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ԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ

ԴԵՌԱՀԱՍԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԴԻՍՄԵՆՈՐԵԱՅԻ ՎԱՐՄԱՆ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19.3 հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ

կետը և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի

թիվ 728-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության

առողջապահության նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20-րդ

ենթակետը,

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

1. Հաստատել`

1) Արգանդի վզիկի քաղցկեղով պացիենտների վարման կլինիկական

ուղեցույցը` համաձայն Հավելված 1-ի:

2) Դեռահասային շրջանում առաջնային դիսմենորեայի վարման կլինիկական

ուղեցույցը` համաձայն Հավելված 2-ի:

 2. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության

աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ

Բաբախանյանին՝ ապահովել սույն հրամանի տեղադրումը Հայաստանի

Հանրապետության առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում:

 3. Հայաստանի Հանրապետության բժշկական կազմակերպությունների

տնօրեններին` սույն հրամանով հաստատված ուղեցույցները ընդունել ի գիտություն:



 4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի

Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ Լևոն Հակոբյանին:

                                                                         ԱՐՍԵՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ



Հավելված 1
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի

 Նոյեմբերի 22-ի N  3506 - Ա  հրամանի

ԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ՔԱՂՑԿԵՂՈՎ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Ուղեցույցը տրամադրում է արգանդի վզիկի քաղցկեղի արդի միջազգային

գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական

գործառույթների համալիր: Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել արգանդի վզիկի

քաղցկեղով պացիենտների բուժման արդյունքները:

Մեթոդաբանություն

Սույն ուղեցույցը մշակվել է ՀՀ ԱՆ Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի աշխատակիցների կողմից: Փաստաթղթի հիմքն են

հանդիսացել Ուռուցքաբանությունում լայն կիրառելի NCCN և ESMO 2019 թ-ին

հեղինակած «Արգանդի վզիկի քաղցկեղի վարման միջազգային ուղեցույցները»,

ինչպես նաև Cochrane library, UpToDate, PubMed, NIH էլեկտրոնային

շտեմարանների տվյալները: Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և ցուցումների

ուժը որոշելիս հիմք է ընդունվել Ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և

գնահատման դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations

Assessment, Development and Evaluation – GRADE): Տեղայնացման/ադապտացիայի

աշխատանքները կատարվել են ADAPTE մեթոդաբանության հիման վրա:

Պատասխանատու համակարգողը և աշխատանքային խմբի անդամները

հայտարարագրել են իրենց շահերի բախման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Ուղեցույցի բոլոր դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի կողմից:

Ուղեցույցը նախատեսված է ուռուցքաբանների, նեղ մասնագետ ուռուցքաբանների

ինչպես նաև առողջապահության կազմակերպիչների համար: Փաստաթուղթը

ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 2



տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր

գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց:

Արդյունքներ

Հիմնվելով վերոնշյալ ապացուցողական մեթոդաբանության վրա, ուղեցույցում

լուսաբանվել են արգանդի վզիկի քաղցկեղի սահմանումները,

համաճարակաբանության, ռիսկի գործոնների, ախտորոշման, կլինիկական

պատկերի, մոնիտորինգի, բուժական միջամտությունների, բուժումների և ելքերի

հիմնահարցերը: Առաջարկվել են ներդրման տրաբերակները և աուդիտի

ցուցանիշները: Ընդհանուր առմամբ, ձևակերպվել են խորհուրդներ, որոնց շնորհվել

է §ուժեղ¦, §թույլ¦ և §լավագույն պրակտիկայի հայտարարագիր¦ մակարդակներ:

Հետևություններ

Միջազգային փորձագետների մեծաքանակ խումբ համաձայնության է եկել

արգանդի վզիկի քաղցկեղի վարման բազմաթիվ կարևոր սկզբունքների

վերաբերյալ: Չնայած այն փաստին, որ շատ խորհուրդներ ունեն թույլ

ապացուցողական ուժ, այնուամենայնիվ, այս մեթոդաբանությամբ մշակված

տեղեկատվությունը մահացության ռիսկով պացիենտների բուժման արդյունքների

բարելավման հիմքն է:

Հիմնական բառեր

Ապացուցողական բժշկություն, ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և

գնահատման դասակարգման համակարգ, ուղեցույցներ, արգանդի վզիկի քաղցկեղ,

արգանդի վզիկի քաղցկեղով խմբեր, քիմիաթերապիա, իմունաթերապիա,

բրախիթերապիա, արգանդի վզիկի քաղցկեղ:

Պատասխանատու համակարգող

Հովհաննիսյան Ա.Ա. - ՀՀ ԱՆ Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային

կենտրոնի Ընդհանուր և մանկական քիմիաթերապիայի բաժանմունքի



ուռուցքաբան-քիմիաթերապևտ, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ի Ուղեցույցների, գործելակարգերի,

ընթացակարգերի մշակման բաժնի փորձագետ:

Աշխատանքային խմբի անդամներ

- Տանանյան Ա.Հ., բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի տնօրեն, ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի

անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի

նախագահ, ԵՊԲՀ Ուռուցքաբանության ամբիոնի վարիչ

- Բազիկյան Գ.Կ., բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն, ՀՀ ԱՆ Վ.

Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գիտական

խորհրդի փոխնախագահ

- Ջիլավյան Գ.Ա., բ.գ.դ., Պրոֆ. ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժանմունքի

վարիչ

- Ջիլավյան Արամ Գ., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժանմունքի ուռուցքաբան-գինեկոլոգ-

վիրաբույժ

- Բախշինյան Է.Ռ. բ.գ.դ., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի ռադիոգինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ,

ուռուցքաբան-ճառագայթաբան

- Ջիլավյան Ամալյա Գ., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի գինեկոլոգիայի բաժանմունքի ուռուցքաբան-գինեկոլոգ-

ինվազիվիստ

- Սաղաթելյան Թ. Շ., բ.գ.թ., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ճառագայթային թերապիայի

բաժանմունքի վարիչ, ուռուցքաբան, ճառագայթային թերապևտ, ԵՊԲՀ –ի

Ուռուցքաբանության ամբիոնի դասախոս



- Շաքարյան Լ.Գ., բ.գ.թ., ՀՀ ԱՆ Վ.Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի Ախտորոշիչ բաժանմունքի բժիշկ-ճառագայթաբան

- Հարությունյան Զ.Ս., բ.գ.թ., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան

Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի Մորֆոլոգիայի բաժանմունքի

վարիչ, պաթոհյուսվածաբան-բջջաբան

- Վարդանյան Ա.Ա., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի Ընդհանուր ախտորոշման բաժանմունքի վարիչ

- Պետրոսյան Հ.Է., ՀՀ ԱՆ Վ. Ֆանարջյանի անվան Ուռուցքաբանության

ազգային կենտրոնի Ընդհանուր և մանկական քիմաթերապիայի

բաժանմունքի վարիչ

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Սույն փաստաթղթի մշակման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ ԱՆ կողմից:

Ֆինանսավորող կառույցը ոչ մի ազդեցություն չի ունեցել սույն ուղեցույցի մշակման

որևէ փուլի վրա:

Շնորհակալական խոսք

Պատասխանատու համակարգողն իր երախտագիտությունն է հայտնում

աշխատանքային խմբի բոլոր անդամներին ինչպես նաև սույն ուղեցույցի մշակման

աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական

գիտելիքները տրամադրած գործընկերներին:

Ուղեցույցը չի կարող փոխարինել բժշկի որոշումներ ընդունելու հմտություններին

անհատ պացիենտի վարման դեպքում և տվյալ կլինիկական իրավիճակի

պայմաններում: Խորհուրդների մեծամասնությունը կիրառելի է նեղ

մասնագիտացված բաժանմունքումներում գտնվող, այնպես էլ ոչ նեղ

մասնագիտացված կլինիկաներում հոսպիտալացված հիվանդների համար:

Բովանդակություն



Նախաբան

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սահմանումներ

Համաճարակաբանություն

Հարուցիչներ

Ռիսկի գործոններ

Կլինիկական պատկեր

Ախտորոշումը

Դասակարգումը

Բուժումը

Հսկողություն

Բուժման ելքեր / Կանխատեսում

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Գրականության ցանկ

Հավելված. Ապացույցների որակի դասակարգում (GRADE համակարգ), Սելդսի

ցուցանիշ

Հապավումներ

ԱՄՆ – Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

ՄՊՎ – մարդու պապիլոմավիրուս

ՌՀ –ռադիկալ հիստերէկտոմիա

ԱՀ- ավշային հանգույց

ՀՇ-համակարգչային շերտագրություն

ՄՌՇ- Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն

BPS (Best Practice Statement)- Լավագույն պրակտիկայի հայտարարագիր

ՊԱՀ – պահակային ավշային հանգույց

ԱԱՏԻ (LVSI) – ավշանոթային տարածության ինվազիա

ԱՓՌԹ( EBRT ) - արտաքին փնջային ռադիոթերապիա

ՆՎՌԹ (IORT) - ներվիրահատական ռադիոթերապիա

ԻՄՌԹ ( IMRT)- ինտենսիվ մոդուլացված ռադիոթերապիա



ՄՈՒԾ (GTV)- մեծ ուռուցքի ծավալ

ՌԹ- ռադիոթերապիա

ԿՈՒԾ (CTV)- կլինիկական ուռուցքի ծավալ

ՊՈՒԾ (PTV)- պլանավորման ուռուցքի ծավալ

ՌՕ (OARs) - ռիսկային օրգաններ

 ՉԾՀ(DVH) - չափաբաժին ծավալ հիստոգրամ

 ԲՉՑ (HDR)- բարձր չափաքանակի ցուցանիշ

 ՑՉՑ (LDC)- ցածր չափաքանակի ցուցանիշ



Նախաբան

Արգանդի վզիկի քաղցկեղը շարունակում է կանանց շրջանում համաշխարհային

առողջական խնդիրների կշռում առաջատար մնալ, հիվանդացության

հաճախականությամբ զբաղեցնում է չորրորդ տեղը[7-8]: Արգանդի վզիկի քաղցկեղը

85% դեպքերում հանդիպում է զարգացող երկրներում, որտեղ քաղցկեղով հիվանդ

կանանց շրջանում զբաղեցնում է մահացության առաջատար պատճառների առաջին

հորիզոնականները [6,9]: Արգանդի վզիկի քաղցկեղի համաշխարհային տարեկան

հիվանդացության ցուցանիշը 2012 թ. եղել է 528.000, տարեկան մահվան ցուցանիշը

266.000 [6]: Դիտվում է արգանդի վզիկի քաղցկեղով հիվանդացության աճ կանանց

շրջանում ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, այնոււամենայնիվ, հիվանդացության

հանդիպման հաճախականությունը մնում է բարձր լատինամերիկյան, սևական և

ասիացի կանանց մոտ[2-5]:

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սույն ուղեցույցը մշակվել է NCCN և ESMO 2019 թ-ին հեղինակած «Արգանդի վզիկի

քաղցկեղի վարման միջազգային ուղեցույցների» հիման վրա: Օգտագործվել են նաև

Cochrane library և UpToDate, PubMed շտեմարանների արդի տվյալները:

Գրականության աղբյուրներն ընտրվել են հիմնական բառերի օգնությամբ

իրականացված համակարգային որոնման հիման վրա՝ 2017 և 2018 թթ. միջև ընկած

ժամանակահատվածի համար: Փաստաթղթերի նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ

տեսակավորման ցուցանիշները՝ ուղեցույցների ապացուցողական բնույթ

(համակարգված ամփոփ տեսություն և ցանկացած խորհրդի վերաբերյալ հստակ

հղումների առկայություն), ազգային կամ համաշխարհային ամփոփումների

կարգավիճակ, անգլերեն լեզու: Տեղայնացման/ադապտացիայի աշխատանքներն

իրականացվել են ըստ ADAPTE մեթոդաբանության՝ միջմասնագիտական

աշխատանքային խմբի անդամների առերես հանդիպումների և հեռահար

շփումների միջոցով: Ուղեցույցի դրույթների վերաբերյալ ապահովվել է

աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների կոնսենսուս:



Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և ցուցումների ուժը որոշելիս հիմք է

ընդունվել Ցուցումների ուսումնասիրման, ստեղծման և գնահատման

դասակարգման համակարգը (Grading of Recommendations Assessment, Development

and Evaluation – GRADE): Համաձայն այս համակարգի՝ տեղեկատվության որակը

կարող է տատանվել շատ բարձր (A) մակարդակից մինչև շատ ցածր (D) մակարդակ

[7, 8]: Որակի մակարդակը որոշվում է հիմքում ընկած հետազոտությունների

բնույթով՝ ամենաբարձր մակարդակը շնորհվում է պատահական բաշխմամբ

վերահսկվող փորձարկումներին, մինչդեռ, փորձագետների կարծիքը կամ այլ ոչ

համակարգված տեղեկատվությունն ունի ամենացածր որակը: GRADE համակարգը

դասակարգում է բոլոր ցուցումները որպես «ուժեղ» և «թույլ», որոնց տրվում են

համապատասխանաբար «1» և «2» արժեքները: Փաստորեն, ցուցումների ուժն

արտահայտում է իրենց համոզվածությունն առավելությունների և հնարավոր

բարդությունների կամ ծախսերի հաշվեկշռի վերաբերյալ: «Լավագույն պրակտիկայի

հայտարարագիր» (BPS) կամ ըստ 2012թ. SSC-ի ուղեցույցի «Չդասակարգված

մակարդակ» (Ungraded) կարգավիճակը շնորվել է այն ուժեղ խորհուրդներին, որոնց

վերաբերյալ, չնայած առկա օգուտների և վնասների հստակ ապացույցների, GRADE

մեթոդաբանությամբ վերջիններիս գնահատումը չափազանց խնդրահարույց է: BPS-

ը շնորհելիս վերլուծվում են մի շարք հարցեր, օրինակ, արդյոք խորհուրդն

անհրաժեշտ է կամ արդյոք այն նպաստում է գործողությունների իրականացմանը

թե ոչ: Այս մեթոդաբանության մանրամասները ներառյալ 2012թ. և 2016թ. բնօրինակ

ուղեցույցներում կիրառվող տերմինաբանության համեմատականը տես

Հավելվածում:

Սույն ուղեցույցը ենթակա է պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման

յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ կամ ավելի հաճախակի՝ կախված տվյալ ոլորտում նոր

գիտագործնական տեղեկատվության ի հայտ գալուց:

Սահմանումներ

Արգանդի վզիկի քաղցկեղն արգանդի վզիկից զարգացող ուռուցքային

ախտաբանություն է: Հետևանք է բջիջների աննորմալ աճի, որոնք ունեն մարմնի այլ



մասեր ներթափանցելու կամ տարածվելու կարողություն: Հյուսվածաբանորեն

տարբերակում են 3 ենթատեսակ՝ տափակբջջային քաղցկեղ, ադենոքաղցկեղ,

գեղձատափակբջջային քաղցկեղ: Հյուսվածքի նախավնասվածքները,

նախաքաղցկեղային հիվանդությունները դիսպլազիաներն են և/կամ տեղային

ադենոքաղցկեղները, որոնք հետագայում կարող են դառնալ ինվազիվ քաղցկեղ: Այս

գործընթացը կարող է ընթանալ բավական դանդաղ: Արգանդի վզիկի չբուժված

տեղում քաղցկեղի դեպքերի 30-70%-ը կդառնա ինվազիվ քաղցկեղ 10-12 տարվա

ընթացքում: Միայն 10% դեպքերում է, որ արգանդի վզիկի քաղցկեղը կարող է 1

տարվա ընթացքում ինվազիվ քաղցկեղ դառնալ:

Համաճարակաբանություն

Արգանդի վզիկի քաղցկեղը կանանց շրջանում քաղցկեղի հանդիպման

հաճախականությամբ զբաղեցնում է չորրորդ տեղը [7-8]: Արգանդի վզիկի

քաղցկեղի համաշխարհային տարեկան հիվանդացության ցուցանիշը 2012թ. եղել է

528.000, տարեկան մահվան ցուցանիշը 266.000 [6]: Ըստ վիճակագրության,

2019թ. ԱՄՆ–ում կգրանցվի 13.170 նոր արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեպք և 4250

մարդ կմահանա այս հիվանդությունից [1]: Չնայած ԱՄՆ-ում դիտվում է արգանդի

վզիկի քաղցկեղով հիվանդացության աճ, այնուամենայնիվ, հիվանդացության

հանդիպման հաճախականությունը մնում է բարձր լատինամերիկյան, սևական և

ասիացի կանաց մոտ[2-5]: ՀՀ- ում հիվանդացության, մահացության ցուցանիշների

2018թ. Հյուսվածաբանական դասակարգման ենթատեքստում մոտ 80% դեպքերում

հանդիպում է արգանդի վզիկի քաղցկեղի տափակբջջային տեսակը, իսկ

ադենոքաղցկեղի հանդիպման հաճախականությունը մոտ 20% է: Զարգացած

երկրներում արձանագրվող հիվանդացության և մահացության նկատելի նվազող,

ցածր ցուցանիշներն արգանդի վզիկի տափակբջջային քաղցկեղի ժամանակ

արդյունավետ սքրինիգի հետևանք են, չնայած ռասսայական, էթնիկ և

աշխարհագրական բաշխվածության առկայությանը[2,3,19,20]: Այնուամենայնիվ,

արգանդի վզիկի ադենոքաղցկեղով հիվանդացությունը վերջին 3 հարյուրամյակում

շարունակում է աճել, հավանաբար պայմանավորված նրանով, որ բջջաբանական



սքրինինգային մեթոդները պակաս օգտակար են ադենոքաղցկեղի ժամանակ [21-

24]: ՄՊՎ թեստավորման ժամանակ կիրառվող սքրինինգային մեթոդները կարող

են բարձրացնել ադենոքաղցկեղի հայտնաբերումը: Ինչպես նաև ՄՊՎ

պատվաստանյութերով պատվաստումները նույնպես կարող են նվազեցնել և

տափակբջջային, և ադենոքաղցկեղի հանդիպման հաճախականությունը [23,25]:

Հարուցիչներ

Տարիների ընթացքում արգանդի վզիկի քաղցկեղի հարուցման ամենակարևոր

գործոնը շարունակում է մնալ ՄՊՎ-ն [10,11]: Արգանդի վզիկի քաղցկեղի

հանդիպման հաճախականությունը պոպուլյացիայում շարունակում է ուղիղ

համեմատական մնալ ՄՊՎ-ի հանդիպման հաճախականությանը: Այն երկրներում,

որտեղ արգանդի վզիկի քաղցկեղի հանդիպման հաճախականությունը բարձր է,

քրոնիկական ՄՊՎ–ի հաճախականությունը կազմում է մոտավորապես 10-20%, երբ

արգանդի վզիկի քաղցկեղով ցածր հիվանդացությամբ երկրներում դիտվում է

քրոնիկական ՄՊՎ՝ մոտավորապես 5-10% [7 ]: ՄՊՎ-ի դեմ իմունիզացիան

կանխարգելում է ՄՊՎ տարբեր ենթատեսակներով հարուցված ինֆեկցիաները, որի

դեմ ստեղծվել է պատվաստանյութ, և ակնկալվում է, որ կկանխարգելվեն հատուկ

ՄՊՎ նույնականացված ուռուցքները կանանց շրջանում[12-16]:

Ռիսկի գործոններ

Այլ էպիդեմիկ ռիսկի գործոններից են ծխելը, հակաբեղմնավորիչների

օգտագործումը, վաղ շրջանից սեռական կյանքով ապրելը, բազմաթիվ սեռական

զուգընկերների առկայությունը, առկա սեռավարակները, որոշ աուտոիմուն

հիվանդություններ և քրոնիկական իմունասուպրեսիվ վիճակները [17,18]:

Կլինիկական պատկերը

Վաղ շրջանի արգանդի վզիկի քաղցկեղը կարող է ընթանալ առանց

ախտանշանների, ուշ շրջանում կլինիկական ախտանշաններն են՝ հեշտոցային



արյունահոսությունները, ոչ բնականոն հեշտոցային արտադրությունը, կոնքի ցավը,

դիզուրիան, սեռական հարաբերություններից հետո արյունահոսությունը [20,25,33]:

Ախտորոշումը

Արգանդի վզիկի քաղցկեղի կասկածով բոլոր պացիենտները պետք է հետևյալ

ախտորոշիչ գործողությունները կատարեն, ինչը հնարավորություն կտա

կլինիկական փուլավորման, հետագայում ըստ կլինկական փուլի՝ ուղեցույցային

բուժման և անհրաժեշտ սահմանվող հսկողության[34]: Դրանք են.

Ø արյան ընդհանուր հետազոտություն, ներառյալ թրոմբոցիտներ,
Ø անամնեզի հավաքում և ընդհանուր զննում,
Ø արգանդի վզիկի բիոպսիա՝ հետագա հյուսվածաբանական

քննությամբ
Ø կոնաձև բիոպսիա` ըստ ցուցումի,
Ø լյարդի, երիկամների ֆունկցիայի հետազոտություն,
Ø ռադիոլոգիական հետազոտություններ.

o I փուլ
1. Պտղաբերության չպահպանման դեպքում.

· կրծքավանդակի պլանային Ռ-քննություն,
անկանոնություն հայտնաբերելու դեպքում՝ ՀՇ առանց
կոնտրաստավորման,

· կոնքի ՄՌՇ կոնտրաստավորմամբ ( գերադասելի է IB2-
IB3 փուլերից սկսած),

· ամբողջ մարմնի ՊԷՏ/ՀՇ կամ կրծքավանդակի ,
որովայնի, կոնքի ՀՇ IB1-IB3 ( հատկապես IB3 փուլում),

· ամբողջ մարմնի ՊԷՏ/ՀՇ կամ կրծքավանդակի,
որովայնի, կոնքի ՀՇ և կոնքի ՄՌՇ, մետաստատիկ
հիվանդութունը բացառելու, կոնքում մնացորդային
հիվանդությունը բացառելու համար (պացիենտները
որոնց կատարվել է ԱՀ և հայտնաբերվել է արգանդի
վզիկի քաղցկեղ ) [37,40]:

2. Պտղաբերության պահպանման դեպքում.
· կրծքավանդակի պլանային Ռ-քննություն,

անկանոնություն հայտնաբերելու դեպքում ՀՇ առանց
կոնտրաստավորման,

· կոնքի ՄՌՇ կոնտրաստավորմամբ հակացուցումների
դեպքում տրանսվագինալ ուլտրաձայնային
հետազոտություն,

· ամբողջ մարմնի ՊԷՏ/ՀՇ [36,42] կամ կրծքավանդակի,
որովայնի, կոնքի ՀՇ IB1-IB2,

· այլ անհրաժեշտ հետազոտություններ՝ ախտանիշների և
մետաստատիկ հիվանդության բացառման
հնարավորություններից կախված:



o II-IV փուլ [35, 41]
· ամբողջ մարմնի ՊԷՏ/ՀՇ (գերադասելի) կամ

կրծքավանդակի, որովայնի, կոնքի ՀՇ և կոնքի ՄՌՇ,
մետաստատիկ հիվանդութունը հայտնաբերելու
ճանապարհին,

· կոնքի ՄՌՇ[39] կոնտրաստավորմամբ հիվանդության
տեղային տարածումը հայտնաբերելու համար,

· այլ անհրաժեշտ հետազոտություններ կախված
ախտանիշների և մետաստատիկ հիվանդության
բացառման հնարավորություններից կախված,

· ամբողջ մարմնի ՊԷՏ/ՀՇ [40 ] կամ կրծքավանդակի,
որովայնի, կոնքի ՀՇ և կոնքի ՄՌՇ, մետաստատիկ
հիվանդութունը բացառելու, կոնքում մնացորդային
հիվանդությունը բացառելու համար (պացիենտները
որոնց կատարվել է ԱՀ և հայտնաբերվել է արգանդի
վզիկի քաղցկեղ),

Ø ծխելու, ծխելը դադարեցնելու և քննարկելու միջամտություն
անհրաժեշտության դեպքում:

Ø ՄՊՎ թեստավորում, հատկապես, երիտասարդ պացիենտների մոտ
Ø զննում անզգայացման տակ, ցիստոսկոպիա, պրոկտոսկոպիա

>= IB3 փուլից սկսած, բիոպսայով աղու, միզապարկի ընդգրկման
կասկածի դեպքում

Ø պտղաբերության պահպանման հնարավորություների քննարկում:

 Դասակարգումը
Գինեկոլոգների և մանկաբարձների միջազգային ֆեդերացիայի (FIGO)

վիրաբուժական դասակարգում (2018թ.), Արգանդի վզիկի քաղցկեղի

դասակարգումը, փուլը, նկարագրությունը:

v I փուլ – քաղցկեղ խստորեն սահմանափակված վզիկով (անհրաժեշտ է

բացառել տարածումը դեպի արգանդի մարմին).

IA- ինվազիվ քաղցկեղ, որը ախտորոշվում է միայն միկրոսկոպիկ եղանակով.

ինվազիայի մաքսիմում խորությունը < 5 մմ

 IA1 – չափելի ինվազիա < 3մմ խորությամբ

 IA2 – չափելի ինվազիա >= 3մմ և < 5 մմ խորությամբ

IB - ինվազիվ քաղցկեղ, չափելի խորությունը >= 5 մմ, սահմանափակված վզիկով

 IB1 - ինվազիվ քաղցկեղ, ստրոմալ ինվազիայի չափելի խորությունը >= 5 մմ և

< 2 սմ ամենամեծ չափմամբ

 IB2 - ինվազիվ քաղցկեղ >= 2 սմ և < 4 սմ ամենամեծ չափմամբ



 IB3 - ինվազիվ քաղցկեղ >= 4 սմ ամենամեծ չափմամբ:

v II փուլ - քաղցկեղ տարածում դեպի արգանդ, որը չի հասնում մինչև հեշտոցի

ստորին երրորդական կամ կոնքի պատը.

IIA – հեշտոցի վերին երկու-երրորդականով սահմանափակված առանց

պարամետրումի ընդգրկման

 IIA1- ինվազիվ քաղցկեղ < 4 սմ ամենամեծ չափմամբ

 IIA2- ինվազիվ քաղցկեղ > 4 սմ ամենամեծ չափմամբ

IIB – պարամետրիումի ընդգրմամբ, բայց ոչ մինչև կոնքի պատ:

v III փուլ - քաղցկեղի տարածում դեպի կոնքի պատ և/կամ տարածում դեպի

հեշտոցի ստորին երրորդը և/կամ հիդրոնեֆրոզ ինֆիլտրատի

կապակցությամբ կամ ոչ գործող երիկամ և/կամ կոնքի և/կամ պարաաորտալ

ավշային հանգույցների ընդգրկմամբ.

 IIIA – քաղցկեղի տարածում դեպի հեշտոցի ստորին երրորդը, առանց կոնքի պատի

ընդգրկման

 IIIB- քաղցկեղի տարածում դեպի կոնքի պատ և/կամ հիդրոնեֆրոզ ինֆիլտրատի

կապակցությամբ կամ ոչ գործող երիկամ

 IIIC - կոնքի և/կամ պարաաորտալ ավշային հանգույցների ընդգրկմամբ, անկախ

ուռուցքի չափերից և տարածվածությունից ( r ( radiology) և p(patology) նշված

IIIC1- միայն կոնքի ավշային հանգույցներ մետաստազ

 IIIC2- պարաաորտալ ավշային հանգույցներ մետաստազ:

v IV փուլ – քաղցկեղի տարածում կոնքից դուրս կամ անցում միզապարկի կամ

ուղիղ աղու լորձային շերտ (բիոպսիայով հաստատված)

IV A – տարածում կոնքի օրգաններ

IV B- տարածում հեռակա օրգաններ

Բուժումը

Արգանդի վզիկի քաղցկեղի բուժումը մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում պահանջող

գործընթաց է:



IA1 փուլ (ԱԱՏԻ(LVSI)–) Վերարտադրողական ֆունկցիան պահպանելու դեպքում -
Կոնաձև բիոպսիա բացասական եզրերով[43 ], եթե եզրերը դրական են` կրկնում են
կոնաձև բիոպսիա կամ կատարվում է տրախելէկտոմիա, հսկողություն:

IA1 փուլ ( ԱԱՏԻ(LVSI)+) և IA2 փուլ Վերարտադրողական ֆունկցիան
պահպանելու դեպքում - Կոնաձև բիոպսիա բացասական եզրագծերով,
եթե եզրագծերը դրական են` կրկնում են կոնաձև բիոպսիա կամ
կատարվում է տրախելէկտոմիա [44,45 ] և կոնքային ավշային
հանգույցների դիսեկցիա (պահակային ավշային հանգույցների – ՊԱՀ
քարտեզավորում) կամ ռադիկալ տրախելէկտոմիա և կոնքային ավշային
հանգույցների դիսեկցիա (պահակային ավշային հանգույցների ՊԱՀ
քարտեզավորում), հետագայում կախված վիրահատական
§բացահայտումներից¦:

ü Բացասական ավշային հանգույցներ, եզրեր, պարամետրիում –
հսկողություն կամ կոնքային արտաքին փնջային ռադիոթերապիա,
եթե առկա են բարձր ռիսկի գործոններ (առաջնային ուռուցքի մեծ
չափերը, ստրոմալ ինվազիա), կամ ԱԱՏԻ, որը հանդիսանում է
Սեդլիսի ցուցանիշ (առաջին մակարդակի խորհուրդ) +/-
համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա ( թույլ
մակարդակի խորհուրդ քիմաթերապիայի մասով):

ü Դրական ավշային հանգույցներ, եզրեր, պարամետրիում - ԱՓՌԹ
+ պլատինային հենքով քիմաթերապիա +/- հեշտոցային
բրախիթերապիա:

ü Պարաաորտալ դրական ավշային հանգույցներ – խորացնել
հետազոտություններն հեռակա մետաստազների հայտնաբերման
ուղղությամբ. ա) հեռակա մետաստազներ չկան – ընդլայնված
ԱՓՌԹ + պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +/-
բրախիթերապիա, բ) հայտնաբերվել են հեռակա մետաստազներ
(բիոպսիա հյուսվածաբանական հաստատում)- համակարգային
քիմիաթերապիա +/- անհատականացված ԱՓՌԹ:

IB1 փուլ և առաձնակի IB2 փուլ Վերարտադրողական ֆունկցիան
պահպանելու դեպքում - ռադիկալ տրախելէկտոմիա [48 ,53] և կոնքային
ավշային հանգույցների դիսեկցիա և/կամ պարաաորտալ
ավշահանգույցների նմուշների հեռացում (պահակային ավշային
հանգույցների – ՊԱՀ քարտեզավորում) [54,55,56,57 ] հետագայում
կախված վիրահատական §բացահայտումներից¦:
ü Բացասական ավշային հանգույցներ, եզրեր, պարամետրիում –

հսկողություն կամ կոնքային արտաքին փնջային ռադիոթերապիա,
եթե առկա են բարձր ռիսկի գործոններ (առաջնային ուռուցքի մեծ
չափերը, ստրոմալ ինվազիա), կամ ԱԱՏԻ, որը հանդիսանում է
Սեդլիսի ցուցանիշ (առաջին մակարդակի խորհուրդ) +/-
համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա (թույլ
մակարդակի խորհուրդ քիմաթերապիայի մասով):

ü Դրական ավշային հանգույցներ, եզրեր, պարամետրիում - ԱՓՌԹ
+ պլատինային հենքով քիմաթերապիա +/- հեշտոցային
բրախիթերապիա:



ü Պարաաորտալ դրական ավշային հանգույցներ – խորացնել
հետազոտություններն հեռակա մետաստազների հայտնաբերման
ուղղությամբ. ա) հեռակա մետաստազներ չկան – ընդլայնված
ԱՓՌԹ + պլատինային հենքով քիմիաթերապիա , +/-
բրախիթերապիա, բ) հայտնաբերվել են հեռակա մետաստազներ
(բիոպսիա հյուսվածաբանական հաստատում)- համակարգային
քիմաթերապիա +/- անհատականացված ԱՓՌԹ:

IA1 փուլ ( ԱԱՏԻ(LVSI)–) Վերարտադրողական ֆունկցիան չպահպանելու դեպքում
- Կոնաձև բիոպսիա. ա) եզրերը բացասական և ոչ վիրահատելի – հսկողություն,
բ) եզրերը բացասական և վիրահատելի- արտափակեղային հիստերէկտոմիա,
հսկողություն, գ) դրական եզրեր - արտափակեղային կամ մոդիֆիկացված
ռադիկալ հիստերէկտոմիա+կոնքային լիմֆադիսեկցիա, եթե եզրերը դրական են
(քաղցկեղների համար, թույլ մակարդակի խորհուրդ ավշային հանգույցների
դիսեկցիայի մասով), ՊԱՀ քարտեզավորում կամ կրկնակի կոնաձև բիոպսիա`
ինվազիայի խորության գնահատման համար:

IA1 փուլ (LVSI+) և IA2 փուլ Վերարտադրողական ֆունկցիան չպահպանելու դեպքում
- մոդիֆիկացված ռադիկալ հիստերէկտոմիա [47,48 ] + կոնքային լիմֆադիսեկցիա
(ՊԱՀ քարտեզավորում) հետագա վարումը տես §վիրաբուժական
բացահայտումներ¦ և դրան համապատասխան ցուցումներ կամ կոնքային ԱՓՌԹ +
բրախիթերապիա, հսկողություն:

IB1 փուլ, IB2 փուլ, II A1 փուլ Վերարտադրողական ֆունկցիան չպահպանելու
դեպքում - ռադիկալ հիստերէկտոմիա+կոնքային լիմֆադիսեկցիա +/-
պարաաորտալ լիմֆադիսեկցիա (թույլ մակարդակի խորհուրդ), տես
§վիրաբուժական բացահայտումներ¦ և դրան համապատասխան ցուցումներ կամ
բրախիթերապիա +/- համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա,
հսկողություն:

IB3 փուլ, IIA2 փուլ (պացիենտներ, ովքեր առաջնային վիրահատական բուժման
ենթակա չեն) - Առաջնային կոնքային ռադիոթերապիա + համակցված պլատինային
հենքով քիմիաթերապիա + բրախիթերապիա (ԳԴ կ.Ա £ 85 Գր ) ( ուժեղ մակարդակի
խորհուրդ առաջնային քիմիաճառագայթային բուժման մասով) կամ ռադիկալ
հիստերէկտոմիա + կոնքային լիմֆադիսեկցիա, տես §վիրաբուժական
բացահայտումներ¦ և դրան համապատասխան ցուցումներ կամ կոնքային ԱՓՌԹ +
համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա +
ադյուվանտ հիստերէկտոմիա ( շատ թույլ մակարդակի խորհուրդ ), հսկողություն:

IIB փուլ, III փուլ, IV փուլ (ինչպես նաև IB3 փուլ, IIA2 փուլ և որպես այլընտրանքային
խորհուրդներ վարման մասին տես վերևում) – 1.Միայն ռադիոլոգիական
հետազոտման ենթարկված. ա) լիմֆադենոպաթիա ռադիոլոգիական



հետազոտմամբ հայտնաբերված չէ - կոնքային ԱՓՌԹ + համակցված պլատինային
հենքով քիմիաթերապիա + բրախիթերապիա (ուժեղ մակարդակի խորհուրդ),
հսկողություն, բ) լիմֆադենոպաթիա ռադիոլոգիական հետազոտմամբ
հայտնաբերված է բ1) կոնքային ավշային հանգույցները դրական, պարարորտալ
ավշային հանգույցները բացասական- կոնքային ԱՓՌԹ + համակցված
պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա +/- պարաաորտալ
ԱՓՌԹ, հսկողություն, կամ արտաորովայնամզային կամ լապարասկոպիկ
լիմֆադիսեկցիա՝ բ1Ա) պարաաորտալ բացասական - կոնքային ԱՓՌԹ +
համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա,
հսկողություն բ1Բ) պարաաորտալ դրական - ընդլայնված ԱՓՌԹ + համակցված
պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա, հսկողություն, բ2)
կոնքային ավշային հանգույցները դրական, պարաաորտալ ավշային հանգույցները
դրական- ընդլայնված ԱՓՌԹ + համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա
+բրախիթերապիա, հսկողություն, գ)հեռակա մետաստազներ, բիոպսիայով
հյուսվածաբանորեն հաստատված – համակարգային քիմաթերապիա +/-
անհատականցված ՌԹ, հսկողություն կամ 2. Վիրաբուժական փուլավորման
ենթարկված՝ արտաորովայնամզային կամ լապարասկոպիկ լիմֆադիսեկցիա [44] ա)
բացասական - կոնքային ԱՓՌԹ + համակցված պլատինային հենքով
քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա, հսկողություն, բ) դրական - բ1) կոնքային
ավշային հանգույցները դրական, պարաաորտալ ավշային հանգույցները
բացասական ( IIIC1p փուլ) - կոնքային ԱՓՌԹ + համակցված պլատինային հենքով
քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա, հսկողություն, բ2) պարաաորտալ ավշային
հանգույցները դրական ( IIIC2p փուլ )- հեռակա մետաստազների հայտնաբերմանն
ուղղված քայլեր, բ2Ա) հեռակա մետաստազներ չեն հայտնաբերված - ընդլայնված
ԱՓՌԹ + համակցված պլատինային հենքով քիմիաթերապիա +բրախիթերապիա,
հսկողություն բ2Բ) հեռակա մետաստազների առկայություն հյուսվածաբանորեն
հաստատված- համակարգային քիմիաթերապիա +/-անհատականացված ՌԹ,
հսկողություն:

Բուժումը հիվանդության կրկնման դեպքում

Տեղային, ռեգիոնար կրկնում - ա) նախկինում ՌԹ չի կիրառվել կամ նախկինում
ստացած բուժման դաշտերից դուրս է – վիրահատություն, եթե հնարավոր է,
անհատականցված ԱՓՌԹ +/- համակարգային թերապիա +/-բրախիթերապիա,
կրկնակի հիվանդության կրկնում, համակարգային թերապիա կամ պալիտիվ
խնամք, բ)նախկինում ՌԹ կիրառվել է, բ1) կենտրոնական հիվանդություն- կոնքային
էկզենտերացիա +/- ներվիրահատական ՌԹ կրկնակի հիվանդության կրկնում,
համակարգային թերապիա կամ պալիտիվ խնամք կամ պացիենտներին որոնց մոտ
կրկնումը < 2 սմ, ռադիկալ հիստերէկտոմիա [56.58 ] կամ բրախիթերապիա,



կրկնակի հիվանդության կրկնում, համակարգային թերապիա կամ պալիտիվ
խնամք, բ2) ոչ կենտրոնական հիվանդություն - անհատականցված ԱՓՌԹ +/-
համակարգային թերապիա կամ ռեզեկցիա +/- ներվիրահատական ՌԹ ( շատ թույլ
մակարդակի խորհուրդ ՆՎՌԹ –ի մասով ) կամ համակարգային թերապիա,
կրկնակի հիվանդության կրկնում, համակարգային թերապիա կամ պալիտիվ
խնամք:

Հեռակա մետաստազների առկայություն կամ IVB փուլ, ա) ենթակա է տեղային
բուժման – ռեզեկցիա +/- անհատականցված ԱՓՌԹ կամ տեղային աբլացիոն
թերապիայի կիրառում +/- անհատականցված ԱՓՌԹ կամ անհատականացված
ԱՓՌԹ+/- համակարգային թերապիա, համակարգային թերապիան խրախուսվում
է, հսկողություն, բ) ենթակա չէ տեղային բուժման – համակարգային թերապիա կամ
պալիատիվ խնամք:

Բուժման ժամանակ ռադիոթերապիայի կիրառման սկզբունքները[59 ]

Արտաքին փնջային ռադիոթերապիա - ՀՇ-ի հիման վրա բուժման պլանավորումը և
կոնֆորմալ բլոկերի օգտագործումը այս դեպքում ստանդարտ է համարվում: ՄՌՇ -ն
համարվում է լավագույն ճառագայթային հետազոտությունը, որը կատարվում է, երբ
ընդգրկված են պարամետրալ և փափուկ հյուսվածքները, հիվանդների մոտ
հիմնականում բարձիթողի արված փուլերում: Հիվանդների մոտ, որոնք չեն անցել
վիրաբուժական փուլավորումը, լրացուցիչ կատարվում է ՊԷՏ հետազոտությունը,
որը հիմնականում կիրառվում է ավշահանգույցների հետազոտության համար:
Արտաքին ռադիոթերապիայի ծավալը պետք է ընդգրկի ուռուցքը /եթե առկա է/
պարամետրիումները, ուտեռոսակրալ կապանները, հեշտոցի եզրերը ուռուցքից 3սմ
ներքև, պրեսակրալ ավշահանգույցները և մնացած լիմֆահանգույցների ծավալը,
որը կարող է բերել ռիսկի գործոնի առաջացմանը: Հիվանդների մոտ, որոնց
ավշահանգույցները բացասական են վիրաբուժական կամ ռադիոլոգիական
տվյալներով, ճառագայթային ծավալը պետք է ընդգրկի մուտքը, արտաքին
կոնքային, ներքին կոնքային և օբտուրատոր ավշահանգույցների հիմքը: Այն
հիվանդները, որոնք ունեն մեծ ռիսկ ավշահանգույցների ախտահարման (մեծ չափի
ուռուցքներ, կասկածելի կամ հաստատված ավշահանգույցներ փոքր կոնքում)
ճառագայթային ծավալը պետք է ընդլայնել, որի մեջ ընդգրկվում է ընդհանուր
կոնքային և կամ պարաորտալ ավշահանգույցները (ընդլայնված կոնքային դաշտեր
և կամ պարաաորտալ ավշահանգույցների շրջանի ռադիոթերապիա խորհուրդ է
տրվում), վերին դաշտի սահմանը հասնում է երիկամային անոթների մակարդակին:
Խորհուրդ տրվող արտաքին ռադիոթերապիայի չափաբաժինը մոտավորապես 44-
45 Գր /կոնվենցիոնալ ռադիոթերապիա 1.8 – 2.0 Գր օրական/ և կոնֆորմալ բուստով
լրացուցիչ 10-15 Գր, երբ որ առկա է ոչ վիրահատական ադենոպաթիա: Հիվանդների
մեծ մասի մոտ, որոնք ստանում են արտաքին ռադիոթերապիա արգանդի վզիկի



քաղցկեղի դեպքում, զուգահեռ անց է կացվում ցիսպլատինի հիման վրա
քիմիաթերապիա (միայն ցիսպլատին կամ ցիսպլատին + 5 ֆլուրոուրացիլ), որը
կատարվում է արտաքին ռադիոթերապիայի ընթացքում[61 ]: ԻՄՌԹ և նմանատիպ
բարձր կոնֆորմալ ճառագայթային մեթոդները կարող են օգտակար լինել
ճառագայթային ազդեցությունը նվազեցնելու, ինչպես աղիքի, այնպես էլ մյուս
կրիտիկական օրգանների վրա [61,64 ]: Այս մեթոդները կարող են նաև օգտակար
լինել, երբ անհրաժեշտ են բարձր չափաբաժիններ մեծ ուռուցքային հիվանդության և
ախտահարված ավշահանգույցների բուժման համար: Այնուամենայնիվ, կոնֆորմալ
արտաքին ռադիոթերապիան (օրինակ, ԻՄՌԹ) չի կարելի օգտագործվել որպես
այլընտրանքային բուժում բրախիթերապիայի փոխարեն: Մեծ ուշադրությամբ պետք
է վերաբերվել օջախին և առողջ հյուսվածքների սահմանագծերին, ներքին
օրգանների շարժումներին, փափուկ հյուսվածքների դեֆորմացիային, հետևելով
ճառագայթային բուժման որակի կանոններին: Հետևյալ մոտեցումները ինչպես մեծ
ուռուցքի ծավալ (GTV), կլինիկական ուռուցքի ծավալ (CTV), պլանավորման ուռուցքի
ծավալ (PTV), ռիսկային օրգաններ(OARs) և չափաբաժին –ծավալ հիստոգրամ (DVH),
պետք է որոշված լինեն կոնֆորմալ ռադիոթերապիայի ժամանակ հատկապես, եթե
կատարվում է ԻՄՌԹ (IMRT) [62,64,65 ]:

