может наблюдаться одновременно в различных областях 
живота и, кроме того, в различные сроки приступа указанные области могут 
изменяться.

В тех случаях, когда на основании анамнеза и подробного изучения кли-
нического течения приступа и данных лабораторных исследований не удается 
установить диагноз ПБ, приходиться прибегать к дополнительным методам 
исследования. Были изучены во время острого приступа ПБ диагностические 
возможности УЗИ, рентгеноскопии, ректороманоскопии, гастроскопии и ЛС. 
Наш опыт показал - из указанных методов исследования только ЛС является 
наиболее информативной в дифф. диагностике ПБ. 

В периоде острого приступа абдоминальной формы ПБ ЛС произведена 
у 65 больных. При ЛС у этой группы больных обнаружено наличие серозной 
жидкости в свободной брюшной полости в небольшом количестве, выра-
женная гиперемия всех видимых поверхностей париетальной и висцеральной 
брюшины, наличие тонкого, прозрачного фибринозного налета на печени со 
своеобразным сероватозеркальным блеском. Желчный пузырь, как прави-
ло, несколько увеличен, застоен и находится в нежных спайках с сальником. 
Все серозные поверхности как будто влажные, слипчивые. При исследова-
нии серозной жидкости и биопсионного материала из сальника, печени и 
брюшины обнаружены клеточные элементы, характерные для асептического 
воспаления. Учитывая данные ЛС, а также анамнез, периодичность приступов 
с повышением температуры, некоторые клинико-лабораторные показатели, в 
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подавляющем большинстве случаев удается исключить острые хирургические 
заболевания, требующие срочного оперативного вмешательства и правильно 
установить абдоминальную форму ПБ. ЛС произведена также у 62 больных 
с клинически установленным диагнозом абдоминальной формы ПБ в меж-
приступном периоде – в стадии ремиссии заболевания, для окончательного 
уточнения диагноза и исключения других заболеваний. У этой группы больных 
при ЛС удалось обнаружить в брюшной полости небольшие спайки различной 
давности в области дна желчного пузыря и сальника с передней брюшной 
стенкой, что указывает на перенесенный больными асептический перитонит. 
Хирургические заболевания со стороны органов брюшной полости были ис-
ключены. Кроме того, 58 ЛС были произведены у больных с неясной кли-
нической картиной острого или хронического заболевания органов брюшной 
полости с целью дифференциальной диагностики с абдоминальной формой 
ПБ. Трудности в диагностике приводят не только к ненужным операциям при 
ошибочном диагнозе острого хирургического заболевания у больных с ПБ, но 
и к ошибкам, когда необоснованно у хирургических больных ставится диагноз 
ПБ. В подобных случаях для окончательного установления диагноза и решения 
вопроса тактики лечения также неоценимую помошь оказывает ЛС. 

Таким образом, диагностика абдоминальных пароксизмов ПБ представляет 
значительные трудности, обусловленные полиморфностью симптомов, отсут-
ствием признаков, характерных только для данного заболевания, различным 
клиническим течением, что приводит к необходимости в каждом конкретном 
случае проводить дифференциальную диагностику с рядом сходных синдро-
мов и заболеваний. В то же время, хотя на первый взгляд создается впечатле-
ние большой схожести абдоминального приступа ПБ с хирургическим острым 
животом, однако тщательное изучение симптоматики абдоминалгии позволяет 
выделить ряд особенностей, способствующих правильной диагностике. Боль-
шую роль приобретают данные анамнеза, характер локализации болей, клини-
ко-лабораторные данные, а также большие возможности ЛС, произведенной 
во время острого приступа абдоминальной формы ПБ.

Заключение 
Острый приступ абдоминальной формы ПБ часто протекает по типу хи-

рургического острого живота, вследствие чего допускаются диагностические 
ошибки и производятся неоправданные оперативные вмешательства, которые 
отягощают течение основного заболевания. Впервые в хирургической клинике 
апробированная ЛС во время острого приступа ПБ позволила обнаружить 
ряд характерных симптомов: выраженная гиперемия видимых поверхностей 
брюшины, наличие тонкого, прозрачного фибринозного налета на печени с 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

60

сероватозеркальным блеском, нежных спаек между желчным пузырем, сальни-
ком и передней брюшной стенкой, серозной жидкости в свободной брюшной 
полости. В межприступном периоде ПБ при ЛС специфических симптомов 
нет, и удается обнаружить в брюшной полости небольшие спайки различной 
давности в области дна желчного пузыря и сальника с передней брюшной 
стенкой, что указывает о перенесении больными асептического перитонита. 
Для дифференциальной диагностики абдоминального пароксизма ПБ с остры-
ми хирургическими заболеваниями необходима комплексная диагностика на 
основании данных анамнеза, клинических проявлений и данных ЛС.
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Պարբերական հիվանդության որովայնային ձևի վիաբուժական 
ասպեկտները

Գրիգորյան Ս.Խ.
«Արամյանց» ԲԿ, ԵՀՀ

Պարբերական հիվանդության /ՊՀ/ որովայնային ձևը շատ նման են 
«սուր որովայնի» կլինիկական պատկերին, որի պատճառով թույլ են տրվում 
ախտորոշիչ սխալներ և կատարվում անհարկի վիրահատություններ։ Այդ 
սխալներից խուսափելու նպատակով մանրամասնորեն քննարկվում են այդ 
հիվանդությունների կլինիկական ընթացքի նմանություններն ու տարբերու-
թյունները և տարբերակիչ ախտորոշման սկզբունքով որոշում որովայնային 
ցավային նոպայի բուն պատճառը։ Երբ կլինիկական պատկերի նշաններով 
չի հաջողվում ստանալ տարբերակիչ ախտորոշում, կիրառվում է ախտորոշիչ 
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լապարոսկոպիայի եղանակը, որի օգնությամբ հնարավոր է դառնում հիվան-
դության ճիշտ ախտորոշումը և հիվանդների հետագա բուժական տակտիկայի 
ճիշտ ընտրությունը։

The Surgical Aspects of Abdominal Form of Periodic Diseases
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The abdominal form of periodic disease /PD/ is similar to the acute abdomen at 
the different surgical pathologies of the abdominal cavity organs, which results in the 
diagnostical errors and groundless operations. The investigations of abdomenalgia 
symptoms in details permit to reveal the row of peculiarities promoting to the right 
diagnostics. Our experience permit to account, that the differential diagnostics 
between the PD acute paroxysm and urgent pathology is possible, if the clinician is 
well as with the peculiarities of the clinical duration of PD and acute abdomen, so 
with the usage of diagnostic laparoscopy at the difficult cases.
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Ամփոփում. հոդվածում դիտարկվում է էկոլոգիական գործոնների և մարդու 
իմունային մեխանիզմների ազդեցությունը պարոդոնտի բորբոքային ռեակցիաների 
առաջացման և ընթացքի վրա:

Հիմնաբառեր. պարոդոնտ, էկոլոգիական գործոններ, իմունային համակարգ, 
տեղային և համակարգային իմունիտետ։

Բերանի խոռոչը յուրօրինակ էկոլոգիական խորշ է, որը կարելի է բաժանել 
մի քանի կենսատեղերի, որոնք բավական տարբեր են միմյանցից. բերանի 
խոռոչի լորձաթաղանթ, թքագեղձերի ծորաններ՝ թքի պարունակությամբ, 
լնդերի հեղուկը և լնդային ակոսիկի գոտին, բերանի հեղուկ, ատամնափառ։ 
Էկոլոգիայի տեսանկյունից բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը տարածքով ըն-
դար ձակ և միկրոօրգանիզմների բնակության կենսատեղ է, որտեղ աճի և 
զարգացման հնարավորություն է ձեռք բերում հիմնականում գրամ-բա ցա սա-
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կան ֆլորան (աէրոբ և անաէրոբ)՝ ֆուզոբակտերիաներ, սպիրոխետներ, բակ-
տերոիդներ, միկրոաէրոֆիլներ, ակտինոմիցետներ և այլն։ Բացի այդ, դիտվում 
է նաև գրամ-դրական ֆլորա՝ ստրեպտոկոկեր, ստաֆիլոկոկեր, լակտոբակ-
տե րիաներ, վեյլոնելներ, խմորիչանման սնկեր և այլն։ Պարոդոնտի բորբոքման 
որոշ ատիպիկ ձևերի դեպքում, մի շարք հեղինակների տվյալ ների համաձայն, 
գերակշռում են Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 
Prevotellaintermedia, Campylobacterrectus տեսակի հարուցիչները, ինչպես նաև 
կարող են հայտնաբերվել բակտերոիդներ, վեյ լո նելներ, լակտոբակտերիաներ 
և այլն [2,3,5]։ Այս բազմաթիվ միկրոօր գա նիզմները էկոլոգիական առումով 
գտնվում են սիմբիոտիկ կամ անտա գո նիստական փոխհարաբերությունների 
վիճակում, որից կախված են պա րոդոնտի հյուսվածքներում տեղի ունեցող 
շատ ֆիզիոլոգիական, իմունա բա նական և բորբոքային պրոցեսները [1, 4]։

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի միկրոբիոցենոզը համարվում է էկո լո-
գիա կան համակարգ, որը խիստ զգայուն է արտաքին միջավայրի անբա րեն-
պաստ գործոնների հանդեպ, ինչի հետևանքով միկրոֆլորայի որակական և 
քանակական կազմը չափազանց ենթակա է փոփոխության: Դիսբիոցենոզի 
զարգացմանը զուգընթաց, սկզբում տեղի է ունենում նորմալ միկրոֆլորայի 
նվա զում՝ հետագա անհետացմամբ, դրա ֆունկցիաների համապատասխան 
նվազմամբ, այնուհետև՝ կորստով։ Ազատված էկոլոգիական խորշը զբա ղեց -
նում են ախտածին և պայմանական-ախտածին միկրոօրգանիզմները, որոնք 
կպչում են բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի մակերեսին ադհեզիվ ըն կալիչ նե-
րով։ Հաջորդ փուլում սկսվում է պրոլիֆերացիայի գործընթացը՝ բակտերիա-
ների նյութափոխանակության արգասիքների և դրանց թույ նե րի արտա-
զատմամբ, պարոդոնտի հյուսվածքի մեջ աստիճանական ներ թա փանցմամբ 
և բակտերիային կոնտամինացիայի համախտանիշի զարգաց մամբ։ Մեծ 
քանակով ախտածին միկրոօրգանիզմների առկայությունը բերանի խոռոչում 
և, մասնավորապես լնդային հեղուկում, նվազեցնում է օրգանիզմի պաշտ պա-
նական հատկությունները։ Շատ հեղինակների կարծիքով պա րա դոնտիտի 
զար գացման գործում առաջատար դերը պատկանում է միկ րո ֆլորային։ Սա-
կայն վերջին տարիներին զգալիորեն փոխվել են մաս նա  գետների տեսակետ-
ները պարոդոնտի ախտածնության վերաբերյալ։ Հեղի նակների որոշ մասը 
պա րոդոնտի բորբոքային հիվանդությունների և դրանց բարդությունների 
զար գացման պաթոգենեզում որոշակի դերակա տարություն են տալիս լնդային 
հյուսվածքներում միկրոշրջանառության խան գարումներին, այլոք՝ միկրոօրգա-
նիզմ ների կենսագործունեությամբ պայ մանավորված նյութափոխանակության 
խանգարումներին և, հատկապես, լիպիդների գերօքսիդային թթվեցմանը, 
մյուսները շեշտադրում են լնդային հեղուկում և պարոդոնտի շրջակա հյուս-
վածքներում իմունագլոբուլինների քանակի նվազումը տեղային և համա կար-
գային իմունիտետի ախտահարման հետևանքով։ Որոշ հետազոտողներ հայտ-
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նաբերել են, որ պարոդոնտիտի գեներալիզացված ձևերի ժամանակ դեպքերի 
միայն 10%-ում է տեղի ունենում պարոդոնտի կապանային ապարատի ար-
տա հայտված ատրոֆիա, երբ ատամալնդային գրպանների խորությունը գերա-
զանցում է 5 մմ-ից: Պարզվել է նաև, որ գինգիվիտը միշտ չէ, որ վերածվում 
է քրոնիկական պարոդոնտիտի, անգամ պարոդոնտի զգալի ախտահա րում-
ների դեպքում [2,3]: Վերջին տա րիների աշխատանքներում շատ հայրենական 
և արտասահմանյան հե ղի  նակներ նշում են իմունային մեխանիզմների զգալի 
դերը էկոլոգիական բիո ցենոզի և պարոդոնտի բորբոքման ախտածնության 
կարգավորման գործըն թացներում: Հայտնի է, որ պարոդոնտի հյուսվածքների 
արտահայտված քայ քայումը հաճախ ուղեկցվում է ատամնափառի փոքր 
քանակով և չա փե րով, ինչը պայմանավորված է պարոդոնտի հյուսվածքների 
տեղային պաշտ պանական մեխանիզմներում իմունային համակարգի դերով: 
Ուստի օրգանիզմի պաշտպանական, հատկապես տեղային բնույթի գործոն-
ների որոշումը կարևոր նշանակություն ունի պարոդոնտիտի ախտորոշման և 
բուժ ման եղանակի ընտրության ժամանակ։ Ընդ որում, հատուկ դեր է տրվում 
օրգանիզմի պաշտպանողական տեղային ոչ սպեցիֆիկ գործոններին:

Իմունահյուսվածաքիմիական ուսումնասիրությունների հիման վրա առա-
ջադրվել է վարկած, որը վերաբերում է պարոդոնտում ախտաբանական գործ-
 ըն թացի ծանրության կախվածությանը ծայրամասային արյան մեջ և պերի-
վասկուլյար ինֆիլտրատներում իմունագլոբուլինների՝ հիմնականում T- և B- 
լիմֆոցիտների մակարդակից։ Այս տեսակետը հաստատվել է այլ հե   ղինակ ների 
հետագա դիտարկումներով, ովքեր վկայում են պարոդոն տում ախտաբանական 
գործընթացի կախվածությունը ոչ միայն T- և B- լիմ ֆոցիտ ներից, այլև T-լիմ ֆո-
ցիտների ենթապոպուլյացիաներից, մասնա վո րա պես՝ T- helpers և T-suppressors- 
ի մակարդակից: Ընդ որում, T - suppressors-ի ցածր մակարդակը T- helpers-ի 
ցուցանիշների միաժամանակյա բարձ րաց մամբ վկայում է պարոդոնտի հյուս-
վածք ներում ախտաբանական գործ ըն  թացի ակտիվացման մասին: Հաստատվել 
է նաև արագ հարաճող պարո դոն տիտ ունեցող հիվանդների մոտ, հակա բիո-
տիկների ներավշային ներ մուծ ման ֆոնի վրա արձանագրված՝ թքի և լնդային 
հեղուկի մեջ A և G իմու նագլոբուլինների մակարդակի փոփոխության փաստը։ 
Պարոդոնտի արագ և ատիպիկ ախտահարմամբ հիվանդների արյան շիճուկում 
և լնդային հեղու կում իմունագլոբուլինների մակարդակի միջև դիտվում է դրա-
կան համա պա տասխանություն։ Ընդ որում, համարվում է, որ այդ փուլում ըն-
թանում է իմունակոմպետենտ բջիջների միգրացիա շիճուկից դեպի պարոդոնտի 
բոր բոք ված հատվածները: Սա հատկապես արձանագրվում է պարոդոնտիտի 
վաղ հարաճող ձևերի ժամանակ [5,6,10]։ 

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի ախտաբանական պրոցեսները միշտ 
ուղեկց վում են օրգանիզմի պաշտպանական ֆունկցիաների և իմունա կեն սաբա-
նական ռեակտիվության բնական գործոնների նվազմամբ, ինչն իր հերթին 
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նպաստում է բերանի խոռոչի էկոլոգիական խորշում մանրէա բա նական պոպուլ-
յացիայի քանակի ավելացմանը՝ բորբոքային գործընթացին հատուկ բոլոր 
հետևանքներով: Ինֆեկցիայի հարուցիչից մակրոօրգանիզմի պաշտ պա նության 
մեխանիզմները պայմանավորվում են երկու հիմնական գործոններով. ա) ոչ 
սպեցիֆիկ և բ) սպեցիֆիկ՝ պայմանավորված հակամար միններով: Օր գանիզմի 
դիմադրության ոչ սպեցիֆիկ գործոններին են վերա բերում տրանս ֆերինը, 
լակտոֆերինը, լիզոցիմը, ցերուլոպլազմինը, ինտեր ֆերոնը, կոմպլե մեն տի որոշ 
ֆրակցիաներ, ֆագոցիտոզը և այլն: Դրանց մի մասի անբա վա րարությունը, 
մրցակցող ոչ ախտածին ռեզիդենտ միկրոֆլորայի անհետացման հետ մեկտեղ, 
ինքնին կարող է կանխորոշել և նպաստել այս կամ այն ախ տաբանական բոր-
բո քային գործընթացի զարգացմանը [7,8]: Հատ կապես կա րևորվում է մակրո-
ֆագերի, նեյտրոֆիլների և լիզոցիմի դերը, որոնք կատարում են բորբոքային 
պրոցեսների հարուցիչ ներից մակրո  օրգանիզմի հիմնական «ազատման աշ-
խա տանքը»: Պարոդոնտի պաթո  լոգիայով հիվանդների մոտ դիտվում է տեղա-
յին և ընդհանուր իմունիտետի խանգարում, ինչը դրսևորվում է T-լիմֆոցիտների, 
թքի մեջ A դասի իմունագլոբուլինների, ինչպես նաև օրգանիզմի ոչ սպեցիֆիկ 
դի մադրության մի շարք գործոնների՝ լակտոֆերինի, լիզոցիմի, տրանսֆերինի, 
ցերուլոպլազմինի, ինտերֆերոնի և այլ սպիտակուցների անբավարարությամբ, 
որոնք կարևոր դեր են կատարում վարակիչ-բորբոքային պրոցեսներից օր-
գանիզմի պաշտպանողական մեխա նիզմներում: Մակրոֆագերը և նեյտ րո-
ֆիլները ևս առանձնահատուկ դերա կատարություն ունեն մանր էներից մակրո-
օր գանիզմի «ազատման» գործում [4, 9]։ Օրգանիզմի պաշտ պա նության կա-
րևոր հակամանրէային գործոն է նաև լիզոցիմը, որը բա ցի անմիջական հա-
կամիկրոբային ազդեցությունից, ունի նաև հակա մար  մինների արտադրությունը 
խթանելու հատկություն, ինչպես նաև ուժե ղաց նում է ֆագոցիտների ֆունկ-
ցիոնալ ակտիվությունը։ Ի դեպ, մի շարք հետազոտողների աշխատանքներով 
ապացուցվել է լիզոցիմի մա կար դակի կախվածությունը թքագեղձերի վեգե-
տատիվ իններվացիայից և նյար դային համակարգի վիճակից: Տվյալ կեն-
սատեղի կամ ամբողջ օրգանիզմն ախտահարող հարուցիչի և պաշտպանիչ-
փոխհատուցող մեխանիզմների միջև իմունաբանական հավասարակշռության 
խախտումը հանգեցնում է ախտա բանական գործընթացի սրացմանը: Իմու-
նային պատասխանը, ինչպես հայտ նի է, իրականացվում է իմունա գլոբուլին-
ների բոլոր դա սերի մասնակցությամբ, միաժամանակ ֆագոցիտոզի, կոմպ-
լեմենտի, ինտեր լեյկինների, ինտերֆերոնի և օրգանիզմի դիմադրողա կանու-
թյան այլ՝ բջջային և հումորալ գործոնների հետ համատեղ։

Բորբոքային պրոցեսների ժամանակ օրգանիզմի պաշտպանական ռեակ-
ցիաների ֆունկցիոնալ ակտիվության կարևոր ցուցանիշ է լեյկոցիտների 
ին  տերֆերոնային ռեակցիան: Ապացուցված է նաև ինտերֆերոնի ակտիվ 
դերը T-լիմֆոցիտերի և մակրոֆագերի ակտիվության բարձրացման գործում, 
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որոնց պաշտպանական գործառույթը դրսևորվում է բորբոքային գործընթացի 
ամենա վաղ փուլերում [7-9]:

Եզրակացություն
Այսպիսով, մեր ուսումնասիրությունները հաստատում են ինչպես բերանի 

խոռոչի միկրոբիոցենոզի, այնպես և մակրոօրգանիզմի իմունաբանական պաշտ-
պանության տեղային ու համակարգային գործոնների ներազդեցության ճշգրիտ 
գնահատման անհրաժեշտությունը և կարևորությունը պարոդոնտի թարա խա-
բորբոքային հիվանդությունների և դրանց բարդությունների կան խորոշման, 
ախտորոշման և բուժական օպտիմալ եղանակի ընտրության գործում։

Հստակորեն կարելի է պնդել, որ պարոդոնտի բորբոքային ռեակցիայի 
վերահսկման գործընթացը կատարվում է բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի 
բիոցենոզի էկոլոգիական գործոններով և իմունային մեխանիզմներով, որոնց 
թվում առաջնային դեր ունեն օրգանիզմի տեղային դիմադրության ոչ սպե-
ցիֆիկ գործոնները՝ լեյկոցիտների մակրոֆագային ռեակցիան, լիզոցիմը և 
ինտերֆերոնը:
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Ecological and Immune Pathogenic Role in Periodontal Diseases 
Developments

Marinosyan Yanina Ya.
Yerevan «Haybusak» University, Armenia

The paper deals with the influence of ecological factors and human immune 
mechanisms on the appearance and behavior of paradentium inflammatory reactions.

Экологическая и иммунопатогенная роль  
в развитии заболеваний пародонта

Мариносян Янина Я.
Ереванский Университет «Айбусак», Армения

В статье рассматривается влияние экологических факторов и иммун-
ных механизмов человека на появление и поведение воспалительных реакций 
парадонта.

ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՊԱՂՈՒՄՈՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Տ.Ռ.
Երևանի Հայբուսակ համալսարան, Բժշկական ֆակուլտետ, 

ՄԿՐՏՉՅԱՆ Հ.Հ., ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Վ.Ս.
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

Ամփոփում. Ուսումնասիրված է զարգացման հապաղումով երեխաների շարժիչ 
հմտությունների վերականգնման հնարավորությունը` մարմնի կայունությունն ապա  -
հովող խաղային վարժություններով: Դրանց արդյունավետությունը գնահատ վել է 
հատուկ մշակված մեթոդով: Հետազոտություն է իրականացվել նաև տարբեր մաս-
նա գետների շրջանում՝ պարզելու համար, արդյո՞ք նմանատիպ վարժություններ օգ-
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տագործվում են զարգացման ուշացումով երեխաների հետ աշխատելիս: Մաս նա-
գետների մեծ մասը պատասխաններում նշել է, որ օգտվում են նշած մեթոդից, և որ 
այն արդյունավետ է մտավոր և շարժողական հմտությունների զարգացման համար:

Հիմնաբառեր: Զարգացման հապաղում, մարմնի կայունությանը նպաստող 
վարժություններ, շարժողական հմտություններ, հարցաթերթիկ

Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքը փուլ է, որի ընթացքում ին-
տենսիվ ձևավորվում և զարգանում են բոլոր օրգան-համակարգերը: Այս 
տա րիքում ձևավորվում են երեխայի այն շարժողական որակները, հմտու-
թյունները և ունակությունները, որոնք հիմք են ծառայում նորմալ ֆիզիկական 
և հոգեկան զարգացման համար: Նորմալ սենսոմոտոր զարգացումն ըն կած 
է երեխայի հոգեկան բոլոր գործընթացների զարգացման հիմքում: Մո տո-
րի կայի անբավարար ձևավորումը կարող է հիմք հանդիսանալ հոգե բա նա-
մանկավարժական ախտորոշման ժամանակ զարգացման հապաղում ախ-
տորոշման համար [1]:

Ներկայումս զարգացման հապաղումը երեխաների շրջանում ամենա տա-
րածված խնդիրներից մեկն է: Ցավոք, շարժողական ոլորտի ձևավորումը և 
զարգացումը, հոգեխոսքային զարգացման հապաղման դեպքում քիչ է ուսում-
նասիրված ժամանակակից բժշկահոգեբանամանկավարժական գրա կանու-
թյունում և պահանջում է առավել խորը, ինչպես տեսական, այնպես էլ գործ-
նական, ուսումնասիրություններ [2,3]: 

Ներկայացված աշխատանքի նպատակն է գնահատել մարմնի կայու-
նու թյան վարժությունների կիրառման արդյունավետությունը շարժողական 
հմտությունների կատարելագործման վրա՝ հոգեկան զարգացման հապաղում 
ունեցող երեխաների հետ շտկողա-մանկավարժական աշխատանքի ըն-
թացքում:

Մեր հետազոտությունը իրականացվել երկու փուլով: Առաջին փուլի շրջա-
նակներում գնահատվել է հոգեկան զարգացման հապաղումով երեխաների 
ֆիզիկական գործունեության կատարողականությունը։ Գնահատվել է շար-
ժողական հմտությունների կատարելագործման վրա կայունության վարժու-
թյունների արդյունավետությունը: 

Հետազոտության երկրորդ փուլը իրականացվել է հոգեկան զարգացման 
հապաղումով երեխաների հետ աշխատող մասնագետների շրջանում, որի 
նպատակն է եղել բացահայտել նշված երեխաների շարժողական ոլորտի 
խնդիրները, ինչպես նաև տվյալ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքի 
բնույթը և արդյունավետությունը՝ ըստ հարցված մասնագետների տվյալների:

Կիրառված մեթոդները
Հետազոտական աշխատանքը իրականացվել է Երևանի Մ. Իշխանի ան-

վան N5 հիմնական դպրոցում: Աշխատանքում ներգրաված է եղել 14 կրտսեր 
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դպրոցահասակ երեխաներ, որոնցից 7-ը հոգեկան զարգացման հապա-
ղումով /հետազոտական խումբ/, իսկ 7-ը՝ նորմալ /ստուգիչ խումբ/։ Հետա-
զոտությունները իրականացվել են 2019թ. հունվարից – 2020թ. մարտ ամիս-
ներին:

Նախապես կատարվել է ընդգրկված երեխաների դիտարկում և բժշկական 
քարտերի ուսումնասիրություն: Դիտարկման միջոցով ուսումնասիրել ենք 
տվյալ երեխայի շարժողական ոլորտը։ Որոշվել է հոգեկան զարգացման 
հա պաղումով մասնակիցների ֆիզիկական զարգացվածության աստիճանը: 
Այնու հետև իրականացվել է հետազոտական և ստուգիչ խմբերի հավաքագրում 
և երե խաների շարժողական հմտությունների գնահատում գնահատման գոր-
ծի քի միջոցով [3]:

Գնահատվել է տվյալ երեխաների ֆիզիկական հնարավորությունները 
նախ քան խաղ-վարժությունների կիրառումը, և անհատական ու խմբային 
տար բեր խաղ-վարժությունների կիրառումից հետո:

Հետազոտական խմբի հետ աշխատելիս ֆիզկուլտուրայի դասաժամին 
ավելացվել են հավելյալ շարժական և ստատիկ խաղ-վարժություններ: Տվյալ 
վարժությունները իրականացվել են նաև անհատական պարապմունքների 
ժամանակ՝ շաբաթական 2 անգամ: Իրականացվել է ստացված արդյունքների 
համեմատական վերլուծություն:

Աղյուսակ 1 Հետազոտական և ստուգիչ խմբում ներգրավված մասնակից ների 
բնութագիրը

Հետազոտական խումբ

(հոգեկան զարգացման հապաղում 
ունեցող երեխաներ)

Ստուգիչ խումբ

(նորմալ զարգացում ունեցող երեխաներ)

Երեխաների 
տարիքը

Խմբի 
անվանումը

Երեխաների 
քանակը

Երեխաների 
տարիքը

Խմբի 
անվանումը

Երեխաների 
քանակը

6տ. A 1 (I դաս.) 6տ. A 1 (I դաս.)

8տ. B 3 (III դաս.) 8տ. B 3 (III դաս.)

9տ. C 3 (IV դաս.) 9տ. C 3 (IV դաս.)

Աշխատանքում կիրառված գործիքը կիրառվում է նաև տարածքային 
կենտրոններում՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 
երեխաների գնահատում իրականացնելու նպատակով: Կիրառված գործիքը 
իրականացնում է թվային գնահատում՝ 1-ից 5 արժեքով

1 – կատարում է կայուն կերպով
2 – կատարում է`որոշակի հուշումներով
3 – կատարում է մասնակի
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4 – կատարում է մասնակի` որոշակի հուշումներով
5 – չի կատարում
Գործիքի գնահատող չափանիշներն են՝ 
- լոկոմոցիան - տեղաշարժվել դրսում և ներսում` ցանկացած մակերեսի 

վրա, շրջանցել արգելքները, անցնել մարդաշատ կամ նեղ տարածքներով կամ 
հերթի միջով, անցնել դպրոց հասնելու անհրաժեշտ ամբողջ ճանապարհը; 
շարժվել հասակակիցների հետ նույն արագությամբ; 

- դիրքի պահպանում - պահել և փոխել մարմնի դիրքը, ընդունել որոշ 
դիրքեր` ներառյալ աթոռի կամ սայլակի վրա կանգնած ժամանակ, գետնին 
և զուգարանում, պահել աթոռի վրա նստած դիրքը կես ժամ տևողությամբ` 
դա սի կամ աշխատելու ընթացքում, նստել և դուրս գալ բոլոր տեսակի ավ-
տոմեքենաներից; 

- համակարգված շարժումների կատարում - մասնակցել ֆիզիկական 
գործողություն պարունակող խաղերի` ներառյալ գնդակ նետելը և բռնելը 
խաղերի ընթացքում, գնդակով հարվածային խաղեր խաղալը, վազելը, թռչելը, 
մագլցելը, խաղալը մարզահրապարակի բարձր և ցածր պարագաներով); 

- շարժումների կառավարում - իրերի և անձնական պարագաների տեղա-
փոխում դեպի դասարան, ճաշարան և դրանց ներսում, փխրուն կամ ջրիկ 
պարունակությամբ տարաների տեղափոխում, մեծ և փոքր առարկաների 
բարձրացում և տեղափոխում, սեղանի վրայից կամ գետնից առարկաներ 
վերցնելը, բոլոր տեսակի դռներ բացել և փակելը; 

- աստիճաններով բարձրանալ, իջնել - աստիճաններով բարձրանալ մինչև 
վերջ և իջնել (նվազագույնը 12 աստիճան), աստիճաններով բարձրացնել 
և իջեցնել տարբեր առարկաներ, աստիճանների վրա պահպանել կայուն 
արագություն; 

- գրավոր աշխատանք - շարադրել քերականորեն և շարահյուսորեն ճիշտ 
կառուցվածք (տառեր, բառեր, թվեր), գրել` պահպանելով էջի և տողի ճիշտ 
սահմանները, արտագրել գրքից կամ գրատախտակից, գրելու արագությունը 
տարեկիցներին զուգահեռ: 

Հետազոտական խմբում աշխատանքը իրականացվել է «Արձան», «Լա-
բիրինթ», «Քանոն», «Ծիծեռնակ», «Ֆիթբոլ», «Բռնի՛ր գնդակը», «Ուղղաձիգ 
ինք նաթիռ» «Զինվորի քայլ» և այլ խաղ-վարժությունների կիրառությամբ: 
Դրանք նպաստում են երեխաների հավասարակշռության, մարմնի առանց-
քա յին կայունության, արագության, ճկունության, մի դիրքից այլ դիրքի սահուն 
անց ման, ստատիկ և դինամիկ հավասարակշռության զարգացմանը [3,4]:

Նշված վարժություններից բացի աշխատանք է տարվել նաև ուղղված 
մանր մոտորիկայի զարգացմանը, որը նպաստում է դիսգրաֆիայի (գրավոր 
խոսքի խանգարման) հաղթահարմանը:

Մշակել և կազմել ենք հարցաթերթիկ, որի նպատակն է՝ բացահայտել 
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հետազոտական խմբի երեխաների շարժողական ոլորտի խնդիրները, ինչպես 
նաև տվյալ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքի արդյունավետությունը։ 
Հարցաթերթիկային հարցմանը մասնակցել են 50 տարբեր մասնագետներ: 
Հարցմանը մասնակցած մասնագետները, պատասխանել են հետևյալ 
հարցերին. 

1. Աշխատե՞լ եք արդյոք զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հետ:
2. Հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաները արդյո՞ք ունեն 

շարժողական որևէ խնդիր:
3. Մարմնի կայունության վարժությունները կարո՞ղ են նպաստել հոգեկան 

զարգացման հապաղումով երեխաների շարժողական հմտությունների կատա-
րելագործմանը:

4. Շարժողական վարժությունները կարո՞ղ են նպաստել երեխայի հոգե-
խոս քային զարգացմանը:

Հետազոտության արդյունքները 
Երկու խմբերում` հետազոտական և ստուգիչ, մինչ խաղ-վարժություններին 

անցնելը կատարվել է երեխաների հետևյալ որակների նախնական գնահա-
տում. 

Ճկունություն, ստատիկ հավասարակշռություն, արագություն, գրավոր 
խոսք, դիրքի պահպանում և փոփոխում, համակարգված շարժումներ: 

Աղյուսակ 2։ Շարժողական հմտությունների նախնական գնահատումը 
հետազոտական և ստուգիչ խմբերում։

Հետազոտական խումբ
(հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող 

երեխաներ)

Ստուգիչ խումբ

(նորմալ զարգացում ունեցող երեխաներ)
Խմբի 

անվանում A B C Խմբի 
անվանում A B C

Երեխաների 
քանակը 1 1 2 3 1 2 3 Երեխաների 

քանակը 1 1 2 3 1 2 3

Տեղաշարժվել 30 27 40 29 23 24 21 Տեղաշարժվել 23 21 19 19 19 19 19

Պահել և փոխել 
դիրքը 22 16 24 22 16 19 15 Պահել և փոխել 

դիրքը 16 14 15 14 15 14 14

Համակարգված 
շարժում 24 17 31 23 14 26 17 Համակարգված 

շարժում 12 11 12 11 10 10 11

Շարժումների 
կառավարում 22 18 26 21 17 19 17 Շարժումների 

կառավարում 14 13 13 13 14 13 13

Աստիճաններով 
բարձրանալ, 
իջնել

12 8 14 14 8 10 8
Աստիճաններով 
բարձրանալ, 
իջնել

8 7 6 6 6 7 6

Գրավոր 
աշխատանք 46 37 45 25 21 39 23 Գրավոր 

աշխատանք 15 11 13 12 11 11 11
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Նշված որակներով հետազոտական խումբը (հավաքած բարձր միավորների 
համաձայն) բնութագրվել է ֆիզիկական գործունեության միջին մակարդակով: 
Առավել բարձր միավորները հետազոտական խմբում հավաքել է գրավոր 
խոսքը, որը պայմանավորված է տվյալ երեխաների մոտ դիսգրաֆիայի 
առկայությամբ և մանր մոտորիկայում որոշակի առանձնահատկություններով: 

Հետազոտական խմբում աշխատանքից հետո նկատվել է շարժողական 
տարբեր հմտությունների զգալի բարելավում` դիրքը պահպանելը և փոխելը, 
համակարգված շարժումները, արագությունը, աստիճանները բարձրանալ և 
իջնելը, շարժումները կառավարելը, մարմնի կայունությունը։ Սակայն գրավոր 
խոսքում առկա խնդիրները կրել են չնչին փոփոխություններ: 

Ստացված արդյունքներից պարզ է դառնում, որ խաղ-վարժությունները 
հիմնականում նպաստում են երեխաների շարժողական հմտությունների 
զարգացմանը:

Հարցաթերթիկային հարցման արդյունքում ստացված արդյունքները ար-
տա ցոլում են տարբեր մասնագետների կողմից մարմնի կայունությանը նպաս-
տող վարժությունների կիրառումը պրակտիկ աշխատանքում և դրանց արդու-
նա վետությունը։ Հարցման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում։

Աղյուսակ 3։ Շարժողական հմտությունների գնահատումը մարմնի 
կայունությանը նպաստող վարժություններով ծրագրի ավարտից հետո՝ 

հետազոտական և ստուգիչ խմբերում։

Հետազոտական խումբ
(հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող 

երեխաներ)

Ստուգիչ խումբ
(նորմալ զարգացում ունեցող 

երեխաներ)

Խմբի անվանում A B C Խմբի անվանում A B C

Երեխաների 
քանակը 1 1 2 3 1 2 3 Երեխաների 

քանակը 1 1 2 2 1 2 2

Տեղաշարժվել 25 23 27 25 21 22 19 Տեղաշարժվել 22 21 18 19 18 19 19

Պահել և փոխել 
դիրքը 19 15 22 17 15 16 15 Պահել և փոխել 

դիրքը 15 14 14 14 14 14 14

Համակարգված 
շարժում 20 14 25 20 13 22 13 Համակարգված 

շարժում 11 11 12 11 9 10 10

Շարժումների 
կառավարում 20 16 20 19 15 15 15 Շարժումների 

կառավարում 13 13 13 13 13 12 12

Աստիճաններով 
բարձրանալ, 
իջնել

11 8 11 9 7 8 7 Աստիճաններով 
բարձրանալ, իջնել 8 6 6 6  6 6 6

Գրավոր 
աշխատանք 44 30 30 20 19 30 17 Գրավոր 

աշխատանք 15 11 13 12 11 11 11

Մասնագետների մեծամասնությունը` լոգոպեդ, հատուկ մանկավարժ, հո-
գե բան, օլիգոֆրենոմանկավարժ, նշել են տվյալ երեխաների մոտ շար ժողա-
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կան ոլորտի հաճախ հանդիպող խնդիրները և առավել մանրամասնել են 
մանր մոտորիկայում հանդիպող առանձնահատկությունները: Էրգոթերա-
պիստ ները և կինեզիոլոգները, առավել մանրամասն ներկայացրել են խո շոր 
մոտորիկայում առակա խնդիրները` քայլք, հավասարակշռություն, շար   ժում-
ների հստակություն, ճկունություն և համակարգվածություն։ Մաս նա   գետ ները 
իրենց պատասխաններում հաստատել են, որ մարմնի կա յու նության, հա վա-
սա րակշռության վարժությունները, նպաստում են երե խա  ների կեցվածքի, 
քայլքի, ճկունության, շարժումների հստակության, հա մա պատասխան դիրքի 
պահպանմանը և զարգացմանը:

Գիտամեթոդական գրականության ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը 
թույլ տվեց բացահայտել հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երե խա-
ների մոտ շարժողական ոլորտում առկա խնդիրները: Ինչպես նաև շարժական 
խաղերի և խաղ-վարժությունների ազդեցությունը կրտսեր դպրոցական երե-
խաների կորդինացիոն հմտությունների զարգացման վրա [5-8]:

Աղյուսակ 4. Մասնագետների հարցման արդյունքները

Տարբեր 50 մասնագետների ներկայացված հարցերը Այո Ոչ Երբեմն
1 Աշխատե՞լ եք զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների հետ: 90% 10%  -
2 Հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաները արդյո՞ք 

ունեն շարժողական որևէ խնդիր: 74% 8% 18%

3 Մարմնի կայունության վարժությունները կարո՞ղ են նպաստել 
հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաների 
շարժողական հմտությունների կատարելագործմանը

100%  -  -

4 Շարժողական վարժությունները կարո՞ղ են նպաստել երեխայի 
հոգեխոսքային զարգացմանը

76% 4% 20%

Մեր ընտրած մեթոդիկայի և գնահատման գործիքի կիրառման արդ յուն-
քում պարզ դարձավ, որ խաղ-վարժությունները իրենց դրական ազդե ցու-
թյունն են ունենում 6-9 տ. երեխաների շարժողական հմտությունների (հա-
վասարակշռություն, կայունություն, արագություն, սահունություն) զարգացման 
վրա: Կատարված համեմատական հետազոտության արդյունքում պարզ 
դար   ձավ, որ հոգեկան զարգացման հապաղում ունեցող երեխաները, իրենց 
տա  րեկիցներից հետ են մնում ոչ միայն շարժողական հմտությունների, այլև 
խոս քային և հոգեկան գործընթացների զարգացումով: Ստացված արդ յունք-
ների համաձայն, տվյալ երեխաները զգալի առանձնահատկություններ են ցու-
ցաբերում մանր մոտորիկայում, որն իր ազդեցությունն է ունենում գրավոր 
խոսքի զարգացման վրա:

Այսպիսով, կարելի է նշել մարմնի կայունությանը նպաստող խաղ-վար-
ժությունների դրական ազդեցությունը երեխաների շարժողական հմտու-
թյունների զարգացման վրա: Երկրորդ հետազոտությունից, որը իրենից ներ-
կայացնում է տարբեր մասնագետների հարցաթերթիկային հարցումը, պարզ 
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դարձավ, որ բացի կինեզիոլոգներից, տվյալ երեխաների հետ աշխատանքի 
ընթացքում, շատ հաճախ շարժողական վարժություններ կիրառում են նաև 
այլ մասնագետներ, որոնց թվում են` լոգոպեդները, էրգոթերապիայի մաս-
նագետները, հատուկ մանկավարժները, սոցիալական մանկավարժները և 
այլոք: Հարցումից պարզ դարձավ, նաև, որ ծրագրավորված ֆիզիկական 
վարժությունները, կարող են նպաստել երեխայի հոգեխոսքային զարգացմանը:

Գրականություն 
1. Ս.Կ. Կարապետյան, Տարիքային ֆիզիոլոգիա, Երևան; «Լույս» հրատ., 1981
2. Լ.Սարատիկյան, Մ.Հարությունյան, Հոգեֆիզիկական զարգացման խան գա րում ներ 
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Core Stability Exercises as a Method to Improve Motor Skills in 
Children with Developmental Delay

Petrosyan T.R.
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Effectiveness of gaming exercises that increase core stability and result in 
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development of motor skills in children with developmental delays was studied. 
The effectiveness of these exercises was assessed through a specially designed 
tool. Additionally, a survey was conducted among various experts to find out if 
they use similar exercises in their practice for children with developmental delays. 
Most of the respondents mentioned that they use the method, and mentioned the 
efficacy of this approach in the development of child’s mental and motor skills. 

Упражнения для разработки основной стабильности как метод для 
улучшения двигательных навыков у детей с задержкой развития

Петросян Т.Р.
Ереванский университет Айбусак, Медицинский факультет, доцент 

Мкртчян А.Г., Петросян В.С.
Институт физической культуры и спорта Армении 

Была изучена   эффективность развития двигательных навыков у детей 
с задержкой развития с помощью игровых упражнений, обеспечивающих 
стабильность тела. Эффективность оценивалась с помощью специально 
разработанного инструмента. Был проведен также опрос среди различных 
экспертов, чтобы выяснить, используют ли они аналогичные упражнения 
при работе с детьми с задержкой развития. Большинство опрошенных 
специалистов отметило, что использует указанный метод в работе 
с такими детьми, и что эти упражнения эффективны для развития 
умственных и двигательных навыков ребенка.
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ԿԵՑՎԱԾՔԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՌԱՉԱՓ 
ՄՈԴԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈւՄԸ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Տ.Ռ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Բժշկական ֆակ., դոցենտ

ՄԿՐՏՉՅԱՆ Հ.Հ., ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ Ա.Կ.
Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ն.Ա.
ՀՖԿՍՊԻ, «Սպորտ Կաբ» գիտահետազոտական կենտրոն

Ամփոփում. Առաջարկվում է կեցվածքի շեղումների վերացմանը միտված միջա մ-
տու թյան արդյունավետության գնահատման եռաչափ մոդել՝ շարժումների գրանցման 
Qualisys համակարգով։ Ողնաշարի մոդելը մշակվել է իդիոպաթիկ սկոլիոզի դեպքում։ 
Ոչ ինվազիվ մեթոդով ողնաշարի կորության անկյունների գնա հատումը թույլ է տվել 
ստանալ բուժման դինամիկայի հաճախակի գնա հատման անհրաժեշտ տվյալներ։ 
Ող նաշարի համակարգչային մոդելը և սեգ մեն տային կենսամեխանիկական տվյալ-
ները հնարավորություն են տվել ուսում նասիրել ողնաշարում և քայլվածքում նկատ-
վող փոփոխությունները տարբեր բեռնվածության պայմաններում, ինչպես նաև հի-
վանդների համար ընտրել ճշգրիտ, անհատական կորսետներ։ 

Հիմնաբառեր՝ Կեցվածքի շեղումներ, շարժումների գրանցման համակարգ, հե-
տա զոտման մոդել, կենսամեխանիկական վերլուծություն:

Կեցվածքի շեղումների տարածվածությունը գնալով մեծանում է, որի հիմ-
նական պատճառը պասիվ ապրելակերպն է և կմախքային մկանների դիս-
բալանսը։ Կեցվածքի շեղումների տեսակները տարբերվում են ողնաշարի 
կո րությունների խորությամբ, դրանց ձևով, ուղղությամբ, տեղադրությամբ ու 
զարգացման բնույթով [1]։ 

Սկոլիոզը ողնաշարի կողմային ծռումն է ճակատային հարթությամբ, որի 
դեպքում ողները ոլորվում են ողնաշարի ուղղաձիգ առանցքի շուրջը (տորսիո)։ 
Սկոլիոզը միայն ողնաշարի ձևախախտում չէ, այն աճող օրգանիզմի ծանր 
հիվանդություն է կլինիկական և մորֆոլոգիական որոշակի համախտանիշներով, 
որոնք արտահայտվում են ոսկրային, նյարդային, սրտանոթային, շնչառական 
համակարգերի ներգրավմամբ ախտաբանական պրոցեսում։ Սկոլիոզների 
զարգացման ընթացքում, միջողային սկավառակներում նյարդամկանային, 
կապանային համակարգերում, կրծքավանդակում առաջանում են որոշակի 
անատոմիական փոփոխություններ [1,2]։ 

Սկոլիոզի ախտորոշման համար կիրառվում են տարբեր մեթոդներ, մաս-
նավորապես ֆիզիկական զննում, երբ դեպի առաջ կռացած հիվանդի մոտ 
ուսումնասիրվում է ողնաշարի կորությունը։ Նոր մայում այն ուղիղ գիծ է, որը 
միացնում է ողնաշարի փուշե  լուստները։ Սկոլիոզի ախտո րոշ ման ամենա հա-
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վաս տի մեթո դը համարվում է 
ռենտ գեն հետա զո տությունը՝ Կոբ-
բի անկյան որոշ մամբ (նկար 1)։

Կոբբի անկյունը որոշվում է 
նկա րում (Նկար 1) պատկերված 
սխեմայով։ Վերին և ստորին գծե-
րին տարվում են ուղղա հա յաց ներ, 
որոնց միջև գտնվում է Կոբբի անկ-
յունը (այս դեպքում, օրինակ, 89 
աստիճան) [3]։

Շարժումները գրանցող հա-
մա  կարգերը լայնորեն կիրառվող 
առա ջադեմ տեխնո լոգիա են ինչ-
պես բժշկագիտության, այն պես 
էլ տեխնիկական գիտու թյունների 
ոլոր  տում: Բժշկա գի  տական տեխ-
նո լոգիաների առաջ ըն   թացի պայ-
մաններում նշա նակալի տեղ են 
զբաղեցնում հավասարակշռության 
պահ պան ման, ուղղաձիգ դիրքում 
շար ժումների կոորդինացիայի, 
քայլ   վածքի և այլ գործողու թյուն-
ների հետ կապված խնդիրների 
գրանց ման մեթոդները և դրանց 
վերլուծությունը [5,6]: 

Բուժական և վերականգ նո ղա-
կան միջոցառումները պար տա դիր 
կերպով պետք է սկսվեն հիվան-
դության հնարավորինս ամե նա վաղ 
փուլում, սակայն դրանց իրա կա-
նացման համար անհրա ժեշտ են 
տեխնիկական և մեթոդական ժա-

մանակակից լուծումներ՝ արտաքին սարքերի օգտագործմամբ, որոնք թույլ են 
տալիս գրանցել շարժում ների բնութագրերը [7]։ Այդպիսին է Qualisys 
շարժումների գրանցման համակարգը, որն ունի ութ ինֆրակարմիր տեսախցիկ 
և հատուկ մարկերների միջոցով 3D ռեժիմում գրանցում է մարդու հոդերում 
կենսամեխանիկական տվյալները [8, 9]։ 

Հետազոտության նպատակն է գիտական և կլինիկական ուսումնա սիրու-
թյունների վերլուծության, ինչպես նաև հիվանդների մոտ համապատասխան 

Նկար 2. Մարկերների տեղադրությունը 
կրծքավանդակի և ողնաշարի փշաձև 

ելուստների վրա

Նկար 1.  Սկոլիոզի անկյան  որոշումը 
Կոբբի անկյան միջոցով
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հետազոտության սխեմայի մշակման միջոցով, առաջարկել կեցվածքի շե-
ղումների դեպքում միջամտության արդյունավետության մշտադիտարկման 
մոդել։ 

Հետազոտության մեթոդները
Քայլքի ընթացքում ողնաշարի կենսամեխանիկական տվյալների գրանց-

ման համար կիրառվել է Qualisys շարժումների գրանցման եռաչափ համա-
կարգը, որը ներառում է ութ ինֆրակարմիր տեսախցիկ։ Քայլքի հետազոտման 
նպատակով կիրառվել է հատուկ համակարգչային Visual 3D ծրագիրը, որը 
գրանցում է կրունկը գետնին հպելու և ոտքի թաթը գետնից պոկվելու միջև 
ժամանակահատվածը։ Տվյալների կինեմատիկ վերլուծությունը կատարվել է 
համակարգչային MATLAB-routine (MathWorks Inc., MA, Natick, USA) ծրագիրը։ 
Ողնաշարի կորությունը որոշվել է հատուկ մարկերների միջոցով, որոնք 
ամրացվում են ողնաշարի փուշելուստներին, որից հետո համակարգչային 
ծրագիրը պատկերում է ողնաշարի առանցքը։

Այս մեթոդի օգնությամբ հետազոտվողի կրծքային և գոտկային սագիտալ 
կորությունները որոշվում են SPT1-SPT5 և SPT5-SPL5 մարկերներով (որ տեղ 
SP=spinous process կամ փշային ելուն, T=thoracic կամ կրծքային, L=lumbar 
կամ գոտկային)։ Ճակատային հարթության մեջ, կրծքային և կրծքա գոտկային 
կորությունները որոշվում են SPT1-SPT5 և SPT5-SPL4. մար կեր ներով։ 
Իդիոպաթիկ սկոլիոզ ունեցող պացիենտի մոտ ճակատային հարթության 
մեջ կորությունների որոշումը հիմնված է այն մարկերների վրա, որոնք 
տեղակայված են Կոբբի անկյան եզրերով։ Յուրաքանչյուր կորության հա-
մար կիրառվում է նվազագույնը 4 մարկեր։ Քայլելու ընթացքում էկրանի վրա 
կրծքավանդակի պտույտի հետևանքով առանցքների և անկյունների ար-
տա ցոլման սխալից խուսափելու համար հաշվարկվում են կրծքավանդակի 
կորու թյունների դինամիկ սագիտալ և ֆրոնտալ հարթությունները՝ հիմք ընդու-
նելով կրծոսկրի վրայի մարկերը՝ STER և սկոլիոտիկ կորության գա գաթին 
տեղակայված մարկերը։ 

Կրծքագոտկային/գոտկային կորության սագիտալ և ֆրոնտալ հարթու-
թյունները որոշվում են ընդհանուր կոորդինատային համակարգի առանցք-
ներով, քանի որ այս դեպքում կրծքավանդակի առաջային մակերեսի վրա 
որևէ կողմնորոշիչ կետ/մարկեր գոյություն չունի։ 

Այնուհետև համակարգչային ծրագրի հիման վրա կազմվում են շրջա նա-
ձև հատվածներ, որոնց համար ծրագիրը կիրառելով շրջագծերի համա պա-
տասխանության ֆունկցիան, կատարում է կորության անկյունների հաշվարկ։

Մարմնի դիրքը և շարժումները թվային արժեքներով գնահատելու համար 
որոշվել են կոնքի, գոտկային, կրծքային և պարանոցային սեգմենտների 
դիրքը՝ կողմնորոշիչ կետերի նկատմամբ, հետազոտվողի կանգնած դիրքում: 
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Արժեքներն արտահայտվել են բացարձակ անկյուններով (սեգմենտի և 
կոորդինատային համակարգի միջև) սագիտալ, ֆրոնտալ և հորիզոնական 
հարթություններում։ Համեմատության նպատակո, գրանցվել են նաև կրծքային 
և գոտկային սեգմենտների միջև առկա հարաբերական անկյունները բոլոր 
երեք հարթություններում։ Բոլոր անկյունները նորմալացվում են ճիշտ քայլքի 
ցիկլի հետ (ժամանակահատվածը երկու իրարահաջորդող աջ ոտնաթաթի 
հպումների միջև), որը կազմված է 101 կետից։ 

Հետազոտված հիվանդն ուներ ողնաշարի ձախակողմյան սկոլիոտիկ 
կորություն և այդ պատճառով կիրառվել են քայլքի ցիկլի ձախակողմյան 
պատ կերի հայելային տվյալները։ Քայլքի ժամանակ հետազոտվողի ողնա-
շարի եռաչափ գնահատումը նպատակ ունի վերլուծել ողնաշարի տարբեր 
սեգմենտների և դրանցով կազմված անկյունային պարամետրերի տեղա-
շարժերի դինամիկան և համեմատել դրանց արժեքները քայլքի ընթացքում 
նորմալ ողնաշարի ստանդարտ եռաչափ մոդելի հետ։

Քայլքի ժամանակ շեղումների գնահատման համար առաջնային ելքային 
կամ թիրախային պարամետրեր են հանդիսանում անկյունների միջին ար-
ժեք ները և ողնաշարի կորության անկյունների ծավալի (ROM) տիրույթի 
տա տանումները լրիվ քայլքի ցիկլի ընթացքում։ Սագիտալ հարթության մեջ 
գրանց վող անկյունային դրական արժեքները վերաբերվում են կիֆոզին, իսկ 
բացասական արժեքները՝ լորդոզին։ 

Երկրորդային ելքային թիրախային արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ 
են հիվանդների գնահատման համար, սեգմենտային անկյունների փոփո-
խություններն են՝ գրանցված քայլքի ցիկլի ընթացքում, ինչպես նաև որոշ 
ընտրովի ժամանակատարածական պարամետրեր, որոնք ներառում են 
արագությունը (սրբոսկրի մարկերների տեղաշարժը՝ բաժանած քայլելու ժա-
մանակի վրա), քայլքի տեմպը (քայլելու ժամանակը՝ բաժանած 2 ոտքով լայն 
քայլքի (stride) ժամանակի վրա), ձախ և աջ քայլերի երկարությունը։ 

Կոբբի անկյունը պացիենտի համար կազմում էր 44° և 39° կրծքային և 
կրծքագոտկային կո րությունների համար։ Քանի որ կինեմատիկ պարա-
մետրերի մե ծա մասնությունը տարբեր փոր ձերի ժամանակ տարբեր էր, հաշ-
վարկի համար ընտրվել է տվյալների այն խումբը կամ թես տավորման այն 
տվյալը, որն առա վել հաճախ էր կրկնվում։ 

Կրծքային կորությունների վեր լուծությունը ցույց տվեց, որ համե մատած 
նորմալ ողնաշարի մոդելի հետ, կրծքային կորու թյան անկյունը քայլքի դինա-
միկայում նվազում է միջինում 10.7° (4.2°,17.3°), սակայն առկա է 4.9° (2.3°,7.6°) 
առավել մեծ շարժումների ծավալ՝ սագիտալ հարթության մեջ, ինչպես նաև 
միջինում 12.7° (-6.2°,19.3°) լատերալ շեղում՝ ձախ կողմում։ Ողնաշարի գոտկա-
կրծքային հատվածում կորության անկյունը կազմել է միջինում 3.3°-ով (-8.7°, 
15.3°) ավել լորդոզ և 22.5°-ով ավել (14.1°,30.8°) կողմնային շեղում աջ կողմում, 



ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

79

ինչպես նաև 2.4°-ով (-1.1°,5.8°) ավելի մեծ ծավալ՝ (ROM) ֆրոնտալ հարթության 
մեջ։ 

Սեգմենտային անկյունների և քայլքի տարածաժամանակային պարա մետ-
րերի համար որևէ նշանակալի տարբերություն չի գրանցվել հետազոտ վողի 
մոտ։ Սեգմենտային անկյունները շատ են և դրանք վերլուծվում են համա-
կարգչային հավելվածով։ 