Բրախիթերապիան համարվում է հիմնական բաղադրիչ արգանդի վզիկի հիմնական
բուժման ժամանակ, հատկապես, բոլոր հիվանդների համար, որոնք չեն
վիրահատվել: Դա կատարվում է հիմնականում ներխոռոչային մոտեցումով`
օգտագործելով ներարգանդային տանդեմ և հեշտոցային կոլպոստատներ:Կախված
լինելով հիվանդների և ուռուցքի անատոմիական կառուցվածքից,
բրախիթերապիայի հեշտոցային բաղադրիչը կարելի է իրականացնել օվոիդներով,
ռինգով կամ ցիլինդրով համակցված ներարգանդային տանդեմով: ՄՌՇ-ն կարող է
օգտակար լինել բրախիթերապիայի գործընթացը իրականացնելու ժամանակ, նաև
կարող է օգտակար լինել մնացորդային ուռուցքի գեոմետրիան նկարագրելու
համար: Երբ համակցվում է արտաքին ռադիոթերապիայի հետ, բրախիթերապիան
հաճախ կատարվում է բուժման վերջնական փուլում, երբ լրացուցիչ ուռուցքի
ռեգրեսիան բավարար չէ արտաքին ճառագայթումից հետո: Հիվանդության առավել
վաղ փուլերում (օրինակ, 1A2 փուլում) միայն բրախիթերապիա կարող է
օգտագործվել որպես բուժման տարբերակ: Հազվադեպ, երբ հիվանդների
անատոմիան և ուռուցքի գեոմետրիան թույլ չեն տալիս անցկացնել ներխոռոչային
բրախիթերապիա, կարող է օգտագործվել ներհյուսվածքային բրախիթերապիա,
այսպիսով ներհյուսվածքային բրախիթերապիան կարող է միայն օգտագործվել
անհատական դեպքերում և այդ կենտրոնները պետք է ունենան համապատասխան
փորձ և հագեցվածություն: Հազվադեպ, հատկապես, հետվիրահատական
հիվանդների մոտ (դրական հեշտոցային սահմաններ), հեշտոցային ցիլինդրը կարող
է օգտագործվել որպես բուստ արտաքին ռադիոթերապիայից հետո:



Ստերեոտակտիկ մարմնի ռադիոթերապիան չի կարող օգտագործվել որպես
այլընտրանքային մոտեցում բրախիթերապիայի դեպքում: Կետ A-ն, որը համարվում
է որպես հաշվարկման կետ, լայն կիրառվում է հաշվարկների ժամանակ:
Այնուամենայնիվ, կետ A-ն չի հաշվարկվում 3D ուռուցքների ժամանակ:

Բրախիթերապիայի համար ճառագայթային չափաբաժնի որոշումը օգտագործվում է
որպես համակարգ, որն ընդգրկում է կետ A-ի չափաբաժինը և հաշվարկվում է ըստ
համապատասխան §ճառագայթային աղբյուրի տեղակայումը և չափաբաժնի
տարածումը և ակտիվությունը¦ ուղեցույցի, ներարգանդային և ներհեշտոցային
անատոմիական կառուցվածքը հաշվի առնելով: Չափաբաժինները նույնպես
հաշվարկվում են հաստատված կետ B-ի, միզապարկի և ռեկտումի կետերի հիման
վրա:

3D ճառագայթաբանական ուղեցույցով կատարվող բրախիթերապիան
օպտիմիզացնում է ուռուցքի չափաբաժինը և նվազեցնում է ճառագայթային
չափաբաժինը միզապարկի, ուղիղ աղու և աղիքի վրա: Չնայած, փորձը և ուռուցքի
արդյունքների ստուգումը բերում է նրան, որ հիմանականում հիմնվում են կետ A-ի
վրա: Կետ A-ի չափաբաժինը հիմնվում է NCCN ուղեցույցի վրա, ըստ ավանդական և
թույլատրելի չափաբաժնի որոշման, բրախիթերապիան՝ LDRs: Այդ
խորհրդատվության հիման վրա արտաքին ռադիոթերապիայի թույլատրելի
չափաբաժինը օրական 1.8-2.0 Գր է: Բրախիթերապիայի համար չափաբաժինը կետ
A-ի ըստ ՑՉՑ (LDR) հաշվարկի կազմում է 40-70 Գր/ժ: Մասնագետները, որոնք
օգտագործում են ԲՉՑ (HDR) բրախիթերապիան, չափաբաժինը հաշվարկում են ըստ
LQM մոդելի կետ A-ի, որը պետք է համապատասխանի նույն կետի ՑՉՑ-ին:
Մեծամասամբ բրախիթերապիայի սխեմաները օգտագործվում են, երբ համակցվում
է արտաքին ռադիոթերապիայի հետ: Ինչևէ, ամենաժամանակակից ԲՉՑ
սխեմաներից մեկը 5 ներմուծում տանդեմով և կոլպոստատներով, յուրաքանչյուրը 6
Գր- ով կետ A-ի վրա գումարային չափաբաժինը 30 Գր, որը հավասար է 40 Գր կետ
A-ի ՑՉՑ բրախիթերապիայի:

Ռադիկալ կամ դեֆինիտիվ ճառագայթային թերապիա /ոչ վիրահատական/
արգանդի վզիկի քաղցկեղի բուժման ժամանակ կիրառվում է այն պացիենտների
համար, ովքեր չեն վիրահատվել, ուռուցքը և տեղակայված ավշահանգույցները
բուժվում են արտաքին ճառագայթային թերապիայով, գումարային չափաբաժնով
մոտավորապես 45 Գր /40-50 Գր/: Արտաքին ճառագայթային թերապիայի ծավալը
կախված է ավշահանգույցների վիճակից, որը ի հայտ է գալիս վիրաբուժական կամ
ճառագայթաբանական տվյալների հիման վրա: Որպես բուստ օգտագործվում է
բրախիթերապիա 30-40 Գր կետ A (որը հավասար է համապատասխան ՑՉՑ
չափաբաժնի), ընդհանուր կետ A-ի չափաբաժինը (ինչպես խորհուրդ է տրված
ուղեցույցում) կազմում է 80 Գր (փոքր ուռուցքների ժամանակ) և 85 Գր (մեծ



ուռուցքների ժամանակ): Չներծծված ավշահանգույցների դեպքում, տեղակայված
ավշահանգույցների վրա կարող է ավելացվել 10-15 Գր կոնֆորմալ արտաքին
փնջային ճառագայթային թերապիա:

Հետվիրահատական աջակցող ճառագայթային թերապիա կիրառվում է, եթե առկա
է մեկ կամ մի քանի պաթոլոգիկ ռիսկային գործոններ: Ճառագայթային թերապիան
պետք է ընդգրկի հեշտոցի վերին հատվածի 3-4 սմ պարամետրիումները և
անմիջապես լիմֆատիկ հանգույցների հիմքը (ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին
կոնքայինը): Ստանդարտ չափաբաժինը կազմում է 45-50 Գր [59.65 ]: Չհեռացված
ավշահանգույցների վրա կարող է ավելացվել 10-15 Գր կոնֆորմալ ռադիոթերապիա:

Ներվիրահատական ճառագայթային թերապիան մասնագիտացված մոտեցում է,
որն իրականացվում է մեկական փուլով հեռացված ուռուցքի հատվածում կամ
մեկուսացված ոչ վիրահատական մնացորդային ուռուցքի վրա վիրահատության
ժամանակ: Հիմնականում այս օգտագործվում է ուռուցքների կրկնման ժամանակ,
ինչպես նաև ուռուցքի նախկինում ճառագայթված լինելու դեպքում: ՆՎՌԹ –ն
իրականացվում է էլեկտրոնների միջոցով՝ համապատասխան ապլիկատորների
տարբեր չափերի:

Սեդլիսի ցուցանիշն արտաքին փնջային ճառագայթային թերապիայի համար
հիվանդների մոտ արգանդի վզիկի քաղցկեղով ռադիկալ հիստերէկտոմիայից հետո
բացասական ավշահանգույցներով, եզրերով և պարամետրիումներով:

Աղյուսակ 1

Համակարգային թերապիայի [66] կիրառման սկզբունքները

ԱԱՏԻ
(LVSI) Ստրոմայի ինվազիա Ուռուցքի չափը /սմ/

(որը որոշվում է

կլինիկորեն)

+ խորը 1/3 ցանկացած

+ միջին 1/3 >= 2

+ մակերեսային 1/3 >= 5

- միջին կամ խորը 1/3 >= 4



Քիմիաճառագայթային բուժում. գերադասելի ռեժիմ՝ ցիսպլատին, կարբոպլատին,
եթե պացիենտը ցիսպլատինի նկատմամբ ունի անտանելիություն, այլ ռեժիմ՝
ցիսպլատին/ 5 –ֆտորուրցիլ:

Կրկնված կամ մետաստատիկ արգանդի վզիկի քաղցկեղի դեպքում առաջին գծի
կիրառելի գերադասելի քիմիաթերապիան է.

Ցիսպլատին/պակլիտաքսել/ բեվացիզումաբ [67]

Կարբոպլատին/ պակլիտաքսել/ բեվացիզումաբ

Տոպոտեկան /պակլիտաքսել/ բեվացիզումաբ

Ցիսպլատին/ պակլիտաքսել [68]

Կարբոպլատին/ պակլիտաքսել [69,73 ]

Տոպոտեկան /պակլիտաքսել

Այլ գերադասելի ռեժիմ՝ Ցիսպլատին/տոպոտեկան

Առաջին գծի կիրառելի գերադասելի մոնոքիմիաթերապիա.

 Ցիսպլատին

Այլ գերադասելի ռեժիմ.

 Կարբոպլատին

 Պակլիտաքսել [ 74]

Երկրորդ գծի թերապիա. գերադասելի ռեժիմ.

Պեմբրոլիզումաբ (PD-L -1 դրական կամ MSI-H/ dMMR ուռուցքների համար)

Այլ գերադասելի ռեժիմներ.

 Բեվացիզումաբ

 Ալբումին –բոունդ պակլիտաքսել

 Ցիսպլատին/ պակլիտաքսել [71,72]

    Դոցետաքսել

        5-ֆտորուրացիլ

 Գեմցիտաբին

        Իֆոսֆամիդ

 Իրինոտեկան

 Միտոմիցին



       Պեմետրեքսեդ

 Տոպոտեկան

 Վինոռելբին

Հսկողություն

Ընդհանուր զննում.

առաջին 2 տարին՝ 3 ամիսը մեկ անգամ

3-5 տարվա մեջ՝ տարին 2 անգամ:

Հետագայում՝ տարին մեկ անգամ, կախված տվյալ պացիենտի հիվանդության
կրկնման ռիսկերից:

Արգանդի վզիկից, հեշտոցից բջջաբանական հետազոտություն պետք է
կատարել տարին մեկ անգամ:

Պատկերագրող հետազոտություններ. կրծքավանդակի R-գրաֆիա, ՀՇ, ՄՌՇ,
ՊԷՏ ՝զննման ժամանակ հիվանդության կրկնողությունը հայտնաբերման
նպատակով:

Լաբորատոր հետազոտություններ. արյան ընդհանուր հետազոտություն,
կրետինինի, միզանյութի որոշում:

Պացիենտի ուսուցում սպասվող կրկնման հնարավոր ախտանիշների վաղ
հայտնաբերմանն ուղղված կամ կրկնման կանխարգելմանն ուղղված՝ պարբերաբար
ինքնազննումներ, կենսակերպ, սեռական առողջ կյանք, հեշտոցի խոնավացումն
ապահովող միջոցների, քսուկների, յուղերի օգտագործում, ծխելու վնասակարության
մասին տեղեկատվության տրամադրում, անհրաժեշտության դեպքում ծխելը
թողնելիս համապատասխան աջակցություն, սնուցման մասին գիտելիքների,
մոտակա և հեռակա սպասվող բարդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրում:

Հիվանդության կրկնման դեպքում լրացուցիչ անհրաժեշտ հետազոտություների

կազմակերպում, եթե կա անհրաժեշտություն, վիրաբուժական միջամտություն

առանձնակի դեպքերում: Հետագա բուժման կազմակերպումն ու վարումը տես

վերևում, այն կախված է նրանից, թե հայտնաբերվել է արդյոք հիվանդության

տեղային, որևէ հատվածում կրկնողություն, թե առկա են հեռավոր մետաստազներ:

Բուժման ելքեր և կանխատեսում



Արգանդի վզիկի քաղցկեղը բնորոշվում է բարձր մահացությամբ: Ըստ

վիճակագրության, մահացության ցուցանիշները տատանվում են 10-60%-ի

սահմաններում, կախված տեղեկատվության հավաքագրման մեթոդներից,

տարածաշրջանից, հիվանդության հայտնաբերման փուլից: Արգանդի վզիկի

քաղցկեղը 85% դեպքերում հանդիպում է զարգացող երկրներում, որտեղ քաղցկեղով

հիվանդ կանանց շրջանում զբաղեցնում է մահացության առաջատար պատճառների

առաջին հորիզոնականները: Հիվանդացության հանդիպման հաճախականությունը

մնում է բարձր լատինաամերիկյան, սևական և ասիացի կանաց մոտ[2-5]:

Զարգացող և զարգացած երկրներում կտրուկ տարբերվում է մահացության

ցուցանիշը՝ պայմանավորված ինչպես հիվանդության ուշ փուլերում

հայտնաբերումով, այնպես էլ բուժման ժամանակ կիրառվող բուժական

միջոցառումների հասանելիությամբ: Վաղ հայտնաբերման, մուլտիդիսցիպլինար

մոտեցման դեպքում հնարավոր է դառնում հիվանդությունը հաղթահարելու

ճանապարհին արձանագրել, ինչպես առանց ռեցիդիվի ապրելիության, այնպես էլ

ընդհանուր ապրելիության ցուցանիշների բարելավում:

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Արգանդի վզիկի քաղցկեղի վարման արդի պահանջները հնարավոր է ապահովել

Հայաստանի Հանրապետության նեղ մասնագիտացված բուժհաստատություններում

ներդնելով հետևյալ գործառույթները.

- Գործելակարգեր, ընթացակարգեր, որոշումների ընդունման աջակցման

համակարգեր (Decision Support System),

- Շարունակական ինտերակտիվ կրթական միջոցառումներ,

- Աուդիտ տեղայնացված ցուցանիշների կիրառմամբ,

- Ֆինանսական մեխանիզմներ:

Գործելակարգերը պետք է ընդգրկեն տվյալ բուժհաստատության պայմաններում

արգանդի վզիկի քաղցկեղով պացիենտների համալիր վարման որևէ բաղադրիչի

մանրամասն նկարագրություն: Ուղեցույցում նշված բոլոր քայլերը և նրանց

հերթականությունը կրում են պարտադիր բնույթ և ենթակա չեն կամայական



մեկնաբանությունների: Ցանկացած շեղում հանդիսանում է հիմնավորումների և

ընդլայնված ձևաչափով քննարկումների հիմք: Աուդիտի ցուցանիշները պետք է

արտացոլեն տվյալ ախտաբանության կլինիկական և կազմակերպչական վարման

հիմնական օղակները, որոնք էականորեն ազդում են բուժման ելքերի վրա: Նրանք

բաժանում են ամբողջ գործընթացն առանձին ավելի դյուրին ընկալվող և

վերահսկվող փուլերի: Փուլերի վերահսկումը կրում է ինչպես որակական, այնպես էլ

ժամանակային բնույթ: Այս գործընթացին ներկայացվող պարտադիր պահանջներից

են ցուցանիշների չափելի բնույթը և տեղեկատվության համակարգային

շարունակական հավաքագրումը:

Սույն ուղեցույցի Հայաստանում ներդրման հնարավոր խոչընդոտները կարելի է

բաժանել ներքին (սուբյեկտիվ) և արտաքին ( օբյեկտիվ) պատճառների խմբերի:

Պահանջվող մասնագիտական վարքի փոփոխությունները, որոնք

անխուսափելիորեն բխում են նոր կարգերից, հնարավոր է հանդիպեն կայուն

դիամդրության, որի հիմքում ընկած են այնպիսի ներքին խոչընդոտներ, ինչպիսիք

են անհատ բժիշկների գիտելիքների և հմտությունների թերությունները՝

համակցված մասնագիտական կարծրատիպերի հետ: Ուղեցույցի Հայաստանում

ներդրման արտաքին խոչընդոտներից կարելի է նշել.