Արդյունքներ և քննարկում
Արդյունքները ցույց են տալիս, որ քայլքի ընթացքում, նորմալ ողնաշարի 

դինամիկ տվյալների համեմատ, առկա են տարբերություններ սագիտալ և 
ֆրոնտալ հարթության մեջ, ինչպես նաև Կոբբի անկյամբ պայմանավորված 
և նրա մեծությունից կախված կրծքային սեգմենտի շարժումների փոփոխու-
թյուններ սագիտալ հարթության մեջ։ 

Այսպիսով, անհրաժեշտ է ունենալ ողնաշարի անհատական սպեցիֆիկ 
մոդել և համեմատել այն նորմալ ողնաշարի մոդելի՝ ստանդարտի հետ, որ-
պես զի հնարավոր լինի ստանալ կլինիկորեն կարևոր պարամետրեր՝ քալքի 
ըն թացքում սկոլիոզով հիվանդներին հետազոտելու համար։ Գրանցված 
տվյալ ները ցույց տվեցին, որ Կոբբի անկյունից նշանակալիորեն կախված 
է կրծքային հատվածի շարժումների ծավալը սագիտալ հարթության մեջ։ 
Քանի որ սագիտալ կորության անկյունը հաշվարկված է SPT1 և SPT5 մար-
կերներով կազմված շրջանաձև սեգմենտի բարձրության հիման վրա, կիֆո-
տիկ սկոլիոզի գծայնորեն մեծացող կողմնային շեղումը պատճառ է դառնում 
այս մարկերների միջև տարածության փոքրացմանը և սագիտալ հարթության 
մեջ կորության անկյան համարժեք մեծացմանը։ Ուղիղ կամ նորմալ ողնաշարի 
լատերոֆլեքսիան 5°-ի չափով ավելի քիչ է մոտեցնում ողնաշարային մար-
կեր ները, քան նույն կողմնային ծալման շարժումն արդեն իսկ կողմնային 
դե ֆորմացիայով ողնաշարում։ 

Տվյալները նաև ցույց են տալիս, որ գլխի և կոնքի շարժումների և քայլ քի 
արագության միջև գոյություն ունի դրական հարաբերակցություն։ Այդ պատ-
ճառով է, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում քայլքի տարածա ժամա նա կային 
չափանիշներին։ Գլխի և կոնքի շարժումների հարաբերակ ցության գնա հա-
տումը հնարավորություն է տալիս որոշել սկոլիոզ ունեցող հիվանդների փո-
փոխ ված կինեմատիկայի և քայլքի արագության միջև կապը։ 

Այն փաստը, որ կրծքագոտկային/գոտկային կորության անկյունները հիմն-
 ված են համակարգչային կոորդինատային համակարգի վրա, կարող է մե-
ծաց նել պրոեկտման սխալի հավանականությունը և կարող է համարվել այս 
հետազոտության սահմանափակումներից մեկը։ Որովայնի առաջային մա-
կերեսի վրա ողնաշարի գոտկային հատվածի համար վստահելի կողմ նորոշիչ 
կետը բացակայում է, մինչդեռ, օրինակ, կրծքային հատվածում արդեն նշված 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

80

կրծոսկրային մարկերը բավականին հուսալի տվյալների գրանցում է ապա-
հովում։ 

Անհրաժեշտ է մեծացնել գրանցումների կրկնությունների քանակը՝ հասց-
նելով դրանք առնվազն հինգի, որպեսզի արդյունքները լինեն առավել հուսալի։

Շարժումների գրանցման համակարգը հնարավորություն է տալիս ոչ 
միայն տեսնել և գնահատել առկա կորությունները և դրանց անկյունները, 
այլև վերլուծել քայլքի կամ վարժությունների ընթացքում ողնաշարի տարբեր 
հատ վածների դինամիկ փոփոխությունները։ Քայլքի կենսամեխանիկական 
տվյալները կարող են համեմատվել նորմալ ողնաշարի մոդելի հետ, ինչի 
արդ յունքում կարող է կազմվել վարժությունների ծրագիր, որը կանխում է 
ողնաշարում սեգմենտար փոփոխությունները՝ հարակից մկանների ամրաց-
ման կամ նույնիսկ քայլքի կենսամեխանիկայի փոփոխման շնորհիվ։ Սեգ-
մեն տար կենսամեխանիկական տվյալների գրանցումն անհրաժեշտ է նաև 
հիվանդների ճշգրիտ անհատական կորսետներ ընտրելու համար։

Եզրակացություն
Հետազոտության արդյունքները հնարավորություն են տալիս գնահատել 

իդիոպաթիկ սկոլիոզով հիվանդների ողնաշարի կենսամեխանիկական տվյալ-
ների դինամիկան քայլքի ընթացքում։ Համաձայն դրանց վերլուծության, իդիո-
պաթիկ սկոլիոզով հիվանդների մոտ չեն նկատվում որևէ էական տար բերու-
թյուններ՝ համեմատած առողջ անձանց հետ։ Ողնաշարի կորության անկ-
յունների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ի տարբերություն առողջների, առկա 
են կեցվածքային տարբերություններ սագիտալ և ֆրոնտալ հարթու թյուն  նե-
րում, ինչպես նաև սագիտալ հարթության մեջ փոփոխված շար ժո  ղական 
կորա գիծ՝ առանց որևէ տարածաժամանակային պարամետրի փո  փոխության։ 
Արդյունքները ցույց են տալիս, որ սկոլիոտիկ ողնաշարի դի նա միկ ֆունկ ցիո-
նալությունը կարող է գնահատվել ոչ ինվազիվ օպտիկական շար ժումների 
գրանցման տեխնոլոգիայի միջոցով, որը հնարավորություն է տալիս իրա կա-
նացնել ստանդարտ կլինիկական քայլվածքի գնահատում։ Կորու թյան անկ-
յուն ների գնահատումը, ոչ ճառագայթային մեթոդով հնարա վորություն է տա-
լիս ստանալ անհրաժեշտ տվյալներ՝ հիվանդների բուժման դինամիկայի հա-
ճա խակի և մանրակրկիտ գնահատման համար։ Համակարգչային հավելվածով 
ստացվող ողնաշարային մոդելը, որը ներա ռում է բոլոր գրանցված անկ յու-
նային տվյալները, հնարավորություն է տալիս նաև ուսումնասիրել սկոլիոտիկ 
ողնաշարում և քայլվածքում նկատվող փոփո խությունները տարբեր բեռնվա-
ծությունների կիրառման պայմաններում։ Սեգ մենտար կենսամեխանիկական 
հետազոտություններն անհրաժեշտ է նաև հիվանդների համար ճշգրիտ ան-
հա տական կորսետներ ընտրելու գործըն թացում։
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A three-dimensional model for the assessment of effectiveness of posture 
correction interventions based on the motion capture system “Qualisys” is 
proposed. The model of spine was developed in a patient with idiopathic scoliosis. 
Evaluation of the spine curvature angles by a non-invasive method provides with 
necessary data for a frequent assessment of therapy dynamics. The computer 
model of spine and segmental biomechanical data can help to analyze changes 
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observed in the spine and gait parameters at different loads, as well as to select 
precise, individual braces for patients.

Эффективность трехмерной модели, применяемой при коррекции 
нарушений осанки

Петросян Т.Р. 
Ереванский университет «Айбусак», доцент кафедры нормальной 
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Макарян Н.А.

Исследовательский центр “Спорт Каб”, Ереван, инженер-программист

Предложена трехмерная модель для оценки эффективности вмеша-
тельств по коррекции осанки на основе системы регистрации движений 
“Qualisys”. Оценка углов искривления позвоночника не инвазивным методом 
позволяет получить необходимые данные для частой оценки динамики ле-
чения. Модель позвоночника и сегментарные биомеханические данные по-
зволяют изучать изменения, наблюдаемые в позвоночнике и в параметрах 
ходьбы при разных нагрузках, а также подбирать точные, индивидуальные 
корсеты для пациентов.
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NEW EXACT SOLUTIONS FOR MODIFIED ASYMMETRIC 
BURGERS VORTEX

ABRAHAMYAN MARTIN G.
Phys. Math sci Doctor, Professor

Yerevan “Haybusak» University, Yerevan, Armenia

Abstract: Exact solutions of Navier-Stokes equation, presenting a new asymmetric vortex, 
in framework of modified by Shivamoggi Burgers vortex, has been obtained both for steady and 
for specific unsteady cases. The steady vortex is expressed by the function of parabolic cylinder, 
unsteady one is expressed by Hermit polynomials.

Kaywords: Asymmetric, Burgers vortex, Hydrodynamics, Exact solution, Turbulence

Introduction 
The standard whirlwind of Burgers is axisymmetric. In cylindrical system of co-

ordinates (r, θ, z) it is defined as
vr = - γr,

vθ = ωr0
2 [1- exp (-r2/r0

2)]/r,
 vz = 2γz  (1)
Also represents a whirlwind with a converging stream of substance to its center where 

γ characterizes a converging stream, and ω and r0 - circulation and the size of a trunk of 
a whirlwind. Rotation in the field of a whirlwind trunk almost solid-state and on the big 
distances a profile of rotary speed falls down under the hyperbolic law. 

In the Cartesian system of co-ordinates (x, y, z) the standard whirlwind of Burgers 
will be presented in a kind

vx = - γx - ωr0
2y [1 exp (-r2/r0

2)]/r2,
vy = - γy + ωr0

2x [1 exp (-r2/r0
2)]/r2,

 vz = 2γz,  (2)
where r2 ≡ x2 + y2.

This whirlwind in works [1,2] has been used by as a trap for dust particles in the 
course of planetesimals formation. 

Liquid turbulent flows show on a profuseness of the stretched whirlwinds of an 
average and a vast scale. Process of a stretching of a whirlwind is connected with energy 
transport in various scales of turbulence, and also with processes of disintegration and 
whirlwinds recombination, process - not quite understood now. In the literature there are 
the works devoted to generalization of Burgers vortex with no axisymmetric stream lines. 
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Authors of work [3] investigated the solution for a whirlwind of Burgers, and 
have found the closed form of steady private solutions. Unstable 2D by solutions of a 
whirlwind of Burgers have been simulated spatial structure of rough turbulent layers 
[4,5]. The axisymmetric whirlwind of Burgers is widely used in problems of modelling 
of thin structure of turbulence of a homogeneous incompressible liquid [6,7]. 

The author of work [8] considered the modified whirlwind of Burgers which describes 
convection lines of a whirlwind round axis Z and extended along axis Y. Exact solutions 
have been found in a special stationary case when the stream parameter γ is constant. 

In the present work possibility of new exact solutions, as for stationary, and a specific 
non-stationary case is shown. 

Generalized Burgers Vortex
The field of speeds of the modified whirlwind of Burgers considered in work [8], in 

the Cartesian system of co-ordinates has been presented in a kind
 v = (- 𝛾 (t) x, 𝛾 (t) y, W (x, t)), (3)

which describes convection lines of a whirlwind round axis Z and stretched along axis 
Y. Lines of speed of a stream are identical in the planes parallel XY to a plane. A rotor 
of speed field (3) has only component Y: 

 ω = ∇×v = (0, - ∂W / ∂ x, 0) (4)
there fore, vortical stream lines are extended along the axis Y. 

Using (3) and (4), the equation of Navier-Stocks we will present in a kind 
∂ω / ∂ t + (v ∙∇) ω = (ω∙∇) v + ν∇ 2 ω

or
 ∂Ω / ∂ t - γx ∂Ω / ∂ x = γ Ω + ν∂ 2 Ω / ∂ x2 (5)

where v is kinematic viscosity of substance, and 
Ω ≡ ∂W /∂X. 

Introduction of dimensionless independent variables 
 ξ = x √γ(t)/ν, τ = ∫γ (t) dt, (6)

The equation (5) is led to a look [8]

   (7) 

Let’s notice that the factor of the second member in the left part (7) depends on τ 
through the relation (6). Generally this equation does not suppose exact solutions, except 
for special cases. In work [8] the case γ = constant at which (7) supposes the exact 
solution in the form of polynomials of Hermit has been considered. 

Other case at which exact solution there exists, is 
dγ/dt = 2Aγ2,

which solution looks like 
𝛾 (t) = -1 / (2At + B),
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where A and B constants chosen so that, 𝛾(t) > 0. It is necessary, that the co-ordinates 
defined by parities (6), were real. We will notice that, at A = 0 case considered in work 
[8] γ = constant is received. The equation (7) takes the form now 

 ∂Ω / ∂τ = Ω + αξ∂Ω / ∂ξ + ∂2 Ω / ∂ξ 2, (8)
where α = 1 - 2A > 0. The solution of this equation should satisfy to a condition 

ǀξǀ→∞, Ω→ 0.

Exact Solutions 
If to assume 𝜕Ω / 𝜕𝜏 = 0 the exact solution of the equation (8) looks like function 

of the parabolic cylinder: 
Ω (ξ) = C exp {- αξ 2/4} ·D1 /α-1 (ξ).

Therefore a z - component of speed will be expressed as

where C is arbitrary constant. 
Graphs of function of the parabolic cylinder, D1 / α-1 (ξ), for values of parameter α = 

l and α = 1/3 are presented on Figure 1.

Fig. 1 Function of parabolic cylinder D1 (ξ) and D2 (ξ) - down

The equation (8) supposes also the exact non-stationary solution with divided 
variables. Representing the solution in a kind 

  Ω (ξ, τ) = h (ξ) e - λτ,  (9)
Where 𝜆 - a constant, from (8) for h we receive the equation 
   (10)

That the solution (9) was limited, we will demand 
 λn = (n + 1) 𝛼 - 1,n = 0,1,2... (11)
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That gives the solution in the form of polynomials of Hermit
 hn (𝜉) = (-1) n exp {- αξ 2/4} Hn (𝜉√𝛼/2), (12)

Where
H0 (ξ) = 1, H1 (ξ) = ξ, H2 (ξ) = ξ 2 - 1...

Detailed properties of the received solutions and their application to protoplanetary 
disks will be given in the subsequent works.
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Բյուրգերսի մոդիֆիկացված անհամաչափ մրրիկի  
նոր ճշգրիտ լուծումներ

Աբրահամյան Մ.Գ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

Ստացված են Նավյե-Ստոքսի և անընդհատության հավասարումների 
համակարգի երկու նոր ճշգրիտ լուծումներ՝ պտտման հարթության մեջ ան-
համաչափ, ստացիոնար և ոչ ստացիոնար մրրիկների տեսքով, որոնք ար-
տահայտվում են Հերմիտի բազմանդամներով և պարաբոլական գլանային 
ֆունկցիաներով:

Новые точные решения для модифицированного  
асимметричного вихря Бюргерса

Абрамян M.G.
Университет «Айбусак», Ереван

Получены два новых точных решения системы уравнений неразрывности 
и Навье-Стокса в виде асимметричных стационарных и нестационарных 
вихрей в плоскости вращения, которые выражаются многочленами Эрмита 
и функциями параболического цилиндра.
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ОБРАЗОВАНИЕ И УСКОРЕНИЕ ВИХРЕЙ  
В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

АБРАМЯН МАРТИН Г.
Доктор физмат наук, проф.

Ереванский университет «Айбусак», Армения

Резюме: Предложен гидродинамический механизм образования и ускорения 
вихрей в земной атмосфере на основе вихря Ренкина

Ключевые слова: гидродинамика, механизм, ускорение, вихрь Ренкина, атмосфера

Вихри и вихреподобные течения широко распространены в природе. 
Циклоны, ураганы, тайфуны, торнадо [1,2], песчаные бури – все они 
проявления вихревого движения. Яркий пример огромной вихревой структуры 
- большое” Красное Пятно” на поверхности Юпитера, который наблюдается 
уже несколько сотен лет. Возникает вопрос: почему такие гидродинамические 
вихревые структуры возникают так часто, а в отдельных случаях могут 
существовать в течение долгого времени, несмотря на конечную вязкость 
среды? Ответ на этот вопрос частично дает модель Ранкина [3] для вих-
ря в несжимаемой вязкой жидкости. Это – твердотельно - вращающаяся 
цилиндрическая область радиуса r0 (ствол или ядро вихря: r < r0) с диф-
ференциально - вращающейся внешней областью r >r0. Для этого вихря 
“вязкие члены” в уравнении Навье-Стокса точно обращаются в нуль. Это 
– пример недиссипативного вихревого движения с постоянным во времени 
значением угловой скорости и с острым изломом профиля азимутальной 
скорости на поверхности r = r0. Однако, в областях дифференциального 
вращения и тонкого слоя излома профиля скорости на границе ядра, из-
за конечной вязкости происходит диссипация кинетической энергии вихря. 
Поэтому, стационарные или ускоряющиеся вихри могут существовать только 
благодаря поступлению энергии от окружающей среды. Легко возникают и 
дольше существуют только вихри, эффекты вязкости в которых минимальны. 
Именно такие вихри должны наблюдаться в природе достаточно часто.

В работе [4] было показано, что в присутствии гравитационного поля 
существует простой механизм формирования нестационарного вихря в 
однокомпонентной несжимаемой среде, при наличии продольного потока 
вещества, скорость которого зависит от вертикальной координаты z (ось вихря). 

В настоящей работе показано, что в сжимаемой однокомпонентной среде 
нестационарные вихревые структуры могут образоваться и без вертикального 
потока вещества. Рассмотрены также нестационарные вихревые структуры в 
открытой двухкомпонентной сжимаемой среде, в которой из-за химических ре-
акций или фазового перехода одна компонента исключается из общего коллек-
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тивного гидродинамического движения, передавая энергию и угловой момент 
ядерной области вихря. Фактически, нестационарность обеспечивается ради-
альным потоком вещества в ядерную область вихревого движения, увеличивая 
ее кинетическую энергию и угловой момент. Причем закон изменения угловой 
скорости ствола вихря может быть показательным, или соответствовать “взрыв-
ной” неустойчивости, в зависимости от условий в среде.

Рост кинетической энергии вихря ограничивается диссипативными процес-
сами, в частности на границе ядра вихря r = r0, где нарастающий со временем 
тангенциальный скачок скорости приводит к неустойчивости возмущений, 
уменьшая поступление вещества от окружающей среды, а также из-за обра-
зования ударной волны на границе ствола вихря. 

Предложенная нами модель дает основные характеристики таких атмос-
ферных явлений, как торнадо, циклонических и антициклонических вихрей, 
а также вихревых структур, наблюдаемых на поверхности некоторых планет. 
При добавлении вертикального потока вещества вдоль оси вихря, такая мо-
дель может объяснить также происхождение песчаного торнадо и одного из 
парадоксов гидродинамики – “эффекта воронки”.