- բուհական և հետբուհական բժշկական կրթության և շարունակական

մասնագիտական զարգացման ծրագրերում առկա բացը, գործող բժիշկների

և առողջապահական ոլորտի տարբեր մակարդակների ղեկավարների

տեղեկատվական գրագիտության ցածր մակարդակը,

- բոլոր ներգրավված շահառուների ոչ արդյունավետ փոխհարաբերությունները

և համագործակցությունը,

- որակավորված կադրային ներուժի պակասը,

- ֆինանսական բեռը:

Այնուամենայնիվ, աշխատանքային խմբի համոզմամբ, բոլոր վերոնշյալ

խոչընդոտները հաղթահարելի են համակարգված քաղաքականության,

շարունակական կրթական ծրագրերի, թիրախային միջմասնագիտական



մոտեցումների և արգանդի վզիկի քաղցկեղով պացիենտների շահերի

գերակայության որդեգրման պայմաններում:
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Հավելված

Աղյուսակ 1.

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ (GRADE համակարգ)

Բնութագիր* Հիմքում ընկած ապացույցների տեսակը

Բարձր որակ (A) ՊԲՎՓ կամ ավելի ցածր դասի, սակայն որակյալ և
գերակշռող ապացույցներ

Միջին որակ (B) Էական մեթոդաբանական թերություններով ՊԲՎՓ
(անուղղակի ապացույցներ, արդյունքների անճշգրտություն
և այլն) կամ բարձր որակի դիտարկումային
հետազոտություններ



Ցածր որակ (C) Պատշաճ որակի դիտարկումային հետազոտություններ
համակցված ՊԲՎՓ-ով

Շատ ցածր որակ (D) Դիտարկումային հետազոտություններ, ոչ համակարգված
կլինիկական փորձ և լուրջ մեթոդաբանական
թերություններով ՊԲՎՓ

*2012թ. բնօրինակ ուղեցույցում կիրառվում էին ապացույցների որակի

տառային նմուշները (A, B, C, D) մինչդեռ 2016թ. փաստաթղթում՝ բառային

ձևակերպումները՝ բարձր, միջին, ցածր, շատ ցածր:



Աղյուսակ 2.

ԱՊԱՑՈՒՑՅՆԵՐԻ ՈՒԺԸ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (GRADE համակարգ)

Ինչ է պետք քննարկել Խորհուրդ տրվող գործընթաց

Ապացույցների ուժը/որակը (Որքան
որակյալ են ապացույցները)

Որքան որակով են ապացույցներն այնքան
մեծ է ուժեղ խորհրդի
հավանականությունը

Հավանական օգուտների և
վնասների/բեռի հավասարակշռության
վերաբերյալ վստահությունը (Արդյոք կա
նման վստահություն)

Որքան շատ է և հստակ է տարբերությունը
ցանկալի և անցանկալի հետևանքների
միջև, այնքան մեծ է ուժեղ խորհրդի
հավանականությունը: Որքան փոքր է և
անորոշ տարբերությունը ցանկալի և
անցանկալի հետևանքների միջև, այնքան
մեծ է թույլ խորհրդի հավանականությունը

Արժեքների և նախապատվությունների
հստակություն և միասնականություն
(Արդյոք առկա է հստակություն և
միասնականություն)

Որքան շատ է արժեքների և
նախապատվությունների հստակությունը
և միասնականությունը, այնքան մեծ է
ուժեղ խորհրդի հավանականությունը

Միջոցների քննարկում (Արդյոք
սպասվող առավելությունները
գերակշռում են պահանջվող միջոցների
ծախսը)

Որքան ցածր է միջամտության արժեքը՝ ի
համեմատ այլընտրանքային
մոտեցումներին և քիչ են ծախսվող
միջոցները, այնքան մեծ է ուժեղ խորհրդի
հավանականությունը



Աղյուսակ 3.

2016թ. և 2012թ. ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ GRADE ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ

2016թ. 2012թ.
Ուժ Ուժեղ 1

Թույլ 2
Որակ Բարձր A

Միջին B
Ցածր C
Շատ ցածր D

Չդասակարգված ուժեղ
խորհուրդ

Լավագույն
պրակտիկայի
հայտարարագիր (Best
Practice Statement, BPS)

Չդասակարգված
մակարդակ (Ungraded,
UG)

Աղյուսակ 4.

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ (BPS) ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ
ՇՆՈՐՀՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ցուցանիշներ

1 Արդյոք խորհուրդը հստակ է ձևակերպված և դրդում է գործողությունների

2 Արդյոք խորհուրդը անհրաժեշտ է

3 Արդյոք վերջնական օգուտները (կամ վնասները) երկիմաստ չեն

4 Արդյոք ապացույցները դժվար է հավաքագրել և ամփոփել

5 Արդյոք ավելի լավ է կատարել գնահատում ըստ GRADE համակարգի
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ԴԵՌԱՀԱՍԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԴԻՍՄԵՆՈՐԵԱՅԻ ՎԱՐՄԱՆ

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ամփոփում

Նպատակ

Ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացուցողական բարձր արժեք ունեցող

տեղեկություններ դեռահասային տարիքում առաջնային դիսմենորեայի ախտորոշման և

բուժման վերաբերյալ: Այն չի հակասում, այլ հիմնվելով ապացուցողական բժշկության արդի

եվրոպական, ամերիկյան, կանադական, գրականության վրա լրացնում է գործող

չափորոշիչները, հատկապես անդրադառնալով այնպիսի կլինիկական խնդիրներին, որոնք

լուսաբանված չեն առկա փաստաթղթերում:

Մեթոդաբանություն

Սույն կլինիկական ուղեցույցը մշակվել է ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի

«Երիտասարդների առողջության և մասնակցության խթանում» ծրագրի

շրջանակներում: Ուղեցույցի աղբյուր են հանդիսացել Մանկաբարձ-գինեկոլոգների

ամերիկյան քոլեջի, ինչպես նաև Կանադայի Մանկաբարձների և Գինեկոլոգների

ընկերության կողմից ներկայացված կլինիկական ուղեցույցները, PubMed և

UpToDate շտեմարանների արդի տվյալները: Տեղեկատվության որակը և

խորհուրդների ուժը գնահատելիս սկզբնաղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերում

հիմք է ընդունվել Մանկաբարձ-գինեկոլոգների ամերիկյան քոլեջի (ACOG),

Կանադայի Մանկաբարձների և գինեկոլոգների ընկերության (SOGC)(Տես Հավելված

2):

Ուղեցույցի տեղայնացման գործընթացը իրականացվել է համաձայն ADAPTE

միջազգային մեթոդաբանության:



Հիմնական պնդումների վերջում նշված են ապացուցողական աստիճանները՛ ըստ

վերոհիշյալ աղբյուրների, համաձայն GRADE համակարգի: Կլինիկական ուղեցույցի

դրույթները քննարկվել և հավանության են արժանացել ՀՀ մանկաբարձ-

գինեկոլոգների և նեոնատոլոգների կողմից: Սույն փաստաթուղթը ենթակա է

պարբերական թարմացումների և/կամ խմբագրման յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ

կամ ավելի հաճախակի, կախված տվյալ ոլորտում նոր գիտագործնական

տեղեկատվության ի հայտ գալուց, ինչպես նաև ուղեցույցի ներդրման արդյուքում

քաղած դասերից: Ուղեցույցը նախատեսված է հիվանդանոցային և

արտահիվանդանոցային օղակում գործող մանկական գինեկոլոգների, ընդհանուր

պարակտիկայի բժիշկների, դեռահասների առողջության խնդիրներով զբաղվող

մասնագետների, առողջապահության կազմակերպիչների համար:

Արդյունքներ

Սույն ուղեցույցում ներկայացված են դեռահասային տարիքում առաջնային

դիսմենորեայի վարման վերաբերյալ ապացուցողական խորհուրդներ, որոնք օգնում

են կլինիկական գործունեությունում որոշումներ կայացնելիս:

Հետևություններ

Ապացույցների վրա հիմնված կլինիկական խորհուրդները կօգնեն բարելավել

դեռահասային տարիքում ձվարանների կիստաներ ունեցող պացիենտների վարման

ելքերը:

Բանալի բառեր

Ուղեցույց, դեռահասային տարիք, առաջնային դիսմենորեա, երկրորդային դիսմենորեա,
կոնքային ցավ, դաշտանային ցավ



Կլինիկական ուղեցույցի մշակման աշխատանքային խմբի անդամների

անվանացուցակ

– Նազելի Սարգսյան, մանկական գինեկոլոգ, թիվ 2 մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի

ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊԲՀ

– Սահակյան Գ.Պ.,  ՀՀ ԱՆ ակադ.  Ս.  Ավդալբեկյանի անվան ԱԱԻ փորձագետ-

մեթոդաբան,

Շահերի բախման հայտարարագիր և ֆինանսավորման աղբյուրներ

Ուղեցույցի մշակման և տպագրման աշխատանքները ֆինանսավորվել են ՄԱԿ-ի

Բնակչության հիմնադրամի կողմից: Ֆինանսավորվող կազմակերպությունը չի ունեցել որևէ

ազդեցություն փաստաթղթի պարունակության կամ ձևավորման վրա: Աշխատանքային

խմբի անդամները չեն ունեցել որևէ կոմերցիոն շահագրգռվածություն կամ այլ շահերի

բախումը դեղագործական ընկերությունների կամ բուժպարագաների արտադրող/վաճառող

ընկերությունների հետ:

Շնորհակալական խոսք

Աշխատանքային խումբը իր երախտագիտությունն է հայտնում ուղեցույցների մշակման

աշխատանքներին իրենց աջակցությունը, խորհրդատվությունը և մասնագիտական

գնահատականը տրամադրած գործընկերներին:

Կլինիկական ուղեցույցը ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված ուղղորդող փաստաթուղթ է,
որն օգնում է կայացնել գիտականորեն հիմնավորված որոշումներ`տվյալ հիվանդության կամ
կլինիկական վիճակի վարման վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, որևէ կլինիկական ուղեցույց չի կարող
ընդգրկել մասնավորվոր դեպքերի բոլոր հնարավոր տարբերակները: Ուղեցույցում ներառված
ցուցումները դեպքի վարման կամ բուժման բացառիկ եղանակներ չեն պարտադրում: Դրանք պետք
է գնահատվեն, հաշվի առնելով պացիենտի անհատական կարիքները, ինչպես նաև
բուժհաստատության հնարավորությունները: Երբ պացիենտի դեպքը դուրս է ուղեցույցի
շրջանակներից, ուղեցույցն օգտագործող բուժաշխատողն ինքն է պատասխանատվություն
ստանձնում վարման պլանի մշակման և նեղ մասնագետի օգնությանը դիմելու անհրաժեշտության
մասին որոշում կայացնելու համար: Ուղեցույցում արտահայտված կարծիքները հեղինակային են և
կարող են չհամընկնել ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետին:



Հապավումներ
ՈՒՁՀ Ուլտրաձայնային հետազոտություն

ՈՍՀԲ Ոչ ստերոիդային հակաբորբոքիչներ

ՀՀՀ Համակցված հորմոնային հակաբեղմնավորիչներ

ՌՎՀ Ռանդոմիզացված վերահսկվող հետազոտություն

ՄՌՇ Մագնիսառեզոնանսային շերտագրություն

Բովանդակություն
Նախաբան

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Սահմանում

Համաճարակաբանություն

Ռիսկի գործոններ

Ախտորոշում

Բուժում

ՈՍՀԲ

Հորմոնային բուժում

Լրացուցիչ բուժում

Վիրաբուժական բուժում

Հետագա հսկողություն

Տարբերակիչ ախտորոշում

Աղյուսակ 1

Աղյուսակ 2

Ընդհանուր դրույթներ

Խորհուրդների ամփոփում

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Հավելված 1

Հավելված 2

Գրականություն ցանկ



Ներածություն
Առաջնային դիսմենորեան բնութագրվում է կրկնվող, կծկողական ցավերով

որովայնի ստորին հատվածում, որոնք առաջանում են դաշտանի ընթացքում՝

կոնքային ախտաբանության բացակայության պայմաններում: Այն հանդիսանում է

առավել տարածված գանգատը դեռահաս աղջիկների շրջանում: Բուժման

նպատակն է կոնքային ախտաբանության բացառումը (երկրորդային դիսմենորեա) և

տվյալ պացիենտի դիսմենորեայի ծանրությունից ելնելով, համապատասխան

դեղորայքի ընտրությունը:

Տեղեկատվության որոնման և գնահատման մեթոդաբանություն

Ուղեցույցի գրականական աղբյուր են հանդիսացել Կանադայի Մանկաբարձների և

Գինեկոլոգների ընկերության Primary Dysmenorrhea Consensus Guideline 2017 թ., ինչպես

նաև PubMed և UpToDate շտեմարանների արդի տվյալները։ Տեղեկատվության որոնումը

կատարվել է անգլերեն լեզվով մինչև 2018թ. հրապարակված փաստաթղթերի միջև, բանալի

բառերի միջոցով (”primary dysmenorrhea”, “adolescent girls”, “secondary dysmenorrhea ”,

“clinical guidelines”, “diagnostics”, “treatment”): Տեղեկատվության որակը գնահատելիս և

ցուցումների ուժը որոշելիս սկզբնաղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերում հիմք է

ուսումնասիրությունների որակի գնահատումը ըստ Միացյալ Նահանգների Կանխարգելիչ

ծառայությունների օպերատիվ խմբի,ինչպես նաև Մանկաբարձ-գինեկոլոգների ամերիկյան

քոլեջի (ACOG) կողմից առաջարկվող դասակարգումը (Տես Հավելված 2): Ուղեցույցի

տեղայնցաման գործընթացը իրականացվել է համաձայան միջազգային ADAPTE

մեթոդաբանության: Հիմնական պնդումների վերջում նշված են ապացուցողականության

աստիճանները՝ ըստ վերոհիշյալ աղբյուրների, համաձայն GRADE համակարգի:

Սահմանում[1]

Կլինիկական նպատակներից ելնելով, դիսմենորեան բաժանված է 2 մեծ խմբերի։

Առաջնային դիսմենորեան, որն ի հայտ է գալիս դաշտանի արյունային

արտադրության փուլում՝ կոնքային ախտաբանության բացակայության

պայմաններում:

Երկրորդային դիսմենորեան, որը սահմանվում է որպես ցավ դաշտանի ընթացքում,

որի հիմքում ընկած է կոնքային ախտաբանությունը, օրինակ ՝ էնդոմետրիոզը:



Համաճարակաբանություն
· Դիսմենորեան շատ տարածված է և սովորաբար թերի բուժված (III) :[7]

Դեռահաս պացիենտների շրջանում դիսմենորեայի տարածվածությունը կազմում է

60-93% [2-5]: Շատ դեռահասներ նշում են , որ դիսմենորեան խանգարում է իրենց

ամենօրյա գործունեությանը, ինչպիսին է դպրոցը, սպորտային պարապմունքները և

այլ հասարակական ակտիվություն [3-6]: Սակայն այդ պացիենտների միայն 15% է

դիմում բժշկական օգնության դաշտանային ցավերի կապակցությամբ, ինչը

հավանաբար կապված է դիսմենորեայի թեթև ձեևրի առկայության կամ

ինքնաբուժության որոշակի արդյունավետության հետ: Սակայն անհրաժեշտ է

շեշտել առաջնային դիսմենորեայով տառապող բոլոր դեռահասների շրջանում

սքրինինգի անցկացման կարևորությունը [4] ։

Բնակչության հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ դիսմենորեան լայնորեն

տարածված է բնակչության շրջանում անկախ ռասայից, աշխարհագրական դիրքից

[7]:

Դիսմենորեան սովորաբար չի արտահայտվում, քանի դեռ չեն հաստատվել

օվուլյատոր ցիկլերը, որոնք հաստատվում են մենարխեից մի քանի ամիս կամ մի

քանի տարի անց՝ կախված հիպոթալամո-հիպոֆիզար-ձվարանային ուղու

հասունացման անհատական արագությունից:

Դեռահասների 18-45%-ի շրջանում օվուլյատոր ցիկլեր են հաստատվում մենարխեից

2 տարի անց, 45-70% -ի շրջանում ՝ 2-4 տարի անց և 80% -ի շրջանում ՝4-5 տարի

անց [8]:

Երբեմն դիսմենորեան ուղեկցում է նաև անօվուլյատոր ցիկլերը, հատկապես եթե

առկա են առատ արյունային արտադրություն և արյան մակարդուկներ:

Ռիսկի գործոններ[7]
Առկա են ապացույցներ առ այն, որ կյանքում հաճախակի փոփոխությունները,

սոցիալական անբարենպաստ պայմանները, լարված ընտանեկան

հարաբերությունները նպաստում են դիսմենորեայի դրսևորմանը : Այն կարող է

ավելի տարածված լինել սոցիալական անբարենպաստ պայմաններում գտնվող



խմբերում : Տրամադրության խանգարումները նույնպես կարող են դեր ունենալ

ցավի հանդեպ գերզգայունության ձևավորման հարցում :

Ռիսկի գործոններից է հանդիսանում տարիքը։ Դիսմենորեան առավել

արտահայտված է դեռահասների շրջանում և կան ապացույցներ, որոնք փաստում

են , որ ծննդաբերած կանայք ավելի հազվադեպ են ունենում դիսմենորեա :

Մեկ այլ ռիսկի գործոն է հանդիսանում ծխախոտի ծուխը։ Վերջին պռոսպեկտիվ

հետազոտություններում ցույց է տրված դիսմենորեայի կապը շրջակա միջավայր

ծխախոտի ծխի արտազատման հետ։ Նաև կան ապացույցներ, որ ծխելը խորացնում

է դաշտանային ցավը :

Ախտորոշում [1,7]
Հետազոտություններ

Անամնեզ

Ամբողջական պատմությունը պետք է ներառի հետեւյալ տեղեկությունները

· Դաշտանային անամնեզ

o Մենարխեի տարիքը

o Դաշտանի տևողությունը

o Դաշտանային հոսքի գնահատում (արյան քանակ)

o Դաշտանային ցիկլերի միջև տևողությունը

o Վերջին 2 դաշտանային ցիկլերի առաջին օրը

o Մենարխեի և դիսմենորեայի արաջացման միջև ընկած ժամանակահատվածը

· Ախտանիշների անամնեզ

o Ախտանիշների մեկնարկը և զարգացումը ժամանակի ընթացքում

o Ախտանիշների կապը դաշտանի հետ

o Հետևյալ ախատանիշների առկայությունը կամ բացակայությունը՝ սրտխառնոց,

փսխում, փորլուծություն, գոտկային ցավեր, գլխապտույտ, հոգնածություն և

գլխացավ դաշտանի ընթացքում

o Ախտանիշների ազդեցությունը առօրյա ակտիվության վրա՝ դպրոց, սպորտային

պարապմունքներ և այլն



o Դեղորայքի ընդունում՝ տեսակ, դեղաչափ (անհրաժեշտ է գնահատել դեղորայքի

արդյունավետությունը կախված ցավերի մեկնարկից մինչև գրանցված արդյունքը և

առօրյա ակտիությամբ լիարժեք զբաղվելու հնարավորությունը)

o Դիսմենորեայի ծանրությունը կարող է դասակարգվել, հիմնվելով դաշտանային

ցավի աստիճանի, համակարգային ախտանիշների առկայության և առօրյա

ակտիվության վրա ազդեցությամբ: Այդ համակարգերից մեկը արտացոլված է աղ.1

[1]:

· Առողջապահական ծառայություններ իրականացնողները պետք է ներառեն

հստակ հարցեր դաշտանային ցավերի վերաբերյալ, հիվանդության

պատմության տեղեկատվություն հավաքելիս (III-B):[7]

· Սեռական պատմություն

o Ընթացիկ սեռական ակտիվության և օգտագործվող

հակաբեղմնավորման միջոցները

o Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների և կոնքի

բորբոքային հիվանդությունների անամնեզ

Անհրաժեշտ է պարզել, թե նախկինում ինչ բուժում է փորձել, քանի որ

պացիենտների մեծամասնությունը դեղամիջոցները կիրառում են ոչ բավարար

դեղաչափով[7]։

Առաջնային դիսմենորեան, որպես կանոն բնութագրվում է կծկողական,

վերցալյքային ցավերով, որոնք սկսվում են մի քանի ժամ առաջ կամ մի քանի ժամ

անց դաշտանի մեկնարկից հետո: Ախտանիշները հասնում են գագաթնակետին

դաշտանի արյան առավելագույն արտահոսքի հետ [9] և կարող են պահպանվել

մինչև 2-3 օր: Յուրաքանչյուր դաշտանային պարբերաշրջանի հետ ախտանիշները

այս կամ այն չափով կրկնվում են [10]:  Ցավը նոպայաձև է և տեղակայվում է

որովայնի ստորին հատվածում միջին գծով, սակայն կարող է նաև դիտվել բութ



բնույթի ցավ և տեղակայվել որովայնի ստորին 2 քառակուսիներում, գոտկային

հատվածում կամ ազդրերի շրջանում:

Համակցված ախտանիշները ներառում են փորլուծություն, սրտխառնոց, փսխում,

հոգնածություն, գլխապտույտ, թեթև գլխացավ, հազվադեպ ՝ ուշագնացություն և

տենդ [9,11-13]: Այս ախտանիշները վերագրվում են պրոստագլանդինների

արտազատմանը [7]:

Դեռահաս աղջիկների շրջանում կարող է դիտվել դաշտանային ցավ նույնիսկ

առաջին դաշտանի ժամանակ, առանց որևէ ակնհայտ պատճառի, հատկապես, երբ

արյունային արտադրությունը առատ է և ուղեկցվում է մակարդուկներով [11]:

Սակայն, դիսմենորեայի մեկնարկը մենարխեի հետ համատեղ պետք է

մասնագետների ուշադրությունը գրավի սեռական ուղու հնարավոր օբստրուկտիվ

ախտահարումների վերաբերյալ[7]:

· Ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային դիսմենորիան, ամենայն

հավանականությամբ, կարձագանքեն միևնույն դեղորայքային բուժմանը,

հետևաբար, բուժման մեկնարկը կախված չէ ճշգրիտ ախտորոշման

հաստատումից (II-1A):[7]

Ֆիզիկական քննություն

Անհրաժեշտ Է իրականացնել որովայնի զննում, շոշափելի ախտաբանությունը

բացառելու նպատակով: Սեռական կյանքով չապրող և առաջնային դիսմենորեայով

տառապող պացիենտներին գինեկոլոգիական զննում անհրաժեշտ չէ [10-13]: Որոշ

հեղինակներ խորհուրդ են տալիս զննել արտաքին սեռական օրգանները,

կուսաթաղանթի ախտաբանությունը բացառելու նպատակով [12]: Մյուս կողմից, եթե

անամնեզը վկայում է օրգանական հիվանդության առկայության կամ սեռական ուղու

բնածին անոմալիաների մասին, և երբ պացիենտը պատշաճ չի արձագանքում

առաջնային դիսմենորեայի բուժմանը, գինեկոլոգիական զննումը ցուցված է[7]:

Գործիքային հետազոտություններ



Լաբորատոր քննությունները, ՈՒՁՀ, ՄՌՇ ընդհանուր առմամբ չեն նպաստում

դիսմենորեայի ախտորոշմանը[7]:

Չկան ապացույցներ ՈՒՁՀ ռուտին կիրառման անհրաշեժտության առաջնային

դիսմենորեայի նախնական ախտորոշման համար: Դեռահասների շրջանում, ում

գինեկոլոգիական զննումը հնարավոր չէ կամ ստացված տեղեկությունը

անբավարար է, ՈՒՁՀ կարող է հայտնաբերել կոնքային գոյացություն կամ

մյուլլերյան խողովակի զարգացման օբստրուկտիվ անկանոնություններ: ՈՒՁՀ

հետազոտությամբ հնարավոր չի հայտնաբերել օրգանական ախտարարումների ոչ

արտահայտված ձևերը[7]։

ՄՌՇ խոստումնալից գործիք է ֆիբրոիդների, ադենոմիոզի, էնդոմետրիոզի որոշ

տեսակների և արգանդի զարգացման արատների հայտնաբերման համար: Սակայն

այս թանկարժեք հետազոտման եղանակը պետք է նախատեսված լինի

դիսմենորեայի այն ձևերի համար, որոնք չեն արձագանքում 3-6 ամիսների

համապատասխան բուժմանը [14,15] :

Էնդոմետրիոզը կարող է կապված լինել CA-125 մակարդակի բարձրացման հետ, իսկ

դրա բացասական թեսթը երբեմն կիրառվում է որպես օժանդակ մարկեր

առաջնային դիսմենորեայի հաստատման համար [16]: Սակայն, հաշվի առնելով դրա

ցածր զգայունությունը և յուրահատկությունը, CA-125 որոշումը խորհուրդ չի տրվում

լայնորեն կիրառել հավելումների գոյացությունների բացակայության պարագայում:

Լապարոսկոպիան կարող է կիրառվել էնդոմետրիոզի, կոնքի բորբոքային

հիվանդությունների կամ կոնքի կպումների ախտորոշման հաստատման համար: Այն

պետք է իրականացնել, երբ այս ախտաբանությունների կասկածը շատ բարձր է և

դեղորայքային բուժումը ձախողվել է: Դեռահաս աղջիկների շրջանում, որոնք

բավարար չեն արձագանքում դեղորայքային բուժմանը, ախտորոշիչ

լապարոսկոպիայի իրականացումը չպետք է հետաձգվի, քանի որ էնդոմետրիոզի

վաղ ախտորոշման դեպքում բարելավվում է ցավի վերահսկողությունը [17]:

Դեռահասների շրջանում էնդոմետրիոտիկ օջախները կարող են ունենալ տարբեր

ձևաբանություն: Ավելի երիտասարդ պացիենտների մոտ էնդոմետրիոտիկ

օջախները բնութագրվում են որպես կարմիր բծեր ։ Նաև այդ տարիքային խմբում



ավելի հաճախ են հայտնաբերվում սպիտակ, պարզ ախտահարումները, քան

դասական կապույտ-սև և վառոդի այվածքների տեսք ունեցող օջախները, որոնք

ավելի բնորոշ են մեծահասակների համար [18]: Որոշ հեղինակներ

լապարոսկոպիայի ընթացքում առաջարկում են օգտագործել հեղուկ, որպես

լայնացնող, ձգող միջոց, որը հեշտացնում է պարզ անգույն օջախների

հայտնաբերումը, որոնք կարող են բաց թողնվել սովորական լապարոսկոպիկ

եղանակի կիրառման ժամանակ [19]: Տեսանելի օջախների բիոպսիան խորհուրդ է

տրվում ախտորոշման հյուսվածքաբանական հաստատման նպատակով,

հատկապես երբ առկա են ատիպիկ օջախներ :

Բուժում
Ոչ հորմոնային բուժում
ՈՍՀԲ
ՈՍՀԲ դիտարկվում են առաջնային գծի բուժական միջոցներ այն պացիենտների

համար, որոնց անհրաժեշտ չէ հակաբեղմնավորիչ ազդեցություն [1,20]։ Դրանք նաև

լավ լրացուցիչ միջոց են համարվում նրանց համար, ովքեր ընտրում են հորմոնային

հակաբեղմնավորիչները: Ռանդոմիզացված հետազոտություններում ՈՍՀԲ ընդունող

պացիենտների մոտավորապես 70-90% շրջանում դիտվել է ցավազրկում, որի

արդյունավետությունը ավելի մեծ է եղել, քան պլացեբոյի դեպքում [1,21,22]:

Նաև Կոկրանովյան վերջին վերանայումները ցույց են տվել , որ ՈՍՀԲ

հետևողականորեն ավելի արդյունավետ են եղել, քան պլացեբոն, թեև կողմնակի

ազդեցությունները նշանակալիորեն ավելի շատ են դիտվել [22]:

Երբ համեմատվել են ՈՍՀԲ միմյանց հետ, նրանց արդյունավետությանը,

անվտանգությանը վերաբերող տվյալները չեն ցուցաբերել զգալի տարբերություն:

ՈՍՀԲ ընդունող պացիենտների շրջանում ավելի հազվադեպ են դիտվել առօրյա

ակտիվության սահմանափակումները և բացակայությունները աշխանատքից կամ

դպրոցից՝ համեմատ պլացեբո ընդունող խմբի [7]:

· ՈՍՀԲ, որոնք նշանակվում են կանոնավոր ռեժիմով, պետք է դիտարկել,

որպես առաջին գծի բուժական միջոց պացիենտների մեծամասնության

համար (I-A):[7]



· ՈՍՀԲ առավել արդյունավետ են պլացեբոյի համեմատ, սակայն ունեն

ավելի շատ արտահայտված ստամոքս-աղիքային կողմնակի

ազդցություններ: Այժմ հասանելի բոլոր ՈՍՀԲ համադրելի են

արդյունավետությամբ և անվտանգությամբ (I):[7]

ՈՍՀԲ նաև, որպես կանոն ավելի արդյունավետ են, քան ացետամինոֆենը

դիսմենորեայի բուժման համար:

Ացետամինոֆենը ցավազրկող միջոց է, որը ցիկլոօքսիգենազայի թույլ արգելակիչ է

բորբոքային հյուսվածքներում պերօքսիդի բարձր քանակության պայմաններում: Այն

ունի ստամոքսաղիքային ուղու կողմից լավ տանելիություն, և չի արգելակում

հեմոստազը: 2007 թ. ռանդոմիզացված ուսումնասիրությամբ ցույց է տրվել , որ

ացետամինոֆենը և ացետամինոֆեն կոֆեինի հետ գերազանցել են պլացեբոն

առաջնային դիսմենորեայի բուժման հարցում [23]:

ՈՍՀԲ անհրաժեշտ է սկսել դաշտանի մեկնարկի հետ և շարունակել առաջին մեկ-

երկու օրերի ընթացքում : Դրանք առավել արդյունավետ են ախտանիշների

մեկնարկի հետ կիրառման դեպքում, պրոստագալանդին սինթետազայի վրա

ազդեցության շնորհիվ[1]:

Ծանր ախտանիշներով պացիենտները պետք է սկսեն ՈՍՀԲ ընդունումը դաշտանի

մեկնարիկից մեկ-երկու օր առաջ։ Եթե պացիենտը չի արձագանքում ՈՍՀԲ

դեղամիջոցների մեկ դասի, նպատակահարմար է անցնել ՈՍՀԲ դեղամիջոցների

մեկ այլ դասի[1]:

Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ պացիենտները տարբերվում են իրենց

արձագանքով տվյալ դեղամիջոցի նկատմամբ, հավանաբար պայմանավորված

դրանց ֆարմակոդինամիկայի տարբերություններով: Օրինակ՝ իբուպրոֆենը և

նապրոքսենը (պատկանում են ՈՍՀԲ պրոպիոնաթթվի խմբին) կլինիկական

պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում են դիսմենորեայի բուժման համար:

Մեֆենամինաթթուն (ֆենամատների խմբից) եզակի է այն պատճառով, որ այն

միաժամանակ արգելակում է պրոստագլանդին սինթետազան և արգելափակում

արդեն արտադրված պրոստագլանդինների ազդեցությունը[1]:



ՈՍՀԲ անհրաժեշտ է ընդունել սննդի հետ, որպեսզի նվազագույնի հասցնել

կողմնակի բարդությունները, ինչպիսիք են ստամոքսաաղիքային ուղու գրգռումը

կամ արյունահոսությունը: Քանի որ ցիկլոօքսիգենազա-2 ընտրողական

արգելակիչների կիրառումը ասոցացվում է որոշակի ծանր կողմանի

ազդեցությունների հետ, սովորաբար կիրառվում են ցիկլոօքսիգենազայի ոչ

ընտրողական արգելակիչներ[1]:

Հորմոնային բուժում

ՀՀՀ որպես երկրորդ գծի բուժական միջոց են հանդիսանում այն պացիենտների

համար, որոնք սեռական ակտիվ չեն և պատշաճ չեն արձագանքում ՈՍՀԲ բուժմանը

կամ դրանց նկատմամբ ունեն անտանելիույթուն [24]: Դրանք կարող են

հանդիսանալ առաջին գծի բուժական միջոցներ սեռական ակտիվ պացիենտների

շրջանում, քանի որ դրանք կանխում են և հղիությունը և դիսմենորեան [20 ]:

· Հորմոնային թերապիա պետք է առաջարկել այն կանանց և աղջիկներին,

ովքեր ներկայումս չեն պլանավորում հղիություն և այն իրականացվել

էհակացուցումների բացակայության դեպքում (I-A):[7]

· Խորհուրդ է տրվում ՀՀՀ մշտական կամ երկարատև օգտագործումը (I-

A).[7]

ՀՀՀ կանխում են դաշտանային ցավը ճնշելով ձվազատումը և նվազեցնելով

արգանդում պրոստագլանդինների սինթեզը: Լրացուցիչ նշանակություն կարող է

ունենալ դաշտանային արյան ծավալի նվազումը, ՀՀՀ մի քանի ամիս կիրառելուց

հետո: Ռանդոմիզացված հետազոտություններով ցույց է տրվել ՀՀՀ չափավոր

արդյունավետություն ցավի մեղմացման հարցում դեռահասների շրջանում [24,25]:

ՀՀՀ արդյունավետությունը առաջնային դիսմենորեայի դեպքում ուղղակիորեն չի

համեմատվել ՈՍՀԲ հետ[1]:

· Ձվազատման ընկճումը կապվում է դաշտանային ցավի մեղմացման հետ

(II-1)։[7]

· Ցանկացած եղանակով առաջացած ամենորեան օգտակար է

դիսմենորեայի բուժման համար (II-2):[7]



Լրացուցիչ բուժում
Ֆիզիկական վարժություններ
4 ռանդոմիզացված հետազոտություններ և 2 դիտորդական ուսումնասիրությունների

վերանայումներ ցույց են տվել, որ ֆիզիկական վարժությունները ասոցացվում են

դիսմենորեայի ախտանիշների նվազեցման հետ [26 ]:

Այնումանենայնիվ, այս հետազոտությունների վերաբերյալ մատնանշվել են

բազմաթիվ մեթոդաբանական թերություններ: 2010 թ. Կոկրանովյան

վերանայումների հեղինակներին հաջողվել է ստանալ մեկ որակավորված

ուսումնասիրության արդյունքում ստացված տվյալներ, որոնց վրա են հիմնվել

եզրակացությունները: Այդ տվյալները վկայում են, որ ֆիզիկական վարժությունները

նվազեցնում են դիսմենորեայի ախտանիշները 3 ցիկլերից ավել կատարման

պարագայում:

 Ոչ-մարզիկ դեռահասների շրջանում անցկացված ուսումնասիրություններում

համեմատվել են ջրային վարժություններ կատարողների և առանց խմբերը [27]:

Առաջին խմբում դիտվել է դիսմենորեայի զգալի նվազում: Ենթադրելով, որ

ֆիզիկանան վարժությունները հազիվ թե վնաս հասցնեն, խելամիտ է խորհուրդ տալ

դրանք նույնիսկ առանց ռանդոմիզացված հետազատություններից ստացված ուժեղ

ապացույցների:

· Կանոնավոր ֆիզիկական վարժությունները, ամենայն

հավանականությամբ, բարելավում են դիսմենորեայի ախտանիշները և

պետք է խորհուրդ տրվեն (II-1A).[7]

Նյարդի միջմաշկային էլեկտրական խթանում[7]

ՆՄԷԽ ներառում է մաշկի խթանման համար էլէկտրոդների օգտագործումը ,

տարբեր հաճախականությունների և ինտենսիվության, փորձելով նվազեցնել ցավի

ընկալումը։ ՆՄԷԽ կարող է լինել բարձր կամ ցածր հաճախականության։ 2002 թ.

կատարվել է Կոկրանովյան 8 հետազոտությունների վերանայումներ, որոնք

խորհուրդ են տալիս բարձր հաճախականության ՆՄէԽ կիրառումը, որպես բուժման

արդյունավետ տարբերակ: Վերջին կույր հետազոտությունների տվյալները նույնպես



նախապատվությունը տվեցին բարձր հաճախականության ՆՄԷԽ կիրառմանը

տեղային ջերմային թերապիայի հետ համատեղ: Չնայած չկան ապացույցներ առ

այն , որ բարձր հաճախականության ՆՄԷԽ ունի առավելություններ ստանդարտ

թերապիայի համեմատ , այն կարող է այլընտրանքային բուժման միջոց համարվել

այն պացիենտների շրջանում, որոնք չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում ընդունել

ՈՍՀԲ: ՆՄԷԽ կիրառման ընթացքում կարող են դիտվել կողմնակի երևույթներ՝

մկանների լարվածություն, մաշկի կարմրություն կամ այրվածք, գլխացավ,

սրտխառնոց: Ցածր հաճախականոթյան ՆՄԷԽ չեն գերազանցում պլացեբոն և

խորհուրդ չեն տրվում որպես դիսմենորեայի այընտրանքային բուժում :

· Նյարդի միջմաշկային էլեկտրական խթանումը պետք է համարել

լրացուցիչ բուժում կամ բուժման եղանակ այն պացիենտների համար,

որոնք չեն կարող կամ չեն ցանկանում ստանալ ավանդական բուժում (II-

1B) [7]

Ակուպունկտուրա և ակուպրեսուրա[7]

Ակուպունկտուրային խթանման կիրառումը (ակուպունկտուրա կամ ակուպրեսուրա)

միայնակ կամ այլ բուժումների հետ համատեղ դարձել է վերջին տարիների ակտիվ

ուսումնասիրման օբյեկտ: Կոկրանովյան 2011 թ. վերանայումները ներկայացրել են

որոշակի ապացույցներ ակուպունկտուրայի կիրառման դեպքում առաջնային

դիսմենորեայի ժամանակ ախտանիշների մեղմացման վերաբերյալ , որոնք հիմնված

են 6 ռանդոմիզաված հետազոտությունների մեթա-վերրլուծությունների վրա:

Ակուպունկտուրան գերազանցել է պլացեբոն և չինական բույսերը դաշտանային

ցավի մեղմացման գործընթացում: Այնուամենայնիվ, մեծ քանակությամբ

հետազոտությունների ուսումնասիրություններից եզրակացվել է, որ

ակուպունկտուրայի արդյունավետության վերաբերյալ ապացույցները հակասական

են և անհուսալի :

· Ասեղնաբուժությամբ խթանումը պետք է դիտարկել այն պսցիենտների

համար, ովքեր ցանկանում են օգտագործել լրացուցիչ կամ

այլընտրանքային բուժում (II-1B):[7]



Տեղային ջերմային բուժում[7]

ՌՎՀ համեմատել են տեղային տաքացման արդյունավետությունը ներքին

ընդունման իբուպրոֆենի և/կամ պլացեբոյի հետ: Տաք բարձիկները, տեղադրված

որովայնի ստորին հատվածում արդյունավետությամբ գերազանցել են պլացեբոն և

համադրելի են իբուպրոֆենի հետ ցավի մեղմացման համար: Ցավի ավելի արագ

մեղմացում տեղի է ունենում տաք բարձիկների տեղադրման դեպքում իբուպրոֆենի

հետ համատեղ համեմատ առանց իբուպրոֆենի ։

Տեղային տաքացնող բարձիկը ապահովում է ավելի արդյուվետ ցավազրկում,

ացետամինոֆենի համեմատ: Տեղային ջերմային բուժումը և ֆիզիկական

վարժությունները կարող են ապահովել ցավային ախտանիշների մեղմացում

դեռահասների շրջանում:

Քանի որ տաքացնող բարձիկները հեշտ հասանելի են և ոչ ծախսատար , դրանք

կարող են խորհուրդ տրվել ցավի մեղմացման համար առաջնային դիսմենորեայի

ժամանակ:

· Տեղային ջերմային բուժումը խորհուրդ է տրվում տաքացնող բարձիկներ

ձևով, որպես դիսմենորեայի բուժման լրացուցիչ եղանակ (I-A):[7]

Սննդային հավելումներ[7]

Մեծաքանակ դեղաբույսեր և վիտամիններ են առաջարկվում առաջնային

դիսմենորեայի բուժման համար:

Համաձայնեցված ջանքեր են օգտագործվել այս արտադրանքների

արդյունավետությունը ստուգելու համար, և այժմ բազմաթիվ ՌՎՀ են

հրապարակվում:

Կոճապղպեղն ուսումնասիրվել է մի քանի փոքր ՌՀ , որոնք ենթադրում են , որ դրա

ընդունումը 750-2000 մգ քանակով դաշտանի առաջին 3-4 օրերիի ընթացքում

կարող է ունենալ համադրելի արդյունավետություն ՈՍՀԲ հետ և հավանաբար,

առավել արդյունավետ է պլացեբոյի համեմատ ։



Վերջերս անցկացված Կոկրանովյան վերանայումը ներառում է 27 ՌՀ , 3101

կանանց մասնակցությամբ , որտեղ ուսումնասիրվել են սննդային հավելումները

դիսմենորեայի ժամանակ: Արդյունքում, ըստ եզրակացության որակյալ

ապացույցները բացակայում են : Առնվազն 1 ՌՀ հիման վրա , արդյունավետության

որոշ ապացույցներ են ստացված կոճապղպեղի, ձկան յուղի, վիտամին Բ1-ի,

կատվախոտի, ցինկի սուլֆատի համար ։

· Կոճապղպեղը խորհուրդ է տրվում այն պացիենտներին, ովքեր

ցանկանում են օգտագործել լրացուցիչ կամ այլընտրանքային բուժում (I-A

):[7]

Վիրաբուժական բուժում[7]
Ժամանակի ընթացքում դեռահասների մեծ մասի շրջանում կդիտվի ցավի

մեղմացում կամ անհետացում, որոշ դեռահասների մոտ կարող է պահպանվել

կայուն ցավը: Այդ դեպքերում առաջնային դիսմենորեան կարող է չլինել ցավի

առաջացման պատճառ: Անհրաժեշտ կլինի մանրակրկիտ հետազոտություն այլ

հնարավոր պատճառագիտական գործոնները պարզելու համար, օրինակ ՝

մանրակրկիտ ֆիզիկական քննությունը ներառյալ ռեկտովագինալ խտրոցի

հետազոտումը, m. levator ani և որովայնի պատի մկանների զննումը:

Լրացուցիչ հետազոտությունները, ինչպիսիք են կոնքի ՈՒՁՀ, ՄՌՇ, ցիստոսկոպիա

և/կամ կոլոնոսկոպիան կարող են օգնել անհարկի լապարոսկոպիայից

խուսափելուն։ CA-125 որոշումը անհրաժեշտ է կատարել հավելումների

գոյացությունների դեպքում:

Լապրոսկոպիկ հետազոտության և բուժման անցկացման ժամանակը վիճարկվում

են: Մասնագետները պետք է նվազագույնի հասցնեն վիրաբուժական

միջամտությունները , քանի որ կրկնվող միջամտությունները հարուցում են սթրես և

կարող են առաջացնել այլ հնարավոր ցավային համախտանիշներ, ինչպիսիսք են

նեյրոպաթիկ ցավը և կպումները:

Լապարոսկոպիա[7]



Ախտորոշիչ լապարոսկոպիան կարող է օգտակար լինել, և վիրաբույժը պետք է

պատրաստ լինի սկսելու միաժամանակ բուժումը (էնդոմետրիոտիկ օջախների

հեռացումը,զարգացման անոմալիաների շտկումը), եթե հայտնաբերվում է

էնդոմետրիոզ, որը հանդիսանում է դիսմենորեայի հետ ասոցացված

ամենահաճախակի հայտնաբերվող ախտաբանությունը:

Բոլոր տարբերակները և փոխկապակցված ռիսկերը պետք է հստակ քննարկվեն

պացիենտի/ծնողի հետ, անկացվող միջամտությունների պլանը պետք է հստակեցվի,

կախված անոմալիաների առկայությունից կամ բացակայությունից: Ցանկացած

միջամտության ծավալի վերաբերյալ անհրաժեշտ է ստանալ տեղեկացված

համաձայնագիր, որը հնարավոր է քննարկել վիրահատության ընթացքում,

ներառյալ բարդությունների ռիսկը[7]:

· Նախավիրահատական հետազոտությունը պետք է ներառի մանրամասն

պատմություն, ֆիզիկական քննությունն, ՈՒՁՀ և ՄՌՇ տվյալները,

երկրորդային դիսմենորեայի պատճառները բացահայտելու համար և

ուղղորդի համապատասխան բուժման (III-A):[7]