Литература
1. Наливкин Д.В. Ураганы, штормы и торнадо. Ленинград, Наука. 1969.
2. Bengsson, L. и Lighthill, J. Intence Atmospheric Vortices. Berlin. 1982.
3. Kundu, P. K. Fluid Mechanics. Academic Press Inc. 1990.
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Formation and Acceleration of Vortex in the Earth’s Atmosphere
Abrahamyan M.G. 

Phys. Math sci Doctor, Prof
Yerevan “Haybusak” University, Armenia

Hydrodynamical mechanism for the formation and acceleration of vortices in 
the Earth’s atmosphere based on the Rankine vortex is proposed

Պտտահողմերի առաջացումն ու արագացումը Երկրի մթնոլորտում
Աբրահամյան Մ.Գ.

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Հայաստան

Առաջարկվում է Երկրագնդի մթնոլորտում պտտահողմերի առաջացման 
և արագացման հիդրոդինամիկական մեխանիզմ ՝ հիմք ընդունելով Ռենկինի 
մրրիկի մոդելը
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КВАНТОВО-ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ МИШЕНИ К 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЯМ
1ТоноянГ.А., 2Мугнецян А.В., 1Мхитарян Р.Г.

1Ереванский Университет «“Айбусак»», кафедрa “Медицинской физики”
2Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара 

Гераци

Резюме: Границы биологически активных электромагнитных полей 
представлены как функция частоты и амплитуды магнитного поля. Показано, 
что предел чувствительности к низкочастотным полям определяется временем 
жизни квантового состояния биологической мишени, зависящим от вероятности 
поглощения квантов. Полученные результаты полезны для объяснения механизмов 
биологического воздействия магнитных и электромагнитных полей.

Ключевые слова: МП-магнитные поля, КЭП - Квантово-электродинамические 
поля, ЭМП-электромагнитные поля, биологические обьекты

В предыдущей работе [1] были указаны различные пределы и области 
биологически активных электромагнитных полей. Эти пределы представлены 
в нижеследующей таблице:

Таблица. Пределы и области биологических эффектов ЭМП как функция от 
частоты (f) и амплитуды его магнитной индукции (В)

Наименование Частоты 
ЭМП logf/Гц

Индукции
МП 

logB/Гс
1. Низкочастотные ЭМП (используемые большинством 
магнитобиологических экспериментов)

0-2 0.2-4

2. ЭМП магнитных бурь (коррелируют во времени с 
обострениями сердечно-сосудистых заболеваний)

0.2-2  0.2-0.4

3. Фоновые ЭМП (генеруемые разнообразным бытовым 
электрооборудованием, экранами телевизоров и 
компьютерных мониторов)

1.5-5 0.2-0.5

4. МП, вызывающие изменения в растворах некоторых 
аминокислот.

1 0.4

5. МП, используемые для компенсации неблагоприятных 
биологических эффектовЭМП.

1-3  0.11-0.14

6. ЭМП ниже квантово - электродинамического предела 
(вызывают биологическую реакцию клеточной культуры).

10  0.11-0.14

7. Предел чувствительности глаза человека к ЭМП 
оптического диапазона.

15 0.10

8. МП, используемые для терапии некоторых заболеваний. 0.1-2  0.5-0.9
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Естественное ограничение на электромагнитную чувствительность 
биосистем так же, как и любого приëмника физической природы, должно 
быть продиктовано общими законами квантовой механики.

Первое, на что стоит обратить внимание, это некорректность постановки 
вопроса о минимальной амплитуде переменного МП, регистрируемого 
приëмником.

Наиболее общее описание взаимодействующих полей и идеализированного 
атома есть квантованное ЭМП и вторично-квантованный осциллятор. Квант 
низкочастотного ЭМП, первоначально нелокализованный в неопределённо 
большом объёме, поглощается атомоподобной микроскопической системой 
в процессе редукции волновой функции поля. При этом число квантов 
возбуждения атома увеличивается на единицу. КЭП предел на таблице 
определяют приближенную границу величины МП, где понятие амплитуды 
классического поля теряет смысл. Эта граница соответствует нескольким 
квантам возбуждения осцилляторов поля в квантовом описании.

В общем случае для характеристики чувствительности преемника адекват-
ной величиной является поток энергии Р, т.е. число N квантов ℏΩ, поглощен-
ных системой за время t ее когерентного взаимодействия с полем:

.

Но в области применимости классического описания эта величина не имеет 
однозначной связи с амплитудой поля, что и указывает на неприменимость 
этого понятия в смысле предельной чувствительности. Ограничение на вели-
чину Р следует из фундаментального соотношения квантовой механики между 
изменением энергии квантовой системы ℰ и временем τ, необходимым для 
регистрации этого изменения: Eτ>ℏ. В случае регистрации N квантов это 

соотношение можно записать в виде  так как  E~NℏΩ. 

Однако время регистрации изменений в любом случае не может превышать 
время когерентного взаимодействия поля с атомной системой.

В случае низкочастотного ЭМП время когерентного взаимодействия есть, 
главным образом, время жизни квантового состояния t, определяемое осо-
бенностями взаимодействия с термостатом. Отсюда следует неравенство 

т.е. , которое после подстановки в выражение для Р даёт 

простую оценку для предельной чувствительности

 .  (1)
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Таким образом, предел чувствительности к низкочастотному ЭМП 
определяется временем жизни квантового состояния мишени приемника. 
Например, спиновые состояния протонов жидкой воды “живут” несколько 
секунд. Соответствующий предел чувствительности Р~10(-19)Вт близок к 
пределу чувствительности физических измерительных приборов, работающих 
при комнатной температуре. Напомним, что предел (1) следует только из 
фундаментальных принципов. Чувствительность устройств, в том числе 
биофизических мишеней, зависит также от вероятности поглощения квантов 
ЭМП и, вероятно, может оказаться существенно ниже (1).

Принципиально, однако, что вероятность поглощения квантов ЭМП 
определяется уже конкретным устройством мишеней. Первые физические 
принципы фактически не накладывают ограничений на предельную 
чувствительность. Микроскопическое устройство биологического рецептора 
и время его когерентного взаимодействия с ЭМП определяют уровень 
чувствительности в каждом конкретном случае. Важно, что время когерентного 
взаимодействия может быть достаточно большим благодаря состоянию живой 
системы, далекой от теплового равновесия. 
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Կենսաբանական թիրախի զգայունության սահմանները 
էլեկտրոդինամիկական ճառագայթման նկատմամբ

1Տոնոյան Գ.Ա., 2Մուղնեցյան Ռ.Գ.1Մխիթարյան Ռ.
1Երևանի «Հայբուսակ» Համալսարան, Բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն
2Մ.Հերացու անվան Երևանի պետական Բժշկական Համալսարան,

Ներկայացված են կենսաբանական ակտիվ էլեկտրամագնիսական դաշ-
տերի սահմանները, որպես ֆունկցիա հաճախությունից և մագնիսական դաշտի 
ամպլիտուդից: Ցույց է տրված, որ ցածր հաճախային էլեկտրամագնիսական 
դաշտերի նկատմամբ զգայնության սահմանը որոշվում է ընդունիչ թիրախի 
քվանտային վիճակի կյանքի տևողությամբ, որն էլ կախված է կենսաբանական 
թիրախի զգայնությունից՝ քվանտներ կլանելու հավանականությունից: Արդ-
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յունք ները օգտակար են մագնիսական և էլեկտրամագնիսական դաշտերի 
կեն սաբանական ազդեցությունների մեխանիզմները բացատրելուիս: 

The Limits of Sensitivity of a Biological Target with Respect 
to Electrodynamic Radiation

1 Tonoyan GA, 2Mughnetsyan RG, 1,2Mkhitaryan R.
1Yerjan “Haybusak» University, Chair of Medical Physics

2Yerevan State Medical University after M. Heratsi,

The boundaries of the biologically active electromagnetic fields are presented 
as a function of two variables: frequency and amplitude of a magnetic field. The 
limit of sensitivity to low-frequency electromagnetic fields has been shown to be 
determined by the lifetime of the quantum state, which depends on the sensitivity 
of the biological target that is the probability of quantum absorption. The results 
are useful for explaining the mechanisms of biological effects of magnetic and 
electromagnetic fields.

SYNTHESIS AND ATOMIC FORCE MICROSCOPY OF 
GRAPHENE LAYERS 

1,2MARGARYAN N., 3,4KOKANYAN E.
1National Polytechnic University of Armenia, Department of Physics, Yerevan, Armenia

2 Yerevan “Haybusak» University, Armenia 
3Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, Yerevan, Armenia

4Institute for Physical Research, NAS Armenia, Ashtarak, Armena

Abstract Synthesis procedure and AFM spectroscopy of fractal graphene layers is 
presented in this paper. Topology of layers is studied using atomic force microscopy. 
Distribution of thickness of layers is discussed.

Keywords: Graphene, Atomic force microscopy.

Introduction
Graphene layers and related carbon nanostructures, such as carbon nanotubes 

and carbon quantum dots, have aroused wide interest in science and engineering 
due to their unique physical properties and application potential [1-6]. Production 
of graphene layers by a simple low-temperature method is the goal of many studies 
[7-11]. The methods, based on exfoliation and self-organization processes, are 
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especially interesting [12-14]. The main advantage of these methods is that there 
is no need for high energy while obtaining graphene. Indeed, the formation of 
graphene using this method basically does not require the creation of chemical 
strong σ-bonds in the graphene plane. There is only a need to break the fragile 
π-chemical bonds between the graphene sheets, which are forming highly oriented 
pyrolytic graphite (HOPG). In turn, it is shown [1, 15] that nanostructured carbon 
layers, obtained by such method, have fractal structure, because the process of 
forming of these layers is accompanied by self-organizations at nano and micro 
levels. So, it is important to study surface topology of these layers

Synthesis procedure 
Graphene layers, presented in this research, were produced by a simple law-

temperature method. At first, the method is based on exfoliation of HOPG powder 
in solution of water and acetone in corresponding proportions. Ultrasonic waves, 
having 55 W power and 40 kHz frequency, were used to promote the liquid 
phase exfoliation of the graphite particles dispersed in the solution (Fig. 1a). As 
known, HOPG consist of atomic layers which are connected by fragile π-chemical 
bonds, meanwhile the carbon atoms in the layer are connected by strong chemical 
σ-bonds. At first, the method is based on exfoliation of HOPG powder in solution 
of water and acetone in corresponding proportions. Ultrasonic waves, having 55 W 
power and 40 kHz frequency, were used to promote the liquid phase exfoliation of 
the graphite particles dispersed in the solution (Fig. 1a). As known, HOPG consist 
of atomic layers which are connected by fragile π-chemical bonds, meanwhile the 
carbon atoms in the layer are connected by strong chemical σ-bonds. Ultrasonic 
waves cause spinning deformation between graphite layers and destroy mentioned 
fragile π-bonds, whereas σ-bonds remain stable. Thus a colloidal solution is formed 
which contains exfoliated graphene flakes. Applied ultrasonic waves have one more 
important influence on the production process. Being affected by ultrasonic waves 
and having super hydrophobic nature, exfoliated particles (grapheme flakes) avoid 
from water molecules and group forming holistic layers (Fig. 1 b). Joining flakes 
form similar bigger flakes and so on. So, self-similarity and fractal geometry 
are inherent to this layers. According to work [15] surface and optoelectronic 
properties of such films are certainly affected by these fractal regularities. 
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Fig. 1 (a) Liquid phase exfoliation, (b) joining of graphene flakes.

The graphene layers formed in the process described are transparent and 
difficult to detect on the surface of the solution with the naked eye. To identify 
them, the surface of the solution is illuminated with light from different angles. The 
surfaces of the solution and of the formed layers shine at changing angles. Thus, 
due to reflection of light from the surfaces, it is possible to notice the layers of 
graphene. After detection, Obtained layers are removed from the solution surface 
and deposited on various substrates. Depending on task, silicon, sapphire (Al2O3), 
monocrystalline salt (NaCl) and specially prepared plastic substrates are used to 
carry the graphene layers. Obtained films are so strength and elastic, that they 
keep their continuity and stay holistic, when removing from the solvent. Then, 
substituted on the substrate, graphene layers get rid of remnants of the graphite 
powder. Thus, single-layer and multilayer graphene sheets are obtained.

Fig.2 AFM image of the formed layer.
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Atomic Force Spectroscopy 
Topological analysis deserves special attention in the study of nanofilms and 

other low-dimensional structures. It allows you to identify the geometric features 
of the studying objects. Atomic force and scanning electron microscopes are best 
suited for such research [1-5]. 

The topology of graphene layers taken directly from the surface of a colloidal 
solution and deposited on the surface of silicon is studied using an atomic force 
microscope (Fig. 2). The formed film has continuous, smooth and quite wavy surface, 
as it is shown on the AFM image. The boundary of the film is rather splintered and 
irregular. This is also associated with fractal nature of the layer, which is formed 
by joined flakes. Any AFM image is set of huge number curves. So, the line scan 
analysis, which separates one of the curves, is a good method of estimation of film 
thickness at the borderline. The line scan analysis by direction of the green line 
on the Fig. 2 shows that local thickness of the layer is approximately 0.35 nm (Fig. 
3a). This is typical thickness for epitaxial graphene layers. The histogram of the 
distribution of the layer thickness is built up as another method for estimating the 
thickness (Fig. 3b). As shown, the distribution peak is located at a thickness of 0.35 
nm. The result, obtained by the histogram, is in line with that of line scan analysis. 

Fig. 3 Linear scan analysis (a) and thickness distribution of graphene layers (b).
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Գրաֆենի սինթեզն ու հետազոտումը ատոմաուժային 
մանրադիտակով 

1,2Մարգարյան Ն., 3,4Կոկանյան Ե.
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3Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական   մանկավարժական համալսարան, 

Երևան
4 Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ, Աշտարակ

Ներկայացված են Ֆրակտալ գրաֆենի շերտերի սինթեզը և ատոմաուժային 
մանրադիտակով (ԱՈւՄ) սպեկտրոսկոպիան: Շերտերի տոպոլոգիան ուսում-
նասիրվել է ատոմա-ուժային սպեկտրադիտակով: Քննարկված է շերտերի 
հաստությունների բաշխումը:

Синтез и исследование графеновых слоев атомно-силовым 
микроскопом

1,2 Маргарян Н., 3,4 Коканян Э.
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Представлена процедура синтеза и АСМ спектроскопия фрактальных 
графеновых слоев  . Топология слоев изучена с помощью атомно-силовой 
микроскопии. Обсуждается распределение толщины слоев.
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Abstract: The activity of adenosine deaminase (ADA1, ADA2, ADAt) was assessed 
using the example of the Armenian population in patients with type 1 diabetes mellitus. 
59 patients who are at different stages of the disease belong to different ages, sex groups 
were compared with 54 patients (control groups). It was found that altered activity of the 
enzyme or adenosine deaminase is associated with the pathology of type 1 diabetes. The 
total activity of the enzyme in serum (which is mainly due to the second isotope) can be 
used as a diagnostic tool for diabetes. 

Keywords: adenosine deaminase, diabetes mellitus, type 1 diabetes, diagnostic tool 

Introduction
Adenosine deaminase (ADA, EC 3.5.4.4), a key enzyme in the purine metabolism 

pathway, catalyzes adenosine and 2՛-deoxyadenosine (2՛-dAdo) deamination to 
inosine and 2՛-deoxyinosine (Van der Weiden 1976). Three molecular isoforms 
of human ADA are known: two ADA1 forms – a low molecular weight form  
(34–43 kDa), a high molecular complex with the ADA-binding protein  
(280– 300 kDa), and ADA2 (110 kDa). ADA1 isoforms are extensively studied, but 
there is only limited information known about ADA2.

ADA2 differs from ADA1 by kinetic and immunochemical properties and 
appears to be encoded by a separate genetic locus (Van der Weiden 1976, 
Muraoka 1990). Its cellular source is not known and its physiological role is poorly 
understood. ADA2 is responsible for a minor part of total ADA activity in most 
tissues (Ratech 1981, Schrader 1978), but it is the predominant isoenzyme in the 
serum of normal subjects [8]. The level of ADA2 activity in serum changes at some 
physiological states, for example, levels were shown to decrease during normal 
pregnancy (Yoneyama 2003). The increase of ADA2 activity during a number of 
diseases (HIV-infection, AIDS, autoimmune abnormalities, and tuberculosis) implies 
that it is involved in their development (Gakis 1991, Schutte 2001).

Diabetes mellitus is a group of devastating metabolic diseases caused by 
insufficient insulin synthesis, increased insulin destruction or in effective insulin 
action. All of its metabolic effect result when the body’s cells fail to acquire glucose 
from the blood.

In insulin dependent diabetes mellitus (IDDM), also called type 1diabetes, 
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inadequate amount of insulin are secreted because the B-cells of the pancreas 
were destroyed. Non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM), also called 
type 2 or adult onset, is caused by the insensitivity of target tissues to insulin. The 
most obvious symptom of diabetes is hyperglycemia (high blood glucose levels). 
Without insulin to regulate level metabolism, its three principal target tissues (liver, 
adipose tissue, and muscle) fail to absorb nutrient appropriately.

 Adenosine deaminase (ADA) is an enzyme that is involved in nucleic acid 
metabolism (Amja 2005). Its main biological activity is defected in T lymphocyte 
function (Mishra 1994). So it was considered as good marker of cell mediated 
immunity (Bayhanha 1990), and it has a crucial role in lymphocyte proliferation 
and differentiation (Sullivan 1977). It has been reported that adenosine deaminase 
is a good marker for insulin function (Hoshino 1994, Kurtul 2005).

The correlation between ADA in diabetes patients has not been studied 
extensively. This study was undertaken to determine the activity of ADA (ADA1, 
ADA2, ADAt) in patients with type 1 diabetes mellitus in Armenian population.

Material and Methods
Determination of the ADA Activity in the Blood Plasma. ADA activity was 

determined by evaluating ammonia liberated in the enzymatic reaction of 
adenosine deamination. One of two identical enzyme assay mixtures contained 
a selective inhibitor of ADA1, erythro-9-(2-hydroxy-3-nonyl) adenine (EHNA). 
Ammonia amount was measured using the phenol-hypochloride colorimetric 
method, registering the absorbance of each assay mixture against blank at 625 
nm. The absorbance for the EHNA containing mixture was taken as ADA2 activity. 
Difference between this value and a value registered in the mixture without EHNA 
was considered as ADA1 activity. Solution of ammonium sulfate was used as a 
standard to calculate ADA specific activity (U/L).

Statistical Analysis 
All results were expressed in terms of mean ± standards deviation (SD). Data 

were analyzed using GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc., USA) software. 
Statistical differences between patient groups and controls were performed by 
unpaired two-tailed Student’s t-test. Correlation between the ADA and HbA1c 
was measured by means of Spearman’s Correlation Coefficient (r). HbA1c was 
expressed as a percentage, p value ≤ 0.05 was considered statistically significant. 

Results and Discussion
The activity of adenosine deaminase (ADA1, ADA2, ADAt (ADA, EC 3.5.4.4)) was 
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evaluated in patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) in Armenian population. 
A total of 59 at different stages of the disease and age- and sex matched 54 healthy 
subjects (control group) were enrolled in this study. ADA activity was determined 
by colorimetric assay evaluating ammonia liberated in the enzymatic reaction of 
adenosine deamination. Student’s t-test and Spearman’s correlation were used for 
evaluation of the results obtained. 

The results demonstrated significant differences between ADA activity levels in 
the blood of patients with T1DM and healthy subjects. ADA2 (ADAt) was significantly 
increased in cases (p < 0.0001) and ADA1 – less significantly – (p < 0.0262).

An analysis of the results by sex and age revealed differences in the level of 
ADA1 between boys and girls in the control group of adolescents, which could be 
attributed to puberty. 

Thesе preliminary data did not reveal differences in ADA activity between sex 
and age groups with T1DM by duration of disease and insulin treating. 

In summary we concluded that alterations in ADA enzyme activity levels are 
implicated in the pathogenesis of type I Diabetes mellitus. Total serum ADA activity 
specially that due to ADA2, could be useful test for the diagnosis of type 1 diabetes 
mellitus.

Conclusion
The alterations in ADA enzyme activity levels are implicated in T1DM 

pathogenesis. Total serum ADA activity specially that due to ADA2, could be useful 
test for the diagnosis of type 1 diabetes mellitus. It is known that there are two 
different immunodeficiency disorders, which are related with the degradation of 
purine nucleotides, particularly the defects of adenosine deaminase and purine 
nucleoside phosphorylase. 

Taking into account that the deficiency of adenosine deaminase causes severe 
combined immunodeficiency involving T-cell and usually B-cell dysfunction we can 
suppose that the patients suffering from Diabetes mellitus having low activity of 
some isoforms of adenosine deaminase could appear at a high risk to be infected 
by corona virus (covid -19) exhibiting low activity of immune system.

Table 1. ADA activity characteristics of T1DM patients and healthy controls (B, G 
and BG) Controls (54) Cases (59)

Parameters Boys Girls p value Total (BG) Total (BG) p value Boys Girls p value
ADA1 (U/L) 2.65 ±1.94 3.14±2.22 <0.2030 2.09±1.99 2.88±2.22 <0.0262 3.05±3.3 1.91±1.15  < .0379
ADA2 (U/L) 5.30±3.26 5.74±3.08 <0.2983 2.89±2.05 6.08±3.15 <0.0001 5.74±3.08 5.87±3.07 <.4404
ADAt (U/L) 5.15±3.07 5.74±3.08 <0.3746 4.92±2.80 9.32±4.69 <0.0001 9.29±5.63 7.9±3.7 <.1201
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Table 2. ADA activity characteristics of study subjects (BG) by age > 11years 
Controls >11 Cases >11 

Prameter Boys Girls p value Tot (BG) Tot (BG) p value Boys Girls  p value

ADA1 (U/L) 2.84±2.57 1.32±1.30  <0 .0296 2.2±2.24 2.95±2.44 <0.1152 3.43±3.26 2.75±1.32 < 0.263

ADA2 (U/L) 2.4±1.79 3.36±2.23 <0.0978 2.8±2.0 5.72±2.99 <0.0001 5.65±3.6 5.89±2.81 <0.4266

ADAt (U/L) 5.2±3.29 4.62±2.78 <0.2934 4.9±3.05 9.3±5.4 <0.0001 9.0±5.56 8.77±3.41 <0.4516

p < 0.05 is significant.
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Ադենոզին դեզամինազի և նրա իզոձևերի ախտորոշիչ 
նշանակությունը 

առաջին տիպի շաքարային դիաբետի ժամանակ
1,2Հակոբյան Շ.,3Մելքոնյան Ա.Մ.,1Սարգսյան Է. 1Սարգիսովա Ե.

1ՀՀ ԳԱԱ Հ.Բունիաթյանի անվ. Կենսաքիմիայի Ինստիտուտ, Երևան
2Երևանի Հայբուսակ Համալսարան, Հայաստան

3Մ.Հերացու անվ. Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարան, Երևան

Ադենոզին դեզամինազի ակտիվությունը (ADA1, ADA2, ADAt) գնահատվել է 
Հայաստանի բնակչության օրինակով՝ առաջին տիպի շաքարային դիաբետով 
հիվանդների մոտ։ 59 հիվանդներ, ովքեր գտնվում են հիվանդության տարբեր 
փուլերում և պատկանում են տարբեր տարիքային և սեռային խմբերի 
համեմատվել են 54առողջների հետ (ստուգիչ խմբեր)։

Հանգել ենք եզրակացության, որ ադենոզին դեզամինազ ֆերմենտի ակ-
տիվության փոփոխությունը կապված է առաջին տիպի շաքարային դիաբետի 
ախ տաբանության հետ։ Ֆերմենտի ընդհանուր ակտիվությունը արյան շիճու-
կում (ինչը պայմանավորված է գլխավորապես երկրորդ իզոձևով), կարող է 
կիրառվել որպես շաքարային դիաբետի ախտորոշման միջոց։

Диагностическая ценность аденозиндезаминазы и ее изоформ
при диабете типа 1

1,2 Акопян Ш., 3Мелконян А.М., 1Саргсян Э. 1Саргисова Е.
1 НАН РА Институт биохимии, Ереван

2 Университет «Айбусак», Ереван
3 Ереванский государственный медицинский университет, Ереван

 
Активность аденозиндезаминазы (ADA1, ADA2, ADAt) оценивалась 

на выборке населения Армении у больных сахарным диабетом 1 типа. 
Проведено сравнение 59 пациентов на разных стадиях заболевания, 
принадлежащих к разным возрастным и половым группам, с 54 пациентами 
(контрольные группы).Заключили, что изменение активности фермента 
аденозиндезаминазы связано с патологией диабета 1 типа. Общая 
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активность фермента в сыворотке крови (в основном обусловлена   вторым 
изотопом) может использоваться как средство диагностики диабета.

УРОВЕНЬ АДЕНИННУКЛЕОТИДОВ В ГЕПАТОЦИТАХ И 
ЭРИТРОЦИТАХ КРОВИ ПРИ САРКОМЕ-45 ДО И ПОСЛЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ ЦИАНСОДЕРЖАЩЕГО 
ЛАКТОНА 

1,2ГАЛОЯН Г.М., 3АВЕТИСЯН А.А., 
1Гематологический центр МЗ РА, Ереван, Армения

2Ереванский университет “Айбусак», Ереван, Армения
3Ереванский государственный университет, Ереван, Армения

Резюме. Установлено, что саркома-45 характеризуется статистически досто-
верным снижением концентрации АТФ и соответственно резким увеличением содер-
жания АМФ в гепатоцитах, и эритроцитах крови, сопровождающимся зна чи тельным 
изменением коэффициентов соотношений АТФ/АДФ, АТФ/АМФ и энер гетического 
заряда клеток в изученных тканях. После применение циансо держащего лактона от-
мечается выраженная тенденция к нормализации всех изученных пока зателей, что 
свидетельствует об определенной биологической активности данного соединения.

Ключевые слова: Саркома-45, адениловые нуклеотиды, циансодержащий 
лактон

Введение
Несмотря на успехи в области терапии онкологических заболеваний, их рас-

пространенность продолжает расти, что делает эту проблему одной из актуаль-
ных в биологии и медицине. 

По современным представлениям, опухолевый рост сопровождается суще-
ственными изменениями всех видов метаболизма, вызывая, в конечном итоге, 
несовместимые с жизнью нарушения гомеостаза. Вместе с тем нарушения энер-
гетического обмена составляют одно из наиболее существенных отличий в мета-
болизме опухоли. Атипизм проявляется в преобладании гликолиза на фоне пода-
вления процессов окислительнонго фосфорилирования (Абелеев 2000, Немцова 
2006), что ведет к неэффективному расходованию АТФ и развитию дефицита 
энергии. В опухолевах клетках протекает интенсивный анаэробный гликолиз. 
Между тем при смене анаэробных условий на аэробные скорость гликолиза не 
снижается, а поддерживатся на определенном уровне. Наблюдается феномен 
субстратных ловушек, который заключается в повышении сродства фермента к 
субстрату. В результате в опухолевых клетках в 1000 раз повышается активность 
фермента начального этапа гликолиза – гексокиназы. Преобладание гликолиза 
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приводит к повышению концентрации лактата в клетках опухоли, развитию 
ацидоза и, наконец, эндогенной интоксикации (Георгиев 1999, Шапот 1975).

Рис. 1. Изменение компонентов адениловой системы в эритроцитах крови крыс с 
саркомой-45 до и после применения циансодержащего лактона (в % от суммы).

На сегодняшний день применение современных средств противоопухолевой 
терапии не обеспечивает достаточно полный терапевтический эффект. Результа-
ты клинических испытаний биологически активных соединений свидетельствуют 
о том, что наиболее перспективным и целесообразным представляется синтез 
новых препаратов, избирательно действующих на определенный вид опухоли. 
С этой точки зрения наше внимание привлекла синтезированная в ЕГУ РА 
группа ненасыщенных пятичленных лактонов, многие представители которой 
обладают определенным канцеростатическим и канцеролитическими действием 
(Аветисян, Токмаджян 1993). Так, исследование противоопухолевой активно-
сти 3-х производных данной группы лактонов (2-циано-, 2-этоксикарбонил- и 
2-ацето-3,4,4-триметил-2-бутен-4-олидов) на фоне известного канцеролитика 
– сарколизина, у мышей с асцитной карциномой Эрлиха показало, что все 3 со-
единение, но особенно циансодержащий лактон, обладают канцеролитическим 
эффектом. При этом ингибирование роста опухоли под действием препаратов 
хорошо отражалось на динамике изменения окислительного-восстановительного 
потенциала и гемолиза эритроцитов крови (Аветисян, Токмаджян 1993).

Рис. 2. Изменение компонентов адениловой системы в гепатоцитах крыс с 
саркомой-45 до и после применения циансодержащего лактона (в % от суммы).
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С учетом вышеизложенного, и учитывая ведущую роль адениловых нукле-
отидов в энергетическом метаболизме клетки, целью настоящего исследования 
было сравнительное изучение содержания компонентов адениловой системы в 
гепатоцитах и эритроцитах крыс с перевитой саркомой-45 до и после введения 
циансодержащего лактона.

Материал и методы 
Эксперименты проводились на 37 белых крысах-самцах линии Вистар 

массой 140-160г, разделенных на три опытных группы. Первая контрольная 
группа состояла из 15 интактных животных. Животным второй и третьей 
группы (по 11 крыс в каждой) подкожно перевивали штамм саркомы-45 
(Першин 1971). Перевивку проводили в стерильных условиях в специальном 
боксе лаборатории токсикологии и химиотерапии ИТОХ НАН РА. Штамм 
саркомы-45 был получен из опухолевого банка Онкологического научного 
центра МЗ РФ (Москва). Начиная с 4-го дня перевивки, животным третьей 
группы ежедневно в течение 8 дней вводили 2-циан-3,4,4-триметил-2-бутен-
4-олид (в виде крахмального раствора) в дозе 17,5 мг/кг. 

Животных забивали на 15 сутки эксперимента методом декапитации, 
исследуемые органы изолировались в холодных условиях (0-4о С).

Адениловые нуклеотиды экстрагировались в 6 % хлорной кислоте (Заха-
рова, Рубин 1980). Фракционирование нуклеотидов осуществляли методом 
тонкослойной хроматографии на закрепленном слое силикагеля марки «Мерк» 
(Англия). Для разделения АН использовали систему растворителей диоксан – 
аммиак – вода (4:2:1) (Куделин, Каминский 1979). Идентификацию адениловых 
нуклеотидов проводили с помощью стандартов фирмы Sigma. Для обнару-
жения нуклеотидов пластинку помещали в йодовую камеру. Затем соот-
ветствующие зоны силикагеля переносили в пробирки, добавляли 0,15 мл 
60% хлорной кислоты и проводили сжигание в песчаной бане при 180оС до 
полного обесцвечивания. В охлажденных пробирках определяли содержание 
неорганического фосфора (Светашев 1973).

Результаты и обсуждение
Согласно результатам проведенных исследований, у животных с сарко-

мой-45 наблюдаются значительные качественные и количественные сдвиги 
в спектре адениловых нуклеотидов в гепатоцитах и эритроцитах крови (рис. 
1-4). Так, саркома-45 характеризуется значительным снижением количества 
АТФ во всех исследуемых тканях: в эритроцитах и гепатоцитах на 43,2% и 
40,7% соответственно. Одновременно в гепатоцитах и эритроцитах крови 
наблюдается резкое увеличение содержание АМФ (в 2,3 и 3,9 раз соответ-
ственно). Как явствуют результаты исследований, наиболее существенным 
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является перераспределение адениннуклеотидного пула в эритроцитах крови. 
При этом наблюдается одновременное изменение уровня АДФ в эритроцитах 
и гепатоцитах (29,8 % и 30,0 % соответственно). 

Так как динамическая организация энергетических систем направлена пре-
жде всего на стабилизацию концентрации АТФ, от чего зависят многие клеточ-
ные функции, нами определялась также величина относительной концентрации 
АТФ, эквивалентная энергетическому заряду (ЭЗ) Аткинсона (Atkinson 1977).

По нашим данным, изменение компонентов адениловой системы приводит 
к понижению как ЭЗ, так и коэффициентов АТФ/АДФ и АТФ/АМФ (табл. 1), 
что свидетельствует о снижении количества макроэргических связей. Особо-
го внимания заслуживает понижение соотношения АТФ/АДФ, известного в 
качестве одного из показателей, характеризующих состояние биоэнергетики 
в клетке. Наряду с этим информативным является изменение коэффициента 
АТФ/АМФ, отражающего состояние метаболических отклонений энергетиче-
ского баланса, сопряженного с реакциями синтеза и утилизации АТФ. 

Рис. 2. Изменение компонентов адениловой системы в гепатоцитах крыс с 
саркомой-45 до и после применения циансодержащего лактона (в % от суммы). 

Нет сомнений, что снижение его значения при саркоме-45 обусловлено, 
с одной стороны, недостаточностью образования макроэргов в условиях ги-
поксии и значительной интенсификацией энергетических потребностей орга-
низма, - с другой (Сейфадинова, Луговец, Арбуханова 2005). 

Таким образом, при саркоме-45 во всех исследуемых органах регистриру-
ется резкое повышение уровня нуклеозидмонофосфатов на фоне статистиче-
ски достоверного снижения нуклеозидтрифосфатов. Уменьшение количества 
последних в первую очередь связывают с подавлением деятельности фер-
ментных систем тканевого дыхания и нарушением процессов окислительно-
го фосфорилирования вследствие перегрузки митохондрий ионами кальция, 
дезинтеграции фосфолипидного матрикса их мембран под действием лизо-
фосфолипидов, продуктов избыточной липопероксидации и накопления сво-
бодных жирных кислот (Казарян и др. 2006). 

После применения циансодержащего лактона, характеризующегося, как 
отмечалось выше, определенным канцеролитическим и канцеростатическим 
действием (Аветисян 1993) отмечается явно выраженная тенденция к нормали-
зации уровня адениловых нуклеотидов и в гепатоцитах и в эритроцитах крови 
(рис. 1, 2). В этих условиях уровень АМФ остается несколько повышенным. 
Перераспределение пула адениловых нуклеотидов приводит к повышению 
величины ЭЗ в исследуемых тканях (табл. 1).
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Таблица 1. Изменение коэффициентов соотношений компонентов  
адениловой системы у крыс с саркомой-45 до и после применения  

циансодержащего лактона

Соотношения нуклеотидов Контроль Саркома-45 После прим-я цсодерж. 
лактона

Эритроциты АТФ/АДФ 2,24 ± 0,3 0,9 ± 0,08 1,9 ± 0,2
АТФ/АМФ 8,92 ± 1,7 1,3 ± 0,07 2,1 ± 1,3

Энергетический заряд 0,79 ±0,06 0,54± 0,05 0,63 ± 1,0
Гепатоциты АТФ/АДФ 2,12 ± 0,2 0,97 ± 0,1 2,04 ± 0,09

АТФ/АМФ 6,08 ± 1,5 1,57 ± 0,5 3,1 ± 1,9
Энергетический заряд 0,75± 0,07 0,57± 0,03 0,69 ± 0,3

В результате этого отмечается почти полная нормализация коэффициента 
АТФ/АДФ и лишь некоторая тенденция в сторону увеличения коэффициента 
АТФ/АМФ, что указывает на усиление синтеза нуклеозидтрифосфатов. 

Таким образом, выраженный корригирующий эффект циансодержащего 
лактона на реакции адениннуклеотидного обмена в изученных тканях указывает 
на необходимость его дальнейшего целенаправленного исследования при 
данной патологии.
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Ադենիննուկլեոտիդների մակարդակը հեպատոցիտներում և արյան 
էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ՝ փորձում ցիան 

պարունակող լակտոնի կիրառումից առաջ եվ հետո 
1,2Գալոյան Գ.Մ., 3Ավետիսյան Ա.Ա.