· Վիրահատությունը պետք է դիտարկվի միայն համաձայնեցված

ուսումնասիրության դեպքում, երբ դեղորայքային բուժումը ձախողվել է

(III-A):[7]

Բուժման ձախողում

Եթե բուժման եղանակները արդյունավետ չեն (օրինակ ՈՍՀԲ կամ ՀՀՀ), առաջին

հերթին անհրաժեշտ է գնահատել և լուծել ցանկացած խնդիր կապված բուժական

միջոցների հետ: Եթե այդ կապը չկա, առաջարկվում է բուժման կուրս որպես ի

լրացում մեկ այլ տարբերակ: Համատեղ բուժումը ՀՀՀ և ՈՍՀԲ կարող է

արդյունավետ լինել այն պացիենտների շրջանում, որոնց մոտ պահպանվում են

ախտանիշները միայն մեկ դեղորայքի կիռառման ժամանակ: Այլ բուժական



տարբերակները ներառում են տարբեր հորմոնային միջոցներ, ինչպիսիք են օրինակ

երկարատև ազդեցության պրոգեստերոնային իմպլանտները կամ դեպո-

մեդրօքսիպրոգեստերոնը[1]:

Հետագա հսկողությունը

Դիսմենորեայով պացիենտներին անհրաժեշտ է ուշադիր հետևել բուժմանը՝

մեկնարկից առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում, գնահատել բուժման

արդյունավետությունը: Այն դեռահաս աղջիկները, ովքեր չեն արձագանքում առաջին

կամ երկրորդ գծի բուժմանը, ունեն կրկնվող ցավեր կամ ախտանիշներ, որոնք

վատթարանում են բուժման ընթացքում, պետք է վերագնահատվեն երկրորդային

դիսմենորեայի պատճառների հայտնաբերման նպատակով։ Այդ դիտարկումները

պետք է ուղղորդեն դեռահասների խնդիրներով զբաղվող գինեկոլոգին կամ

դեռահասների բժշկությամբ զբաղվող մասնագետներին դեպի մանրամասն

հետազոտում, քանզի պահպանվող ցավի հիմքում կարող է ընկած լինել կոնքային

ախտաբանությունը և անհրաժեշտ կլինի դիտարկել հորմոնային թերապիայի

այլընտրանքային ձևերը[1,20,28] :

Տարբերակիչ ախտորոշում

Դիսմենորեայի ընդհանրացված տարբերակիչ ախտորոշումը ներկայացված է

աղյուսակ 1: Էնդոմետրիոզը երկրորդային դիսմենորեայի ամենատարածված

պատճառն է: Դեռահաս աղջիկների շրջանում էնդոմետրիոզ է հայտնաբերվում մոտ

70% դեպքերում, երբ այդ պացիենտները ենթարկվում են լապարոսկոպիկ

միջամտության քրոնիկ կոնքային ցավերի պատճառով, կապված ՈՍՀԲ և ՀՀՀ

անարդյունավետության հետ [29]: Քրոնիկ կոնքային ցավերի ոչ գինեկոլոգիական

պատճառները ներառում են կոնքային կպումները, աղիների բորբոքային

հիվանդությունները, գրգռված աղու համախտանիշը, ինտերստիցիալ ցիստիտը և

հոգեբանական խանգարումները, որոնք կարող են լինել առավել արտահայտված

դաշտանի ժամանակ [30]:

Աղյուսակ 1�[7]



Դիսմենորեայի տարբերակիչ ախտորոշում

Առաջնային դիսմենորեա

Երկրորդային դիսմենորեա

Էնդոմտրիոզ

Ադենոմիոզ

Արգանդի միոմա

Ցերվիկալ ստենոզ

Սեռական ուղու օբստրուկտիվ ախտահարումներ

Դաշտանային ցավերի այլ պատճառները կարող են ներառել

Կոնքի բորբոքային հիվանդություններ

Կոնքի կպումներ

Գրգռված աղու համախտանիշ

Աղիների բորբոքային հիվանդություններ

Ինտերստիցիալ ցիստիտ

Տրամադրության խանգարումներ

Մկանափակեղային ցավ

Սովորաբար առաջնային դիսմենորեան երկրորդայինից և այլ խանգարումներից

տարբերակելու համար բավարար են մանրակրկիտ անամնեզը և ֆիզիկական

քննությունը [1]

Անատոմիական անոմալիաները- Սկսում են արտահայտվել մենարխեի հետ և քիչ

հավանական է, որ դրանք լինեն առաջնային դիսմենորեայի պատճառ, քանի որ այդ

ժանակակաընթացքում մեծ մասամբ ցիկլերը լինում են անօվուլյատոր մի քանի

ամսից մինչ մի քանի տարի մենարխեից հետո: Այս դեպքում հնարավոր պատճառն

է կուսաթաղանթի բացվածքի ոչ լիաժեք ֆենեստրացիան կամ մյուլլերյան ծորանի

զարգացման այլ խանգարումները:

Էնդոմետրիոզ - բնորոշ են դաշտանային ցավեր, որոնք ժամանակի ընթացքում

ուժեղանում են և կարող են լինել ցիկլիկ կամ ոչ ցիկլիկ: Փոքր կոնքի օրգանների



զննումը կարող է հայտնաբերել արգանդասրբանային կապանի հանգուցավոր

կառուցվածք:

Հոգեբանական գործոններ - պացիենտի ամբողջական հոգեսոցիալական

պատմությունը կարող է ենթադրել որովայնի շրջանում ցավերի պատճառներ,

ինչպիսիք են դեպրեսիան, հոգեգործուն նյութերի չարաշահումը կամ սթրեսը:

Կոնքի բորբոքային հիվանդություններ - դեռահասների շրջանում, որոնք ունեն

կոնքի վարակային հիվանդություններ/գոնորեա, խլամիդիա/ կարող են առաջանալ

կպումներ, որոնք կարող են ցավի պատճառ հանդիսանալ, հատկապես դաշտանի

ժամանակ: Զննման ընթացքում, այդպիսի պացիենտների մոտ հայտնաբերվում են

ցավոտություն որովայնի ստորին հատվածում արտաքին շոշափման ժամանակ:

Աղյուսակ 2. ՈՍՀԲ կիրառումը դաշտանի ընթացքում առաջնային դիսմենորեայի

բուժման նպատակով դեռահասների և երտասարդների շրջանում [20]

Դեղամիջոց Դեղաչափ

Իբուպրոֆեն 800 մգ սկզբնական, հաջորդիվ 400-800

մգ յուրաքանչյուր 8 ժամը մեկ ըստ

անհրաժեշտության

Նապրօքսեն սոդիում 440-550 մգ սկզբնական , հաջորդիվ

220-550մգ յուրաքանչյուր 12 ժամը մեկ

ըստ անհրաժեշտության

Մեֆենամիկ թթու 500 մգ սկզբննական, հաջորդիվ 250 մգ

յուրաքանչյուր 6 ժամը ըստ

անհրաժեշտության

Ցելեկոքսիբ* 400 մգ սկզբնական,հաջորդիվ 200 մգ

յուրաքանչյուր 12 ժամը մեկ ըստ

անհրաժեշտության

* Նախատեսված է 18 ից բարձր պացիենտների համար

Ընդհանուր դրույթներ



1.Դիսմենորեան շատ տարածված է և սովորաբար թերի բուժված (III) :[7]

2. ՈՍՀԲ առավել արդյունավետ են պլացեբոյի համեմատ, սակայն ունեն ավելի

շատ արտահայտված ստամոքս-աղիքային կողմնակի ազդցություններ: Այժմ

հասանելի բոլոր ՈՍՀԲ համադրելի են արդյունավետությամբ և

անվտանգությամբ (I):[7]

3. Ձվազատման ընկճումը կապվում է դաշտանային ցավի մեղմացման հետ (II-

1)։[7]

4.Ցանկացած եղանակով առաջացած ամենորեան օգտակար է դիսմենորեայի

բուժման համար (II-2):[7]

Խորհուրդների ամփոփում

1. Ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային դիսմենորիան, ամենայն

հավանականությամբ, կարձագանքեն միևնույն դեղորայքային բուժմանը,

հետևաբար, բուժման մեկնարկը կախված չէ ճշգրիտ ախտորոշման

հաստատումից (II-1A):[7]

2. Առողջապահական ծառայություններ իրականացնողները պետք է ներառեն

հստակ հարցեր դաշտանային ցավերի վերաբերյալ, հիվանդության

պատմության տեղեկատվություն հավաքելիս (III-B):[7]

3. Փոքր կոնքի օրգանների հետազոտություն չի պահանջվում մինչ բուժման

սկիզբը (III-D):[7]

4. Փոքր կոնքի օրգանների հետազոտումը ցուցված է այն պացիենտներին,

որոնք չեն արձագանքում ավանդական բուժմանը և որոնց մոտ առկա է

օրգանական ախտաբանության կասկած (III-B):[7]

5. ՈՍՀԲ, որոնք նշանակվում են կանոնավոր ռեժիմով, պետք է դիտարկել,

որպես առաջին գծի բուժական միջոց պացիենտների մեծամասնության համար

(I-A):[7]

6. Հորմոնային թերապիա պետք է առաջարկել այն կանանց և աղջիկներին,

ովքեր ներկայումս չեն պլանավորում հղիություն և այն իրականացվել է

հակացուցումների բացակայության դեպքում (I-A):[7]



7. Խորհուրդ է տրվում ՀՀՀ մշտական կամ երկարատև օգտագործումը (I-A).[7]

8. Կանոնավոր ֆիզիկական վարժությունները, ամենայն հավանականությամբ,

բարելավում են դիսմենորեայի ախտանիշները և պետք է խորհուրդ տրվեն (II-

1A).[7]

9. Տեղային ջերմային բուժումը խորհուրդ է տրվում տաքացնող բարձիկներ

ձևով, որպես դիսմենորեայի բուժման լրացուցիչ եղանակ (I-A):[7]

10. Նյարդի միջմաշկային էլեկտրական խթանումը պետք է համարել լրացուցիչ

բուժում կամ բուժման եղանակ այն պացիենտների համար, որոնք չեն կարող

կամ չեն ցանկանում ստանալ ավանդական բուժում (II-1B) [7]

11. Ասեղնաբուժությամբ խթանումը պետք է դիտարկել այն պսցիենտների

համար, ովքեր ցանկանում են օգտագործել լրացուցիչ կամ այլընտրանքային

բուժում (II-1B):[7]

12. Կոճապղպեղը խորհուրդ է տրվում այն պացիենտներին, ովքեր ցանկանում

են օգտագործել լրացուցիչ կամ այլընտրանքային բուժում (I-A ):[7]

13. Նախավիրահատական հետազոտությունը պետք է ներառի մանրամասն

պատմություն, ֆիզիկական քննությունն, ՈՒՁՀ և ՄՌՇ տվյալները, երկրորդային

դիսմենորեայի պատճառները բացահայտելու համար և ուղղորդի

համապատասխան բուժման (III-A):[7]

14. Վիրահատությունը պետք է դիտարկվի միայն համաձայնեցված

ուսումնասիրության դեպքում, երբ դեղորայքային բուժումը ձախողվել է (III-A):[7]

Ուղեցույցի ներդրման հնարավորություններ և աուդիտի ցուցանիշներ

Ուղեցույցի ներդրումը հնարավոր է Հայաստանում գործող շարունակական

մասնագիտական զարգացման գործառույթների շրջանակներում, ինչպես նաև

նպատակային ծրագրերի շրջանակներում:

Ներդրման հնարավոր խոչընդոտները

- Դեռահասների հետ առնչվող բժիշկների գիտելիքների և կլինիկական հմտությունների ոչ

բավարար մակարդակ:



- Արտահիվանդանոցային օղակում գործող բժիշկների շրջանում մոտիվացիայի պակաս:

Հավելված 2

Մանկաբարձ – գինեկոլոգների ամերիկյան քոլեջի (ACOG) ապացույցների

դասակարգման համակարգ

A մակարդակ` խորհուրդները հիմնված են լավ և գիտականորեն հիմնավորված փաստերի

վրա

B մակարդակ` խորհուրդները հիմնված են սահմանափակ կամ գիտականորեն հակասական

փաստերի վրա

C մակարդակ` խորհուրդները հիմնված են հիմնականում կոնսենսուսների և

փորձագետների կարծիքի վրա:

Ուսումնասիրությունների որակի գնահատումը ըստ Միացյալ Նահանգների

Կանխարգելիչ ծառայությունների օպերատիվ խմբի

I. Ապացույցները ստացվել են առնվազն մեկ պատշաճ կատարված պատահական

բաշխմամբ վերահսկվող փորձարկումից:

II-1. Ապացույցները ստացվել են ոչպատահական բաշխմամբ պատշաճ մշակված

փորձարկումից:

II-2. Ապացույցները ստացվել են պատշաճ մշակված կոհորտային (առաջահայաց կամ

հետահայաց) կամ դեպք-ստուգիչ հետազոտություններից` իրականացված նախընտրելիորեն

մեկից ավել կենտրոններում կամ հետազոտական խմբերի կողմից:

II-3. Ապացույցները ստացվել են ժամանակահատվածների կամ տարածությունների միջև

համեմատություններից՝ միջամտությամբ կամ առանց: Այս կատեգորիայում կարող են նաև

ներառվել չվերահսկվող փորձարկումներից ստացված դրամատիկ արդյունքները (ինչպես

օրինակ 1940-ականներին կիրառված պենիցիլինի արդյունքները):

III. Հարգված հեղինակությունների կարծիքներ հիմնված կլինիկական փորձի,

նկարագրական հետազոտությունների կամ էքսպերտ հանձնաժողովների

հրապարակումների վրա

Դիսմենորեայի վերբալ/բանավոր/բազմաչափ գնահատման համակարգ[1]



Աստիճան Աշխատունակություն Համակարգային

ախտանիշներ

Ցավազրկողներ

Աստիճան 0.

Դաշտանը ցավոտ չէ և

առօրյա

ակտիվությունը

տուժած չէ

Տուժած չէ Բացակայում են Չի պահանջվում

Աստիճան 1. Դաշտանը

ցավոտ է բայց

հազվադեպ է

խոչընդոտում առօրյա

ակտիվությանը,

ցավազրկողների

կարիք հազվադեպ է

լինում , ցավը՝ թույլ

արտահայտված

Հազվադեպ է տուժում Բացակայում են Հազվադեպ է

պահանջվում

Աստիճան 2. Առօրյա

ակտիվությունը

տուժած է,

ցավազրկողները

անհրաժեշտ են,

սակայն դրանց

կիրառումը բավարար է

և այդպիսով

բացակայությունները

դպրոցից հազվադեպ

են, ցավը՝ միջին

ուժգնության

Չափավոր տուժած Առկա են մի քանիսը Պահանջվում են

Աստիճան 3.

Ակտիվությունը

ակնհայտորեն տուժած

է, ցավազրկողների

ազդեցությունը թույլ է,

վեգետատիվ

ախտանիշները

Ակնհայտ տուժած է Ակնհայտ Թույլ ազդեցություն
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