1ՀՀ ԱՆ հեմատոլոգիայի Կենտրոն, Երևան; 2Երևանի Հայբուսակ 
Համալսարան, Երևան, 3Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան

Հաստատված է, որ սարկոմա-45-ը բնութագրվում է ԱԵՖ-ի կոնցենտրա-
ցիայի վիճակագրորեն հավաստի նվազմամբ և ԱՄՖ-ի կտրուկ բարձրացմամբ 
հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում, որը ուղեկցվում է ԱԵՖ/
ԱԿՖ, ԱԵՖ/ԱՄՖ գործակիցների և բջիջների էներգետիկ լիցքի զգալի փո-
փո խություններով՝ հետազոտված հյուսվածքներում: Ցիանային խումբ պա-
րու նակող լակտոնի կիրառումից հետո դիտվում է ուսումնասիրված բոլոր ցու-
ցանիշների նորմավորման ընդգծված միտում, ինչը վկայում է այս միացության 
կենսաբանական որոշակի ակտիվության մասին:

The Level of Adenin Nukleotides in Hepatocytes and Blood 
Erythrocytes at Sarcoma-45 Before and After Application of Cyan-

containing Lactone 
1,2Galoyan G.M., 3Avetisyan A.A., 

1Haematological Center of Ministry of Healthcare, Yerevan
2Yerevan “Haybusak» University, Armenia; 3Yerevan State University, Armenia

It has been established that sarcoma-45 is characterized by a statistically 
reliable decrease in ATP concentration and acute increase in AMP level in 
hepatocytes and blood erythrocytes, accompanied by a significant alteration 
of ATP/ADP, ATP/AMP coefficient ratios and energetic charge of cells in the 
studied tissues.After application of cyan-containing lactone there is observed an 
expressed tendency to normalization of all studied indices, which testifies to a 
definite biological activity of the mentioned compound.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АНТИСТРЕССОРНЫХ СВОЙСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА ЛОШТАКА  

(BRYONIA ALBA L.) В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ
1,2Гаспарян Г., 2Аветисяан З., 2Камалян Ш., 1,2Булоян С.,  

1Аршакян Л., 1Погосян А.
1Научно Технологический Центр Органической и  

Фармацевтической Химии, НАН РА 
2Ереванский Университет «Айбусак»

Абстракт: На основании многочисленных литературных данных установ-
лено, что экстракт Лоштака обладает адаптогенными свойствами при усло виях 
гипокинезии. Учитывая тонизирующее и стимулирующее действие Лоштака, мы 
гистохимическими и морфометрическими методами доказали прямую связь между 
концентраций катехоламинов мозгового вещества надпочечников и геморрагических 
язв желудка в условиях гипокинезии (стресса)

Ключевые слова: адптогены, экстракт Лоштака, гипокинезия, надпочеч ник, 
язвенные поражения, катехоламины, 

Введение
Из многочисленных литературных данных известно, что при искусственном 

ограничении двигательной активности (гипокинезия) человека развиваются 
различные нарушения функций многих органов и орган систем организма 
[1,2]. Особенно тяжело переносят люди, а также животные первые дни гипо-
кинезии при развитии стресс - синдрома. Установлено, что сама фиксация 
становится причиной развития стрессовой реакции, так как «рефлекс свобо-
ды» у животных сильно развит [3]. Лекарственные средства растительного 
происхождения в течение многих тысячелетий применяются в народной ме-
дицине. Китай, Дальний Восток и особенно Армения богаты лекарственны-
ми растениями стимулирующего и тонизирующего действия [4]. Такого рода 
растениям относятся китайский Женьщень, Дальневостонный Элеутерококк, 
Родиола розовая и др. [5,6]. В Армении Лоштак белый (BroniaAlba L.) явля-
ется таким же универсальным лекарственным растением, как женьшень в 
Восточной Азии. Приведенные данные основаны на выявленных нами то-
низирующих и стимулирующих свойствахЛоштака при гиперкинезии, а так-
же на адаптогенных свойствах при гипокинезии (стресс), оповещающих об 
общей неспецифической резистентности организма (ОНРО) при различных 
экстремальных условиях (различные перегрузки, невесомость, нарушения 
кислородного обмена и различные стрессовые ситуации и др.). Кроме того, 
при различных экстремальных воздействиях, в том числе и при гипокинезии, 
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в желудке возникают язвенные поражения в слизистой, которые внесены в 
перечень обязательных признаков аварийной стадии общего адаптационного 
синдрома, и играют важную роль в выяснении механизма стрессовых повреж-
дений [1,7,8]. С этой точки зрения проблема регуляции ОНРО адаптогенами 
становится актуальной для практической медицины. Предоставленная работа 
является фрагментом изучения растительного резистогенаЛоштака на морфо-
гисохимической характеристики слизистой желудка и медуллы надпочечников, 
как наиболее важного функционального звена стресс синдрома.

Материал и методы исследования
Опыты проводились на 150-175г беспородных белых крысах-самцах. Ги-

покинезию вызывали путем наложения на туловище крыс разработанной и 
предлагаемой нами модификации плотной гипсовой повязки, при одновре-
менном исключении факторов голодания и жажды [9]. Экстракт Лоштака 
животным вводили во внутрь с помощью желудочного зонда в дозе 10 мг/
кг, за 1 час до опыта, ежедневно 2 раза в день в течении всего опыта. Кон-
трольная группа получила разведенный спиртовой раствор, приготовленный в 
той же концентрации тем же образом. Как синоним апробировали известный 
Дальневосточный растительный адаптоген- Элеутерококк. Животных до и 
после опыта взвешивали. Декапитацию проводили под влиянием нембуталого 
наркоза с помощью лабораторной гильотины на 1,3,7,12 и 18 сутки гипокине-
зии, по директивам Европейской конвенции. После вскрытия и макроскопи-
ческого изучения внутренних органов белых крыс, тщательно просматривали 
слизистую оболочку желудка на предмет выявления и подсчета язв слизистой 
[10]. Надпочечники и тимус взвешивали и брали биопсийный материал для 
морфогистохимического исследования. На свежезамороженных срезах над-
почечников, полученных в криостате, определяли концентрацию катехола-
минов по методу Фалька в модификации Е.М. Крохиной [11]. Интенсивность 
специфической флуоресценции клеток мозгового вещества надпочечников 
измеряли специальным фильтром максимума поглощения катехоламинов флю-
рометриеской насадки, установленном на люминесцентном микроскопе при 
380нм. С помощью соответствующего зонда, после учета фонового свечения, 
в каждом случае измеряли 50 клеток при увеличении ок.12, об. 40. Содер-
жание катехоламинов в мозговом слое надпочечников выражали в условных 
единицах флуоресценции. Полученные данные исследованы статистически, 
с применением критерия достоверности Стьюдента-Фишера.

Результаты и обсуждение
С морфологической точки зрения стрессом можно квалифицировать 
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явление, где фиксируются 3 основных процесса: 
1. гипертрофия надпочечных желез,
2. инволюция вилочковой железы, 
3. изъязвление слизистой оболочки желудка экспериментальных животных,
Эти процессы протекают в организме под влиянием экстремальных 

факторов. 

Таблица 

Органы Надпочечник в 
мг/100г

Тимусв мг/100г Индекс язв 
слизистой 
желудка

Конц-я Катехоламин 
медуллы н/п в усл. 
флуоресценции.

Группа и сроки

интактные 30.1±1.4 178.9±7.9 ------ 52.5±0.2

Ко
нт

ро
ль

ны
е

ср
ок

и
ги

по
ки

не
зи

.

1 47.5±3.8 126.6±25.4 9.7±1.9 36.9±0.3

3 48.1±3.3 106.3±10.9 6.8±1.5 30.1±0.3

7 49.8±6.2 64.4±5.5 11.2±2.6 14.4±0.2

12 49.2±7.3 126.3±105 4.8±1.4 24.2±0.1

18 42.1±1.0 117.3±5.9 4.2±1.3 26.6±0.1

Ло
ш

та
к

ср
ок

и
ги

по
ки

не
зи

.

1 38.2±3,7 195,2±17.2 8.5±1.0 58.6±0.5°

3 41.5±1.1 137.4±2.7 2.7±0.6 42.6±0.3°

7 46.6±2.0 149.2±8.4° 6.0±2.7 35.1±0.1°

12 37.0±2.3 190.4±3.7° 1.0±0.05° 40.0±0.1°

18 40.8±1.8 176.1±5.6° 0.3±0.02° 40.5±0.2°

Э
ле

ут
ер

ок
ок

к

ср
ок

и
ги

по
ки

не
зи

и

1 42.8±4.9 213.5±11.6° 1.0±0.3°° 68.4±0.7°°

3 36.8 ±1.9° 152.7±13.9° 0.3±0.2°° 48.2±0.4°°

7 41.7±2.9 185.2±28.2° 0.5±0.2° 46.2±0.1°°

12 37.2±2.1 179.6±15.6° 0.2±01° 47.7±0.1°°

18 36.9±1.6 174.1±15.6° ----- 44.5±0.1°°

Примеч. -° достоверно к контролю, °° - достоверно к контролю и элеутерококку.

В наших исследованиях, уже в начальные сутки гипокинезии, у крыс 
возникала триада вышеуказанных сдвигов, характерных для аварийной стадии 
стресс–синдрома (табл). При макроскопическом осмотре в слизистой желудка 
наблюдались очаги точечных кровоизлияний, а также множественные язвенно-
геморрагические поражения. Надпочечники были сильно гипертрофированы. 
Микроскопически выявлялись места метаплазии светлых клеток эпителия, 
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острые изъязвления, которые охватывали и подслизистый слой. В указанных 
областях в просвете кровеносных капилляров наблюдалась стаза эритроцитов. 
Гистологические исследования надпочечников показали, что у контрольных 
крыс синусоиды органа расширены и полнокровны. В пучковой и сетчатой 
зонах встречаются очаговые кровоизлияния, явления цитолиза, некроза и 
др.. В корковом веществе надпочечников наблюдается процесс частичной 
или полной делипоидизации, что, возможно, связано с гиперфункцией коры 
и переходом в стадию истощения. 

Известно, что в основе язвенно-геморрагического поражения слизистой 
желудка лежит ишемия слизистого и мышечного слоя желудка, в связи с 
адренергической вазоконстрикцией артериол, что в свою очередь, приводит к 
перевариванию желудочным соком [12]. Аналогичная картина регистрируется 
и в наших исследованиях. 

Исследования показали, что существует прямая связь между снижением 
концентрации катехоламинов хромаффинной ткани надпочечника и степенью 
поражений слизистой желудка. У контрольных животных в разгаре развития 
стресс синдрома (7 сутки гипокинезии) низкая концентрация катехоламинов в 
медулле надпочечников приводит к повышению индекса язвенного поражения 
желудка (табл). В отличие от контрольных на 7 сутки гипокинезии, у животных, 
леченных Элеутерококком, и особенно Лоштаком, в цитоплазме секреторных 
клеток хромаффинной ткани надпочечников регистрируется умеренное или 
сильное гранулярное свечение, которое в 2.4 и 3.2 раза соответственно превос-
ходило показатели контрольных случаев. Более того, под влиянием экстракта 
Лоштака по сравнению с контрольными животными, наблюдается снижение 
гипертрофических процессов в надпочечниках, приводящих к уменьшению 
различных патологических процессов в железе, а также язвенные поражения в 
слизистой желудка. Наблюдаются заметные увеличения липидных включений 
во всех зонах коры надпочечников. В последующих сроках гипокинезии (12 и 
18 сутки) по мере повышения концентрации катехоламинов в хромаффинной 
ткани, заметно уменьшается индекс язвенного поражения слизистой желудка, 
что наиболее выражено в случаях лечения Лоштаком.

 Таким образом, можно констатировать, что специфика течения стресс 
реакции при гипокинезии на фоне влияния Лоштака свидетельствует о 
протекторном эффекте, позволяющим отнести этот препарат к действенным 
адаптогенам, повышающим неспецифическую сопротивляемость организма 
к воздействию экстремальных факторов (при гипокинезии). 
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«Լոշտակ» բուսական թուրմի հակասթրեսային հատկությունների 
ուսումնասիրումը հիպոկինեզիայի պայմաններում

1,2Գասպարյան Հ ., 2Ավետիսյան Զ., 2Քամալյան Շ., 1,2Բուլոյան Ս., 
1Արշակյան Լ.,1ՊողոսյանԱ.

1ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական դեղագործական քիմիայի  
գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

2Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան

Գրականության մեջ հայտնի բազմաթիվ տվյալների համադրմամբ, ինչպես 
նաև հիստոքիմիական և մորֆոմետրական մեթոդների կիրառությամբ, ներկա 
աշխատանքում բացահայտվել է մակերիկամների միջուկային նյութում կատե-
խոլամինների կոնցենտրացիայի և ստամոքսի խոցի առաջացման միջև ուղիղ 
կապի մեխանիզմը և ապացուցվել է «Լոշտակ» բուսական թուրմի ադապտոգեն 
ազդեցությունը սթրեսային իրավիճակներում: 
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Studies of Bryonia Alba L. Antistress Properties in Hypokinetic 
Conditions

1,2Gasparyan H., 2Avetisyan Z., 2Qamalyan Sh., 1,2Buloyan S., 1Arshakyan 
L., 1Poghosyan A.

1Scientific Technological Center of Organic and Pharmaceutical Chemistry, NAS RA 
2Yerevan «Haybusak» University

The adaptive property of the extract of Bryonia Alba L. in hypokinetic 
conditions based on numerous literature reviews has been established. Taking 
into account the tonic and stimulant effects of the Bryonia Alba we proved the 
direct link between concentration of catecholamine in medula of adrenal glands 
and stomach ulceration in conditions of hypokinesia (stress) by histochemical and 
morphometrical methods.

TRACE MINERALS AND VITAMINS, ROLE IN IMMUNITY AND 
ANTIVIRAL PROPERTY 

Ter-Mkrtchyan Z.S., Ayyappa Saravanan Varshinee
Department of chemistry and medical biochemistry, Yerevan Haybusak University

Abstract: With the world’s attention focused on COVID-19, the illness caused by the 
new coronavirus, people might wonder if there is something that protects them from getting 
infected. The internet has many remedies and recommendations – many unproven and a 
few downright dangerous, but some have potential benefits, whether you’re already sick or 
trying to stay healthy. This is especially true of vitamins and minerals, which are essential 
in supporting a healthy immune system. While no pill or food can prevent COVID-19, 
certain supplements may help your ability to stay healthy or recover faster.

Keywords: COVID-19, coronavirus, vitamins, minerals.

Vitamins are substances that your body needs to grow and develop normally. 
There are 13 vitamins your body needs: vitamin A, D, E, K, C and B (thiamine, 
riboflavin, niacin, pantothenic acid, biotin, pyridoxine, folic acid, and cobalamin). 
Vitamin D, commonly known for its role in bone health, also helps make proteins 
that kill viruses and bacteria, especially in the respiratory tract. In a 2019 analysis 
of 25 randomized controlled trials involving more than 11,000 patients, vitamin D 
supplements significantly reduced respiratory infections in people deficient in the 
vitamin and lowered the risk in those with normal levels.Vitamin D supplementation 
was safe and it protected against acute respiratory tract infection overall. Patients 
who were very vitamin D deficient and those not receiving bolus doses experienced 
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the most benefit [1]. Benefits were greatest when people took vitamin D daily or 
weekly, rather in a single large dose, echoing the findings of other studies [2].

Recent studies indicated that COVID-19 is associated with the increased 
generation of pro-inflammatory cytokines, C-reactive protein (CRP), ARDS, 
pneumonia, and heart failure. COVID-19 caused clusters of fatal pneumonia 
with clinical presentation greatly resembling SARS-CoV. Patients infected with 
COVID-19 might develop acute respiratory distress syndrome, have a high 
likelihood of admission to intensive care, and might die. The cytokine storm could 
be associated with disease severity. Patients’ clinical manifestations included fever, 
nonproductive cough, dyspnea, myalgia, fatigue, normal or decreased leukocyte 
counts, and radiographic evidence of pneumonia. Organ dysfunction (eg, shock, 
acute respiratory distress syndrome [ARDS], acute cardiac injury, and acute kidney 
injury) and death can occur in severe cases [3].Common complications among 
the patients included shock, ARDS, arrhythmia, and acute cardiac injury. Patients 
who received care in the ICU were more likely to have one of these complications 
than non-ICU patients [4]. In China, chronic fatality rates were 6-10% for people 
with chronicrespiratory tract disease, cardiovascular disease, hypertension, and 
diabetes [5]. In other studies, serum concentrations of 25(OH)D were inversely 
associated with pro-inflammatory cytokines, IL-6,increased CRP, and increased 
risk of pneumonia, ARDS, diabetesand heart failure. In randomized control trials, 
vitamin D supplementation has been shown to reduce the risk of respiratory 
diseases. A placebo-controlled trial with 5660 subjects showed that vitamin D 
supplementation significantly reduces therisk of respiratory tract infections.

A receptor for 1,25-dihydroxyvitamin D, the hormonal form of vitamin D has 
been found on human monocytes and activated human T and B lymphocytes. 
Addition of 1,25-dihydroxyvitamin D3 at picomolar concentrations inhibited IL-2 
production and lymphocyte proliferation by human peripheral blood mononuclear 
cells. Steffen showed that 1,25-dihydroxyvitamin D increases transcription of the 
TNF-alpha gene [6].

Vitamin B6 depletion in healthy elderly subjects caused a significant reduction 
in IL-2 production by peripheral blood mononuclear cells. An Indonesian 
retrospective cohort study included 780 cases reported that older and male 
cases with pre-existing medical conditions and below-normal vitamin D levels 
are associated with higher odds of death. In that study, after adjustment of 
confounders (age, sex and comorbidity), vit D status showed a strong relationship 
with COVID-19 mortality. Vitamin D supplementation also found to increase gene 
expression related to antioxidants activity as a glutathione reductase modifier 
subunit [7].

An increased production of glutathione spares the use of vitamin C, which 
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has potential antimicrobial activities and has been suggested to prevent and 
treat covid-19 infection.Recent reviews also suggested Mg2+ supplementation 
with vitamin D supplements as magnesium helps in regulating phosphate and 
calciumhomeostasis. The enzymes involved in vitamin D metabolism seem to need 
magnesium which plays an important role as a cofactor in enzymatic reactions 
especially in the kidney and liver.

In 1970, Pauling came out with his book Vitamin C and the Common Cold, where 
he encouraged Americans to consume 3,000 mg of vitamin C daily [8].

Nobel prize-winner Linus Pauling championed vitamin C as a cold cure decades 
ago, but research remains mixed. Some studies suggest that taking 500 mg twice 
daily can help prevent colds but not cure them. Other research has found that 
vitamin C may not prevent viral respiratory infections but can speed recovery. 
Not in dispute: vitamin C is vital for the function of leukocytes – white blood cells 
that help fight infections – and you need a lot more when you’re sick. There’s 
some evidence that it may help with certain symptoms that develop in critically ill 
patients with covid-19 (such as acute respiratory distress syndrome and sepsis) 
[9]. Doctors in China are experimenting with intravenous vitamin C for patients 
with moderate to severe covid-19. While vitamin C doesn’t build up in your body, a 
daily dose of 2,000 mg or more could cause diarrhea. Vitamin C is concentrated in 
leucocytes, lymphocytes, and macrophages reaching high concentrations in these 
cells. Vitamin C improves chemotaxis, enhances neutrophil phagocytic capacity 
and oxidative killing and supports lymphocyte proliferation and function.

The age-associated decline in T cell-mediated function has been attributed to 
defective IL-2 production and responsiveness. Vitamin E supplementation (500 
ppm/day for six weeks) of aged mice46 increased IL-2 production twofold [10].

There is a huge evidence about the prominent intervention agents ω-3 
polyunsaturated fatty acids (PUFA), micronutrients (zinc, vit D and E), and 
functional foods including probiotics and tea components role in immunological 
effects, working mechanisms, and clinical relevance [11].

Viral pathogenicity
- based on the clinical outcome, viral infections can be classified as:
 • inapparent (subclinical) infections
 • apparent (clinical or overt) infection which may be acute, subacute, 

chronic 
 • latent infections:
- recurrent- herpes simplex and herpes zoster (clinical manifestations appear 

after prolonged periods during which the viruses remain hidden in the 
nerve root ganglia)
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- persistent- host in immunologically tolerant to the virus as a result of 
congenital or neonatal infection. disease sets in when the tolerance in 
interrupted. Example: lymphocytic choriomeningitis of mice

- slow infection- seen in neurological diseases such as scrapie in sheep and 
kuru in humans

- oncogenic viruses
- HIV virus- special type of latency, initially asymptomatic followed by 

progressive immune damage causing secondary diseases, ending fatal 
after many years [12].

Host immune response to viral infection
Humoral: in mediating humoral antiviral immunity, the important classes of 

antibodies are immunoglobulin G, M and A.
Cell mediated: cell mediated immunity is of critical importance in viral 

infections. Individuals with deficient cellular immunity show heightened 
susceptibility to infection by the herpes, pox and measles viruses.

Suppression: some viral infections cause suppression of the immune response: 
measles infection induces a temporary depression of delayed hypersensitivity to 
tuberculin.

Non-immunological responses: phagocytosis, body temperature, hormones, 
malnutrition, age; interferon: interferons are a family of host-coded proteins 
produced by cells on induction by viral and non-viral inducers.

Effect of trace elements as antioxidants in viral infections
-  oxidative stress is implicated in the pathogenesis of atherosclerosis and 

viral infections caused by Sendai virus or murine parainfluenza virus type 
1, influenza and HIV.

-  virtually every known antioxidant glutathione and its precursor cysteine is 
depleted by viral infection.

-  glutathione affects atleast four fundamental process: liver detoxification, 
lymphocyte activation, viral transactivation, mitochondrial function.

-  clinical and invitro studies strongly suggest the use of antioxidants in 
persistent viral infection.

-  the trace elements copper, selenium, zinc and manganese acts as cofactors 
for antioxidant enzymes to protect the body from free radicals that are 
produced during oxidative stress.

-  a delicate balance also exists for the redox trace elements such as copper 
which can initiate free radical reactions but is also a cofactor of copper/
zinc–superoxide dismutase a free radical eliminating enzyme.

-  selenium is most severely deficient in traumatized patients who needs 
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adequate supplementation during parenteral micronutrition to assist the 
free radical scavenging activity of glutathione peroxidase and the immune 
system.

-  glutathione peroxidase is a prototypical eukaryotic selenopeptide, with the 
rare amino acid selenocysteine at the active site encoded by the UGA codon 
in the RNA.

-  two antioxidant mechanisms have been proposed for zinc:
•  zinc ions may replace redox active molecules such as copper and iron at 

critical sites in cell membranes and proteins.
 •  zinc may induce the synthesis of metallothionein, sulfhydryl rich proteins 

that protect against free radicals.

Potential role of Zn in SARS-COV-2
Antiviral properties of zinc against a number of viral species are mainly realized 

through the physical processes, such as virus attachment, infection, and uncoating, 
as well as through inhibition of viral protease and polymerase enzymatic processes.

Zn2+ may interfere with the proteolytic processing of viral polyprotein 
by its misfolding, direct actions on the viral protease (as in picorna- virus, 
encephalomyocarditis virus and polio- virus) and alteration of the tertiary structure 
as an encephalomyocarditis virus.

Cell culture studies have demonstrated that high Zn2+ concentrations and the 
addition of zinc pyrithione for stimulation of the cellular import of Zn2+ result 
in inhibition of the replication of various RNA viruses, including influenza virus, 
respiratory syncytial virus, and several picornaviruses.

It was suggested that in picornaviruses and coronavirus such an effect is 
realized due to the interference with viral polyprotein processing.

Viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) are suitable targets for novel 
antiviral drugs, since their activity is strictly virus-specific and may be blocked 
without severely affecting key cellular functions. Of note, an inhibitory effect of 
zinc on function of viral RdRPwas demonstrated in cases of rhinoviruses, HCV, 
and influenza virus.

In particular, in vitro studies have demonstrated that zinc salts can reduce 
HCV replication in E.coli by 50% (at 100 μmZnSO4) by inhibiting the HCV RdRP.

Nidoviruses are large group of positive-strand RNA (+RNA) viruses, which 
includes major pathogens of humans and livestock, such as SARS-COV and other 
human coronaviruses, the arteriviruses (e.g., equine arteritis virus (EAV)), and 
porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV).

Zinc effectively inhibits the RNA-synthesizing activity of nidoviruses (including 
SARS-COV) in vitro, which is realized through alteration of RdRP activity during 
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the elongation phase of RNA synthesis, probably by directly affecting template 
binding. Such an effect could be reversed by addition of a Zn2+chelator (MgEDTA). 
Thus, it may be suggested that in coronaviruses, Zn2+ may inhibit both the proper 
proteolytic processing of replication polyproteins and RdRP activity [13].

Well-established effects of zinc deficiency include thymic atrophy, alterations in 
thymic hormones, lymphopenia, and compromised cellular and antibody-mediated 
responses, which can result in increased rates and duration of infection.

Recent studies in experimental animals and humans support the concepts of 
dysregulated zinc metabolism during infections and zinc deficiency increasing 
morbidity and mortality from infections. Work from Knoell’s laboratory showed 
that zinc deficiency increases systemic inflammation, organ damage, and mortality 
in a small animal model of sepsis [14].

Effectiveness of zinc supplements in viral infections
Appropriate administration of zinc supplement in sufficient therapeutic doses 

has a potential either to restore depleted immune cell function or to improve 
normal immune cell function. It may also act in a synergistic manner when co-
administered with standard antiviral therapy.

Zn supplementation in patients with HCV has decreased liver inflammation, 
enhance response to antiviral therapy, effectively inhibits production of viral 
oncogenic proteins E6 and E7 and helps to regain the function of tumor 
suppressors p53 and pRB.

Zn2+ given in combination with IFN-α was more effective against chronic 
hepatitis C than a therapy with IFN-α alone [15]. Addition of Zn2+ supplementation 
to antiretroviral therapy in patients with HIV has resulted in significant increase 
of CD4+ T cell count in comparison to control group treated with antiretroviral 
therapy alone.

Conclusion
Doctors and scientists are conducting research and doing their best to end 

this pandemic taking many of human lives. As a part to help them, we have to 
undertake the safety measures and boost our immunity in all way possible.The 
above presentation is a small organized concept about minerals and vitamins role 
in immunity and viral infections. I chose to explain this because vitamins and 
mineral supplements are taken in daily diet.
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Հետքային միներալների և վիտամինների դերը իմունային 
համակարգում և նրանց հակավիրուսային հատկությունները

Տեր-Մկրտչյան Զ.Ս., Այապպա Սարավանան Վարշինի
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Երևանի Հայբուսակ Համալսարան, Քիմիայի և բժշկական կենսաքիմիայի ամբիոն

Համացանցը տրամադրում է նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ դեղա-
միջոցների և խորհուրդների մի ամբողջ ցանկ՝ որոնց մի մասը անօգուտ է, 
մյուսը նույնիսկ վտանգավոր, որոշներն էլ միգուցե ունեն ազդելու ներուժ՝ 
հիվանդ լինեք թե առողջ: Այս ամենը ճշմարտացիորեն վերաբերում են վիտա-
միններին և միներալներին, որոնք անհրաժեշտություն են առողջ իմունային 
համակարգ ունենալու համար: Սույն աշխատանոը առաջարկում է տարրեր, 
որոնք կարող են նպաստել առողջ մնալուն և արագացնեն ապաքինումը: 

Микроэлементы и витамины, роль в иммунитете и  
противовирусные свойства

Тер-Мкртчян З.С., Айяппа Сараванан Варшини
Ереванский университет Айбусак. Кафедра химии и медицинской биохимии 

Поскольку внимание мира сосредоточено на COVID-19, болезни, вызван-
ной новым коронавирусом, люди могут задаться вопросом, есть ли что-то, 
что защищает их от заражения. В Интернете есть множество лекарств 
и рекомендаций - многие бездоказательные, а некоторые - совершенно 
опасные, но у некоторых есть потенциальные преимущества, независимо 
от того, болеете ли вы или пытаетесь сохранить здоровье. Это особенно 
верно в отношении витаминов и минералов, которые необходимы для 
поддержания здоровья иммунной системы. Хотя никакие таблетки, или 
еда, не могут предотвратить COVID-19, однако некоторые добавки могут 
помочь вам сохранить здоровье или быстрее выздороветь.



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

122

ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ԵՎ ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
ԱՃԵՑՎԱԾ ԿԱԼԵԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈՒՄ Ca-Ի ՔԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԽՈւՄԸ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻՑ և ՏԱՐԻՔԻՑ 
1,2Հակոբջանյան Ա., 2Ղալաչյան Լ., 2Հովսեփյան Ա., 2Եղիազարյան Ա., 

2Էլոյան Ս.
1Երևանի Հայբուսակ համալսարան, կենսաբանության ամբիոն

2ՀՀ ԳԱԱ, Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Ամփոփում: Փորձարարական եղանակով ցույց է տրվել, որ Ca-ը կուտակվում 
է բույսի տերևներում տարիքին զուգընթաց, և որ այն ավելի մեծ քանակությամբ 
առկա է հողային պայմաններում աճեցված բույսում, քան հիդրոպոնիկ բույսում: 
Սակայն միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխության նկատմամբ Ca-ի քանակությունը 
առավել կայուն է հիդրոպոնիկ կալեում: Դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ Արարատյան 
դաշտի պայմաններում կալեի հիդրոպոնիկ մշակությունը ավելի նպաստավոր է, քան 
հողայինը:

Հիմնաբառեր: կալե, Ca, հիդրոպոնիկ և հողային պայմաններ, ջերմաս տիճանից 
կախվածություն

Կալեն վիտամիններով, հանքային տարրերով, հակաօքսիդիչ միացություն-
ներով հարուստ բույս է: Նրա օգտագործումը կանխում է սրտանոթային 
հիվանդությունների և քաղցկեղի զարգացումը, նվազեցնում ճարպակալման 
հավանականությունը (Migliozzi 2015): Օրգանիկ պայմաններում աճեցված 
կալեի 100 գ զանվածում առկա է 43-438 մգ Ca, ինչի շնորհիվ 100 գ թարմ 
կալեի օգտագործումը սննդակարգում ապահովում է Ca-ի օրական անհրա-
ժեշտ քանակության 44%-ը (Thavarajah 2019): Ընդհանուր առմամբ, կալեում 
առկա Ca-ն ավելի հեշտ է յուրացվում օրգանիզմի կողմից, քան սպանախում և 
ցորենում առկա Ca-ը (համապատասխանաբար 70%, 2% և 40%) (Benway 1993): 
Կալեին կարելի է համարել առողջ սննդակարգի կարևոր բաղադրիչներից 
մեկը:

Գյուղատնտեսության մեջ կալեն բավական արդյունավետ բույս է համար-
վում, քանի որ նրա զանգվածի շուրջ 50%-ը օգտագործվում է սննդի մեջ (նրա 
բերքատվության ՕԳԳ-ն բավականին բարձր է, Berndtsson 2019):

Բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում (32⁰C) կալեի կենսազանգվածը 
զգալիորեն ցածր է նորմալ ջերմաստիճանային պայմաններում (20⁰C) գտնվող 
կալեի կենսազանգվածից` ֆոտոսինթետիկ ակտիվության նվազման հե-
տևանքով (Rodriguez 2015): Այս առումով հետաքրքիր է կալեի վարքը բարձր 
ջերմաստիճանային սթրեսի պայմաններում, ինչը բնորոշ է Արարատյան դաշտի 
ամառային սեզոնին:

Ճառագայթման բարձր մակարդակը կալեի մոտ հանգեցնում է ֆոտոինհի-
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բից ման, ինչը բացասաբար է ազդում բույսի բերքատվության վրա (Santino 
Seabra 2019): Սանտինո Սեաբրան առաջարկում է ջերմային սթրեսի հե-
տևանքներից խուսափելու նպատակով կալեն աճեցնել օրգանզե կտորով 
ծածկված տարածքներում: Հետաքրքիր է, թե ինչպես են ազդում հիդրոպոնիկ 
աճեցման պայմանները կալեի վրա միջավայրի բարձր ջերմաստիճանի 
դեպքում, հատկապես բույսում Ca-ի քանակության տեսանկյունից: 

Նյութ և մեթոդ 
Ուսումնասիրությունն իրականացվել է հողում և դասական հիդրոպոնիկ 

պայմաններում աճեցված կալեի վրա: Յուրաքանչյուր տարբերակում աճեցվել 
են 6 բույս: Հողային տարբերակի բույսերը ջրվել են արտեզյան ջրով՝ ըստ 
պահանջի: Հիդրոպոնիկ բույսերը ջրվել են Դավթյանի սննդալուծույթով 
(Давтян 1980): Հիդրոպոնիկ սուբստրատ են ծառայել 3-15մմ տրամագծով 
սև հրախային խարամի մասնիկները:

Ուսումնասիրության են ենթարկվել բույսի երիտասարդ (վերևից 3-5րդ), 
միջին տարիքի (բույսի միջնամասի) և ծեր (ստորին) տերևները: Ca-ի քանա-
կությունը տերևներում որոշվել է Գասպարյանի մշակած մեթո դով (Гаспарян 
1981): Ստացված տվյալների մշակումն իրականացվել է GraphPadPrism5 
ծրագրով: p < 0.05 արժեքները համարվել են վիճակագրորեն հավաստի:

Արդյունքներ և քննարկում 
Հիդրոպոնիկ պայմաններում աճեցված կալեն վեգետացիայի ամբողջ 

ընթացքում ավելի մեծ է իր չափսերով՝ համեմատած հողային կալեի հետ: 
Նրա տերևներն ավելի երկար են (25-30սմ), իսկ միջտերևային հեռավորու-
թյունը ավելի մեծ (3-3.5սմ), համեմատած հողային կալեի հետ (համապա-
տասխանաբար՝ 10-15սմ, 0.5-1 սմ):

Արարատյան դաշտի կլիմայական պայմաններին բնորոշ են շոգ ամառը 
և տեղումների սակավությունը, ինչը ճնշում է բույսերի նորմալ աճը և նվա-
զեցնում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվությունը: Ելնելով 
գրա կանությունում առկա տվյալներից (Rodriguez 2015; Santino Seabra 2019)՝ 
Արա րատյան դաշտի պայմանները բացասական ազդեցություն կարող են 
ունենալ նաև կալեի աճի և բերքատվության ցուցանիշների վրա: Հիդրոպոնիկ 
պայմաններում աճեցված կալեն այդ տեսանկյունից ավելի կայուն է և 
ապահովում է ավելի բարձր բերքատվություն՝ հողային կալեի համեմատ: 

Հիդրոպոնիկ բույսերն աճեցվել են հրաբխային խարամում: Գրականու-
թյունից հայտնի է, որ հրաբխային միներալների ավելացումը հողին ապա-
հովում է բույսի բերքատվության 38% բարձրացում: Հրաբխային միներալներում 
Ca-ի պարունակությունը շատ բարձր է՝ 228 մգ/գ (Abbey 2018):

Մեր ուսումնասիրությունում հիդրոպոնիկ բույսերի համար օգտագործված 
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սննդալուծույթում Ca միկրոտարր չի ավելացվել: Նրանում այդ տարրի առկա-
յությունը ապահովվել է սննդալուծույթի պատրաստման համար օգտագործվող 
ջրում առկա Ca-ի քանակությամբ (6.4 մգ-էկվիվալնտ/լ, ինչը սովորական ջրի 
նորմայի սահմաններում է): Հողային բույսերը նույնպես ջրվել են այդ ջրով: 
Հողային բույսերի համար նշված տարրի լրացուցիչ աղբյուր կարող է ծառայել 
հողը, իսկ հիդրոպոնիկ բույսերի համար՝ հրաբխային խարամը: 

Մեր տվյալներով Ca-ի քանակությունը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին 
բարձր է հողային կալեի տերևում՝ հիդրոպոնիկ կալեի հետ համեմատ 
(p<0.05), իսկ հոկտեմբեր ամսին հիդրոպոնիկ և հողային կալեներում նրա 
քանակությունը գրեթե նույնն է: Հողային բույսում Ca-ի մեծ քանակությունը 
կարող է պայմանավորված լինել հողից բույսի Ca-ի լավ յուրացման: 

Մեր ուսունասիրությունում թե հիդրոպոնիկ, թե հողային կալեում դիտվել 
է տարիքին զուգընթաց Ca-ի կուտակում:

Ընդհանուր առմամբ, միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխությունը 
համեմատաբար չեզոք ազդեցություն է ունենում հիդրոպոնիկ պայմաններում 
աճեցրած կալեի վրա: Հաշվի առնելով այն, որ բարձր ջերմաստիճանի և լույսի 
համակցումը մեծացնում են կալեի կողմից առողջության համար կարևոր 
մետաբոլիտների արտադրությունը (Alegre 2019), չնայած այդ պայմանների ոչ 
բարենպաստ ազդեցությանը բույսի վրա, կալեի հիդրոպոնիկ արտադրությունը 
կարելի է օգտագործել Արարատյան դաշտի բարձր ջերմաստիճանով և 
չորայնությամբ պայմանավորված վնասակար ազդեցությունը չեզոքացնելու, 
ինչպես նաև բարձր բերքատվություն, օգտակար մետաբոլիտներով հարուստ 
և կայուն քանակությամբ բերք ապահովելու համար: Թեև Ca-ի քանակությունը 
հիդրոպոնիկ բույսերում փոքր է, հողային բույսերի հետ համեմատ, սակայն 
կայուն է ջերմաստիճանի փոփոխման նկատմամբ, և կարող է ապահովել 
հաստատուն որակային հատկություններով բերքի ստացում:
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The Change of Ca Amount in Leaves of Kale Grown Under Hydroponic 
and Soil Conditions Depending on the Age and Environmental 

Temperature 
1,2Hakobjanyan A., 2Ghalachyan L., 2Hovsepyan A.,  

2Yeghiazaryan A., 2Eloyan S.
1Yerevan “Haybusak” University, Department of Biology

2NAS RA, Institute of Hydroponics Problems after G.S. Davtyan

Taking into account the high efficiency of kale’s Ca absorption by the organism, 
the change of Ca amount in leaves of kale in hydroponic and soil conditions in 
Ararat Valley was studied, depending on the age and change of environment 
temperature The study results have showed that Ca is accumulated in leaves with 
the age and is present in higher amount in the plants grown in soil conditions; 
however its amount is more stable in hydroponic kale under the conditions of 
change of environment temperature. This allows supposing that in Ararat Valley 
the hydroponic cultivation of kale is more beneficial than its soil cultivation.
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Изменение количества Са в листьях кале, выращенной в ги-
дропонных и почвенных условиях, в зависимости от возраста и 

температуры окружающей среды
1,2Акобджанян А., 2Галачян Л., 2Овсепян А., 2Егиазарян А., 2Элоян С.

1Ереванский университет «Айбусак», биологический факультет
2НАН РА, Институт проблем гидропоники им. Г.С.Давтяна

Принимая во внимание высокую эффективность поглощения Са 
организмом кале, было изучено изменение количества Са в листьях кале в 
гидропонных и почвенных условиях Араратской долины в зависимости от 
возраста и температуры окружающей среды, чтобы определить более 
эффективные условия с точки зрения количества кальция в растении. 
исследования показали, что Са накапливается в листьях с возрастом 
и присутствует в большем количестве в растениях, выращенных в 
почвенных условиях, однако, его количество более стабильно в гидропонном 
кале в условиях изменения температуры 
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